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سه شنبه 3 مرداد 91

ديروز به اين نتيجه رسيدم كه زمان براي شناسايي گروه دوم كارگاه عرف پارلماني مناسب است. شناسايي 
آنان، برگزاري نشست هاي اوليه براي معرفي اهميت عرف پارلماني و كليد زدن نخستين نشست مشترك، 
را پشت سر خواهد  ديگر  كارگاه  اصلي 4  اين مدت گروه  در  بكشد.  ماه طول  فكر مي كنم دست كم دو 
گذاشت و ايجاد فاصله بيش از شش كارگاه مصلحت نيست. چون پركردن شكاف دشوار خواهد شد. به 
همين خاطر ديشب به شهرياري و رزم خواه زنگ زدم و از آنان خواستم نسبت به شناسايي و معرفي افراد 
مناسب اقدام كنند. در گفتگو با شهرياري به عنوان نمونه دكتر رضا ويسه را معرفي كردم كه معمار صنعت 
نوين خودروسازي در كشور محسوب مي شود )شخصيتي كم و بيش شبيه غالمحسين كرباسچي(. هر دو 

قول مساعد دادند. 

امروز صبح به مهندس عطارديان زنگ زدم و از او يك وقت مالقات خواستم تا هم پرينت مقاالت خالصه 
كتاب »دستورنامه« را بدهم و هم با او در مورد شناسايي و معرفي افراد جديد صحبت كنم. عطارديان با افراد 
مهمي ارتباط دارد اما نمي دانم تا چه روي آنان نفوذ دارد و روي حرفش حساب مي كنند. به هر حال بايد 
بسيار با احتياط عمل كنم تا از اعتبار و نفوذش براي ترويج عرف پارلماني مايه بگذارد. وگرنه ممكن است 
از دستم عصباني شود و قضيه را پيگيري نكند. هرچند از لحن كالمش مي فهمم كه برخوردش با من خيلي 

تغيير كرده است. 

با دكتر اميري هم تلفني صحبت كردم.  قول مساعد داد. در صحبت هايش از غيبت دكتر معين و بهشتي پرسيد. 
در مورد بهشتي توضيح دادم كه روز هاي يك شنبه هيأت مديره دارد. اما در مورد علت غيبت هاي دكتر معين 

اظهار بي اطالعي كردم. براي اعضاي كارگاه مهم است كه اين دو نفر با كارگاه چگونه رفتار مي كنند. 

بعداً با دكتر بني اسدي هم تلفني صحبت كردم. در صحبت تلفني احتياط را رعايت نكردم و گفتم كه اين 
قواعد مهم ترين و مبرم ترين راه حل مشكالت كشور است. او هم در پاسخ سعي كرد اهميت قضيه را كم تر 

نشان دهد و تأكيد كرد كه اين قواعد به درد انجمن ها و حتي خانواده ها مي  خورد. 

خاطر  همين  به  شوند.  كار  ادامه  از  مانع  اطالعاتي  نيروي هاي  مبادا  كه  نگرانند  كارگاه  اعضاي  از  بسياري 
مي كوشند تا در گفتگوي هاي تلفني قضيه  را يك امر صنفي نشان دهند. خود من هم تمام تالش خودم را به 
كار برده و مي برم كه مبادا پيش از رسيدن به يك جاي غيرقابل بازگشت كل ماجرا را در نطفه خفه كنند. به 
همين خاطر يكي كپي از كل مطالب ترجمه شده در اختيار يكي از اعضاي كارگاه گذاشته ام كه اگر دستگيرم 

كردند كار نخوابد. 

در هر حال، دكتر بني اسدي هم قول مساعد داد اما تأكيد داشت كه افراد مناسب اين قضيه خيلي كم هستند. 

به منشي دكتر معين هم تلفن كردم و از او خواستم از دكتر معين براي يك نشست جهت جبران درس وقت 
بگيرد و به من خبر بدهد. امروز كه خبري نشد. روانشناسي دكتر معين خيلي جالب است و موضوع شخصيت 

ايراني ها در اين جريان برايم اهميت دارد. 

ارسال  به  بار نخستين كسي بود كه در پاسخ  براي نخستين  اين كه  با دكتر معين نكته ي جالب  ارتباط  در 
فهرست كتاب اصلي جواب داد و تشكر كرد. او اين روزها به يك سال زندان يا 20 ميليون تومان جريمه 
متهم شده است. شب دوكارگاه قبل مهندس عطارديان به من زنگ زد و از وضع دكتر معين پرسيد. گفتم 
خبر ندارم. صبح هم پيش از برگزاري كارگاه همه در مورد وضعيت او صبحت كردند. اما دكتر نيامد. ساعت 
حدود 9 صبح بود كه منشي دكتر معين اطالع داد دكتر نمي تواند در كارگاه شركت كند. مهندس عطارديان 
اظهار تعجب كرد كه چه ربطي دارد؟ و چرا نبايد بيايد؟ بعد خودش جواب داد اين دو نفر در كارگاه شركت 
نخواهند كرد. پيش بيني او تا اكنون درست بوده است. نيامدن بهشتي و معين برايم موضوع مهمي است و 
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سعي مي كنم رويدادهاي مربوطه را به صورت بي طرفانه گزارش كنم. چون اين رويدادها در شناخت ما از 
فرهنگ سياسي جامعه كمك خواهد كرد. 

امروز تلفني با مهندس گلسرخي هم صحبت كردم. آهسته جواب مي داد و صداي سخنران جلسه در پس 
زمينه شنيد مي شد. گفت يك ساعت ديگر زنگ مي زنم )يا زنگ بزن؟(. امروز ديگر زنگ نزدم. او هم زنگ 

نزد.  

جنبه هاي روانشناختي روابط موجود بين اعضاي كارگاه هم اهميت پيدا مي كند. اين كارگاه يك تجربه است 
و بايد با دقت وجوه گوناگون مورد مشاهده و بررسي قرار بگيرد و تالش شود مواردي كه منجر به شكست 
فعاليت هاي جمعي ما مي شود شناسايي شود. در همين زمينه،  اين ايده به ذهن من خطور كرد كه اين همه 
زحمت مي كشم،  آيا بايد براي برگزاري كالس جبراني هم من اين همه زنگ بزنم؟ يا اين وظيفه ي مهندس 

گلسرخي است كه زنگ بزند و از من دعوت كند ؟ 

فكر مي كنم امروز بود كه يك ايميل براي خانم بني آدم هم ارسال كردم. آقاي بهشتي ايميل ندارد و نامه ها 
را به ايميل خانم بني  آدم مي فرستم و از او مي خواهم تا به مهندس بهشتي برساند. فهرست مطالب كتاب را 
براي خانم بني آدم ارسال كردم و از او خواستم كه تاريخ كارگاه پنجم را كه 15 مرداد است، به اطالع مهندس 

برساند. 

حذف ترجمه

ً  نرم افزار  امروز ترجمه بخش 52 كتاب كه در مورد كميته كل است به طور كامل از فايل مربوطه پاك شد. ظاهرا
با مشكلي مواجه شد و نتوانستيم اين قسمت را بازيابي كنم. خوشبختانه روي سايت پيام كارفرمايان وجود 
دارد و بايد آن را دوباره ويرايش كنم. از ترس،  برگردان قسمت هاي 49، 50 و 51 را در سايت هم منتشر 

كردم تا امن باشد. 

ديشب به دكتر عطاءاهلل شيرازي نيز در مورد كارگاه حرف زدم. او يكي از اعضاي هسته ي 5 نفره ي اوليه بود 
كه البته شكل نگرفت. سلطاني به زندان افتاد و معين و بهشتي آماده نبودند و قضيه خوابيد. در مرحله ي دوم 
نيز هسته ي اوليه به جاي 5 نفر به 3 نفر كاهش يافت: من، معين و جمالي. البته به دكتر شيرازي زنگ هم زدم 
اما نبود و اگر بود هم براي گروه اول مناسب نيافتم. دكتر شيرازي همراه با دكتر بيات اعالم آمادگي كرده اند 

كه در كارگاه شركت كنند. 

آخرين خبر اينكه ساعتي قبل )پيش از آنكه خاطر نويسي را شروع كنم(  شهرياري زنگ زد و گفت كه در 
پي گفتگوي ديشب با فردي به نام شعبانعلي صحبت كرده است و األن هم كنار اوست. ظاهراً استاد دانشگاه 
و عضو هيأت مديره ي يك دانشكده يا دانشگاه مديريتي است كه شهرياري گفت اما من توجه نكرد و يادم 
رفت. به هر حال، با جناب شعبانعلي تلفني حرف زدم. گفت كه شهرياري خيلي تعريف كرده. من هم گفتم 
هميشه عروس تعريفي گوزو از كار در مي آيد. خالصه قرار شد با او تماس را ادامه بدهم و عرف پارلماني 

را به او مغرفي كنم تا ببينيم چه مي شود. 

امروز پارسايي هم به اينجا امد. از زندگي اش با طنز تعريف مي كرد. اوضاع خوبي ندارد. بيكار و بي پول است. 
50 هزار تومان به او دادم. خيلي تشكر كرد. با او در مورد پيشرفت هاي عرف پارلماني هم صحبت كردم. او 

خيلي تشويقم مي كند و اميدوارم مي سازد.  من هم داستان آفتابه پالستيكي الفانيان را برايش تعريف كردم. 

به اين ترتيب نخستين خاطر نويسي من در مورد تجربه هاي مربوط به ترويج عرف پارلماني در ايران به پايان 
مي رسد. غرضم از اين يادداشت ها ارايه ي تصاويري از رويدادهاي مربوطه به بسط عرف پارلماني در ايران 

است با اين هدف كه خودمان را بهتر بشناسيم.   
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پنجشبنه 5 مرداد 91

امروز هم خبر خاصي از عرف پارلماني نبود: دكتر معين جواب نامه ام را هنوز نداده است. فكر مي كنم ديروز 
بود كه ايميلي همراه با دو سند از جين ش برايش فرستادم و در نامه خاطر نشان كردم كه نشست پنجم روز 
يكشنبه 15 مرداد است و منتظرم تا روزي را براي جبران تعيين كند تا خدمت برسم. آقاي شعبانعلي هم كه 
شهرياري معرفي كرده بود تماس نگرفت. شهرياري گفت حتي اگر او تماس نگرفت من تماس بگيرم. اما 
كمي دست نكه داشته ام تا ميزان عالقه  و جديديت شعبانعلي مشخص شود. از مهندس گلسرخي هم خبري 
نشد. اما امروز بعد از ظهر مهندس عطارديان زنگ زد و پرسيد فالن كس را مي شناسي؟  نمي شناختم. ظاهراً 
مسؤل روابط عمومي يكي از انجمن ها بوده كه مهندس عطارديان سند ها مبارزه با وزارت كار را به آن ها داده 

و آن ها هم طي ايميلي از عطادريان اجازه مي خواستند تا آن را در سطح انجمن توزيع كنند.

همين جا ياد آوري كنم اگر از زاويه عرف پارلماني جريان كشمكش كانون عالي با وزارت كار تحليل شود 
كل ماجرا تغيير خواهد كرد. اما عطادريان به رغم آنكه در چندين كارگاه عرف پارلماني هم شركت كرده هنوز 
حتي ذره اي احساس نياز نمي كند كه آن ماجرا را با رويكردي نو بازنگري كند. هنوز هم دليلش براي مخالفت 
يك جانبه با تصميم شوراي عالي كار بعد از امضاي مصوبه »اشتباه كرديم« است و هنوز فكر نمي كند كه اگر 

قرار باشد هر تصميم مهم حكومتي به اين ترتيب نقض شود اوضاع همين خواهد بود كه هست. 

و  كردند  دعوت  سخنراني  براي  را  مهندس  مراسمي  در  وقتي  افتادم  سعيد آبادي  مهندس  پراني  نكته  ياد 
تكرار  بازهم  را  تكرار شده  بار  بود كه مهندس حرف هاي صدها  اين  معنايش  پراند كه  متلكي  سعيد آبادي 

خواهد كرد. 

انجمن هاي شركت هاي  منشي  بااليان  خانم  دادن چي شد؟ ظاهراً  پرسيدم وقت  از عطارديان  در هر حال، 
ساختماني يادش رفته درخواست من را براي تعيين وقت مالقات با وي در ميان بگذارد. شنبه يادم باشد كه 
به بااليان زنگ بزنم. قرار است در آن نشست از عطادريان بخواهم دوستانش را براي شركت در گروه دوم 
كارگاه تشويق كند. و نمي دانم نتيجه چه خواهد شد. اما احساس مي كنم گفتگوي حضوري با عطادريان بسيار 

نتيجه بخش تر است.

چند روز پيش براي منشي بحرينيان پيام گذاشتم كه به او بگويد با هم تماسي داشته باشيم. اما خبري نشد. 
احتماالً بايد اين قضيه را به حساب اوضاع درب و داغان بحرينان گذاشت. مهندس رزم خواه هم تأكيد داشت 

كه با او براي عرف پارلماني صحبت كرده اما اوضاعش خرابتر از اين حرف هاست. 

دكتر عطاءاهلل شيرازي هم تماسي نگرفت. البد انتظار دارد من تماس بگيرم. 

آشتي با سودابه
امروز عصر غزل آمد اينجا. گريان بود و مي  گفت سودابه را طالق بده تا راحت شود. وقتي غزل رفت با 
سودابه تماس گرفتم و بعد از سه سال كشمكش و جنگ و دعوا و دادگان و شكايت و شكايت كشي مثل آب 
خورد با هم آشتي كرديم. هميشه اين اطمينان را داشتم كه هر گاه بخواهم مي توانم روند امور را برگردانم. 
امروز به خودم ثابت شد اشتباه نمي كردم. اما نكته مهم اين بود كه ماجراي اين كارگاه چيست؟ طوري پرسيد 
با عرف  از نخستين مخالفان  او  انگار نمي داند و شايد هم واقعًا نمي دانست. برايش توضيح دادم. آخر  كه 
پارلماني بود كه نخسين بار در انجمن خانوادگي )يا در ماپا؟( مطرح شد و سودابه موضوع بي تفاوت گرفت. 

ديروز دكتر فرهود هم زنگ زد و قرار شد كد اتيكز انجمن پزشكان آمريكا را برايش ترجمه كنم و 500 هزار 
تومان هم مزد بدهد. امروز هم زنگ زد و آزمايشگاه نيلو را معرفي كرد كه بروشور مي خواهند و او كلي 

تعريف مرا كرده است. 
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جمعه 6 مرداد 91
امروز چند ساعتي صرف ترجمه ي قسمت 51 كتاب كردم. اين قسمت به نحوه ي گزارش دهي كميته ها و 
بوردها اختصاص دارد و به طور مفصل توضيح مي دهد كه اگر يك پيشنهاد هنگام ارجاع به كميته اصالحيه ي 
اوليه يا ثانويه داشته باشد، وقتي كميته مي خواهد آن پيشنهاد را همراه با انواع توصيه ها به مجمع گزارش دهد 

چه بايد بكند و روش كار چيست. 

در اين مورد مهندس شهرياري در كارگاه سوم بود - به نظرم - كه يك سؤال مطرح كرد و من جواب آن را 
نمي دانستم. قرار شد جوابش را پيدا كنم و در كارگاه بعدي گزارش بدهم. در جريان جستجوي پاسخ پرسش 
شهرياري بود كه متوجه شدم ترجمه ي اين قسمت فراموش شده است. حاال مدتي است مشغول ترجمه ي 
اين قسمت هستم. جالب است كه با ادامه ي ترجمه نسبت به معناي لغت ها و اصطالح ها كنجكاوي بيشتري 
مي كنم و به جواب هاي بهتري هم مي رسم. به ويژه كه حاال انواع فرهنگ هاي اينترنتي خيلي آسان در دسترس 
هستند. يكي از اين كلمه ها كوئسشن بود. اين كلمه در ارتباط با امور مجامع به معناي پيشنهاد و نيز عمل 
رأي گيري در مورد يك پيشنهاد است. به عنوان فعال هم همراه با حرف اضافه آپ به معناي ملزم ساختن 
اعضاي مجمع به دادن رأي در مورد يك پيشنهاد مطرح شده است. تا همين امروز كه چندين سال از ترجمه ي 
اين كتاب مي گذرد و هزار بار در اين كتاب به اين لغت برخورده بودم، با اين معناي كلمه برخورد نكرده بودم 

يا اگر هم برخوردي داشته ام دقت نكرده بودم. 

روزه خواري
امروز جمعه بود و غير از ادامه ي ترجمه و فعاليت هاي ذهني در مورد عرف پارلماني اتفاق خاصي رخ نداد. 
اما احساي كردم براي تدوام نگارش اين يادداشت هاي شبانه خوب است نكته اي را كه ممكن است فراموش 

كنم بنويسم. چون ارزش تأمل دارد. 

يكشنبه اول مرداد كه چهارمين نشست كارگاه بود با دومين روز ماه رمضان همزمان شد. آقايان دكتر معين، 
مهندس بهشتي و مهندس گلسرخي كه اصاًل نيامدند. آقاي جمالي هم حدود يك ربعي دير آمد. و هنوز دكتر 
اميري هم نيامده بود. به اين ترتيب از ميان باقي ماندگان مهندس رزم خواه و دكتر بني اسدي روزه بودند. 
دليل خاص خودم چاي نمي خورم.  به  پرسيد چايي مي خوريد؟ من كه سال هاست  مهندس عطارديان هم 
مهندس رزم خواه هم كه روز بود. كيخسروي هم گفت نمي خورد. به اين تريب فقط عطارديان و شهرياري 
چاي مي خوردند. عطارديان دستور آوردن چاي را با فشار دادن دكمه ي زير ميز صادر كرد )چقدر از فشار 
دادن اين دكمه لذت مي برد اين پيرمرد!( همزمان با تعارفات در مورد نوشيدن چاي بحث روزه خواري و 

تظاهر به روزه خواري هم درگرفت. 

هم شهرياري و هم عطارديان بدون آنكه با صراحت بيان كنند نظرشان اين بود كه مذهبي ها تظاهر به روزه 
داري را به ديگران تحميل كرده اند و اين رويه خالف اصول دموكراسي است. )البته آنان هرگز با اين صراحت 
و با اين ادبيات حرف نزدند. اما بيان صريح سياسي آن همين مي شود(. رزم خواه كه معلوم بود در اين مورد 
با مهندس شهرياري خيلي بحث كرده و عالقه اي هم به تحميل تظاهر به روزه داري به ديگران ندارد اصرار 
تظاهر  يا  كنيد  به روزه داري  تظاهر  دارد  نفر روزه  ما چند  پيش  نيست  يعني الزم  باشيد.  داشت كه راحت 
دكتر بني اسدي هم در اين زمينه همين طور فكر مي كرد اما با صداي آهسته  به روزخواري نكنيد. ظاهراً 
براي من توضيح داد كه ممكن است به همين بهانه جلوي برگزاري كارگاه ها را بگيرند. من اين نكته را با 
مهندس  عطارديان در ميان گذاشتم و سعي كردم فضا را براي مشاركت دكتر بني اسدي در بحث آماده كنم. 
بني اسدي هم با ذكر اين خاطره بحث را ادامه داد كه در دهه 60 كه يك نهاد حقوق بشري - گمانم - به 
رهبري مهندس بازرگان و نهضت آزادي فعال بود،  به خاطر همين موضوع تعطيل شد )دكتر اسدي در مورد 
اين نهاد با دقت و مختصر توضيح داد. اما من به خاطرم نمانده است(. با اين حال، عطارديان با لحن بي خيال 
كه كمي به كم توجهي پهلو مي زد و با نوعي تمسخر خفيف گفت اينجا كه مالء عام نيست و ما كه در مالء 
عام روزه خواري نمي كنيم. بعد در ادامه با كم حوصلگي گفت خيلي خب. من مي روم در اتاق خودم چاي 
مي خورم. خوب به خاطر ندارم اين بحث چگونه خاتمه يافت. اما فكر مي كنم اگر دكتر معين، بهشتي، و 
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جمالي هم حضور داشتند، به احتمال زياد اين بحث مي توانست اسباب دلخوري شود و چه بسا افرادي مانند 
بهشتي يا معين در جلسه شركت نكنند. 

اين تجربه ي كوچك شكاف فرهنگي عظيم بين مذهبي ها و سكوالرها را به نمايش مي گذارد كه مي تواند به 
عنوان يكي از موانع همكاري سكوالرها و مذهبي ها در سطوح ملي عمل كند. اينكه عرف پارلماني در اين 
زمينه چه مي گويد يا چه مي تواند بگويد، و آيا مي توان روابط را طوري تنظيم كرد كه مذهبي ها و سكوالرها 

در يك مجمع واحد با هم همكاري كنند، يك سؤال مهم است كه بايد به آن توجه داشت. همين. 

شنبه 7 مرداد 91
زدم.  روزه خواري حرف  مورد  در  رزم خواه  مهندس  با  كه  بود  ديشب  ياداشت  نوشتن  از  بعد  مي كنم  فكر 
تبلور  كوچك  رويداد  اين  كه  دادم  تذكر  و  كردم  يادآوري  را  چاي  سفارش  به  عطارديان  اصرار  ماجراي 
تفاوت هاي فرهنگي بين گروه هاي اجتماعي است كه حتي در يك مهماني هم نمي توانند دور هم جمع شوند. 
به همين خاطر اگر قرار باشد گروه هاي سكوالر و مذهبي در مجامع حرفه اي كنار هم كار كنند بايد اين مسائل 

حل و فصل شود. 
من توضيح دادم در حكومت استبداد ديني ترجيح مي دهم مسلمانان دموكرات اينقدر دين فروشي نكنند و اگر 

در يك جلسه اي تعدادي آدم خدانشناس هم نشسته باشند بهتر است از تظاهر به مسلماني خودداري كنند. 
به نظرم مهندس رزم خواه در ميان تمام مسلمانان كارگاه از هم بي تعصب تر است و به همين خاطر مي توانستم 

با او اين اندازه بي رودربايستي صحبت كنم. 
يادم مي آيد كه در جريان صحبتم از تجربه هاي ماپا هم حرف زدم و گفتم كه در آن مؤسسه به اين نتيجه 
رسيديم كه مسلمان ها حتي پيش از صحبت اسم خدا را نياورند. رزم خواه تعجب كرد كه مگر مي شود؟ و 
توضيح داد از نظر مسلمان ها اينكه سكوالرها با نام خدا صحبتشان را شروع نمي  كنند خيلي بد است. حرفم 

را تصحيح كردم و توضيح دادم در ماپا قرار شد مسلمان ها توي دلشان نام خدا را بياورند. 

از طرف  غيرمذهبي  افراد  مذهبي  استبداد  در يك  وقتي  بود  اين  منظورم  كردم.  زياد صحبت  مورد  اين  در 
حكومت تحت انواع فشارها و تبعيض ها قرار مي گيرند انصاف حكم مي كند كه مسلمانان دموكرات از ذكر 
نام خدا با صداي بلند خودداري كنند تا كافران شناسايي نشوند. به نظرم اين يك رفتار جوانمردانه ي معمولي 
است. من خودم در يك جامعه استالينيستي همين كار را مي كردم و مثاًل كالمم را با نام خدا شروع مي كردم 

تا مسلمانان تحت فشار قرار نگيرند. اما اين درخواست با تعجب رزم خواه مواجه شد.

در ادامه برايم گفت راه حل درست قضيه اين است كه هر فردي در مجمع به مرام خودش عمل كند. من گفتم 
اين نمي شود و مثال زدم اگر بخواهيم يك قطعنامه منتشر كنيم نمي شود در ده نسخه منتشر كنيم و باالي هر 
كدام يكبار نام خدا و يكبار نام اهورمزدا بنويسيم و يك بار هم بدون ذكر خدا آن را منتشر كنيم. به عالوه، 
اگر قرار باشد مسلمانان با نام خدا سخنراني خود را شروع كنند كافران هم مي توانند با عبارتي سخن خود را 

شروع كند كه به معناي بي اعتقادي به خدا باشد. اين هرج و مرج قابل توجيه نيست. 
با ذكر اين مثال ها كمي متوجه موضوع شد. من گفتم كه در مجامع بين المللي از توسل به هر نماد ايدئولوژيك 
خود داري مي شود. و پيشنهاد كردم در كارگاه ما نيز بهتر است مذهبي ها اين قضيه را مراعات كنند كه كار به 

قطعنامه و بحث و گفتگو نكشد. 
به هر حال بعد از مدتي بحث مهندس وقت خواست كه به موضوع بيشتر فكر كند. من هم به اين نتيجه 
رسيدم كه قضيه را به صورت فردي با افراد در ميان بگذارم تا بدون نياز به بحث اين موضوع رعايت شود. 
قرار گذاشتم كه با مهندس عطارديان و شهرياري در اين مورد حرف بزنم و با شهرياري در اين مورد صبحبت 

كردم كه گزارش آن را در ادامه مي دهم. 

امروز صبح حدود ساعت 10 با خانم بااليان صحبت كردم. گفت هنوز نتوانسته براي مهندس وقت تعيين كند. 
از او خواهش كردم هروقت تعيين شد به من اطالع دهد. قبول كرد.
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امروز با خانم بني آدم هم حرف زدم. مهندس بهشتي ايميل ندارد و حاضر نيست با ايميل كار كند. نمي دانم 
چرا. با موبايل خيلي كار مي كند اما با ايميل كار نمي كند. به همين خاطر مطالب به ايميل يكي از كاركنان زن 
دانشنامه معماري ارسال مي شود. خانم بني آدم گفت كه به خانم بهرامي خواهد گفت كه نشست بعدي هم 

انديشي عرف پارلماني روز يكشنبه 15 مرداد خواهد بود. 

با مهندس گلسرخي هم صحبت كردم قرار شد وقت كالس جبراني را تعيين و اعالم كند. از او خواستم 
دكتر برومند را هم در جريان بگذارد. گفت سرش  خيلي شلوغ است. گفتم شخصي مثل او بايد اين  قواعد 

را يادبگيرد. قبول كرد. 

امروز بعد از ظهر مهندس عطارديان زنگ زد و سراغ كپي ترجمه ي خالصه ي كتاب را گرفت. به او گفتم هنوز 
خانم بااليان به من وقت نداده هر وقت بدهد آن ها را با خودم خواهم آورد. بعد گفت كه آقاي افتخاريان هم 
به اين موضوع عالقمند است. به او گفتم كه با او و با خانم سپهري صحبت كرده ام و قرار است يك گروه 
حدود 30 نفره را سازماندهي كنيم و براي آن ها كالس جداگانه بگذاريم و به اين گروه برسانيم. از افتخاريان 
هم براي شركت در كارگاه دوم دعوت خواهيم كرد. اما مدعوان گروه دوم بايد به تصويب گروه اول برسند. 
عطارديان اعتراض كرد كه بابا ما بخش خصوصي هستيم و اينقدر ايراد گرفتن الزم نيست. من هم زياد اصرار 

نكردم و گفتم هر وقت حضوري خدمت رسيدم در اين مورد بيشتر توضيح خواهم داد. 

اظهار عالقه ي افتخاريان آن هم از كانال مهندس عطارديان مي تواند مشكالت عجيب غريبي براي ما ايجاد 
كند. خالصه ي اين ماجرا را در ادامه شرح مي دهم. 

وقتي چندين ماه پيش موضوع را در سفر به اصفهان براي مهندس شهرياري توضيح مي دادم و فهرست افرادي 
را كه تا آن زمان با آنان صحبت كرده بودم نشانش دادم با حضور افتخاريان و خانم سپهري در اين گروه 
مخالفت كرد و گفت اگر آنان بيايند من نخواهم آمد. من همانجا گفتم از آنان دعوت نخواهم كرد و اين 

موضوع را با هيچ كس در ميان نگذاشتم و ديگر اسمي از افتخاريان و خانم سپهري نبردم. 

هنوز از علت واقعي مخالفت شهرياري با حضور اين دو چيزي نمي دانم. اما مي دانم كه هر دو اين ها به احتمال 
زياد از طريق شهرياري به كانون عالي معرفي شدند. و شهرياري از افراد بسيار مؤثر در تدوين طرح تصويب 
برنامه استراتژيك كماصكا بود كه اين دو مجري آن بودند. به عالوه شهرياري در ايجاد حامي سيستم نقش 
كليدي داشت. با اين همه، چند وقت پيش ديدم و شنديم كه هر دو پشت سر شهرياري بدگويي مي كردند 
و به طور مشخص مي پرسيدند: اگر عطارديان نباشد افرادي مثل شهرياري مي توانند كاري كنند؟ من فهميدم 

كه بين آنان شكر آب شده است. 

كه  دليل  اين  به  احتماالً  كند.  شركت  كارگاه  در  كه  كرده  عالقه  اظهار  عطارديان  كانال  از  افتخاريان  حاال 
نكرده ام  او دعوت  از  ديده من  افتخاريان  وقتي  است. شايد هم  زده  كارگاه حرف  اين  مورد  در  عطارديان 
دلخور شده است. به هر حال، با توجه به وضعيتي كه تعريف كردم طرح اين مسأله از سوي عطارديان به يك 

مجموعه مشكالت دامن مي زند:

1. از يك سو شهرياري با حضور افختاريان به كارگاه يا به انجمن مخالف است. 
2. از سوي ديگر نمي تواند يا نمي خواهد اين مخالفت را علني كند يا داليل آن را توضيح دهد و مجمع را با 

دادن رأي منفي به عضويت افتخاريان تشويق كند. 
با  پسند  محكمه  داليل  بدون  نمي شود  و  شده  افتخاريان  عضويت  خواستار  عطارديان  ديگر،  سوي  از   .3

عضويت او مخالفت كرد. 

مجموعه ي اين مسائل باعث شد هم به شرايط عضويت فكر كنم و اينكه عرف پارلماني در اين زمينه چه 
مي گويد، و هم اينكه تصميم گيرفتم موضوع را با شهرياري در ميان بگذارم. به همين خاطر امروز عصر با 
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او صحبت كردم. 

در گفتگو با شهرياري گفتم كه موضوع گفتگو افتخاريان است و خالصه ي ماجرا را برايش تعريف كردم. 
در اين روايت روي اين نكته تأكيد گذاشتم كه جز من و او هيچكس از موضوع خبر ندارد و من هم به 
دنبال درخواست او ديگر از افتخاريان و سپهري دعوت نكردم تا امروز كه عطارديان قضيه را مطرح كرد. 
در ادامه من گفتم اگر او در مخالفت با حضور افتخاريان اصرار دارد چه كارهايي مي توان كرد. اما در وسط 
صحبت هاي من اعالم كرد كه مخالفتي با حضور او ندارد. من البته تعجب كردم. اما خوشحال شدم كه قضيه 
تمام شد. ضمن اينكه هنوز نمي دانم موضوع مخالفت و علت آن چه بوده است و حضور آنان چه تبعاتي 

خواهد داشت. 

در ادمه گفتگو با شهرياري موضوع روزه خواري را مطرح كرد. خالصه ي موضع شهرياري جدي نگرفتن 
موضوع به خاطر مصلحت بود. به او گفتم اگر خواستيم يك قطعنامه صادر كنيم چطور باالي آن بسم اهلل 
رحمان رحيم بگذاريم. و او جواب داد: الزم نيست بسم اهلل بگذرايم. ترجمه ي فارسي آن را مي نويسيم: به نام 
خدا. تعجب كردم. گفتم فرقي نمي كند. گذاشتن نام خدا باالي يك قطعنامه از نظر ايدتولوژيك و مذهبي معني 
دارد. گفت داشته باشد. گفتم خوب معناي آن اين است كه تمام كساني كه آن را امضا كرده اند مسلمانانند. 
گفت خوب باشد. گفتم ولي من نيستم. و من هيچ قطعنامه اي را كه باالي آن به نام خدا باشد امضا نمي كنم. 

طبق معمول انگ افراطي را به من زد. من گفتم مهندس پايبندي به دموكراسي مستلزم رعايت اين اصول است. 
من فكر مي كنم مسلمان هايي مثل رزم خواه، جمالي و بهشتي هم با اين موضوع مخالفت نكنند. اين موضوع 

اهميت تاريخي دارد و ما بايد بتوانيم روش اصولي و درست حل اين مشكل را پيدا كنيم. 
خالصه اينكه شهرياري حتي با بحث در اين مورد هم مخالف است و در عين حال هيچ مشكي نمي بيند كه 
مصلحت گرايانه زير سندي را امضا كند كه برخالف اعتقاداتش با نام خدا آغاز شده باشد. با اين حال از او 

دعوت كردم به موضوع به طور جدي فكر و بعد بحث را ادامه دهيم. 

شهرياري همچنين فردي را معرفي كرده به نامه شعبانعلي كه عضو هيأت مديره و مدرس دانشگاه تهران و 
صنعتي شريف است و در راه اندزاي دوره هاي آموزشي تبحر دارد. چند روز پيش تلفن او را به من داد و قرار 
شد شعبانعلي با من تماس بگيرد كه نگرفت. من امروز و ديروز به او زنگ زدم اما جواب نداد. به شهرياري 
گفتم. قرار شد به او بگويد تا با من تماس بگيرد. در ورد روش تدريس كارگاه ها و كمك هايي كه شعباانعلي 

مي تواند به من بكند با هم صحبت كرديم. 

امروز بار ديگر رزم خواه زنگ زد و از من در مورد مجله اي سؤال كرد كه چيزي در موردش نمي دانستم. ظاهراً 
دختر يكي از دوستانش مي خواهد در يك نشريه كار خبرنگاري كند و به اين دليل در مورد نشريات از من 
كمك خواست. در ادامه در مورد افرادي كه مي تواند به كارگاه دعوت كند حرف زديم. مهندس نجفي منش 
و دكتر رجال از جمله كساني بودند كه قرار شد در مورد كارگاه با آنان صحبت كند. با بحرينيان هم حرف 

زده اما او جواد داده كه فرصت ندارد. بايد منتظر نتيجه باشم.

عصر خانم بااليان زنگ زد و براي سه شنبه ساعت دو و نيم قرار من با مهندس عطارديان را فيكس كرد. 

و نكته ي آخر اينكه امروز ترجمه ي قسمت 51 كتاب را ادامه دادم. يك صفحه ديگر مانده است. هنوز ترديد 
دارم كه متن را براي اعضاي كارگاه ايميل كنم يا نه. بس كه طوالني و مفصل است. 
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سه شنبه 10 مرداد 1391

كتاب  ترجمه ي خالصه ي  تا  بود  از من خواسته  داشتم.  قرار  مهندس عطارديان  با  نيم  و  دو  امروز ساعت 
دستورنامه رابرت را برايش پرينت بگيرم و بفرستم. عجيب است. فايل ها را به صورت پي .دي.افي برايش 
ايميل كرده ام. در خانه پرينتر دارد. در شركت خودش هم دارد. در دفتر انجمن هم دارد. در نتيجه به سادگي 
مي تواند از فايل ها پرينت بگيرد. اما اصرار دارد كه من برايش پرينت بگيرم و بفرستم. من هم از فرصت 
استفاده كردم تا مطلبي را حضوري با وي در ميان بگذارم. چون فكر مي كنم عطارديان مرد تلفني نيست و 

بهتر است حضوري با او صحبت كنم. 

تمام طول امروز روي ترجمه ي فصل 16 كتاب اصلي كار مي كردم. قبل از رفتن بخش هاي آماده ي خالصه ي 
كتاب را پرينت گرفتم و جلد كردم و راه افتادم.

تصميم داشتم بقيه  فصل هاي خالصه كتاب را هم تمام كنم و براي اعضاي كارگاه بفرستم اما در كارگاه قبلي 
دكتر اميري خالصه كتاب را گرفت تا صفحات آن را اسكن كند. همان روز به من گفت كه تصميم دارد براي 
تمام داشجويان رشته مديريت عرف پارلماني را به عنوان واحد درسي بگنجاند و به من هم وعده داد كه تمام 

سرتيفيكشن ها را من امضاء كنم! به به. 

در نشست با عطارديان دو موضوع به بحث گذاشته شد. يكي روش برخورد در كارگاه با نمادهاي مذهبي 
و ديگري شناسايي آدم هاي مناسب از سوي عطارديان براي اينكه عرف پارلماني را به آن ها معرفي كنيم و 
اگر دلشان خواست در كارگاه به ما محلق بشوند. هر دو بحث ها طبق معمول با تنش همراه شد و من هنوز 

نفهميده ام كه با عطارديان چطور صحبت كنم كه با تنش مواجه نشود. 

به نظر مي رسد اعتماد به نفس عطارديان نسبتاً  باالست. احساس خود كم بيني خيلي كمي دارد كه احتماالً به 
محيط خانوادگي او مربوط مي شود. احساس اينكه چيزهايي هم هست كه ممكن است نداند، ندارد. به عنوان 
نمونه وقتي كلمه ي دوجين را با لفظ فرانسه دوزين تلفظ كردم، و برايش توضيح دادم كه اين يك لفظ فرنسه 
است با اطمينان گفت كه نه. جين به معناي شش در فارسي داريم و دو جين يعني دوازده. حتي گفت كه در 
فرهنگ دهخدا هم اين را ديده است. من وقتي به دفتر برگشتم هم از ديكشنري هاي اينترنتي و هم از فرهنگ 
فارسي دكتر معين استفاده كردم. دكتر معين با صراحت مي گويد كلمه دوجين فرانسه است و حتي امالي 
فرانسه آن را نقل مي كند و ديشكنري اينترنتي هم ريشه لغت را به التين و از آنجا به هند و اروپايي مي رساند 
و مي گويد دو آن به معناي دو است و جين آن  هم از ديسين هند و اروپايي گرفته شده كه به معناي ده است 
يعني دو به اضافه ده كه مي شود دوازده. من قباًل مي دانستيم كه دوچين فرانسه است اما عطارديان با اطمينان 

عجيبي مي گفت كه دو جين فارسي است و به فرهنگ دهخدا هم اشاره مي كرد. 

در مورد جنبه هاي مذهبي هم دموكرات بازي درآود كه آنها حق دارند كه در آغاز كالم نام خدا را ذكر كنند. 
من پرسيدم اجازه مي دهند در مجمع كس ديگري هم با نام شيطان حرف خود را شروع كند؟ سؤال بعدي من 
اين بود كه اين مهم نيست، اما اگر قرار باشد قطعنامه اي تصويب و صادر شود آيا بايد با نام خدا شروع شود؟ 
و آيا اين كار معناي خاصي ندارد؟ تازه بعد از اين پرسش ها بود كه عطارديان كمي توجه اش به موضوع جلب 

شد. اما اصرار داشت كه اگر ضرورت ايجاب كند من زير چنين قطعنامه هايي را هم امضا مي كنم. 

در مجموع نتوانستم آنطور كه دلم مي خواست اهميت موضوع را براي او توضيح بدهم و بگويم كه شرط 
دموكرات بودن اين نيست كه هركس هر چه دلش خواست بگويد، بلكه بايد همه تابع يك قانون عادالنه 
باشند. همانطور كه منطقي نيست كه كسي با نام خلق يا با نام زرتشت يا شيطان سخن بگويد، بهتر است 

مسلمان هم از اين دين فروشي ها دست بردارند. 

موضوع بعدي شناسايي افراد مناسب براي مرحله ي دوم گسترش كارگاه بود كه در اين زمينه هم عطارديان 
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كوشيد موضوع را بي اهميت نشان دهد و در اين زمينه با لحن تمسخر آميزي گفت حاال تو فكر مي كني با 
آموزش اين قواعد اين كشور دموكرات مي شود؟ من هم جواب دادم نه، اما اگر قرار باشد روز دموكرات 
بشود بايد اين قواعد را ياد بگيرد. بعد در مورد تجربه ي شوراي عالي كار صحبت كردم كه انتقاد مستقيمي از 
عملكرد كانون عالي بود و واكنش عطارديان را در پي داشت. به هر حال بحث ها مثل هميشه با تنش همراه 
بود. اما جالب اين است كه به نظر مي رسد عطارديان از اين چالش هاي فكري و جدل هاي انديشه استقبال 

مي كند و بدش نمي آيد. 

در جريان گفتگو با عطارديان گفتم كه عده اي را هم به عنوان مربي در نظر گرفته ام اما آنان را به اين گارگاه 
دعوت نخواهم كرد. چون اين كارگاه قرار است يك اتاق فكر باشد و نه يك انجمن به معناي متداول آن.

مربي هاي عرف پارلماني
شب دوشنبه در مهماني محمود حسيني كمال با مسعود كرامت هم صحبت كردم و بعد از كمي توضيح در 
مورد عرف پارلماني از او خواستم به دفتر بيايد تا قضيه را براي او بيشتر توضيح بدهم و گفتم كه او را به 

عنوان مربي عرف پارلماني در نظر گرفته ام.

با مجيد تخت شاهي هم روز دوشنبه صحبت كردم. از او هم خواستم به دفتر بيايد تا در مورد عرف پارلماني 
برايش صحبت كنم. او هم قول داد كه دست كم براي ديدار به دفتر بيايد. 

افتخاريان هم  البته  نظر گرفته ام.  به عنوان مربي در  با  نفر  فعاًل سه  پارسايي  با حسن  ترتيب همراه  اين  به 
كانديداي خوبي است اما بايد ديد مي توانيم در مورد روش و روابط متقابل به توافق برسيم يا نه.

تماس با بقيه
بعد از برگشت به دفتر با خانم بهرامي منشي آقاي بهشتي تماس گرفتم و گفتم كه مايل نيستم مستقيم با 
آقاي بهشي صحبت كنم تا مبادا در رودربايستي قرار بگيرد. در نتيجه از ايشان بپرسيد اگر تمايل به ادامه ي 
جلسات دارد مزاجم شوم. بعد از كمي صحبت با آقاي بهشتي شنبه ساعت سه و نيم به من وقت داد و گفت 
كه روزهاي يكشنبه آقاي بهشتي جلسه هيأت مديره دارد و در همان نشست خودت با او در اين باره صحبت 

كن. گفتم باشد. 

هنوز از دكتر معين خبري نشده است. يك ايميل از مؤسس رحمان به دستم رسيد حاكي از اينكه جمعه ي 
آينده نشست اين مؤسسه در حسينه ارشاد منتفي شده است به اين دليل كه امكان برگزاري مجمع در حسينه 
ارشاد فراهم نشده است. دكتر براي برگزاري اين نشست خيلي درگير بايد بوده باشد. به عالوه موضوع داگاه 
و اتهام ها و مبلغ 20 ميليون جريمه هم مطرح است. به همين خاطر من ديگر با دفترشان تماس نگرفتم اما 

امروز فصل شانزدهم كتاب را برايش ايميل كردم و گفتم كه نشست بعدي روز يكشنبه 15 مرداد است. 

قرار بود آقاي شهرياري به آقاي شعبانعلي هم بگويد كه با من تماس بگيرد اما تماس نگرفت. اينكه شهرياري 
يادش رفته چيزي بگويد يا او مشكل داشته نمي دانم. اما هنوز خبري نشده است.

مهندس گلسرخي هم هنوز خبري براي كالس جبراني نداده است.  و من هم فعاًل تصميم ندارم به او تلفن 
كنم. اما ايميل را براي او هم ارسال كردم. 

به هر حال داستان با سختي جلو مي رود. . . 
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يكشنبه 15 مرداد 1391

امروز صبح طبق برنامه ي قبلي پنجمين نشست كارگاه هم انديشي عرف پارلماني برگزار شد. حدود ساعت نه 
و ربع بود كه آقاي كيخسروي زنگ زد و گفت برايش مشكلي پيش آمده و نمي تواند در كارگاه شركت كند. 
ساعت نه و نيم منشي دكتر معين زنگ زد و پرسيد كه آيا نشست حتمًا برگزار خواهد شد كه جواب دادم 
بله. گفت قرار است دكتر هم در كارگاه شركت كند. خوشحال شدم. حضور فردي مثل دكتر معين، دست كم 
به اعتبار كانديداي اصالح طلبان براي رياست جمهوري به كارگاه اعتبار مي بخشد. شخصيت جدي و محترم 

خودش هم كه ديگر هيچ.

من حدود يك ربع زودتر رسيدم. روي بورد برنامه كارگاه را نوشتم. خانم بااليان منشي آقاي عطارديان خبر 
داد كه ايشان كمي دير مي آيد. بعد آقاي جمالي و كمي بعد آقاي دكتر معين آمدند و به اين ترتيب جلسه 
باغيبت مهندس بهشتي، رزم خواه و كيخسروي شروع شد و به پايان رسيد. در جلسه توضيح دادم كه مهندس 
بهشتي تأكيد كرده كه مايل است در كارگاه شركت كند اما نشست هاي هيأت مديره روز هاي يكشنبه برگزار 

مي شود و هرگاه به هم بخورد در كارگاه خواهد آمد. گفتم كه نكات كارگاه را به اطالع ايشان مي رسانم. 

بحث هاي كالس جالب بود. غير از مطالب كتاب رابرت، از كتاب »قانون پارلمان« كه حدود 400 سال پيش 
در لندن چاپ شده صبحت كردم. ميكروفيلم هاي اين كتاب را شب قبل پيدا كرده بودم و پرينت صفحه ي 
دلخواه را در كالس نشان اعضا دادم و گفتم كه اين اصل كه در هر لحظه فقط يك موضوع بايد در مجمع در 

دست بررسي باشد در سال 1604 در پارلمان انگليس تثبيت شده است. 

نكته جالب بعدي بحث در مورد معنا و مفهوم فلور بود و اينكه در ارتباط با مسائل پارلماني سه معناي دارد 
انتخاب  و بهترين معادل اين معاني كلمه ي صحن است كه نمي دانم كدام خوش ذوقي آن را معادل فلور 
كرده است. دكتر معين خاطر نشان ساخت كه در مجالس اوليه مشروطه افرادي مانند ملك الشعرا بهار شركت 

داشته اند و احيانًا اين افراد خوش ذوق معادل هاي پارلماني را انتخاب كرده اند. 

در جلسه ي امروز بعد از كمي بحث مقدماتي، سؤال هاي امتحاني انجمن ملي پارلمانتارين ها را حل كرديم و 
بعد پيشنهادهاي روي ميز برداري و ابطال به بحث گذاشته شد و در پايان هم در مورد شخصيت هاي جديد 

صحبت كرديم. 

مهندس عطارديان به طور رسمي آقاي حسن افتخاريان و خانم سپهري را معرفي كرد و از معرفي آن ها دفاع 
كرد و جالب است كه در دفاع از پيشنهاد خود توضيح داد كه آنان كارشناسان كانون عالي هستند و كانون 

عالي محلي كه بايد عرف پارلماني در آن تدريس شود و اين دو نفر هم مي توانند اين كار را انجام دهند. 

چيزي كه برايم عجيب است اين است كه اوالً عطارديان توجه نمي  كند كه دو سال پيش خودم با اين دو نفر 
به عنوان دو كانديدا صحبت كردم. اما حاال كه شخصيت هايي مانند دكتر معين و مهندس بهشتي در اين جلسه 

حضور دارند وجود آنان را مناسب نمي دانم. 

به عالوه، عطارديان حتي به اين نكته هم توجه ندارد كه اگر قرار باشد عرف پارلماني در كانون عالي تدريس 
شود از هر نظر من براي اين كار مناسب و آماده ترم. چطور به من فكر نمي كند و به اين دو توجه دارد؟

نكته بعدي اينكه از آدمي مثل عطارديان انتظار داشتم و دارم كه آدم هاي مهمتري در حد وزير كار را براي اين 
كار تشويق كند نه اين دو نفر كه پيش تر خودم با آنان صبحت كرده ام.

به هر حال در اين جلسه، به صورت آگاهانه روي اين نكته تأكيد كردم كه اين جمع يك انجمن به معناي 
معمولي كلمه هم نيست كه بخواهد عضو بگيرد و خودش را توسعه بدهد بلكه يك مجمع ملي است كه 
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قرار است متكفل ارتقاي پرفشناليسم در عرف پارلماني باشد. به همين دليل صرفًا كساني كه مايلند يا الزم 
است عرف پارلماني را يادبگيرند كافي نيست كه در اين مجمع حضور يابند بلكه بايد يك شخصيت شناخته 

شده ي ملي هم باشند. 

در هر حال، در همين جلسه دكتر معين اسامي زير را طي نوشته اي با امضاي خودش به من داد: 
1. دكتر شامخي دبير انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري

2. دكتر ميلي منفرد مديرعامل جمعيت رشد و توسعه ايران 
3. دكتر صالحي مديرعامل مؤسسه رحمان

4. دكتر توفيقي دبير جمعيت توسعه علمي ايران 
5. دكتر فراستخواه عضو هيأت مديره جمعيت رشد و توسعه ايران 

6. دكتر سمنانيان دبيركل جعيت توسعه علمي ايران 

آقاي دكتر بني اسدي نيز نام دو نفر را همراه با تلفن آنان ارايه داد:
1. دكتر عبدالرضا رجائيان

2. مهندس ابوالفضل بازرگان

آقاي شهرياري نيز نام آقاي مهندس رضا شعبانعلي را به من داد كه تا كنون سه بار به موبايل او تلفن زدم و 
هنوز جواب نداده و با اينكه شهرياري هم قول داده بود كه به او بگويد تا با من تماس بگيرد هنوز تماس 
نگرفته است. او همان كسي كه سمينار مذاكره با شيطان را برگزار كرده بود كه من خبرش را در ايميل هاي 
اتهام كه فرقه شيطان پرستان را ترويج  اين  با  بودند  به همين خاطر هم دستگيرش كرده  خواندم و ظاهراً 
مي كنند و بعد كه قضيه را مي فهمند رهايش مي كنند. خوشا به حال كشور با اين همه تيزهوشي نيروهاي 

امنيتي آن.

به هر حال من تأكيد كردم كه موضوع اهميت دارد و بايد با حساسيت و توجه با آن مواجه شويم كه بعداً 
بر اساس آن عمل كنيم. آقاي  نياز به تصويب يك قاعده داريم كه  به ويژه گفتم كه  دچار مشكل نشويم. 
جمالي هم مسؤليت تشخيص اينكه افراد براي كارگاه مناسب هستند يا نه را به عهده ي خود من گذاشت كه 

پيشنهاد بدي هم نيست.

در مجموع جلسه ي خوبي بود و نشست بعدي به خاطر تعطيل هاي ماه رمضان به روز پنجم شهريور ساعت 
هفت و نيم صبح موكول شد.

گزارش نشست با مهندس بهشتي
شب قبل به ديدار مهندس بهشتي رفتم. طبق معمول، هرگاه مهندس راجع به هر موضوعي كه صحبت كند 
حرف ها و تحليل هاي جديدي ارايه مي  دهد كه حاصل مغز و فكر خودش است و هميشه  هم اين افكار نو 

بديع و جذاب و آموزنده اند و به شكل هنرمندانه و مؤثر بيان مي شوند. 

در نشست ديروز از جمله به خاطرات خود از دوران مديريتش بر ميراث صحبت كرد و از جمله گفت كه به 
پيشنهاد يك معلم در شهر كرد يك مدرسه ي خالي به موزه ي آموزش و پروش شهر كرد تبديل شده است. و 
اين موزه يكي از بهترين موزه هايي است كه - به قول مهندس - در ايران تأسيس شده است. وي با متانت و 

آرامش در مورد اين موزه صبحت كرد كه من به اجمال آن ها را نقل مي كنم:

در اين موزه تمام اشياء مورد استفاده دانش آموزان و معلمان در دهه هاي اخير نگهداري مي شود از جمله 
انواع خودكارها و خودنويس ها و قلم ها و دوات ها و اقالمي از اين دست. به عالوه تمام كتاب هاي قديمي 
از جمله كتاب هاي تاريخ جغرافياي قديمي قطع بزرگ  نيز نگاه داري مي شود. دفترچه هاي مشق بچه و ساير 
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اقالمي از اين دست. 

به گفته ي مهندس، بنيان گذار اين موزه پرونده ي تمام اهالي اين شهر را كه بعداً در سطح ملي و بين المللي 
كسي شده اند پيدا كرده و در اين موزه به نمايش گذاشته است. مثاًل كارنامه ي كالس ششم فالن شخصيت 

ملي كه در اين شهر به دنيا آمده در اين موزه به نمايش گذاشته شده است

يك بخش جالب اين موزه با عنوان »حيف  اس« مجموعه ي وسائلي را به نمايش گذاشته كه از زمان رضا 
شاه براي استفاده ي بچه ها در اختيار آموزش و پرورش قرار گرفته اما مسؤالن مربوطه با اين استدالل كه 
»حيف اس« اين وسايل در اختيار بچه گذاشته شود كه خرابش كنند در انبار مانده است. انواع استنسل ها، انواع 

ماشين تحرير ها و ميكروسكوپ ها و اقالمي از اين دست كه حيف بوده بچه ها خرابشان كنند!

از جمله اسناد -به قول مهندس بهشتي - بسيار جالب اين موزه يك دفترچه ي صد برگ است كه يك بازرس 
فرهنگ از سال 1316 تا 135 گزارش بازديد هاي خودش را در آن ياداشت كرده و بعد از بازنشستگي در 
اختيار اداره قرار داده و حاال در موزه است. نكته ي مهم خط بسيار زيبا و روش بسيار دقيق اين بازرس است. 
مهندس بهشتي از مجموعه ي اين خاطرات نتيجه گرفت كه تا قبل از دهه ي 40 و اصالحات ارضي و حاكن 
شدن روستائيان به شهر ها، در شهر ها مدنيت حاكم بوده است و هركس كه تحصيل مي كرد لوازم اين تحصيل 
را كه عبارت بود از كت و شلوار اتو كشيده، كفش واكس زده و كراوات و اصالح سر فراهم مي آورد و اين ها 
از لوازم تحصيل كردگي و شهرنشيني محسوب مي شده است. تا اين تاريخ، تمام اين قواعد جدي گرفته مي شد 
و گويي كه مهم ترين كار عالم بوده اند. اما از اين تاريخ به بعد همه چيز به هم مي ريزد و مدنيت تحت تأثير 

مهاجرت روستائيان مهاجر لگد مال مي شود. 

مهندس به اين نكته هم اشاره كرد كه هدف نهايي آموزش در نظام هاي جديد آموزش و پروش هم در واقع 
آموزش مدنيت و تمدن و شهرنشيني است، بدون اينكه به اين امر تصريح شود. 

او از اينكه اين آموزش را كنار گذاشتند تا جايش اسالم درس بدهند انتقاد كرد و خاطر نشان ساخت كه 
هدف اسالم هم در واقع آموزش مدنيت بوده است و به همين خاطر بعد از هجرت محمد به يثرب به آن 

شهر مدينه گفتند. 

در خالل اين گفتگو ها من هم خاطراتم از معلم هاي شهرمان را نقل كردم كه هيچگاه بدون كراوات بيرون 
نمي آمدند و هميشه كت و شلوار داشتند و همشه كفش واكس زده مي پوشيدند و ممكن نبود كه يك معلم 
هندوانه زير بغل بزند يا نان دست بگيرد. هميشه به دانش آموزان امر مي كردند كه اين را برسانيد در خانه ما 

و ما هم با كله اين كار را مي كرديم.

خالصه اينكه مهندس عرف پارلماني را نيز نوعي آموزش تمدن و مدنيت مي دانست و وقتي از او پرسيدم 
كه آيا دوست دارد در اين نشست ها شركت كند با تأكيد گفت بله و هر گاه جلسه هيأت مديره تشكيل نشود 

شركت خواهد كرد. 

در اين جلسه برخي از نكات عرف پارلماني را با مهندس در ميان گذاشتم. نشست هاي خصوصي و دو نفره 
هيچگاه به گرمي نشست هاي جمعي نيست. 

دلم سوخت
امروز غروب به مهندس رزم خواه هم زنگ زدم. هم براي موضوع سودابه و هم براي موضوع كارگاه. در 
مورد كارگاه گفت: از اينكه نتوانستم در نشست امروز شركت كنم، خيلي دلم سوخت. برايم جالب بود كه در 

مورد كارگاه با اين عبارت اظهار نظر كرد. 
براي امشب بس است  
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جمعه 20 مرداد 91

امروز خبر خاصي نبود. قسمت هايي از قسمت مربوط به پيشنهاد تجديد نظر را ترجمه كردم و چند صفحه 
هم متن خالصه نويسي را نوشتم. منظورم از خالصه نويسي، فشرده ي نكاتي است كه در كارگاه مطرح شده 

است. اين خالصه ها را از روي كتاب تهيه مي كنم و به نظر مي رسد مطلب خوبي از آب درآيد.

ديروز آقاي كيخسروي زنگ زد. در كارگاه آخر حضور نداشت. تلفني خبر داد كه گرفتار شده و نمي تواند 
بيايد. امروز زنگ زده بود كه از آخرين كارگاه و كارگاه بعدي خبر بگيرد. برايش توضيح دادم و قرار شد يك 
روز به اينجا بيايد تا نكات مطرح شده در كارگاه آخر را برايش بگويم. پرسيد كه آيا دكتر معين آمده بود؟ 
ظاهراً براي او هم آمدن افرادي مانند دكتر معيين و مهندس بهشتي مهم است. گفتم آره. شش نفر ديگر را 
هم براي دوره ي بعدي معرفي كرده است. از او هم خواستم عده اي از شخصيت هاي ملي را معرفي كند. قرار 
شد با كشاورز هم در اين باره حرف بزند. برايم گفت كه در شوراي انجمن هاي وكال خيلي از عرف پارلماني 

حرف زده و دنبال آن است كه يك سخنراني در كانون وكال براي من برنامه ريزي كند. 

ادارات تعطيل يا تهران  اين روزها به خاطر حضور مهيمان در كنفرانس كشورهاي عدم تعهد چند روزي 
تعطيل است. نشست بعدي ما روز يكشنبه پنجم شهريور است و تعطيالت از سه شنبه هفتم شروع مي شود. 
قرار شد اگر تعطيالت به كارگاه ما خورد نشست بعدي يكشنبه داودهم باشد كه تعطيالت تا روز شنيه يازدهم 
ادامه دارد. هنوز نمي دانم كارگاه بعدي چه روزي برگزار خواهد شد. به هر حال طبق تصميم نشست قبل، 

قرار شد نشست از ساعت هفت و نيم شروع شود. 

تا بعد . . . 
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جمعه 10 شهريور 91

از جمعه 20 مرداد تا امروز جمعه 10 شهريور نزديك 20 روز مي گذرد. در اين مدت خبرهاي جالبي بود اما 
براي نوشتن آن ها اقدام نكردم. علت؟ شايد تنبلي. شايد پي بردن به اينكه اهميتي ندارد. اين نوشته را با كمي 

تأمل در مورد همين مسائل ادامه مي دهم.

روزگار خيلي عوض شده است. حجم نوشته ها و اطالعات از دهه ها قبل واقعًا به صورت انفحاري افزايش 
يافته است. بنا بر اين، صرف وقت براي نوشتن اين يادداشت ها اگر بدون توجه به هدف هاي اصلي آن باشد 
هدر دادن وقت است. األن مطمئنم كه گشادي گيوه را توجيه نمي كنم. اين قضيه در مورد نوشتن رمان و 
داستان هم صدق مي كند. مردم با لذت بيشتري جوك هاي مربوط به امام نقي را دنبال مي كنند. در صفحه ي 
اول وب سايت باالترين، خبر مربوط به نامه 419 نفر از شخصيت هاي سياسي به بان  كي مون كه به ايران 
سفر كرده 50 بار كليك شده بود در حاليكه يكي از جوك هاي امام نقي 1110 بار كليك شده بود. خود من 
ساعت ها با عالقه اين جوك ها مي خوانم و به نظرم يك پيشرفت عظيم در ادبيات طنز ايران است كه حتي 
نويسندگان هم چندان معروف نيستند و ظاهراً هر ايراني خوش ذوقي كه به اينترنت دسترسي دارد در اين 
كار مشاركت مي كند و دكان طنز نويس برجسته سيد ابراهيم را هم كساد كرده اند. به عالوه ده ها وب سايت 
راه اندازي شده كه تمام جنبه هاي اسالم را به تمسخر گرفته اند و هرچه كه الزم است گفته شود مي گويند. 
خالصه آنكه اينترنت و دسترسي همگاني به اين ابزار انقالبي بايد تصور همه ما را نسبت به ادبيات و روش 
توليد و توزيع آن ها به شكل انقالبي متحول كرده باشد. در چنين دنيايي نوشتن داستان و رمان و حتي خاطره 

به شكل هاي قديمي عقب ماندگي محض است. 

تا آنجا كه به اين خاطرات مربوط مي شود چند نكته اهميت دارد. اول اينكه هدف از نوشتن اين خاطرات 
چه مي تواند باشد؟

طبعًا هدف انتشار مستقيم آن ها در آينده هاي دور نمي تواند باشد. گذشت زمان جيحك عليشاه كه نوشته هاي 
خصوصي يك مقام مهم كه نمي توانست به هر دليل نوشته ي خود را در همان زمان منتشر كند بعدها منتشر 
مي شد و به عنوان يك سند تاريخي به آن استناد مي كردند. به عالوه بنده مقامي نيستم و اين خاطرات هم 
اهميت آن چناني ندارد. پس به چه كار مي آيد؟ هرچند پيش از شروع كار به اين پرسش انديشيده بودم،  بار 

ديگر در باره ي آن ها بازانديشي مي كنم.

1. يك سود اين نوشتن ها اين است كه هنگام بازنويسي آن ها يك بار ديگر حوادث را مرور مي كنم و كم ترين 
سود اين كار اين است كه آن حوادث ديرتر از حافظه ام پاك مي شوند. پس، اين كار نوعي تمرين براي به 

خاطر سپردن رويدادها هم هست.

2. يكي از پي  آمدهاي سود باال اين است كه اگر بخواهم در مورد اين جريان كاري تحليلي ارايه دهم، كه 
ضرورت آن كاماًل محسوس است، اين خاطرات به عنوان فاكت براي آن تحليل مي تواند مورد استفاده قرار 

بگيرد. 

3. در جريان نوشتن اين خاطرات به رويدادها فكر مي كنم و همين تفكر و تأمل سبب مي شود كارم را در 
حال حاضر نيز بهتر انجام دهم. 

4. اگر هم روزي ضرورت نوشتن اين خاطرات و انتشار آن ها در آينده احساس شود اين نوشته ها براي آن 
كار هم مي تواند مفيد باشد. 

يادداشت  فقط هدفشان  نمي شوند و  نوشته  انتشار  براي  اين صورت  به  نوشته ها  اين  كه  جمعبندي مي كنم 
رويدادها به هدف تأمل بيشتر بر آن ها، برنامه ريزي براي انجام كارها به صورت بهتر، و استفاده ي احتمالي 
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براي آينده است. در تأمالت امروز يك سر سوزن نكته جديد هم نبود. پس كار را طبق معمول ادامه مي دهم 
فقط مي كوشم ميان تيتر هاي بيشتري به كار ببرم كه يافتن مطالب اين يادداشت ها را در آينده آسان تر سازد. 

تعويق نشست ششم
براي نخستين بار نشست ششم كه قرار بود يكشنبه 5 شهريور و ساعت 7/30 برگزار شود يك هفته به تعويق 

افتاد. در اين قسمت در مورد عوامل اين تأخير و تبعات احتمالي آن مي نويسم.

طبق معمول برنامه ي كارگاه ششم را آماده كردم و روز سه شنبه يا چهارشنبه براي اعضاي كارگاه ايميل كردم. 
در اين برنامه تصريح شده بود كه ششمين نشست روز يكشنبه 5 شهريور برگزار مي شود. باز طبق معمول روز 
جمعه تصميم گرفتم كه تلفني با اعضاء صحبت كنم و موضوع را به يادشان بياورم. اولين كسي كه با او تماس 
گرفتم آقاي جمالي بود. با تعجب پرسيد مگر قرار نبود كه جلسه اگر به تعطيالت خورد به يكشنبه بعد بيافتد؟

گفتم ولي به تعطيالت نخورد. تعطيالت از سه شنبه شروع مي شود. 

منظور ما از تعطيالت، 5 روز تعطيلي است كه دولت به خاطر شانزدهمين اجالس سران كشور هاي جنش 
عدم تعهد روز هاي پنجشنبه و جمعه 9 و 10 شهريور در تهران برگزار كرد و امروز جمعه نيز نشست سران 

در تهران ادامه دارد. 

در جريان تصميم گيري در مورد نشست ششم در نشست پنجم موضوع تعطيالت عيد فطر )كه امسال براي 
اولين بار دو روز تعطيل اعالم شد( و نيز تعطيالت احتمالي به خاطر اجالس سران بحث شد. از آنجا كه 
حواس من مشغول اداره  كارگاه بود و مسؤليت مديريت جلسه براي اخذ تصميم به عهده ي آقاي جمالي 
گذشته شد، وي اين بحث را مديريت كرد و تا آنجا كه به خاطر دارم قرار شد روز يكشنبه پنجم باشد و اگر 
به تعطيالت برخورد كرد به يكشنبه دوازدهم منتقل شود. خوب. به نظرم من با تعطيالت برخورد نكرد، اما 

ظاهراً منظور آقاي جمالي از برخورد اين بوده كه در ميان دو تعطيالت هم نيافتد. 

به هر حال، آقاي جمالي شهرستان بود و اعالم كرد كه يكشنبه پنجم نمي تواند بيايد به عالوه تأكيد هم كرد 
كه قرار بوده روز دوازدهم برگزار شود. 

پيش از آن آقاي دكتر معين اطالع داده بود كه برايش جلسه گذاشته اند و نمي تواند روز پنجم بيايد. مهندس 
شهرياري و رزم خواه هم در تعطيالت تابستانه هستند و نمي آمدند. دكتر بني اسدي هم گفته بود كه نمي تواتد 
روز پنجم بيايد. آقاي بهتشي هم كه معلوم نبود بيايد. به همين خاطر به جمالي گفتم با سايرين هم صحبت 

مي كنم و سعي مي كنم جلسه را به دوازدهم بياندازم.

خالصه آنكه با بقيه هم تماس گرفتم و اطالع دادم كه جلسه به اين دليل به يكشنبه بعد منتقل مي شود. روز 
سشنبه بعد برنامه كارگاه را بار ديگر براي اعضا ايميل كردم و گفتم كه جلسه تغيير كرده و علت اين تغيير 

نيز در نشست آتي توضيح داده مي شود. 

موضوع حركت تعطيالت مذهبي و تأثير آن بر مجامع
اختيار  در  آن ها  تغيير  و  قيد شود  اساسنامه ها  در  بايد  معموالً  مجامع  برگزاري  تاريخ  پارلماني،  طبق عرف 
مجامع قرار بگيرد. در عرف ايراني مسؤليت برگزاري مجامع از جمله تعيين تاريخ آن بر عهده ي هيأت مديره 
است. اين امر پيامدهاي بسيار منفي براي فعاليت انجمني داشته است. اما تعيين تاريخ برگزاري اجالس در 
اساسنامه ها هم مشكالتي در پي خواهد داشت كه بيشتر به حركت تعطيالت مذهبي مربوط است كه بر اساس 
تقويم قمري تعيين مي شوند. شايد موضوع تغيير تاريخ نشست ششم بهانه خوبي باشد تا فقط به اين موضوع 

اشاره كنم و از اعضاي بخواهم كه به موضوع فكر كنند. 

معرفي اعضاي جديد
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وقتي با دكتر اميري تماس گرفتم تا موضوع تعويق جلسه را توضيح دهم به من گفت كه با چهار نفر از افراد 
صحبت كرده و آنان عالقه خود براي شركت در كارگاه را اعالم كرده اند. بعد آنان را معرفي كرد: آقاي مسجد 
جامعي، ورودي نژاد، دكتر جامي و حسين عالئي. اين ها شخصيت هاي مهمي هستند. هم خوشحال شدم 
و هم تعجب كردم. پرسيدم اين ها را از كجا مي شناسي؟ گفت از دوستان من هستند)يادم نيست كه گفت 
همه محله اي بوده اند يا هم كالسي(. به من گفت كه با آنان صحبت كرده و آنان آمادگي خود براي شركت 
ً  تلفن آن ها را در اختيار من بگذارد تا نشست معرفي را براي آنان  در كارگاه را اعالم كرده اند. قرار شد بعدا

برگزار كنم.

ترديد عطارديان در معرفي افراد
فكر كردم نقل اين خبر به عطارديان تأثير مثبتي خواهد داشت. عطارديان، در مرحله اول، يعني نخستين روزي 
كه به طور رسمي تر براي معرفي اين موضوع نزد او رفتم، و بعد از آنكه افرادي مانند دكتر معين آمادگي خود 
براي شركت در كارگاه را اعالم كرده بودند، كه با صراحت به من گفت انجمن هايي را كه من مي شناسم هيچ 
كدامشان به اين قواعد عالقه اي ندارند. من تعجب نكردم. راست مي گفت. هنوز خودش قواعد را به درستي 

نشناخته بود. در واقع بي عالقگي خودش را تعميم مي داد. 

بعدها به من گفت كه افتخاريان به او اظهار عالقه كرده كه در اين نشست ها شركت كند. من به او گفتم كه 
خودم قباًل با او با خانم سپهري صحبت كردم و مي دانم كه آنان عالقمند هستند. اما نگفتم كه چرا آنان را 
دعوت نكردم. فكر مي كنم خودش بايد متوجه شده باشد. اما اصرار بعدي او در كارگاه  چهارم براي دعوت 
از اين دو نفر نشان داد كه به موضوع توجه نكرده است. در آن جلسه شهرياري و من به صورت غيرمستقيم 
نظرات منفي خود را توضيح داديم اما باز هم عطارديان توجه نكرد و استدالل كرد كه براي آموزش عرف 
پارلماني به انجمن هاي عضو كانون عالي الزم است اين دو در كارگاه شركت كنند. من به شوخي گفتم: من 
كه عضو كانون عالي نيستم! كه عطارديان به شوخي گفت شما كه معلم هستيد. در هر حال اصرار عطارديان 

با توجه به دعواي تندي كه بين آن دو و شهرياري بروز پيدا كرده براي من هم عجيب است.

ماجراي مخالفت هاي شهرياري با آن دو نفر
افتخاريان و سپهري در كارگاه نكاتي را  با شركت  قبلي در مورد مخالفت شهرياري  يادداشت هاي  من در 
خاطر نشان كردم. اين موضوع هنوز به شكل هاي مختلف ادامه دارد و يكي از نكاتي است كه بايد در بررسي 

مشكالت فعاليت انجمني در ايران، به عنوان نمونه مورد توجه قرار بگيرد. 
من هنوز از شهرياري علت مخالفت او با شركت اين دو نفر را نپرسيده ام. اما به تشخيص او نسبت به آدم ها 
بيش از تشخيص عطارديان باور دارم. به نظرم شهرياري بيشتر اصول گرا و عطارديان بيشتر عمل گرا هستند. 
در همان نشست كارگاه، شهرياري به صورت مستقيم به عطارديان گفت كه اين دو آدم شما هستند و هر جا 

كه شما بگوييد مي روند. 

جمله معترضه: روش بهره گيري از اين خاطرات
طبق معمول، بعد از نوشت بند باال، كمي قدم زدم تا به مطالب فكر كنم. در همين قدم زدن اين نكته به نظرم 
رسيد كه اين خاطرات را مي توان همراه با تحليل مشكالت انجمن سازي و انجمن داري در ايران منتشر كرد. 
با تحليل اين رويدادها براي ترويج  منظورم اين است كه اين خاطرات را نه صرفًا به عنوان خاطره، بلكه 
روش هاي استاندارد انجمن داري مي توان منتشر كرد. بنا بر اين، تمام اين رويدادها نه براساس تاريخ بروز 
اوليه و  انجمن داري مي توانند مورد بررسي قرار بگيرند و مواد  با تحليل مشكالت  ارتباط  بلكه در  آن ها، 
مصاديق يك تحليل نظري باشند كه بعداً منتشر شود. اين هدف،  فعالً  برايم آنقدر جالب است كه فكر مي كنم 

مي توانم با جديت آن را، در هيمن نوشته ها هم پي گيري كنم. 

برگشت به روند اصلي
به نظرم برخورد شهرياري به عطارديان بسيار تند بود. اما طبق معمول عطاريان صبوري كرد و چيزي نگفت. 
با اين همه، موضوع معرفي افراد جديد و روش تصويب آنان به يكي از حادترين موضوع هاي كارگاه بدل 
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شده و بايد مراقب بود و براي همين،  سه تصميم مهم گرفته ام كه در ادامه ي اين نوشته ها آن ها شرح مي دهم.

ادامه روند ترديد عطارديان
وقتي تلفني به عطارديان خبر دادم كه جلسه از يكشنبه 5 به يكشنبه 12 منتقل شده خوشحال شد كه هر باري 
از روي دوشم برداشته شود خوشحال مي شوم. عطارديان با من هم نظر بود كه قرار شد روز پنجم نشست 
برگزار شود. در ادامه به او گفتم كه دكتر معين و دكتر اميري و دكتر بني اسدي چه كساني را معرفي كرده اند 

و اضافه كردم انتظار مي رود او هم شخصيت هاي مهمي را معرفي كند. او هم ظاهراً قبول كرد.

جالب است در ختم همان نشستي كه او افتخاري و سپهري را معرفي كرد و در توضيح كار خود به كارشناس 
بودن آنان و ضرورت آموزش عرف پارلماني به انجمن هاي عضو كانون اشاره كرد، من به او گفتم كه انتظار 
دارم شخصيت هاي مهم تر و با نفوذ تري را معرفي كند كه بتوانند به ترويج اين قواعد كمك كنند. او با اشاره 
به آدم هاي حاضر در كارگاه گفت هيچ كدام اين ها نمي توانند كار اجرايي بكنند. من تأكيد كردم اتفاقًا انتظار 
من هم اين نسيت كه اعضاء اين مجمع كار اجرايي بكنند. ما بعداً مؤسسات آموزشي ايجاد خواهيم كرد و 
مربي تربيت مي كنيم و آنان هستند كه بايد كار آموزش عرف پارلماني را بر عهده بگيرند. اما اين نشست يك 
انديشكده يا يك اتاق فكر است كه فقط بايد در مورد روش هاي ترويج عرف پارلماني فكر ارايه بدهد و از 

نفوذ و اعتبار خود در اين زمينه مايه بگذارد. 

به هر حال، جا انداختن اين قضيه هم زمان و استدالل برد و مي برد. من بارها تأكيد كرده ام كه اين مجمع يك 
انجمن عادي نيست كه عضو بگيرد و در شهرستان ها شعبه بزند. بلكه يك نهاد ملي است كه حتي ممكن 
است تعداد اعضاي خود را نيز محدود كند و عضو جديد نپذيرد و به يك نهاد ملي براي ترويج اين قواعد 

در كشور بدل شود. اين نكات باعث شده كه اعضا شخصيت هاي ملي و مهم را معرفي كنند. 

پايان اين قسمت از داستان عطارديان و معرفي نجفي منش
آقاي عطارديان ديروز به من زنگ زد تا اگر كتابداري را مي شناسم به او معرفي كنم تا حدود 200 كتاب جديد 
او را شماره گذاري كند و كارهاي كتابداري او را انجام دهد. از آنجا كه اين بحث خارج از دستور است به آن 
نمي پردازم. اما در جريان همين بحث ها دوباره به او گفتم كه اگر ما فهرست را تكميل كنيم ديگر نمي توانيم 
فرد جديدي اضافه كنيم. چون آموزش الزم را نديده اند. بنا بر اين،  مهم است كه شما دوستان و افراد مهم را 

به اين جمع دعوت كنيد. جالب است. از من پرسيد: نجفي منش چطور است؟

اين سؤال عطارديان از جهات گوناگون قال تأمل است. من تصور مي كردم كه او افراد زيادي را در كنار خود 
دارد كه اگر به آنان شركت در كارگاه را پيشنهاد كنند مي پذيرند. براي خود من هم تعجب آور بود و هست 
كه چرا افتخاريان و بعد سپهري را معرفي كرد به رغم آنكه من توضيح دادم كه خودم اول از همه براي آنان 

اين ايده را توضيح داده بودم. 

شخصيت هاي  هستند،  فني  دانشكده  فارغ التحصيالن  كانون  در  كه  مهمي  شخصيت هاي  داشتم  انتظار  من 
و  و خود صنعت ساختمان،  انجمن هاي صنعت ساختمان،  از  مهمي  كار، شخصيت هاي  وزارت  در  مهمي 

شخصيت هاي مهم در كانون عالي را معرفي كند. اما او از من مي پرسد:  نجفي منتش چطور است؟ 

مهندس نجفي منش،  در سال هايي كه نشريه انجمن قطعه سازان را منتشر مي كردم دبير انجمن بود و يكي از 
افرادي كه هم براي توليد مطالب نشريه،  هم براي گرفتن آگهي، هم براي گفتگو خيلي زياد به او مراجعه 
مي :ردم. يك دوره نيز كانديداي مجلس شوراي اسالمي شد و براي گرفتن عكس تبليغاتي به دفتر ما آمد و 

اعكاس دفتر ما از او عكس گرفت اما رأي نياورد. 

در جريان اختالفات هيأت مديره انجمن، از گروه سه نفره شهرياري،  رزم خواه و بحرينيان، جدا شد و با 
گروه جديد همكاري كرد. از نظر مديريتي،  بر مبناي تئوري  مديريت ايزاك آديزيس، يك كارآفرين با همان 
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سوءمديرت هايي است كه معموالً كارآفرين هاي بزرگ دارند: سر به هوا، غيردقيق، فاقد نظم و پيگيري الزم.

نخستين افرادي كه عرف پارلماني به آنان معرفي شد
وقتي كتاب رابرتز رولز آو اوردر را تاره خريده بودم و داشتم ترجمه مي كردم، يك روز نجفي منش را در 
دفتر انجمن ديدم. كتاب را به او دادم و خيلي خالصه به او گفتم كه اين كتاب قواعد اداره انجمن ها را شرح 
داده است. كتاب را ورق زد اما حتي تعجب هم نكرد و كتاب را به من پس داد. از چهره اش پيدا بود كه 
مي گفت: ما در اداره انجمن به اين قواعد فرنگي نياز نداريم. البته بعدها انجمن  آن ها درب و داغان شد اما او 

هنوز عضو هيأت مديره است. 

در پاسخ به سؤال عطارديان گفتم: مهندس رزم خواه و شهرياري با نجفي منش صحبت كرده اند. اما او خيلي 
گرفتار است و گفته وقت ندارد. و ادامه دادم: آنان با دكتر رجال هم صحبت كرده اند. ظاهراً مشكالت او هم 

خيلي زياد است و گفته وقت ندارم. 

براي آنكه عطارديان را زياد مأيوس نكنم ادامه دادم: اوضاع صنعت و توليد درب و داغان است به همين 
خاطر دست در كاران صنعت خيلي وضعشان خراب است و نمي شود از آنان انتظار داشت كه در اين كارگاه 
شركت كنند. او وسط حرف من گفت:  پيمانكاران هم. من گفتم: آن ها هم جزو صنعت احداث و ساختمان 

هستند ديگر. 

دو نكته در مورد خبر باال: كتك خورد دكتر رجال، رزم خواه و نه شهرياري
به عطارديان گفتم كه رزم خواه و شهرياري با نجفي منش و رجال صحبت كرده اند. اين يك اشتباه غيرعمدلي 
بود. تا آنجا كه مي  دانم ظاهراً رزم خواه به من گفت كه با آن دو صبحت كرده و گفت كه وقت ندارند. نمي دانم 

شهرياري هم گفته است يا نه؟
نكته بعدي اينكه مهندس رزم خواه هنگام ذكر مصائب دكتر رجال گفت كه كارگرانش به خاطر عدم دريافت 
دستمزد او را كتك هم زده اند. من اين نكته را ديگر به عطارديان نگفتم. خود عطارديان سال هاست كه به گفته 

خودش، دارد پول نزول مي كند تا مزد كارگرانش را بدهد و دولت هم طلب آنان را نمي دهد.

چند كلمه در مورد دكتر رجال
وقتي انتشار نشريه قطعه سازان را شروع كردم، دكتر رجال مدير مسؤل و رئيس هيأت مديره انجمن قطعه سازن 
بود تا چند سال قبل كه در انجمن انشعاب شد و در حال حاضر او از انجمن كناره گيري كرده است. از نظر 
انسجام بخشي در او خيلي زياد تر است به همين خاطر توانست نزديك به 20 سال  مديريتي خصوصيت 
تضادهاي هيأت مديره را مديريت كند اما با حاد شدن اين تضادها سرانجام روش هاي ريش  سفيدي و كدخدا 

منتشي دكتر رجال جواب نداد و انجمن تركيد. 
مجموعه تجربه هاي من از انجمن، براي تحليل مورد نظر بسيار عالي هستند. اما دريغ كه من حافظه ي خوبي 

ندارم و آن خاطرات را نيز يادداشت نكرده ام. 

از عطارديان به گلسرخي: معرفي افراد جديد و پس گرفتن  آن ها
در ادمه خبرساني در مورد تعويق نشست ششم، به مهندس گلسرخي زنگ زدم. توضيح داد كه قرار بود پنجم 
برگزار شود و به همين خاطر براي دوازدهم سفر است. موضوع را باز كردم و توضيح دادم كه ديگر نمي شود 

جلسه را به باز هم به تعويق انداخت يا به روز پنجم بازگشت. قبول كرد. 

اعتراض تلويحي گلسرخي به بازرگان
در ادامه صحبت براي گلسرخي توضيح دادم كه چه كساني چه كساني را براي كارگاه معرفي كرده اند. او به 
صورت تلويحي گفت كه با حضور دكتر ابوالفضل بازرگان )پسر برادر بازرگان معروف، كه از سوي دكتر 

اميري معرفي شده( به اين دليل مخالف است كه او را فردي تك رو ارزيابي مي كند. 
گلسرخي در ادامه به روند دعوت از گروه اول اشاره كرد و گفت در آن جريان شما فهرست مدعوان را به 
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هم نشان مي دادي تا يك نفر هم با ديگري مخالف نباشند. من در پاسخ گفتم هنوز هم مي توان همين اصل 
را رعايت كرد اما حاال ديگر بايد اين اصل به تصويب مجمع برسد. در نتيجه مي توان پيشنهاد داد كه اعضا 

جديد با اتفاق آرا به تصويب برسند.

در ادامه از او هم خواستم كه افراد جديد را معرفي كند. او در ادامه گفت كه با پنج شش نفر از افراد صحبت 
كرده كه فهرست آنان را در اختيارم مي گذارد. اما بعداً از من خواست كه ساعت 5 بعد از ظهر به او زنگ 
بزنم. ساعت پنح و نيم به او زنگ زدم در جلسه بود و جواب نداد. حدود ساعت شش تلفن زنگ زد. گوشي 
را برداشتم. خودش بود اما جواب نمي داد. در حاليكه تلفن روشن بود داشت با كس ديگري صحبت مي كرد. 
اين هم از تكنيك هاي عجيب و غريب اوست. تلفن را روشن مي گذارد و با كس ديگري مشغول صحبت 

مي شود احتماالً به اين دليل كه نفر سوم از موضوع گفتگو با خبر شود. چرا؟ نمي دانم.

به هر حال، او داشت با خانمي در مورد مؤسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث صحبت مي كرد كه او رئيس 
هيأت امناء آن است. داشت مي گفت كه اين مؤسسه بر اساس يك نمونه ي آمريكايي ساخته شد و بومي شده 
و از اين قبيل. . . براي من جالب بود. از اين جهت كه حاال بايد به اين نتيجه برسند كه اگر مؤسسه صنعت 
احداث را بر اساس الگوي آمريكايي آن ساخته اند، حاال بايد به يك سنت ديگر و مهم تر آمريكايي كه ريشه 

در سنت آنگلوساكسوني دارد بيشتر توجه كنند و آن هم عرف پارلماني است. 

گوشي خود  غيرعمدي  يا  عمدي  بودن  روشن  به  نسبت  آنكه  بدون  شد.  من  با  مشغول صحبت  سرانجام 
توضيحي بدهد يا عذر خواهي كند. انگار كه امري عادي و طبيعي بوده است كه براي او هست! 

من منتظر فهرست افراد جديد بودم.  او اين افراد را معرفي كرد:  1( مهندس محمد احمدي رئيس هيأت 
مديهر انجمن تأسسات. 2( مهندس هرمزد رامينه، رئيس هيأت مديره جامعه مهندسان مشاورف 3( مهندس 
ايرج رهبر رئيس انجمن انبوه سازان، 4( مهندس محمد رضا پويش من، رئيس هيأت مديره انجمن ستصا، 
5( مهندس سعادتمند، رئيس كانون سراسري ساختمان و تأسيسات، 6( مهندس محمد حسين ترابي رئيس 
انجمن توليد كنندگان صنعت نفت و گاز 7( آقاي تاالري رئيس هيأت مديره استصا.)شايد من در نقل دقيق 
سمت يا اسم اين آقايان اشتباه كرده  باشم. اگر به جمع ما ملحق شوند تصحيح خواهد شد. اگر قرار شد در 

آيند به نام آنان اشاره شود بايد تصحيح كنم(.

سؤال هاي مهم گلسرخي
من از چنين فهرستي خيلي خوشحال شدم. اما گلسرخي اين سؤال را مطرح كرد كه اين افراد را مهندس 
عطارديان هم مي شناسد. بنا بر اين سؤال من اين است كه چرا شخصيتي مانند عطارديان به جاي معرفي اين 
افراد، افتخاريان را معرفي كرده است و به رغم مخالفت شهرياري آن قدر هم براي معرفي آن ها اصرار دارد؟ 

اما با اين افراد هيچ حرفي نزده و اين افراد را معرفي نكرده است؟ 

همين سؤال كافي بود كه بحث مفصلي بين ما شكل بگيرد. من سعي مي كنم خالصه ي اين گفتگو ها را بدون 
ترتيب زماني  آن ها نقل كنم.

من اول تصريح كردم كه اين سؤال براي من هم مطرح بوده است. در توضيح بيشتر اين نكته خاطر نشان 
كردم كه سايت پيام كارفرمايان يكي از نخستين جاهايي بود )غير از سايت ماپا و موسسه ماپا و ساير جاها 
كه در اين گفتگو به آن اشاره نكردم( كه من ترجمه كتاب رابرتز روولز آو اوردر را در آن منتشر مي كردم. 
يك كپي از آن مقاله هم به دست عطارديان مي رساندم. اما او به جاي آنكه آن ها را بخواند در اختيار مسؤل 
دبيرخانه قرار مي داد كه او هم من را مسخره مي كرد كه عطارديان اين مطالب را نخوانده به من پاس مي دهد.
بعد توضيح دادم كه من هم انتظار داشتم كه متولي ترويج عرف پارلماني كانون عالي مي شد و براي ارايه 
آموزش آن به انجمن هاي عضو اقدام مي كرد. اما او اين كار را هم نكرد. من پيشنهاد داشتم كه مؤسسه اي 
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با شركت كانون عالي كارگرفرمايي و كارگري و وكال شكل بگيرد و بسياري از اين پيشنهاد كه هرگز مورد 
توجه عطارديان قرار نگرفت.

همين جا اشاره كردم كه البته نبايد از حق بگذرم اولين كسي كه قبول كرد صد نسخه از اين كتاب را پيش 
خريد بكند عطارديان بود. نيز عطارديان بود كه با رئيس مؤسسه كار و تأمين اجتماعي - دكتر سپهري - در 

مورد انتشار اين كتاب صحبت كرد اما من موافق نبودم. 
در مرحله، بعدي به بحث معرفي افتخاريان و سپهري پرداختم و استدالل هاي او را ضعيف دانستم و توضيح 
دادم كه اگر قرار باشد كه كسي اين قواعد را به انجمن هاي عضو كانون آموزش بدهد چه كسي از من بهتر؟  
اما چرا عطارديان افراد ديگر را دعوت مي كند كه بيايند و از من بياموزند تا بعداً به انجمن هاي عضو كانون 

عالي آموزش بدهند؟ 

با طرح اين سؤال ها خواستم اين موضوع را به گلسرخي نشان بدهم كه عطارديان به رغم اينكه شخصيت 
بسيار قابل احترامي است اما در اداره ي كانون خالي از خطا نيست و بسياري از جاها اشتباه مي كند و به همين 
خاطر در بسياري از مواقع هم من با او دعوايم مي شود. در ادامه به دعواي خودم با عطارديان در خصوص 
معرفي دكتر عليزاده و دكتر خزائي در اولين روز نشست كارگاه اشاره كردم كه خود گلسرخي نيز حضور 
داشت. )خواستم به دعواي خودم با او در مورد معرفي 20 كارشناس تحصيل كرده از سوي خانم تصديقي 
هم اشاره كنم اما ديدم چون گلسرخي در جريان نبوده صحيح نيست.( به رابطه خودم با گلسرخي اشاره كردم 
و گفتم كه اسباب آشنايي ما مهندس سعيدآبادي و مهندس عطارديان بوده اند و خودتان مي دانيد كه حتي در 
رابطه با ما نيز عطارديان كم خطا نكرد. نيز به دعواي عطارديان با شهرياري و اختالف هاي آنان اشاره كردم.  
و توضيح دادم كه همين حاال هم هر سؤال شهرياري و هر پاسخ من يك ضربه به عطارديان هم هست كه ققط 
ما سه نفر معناي آن ها را مي فهميم و در اين مورد بيشتر توضيح ندادم )خوب است سؤال هاي شهرياري را كه 
داراي چنين ماهيتي هستند در جايي از اين نوشته به بحث بگذارم. سؤال ها به صورت خواسته يا ناخواست 
اختالف  نظرهاي شهرياري و عطارديان را به خاطر مي آورد و اينكه در تمام آن موقعيت ها حق با شهرياري 
بوده است اما عطارديان بيشتر به خاطر مصلحت گرايي با آن ها مخالفت مي كرده است(. به هر حال، محور 
توضيح هاي من ارايه اين استدالل بود كه اتاقًا عطارديان مي بايست بهترين آدم هاي انجمن هاي عضو كانون 
را براي شركت در اين كارگاه معرفي مي كرد. چرا اين كار را نكرده؟ پاسخ من اين است: اشتباه مي كند؟ چرا 

اشتباه مي كند؟ 

چرا عطارديان اشتباه مي كند؟. از خودش بپرس
البته، در عرف پارلماني انگيزه خواني مطلقًا ممنوع شده است. اين نكته در آموزش عرف پارلماني در ايران 
مهم است و بايد به عنوان يك اصل ترويج شود. در پرتو اين اصل، به خود عطارديان مربوط است كه چرا 
افرادي را پيشنهاد نكرده يا چرا افتخاريان و سپهري را معرفي كرده اما ديگران را كه بيشتر مستحق هستند 
معرفي نكرده است؟ شايد بهتر بود در گفتگو با گلسرخي نيز بر اين اصل تأكيد مي كردم و به تحليل انگيزه هاي 
عطارديان نمي پرداختم. اما اين كار را كردم و در ادامه توضيح دادم كه براي تشريح رفتار عطارديان داليل 

زيادي مي توان مطرح كرد و من فقط به چند نمونه ي آن ها اشاره مي كنم كه مي توانند غلط باشند.
در توضيح علت رفتار عطارديان از جمله به نوع رابطه او و خودم اشاره كردم و گفتم كه به هر حال من يك 
كارمند ساده عطارديان بوده و هستم و شايد به اين دليل براي او خوشايند نباشد. )گاهي فكر مي كنم عطارديان 
خودش را - به حق - با تجربه ترين و آگاه ترين فرد نسبت به قواعد انجمن ها و روش تدوين اساسنامه و 
صورتجلسه و اين جور كارها مي دانست. اما با شركت در اين كارگاه به مروي درمي يابد كه در اين زمينه هيچ 
نمي دانسته و در بيش از 60 سال كار انجمني به چه موضوع هاي ساده اي توجه نكرده است. اگر من جاي او 
بودم مي توانستم به سادگي نكاتي را كه كارمندم در اين مورد مي گفت بپذيرم؟( به رغم تمام اين حرف ها، تمام 
حدس هاي من مي تواند اشتباه باشد. و در مورد عطارديان اين احتمال بسيار قوي تر است. چون ذهن او بنا به 
تئوري ايزاك آديزيس خيلي كم به درون آدم ها توجه مي كند. بنا بر اين تمام اين توضيح ها مي تواند در مورد 
او اصالً  صدق نكند. به همين خاطر، در خاتمه به گلسرخي گفتم بهترين كار اين است كه از خودش بپرسيد. 

سؤال دوم گلسرخي
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سؤال دوم گلسرخي اين بود كه اگر من اين افراد را معرفي كنم اما عطارديان مخالف باشد، طبق اصل اجماع 
آراء،  نمي توان آن ها را دعوت كرد. در نتيجه،  من كه آنان را دعوت كرده ام به كارگاه بيايند، اگر مخالفت شود،  

چه بايد بكنم؟ 

در مورد اين سؤال هم نكاتي به نظرم رسيد كه به او گفتم. از جمله اينكه بهتر بود كه قبل از دعوت از افراد 
اين موضوع به بحث گذاشته مي شد. به عالوه اگر مخالفتي شد مي توان ديگر دنبال مدعوان نرفت. كما اينكه 

مدعوان هم حق دارند هر وقت كه دلشان خواست در كارگاه شركت نكنند. 

بازپس گيري فهرست و علت آن
به رغم تمام اين بحث ها نتيجه اين شد كه گلسرخي از من خواست كه روز يكشنبه ي آينده در مورد اينكه 
او كساني را معرفي كرده هيچ حرفي نزنم تا او بيشتر سونداژ بزند و استمزاج كند تا بعد. به عالوه او روز 
يكشنبه دوازدهم هم در نشست ششم نمي آيد. من هم قبول كردم و بحث ما فعاًل در اينجا خاتمه يافت. و 
من روز يكشنبه اين افراد را معرفي نمي كنم اما تقريبًا مطمئن هستم كه اين افراد در  كارگاه حضور خواهند 
يافت چون قبول كرده اند. به عالوه، گلسرخي حسابي براي آن ها پا منبري خوانده است. اما چرا گلسرخي 

فهرست را پس گرفت؟
توضيح خودش نشان مي دهد كه مي خواهد در اين زمينه با عطارديان هم مشورت كند. من اطمينان دارم كه 
عطارديان خيلي ساده جواب مي دهد كه خب. بگو بيايند. چه عيبي دارد؟ با اين همه، فكر مي كنم كه اين 
پيچاندن موضوع شايد به چند علت مربوط شود: 1( حفظ احترام عطارديان و اينكه او را تشويق كند تا اين 
اسامي را او ارايه دهد؛ 2( وجود اختالف در هيأت امناء مؤسسه تحقيق و توسعه احداث )جالب است كه در 
آخرين مجمع عمومي كعاصكا كه روز چهارشنبه اول شهريور برگزار شد، تا آنجا كه به نظرم مي رسد و اصال 
اين نظر دقيق نيست، از انجمن هاي ساختماني عضو كعاصاكا كسان زيادي نيامدند و فقط دوست قديمي 
با هم كعاصكا را تأسيس كرده اند يعني اقبالي شركت كرده بود و شايد كسان ديگر  عطادريان - كه ظاهراً 
هم بودند يا حتمًا بودند اما من نشناختم(. اگر موضوع اختالف جدي باشد، گلسرخي مي ترسد مانند مورد 
شهرياري و عطارديان در مورد افتخاريان كار به رأي گيري بكشد و يك رأي مخالف هم باعث عدم حضور 

افرادي شود كه او معرفي كرده است. 

به هر حال اين بحث ها نشان مي دهد كه چطور در اين جمع بايد با فكر جلو رفت و چقدر كتاب رابرت كه 
تمام اين فكر ها و احتياط ها را قانونمند كرده مفيد است. به عالوه، اطمينان دارم كه اين افراد دير يا زود به 

جمع ما ملحق مي شوند.

بازاريابي براي عرف پارلماني در صنعت ساختمان
در جريان گفتگو با مهندس گلسرخي به اين نكته هم اشاره كردم كه انتظار دارم از طريق آن مؤسسه عرف 
پارلماني را به هيأت مديره هاي شركت هاي ساختماني نيز آموزش بدهيم. منظور اين بود كه اين طرح را به 
عنوان نوعي كار كه مي تواند براي مؤسسه احداث درآمدزا هم باشد بايد نگاه كرد. اين پيشنهاد اصاًل اسباب 
شگفتي و خوشحالي گلسرخي نشد به اين دليل كه حتمًا خود او به آن فكر كرده يا در مرحله  اول كه در مورد 
عرف پارلماني با او صبحت مي كردم در اين مورد هم بحث كرده بوديم. اما به هر حال اين موضوع اهميت 

دارد و مطمئن هستم جزو يكي از برنامه هاي مهم مؤسسه احداث است. 

واكنش شهرياري به حضور فرمانده سپاه
در ادامه خبررساني به اعضا در خصوص تعويق نشست ششم به مهندس شهرياري هم زنگ زدم. بر خالف 
انتظارم نه خارج از ايران بود و نه خارج از تهران. تعجب كردم. گفت بچه هايش از اروپا آمده اند در حال 
تدارك سفر است. ماجراي تعويق نشست را براي او گفتم. او و همكارش مهندس رزم خواه به دليل تعطيالت 
تابستاني قرار بود در نشست نپجم شركت نكنند. در نتيجه از اينكه جلسه به دوازدهم تعويق شده خوشحال 
بودند. در ادامه گفتم كه چه كساني چه كساني را معرفي كرده اند. وقتي به مسجد جامعي و فرمانده سپاه 
رسيدم ناراحتي خودش را از سياسي شدن كارگاه نشان داد و طوري رفتار كرد كه يعني در نشست در مورد 
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اين موضوع حرف خواهد زد. بعد نام كسي را برد كه رئيس دانشكده يا دانشگاهي است كه در آن مديريت 
مي خواند و گفت كه او هم براي شركت در كارگاه عالقمند است. 

موضوعي كه نگرانم مي كند روش پيش بردن اين بحث ها در كارگاه است. به همين خاطر سه تصميم براي 
اجرا در كارگاه ششم گرفته ام:

1. افراد با هم صحبت نكنند و رئيس را مخاطب قرار دهند
2. پيش از طرح پيشنهاد هيچ مذاكره نكنند

3. از ذكر نام يكديگر نيز بپرهيزند

نقطه ي قدرت دكتر نجفي وزير آموزش و پرورش
به عالوه تصميم گرفته ام از خاطره ام از دكتر نجفي كه األن عضو شوراي شهر تهران است يك خاطر تعريف 
كنم. )ماجراي سؤالم از آقاي عالقبندان در خصوص نقطه قوت دكتر نجفي و اينكه نقطه ي قوت او مهارت 
در جمعبندي  كردن بحث ها و تبديل آن به يك پيشنهاد قابل تصويب است(. مي خواهم با ذكر همين خاطر به 
اين نكته هم اشاره كنم كه چگونه تا مدت هاي طوالني روش مذاكره در پارلمان انگليس يه همين شكل بوده 

است و در ايران هم يكي از روش هاي مرسوم همين است كه البته در مواقعي كارآيي هايي هم دارد. 

دعوت از وكيل 
كيخسروي و رزم خواه هم از جمله كساني بودند كه با آنان در مورد تعويق جلسه حرف زدم و از آنان خواستم 
كه هرچه زودتر فهرست خود را تكميل كنند. كيخسروي قول داد كه با وكيلي كه رئيس گروه حقوق دانشگاه 
مدرس هم هست صبحت كند. رزم خواه هم كه با نجفي منش و رحال صحبت كرده و جواب منفي شنيده به 

توصيه من توجه كرد كه براي معرفي اجمالي عرف پارلماني من را به دوستان معرفي كند. 

جبران مافات
اما امروز تالفي كردم و كلي نوشتم. تصميم دارم امروز  هرچند مدت ها بود چيزي يادداشت نكرده بودم، 

غروب به دوستان تلفني جلسه يكشنبه را يادآوري كنم. و خود را براي آن جلسه آماده سازم. 
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امروز ششمين نشست هم انديشي عرف پارلماني خوب برگزار شد. نكات مهم اين نشست اين ها بود:

غائبان نشت
آقاي بهشتي طبق معمول يكي از غائبان بود. به خاطرم مي آيد كه وقتي در نشست دوم كمي  ديرتر از زمان 
تعيين شده در نشست حاضر شد به من ايميل زد و عذر خواهي كرد. اما با اينكه شب شنبه با او تلفني صحبت 
كردم و گفتم كه چه كساني هم به جمع قرار است اضافه شود و گفت خيلي هم خوب است،  اما در جلسه 
حضور نيافت. البد به همان دليلي كه يك بار توضيح داده است: روي هم افتادن نشست هاي يكشنبه هيأت 
مديره با نشست هاي يكشنبه عرف پارلماني. اما تصور مي كردم با توجه به پنج روز تعطيلي همگاني به خاطر 
اجالس سران،  نشست هيأت مديره هم تا حدودي تق و لق است و آقاي بهشتي در نشست عرف پارلماني 
شركت مي كند كه نكرد چيزي هم نگفت. چيزي نگفتنش مي تواند همان توضيحي باشد كه داده است. اما 

حتي تغيير ساعت هم مانع از اين نشد كه بتواند در جلسه حاضر شود. 

براي شخص من حضور شخصي مانند بهشتي خيلي اهميت دارد. به همين خاطر قرار گذاشته ايم كه مطالب 
نشست را جداگانه برايش توضيح بدهم. اما هفته ي گذشته براي جبران نشست پنجم نيز وقتي به من نداد 
كه البته مي تواند به خاطر تراكم كارها و مشغل هاي او باشد. در هر حال، بايد با احتياط بيشتري عمل كنم تا 
مطمئن شوم كه اين نشست ها و بحث ها به او به خاطر محبتي كه مي خواهد نسبت به تالش هاي من داشته 

باشد، تحميلي نباشد. 

درخواست از جمالي كه اقدام كند
همين حاال به ذهنم رسيد كه خوب است آقاي جمالي صحبتي با او بكند. اما اين ايده  هم زياد جالب نيست. 

گمان نمي كنم اعتبار من پيش بهشتي كم تر باشد. 

غيبت جمالي
ديروقت شب شنبه آقاي جمالي زنگ زد و خبر داد كه فردا نمي تواند در نشست شركت كند. علت اين بود 
كه به خاطر عقب افتادن نشست از يكشنبه قبل به اين يكشنبه، قرار هاي او با نشست ديگري در فرهنگستان 
علوم پزشكي قاطي شده بود و امكان اصالح نشست فرهنگستان را نداشت. نكته مهم اين بود كه آقاي جمالي 
خيلي اصرار داشت كه عذر خواهي عميق او را به اعضاء منتقل كنم. جرا اينفدر عذرخواهي؟ فكر مي كنم 
آقاي جمالي معتقد است تمام اعضاء كارگاه بايد تمام سعي خود را به كار ببرند تا مطالب را زودتر ياد بگيرند 
و تعلل در اين زمينه را نوعي بي احترامي به ديگران تلقي مي كند. به هر حال عذر خواهي او را منتقل كردم 

اما كسي نگفت قابلي ندارد!

غيبت گلسرخي
در جريان گفتگو با مهندس گلسرخي براي معرفي افراد جديد كه در گزارش قبلي به تفصيل شرح دادم، به 
من خبر داد كه در نشست امروز نمي تواند شركت كند چون به خاطر تصميم قبلي براي نشست روز يكشنبه 
قبل، براي اين يكشنبه برنامه ريزي كرده است. موضوع غيبت او را در جلسه به عطارديان گفتم. جواب داد 
وقتي نشست ها ساعت 7/30 شده او نمي تواند شركت كند. من گفتم يكي از پيشنهاد دهندگان تغيير ساعت 

او بود. به هر حال، يا عطارديان شوخي مي كرد يا با هم دلخوري دارند. 

مطالب اين نشست
نشست امروز را با مرور چكيده مطرح شده شروع كردم. اما به محض طرح اولين نكته ي مربوط به اصل »هر 
لحظه يك موضوع«، كه براي نخستين بار در سال 1581 در پارلمان انگليس تثبيت شد، موضوع تمايز آموزش 
و پرورش در عرف پارلماني را مطرح كردم و از آنجا موضوع دكتر عالقبند و دكتر نجفي را مطرح كردم. 
دكتر عالقبند در پاسخ به سوآل من از برجسته ترين خصوصيات دكتر نجفي بر توانمندي او به جمعبندي 
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مطالب يك نشست اشاره كرده بود. من از اين خاطره نتيجه گرفتم كه در بسياري از مجامع ما همين روش به 
كار مي رود كه مهندس عطارديان به آن مي گويد: »چك كاري«. در ادامه گفتم كه اين روش در قرن هاي اوليه 
حيات پارلمان انگلستان روش جاري بوده است. بعد نتيجه گرفتم كه ما چون در فضاي روش »چكش كاري« 
تربيت شده ايم بايد در خودمان تغيير رفتار ايجاد كنيم و اين كار، به تمرين فراوان احتياج دارد و تنها دانستن 

مطلب كافي نيست. در ادامه از اعضاء خواستم كه از اين پس در كارگاه سه اصل زير را رعايت كنند:
1. بدون طرح پيشنهاد مذاكره نكنند

2. مسائل را خطاب به رئيس جلسه مطرح سازند
3. از بيان نام ساير اعضاء بپرهيزند

در جريان همين بحث ها بود كه دكتر بني اسدي اين مسأله را مطرح كرد كه اگر فقط پيشنهاد مطرح كنيم از 
كجا سايرين بايد دريابند كه علت طرح اين پيشنهاد چه بوده است؟ همين مسأله را شهرياري هم مطرح كر 
و بحث ادامه يافت تا اينكه من پيشنهاد كردم حتي اگر تصور مي كنيد الزم است اول چند دقيقه صرف بيان 
علت طرح پيشنهاد شود مي توانيد همين قاعده را به عنوان يك دستورنامه خاص مطرح كنيد و اگر رأي آورد 

به آن عملي خواهيم كرد. اين پيشنهاد به نظر شهرياري قانع كننده بود. 

خواب ماندن
ديشب تا ساعت 2 بعد از نيمه شب مشغول خواندن بخش هايي از كتاب بودم كه قرار بود امروز در نشست 
مطرح كنم. تا حدود ساعت 5 بامداد نيز خوابم نبرد. خوشبختانه عباس ديشب اينجا بود و ساعت شش و 
نيم من را بيدار كرد و گرنه حتمًا خواب مي ماندم و آبرور ريزي مي شد. به نظرم الزم شد كه براي اطمينان 
از خواب نماندن بايد كاري كنم. يا گوشي را تنظيم كنم. يا ساعت زنگ دار تهيه كنم و يا از كسي بخواهم 

كه به من زنگ بزند. 

نكات جديد
در نشست امروز موضوع نصاب و انواع مجامع را مطرح كردم. اينكه نصاب لزومًا اكثريت نيست و مي تواند 
با حضور هر تعداد،  يا تعدادي كم نيز حاصل شود. به عالوه، پيشنهاد »جلب به مجمع« را هم توضيح دادم و 
گفتم در كشورهايي كه روي نصاب اكثريت مي ايستند، اگر به نصاب نرسد به نيروي پليس متوسل مي شوند. 
اما ما، اول نصاب را روي دوسوم مي گذاريم بعد اكثريت و بعد با هر تعداد. و نتيجه گرفتم كه اين كار هم 

خيلي مصحك است. 

بحث بعدي به انواع مجامع مربوط مي شد و تأكيد بر اينكه تمام مجامع داراي يك حكم هستند. بر خالف 
قوانين ما كه مجامع فوق الغاده را از مجامع عادي متمايز كرده و مسائل ديگر. 

بعد از اين مقدمات بود كه دو پيشنهاد ابطال/اصالح مصوبه و تجديد نظر را به اجمال معرفي كردم. در اين 
مورد گاف عچيب شهرياري - به نظرم ارو را ناراحت كرد.

در جلسه آقاي رزم خواه چرت مي زد. وقتي قاعده ي مربوط به شرط پيشنهاد كننده ي تجديد نظر را مطرح 
مي كردم به رزم خواه گفتم كه علت و فلسفه اين پيشنهاد را از او خواهم پرسيد. اما شهرياري به جاي او 
پاسخ داد و پاسخش هم غلط بود. او فكر مي كرد كسي كه در گروه بازنده است مي تواند تجديد نظر كند و 
اين را نوعي بسط حقوق دموكراتيك اعضاء مي دانست. بعد دكتر معين توضيح داد كه معقول تر بود و جواب 

درست را داده بود. 

تحرك عطارديان
وقتي پيشنهاد تجديد نظر را مطرح مي كردم و نوبت به شرط پيشنهاد دهنده رسيدم عطارديان جلو دويد و آن 
را گفت: در طرف برنده بودن. اين پاسخ او نشان داد كه مطالب خالصه كتاب رابرت روولز را خوانده است 

و من هم به اين نكته اشاره كردم. 
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درس هايشان را نخوانده اند
پيش از بحث پيشنهادهاي جديد، از كيخسروي و افراد ديگري كه جزوه هايشان را نياورده بودند چند سوآل 

پرسيدم. بلد نبودند. اين نشان مي دهد كه خوب ياد نگرفته اند. 

كارهاي جديد
1. براي امروز يك چكيده ي مطالب تهيه كرده بودم كه هم به خاطر تأخير در شروع جلسه و هم بحث در 
مورد تمايز آموزش از پروش فرصت طرح آن نرسيد. شايد آن را به افراد ايميل كنم. شايد هم بگذارم در 

كالس روي آن بحث كنم.

2. امروز دو صفحه سؤال هاي جديد نيز ترجمه كرده بودم و آن را در كارگاه توزيع كردم. اما فرصت نشد آن ها 
را به بحث بگذريم. بعد از ظهر قوت گرفت. هر سؤال حدود 15 ثانيه وقت براي پاسخ گويي الزم دارد. در 
نتيجه به ذهنم رسيد كه آن را در جلسه بعدي توزيع كنم و از اعضاء بخواهم با قيد نام خود به آن ها جواب 

دهند و به من برگردانند تا آن ها تصحيح كنم. 

افراد جديد
بخشي از وقت نشست امروز صرف بحث در مورد افراد جديد شد. دكتر معيين در نشست نام دكتر رضا 
منصوري و دكتر ثبوتي را نيز مطرح كرد. شهرياري نيز نام معلمش را داد. من از آقاي عطارديان خواهش 
كردم كه از رئيسان انجمن هاي صنفي كارفرمايي بخواهد تا در كارگاه شركت كنند. در واقع نوع زمينه سازي 
براي همكاري با گلسرخي هم محسوب مي شود. بعد از جلسه كيخسروي هم نام رئيس گروه حقوق و عضو 

هيأت مديره كانون وكالي مركز را به من داد و گفت كه او هم استقبال كرده است. 

در مورد موضوع دعوت افراد جديد بحث درگرفت. و قرار شد در اول نشست بعدي، اين قاعده در قالب 
پيشنهادي مطرح و تصويب شود تا بتوانيم بر اساس آن فهرست مدعوان جديد را ببنديم. 

نيز قرار شد من بخش عصويت چند اساسنامه را به عنوان نمونه ترجمه و براي دوستان ايميل كنم. 

ايده هايي براي آينده
در جريان بحث هاي امروز به چند نكته اشاره كردم كه جزو وظايف و رسالت هاي اين جمع مي تواند باشد. 
گفتم قانون انتخابات ما غيراستاندارد است. روش اداره مجلس ما غير استاندارد است. تمام شوراهاي اسالمي 
شهر و روستا به اين آموزش ها نياز دارند و مي توانيم به وزارت كشور پيشنهاد كنيم يك اداره عرف پارلماني 
براي آموز اين قواعد به اعضاء شوراها راه اندازي كند. به عالوه اين جمع مي تواند در مورد قوانين انتخابات 
كتاب و مقاله منتشر كند و نظر بدهد. خالصه اين جمع دارد به چمع پدران بنيان گذار دارد نزديك  و نزديك تر 

مي شود. 
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امروز ترجمه كد اتيكز انجمن پزشكي آمريكا را ادامه دادم. كارهاي سايت پيام كارفرمايان را هم كردم. حاال 
اينترنت من هم به دليل تمديد نكردن قطع است. در حساب كارتي پول  ساعت هشت و نيم شب است. 
نيست و چك ها را هم خرد نكرده ام و بانك ها هم تعطيل. مي توانستم از كسي بخواهم كارت به كارت كند. 
اما ترجيح دادم اين پنجشنبه جمعه به جاي خواندان نشريات انلگيسي زبان آنجا به كارهاي فكري عقب مانده 

برسم. يك ياز آن ها همين.

كالس جبراني گروهي
در ششمين نشست كارگاه كه روز يكشنبه 12 شهريور برگزار شد و گزارش آن را در خاطره نويسي قبلي 
كه  من خواست  از  و  مي شد  غايب  كه جمالي  بود  بار  اولين  نيامدند.  بهشتي  و  گلسرخي، جمالي  نوشتم، 
عذرخواهي او را به جمع منتقل كنم. به نظرم رسيد، چون مطالب مهمي در جلسه ششم مطرح شد و پيش 
از اخذ تصميم در مورد قاعده ناظر بر دعوت از اعضاء اين قواعد بايد براي غائبان هم گفته شود، هر سه نفر 
در يك كالس شركت كنند. هم صرفه جويي در وقت من و هم مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. 

واكنش بهشتي
استقبال  جبراني  كالس  از  و  دارند  عالقه  كارگاه  به  آن ها  بود.  پيش بيني  قابل  جمالي  و  گلسرخي  واكنش 
مي كردند. اما بهشتي وضعيت ناروشني دارد. با صراحت و چند بار به من گفته است كه به خاطر شخص من 
در اين كارگاه ها شركت مي كند. من از اين وضعيت خوشحال نيستم. چون واقعًا مايل نيستم او را به زحمت 
بياندازم. در عين حال، حضور شخصي چون او را چنان مهم ارزيابي مي كنم كه حتي اگر به خاطر من هم 
در كارگاه شركت كنند از او ممنون خواهم شد. به همين خاطر با صداقت به او گفتم، بزرگترين پاداش من، 

گرچه پاداشي نمي خواهم، اما حضور او در اين كارگاه هاست. 

به رغم اين احساسات متقابل، مدت هاست كه آقاي بهشتي در نشست ها شركت نمي كند. به من توضيج داد 
كه روز هاي يكشنبه هيأت مديره دارد و نمي داند كه نشست برگزار مي شود يا نه. و چون او مديرعامل است 
و اعضاي هيأت مديره هم از بزرگان، نمي تواند پيشاپيش از برگزاري يا عدم برگزاري نشست با خبر شود و 

نمي تواند در آن حضور نيابد و نمي تواند آن را به روز ديگري بياندازد. 

استقبال مي كرد نشانه  با جمالي و گلسرخي  نفره همراه  از برگزاري نشست سه  اگر  اين توضج ها،  با همه  
روشني بود بر اينكه به اين قواعد و ترويج آن در كشور عالقه دارد. و با توجه به اعتباري كه دارد مي تواند 
به همين خاطر خيلي نگران و حساس بودم كه چه پاسخي  بكند.  اين قواعد  به ترويج  بيشترين كمك را 

خواهد داد. 

بعد از كسب موافقت جمالي و گلسرخي با خانم بهرامي منشي آقاي بهشتي تماس گرفتم و مطلب را توضيح 
دادم. اما عصر همان روز از سوي همسر به خانه دعوت شدم و چقدر سودابه زيبا شده بود. تمام شب از 
جمله منتظر تماس خانم بهرامي بودم كه خبري نشد. فردا حدود ظهر تماس گرفتم گفت آقاي بهشتي موافقت 

كرده است. خيلي خوشحال شدم. 

از جزئيات اين ماجرا صرف نظر مي كنم. قرار شد اين سه نفر روز يكشنبه 19 شهريور از ساعت 11 در دفتر 
آقاي بهشتي جمع شوند و كالس جبراني براي آنان بگذارم. عمده مطالبي كه قرار است در آن كالس مطرح 
شود تكرار مطالب كارگاه ششم خواهد بود. بنا بر اين از اين جهت شايد حرف مهمي نباشد. اما در ارتباط با 

بهشتي يكي دو نكته ديگر قابل طرح است.

خانم بهرامي روز يكشنبه را هم عالوه بر شنبه و دوشنبه به ما وقت داد. آنهم از صبح تا حدود ساعت سه 
بعد از ظهر. به همين خاطر اين سؤال همچنان باقي است كه چرا آقاي بهشتي در كالس ها شركت نمي كند؟ 
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نكته بعدي اين بود كه براي نخستين بار فهميدم كه وي روي يك پروژه ديگر هم كار مي كند. هنوز از چند و 
چون آن بي خبرم. اما يكشنبه مشخص مي شود. خانم بهرامي در نشاني محل گفت كه وقتي به ما نزديك شويد 

تابلو پروژه ي جديد ما را خواهيد ديد. اما نگفت كه تابلو چيست. من هم چيزي نپرسيدم. 

دعوت از افراد جديد
قبول  آنان  و  كرده  ساختماني صبحت  معتبر  انجمن  چندين  رئيسان  با  گلسرخي  گفت،  كه خودش  آنطور 
كرده اند كه در اين كارگاه حضور يابند. با اين همه،  و همانطور كه در گزارش هاي قبلي نوشتم، گلسرخي از 
من خواست تا از طرح اين موضع در جلسه خودداري كنم تا با عطارديان هم گپ بزند. يكشنبه فرضتي است 

تا اين موضوع را استمزاج كنيم.

به عالوه بهشتي و جمالي هنوز هيچ كس را معرفي نكرده اند. البته بهشتي محيط را معرفي كرد كه او هم نيامد 
و شايد همين دليلي براي اكراه بهشتي و جمالي باشد. 

نمره 20 به معين
از  بيشترين نمره را خواهد گرفت.  بابت معرفي كسان ديگر نمره داد،  دكتر معين  افراد  به  باشد  اگر قرار 
دوستان فعلي دكتر اميري و دكتر بني اسدي كه دو فرد بسيار جدي هستند را آقاي معين معرفي كرده است. 
تا كنون شش شخصيت ديگر را نيز براي گروه دوم معرفي كرده كه جزو بهترين ها محسوب مي شوند. در 
حاليكه ديگران در اين زمينه كم مي آورند. به ويژه جمالي و بهشتي كه انتظار داشتم ده ها نفر را معرفي كنند. 

تصميم هاي جديد
براي نشست  بعدي چند تصميم جديد گرفته ام:

1. خريد يك كاله براي آنكه هنگام رياست آن را روي سرم بگذارم تا از نقش پارلمانتارين منفك شود
2. دادن جايزه به كسي كه دليل كاله را در نشست بگويد. احتماالً يك كتاب. به اين دليل كه يادشان نرود.

3. در نشست شش قول دادم ترجمه ي بندهاي مربوط به اعضاي چند اساسنامه را به عنوان نمونه براي اعضا 
بفرستم. اين كار را خواهم كرد.

4. تصيم گرفتم تمام قواعد مورد نياز براي اخذ تصميم و تصويب اعضاي جديد را بنويسم و براي اعضا 
ارسال كنم و در نشست هفتم نيز پيش از بحث در مورد قاعده عضويت مرور كنم. 

بازنويسي خالصه كتاب
كنم.  ارسال  اعضاء  براي  آتي  روزهاي  طي  را  كتاب  خالصه  ديگر  بخش  چند  بازنويسي  نباشد  بد  شايد 

عطارديان كه آن ها را خوانده بود. 
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يك شنبه 19 شهريور 91
امروز در دفتر آقاي بهشتي براي وي و آقايان جمالي و گلسرخي جلسه جبراني گذاشتم. در اين جلسه نكات 

جالبي مطرح شد كه قسمت هاي مرتبط با روند عرف پارلماني در كشور را يادداشت مي كنم. 

پروژه جديد
تلنفي خانم بهرامي گفته بود كه اين يك پروژه حديد است اما نگفته بود چه پروژه اي؟ به همين خاطر كنجاو 

بودم كه طي اين پروژه چه مي كنند؟ 

دفتر پروژه در خيابان آفريقا باالتر از خيابان جهان كودك بود. فضا به نظرم خيلي كوچك آمد: يك اتاق كه 
بهشتي در آن مستقر بود و روي وايت بورد روبروي وي نمودارهايي رسم شده بود كه نشان مي داد كنفرانس ها 
در همان اتاق كوچك برگزار مي شود. كنار آن يك اتاق كوچك ديگر هم بود كه يكي دو ميز با كارمند در 
آن مستقر بودند. يك حال كوچك كه خانم بهرامي در آن نشست بوده و يك آشپزخانه كوچك كه به حال 
اشراف داشت. در جريان صحبت هاي مقدماتي از بهشتي پرسيدم هدف پروژه چيست؟ توضيج داد بازسازي 
سه ساختمان قديمي باستاني و تبديل كاربري آن ها به مراكز خدمات عمومي - به نظرم - در كرمان.در اصفهان 
و يكي هم در تهران. البته كه اين كارها براي مرد بسيار بزرگي مانند بهشتي كوچك است. اما چه مي توان كرد. 

تمام ياران او در زندان هستند و از كار به كنار. 

تأثير روزه
آقاي بهشتي خيلي الغر و در عين حال خوشگل شده بود. پف صورتش از بين رفته بود و كاله گيسش به آن 
صورت هماهنگ تر به نظر مي رسيد. در مجموع روحيه اي خيلي خوب بود. قطعًا اين كاهش وزن از نتايج 

روزه است كه خودش غنيمت است. 

در طول جلسه آقاي بهشتي يكبار پيپ خود را روشن كرد. اما نكته جالب اينكه از هيچ يك از ما نپرسيد كه آيا 
دود پيپ اذيتمان مي كند يا نه؟ اما پنجره پشت سرش را باز كرد و نشان داد كه دود پيپش را بيرون مي فرستد. 

تفاوت هاي جمالي و بهشتي
هيچ دو آدمي شبيه هم نيستند. اما حاال كه اين دو نفر را كنار هم مي بينم و توجه مي كنم مي توانم متوجه 

تفاوت هاي بين آن دو - و بقيه - بشوم. 

اين روز ها آقاي جمالي نسبت به وضعيت كشور فوق العاده ناراحت است و ناراحتي خودش را هم با ذكر 
مثال  ها و بدگويي - يا حق گويي - در مورد اراذل حاكم نشان مي دهد. در حاليكه بهشتي در اين مورد اصاًل 
حرفي نمي زند. نه اينكه از وضع موجود ناراحت نيست. اما سفره دلش را باز نمي كند. اساسًا رويكرد او خيلي 
فلسفي تر است و قضايا را نوعي روند اجتماعي مي داند كه خيلي نمي توان از بروز آن ها گله كرد. بهشتي بيشتر 

قضايا را تحليل مي كند تا بشناسد. اما جمالي خيلي از وضعيت تأسف مي خورد.

به نظرم بهشتي از جمالي باهوش تر است. آن  هم زياد. به عنوان مثال، در مورد دموكراسي بحث درگرفت. 
من گفتم ناتانياهو گفته كه در خاورميانه اسرائيل و ايران براي دموكراسي آمادگي دارند. بعد به تحقيقي اشاره 
كردم كه همين امروز گزارش آن را در سايت راديو فردا خوانده بودم. بر اساس اين پژوهش مشخص شده 
بود كه مردم ايران - بر خالف خيلي ها - از بسياري از كشورهاي هم تراز خودش بيشتر به ارزش هاي ليبرال 

دموكراسي پايبند است. حتي از روسيه و اكراين. مصر و ساير كشورهاي خاورميانه كه هيچ.
ايران را هم يك عامل مناسب براي دموكراسي  در جريان همين بحث ها آقاي جمالي وجود قوميت ها در 
در ايران مي دانست. بهشتي خيلي جدي از من پرسيد چرا اين طور است. و من با تأكيد بر اينكه درس پس 
مي دهم شروع كردم به تحليل اين ماجرا و در اول صحبتم به جاكن شدن روستائيان و تهاجم آنان به شهر هاي 
بزرگ به عنوان مهمترين عامل اشاره كردم و همين جا بود كه معترضه گفتم اتفاقًا قوميت هايي كه آقاي جمالي 
به آن اشاره كرد چه بسا تأثير منفي بر دموكراسي بگذارد. مطمئن بودم بهشتي نظر من را تأييد مي كرد و بيان 
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چنان نظري از آقاي جمالي جاي تعجب داشت. البته در اين زمان آقاي گلسرخي وارد شد و بحث خود را 
خاتمه داديم. اما اين برخورد آقاي جمالي براي من جالب بود. 

من در جريان صحبت چند دقيقه اي خودم به نكاتي اشاره كردم كه حاال مي فهمم چقد مهم بوده اند و نشان 
مي دهد كه من از همان دوران جواني و نوجواني هم با سرعت دنبال كشف چيرهاي جديد بوده ام. برخي از 
اين صحبت ها: تفاوت ماهيت روستاهاي شمال با روستا هاي كويري، سفر پژوهشي دور كوير، يادآوري دكتر 
شعباني و مقايسه وي با دكتر كاتوزيان، تأكيد بر اينكه زندگي در روستاهايي با آن مشخصات در فهم شرايط 
موجود چقدر مؤثر است، تأكيد بر روند شكل گيري اسالم گرايي در روستاها و شهرستان ها و غيره.... كه با 

حضور گلسرخي ادامه بحث قطع شد. 

برخورد بهشتي با من
قبل از شروع صحبت، آقاي جمالي از هر دري سخني مي گفت. از جمله جوك هل دادن ديوار توسط دو 
مست را تعريف كرد. اما در يك جا، بهشتي رو به من كرد و مشخصًا خواست چيزي بگويم. من جداً تصميم 
گرفته بودم در حضور اين دو بزرگوار آگاهانه سكوت كنم و چيز ياد بگيرم. اما اصرار بهشتي مانع شد و بحث 

در مورد تحليل دموكراسي آغاز شد. كه با ورود گلسرخي قطع شد. . . 

خصوصيات گلسرخي
با حدود يك ربع تأخير گلسرخي وارد شد. او را معرفي كردم كه رئيس هيأت امناء مؤسسه تحقيق و توسعه 
صنعت احداث است. وي بعد از مقدماتي و قبل از آنكه بحث عرف پارلماني شروع شود، در مورد روش 
اداره ي بسيار بسيار بد انجمن ها  و هيأت مديره ها اشاره كرد و از جمله به بيان خاطره برخوردش با مهندس 
ادب پرداخت كه مدتي رئيس هيأت مديره انجمن شركت هاي ساختماني شد و با كانون عالي درآفتاد و با 
وزير كار ساخت و پاخت كرد و غيره. به نظر من آدم فرصت طلبي مي رسيد. هرچند ظاهراً مدير اجرايي 
قويي بود. چند سال پيش از سرطان فوت كرد. به همين خاطر مايل نبودم كه خاطره يك مرده نقل شود. اما 
گلسرخي با بيان نمونه هايي از تكبر و نخوت ادب در پذيرش اعضاي هيأت مديره مؤسسه تحقيق از رفتار 

بوي انتقاد كرد. 

انتقاد هاي گلسرخي از برخورد متكبرانه  و خود خواهان گلسرخي ربطي به عرف پارلماني و اجراي شدن يا 
نشدن اين قواعد نداشت. به عالوه بدگويي از مردي كه به سرطان مرده با ذكر نام نه الزم بود و نه مفيد و نه 

اخالقي. ما سه نفر گوش كرديم و هيچ نگفتيم. 

ثبت نام مدعوان
وقتي صبحت بر سر دعوت از افراد جديد رسيد من نام مدعوان معرفي شده از سوي ديگران را بر شمردم و 
گلسرخي و جمالي با دقت آن ها را يادداشت مي كردند در حاليكه بهشتي فقط گوش مي داد. بعد گلسرخي نام 
رئيس انجمن هايي را كه با آنان ها صحبت كرده بود گفت. آخر چلسه از او پرسيدم آيا در جلسه اصلي هم 
اين اسامي را اعالم كنم؟ با اطمينان گفته البته. چطور؟ گفتم آخر شما گفته بوديد فعاًل اين اسامي را دست 
نگه دارم تا بعد. ظاهراً هنوز با عطارديان مشورت نكرده و تصريح كرد كه اسامي را اعالم كنم و شايد با 

عطارديان هم صحبت كند. 

مطالب مطرح شده
در اين نشست مطلب جديدي كه در نشست ششم نگفته باشم مطرح نشد. با خاطره دكتر نجفي شروع كردم 
و گفتم كه در نشست قبل سه تصميم گرفته شده تا روش پارلماني را تمرين كنيم. در بخش پاياني  هم انواع 

مجامع و نصاب را مطرح كردم و در آخر دو پيشنهاد ابطال/اصالح مصوبه و تجديد نظر را توضيح دادم.

در پايان و موقع خداحافظي بهشتي گفت خانم ها را هم دعوت كنيد و جمالي گفت كه خانم )نامش يادم 
رفته( را قصد داشته كه دعوت كند. بهشتي در توضيح ضرورت دعوت از خانم ها به شوخي يا جدي گفت 
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كه حضور آنان بابت رسمي تر شدن جلسه ها خواهد شد. همان توضيح احمدي نژاد براي انتخاب وزير زن. 

موضع رفتن از هر دو خواستم كه دوستان خود را معرفي كنند. هر دو هنوز هيچ اقدامي نكرده اند. هنوز هم 
علت آن را نمي فهمم. اما جمالي در جايي از بحث ها اشاره كرد كه دوستان و رفقايي كه با هم جبهه بوده اند 

حاال سايه هم را با تير مي زنند. 

در جايي ديگري در آغاز صحبت هم بهشتي چيزي گفت كه من به خوبي نشنيدم و جمالي تفسير گرد كه 
منظورش اين است كه وضعيت فعلي نظام را به حساب ما ها نگذاريد. كاري كه خيلي ها مي كنند. 

در مجموع جلسه ي خوبي بود. و مقايسه وضعيت امروز من با افرادي مانند جمالي و بهشتي حاوي نكات 
مهمي است كه بايد بيشتر به آن فكر كنم. 
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دوشنبه 27 شهريور 91
ديروز جلسه برگزار شد و اين نوشته، نكات مهم جلسه ديروز وحواشي آن را به ترتيب بروز آن ها مرور 

مي كند.

براي جلسه ديروز در طول دو هفته قبل از آن كارهاي زيادي انجام دادم. از جمله براي يافتن اساسنامه هايي كه 
گمان مي كردم دارم تمام سوراخ سونبه هاي دفتر را زير رو كردم. البته بهانه ي خوبي بود كه دفتر را خانه تكاني 
كنم، اسناد پرينت شده ي قبلي را در بخش كاغذ باطله ها بگذارم و برخي از اساسنامه ها را هم دوباره پيدا كنم.

غائبان
با اين همه، در جريان تلفن يادآوري به دوستان معلوم شد تعداد قابل توجهي از دوستان نمي توانند در نشست 

هفتم شركت كنند.
1. كيخسروي از قبل اعالم كرده بود كه به خاطر انجام كاري در شهرستان به سر مي برد.

2. شهرياري كه قرار بود يكشنبه قبل در خارج باشد، اين يكشنبه در خارج بود و نمي توانست در جلسه 
حضور يابد.

3. اميري هم به من گفت كه األن در شهرستان است و نمي تواند فردا در جلسه حضور يابد.
4. از بد حادثه، شب يكشنه هم جمالي خبر داد كه نمي تواند در جلسه حضور پيدا كند چون برايش برنامه 

ديگري گذاشته اند.
5. بهشتي هم كه از قبل گفته بود كه به دليل تداخل نشست هيأت مديره نمي تواند بيايد.

با عنايت به اين عده، تمام نگراني من اين بود كه جلسه رسمي نشود و نتوانيم در مورد ضابطه دعوت از 
افراد جديد تصميم بگيريم.

تدوين سند و برنامه
ايميل كردم. همزمان، برگردان  برنامه هفتمين كارگاه را تنظيم و براي اعضا  طبق معول از چند شب پيش 
بندهايي از قسمت 56 كتاب را كه به مواد عضويت در  آئين  نامه ها پرداخته است، براي دوستان ارسال كردم.
تصميم داشتم خالصه مطالب مورد نياز براي اخذ تصميم را در اول جلسه مرور كنم. بعد تعدادي اساسنامه 
را بررسي كنم و بعد بررسي ضابطه را شروع كنيم. اما در جلسه، بعد از كمي انتظار، از مهندس رزم خواه هم 
خبري نشد. فكر كردم بدون او جلسه رسميت نخواهد يافت. دوستان گفتند به او زنگ بزن. زنگ زدم گفت 
در راه است. بنا بر اين جلسه رسميت مي يافت و من تا آمدن رزم خواه به مرور و پرسش قواعد مورد نياز 

براي تصميم پيشنهاد اصلي پرداختم.

در اين نشست سعي كردم ضمن توضيح بعضي قواعد، از دوستان هم سؤال كنم. گلسرخي، عطارديان و معين 
به سؤال ها پاسخ نادرست دادند اما بني اسدي پيشرفت خوبي داشته است. 

معرفي اساسنامه ها
بعد از آمدن رزم خواه معرفي اساسنامه ها را شروع كردم. در ابتدا گفتم كه در اين زمينه ادبيات پارلماني ما 
خوب است و مشكل زيادي ندارم. با اين همه، روي اين نكته تأكيد كردم كه در ايران براي ثبت شركت، 
تمام اساسنامه را درخواست مي كنند، در حاليكه طبق قواعد كتاب، در آمريكا سندي با عنوان منشور شركتي 

مي خواهند كه بعداً در باره اش صحبت خواهيم كرد. 

شرايط عضويت در انجمن پارلمانتارين ها
در ادامه كارگاه، شرايط عضويت انجمن ملي پارلمانتارين ها را به بحث گذاشتم. آن انجمن، چند نوع عضويت 
دارد. عضو معمولي يا عادي انجمن كساني هستند كه با مباني اوليه و اساسي عرف پارلماني آشنا باشند. براي 
تشخيص اين آشنايي نيز از داوطلبان امتحان گرفته مي شود و از بين 300 سؤال امتحاني، بايد به 100 سؤال 
كه به صورت تصادقي انتخاب مي شود پاسخ بدهند و 70 درصد نمره بياورند. براي طبقات ديگر عضويت نيز 
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شرايطي در نظر گرفته شده كه تمامًا به مهارت آنان نسبت به عرف پارلماني مطرح مي شود. 

در ادامه توضيح دادم كه هم انجمن و هم مؤسسه پارلمانتارين هاي آمريكا، هر دو مرجع پارلماني خود را 
كتاب رابرت معيين كرده اند. بعد از اين وارد اساسنامه هاي ديگري شدم كه آن ها هم همين كتاب را به عنوان 

مرجع پارلماني انتخاب كرده اند.

اساسنامه هاي حزب ليبرتارين  و حزب كمونيست را هم با خودم برده بودم. با حزب ليبرتارين ها به خاطر 
نوشتن يك مقاله مفصل در مورد پلتفورم آن ها آشنا بودم. در مورد برنامه هاي حزب توضيح دادم و گفتم كه 
اين حزب هم مي خواهد، درست مانند حزب كمونيست، دولت را به عنوان بت سركوبگر از بين ببرد، با اين 

تفاوت كه ليبرتارين ها معتقدند با حفظ نظام سرمايه داري مي توان و بايد دولت را از بين برد.

در ادامه توضيح دادم كه راهكار اين حزب براي حذف دولت ندادن ماليات است و واگذاري كارهاي دولتي 
به خود مردم. گفتم كه اين حزب از جمله خواهان انحالل تمام ارتش هاست و اين خواسته را با مبارزه براي 
انحالل ارتش آمريكا جلو مي برد. اين حزب به جاي ارتش حرفه اي ارتش داوطلب را براي دفاع از آمريكا 
پيشنهاد مي كند. اولين حزب آمريكايي است كه يك معاون رئيس جمهور زن معرفي كرده است و اكنون هم 

براي انتخابات 6 نوامبر كانديدا دارد. 

اينجا بود كه توضيح دادم اين حزب هم مرجع  اين توضيح ها توجه همه را به اين حزب جذب كرد. در 
پارلماني خود را آخرين ويريش كتاب رابرت انتخاب كرده است. 

به  است،   كننده  تشويق  اسدي  بني  و  معين  مثل  كساني  براي  توضيج ها  اين  حاليكه  در  بگويم،  جا  همين 
بي تفاوتي عطارديان و دفاع از روش هاي موجود در انجمن هاي ما دامن مي زند. و هنوز علت اين واكنش 

ايشان را درك نكرده ام.

نكته ديگري كه شايد ارتباط مستقيمي به بحث نداشته باشد،  اين است كه در همين جمع كوچك نيز دوستان 
در پي ايجاد ارتباط ها و آشنايي هايي هستند كه به ريشه گيري اين جمع مدد مي رساند.  از جمله، وقتي معين 

آمد و كنار من نشست عطارديان كه آن طرف معين نشسته بود از وي سؤال كرد آيا دي.وي.دي را ديديد؟
دي.وي.دي، نوار ويديوي سخنراني عطارديان در نشست ماهانه كانون فارغ التحصيالن دانشكده فني دانشگاه 

تهران است و در آن عطارديان توضيح مي دهد كه چگونه از وجود كانون عالي دفاع كرده است. 

البته دكتر معين گفت كه نرسده است آن را ببيند و هنوز روي ميز كارش قرار دارد. در عضو، دكتر معين يك 
شماره از فصلنامه انچمن اخالق را به عطارديان داد در حاليكه من هم كنارش نشسته بودم و در اين زمينه هيچ 

توضيجي هم به من نداد. من خوشحالم كه بين اين افراد دارد روابط دوستانه اي شكل مي گيرد.

روابط دوستان جديد
يك نمونه از شكل گيري روابط جديد، مصاحبه جمالي با عطادرديان است. ظاهراً در مورد يك امر مربوط به 
معماري ساختمان هاي دانشكده  ي داروسازي با وي گفتگو كرده است. خوب. جالب اين است كه اين روابط 
به صورت خود به خودي در حال شكل گيري است و از تبعات و دستاوردهاي كار جمعي محسوب مي شود. 

امشب هم كه با كيخسروي صحبت مي كردم )موضوع صحبت را در ادامه توضيج مي دهم( به من گفت كه 
اسناد و دي.ودي.دي عطارديان را خوانده و از روش او براي مبارزه در جهت ابقاي كعاصكا خوشش آمده 

است. 
تحليل چرايي تالش ها براي ايجاد روابط جديد هم جالب است. واقعًا انگيزه اين تالش ها چيست؟ به عنوان 
نمونه چرا عطارديان تالش دارد به هر يك از تازه واردها، نشريه و دي.وي.دي بدهد؟ و البته هر وقت من 
در صحنه باشد توضيج مي دهد كه نوشته ها كار من است. نيز انگيزه مثاًل معين از داده نشريه به عطارديان 
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چيست؟ 

من قطعًا با ديد مثبت و خوشبينانه به قضيه نگاه مي كنم. اما وقتي حتي سالم ما ايراني ها به يكديگر، جاي 
بحث دارد، اين روابط هم اهميت مي يابد.

خطوط مارپيچ ارتباطي
اين بحث من را ياد طرحي از يك هنرمند چيني مي اندازد كه فكر مي كنم سعيدآبادي برايم فرستاد. اين طراح، 
با طراحي خطوطي بسيار ساده، روابط بين افراد غربي را با روابط بين افرادي شرقي مقايسه كرده بود. در 
يكي از اين طرح ها، بين دو نقطه يك خط راست كشيده بود به عنوان نمونه اي از روابط غربي ها با هم، در 
مقابْل، همان دو نقطه را يك خط، بعد از ده ها پيچ و تاب به هم متصل كرده بود. به عنوان روابط شرقي. 
اين خصوصيات فرهنگي كه در ضمير ما ايراني ها ريشه هاي عميق دارد، چقدر در ايراني شدن قواعد عرف 
پارلماني مؤثر است؟ و اين اثرات چه خواهد بود؟ و چگونه خودش را نشان خواهد داد؟ يكي از مهم ترين 

محور هاي اين تأمالت همين است و اميدوارم به طور جديد آن را دنبال كنم. 

جاي خالي و رأي نسبي
اما من حدس زدم شايد  از آمدن رزم  خواه، جلسه براي بحث در مورد طرح پيشنهاد آماده شده بود  بعد 
نياز براي تصويب پيشنهادها دعوت مطرح شود و به همين خاطر  موضوع رأي در مورد ميزان آراء مورد 

پيشنهاد خالي سازي را توضيج دادم. 

اين معني،  كه در مورد  به  اين قضيه صحبت كرد.  براي  از روش خودش  اتمام توضيج، عطارديان  از  بعد 
پيشنهادهاي جاي خالي اول رأي گيري مي كند و هر پيشنهاد كه بيشترين رأي را آورد مورد قبول قرار مي گيرد. 
من تذكر دادم كه كتاب اين قاعده را توضيح و ما قرار است از اين قواعد پيروي كنيم. او هم با همان لحن 
تحقير كننده خود گفت كه حزب اهلل بازي در نياور. قواعد آن كتاب كه وحي منزل نيست. من البته كمي 

ناراحت شدم و گفتم كه قياس آقاي مهندس مع الفارق است.

تأثير كالم مهندس
به نظرم تمام ديروز و امروز از طعنه و توهيني كه مهندس عطارديان به من كرد دارم اذيت مي شوم. اصرار من 
بر اينكه همه بايد با جديت خواهان اجراي اين قواعد باشيم،  و تظاهر به تساهل و تساهمي كه عطارديان گاه 
و بيگاه از خودش نشان مي دهد و تصور مي كند كه اين  - به اصطالح خودش - بي تعصبي به قواعد، نوعي 

دموكراسي است و به خودش هم اجازه مي هد كه من را تحقير كند و آزارم دهد. 

حاال كه بيشتر به اين موضوع تأمل مي كنم حدس مي زنم شايد يكي از داليل خالي شدن دو رو بر عطارديان 
اينكه  تصور  انجمني،  كارهاي  براي  زياد  پول  حتي  و  هزينه  و  وقت  باشد:صرف  او  برخورد  روش  همين 
كارهايش اثرات تاريخي دارد، و رسيدن به نوعي احساس اطمينان خاطر يا اعتماد به نفس، كه منجر به اين 
نوع رفتار ها مي شود. كساني كه عطارديان را بيشتر از انزديك مي شناسند بيشتر به اين مسائل حساس هستند. 
در جمع ما،  فعاًل گلسرخي، من و شهرياري بيش از ديگران با عطارديان آشنا هستيم و به همين خاطر مسائل 

جالبي حول او شكل مي گيرد.

صورت بندي جنبه هاي روانشناختي
به نظرم مي رسد، پايبندي به قواعد عرف پارلماني، و رعايت و رسيدن به روح اين قواعد، به نوعي تربيت، 
ما  ميان  در  كه  دارد  نياز  روانشانسي  و  اخالقي  از خصوصيات  و مجموعه اي  ارزش ها  و  رويكرد  فرهنگ، 
ايراني ها بسيار كم است يا اصاًل نيست و يا حتي عكس آن ها وجود دارد. براي خودم جالب است كه اين 
خصوصيات را دسته بندي كنم. آن ها را بشناسم و به خصوص ببينم اين خصوصيات تحت چه شرايطي ايجاد 
شده و تحت چه شرايط تغيير مي كنند. و آيا اصاًل تغيير مي كنند يا ژنتيكالي در نهاد ما مستقر هستند و كاري 

هم از ما ساخته نيست؟
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• تمايز پيشنهاد از پيشنهاد دهنده
يكي از بسترهاي رفتاري قواعد عرف پارلماني، تفكيك كردن پيشنهاد از پيشنهاد دهنده است. اعضاء طبق اين 
قواعد حق دارند مخرب ترين حمالت را به پيشنهادها بكنند اما حق ندارند كوچكترين توهيني به پيشنهاد 
دهنده روا دارند. گفتن اين قاعده ساده است. اما در عمل، و در فرهنگ ما هر نقدي به هر پيشنهادي، اهانت 

به پيشنهاد دهنده تلقي مي شود. 

در فاصله زماني كه قدم مي زدم به همين موضوع فكر مي كردم. كارگاه را مجسم كردم كه در آن دارم براي 
اعضاء همين موضوع را توضيج مي دهم. براي بيان مقصود خودم، خانم هاي چادري و خانم هاي ميني ژوپي را 
مقايسه كردم كه چطور اين دو نوع متفاوت لباس پوشيدن چطور محصول شرايط اجتماعي متفاوت و مختلف 
است و از خودم مي پرسيدم كه چه عواملي سبب مي شود كه در يك جامعه يك زن چادري و يكي ميني ژوپي 
بشود. و اگر اين مثال را در مورد روش هاي متفاوت عرف پارلماني تلقي كنيم، تفاوت بين رفتاري كه ما األن 

داريم با رفتاري كه بايد به زودي بيابيم، در چيست؟ و چگونه مي  توانيم رفتارمان را تغيير دهيم؟

تمرين تفكيك پيشنهاد از پيشنهاد دهنده
در همين فاصله اين روش به نظرم رسيد كه به صورت نمايشي، فردي پيشنهادي را مطرح كند و ديگران 

شروع كنند به حمله به پيشنهاد او،  البته با هدف آموزشي. خودش يك روش است.

• ذهن خواني، مشكل ديگر
از ذهن خواني پرهيز شود. چرا فالني فالن  اين است كه  پارلماني  از ملزومات عرف  به نظرم يكي ديگر 
پيشنهاد رأي داد؟ چرا از فالن پيشنهاد حمايت نكرد؟ چرا عليه من رأي داد؟ و از اين قبيل. . . در حاليكه 
ذهن خواني و تحليل نيت افراد ديگر با اصول عرف پارلماني مخالفت است. چطور مي توان با اين عادت 
ذهن خواني مقابله كرد؟ اساسًا اين عادت به ذهن خواني از كجا و از كدام مناسبات اجتماعي ريشه مي گيرد؟ 

من فكر مي كنم كه اين رفتار طبعًا ماهيت اجتماعي دارد و با تغيير شرايط اجتماعي مي تواند تغيير كند. اين از 
بعد اجتماعي. اما از بعد فردي نيز فكر مي كنم با تمرين بتوانيم اين رفتار را در خودمان تغيير دهيم. 

رابطه زبان و نيت
پدر اميد قريب مي گفت كه خدا زبان را به ايرانيان داده است تا نيات خود را مخفي كنند. اين حرف، من را 
به ياد دكتر رضا شعباني انداخت كه مي گفت ايراني ها بيش از هر ملت ديگري به هم سالم مي كنند. تا آنجا 
كه به خاطر دارم او علت اين هم سالم كردن ها را دادن تضمين به طرف مقابل مي داد كه تخاصمي با تو 

نخواهم داشت. 

خوب. اين خصوصيات در عرف پارلماني چه نقشي دارد؟ ما، مثل پدر اميد قريب فكر مي كنيم كه ايراني ها 
نيات خودشان را پشت زبان پنهان مي كنند، به همين خاطر، حتي اگر كسي نيت و هدف خود را را طرح يك 
پيشنهاد بيان كند، ما عادت داريم نيات دروني او را به رغم بيان زباني او كشف كنيم و در واقع ذهن طرف را 

بخوانيم و به آنچه كه مي گويد توجهي نكنيم. 

رودربايستي و تعارفي بودن
يكي ديگر از خصوصيات فرهنگي ما ايرانيان رودربايستي است. بر مبناي اين عادت، ما خجالت مي كشيم كه 
نظر و نيت خود را بدون رودربايستي بيان كنيم. اين خصوصيات در فعاليت هاي پارلماني هم تأثير مي گذارد. 
تعارفي بودن و رودربايستي داشتن، هنگام معرفي و انتخاب مسؤالن  و نيز هنگام مبارزه براي كسب نظر 

اكثريت خودش را نشان مي دهد. 

جمع گرايي



35

جمع گرايي يك ارزش بنيادي در فرهنگ ماست. در حاليكه در عرف پارلماني بين جمع گرايي و فردگرايي 
تعادل جالبي برقرار مي شود. به همين خاطر، هر تالش آشكار براي پيش بردن خط و نظر خود در فعاليت هاي 

گروهي ما ضد ارزش تلقي مي شود. اين خصوصيت فرهنگي نيز با عرف پارلماني تعارض دارد. 

آبرو داري
يكي ديگر از ارزش هاي دوست داشتني در فرهنگ ما آبرو داري است. شواهد زياد و هر روزه اي را تجربه 
مي كنيم كه مردم براي حفظ آبرو دروغ مي گويند. به بيان ديگر، در نظام ارزشي ما، آبرو داروي نسبت به دروغ 
گويي در اولويت قرار مي گيرد. اينكه پيشنهاد كسي رأي نياور يا پيشنهاد كسي را به نقد بكشند، اين حس را 

در او ايجاد مي كند كه آبرويش رفته است. 

تجربه انجمن هاي گمنام
مي توان فهرست خصوصيات رفتاري ايراني ها را همچنان ادامه داد. اما من آنقدر قدم زدم و فكر كردم كه 
خسته شدم. محور تفكرم اين بود كه چگونه مي توان و بايد قواعد عرف پارلماني را با روش هاي تغيير رفتار 
براي جا افتادن اين قواعد تلفيق كرد؟ و در اين عرصه تجربه ي انجمن هاي گمنام چقدر مي تواند كمك كننده 

باشد؟ 

گزارش امشب را تمام مي كنم با اين توضيج كه ماجرا تمام نشد و بايد فرداد كار را ادامه دهم. 
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سه شنبه 27 شهريور 91
در حاليكه خاطرات ديشب نصفه نيمه رها شد، امروز هم كلي مطلب نوشتني دارم و ساعت هم ده و نيم شب 
است و من هم خسته. در نيتجه، بدون مرور نوشته هاي ديشب، تا آنجا كه به خاطرم مي آيد و به نظرم مهم 

مي رسد، چند نكته را يادآوري مي كنم. 

در هفتمين جلسه، وقتي »جاي خالي« را توضيح مي دادم عطارديان با همان بي اعتنايي از موضع باال توضيح 
داد كه ما خودمان اين موضوع ها را به صورت نسبي رأي گيري مي كنيم و هر پيشنهادي كه رأي آورد همان 
را انتخاب مي كنيم. وقتي من گفتم در اين كتاب اين قاعده را توضيج داده به من گفت حاال الزم نيست اينقدر 
حزب  اهلل بازي در بياوري. من هم گفتم قياس شما مع الفارق است و در عين حال گفتم اگر قرار بود طبق 

روش شما عمل كنيم پيشنهاد شما بايد مطرح شود و اگر رأي آورد طبق آن عمل خواهيم كرد. 

بعداً من به روش مورد اشاره عطارديان فكر كردم و اشكاالت آن را درآوردم و در نظر دارم اهانت عطارديان 
را در زدن انگ حزب الهي به نحو مؤدبانه اي خاطر نشان كنم تا مايه آمورش كارگاه شود. 

پيشنهاد بني اسدي
در ادامه نشست هفتم، جلسه را رسمي اعالم كردم و منتظر نخستين پيشنهاد ماندم. بني اسدي دست بلند كرد 
به او نوبت دادم و از او خواستم كه هنگام طرح پيشنهاد برخيزد. بلند شد و پيشنهاد خودش را به صورت 
شفاهي مطرح كرد. من با كمك او پيشنهاد را مكتوب كردم و منتظر ماندم تا كسي آن را حمايت كند. معين 
حمايت كرد و من آن را قرائت كردم. معين يك پيشنهاد اصالح داد. بعد از آن عطارديان پيشنهاد اصالح ثانويه 

داد. آن ها را به بحث گذاشتم. و در جريان بحث در مورد قواعد هم توضيح مي دادم. 

مخالفت گلسرخي
گلسرخي وقت خواست. با كل پيشنهاد مخالف بود. گفتم بايد به موقع مخالفت مي كردي. با اين حال بعد از 

رأي گيري در مورد پيشهاد هاي اصالح ثانويه و اوليه مي توانيد با كل پيشنهاد مخالفت كنيد.

در مجموع به عنوان يك تمرين، خيلي خوب و پرهيجان بود و احساس كردم اعضا دوست دارند از مباحث 
تئئوريك كم كنيم و وارد مرحله تمرين شويم.

وقت تمام شد و من با كل پيشنهاد بني اسدي مخالفت كردم و گفتم اين چه پيشنهادي بود كه مطرح كرديد. 
بعد ناگهان ديدم رنگ صورتش سرخ شد و متوجه شدم عجب بي احتياطي بزرگي مرتكب شدم. عذر خواهي 
كردم و منظور را توضيح دادم و گفتم منظور من اين بود كه شما مي بايست كل رويه هاي مربوط به دعوت 
از افرد جديد را مي ديد و آن ها را در قالب يك قطعنامه مكتوب ارايه مي داديد. به عنوان مثال، وقتي مي گويد 
رزومه افراد را تعيين كنيم، بايد خاطر نشان مي كرديد كه چه كساني مسؤل تهيه و بررسي رزومه هستند؟ و 
بعد با اين رزومه چه بايد كرد؟ و به عالوه، در مراحل آخر آگر قرار است مجمع رأي بدهد، اين رزومه ها به 
چه درد مي  خورد و مهم اين است كه مشخص كنيم كه مجمع با اكثريت، با دو سوم يا با اجماع بايد دعوت 

را تصويب كند.

وقتي اين توضيج ها را دادم افزودم كه من متن ترجمه شده ي اين بخش از كتاب را هم برايتان فرستادم اما شما 
همين يك بند را هم فرصت نكرديد بخوانيد. خالصه آنان به من مأموريت دادند كه متن پيش نويس پيشنهاد 

مربوط به دعوت را بنويسم و به مجمع بعدي ارايه كنم. و من هم قبول كردم و نبايد يادم برود. 

اطالعيه در مورد نشست هفتم
وقتي به دفتر آمدم فكر كردم بايد با غيبت هاي فزاينده برخورد شود. به نظرم برنامه هاي افراد تداخل پيدا 
مي كند و بخشي از غيبت ها ناخواسته است. اما در عين حال بعضي نيز شركت در نشست را خيلي جدي 
نمي گيرند و اگر كاري برايشان پيش بيايد حضور در نشست را منتقي مي كنند. و چون از تعداد غائبان خبر 
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نداردند ممكن است تعداد غائبان به حدي برسد كه نشست نصاب نيابد. به همين خاطر تضميم گرفتم طي 
اطالعيه اي اعالم كنم كه اوالً  چه كساني با اطالع قبلي نيامدند و ممكن بود نصاب نرسد. به عالوه براي اين 
عده كالس جبراني برگزار خواهد شد كه حس نكنند نيامدند هم مهم نيست. در پايان نامه هم در يك بند 
گفتم كه حتي اگر اين جمع با حضور يك فرد عالقمند به اين جمع مخالفت كند من وظيفه و تكليف خود 

مي دانم كه به او عرف پارلماني را آموزش دهم. 

نخستين واكنش
خودم مي دانستم لحن نامه ام نوع تك روي را منتقل مي كند. اما مي دانم كه اين موضوع به بحث گذاشته خواهد 

شد و ابهام ها را برطرف خواهم كرد. 

اين جمع حضور  اين جمع تصويب شود در  آنان توسط  افرادي كه صالحيت  ابهام يود كه گويا  نخستين 
خواهند يافت. بله. اما اگر به هر دليل اين جمع با حضور يك فرد عالمند در اين جمع مخالفت كرد چه 
فرد عالقمندي عرف  به هر  كه  اعالم كردم كه حاضرم و و ظيفه خودم مي دانم  با صراحت  مي شود؟ من 

پارلماني را آموزش بدهم. 

ارزيابي خودم اين است كه اين اطالعيه سبب خوهد شد كه در كنار اين كارگاه، كارگاه هاي ديگري نيز شكل 
بگيرد كه البته نقش اين اولين كارگاه را كه قرار است به عنوان يك انجمن به بقاي خود ادامه بدهد نخواهد 

داشت. 

كيخسروي نخستين كسي بود كه نسبت به اين نامه واكنش منقي داشت. او هم فكر مي كرد كه رفتار من با 
فرهنگ كار جمعي ناسازگار است. كمي برايش توضيح دادم. اما زمان مي برد تا رويكردش اصالح شود. 

از كيخسروي خواستم تا تلفن دكتر شهباري نيار را بدهد. داد و با او تماس گرفتم. در حال رانندگي بود. قرار 
شد بعدآ با هم تماس بگيريم. من كه به او زنگ نزدم. او هم زنگ نزد. اميدوارم اسباب سوء تفاهم نشود. به 
هر حال او استقبال كرد و قرار شد براي جلسه معرفي با هم قرار بگذاريم. اين كار من روند كار را سرعت 

مي دهد و اميدوارم بتوانم همزمان با اين كارگاه ، گاركاه هاي ديگري نيز برگزار كنم. 

نفوذ كالم گلسرخي
فكر مي كنم عصر روز يكشنبه رفتم خانه. سودابه هم كه پايش پيچ خورد و رفته گچ كرفته است. به نظرم 
صبح زورد روز دوشنبه بود كه گلسرخي زنگ زد و نظرات مخالف خود را با پيشنهاد بني اسدي مطرح كرد. 

واكنش گلسرخي با پيشنهاد بني اسدي،  آن  هم خارج از جلسه، در غياب او، و بررسي آن بيرون جلسه، به 
نظرم از نظر اخالقي هم اشكال داشته باشد. 

من سعي كردم با عنايت به قواعد پارلماني موضوع را برايش توضيح دهم. از جمله گفتم كه فرصت براي 
مخالفت با آن پيشنهاد فراهم بود. هنوز هم كه پيشنهاد به رأي گذاشته نشده، و معلوم نيست رأي بياورد. من 

هم كه با آن پيشنهاد مخالف بودم اما به عنوان رئيس نمي خواستم وارد مذاكره شوم. 

با اين همه توضيح ها، گلسرخي روي اين نكته اصرار داشت كه اصاًل طرح اين پيشنهاد هم »فول« بود. هنوز 
هم نمي فهمم چرا؟ به هر حال، پيشنهادي بود كه خالف قوانين و خالف عرف پارلماني نبود. بنا بر اين، اگر 

از نطر فني اشكال داشت، اما طرح آن كه »فول« نبود. 

بحث با گلسرخي به جايي نرسيد و قرار است جمعه آينده ساعت 9 به دفتر كار او بروم و راجع به اين 
موضوع با هم صحبت كنيم. من از او خواستم كه مدت نشست را كمي طوالني تر بگيرد تا يك كالس كمكي 

هم برايش بگذارم. چون فكر مي كنم درس هايش را خوب ياد نگرفته است. 
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به آن ها پرداخته ام، شماره تلفن رئيسان  قبلي  امروز و در پي بحث هاي زياد كه در گزارش هاي  گلسرخي 
انجمن هاي عضو هيأت امناء احداث را در اختيار من گذاشت و گفت كه با آن ها صحبت كرده است. 

من امروز با منشي هاي آن ها صبحت كردم. قرار شد روز 5 شنبه با يكي و روز شبنيه با رئيس انجمن انبوه 
سازان نشست داشته باشيم. 

سعادتمند يزدي
از جمله امروز ساعت يك به دفتر كانون انجمن هاي تأسيساتي رفتم كه در جنت آباد جنوبي قرار دارد. رئيس 
هيأت مديره آن جوان باهوشي است از يزد. عرف پارلماني را به او معرفي كردم. در اين نشست نكات جالبي 

مطرح شد كه جا دارد به آن ها بپردازم

بي گناهي مسلمانان
اول در مورد فيلم بي گناي مسلمان بحث شد. آن را نديده بود و من خالصه اي از فيلم را براش تعريف كردم. 

از همين نخستين گفتگوها معلوم شد كه عقايد ديني ندارد. آن هم از شهر يزد. 

بازگو كنم. خيلي  يادداشت كند  بتواند  به نحوي كه  از من خواست جمعبندي مطالب را  اواخر گفتگو  در 
قشنگ مسائل را دسته بند كرد. اول موضع: معرفي كتاب، بعد اهيمت آن، بعد كاري كه بايد صورت بگيرد؟ 
بعد زمان برگزاري يك كارگاه احتمالي در آينده، بعد تعداد اعضاء الزم براي آن كارگاه، بعد هزينه  آن كارگاه. 

همين روش كار او نشان داد كه ذهن بسيار منظمي دارد به عالوه اگر به صورت موردي جلوي من نمايش 
آشنا شده است. چون خيلي حرفه اي  آكادميك  به صورت  با مشكالت،  برخورد  با روش هاي  باشد،  نداده 

موضوع را جمعبندي كرد. 

بازگشت به دفتر
در جريان گفتگو فهميدم كه دنبال ماشين آژانس است تا به خيابان خردمند جنوبي بيايد. به او گفتم هم مسير 
هستيم. با هم برگشتيم و در داخل تاكسي نيز كمي در مورد عرف پارلماني توضيح دادم و قرار شد يك نشست 

ديگر داشته باشيم و او در كارگاه ما هم احتماالً شركت كند. 

استقبال رئيسان انجمن هاي مؤسسه احداث نشان مي دهدكه گلسرخي خيلي در مجموعه نفوذ دارد و هنوز از 
برخورد سرد عطارديان با اين كارگاه و با عرف پارلماني مشكل دارد. و ما هنوز نتوانسته ايم از علت واقعي 

روش برخورد وي با اين پروژه سر درآوريم. 

كالس جبراني
در نشست هفتم، 5 نفر شركت نكردند و دنبال برگزاري يك نشست جبراني هستم. به همين خاطر به خانم 
بهرامي منتشي بهشتي تماس گرفتم و قضيه را گفتم. و در ارتباط با زمان و مكان هم گفتم هرجا و هر زمان 

كه بهشتي تعيين كند بقيه هم خواهند آمد. 

و اما وضعيت اميري
برخالف گلسرخي كه سفارش شدگانش استقبال بسيار خوبي داشته اند، برخورد دوستان اميري خيلي عجيب 

بود. 

امروز با موبايل هاي دوستان او تماس گرفتم. وردي نژاد يادش نمي آمد كه اميري چيزي در اين مورد با او 
گفته باشد. عالئي نيز با تعجب پرسيد عرف پارلماني چي هست؟ گفتم قواعد اداره ي انجمن ها. باز هم تعجب 
كرد و گفت كه اميري با او صحبتي در اين زمينه نداشته است. قرار شد او هم با اميري صحبت كنند و بعداً 
با هم حرف بزنيم. دو نفر ديگر، مسجد جامعي و فاني هم به تلفن ها جواب ندادند و من هم فكر كردم اصاًل 
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راججع به اين موضع با اميري صحبتي نكنم تا ببينيم چه مي شود. 

مقايسه اميري با گلسرخي تفاوت مهم بين دو شخصيت را نشان مي دهد. البته به عرف پارلماني ربط مستقيم 
ندارد. 

تأمالت بيشتر: تغيير رويكرد
اين روزها در مورد خصوصيات فرهنگي ايرانيان و نحوه ي مواجهه آنان با قواعد عرف پارلماني سبب تأمالت 

منن در مورد اين مسائل شده است. 

از خصوصيات  برخي  درمان  براي  بود  مشخصي  راهكارهاي  تدوين  كردم  فكر  آن  به  كه  مسائلي  از  يكي 
نامناسب ما ايراني ها. يكي از خصوصيات همان است كه قباًل در موردش حرف زدم: اينكه ايراد به پيشنهاد 
ايراد به پيشنهاد دهنده تلقي مي شود. در اين زمينه خودم چند تجربه جالب دارم كه توجه به آن ها مي تواند 

مفيد باشد

قطعنامه من و قطعنامه جمع
يادم مي آيد وقتي متن كد اتيكز تدوين شده براي انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري را به صورت دسته 
جمعي ويرايش مي كرديم، از هر ايرادي كه به متن مي گرفتند، خيلي ناراحت مي شدم. خيلي با خودم كلنجار 
رفتم تا به رويكرد جديدي رسيدم:  متن من همان چيزي است كه نوشته ام. آنچه كه از زير دست اين جمع 
خارج خواهد شد، متن جمع است و نه من. اين رويكرد مشكل من را حل كرد. به نظرم مي توانيم همين 

رويكرد را به يك قاعده آموزشي بدل كنيم: پيشنهاد مال جمع است و به فرد پيشنهاد دهنده ربطي ندارد. 

عقيده يا اراده
در متن پيشنهادي من و براي جا به جايي كلمات مطرح مي شد كه اينطوري علط است. وقتي كسي بگويد كه 
اين متن غلط يا غيرعقلي است به پيشنهاد دهنده برمي خورد. اما اگر گفته شود كه من اينطور دوست دارم، از 
شدت توهين ذهني كاسته خواهد شد. به همين خاطر در نقد پيشنهاد ها بايد اين اصل جا بيفتد كه موضوع 
عقيده يا نقد عقيده نيست. مسأله اراده و تمايل است و بديهي است كه افراد تمايل متفاوت و مخالف داشته 

باشند و مجموع تمايل ها تمايل جمع را بيان مي كند. 

انتشار گزارش مجمع و بورد
به نظرم نقل اين قاعده كه گزارش مجمع و بورد - اگر قرار به انتشار آن باشد - چگونه بايد منتشر شود، خيلي 
آموزنده است. مي دانم كه گزارش بود به همان نحو كه نوشته شده منتشر مي شود با اين تفاوت كه نظرات 

مجمع به صورت خط زدگي يا افزودگي در گزارش بورد منعكس خواهد شد. 

تجربه گزارش كميته اتيكز انجمن پزشكي آمريكا
تجربه اين كميته نيز قابل توجه است. وقتي يكي از اعضاي كميته نظر ديگري داشته باشد اين نظر در انتهاي 

گزارش قيد مي شود. در واقع نظر اقليت نيز مي تواند حفظ و منعكس شود. 

مجموعه ي تجربه هاي فوق و تجربه هايي كه در نوشته هاي قبلي به آن ها اشاره مي شد مي توانند سبب شوند كه 
برخي خصوصيات فرهنگي ما كه با قواعد عرف پارلماني سازگار نيستند اصالح شود و تغيير كند. اين قواعد 

را بايد در هر كارگاه مورد توجه قرار دهيم و تكرار كنيم. 
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جمعه 31 شهريور 91
امروز ساعت 9 با گلسرخي جلسه داشتم. موضوع نشست نيز قاعده ي ناظر بر دعوت از افراد جديد بود. طبق 
معمول بحث هاي به موضوع هاي متفاوت و متخلف كشيده مي شد و جمع كردن آن واقعًا هنر مي خواست. 

من سعي مي كنم مجموع بحث ها را به شكل منطقي و جمعبندي شده گزارش كنم.

دغدغه گلسرخي
گلسرخي فكر مي كند كه به احتمال زياد عطارديان با افراد پيشنهادي او مخالفت خواهد كرد. در عين حال، 
هم به دليل اينكه به آن افراد از عرف پارلماني صبحت كرده و هم احيانًا آنان را به اين جمع دعوت هم كرده 
است، اگر قاعده اي تصويب شود و بر اساس آن فردي بتواند با رأي مخالف از حضور مدعوان گلسرخي به 
جمع جلوگيري كند،  از نظر شخصيتي و حيثيتي براي او بسيار بد خواهد شد. به عالوه، او حتي نسبت به 
رفتار عطارديان هم اعتراض دارد و معتقد است كه او مي بايست اين افراد را معرفي مي كرد. و اگر معرفي 

نكرده البد دليلي دارد و به استناد همان دليل با حضور اين افراد مخالفت خواهد كرد. 

همين بند باال را - پيش از ادامه گزارش - مورد تأمل قرار مي دهم. از خودم مي پرسم اگر رويكرد و نوع 
نگاه ما به قضايا با آنچه كه األن هست، متفاوت بود اين مشكالت پيش مي آمد؟ به عنوان نمونه، اگر آقاي 

گلسرخي:  
1(  نيت خواني نمي كرد و در مورد نيت واقعي عطارديان از ارايه نام اين افراد به جمع خود داري مي كرد و 
مي گفت عطارديان حق دارد افرادي را پيشنهاد بدهد يا ندهد، و به خودش مربوط است و من حق ندارم نيت 

خواني بكنم و كار درست را انجام مي دهم. در آن صورت اين مشكل به وجود مي آمد؟
پيشنهادي من  افراد  با  دارد  بلكه هر عضو ديگري حق  فقط عطارديان،  نه  فكر مي  كرد  بعد،  2( در مرحله 
مخالفت كند. در نتيجه من از پيشنهاد خود دفاع مي كنم و بر عهده جمع است كه از آن حمايت كند يا نكند. 

آيا در اين صورت باز هم مشكلي بروز مي يافت؟ 
3( فرض كنيم كه از افراد جديدي دعوت كرده است كه در جمع حضور يابند. از آنان پرسيده است كه آيا 
مايل است در چنين جمعي شركت كند؟ آن فرد جواب مثبت داده باشد. اما جمع به حضور او رأي ندهد. 

آيا آن فرد بايد ناراحت شود؟ 

اشتباه من؟
به نظر مي رسد يكي از خطاهاي من - كه بايد مورد توجه قرار بگيرد - اين بود كه از همه به اصرار خواستم 
تا افراد جديدي را براي حضور در اين جمع دعوت كنند و بعد كه آنان دعوت كرده اند، دنبال تعيين قواعد 
دعوت هستيم. در حاليكه شايد بهتر بود ابتدا قاعده را تدوين مي كرديم، و بعد از آن افراد را شناسايي و دعوت 

از آن ها را به تصويب مي رسانديم و بعد نسبت به دعوت از آنان اقدام مي كرديم. 

ادامه ي جريان روز جمعه
در هر حال، در مورد نگراني گلسرخي زياد بحث كرديم. او تقريبًا رئيسان تمام انجمن هاي مؤسس مؤسسه 
كرده ام  آنان صحبت  از  تعدادي  با  من  امروز،  تا  و  است  كرده  دعوت  را  احداث  توسعه صنعت  و  تحقيق 
)مهندس سعادتمندي( و براي مالقات با بقيه هم قرار گذاشته ام )پنج شنبه 30 شهريور با مهندس رامينه قرار 

گذاشه بودم وساعت 12 به دفتر كارش در آبان جنوبي كنار چلوكبابي نايب رفتم اما كسي نبود(.

مؤسسه احداث
اين موسسه قباًل با همكاري 5 انجمن ساختماني تأسيس شد اما امروز اين انجمن ها عضو آن هستند: 

انجمن شركت هاي ساختماني
انجمن شركت هاي پيمانكار تأسيسات و تحهيزان صنعتي ايران 

انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي
انجمن مديران فني و اجرايي ايران
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كانون سراسري پيمانكاران عمراني ايران
انجمن شركت هاي مهندسي و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي

سنديكاي صنعت برق ايران 
انجمن انبوه سازان مسكن

شوراي هماهنگي تشكل هاي مهندسي، صنفي و حرفه اي ايران
انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران 

انجمن شركت هاي راه سازي ايران 

اين فهرست نسبت به فهرست سال قبل طوالني تر شده. سنديكاي صنعت برق، كانون سراسري پيمانكاراي 
عمراني، انجمن هاي شركت هاي راه سازي، انجمن انبوه سازان مسكن به آن  اضافه شده و در عين حال، جامعه 

مشاوران كه سال قبل در اين فهرست بود امسال نيست )بايد از گلسرخي علت آن را بپرسم(

جالب است كه تا كنون گلسرخي رئيس هيأت مديره تمام اين انجمن ها را معرفي كرده تا با آن ها در مورد 
عرف پارلماني صحبت كنم. غير از انجمن شركت هاي ساختماني و راه سازي. رئيس انجمن شركت هاي راه 
سازي آقاي مهندس آزاد از دوستان آقاي عطارديان است. و ظاهراً رئيس انجمن شركت هاي ساختماني هم 

شأن خود را باالتر از آن مي يابد كه به حرف گلسرخي گوش دهد.

انعكاس دعواها در كارگاه
خالصه اينكه، مي توان حدس زد دعواهاي بسيار حدي بين انجمن هاي عضو مؤسسه احداث و تضاد بين 
انجمن هاي شركت هاي ساختماني و عطارديان و ملكياني فرد با اين موسسه باعث شده كه اوالً عطارديان 
اين كارگاه را به انجمن هاي عضو مؤسسه معرفي نكند. من هم البته متوجه اين ماجرا بودم، و همان وقت كه 
مؤسسه پيشنهاد عطارديان در مورد كار من را نپذيرفت فهميدم كه دارند در برابر نفوذ رياست مآبانه انجمن 

شركت هاي ساختماني مقاومت كنند. چند شاهد:
1( در نشست مشترك با بهشتي، جمالي و گلسرخي و من، گلسرخي با اصرار مايل بود كه به عنوان نمونه اي 
از رفتارهاي جاه طلبانه رئيس هاي انجمن ها خاطره اي از روش برخورد بسيار بد مهندس ابد را روايت كند 

و روايت هم كرد.
2( وقتي به عطارديان گفتم كه گلسرخي هم به مجمع دعوت شده با لحن تمسخر آميزي گفت كه او هيچ 

يك از حرف هاي تو را نخواهد فهميد )كه شايد حق با او باشد!(
3( وقتي به عطارديان گفتم عرف پارلماني را به انجمن هايي كه با آن ها رفت و آمد دارد معرفي كند، جواب 
داد انجمن هايي كه من مي شناسم به اين چيزها احتياجي ندارند )البته بيشتر منظورش آن بود كه هنوز به اين 

حرف ها نرسيده اند. در اين مورد هم احتماالً حق با او است!(.
4( در حاليكه شخصًا انتظار داشتم رئيسان انجمن هاي ساختماني را به حضور در اين كارگاه تشويق كند،  هيچ 
اقدامي نكرد و در برابر اصرار هاي من، پرسيد مهندس نجفي منش چطور است؟ اين رفتار شايد به اين معنا 

باشد كه حتي اگر عالقه اي هم داشت تا افرادي را معرفي كند، از انجمن هاي ساختماني نبود. چرا؟
5( در نشست مجمع عمومي سال 91 كعاصكا تا آنجا كه به خاطر دارم كم تر كسي از انجمن هاي ساختماني 

آمده بود. فقط خزانه دار و مهندس اقبالي كه از دوستان قديمي عطارديان است.

علت انفعال عطارديان
به هر حال بر خالف انتظار من، عطارديان در اين كارگاه بسيار انفعالي برخورد مي كند. شايد يك علت مهم 
تجربه هاي تلخ او از انجمن داري باشد كه مي بيند افراد تحصيل كرده و با تجربه و پا به سن گذاشته ي حاضر 

در انجمن ها تا چه انداز بچه بازي در مي آورند و همين رفتارها او راخسته و مأيوس كرده است. 

همين حس را گلسرخي هم دارد. امروز در جريان مذاكره به اين حقيقت تلخ اذعان كرد كه عمرش را صرف 
فعاليت هاي جمعي كرده است اما هيچ دستاوردي به دست نيامده است. نه در عرصه سياسي و ايحاد حزب 
انجمني. او از جمله به اين نكته اشاره كرد كه بر خالف دوران شاه،  سياسي، و نه در عرصه فعاليت هاي 
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افراد بسيار ضعيفي خودشان را كانديداي عضويت در هيأت مديره مي كند و آدم هاي توانمند خودشان كنار 
مي كشند. او اشاره كرد كه زمان شاه وزيران هنگان صحبت تلفني با رئيسان انجمن شركت هاي ساختماني 
برمي خاستند، يا خود شاهد بوده كه در كشوري مثل تركيه وزير بعد از رئيس هيأت مديره انجمن شركت هاي 

ساختماني حركت مي كرد. 

تحليل تاريخي
بعد از شيندن اين خاطرات تلخ بود كه كمي به مسائل تاريخي پرداختم و تجربه هاي يونايان و اهميت كتاب 
سياست ارسطو و قانون اساسي آتني ها و روش محاسبه ي تعداد اعضاي شورا و قانون اساسي سولون و از اين 
نوع قاكت ها نقل كردم و بعد به تاريخ ايران پرداختم و از شكل گيري بي تفاوتي شهروندي در زندگي جديد 
صحبت كردم و نتيجه گرفتم كه انسان آزاد و ليبرال تازه  بعد از اصالحات ارضي و تهاجم روستائيان به تهران 
به مرور شكل گرفته و رو به توسعه است. در نتيجه نبايد مأيوس شويم يا خودمان را با كشورهايي كه قرن ها 

در اين زمينه تجربه دارند مقايسه كنيم.

ادامه بحث
محور اصلي بحث، قاعده ي ناظر بر دعوت از افراد جديد و روش تصويب آن بود. آنچه كه اسباب رنجش 
گلسرخي شده، پيشنهاد بني اسدي در مورد گرفتن رزومه از مدعوان احتمالي بوده است. صرف اين پيشنهاد، 
گلسرخي را كالفه كرده است. به همين خاطر، فرداي روز جلسه تلفني با من صحبت كرد كه اصاًل حتي طرح 

اين پيشنهاد هم اوت و فول است. چرا؟

اقتدار جمع براي درخواست رزومه
يكي از ايرادهاي گلسرخي اين بود كه اصاًل اقتدار اين جمع براي درخواست رزومه از مدعوان از كجا ناشي 

شده است؟ 

من، با اين تصور كه اين سؤال يك سؤال پارلماني است مفهوم حقوقي اقتدار اعضاي حاضر در كنوانسيون ها 
را برايش توضيح دادم و با اشاره به سوابق سياسي او در فعاليت هاي حزبي، به عنوان نمونه گفتم كنوانسيون 
يك حزب، كه متشكل از هيأت هاي نمايندگي از شعب حزب هستند، با وجود آنكه هنوز اعتبار تك تك 
اعضايش بررسي نشده، خود را داراي اقتداري مي داند كه براي بررسي اعتبارنامه تك تك اعضاي كفايت 
مي كند. براي او از دور باطل فلسفي حرف زدم و از سؤال مربوط به اول مرغ يا تخم مرغ صحبت كردم تا 
براي او توضيح بدهم كه از نظر فلسفه حقوق اقتدار يك جمع از كجا ناشي مي شود. اما ظاهراٌ در توضيح اين 
مفهوم موفق نبودم چون صحبتم را با حالت عصباني قطع كرد و پرسيد: آقاي حسيني، من با اين بحث هاي 
مروبط به عرف پارلماني كار ندارم، سؤال من اين است كه آيا شما هنگامي كه اين افراد را دعوت كرديد به 

آنان چنين قولي را داديد؟ 
پرسيد: چه قولي؟

جواب داد: اين قول كه بعداً فقط اين جمع حق دارد افراد ديگر را دعوت كند؟ 
من درجواب توضيح دادم تا آنجا كه به خاطرم مي آيد به شما هم گفتم كه مي خواهيم يك كارگاه آموزش 
عرف پارلماني راه بياندازيم و به همين خاطر من فهرست افرادي را كه مي خواستم دعوت كنم به تك تك شما 
ها نشان دادم تا اگر با حضور كسي مخالفيد من آو را دعوت نكنم و دعوت هم نكردم. البته شما با حضور 
كنسي مخالفتي نكرديد اما بودند كساني كه با خاطر اختالف هايي كه با فرد ديگري داشت من او را دعوت 
نكردم . از اين به بعد هم دعوت از افراد جديد طبق قواعد همين كتاب كه قباًل در موردش توافق كرديم، بايد 

با اكثريت اعضاء صورت بگيرد. 

معيارهاي گزينش افراد گروه اول
او در اين مرحله از بحث پيشنهاد كرد بقيه افراد را هم خودت انتخاب كن و آن ها را به كارگاه بياور. 

در جواب گفتم: من حرفي ندارم اين هم مي تواند يك پيشنهاد باشد. بايد آن را مطرح كنيد و اگر رأي آورد 
من طبق آن عمل مي كنم. اما او مي گفت، رأي گيري الزم ندارد. تو مسؤل كارگاه  هستي و مي تواني اين كار 
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را انجام دهي. 
فكر مي كنم كه در ادامه استدالل كردم كه از اين پس و با شكل گيري گروه، حاال بايد خود گروه در مورد 

افراد جديد تصميم بگيرد.

ترتيب ادامه بحث يادم نمانده است. اما براي آنكه دشواري كار مشخص شود، و براي آن ها راه حل هايي 
به  آن ها  تشريح  از  بعد  تا  كنم  ضبط  دقت  با  را  گلسرخي  مثل  سابقه اي  با  آدم  گيح زدن هاي  مايلم  بيابيم، 

آسيب شناسي اين مشكالت بپردازم.

خالصه ي قضيه اين است كه گروه بايد بتواند به صورت دسته جمعي در مورد روش شناسايي افراد جديد 
براي شركت در كارگاه تصميم بگيرد. من سعي كردم در ادامه بحث، به عنوان نمونه ضوابط براي شناسايي 
چه  اول  گروه  افراد  شناسايي  براي  شما  پرسيد: خود  من  از  او  توضيح  كمي  از  بعد  كنم.  تشريح  را  افراد 

شاخص هايي را در نظر داشته ايد؟

من در پاسخ توضيح دادم: اولين شاخص من اهميت افراد بود. منظورم از اهميت،  داشتن قابليت اثر گذاري بر 
ديگران بود. يعني اينكه افرادي را شناسايي كنم كه - در ميان آشنايانم - بيشترين اهميت را داشته باشند يعني 

بيشترين تأثير را بر ديگران بگذارند. حاال از نظر مالي،  جا و مكان، نفوذ بر ديگران و غيره. 

معيار دوم من اين بود كه اين افراد هم تجربه كار جمعي داشته باشند و هم به ضرورت كار جمعي باور داشته 
باشند و اين باور را نه در حرف، بلكه در زندگي خود نشان داده باشند. 

معيار سوم من هم اين بود كه اين افراد از بخش هاي مختلف شناسايي شوند به نحوي كه از كسب و كار،  از 
هنر، از دانشگاه، از ورزش و رسانه و ساير بخش ها افرادي در كارگاه جمع شوند كه بتوانند اين تجربه را به 

تمام بخش هاي جامعه تسري دهند. 

معيار چهارم من نيز معيارهاي شخصيتي بود: افرادي كه خوش قول باشند، از نظر اخالقي مشكلي نداشته 
باشند و از اين قبيل.

در اين جاي بحث بود كه گلسرخي گفت خوب همين معيارها را براي دعوت به كار بگيريم. 

در ادامه من - به نظرم - توضيح دادم، تمام افرادي را كه من مي شناختم، در مرحله اول دعوت كردم. من ديگر 
كسي را كه داراي اين مشخصات باشد نمي شناسم به همين خاطر از شما ها كمك مي خواهم. 

عطارديان درست مي گويد؟
در وسط همين بحث ها بود كه ياد پيش بيني عطارديان افتادم كه گفته بود گلسرخي حرف هاي تو را نخواهد 

فهميد. من هم تعجب كردم كه فهم اين مسآئل آيا اين قدر دشوار است؟ 

دغدغه اصلي
در اواسط بحث بود كه با صراحت اعتراف كرد دغدغه ي اصلي او اين است كه با اين افراد صبحت كرده و 
اگر آنان طبق هر قاعده اي كه به تصويب مي رسد به كارگاه دعوت نشوند براي او خوبيت ندارد. آيا علت 

همين است؟ 
من برايش توضيح داده بودم كه حتي اگر اين افراد به كارگاه دعوت هم نشوند من براي آنان كارگاه جداگانه 

و مستقلي برگزار خواهم كرد. اما ظاهراً صرف دعوت از اين افراد به كارگاه براي او بسيار اهميت دارد. 
من هم از سوي خودم قول دادم كه در جلسه مطرح كنم كه به رغم هر قاعده اي كه به تصويب خواهد رسيد، 
افراد مدعو بايد به جلسه دعوت شوند. به اين دليل كه من از افراد تقاضا كرده ام كه اين افراد را دعوت كنند. 
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بعد از آرام شدن خيال گلسرخي بود كه از او خواستم تا بعضي از نكات مطرح شده در كارگاه را براي او 
تكرار كنم. استقبال كرد. اما من فقط فرصت يافتم تا فرق بين كواليفيكشن با ايليجيبلبتي را برايش توضيح 
دهم. گفتم كه كواليفيكشن چيست و با اليجلبتي چه فرقي دارد؟ و چرا موضوع رأي گيري براي بعضي از 

انجمن ها مطرح مي شود. 

آئين نامه ها يا آئين نامه
در طول ترجمه كتاب ترديد داشتم كه چرا كلمه باي لو در انگليسي با حرف اس جمع آمده است؟ و ما در 
ترجمه بايد از كلمه ي جمع آئين نامه ها استفاده كنيم يا آئين نامه. در اين مورد هم با گلسرخي بحث شد و او 

نظرش اين بود كه بايد از آئين نامه استفاده كنيد. 

در همين نشست بود كه در مورد تفاوت عقيده و اراده هم صحبت كردم و توضيح دادم كه در مجامع تصميم 
گيري آنچه كه به رأي گذاشته مي شود »اراده« يا »تمايل« است و نه عقيده و فكر. فرق بين اين دو را توضيح 
دادم و پيشنهاد كردم كه بهتر است در اين مجامع به جاي »من فكر مي كنم«  يا »عقيده من اين است«  بگويم 
»خواست من اين است« يا »من دوست دارم. . . «. چرا؟ چون وقتي شما از تمايل صحبت كنيد، ناخواسته به 
ديگري حق مي دهيد ميل ديگري داشته باشد و به همين خاطر از مخالفت با تمايل خود ناراحت نخواهيد 
شد. در حاليكه اگر بگوييد عقيده من اين است، اگر با عقيده شما مخالفت كنند، حق داريد ناراحت شويد. 

جمعبندي
1( گلسرخي در گرفتن مطالب كمي كند است. بايد براي اين بيشتر توضيح بدهم. مطمئن شوم كه مطلب را 

گرفته است يا نه. و اگر بشود يك روز اضافه براي او كالس بگذارم.
2( گلسرخي شايد بيش از بقيه دغدغه كار اجتماعي، تالش براي ساختن ايران، و تعصب به كار داشته باشد. 

و شايد به خاطر همين خصوصيات رئيس هيأت امناء مؤسسه احداث شده است. 
فعال هستند،  اين عرصه  افرادي كه در  آن و  احداث و شركت هاي ساختماني زير مجموعه ي  3( مؤسسه 
عناصر مهمي براي ترويج عرف پارلماني محسوب مي شوند. به همين خاطر، فكر مي كنم در انتخاب اين مرد 

اشتباه نكرده ام. 
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دوشنبه 3 مهر 1391
در حاليكه ايران به سرعت باد به سمت جنگ مي رود و فرمانده هاي ارشد نظامي بر طبل جنگ مي كوبند، ما 

هم براي ترويج و آموزش عرف پارلماني هر روز بيشتر از روز قبل سرعت مي گيريم. 
صحبت از انفجار يك بمب الكترومغناطيسي بر فراز خاك ايران است كه مي تواند تمام دستگاه الكترونيكي 
را جزغاله كند و ايران را - به نوشته روزنامه انگليسي ساندي تايم - به عصر حجر برگرداند. اما جالب اينكه 
هيچ يك از افرادي كه اين روز ها در مورد عرف پارلماني با آنان صحبت مي كنم هيچ دغدغه اي در مورد جنگ 
ندارند. چرا؟ شايد به اين دليل كه تا همين روز شبنه اين هفته، در رسانه فارسي هيچ خبري از جنگ نبود و 
پاسداران جنگ طلبي هاي اسرائيل را بلوف ارزيابي مي كردند. اما از صبح اين شنبه، فرمانده سپاه با صراحت 
اعالم كرد كه جنگ با اسرائيل درخواهد گرفت اما زمان و مكان آن مشخص نيست. زمان قابل فهم است 
اما مكان ديگر چه معنا دارد؟ ظاهراً آقايان نيروهاي عظيمي به سوريه اعزام كرده اند تا از بلندي هاي جوالن 
به خانه  نيروها  اتمام رزمايش  با  اما  به اسرائيل حمله كنند و اسرائيل هم يك رزمايش نظامي ترتيب داده 
برنگشته اند بلكه همانجا مستقر شده اند. ديشب در روزنامه هاي انگليسي زبان اسرائيلي خواندم كه حماس و 
حزب اهلل و سوريه و اردن نيز قراردادي نظامي منعقد كرده اند و براي جنگ با اسرائيل آماده مي شوند. همه 
شواهد از نزديك شدن جنگ است و ما به دنبال عرف پارلماني؟ چرا؟ البد فكر مي كنيم براي جلوگيري از 

جنگ كه كاري از دستمان بر نمي آيد. پس خودمان را براي دوران بعد از جنگ آماده كنيم!

استقبال حيرت انگيز
برخالف برخورد سرد چندين ساله ي عطارديان با اين مقوله، استقبال افراد ديگري كه از سوي اعضاي كارگاه 

معرفي مي شوند فوق العاده است. اين گزارش به برخورد رهبر، رامينه و شهبازي  نيا مي پردازد.

1. رهبر
با مهندس ايرج رهبر از طريق خبرهاي مربوط به تشكل هاي كارفرمايي آشنا بودم. سال ها پيش براي انجمن 
انبوه سازان مسكن كه مهندس ايرج رهبر رئيس آن است بخشي در سايت پيام كارفرمايان راه انداخته بودم. 
اما اين بار عامل آشنايي ما گلسرخي شد. شبنه با دفتر او هماهنگ كردم و رأس ساعت 10 آنجا بودم. ميدان 
ونك، خيابان خدامي پالك 53. مهندس نيامده بودم. حدود يك ربعي در طبقه اول ساختمان قدم زدم و كمي 
عصباني شده بودم كه ديدم مرد بلند بااليي از پله ها باال مي آيد. خودش بود. چهره ي اور را در عكس هايي كه 
به ديوار سالن زده بودند ديده بودم. قد بلند، خوش هيكل با سري طاس كنار وزير راه سازي و شهرسازي. 
به او نگاه كردم و او در سالم پيش دستي كرد. تمام حس بدي كه از تأخير او در ذهنم نشسته بود يكباره كنار 

رفت. ياد تحليل دكتر رضا شعباني معلم تاريخ دانشكده امان در مورد »سالم« ايراني ها افتادم. 

داخل سالن شديم و معرفي را شروع كردم. نكته جالب طرح اين پرسش بود كه ما بايد طبق قوانين و مقررات 
اولويت ها را توضيح  برايش  اين قواعد كجاست؟ كه  اداره كنيم. پس جاي  را  جاري كشور جلسات خود 
دادم و قانع شد. او هم توضيح داد كه شكل اداره جلسات در ايران بسيار ناجور است و بر ضرورت آموزش 
اين قواعد تأكيد كرد. دوست داشت در كارگاه ما شركت كند. در عين حال گفت كه در انجمن كميسيون يا 
كميته اي آموزشي دارند كه با همكاري آن يك كارگاه آموزش عرف پارلماني براي اعضا راه خواهند انداخت 
و روند آموزش را به اعضا انجمن آغاز خواهيم كرد. اما وي در مورد آموزش هيأت مديره چيزي نگفت من 

هم اصرار نكردم تا در كارگاه حضور يابد و بعد كار را ادامه دهيم. 

2. رامينه
آبان جنوبي كنار  با مهندس هرمزد رامينه براي روز پنجشنبه قرار گذاشته بوديم و من به محل كار او در 
چلوكبابي نايب رفتم. اما نگهبان گفت كه به خاطر ندارد مهندس روز پنجشنبه به محل كارش آمده باشد. 
فهميدم اشتباه كردم و اشتباه كرده بودم. براي روز چهارشنبه قرار گذاشته شده بود و گوش من پنجشنبه شنيده 

بود. به همين خاطر به محض ورود از او عذر خواهي كردم.

دفتر رامينه در قسمت غربي طبقه هشتم ساختمان قرار دارد و اطراف او هيچ ميزي براي منشي،  دفتر دار و 
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پذيرايي از مهمانان وجود ندارد. هيچ تابلويي كه نشان دهد اتاق مديرعامل كدام است به ديوارها نصب نشده 
است. به همين خاطر بعد از كمي سرگرداني به قسمت شرقي ساختمان برگشتم و خانم ميانسالي كه معلوم 
بود آبدارچي است به داخل اتاق مهندس رفت و آمدن من را خبر داد. داخل شدم. برخالف تصورم،  آقاي 
رامينه مرد مسني است: حدود 70 سال. متن و موقر. دفتر كارش من را ياد نظرات آديزيس در مورد مرحله 
اشرافيت سازمان ها انداخت. وسط صحبت هم خانم صالحي كه منشي ايشان است وارد شد. من از او پرسيدم 
چرا در طبقه پنجم هستيد؟ و او هم در جواب گفت مهندس دوست ندارد هيچ كس در اطرافش باشد. اين 

هم نكته اي است. 

در طول توضيح هايم در مورد عرف پارلماني رامينه چند بار با صراحت به من گفت در اهميت اين موضوع 
هيچ شكي ندارم بنا بر اين براي قانع كردن من وقت هدر نده. من وقتي مهندس گلسرخي در مورد اين كتاب 
صحبت كرد فكر كردم كه به زبان فارسي منتشر شده و براي خريد آن به چندين كتاب فروشي هم زنگ زدم 
با اين توضيح تأكيد داشت كه ببين چقدر به ضرورت اين قواعد باور دارم. با اين حال، بيشتر نكاتي را كه 
الزم بود به ايشان بگويم گفتم و سرانجام قرار شد هم براي آموزش هيأت رئيسه و هم براي آموزش اعضاي 
شوراي جامعه مهندسين مشاور و هم براي آموزش اعضاء با هم همكاري كنيم. اما در آخر گفت كه دكتر بني 
اسدي را بايد در جريان بگذارد چرا كه ظاهراً بني اسدي مشاور امور تشكيالتي آنان است. من هم قبول كردم.

در طول صحبت رامينه به روش بحث در مجامع اشاره كرد و توضيح داد كه در مجامع ما موضوعي مطرح 
مي شود، فردي وقت مي گيرد و طي صحبت هايش سه چهار موضوع ديگر را مطرح مي كند. نفر بعدي وقت 
مي گيرد و او هم به جاي بحث در مورد موضوع اصلي به موضوعاتي كه نفر قبلي مطرح كرده مي پردازد و به 

همين ترتيب وقت بسيار زيادي از ما تلف مي شود و به هيچ نتجيه اي هم نمي رسيم. 

من همين موضوع را با اشاره به توپ هاي متعددي كه در زمين مذاكره مي اندازيم تشريح كردم و قواعد ناظر 
بر پيشنهاد را توضيح دادم كه با استقبال عالي او مواجه شد. 

امروز صبح براي رامينه و شهبازي نيا متن پي.دي.افي پيشگفتار را ايميل كردم. دو سه صفحه اول اين متن را 
ديشب باز خواني كرده بودم و در جريان همين بازخواني بود كه تاريخ حمله رومي ها به بريتانيا را در سايت ها 

مرور كردم. بسيار آموزنده بود و بحث هاي من را غني تر خواهد ساخت. 

3. شهبازي نيا
دكتر مرتضي شهبازي نيا را كيخسروي معرفي كرده است. بعد از قرار تلفني، امروز عصر ساعت دو ونيم به 
دفتر آمد. مردي بلند قامت و باريك اندام با چهره اي روستايي و يك ته ريش و يك انگشتر كه گرايش هاي 

اسالمي او را نشان مي دهد. بعد از صرف يك قهوه شروع به معرفي عرف پارلماني كردم. 

جلسه خوبي بود. بحث را خوب پيش بردم. و در طول بحث بارها و بارها بر ضرورت حياتي آموزش اين 
قواعد تأكيد كرد. به من گفت كه من از جلسه هيأت مديره كانون وكالي مركز مي آيم. در آسانسور و در طول 

راه به روش اداره جلسه فكر مي كردم كه چقدر بي قاعده و آزار دهنده است.

من - طبق آنچه كه كيخسروي گفته بود -  فكر مي كردم دكتر شهبازي نيا رئيس گروه حقوق دانشگاه تربيت 
مدرس باشد. اما ديروز به من گفت كه رئيس دانشكده ي - يا دانشگاه ؟- حقوق است. از او پرسيدم مگر 
چند رشته حقوق داريم؟ فكر مي كنم گفت دانشگاه. چون اگر گفته بود دانشكده من اين سؤال را نمي پرسيدم. 
به هر حال او توضيح داد كه تا مقطع ليسانس همه حقوق مي خوانند اما از مقطع فوق ليسانس چندين گروه 
وجود دارد و تعداد اين گروه ها به شدت رو به افزايش و در دانشكده حقوق اين تعدد رشته ها به بيش از 300 

مي رسد. چون به ازاء هر بخشي در جامعه يك رشته حقوق نيز بايد وجود داشته باشد. 

او در جريان مذاكره بر ضرورت راه اندازي رشته عرف پارلماني يا دروس عرف پارلماني در دانشگاه اشاره 
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با چنان اصراري  بيابد؟  انكاري پرسيدم مگر الزم است كه چنين درسي جنبه دانشگاهي  با لحن  كرد. من 
تأكيد كرد كه ديدم هيچ جايي براي انكار وجود ندارد. اما وي در ادامه توضيح داد كه ايجاد اين رشته از نظر 
اداري زمان مي برد. به همين خاطر ما به فوريت در دانشگاه يك كارگاه آموزشي براي دانشجويان راه  خواهيم 
انداخت و از من پرسيد كه آيا براي تدريس در آن كارگاه آماده هستيد؟ كه من گفتم با سر خواهم آمد و او 

توضيج داد كه اين كار يك شغل خوب هم مي تواند باشد و من توضيج دادم كه به خاطر پول كار نمي كنم.

به هر حال قرار شد عالوه بر راه اندازي كارگاه عرف پارلماني در دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس، 
ترتيب يك مالقات با هيأت مديره كانون وكالي مركز را نيز بدهد تا من اين پروژه را به آنان معرفي كنم. 
من تأكيد كردم كه عرف پارلماني در اصل يك رشته حقوقي است و بيش از همه حقوق دانان بايد متكفل 

اين قضيه بشوند. 

به هر حال، مالقات با اين سه نفر بسيار دلگرم كننده بود و نشان مي دهد كه چقدر بخش هاي مهمي از جامعه 
ما براي پذيرش اين قضيه آمادگي دارد.

قرار است امروز دوشنبه با مهندس پويش مند مالقات داشته باشم. با دكتر عالئي براي تعيين قرار مالقات 
صبحت كنم. ساعت 4 تا 6 نيز به دفتر دكتر بني اسدي بروم تا به دو نفر از دوستانش عرف پارلماني را 

معرفي كنم. 

در ضمن قرار مالقات با دكتر وردي نژاد هم براي روز چهار شنبه تعيين شده است و بايد قرار مالقات با 
مهندس مسجد جامعي هم براي همين روز ها تعيين شود. قرار مالقات با دكتر فاني به هفته ديگر موكول شده 

است و معرفي برنامه ادامه دارد. 

در ضمن ديروز با دكتر معين صحبت كردم. منشي او به من گفته بود كه در هشتمين يا نهمين كارگاه )شماره 
اش را فراموش كرده ام( نمي تواند جضور يابد چون برايش قرار مالقات تعيين كره اند. به او در مورد معرفي 
دوستانش صبحت كردم. نظرش اين بود كه صبر كند تا ليست دوستانش را به گروه معرفي كند و بعد از آنكه 

گروه نام آنان را تصويب كرد دننال آنان برود. 

پيگيري گلسرخي
چند دقيقه پيش گلسرخي تلفني پرسيد با آقايان چه كردي و من هم پاسخ دادم و او هم تشكر كرد. فكر 
مي كنم به رهبر و رامينه زنگ مي زند و دارد آماده مي شود كه عرف پارلماني را در شورا يا هيأت امناء مؤسسه 

احداث آموزش بدهد. بايد منتظر ماند تا جنگ بشود!
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سه شنبه 4 مهر 1391
قرار بود ساعت يازده و نيم امروز عرف پارلماني را به مهندس تاالري رئيس هيأت مديره يكي از انجمن هاي 
صنعت احداث معرفي كنم. چند دقيقه قبل آقاي عمراني - كه هنوز او را نديده ام اما تلفني با او زياد حرف 
زده ام - خبر داد كه وزير او را خواسته و بايد برود. قرار شد كه فردا با او مالقات كنم. ساعت قرار فردا هنوز 
قطعي نشده است. ساعت 2 امروز نيز قرار است براي مالقات مسجد جامعي به شوراي شهر بروم. بنا بر اين 

فرصت دارم كه خاطرات ديروز را مكتوب كنم.

بنيان گذار نيروي دريايي سپاه پاسدران در دانشكده  كارآفريني  با دكتر حسين عالئي  نيم  ديروز ساعت دو 
قرار داشتم. هنوز او را نديده بودم اما مقاالتش را در سايت ها خوانده بودم. يك مقاله از او روي سايت كلمه 
منتشر شده كه در مورد جنگ ايران و عراق است. مقاله را مرور كردم. حرف حسابش اين بود كه صدام چه 
مي خواست و آيا به خواسته هايش رسيده بود يا نه؟ از مقاله خوشم نيامد. اما چون آن را دقيق نخوانده ام 
نمي خواهم در مورد نظري بدهم. به طور كلي حس كردم كه در جهت دفاع از سياست هاي جنگ ايران و 
عراق نوشته شده بود. روشن است كه ما در اين جنگ شكست خورديم. اما در مملكت امكان بحث در مورد 
بررسي اين شكست وجود ندارد. حضرات آقايان هر منتقد سياست هاي جنگ را خفه كردند و يك شكست 
قطعي را به عنوان پيروزي به مرد چپاندند. حاال بحث در مورد اينكه صدام چه مي خواست و به هدفش رسيد 

يا نرسيد، براي توجيه ادعاي پيروزي، به نظرم خيلي مطبوع نرسيد. 

نخسيتين مالقات با دكتر عالئي
با اين همه، برخي انتقاد هاي بسيار نرم سردار عالئي سبب شد كه اراذل عليه او لشكر كشي كنند و حتي فشار 
بياروند تا از خانه سازماني نيز اخراجش كنند. به همين دليل،  اين اواخر معروف شد و در كنار افرادي مانند 

نوري زاد ايستاد و محبوب شد.

در هر حال، حدود ساعت دو ونيم براي اولين بار به ساختمان دانشكده كارآفريني وارد شدم. اولين سؤالي كه 
به ذهنم رسيد اين بود كه آيا كارآفريني چيزي است كه بشود برايش يك دانشكده راه انداخت؟ در حاليكه با 
اين سؤال ور مي رفتم، ساختمان دانشكده را ورانداز كردم: حياط خلوت بسيار بزرگي داشت كه سه گياه كه 
اسمشان را نمي دانم، مانند سه درخت كهنسال در آن قد كشيده اند و سرشاخه هايشان زير سقف شيشه اي باالي 
حياط خلوت خم شده است. فضاي دانشكده خيلي شبيه دانشكده مددكاري اجتماعي بود. كوچك، تميز، 
صميمي، و تميز. داخل راهرو ها قدم زدم و كالس ها را تماشا كردم و رفتم توي نخ دانشجويان تا ساعت از 
دو نيم هم گذشت. ديدم نيامد. به اول تلفن كردم. گفت سر كالس است و االن مي آيد. از ته راهرو كه آمد 
او را شناختم. خيلي شبيه عكسش بود كه در سايت ها ديده بودم!. در همان نگاه اول آدمي با كمي كاريزما و 
مهربان به نظرم رسيد. سالم دخترهاي دانشجو را با مهرباني مي داد. بي تكلف بود و هيچ شباهتي با يك فرد 
نظامي نداشت. لباسش ارزان و كفشي كه پوشيده بود خيلي زهوار در رفته به نظر مي رسيد. بعد از سالم و 
عليك گفت بايد يك جايي براي نشستن پيدا كنيم. ظاهراً استاد مدعوم است و هيچ اتاقي در اختيار ندارد. 
گفتم وسط اين سالن كه بچه ها شلوغ مي كنند. بهتر است به يك كالس يا اتاق پناه ببريم و به اتاقي كه خالي 

بود رفتيم و نشستيم و من معرفي را شروع كردم.

الگوي معرفي
حاال ديگر مسائلي كه قرار است در معرفي عرف پارلماني بگويم، از بس گفته ام، حفظ شده ام. با اين همه، 
متناسب با مخاطب و سؤال هايي كه مي پرسد و عالئقي كه نشان مي دهد، مي توانم به موضوعات حاشيه اي 

نيز گريز بزنم. 

در جريان گفتگو با عالئي، كتاب را به دستش دادم و گفتم كه مي خواهم اين كتاب را معرفي كنم. كتاب 
را گرفت و شروع كرد به مرور فهرست مطالب كتاب. من ساكت شدم كه بتواند تأمل كند. بعد گفت كه 
نويسنده اش ارتشي است. متوجه كلمه ژنرال و عبارت اختصاري ارتش آمريكا در صفحه شناسنامه كتاب شده 
بود. گفتم بله و عكس ژنرال را نشانش دادم و اضافه كردم  كه يك ارتشي عالقمند به فعاليت هاي سيويل 
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بود و به فعاليت هاي اجتماعي خيلي عالقه داشت )يادم رفت از جريان اداره مجمع كليسا كه سبب شد براي 
تدوين چنين كتابي تصميم بگيرد حرف بزنم(. گفت بايد قديمي باشد. گفتم كه در چه سالي ويرايش اول آن 
منتشرشده است. پرسيد پس چطور امروز منتشر مي شود؟ منظورش اين بود كه با مرگ مؤلف چگونه كتاب 

روزآمد و منتشر شده؟ گفتم كه االن نوه  اي نويسنده به همكاري چند وكيل آن را روزآمد كرده اند. 

در ادامه وارد معرفي كتاب شدم و حرف هاي هميشگي را تكرار كردم: اينكه انجمن ها اين كتاب را به عنوان 
مرجع پارلماني معرفي مي كنند. بعد انجمن و بعد مؤسسه ملي پارلمانتارين ها، بعد كتاب ها، بعد دانشكده ها، 
بعد كشورهاي عربي، بعد تاريخچه شكل گيري پارلمان در انگليس، و اينكه ريشه در يونان باستان دارد، بعد، 
مرحله اوليه پارلمان و روش چكش كاري، بعد نخستين مصوبات و يك موضوع در يك زمان. بعد شكل گيري 

پيشنهادها و مختصر در مورد آن ها و بعد اختراع هايي كه در همين زمينه به ثبت رسيده است.

نكات حاشيه اي
الگوي فوق اكنون در ذهنم جا افتاده اما متناسب با وضعيت، به حواشي جذاب هم مي پردازم. در گفتگو به 
عالئي، به خاطر فرصت كمي كه داشتم و بايد ساعت چهار به دفتر بني اسدي مي رفتم، به حواشي نپرداختم. 
اما به مجلس انگليسي و ماجراي دراگين و رئيس كشان اشاره كردم و در اين قسمت از مستر اسپيكر حرف 

زدم. عالئي پرسيد اگر زن رئيس شود چه مي  گويند؟ كه گفتم. البد مي گويند ميسيز اسپيكر.

من در جريان صحبت از تجربه ي اوليه پارلمان انگليس، به دكتر نجفي هم اشاره كردم و از قول عالقبندان 
گفتم كه نقطه ي قوت او چه بوده است. عالئي عالقبندان را مي شناخت. با نجفي هم نشست هاي مشتركي 
داشته. با نوعي حيرت تأييد كرد كه مرحوم عالقبندان به چه نكته ي مهمي اشاره كرده است. چون واقعًا اين 

نقطه ي قوت دكتر نجفي بود. 

كه  گفت  من  به  كردم.  اسپيكر صحبت  مستر  دراگينگ  ماجراي  و  انگليس  پارلمان  وضعيت  از  آن  از  بعد 
ساختمان پارلمان را ديده است. البته نگفت به چه مناسبتي و چگونه به آنجا رفته. من هم سؤال نكردم.

ارتباط  با مقامات
انگار  در جريان صحبت چند بار تلفني صحبت كرد. جالب بود كه بعد از صحبت عذر خواهي نمي كرد. 
برايش عادي است كه در جريان اين گفتگو ها،  مذاكره را قطع كند و به يك موضوع فوري يا غير فوري پاسخ 

دهد. 

در جريان همين صحبت ها، شنيدم كه از شمعخاني و وردي نژاد هم حرف زد. نفهميدم، چون عمداً سعي 
هماهنگي  مشترك  نشست  يك  براي  ظاهرا  شنيدم.  را  افراد  اين  اسامي  اما  گفت.  چه  نشونم،  كه  مي كردم 

مي كردند. همين نكته نشان مي داد كه با شمعخواني، وردي نژاد، ارتباط دارد. 

دكتر اميري مي گفت كه با هم در يك دبيرستان درس مي خوانديم. ظاهراً هيمن حلقه ها كه بر مبناي محل 
تولد، محل زندگي، محل تحصيل شكل گرفتند، گروه حاكم را شكل دادند و هنوز دعوا و حذف و ترد در 

آن گرو ادامه دارد.

واكنش عالئي
در پايان جلسه از اتاق خارج شديم. كسي كه در اتاق پشت ميز نشسته بود با احترام به خداحافظي عالئي 
جواب داد. عالئي در سالن نشاني ايميل خودش را در دفتر من يادداشت كردم. گفتم گوگل را كه بستند. گفت 

هنوز ياهو را نبسته اند.  قرار شد متن پيشگفتار كتاب را برايش ايميل كنم. 

در مورد برنامه آينده هيچ سؤالي نكردم. او هم براي آينده هيچ مطلبي نگفت. اما من توضيح دادم كه گروهي 
را براي آموزش اين قواعد سازماندهي كرده ايم. از او خداحافظي كردم و بيرون آمدم تا نزد بني اسدي بروم.
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دوستان بني اسدي
وقتي نزديك هاي ميدان وليعصر رسيدم ساعت 4 شده بود. در حاليكه در اين ساعت بايد در دفتر بني اسدي 

مي بودم. به او زنگ زدم و گفتم كه در تاكسي به سوي دفتر ايشان در حركتم و چند دقيقه ديگر مي رسم. 

اتاق شدم، غير از بني اسدي سه نفر ديگر هم نشسته بودند. عذر  ساعت چهار و ربع رسيدم. وقتي وارد 
خواهي كردم و نشتسم. نمي شد معرفي را شروع كرد. چون دوستان منتظر چند نفر ديگر هم بودند. به همين 
خاطر من شروع كردم در مورد مسائل حاشيه اي صحبت كردن. از جمله پرسيدم در مورد شروع جنگ چه 

فكر مي كنيد؟ 

كسي كه كنارش نشسته بودم، و بعداً فهميدم كه اسمش همايونفرد است و صداي بسيار بم و قدي بلند دارد 
با شوخ پرسيد چرا از عالئي نپرسيدي؟ من هم به شوخي گفتم ترسيدم. 

بحث در مورد جنگ به مباحثه مربوط به اسرائيل كشيد و من چند خبر دست اول را كه از سايت هاي انگليسي 
زبان اسرائيلي به دست اورده ام برايشان بازگو كردم: سنگ جاسوس در فردو كه اخيراً لو رفته، بمب الكترو 
معناطيسي اسرائيل كه ايران را به عصر هجر برمي گرداند، امضائ قرارداد بين حماس، حزب اهلل و اسد و ايران 
و پذيرش فرماندهي بخش خاورميانه اي سپاه قدس، همكاري اوباما و پوتين براي يك صلح بزرگ در منطقه 

و عدم دخالت در سوريه و ايران از سوي پوتين، و در اسرائيل از سوي اوباما. 

بحث بعدي به زنداني بودن خودم مربوط مي شد. در اين قسمت گفتم كه من دو شانس آوردم كه هر دو سبب 
نجات جانم شدند:  شانس اينكه در سال 59 دستگير شدم چون اگر نمي شدم به بهشت مي رفتم. و شانس ديگر 

اينكه پيش از قتل عام 67 از زندان آزادم كردند، چون در غير اين صورت جزو به بهشت رفتگان مي بودم. 

در جريان بحث نيز از بيان نظرات ماترياليستي و استناد به نظرات داروين در مورد منشاء انسان و زبان او 
دريغ نمي كردم. 

اين همه در حالي بود كه مي دانستم آقاي همايونفرد مسلمان و احتماالً حزب الهي و حتي چه بسا طرفدار 
خامنه اي باشد. چرا؟ چون در جريان صحبت، بني اسدي به موضع خامنه اي در خصوص اسرائيل اشاره كرد 

كه معتقد است در آنجا يك رفراندم برگزار شود. 

غير از استناد به موضع خامنه اي در خصوص اسرائيل، كه حرف بي ربطي است، بني اسدي حرف خود را با 
بسم اهلل شروع كرد و پايبندي خودش به دين را مطرح كرد. 

همايونفرد
قبل از پرداختن به عرفي پارلماني افراد خودشان را معرفي كردند. اول از همه آقاي همايونفرد خودش را 
معرفي كرد. او كارمند بازنشسته سازمان توسعه صنعتي است. از من پرسيد اين سازمان را مي شناسم؟ گفتم 

بله و آقاي ويسه مدتي رئيس آن بود كه به او خيلي عالقه دارم. 

همايونفرد در حال حاضر رئيس هيأت مديره انجمن مديريت منابع انساني ايران است و براي پيشرفت اين 
انجمن دست به اتبكارهاي جالبي سده است. تعيين جايزه برگزاري كنفرانس ها و ايجاد شبكه بين انجمن ها 

از جمله برخي از اين اقدام هاست. 

حسن سياه مكون
نفر بعدي كه خودش را معرفي كرد حسن سياه مكون بود. در آمريكا تحصيل كرده. در ايران شركت هاي 
مشاوره مهندسي فراوان تأسيس كرده، حاال هم جزو شبكه  اي از 16 انجمن است كه براي ارتقاء نيروي انساني 

تالش مي كنند. 
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نفرات ديگر
عبدالرضا رجائيان جواني كه ظاهراً در دفتر بني اسدي كار مي كند، و سيد علي حسيني نژاد دبير همان شبكه اي 

كه ذكرش رفت از ديگر اعضاي گروه بودند. 

حسيني نژاد ديرتر آمد. قدي كوتاه، اما صورتي باريش و چشم هاي خندان و مهربان دارد. در نگاه اول به دل 
نمي نشيند. اما رفتارش مهربان و دلنيشين است. 

كه  دادند  اطالع  و  زدند  كه زنگ  باشند  اين نشست حاضر  در  ديگري هم  فرد  و  بازرگان  بود  قرار  ظاهراً 
نمي توانند بيايند. 

بعد از اين مقدمات، بني اسدي با ذكر صوالت صحبت خود را شروع كرد و كمي در مورد عرف پارلماني 
سخن گفت و ميكروفن را به من سپرد. 

معرفي خوب، معرفي گروهي
معرفي عرف پارلماني به اين گروه، از همه اين معرفي ها بهتر شد. به اين دليل كه افراد سؤال هاي جالبي 
مطرح مي كردند و بحث در مي گرفت و تحرك ايجاد مي كرد. به همين خاطر به نظرم رسيد كه در معرفي هاي 

بعدي هم بخواهم كه چند فرد عالقمد با هم در يك نشست شركت كنند.

عالوه بر معرفي كتاب، عرف پارلماني، و غيره، نكات متعدد ديگري هم مطرح شد كه خارج از برنامه معرفي 
جا مي گيرد اما چون پرسيدند جواب دادم. به اين نكات - تا آنجا كه به يادم مانده - فقط اشاره مي كنم: رأي 
انباشتي و رأي وكالتي، نصاب در مجامع ايران، حكم جلب به مجمع، و از جمله، راهكاري ابتكاري خودم 

براي جلو گيري از ناراحت شدن اعضاء از نقد پيشنهاهايشان.

در اين قسمت از توضيح هايم گفتم كه طبق عرف پارلماني، بايد بين پيشنهاد و پيشنهاد دهنده تمايز قائل شد. 
به پيشنهاد مي تواند نقد و حتي توهين كرد. اما به پيشنهاد دهنده نه بعد توضيح دادم كه در مجع، نه عقايد بلكه 
اراده به بحث گذاشته مي شود. به همين خاطر اگر ما بگوييم »عالقه من يا ميل من اين است« شايد وقتي به 

ميل ما ايراد گرفتند، كمتر ناراحت شويم. 

نقش بني اسدي و شركت او
او و  به جامعه مهندسان مشاور را  با مهندس رامينه بود كه دريافتم كارهاي سازماندهي  در جريان گفتگو 
همكارانش بر عهده دارند. در نشست ديروز هم متوجه شدم افرادي كه در اين نشست شركت كرده اند، هم 
به نحوي با شركت تحت مديريت بني اسدي ارتباط دارند و با هم كار مي كنند. به همين دليل براي مهندس 
بني اسدي و شركت او مهم است كه اين دانش فني نيز به آنان معرفي شود. مي توان انتظار داشت كه همكاري 

من با اين مؤسسه بسط يابد. 

نوشابه باز مي كنيم!
نشست هاي اخير، و از جمله نشست ديشب به خودم نشان داد، به احتمال زياد، آنچه سبب توفيق مي شود، 
فقط به عرف پارلماني منحصر نيست. عرف پارلماني ميوه و ثمره ي چند دهه تالش فكري است و همين 
حاال هم در حاليكه عرف پارلماني را معرفي مي كنم در توضيج و تبين بسياري از مسائلي كه به فعاليت هاي 
گروهي مربوط مي شوند تجربه و نظراتي دارم كه براي مسمع جالب، آموزنده و تشويق كننده است. به همين 
خاط، حتي اگر كسان ديگري عرف پارلماني را هم ياد بگيرند، فكر نمي كنم بتوانند به خوبي من آن را تبين، 

معرفي و كاربردي كنند. 

نتيجه كار
ظاهراً قرار شد كه براي شبكه، انجمن ها و حتي اتاق بازرگاني نيز برنامه هايي تعريف كنند كه طي آن ها عرف 
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پارلماني را آموزش بدهيم. هرچند هيچ كدام آن ها قطعي نشد. 

نكته آخر اينكه در خاتمه جلسه، رجائيان سؤال هايي از من پرسيد كه نشان مي داد خود شركت بني اسدي 
تصميم دارد اين ايده ها را در كشور توسعه دهد. چه چيزي از اين بهتر؟ 

در ضمن، دوستان ايميل هايشان را به من دادند تا اسناد را برايشان ايميل كنم و همين كار را خواهم كرد. تا 
ساعت 2 كه به ديدن جناب مسجد جامعي بروم.
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چهارشنبه 5 مهر 1391
امروز هم با مهندس تاالري رئيس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران )استصنا( مالقات كردم و هم 
با دكتر فريدون وردي نژاد. در ادامه اين دو نشست را گزارش مي كنم. اما پيش از آن نشست جالب با مهندس 

مسجدجامعي را گزارش مي دهم كه به روز قبل مربوط مي شود. 

عصبانيت مسجدجامعي
براي ساعت 2 بعد از ظهر روز سه شنبه در طبقه چهارم ساختمان شوراي شهر تهران با مهندس مسجدجامعي 
قرار داشتم. كمي از قبل اين ساعت خودم را به دفتر منشي ايشان رساندم. چيزي كه توجهم را جلب كرد 
ترور  ياد  ساختمان  مدخل  در  بود.  پوشانده  را  ساختمان  ديوراهاي  تمام  كه  بود  سفيدي  مرمر  سنگ هاي 

حجاريان افتادم كه جلو مدخل ساختمان شورا او را زدند. 

منشي مسجدجامعي داشت تلفني در مورد قرار هاي مسجدجامعي صحبت مي كرد. نام او را بدون هيچ لقبي 
به كار مي برد: مسجدجامعي. تعجب كردم. اين فرد براي خودش كسي بوده است. يك دوره وزير فرهنگ و 
ارشاد خاتمي، و حاال هم عضو شوراي شهر پايتخت. چرا منشي او در تلفن هاي كاري بدون هيچ لقبي از او 
نام مي برد؟ آيا مردي خودماني است؟ يا مردي خاكي و فروتن؟ به هر حال در فرهنگ مديران دولتي رسم 

نيست كه منشي از مدير بدون هيچ لقب نام ببرد. 

اتفاقًا درست موقعي كه با صداي بلند كلمه مسجدجامعي را تلفظ كرد، مردي را ديدم با پيراهن آبي با راه راه 
عمدي سفيد. از پشت سر او تشخيص دادم كه خودش است با اين همه از منشي پرسيدم: آقاي مسجدجامعي 

بودند. او هم با بي تفاوتي عجيبي گفت آره.

اين برخورد را با برخورد نگهبان ساختمان مقايسه كردم. هنگام ورود به ساختمان فردي در جلوي يك گروه 
به طرف در ساختمان مي آمدند. اطرافيان خيلي احترامش را داشتند. كم و بيش از دور شبيه قالي باف شهردار 
تهران بود. از نگهباني كه داشتم شماره طبقه دفتر مسجدجامعي را از او مي پرسيدم و او با يك دختر چادري با 
ظاهر حزب الهي صحبت مي كرد و به من جواب نمي داد دو باره پرسيدم آن آقايي كه جلوي آسانسور ايستاده 
قالي باف است. با حالتي جواب داد »نه« كه انگار من اصاًل قالي باف را نمي شناسم. و براي تصحيح خطاي من 
توضيح داد كه ما حتي سايه قالي باف را هم نمي بينيم. من هم با حالت نيمه مسخره گفتم چطور. مگر از اينجا 

رد نمي شود. جواب داد: نه بابا. راه مخصوص دارد. از پشت ساختمان مي رود. 

روبوسي آخوندي
به هر حال كمي بعد وارد اتاق مسجدجامعي شدم. قفسه هاي زياد پر از كتاب و يك سجاده كه تا شده روي 
تلويزيون كنار در اتاق گذاشته شده بود توجهم را جلب كرد. سالم كردم. با همان صداي زير و نازك جوابم 
را داد و جلو آمد و سرش را طوري خم كرد تا صورت ريشويش رو به روي لب من قرار بگيرد. خيلي تعجب 
كردم. با چنان حالتي اين كار را مي كرد كه انگار يك عادت هميشگي اوست. اما من حيرت كردم كه چرا 
صورتش را اينطور به من هديه مي كند تا ببوسم؟ در حاليكه من هيچ تمايلي به بوسيدن صورت پر از ريش 

او نداشتم و اصاًل از اين كار بدم مي آيد. اما نمي شد صورت اين مرد مهربان را نبوسيد. 

بنشينم و  تا روي صندلي روبري ميزش  اميري مزاحم شده ام. دعوتم كرد  به توصيه دكتر  توضيح دادم كه 
خودش هم تصميم داشت روي صندي روبه روي من بنيشيند و نه پشت ميز كارش. اينكه مديران پشت 
ميزكارشان مي نشيند يا كنار ميز يك شاخص است براي تعيين روحيه مديران: چقدر با قدرت كنار آمده اند و 

چقدر هنوز خاكي و فروتن هستند. 

قبل از نشستن من از او خواهش كردم كه اجازه دهد تا به جاي رو به رو، كنار او بنيشيم تا بتوانم راحت تر 
سندهايي را كه همراه دارم به او نشان بدهم. قبول كرد. 
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از مهرباني تا ناراحتي
مسجدجامعي تنها فردي است كه در روز هاي اخير، و بعد از معرفي عرف پارلماني به او، با ناراحتي تركش 
كردم. هنگامي كه از اتاقش بيرون مي رفتم ذهنم در توفان اين پرسش غرق شده بود كه چرا اينطور شد و 

تقصير من چه بود؟ چه حرف نا به جايي زدم كه از دستم عصباني شد؟ 

حتي وقتي اتاقش را ترك كردم و تا ساعت ها بعد ذهنم گرفتار اين ماجرا بود و مي كوشيد تا علت اين ناراحتي 
را تحليل كند و بتواند موضع درستي در قبال آينده رابطه با مسجدجامعي بگيرد. در ادامه اين گزارش هم 

مي كوشم مطالب را تا آن جا كه در ذهنم مانده طوري روايت كنم كه علت بروز ناراحتي او را درك كنم.

طبق معمول، در همان ابتداء جلسه، و ضمن ارايه كتاب رابرت روولز آو اوردر، فكر كردم بهتر است سكوت 
كنم تا او در سكوت كتاب را ورانداز كند. فقط به او گفتم كه آمده ام اين كتاب را معرفي كنم. او هم شروع 

كرد به وارسي كتاب.

تفاوت هيأت و اوردر
به  قديم  در  و  انجمن،   و  نظام  معناي سازمان،  به  است  واژه اي  »اوردر«  كه  گفتم  كتاب  نام  توضيح  در  من 
انجمن هاي مذهبي »اوردر« مي  گفتند و يك معناي »رولز آو اوردر«، قواعد انجمن هاي ديني است. او هم گفت 
مثل هيأت هاي ما. من پاسخ دادم: نه. اتفاقًا هيأت هاي مذهبي ما سمبل و نماد بي قاعدگي است. در هيأت هاي 
ما قواعد شفاف و تعريف شده اي حاكم نيست و اعضاء هيأت ها بايد بتوانند در ميان مجموعه اي از روابط غير 
شفاف و پيچيده درك كنند كه چه بايد كرد. آيا اين واكنش منفي من به نخستين اظهار نظر او شروع ناراحتي 

او نبود؟ فكر نمي كنم.

مي خواستم در اين زمينه بيشتر توضيح بدهم اما به دليل وقت كم و نيز كم حوصلگي مسجدجامعي كه به 
نظرم مي رسيد يا ناشي از گرسنگي است يا ناشي از خستگي مذاكرات خسته  كننده شورا، از توضيح بيشتر 
تفاوت هيأت ها و سازمان ها صرف نظر كردم. به عالوه مي دانستم كه مسجد جامعي اين مسائل را مي داند. بحث 

بعدي چه بود؟

معموالً در مراحل بعدي توضيح مي دهم كه چطور سازمان ها و انجمن هاي مختلف اين كتاب را به عنوان 
مرجع پارلماني خود به تصويب مي رسانند و در آئين نامه  خود به اين موضوع اشاره مي كنند. بعد سراغ معرفي 
چند آئين نامه به عنوان نمونه مي روم. براي مسجدجامعي نيز بحث را با معرفي آئين نامه حزب ليبرتارين ادامه 
دادم. كمي در مورد اين حزب، و تفاوت هاي سياسي آن با حزب كمونيست توضيح دادم و بعد به ماده 15 
آئين نامه حزب اشاره كردم كه آخرين ويرايش كتاب »دستورنامه رابرت« را به عنوان مرجع پارلماني معرفي 

كرده است. 

من شخصًا برنامه هاي اين حزب را دوست دارم و حدس مي زنم كه شايد مخاطب اين تعلق خاطر من را 
تشخيص مي دهد. در توضيح برنامه هاي اين حزب گفتم كه معهم ترين شعار اين حزب ندادن ماليات است 
تا دولت از بين برود. در اين صورت مسأله ي آموزش چه مي شود؟ اين حزب جواب مي دهد كه به دولت 
چه كه تعيين كند بچه هاي ما در مدارس چه مطالبي ياد بگيرند؟ ما خودمان مي توانيم بچه هايمان را به نحوي 
كه شايسته است آموزش دهيم. و همين طور، بهداشت، و امينت. در اين قسمت از توضيح هايم گفتم كه اين 
حزب خواهان انحالل ارتش آمريكاست. با كنايه گفت چه خوب. بالفاصله توضيح دادم: »و ارتش هاي تمام 
كشور ها«. و در ادامه گفتم: خوب اگر سازماني مثل القاعده به ما حمل كرد چه بايد بكنيم؟ و خودم در جواب 

گفتم: ارتش داوطلب. 

در پايان اين بخش از توضيح هايم گفتم كه من پلتفور م هاي اين حزب براي سال هاي 2000 و 2004 را مطالبه 
و با هم مقايسه كرده ام. ممكن است آرمان گرايانه به نظر برسند و با واقعيت جور نباشد اما برنامه هاي اين 

حزب، با ارزش ها، راهكارها و هدف هايش انسجام جالب توجهي دارد. 
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نشريه گروه مشهدي ها
در ادامه ي توضيحاتم گفتم كه چند سال پيش نشريه »جمعيت توليد گرايان ايران«  را منتشر مي كردم. از او 
پرسيدم آيا اين جمعيت را مي شناسيد. او جواب داد بله. من براي تأكيد گفتم گروه مشهدي ها در مجلس 
ششم. بعد گفتم كه در آن نشريه من به عنوان سردبير هدف نشريه را ترويج دانش فني ساخت حزب قرار داده 
بودم و به همين خاطر اساسنامه ها و پلتفورم ها و برنامه هاي بسياري از احزاب را مورد بررسي قرار دادم اما در 
آن زمان هنوز نسبت به »مرجع پارلماني« حساس نشده بودم و به همين خاطر به اين بخش از اساسنامه هاي 

آن ها توجهي نمي كردم. 

فكر مي كنم در همين بخش از صحبت هايم بود كه گفتم تا دموكراسي شكل نگريد و ساخته نشود ديكتاتوري 
ادامه خواهد يافت و بازسازي خواهد شد. با سر تأييد كرد و من احساس كردم عميقًا به اين تحليل باور دارد. 

گزارشي از فعاليت هاي مطبوعاتي خود
يادم رفت اشاره كنم كه در اول صحبت هايم از او پرسيدم كه آيا اجازه مي دهد تا روند آشنايي خود را با اين 
ايده توضيح دهم؟ و خودم اضافه كردم چون اين توضيح ها نشان مي دهد كه قضيه تمامًا يك امر اجتماعي 
است و محصول روند هاي جهاني شدن كه تمام دنيا را با سرعت و به صورت حيرت انگيز دگرگون مي كند. 
با سر موافقت كرد و من چند دقيقه اي از فعاليت هاي مطبوعاتي خودم و تمايل خودم به اينكه در هر نشريه اي 
به امور انجمن ها بپردازم و اين ايده نيز محصول روند دوم خرداد بود، پرداختم و در عين حال گفتم كه چون 
اين نشريات متعلق به انواع سازمان ها و انجمن هاي تخصصي بود، من نمي توانستم و نمي خواستم نام خودم 
را بنويسم. به همين دليل هرچند فعاليت روزنامه  نگاري زيادي داشته ام، اما به اين دليل كم تر كسي من را 
مي شناسد؟ چرا اين مطالب را گفتم؟ آيا منظورم اين بود كه حتي اگر فرد شناخته شده اي نيستم، به عرايضم 
بيتشر توجه كند؟ قلبًا اعتراف مي كنم كه هدفم همين بود. وگرنه برايم چندان مهم نيست كه ديگران من را 
بشناسند يا نه. ولي آيا همين توضيح ها حمل بر خودستايي نشد؟ و آيا همين تعريف از خود كردن ها سبب 

دلخوري مسجدجامعي نشد؟

نقطه  قوت دكتر نجفي
من مي دانستم كه دكتر نجفي همراه با چند نفر ديگر از نيروهاي اصالح طلب مانند خود مسجدجامعي و 
خانم ابتكار در شوراي شهر است. اما در آن لحظه به نتايج مثالي كه زدم فكر نكردم. مثالم همان بود كه در 

نشست هاي ديگر نيز ذكر مي كنم:

همراه با محمد قائذ براي انجام يك كار پژوهشي در مورد برنامه ي واحدي/ترمي كه در دوران دكتر نجفي در 
دبيرستان ها پياده شد با آقاي عالقبندان گفتگو مي كرديم. گزارش اين گفتگو ها در يكي از شماره هاي نشريه 
»لوح« قائد منتشر شد. آن طرح، و نظام پيش دانشگاهي آن، به خاطر عدم انطباق آن با روحيه و فرهنگ ايران 
امروز شكست خورد، چون والدين دوست نداشتند فرزندانشان در جريان تحصيل ساعت هايي را بي برنامه 
بگذرانند. به قول قائد مدارس اين وظيفه را هم دارند كه از ساعت 8 تا 4 بعد از ظهر بچه هاي مردم را در 

محيط مدرسه نگه دارند تا دست به خرابكاري نزنند.

يادم مي آيد كه در جريان همان كار پژوهشي من از آقاي عالقبندان پرسيدم كه نقطه قوت دكتر نجفي چيست 
كه به عنوان وزير انتخاب شده است؟ و او بدون تأمل جواب داد: مهارت او در جمعبندي مباحث در مجامع 

تصميم گيري. 

من از اين مثال به عنوان نمونه اي از روش ابتدائي و بدوي اداره ي مجامع در اين استفاده مي كنم و توضيح 
مي دهم كه در قرون اوليه حيات پارلمان در انگلستان نيز مجمع به همين شيوه - به قول عطارديان: چكش كاري 
نتايج اين  يا رئيس مجلس عوام وظيفه داشت كه بعد از ساعت ها مذاكره،  ادراه مي شد و رئيس مجمع   -

مذاكرات را به صورت پيشنهادي كه مورد قبول تمام طرف ها بود جمعبندي كرده و به تصويب برساند.  
با اشاره به اين تمثيل نتيجه مي گرفتم كه اوالً روش اداره ي مجامع ما در بهترين حالت، كه به خاطر وجود 
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شخصي مثل دكتر نجفي به دعوا و مرافعه كشيده نشود، روشي است بدوي و مربوط به چند صد سال قبل.

در ادامه ي توضيح همين روش، به نخستين قاعده يا اصل پارلماني اشاره مي كنم كه در سال 1581 در پارلمان 
انگلستان مورد تصويب قرار گرفت و آن اصل »يك موضوع در هر آن« است. بعد از اين وارد بحث تكامل 

قواعد عرف پارلماني به مثابه قواعد تفكر و عمل جمعي مي شوم و تا امروز جلو مي آيم.

در مالقات با جناب مسحد جامعي هم به اين نكته اشاره كردم و توضيح دادم كه هرچند دكتر نجفي در اين 
زمينه قوي است و جلسه ها را به نحو عالي جمعبندي مي كند اما اين روش، خيلي ابتدايي و بدوي است و 
پارلمان انگلستان در شروع كار خودش از اين روش استفاده مي كرده است و بعد ها نخستين اصلي را كه 

تصويب كرد اصل يك موضوع در يك آن بود كه بعداً آن را توضيح خواهم دادم.

آقاي مسجد جامعي با دقت فوق العاده اي به اين بخش از بحث من توجه نشان مي داد. آيا ضمن گوش سپردن 
به توضيح هاي من، آن ها را صحيح  مي يافت و من را تحسين مي كرد كه چه خوب متوجه اين قضيه  شده ام؟ يا 
برخالف تصور من، رئيس شوراي شهر چمران است و اصاًل به دكتر نجفي هيچ ميداني براي مانور نداده اند و 
تمام تحليل هاي من واهي بوده است؟ و اين نكات در عصبانيت جناب مسجدجامعي چقدر نقش ايفاء كرد؟

بركه و اقيانوس
در جريان توضيح تجربه هاي مطبوعاتي خودم، فقط براي اثبات اينكه چقدر توجه به اين ايده و شناخت و 
ترويج آن در ايران زمينه ي اجتماعي دارد، به تجربه هايم در انتشار بولتن داخلي شهرداري تهران هم اشاره 
كردم و گفتم كه آن بولتن را زمان مديريت تيم آقاي كرباستچي منتشر مي كرديم و رئيس مان  آقاي جمالي 
بحري بود كه مسؤليت روابط عمومي شهرداري تهران را بر عهده داشت. اما در آن زمان هنوز اينترنت در 
ايران رواج نيافته بود. بعدها كه اينترنت رواج يافت و به خاطر آشنايي من با زبان انگليسي، و روسي و فرانسه 
و عربي بود كه توانستم با تجربه ي كشورهاي ديگر در امر انجمن داري بيشتر آشنا شوم و از اين قبيل. اما در 
جريان همين توضيح ها بود كه گفتم، تا پيش از رواج اينترنت ما مجبور بوديم در بركه زبان فارسي تفكر كنيم 

اما با رايج شدن اينترنت حاال مي توانيم در اقيانوس جهان تفكر به تأمل بپردازيم.

بعد كه از دفتر مسجد جامعي بيرون آمدم بارها از خودم پرسيدم كه آيا من از »بركه زبان فارسي« صحبت 
كردم يا از »مرداب زبان  فارسي«؟ و نكند من به خاطر يك اشتباه لپي به جاي بركه از مرداب استفاده كرده ام 

و همين امر سبب دلخوري مسحدجامعي شده باشد؟ 

به هر حال، آنقدر در اين مورد توضيح دادم كه به راحتي مي شد درك كرد كه منظور من محدود و كوچك 
بودن قلمرو زبان فارسي در مقايسه با تفكر جهاني است كه زبان آن فعاًل انگليسي است. 

معرفي انجمن ملي پارلمانتارين ها
يك مجموعه از سند هايي كه براي نشان دادن اهميت عرف پارلماني به آن ها اشاره مي كنم مربوط به انجمن 
ملي پارلمانتارين هاي آمريكاست. از چند صفحه سايت اين انجمن پرينت گرفته ام و با استناد به آن ها نكاتي 

را توضيح مي دهم. 

فكر مي كنم كه در جريان توضيح اسناد مربوط به انجمن ملي پارلمانتارين ها بود كه مسجدجامعي ناگهان بلند 
شد و از من خواست كه از روي صندلي بلند شوم و روي صندلي رو به رو بنشينم و در حاليكه مي گفت ما اين 
چيزها را نمي خواهيم و نياز ما اين چيزي است كه توضيح مي دهم به صورت وايت بورد رفت و يك ماژيك 
قرمز برداشت و شروع كرد به كشيدن چند دايره و خط به عنوان شوراياري ها، هيأت رئيسه ي شوراياري ها 
و مجمع عمومي آن ها، همراه با تعداد اعضاي هر شورا ياري كه در كل به چند هزار نفر مي رسند و اين يك 
اقدام بسيار مهم است كه چند هزار نفر از مردم شهر در تصميم گيري مشاركت كنند و اينكه ضرورت دارد 

به اين موضوع بپردازيم و اگر طرحي دارم بايد در اين زمينه ارايه دهم. 
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من سعي كردم براي او توضيح بدهم كه قواعد عرف پارلماني ناظر بر هر مجمع تصميم گيري است بنا بر اين 
شورهاي شهر هم به اين قواعد نياز دارند. اما او با لحن قاطعي گفت كه سعي نكنيد در شورا ورود كنيد. شما 

نمي توانيد در شورا ورود كنيد. 

من گفتم چنين قصدي ندارم و اصاًل علت حضور من در اينجا توصيه دكتر اميري دوست شما بوده كه عرف 
پارلماني را معرفي كنم. 

در ميان صحبت هاي ما چند بار به او تلفن شد. محور اين تلفن ها نيز قرار هاي ديگري بود كه مسجدجامعي 
بايد در آن ها حضور مي يافت. او هم توضيح مي داد كه اگر از فالن ساعت ديرتر باشد نمي تواند شركت كنند. 
در يكي از اين تلفن ها ظاهراً اشاره شد كه گروه بعدي مالقات كنندگان آمده اند و در دفتر منتظر ختم جلسه 
هستند. من فهميدم كه موضوع چيست. به مهندس پيشنهاد كردم اگر اجازه بدهيد من مي روم و اگر دوست 
داشتيد براي ادامه بحث روز ديگر مزاحم خواهم شد. او مخالفت كرد و گفت سريع جمعبندي كنيد. و من 
سعي كردم در چند جمله قضيه را توضيح بدهم اما او باز هم جلو وايت بورد رفت و گفت كه طرح هاي 
زيادي براي ما مي آورند كه در آمريكا و اروپا چنين و چنان مي كنند. اين جور طرح ها به درد ما نمي خورد. 
ما دنبال طرح هايي هستيم كه كاربردي باشند و در شرايط ايران هم جواب بدهند. وي در ادامه توضيح داد 

كه فردي طرحي آموزشي براي ما آورده بود كه در زندان هاي كشور آزمايش شده بود و جواب داده بود. 

تأكيد بر اهميت شوراياري ها
مسحد جامعي در اين بخش از صبحت هاي خودش گفت در حال حاظر در اين شوراياري ها هم جور آدم 
حضور دارند. از فردي كه سواد ندارد تا فردي كه تحصيالت تخصصي و دكتري دارد. ما نياز داريم كه براي 

اين شوراها ساختار مناسبي طراحي شود.

داد گزارش مي دهند.  با شوراي شهر چيست؟ مسجدجامعي جواب  اين شوراياري ها  رابطه ي  پرسيدم  من 
تصويب  به  در شورا  بايد  پيشنهادها  اين  پرسيدم  بله.  گفت  هم هست؟  پيشنهاد  گزارش ها حاوي  پرسيدم 
برسد؟ گفت بله. من سري تكان دادم كه به نظر خودم معنايش اين بود كه پس فاقد ارزش  هستند. اما وارد 

اين بحث نشدم.

در حاليكه هر دو منتظر بوديم تا بعد از خروج من از جلسه ميهمانان بعدي وارد شوند، من توضيح دادم كه 
اين ها دو موضوع متفاوتند هر چند با يكديگر همپوشاني دارند. من به توصيه آقاي اميري آمده ام قواعد ناظر 
بر پيشنهادهاي پارلماني را به شما معرفي كنم كه بدون آن ها اصاًل هر نوع تصميم گيري جمعي اي بي معنا 
كتاب چيزي  اين  اصاًل كل  كنيم.  پيشنهاد  مناسب  براي شوراياري ها ساختار  مي شود و شما مي فرماييد كه 
نيست جز ساختار استاندارد براي تمام مجامع از جمله شورا ياري ها، اما مهم تر از اين  ساختار، قواعد ناظر بر 

پيشنهادهاست كه من فرصت نكردم آن را به شما معرفي كنم. 

تازه داشت نسبت به اصل قضيه كنجكاو مي شد. آيا من زيادي رود درازي كرده بودم و بايد از اول به همين 
موضوع مي پرداختم؟ پرسيد منظورتان چيست؟ 

من جدول پيشنهادهاي  پارلماني را به او نشان دادم و گفتم كه مجموعه ي پيشنهاد هاي پارلماني اين هاست، 
هر كدام از اين پيشنهادها اين خصوصيات را دارند. از جمله اينكه آيا وقتي كسي نوبت صحبت دارد مي توان 
آن پيشنهاد را مطرح كرد يا نه؟ و ساير خصوصيات هشتگانه.  كه اتقاقًا آشنايي با آن ها بسيار دشوار است و 

ما هم با آن ها آشنا نيستيم. من آمده بودم اين قواعد را براي شما توضيح بدهم. 
تأخير در درك موضوع

تازه در اين مرحله بود كه تا حدودي توجه اش به اصل مطلب جلب شد. با حالتي كه سادگي از آن مي باريد 
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گفت مثاًل همين پيشنهادي كه من دادم چه مي شود؟ 

من هم كه ديگر به راستي كالفه شده  بودم گفتم آقاي مهندس، پيشنهاد شما يك مصداق است. من از قاعده 
صحبت مي كنم. بحث من صوري، فورمال و منطق است. اين پيشنهاد شما يك پيشنهاد اصلي است كه اگر 
بخواهد اصالح شود، قواعدي دارد، اگر قرار شود آن را در زمان ديگري بررسي كنيم،  قواعدي دارد و همين 
طور. و تمام اين قواعد در اين كتاب به تفصيل بررسي شده و خالصه اين كتاب هم در همين صفحه كاغذي 

كه دست شماست خالصه شده است. 

ورود مهمانان آشنا
در حاليكه ما تازه به نقطه ي اوج موضوع رسيده بوديم ميهمانان در آستانه در به سالم و عليك پرداختند و 
مسجدحامعي در حاليكه مي كوشيد به مهمانان خوشامد به گويد سعي مي كرد در آخرين لحظه هم دلخور را 

از دل من بيرون بكشد و از من بخواهد تا حتمًا در جلسه ديگري شركت كنم. 

تا آقاي  بلند  با صداي  بود:  با مهيمانان  به نظرم آخرين ضربه به وضعيت رواني مسجد جامعي آشنايي من 
مسجدجامعي بشنوند نام مهيمان جديد را بر زبان آوردم و به آو سالم كردم: سالم جناب آقاي اسفندياري. 

او را از زماني كه در بنياد فارابي كار مي كرد و ستاره اقبال من به عنوان فيلم نامه نويس در مدت كوتاهي 
اوج گرفته بود با او آشنا شدم. نفر بعدي هم يك تهيه كننده ي بسيار قديم و از دوستان فيروز شهرزاد بود 
كه االن نامش در خاطرم نيست ولي با مهارت هاي من در فيلم نامه نويسي آشنا بود. همين امر سبب شد كه 

با من گرم بگيرد. 

به نظرم وقتي ديد اين بزرگوران من را مي شناسند احساس خوبي نداشت. شايد به اين دليل كه در تمام مدت 
من تأثير ناخوشايندي در او ايجاد كرده بودم:  فردي خالي بند كه آمده است شهرداري تيغ بزند. و در آخرين 

لحظات اين مالقات ستون هاي ذهني اين تصورات فرو مي پاشيد. 

آميزي گفت عده  تحقير  لحن  با  كه  آنجا  به خصوص  بودم.  دلخور شده  او خيلي  برخورد  نوع  از  من  اما 
طرح هايي براي ما مي آورند و مي گويند در آمريكا و اروپا چنين و چنان است. بديهي است كه به صورت 
مستقيم داشت به طرح پيشنهادي من حمله مي كرد و من را در رديف همان غرب زدگان سطحي انديشي 
اين طرح ها هوا  از  ايراني جماعت،  به روحيه  بدون توجه  بهشتي -  به قول سيد محمد  مي گذاشت كه - 

مي كنند. 

عالوه بر آن قضاوت، رفتار او هم برخورنده بود. با حالت نسبتًا تحكم آميزي به من گفت: بلند شو و آنور 
بشين. بعد در حاليكه روي وايت بورد خط خطي مي كرد مي گفت مسأل مبرم ما شوراي ياري هاست. براي 
اين اگر طرحي داريد ارايه كنيد. مگر من براي ارايه طرح حهت تصويب و اجراي آمده بودم؟ در اين زمينه، 
دكتر اميري چه توضيحي داده است؟ نكند فكر كرده من سعي كرده ام از البي اميري براي تصويب طرح و 

كسب درآمد استفاده كنم؟ 

بايد اذعان كنم وقتي مهيمانان وارد شدند به خصوص وقتي ديدم تمام آنان من را مي شناسند و اين آشنايي 
اعتبار من را - به نظر خودم - باال برد و به تصوري كه شايد به خاطر رفتار بد خودم در ذهن مسجدجاعي 
شكل گرفته بود ضربه زد، آني تصميم گرفتم از اين وضعيت پيش آمده و به هم خوردن توازن قوا به نفع 
خودم براي حمله به مسجدجامعي استفاده كنم. چه كردم؟ هيچ. بدون يك خداحافظي گرم از الي ميهمانان 
جيم شدم و در رفتم. اما صداي مسجدجامعي خوش قلب را مي شنديم كه با صداي بلند، شايد به اين خاطر 
كه من بشنوم و از دست او ناراحت نباشم مي گفت: حتمًا وقت ديگري بگذاريد. يك جلسه ديگر و طوالني 

خيلي طوالني كه صحبت كنيم. . . اما من با سرعت از راهرو خارج شدم و به طرف آسانسور رفتم.
تصميم هاي تند
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در تمام طول برگشت به دفتر و حتي در تمام طول شب كه به خواب هم نرفتم، داشتم به اين مالقات فكر 
مي كردم و اينكه چرا در توضيح عرف پارلماني براي مسجد جامعي ناموفق بودم؟ علت شكستم چه بود؟

اينجا ديگر نياز نسيت سؤال ها را دوباره يادآوري كنم. چون در طول اين گزارش به اين سؤال ها پرداختم اما 
چند تصميم گرفتم كه به سرعت هم آن ها را كنار مي گذاشتم. 

اولين تصميم اين بود كه ديگر در نشست بعدي - حتي اگر منشي او زنگ زد شركت نكنم و محترمانه عذر 
بخواهم. اما خيلي فوري اين تصميم را كنار گذاشتم. داليلم روشن بود: 

اول اينكه من بايد صبور باشم و در ترويج اين قواعد بكوشم. 
را  اشتباه  اين  بايد  اشتباه كرده ام و  به مسجد جامعي من  پارلماني  اينكه حتمًا جايي در توضيح عرف  دوم 

بشناسم و اصالح كنيم
سوم اينكه اين مرد مؤمن خواست كه بار ديگر در يك نشست طوالني تر با او گفتگو كنم. اين اقدام عماًل به 

معناي عذرخواهي هم هست. در نتيجه من حق ندارم در نشست بعدي شركت نكنم.

گله به اميري
تصميم ناگهاني ديگرم اين بود كه به اميري گله كنم كه اين چه رفيقي است كه داري؟ يا اين چه شكل معرفي 

بود كه كردي؟ مگر من دنبال تصويب طرح براي گرفتن پول نزد مسجد جامعي رفتم؟

اما با كمي تفكر به اين نتيجه رسيدم كه نشست من و مسجد جامعي خصوصي بوده است و دليلي ندارد 
گزارشي منفي از اين نشست به اميري بدهم. با تحليل بيشتر به اين نتيجه رسيدم كه حتي اگر اميري از من 
بپرسد كه نشست با مسجدجامعي چطور بود جنبه ي مثبت قضيه را گزارش كنم. آنجا كه اين مرد مؤمن از 

من دعوت كرد كه براي كمك به سازماندهي به شوراياري ها كمك كنم.  

شركت مشروط در نشست بعدي
تصميم بعدي ديگري كه گرفتم اين بود كه اگر از دفتر مسجدجامعي زنگ زدند و مالقات بعدي را اعالم 
كردند، در آن شركت كنم، اما اگر زنگ نزدند، من هم ديگر پيگيري نكنم. اما به غلط بودن اين تصميم خودم 
نيز پي بردم. وقتي اين مرد مؤمن با چنان صداي بلندي از منشي خود خواست تا وقت مالقات ديگري براي 
من در نظر بگيرد، عماًل از من دعوت كرد كه به گفتگو ادامه دهيم، به همين خاطر، حتي اگر منشي او  به هر 
دليل قضيه را پيگيري نكند، وظيفه  من است كه پيگير قضيه باشم و عرف پارلماني را به مسجدجامعي معرفي 
كنم. به خصوص كه مطئمنم، هم شوراياري ها و هم شوراها به اين قواعد نياز دارند، حتي اگر دكتر نجفي را 

براي جمع بندي مباحث خود داشته باشند. 

چند درس آموختني
با اين همه، از ديروز تا امروز به من زنگ نزدند. با اين داليل كه توضيح دادم، حتي اگر هفته  ديگر زنگ 
نزنند خودم زنگ خواهم زد و قضيه را پيگيري خواهم كرد و در نشست بعدي سعي خواهم كرد تا آنجا كه 
ممكن است مرتكب خطا نشوم. به همين خاطر در پايان اين نوشته مي خواهم براي يادآوري چند نكته را 

يادداشت كنم:
1. در نشست بعدي طوري عمل كنم كه انگار اتفاق بدي نيافتاده و عماًل هم نيافتاده بود.

2. در نشست بعدي بكوشم حتي المقدور از خودم تعريف نكنم و فاعل اول شخص را به مرخصي بفرستم.
3. در طول صحبت از مخاطب بپرسم آيا خسته اش نكرده ام؟ آيا تمايلي به ادامه ي بحث دارد؟ آيا در مورداين 

بخش از بحث سؤالي ندارد؟ و به اين ترتيب بكوشم تا متكلم وحده نشوم. 
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چهارشنبه 5 مهر 1391 - 2
امروز به سه نفر ديگر عرف پارلماني را معرفي كردم و جزئيات اين نشست ها را در ادامه گزارش مي كنم. 
اما پيش از آن الزم است به فعاليت هاي مربوط به آماده سازي هشتمين نشست نخستين نشست كارگاه هم 

انديشي عرف پارلماني بپردازم كه روز يكشنبه 9 مهر برگزار مي شود. 

بازي در چارچوب قواعد دموكراسي براي نخستين بار در تاريخ ايران 
در نشست هفتم كه روز يك شنبه 26 شهريور 1391 برگزار شد، براي نخستين بار در تاريخ ايران، تصويب 
يك پيشنهاد اصلي را طبق قواعد عرف پارلماني شروع كرديم. هين جا بايد خاطر نشان كنم كه پيش از اين، 
عرف پارلماني را در نشست هاي خانوادگي مطرح كردم اما چون خوب بلد نبودم يا به داليل ديگر به نتيجه 

نرسيد. شايد الزم باشد روزي به آن مباحث هم بپردازم. 

عرف پارلماني در دوران نخستين
بي سرانجام  تجربه  به چند  بايد  كنم،  بازنويسي  را  ايران  در  پارلماني  تاريخچه عرف  روزي  باشد  قرار  اگر 
ديگر نيز اشاره كنم. يكي از آن ها همان نشست هاي خانوادگي بود در محل كار من برگزار مي شد و در آن 
دكتر رحماني با همسرش، مسعود كرامتي با همسرش، من با همسرم و احمد حاجيلوي همسر مرده شركت 
با خالصه كتاب  تازه  به بحث بگذاريم. در آن نشست ها من  مي كرديم و قرار بود مشكالت خانوادگي را 
رابرتز رولز آو اوردر آشنا شده بودم. آن را ترجمه كرده بودم و تازه فهميده بودم كه نشست هاي ما چقدر 
اما هنوز بلد نبودم يك جلسه را به خوبي اداره كنم. شايد به همين خاطر  غيراستاندارد و بي قاعده است. 
اصرار من براي رعايت قواعد به جايي نرسيد. هرچند دكتر رحماني و كرامتي همسرش طرفدار قواعد بودند 

و حاجيلو به شدت مخالفت كرد و جلسات ادامه نيافت.

تجربه دوم روند شكست خورده »حجم« يا »حمايت از جامعه مدني« بود كه در آنجا هم اين قواعد را معرفي 
كردم و شايد به خاطر ناآشنايي من با قواعد و فقدان اقتدار حرفه اي براي مجاب كردن ديگران و اداره كردن 
يك جلسه طبق اين قواعد، تالش هاي من در آنجا هم به شكست كشيده شد. اسناد اين تجربه هم موجود 

است و شايد الزم باشد مورد توجه قرار بگيرد. 

رسمًا  مؤسسه  يا  انجمن  اولين  عنوان  به  كه  بود  )ماپا(   ايرانيان«  پزشكي  اخالق  »مؤسسه  نيز  مهم تر  تحربه 
تصويب كرد كه طبق قواعد مندرج در كتاب »رابرتز رولز آور اوردر« اداره شود اما باز هم به علت ناآشنايي 
من با اين قواعد، همراه با يك مجموعه عوامل ديگر و از جمله بروز جنبش سبز به شكست كشيده شد و االن 

سال هاست كه اين مؤسسه جز سايت هيچ فعاليت ديگري ندارد. 

يك تجربه موفق نيز كه بايد ذكر شود، اداره يكي از جلسات ساختمان محل كار من بود كه در دفتر كار من 
برگزار شد. من كتاب »دستور نامه رابرتز« را به همسايگاني كه در نشست شركت كرده بودند نشادن دادم و 
گفتم كه در حال ترجمه آن هستم و اجازه بدهيد جلسه را من اداره كنم. همه قبول كردند و جلسه با رياست 
من ادامه يافت. اداره جلسه به گواهي همسايگان آنقدر خوب بود كه برخي از آنان هنگام رفتن به من توصيه 

مي كردند كه اين قواعد را به نمايندگان مجلس ياد بده،  و من هم مي خنديدم. 

بنا بر اين، بايد در آينده به نحوي تجربه هاي چهارگانه ي مربوط به ترويج عرف پارلماني كه در باال به آن ها 
اشاره كردم، مورد بررسي و ثبت و ضبط قرار بگيرد. اگر خودم براي اين كار آستين باال نزنم، فكر نمي كنم 
كس ديگري بخواد يا بتواند اين وظيفه را انجام دهد. و اين وظيفه هم موقعي انجام شدني است كه بشود از 

آن ها درسي براي آيندگان فراگرفت. 

ادامه قصه
اين، هشتمين كارگاه  از  اما غير  نفر ديگر معرفي كردم.  به سه  را  پارلماني  امروز عرف  داشتم مي گفتم كه 

هم انديشي عرف پارلماني را نيز تدارك ديدم. شرح اين ماجرا:
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نشست قبلي،  با حضور شش نفر - با احتساب خودم - به نصاب رسيد و بعد از آمدن با تأثير رزم خواه من 
جلسه را سمي اعالم كردم و بني اسدي - كه از هم بيشتر و بهتر درس ها را فرا گرفته و كاماًل فعال است 
نخستين پيشنهاد در چارچوب قواعد عرف پارلماني را مطرح كرد. مضمون اين پيشنهاد اين بود كه بايد رزومه 

افراد جديد تهيه و براي رسيدگي به مجمع ارايه شود. 

بدبختانه، در نشست قبلي منشي نداشتم تا پيشنهادها را يادداشت كند و يادداشت هاي غير دقيق خودم را هم 
به عنوان كاغذ باطله دور انداختم. 

به هر حال، بعد از اين پيشنهاد دكتر معين پيشنهاد اصالح داد و گفت عبارت »با هماهنگي آنان« به جمله 
گنجانده شود. بعد مهندس عطارديان پيشنهاد اصالح ثانويه داد و گفت كه و »موافقت آنان« به اصالحيه دكتر 
معين گنحانده شود. بعد از كمي بحث مخالف و موافق بني اسدي پيشنهاد كفايت مذاكره را مطرح كرد كه 
رأي آورد و من اصالح ثانويه عطارديان را به رأي گذاشتم كه آن هم رأي آورد اما وقت جلسه تمام شد و 

ادامه رسدگي به جلسه بعدي موكول شد.

نخستين تجربه 
فكر مي كنم همين تجربه بسيار محدود و كوچك را كه در باال توضيح دادم، مي توان به عنوان نخستين تجربه 
ايرانيان در كار با قواعد عرف پارلماني تلقي كرد و آن را سرمنشأ تاريخچه عرف پارلماني در ايران معاصر 

به حساب آورد. 

در جريان همين بحث ها بود كه ديدم گلسرخي خيلي بي تابي مي كند. موضوع را پرسيدم برايم توضيج داد 
كه با كل پيشنهاد مخالف است. برايش توضيح دادم كه بعد از رأي گيري در مورد پيشنهادهاي اصالح ثانويه 
و اوليه، پيشنهاد اصلي دو باره به رأي گذاشته مي شود و آنوقت مي تواند با كل پيشنهاد مخالفت كند. همين 
تجربه به من نشان داد كه الزم است پيشنهاد »تقاضا ها و سؤال ها« را به كارگاه آموزش بدهم. به همين خاطر 

قسمت سي و سوم كتاب را كه به همين موضوع مي پردازد ويرايش كردم و براي دوستان كارگاه فرستادم.

براساس اين پيشنهاد كه در واقع از 4 پيشنهاد تقاضا و سؤال تشكيل شده،  يك عضو مي تواند بلند شود و 
از رئيس جلسه در مورد رويه هاي پارلماني كه بلد نيست سؤال كند. نيز يك عضو مي تواند از طريق رئيس 
جلسه از اعضاء ديگر بخواهد كه در مورد موضوع در دست بررسي توضيح بخواهند. تقاضاي چهارم مربوط 
به درخواست كسب مجوز براي پس گرفتن پيشنهاد است. و چهارمن پيشنهاد نيز به ساير تقاضاهايي از اين 

دست مربوط مي شود. 

برنامه كارگاه
امروز همچنين برنامه كارگاه را نيز تدوين كردم و براي اعضاي كارگاه ايميل زدم. از جمله برنامه هاي اين 

كارگاه آموزش همين پيشنهادهاي جديد است كه ذكرشان در بندي قبلي رفت.  

راستش تصميم داشتم گزارش معرفي عرف پارلماني به سه نفر ديگر را همين امشب بنويسم. اما ساعت از ده 
شب گذشته و الزم است سايت هاي انگليسي زبان اسرائيل را مرور كنم كه خبرهاي جنگ و شصت و هفتمين 

كنفرانس ملل متحد داغ است. و گزارش را فراد ادامه خواهم داد.
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پنجشنبه 6 مهر 1391
نبود: برنامه هشتمين نشست هم انديشي عرف  پارلماني چندان چشم گير  فعاليت  عملي امروزم براي عرف 
پارلماني را براي عطارديان و گلسرخي فاكس كردم. دفتر آريا كنان تعطيل بود و نتوانستم براي شهرياري و 
رزم خواه فاكس كنم. اما خيالم راحت است كه برايشان ايميل كرده ام. هرچند اين روز ها اوضاع ايميل ها و 

اينترنتي خراب تر از گذشته شده است و طبق معمول به تك تك آقاي تلفن خواهم زد. 

امروز همچنين به ذهنم رسيد كه مقاله اي بر اساس نظرات انجمن ملي پارلمانتارين ها در مورد چيستي عرف 
پارلماني بنويسم و در پيام كارفرمايان منتشر كنم. اين ايده ضمن مرور گفتگوهايم با دكتر فريدون وردي نژاد 
به ذهنم خطور كرد. در آن گفتگو سه تعريف ارايه شده از سوي اين انجمن در مورد عرف پارلماني را براي 
وردي نژاد ترجمه كردم و همانجا بود كه به شكل عميق تري متوجه معناي زيباي ارايه شده از سوي اين 
انجمن شدم و به فكر رسيدم كه اين معاني را در ذهنم حفظ كنم تا به ديگران انتقال دهم. اين معناي را، در 

ادامه گزارش، آنجا كه گفتگو با وردي نژاد را شرح مي دهم نقل خواهم كرد. 

گفتگو با يك شخصيت مهم
اسم آقاي تاالري را براي نخستين بار از زبان گلسرخي شنيدم. يك روز جمعه بود كه ظاهراً با فردي به نام 
آقاي عمراني جلسه مشترك داشت و طوري كه من بشنوم از عمراني مي خواست تا ترتيب مالقات من با 

آقاي تاالري را بدهد. 

تاالري رئيس هيأت مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران )استصنا( است. حتي از اسم اين 
انجمن  هم مي توان حدس زد كه بالقوه مهم ترين شركت هاي بخش خصوصي را تحت پوشش خود بايد داشته 

باشد. اين انجمن يكي از تشكل هايي است كه با هم مؤسسه تحقيقاتي احداث را تأسيس كرده اند. 

گلسرخي برايم توضيح داد كه برادر تاالري فوت شده و چند روز بعد سر كار حاضر مي شود. بعد از من 
خواست كه با هماهنگي عمراني با او نشستي داشته باشم و عرف پارلماني را به او معرفي كنم. تا كنون با ايرج 
رهبر رئيس انجمن انبوه سازان مسكن، سعادتمند رئيس كانون سراسري پيمانكاران عمراني ايران، رامينه رئيس 
جامعه مهندسان مشاور ايران، و پويشمن دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران )ستصا( گفتگو كرده ام. 
استقبال آنان به طور كلي خوب بوده و هر يك از آنان در نظر دارند يا پيشنهاد داده اند كه به نحوي كارگاهي 
براي آموزش عرف پارلماني براي اعضا ي هيأت مديره و ساير اعضاء برگزار شود. از افرادي كه گلسرخي 
معرفي كرده، مهندس احمدي رئيس انجمن شركت هاي پيمانكار تأسيسات و تجهيزات صنعتي ايران، ترابي 
رئيس انجمن شركت هاي مهندسي و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي، و حميد رضا صالحي دبير سنديكاي 

صنعت برق ايران باقي مانده اند كه طي هفته آينده با آنان نيز صحبت خواهم كرد. 

لغو قرار مالقات
آقاي عمراني كه فقط تلفني با او صحبت كرده بودم، براي ساعت يازده و نيم روز سه شنبه برايم قرار مالقات 
گذاشته بود. اما حوالي ساعت ده آن روز به من خبر داد كه براي تاالري كاري پيش آمده و نمي تواند در 
جلسه حضور بيابد. بعد از كلي عذر خواهي از من پرسيد كه مي تواند براي فردا )ديروز( ساعت نه ونيم قرار 
بگذارد؟ من ساعت يازده همان روز با وردي نژاد قرا رداشتم و توضيح دادم كه در هر صورت من ساعت 

يازده بايد جلسه را ترك كنم تا به قرار بعدي برسم. قرار شد من را خبر كند. 

ساعت حدود نه صبح چهارشنبه -ديروز - بود كه تلفني از من پرسيد مي توانم به جلسه بروم؟ مي توانستيم. 
گفتم مي آيم. و كمي مانده با ساعت نه و نيم جلو دفتر شركت تاالري ايستاده بودم كه درست رو به روي 
در اصلي پارك ساعي قرار دارد. تا ساعت نه و نيم، كمي اوراق و اسنادم را مرتب كردم و رأس ساعت مقرر 

زنگ زدم. داخل شدم.

فضاي داخلي ساختمان خيلي جالب بود. مانند فضاهاي فيلم هاي فضايي، راه پله ها، سكو ها، و فضاهايي با 
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سطوح غيرهم سطح داشت كه با زواياي غيرمتعارف يكديگر را قطع مي كردند. دختر خانم منشي كه در را 
برايم باز گذاشته بود مرا به طرف اتاق مهندس تاالري هدايت كرد اما گفت كه هنوز نيامده ولي در راه است 
و به زودي سر مي رسد. همانطور كه در حال رفتن به سوي يكي از آن راه پله هاي غيرمتعارف بودم فردي با 
صورتي پوشيده از ريش سفيد و خاكستري با عجله وارد شد و شروع كرد از من عذر خواستن. آقاي عمراني 
بود. با هم به اتاق مهندس تاالري رفتيم كه قاب عكس روي شومينه ي آن، به خاطر وجود وزير نفت - رستم 
قاسمي - جلب توجه مي كرد. كنار او وزير كله تاس دولت مموتي ايستاده بود و سمت چپ اين دو وزير نيز 

فردي به دوربين عكاس نگاه مي كرد كه مشخص بود بايد تاالري باشد. 

گفتگوي طوالني و پراكنده با عمراني
من و عمراني رو به روي هم در دو طرف يك ميز عسلي به انتظار آمدن تاالري نشستيم. اول فكر مي كرديم 
كه به زودي مي آيد. اما وقتي عمراني متوجه شد كه براي آمدنش بايد زياد صبر كنيم و من هم گفتم تا ساعت 
يازده وقت دارم و هرچه ديرتر بيايد مطالب كم تري عرضه خواهم كرد و اگر مطلبي باقي ماند در نشست هاي 
بعدي توضيح خواهم داد، خيال عمراني تا حدي راحت شد و فشار ناشي از بد قولي تاالري از روي دوشش 
برداشته شد و شروع كرديم با هم حرف زدن. اين گپ دوستان حدود يك ساعت طول كشيد تا تاالري بيايد. 
در اين مدت مطالب زيادي مبادله شد. برخي از آن ها را كه وضعيت امروز جامعه را نشان مي دهد و با عرف 

پارلماني خيلي بي ارتباط نيستند، در ادامه گزارش مي كنم.

نخستين موضوع نياز ما به شناخت متقابل بود. ظاهراً گلسرخي به من نگفته بود كه او دبير انجمن است. 
شايد هم دبير هيأت مديره نباشد بلكه مسؤل اداري دبيرخانه است و خودش را دبير صدا مي زند. در جريان 
صحبت هاي اوليه به من گفت كه قباًل در مجلس كار مي كرده است. من از او پرسيدم كه آيا فردي به نام 
هاشمي را مي سناسد. او با خوشحالي توضيح داد كه سالها آن سيد را مي شناخته است. و فوري شماره موبايل 

او را گرفت و بعد از كمي چاق سالمتي گوشي را به من داد تا با هاشمي صحبت كنم.

بني هاشمي كيست؟
با بني هاشمي وقتي آشنا شدم كه با روابط عمومي شهرداري تهران كار مي كردم. او يكي از كاركنان شركت 
پيام رسا وابسته به شهرداري تهران بود و زير نظر آقاي جمالي كار مي كرد. مردي با قدرت اجرايي بسيار باال 

كه در راه اندازي روزنامه همشهري نقش داشت. 

بعدها به شهرداري منطقه شش منتقل شد و در همانجا بود كه روزي من به ديدارش رفتم. منتظر ماندم تا از 
نمازخانه بيايد. روي نيمكتي كنار هم نشستيم و از من پرسيد چه كار دارم. آن روز ها بحث معرفي كانديدا 
براي رياست جمهوري داغ بود. ظاهراً ميرحسين قبول نكرده بود و من فكر مي كردم كه خاتمي براي اينكار 
مناسب است. در جواب او گفتم آمده ام بگويم كه خاتمي براي كانديداتوري خيلي مناسب است. در جواب 

من گفت قبول نمي كند. به او گفتم اگر افرادي مانند كرباسچي از او حمايت كنند قبول خواهد كرد. 

حاال كه اين خاطرات را مرور و يادداشت مي كنم به ساده دلي خودم مي خندم. آخر من سر پياز بودم يا ته پياز 
كه به چنين كسي چنين پيشنهادي را مي دادم؟ با اين هم مدتي بعد كانديداتوري خاتمي مطرح شد و جريان 

دوم خرداد به راه افتاد. 

با  امامي  به من گفت سعيد  او را در وزارت كشور مالقات كردم.  يكبار  نيز  در جريان قتل هاي زنجيره اي 
شخص خامنه اي گفته كه هركاري كردم به دستور خود شما بوده است. اما خامنه  اي انكار كرده است. 

انتخابات دومين دوره خاتمي هم او را جلو ورزشگاه امجديه ديدم. به من گفت كه با شركت  در جريان 
خاتمي در اين دوره موافق نيست. اما كاري نمي شد كرد. به نظرم همان مالقات آخرين مالقات من با اين 
سيد بود كه حاال به طور ناخواسته و ناگهاي صدايش را از توي گوشي موبايل مي شنيدم. پرسيدم من را به 
خاطر مي آورد؟ ضمن خنده گفت يواش يواش به خاطر مي آورم. نخواستم زياد معطل كنم و زياد به عمراني 
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اطالعات بدهم. خودم را معرفي كردم و از او پرسيدم كه چه مي كند و كجاست؟ جواب داد در بيت. فكر 
كردم مي گويد بيت رهبري. گفتم ما را كه به بيت راه نمي دهند و گرنه خدمت مي رسيديم. خنديد و گفت 
منظورش بيت خودش است. بعداً كه با عمراني به محل مالقاتي بعدي مي رفتيم، عمراني با تأسف از من 
پرسيد چرا افراد توانمندي مثل هاشمي بايد خانه نشين شوند. در آنجا بود كه فهميدم مسأله بيكاري خود را 

با عمراني هم در ميان گذاشته است. 

وقتي با هاشمي خداحافظي كردم و گوشي را به عمراني دادم از من پرسيد چاپخانه اي راه انداخته بودند. خبر 
داريد كه به كجا رسيد؟ گفتم نه. 

عمراني كلي از هاشمي برايم تعريف كرد اما روشن ساخت كه بر خالف او كه چب است خودش هميشه 
و از همان اول انقالب راست بوده است اما با احمدي نژاد با شدت مخالف است. اما من با صراحت گفتم 
نژاد كاره اي نيست و مسؤل اصلي شخص خامنه اي است كه تمام 20 سال طول رهبري خودش  احمدي 
آگاهانه تالش كرد تا استبداد ديني را در كشور مستقر كند. در حاليكه اگر اجازه مي داد طبق قانون اساسي يك 
مجلس خبرگان قوي شكل بگيرد و رهبري خودش را هم به دو دوره محدود مي كرد، به مرور تداول قدرت 

در كشور نهادينه مي شد و انقالب سال 57 به بن بست كشيده نمي شد. 

در ادامه از متن صحبت كردم كه روي يك پالكارد بزرگ در يك ايستگاه مترو خوانده بودم. اين متن از 
خامنه  اي نقل شده بود كه استدالل مي كرد كه ما در جنگ پيروز شديم. من به عمراني گفتم همين كه بعد از 
اين همه سال اين استدالل خامنه اي را در هفته دفاع مقدس نقل مي كنند نشان مي دهد كه حكومت مي داند كه 

مردم به پيروزي در جنگ باور ندارند.

استدالل خامنه اي جالب بود. انگار براي يك بچه مدرسه اي استدالل مي كند گفته بود كه صدام براي اشغال 
بخش هايي از خاك كشور ما به ايران حمله كرد اما با مقاومت مردم نتوانست يك وجب از خاك ما را اشغال 

كند. آيا اين پيروزي نيست؟ 

بعد از نقل صحبت خامنه اي به عمراني گفتم هربچه مدرسه اي مي داند كه مردم ايران در همان سال 60 عراق 
را از كشور بيرون كردند. در همان سال بود كه دبيركل ملل محد، رئيس سازمان كنفرانس اسالمي، عرفات 
و بسياري از چهره هاي بين المللي به ايران مي آمدند تا خميني آتش بس را بپذيرد. آن موقع كشورهاي عربي 
حاضر بودند خسارات جنگ را هم بپردازند. اما خميني نپذيرفت و شعار جنگ جنك تا رفع فتنه در جهان 
را سر داد و آن هم جوانان مردم را توي كيسه پالستيكي به خانواده هايشان پس داند. خوب. با اين حساب 
آيا ايران در جنگ با عراق شكست خورد؟ آيا اين نهايت بي شرمي و حقه بازي نيست كه يك جنگ شكست 
زندان  به  يا  كنيد  زد خفه اش  كه حرف  و هركسي هم  كنيد  قالب  پيروز  عنوان يك  به  مردم  به  را  خورده 

بياندازيد؟ آيا اين حقه باز ها مي توانند در جنگ احتمالي با اسرائيل پيروز شوند؟ 

راستش وقتي گفت كه دست راستي است خيلي از او بدم آمد و انگار كسي را پيدا كرده بودم كه بتوانم حسابي 
دق دلم را سرش خالي كنم. اما او به موضع دفاعي افتاد و تأكيد كرد كه اصاًل با احمدي نژاد مخالف است و 
تمام اين مدت با او مخالفت كرده است. اما من بالفاضله گفتم در اين زمينه هم شخص خامنه اي مقصر است. 

با هر حمله اي كه به او مي  كردم يك گام بلند عقب مي نشست تا سرانجام اعتراف كرد كه او با احمد توكلي 
رفت و آمد دارد و هوادار او است. باز حمله را ادامه دادم و گفتم اينكه توكلي اقتصاددان است به جاي خود. 
اما آيا او نمي داند كه مسؤل همه بدبختي هاي كشور شخص خامنه اي است؟ پس اگر راست مي گويد و مرد 

شرافتمندي است چرا بايد از رهبر جبهه  استبداد حمايت كند؟ 

در اين قسمت از گفتگو تأكيد كردم كه در كشور ما هنوز شرايط تحقق دموكراسي فراهم نشده است. به همين 
خاطر افرادي مثل محسن رضايي استدالل مي كند كه اگر شخص مقتدري در كشور سررشته امور را به دست 
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نداشته باشد كشور از هم فرو مي پاشد. عمراني با احتياط تأييد كرد اما من بالفاصله گفتم اگر از منظر جامعه 
شناسي سياسي به قضيه نگاه كنيم شايد اين تحليل درست باشد، اما يك انسان بايد اخالق سياسي داشته باشد. 

حمايت از استبداد ديني اصاًل اخالقي نسيت و كسي نمي تواند با اين توجيه از استبداد ديني حمايت كند. 

اخبار جنگ
در جريان صحبت با عمراني از جنگ پرسيدم. فكر مي كنم او هم عقيده داشت كه جنگ خواهد شد و اين 
خيلي به كشور لطمه خواهد زد. من به سخنان بروجردي رئيس كميته امنيت مجلس اشاره كردم كه اخيراً گفته 

است شركت زيمنس در دستگاه هايي كه به ما فروخته بمب كارگذاشته تا تأسيسات اتمي ما را منفجر كند. 

من با عصبانيت كنترل شده اي گفتم يك نوآموز دنياي سياست هم مي داند كه زيمنس از انقالب به اين طرف 
اين صورت  در  كرد. خوب.  تأكيد  زيمنس هم  را خود شركت  اين  است.  نداشته  ايران  با  معامله هسته اي 
مي توان به سادگي دريافت كه مأموران موساد يك شركت قالبي جعل كرده اند و دستگاه هاي قالبي را كه در 
آن ها بمب هم كار گذاشته شده به ايراني ها قالب كرده اند. آيا افرادي با اين درجه از بي درايتي در جنگ با 

اسرائيل پيروز خواهند شد؟ 

موساد و لپ تاپ الريحاني
من در ادامه خبر كش رفتن عكس هاي راكتورهاي اتمي سوريه از داخل لپ تاپ رئيس سازمان انرژي اتمي 
سوريه را براي عمراني تعريف كردم. اما او منتظر باقي خبر نماند و به من گفت همين بال را سر الريجاني 
هم، وقتي دبير شوراي عالي امنيت ملي بود درآوردند و لپ تاپش را دزديدند )يا تخليه كردند - يادم نيست 
كدام يك را روايت كرد( و اطالعات را دزديدند و به همين خاطر هم از دبيري شوراي عالي امنيت ملي برش 
داشتند. اولين بار بود كه مي شنيدم آن لپ تاپ معروف كه اطالعات سري پرونده ي هستي ايران را لو داده 

متعلق به علي الريجاني بوده است. 

وقتي كار به اينجا كشيد و اين همه با هم دوست شديم از او پرسيدم خبري از بمب الكترومعناطيسي اسرائيل 
شنيده است؟ و آيا چنين تكنولوژي اي وجود دارد يا خالي بندي است؟ عمراني در پاسخ به من گفت فيزيك 
خوانده است. و اين تكنولوژي وجود دارد و حتي در جنگ با عراق هم از چنين بمبي منتهي با شدت كم 

استقاده كرده اند. 

نظر عمراني در مورد انجمن ها
در خالل همين گپ ها بود كه عمراني از رويكرد متفاوت تاالري با مقامات دولتي صحبت كرد. به گفته او، 
رئيسان يا اعضاي هيأت مديره  انجمن هاي ديگر، وقتي با مقامات نشست مشترك مي گذارند انتقاد هاي سخت 
مي كنند اما تاالري به جاي طرح اين انتقاد ها سعي مي كند به مقامات راه حل بدهد. مقامات مي گويند ما كه 

خودمان با مشكالت آشنا هستيم. شما اگر مرديد راه حل بدهيد و ما هم استقبال خواهيم كرد. 

به خاطر همين رويكرد تاالري است كه مقامات هميشه به دنبال مشورت گرفتن از او هستند. من پرسيدم 
تخصص او چيست؟ عمراني توضيح داد تخصصش نفت است. قبل از انقالب در شركت نفت كار مي كرده 
است. اما بعد از انقالب از شركت نفت بيرون مي رود و شركت مي زند و در حال حاضر نيز شركت هايش در 

كشورهاي كانادا، استراليا هند و جاهاي ديگر مشغول كارند. 

اختراع بديع
يكي از كارهاي مهم تاالري - به گفته عمراني - توليد محصولي است كه وقتي در مواد نفتي ريخته مي شود 
نيروي اصطكاك آن ها را به مقدار بسيار زيادي كاهش مي هد و در نتيحه سرعت حركت مواد نفتي در لوله ها 
بسيار كاهش مي يابد و هزينه انتقال مواد نفتي خيلي خيلي پائين مي آيد. در سطح جهان، اين محصول را فقط 
و فقط آمريكا توليد مي كند و تاالري. او اين محصول را به شركت نفت هم مي فروشد و يكي از كارهاي 

تاالري همين است. البته، من ديگر از حق پتنت و اين جور چيزها سؤال نكردم. 
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آمدن تاالري
ساعت به ده و نيم رسيده بود كه تاالري از پله ها باال آمد. پيراهن مشكي او را كه ديدم يادم آمد برادرش مرده 
است. به او تسليت گفتم و ادامه دادم: قديم ها مي گفتند »غم مرگ برادر را برادر مرده مي داند. هرچند برادر 
من نمرده اما در غم شما شريكم«. تشكر كرد و در عين حال به خاطر تأخير يك ساعته كه دست خودش هم 
نبوده خيلي غذب خواست. من توضيح دادم كه با عمراني گپ زديم و استقاده بردم در نتيجه اصاًل از اين بابت 
ناراحت نباشد. به عالوه، من مي بايست ساعت يازده از نزد شما مرخص شوم. در نتيجه اگر مطلب ناتمام ماند 
و شما هم عالمند بوديد در نشست بعدي مطلب را تمام خواهم كرد. با اين توضيح ها معرفي عرف پارلماني 

را به آقاي تاالري - كه جثه اش كوچكتر از آن حدي بود كه تخيل كرده بودم - شروع كردم.

مراحله چندگانه معرفي كتاب
بعد از اينكه بسته ي اسناد عرف پارلماني را براي چندين نفر توضيح داده ام،  به يك الگوي مناسب رسيده ام 
كه تجربه نشان مي  دهد براي مخاطب خوب است. طبق اين الگو،  اول خود كتاب را در اختيار مخاطب قرار 
مي دهم تا آنرا هرچقدر كه مي خواهد ورانداز كند. تأمل در نحوه ي ورانداز كردن كتاب توسط مخاطب نكات 
زيادي در مورد سبك مديريتي مخاطب به من مي دهد: اينكه مخاطب در اولين برخورد با كتاب به چه نكاتي 
توجه مي كند؟ چقدر انگليسي بلد است؟ نخستين سؤال هاي او در مورد كتاب چيست؟ آيا حجم كتاب برايش 

اهميت دارد؟ و از اين قبيل سؤال ها. 

عالئي به محص ديدن صفحه ي شناسنامه ي كتاب به من گفت نويسنده اي ارتشي بوده است؟ بعد فهميدم كه 
لقب »ژنرال« در اول نام مؤلف و نيز عبارت »ارتش آمريكا«  در زير نام نويسنده، به خوبي اين موضوع را نشان 

مي دهد. اما معلوم نيست مخاطبان ديگر به اين نكته توجه كنند. 

عالئي با دقت فهرست كتاب را مرور كرد. در حاليكه مسجد جامعي فهرست خالصه  كتاب را مرور كرد. 

معموالً نخستين سؤال هاي مخاطب به من كمك مي كند تا تأكيد هاي خود را مشخص كنم. سرعت توصيف ها 
را مشخص كنم و اصلي ترين خصوصيات مخاطب را بشناسم. 

وقتي كتاب را به دست تاالري دادم گرفت و به آن را ورق زد. و تا آنجا كه به يادم مانده هيچ واكنشي از 
خودش نشان نداد: نه تعجب، نه حيرت، نه اشتياق، فقط با تأمل منتظر ماند تا من چه مي گويم. من هم گفت، 
هدف اين است كه اين كتاب را معرفي كنم. مي شود در يك جمله معرفي كرد مي شود يك سريال  هم براي 

آن نوشت.

من در مرحله بعد به روش كاربرد كتاب در انجمن ها و نحو ي تعيين كتاب به عنوان مرجع پارلماني اشاره 
مي كنم. بعد از آن اساسنامه چند انجمن و سازمان مختلف را كه در آن ها اين كتاب به عنوان مرجع پارلماني 
شده نشان مي دهم. حزب ليبرتارين، به خاطر مواضع سياسي اش، انجمن جراحان اعصاب، به خاطر اهميت 
جراحان اعصاب،  و يك جنبش دانشجويي براي دفاع از تساوي حقوق زنان، سه آئين  نامه اي هستند كه در 
اين مرحله مورد اشاره قرار مي گيرند. در اين مرحله من هدف هاي حزب ليبرتارين را با هدف هاي حزب 
كمونيست آمريكا مقايسه مي  كنم و به تشريح برنامه هاي اين حزب مي پردازم. و بعد متن انگليسي بندي را كه 
در آن كتاب رابرت به عنوان مرجع پارلماني معرفي شده مي خوانم و ترجمه مي كنم. بعد سراغ اساسنامه هاي 

ديگر مي روم و تأكيد مي كنم كه اين اساسنامه ها را به عنوان نمونه نشان مي دهم.

پيش از رفتن به مرحله ي بعد، به مخاطب خاطر نشان مي كنم محتواي اين كتاب و نحوه ي خلق قواعد مندرج 
در اين كتاب را،  كه از طريق آزمون و خطا طي قرن ها در پارلماني انگلستان به وجود آمد، در بخش هاي بعدي 
سخنم بررسي خواهم كرد. اين روش كار،  اشتياق را در مخاطب زنده نگه مي دارم تا بحث من را دنبال كند.

معرفي اساسنامه انجمن ملي پارلمانتارين ها
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در اين مرحله و در ادامه مرحله معرفي اساسنامه ها، به معرفي انجمن پارلمانتارين ها مي پردازم و بعد از اشاره 
به اينكه اين انجمن  هم كتاب رابرت را به عنوان مرجع پارلماني خود معرفي كرده سراغ معرفي و كاركرد و 
نقش انجمن ملي پارلمانتارين ها مي شوم:  اينكه كتاب و رويه پارلماني در كجاها مورد استفاده قرار مي گيرد، 
اينكه اين انجمن به مثابه يك تشكل براي آموزش و تعميق قواعد دموكراسي در آمريكا تأسيس شده، اينكه 
اين قواعد در واقع قواعد بازي دموكراسي هستند، اينكه اين انجمن در سراسر آمريكا شعبه دارد و اينكه اين 

انجمن چه مي كند. 

بعد از معرفي اين انجمن از زاويه معرفي كتاب رابرت به مؤسسه آمريكايي پارلمانتارين ها مي پردازم. اساسنامه 
فهرست  بعد  هم  مرحله  در  و  مشترك،  اتيكز  كد  بعد  مي دهم.  نشان  را  پارلماني  مرجع  به  مربط  بند  و  آن 
به  و  را ورق مي زنم  كتاب ها  فهرست  تأمل  با  آنالين مي فروشد.  به صورت  اين مؤسسه  كه  را  كتاب هايي 
صورت تصادفي عنوان بعضي كتاب ها را كه در فهرست به اختصار معرفي شده ترجمه مي كنم و گاهي نيز 

توضيحي در مورد آن كتاب مي دهم.

در مرحله ي بعد به سندي از دانشگاه چيكو اشاره مي كنم كه نشاني مي هد دفتر فعاليت هاي دانشجويي دانشگاه 
جزوه اي را در معرفي عرف پارلماني منتشر كرده است و در اين مرحله به روش بسط آموزش عرف پارلماني 

در آمريكا اشاره مي كنم. 

بعد از اين مرحله معموالً سراغ مقاله شوقي افندي مي روم كه نشان مي دهد رويه عرف پارلماني در سال 1915 
در بيروت و در نخستين شماره نشريه دانشجويي اتحاديه دانشجويان دانشگاه آمريكايي بيروت توصيف شده 

است.

در مرحله بعد نيز سند را نشان مي دهم كه نشان مي دهد در سال 2005 چاپ دوم همين كتاب كه در سال 
با عنوان قواعد نظام دموكراسي يا قواعد رابرت براي اداره سازمان ها منتشر  2000 در آمريكا منتشر شده، 

شده است. 

اگر فرصت باشد، در همين مراحل است كه برگردان مقاله ي رزونامه  تايمز سال 1897 را مرور مي كنم تا 
مخاطب بداند در آن سال تا چه حد عرف پارلماني در آمريكا شناخته شده بوده است. 

در همين مراحله است كه به آرامي وارد تاريخ شكل گيري عرف پارلماني در انگلستان مي شوم

چكش كاري
در اين مرحله، و با نقل خاطره ام از دكتر نجفي و نقش او در جمعبندي نشست ها، اشاره مي كنم كه پارلمان 
انگلستان نيز در قرون اوليه حيات خود به همين شكل كه شكلي بدوي و ابتدايي است اداره مي شده است. 

البته اگر فرصت و عالقه باشد، در همن مرحله، يك خط از مقدمه خالصه كتاب را قرائت و ترجمه مي كنم 
كه در آن گفته شده كه بخشي از اين رويه پارلماني به يونان باستان بر مي گردد. در اين مرحله است كه با 
سرعت تاريخ دموكراسي در يونان، كتاب سياست و قانون اساسي ارسطو را مرور مي كنم و به شكل گيري 
انتقال قانون اساسي كارتاژ به آنجا و سپس امپرائري رم و بعد اشغال انگلستان و بعد اشغال آنجا  روم، و 
توسط انگلوساكسون هاي مي پردازم و شكل گيري پارلمان و از جمله به كشته شدن مستر اسپيكر هاي مجلسه 

به دستور پادشاه. 

در اين مرحه است كه به اصولي كه براي نخستين بار در پارلمان انگلستان به ويژه به خاطر باالگرفتن تصاد ها 
در مجلس عوام اشاره مي كنم و از آنجا به كشف و تصويب اصل يك موضوع در يك زمان مي رسم كه سكوي 

پرش بسيار خوبي است تا به صورتبندي فورمال و صوري پيشنهاد بپردازم. 
قواعد ناظر بر پيشنهاد ها
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نظرم يك كشف مهم  به  پيشنهادهاست كه  بر  ناظر  قواعد  پارلماني همين  نظرم مهم ترين قسمت عرف  به 
تاريخي است و اتفاقًا همين بخش از عرف پارلماني است كه در كشور ما ناشناخته مانده و براي اداره جلسات 

به شكل مناسب - به ويژه از نظر حقوقي - بسيار الزم هستند. 

واقعيت اين است كه اين قواعد فرمال و صوري ناظر بر پيشنهاد، به عنوان قواعد تفكر و عمل جمعي، نه فقط 
بسيار مهم هستند، بلكه آموختن و تمرين آن ها بسيار سخت هم هست. در اين مرحله جدول پيشنهادها را 

نشان مخاطب مي دهم تا بتوانم هشت خصوصيت پيشنهادهاي پارلماني را براي وي توضيح دهم. 

شطرنج بازي بره ره اي
در همين مرحله است كه بازي پارلماني را با بازي شطرنج مقايسه مي كنم و اينكه چطور ما بدون آشنايي با 
قواعد ناظر بر حركت و نبرد مهره ها به اين بازي مي پردازيم. همچين، بازي پارلماني ايراني را به مسابقه فوتبال 
تشريح مي كنم كه به جاي يك توپ، ده ها توپ در ميدان است و هركس در هرزمان به هر توپ و در هر 
جهتي كه بخواهد ضربه مي زند و اگر رئيس از عضوي كه نوبت مي خواهد بپرسد كه راجع به چه موضوعي 
مي خواهي حرف بزني با اين تهديد مواجه مي شود كه در اين نشست هم دموكراسي وجود ندارد؟ مگر به من 

نوبت نداده ايد؟ آيا من حق ندارم هرچه دلم خواست بگويم؟ 

اختراعات به ثبت رسيده
در آخرين مرحله نمايش است كه اسناد پرينت گرفته شده از اداره ثبت اختراعات آمريكا را نشان مخاطب 
ساده ترين شكل  و  وقت  اسرع  در  بتواند  كه  سا ده اي  وسائل  براي  رسيده  ثبت  به  اختراع  تعدادي  مي دهم: 
ممكن در اختيار كاربر دستگاه قرار دهد. تنوع اين اختراع ها، قدمت آن ها، و دقتي كه در ترسيم شكل دستگاه 

اختراعي به كار رفته همه كمك مي كنند تا مخاطب دريابد كه قضيه كاماًل جدي و الزم است. 

آخرين مرحله
آخرين مرحله معموالً به روش آموزش عرف پرلماني مربوط مي شود. اگر مخاطب بپرسد كه براي آموزش 
عرف پارلماني چه بايد كرد توضيح مي دهم كه به عنوان نمونه، اگر رئيس هيات مديره باشد، توصيه مي كنم 
كه چند دقيقه پيش از رسميت جلسه من عرف پارلماني را معرفي و قواعد آن را آموزش بدهم تا بعد از چند 
جلسه هيأت مديره بتواند در چارچوب اين قواعد عمل كند. اين پيشنهاد ها معموالً مورد استقبال قرار مي گيرد 

و به من توضيح مي دهند كه براي آموزش عرف پارلماني اقدام خواهند كرد و به سراغ من خواهند آمد. 

واكنش تاالري و عمراني
اما وسط هاي كار نوشتن را رها كرد، تاالري آرام  يادداشت برداري كرد  به  در حاليكه عمراني اول شروع 
نشست و با دقت به حرف هاي من گوش داد. تا آنجا كه به خاطر دارم هيچ سؤالي نپرسيد. فقط وقتي به 
دموكراسي در يونان مي پرداختم، به صورت جويده به دموكراسي در دوران امپراتوري هاي هخامنشي اشاره اي 
كرد كه من هم با صراحت به او جواب دادم كه اصاًل امكان تولد انسان آزاد در ايران پيش از اصالحات ارضي 

وجود نداشته است. ما امپراتورهاي خوب يا بد داشته ايم، اما امپراتور دموكرات اصاًل امكان نداشته است. 

در ادامه براي تاالري توضيح دادم كه تازه بعد از شكل گيري شهر هاي چند ميليون مانند تهران است كه به 
مروو بي تفاوتي شهروندي شكل مي گيرد و شهروندان ياد مي گيرند كاري به اين نداشته باشند كه شهروندان 
ديگر چگونه لباس مي پوشد، چه مي خورد، و چه مي كند. تاره اين هم با مخالفت روستائيان تازه به شهر آمده 
مواجه مي شود كه گشت ارشاد راه مي اندازند و وزارت امر به معروف و نهي از منكر درست مي كنند. به نظرم 

با همين اشاره مختصر تاالري متوجه منظورم شد و هيج نگفت. 

چون براي معرفي عرف پارلماني به وردي نژاد بايد ساعت يازده و نيم به دفتر او در اول خيابان سميه مي رفتم، 
حدود ساعت يازده و ربع شروع كردم به جمع و جور كردن اسنادي كه روي ميز پايه كوتاه ولو شده بود. و 
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در حاليكه دنبال عمراني كه مي خواست من را تا دفتر وردي نژاد برساند، با تاالري خداحافظي مي كردم از من 
در مورد نحوه ي آموزش عرف پارلماني سؤال كرد و من هم جواب دادم از آنجا كه اين قواعد مانند قواعد 
فوتبال بايد به صورت گروهي تمرين شود، خوب است چند دقيقه اول نشست هر هيأت مديره اين قواعد 
به آنان آموزش داده شود، يا براي تعدادي از عالقمندان از يك انجمن يا يك حرفه، كارگاه آموزشي بگذاريم 

كه به نظرم دست كه به ده نشست دو ساعته نياز خواهيم داشت. 

سؤال در مورد مسجد جامعي
در گير و دار آماده شدن براي رفتن بودم كه با لحن آرام، شايد براي آنكه عمراني نفهمد،  از من پرسيد با وزير 
ارشاد سابق چه رابطه اي داريد؟ در آن لحظه من حدس زدم مي خواهد ببيند تعلق سياسي من چيست؟ و آيا 
به شكل حزبي و جناحي با اين قضيه برخورد مي كنم يا نه؟ به او گفتم هيچ ارتباطي با وي ندارم. دوستان 
توصيه كردند به خاطر اينكه عضو شوراي شهر است اين قواعد را به او هم معرفي كنم. همين. سري تكان 

داد كه به نظرم اين بود كه همين طور خوب است. 

وقتي خداحافظي مي كردم قرار شد نشست ديگري براي معرفي قواعد پارلماني داشته باشيم - چون، طبق 
الگويي كه شرح آن رفت، فرصت من،  وقتي به معرفي قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني رسيدم، تمام شد. 
نيز قرار گذاشتيم براي برگزاري كارگاه آموزشي - براي هيأت مديره يا براي اعضاي عالقمند - برنامه ريزي 
كنند و به من خبر بدهند. به اين ترتيب از اتاق خارج شديم و از پله هاي فضايي باال رفتيم و بعد از خروج 
از يك در تك لت آهني وارد خيابان پشت ساختماني هاي كنار وليعصر شديم )اسم اين خيابان پرخت و 

شيب دار و قشنگ االن يادم نيست(. 

آموزش به نمايندگان مجلس؟
در مسير رفتن به طرف دفتر وردي نژاد بود كه دوباره بحث با عمراني شروع شد. او ضمن رانندگي به اين نكته 
اشاره كرد كه اين قواعد را بايد به نمايندگان مجلس ياد داد. من هيچ عالقه اي از خودم نشان ندادم. او بعد از 
كمي مكث گفت توكلي را مي بينم. مي توانم اين موضوع را با او در ميان بگذارم. يادم نمي آيد چيزي گفتم يا نه. 
اما موضوع خودم اين است كه هركس از هر جناح بخواهد عرف پارلماني را بياموزد به او كمك خواهم كرد. 

درست سر تقاطع حافظ و كريمخان بود كه عمراني تابلو بسيار بزرگ نصب شده سر تقاطع را ديد و شعار 
روي آن را با صداي بلند و با لحن طنزآميز خواند: »اين نبر ادامه دارد« و خودش به اين شعار افزود »تا همه 
چالق شوند«. من كه قباًل از نزديك و از كنار پايه ي تابلو تبليغاتي آن را ديده بودم، تازه از معناي عكس   سر 
درآوردم: يك عصاي بسيار بلند و يك مسلسل به شكلي طراحي شده بود كه اين ايده را در ذهن مي آورد كه 
يك مرد فلج، حتي با عصا، مسلسل به دست گرفته و به نبرد ادامه مي دهد. . . به رغم ديدن اين تابلو غم انگيز، 
هيچ بحثي در اين مورد نكرديم. چون هر دو توافق داشتيم كه بروز جنگ لطمات جبران ناپذيري به ملت 

خواهد زد و ديگر كم تر كسي خواهان جنگ با اسرائيل و آمريكاست. 

آموزش زبان چيني؟
زير پل حافظ از ماشين سفيد رنگ آقاي عمراني پياده شدم. تشكر كردم و به طرف خيابان سميه رفتم. آنچه 
كه اسباب حيرتم شد اين بود كه مؤسسه فرهنگي تحت مديريت آقاي وردي نژاد در واقع يك مؤسسه آموزش 
زبان چيني است. با اين حال، از وردي نژاد نپرسيدم كه قبل از اعزام به چين به عنوان سفير ايران اين زيان را 
بلد بوده يا در جريان سفارتش آن را ياد گرفت؟ خوب. اين هم سرنوشت آقاي وردي نژاد. بعد از روي كار 
آمدن احمدي نژاد بسياري از مديران دولتي از دولت رانده شدند و بايد براي خود در بخش خصوصي كاري 

دست و پا مي كردند و وردي هم زبان چيني به مردم آموزش مي هد. خيلي هم عالي است. 

ساعت از يك گذشته است. هرچند مي توانم كار را ادامه دهم اما فكر مي كنم بهتر است بقيه داستان را فردا 
جمع روايت كنم. 
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جمعه 7 مهر 1391
ديشب با اينكه از نوشتن خاطرات عرف پارلماني خسته شدم و گزارش مالقات با وردي نژاد را به امروز 
انداختم، اما نمي توانستم از پيگيري صحبت هاي ناتانياهو نخست وزير اسرائيل دست برداردم. به همين خاطر، 
حتي بعد از آنكه كامپيوتر و چراع ها و پنكه را خاموش كرده و به رختخواب رفته بودم دوباره بلند شدم. اين 
وسائل را روشن كردم و در سايت هاي مختلف دنبال اين افتادم كه در سخنراني خود در شصت و هفتمين 

كنفرانس ملل متحد در مورد ايران چه گفته است.

سخنراني ها را دنبال كردم. به نظرم مزخرفت ترين سخنراني طبق معمول هشست  سال اخير مال احمدي نژاد 
بود. شيمون پرز گفته بود كه اين مرد تاريخ نمي داند و تصميم دارد طي نامه اي به دبيركل ملل متحد برخي 
نكات تاريخي را به احمدي نژاد ياد بدهد. عجب دل خوشي دارد اين پرز. احمدي نژاد چه مي داند كه تاريخ 

بداند؟ 

در سخنراني اوباما هيچ نكته تازه اي نبود. بيشتر مثل يك كشيش نصحيت كرد تا به قول يكي از سايت هاي 
روزنامه هاي انگليسي زبان اسرائيلي نقش »پليس جهاني« را ايفا كند. اما از مدت ها پيش افكار عمومي جهان 
منتظر بود ببيند ناتانياهو چه خواهد گفت. به خصوص كه او از دنيا و به ويژه از اوباما خواسته بود كه خط 
فرمزي براي فعاليت هاي هسته اي ايران رسم كنند و ناتانياهو رسمًا اين كار را غيرالزم اعالم كرد. در نتيجه 

تمام مردم منتظر بودند كه نتانياهودر سخنراني خود خط قرمز پيشنهادي خود را اعالم كند. 

يكي دو هفته قبل كه خامنه اي خواهان حذف اسرائيل از روي نقشه جهان شد و احمدي نژاد آن را سرطاني 
دانست كه حتي اگر يك سلول آن در منطقه باقي بماند دوباره رشد خواهد كرد، و بعد، خامنه اي هم خواهان 
ريشه كن شدن اين غذه  سرطاني شد، ناتانياهو به دنيا قول داد كه در نشست ساالنه ملل محتد پاسخ اين آقايان 
را خواهد داد و حقايقي را در مورد ايران خواهد گفت. به هين خاطر تمام دنيا منتظر سخنراني ناتانياهو بودند. 
من هم تمام برنامه هاي تلويزيوني اينترنتي را دنبال كردم اما خبري نشد و تصميم گرفتم بخوابم. ولي چون 
مي دانستم ناتانياهو در سازمان ملل سخنراني كرده، دوباره ماشين را روشن كردم و به سايت هاي اسرائيلي سر 
زدم. حق با من بود. به صورت آنالين، خالصه  هاي سخنراني  اش را، به صورت پشت سر هم منتشر مي كردند. 
عكسي از او پخش كردند كه يك مقواي سفيد بزرگ را در دست گرفته بود كه روي عكس يك نارنجك 

بزرگ كشده شده بود و ناتانياهو با ماژيك قرمز داشت زير گلوي اين نارنجك خط قرمز مي كشيد. 

سايت هاي مختلف اسرائيلي هر كدام بخش هايي از سخنراني هاي او و محمود عباس را منتشر كرده بودند. 
ظاهراً عباس هم حسابي حال اسرائيلي ها را گرفته بود و از زهر صحبت هاي ناتانياهو كم كرده بود. اما يك 
نكته در سخنان عباس اين بود كه گفته بود به رغم اختالف هايش نمي خواهد مشروعيت اسرائيل را زير سؤال 

ببرد و وجود اسرائيل را به رسميت مي شناسد. 

ناتانياهو در رسانه هاي انگلسي زبان  اينكه، فقط بعد از خواندن آخرين مطالبي كه از صحبت هاي  خالصه 
منتشر شده بود ماشين را خاموش كردم و خوابيدم. در نتيجه امروز صبح طبق معمول بايد اول سراغ همان 
سايت ها مي رفتم اما نرفتم و شروع كردم به نوشتن اين خاطرات. چون يكي دو نكته جديد به نظرم رسيد كه 

بايد، قبل از گزارش مالقات با وردي نژاد آن ها را يادداشت كنم.

نوآوري در مورد انجمن هاي پزشكي
انجمن هاي پزشكي تحت تأثير قانون آموزش مداوم پزشكي كه مجبورند نشست هاي ماهانه برگزار نكند به 
مرور يادگرفته اند كه در يك روز مشخص از يك هفته مشخص نشست ماهانه خود را برگزار كنند بدون آنكه 
اين الزام در اساسنامه هاي آن ها مطرح شده باشد. اين يك دستاورد بزرگ است كه انجمن ها بياموزند چطور 

مي توانند نشست هاي ماهانه خود را برگزار كنند.

شايد به تبعيت از انجمن هاي پزشكي،  ساير انجمن ها نيز كه مي توانند  يا الزم است سخنراني هاي علمي و 
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آموزشي ماهانه برگزار كنند همين نشست ها را برگزار مي كنند. اما اشكال كار اين است كه اين نشست ها را 
يك مجمع ماهانه انجمن تلقي نمي كنند بلكه فقط نشست ماهانه علمي است و در مورد انجمن هاي پزشكي 

به خصوص براي ايجاد امكان كسب امتياز بازآموزي غيرمدون است. 

امروز صبح كه داشتم صبحانه مي خوردم اين ايده به نظرم رسيد كه با دكتر رحماني صحبت كنم تا بتوانيم 
به مرور نشست هاي ماهانه انجمن جراحان عمومي  را مرور به مجامع ماهانه انجمن تبديل كنيم و مي توانيم 

اميدوار باشيم كه اين تجربه به مرور به ساير انجمن هاي پزشكي نيز سرايت كند. 

رابطه ام با رحماني
با دكتر بهزاد رحماني جراح توراكس در جريان انتشار نشريه دارو و درمان آشنا شدم. شروع اين آشنايي نيز 

به روايت رحماني، مقاالتي بود كه در نقد دكتر فاضل در نشريه دارو و درمان نوشتم. 

تا آنجا كه االن به خاطر دارم، طي نوشته اي ترجمه ي مقاالت اختصاصي جراحان به فارسي را مورد انتقاد 
قرار دادم و پرسيدم مگر جراحان ايراني بعد از اين همه سال آموزش زبان انگليسي هنوز قادر نيستند متن هاي 
تخصص خودشان را به انگليسي مطالعه كنند؟ در اين صورت، چگونه مي توان به ساير مهارت هاي ان دست 

پروده هاي دانشگاه هاي بعد از انقالب اطمينان كرد. 

به نظرم دكتر فاضل يا دفتر او پاسخي به روزنامه فرستادند كه آبروريزي تازه بود. در اين نامه خاطر نشان 
شده بود كه حتي دانشكده هاي پزشكي كشوري مثل ژاپن نيز از تدريس متن هاي پزشكي به زنان انگليسي 
خود داردي مي كنند تا به عناي زبان ژاپني مدد برسانند. سؤالي كه بالفاصله به ذهن مي رسيد اين بود كه اگر 
پزشكان به آموزش زبان انگليسي نياز ندارند پس چرا از كالس اول دبيرستان اين همه نيرو صرف آموزش اين 
زبان به دانش آموزان مي كنند؟ مهم تر اينكه با بخش فرهنگي سفارت ژاپن در ايران تماس گرفتم و آنان تأكيد 
كردند كه بخش قابل توجهي از دروس پزشكي در دانشگده هاي ژاپني زبان به زبان انگليسي ارايه مي شود و 

كل دروس در دانشكده هي انگليسي زبان ژاپن هم به به زبان انگليسي است. 

بعدها دكتر رحماني برايم گفت وقتي اين پاسخ به دكتر فاضل را خواندم ياد اين شعر افتادم كه مي گويد »اين 
بيشه گمان نبر كه خالي است، شايد كه پلنگ خفته باشد«. 

بعدها بين دكتر رحماني و كل هيأت مديره جامعه جراحان اختالف هاي جدي بروز كرد به نحوي كه حتي 
دكتر رحماني از جامعه جراحان در ديوان عدالت اداري شكايت كرد و موضوع شكايت نيز به روش برگزاري 

مجامع آن جامعه و روش انتخابات مسؤالن مربوط مي شد. 

يكي ديگر از اختالف هاي رحماني با دكتر فاضل تفاوت نظر آنان در مورد روش تشكيل »جامعه انجمن هاي 
پزشكي ايران« بود. هرچند تشكيل جامعه  انجمن ها يك نياز اجتماعي بود و در نتيجه حتمًا به ذهن بسياري 
ديگر از فعاالن انجمني مي رسيد،  اما ايده تشكيل چنين تشكلي را - فكر مي كنم كه  براي اولين بار در يكي از 
سرمقاله هاي مجله دارو و درمان مطرح كردم و در جريان تالش ها براي تشكيل چنين مجمعي بود كه با دكتر 
رحماني آشنا شدم. )اگر قرار شد روزي اين نوشته ها منتشر شود مي توان مستند اين مدعاها را از نشريات 

دارو و درمان ارايه داد(. 

موادي براي بررسي مشكالت انجمن داري در ايران
فكر مي كنم وقتي در اين نوشته ها به نكته اي اشاره مي شود الزم است به مختصر ترين شكل ممكن به زمينه هاي 
آن ها هم اشاره كنم تا خواننده ي احتمالي اين نوشته ها آن ها را بهتر درك كند. به همين دليل، درك مفهوم 
باشد  آن  مستلزم  آن ها شايد  ماهانه   به مجمع  پزشكي  انجمن هاي  ماهانه  علمي  نشست هاي  تبديل  پيشنهاد 
كه خواننده كمي در مورد اين مفاهيم آشنا شود. و از آنجا كه كل روابط من با دكتر رحماني در چارچوب 
فعاليت هاي انجمني معنا مي يابد، مي توان آن ها را در اين خاطرات مطرح كرد و از زاويه تاريخ عرف پارلماني 
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آن ها را مرورد برررسي قرار داد. 

مجمع  شكل گيري  براي  زيادي  تالش هاي  رحماني  دكتر  همكاري  با  كه  مي دهم  توضيح  خالصه  طور  به 
انجمن هاي پزشكي انجام داديم كه گزارش آن ها نيز به صورت خبر در شماره هاي مختلف دارو و درمان 
منتشر شده است. مسؤالن كميسيون انجمن هاي علمي پزشكي كه در وزارت بهداشت فعاليت دارد با شكل 
گيري اين مجمع مخالفت مي كرد و داليل اساسنامه اي ارايه مي داد در حاليكه در همان زمان و به استناد همان 

آئين نامه شوراي انجمن هاي علمي در وزارت علوم تشكيل شد و به فعاليت پرداخت. 

بعدها شنيدم كه وزير وقت بهداشت كه مسعود پزشكيان بود،  صرفًا به خاطر جلوگيري از قدرت گير دكتر 
فاضل با شكل گيري چنين مجمعي مخالفت مي كند. بين انجمن هاي پزشكي نيز بر سر روش تأسيس مجمع 
انجمن هاي اختالف نظر بروز كرد. گروهي به رهبري دكتر رحماني به وجود آمد كه به نتيجه نرسد. بعدها 
نظام  دليل مشروعيت  به  كه  كردند  اقدام  پزشكي  نظام  در  انجمن ها  تشكيل مجمع  به  انجمن ها  از  گروهي 
پزشكي با استقبال نسبي انجمن ها مواجه شد و كميته ي اخالق حرفه اي آن  هم فعال شد و همين كميته از من 

هم دعوت كرد كه با عالقه در آن شركت مي كردم. 

كودتا عليه مجمع انجمن ها
اما با شكست خوردن دوم خردادي ها در انتخابات نظام پزشكي دكتر صدر رئيس نظام پزشكي شد و بنا به 
روايت دكتر رحماني از انجمن ها خواست تا دفاترشان را در ساختمان نظام پزشكي تعطيل كنند. خالصه اينكه 
با رفتن دكتر ظفرقندي مجمع انجمن هاي پزشكي نظام پزشكي نيز عماًل منحل شدند و كميته اخالق حرفه اي 

آن مجمع با تعداد معدودتري به كار خود ادامه داد و مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان )ماپا(  را تأسيس كرد.

اما دكتر فاضل مجمع انجمن ها را ابتدا در فرهنگستان علوم پزشكي و بعدها در جامعه جراحان ادامه داد و 
بيشتر انجمن ها نيز با اين تحليل كه مي تون زير پرچم دكتر فاضل كه با قدرت روابط نزديك دارد جمع شد. 
به رغم مخالفت هاي وزارت بهداشت با اين مجمع، دكتر فاضل به كار خودش ادامه داد. اما دكتر رحماني كه با 
جامعه جراحان و دكتر فاضل تضادهاي عميق داشت از اين مجمع فاصله گرفت و ديگر نتوانست انجمن هاي 

پزشكي را محتد كند. 

هر  بود. ظاهراً  انجمن جراحان عمومي در جامعه جراحان خالي  بود كه جاي  اين  تأمل  نكته در خور  اما 
جراحي مي توانست و مي توند به عنوان يك جراح در جامعه جراحان عضو شود. در حاليكه »جامعه« يك 
كنفدراسيون است كه بايد انجمن هاي جراحي در آن ها عضو شوند. دكتر رحماني از همين خالء استفاده كرد 
و توانست انجمن جراحان عمومي ايران را سازمان دهد تا بتواند از طريق اين انجمن بار ديگر به قلعه جامعه 

جراحان ايران وارد شود و با رفتارهاي - به قول دكتر رحماني - خالف دكتر فاضل مقابله كند. 

جالب است كه دكتر رحماني كه يك پزشك نظامي بوده است، در جريان جنگ عراق با ايران آسيب بسيار 
جدي مي بيند و هنوز نشانه تركش در گردن او پيداست و دكتر فاضل او را از مرگ حتمي نجات داده است.. با 
اين همه، تضاد اين دو آنقدر جدي شده كه آن مساعدت هاي هم نمي تواند مانع از دعواي اين دو پزشك شود. 

اينكه انگيزه هاي دكتر رحماني براي راه اندازي انجمن جراحان عمومي صرفًا ادامه نبرد با پدرخواندگي دكتر 
فاضل در پروفشن پزشكي است يا نه؟ سؤال بي موردي است. اما مي توان گفت كه دكتر رحماني تمام نيروي 
با ساير انجمن ها كه  ايران كرده است و در مقايسه  عظيم خود را صرف موفقيت انجمن جراحان عمومي 

سال ها از عمر آن ها مي گذرد موفق هم بوده است. 

در سال هاي اول عمر اين انجمن من نشريه »پيام جراح« را براي آن ها منتشر كردم كه به دليل مشكل مالي 
مدتي تعطيل شد. بعدها دكتر رحماني به من گفت كه همراه با هيأت مديره تمام نشريات پزشكي را مطالعه 
كرده اند و به اين نتيجه رسيده اند كه اگر قرار است نشريه انجمن را دو باره منتشر كنند فقط با داود كار كنند 
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و در غير اين صورت از خير نشريه بگذرند. البته بعد از كمي بحث بخش بازرگاني انجمن موفق نشد به خاطر 
مشكالت مالي ناشي از تحريم ها، به اندازه كافي آگهي بگيرد تا نشريه را دو باره منتشر كنند. 

بازآفريني جراحي به مثابه يك پرفشن
اتيكز  پارلماني اختصاص داده مي شد.  همين جا بگويم كه بخشي از مقاالت »پيام جراح« به معرفي عرف 
پزشكي، پروفشن گرايي، نقش بوردهاي پزشكي، معرفي اين بوردها و قوانين آن ها و طرز كار آن ها محور هاي 
اصلي اين نشريه بود. به طور كلي شعار اصلي »پيام جراح« را »باز آفريني جراحي به مثابه يك پروفشن« 
تعريف كره بودم كه براي خودم معناي بسيار عميقي داشت و به بهترين شكل ممكن من را در كارم به عنوان 
سردبير در مسير درست و در راستاي هدف درست هدايت مي كرد. به طور كلي مجموعه ي تمام اين فعاليت ها 
من را به اينجا رساند كه پيش از هر كاري ما بايد قواعد عرف پارلماني را فرا بگيرم. تازه بعد از اين مرحله 

است كه مي شود از كد اتيكز، برنامه  استراتژيك و بازآفرين پروفشن ها و از اين قبيل حرف زد. 

انشعاب موقت از دكتر رحماني
با اينكه همكاري من با دكتر رحماني بسيار مفيد و اثربخش بود اما به داليلي به پايان خود رسيد و اين داليل 
- به رغم من - بيشتر به تفاوت رويكرد هاي ما به اخالق و رفتار اخالقي مربوط مي شد و مي شود. اين قسمت 
نوشته جاي مناسبي براي بازگشاني اين مسأله نيست اما اجماالً به خاطر مي آورم كه مؤسسه اخالق پزشكي 
به تصويب  پارلماني خود  به عنوان مرجع  را  نظام رابرت  قواعد  بود كه  )ماپا(  نخستين مؤسسه اي  ايرانيان 
رساند. اما در يكي از نشست ها با اكثريت آراء و تحت رهبري دكتر رحماني اعالم كردند كه مي خواهند طبق 

روش قديم تصميم گيري كنند. 

همين جا بگويم جا دارد عوامل شكست ها در استفاده از مرجع پارلماني در ايران بررسي و از آن تجربه ها 
درس آموزي شود. تا آنجا كه به من مربوط مي شود- و در اين زمينه تمام مسؤليت ها برعهده ي من است- 
علت شكست تجربه هاي اوليه استفاده از مرجع پارلماني در يكي دو گروهي كه به پيشنهاد و اصرار من از 
مرجع پارلماني استفاده كردند يا قرار بود استفاده كنند،  خطاي من بود در عدم تمايز بين خودم به عنوان 

پارلمانتارين و يك عضو گروه. 

يك اصل اين است كه وقتي كسي در مجمعي به عنوان پارلمانتارين به ايفاي نقش مي پردازد ديگر نبايد از 
حقوق خود به عنوان يك عضو استفاده كند. يعني نبايد پيشنهاد بدهد، در مذاكره شركت كند و رأي بدهد. 
در غير اين صورت، ساير اعضاء گروه، به حق دچار اين تصور خواهند شد كه شما براي پيش بردن نظرات 

خود به قواعد عرف پارلماني متوسل مي شويد. اين اتفاق در ماپا و حجم رخ داد. 

البته جنبش سبز هم در تعطيل اين فعاليت ها نقش داست. بعد از سركوب سنگين جنبش سبز كم كسي دل و 
دماغ فعاليت هاي انجمني پيدا مي  كرد. به هر حال با غيرفعال شدن ماپا رابطه ي من با رحماني هم سردتر و 

سردتر شد. 

با اين همه در حال حاضر مسؤليت سايت »پيام جراح« انجمن جراحان عمومي بر عهد ي من است. به همين 
خاطر روز چهارشنبه 29 شهريور در نخستين روز كنگره ساالنه جراحان عمومي شركت كردم تا چندتا عكس 
بگيرم. در آنجا دكتر رحماني را ديدم. روبوسي كرديم و فهميديم كه هنوز يكديگر را دوست داريم. من از 
بي توجهي هيأت مديره به طرح تدوين برنامه استراتژيكي كه به درخواست خود هيأت مديره به انجمن داده 
بودم گله كردم. دكتر رحماني بحثش اين بود كه براي جا اداختن يك ايده ي خوب در انجمن منتظر نمان تا 
ما دنبالت بيايم. اين مسؤليت برعهده ي توست كه ايده هاي خوب را به زور به ما حقنه  كني. بديهي است كه 
من چنين رويكردي ندارم اما بد نيست كه ايده ي تبديل نشست هاي ماهانه ي علمي جراحان را به نشست هاي 
ماهانه انجمن ها با دكتر رحماني در ميان بگذارم و اگر اين ايده بگيرد كمك بزرگي به آموزش قواعد بازي 

دموكراسي خواهد كرد. 
اما قبل از طرح اين ايده به دكتر رحماني بايد از اين زاويه فعاليت انجمن هاي مشابه را بررسي كنم و اطالعات 
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بيشتري در اين زمينه به دست آورم. 

دعوت از فردي ديگر از هيأت مديره
در جريان گفتگو با دكتر رحماني در هفتمين كنگره ساالنه انجمن جراحان ايران به من گفت كه مي داند براي 

آموزش عرف پارلماني كاگاه گذاشته ام. و اين حرف يك ضربه كاري بزرگ بود. چرا؟

من فكر كردم از آنجا كه دكتر رحماني، حتي وقتي براي نخستين بار عرف پارلماني را در نشست هاي انجمن 
خانوادگي معرفي كردم نخستين كسي بود كه ضرورت رعايت اين قواعد را مورد تأكيد قرار داد و جدا از آن ها 
حمايت مي كرد. در ماپا هم مانند ساير اعضاي هيأت مديره از اين قواعد استقبال كرد و به طور جدي دنبال 
رعايت ان ها بود كه التبه با مشكالت متعدد مواجه شديم كه به برخي از آن ها اشاره كردم. به همين خاطر، به 
زعم من، او حق دارد تصور كند كه دعوت نكردن از او معناي خاصي دارد. از او پرسيدم كي به او خبر داده 
است. اول نمي خواست بگويد. اما بعد از اصرار من گفت كه مهندس شهرياري به او گفته است. چند شب 
پيش در عروسي پسر خواهر شهرياري دعوت داشته است. )همين جا به نظرم رسيد كه چرا شهرياري من 
را دعوت نكرده است. و پاسخم ساده بود:  نه ماشين آخرين مدل دارم و نه لباس هاي شيك مي پوشم و نه 

كراوات مي زنم. چرا بايد شهرياري من را دعوت كند؟(.

به او گفتم كه دنبال عضو گيري گروه دوم كارگاه هستم و اگر مايل است مي تواند در كارگاه شركت كند اما 
او با جديت رد كرد و توضيح داد كه سرش خيلي شلوغ است و اصاًل كل روش زندگي اش را تغيير داده 
است و اصال نمي رسد در اين كارگاه شركت كند. باور كردم كه احتماالً به خاطر دلخوري از من به خاطر 
دعوت نكردن او نيست. )اين همه يك نمونه ديگر از خصوصيات ما ايراني ها كه احتماال با عرف پارلماني 

جور نيست(. 

بازگشت به اول بحث
خوب. حاال مي توانم دو باره به اول بحث برگردم. خواننده با پسزمينه روبط من با دكتر رحماني و نحوه ي 
شكل گيري انجمن جراحان و موفقيت هاي نسبي اين انجمن آشنا شده است. آيا دكتر رحماني از پيشنهاد من 
استقبال خواهد كرد؟ آيا اگر خودش قادر به حضور در كارگاه ما نياشد، آيا مي تواند فرد ديگري را از هيأت 
مديره انجمن معرفي كند؟  آيا صالح مي داند ايده ي تبديل نشست صرفًا علمي به مجع ماهانه انجمن را در 

هيأت مديره و بعد در خود نشست مطرح كند؟ 

اگر اين ايده بگيرد، من مي توانم در اول هر نشست حدود يك ربع راجع به عرف پارلماني صحبت كنم و 
گزارش آن را در سايت بگذارم و به مرور زمينه را براي چنان هدفي آماده سازم. 

گزارش مالقات با وردي نژاد
در قسمت قبلي اين سلسله گزارش ها نوشتم كه آقاي عمراني من را زير پل حافظ و نبش خيابان سميه پياده 
كرد و فت و من هم بعد از آنكه به پالك گفته شده در خيابان سميه رسيدم متوجه شدم كه دكتر وردي نژاد 
مؤسسه آموزش زبان چيني راه انداخته است. از پله هاي ساختمان باال رفتم. عناصر متعددي از فرهنگ چيني 
نظر تازه وارد را جلب مي كرد:  حباب هاي كاغذي قرمز رنگ، تابلو هاي مينياتور چيني، رنگ ها و دكور هاي 
چيني.  و يك فرش دستباف كه روي آن آيه و ان يكاد بافته شده بود در يك قاب بسيار ضمخت كه تمام هنر 
فرش دستباف را خفه كرده بود. اتاق ها خالي بودند. آشپزخانه خالي بود. اتاق اداري با ميزها و كامپوتر هاي 
اتاق ها مردي تلفني داشت  از  زهوار دررفته خالي بود. همه نشانه هاي ركود حاكم بر مؤسسه. داخل يكي 
صحبت مي كردم. خودم را معرفي كردم. صندلي را براي نشستن نشانم داد. گفتم در سالن قدم مي زنم. و زدم 
تا دكتر سراسيمه از پله ها باال آمد:  ريش هاي خاكستري شده اما هيچ تغيير ديگري در چهره اش نديدم: خندان 
و مهربان و موبادي آداب. بعد از سالم و احوالپرسي وارد همان اتاقي شديم كه آن مرد نشسته بود. از آنجا 
وارد يك اتاق ديگر و از آنجا وارد يك اتاق بسيار بزرگ با مبل هاي نارنجي رنگي كه مسافر داخل آن ها غرق 
مي شود.  دكتر كتش را به چوب لباسي آويزان كرد. آنقدر كرم بود كه من هم از او تقليد كنم. رو به روي او 
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روي يك صندلي نشستم )پشت ميزكارش نرفت. نشانه اي از بقاء مشكل كنار آمدن با قدرت؟(. بعد از آنكه 
در نارنجي ميل غرق شود سيگاري روشن كرد و از اينكه به من تعارف نكرد عذر خواست و پرسيد سيگار 
مي كشيد؟ گفتم نه. خوب عذرخواهي هم نكرد و اين نشان مي دهد كه هنوز سيگار كشيدن براي آنان عيب 

محسوب نمي شود. 

نخستين واكنش
بعد از اينكه گفتم همسرم در روزنامه ايران همكار شما بود و او هم حال خانم هويت دوست را پرسيد گفتم 
آيا تصميم نداريد آموزش زبان روسي را هم در دستور كار خود بگذاريد؟ نگاهم كرد اما هنوز جوابم را نداده 
بود همراه با نوعي فروتني ايروني گفتم كمي زبان روسي بلدم اگر چنين تصميمي گرفتيد مي تواتم در خدمت 
باشم. واكنش او به اين رفتار من چه مي  توانست باشد؟ چرا اين نكته را مطرح كردم. آشنايي من به زبان 
روسي چه ربطي به او دارد. آيا حق دارد كه اين اظهار را پاي نوعي خودنمايي بگذارد و به واكنش بيافتد؟ به 
خاطر دارم كه درست بعد از همان لحظه اي كه پز آشنايي با زبان روسي از زبانم بيرون پريد ذهنم با همين 
پرسش ها مشغول شد. در عين حال فكر مي كردم حاال چطور اين خراب كاري را جبران كنم. نكته ي جديدي 
به نظرم رسيد. اما بدون آنكه فرصت تحليل آن را بيابم از زبانم بيرون پريده بود: شنيده ام حكومت چين از 
تمام چيني هاي مقيم تمام كشورهاي خواسته است كه به تمام كارگاه هاي توليدي كشورهاي مقيم نفوذ كنند و 
دانش فني توليد انواع محصوالت را گردآوري كرده و از طريق سفارت هاي چين به داخل كشور منتقل كنند. 

بعد پرسيدم آيا اين خبر صحبت دارد؟ 

اين خبر را يك از دوستانم كه پيكرش در بهشت  زهرا خفته برايم تعريف كرده بود. برايم خيلي عجيب بود 
اما خيلي آن را جديد نگرفته بودم. دكتر وردي نژاد ناگهان تغيير كرد. از اين خبر به وجد آمد و با حيرت و 
در عين حال با نوعي تأسف تأييد كرد كه بله چيني ها اين كار را طبق يك برنامه  از پيش تعريف شده طي سه 
دهه انجام دادند. االن يادم نيست كه چه دهه هايي را گفت اما برخالف تصور من كه فكر مي كردم به اوايل 
انقالب مائو مربوط مي شود، به همين دو سه دهه ي اخير ارتباط دارد. و در ادامه چيزي گفت كه نشان مي داد 
به نظر او تمام دستاوردهاي عظيم چين در سال هاي اخير نيز محصول اجراي سازمان يافته همين برنامه است. 

من فرصت ندادم و شايد اشتباه كردم كه به اين موضوع بپردازد و از او در مورد ادبيات چيني پرسيدم. بيتشر 
آنان عمق  ادبيات  كه  پاسخ گفت  در  ندارد؟ وردي  را  ادبيات چين  از  ترجمه  آيا قصد  كه  بود  اين  منظور 
ماوراطبيعي ندارد. منظورش را نفهميد. برايم توضيج داد كه مثاًل چند هزار بيت شعر در مورد هلو دارند. يا 
چند هزار بيت شعر در مورد شفتالو دارند. اما آنان به ماوراء طبيعت، به روح و به معنويت اعتقادي ندارند و 
به همين دليل ادبيات آنان مانند ادبيات ما عني نيست. در ادامه توضيح داد كه بوديسم در چين هم بيشتر يك 
مسلك و مرام است تا يك دين. بيشتر طبيعت گرا هستند و با اين توصيف ها چيز دندان گيري براي ترجمه 
ندارند.  من سكوت كردم. اما او هم اين بحث را ادامه نداد و از من خواست سر اصل موضوع بروم. من هم 
از روي چارپايه بلند شدم و سمت چپ او روي مبل نشستم و چنان در آن غرق شدم كه به سختي خودم را 

بيرون كشيدم و كتاب »دستورنامه« را در اختيار او گذاشتم و نوار ثبت صوت را روشن كردم.

بيشتر توضيح هايي كه در مورد عرف پارلماني به وردي نژاد دادم براي خواننده تكراري است. اما چند نكته 
براي خودم نيز جديد بود كه خوب است آن ها را بازگو كنم. 

رويه پارلماني چيست؟ 
در جريان ترجمه ي بخش هايي از سند هاي انگليسي انجمن ملي پارلمانتارين ها بود كه متوجه شدم اين انجمن 
چه تعريف جالبي از »قانون پارلماني« داده است و من تا امروز روي اين بخش بسيار مهم از اين اسناد توجه 
نكرده بودم. ترجمه ي آن ها را اينجا نقل مي كنم چون تصميم دارم مقاله اي در همين زمينه براي چاپ در وب 

سايت »پيام كارفرمايان«  بنويسم:

قانون پارلمان: 
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• قواعد بازي دموكراسي است.
• قواعد حاكم بر رويه هايي است كه به واسطه  آن ها قوانين مدني و كيفري ساخته و تصويب مي شوند.

• قواعد و آدابي هستند كه بر مجامع مشورتي و تصميم سازي و سازمان ها حاكم هستند

بعد از اينكه با هيجان اين جمالت شعارگونه و زيبا را ترجمه كردم از من پرسيد عرف پارلماني، سياسي 
است؟ سؤال غريبي بود. گفتم اساس بازي سياست است اما سياسي نيست. اين ها قواعد بازي هستند. مانند 
قواعد بازي فوتبال. در ميدان سياست و بر اساس اين قواعد است كه احزاب چپ و راست با هم مسابقه 

مي دهند. سري به نشاني درك موضوع تكان داد. 

حكومت تيراني 
در جريان توضيح رابطه اين قواعد با يونان باستان، يك خط از مقدمه كتاب خالصه ي دستورنامه رابرت را 
براي او ترجمه كردم كه مي گويد قسمتي اين عرف به يونان باستان مي رسد. بعد به تشريح دموكراسي در 
انواع حكومت هاي اتوكراسي،  يونان باستان پرداختم و شرح داد كه چطور ارسطو در كتاب سياست خود 
آريستوكراسي، دموكراسي و حتي شاهنشاهي  را توصيف كرده و قواعد آن ها توضيح داده است. بعد نشان 
داده است كه در هر كدام از اين نظام هاي سياسي وقتي قانون رعايت نشود، آن حكومت به مرور به يك 
حكومت تيراني يا استبدادي و ستمگر و ظالم تبديل مي شود و همين امر به انقالب مي انجامد. در ادامه به 
نقل از ارسطو از فرد ديگري صحبت كردم كه حدود چهار قرن قبل از ارسطو به اين نتيجه رسيده بود كه 
عدم رعايت قاون، حتي بي اهميت ترين آن ها، مانند قطرات باران هستند كه وقتي جمع شوند سيل آسا يك 

حكومت را فرومي پاشانند. 

به نظرم توجه به اين نكته، در جريان تأمالت ضمن مذاكرات به دستم آمد و براي خودم بسيار مهم است كه 
تازه حاال دارم سياست ارسطو را درك مي كنم. 

اواخر صحبت ها بود كه ديدم با توجه به تلفن هايي كه به او شد شروع به بي تابي كرد. فهميدم كار دارد و 
بايد زودتر جمع كنم. وقتي جمع كردم از من عذر خواهي كرد كه فرصتش كم بود و حتمًا در نشست هاي 

بعدي جبران خواهد كرد.

در مورد نحوه ي آموزش اين قواعد از من پرسيد. گفتم مي توان به صورت فردي اين كتاب را خواند و قواعد 
آن را ياد گرفت. اما اين قواعد هم مانند قواعد فوتبال مي مانند. دانستن آن ها نه به درد مي خورد و نه كافي 
است. بلكه بايد به صورت گروهي آن ها تمرين كنيم. براي اين كار ما يك كارگاه سازماندهي كرده ايم كه اگر 
مايليد در ان شركت كنيد با دكتر اميري بايد هماهنگ شود. و اگر خودتان بخوهيد بايد گروهي از دوستان، 
حلقه هاي سياسي، حزبي، يا هيأت مدير ه هاي انجمن ها و شركت هاي وجود داشته باشد و من براي آموزش 
اقدام خواهم كرد. موقع رفتن نشاني ايميل او را خواستم تا برگردان پيشگفتار كتاب را برايش ارسال كنم. 
كارتش را دارد و وقتي به دفتر رسيدم پيشگفتار كتاب را برايش ايميل كردم و فوراً پاسخ او را ديدم كه ضمن 

تشكر نوشته بود »بعدآ صحبت خواهيم كرد«. 
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شبنه 8 مهر 91
ديشب و امروز صبح به دوستان زنگ زدم تا نشست فردا را يادآوري كنم. به عطارديان زنگ نزدم و در عوض 
پنجشنبه برنامه كارگاه را برايش به دفتر شركتش فاكس كردم. جز نگهبان كسي نبود. امروز صبح برنامه را به 
دفتر سنديكا فاكس كردم و از خانم بااليان هم خواستم فاكس را به مهندس بدهد و جلسه فردا را هم يادآوري 

كند. گفت يادش هست و پيگيري مي كند.

نه  او  نه  با دكتر شهبازنيا صحبت كردم. جالب است كه  با كيخسروي در مورد گفتگو  در جريان صبحت 
شهبازنيا، هيچكدام در مورد اين نشست با هم تبادل نظر نكرده اند. نه كيخسروي از شهبازنيا پرسيده كه جلسه 
چطور بود و نه او چيزي به كيخسروي گفته است. خوب. بايد اين روش ها را گذاشت پاي گرفتاري هاي 

مردم. 

به هر حال، بعد از اينكه در مورد تصميم هاي دكتر شبهازي در مورد آموزش عرف پارلماني به دانشجويان 
دانشكده حقوق و معرفي آن به اعضاي هيأت مديره كانون وكالي مركز صحبت كردم، به من گفت كه رئيس 
گروه حقوق دانشگاه آزاد تهران را هم معرفي مي كند تا با او هم صحبت كنم. مي خواست تلفن بدهد گفتم 

اول با او صبحت كن بعد تلفن بده. شايد بهتر بود تلفن را مي گرفتم

با اميري هم صحبت كردم. متأسفانه او هم با دوستانش، وردي نژاد، عالئي، مسجدجامعي هيچ حرفي در اين 
زمينه نزده است. آنان هم چيزي نگفته اند. از اميزي خواستم قضيه را پيگيري كند تا به جاي دلخواه برسد. 

قبول كرد.

او گفتم كه  به  كند. من  فردا صحبت  نمي تواند در نشست  به من گفت كه  با گلسرخي  در جريان گفتگو 
مي خواستم در مورد نتيجه ي مذاكره با افرادي كه او معرفي كرده در نشست فردا گزارش بدهم. از من خواست 
كه چون خودش نمي تواند در جلسه شركت كند بهتر است به نشست بعد موكول شود كه خودش هم باشد. 

در ادامه به صورت خالصه گزارش دادم كه با دوستان او چه رفته است. از من خواست براي اينكه بتواند 
راحتر قضيه را پيگيري كند همين مطالبي را كه تلفني به او گفتم به صورت مكتوب براي او بفرستم. همان 
لحظه تصميم گرفتم آنچه را كه براي گلسرخي خواهم نوشت و ارسال خواهم كرد در اين سلسله يادداشت ها 
نيز عينًا نقل كنيم. به همين خاطر آنچه را كه قرار است براي گلسرخي بفرستم در ادامه يادداشت مي كنم. قبل 

از آن الزم است چند نكته را يادداشت كنم.

نكات حاشيه اي:
الف. از گلسرخي پرسيدم آيا سخنراني هاي ملل متحد را دنيال كرده؟ جواب داد نه. نرسيدم. گفتم بدترين 
سخنراني مال احمدي نژاد و بهترين سخنراني مال ناتانياهو بود. بعد به او گفتم آيا مي داند كه ناتانياهو كه 
به نطرم من قوي ترين رهبري فعلي دنياست، در مورد ايران چه گفته است؟ گفت نه. گفتم گفته فقط دو 
كشور در خاورميانه ظرفيت دموكراسي را دارند. يكي اسرائيل و ديگري ايران. و خودم اضافه كردم اسرائيل 
اين  به  را هم  ايران  آمده اند.  آمريكا  و  اروپايي  از كشورهاي  تمام شهروندانش  دموكراسي هست چون  كه 
دليل داراي ظرفيت دموكراسي مي داند چون حكومت ديني را تجريه كرده است. در حاليكه ساير كشورهاي 

خاورميانه تازه مي خواهند حكومت ديني را تجربه كنند. 

ب. نكته بعدي اين بود كه روش آموزش كاربردي عرف پارلماني را براي او تعريف كردم كه با استقبال او 
مواحه شد: اينكه در جند دقيقه ي قبل از نشست هاي هيأت مديره ها من حاضر شوم و در مورد قواعد عرف 
پارلماني توضيح دهم تا اينكه بسته ي قواعد اوليه را بياموزند و كار را شروع كنند. از اين ايده خيلي استقبال 

كرد و قرار شد در اين زمينه نيز كار كند و حتي هيأت امناء مؤسسه احداث را در اين زمينه با خبر سازد. 

نامه به مهندس گلسرخي
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جناب آقاي مهندس گلسرخي عزيز 
سالم

پيرو توصيه جنابعالي گزارش اجمالي زير در مورد معرفي عرف پارلماني به دوستان تقديم مي شود. 

1. مهندس سعادتمند
بعد از معرفي اجمالي عرف پارلماني ايشان اظهار عالقه كردند كه موضوع را با هيأت مديره كانون سراسري 
در ميان بگذارند و در صورتي كه هيأت مديره اظهار عالقه كرد نشست ديگري براي معرفي عرف پارلماني 

با هيأت مديره برگزار شود. 
به عالوه،  تا آنجا كه به خاطر دارم وي اظهار عالقه كرد كه در كارگاه فعلي نيز حضور يابد. در مورد روش 
آموزش عرف پارلماني از من سؤال كرد و جواب دادم اين قواعد، قواعد بازي گروهي است و بايد يك عده 

براي تمرين اين قواعد دور هم جمع شوند. 
در مورد هزينه ي برگزاري كارگاه هاي آموزشي از من سؤال كرد. من هم قرار نيست براي آموزش قواعد 

دموكراسي از كسي پول بگيرم. 

ظاهراً بايد منتظر بمانم تا او قضيه را با هيأت مديره در ميان بگذارد و بعد تصميم بگيرد. 

2. مهندس رهبر
در جريان معرفي عرف پارلمان،  مهندس رهبر خاطر نشان كرد كه ما بايد طبق قوانين و مقررات ملي عمل 
كنيم. من هم نقش مرجع پارلماني و ارتباط آن با قوانين و مقرارت ملي را توضيح دادم. در عين  حال،  و بدون 
ذكر مصاديق خاطر نشان كردم كه برخي از قوانين ما عقبت مانده و مخرب هستند كه بايد از طرق قانوني 

اصالح شوند. 

به نظرم ايشان نيز در مورد اينكه قضيه را با هيأت مديره در ميان بگذارد نكاتي مطرح كرد اما تأكيد ايشان اين 
بود كه از طريق كميته آموزش انجمن، يك گارگاه آموزشي براي اعضاء در همين زمينه برگزار كند. قرار شد 

بعد از صحبت با كميته من را براي برنامه ريزي خبر كنند. 

وي اظهار عالقه كرد كه در گارگاه ما شركت كند. من هم خاطر نشان كردم كه در اين زمينه بايد از طريق 
مهندس گلسرخي اقدام كنيد تا برنامه ريزي شود. 

3. مهندس رامينه
در جريان معرفي عرف پارلماني به مهندس رامينه چند بار توضيح داد كه به محض شنيدن خبر وجود چنين 
كتاب با چندين كتاب فروشي در داخل تماس گرفته تا آن را بخرد. ظاهراً تصور مي كرد اين كتاب به زبان 
فاسي منتشر شده است. با اين همه، از سعه ي صدر ايشان استفاده كردم و كل مطالب را به ايشان ارايه دادم. 

ايشان عالقه زيادي براي شروع آموزش اين قواعد از خود نشان داد. اما هر اقدام عملي را موكول كرد به بعد 
از همفكري با دكتر بني اسدي كه ظاهراً شركت تحت مديريت اشان امور اداري جامعه مهندسين مشاور را 

برعهده دارد.

با اين همه،  من تأكيد كردم كه آموزش اين قواعد مي تواند از طريق نشست هاي هيأت رئيسه و شوراي صورت 
پذيرد. در عين حال، الزم است رئيس جلسات خيلي بيشتر از ساير اعضا با اين قواعد آشنا باشد. به همين 
دليل به او گفتم كه كارگاهي براي آموزش اين قواعد راه اندازي شده و حاال در حال افزايش اعضاء است. او 
از محل برگزاري كارگاه سوآل كرد و دوست داشت در كارگاه شركت كند. به ايشان گفتم در اين زمينه بهتر 

است با مهندس گلسرخي هماهنگ شود. 
4. مهندس پويشمن
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بعد از آنكه توضيحاتم به پايان رسيد مهندس پويشمن توصيه كرد كه اين قواعد را در جاهايي مثل اتاق 
بازرگاني بايد آموزش داد. به او گفتم اينكار را خواهيم كرد اما خود شما چي؟ بعد از اين سؤال من بود كه 
فكر كرد مي شود اين موضوع را با هيأت مديره در ميان گذاشت و بعد نسبت به برگزاري كارگاه آموزشي 

براي هيأت مديره و ساير اعضاء اقدام كرد. 

5. مهندس تاالري
مهندس عمراني نيز در جريان معرفي عرف پارلماني به مهندس تاالري در جلسه حضور داشت. به نظرم 
مهندس تاالري فردي بسيار با هوش و با سرعت انتقال بسيار باالست. در جريان معرفي دموكراسي در يونان 
باستان، در مورد امپراتوري  هخامنشي در ايران سؤال كرد. يك اشاره من كافي بود تا كل تحليل من را از 

شرايط تاريخي ايران درك كند و درست آن را تشخيص دهد. 

به دليل فرصت كوتاه،  نتوانستم قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني را كه اصل اين كتاب است براي وي 
توضيح دهم. قرار شد اگر خودش احساس نياز كرد خبرم كند تا بحث را در نشست بعدي ادامه دهم. اما فكر 
مي كنم او مصمم است تا هيأت مديره را مجاب كند كه اين مباحث براي آنان هم مطرح شود و اجراي اين 

قواعد در هيأت مديره شروع شود. 

با عرف  بايد خيلي بيشتر از ساير اعضاء  به ايشان هم توضيح دادم كه در آن صورت رئيس هيأت مديره 
پارلماني آشنا شود. به همين خاطر شركت او در كارگاه ما ضروري است. به نظرم دوست داشت در كارگاه 

ما شركت كند. به ايشان هم گفتم در اين زمينه با مهندس گلسرخي هماهنگ شود. 

6. مهندس احمدي
قرار است در اين هفته با ايشان نشست داشته باشم.

براي معرفي عرف پارلماني به مهندس ترابي، و مهندس صالحي نيز منتظر دستور هستم.

نكته مهم
نكته مهم و آخر اينكه، اگر اعضاء هيأت مديره يك انجمن آموزش اين قواعد را شروع كنند من مي توانم با 
استفاده از ابزارهاي اينترنتي و بدون نياز به حضور فيزيكي اعضاء يك انجمن،  تمام آن ها را با اين قواعد آشنا 
سازم به نحوي كه وقتي در مجمع شركت مي كنند بدانند چه بايد بكند. اما رئيس بايد به خوبي با اين قواعد 

آشنا شود تا بتواند اعضاء يك مجمع را مديريت كند. 

نكته فوق به اين جهت اهميت دارد كه بدانيم الزم نيست تمام اعضاء يك انجمن تمام قواعد عرف پارلماني 
را بدانند. بلكه كافي است بدانند كه چنين قواعدي وجود دارد و به آن پايبند باشند. ثانيًا بدانند كه اين قواعد 
مكتوب است و در صورت بروز اختالف مي توان به آن ها مراجعه كرد. ثالثًا بدانند رئيس جلسه اين قواعد را 

مي شناسد و جلسه را طبق همين قواعد اداره خواهد كرد. 

اگر خاطرتان باشد در يك سند از روزنامه نيويورك تايمز سال 1891 نقل كردم كه در هر روستاي آمريكا 
دست كم يك نفر وجود دارد كه قواعد عرف پارلماني را بلد است. درست مثل روستاهاي ما كه دست كم 

يك نفر را مي توان يافت كه بلد است ترتيب يك مرده راه بدهد!

به همين خاطر، كافي است اعضاء يك انجمن از طريق برنامه هاي اينترنتي با اين قواعد آشنا شوند اما دست 
كم رئيس، منشي و هيأت رئيسه مجمع بايد  با اين قواعد به صورت نسبتًا كامل آشنا باشند تا بتوانند جلسه 

را به خوبي اداره كنند. قربان شما. داود 
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دوشنبه 10 مهر 91
روند  معمول  طبق  جلسه  از  بعد  شد.  برگزار  يكشنبه  ديروز  پارلماني  عرف  انديشي  هم   نشست  هشتيمن 
برگزراي آن را مرور كرد. بار ديگر بند يك خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهاد »تقاضا ها و سؤال ها« را كه 
دكتر اميري  هم در نشست مطرح كرده بود و من قادر به دادن پاسخ به آن نبودم مرور كردم و متوجه اشتباه 
خودم در ترجمه شدم. اما حدود سايت يك بود به خانه رفتم و حدود ساعت يك بعد از نيمه شب نيز به 
دفتر برگشتم. فضاي خانه با خاطر سيگاركشدن هاي ديوانه وار سودابه چنان سنگين بود كه به خاطر تنگي 
نفس قادر به خوابيدن نبودم. امروز دوشنه روند برگزاري اين نشست را مرور و دستاوردهاي آن را يادداشت 

مي كنم.

ايده هاي جديد: لغو القاب و تعيين رويه مواجهه  با تأخيري ها
در جريان تأمالت امر وز صبح، در مورد رويه ها و قواعد عرف پارلماني كه با عادات ما مغاير است، در ذهنم 
صحنه ي را مجسم كردم: رئيس جلسه با رسيدن به نصاب، در حاليكه نصابي تعيين شده باشد، رسميت جلسه 
را اعالم و گفتگو را آغاز مي كند. اما در جران بحث، افراد دير رسيده به جمع اضافه مي شوند. يكي از آن ها با 
صداي بلند سالم مي  كند. به محض ورود يكي از اعضاء كه شخص مهمي  است برخي برمي خيزند. ديگران 
نيز يا مجبور مي شوند كه به خاطر ورود شخص مهم بلند شوند يا اگر بلند نشوند احساس ناراحتي مي كنند. 
سؤال: براي اين رفتار نا روشن و تعريف نشده، كه با رويه ها و رويكرد متفاوتي هم عمل مي شود، چه بايد 
كرد: جواب: طرح يك قطعنامه به عنوان قواعد اجرايي براي يكدست سازي اين رفتارها. به عنوان نمونه، 

قطعنامه  زير پيشنهاد مي شود:

چند نمونه قطعنامه در مورد رويه ي حضور افراد ديركرده:
1. هر عضوي كه بعد از اعالم رسميت جلسه وارد مي شود وظيفه دارد بدون جلب كم ترين توجه صحن در 

محل مناسب بشيند. 
2. هرگاه عضوي بعد از اعالم رسميت جلسه وارد شود، رئس جلسه چند لحظه در جا راحت باشد اعالم 

مي كند تا فرد جديد در جاي خود استقرار يابد و سپس رسميت جلسه را اعالم مي كند.
3. هر عضوي كه بعد از اعالم رسميت جلسه وارد شود، رئيسه جلسه چند لحظه درجا راحت باش اعالم 
مي كند تا فرد جديد در جاي خود استقرار يابد و با توجه به مدت تأخير او ميزان جريمه نقدي را تعيين 

و اعالم مي كند. عضو ديررسيده مبلغ اعالم شده را به انجمن بدهكار خواهد شد. 

فعاًل  باشد  به نظرم رسيد طرح آن ها در حال حاضر شايد زود  باال  ضمن نگارش پيش نويس قطعنامه هاي 
مي توان به عنوان نمونه مطرح كرد يا حتي ديگران را تشوبق كرد تا چنين قطنعنامه هايي مطرح كنند. 

قطنامه در القاب اعضا
طبق عرف پارلماني رئيس مي تواند اسامي اعضاء را صدا بزند. اما اعضاء هركدام داراي القابي مانند مهندس 
و دكتر هم هستند. بعضي ها هم چنين القابي ندارند. براي يكسان سازي رويه مي توان طي قطعنامه اي خواهان 

اين شد كه ريس جلسه تمام افراد را با نام فاميل و لقب خانم و آقا صدا بزند. 

گزارش جلسه
پيش از من جمالي رسيده بود. با او صحبت كردم و خبرهاي مربوط به سنگ هوشمند، آتش سوزي در فردو و 
عقب افتادن احتمال حمله اسرائيل به خاطر عقب افتادن توليد 240 كيلوگرام اورانيوم 20 درصد غني شده كه 
براي يك بمب الزم است،  و واكنش ايران در اعزام نيرو به سوريه براي حمله احتمالي به اسرائيل از بندي هاي 
جوالن و انتقال گازهاي سمي به حزب اهلل لبنان صحبت كردم و توضيح دادم كه برخي از سايت هاي انگليسي 

زبان اسرائيل علت عقب افتادن حله به اسرائيل را انفجار در فرودو ارزيابي مي كنند. 

بعد از كمي صحبت عطارديان وارد شد و ما را به طرف ميز كنفرانس هدايت كرد. جمالي و من دو طرف 
او نشستيم. من به نكته اي اشاره كردم كه معنايش - تا آنجا كه به خاطر دارم - اين بود كه تا قبل از رسميت 
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يافتن جلسه به جاي نشست در جايگاه رئيس كنار عطارديان بنشينم. او نيز به شوخي از اصطالح »جايگاه 
فرماندهي« استفاده كرد. 

فهرست  مغايرت ها
طي روزهاي بين نشست هفت و هشت، از جمله مسائلي كه توجهم را جلب كرده،  مغايرت برخي از قواعد 
عرف پارلماني با عادت هاي ما ايراني هاست. اين مغايرت هاي را فهرست وار تكرار مي كنم تا برايشان فكري 

بكنيم:
رفتار هاي  و  مي شود  انتخاب  دموكراتيك  صورت  به  وقتي  حتي  رئيس،  اقتدار  قبول  بودن  سنگين   .1

پارادوكسيال دراين زمينه
به  مربوط  قواعد  با  مي كنيم  مطرح  كه  پيشنهادهايي  به  اعضاء  انتقادهاي سخت  تحمل  بودن  2. سخت 

ضرورت تفكيك پيشنهاد از پيشنهاد دهنده، و عادي بودن حمله هاي شديد به پيشنهادها 
3. ممنوعيت ذهن خواني و توجه به حقوق اعضاء در رأي دادن و سخن گفتن كه با سازوكار تقريبًا مداوم 

ذهن خواني ما مغايرت كامل دارد. 

فهرست باال را مي توان ادامه داد. در نوشته هاي قبلي در اين زمينه نكاتي را يادداشت كرده ام كه نتوانستم آن ها 
را پيدا كنم. 

در آغاز نشست هشتم، و تا حدي تحت تأثير لغز عطاردان - كه البته ذهنم من آن را لغز تلقي كرد - نكاتي 
را در مقدمه ي صحبت عرض كردم كه به دليل اهميت آن ها يادداشت مي كنم.

انتقال عذر غائبان
در ابتداي جلسه خبر دادم كه سه نفر: بهشتي، گلسرخي، و معين )در جلسه از لقب مهندس و دكتر استفاده 
كردم( برايشان كار پيش آمده است. بهشتي سفر خارج، معين يك جلسه خارج از اختيار او، و گلسرخي يك 
كار بسيار واجب كه به خاطر آن خيلي هم از جمع غذر خواهي كرد. سعي داشتم توجه به اين نكته جلب 

شود كه فقط گلسرخي در خواست انتقال غذرخواهي داشت. دو نفر ديگر نه.

گزارش بعد جور نشدن امكان كالس جبراني بود و اعالم كردم كه به همين خاطر كالس جبراني برگزار 
نمي شود مگر آنكه اعضاء خودشان بخواهند. به نظرم به نحوي بايد اين تصميم به غائبان امروز منتقل شود. 

مسأله سوم معرفي عرف پارلماني به 13 نفر بود كه اين آقايان معرفي كرده بودند: دكتر اميري، دكتر بني اسدي 
و كيخسروي. در گزارش گفتم كه استقبال افراد از عرف پارلماني فوق العاده عالي بوده و نشان مي دهد كه 
چطور بخش هايي از جامعه به ضرورت اين قواعد پي برده است. در ادامه برنامه هاي دكتر شهبازي نيا كه از 
سوي كيخسروي معرفي شده بود، براي راه اندازي عرف پارلماني در دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس 

و طرح موضوع در هيأت مديره كانون وكالي مركز را به عنوان نمونه مطرح كردم. 

در قسمت آخر گزارش مقدماتي خود به سه تصميم قبلي مصوب هيأت مديره اشاره كردم و توضيح دادم كه 
با توجه به ضرورت تمرين قواعد عرف پارلماني سه تصميم گرفته شد. بعد پرسيدم آيا كسي به خاطر دارد كه 
سه تصميم چه بود؟ كسي به خاطر نداشت. دوباره توضيح دادم و از آقاي شهرياري پرسيدم. به خاطر نداشت. 

اين سؤال  كردن هاي ناگهاني چرت افراد را پاره مي كند و بسيار مهم است اما قطعًا بايد از نيات سوء براي 
بي آبرو كردن اعضاء به كلي دور باشد و اعضاء را كمك كند كه در بحث مشارت كنند و اساب آبروريزي آنان 

نشود. چگونه؟ آيا اين نكته مهمي نيست كه بايد به آن فكر شود؟ 

قواعد ناظر بر پرسش از اعضاء
به نظرم مي رسد همين جا الزم است كمي در اين مورد تأمل كنم و قواعد ناظر بر طرح سؤال از اعضاء كارگاه 
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و به طور كلي دانشجويان يك كالس را فهرست وار تدوين كنم: 
براي تنظيم اين قواعد اول بايد هدف  از اين كار تعريف شود. هدف يا هدف هاي طرح سؤال از اعضاء يك 

كارگاه آموزشي چه مي تواند باشد:
1. آگاهي حقيقي و مبتني بر شواهد از ميزان پيشرفت اعضاء كالس در يادگيري مطالب ارايه شده به 

منظور تكرار و مرور نكاتي كه آموخته نشده است. 
2. شناسايي اعضائي كه در پيشرفت درسي ضعيف هستند و تمركز بيشتر روي آنان.

3. آگاهي دادن به كارگاه نسبت به ميزان پيشرفت خودش و مشروعيت بخشند به تصميم هاي معلم در 
نحوه ي ارايه ي درس هايش

4. پرهيز از متكلم وحده شدن معلم و ايجاد تنوع در مسير حركت كالس
5. مشاركت دادن اعضاء كالس در بيان نقطه نظرات خودشان و راه اندازي بحث براي فعال شدن قوه ي 

نقاد دانشجو

نكات باال به صورت في البداهه به ذهنم رسيد. در اين صورت و براي تحقق هدف هاي فوق آيا مي توان يك 
ادامه  از دانش آموزان تدوين كرد؟ در اين صورت پيش نويس آن را در  اتيكز معلمي براي طرح سؤال  كد 

يادداشت مي كنم:

پيش نويس كد اتيكز معلمان در ارتباط با سؤال از دانش آموزان
1. حفظ حرمت دانش  آموز و جلوگيري از رو شدن قصور او در ياد نگرفتن درس ها

2. تشويق دانش آموزاني كه بيشتر تالش كرده اند
3. تكرار مطالبي كه دانش آموزان نياموخته اند همراه با پرهيز از ايجاد فشار رواني روي آنان كه نياموخته اند. 

4. خش رويي نشان دادن از تكرار مكرر درس ها
5. ايجاد فضايي كه دانش آموزان بتوانند راحت سؤال كنند و در بحث ها مشاركت داشته باشند

هرچند كد اتيكز مطلوب و استانداردي از آب در نيامد، اما بر اساس اصول باال و هدف هاي باالتر روش هاي 
مطلوب زير را براي خودم تدوين مي كنم تا مد نظر قرار دهم:

قواعد طرح سؤال از دانشجويان
1. بپرسم چه كساني فالن موضوع را به خاطر مي آورند يا به ياد دارند. و كساني كه فالن موضوع را به خاطر 

مي آورند دست بلند كند
2. اگر كس يا كساني بودند كه موضوعي را به خاطر نمي آورند، از يكي از افرادي كه آن موضوع را مي داند 

خواسته شود تا موضوع را براي كالس تشريح و يادآوري كند
3. اگر توضيح ارايه شده اشكال داشت، مي توان از كالس پرسيد كه چه كساني مي توانند اين جواب را كامل 

كنند و اگر كسي دست بلند كرد از او خواسته شود تا نكته مطرح شده را تكميل كند.
4. اگر نكته مطرح شده كامل كنند ه بود،  حال مي توان پرسيد كه آيا كسي هست كه در يادآوري مطلب دچار 

مشكل باشد؟ اگر مشكلي نبود مي توان به بحث بعدي پرداخت.
5. اگر توضيح فرد ارايه شده كامل نباشد، معلم مي تواند موضوع را توضيح دهد و از همه بپرسد كه آيا كسي 

هست كه در مورد اين موضوع دچار مشكل باشد؟ 

و به اين ترتيب، وقتي موضوعي طرح مي شود، نبايد نك زده رها شود.

 
ادامه گزارش نشست هشتم

اين بحث معترضه به خاطر واكنش شهرياري به پرسشي كه از او پرسيدم مطرح شد. او جواب ين سؤال را 
به خطر نمي اورد. به همين خاطر از ديگران پرسيدم. دكتر بني اسدي و بعد كيخسروي سه قاعده را توضيح 
دادند. او در طول جلسه بر اين امر تأكيد داشت كه بايد مباحث آموزشي را از بازي رسمي عرف پارلماني 
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متمايز كنيم و توضيح هاي من نيز او را قانع نكرد. )بعداً جوك »تو هم كه قانع نمي شي« را برايم تعريف كردند 
و كلي خنديديم(. 

به هر حال، حدس مي زنم واكنش شهرياري - كه يك شخصيت كار آفرين است و نمي تواند دستور كسي را 
اجرا كند و بايد طبق خواست و خالقيت خودش كار كند - بيشتر به سؤال ساده اي بود كه از او پرسيدم و او 
هم يادش نبود تا جواب بدهد. من هم واقعًا قصد رو كم كني نداشتم و ندارم. به نظر من مجموعه ي قواعد 
الزم براي بازي عرف پارلماني ارايه شده و حتي در چارجوب همين قواعد يك پيشنهاد نيز در دست بررسي 
است. بنا براين ديگر نيازي نيست كارگاه را از جلسه متمايز كنيم. اما چرا شهرياري اين طور برخورد كرد و 

ديگران هم پاسخي ندادند؟

اشكال رئيس
به نظرم اشكال از رئيس جلسه بود )همين جا بگويم كه همين األن تصميم گرفتم كه حتي در اين گزارش ها 
نيز خودم را از رئيس جلسه متمايز كنيم(. رئيس جلسه بايد با دقت و  صراحت و تأكيد بيشتري اين نكته را 
به بحث بگذارد و خودش نيز از اين به بعد كاماًل در چارچوب قواعد عرف پارلماني عمل كند. براي اين كار 

رئيس جلسه كدام رويكرد و عادات خود را بايد تغيير دهد؟
1. اوال رئيس بايد حداكثر تالش خود را به كار بگيرد كه مطلقًا خالف عرف پارلماني عمل نكند. در اين مورد 
خاص رئيس با صراحت اعالم نكرده كه از اين پس تمام نشست هاي به صورت رسمي برگزار خواهد شد و 
افراد مي  توانند مشكالت پارلماني خود را در قالب سؤال پارلماني مطرح كنند و رئيس نيز مي تواند در قالب 
پاسخ به سؤال مفروض به نكات آموزشي جواب دهد و يا آن ها مطرح سازد. تازه بعد از اين اعالم رسمي 

است كه مي توان از افرادي مانند شهرياري خواست كه نسبت به حكم رئيس فرجام خواهي كنند. 

نتيجه بند اول براي جلسه نهم:
در ابتداي جلسه نهم و يا حتي با ارسال برنامه و نامه هاي ديگر مي توان و بايد اعالم كرد كه قواعد و رويه هاي 
در  مي توانند  تمامًا  نشست ها  خاطر  همين  به  و  شده  گفته  قواعد  چارچوب  در  بازي  شروع  براي  اساسي 

چارچوب همين قواعد بازي شوند. 
2. رئيس حلسه بايد هر نوع انتقاد به رفتار خود را در چارچوب پيشنهاد فرجام هدايت كند و به اعضاء كمك 

كند تا اگر انتقادي به حكم رئيس دارند از پيشنهاد اخطار دستور )يا اخطاردستورنامه اي( استفاده كنند. 

طرح مسأل رئيس
در ادامه صحبت، رئيس با اشاره به نكته اي كه سيد محمد بهشتي در اولين نشست گروه به آن اشاره كرد و 
ضمن ياد آوري نياز به شفافيت در اين بازي و نيز با شاره به رودربايستي ايرانيان اين پرسش را مطرح ساخت 
كه بايد ديد آيا اين قواعد با فرهنگ و عادات ايرانيان تناسب دارد يا نه؟ خاطر نشان ساخت كه رعايت برخي 
از قواعد عرف پارلماني با عادات ايرانيان سازگاري ندارد در نتيجه اين جمع بايد اين موضوع ها را با دقت 

مورد بررسي قرار دهد و براي حل آن ها راه كارهايي ارايه كند. 

رئيس در ادامه به موضوع رياست و حساسيت ايرانيان به موضوع رياست پرداخت و خاطر نشان ساخت كه 
مردم ايران نسبت به رياست رفتار پارادوكسيكار دارند و حتي رهبر هم مي گفت كه به من نوكر بگوييد بهتر 
است تا بگوييد رهبر. وي در ادامه پيشنهاد كرد اين جمع وظيفه دارد اين مسائل را با دقت مورد بررسي قرار 

دهد و با هدف حذف موانع استقرار اين قواعد راهكارهاي مناسبي پيشنهاد كند. 

وي در ادامه با اشاره به اينكه قطعنامه اي را با اين موضوع مشاهده كرده كه يك انجمن به صورت رسمي به 
تصويب رسانده كه از  كلمه »چيرمن« استفاده نكنند )البته با تأكيد بر اين كه از علت اين تصميم آن انجمن 
خبر ندارد( اين گروه نيز مي تواند با تصويب قطعنامه اي به جاي كلمه رئيس از كلمات ديگري مانند مبصر، 

ناظم و غيره استفاده كند. 
جالب است كه هنگام توضيح اين نكات، رئيس متوجه شد كه افراد با نوعي حيرت توأم با تصديق به موضوع 
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گوش مي داند به ويژه آنجا كه رئيس با شاره اي تلميحي به خودش خاطر نشان ساخت كه ممكن است بگويند: 
»حاال يك بجه دهاتي شده رئيس ما!«.

از قواعد  اين حقايق، رئيس جلسه به يك نمونه ديگر  ادامه همين بحث، و براي تعديل زهر احتمالي  در 
عرف پارلماني اشاره كرد كه با عادات برخي از ما ايرانيان مغايرت دارد. بر اساس اين قواعد، پيشنهاد بايد از 
پيشنهاد دهنده تفكيك شود و هر برخورد تند و حتي اهانت آميز به پيشنهاد مجاز اما كوچكترين بي حرمتي به 
پيشنهاد دهنده مطلقًا ممنوع است. رئيس جلسه بعد از تكرار اين قاعده ادعاد كرد به رغم اين قاعده اگر كسي 

از پيشنهاد ما ايراد بگيرد ناراحت مي شويم. در حاليكه نبايد ناراحت شويم؟

وي در ادامه گفت تحليل اينكه چرا ناراحت مي شويم يك مسأله است و اينكه چه بايد كرد تا ديگر ناراحت 
نشويم نكته اي ديگر. رئيس اين روزها در حال فهرست كردن اين قواعد و يافتن راه حل هاي پيشنهادي است 

تا آن ها را در گروه به بحث بگذارد و براي آن  ها قواعدي تدوين شود.

تحليل تجربه كارگاه هشتم
در ادامه بحث ها، رئيس به تحليل تجربه كارگاه هشتم در تصويب يك پيشنهاد پرداخت و توضيح داد كه 
چطور يك پيشنهاد اصلي و بعد يك پيشهاد اصالح اوليه و بعد يك پيشنهاد اصالح ثانويه و يك كفايت مذاكره 

مطرح شد و اكنون طبق قانون عرف پارلماني بايد كارناتمام جلسه قبل بررسي شود.

ضمن بررسي كارناتمام جلسه قبل، به اين نكته اشاره كرد كه قبل از تصويب پيشنهاد اصالح، عضوي به 
طور كلي با تصويب چنين پيشنهادي خالف بود اما نمي دانست چه بايد بكند. به همين خاطر است كه امروز 

پيشنهاد »سؤال پارلماني« مورد بررسي قرار مي گيرد. 

در ادامه رئيس از روي متني كه براي اعضاء ارسال شده بود قسمت هايي از بخش 33 كتاب را خواند و سؤال 
اپارلماني، درخواست توضيح، تقاضا مجوز پس گيري پيشنهاد، تقاضاي مجوز قرائت مطبوعات، و تقاضاهاي 

ديگر را توضيح داد. 

تحربه ي از بي تأمل جواب دادن ها
استاندارد شماره يك  تناقض موجود در خصوصيات توصيفي  اميري، در مورد  اين قسمت  بحث دكتر  در 

سؤالي مطرح كرد. به دليل اهميت اين تجربه، متن اين بخش از كتاب عينًا نقل مي شود:

1. تمام آن ها ]تقاضاها و سؤال ها[ از هر پيشنهادي كه با مقاصدشان مربوط باشد جلو مي افتند، و هرگاه هيچ 
پيشنهادي در دست بررسي نباشد مي توانند مطرح شوند.

اين جمله يك تناقض آشكار دارد. رئيس جلسه شب و شب هاي قبل ساعت ها به اين جمله فكر كرد. تمام 
تقاضاها را مورد بررسي مجدد قرار داد. متن كامل اين قسمت را خواند. ترجمه را با متن اصلي مقايسه كرد 
اما متوجه نشد كه چرا در اين بند چنين تناقضي راه  يافته است. به خاطر ناتواني در توضيح يا توجيه اين 
سؤال مايل بود كه فعاًل از قرائت اين بند صرف  نظر كند تا بعد فرجي حاصل شود. اما دكتر اميري در همان 

اول صحبت اين سوآل را مطرح كرد. 

رئيس جلسه كمي به حضار نگاه كرد. برخي از حضار كه از اصاًل متوجه نبودند اميري از چه حرف مي زند. 
مثاًل عطارديان  و رزم خوان معلوم نبود كه اصاًلً حواسشان هست يا نه؟ آقاي جمالي با لحني حاكي از اين كه 
چنين سؤالي كه جوابش ساده است نكاتي را مطرح كرد. بعد دكتر بني اسدي شروع كرد به جواب دادند. طبق 
معمول آسمان و ريسمان را به هم مي بافت. مطمئن شدم چيزي در چنته ندارند. من هم كه اطمينان داشتم 
پاسخ اين سؤال را نمي دانم. به همين خاطر به جاي گوش دادن به پاسخ دكتر بني اسدي كتاب را باز كردم. 
اين قسمت آن را يافتم و با اين اميد كه در اين آخرين لحظات از موضوع سر درآمورم متن را خواندم. ترجمه 
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به نظرم كاماًل درست مي رسيد. اما تناقض مورد اشاره وجود داشت. 

در همين لحظه دكتر بني اسدي نظر رئيس جلسه را پرسيد. و وي نيز در نهايت صداقت و استيصال اعالم 
كرد كه جواب سؤال را نمي داند و چندين روز است كه دارد به اين سؤال فكر مي كند اما نمي تواند بفهمد 

چطور چنين چيزي ممكن است. 

رئيس جلسه در ادامه از اعضاء درخواست كرد اين سؤال را مفتوحه نگه داريد تا رئيس جلسه باز هم بيشتر 
به آن فكر كند. 

واكنش كم  تأمل دو عضو
واكنش جمالي و دكتر بني اسدي كه وانمود مي كردند كه جواب اين سؤال پيش پا افتاده كه كاري ندارد، واقعاً  
جاخوردند. شايد حق داشتند فكر كنند كه نكند من آن ها را به تله انداخته ام. و اگر خود رئيس پاسخ اين 

پرسش را نمي داند چرا نظر ديگران را پرسيد؟ 

هرچند رئيس جلسه مي توانست همان اول بگويد كه نمي داند. اما ممكن بود كه عده باز هم وسط ميدان 
بپردند كه اين سؤال كه سخت نيست. اما وقتي با اين واكنش رئيس جلسه مواحه شدند حسابي جاخوردند. 
اميري احتماالً از برخورد رئيس جلسه خيلي خوشش آمد و غير مستقيم به جمالي و بني اسدي اين پيام را 

مي فرستاد كه بابا ما را اينقدر دست كم ديگر فرض نكيند؟ 

آيا همين يك نمونه رفتار در يك جمع سبب دلخوري نمي شود؟رئيس جلسه مي تواند حس كند كه چه بسا 
از يك سو جمالي و بني اسدي فكر كنند كه رئيس آنان را  توي تله انداخته است، و از سوي ديگر از اميري 

دلخور شوند كه با اين كارش سبب بي آبرويي آنان شد. براي بروز چنين كاري چه مي شد كرد؟ 

شايد بهتر باشد كه رئيس از اين پس خودش به سؤال هاي پارلماني جواب بدهد و اگر پاسخ پرسشي را هم 
نمي داند ابراز كند و ديگران را توي تله نياندازد. 

پاسخ سؤال چه بود؟
رئيس جلسه بعد از برگشتن به دفتر كتاب را به دست گرفت و براي چندمين بار متن فارسي را با انگلسي 
مقايسه كرد و متوجه شد كه يك كلمه ناقابل »نير« در ترجمه از قلم افتاده است. با افزودن اين كلمه تناقض 

از بين خواهد رفت. 

در نشت بعد چه بايد كرد؟
به نظر رئيس اخالقي اين است كه قضيه را صاداقانه توضيح دهد و راي بي آبرو كردن دوستان بآن را ه پراهن 
عثمان بدل نسازد. چرا كه تجربه جمالي و بني اسدي براي آنكه بي  تأمل براي پاسخ يك سؤال وسط نپرند 
براي آنان بسيار آموزند است و ديگر الزم نيست مورد توجه قرار بگيرد. به همين خاطر ضمن توضيح احمالي 

قضيه كافي است گفته شود كه در برگردان جمله يك كلمه از قلم افتتاده است.

بعد از اصالح جمله اول بند اول ايد به سراغ جمله دوم همان بند رفت كه مشكل دارد. اما بهتر است رئيس 
جلسه بپرسد آيا همه معناي جمله دوم را دريافته اند يا نه؟ و اگر جواب همه مثبت بود از يك نفر توضيح 
بخواهد اما اگر كسي سؤال داشت، خود رئيس جلسه بهتر است نسبت به توضيح آن اقدام كند و به جاي 

كلمه »مسأله« از »تقاضا« استفاده كند. 

توصيف دو اصطالح در عضويت
در بخشي از قسمت 53 )احتاالً( كتاب كه به عضويت مي پردازد، اشاره به شرايط عضويت در اساسنامه شده 
است. رئيس جلسه تصميم داشت طبق برنامه از پيش تعيين شده خصوصات عضو ها، شرايط يا كواليفيكيشن 
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آن ها و اليجيبيلتي را بررسي كند اما چون وقت تنگ بود با سرعت به اين موضوع پرداخت و با سرعت و در 
آخرين لحظات جلسه پيش نويس قطعنامه اي در مورد دعوت از افراد جديد را بين اعضاء توزيع كرد و خاطر 
نشان ساخت طبق عرف پارلماني با اين دسته پيشنهاد )كه روي وايب بورد نوشته شده بود( كاري نمي توان 

كرد جز اينكه با ارايه يك جايگزين در قالب اصالح بررسي آن را دنبال كرد. 

اينكه چرا راهي جز ارايه جايگزين وجود ندارد و اينكه چرا نمي شد با رأي منفي به آن پيشنهاد ديگري را 
مطرح كرد نكاتي هستند كه بايد در نشست نهم بررسي شوند. 

دو پيشنهاد شهرياري
شهرياري در طول جلسه به صورت غيررسمي پيشنهاد تشكيل جلسات در يك روز تعطيل و در يك فضاي 
غيراداري را مطرح كرد كه رئيس جلسه نخستين فردي بود كه مقررات را نقض كرد و بدوين آنكه به صورت 
رسمي مطرح شود در برابر آن موضع كرفت و مخالفت كرد و ديگراني نيز به موافقت برخواستند و موضع 

فراجناحي رئيس در هم شكسته شد. در اين زمينه چه بايد مي شد؟
الف. اول از همه اينكه پيشنهادهاي ديگري در دستور بودند و نمي توانستند مطرح شوند. 

ب. حتي اگر پيشنهاد ديگري در دست بررسي نبود بايد از شهرياري خواسته مي شود تا پيشنهاد را در زمان 
مناسب به روش مناسب و مكتوب مطرح كند تا مجمع در مورد آن مذاكره و رأي گيري مي كرد و نه به روش 
علطي كه رئيس دنبال كرد و البته علت هم اين است كه در اين قسمت كارگاه جلسه هنوز رسميت جلسه 

اعالم نشده بود. 

پيشنهاد بعدي او ساختن يك بازي كامپيوتري براي آموزش اين قواعد است. باز هم رئيس جلسه به موضع 
بايد شهرياري و ديگران را و خود را عادت داد كه وقتي جلسه براي  گيري مي پردازد كه درست نيست. 

پيشنهاد رسمي است و زمينه مناسب است پيشنهادهاي خود را مطرح كنند و نه سر هر كوي وبرزني. 

اما چند تصميم براي نشست نهم
تا اينجا و ضمن خود انديشي ها اين پيشنهاد ها براي تدارك نشست نهم مطرح است:

1. قواعد و اصول و رويه هاي پرمصرف و مبرم عرف پارلماني آموزش داده شده و از اين پس از اول تا آخر 
جلسه طبق عرف پارلماني عمل خواهد شد. اين موضوع بايد به اطالع اعضا رسانده شود. 

2. برنامه كارگاه نيز همين موضوع را بيان خواهد كرد. 
3. چكيده ي تمام نكات مطرح شده بايد در يك جزوه كم حجم براي اعضاء تهيه و به آنان داده شود تا بتوانند 

طبق مطالب آن جزوه نكات اساسي را مرور كنند. 
4. نكات آموزشي در قالب جواب به سؤال هاي پارلماني كه از سوي اعضاء يا رئيس مطرح خواهد شد، ارايه مي شود. 

كارنقشه جلسه نهم
براساس نكات فوق:

1.جلسه رأس ساعت 7 و نيم و به محض حصول نصاب رسمي اعالم خواهد شد. اگر كسي مايل باشد جلسه 
به تعويق بيافتد، يايد پيشنهاد بدهد و پيشنهاد رأي بياورد يا مخالفي وجود نداشته باشد. 

2. گزارش رئيس جلسه به عنوان گزارش دهي رئيس بايد تلقي شود. 
3. آخرين پيشنهاد مطرح شده سؤال پارلماني دكتر اميري است كه پاسخ آن داده مي شود.

4. در ادامه،  كارناتمام مطرح خواهد شد كه پيشنهاد كسب رزومه و پيشنهادهاي وابسته با آن است. بعد از 
آن تالش خواهد شد كه در چارچوب قواعد عرف پارلماني و توضيح قواعدي كه در لحظه مورد نياز خوهد 

بود بحث جلو برود. 

آخرين فعاليت هاي روز دوشنبه
1. روز دوشنبه به دفتر مسجد جامعي زنگ زد. مسؤل دفترش نبود و قرار شد فردا زنگ بزند. 

2. رئيس جلسه با دكتر عيسي اميني رئيس گروه حقوق دانشگاه آزاد كه كيخسروي وي را معرفي كرده تلفن 
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كرد. قرار شد وقتي به دفترش در خيابان كاج رسيد با رئيس جلسه تماس بگيرد تا هماهنگ شود.
3. به همراه دكتر فاني زنگ زد و براي ساعت 2 تا 3 روز سه شنبه 11 مهر )فردا( در اتاق 402 دانشكده 

مديريت دانشگاه تربيت مدرس قرار گذاشت
4. به دفتر شركت مهندس احمدي رئيس انجمن شركت هاي ساخت تجهيزات صنعني زنگ زد. منتشي گفت 

كه با او هماهنگ كرده و نتجه را خبر مي دهد. 
5. با كيخسروي زنگ زد. او قول داد تا وكيل نابيان صحبت كند و بعد از آن تلفنش را به رئيس بدهد تا 

معرفي صورت پذيرد. 

بي تصميمي در مورد صدور اطالعيه
رئيس هنوز در مورد ارسال اطالعيه اي كه بايد نكات زير در آن باشد در ترديد است:

1. اعالم غائبان
2. تصميم به برگزاري كالس جبراني فقط در صورت اعالم عالقه از سوي اعضاء

3. گزارش كارهاي انجام شده

علت بي تصميمي
اگر كالس جبراني براي اعضاء برگزار شود كه نكات مطرح شده در جلسه هشتم به آنان نيز منتقل خواهد 

شد و گزارش كارهاي انجام شده براي كل اعضاء بي معنا مي شود. 
براي اعالم تصميم در خصوص برگزاري كالس جبراني به شرط اعالم عالقه از سوي غائبان نيز بهتر است 
كه به صورت جداجدا با آنان در ميان گذاشته شود كه اگر كالس جبراني را خواستند بشود برگزار كرد. از 
انجا كه ممكن است معين و بهشتي را نشود زير يك لحاف دراز كرد ممكن است كالس جبراني جمعي هم 
برگزار نشود و بهتر است فقط براي گلسرخي يك كالس برگزار شود تا خيلي عقب نماند. يا اين بار هم به 

عنوان آخرين دفعه به اين افراد كالس جبراني برگزار شود 

با عنايت به نكات فوق،  در مورد ارسال اطالعيه تصميم قطعي اين است:  اطالعيه اي در كار نخواهد بود و به 
غائبان اطالع داده خواهد شد كه در صورت تمايل آنان نسبت به برگزاري كالس جبراني به صورت گروهي 

يا فردي اقدام خواهد شد. اين تصميم معقول است. 
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سه شنبه 11 مهر 91
هرچند ديروز صرف نوشتن گزارش طوالني نشست هشتم شد، اما چند اتفاق مهم كه در آن نشست رخ داد 
از قلم افتاد. امروز صبح در جريان بازانديشي هاي خود به اين نتيجه رسيد كه قابل توجه بوده اند. و مي توان 

نكات بسيار مهمي از آن ها آموخت.

مصاحبه تلفني در جريان مجمع
درست وسط بحث ها رئيس جلسه متوجه شد كه يكي از اعضاء با تلفن همراه خود مشغول گفتگو است. با 

اشاره از شهرياري پرسيد موضوع چيست؟ شهرياري نيز با طعنه جواب داد كه دارد مصاحبه مي كند. 

رئيس جلسه ابتدا چشم پوشي كرد. بعد كه ديد عطارديان با صداي بلند دارد به گفتگوي خود ادامه مي دهد 
»درجا راحت باش« داد تا عطارديان به مكالمه خود خاتمه دهد. 

در همين مدت، عده اي كه نزديك رئيس جلسه نشسته بودند، احتماالً براي آرام سازي جو، در مورد مفهوم 
»درجا راحت  باش«  سوال كردند. رئيس براي آنان و با صداي بلند توضيح داد كه چنين اصطالحي وجود دارد 
و فرق آن را با »تنفس« كه يك پيشنهاد پارلماني است توضيح داد و خاطر نشان ساخت كه در جا راحت باش 
براي كاري هاي فوري مانند بانويسي يك پيشنهاد از سوي رئيس مطرح مي شود به شرطي كه حتي يك نفر 

نيز مخالف نباشد. و اگر كسي مخالفت كند درجا راحت باش منتفي خواهد شد. 

به رغم اين بحث ها مكالمه تا دقايقي ديگر ادامه يافت و عطارديان حتي جمع را اليق ندانست يك عذرخواهي 
مختثر بكند )اين جمله را با طنز بيان مي  كند(. 

در مجموع  اما  مي كند.  دارد مصاحبه  كه وسط جلسه  كرد  اعالم  بلند  با صداي  و  كنايه  در  شهرياري  بعداً 
هيچكس حرفي نزد و اين ماجرا تمام شد. 

چرا اينقدر بحث مي كنيد؟
در بخش ديگري از بحث هايي كه بين رئيس و شهرياري راه افتاد عطارديان با لحن يك پدر بزرگ عصباني 
رو به رئيس جلسه و خطاب به شهرياري با حالت عصباني و كالفه پرسيد: چرا اينقدر بحث مي كنيد؟ كه البته 

در سؤال او بيشتر اعتراض وجود داشت تا سؤال.

رئيس جلسه در تك گويي هايي امروز صبح خود به صرافت اين دو رويداد در نشست هشتم افتاد و به آن ها 
فكر كرد.

چرا عطادريان وسط مجمع به تلفن همراه جواب داد؟ چرا براي ادامه مصاحبه جلسه را ترك نكرد؟ آيا اين 
كار با عرف پارلماني تعارض ندارد؟ 

رئيس هرچه فكر كرد به خاطر نياورد كه حكمي در كتاب مبني بر اينكه چنين رفتاري خالف قواعد است 
يا نه،  نيافت. در نتيجه آيا معناي آن اين است كه چنين كاري اشكالي ندارد؟ رئيس براي اين سؤال جوابي 

ندارد. چه بايد كرد؟ 

نكته مهم تر: رودربايستي چيست؟
اشكال  بي  را  كار  اين  آيا  نداند؟  نشان  واكنشي  رفتار عطارديان  به  نسبت  بودند  در جلسه  كه  افرادي  چرا 

مي دانستند؟ آيا واكنش مستقيم را مصلحت نمي دانستند؟ يا دچار رودربايستي شدند؟ 

اگر موضوع به رودربايستي مربوط مي شود بايد پرسيد رودربايستي چيست؟ از چه نوع رويكرد،  ارزش ها و 
اخالقيات ناشي مي شود؟ چه مواقعي خوب است و چه مواقعي بد؟ و اگر - به فرض - در مورد باال بد بود 
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اعضاء چه بايد مي كردند؟ 

بعد از تفكر در اين زمينه به نظر رسيد كه بهتر بود فردي با طرح يك سؤال پارلماني از رئيس مي پرسيد كه 
آيا مكالمه تلفني در مجمع در دستور است يا خارج از دستور؟ 

آيا  اما  است.  زمينه ساكت  اين  در  »دستورنامه«  كتاب  كه  مي داد  بايد جواب  البد  رئيس  اين سؤال  پي  در 
مسكوت گذاشتن چنين مسائلي به اين معناست كه مثاًل اعضاء مجامع در كشورهاي پيشرفته هم اين مسائل 

را نمي دانند؟ در اين صورت با چنين مسائلي چگونه رفتار مي كنند؟ 

تفاوت اتيكت و اتيكز
رئيس جلسه تفاوت بين اتيكت و اتيكز را با مقايسه كد اتيكز مصوب 1847 انجمن پزشكان آمريكا با كد 
اتيكز امروز اين انجمن توضيح مي دهد. به اين معنا كه در كد اتيكز اوليه آن  انجمن به مسائلي اشاره شده كه 

ديگر امروز جزو عرف جامعه پزشكي شناخته مي شود.

به عنوان نمونه رئيس جلسه به قواعد مربوط به مشاور پزشكن اشاره مي كند. اينكه گروه مشاور حتمًا بايد در 
مكاني در بسته و دور از حضور بيمار و دوستان او جلسه برگزار كنند. نظر اكثريت بايد اعمال شود. و اگر 

نطر مشاوران مساوي بود نظري بايد اعمال شود كه پزشك مشاور در ميان آنان قرار دارد.

رئيس جلسه با ذكر اين نمونه ها نتيجه مي  گيرد كه در سال هاي پيش اين مسائل اسباب تفرقه جامعه پزشكي 
بوده و به همين دليل براي آن ها استاندارد تعيين كرده اند. اما امروز هيچ كدام از اين مسائل در كد اتيكز انجمن 

پزشكي آمريكا نيست. 

در نتيجه، حتي اگر اين مسائل در مرجع پارلماني قيد نشده باشد شايد به اين معناست كه اين مسائل براي 
مردم ان كشورهاي به عرف و آداب مورد قبول بدل شده باشد. 

در هر حال،  چه بايد كرد؟  پاسخ رئيس يه اين پرسش مي توانست اين باشد كه جمع مي تواند طي قعطنامه اي 
يك قاعده به عنوان استندينگ اوردرز پيشنهاد كند كه طي آن كسي حق نداشته باشد در جلسه تلفني صحبت 

كند.

چند قاعده اجرايي؟
تا كنون و به اين ترتيب تصويب چند قاعده اجرايي ضروري به نظر مي رسد: 

1. روش برخورد با ديرآمدگان
2. ممنوعيت تلفن همراه در جلسه

3. موارد ديگر هم به نظر رئيس بود كه به خاطرش نمي آيد.

اما قضيه ي شهرياري
شهرياري در جريان مذاكره دو پيشنهاد مطرح كرد: طراحي يك بازي كامپيوتري و برگزاري نشست هايي در 

خارج از شهر

هر دو اين پيشنهاد ها خارج از دستور بودند چون پيشنهاد هاي ديگري در دست بررسي بود. اما رئيس جلسه 
طرح پيشنهادها را خارج از دستور اعالم نكرد. به عالوه شهرياري بدون كسب اجازه و بدون كسب حمايت 

پيشنهادهاي خود را مطرح كرد كه همه خالف قاده بودند. 

بدتر از اين ها اين كه هم رئيس و هر سايرين به رغم قولي كه داده بودند كه شروع به گفتگو هاي دو نفره 
كردند و رئيس باز هم اعتراض نكرد. چرا؟ 
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ترديد هاي رئيس
رئيس جلسه در نشست هفتم اعالم كرده بود كه اكنون تمام قواعد اوليه عرف پارلماني آموزش داده شده و 
افراد مي توانند به صورت رسمي به طرح پيشنهاد بپردازند. اما اوالً در نشست هفتم 5 نفر غائب بودند و جلسه 
جبراني هم برگزار نشد. ثانيًا در آعاز جلسه نيز بر اين نكته تأكيد نكرد كه جلسات از حالت گارگاه خارج 
شده و ديگر به صورت رسمي كار خود را ادامه مي دهد. اين اشكاالت در گزارش قبلي كه به نشست هشتم 

ارتباط دارد مطرح شده است و ادامه اش الزم نيست.

در واكنش به همين گفتگو هاي دوجانبه بود كه عطارديان با آن لحن زننده به ادامه ي بحث اعتراض كرد. چه 
بايد كرد؟

رئيس جلسه در تآمالت صبحگاهي خود به اين مسائل فكر و راه حال هايي به نظرش رسيد:
1. در آغاز جلسه نهم اين نكات را گزارش و بر مسائل زير تأكيد كند: 
الف. تمام قواعد مطرح شده و از اين پس جلسه رسمي خواهد بود

ب. هركس سؤالي دارد مي تواند در قالب سؤال پارلماني مطرح كند كه قواعدش تدريس شده است
پ. رئيس هم مي تواند مباحث جديد را در پاسخ به سؤال هاي پارلماني كه خودش مي تواند مطرح كند 

ارايه دهد. 

2. موضوع رياست موقت جلسات را نيز توضيح دهد و از اعضاء بخواهد كه در صورتي كه با ادامه رياست 
جلسه موافقند اعالم كنند. 

3. يك منشي )كيخسروي(  را پيشنهاد دهد
4. چند نكته را به بحث بگذارد كه شامل دير آمدن اعضاء،  موبايل، 

چرا از انتقاد بيزاريم؟
در ادامه تأمالت در مورد علت دلخور شدن از انتقاد،  رئيس جلسه يه اين نتايج جديد رسيد كه دخالت كردن 
در عقايد و زندگي اشخاص به خاطر تغيير دادن آن ها اساسًا غير اخالقي است و انتقاد مطرح نمي شود و افراد 
حق دارند از اين بابت ناراحت شوند. اما ماهيت انتقاد در مجامع متفاوت است. به اين دليل كه در مجامع شما 
پيشنهاد مي كنيد و انتظار داريد كه تمام اعضاء گروه طبق پيشنهاد شما عمل كند. اين توقع كه طبيعي است 
براي ديگران اين حق را ايجاد مي كنند كه پيشنهاد شما را با تمام قوا تخريب كنند. بنا بر اين، رئيس تفاوت بين 
نقد پيشنهاد در مجمع و نقد پيشنهاد در روابط شخصي را بايد مورد تأكيد قرار دهد. در روابط شخصي انتقاد 
از عقيده و سليقه ي افراد وارد نيست چون به كسي ارتباط ندارد. اما در مجمع،  اعضاء حق دارند به پيشنهادي 
كه ديگران مي دهند انتقاد كنند چون در صورت تصويب پيشنهاد ديگران ملزم هستند كه از آن پيروي كنند. 

در محمع تأمالت امروز صبح مفيد بود. 

امروز رئيس جلسه بايد چندكار ديگر انجام دهد:
1. مالقات با دكتر فاني رأس ساعت 2

2. تلفن به دفتر مسجد جامعي
3. تلفن مجدد به عيسي اميني

4. و پيگيري برگزاري كالس جبراني فردي يا گروهي )به عنوان آخري دوره(.
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چهارشنبه 12 مهر 91
االن ساعت 10 صبح است. رئيس جلسه )به اين خاطر از اين عنوان استفاده مي كند تا اين نوع مخاطب قرار  
دادن خود را تمرين كرده باشد( تا به حال، به بهشتي و معين و گلسرخي زنگ زده تا برنامه نشست جبراني را 
هماهنگ كند. خانم بهرامي گفت كه بهشتي ديشب از سفر آمده و قرار شد بعد از هماهنگي به رئيس جلسه 
اطالع دهد. دكتر معين هم گفت نشست را نزديك نشست نهم برگزار كنيم. قبول شد. همراه گلسرخي نيز 

خاموش بود.

اصرار براي دعوت از سيد
به دفتر سيد هم زنگ زد. او مشهد است. از منشي خواست تا ترتيب يك نشست نيم ساعته را بدهد. سيد در 
حال حاضر سه روز در هفته را در تهران مي گذراند. منتشي او گفت كه در اين سه روز سرش شلوغ است 
و از جمله به بانك مركزي مي رود تا به مقامات مشاوره اقتصادي بدهد. حضور سيد در اين نشست ها مفيد 

خواهد بود. 

در مورد دكتر شيرازي
هنوز در مورد اصرار براي دعوت و معرفي دكتر شيرازي ترديد وجود دارد. اين ترديد به ويژه مربوط به 
مجموعه ي رفتارهاي غيرقابل دفاع او در خصوص سايت تعاوني پزشكان است. به خصوص كارهايي كه 
استناد گفته هاي  به  اين تجربه ها،  نيكوكار كرده است. در هر دو  داندانپزشكان  با  تعريف كرده كه  خودش 
خودش، در نشست هاي هيأت مديره شركت نكرده است اما با مصوبات هيأت مديره كه با نظرات او يكي 
نبوده به شدت مخالفت كرده است. در فعاليت هاي انجمن داندانپزشكان نيكوكار كه شركت نكرد. در تعاوني 
دندان پزشكان هم كه روابط نادرستي برقرار كرد. به رئيس هم چندين وعده داده كه هيچ كدام را اجرا نكرد. 
از جمله برگزاري نشست هايي براي بررسي مشكالت بروز يافته در تعاوني دندانپزشكان و در دندانپزشكان 

نيكوكار. به همين داليل در مورد معرفي او به عنوان عضو انجمن پارلمانتارين ها ترديد وجود دارد.

گزارش مالقات با دكتر فاني
طبق قرار قبلي حدود ساعت 2 بعد از ظهر ديروز سه شنبه جلو اتاق شماره 402 در دانشگده علوم انساني 
داشنگاه تربيت مدرس ايساده بود. با حدود 20 دقيقه تأخير از در آسانسور بيرون زد. با همان نگاه اول حدس 
زد كه دكتر فاني بايد همين فرد باشد: صورتي با پوست سفيد و ريش خاكستري، كمي چاق و آرامش در 

رفتار. قيافه مديران استاندارد اصالح طلبان مذهبي. رئيس به او سالم كرد. و او پرسيد: آقاي حسيني؟ - بله.

هرچند در گفتگوي تلفني قبل از مالقات گفته بود كه حدود 20 دقيقه دير مي رسد، باز هم به خاطر تأخير 
عذر خواست. داخل اتاق شدند. رئيس فكر كرد جمله اي بگويد كه شايد اسباب تلطيف رابطه شود. با نگاه 
به شلوغي و پراكندگي كتاب ها در سراسر اين اتاق كوچك به دكتر فاني گفت: بر اساس تئوري هاي ايزاك 
آديزيس مي توان نتيجه گرفت كه سبك مديريتي شما كارآفريني است؟ منتظر ماند تا از واكنش او بفهمد كه 
آيا به عنوان يك استاد مديريت با نطرات ايزاك آديزيس آشناست يا نه؟ اما او هيچ واكنشي به اين جمله نشان 
داد و همانطور كه مشغول جمع و جور كردن وسايل اتاق بود توضيح داد كه مشغول اثاث كشي است و به 
همين خاطر اتاق شلوغ و پلوغ است. اثاث كشي به كجا؟ اين سؤال به ذهن رئيس نرسيد و به دكتر در جمع 
و جور كردن كتاب ها كمك كرد و فضاي روي ميز را براي بازكردن كالسور اسناد آماده ساخت و مبل كوته 

ترياكي رنگ را كنار ميز تحرير قرار داد.

مرتب كردن اسناد
پيش از عزيمت به سوي دانشگاه تربيت مدرس تمام اسناد معرفي عرف پارلماني را به ترتيب موضوع داخل 
كيسه هاي نايلوني در يك كالسور مرتب كرد و ذره  بين را هم داخل كيف پارچه اي قرار داد كه در صورت 
لزوم بتواند متن ها را بهتر بخواند. اين كالسور را روي ميز باز كرد و كتاب را از كيف در آورد و پيش از 
شروع معرفي عرف پارلماني به ساعت ديوراي نگاه كرد. ساعت دو و 20 دقيقه بود و كوشيد تا برنامه را در 
چارچوب 40 دقيقه تنظيم كند. به اين نتيجه رسيد كه برگزاري يك نشست ديگر الزم نيست در نتيجه بهتر 
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است  مطالب را خالصه تر و سريع تر توضيح دهد كه كل مطالب منتقل شده باشد. 

بدون هيچ نكته جديد
به دليل عجله و نبود فرصت هيچ مطلب جديد مطرح نشد و دكتر فاني نيز هيچ سؤال خاصي نپرسيد. در نتيجه 
خالصه ي همان مطالبي كه معموالً در اين معرفي ها ارايه مي شود بيان شد. در خاتمه جلسه، دكتر فاني تشكر 
كرد. شماره تلفن همراه رئيس را گرفت. نشاني ايميل خود را داد و گفت كه روز پنجشنبه با دكتر اميري قرار 

مالقات دارد و در آن جلسه در اين مورد صبحت خواهند كرد. 

نكته ديگري كه در آخر جلسه مطرح شد اين بود كه به رئيس گفت مقدمه را خيلي طول دادي. در تمام مدت 
منتظر بودم ببينم كه حرف حساب چيست؟ و براي توضيح اين حرف حساب )قواعد ناظر بر پيشنهاد ها( كه 

اصل قضيه است وقت كم آمد. 

نيز  فاني  دكتر  مديريتي  كه سبك  داد  نشان  و  آديزيس  ايزاك  نظريه  بر  است  تأييدي  نهايي  اين جمع بندي 
كارآفريني است و از همان شلوغي روي ميز او به درستي همين نكته قابل تشخيص بود اما رئيس جلسه به 
رغم اين تشخيص درست برخوردش با دكتر فاني به عنوان يك مدير كارآفرين درست تنظيم نشد. چرا كه 

براي چنين افرادي بهتر است كه فوراً و در ابتدا اصل قضيه مطرح شود. 

گروه اربعه
به اين ترتيب، عرف پارلماني به مسجد جامعي، فاني، عالئي و وردي ژاد كه از سوي اميري معرفي شده بودند 
معرفي شد. هرچند چارشنبه هفته آينده دوباره با مسجدجامعي قرار دارد. بايد منتظر ماند كه نتيجه اين معرفي 

به كجا مي انجامد.

حسن نمك دوست:  مدعو ناگهاني
غروب ديروز براي يك پياده روي تفريحي و خريد نان بيرون رفت. روي پل عابر روي كريم خان متوجه 
حسن نمك دوست شد كه از كنار او سبقت گرفت. او را صدا كرد با هم خوش و بش كردند و در پايئن 
پله ها عرف پارلماني را حسن نمك دوست معرفي كرد و از او خواست در صورت تمايل سه كار انجام دهد:

1. به سايت پيام كارفرمايان برود و مطالب را اگر دوست داشت بخواند.
2. در صورتي كه اين قواعد را براي ترويج و تحكيم دموكراسي مناسب تشخيص داد در ترويج آن ها بين 

روزنامه نگاران بكوشد.
3. و اگر عالقمند است در نخستين كارگاه عرف پارلماني نيز شركت كند. 

نمك دوست در جواب گفت دو مورد اول با كمال ميل، اما تصميم ندارد در هيچ كار جمعي اي شركت كند 
و ترجيح مي دهد به فعاليت هاي فردي خود ادامه دهد. 

آنچه كه گذشت خالصه برخورد اتفاقي با حسن نمك دوست در مورد عرف پارلماني است. اگر قرار شد 
روزي اين نوشته ها انتشار عام داشته باشند بايد در مورد اين ماجرا تصميم گرفت كه اين قسمت اصاًل حذف 
شود يا بسط يابد. چون نكات مربوط به حسن نمك دوست به گذشته هاي دور در زندان مربوط مي شود. با 

اين همه خالصه ي آن گذشته ها اشاره وارد بيان مي شود:
با حسن براي نخستين بار در آسايشگاه زندان اوين برخورد داشتت. وقتي از گوهر دشت به اين زندان منتقل 

شده بود. 
در آن مقطع يكي از كم ياب ترين عناصر وحدت كمونيستي در زندان بود. 

پسري فوق العاده با اصول و پايبند به ارزش هاي اخالقي
بعد از زندان در نشريات مختلف كار كرد و دكترا گرفت.

بعداً در بخش آموزشي مؤسسه همشهري كار مي كرد
در همين هنگام و بر حسب تصادف او را در خيابان ديد و به محل كار دعوتش كرد
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دو شماره نشريه اتيكز را كه آن زمان منتشر شده بود در اختيار وي گذاشت
از او خواست كه با خواندن ان ها در مورد تدوين كد اتيكز رونامه نگاري با هم همكاري كنند و او قبول كرد

بعد از اين مالقات چند بار با دفتر همشري تماس گرفت با با او صحبت كند اما موفق نشد. چرا؟

در همين مالقات براي حسن نمك دوست توضيح داد چند بار به تلفني كه داده بودي زنگ زدم. اما جواب 
ندادي تصور كردم كه تمايلي به ادامه رابطه نداري. ادامه ندادم. حسن توضيح داد از آنجا كه تلفنش را داده 
بود نتقل مكان كرده و شايد همين امر سبب شده كه منشي پيام ها را به او منتقل نكد. تا چه اين توضيح باور 

كردني است؟ 

االن و هنگام نوشتن اين يادداشت ها به خاطر مي آورد كه سبك مديريتي حسن نمك دوست سبك بوروكرات 
است و طبق تئوري آديزيس »نه« اين جور مديران »شايد« است و در نتيجه بايد علت پاسخ منفي آن ها را 
جويا شد و در رفع آن ها كوشيد. اما علت نگراني نمك دوست در پرهيز از كار جمعي چيست؟ هزينه و 
ريسك باالي آن؟ و آيا ارزش دارد كه براي حضور او و به رغم آن گذشته اي كه خالصه اش در باال نقل شد، 

بار ديگر با او تماس گرفته شود؟ پاسخ منفي است. 
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جمعه 14 مهر 91
ساعت حدود 7 صبح است. تصميم دارم به كتاب دستورنامه بپردازم. با اين همه،  در طول اين يكي دو روز 

به نكاتي فكر كرده ام كه خوب است نوشته شوند:

سنت شروع نشست ها
در حال حاضر مجامع ايراني رأس ساعت اعالم شده برگزار نمي شود. علت آن يك چيز است، پي آمدهاي 

بسيار زيانباري كه دارد چيزي بدتر. اين زيان ها فهرست وارد يادداشت مي شود:
1. وقتي انجمني نشست خود را رأس ساعت اعالم شده شروع نمي كند، به بي اعتمادي در جامعه دامن مي زند.
روي حرف هايش  مي توان  و  مي زند  درست  هميشه حرف  كه  سازماني  عنوان  به  را  اعتبار خودش   .2

حساب كرد زير سؤال مي برد. 
3. به عادي تر شدن دروغ در جامعه اي كه دروغ در آن عادي است كمك مي كند.
4. به افرادي كه به موقع حاضر شده اند اهانت كرده و وقت آنان را هدر مي دهد.

5. به كساني كه به داليل موجه تأخير داشته اند فشار غيرالزم وارد مي كند. 
بهبودي  امكان  به  اميد  و  دامن مي زند  تو خر جامعه  از وضعيت خر  منفي  تداوم تصور عمومي  به   .6

اجتماعي را تضعيف مي كند. 
7. روحيه اعضاء را با انتظار هاي زيانبار تضعيف كرده و سبب مي شود مجع با عصبانيت و عجله برگزار 

گردد
8. وقتي انجمني حتي در برگزاري نشست هاي خود رأس ساعت اعالم شده ناتوان باشد، اين تصور را 

ايجاد مي كند كه براي تحقق ساير هدف ها و برنامه هاي اعالم شده خود نيز ناتوان خواهد بود. 
9. وقتي انجمني به قول و تعهد خود در شروع نشست هايش پايبند نباشد نمي تواند به ساير قواعد و 

برنامه هاي خود پايبند باقي بماند و رفتار غيرقانوني عماًل از همان ابتدا آغاز شده است. 

حتي يك مورد از زيان هايي كه در باال گفته شد بس است تا سبب شود براي اين فاجعه فكري كنيم. اما علت 
اين تأخير ها در چيست؟

زنگ مدارس
ما تجربه ي مدارس را داريم كه رأس ساعت اعالم شده زنگ مدرسه را به صدا در مي آوردند و به خاطر مسائل 
مختلف زمان زنگ را جلو و عقب نمي بردند. به همين ترتيب، بايد زنگ شروع چلسه نيز درست رأس ساعت 

اعالم شده به صدا درآيد اما چرا در نمي آيد؟
1. اين تصور وجود دارد كه جلسه فقط وقتي به نصاب رسيد بايد شروع شود.

2. نصاب را معموالً حضور بيش از نصف اعضاء اعالم مي كنند در نتيجه تا وقتي به نصاب نرسيده باشد 
نمي توانند جلسه را شروع كنند. 

3. به يك رسم و عادت هم بدل شده و حتي اگر بخواهند رأس ساعت جلسه را شروع كنند عده اي 
اعتراض خواهند كرد و خواهند گفت كمي صبر كنيم تا بقيه هم بيايند

4. احتماالً دليل رفتار بند 3 باال اين است كه وقتي عده اي دير برسند و ببينند جلسه شروع شده ممكن 
است اعتراض كنند كه نمي شد چند دقيقه صبر مي كرديد؟ 

شايد بتوان فهرست باال را هم داد. اما به نظر مي رسد براي شروع مجامع رأس ساعت اعالم شده بايد كارهاي 
زير را انجام داد:

در صورت نصاب 
اگر براي مجمع نصابي تعيين شده باشد )كه در اساسنامه هاي ما معموالً بيش از نصف است و در مجامع عادي 

ظاهراً بيش از دو سوم( راهكارهاي زير قابل تصور است:
1 اعالم شروع جلسه و انجام كارهايي كه بدون نصاب نيز مي توان انجام داد. 

در جامعه  ي ما اين قاعده شناخته شده نيست كه مي توان جلسه را رأس ساعت شروع كرد اما تا پيش از به 
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نصاب رسيدن كارهايي را انجام داد كه نياز به نصاب ندارد. 

تا آنجايي كه االن در خاطر رئيس هست، مجمع در غياب نصاب مي تواند در مورد نشست بعدي تصميم 
بگيرد.در نتيجه مي تواند اين پيشنهاد را به بحث بگذارد كه به دليل عدم حصول نصاب جلسه تا نيم ساعت 
ديگر به تأخير بيفاتد و در اين فاصله يك برنامه ي جذاب را كه نياز به نصاب ندارد، مانند نمايش فيلم، يك 

سخنراني، يك پانل و مسائلي از اين دست. 

ادامه اين بحث مستلزم اين است كه رئيس مفاد كتاب را از اين زاويه مرور كند كه در غياب نصاب چه 
كارهاي ديگري در مجمع مي توان انجام داد. چون نقض دستوركار خود نياز به حصول نصاب و تصويب 

پيشنهاد آن  هم احتماالً با رأي دو سوم نياز خواهد داشت.

نصاب با هر تعداد
اينكه انجمن ها بتوانند رسمًا در اساسنامه هاي خود قيد كنند كه با هر تعداد حضور اعضا نصاب حاصل است، 
مستلزم اصالح قوانيني است كه انجام آن به چندتا انقالب 22 بهمني نياز دارد. اگر اين مانع وجود نداشت، 
نشست ها رأس ساعت اعالم شده برگزار مي شد و كار رسمي خودش را هم شروع مي كرد. اين گزينه فعاًل 
متفي است چون اين تصور غلط در جامعه رواج دارد كه هر نوع فعاليت گروهي قانوني فعاليتي است كه در 

مراجع قانوني به ثبت رسيده باشد. 

در نتيجه راهكار باقي مانده اين است كه نشست رأس ساعت شروع شود اما تا حصول نصاب به كارهاي 
ممكن ديگر بپردازد. 

مشكل ديگر
اينكه در هر لحظه يك انجمن چه تعداد عضو دارد و با حضور چه تعداد نصاب حاصل مي شود نيز يكي از 
آن مسائل عجيب و غريب است. معموالً در آئين نامه ها آخرين فرصت رسمي براي پرداخت حق عضويت قيد 
نمي شود در نتيجه اين امكان را فراهم مي آورند تا با دست كاري در تعداد اعضاي رسمي، با نصاب بازي كنند. 
در حاليكه مثاًل در يك گزارش سازمان بين المللي كارفرمايان ديدم كه تعداد مورد نياز براي نصاب مجمع سال 
آينده را اعالم كرده بود. در حاليكه كعاصكاي ما - به قول دبيركلش - در همان هنگام شروع نصاب سازي 

مي كند. چه فاجعه اي از اين باالتر؟ 

اينكه مسؤالن و اعضاي يك انجمن حتي در قوانين مربوط به انجمن داري مانند قوانين تجارت، و حتي در 
اساسنامه هاي خودشان چنان تقلب روا مي دارند كه حضور يك نماينده وزارت خانه ضروري مي شود، يك 
فاجعه ديگر است. و فاجعه بار تر اينكه حتي به صورت دسته جمعي سعي مي كنند سر اين نماينده وزارتخانه 

را نيز كاله بگذارند. خدايا بد جوري ما را به خال خود رها كرد اي. 

يك موضوع ديگر نيز هنگام شروع اين نوشته در ذهنم بود كه اكنون نيست. 
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دوشنبه 17 مهر 1391
ديروز صبح خانم بهرامي زنگ زد و گفت آقاي بهشتي گفته اند اشكالي ندارد مي توانيد بياييد. داود )از اين جا 
به بعد براي اشاره به راوي از اسم داود استفاده مي كنم( خيلي خوشحال شد. اينكه شخصي مثل بهشتي با آن 
فضل و با آن هم گرفتاري هنوز به اين بحث ها عالقه نشان مي دهد نشانه  بسيار خوبي است. قرار شد ساعت 

سه و نيم در دفتر دانشنامه او را ببيند. 

خصوصيات كلي بهشتي
با اينكه ساعت سه و نيم بعد از ظهر با مهندس قرار داشت و كوشيده بود بدون تأخير به محل قرار برسد، 
با اين همه، وقتي وارد سالن ورودي دانشنامه شد مجبور بود تا ساعت چهار صبر كند. بعد از تلفني به اتاق 

مهندس و نگرفتن پاسخ به او گفتند مهندس سر نماز است و نماز او نزديك به نيم ساعت طول كشيد. 

در همين فاصله جواني وارد شد كه با مهندس كار واجبي داشت. به او هم همين جواب را دادند و در نتيجه 
او هم تا ساعت چهار منتظر ماند. سرانجام هر دو با هم به اتاق مهندس دعوت شدند. 

بهشتي پيشت ميز كارش نشسته بود و داشت زير برگه هايي كه آن جوان به او داده بود امضاء مي كرد. با رفتن 
جوان نوبت داود رسيد. احوال پرسي؟ و بعد:  داود با اشاره به صحبت مهندس بهشتي در نخستين نشست 
هم انديشي عرف پارلماني در مورد صريح الهجه بودن لر ها از او درخواست كرد تا در اين مورد توضيح دهد. 

در نخستين نشست هم انديشي در مورد بحث هايي كه نمايندگان عطارديان به راه انداختند دعوايي در گرفت 
و داود با صراحت نسبت به خطاهاي خود به عنوان برگزار كننده ي آن نشست به نكاتي اشاره كرد كه اساب 

ناراحتي نمايندگان عطارديان شد.

)اگر اين نكات در آغاز اين يادداشت ها نيامده يا قرار نيست بيايد، بايد در جايي ديگر به طور كامل تشريح 
شود. در اينجا فقط براي آنكه فراموش نشود، سر فصل هاي آن ها مطرح مي شود:

داود خواست  از  و  بود  كار  بين المللي  كنفرانس  عازم  مهندس عطارديان، وي  از  در جريان دعوت   .1
نشست را عقب بياندازند. اين كار كه ممكن نبود. به همين خاطر عطارديان،  دو نفر از كاركنان دبيرخانه 

انجمن شركت هاي ساختماني را به عنوان نمايندگان خود انتخاب و به داود معرفي كرد. 
2. قرار شد دكتر عليزاده به عنوان نماينده عطارديان متني را كه داود در حمايت از نشست عرف پارلماني 
نوشته بود بخواند. و خزاعي هم كه قائم مقام عطارديان است به نمايندگي از او به ميهمانان خيرمقدم 

بگويد. 
3. در جريان نخستين نشست، هر دو نماينده عطارديان وارد مذاكرات شدند و هر دو به صورت جديد با 
كل جلسه و هدف هاي آن مخالفت كردند. اين مخالفت با تمام آنچه كه در ابتداي جلسه مطرح شده بود 

در تعارض كامل بود و بحث اصلي جلسه هم به دنبال مخالفت هاي اين دو به انحراف رفت.
4. داود وارد مذاكره شد و با استناد به همين تجربه خاطر نشان كرد كه همين تجربه امروز نشان مي دهد 
كه فقدان چين قواعدي چه لطماني به فعاليت هاي انجمني ما مي زند. بعد ادامه داد كه قرار بود اين دو 
به عنوان نمايندگان عطارديان فقط خير مقدم بگويند و پيام او را بخوانند و نه اينكه در مورد چيزي كه 
نمي دانند وادرد مذاكره شوند. حرف هاي داود به تريج قباي اين دو نفر برخورد و دعوا باال گرفت  و ساير 

اعضاء هم سعي كردند كه به اين دعوا خاتم دهند. 
5. در وسط همين جر و بحث ها بود كه بهشتي به اين نكته اشاره كرد كه داود مثل لر ها فردي صريح و 

بي رودربايستي اصت. 
6. وقتي مهندس بهشتي جلو ورودي انجمن شركت هاي ساختماني با داود و جمالي خداحافظي مي كرد 

به داود گفت اگر دوست داشتي روزي در مورد علت صربح لهجه بودن لر ها صبحت خواهد كرد. 
7. به دنبال همان قول و قرار چند ماه پيش بود كه داود در ابتداي جلسه ديروز از بهشتي درخواست كرد 

تا در اين مورد صبحت كند و بهشتي نيز توضيح جامعي ارايه داد(.
اما پيش از نقل اين نكات، ادامه خصوصيات بهشتي.
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1. با اينكه نيم ساعت پشت در اتاق او به انتظار نشسته اي، مهندس بهشتي در اين مورد هيچ اشاره اي نمي كند. 
شايد به اين خاطر كه اين موضوع براي او عادي شده است. درست مانند پزشكان كه انتظار بيماران در سالن 

انتظار آنان عادي است و هيچ پزشكي از اين بابت از بيماران خود عذر خواهي نمي كند. 

2. در همان نخستين نشست كه بهشتي هم آمده بود، آقاي جمالي و من او را تا دم در همراهي كرديم. در 
طول اين مسير طوالني حتي يكبار هم بهشتي بابت اين كار تشكر نكرد و از ما نخواست كه به سالن برگرديم. 
براي او اين بدرقه كاماًل عادي بود. انگار ما به ميل خودمان به دنبال او روان شده  ايم. البته كه به دلخواه خود 
و صرفًا به اعتبار احترامي كه براي اين شخص محترم قائل بوديم چنين كرديم. اما او حتي يك بار هم نگفت 
كه خوب. احترام بس است به كار خود برگرديد. در حاليكه اگر به عنوان مثال، داود به جايي برود و كسي 
براي بدرقه دنبال او روانش شود تا او را به سرجاي اول خود برنگرداند نمي رود. اين تفاوت هاي از كجا 
ريشه مي گيرد. مي توان شهادت داد كه بهشتي مردي متكبر و خودخواه نيست. اما اين كه او را بدرقه كنند به 

نظرش امري طبيعي مي آيد. 

3. درست در جريان نوشتن بند 2 باال خاطره اي به ياد داود آمد كه نقل آن مفيد است. 
آن روز ها كه بهشتي رئيس مؤسسه فرهنگي شهرداري تهران بود، روزي كرباسچي وارد حياط ساختمان شد و 
بهتشي با دلشوره  عجيبي سراسيمه به حياط آمده بود تا از كرباسچي استقبال كند. همين تجربه نشان مي دهد 
ارباب رجوع  با يك  با برخوردش  او  برخورد  از مقامات ارشد به دفتر او وارد شود،  احتماالً  كه اگر يكي 

يكسان نخواهد بود. 

در همين مورد نيز، نقل خاطره اي از براري جالب است. او كه باجناق آقاي ارگاني است نقل مي كرد كه روزي 
در منزل ارگاني يك مهماني بوده و او هم شركت داشته است. در آن مهماني افراد گوناگوني حضور داشته 
اسند و به نظر مي  رسد يك حلقه قدرت بوده است. در آن نشست بهشتي و كرباسچي هم حضور داشته اند اما 
به روايت براري، وقتي كرباسچي وارد مي شود، درست و بدون هيچ ترديدي به باالترين نقطه ي اتاق مي رود 
و در همان جايي كه برايش آماده مي كنند قرار مي گيرد. انگار كه رياست او در آن جمع محرز بوده و جاي 
رياست نيز در باالي اتاق است. اما بهشتي در باالي اتاق نمي نشيند. بر اساس تحليل براري نحوه ي نشستن 
افراد در آن نشست، حاكي از روابط قدرت حاكم بر گروه بوده است كه در رأس آن كرباسچي قرار داشته 
است. ظاهراً همين حلقه هاي قدرت بود كه در طول انقالب سمت  هاي دولتي بر اساس آن تقسيم مي شده و 

هنوز مي شود. 

4. در جريان مذاكرات، مهندس بهشتي پيپ خود را روشن كرد و انبوهي دود خوش بو را به طرف داود 
فرستاد. داود فكر كرد مهندس بايد به خاطر مي داشت كه او مشكل ريوي دارد. در اين مورد برايش توضيح 
داده  بود. وقتي دود پيپ به صورتش خورد چيزي نمانده بود كه دچار تهوع شود. نفسش به شماره افتاد. اما 
كوشيد تا تمام واكنش هاي غيرارادي بدنش در برابر دود پيپ را مخفي كند. با اين همه، بهشتي احتماالً متوجه 
اين واكنش ها شد. اما هيچ چيز نگفت و به مرور پيپ كشيدن را كنار گذاشت. بدون آنكه مثاًل عذر خواهي 
كند. در حاليكه، به عنوان يك نمونه، داود ممكن نيست در حضور ديگران سيگار بكشد يا از آنان اجازه نگريد 
و عذر خواهي نكند. تفاوت اين رفتارها از كجا سرچشمه مي گيرد: تربيت كودكي و اعتماد به نفسي كه از 
مادر رسيده؟  يا شگرد هاي اكتسابي براي اعمال اقتدار در جريان يك جنگ قدرت ناخواسته در ميان خواهران 
و برادارن؟ يا شگردهايي كه در بزرگسالي و براي اعمال قدرت مديريت به دست آمده است؟  احتماالً تمام 

اين ها و چيزهاي ديگري مثل خصوصيات ارثي در اين ماجرا دخيل است. 

5. به هر حال، موضوع اقتدار و اعمال اقتدار در نظام هاي غير دموكراتيك و نظام هاي دموكراتيك موضوع قابل 
تأملي است و نمي توان بدون حل و فصل اين موضوع به دموكراسي دست يافت. تأمل در اين خصوصيات 
مهندس و ساير اعضاي گروه از اين زوايه مهم است كه آنان مسأله اقتدار را چگونه مي بينند و اين موضوع 
چگونه بايد در گروه هاي دموكراتيك حل و فصل شود به ويژه هنگامي كه قرار است افراد مقتدري در جمع 
حضور يابند كه هر كدام براي خود اقتدار دارند. به همين داليل بود كه اين دسته از خصوصيات مهندس كه 
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به نظر مي رسد در ر.وش هاي اعمال اقتدار كاربرد دارند مورد توجه قرار گرفت. 

عدم برگزاري كالس جبراني مشترك
شايد همين جا ذكر اين نكته مناسب باشد كه در نشست هشتم دكتر معين، مهندس بهشتي و مهندس گلسرخي 
شركت نكردند. اما حتي تصور اينكه بتوان براي بهشتي و معين جلسه مشتركي گذاشت به ذهن نمي آمد. كدام 
يك از اين دو بايد به دفتر آن ديگري مي رفت؟ داود به هيچ كدام از آنان پيشنهاد نشست مشترك نداد. آيا 
خود اين رفتار داود نوعي ذهن خواني نيست كه طبق قواعد عرف پارلماني ممنوع شده است؟ آيا بهتر نبود 
از آنان مي پرسيد آيا با يك نشست مشترك موافق هستند يا نه؟ و اگر موافق بودند، آيا مي شد از يكي از اين 
دو خواست تا در دفتر آن ديگري حضور يابد؟ به هر حال حدس داود اين بود كه احتماالً يكي قبول نمي كرد 
به دعوت ديگري پاسخ دهد و همين امر ممكن بود به ادامه روابط آنان در گروه لطمه بزند و به همين خاطر 

اصاًل اين موضوع را حتي پيشنهاد هم نداد.

پاسخ  به سؤال از صراحت لهجه لر ها
در اين كه لر ها صريح الهجه هستند ترديدي نيست. آنان نسبت به ساير خرده فرهنگ هاي ايراني با صراحت 
همين  آيا  كه  نيست  مشخص  درستي  به  و  است  رايج  تصور  يك  اين  مي كنند.  بيان  را  خود  نظر  بيشتري 
خصوصيت به روش علمي بررسي و اين گزاره تأييد شده است يا نه. به هر حال، اگر اين فرض پذيرفته شود 

كه لر ها صريح الهجه تر هستند، در آن صورت اين مسأله مطرح مي شود كه چرا؟

مهندس بهشتي در نخستين نشست هم انديشي و در توصيف خصوصيت داود به اين نكته اشاره كرد كه داود 
مثل لر ها صربح   لهجه است. همان جا از داود پرسيد لر است و داود هم جواب داده بود: نه. اما چرا داود در آن 
جلسه اينقدر صريح الهجه به نظر مي رسيده است؟ از اين سوآل هاي حاشيه اي صرف نظر شود بهتر است. به 
هر حال مهندس بهشتي كوشيد تا علت صريح الهجه بودن لر ها را توضيح دهد و خالصه توضيح هاي او - آن 

طور كه داود برداشت كرده و به خاطر دارد - در ادامه تشريح مي شود:

تعامل فرهنگي بيشتر، پيچيدگي بيشتر
به نظر مي رسد محور اصلي تئوري بهشتي براي توضيح صريح الهحه بودن لرها بر اين فرض استوار بود كه 
هرچه امكان تعامل فرهنگي بين گروه هاي انساني بيشتر فراهم باشد، اعضاي آن گروه ها پيچيده تر مي شوند. 
وي در تبين اين نظريه به توصيف شرايط اقليمي لر ها در سلسله جبال زاگرس پرداخت و خاطر نشان ساخت 
كه در تمام سلسله جبال زاگروس فقط شهر كرمانشاه را مي توانيم ببينيم كه اين شهر هم در محل گذر مستر 
شده است و كتيبه هاي بيستون هم روي كوهي سر همان راه نصب شده است. در قسمت جنوبي زاگرس 
كم ترين امكان تبادل فرهنگي بين اقوام گوناگون وجود داشته است در حاليكه اقوام ساكن در دامنه ي جنوبي 
البرز به دليل وجود راه ابريشم با ساير ملل چين و هند تبادل فرهنگي داشته اند و همين امر سبب پيچيده تر 

شدن گروه هايي كه در اين قسمت از ايران مستقر هستند شده است. 

مهندس بهشتي براي تبين نظر خود تعدادي فاكت تاريخي نيز در طول صحبت خود ارايه داد كه مثل هميشه 
جالب بود. از جمله اينكه چيني ها غرب جهان را خراسان مي پنداشتند و براي انكه بدانند آن سوي خراسان 
چه خبر است گروهي را به ايران مي فرستند و ايراني ها نيز براي آنكه انحصار ارتباط با غرب را در اختيار 
خود داشته باشند اين گروه چيني را با توصيف هاي عجيب و غريب از غرب و راه هاي دشوار رفتن به غرب 
مي ترسانند. آنان اطالعاتي در مورد درياي مازندران به چيني  ها مي دهند اما آنان را به تماشاي درياي عمان 

در جنوب ايران مي برند. 

چند زبان در حوالي سمنان
يكي ديگر از نكاتي كه بهشتي در سخنان خود به آن اشاره كرد اين بود كه مردم حوالي سمنان با چندين زبان 
مختلف صبحت مي كنند. داود نسبت به اين موضوع كنحكاوي بيشتري نشان داد و بهشتي تأكيد كرد: زبان و 
نه لهجه. وي نام 5 زبان را بر شمرد كه فعاًل شهميرزادي آن به خاطر داود مانده است. اين نكته بسيار مهم و 
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جالب است و داود همانجا كه اين نكته را شنيد تصميم گرفت كه در اين مورد بيشتر تحقيق كند. 

بهشتي در سخنان خود به اين نكته هم اشاره كرد كه »سند« به معناي رودخانه و زاگرس به معناي كوه هم 
هست. و ايرانيان بوده اند كه براي كشور هند اين نام را گذاشته اند كه در واقع همان واژه سند است كه به 
هند تبديل شده است. وي اشاره كرد كه نهرو نيز در كتاب نامه هاي پدري به دخترش اين نكته را يادآوري 
مي كند و از ايراني ها به خاطر انتخاب اين نام زيبا تشكر كرده است. )بعد از نوشتن اين بند، به دو واژه سند و 
زاگروس در فرهنگ لغات معين مراجعه شد. به نوشته اين فرهنگ زاگروس نامي بود كه يونانيان به كوه هاي 
پشت اين كوه كه به پاتاق معروف است داده اند و سند نيز يك لغت سانسكريت است كه به همان رودخانه يا 
جلگه سند گفته مي شود. اگر قرار به نشر اين مطالب باشد هر دو اين واژه بايد با دقت بيشتري بررسي شوند 

و به برداشت صحبت هاي راوي از صحبت هاي بهشتي اتكاء نبايد كرد(.

تئوري دكتر شعباني در اين زمينه
بعد از اتمام توضيح هاي بهشتي داود رشته سخن را به دست گرفت و اول به طرحي اشاره كرد كه دوستان 
از طريق ايميل براي او فرستاده بودند. اين طراح چيني، با مجموعه اي از طرح هاي ساده كوشيده بود به زعم 
خودش فرهنگ شرق و غرب را مقايسه كند. به اين ترتيب، در دو ستون و در رديف هاي مقابل هم طرح هايي 

را كشيده بود. يك ستوان مبين خصوصيات فرهنگي عرب و ستون ديگر از آن شرق. 

داود در ادامه توضيح داد يكي از اين طرح ها دو نقطه بود كه خط آن ها را به هم وصل مي كرد. اما اين خط 
در ستون مربوط به تمدن غرب يك پاره خط مستقيم بود در حاليكه در ستون مربوط به فرهنگ شرق، اين 
خط، در واقع يك كالف پيچ در پيچ بود. داود با اشاره به اين طرح ادامه داد در مرحله اول بايد تعريف دقيق 
تري از پيچيدگي ارايه داد. آيا پيچيدگي به معناي پيشرفته تر بودن يا شدن ذهن است؟ يا به صورت عمدي 
پيچاندن يك نكته ساده؟ به عالوه، آيا پيچدگي يك امر مطلوب است يا نه؟ و در اينجا بهشتي به اين سؤالها 

افزود كه آيا مردم به انتخاب خودشان پيچيده مي شوند يا يك روند ناخواسته بوده است؟ 

داود درادامه توضيح داد با اين همه، براساس تئوري دكتر شعباني مي توان به نحو ديگري اين پيچيدگي را 
تبين كرد. دكتر شعباني معلم تاريخ داود در دانشكده ادبيات دانشگاه ملي قبل از انقالب بوده است كه نكات 
بسيار مهمي را در مورد مباني تاريخ اجتماعي ايران مطرح كرده است. وي در ادامه گفت سال 54 دكتر شعباني  
مي گفت كه تقريبًا به تمام كشورهاي جهان، به ويژه آسيا، خاورميانه و آفريقا و اروپا را با يك نگاه پژوهشي 

سفر كرده است و در مقايسه با تمام آن كشورها، ايراني ها بيش از ديگران به هم سالم مي كنند. چرا؟

داود در ادامه داد كه بر مبناي تئوري دكتر شعباني هم مي توان به روش ديگري موضوع پيچيدگي ايرانيان را 
تبين كرد. بهشتي در اين موقع هيچ عالقه اي از خودش نشان نداد كه روايت داود از تبين دكتر شعباني را 

بنشود و داود هم به اين بحث ادامه نداد و موضوع را به عرف پارلماني كشاند.

ياد مهندس بهتشي
در حلسه هشتم بود كه داود صحبت هاي خودش را با ياد نكته ي مهمي كه مهندس بهشتي در نخستين نشست 
هماهنگي مطرح كرده بود شروع كرد و خاطر نشان ساخت كه مهندس بهشتي به نكته بسيار مهمي اشاره كرد 
و آن اين بود كه آيا قواعد عرف پارلماني با عادات ما ايرانيان انطباق دارد يا نه؟ وي در ادامه تأكيد كرد كه 
برخي از قواعد عرف پارلماني با عادات ما ايرانيان مغاير است. در نتيجه بهتر است به مرور كه اين قواعد را 
ياد مي گيريم به اين مغايرت ها نيز توجه كنيم و بكوشيم تا روش هايي را ابداع كنيم تا بر اساس آن ها عادات 
خود را تغيير دهيم. در ادامه همين صبحت ها بود كه داود دو موضوع رياست و انتقاد را مطرح كرده بود و 
همين  ها را نيز براي مهندس بهتشي دوباره و با بسط بيشتر توضيح داد. و روشن بود كه اين موضوع ها مورد 

توجه فراوان مهندس بهشتي قرار بگيرد.

داود ادامه داد بعد از نكته اي كه شما در نخستين نشست مطرح كرديد اين قواعد از نظر مغايرت آن ها با 
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عادات ما ايراني ها نيز مورد توجه قرار مي گيرد و به مرور فهرست اين مغايرت هاي تدوين مي شود تا بعدها 
هم علت اين عادت ها شناخته شود، هم مغايرت  آن ها با قواعد و هم اين نكته بررسي شود كه آيا آن  عادت ها 
براي كار جمعي ما مناسب ترند يا اين قواعد؟ اگر قواعد كارآتر و مفيد تر باشند،  در آن صورت بايد بكوشيم 
تا عادات خود را تغيير دهيم و براي اين كار نيز به رويه ها و روش هايي نياز داريم كه با تمرين آن ها عادات 

ما به مرور تغيير خواهد كرد. 

تأكيد بر ضرورت اين قواعد
در اين بخش از صحبت ها داود تأكيد كرد كه نفس همبستگي و نفس با هم بودن انسان ها يك ارزش است. 
بعد از مهندس پرسيد: آيا جز اين است؟ و مهندس با شعف تأييد كرد. بعد داود ادامه داد ولي ما دانش فني و 
مهارت رسيدن به اجماع و رسيدن به همبستگي را بلد نيسيتم و اين قواعد براي اين كار مفيد هستند. دوباره 
از وي پرسيد آيا مفيد نيستند؟  و مهندس بهشتي با سر تأكيد كرد و داود ادامه داد در حال حاضر حتي اعضاي 

هيأت امناي يك بيمارستان هم نمي توانند دور هم جمع شوند و تصميم بگيرند. 

اشاره به تجربه حسن روحاني
داود در ادامه به خاطرات حسن روحاني كه اخيراً به صورت كتابي در مورد انرژي هستي منتشر شده اشاره 
كرد و گفت كه دكتر روحاني جايي در كتاب خود به نشست هاي شوراي عالي امنيت ملي اشاره مي كند و 
توضيح مي دهد كه حتي در آن شوراي نيز اعضا بلد نبودند كار جمعي بكنند و دعوايشان مي شد و جلسات به 
هم مي خورد. داود سپس تصريح كرد كه دكتر روحاني جمعبندي مي كند كه ما ايرانيان عادت به كار جمعي 
ندارم در حاليكه مسأله عادت نيست بلكه ما كار جمعي را بلد نيستيم. تمام اين صحبت ها را مهندس بهتشي 

با حركت سر تأييد مي كرد. 

رياست مآبي
داود در ادامه صحبت هاي خود به موضوع حساسيت عجيب و غريب ايرانيان نسبت به مقوله رياست پرداخت 
و از جمله گفت حتي امام هم مي گفت من را نوكر صدا كنيد بهتر است تا رهبر. در حاليكه آدمي مثل اوباما 
در آمريكا هيچوقت اينطور حرف نمي زند. او رهبر است و وظايفش را به عنوان رهبر انجام مي دهد و از كسي 

هم نمي خواهد او را نوكر صدا بزنند. چرا در ايران اين طور است؟ 

وي در ادامه افزود در اين كتاب اشاره شده كه رئيس جلسه بايد در اشاره به خودش از ضمير سوم شخص 
مفرد استفاده كند. و من هم به عنوان رئيس جلسه تمرين هاي زيادي كرده ام تا در اشاره به خودم از سوم 

شخص استفاده كنم و بايد ديد كه اين موضوع كمكي به حل اين معضل مي كند يا نه؟

وي در ادامه به ذكر خاطر ه اي پرداخت كه روحاني  اي به نام مهاجري )يا مهاجراني( سال هاي قبل از انقالب و 
در دوره اي كه طرح مسائل اجتماعي مشتري داشت باالي منبر مطرح كرده بود. به روايت آن آخوند - كه مثل 
بسياري از روايت آخوند هاي منبري نبايد جدي گرفت - آفتابه بپاي مسجد شاه تهران آفتابه ها را به رنگ هاي 
مختلف رنگ كرده بود و يك چوب بلند هم دست گرفته بود. هر كس آفتابه اي بر مي داشت با چوب روي 
دستش مي زد و مي گفت: قرمز را بر ندار، سبز را بردار. و نفر بعدي كه سبز را بر مي داشت باز هم با چوب 
روي دستش مي زد كه سبز را برندارد و آبي را بر دارد. آن روحاني با اين روايت رئيس مآبي و رياست دوستي 
رئيسان دستگاه هاي دولتي را به نقد مي كشيد كه صرفًا براي اعالم حضور خودشان براي ارباب رجوع قاعده 

تنظيم مي كنند و مردم را مجبور به رعايت آن ها مي كنند. 

به نظر مي رسد حتي اشاره اي به اين موضوع كافي بود تا مهندس به اين مشكل مهم اذعان كند. اما چه بايد 
كرد؟  داود توضيح داد كه عالوه بر استفاده رئيس از ضمير سوم شخص،  عالوه بر محدوديت رئيس در شركت 
در مذاكره و دادن رأي علني، مي توان مصوبه اي را به تصويب رساند كه به جاي رئيس از او با عناوين ديگر 
مثل مبصر، ناظر يا حتي نوكر ياد كرد. مهم اين است كه به اين مسائل توجه كنيم و راه حال مشكالت كار 

جعمي را بيابيم و براي حل آن ها همت كنيم. 
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انجمن انجمن ها
انجمن  اين  هدف  اما  است.  انجمن  از  بيرون  چيزي  انجمن  يك  هدف  معموالً  داد  توضيح  ادامه  در  داود 
نفس انجمن است و قرار است تمام موانع توسعه ي فعاليت هاي انجمني در همين انجمن شناسايي و مورد 
بررسي قرار بگيرد. به همين خاطر، كوچك ترين رويدادي كه در نشست هاي ان انجمن رخ مي دهند موضوع 
پژوهش هاي جدي هستند كه بايد به راهكارهاي عمل براي رفع اين مشكالت منجر شوند و اتفاقًا همين 
جاست كه حضور شما در اين نشست ها اهميت مي يابد. چون شما در اين زمينه تجربه داريد و مي توانيد 
بسيار مؤثر باشيد. به نظر مي رسد اين بحث ها و اين رويكردها مهندس را به حضور فعالتر در نشست هاي 

هم انديشي بيشتر ترغيب كند. 

ناراحتي از انتقاد
موضوع بعدي كه داود مطرح كرد اين بود كه طبق قواعد اين كتاب، پيشنهاد دهنده از پيشنهاد بايد متمايز و 
تفكيك شود. وقتي پيشنهادي مطرح شد و مورد حمايت قرار گرفت و رئيس آن را قرائت كرد آن پيشنهاد 
ديگر هيچ ارتباطي با پيشنهاد دهنده ندارد و در مالكيت مشاع گروه در آمده است. حتي اگر پيشنهاد دهنده 
بخواهد پيشنهاد خود را پس بگيرد بايد از مجمع اجازه بگيرد و مجمع هم بايد اجازه بدهد. به نظر مي رسد 
اين تمهيدات براي اين باشد كه افراد بتوانند به راحتي به پيشنهادها حمله كنند اما كوچكترين بي حرمتي 
به پيشنهاد دهنده ممنوع است. وي در ادامه توضيح داد با اين همه، به نظر مي رسد ما ايرانيان از اينكه به 

پيشنهادهاي ما انتقاد شود يا رأي نياورد ناراحتي مي شويم؟ چرا؟

يكي از مغايرت هاي اين قواعد با عادات ما همين است. چرا ما ناراحت مي شويم؟ و چگونه بايد پيشنهادهاي 
خود را مطرح كنيم تا ناراحت نشويم؟ 

داود در ادامه به اين نكته اشاره كرد كه اگر كسي از رنگ پيراهن من ايران بگيرد حق داردم ناراحت شوم و 
فكر كنم كه به كسي مربوط نباشد كه من پيراهن چه رنگي اي پوشيده ام. اما وقتي در جمعي پيشنهاد مي كنم 

پيراهن خاكستري بپوشيم بايد به اين نكته توجه كنيم كه ديگران حق دارند با پيشنهاد ما مخالف باشند. 

تصميم در مورد اراده ها و نه عقيده ها
بيافتد كه در مجامع و گروه ها،   اين نكته جا  از بحث بود كه داود اشاره كرد الزم است در  اين بخش  در 
اراده هاي اعضاء مورد بحث قرار مي گيرد و نه عقايد آنان. و در هر گروه و در هر لحظه اين اراده ي اكثريت 

است كه حاكم مي شود و تمام اين قواعد نيز براي متبلور ساختن اراده جمع است و نه عقيده جمع. 

در اين بخش از بحث مهندس اشاره كرد كه حتي عقايد مختلف نيز حق مردم است و نبايد كسي ناراحت 
شود. داود گفت بله اما چرا ناراحت مي شويم و اين ناراحتي كه ناشي از عادات ذهني ماست چگونه تغيير 

مي كند؟ 

نيت خواني: مشكلي ديگر
داود در ادامه صحبت خود اشاره كرد كه يكي ديگر از عادت هاي ما كه با قواعد كار جمعي مغاير است نيت 
خواني و ذهن خواني است. اينكه آيا مردم ايران بيش از ديگر مردم جهان دست به نيت خواني مي زنند يا نه، 
براي من روشن نيست چون من شخصًا به هيچ كشور خارجي سفر نكرده ام. اما به نظر مي رسد هيچ ايراني اي 
بدون توسل به نيت خواني نتواند كار خودش را پيش ببرد. اما اين عادت براي كار جمعي بد و مخرب است. 
در نتيجه افراد بايد در كار جمعي ياد بگيرند كاري به نيت ساير اعضا نداشته باشند و به داليلي كه شفاهًا و 
لفظًا بيان مي كنند اعمتاد كنند و اگر سوآلي دارند - با پيشنهاد درخواست توضيح - بپرسند. اما مي دانيم كه 

اين عمل اتفاق نمي افتد و نياز به تمرين است. 

گروه و نه جامعه كل 
يكي از روش هاي نادرست در اين گونه مباحث اشاره با »ما« با يه »ايرانيان« يا »جامعه« است. داود در اين 
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بخش از صحبت هاي خود اشاره كرد كه اين جور عادت در سطح جامعه فقط با تحوالت اجتماعي تاريخ 
ممكن است كمي تغيير كنند. بنا بر اين، موضع بحث ما نمي تواند جامعه به طور كلي باشد بلكه هدف ما 
بايد گروه خودمان باشد و بايد بعد از پذيرش اين ارزش ها و قبول آن ها تمرين هايي انجام دهيم تا به مرور 
در داخل گروه خودمان اين عادت ها را كم رنگتر كنيم يا رفتارهاي ناشي از اين عادات را بشناسيم و نپذيريم. 

تجربه ي انجمن هاي گمنام
در اين بخش از گفتگو داود به تجربه موفق انجمن هاي گمنام اشاره كرد كه براي ترك اعتيارد سازماندهي 
شده اند و در حال حاضر در سراسر ايران حدود 600 هزار عضو دارند. وي از مهندس بهشتي پرسيد آيا چيزي 
در مورد اين انجمن ها مي داند و او جواب داد نه. خوب. اسباب تأسف است. اما در فرصت كم باقي مانده 

داود تصميم گرفت كمي در مورد اين انجمن ها براي مهندس توضيح  دهد.

وي در ادامه توضيح داد كه چند نفر از اقوام نزديك من بعد از حضور در اين انجمن ها اعتياد را ترك كرده اند 
و از يك ديو به يك فرشته تبديل شده اند. شما ممكن است اين بيان را اغراق شده بيابيد. اما واقعيت اين است 
معتاداني كه حاضر بوده ا ند براي دست يابي به كمي مواد مخدر ناموس خود را بفروشند بعد از طي اين مراحله 
به كساني تبديل مي شوند كه حاضرند براي كمك به يك معتادي كه در حال ترك است تا ارديبل هم بروند. 

داود در ادامه صحبت هاي خود و با اشاره به برخي از آداب و مراسم اين انجمن ها، مثل بغل كردن اعضا و 
اعالم مدت پاكي، نتيجه گرفت كه تجربه انجمن هاي گمنام كه خارج از سلطه روحانيت، دولت، احزاب و 
روشنفكران به اين دستاوردهاي عظيم رسيده نشان مي  دهد كه ما هم مي توانيم با بهره گيري از تجربه هاي آن 
انجمن در ايجاد رويه ها و مراسمي براي تغيير عادات و ايجاد عادت هاي رفتاري جديد كارهايي انجام دهيم. 
به همين دليل عالوه بر قواعدي كه در اين كتاب آمده، ما هم مي توانيم رويه هايي را تدوين كنيم كه افراد با 

تمرين  آن ها به مرور عادات مغاير با فعاليت هاي جمعي را در خودشان تغيير مي دهند. 

واكنش مهندس 
به نظر مي رسد واكنش مهندس به تمام اين مباحث فوق العاده تشويق كننده بود و از نگاه و چهره ي او به 
راحتي مي شد دريافت كه با چه تحسين و تشويقي به اين مباحث گوش مي هد. در همين جا بود كه داود هم 
بر حضور وي در اين انجمن تأكيد كرد و مهندس تصريح كرد كه خيلي دلش مي خواهد در آن شركت كند  و 
هم از او خواست كه دوستان خودش را معرفي كند و نام دو نفر از دوستان او را كه با هم همكاري مي كنند 
ذكر كرد اما بهشتي با سر رد كرد و گفت دنبال افرادي مي گردم كه قدر اين ها را بدانند. و در پاسخ به اين 

سوال كه مگر آن همكاران قدر نمي دانند به عالمت نفي سرتكان داد. 

موضوع آخر
اخرين موضوع، ارايه درس هايي بود كه اين جلسه اساسًا به خطر آن برگزار شده بود. اما فرصت تمام شده 
بود كه كس ديگري منتظر مهندس بود. داود متن پرينت شده قسمت 33 كتاب را كه به »تقاضا ها و سوآل ها« 
پرداخته است به مهندس دارد و خيلي سريع چند جمله در مورد اين پيشنهادها توضيح داد. بعد متن يك 

پيشنهاد جايگزين را كه در نشست هشتم نيز توزيع شده بود كه به مندس داد و آماده رفتن شد. 

نهايت تشويق
هنگام رفتن فرارسيده بود. خانمي در سالن منتظر بود تا به اتاق مهندس بيايد. داود بلند شد و صورت مهندس 
را  بوسيد تا برود. مهندس ضمن خداحافظي گفت از اين همه همتي كه تو داري من خجالت مي كشم كه 
نمي رسم در نشست ها شركت كنم. و ادامه داد: دنبال كساني هستم كه قدر اين را بدانند. اين بزرگترين تشويق 

بود. داود هم در ادامه ي بحث خود در مورد اعجاز انجمن هاي گمنام گفت: ما از معتادها كه كم تر نيستيم. 
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پنجشنبه 20 مهر 1391
طبق قرار قبلي براي مالقات دوم با مهندس مسجدجامعي حدود يك ربع به هشت از دفتر بيرون زد. حدود 
هشت و ربع به ضلع شمالي پارك هنرمندان رسيد و بعد از كمي ترديد روي يكي از نيمكت هاي كنار پياده رو 

نشست تا يك ربع باقي مانده را نفس تازه كند. چند صحنه كه در اين فاصله مشاهده كرد ارزش نقل دارد:

رفتار عجيب رفتگر جوان
جواني بلند باال و باريك اندام با موي بور و لباس كار سبزرنگ كاركنان فضاي سبز يك كيسه پالستيك سبز 
رنگ به دست به موازات باغچه ي باريك كنار جوي آب جلو مي آمد و آشغال هاي داخل باغچه را جمع 
مي كرد اما نكته جالب اينكه آشغال ها را در كيسه زباله خود نمي ريخت بلكه آن ها را در جوي كنار باغچه 
مي انداخت. رفتار جالبي بود. ظاهراً او مسؤل نظافت جوي كنار خيابان نبود و فقط بايد باغچه را تميز مي :رد. 

به همين خاطر به سادگي آشغال ها را از باغچه بر مي داشت و داخل جوب مي انداخت. 

رفتار عجيب يك زن 
در همين فاصله متوجه زن ميانسالي شد كه شلوار، مانتو و روسري سياه به تن، با عچله از جلوي او عبور 
كرد. نگران شد كه چه باليي بر سر او آماده است. كمي بعد، همان زن، با همان علجه، مسير رفته را برگشت 
و از نظر دور شد. اين بار هم فكر كرد البد دنبال مسأله ي مهمي است. اما براي بار سوم كه دوباره با همان 
عجله باز گشت معلوم شد كه با آن سرو وضع دارد نرمش مي  كند. نرمش با آن لباس هاي سنگين و ناراحت، 

عجيب به نظر مي رسيد.

رفتار عجيب يك كارمند
به ذهنش رسيد براي وقت گذراني با امكانات جديد تلفن  همراهش آشنا شود. به محض باز كردن در آن 
متوجه پيامي از سوي آقاي پالوج شد:  شب به خير. مالقات با مهندس مسجدجامعي ساعت نه صبح برقرار 
است. رفتار دفتر دار مسجدجامعي هم عجيب است. روز سه شنبه به دفتر وي در ساختمان شوراي شهر 
زنگ زده بود تا از مالقات مطمئن شود. پالوج نبود. عصر همه دوباره زنگ زد هيج كس حواب نداد. ظاهراً 
ديرهنگام شب آقاي پالوج اين پيام را ارسال كرده است. يا به اين معناست كه روبط اداري در كشور متحول 
شده يا اينكه اين نشست براي مسجدحامعي اهميت يافته است. يا اين پيش زمينه ها زنگ 8 ساختمان شماره  
7 را رأس ساعت هشت و نيم فشار داد. جواني كه صدايش خيلي شبيه صداي مسجدجامعي بود خوشامد 

گفت و دكمه ي دربازكن را زد. ترق. در باز شد. 

مسجدجامعي ديگر
همان جوان در آپارتمان را باز كرد. قد بلند و صورتي پوشيده از ريش سياه تازه روئيده داشت. وقتي كنار 
رفت تا مهمان وارد شود سالن بزرگي ديده شد كه سمت راست آن را با جدار تخته  و شيشه جدا كرده بوند. 
آن طرف جدار يك ميز كنفرانس بزرگ با صندلي هاي راحت چيده شده بود. مسجدجامعي پشست ميز بزرگي 
نشسته بود و با فرد ديگري كه رو به روي او نشسته بود صبحت مي كرد. داود وارد سالن شد و سالم كرد. او 

را به داخل اتاق بغلي هدايت كردند.

از سر و روي اين اتاق كتاب و آثار فرهنگي مي باريد. كاماًل مشخص بود كه اتاق وزير فرهنگ و ارشاد دولت 
خاتمي است. داخل فقسه ها، روي ميز عسلي وسط اتاق، روي صندي ها و مبل ها پر از كتاب بود. براي نشستن 
بايد كتاب ها را زا روي مبل برمي داشت. داشت يكي از كتاب هاي روي ميز را ورق مي زد كه مسجد جامعي 
وارد شد. بعد از او هم صحبت او هم داخل اتاق آمد. هر دو با داود دست دادند و فردي كه مسجدجامعي 
او را دكتر صدا مي زد خداحفظي كرد و رفت. داود كتاب هاي روي پايه كوتاه وسط اتاق را كنار زد تا براي 
كالسور اسناد عرف پارلماني خود جا باز كند. مسجد جامعي هم را روحيه پرنشاط و سرحال كنارش روي 
مبل نشست و روند معرفي عرف پارلماني بار ديگر آغاز شد. البته، اين دفعه، اسناد به ترتيبي كه قرار بود نشان 
داده شوند در يك كالسور قرار گرفته بود. و داود سعي مي كرد مطالبي را كه دفعه  قبل مطرح كرده بود، تكرار 

نكند اما مسجد جامعي با رفتار خود نشان مي داد كه براي شنيدن تكراري مطالب نيز آمادگي دارد. 
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تجربه ي آخوند فلسفي
در جريان معرفي عرف پارلماني، مسجدجامعي از قواعد و مكتوب سازي آن ها به وجد آمد و شروع كرد به 
بيان يك خاطره از آخوند فلسفي. داود نيز كاماًل ساكت نشست تا او هم در اين گفگو مشاركت جدي داشته 
باشد. مسجدجامعي بدون ذكر راوي ماجرا از فلسفي نقل كرد كه در محفلي از آخوند ها از آنان مي پرسد 
آيا كسي مي تواند يك منبر يك دقيقه اي اجرا كند؟ بعد خود مسجدجامعي توضيح داد كه هر منبر از اجزائي 
تشكيل شده است: از مقدمه اي كه با يك عبارت قرآني شروع مي شود، بعد حديث، بعد طرح يك مسأله و 

بعد روايات مختلف و بع نتيجه گيري و بعد روضه و دعا. 

وي با ذكر آن خاطر و تشريح ساختار يك خطبه استاندارد منبري خاطر نشان ساخت كه تمام آخوند ها به 
تحربه ياد گرفته اند كه يك خطبه از چه اجزائي تشكيل شده و چگونه مهارت دارند كه خطبه خود را در يك 
ساعت مشخص به پايان برسانند. در حاليكه اگر از ما خواسته شود كه مطالب خود را در يك مدت زمان 
مشخص بيان كنيم، قادر به اين كار نخواهيم بود. چرا؟ چون اين تجربه ها مكتوب نشده تا در اختيار همگان 

قرار بگيرد. 

وي در ادامه ي همين صحبت ها، به كتابي كه در دست مطالعه داشت اشاره كرد. وقتي داود در مورد آن كتاب 
كنجاوي نشان داد مسجد جامعي به سالن كنفرانس رفت و كتاب را آورد: سفرنامه پوالرك، خاطراتي از سفر 
به ايران چاپ خوارزمي، با همان روكش هاي زرد رنگ كه ويژگي كتاب هاي خوارزمي است. مسجدجامعي 
در ادامه به تشريح خاطرات پوالرك در ايران پرداخت و توضيح داد كه وي نخستين كسي است كه بسياري 
از نخستين هاي پزشكي مدرن را در ايران انجام داده است: نخستين جراحي، نخستين كالبد شكافي، نخستين 
انتشار نخستين كتاب پزشكي در ايران، راه اندازي اولين بيمارستان مدرن، اولين دستياران و از اين قبيل. داود 

فكر كرد اگر هنگام انتشار نشريه دارو درمان با اين كتاب آشنا مي شد چقدر خوب بود. 

مسجد جامعي به نقل از پوالرك گفت ايراني هاي افراد با هوشي هستند و مطلبي را كه ديگران طي يك سال 
ياد مي گيرند آنان سه ماهه مي آموزند اما پشتكار ندارند و كارها را نصفه نيمه رها مي كنند. وي خيلي تحت 

تأثير روش هاي منظم و روشمند پوالرك قرار گرفته بود و به طور مفصل در اين زمينه سخن گفت. 

معرفي پيشنهادها
مسجدجامعي با روي باز به داود فرصت داد تا هرچه كه دوست دارد در مورد عرف پارلماني بگويد. داود نيز 
بعد از توصيف تاريخ پارلمان در انگلستان به تشريح نخستين قواعد و اصولي كه در پارلمان انگلستان تثبيت 
شد رسيد و از جمله به ضرورت گرفتن رأي منفي پرداخت. اين موضوع براي مسجدجامعي خيلي اهميت 
داشت. زمان تثبيت اي اصل را بار ديگر پرسيد و با ماژيك قرمز روي وايت بورد يادداشت كرد. توضيح نداد 
چرا اين نكته برايش اهميت دارد. اما به نظر مي رسيد در مورد اينكه رأي منفي هم بايد اخذ شود احتماالً در 
شورا بحث است و اين كه در سال 1604 در پارلمان انگلستان اين اصل كه آراء منفي هم بايد شمارش شوند، 
برايش اهميت داشت. با اين همه، بعد از معرفي پيشنهادهاي پارلماني، و روابط آن ها با هم، به جاي آنكه 
از آن ها استقبال كند چهره اش درهم رفت و داود احساس كرد كه كل معرفي بي فايده بوده است. در ادامه 
مسجدجامعي توضيح داد كه كم و بيش شورا هم همين پيشنهاد ها را دارد. ما حتي پيشنهادي يك فوريتي و 
دو فوريتي درايم و موضوع ها را بر اساس اينكه مسؤالن شهرداري بايد در مذاكرهحضور داشته باشند يا نه 
تقسيم كرده ايم. و در حال حاظر براي اداره شورا مشكلي نداريم. همانطور كه قباًل هم گفتم، مسأله ما در حال 

حاظرشورا ياري هاست. 

براي داود جالب بود كه سر درآورد شوراي شهر چگونه اداره مي شود، اما مسجدجامعي بيشر مايل بود به 
شوراياري ها مدد برساند. با اين همه، مسجدجامعي توضيح داد كه شورا آئين نامه دارد اما ما بعد از چندين 
سال كار ديگر نياز به آئين نامه نداريم و جز تعداد معدودي از نشست ها، كه با تنش مواجه شد، مثل جلسات 
به  به همين خاطر بحث  اداره مي شود.  بدون مشكل  انتخاب شهردار، ساير نشست هاي شوراي  به  مربوط 

موضوع شوراياري ها پرداخت. 
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نقد آئين نامه شوراي شهر
با اين همه، داود احساس كرد اگر شوراي شهر تهران با آئين نامه ي خود و بدون هيچ مشكلي اداره مي شود،  
جا دارد اين تجربه مورد توجه قرار بگيرد به همين خاطر تصميم گرفت كه آئين نامه ي اداره شوراي شهر 
تهران را بگيرد و مطالعه كند. به عالوه، از مسجد جامعي پرسيد كه آيا ساير شوراهاي شهرهاي هم از همين 

آئين نامه پيروي مي كند، و مسجدجامعي پاسخ داد نمي داند. 

جمع بندي تجربه شوراها
در حال حاضر در هر شهر و روستا يك شورا فعال است. در نتيجه نمي توان از قواعد ناظر بر اداره شوراها 
به سادگي گذشت. به همين خاطر الزم است عالوه بر كتاب دستورنامه، كتاب هاي ويژه اي كه در مورد قواعد 

اداره ي شوراهاي شهر ها هستند مطالعه شود تا بتوان به ارتقاء كيفيت كار شوراها مدد رساند. 

بعد از جلسه با مسجدجامعي، داود فهرست كتاب هاي عرف پارلماني را براي يافتن كتابي كه ويژه ي اداره 
شوراهاي شهر است مرور كرد اما آن را نيافت. پژوهش اين موضوع بايد ادامه يابد...

در مورد شوراياري ها
مسحدجامعي، در اواليل همين نشست روي وايت بورد عبارت »قاعده اداره مجامع« را يادداشت كرد و بعد 
كلمه قواعد را جايگزين كلمه قاعده كرد و اصرار داشت كه اين قواعد به نحوي براي شوراياري ها توصيف 

شود تا آنان يادبگيرند. 

متأسفانه،  و به رغم صبوري و بزرگواري كه نشان داد كه داود هرچه مي خواهد بگويد، اما در خاتمه نشست 
معلوم بود كه قواعد ناظر بر پيشنهادها چنانكه بايد براي وي تشريح نشده و مسجدجامعي به درك قابل قبولي 
از قواعد ناظر بر پيشنهادها و نقش كتاب دستورنامه رابرت نرسيد. شايد علت آن ها هم همانطور كه تذكر 
داد اين بود كه امور شورا بدون هيچ مشكل حادي مي گذرد و هيچ نيازي نداشت كه با اين محصول جديد 
آن اندازه آشنا شود كه گويا قرار است جايگزين روش هاي اداره شوراي شهر شود. اما در مورد شوراياري ها 
هم پيشنهاد داد كه مجموعه ي مقاالتي در نشريات هفتگي شوراياري ها كه در 5 هزار نسخه منتشر و بين آنان 
توزيع مي شود منتشر شود كه به زبان ساده همين قواعد را تشريح مي كند و بعد هم اين مقاالت به صورت 
كتابچه اي منتشر شود. داود با اين پيشنهاد مواقت كرد و قرار شد مسجد جامعي با مدير يا رئيس يا مسؤل 

شوراياري ها در اين زمينه صحبت كند تا با داود همكاري شود. 

در مورد شركت يا عدم شركت مسجدجامعي در نشست هاي هم انديشي عرف پارلماني نيز قرار شد با دكتر 
اميري صحبت كند و جمع بندي داود اين است كه شركت نخواهد كرد. 

تماس مسؤل شوراياري ها
ساعت حدود 3 بعد از ظهر بود كه تلفن همراه داود زنگ زد. فردي به نام  عبدالحسيني بود كه بنا به توصيه 
مسجدجامعي به داود زنگ زده بود. خودش را مسؤل شوراياري ها معرفي كرد و از داود خواست كه براي 
گفتگو در مورد يك موضوعي غير از نوشتن مقاله در نشريه، با او مالقاتي داشته باشد. قرار مالقات براي 
ساعت 10 روز شنبه 22 مهر تعيين شد. محل مالقات؟ سالن دايره اي شكل واقع در پارك شهر كه قبل از 

انقالب محل برگزاري مجامع شوراي شهر بود. خوب. بايد ديد در نشست شنبه چه رخ مي دهد؟ 

تأمل در تعهد
بعد از صحبت با عبدالحسيني بود كه داود با جديت بيشتري به كاري كه براي شورياري ها بايد انجام شود 
فكر كرد. در فهرست كتاب ها دنبال كتاب هاي ساده شد گشت و حتي رابرتز رول براي دامييز ها را مورد توجه 
قرار داد. آيا هدف از نوشتن مقاالت در نشريه داخلي شوراياري ها بايد تشويق مخاطبان به آشنايي با عرف 
پارلماني باشد، يا اينكه، مقاالت قرار است خالصه كتاب رابرت باشند و بعد به عنوان آئين نامه مورد استناد 
شوراياري ها قرار بگريند؟ بديهي است خالصه كردن اين قواعد نه ممكن است و نه معقول. به عالوه، متن 
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خالصه شده  اين كتاب هم موجود است و هم به فارسي ترجمه شده،  اما كافي نيست. 

به هر حال، پيش داوري در مورد اينكه وضعيت شوراياري ها چه خواهد شد زود است. اما چند اصل را بايد 
مورد توجه قرار داد:

1. همكاري با مسؤالن شوراي ياري ها به هر شكل ممكن
2. بدون پاگذاشتن روي اصول و سمبل كردن قضايا

به همين خاطر، به نظر مي رسد بايد اصرار شود تا دست كم يكي دو نفر از مسؤالن ارشد و تصميم گير 
شوراياري ها وارد گروه دوم شود و آموزش عرف پارلماني به شورياري ها به عنوان بخشي از برنامه راهبردي 

آموزش اين قواعد در سطح ملي تلقي شود و از وصله پيله كردن كارها حتي المقدور اجتناب گردد. 
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جمعه 21 مهر 1391
تمام ديشب بيدار بودم و ضمن پراندن پشه ها به سمفوني گوش مي دادم. تصميم گرفت تا صبح به راديو 
سمفوني گوش كنم تا بهتر بفهمم سمفوني چيست. صيح زود بلند شدم. سالن را تي كشيدم. حيات را شستم. 
حمام رفتم و بعد از صرف صبحانه از دفتر بيرون زدم. حوالي ساعت هشت و نيم جلو ساختمان محل كار 
مهندس گلسرخي رسيدم. يادم افتاد در حال تغيير محل بودند شايد از اين ساختمان رفته باشند. خواستم با 
تلفن همراه سؤال كنم كه متوحه دو پيام تلفني شدم. گلسرخي اعالم كرده بود كه ساعت ده و نيم خواهد آمد. 
به او زنگ زدم. ناراحت شد كه ايميل ها را نديده ام. قرار شد ساعت ده و نيم دو باره براي مالقات برگردم. 

يادآوري يك قول
قرار بود اين گزارش ها را به خاطر تمرين اداره جلسات به صورت سوم شخص بنويسم. اين قول را فراموش 

كرده بودم و بند باال را با اول شخص روايت كردم. ديگر ادامه نمي دهم:

كشتن زمان
ساعت حدود يك ربع به ده بود. در نتيجه بايد سه ربع زمان را مي كشت. فكر كرد برگشتن به دفتر با آن پاي 
درناك به صرفه نيست.. تصميم گرفت جايي را بيابد تا مدتي بيشيند و كتاب بخواند. به همين خاطر خيابان 
پارس را به سمت پائين راه افتاد. به خيابان فردوسي و بعد به ميدان فردوسي رفت. در كنار خيابان  و ميدان 
دالر فروش ها با قيافه هاي مختلف زير لب مي پرسيدند: دالر؟ با يكي از آن ها وارد گفتگو شد. از طرف پرسيد 
مي گويند جو امنيتي است؟ طرف با ترس و لرز جواب داد: آره، اگر دالر نمي خواي سريع برو. وگرنه هم تو 

و هم ما را دستگير مي كنند. 

داود وارد ميدان فردوسي شد. نه در پياده رو هاي كنار ميدان و نه در خود ميدان هيچ نيمكتي براي نشست نبود. 
ناجار داخل مترو شد تا شايد نيمكتي براي نشستن بيابد. در راهرو هاي مترو دو مجسمه از داستان هاي شاهنامه 
نصب كرده بودند. در يكي از آن ها رستم باالي پيكر به خاك افتاده اي پيروزمندانه زانو زده است. مخاطب 
ممكن است فكر كند مرد در خاك افتاده سهراب است اما تير داخل چشم او نشان مي دهد كه قرباني اسفنديار 
است. كل عناصر روي قطعات فلزي تيره رنگ حكاكي شده است. خيلي با شكوه نبود اما همينكه اين مجسمه 
را مثل نقاشي هاي مشهد از بين نبرده اند جاي شكرش باقي است. در راهرو هاي مترو هم نيمكتي براي نشستن 
نبود. از مترو بيرون آمد و از ناچاري وارد يك آبميوه فروشي شد تا چند دقيقه اي بنيشند. در ضمن يك ليوان 

شير موز و يك بستني نوش جان كرد به قيمت 4 هزار تومان. ياد بستني هاي ده شاهي و يك قراني به خير.

ساختمان جديد
رأس ساعت ده و نيم زنگ پائين سمت راست پالك 11 را فشار داد. كسي نبود. اما چند لحطه بعد مهندس 
گلسرخي با پيراهن چارخانه و هيكلي كه به راست خم شده بود از دور پيدا شد. از ساختمان قبلي مي آمد. 
بعد از احوال پرسي در اتاقي رو به روي هم پشست يك ميز نشسته بودند. و همه چيز براي بيان نكاتي كه 

در نشست هشتم مطرح شده بود آماده بود. 

تقاضا ها و سؤال ها
داود پيشنهاده تقاضاها و سؤال ها را كه شامل 5 سؤال و تقاضا مي شوند براي مهندس گلسرخي تشريح كرد 
و توضيح داد كه ضرورت طرح اين پيشنهاد ها آنجا مشخص شد كه گلسرخي مي خواست بدانند در مخالفت 
با پيشنهاد دكتر بني اسدي در خصوص رزومه كي و چطور مي تواند صحبت كند. رئيس به او توضيح داد اما 

به نظرش رسيد كه الزم است »سؤال پارلماني« را هم تدريس كند. 

ابهام ها در مورد يك مسأله ساده
بعد از تشريح اين پيشنهاد ها، بحث به روش دعوت از افراد جديد براي پيوستن به گروه مطرح شد. مهندس 
گلسرخي از ابتدا با پيشنهاد گرفتن رزومه از افراد به شدت مخالف بود. امروز هم اين نكته را مطرح كرد. 
رئيس برايش توضيح داد شايد منظورش اين باشد كه هركس كه فردي را معرفي مي كند بهتر است در حد يك 
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يا دو بند نيز به صورت مكتوب در مورد فرد معرفي شده تهيه كند و در اختيار گروه بگذارد تا اعضاء بدانند 
فرد معرفي شده كيست. در نتيجه الزم نيست اين قدر نسبت به »گرفتن« رزومه تأكيد شود. مهم اين است كه 

افراد بايد به نحوي به گروه معرفي شوند تا بتوانند در مورد دعوت از آنان تصميم بگيرند. 

سؤال هاي تكراري
گلسرخي، براي چندمين بار سؤال هاي اساسي خودش را در اين زمينه مطرح كرد. بار اول به صورت تلفني 
درست روز بعد از تصويب پيشنهاد دكتر بني اسدي. روز بعد در يك نشست جبراني ديگر كه در دفتر سابقش 

برگزار شد و بار سوم نيز امروز. تا آنجا كه به خاطر مي آيد اين سؤال ها نقل مي شود:
1. اولين سؤال اين است كه اين گروه اين حق را كه در مورد دعوت از افراد ديگر تصميم بگيرد و رأي بدهد 

و بعضي را هم دعوت نكند از كجا كسب كرده است؟ منشأ اين حق كجاست؟ 

برايش توضيح داده شد هر گروهي مي توانند دور هم جمع شوند و انجمني يا سازماني تشكيل دهند و حق 
دارند تصميم بگيرند افراد ديگر را به عضويت گروه خود دعوت كنند يا نكنند. و اگر خواستند عضو بگيرند 

حق دارند تعيين كنند كه اعضاء چه شرايطي داشته باشد؟ 

2. او در ادامه مي پرسد: بله، اما آموزش عرف پارلماني يك مسأله ملي مهم است و نمي شود تصميم گيري در 
اين مورد را منحصر به همين عده كرد و اين عده تصميم بگيرند كه چه كساني به اين مجموع اضافه شوند 

يا نشوند؟ 

در جواب گفته مي شود: فرض كنيم اين گروه نتواند يا نبايد تصميم بگبرد كه چه كساني تحت چه شرايطي 
به جمع آنان اضافه شود. در اين صورت چه كسي يا چه نهادي بايد تصميم بگيرد؟ 

3. گلسرخي كمي فكر مي كند و در جواب مي گويد: خود شما. همانطور كه شما اين عده را دعوت كرديد، 
مسؤليت دعوت از افراد جديد نيز بر عهده شما باشد. 

در جواب كفته مي  شود كه اوالً من در مرحله  اول همين ده نفر را مي شناختم كه دعوت كردم حاال بايد اين ده 
نفر نيز دوستان خودشان را كه براي اين كار مناسب مي دانند دعوت كنند. اما فرض كنيم كه مسؤليت گزينش 
اين عده را بر عهده ي من بگذارند و من بگويم كي بيايد و كي نيايد. مهندس گلسرخي مي  گويد: همين خوب 

است. چه اشكالي دارد؟

جواب داده مي شود: اوالً همين عده نيز با موافقت خودشان يا در واقع با اجماعي آراء دور هم جمع شدند. 
ثانيًا چه تضميني وجود دارد كه تصميم من درست و منطق باشد و تحت تأثير هواي هوس قرار نگيرد. من 

هم در انتخاب افراد بايد پاسخگو باشم. 

4. در اين مرحله نكته جديدي به ذهن گلسرخي مي رسد. همان ضوابطي كه شما براي گروه اول در نظر 
داشتيد، حاال هم بر اساس همان ضوابط افراد جديد انتخاب و معرفي شوند.

در پاسخ توضيح داده مي شود كه اين ضوباط يا مبتني بر نوع تصديق و گواهينامه است، مثل داشتن ليسانس، 
يا عضويت در هيأت مديره يك انجمن و غيره، كه هيچ كدام به تنهايي براي عضويت در اين گروه مناسب 
و كافي نسيت. ممكن است فردي عضو هيأت مديره يك انجمن نباشد اما در جاي ديگري مثل شوراياري ها 
فعال باشد كه حضورش در گروه بسيار الزم است. شاخص هاي ديگري كه مي توان بر اساس آن ها افراد را 
تعين كرد، بيشتر ذهني هستند. مثل درجه عالقه آن ها به كار گروهي، يا جديت آنان و از اين قبيل. كه وزن اين 
جور شاخص ها نيز با رأي تعيين مي شود. در نتيجه، مي شود گفت اعضاء گروه بايد افرادي را با اين ضوابط 
شناسايي و به گروه معرفي كنند. و همين كار را هم كرديم و به عنوان نمونه دكتر اميري چهار نفر را معرفي 
كرده كه همه هم خوبند اما هستند اعضائي كه معتقدند حضور افراد سياسي ممكن است سبب تعطيلي فعاليت 
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گروه شود. در نتيجه اين اعضاء با دعوت از اين افراد مخالفت مي كنند. 

يك مسأله  ساده اما مهم
در اواسط همين بحث ها بود كه داود به مهندس گلسرخي گفت با اين كه يك مسأله ساده است اما توجه 
داريد كه در مورد همين مسأله نيز ده نظر مختلف وجود دارد و ما بايد تمرين كنيم تا بتوانيم در چارچوب 
قواعدي كه به رعايت آن ها متعهد شده ايم عمل كنيم. در نتيجه هر نظري كه با اكثريت اعضاء به تصويب 
برسد الزم االجراست و  از اين به بعد مسأله اين است كه در چارچوب اين قواعد بكوشيد تا نظر شما اكثريت 
آراء را كسب كند. هيچ چاره ديگري هم جز نداريم كه هر نظري كه با اكثريت آراد به تصويب رسيد قبول 
كنيم ضمن آنكه هميشه مي توانيد براي ابطال آن نظر پيشنهاد بدهيم و كوشش كنيم كه مصوبه را عوض كنيم. 

گلسرخي نظر رئيس را پرسيد. جواب داد نظر رئيس اين است كه هر فردي را كه اين اشخاص معرفي كردند 
براي شركت در اين جلسه بدون حتي رأي گيري دعوت كنيم. 

گلسرخي از پيشنهاد رئيس استقبال كرد. رئيس هم گفت در اين صورت بايد چنين پيشنهادي را مكتوب و 
به موقع ارايه دهيد و بكوشيد تا اين پيشنهاد رأي بياورد يا به پيشنهادهايي رأي بدهيد كه به نظر شما نزديك 

تر است. 

جمعبندي
به نظر مي رسد تأمل در حالت  هاي مختلف دست كم به دو طرف بحث كمك كرد حالت هاي مختلف را به 
تصور درآورند و دريابند كه حتي رسيدن به يك پيشنهاد مورد قبول در اين زمينه هم، به چه مهارت هايي نياز 
دارد كه در گروه نيست. هنوز افراد قادر نيستند تمايل و خواسته هاي خودشان را در قالب پيشنهادي مكتوب 

و قابل مذاكره تدوين و مطرح كنند. 

تمسخر ديگران
در جريان همين گفتگو ها پيشنهاد دكتر بني اسدي هم تا حد تمسخر به نقد كشيده شد. اينكه در پيشنهاد اصاًل 
مطرح نشده كه اين رزومه ها را چه كسي بگيرد. براي چه بگيرد. چه استفاده اي از آن بشود و چگونه مبناي 
تصميم گيري قرار بگيرد. آدم وقتي به اين پيشنهاد بي سروته فكر مي كند خنده اش مي گيرد. خنده دار تر اينكه 
دكتر معين به آن يك اصالحيه مي دهد و مهندس عطارديان به اصالحيه دكتر معين نيز يك اصالحيه ديگر 

مي دهند بدون آنكه نواقص كل پيشنهاد را در نظر بگيرند.

ضمن خنديدن به آن واقعه رئيس توضيح داد علت طرح اين پيشنهاد ناقص احتماالً مي تواند اين بوده باشد 
كه آقايان در آن لحظه بيشتر به شكل كار تمركز داشته اند كه داشتند تمرين مي كردند و به محتواي پيشنهاد 

زياد عنايتي نداشته اند. 

پايان اين مذاكره كه تا ساعت دوازده و نيم طول كشيد رئيس به گلسرخي گفت كه بكوشد تمايالت  در 
خود را در قالب يك پيشنهاد مكتوب مدون كند و در جلسه ارايه دهد. اما گلسرخي قسم خورد تا صبح روز 

يكشبنه آنقدر گرفتار است كه حتي نمي تواند سرش را بخواراند. 

فوت همسر شاه حسيني
در جريان گفتگو فردي تلفن زد. گلسرخي نيز طريق معمول همراهش را روي ميز گذاشت تا صداي طرف 
شنيده شود. معلوم شد كسي فوت كرده است و در مورد شب هفت مرحوم بحث مي شد. بعد از گفتگوها 
و هنگام رفتن پرسيدم: راستي چه كسي فوت شده است؟ گلسرخي جواب داد: همسر شاه  حسيني. فكر 

كرد: خوب شتري كه در خانه همه خواهد خوابيد. 
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يكشنبه 22 مهر 1391
امروز عرف پارلماني را به دو نفر ديگر معرفي كرد. نشست اول عالي بود اما نشست دوم افتضاح. چرا؟ 

گزارش زير مي كوشد علت اين تفاوت برخوردها را نيز توضيح دهد. 

مالقات با دبير ستاد اجرايي شوراياري ها
با  كه  چهارشنبه اي  روز  عصر  است.  تهران  شهر  شوراياري هاي  اجرايي  ستاد  دبير  عبدالحسيني  اكبر  علي 
مهندس مسجدجامعي مالقات كرد اين فرد تلفن زد و براي صبح روز شبنه 22 مهر در ساختمان ستاد اجرايي 

شوراياري ها قرار گذاشت. 

پيام  سايت  در  را  اجتماعي«  نهاد  تا  آكادميك  ديسيپلين  از  اتيكز:  »بيزينس  مقاله ي  از  پنجم  قسمت  داود 
كارفرمايان و برنامه كارگاه آموزشي جراحان را در سايت پيام جراح منتشر كرد. حدود نيمي از پيام گاي رايدر 
مديركل جديد سازمان بين المللي كار را هم در سايت پيام جراح ترجمه كرد و بعد به عبدالحسيني زنگ زد و 
از او پرسيد كه آيا اسناد خودش را نيز همراه داشته باشد يا نه؟ جواب داد كه همراه داشته باشد. بعد از اين 

گفتگو كالسور اسناد را برداشت و به طرف پارك شهر به راه افتاد. 

سازماني تازه تأسيس
اجرايي  ستاد  براي  شهر  پارك  در  سابق  شهر  شوراي  گرد  سالن  كنار  در  كه  دستي  دم  اتاق هاي  از  حتي 
شوراياري ها ساخته اند پيدا بود كه اين سازمان چقدر نوپاست. عبدالحسيني كه صورت كشيده و جدي اش 
انتقالش باالي متوسط است، بعد از حال و احوال به شرح تاريخچه شوراياري ها  نشان مي داد كه سرعت 
پرداخت. ظاهراً انتخابات اولين سري شوراياري ها در سال 1387 در برخي از مناطق تهران برگزار شده است. 
اكنون سومين دوره ي شوراهاست و گويا در تمام مناطق هم برگزار شده است. در حال حاضر بيش از 340 
شواياري در تهران فعال هستند. هر كدام 7 عضو اصلي و 3 عضو علي البدل دارند.  دبيران اين شورا ها در 
سطح منطقه گردهم مي آيند و يك نهاد باالسري ايجاد مي كنند اما اين نهاد باالسري در سطح تهران ديگر 

تشكلي ندارند و هر كدام جدگانه با ستاد رابطه مي گيرند. 

عبدالحسيني در ادامه گزارش خود از انواع مشكالت شوراياري ها حرف زد. و داود در وسط گزارش از او 
اجازه خواست تا صحبتش را قطع كند و گفت آنچه را كه شما توضيح مي دهيد محتواي يا مظروف است 
اما آنچه كه اين كتاب به آن مي پردازد، شكل، صورت و قواعد هستند كه در مورد هر نوع كار جمعي كاربرد 
دارند و اين كتاب به تمام مسائل مربوط به سازمادهي شما جواب داده است و اساسًا براي همين كار تدوين 
شده است. تقريبًا با همين مقدمات بود كه روند معرفي عرف پارلماني شروع شد و تا حدود ساعت يك و 
نيم بعد از ظهر به طول كشيد. يعني 4 ساعت تمام. و به مرور كه بحث ها جلو مي رفت عالقه عبدالحسيني به 
بحث ها بيشتر و بيشتر مي شد به نحوي كه در حوالي ساعت 12 به همكارانش ندا داد كه ديگر مزاخم نشوند 

و حتي به تلفن ها هم جواب نداد. 

معرفي كامل
اگر قرار باشد معرفي  عرف پارلماني را به كامل، نيمه كامل و ناقص دسته بندي كرد، آنچه كه براي عبدالحسيني 
اجرا شد يك برنامه كامل بود، درست مثل برنامه اي كه در دفتر دكتر بني اسدي براي دوستان او اجرا شده 
بود.  در برنامه كامل تمام اسناد با دقت توضيح داده مي شود و آنچه كه براي جلسه اول پيش بيني شده به 

طور كامل بيان مي شود. 

نكات اضافي
ايران معاصر، رشد بي تفاوتي شهروندي و مقاومت  انسان آزاد در  اين جلسه بحث هايي در مورد تولد  در 
روستائيان در برابر آن و شكل گيري سازمان هاي شهري براي رفع كاستي هاي اجتماعي ناشي از اين بي تفات 
شرايط  بحث،  اين  در  مي شد.  مواجه  عبدالحسيني  كامل  تأييد  و  استقبال  با  همه  كه  شد  مطرح  شهروندي 
جغرافيايي ايران و يونان باستان  با يكديگر مقايسه شد و علت تولد انسان آزاد در هزار سال قبل از ميالد در 
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دولت  شهرهاي يونان توضيح داده شد. در ادامه شرايط جغرافيايي امپراتوري سازي ايران نيز مورد بررسي 
قرار گرفت و با ذكر نظر ارسطو در مورد ماليم بودن شرط مندرج در قانون اساسي آتن براي جلوگيري از 
حكومت تيراني و بعد نظرات او در مورد عوامل بروز انقالب در كتاب سياست او،  اصل حضور هر شهروند 
دست كم يكبار در طول عمر در شورا و ساير قضايا با تفصيل بررسي شد. )از ذكر نكات مطرح شده در مورد 
اين مسائل صرف نظر مي شود مگر آنكه نحوه استفاده نهايي از اين يادداشت ها بازنويسي آن ها را ضروري 

سازد كه در آن صورت جزئيات بحث هاي تئوريك در خاطر نويسنده هست(.

كشف عرف پارلماني در جريان نماز
بعد از اذان ظهر بود كه يكي از همكاران عبدالحسيني براي خواندن نماز به داخل اتاق آمد. اتاق كوجك دبير 
اجرايي ستاد با يك ديوار آجري به دو قسمت تقيسم شده بود و قسمت انتهايي نمازخانه بود. عبدالحسيني 
به همكارش گفت اشكالي ندارد و او براي نماز به پشت ديوار رفت و بحث دو نفر ادامه يافت. چند دقيقه 
بعد همكار او از پشت ديوار بيرون آمد و با هيجان به عبدالحسيني گفت: حالل مشكالت ما را خدا رساند. و 
بعد با اشاره به راوي گفت: خدا پدرت را بيامرزد. ما سال ها منتظر اين راه حل ها بوديم. راوي به شوخي به او 
گفت:  پس شما هم از آن دسته نمازخوانان هستي كه سر نماز گمشده ي خود را پيدا مي كنند. و فرد نمازگذار 
توضيح داد كه خواه نا خواه بحث شما را شنيدم و توجهم جلب شد. او عالقمند بود كه در بحث بماند اما 
عبدالحسيني رو خوش نشان نداد و گفت كه قرار است اين بحث ها براي همه مطرح شود. مرد نمازگذار 
گفت: كاش اين بحث ها را ضبط مي كرديد تا ديگران مي توانستند از آن ها استفاده كنند. راوي توضيح داد كه 

هدف آموزش همين مسائل به تمام عالقمندان است. 

راوي عبدالحسيني را براي شركت در گروه دوم كارگاه دعوت كرد و او هم با اشتياق استقبال كرد اما وضعيت 
عبدالحسيني با تمام افراد ديگر گروه يك تفاوت عمده دارد: اينكه با عجله مي خواهد از همين فردا آموزش 

عرف پرلماني به شوراياري ها آغاز شود. 

قرار نهايي: ارايه طرح آموزش عرف پارلماني
بعد از كمي بحث در مورد روش ادامه كار قرار شد راوي طرح آموزش عرف پارلماني را تهيه كند و در 
اختيار عبدالحسيني قرار دهد تا مبناي بحث هاي بعدي قرار بگيرد. نشست بعدي نيز به ساعت دو و نيم روز 

سه شنبه همين هفته )24 مهر(  موكول شد. 

سوال هاي ديگر
در طول بحث راوي از مهندس عبدالحسيني پرسيد كه آيا شوراهاي شهرها با هم ارتباطي ندارند؟ كه او جواب 
داد ندارند. اما تعدادي از شهرهاي بزرگ كشور نيز شوراياري هاي را سازماندهي كرده اند و با با ستاد تهران 
ارتباط دارند. در نتيجه از اين طريق مي توان اين قواعد را به شوراياري هاي ساير شهر ها نيز معرفي كرد و 

آموزش داد. 

مور مالي 
ضمن همين بحث ها بود كه موضوع هزينه هاي اين آموزش هم مطرح شد. راوي توضيح داد كه براي آموزش 

دين، اخالق و دموكراسي پولي طلب نمي كند. اما بدش نمي آيد كمك خرجي براي خانواده فراهم شود. 

مالقات بد
براي مالقات با دكتر عيسي اميني، شب قبل هماهنگي شده بود. قرار شد رأس ساعت سه راوي در ساختمان 

كانون وكال و در اتاق هيأت مديره با اميني مالقات كند. 

ساعت حدود دو و بيست دقيقه به دفتر رسيد. فوري كمي نان و پنير خورد و بعد از يكي دو تلفن كيف روي 
دوش عازم كانون وكال شد. 
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درست رأس ساعت 3 جلو در اتاق هيأت مديره كانون وكال بود اما جلو در اتاق هيأت مديره تعداد قابل 
توجهي وكيل زن و مرد نشسته يا ايستاده بودند. معلوم بود كه همه منتظرند تا به نوبت داخل اتاق هيأت 
مديره شوند. رواي از ميان جمعيت به پشت در رسيد و از خانمي كه پشت در ايستاده بود پرسيد آيا دكتر 
اميني در اتاق است؟ و خانم جواب داد بله ولي بايد در نوبت بايستيد. رواي جواب دارد دوست او هستم و 

كار شخصي دارم. در زد و وارد اتاق شد. 

سه نفر همين جلو در و در رأس ميز كنفرانس بزرگ نشسته بودند. راوي گفت حسيني هستم با دكتر اميني 
كار دارم. دكتر اميني بلند شد با او دست داد خوش آمد گفت و او را به اتاق منشي رئيس هيأت مديره كانون 
وكال هدايت كرد و از او خواست چند دقيقه اي آنجا بنشيند تا كارش تمام شود. اما راوي رو به رو ساعتي 
كه به ديوار نصب شده بود، درست تا ساعت 4 بعد از ظهر نشست و لحظه شماري كرد. رأس ساعت 4 از 
سرجايش بلند شد و طبقه چهارم ساختمان را دور زد و دوباره وارد اتاق هيأت مديره شد. اما هيچكس در 
اتاق نبود. پس دكتر اميني كجا رفته است؟ مسير رفته را بازگشت و به خانم منشي اعالم كرد به دكتر اميري 

بگويد از مهمان نوازي شما متشكرم تا ساعت 4 ايستادم و شما نيامديد و من هم رفتم. 

راوي دكمه آسانسور را فشار داد كه خانم منشي با عجله آمد و گفت كه دكتر مي خواهد شما را ببيند. با اكراه 
به اتاق برگشت. دكتر اميني با او مواجه شد و شروع به عذر خواهي كرد. هر دو وارد اتاق رئيس شدند. دكتر 

افتخار جهرمي پشت ميزكارش ايستاده بود. 

واكنش دكتر افتخار جهرمي
راوي از اين همه بي احترامي به خود خيلي عصباني بود با اين همه فكر كرد وجود دكتر افتخاري در كنار 
دكتر اميني فرصت خوبي است كه عرف پارلماني را براي هر دو آنان معرفي كند. اين نكته را آهسته با دكتر 
اميني در ميان گذاشت. او هم در جواب گفت به دكتر بگوييد ببينيم چه مي  گويد. راوي به دكتر جهرمي گفت 
مي خواهم كتابي را به شمار معرفي كنم. دكتر جهرمي پرسيد: چه كتابي؟ او گفت:  قانون اساسي انگلستان كه 
مي گويند مكتوب نشده، در اين كتاب تشريح و مكتوب شده است. و اين كتاب قواعد اداره ي انجمن ها را 
تشريح كرده است. جهرمي  پرسيد آيا كتاب ترجمه شده است. رواي گفت بله. جهرمي پرسيد آيا منتشر هم 
شده؟ راوي گفت هنوز نه. دكتر افتخار جهرمي گفت:  هرگاه كتاب منتشر شد چند نسخه از آن را به ما بدهيد 

تا در كتابخانه كانون بگذاريم. نشريه كانون هم هست. مي توان اين كتاب را در آن معرفي كرد. 

رواي توضيح داد كه منظورش اين نيست. اما حاال اميني پرسيد كه راستش من هم منظور شما را درست 
نفهميدم. راوي جواب داد: من هم اجباري به ايجاد مزاحمت نداشته ام. آقاي كيخسروي شما را معرفي كرده اند 
تا اين كتاب را به شما معرفي كنم. در اين صورت اجازه بدهيد مرخص شوم. اما يادتان باشد كه يك ساعت 

از وقت من را هدر داديد. 

با اين حرف از اتاق رئيس به اتاق هيات مديره آمد تا برگردد. اما دكتر اميني آمد. از او عذر كرد و توضيح 
داد كه كار مهمي داشته و عضو كميسيوني بوده كه بايد به درخواست هاي وكال براي جا به جايي و انتقال از 
شهرستان ها به تهران رسيدگي مي كرده و حتي لحظه اي نمي توانسته جلسه كميسيون را ترك كند چون احتمال 
دارد در همين لحظه ساير همكاران عضو كميسيون يك تقلبي مرتكب شوند! راوي گفت پس اوضاع اينقدر 

خراب است؟ و دكتر اميني جواب دارد آره اوضاع كل مملكت خراب است. 

اعتراض راوي اين بود كه حتي وقتي شما متوجه شديد كه كار واجب داشتيد مي توانستيد به من بگوييد تا من 
بروم و يك روز ديگر قرار بگذاريم. ولي حتي يك نوك پا نيامدي چيز بگويي. براي من حتي دقايق عمرم 
هم مهم است. آنوقت شما يك ساعت تمام من را منتظر گذاشتي و تازه وقتي من خواست بروم خودت را 

نشان دادي. 

عصبانيت راوي شديد بود، خوشبختانه بدون آنكه به بي ادبي و بي نزاكتي و توهين به دكتر اميني منجر شود. 
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در جريان همين بحث ها بود كه دكتر اميني سؤال هايي در مورد كتاب،  در مورد كارهايي كه در دست داريم، 
و كاري كه او مي تواند انجام دهد پرسش هايي را مطرح ساخت تا شايد رواي را آرام كند و در اين كار البته 

موفق هم شد

راوي فكر كرد باالخره تا اينحا آمده و بهتر است به خاطر اهميت اين قواعد هم كه شده، خونسرد باشد و 
عرف پارلماني را به دكتر اميني معرفي كند و سرانجام معرفي را شروع كرد. 

معرفي نيمه كامل
معرفي عرف پارلماني به اميني نيمه كامل بود. غير از اين شروع بسيار بد، واكنش هاي او در جريان معرفي هم 
چندان تشويق كننده نبود. هر از گاهي نكته اي مي گفت حاكي از اينكه اين ها را مي داند و اين ها جزو حقوق 

عمومي هستند و از اين قبيل. 

در جريان همين بحث ها بود كه راوي با كمي شيطنت از اميني پرسيد آيا كتاب »قانون اساسي آتنييان« نوشته 
ارسطو را خوانده است؟ او جواب داد نه. )يك امتيار( بعد پرسيد: كتاب سياست او را چه؟ - نه. )اين هم 
يك امتياز ديگر(. به هر حال با اين شگرد ها كوشيد دكتر اميني را مجاب كند كه به جاي پيش داوري در مورد 

بحث با دقت بيشتر توجه كن. 

رازداري از كيخسروي
بعد از معرفي عرف پارلماني و هنگام خداحافظي دكتر اميني براي هر كمكي اعالم آمادگي كرد اما خط و 
نشان كشيد كه سرش خيلي خيلي شلوغ است در نتيجه بعضي از كارها را به همين خاطر نمي تواند انجام 
دهد. به هر حال تصميم به ادامه كار بيشتر بر عهده ي كيخسروي خواهد بود. اما به كيخسروي چه بگويد؟ 

هنگامي كه از ساختمان زيبا و متمايز كانون وكال بيرون آمد و به طرف ميدان آرژانتين به راه افتاد افكار خود 
را در اين زمينه جمع بندي كرده بود:  هيچ نكته منفي در مورد دكتر اميني به كيخسروي نخواهد گفت. برعكس 
به او خواهد گفت كه دكتر اميني جواني با هوش و با سرعت انتقال بسيار باالست. اين روش هم انساني است 

و هم انساني و هم انساني. چه چيز مهم تر از اينكه رفتار فرد انساني باشد؟ 

علل تفاوت رفتار
چرا برخورد عبدالحسيني و اميني تا اين حد متفاوت بود؟  برخورد اميني بدون هيچ ترديدي نشان مي داد كه 
او براي راوي هيچ احترام ويژه اي قائل نيست در حاليكه حتي برخورد تلفني عبداحسيني فرياد مي زد كه براي 

راوي احترام قائل است. چرا؟

به نظر مي رسد در اين مورد خاص، اعتبار مسجدجامعي در چشم عبدالحسيني بايد بسيار بيشتر از اعتبار 
كيخسروي در چشم اميني باشد. به همين خاطر وقتي اين دو يك فرد و يك موضع را معرفي مي كنند، يكي 

مثل عبدالحسيني با آن همه احترام و تحسين برخورد مي كند، و ديگري اين همه غيرمحترمانه. 

مقايسه دكتر اميني با دكترشهبازي نيا
از طرف ديگر، كيخسروي راوي را به دو نفر معرفي كرد كه هر دو وكيل و هر دو در هيأت مديره كانون وكال 
عضو هستند. اما چرا برخورد شهبازي نيا آن اندازه محترمانه بود كه به دفتر آمد و برخورد اميني اين اندازه 
غيرمحترمانه؟ آيا مقايسه اين بود،  نتيجه گيري اول را نفي نمي كند؟ و آيا علت اين روش برخورد بيشتر به 

شخصيت - به قول دكتر افتخار جهرمي - روستايي اميني ارتباط پيدا نمي كند؟ 

شايد فرصت باشد كه با شناخت بيشتر در مورد اميني به قضاوت نشست. 
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يكشنبه 23 مهر 1391
امروز نهمين نشست هم  انديشي بدون حضور بهشتي و شهرياري برگزار شد. روز شنبه منشي شهرياري خبر 
داد كه از سفر خارج برنكشته و نمي تواند در جلسه شركت كند. بهشتي هم كه طبق معمول به خاطر تداخل 

برنامه هاي روز هاي يكشبنه اش كه جلسه هيأت مديره دارد حضور نداشت. 

نكات آموختني
كيخسروي نخستين فردي بود كه سر ساعت آمده بود. بعد از او عطارديان و گلسرخي آمدند. خيلي منتظر 
مانديم تا به مرور بقيه هم رسيدند. بني اسدي زنگ زد و گفت كه در راه است. رزم خواه، جمالي و اميري 

دير آمدند.

گزارش پيشرفت عرف پارلماني
جلسه را با ارايه گزارشي از پيشرفت عرف پارلماني شروع كرد: مالقات با مسجدجامعي، و عبدالحسيني و 
عيسي اميني، و بعد گزارشي از شوراياري ها و اينكه مي خواهند عرف پارلمان به اعضاي شوراها آموزش داده 

شود. 

بعد گزارشي از برگزاري جلسه جبراني با بهشتي و گلسرخي، و اينكه با دكتر معين بخت يار نشد. به همين 
خاطر، درس جلسه قبل را تكرار مي كند تا هم مروري باشد و هم براي معين. و به اين ترتيب پيشنهاد تقاضاها 
و سؤال ها به اختصار توضيح داده شد. در جريان توضيح همين پيشنهادها بود كه سوآل امير را هم جواب داد 
و وقتي اميري آمد در يك جمله براي او گفت كه در جمله كلمه »همچنين« در جريان تجربه جا افتاده است 

كه اگر اضافه شود تناقض از بين مي رود. 

بعد به سراغ پيشنهاد اصلي و دو اصالحيه مانده از جلسه قبل رفت و در جران ادامه بررسي شكل جديدي از 
پيشنهاد »اصالح« را مطرح كرد:  جايگزين. 

بعد از مطرح كردن شكل جايگزين در پيشنهاد اصالح، رزم خواه يك جايگزين مطرح كرد. حمايت شد و 
رئيس آن را خواند اما كيخسروي اخطار دستورنامه اي داد كه اين پيشنهاد يك جايگزين واقعي نيست. رئيس 
آن را قبول كرد اما دكتر معين پيشنهاد فرجام داد كه در همين جا وقت تمام شد و در زمان مرده كسي پيشنهاد 
جريمه كردن ديرآمدگان را مطرح كرد و قرار شد ادامه يابد. در پايان پيشنهاد ختم جلسه مطرح شد و جلسه 

خاتمه يافت و ادامه كار به نشست دو هفته ديگر موكول شد. 

نكات اين جلسه
در اين جلسه، گروه بازي در چارچوب قواعد عرف پارلماني را شروع كرد و به رغم تاتي تاتي كه داشت، 

بسيار پرهيچان و جالب به نظر رسيد و عالقه همه به اين قواعد - به نظر مي رسد كه بيشتر هم شده باشد. 

با اين همه چند خطاي مهم رخ داد كه هم بايد اصالح شود و هم رئيس بايد رفتارهاي خودش را اصالح 
كند. اين موارد ذكر مي شود:

1. دكتر اميري يك پيشنهاد جايگزين ديگر مطرح كرد كه به او گفته شد دو جايگزين نمي تواند مطرح شود. 
و او به شوخي و جدي گفت چرا نمي شود بيش از يك جايگزين مطرح كرد؟ رئيس جلسه در آن زمان به او 

پاسخي نداد. اما بايد به اين پرسش در جلسه بعدي توضيح داده شود. 

2. رئيس ابتدا در مورد پيشنهاد بني اسدي با تسامح برخورد كرد و در ادامه همين تسامح كار دستش داد به 
اين معنا كه موضوع اصلي پيشنهاد بني اسدي ارايه اطالعات در مورد افراد به گروه است كه در قالب ابن 
پيشنهاد به صورت رزومه مطرح شده است. چه پيشنهادهايي جايگزين اين پيشنهاد مي توانند باشند؟ خود 
اين سؤال بايد با دقت بيشتري بررسي شود. اما رئيس آن را به عنوان پيشنهادي با موضوع عضويت تلقي 
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كرد در نتيجه بنا را بر اين گذاشت كه شايد يك پيشنهاد عضويت جايگزين مطرح شود و كار سريع تر به 
نتيجه برسيد. اما وقتي پيشنهاد رزم خواه مطرح شد و آن را به عنوان جايگزين قبول كرد مي دانست كه خطا 
كرده است. اما به خطاي خود چشم پوشيد تا اينكه كيخسروي اخطاردستورنامه داد و رئيس هم پذيرفت. 
بني اسدي اعتراض داشت كه چرا رئيس پيشنهاد قرائت شده را بر گردانده است؟ و رئيس هم توضيح داد كه 
دكتر معين به همين تضميم به اصطالح علط رئيس فرجام داده است. عجيب بود كه دكتر بني اسدي به اين 

نكته نمي توانست توجه كند. 

به هر حال، عالوه بر توضيح عدم امكان پذيرش دو جايگزين، بايد در مورد قواعد ناظر بر از يك جنس بودن 
اصالحيه هاي پيشنهادها و جايگزين ها را با پيشنهاد  اصلي دو باره توضيح داد و نتيجه گرفت كه چرا اخطار 

كيخسروي وارد بوده است؟ 

ارسال نامه
به نظرمي رسد اختالف نظر در مورد پيشنهاد مروبط به روش دعوت از افراد جديد نياز به هماهنگي هاي فكري 
بشتري با افراد در بيرون جلسه دارد تا نظر ها به هم نزديك شود. براي همين رئيس تصميم گرفته نامه اي در 

اهمين خصوص براي اعضاء بنويسد. اين نامه را امروز شروع كرد اما نصفه نيمه ول شد تا بعد. 

جمعبندي
در مجموع جلسه امروز خوب بود و همه بازي در چارچوب قواعد را تمرين كردند و به نظر مي رسد كه كل 
گروه تصوير روشني نسبت به ساختار روابط ناظر بر پيشنهاهاي پارلماني را تصور كرده باشد. و اين دستاورد 

بزرگي است. 
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دوشنبه 24 مهر 1391
بعد از مالقات با عبدالحسيني دبير ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران و اميني عضو هيأت مديره كانون وكالي 
مركز در روز سه شنبه هفته پيش، براي هر دوي آنان پيشگفتار كتاب دستورنامه را ايميل كرد. در انتهاي ايميل 
از آنان خواسته بود كه فرستنده را از دريافت مطلب با خبر سازند. امروز دوشنبه فكر كرد فردا قرار است با 
عبدالحسيني مالقات كند و به او قول داده بود كه پيش از مالقات پيش نويس طرح آموزش عرف پارلماني را 
براي او خواهد فرستاد. ولي آيا تا كنون پيشگفتار را گرفته است يا نه؟ و اگر گرفته پس چرا اعالم نمي كند؟

براي كسب اطالعات در اين زمينه به عبدالحسيني زنگ زد و مطلب را از او پرسيد. او جواب داد كه به دليل 
برخي مشكالت هنوز ايميلش را باز نكرده است. پس مطمئن شد كه بايد پيش نويس طرح را براي بنويسد. 
تاريخ گسترش عرف  از  بخشي  گوياي  نوشته  اين  كرد. چون  ايميل  برايش  را  آن  چاپخور  متن  و  نوشت 
پارلماني در ايران است، متن گزارش كه سه صفحه  است، عينًا نقل مي شود و بعد از آن هم خالصه ي مكالمه 

تلفني مهندس گلسرخي نقل خواهد شد. 

متن نامه به عبدالحسيني

تأمالتي در مورد
 آموزش عرف پارلماني

 به اعضاي شوراياري هاي تهران
اداره ي مجامع و سازمان هاي  پارلماني(، به معناي مجموعه ي رويه ها و قواعد  پارلماني )يا قانون  1. عرف 
عضويتي، را مي توان از نقطه نظر آمورشي، با تسامح، به دو دسته تقسيم كرد: دسته اي از قواعد و رويه ها، 
آموزشي هستند، و دسته اي ديگر از آن ها، عالو بر آموزش به پرورش هم نياز دارند. بخش پرورشي عرف 

پارلماني مستلزم حضور كارآموز در كارگاه و تمرين آن ها به صورت گروهي است.

2. از نقطه نظر اجرايي نيز مي توان رويه ها و قواعد عرف پارلماني را به دو دسته تقسيم كرد: بعضي از قواعد 
عمومي و پايه اي هستند و هر فردي كه وارد يك مجمع تصميم گيري مي شود بايد آن ها را بداند. اما رئيس و 

منشي هر مجمع و ساير مسؤالن هر سازمان به آموزش هاي تخصصي تر نياز خواهند داشت. 

3. با توجه به نكات گفته شده در بند يك و دو باال، براي آموزش عرف پارلمان به اعضاي شوراياري هاي 
تهران، به دو دسته كارگاه نياز خواهيم داشت:  1( كارگاه هاي سطح اول براي تمام اعضاء، و 2( كارگاه هاي 

سطح دوم براي رئيسان و منشي ها

4. مي توان به نحوي برنامه ريزي كرد كه اعضاي شوراياري هاي هر محله، به مرور تجربه هاي خود در عرف 
پارلماني را، به عنوان يك وظيفه ي شهروندي، در اختيار ساير انجمن ها و نهادهاي عضويتي فعال در سطح 
محله قرار دهند. به اين ترتيب، آموزش عرف پارلماني به اعضاي شوراياري ها، در واقع آموزش مبرم  ترين 

قواعد شهروندي به تمام شهروندان تهراني نيز محسوب مي شود. 

5. مي توان از ميان اعضاي شوراياري ها افرادي كه عرف پارلماني را به خوبي فرا مي گيرند، انتخاب كرد و 
پس از گرفتن يك آزمون حرفه اي به آنان گواهينامه پارلمانتارين )يا هر معادل مناسب ديگري كه براي اين 
اصطالح جعل خواهيم كرد( داد و مجموعه ي اين افراد را در انجمن ملي پارلمانتارين هاي ايران سازماندهي 

كرد تا بتوانند قانون پارلماني را در سطح ملي به ديگران آموزش دهند. 

6. به موازات برگزاري كارگاهاي آموزش عرف پارلماني به شوراياري هاي تهران، مي توان براي آموزش عرف 
پارلماني به اعضاي شوراياري هاي ساير شهرستان هاي نيز برنامه ريزي كرد تا شهرستاني ها از مبرم ترين قواعد 

شهروندي محروم نمانند. 
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7. توليد و ترجمه و نشر انواع اقالم آموزشي در مورد عرف پارلماني و در مورد كاركرد و نقش شوراها در 
حكومت هاي محلي به موزات برگزاري  كارگاه هاي آموزشي صورت خواهد گرفت. 

جمله  از  آنان  وفاداري«  »سوگند  تدوين  نيز  و  شوراياري ها،  اعضاي  اخالقي(  )قانون  اتيكز  كد  تدوين   .8
كارهايي است كه مي تواند به محض آشنايي آنان با مبرم ترين قواعد عرف پارلماني، و نيز به عنوان تمرين به 

كارگيري اين قواعد، در دستور كار قرار بگيرد. 

9. بازنگري آئين نامه هاي موجود و يا تدوين و تصويب آئين نامه هاي جديد،  و نيز تصويب دستورنامه هاي 
اختصاصي شوراياري ها كه در عين حال به معناي بازسازي ساختار شوراياري ها بر اساس قواعد استاندارد 

عرف پارلماني است، مي تواند بخش ديگري از فرايند آموزش عرف پارلماني به شوراياري ها باشد. 

10 در مرحله آخر، و در صورتي كه مسؤالن مربوطه موافق باشند، مي توان با هدف ارتقاء نقش مشورتي 
شوراياري ها در سطح محالت، پيشنهادهاي مشخصي براي اين منظور ارايه داد. 

برنامه اجرايي

مسوالن  تشخيص  به  شوراياري ها،  اجرايي  ستاد  در  فعال  كارشناسان  و  كاركنان  تمام  گام،  نخستين  در   .1
مربوطه، در يك نشست دو ساعته شركت خواهند كرد تا با جايگاه عرف پارلماني در كشورهاي توسعه يافته، 
تاريخچه ي قواعد اداره ي مجامع تصميم گيري، و كلي ترين ويژگي اين قواعد و اهميت آن ها آشنا شوند تا 

بدانند قرار است در چه رويداد فرهنگي مهمي شركت كنند. 

2. در مرحله بعد،  3 تا 5 نفر اعضاي كميته ي هماهنگي آموزش عرف پارلماني به انتخاب مسؤالن مربوطه و 
زير نظر مجري طرح سازماندهي خواهد شد. اعضاي اين كميته حتي المقدور در كارگاه هاي آموزش عرف 

پارلماني كه بعداً برگزار خواهد شد، شركت خواهند كرد تا به مرور اين قواعد را بهتر از سايرين بياموزند. 
مسؤليت اين كميته، كه بعداً با جزئيات تدوين مي شود،  برنامه ريزي اجرايي مراحل مختلف آموزش عرف 

پارلماني به شورياري هاست. 

3. در مرحله سوم، و بعد از تدارك مقدمات الزم،  كارگاه هاي آموزش مباني پايه اي عرف پارلماني به اعضاي 
شوارياري ها با توجه به نكات زير برنامه  آغاز مي شود: 

3. 1. هر كارگاه مي تواند حدود 50  نفر عضو داشته باشد )تعداد متوسط مجمع يك انجمن عادي، با 
توجه به تعداد معقولي عائب در هر جلسه(. در نتيجه، براي آموزش تمام اعضاء شوراياري ها به 60 تا 

70 كارگاه نياز خواهيم داشت. 
3. 2. براي آموزش و تمرين قواعد اساسي و اوليه براي تصميم گيري جمعي، هر كارگاه دست كم به 15 

حلسه دو ساعته نياز خواهد بود. 
3. 3. گارگاه ها را مي توان در سطح منطقه و هر روز دو كارگاه )يكي صبح و يكي عصر( سازماندهي 
كرد به نحوي كه تمام اعضاي شوراياري ها در سطح تهران به صورت همزمان و به موازات هم در اين 

كارگاه ها شركت كنند.  

4. در مرحله ي چهارم، رئيسان و منشيان هر شوراياري در كارگاه تخصصي سطح دوم شركت خواهند كرد 
تا بتوانند با قواعد پيچيده تر عرف پارلماني آشنا شوند و اين قواعد را به مرور به ساير اعضاي شوراياري  ها 

منتقل كنند. 
4. 1. اگر از هر شوراياري دو نفر به عنوان رئيس و منشي )يا ساير سمت ها( براي دوره تخصصي انتخاب 
كارگاه   10 به حدود  نتيجه  در  داشت.  كارآموز خواهند  نفر   700 دوم حدود  كارگاه هاي سطح  شوند، 

آموزشي 60 تا 70 نفراه براي اين مرحله نياز خواهيم داشت. 
4. 2. براي تشريح و تمرين قواعد پيچيده تر عرف پارلماني و تربيت رئيسان و منشيان كارآمد به 10 كارگاه 
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2 ساعته ديگر نياز داريم. 

كارهاي موازي

به موازات برگزاري اين كارگاه ها، برخي از خدماتي كه در 10 بند صفحه ي يك تشريح شد، قابل ارايه هستند. 
از جمله:

1. بعد از فراگرفتن نخستين قواعد عرف پارلماني، تدوين كد اتيكز )قانون اخالقي( اعضاي شوراياري ها و نيز 
»سوگند پروفشنال« )سوگند حرفه اي( آنان در سطح تمام شوراها، به عنوان تمرين، در دستور كار قرار مي گيرد 

و روش هاي تبادل مصوبه ها بين اركان باالتر و پائين تر )كنوانسيون ها( نيز تمرين مي شود. 
2. در حال حاضر كتاب اصلي قواعد استاندارد عرف پارلماني )حدود 800 صفحه( و كتاب خالصه ي آن 
)در 200 صفحه( به فارسي منتشر شده و از طريق وب سايت در دسترس عالقمندان قرار داد. اما در جريان 
برگزاري اين كارگاه ها، جزوات و مقاالت الزم نيز تهيه و از طريق ايميل، وب سايت اختصاصي، يا جزوات و 

نشريات كاغذي در اختيار كارآموزان قرار مي گيرد. 
3. در پايان هر كارگاه از كارآموزان امتحان كتبي گرفته مي شود و كساني كه بيش از 70 درصد از 100 سؤال 
امتحاني استاندارد را پاسخ دهند گواهي داده مي شود. )شرط شركت در مرحله ي بعدي كسب امتياز هاي بيشتر 

هم خواهد بود(.
4. در جريان برگزاري كارگاها هاي سطح اول و دوم، به مرور مجموعه ي آئين نامه هاي فعالي شوراياري ها 
مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا بعد از آنكه شوراياري ها قادر شدند در چارچوب قواعد عرف پارلماي 
عمل كنند نسبت به اصالح آن ها توسط خود شوراياري ها اقدام خواهد شد )در صورتي كه ركن تصويب 

كننده ي آئين نامه هاي شوراياري ها خود آن ها باشند(. 
5. بررسي موانع موجود با هدف شناسايي راهكارهايي جهت ارتقاء نقش مشورتي شوراياري ها و تقديم آن ها 

به مسؤالن مربوطه مي تواند بخش ديگري از اين طرح باشد. 

با احترام
داود حسيني
24 مهر 1391 تهران 

جواب نامه
تا كنون هيچ جوابي از عبدالحسيني نرسيده است و هنوز معلوم نيست كه پيشگفتار و اين طرح را مطالعه كرده 

يا نه؟ در هر حال ساعت دو نيم فردا با او قرار دارد و اين نامه را با خود خواهد بد. 

تماس گلسرخي
حوالي ساعت 10 شب بود كه گلسرخي زنگ زد. ابتدا توضيح داد كه براي حضور در يك نشست ديگر 
مجبور بود كه جلسه روز يكشنبه پيش را كمي زودتر ترك كند. بعد پرسيد آيا اتفاق خاصي رخ نداد؟ و راوي 
جواب داد نه. بعد گلسرخي همان مسائل هميشگي خودش را دوباره تلفن كرد. او همچنان معتقد است كه 
گروه هيچ حقي براي تصميم گيري در مورد افراد جديد ندارد. به همين خاطر توضيح داد كه در نظر دارد 
پيشنهادي بدهد كه تمام اعضاء گروه فهرست دوستان خود را در اختيار داود حسيني قرار بدهند و او با همان 

روشي كه ده نفر اول را گزينش و با يك ديگر مرتبط ساخت، ساير افراد جديد را هم حسيني تأييد كند. 

تا كنون تمام تالش ها براي توضيح اينكه چرا اين گروه حق دارد ساير همكاران خود را انتخاب و دعوت كند 
به نتيجه نرسيده است. راوي تلفني به او توضيح داد كه در هر حال شما هم يك عقيده اي داريد و معتقديد 
كه درست است. بسيار خوب. شما هم پيشنهاد خود را در جمع مطرح كنيد تا در مورد آن رأي گيري شود. 

راوي در ادامه سعي كرد شكل ساده ي شده پيشنهاد را نيز براي او بازخواني كند. اما به نظر مي آيد اين رفتار 
راوي به مذاق گلسرخي خوش نيامد. او هنوز باور ندارد كه اصاًل گروه حق داشته باشد در مورد افراد جديد 
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تصميم بگيرد و چون هيچ راهي براي حل مسأله گزينش و تصويب افراد جديد پيدا نكرده روي اين پيشنهاد 
تمركز كرده كه مسؤليت اين گزينش را به دوش داود حسيني بياندازد.

بحث ها ظاهراً به اين دليل كه گلسرخي فكر مي كند كه داود حسيني نظر ساده و بديهي او را نمي فهمد با 
كمي دلخوري خاتمه يافت. 

داود در تنهايي خود به اين مسأله فكر كه گير قضيه كجاست و چرا گلسرخي در مورد اين مسأله اينطوري 
فكر مي كند؟ و چه بايد كرد؟ 

براي مورخان و تحليل گران آينده بايد جالب باشي شخصي در جايگاه گلسرخي در مورد اين مسأله چه فكر 
مي كند. بايد اين روند را دنبال كرد. 

نامه ناتمام در خصوص يك پيشنهاد ساده
درست بعد از جلسه نهم بود كه داود تصميم گرفت طي نامه اي به اعضاي گروه موضوع روش پذيرش دعوت 
از افراد جديد را به صورت تحليلي بررسي كند و در آخر يك پيشنهاد با گزينه هاي مختلف ارايه دهد تا به 

رأي گذاشته شود. اين نامه ناتمام ماند و اگر ارسال شد به عنوان يك سند در اين نوشته نقل خواهد شد. 
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چهارشنبه 26 مهر 1391
ديروز ساعت دو و 25 دقيقه جلوي دفتر عبدالحسيني برسيد. كارمنداني كه در اتاقي جلويي نشسته بودند 
راوي را به داخل اتاق وي هدايت كردند. عبدالحسيني با يكي از كاركنان زن داشت صحبت مي كرد. اصرار 
كرد كه در اتاق بشيند. نشت. اما سريع متوجه شد كه 5 دقيقه زود آمدن او هم چندان مطبوع نيست. بلند شد 
و با بيان اينكه بيرون راحت تر است از اتاق بيرون زد. چند دقيقه در بالكان بسيار باريك جلو اتاق ها قدم زد 
تا همان زن از اتاق بيرون آمد. بعد از او عبدلحسيني با عذر خواهي به دستشويي رفت و سرانجام دومين 

جلسه با عدالحسيني آغاز شد.

خالصه نتايج اين نشست
در پايان اين نشست قرار شد طي يك يا دو جلسه عرف پارلماني به كارشناسان ستاد اجرايي معرفي شود و در 
زمينه آموزش قواعد عرف پارلماني به اعضاي شوراياري ها با حضور همين كارشناسان بحث و تصميم گيري 

شود. قرار شد بعد از هماهنگي با كارشناسان، زمان اين حلسات اعالم شود. 

جستجوي متن گم شده
در همان اول نشست راوي از عبدالحسيني پرسيد كه آيا متن هايي را كه برايش ارسال كرده خوانده است يا 
نه؟  و جواب داد بله و شروع كرد به گشتن دنبال متن ها. سراسر ميز كار عبدالحسييني و هر سطحي كه بتوان 
چيزي روي آن گذاشت، پر است از انواع اسناد كاغذي. همين خصوصيت نشان مي دهد كه - به قول ايزاك 

آديزيس - سبك مديريتي كارآفريني در رفتار او برجسته تر است. 

در پايان جستجوي بي نتيجه يادش آمد كه سرغ متن ها را از همكارانش بگيرد. گويا به آنان داده بود تا بخوانند. 
متن ها را برايش آورند. دو سند بود اما هر دو پرينت هاي نامه اي سه صفحه اي بودند كه برايش ارسال شده 
بود. يكي با قلم اصلي و يكي پرينت با قلم هاي درشت تر. ظاهراً عبدالحسيني در خواندن حروف ريز مشكل 

بينايي دارد. 

وقتي سند ها را آورد راوي به او گفت پس پيشگفتار كتاب كو؟ تازه معلوم شد كه عبدالحسيني فكر كرده كه 
فقط همين يك سند براي او ارسال شده است در حاليكه راوي تلفني توضيح داده بود كه زنگ زده تا مطمئن 

شود آيا پيشگفتار را دريافت كرده يا نه؟ و اگر دريافت كرده چرا به آن پاسخ نداده است. 

بعد از اين توضيح ها، عبدالحسيني پشت كامپيوترش رفت و سعي كرد صندوق پستي گوگل را باز كند و متن 
پيشگفتار را ببيند اما به دليل مشكالت اينترنت صندوقش باز نشد. و سرانجام بحث را شروع كردند

بند 3 يا 4 نامه ي سه صفحه اي كه راوي برايش ارسال كرده بود مشكل ويرايشي داشت. بنا بر اين، راوي 
رونوشتي از ويرايش دوم نامه همراه خود برده بود و آن را به عبدالحسيني داد. 

آموزش به كارشناسان
عبدالحسيني تالش كرد اين نكته را به شكل غيرمستقيم مطرح كند كه بهتر است قواعد عرف پارلماني ابتداء 
به كارشناسان ما آموزش داده شود و آنان به مرور اين قواعد را به دبيران و منشي هاي شوراياري ها آموزش 
دهند. و اين درست همان چيزي بود كه، به نظر راوي، خودش پيشنهاد داده بود و راه درستش هم همين بود، 
اما آيا كارشناسان ستاد بعد از طي كردن مراحل آموزشي شايستگي برگذاري اين دوره ها را خواهند يافت؟ به 
اين سؤال چه كسي مي تواند پاسخ دهد؟ به عبارت ديگر چه كسي و چه نهادي مي تواند شايستگي اين افراد 

را تأييد كند و به آموزش ديدگان تصديق بدهد.

در ادامه توضيح داد يكي از كاركردهايي كه براي نشست هاي هم انديشي عرف پارلماني در نظر گرفته شده 
همين است: گرفتن امتحان و دادن تصديق نامه. بديهي است كه در اين زمينه فقط راوي مي تواند صالحيت 

يك پارلمانتارين را تأييد كند و به او تصديق بدهد. 
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وي در ادامه توضيح داد كه آموزش عرف پارلماني به دبيران )رئيسان(  شوراياري ها كافي نيست بلكه تمام 
اعضاي شوراياري ها بايد حداقل قواعد را بياموزند و دبيران كه مانند كاپيتان ها نقش رهبري و مديريت را بر 

عهده دارند بايد با تمام اين قواعد آشنا باشند. 

به عالوه، آموزش عرف پارلماني به شهروندان، يك پروژه ملي است، چرا كه اين قواعد اساسي ترين و مبرم 
ترين قواعد هر نوع زندگي گروهي مسالمت آميز هستند و افراد آموزش ديده مي توانند به مرور اين قواعد 
را در سطح شهر ترويج كنند. به همين دليل اين برنامه بايد با هماهگي شوراي آموزش شهروندي كه در 
معاونت امور اجتماعي شهرداري فعال است هماهنگ شود و به عنوان يك پژوژه آموزشي شهروندان در نظر 

گرفته شود. 

مواضع سياسي دبير ستاد
عبدالحسيني در مقابل به دغدغده هاي خاص خودش پرداخت و توضيح داد از دوستان و همكاران )و از 
حلقه(  مهندس مسجدجامعي است و با اشاره به اينكه انتخابات شوراي شهر تهران قرار است در خرداد سال 
92 برگزارش شود به تشريح كشمكش هاي بين جريانات سياسي داخل شورا پرداخت و نتيجه گرفت كه اگر 
مسجدجامعي در آن انتخابات شركت نكند يا رأي نياورد و در نتيجه وارد شورا نشود،  او هم حتمًا از دبيري 
ستاد خواهد رفت. به همين دليل بهتر است كه اين قواعد به كارشناسان ستاد آموزش داده شود تا حتي اگر 

عبدالحسيني هم از ستاد رفت اين انديشه در ستاد ريشه داشته باشد. 

وي در صبحتش توضيح داد كه انتخابات شوراياري  ها هم مي بايست در نيمه دوم همين سال برگزار مي شود 
اما اجازه برگزاري انتخابات را ندادند و قرار است شوراياري هاي فعلي را تمديد كنند. 

به عالوه، قرار است تعداد اعضاي شوراي شهر تهران به 41 نفر افزايش يابد. )همين جا در مورد فسلفه فرد 
بودن تعداد اعضا هاي بوردها سؤال كرد كه جواب همگاني را داد:  بتوانند رأي گيري كنند. كه راوي جواب داد 
كه اگر زوج باشند چه اتفاقي مي افتد؟ او جواب داد در حاليكه رأي مساوي بشود چه خواهد شد؟ راوي از 
خودش پرسيد: رأي مساوي به چه معناست؟ و خودش جواب داد: پيشنهاد رأي نياورده. در نتيجه، اصرار به 

فرد بودن تعداد اعضاي بوردها به اين موضوع نمي تواند ارتباطي داشته باشد(. هر دو خنديدند. 

بازگشت به طرح پيشنهادي
بعد از حالجي جنبه هاي محتمل آموزش عرف پارلماني به شهروندان و اشاره مكرر به اينكه اين نكات در 
طرح سه صفحه ي پيشنهادي پيش بيني شده بود، عبدالحسيني پيشنهاد كرد كه پس به همان طرح برگرديم و 

طي آن جلو برويم. 

بند اول را خواند و توضيح داد كه ما پنج نفر كارشناس داريم بقيه آبدارچي و نامه رسان و از اين قبيل هستند. 
هر دو نتيجه گرفتند كه خوب، پس نشست معرفي براي همين كارشناسان برگزار خواهد شد.

بند دوم طرح از تشكيل يك كميته براي هدايت امور صحبت كرده بود. اعضاء كميته چند نفر باشند: تصميم 
گرفته شد كه اعضاء كميته مركب از تمام كارشناسان ستاد باشند: 5 نفر.

در آخر اين نشست تصميم گرفته شد در نخستين گام يك يا دو نشست براي كارشناسان ستاد برگزار شود 
و ادامه مسير با هماهنگي با آنان تدوين شود. 

قرار شد عبدالحسيني بعد از تعيين روز نشست، آن را به داود اعالم كند و به اين ترتيب مرحله اول و دوم 
طرح با هم اجرايي شود. 
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نكات حاشيه اي
در جريان اين نشست نكات ديگري هم مطرح شد كه به عرف پارلماني ربطي نداشت اما يادداشت آن ها 

خوب است. از جمله
1. مقنيه طي يك عمل جراحي صورت خود را در يكي از كشورهاي اروپاي شرقي جراحي كرده بود. اما 
مأموران موساد كه او را در همان شهر گم كرده بودند حدس مي زند كه صورتش را جراحي كرده باشد. به 
دفتر متخصصان جراحي آن شهر، نفوذ مي كنند و با بررسي عمليات جراحي دو باره مقنيه را مي يابند و ترور 

مي كنند. 
2. اينكه اسرائيل با توجه به جغرافياي سياسي منطقه دو كشوري هستند كه منافع استراتژيك مشترك زيادي 

دارند كه آنان را به هم نزديك مي كند. 
3. اينكه شوراي شهر يك كميته فرهنگي داشته كه بهشتي هم عضو آن بوده و از داخل اين كميته نزديك 40 
طرح فرهنگي به شوراي شهر پيشنهاد شده كه به تصويب رسيده است. برخي از آن ها: اسالمي كردن معماري 

برج ميالد! 
4. اينكه در ارايه طرح  به مسؤالن شهري در خصوص اين پروژه از كلمه »پارلمان« و »پارلماني« استفاده نشود 

و به جاي آن از قواعد اداره مجامع و حتي شوراياري ها استفاده شود. 

دغدغه هاي راوي
پارلماني  مبتذل و تحريف شدن قواعد عرف  به  در همين نشست راوي در مورد دغدغه هاي خود نسبت 
خود  كه  انديشه  اين  از  عبدالحسيني  خاطر  همين  به  شد.  مواجه  عبدالحسيني  استقبال  با  كه  داد  توضيح 
راوي مسؤليت آموزش عرف پارلماني به شوراياري ها،  دست كم در مرحله اول را بر عهده داشته باشد كه 

كارشناسان در اين زمينه خبره شوند استقبال كرد.

در ادامه راوي به مغايرت هاي برخي از عادات ايرانيان با قواعد عرف پارلماني پرداخت و توضيح داد كه 
چگونه در اين زمينه در حال پژوهش است و اميدوار است نتايج پژوهش خود را به صورت يك كتاب منتشر 

كند. 

تأمالت در اين عرصه
1. به نظر مي رسد بهترين روش اين باشد كه اين برنامه در قالب ستاد اجرايي به اجرا درآيد.

2. اما اين برنامه تا حدي كه اطمينان حاصل شود كه از مسير خود منحرف نخواهد شد،  زير نظر راوي باشد.

3. بهترين كار هم شايد اين باشد كه راوي هم به عنوان يكي از كارشناسان ستاد در اين زمينه ايفاي نقش كند.
4. همين كارشناسان، البته اگر ساير جنبه هاي شخصيتي آنان هم مناسب باشد، براي تأسيس هسته مركزي 

انجمن عرف پارلماني مناسب هستند )همراه با تعدادي از افراد نشست هماهنگي(
5. با تدوام كار در اين ستاد مي توان اميدوار بود كه بتوان به شوراياري هاي ساير شهرها نيز دست يافت.
6. تمام اين فعاليت ها شانس اينكه اين قواعد را به تمام شوراهاي شهرها آموزش دهند افزايش مي دهد
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پنحشنبه 27 مهر 1391
دو روز پيش ايميلي به سايت كارفرمايان ارسال شده بود از سوي فردي به نام بي طرف. وي در ايميل خود 
ضمن تشويق و تشكر از مطالبي كه در سايت پيام كارفرمايان منتشر مي شود درخواست كرده بود كه كد اتيكز 

مهندسن براي وي ايميل شود. 

گفتني است كه مجموعه نوشته هايي با عنوان »بيزينس اتيكز: از ديسپيلين آكادميك تا نهاد اجتماعي« كه به 
سفارش بابايي براي بانك دي نوشته شده بود به تدريج در سايت پيام كارفرمايان منتشر مي شود. در مقدمه 
آخرين قسمت كه منتشر شده قول داده شده بود كه در شماره آتي كد اتيكز مهندسان منتشر خواهد شد. و 
آقاي بي طرف اظهار تمايل كرده بود كه اين قسمت براي او ايميل هم بشود يا از طريق ايميل به او اطالع 

داده شود.

راوي در پاسخ به او نوشت بسيار خوب. با كمال ميل. اما پرسيده بود كه آيا شما با آن بي طرفي كه وزير بود 
نسبتي داريد.

امروز جناب بي طرف در جواب نوشته بود: چه فرقي مي كند. بله من همان بي طرفم كه در دولت خاتمي 
وزير نيرو بود.

رواي به او جواب داد از قديم گفته اند: قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهري. فرقش همين است. بعد متن 
كامل نوشته را برايش پيوست كرد و در عين حال از او خواست كه عرف پارلماني را بخواند و در عين حال 
كارگاهي هم با حضور افرادي مانند معيين و بهشتي برگزار مي شود كه شخصيت هاي ملي الزم است عضو 

آن باشد. 

بايد منتظر ماند كه چه پاسخي خواهد داد.

كابينه وزيران بازنشسته
بعد از آنكه عطارديان آخوندي را مطرح كرده و بعد از آنكه معين توفيقي و اميري فاني و مسجدجامعي را 
معرفي كرده، حاال نوبت يك وزير جديد است كه به مجموعه اضافه شود تا كابينه وزيران بازنشسته تشكيل 

شود و هر چه زودتر درش را گل بگيرند. 
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شبنه 29 مهر 1391
ديروز ظهر دو متن را براي اعضاي كارگاه ايميل كرد: يكي فصل پنجم خالصه كتاب و يكي قسمت 12 كتاب 
اصلي. هر دو به پيشنهاد اصلي مربوط مي شوند. براي ويرايش متن دوم خيلي اذيت شد. متن پيچيده اي بود 

و بسياري از جاهاي آن با زحمت فراوان فهميده شد.

حذف نام خانم بني آدم
نام خانم بني آدم از فهرست گروه دريافت كنندگان ايميل حذف شد. اين خانم ايميل ها را دريافت و به مهندس 
بهشتي مي داد. به دليل اينكه به نظر مي رسد بهشتي يا نمي رسد - آنطور كه خودش مي گويد - يا تمايلي 
ندارد - آنطور كه مي توان از شواهد حدس زد - يا نمي خواهد در كارگاه ها شركت كنند. به همين خاطر نام 

خانم بني آدم از فهرست حذف شد

راوي اول تصميم گرفت نامه اي به خانم بني آدم بفرستد و به او رسمًا اعالم كند كه ديگر مطالب را برايش 
ارسال نمي كند. اما سر انجام از اين كار منصرف شد. به اين دليل كه اگر بهشتي اظهار عالقه كرد بشود دوباره 

ايميل ها را از طريق همين خانم به بهشتي رساند. 

واكنش كيخسروي
امروز به كيخسروي زنگ زد تا از او بخواهد گزارش جلسه نهم را بفرستد. او هم قبول كرد نام يك وكيل 
ديگر را براي معرفي عرف پارلماني داد. نام اين شخص صابري است و روشندل. او وكيل بيماران هموفيلي 

بوده و يكي از دستاوردهايش به پيروزي رساندن آن پرونده است.

از كيخسروي در مورد واكنش اميري سؤال كرد. گفت از او چيزي نپرسيده و او هم چيزي نگفته است. در 
حاليكه هر دو با هم مسافر اصفهان بوده اند. خيلي تعجب برانگيز بود. به خصوص اينكه عيسي اميري به رغم 

آن برخوردهاي تلخ اش حتي مسأله اي را هم مطرح نكرده تا در خالل آن عذر خواهي كرده باشد.

واكنش عبدالحسيني
امروز به عبدالحسيني هم زنگ زد. ايميل ارسالي به او وارد بخش اسپم شده بوده و هيچ فايلي هم همراه 
نداشته است. فوراً فايل را دوباره برايش ارسال كرد. عبدالحسيني در واكنش به اينكه دو بار به او زنگ زده 
گفت كه از هر 370 شوراياري به او تلفن مي زند و او شماره تلفن ها را نمي شناسد و به بسياري از تلفن ها هم 

پاسخ نمي دهد. در هر حال به او گفته شد كه هدف اطيمنان از دريافت فايل بود و نه چيز ديگر.

به گفته عبدالحسيني كارشناسان شوراياري ها قرار است مطالب سايت پيام كارفرمايان و ماپا را در مورد عرف 
پارلماني پرينت بگيرند و بخوانند. توصيه شد كه پيشگفتار را حتمًا بخوانند.

دوشنبه نخستين نشست با كارشناسان
عبدالحسيني در پايان گفت كه نخستين نشست با كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها براي روز دوشنبه 
اما تصميم گرفت تعداي سؤال  همين هفته ساعت 2 تا 4 برنامه ريزي شده. راوي هم قبول كرد كه برود. 

درست و حسابي را براي طرح با كارشناسان در نظر داشته باشد. 
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سه شنبه 2 آبان 1391
ديروز از ساعت 2 تا 4 عرف پارلماني را به 8 نفر از كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري هاي معرفي كرد. عصر 

از ساعت 6 تا 9 نيز در نشست ماهانه مؤسسه رحمان شركت كرد. گزارش اين دو رويداد در ادامه مي آيد:

5 دقيقه به ساعت 2 به ساختمان ستادشوراياري ها در پارك شهر رسيد. روي نيمكتي نشست تا كمي خستگي 
در كند و رأس ساعت به آنجا برسد. 

نشست در اتاقي برگزار شد كه يك ميز كنفرانس بزرگ وسط آن بود و يك وايت بورد در قسمت باالي ميز 
كنار ديوار قرار داشت. كاماًل پيدا بود كه كارشناسان نشست هاي خودشان را در همين اتاق برگزار مي كنند و 
هر كدام كه وارد مي شد سر جاي خودش مي  نشست به خصوص خانم ها كه سه نفر بودند و يكي از آن ها 

چادر به سرداشت. 

جلسه با معرفي كارشناسان شروع شد. بيشر كارشناسان تحصيالت دانشگاهي دارند. اما زبان بلد نيستند و 
سوادشان معمولي است. سن هم هم پائين است. شايد ميانگين 30 تا 35 باشد. در نتيجه راوي از همه آن ها 

پير تر است.

معرفي عرف پارلماني، كم و بيش در همان چارچوب جا افتاد پيش رفت. اما چند مورد استثنائي هم بود.

تجربه هاي راوي از اين نشست
1. در جريان تعريف تجربه هايي كه منجر به كشف رابرتز رولز آو اوردر شد، راوي به تجربه هايش در مورد 
سردبيري مجله داخلي شهرداري تهران در زمان مديريت كرباسچي، ساختن يك سريال ده قستمي در مورد 
مديريت شهرداري كه با حوادثي كه براي كرباسچي ايجاد كردند متوقف شد، و نيز تهيه دو فيلم مستند در 
مورد شهردار مدرسه اشاره كرد و نيز به اينكه حدود 300 مقاله در مورد برنامه استراتژي نوشته است. به نظر 
مي رسد اين از خود تعريف كردن ها تأثير منفي ايجاد كرد و از اين پس بايد با احتياط از اين روش استفاده 

شود. 

2. در جريان معرفي عرف پارلماني، بعضي از كارشناسان به ويژه يكي از آنان كه در نماز عرف پارلماني را 
كشف كرده بود، سعي داشت مهار صحبت را به دست بگيرد. اما راوي با ادب و مهرباني خاطر نشان كرد 
كه دستور اين جلسه معرفي عرف پارلماني است در نتيجه هر موضوعي خارج از دستور تعيين شده، خارج 
از دستور و نادرست تلقي مي شود. وي در ادامه تأكيد كرد كه آقايان و خانم ها فقط مي توانند سؤال هايي در 
خصوص عرف پارلماني بپرسند. وقتي اين بحث تمام شد، در مراحل بعد مسائل بعدي مطرح خواهد شد. 

اين روش برخورد باعث شد كه ديگر كسي خارج از دستور صحبت نكند.

با طرح پرسش هايي در مورد  بايد  به نظر مي رسد مقدمه معرفي طوالني شد و به خصوص مي توان و   .3
موضوع مورد بحث، به مشاركت ديگران دامن زد تا بحث از حالت متكلم  وحده خارج شود. يك مثال خوب 
در اين زمينه پرسش در مورد اين مسأله بود كه به نظر شما منظور از پارلمانتارين كيست؟ جواب هايي كه داند 
اول پرت و پال بود بعد به جواب درست نزديك شد. جمع بندي اين موضوع نيز خوب بود:  رواي گفت در 

مجموع جواب درست به دست آمد و مباحث مطرح شده را جمعبندي كرد. 

اين تجربه نشان داد كه بايد براي روند معرفي نيز، به ويژه وقتي براي يك گروه صورت مي گيرد، با توجه به 
اصولي كه قباًل در اين زمينه به عنوان كد اتيكز سؤال كردن مطرح شد، تعدادي سوآل جالب در نظر گرفته 

شود تا اعضا خسته نشوند. 

4. وقتي بحث به معرفي كتاب ها رسيد، راوي از روي صندلي بلند شد. از گروه فاصله گرفت تا همه بتواند 
عكس هاي روي جلد كتاب هاي معرفي شده در فهرست كتاب هاي مؤسسه آمريكايي پارلمانتارين ها را ببيند. 
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در حاليكه صفحه ها را ورق مي زد به تعداد زياد اقالم آموزشي نيز اشاره مي كرد. اين تاكتيك بلند شدن و 
فاصله گرفتن به بحث ها تحرك تازه اي داد.

5. در وسط معرفي اين كتاب ها، يكي از كارشناسان گفت خيلي خب. فهميدم كه اين موضوع مهم است. 
منظورش اين بود كه حاال معرفي كتاب ها را سريعتر تمام كن. اما راوي با ادب به او خاطر نشان كرد كه 
ديگران هم در اين جمع هستند. و  هدف معلم مجاب كردن فقط او نيست. در واقع بسيار مؤدبانه به اين 
فرد تذكر داده شد كه معيار تصميم گيري در مورد روش تدريس نمي تواند داروي يكي از اعضاء باشد. اين 

برخورد بسيار خوب و مؤثر بود. 

6. از ميان تمام كتاب ها، فقط روي يكي از آن ها توقف شد: رابرتز رولز فور دامي ز. راوي معناي دامي را 
توضيح داد. عبدالحسيني معادلي براي آن معرفي كرد: عوام. رواي پذيرفت. بعد آن را با سري كتاب  »به زبان 
ساده« مقايسه كرد. اما همان عضوي كه خواسته بود معرفي كتاب ها خالصه شود فكر كرد كه سراي »فور 
دامي ز« همان »به زبان ساده« است كه راوي براي او توضيح داد كه اين سري خودش يك سري مستقل است. 
بعد توضيح داد كه حتي »رابرتز رولز فور داميز« 340 صفحه است و نشان مي دهد حتي ساده كردن آن هم 

كار ساده اي نيست. 

معرفي ناتمام
چند دقيقه مانده به 4 بحث در اين مورد مطرح شد كه آيا با نيم ساعت تمديد جلسه بحث را تمام كنيم يا 

بگذاريم براي جلسه بعد. در نهايت قرار شد ساعت 2 روز دوشنبه هفته آينده بحث ادامه يابد. 

جمعبندي:  بهترين جا براي معرفي عرف پارلماني
به نظر مي رسد جلسه در قسمت هاي پاياني  آن جذاب تر شد و تمام اعضاي گروه تحت تأثير قرار گرفتند و 
آماده شدند كه اين قواعد را بياموزند. آنان اعتراف كردند كه به بهترين جاي آمده ايد. چون از اينجا مي توان 
با تمام شوراهاي سراسر كشور ارتباط برقرار كرد. چون نشريه ستاد به دست تمام شوارهاي سراسر كشور 

مي رسد. به عالوه، 28 شهر ديگر نيز شوارياري دارند كه مي توان به آن ها نيز عرف پارلماني را درس داد. 

تصور از خويش
به نظر مي رسد اينكه فردي چه تصويري از خودش در ذهن تصور مي كند و مي خواهد ديگران از او چه 
تصويري داشته باشند در نوع رفتار شخص به مرور تأثير مي گذارد. سؤال اين است: قرار است كارشناسان 

ستاد چه برداشتي از شخصيت راوي داشته باشند؟ و آيا اين سؤال در موفقيت كار اهميت خواهد داشت؟ 

امشب و در اينجا و به رغم خستگي تالش مي شود تا برخي از ويژگي هاي مهم را فهرست كند:
1. هرگز نبايد از كارشناسان به صورت مستقيم چيزي درخواست شود كه احيانًا قبول نكنند و اقتدار معلم 

زير سؤال برود. 
2. هرگز نبايد به هيچ يك از آنان به ويژه در جمع كوچكترين توهين و تحقيري انجام شود. شوخي ها بايد 

بسيار محدود و ظريف و مؤدبانه باشند. 
3. هرگز نبايد اجازه داده شود كه به خاطر به اصطالح صميميت، احترام و اعتماد متقابل تضعيف شود. 

4. هرگز نبايد در حضور اين جمع در مورد مسائل مالي و قراردادي حرفي زده شود. بايد ديد عبدالحسيني 
تا چه حد اين نكات را با كارشناسان در ميان مي گذارد. 

5. ضمن تشويق افراد، هرگز نبايد اين ذهنيت را در آنان ايجاد كرد كه بدون كسب صالحيت مي توانند عرف 
پارلماني را به ديگران بياموزند. 

6. خصوصيات تصويري كه بايد براي ساختن آن تالش كرد: رهبري جدي، با تفكري استراتژيك، كه قادر 
است سازمان هاي دموكراتيك را در جهت تحقق دموكراسي در ايران و بازسازي ساختارهاي حكومتي تأسيس 

و هدايت كند. 
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تدارك نشست بعدي
با جمعبندي نشست قبلي، بايد براي نشست بعدي خيلي فكر شده تر عمل كرد. چند توصيه:

1. تهيه اسناد و مدارك الزم براي نشست دوم، از جمله تهيه روي جلد كتاب ها و فهرست مطالب آن ها به 
عنوان نمونه

2. تهيه چند سؤال از بحث هاي نشست قبلي و طرح آن ها و هم فكري در مورد آن ها و رعايت كد اتيكز معلمي
3. پيش بيني چند سؤال جالب براي طرح مباحث تازه. 

برون سپاري در ستاد
پيش از آنكه كارشناسان وارد اتاق شوند به صورت خصوصي از عبدالحسيني پرسيد آيا شما پروژه هاي خود 

را برون سپاري مي كنيد؟ كه گفت: بله. بعد پرسيد آيا نشريه خود را برون سپاري كرد ه ايد؟ گفت: بله. 
بعد عبدالحسيني گفت كه ما بودجه آموزشي داريم و داشت در اين زمينه توضيح مي داد كه يكي از بچه آمد و 
راوي نشان داد كه جلو او مايل به ادامه بحث نيست. داقعيت اين است كه راوي دوست دارد بتواند با انعقاد 
قرار دادي از نظر مادي از اين فقر شديدي كه گرفتار آن است رها شود و نزديك به هفت سال تالش او يك 

پاداش مادي هم داشته باشد كه بتوان با آن نان و پنير خريد.

به هر حال، اينكه چگونه اين موضوع از نظر مالي حل و فصل شود، به ويژه با وجود كارشناسان و نقش مثبت 
يا منفي كه مي توانند بازي كنند، اهميت مي يابد. 

حضور مسجد جامعي
در جريان اين نشست مسجد جامعي هم زيارت شد. به محض رسيدن راوي، عبدالحسيني گفت مسجدجامعي 
هم اين جاست و راوي اظهار عالقه كرد او را ببيند. به اتاق عبدالحسيني رفتند. مسجد جامعي پشت ميز 
نشسته بود و با حضور راوي از سرجايش بلند شد. اما به هم دست ندادند و بعد از حال و احوال راوي از 

اتاق بيرون آمد. 

مسجدجامعي رئيس شوراي هماهنگي شوراياري هاست. ستاد اجرايي به شورا و به رئيس آن پاسخ گوست. 
و به نظر مي رسد برخالف زمان كرباسچي كه مديري مثل جمالي در قلمرو مسؤليت خودش استقالل و اقتدار 
داشت، امروز - به ويژه در عرصه هاي شوراها، به سختي مي شود يك تصميم را نهايي كرد و به اجرا گذاشت. 

بايد منتظر ماند و ديد. 

نكته مثبت ديگر وجود شوراي آموزش شهروندي در معاونت امور اجتماعي است كه در آن دكتر فاني و دكتر 
اميري هم عضو هسند و از آن طريق هم مي توان براي پيش برد پروژه كمك گرد. 

شركت در نشست مؤسسه سبحان
ساعت 6 در نشست ماهانه مؤسسه سبحان شركت كرد. به خاطر دكتر معين و ساير كساني كه وي معرفي كرده 
و در اين مؤسسه هم حضور دارند. دكتر سمنانيان هم با آن قامت بلند، كمي دير آمد و خيلي زود رفت. ظاهراً 
دكتر معين او را خيلي تحويل نگرفت. نمي دانم چرا دير آمد و زود رفت بدون آنكه با دكتر خوش وبش كند. 

موضوع نشست اين ماه دو سخنراني بود در مورد خودكشي و خشونت پنهان. از گزارش آن ها صرف نظر 
مي شود. 

دستور جلسه نشست نهم و برنامه نشست دهم
دستورجلسه نشست نهم و برنامه نشست دهم امروز تهيه و براي اعضاء ايميل شد. به جز خانم بني آدم. 

دستور جلسه را كيخسروي تهيه كرده بود و خوب تهيه كرده بود. در مورد اين دو بعدا  گزارش مي دهد. 
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يكشنبه 7 آبان 1391
امروز صبح دهمين نشست هم انديشي عرف پارلماني در دفتر انجمن شركت هاي ساختماني برگزار شد و 

نشست بدي هم بود. هدف اين نوشته غير از گزارش ماوقع، تأمل در اين زمينه هم هست. 

غائبان
ساعت كيخسروي با پيامك خبر داد كه مجبور است در كرج بماند. نزديك دفتر انجمن بود كه عطارديان 
تلفني اطالع داد كه براي اسفالت يك خيابان را بسته اند و او كمي دير خواهد رسيد. قبل از شروع جلسه 
منشي دكتر معين خبر داد كه او هم نمي آيد و خواست كه عذر خواهي او به جمع منتقل شود. به اين ترتيب، 
با بهشتي 4 نفر غايب بودند. اين هفته هيچ سندي براي خانم بني آدم ارسال نشد تا به بهشتي بدهد. روز شنبه 
هم به خانم بهرامي زنگي نزد. هنوز مشخص نيست كه واكنش بهشتي چه خواهد بود؟ از شر اين داستان 
خالص شد يا هنوز مشتاق است. وقتي به جمالي در جلسه اطالع داد كه به بهشتي زنگ نزده لب خندي زد به 
اين معنا كه خوب معلوم بود ديگر. هفت نفر آمده بودند: بني اسدي، گلسرخي، عطاريان، جمالي، شهرياري، 

رزم خواه و اميري هم با كمي تأخير. 

اسناد ارسالي
در فاصله نشست نهم و دهم 4 سند براي اعضا ايميل شده بود: فصل پنجم خالصه كتاب كه در باره پيشنهاد 
متن  است.  اصالح  پيشنهاد  مورد  در  33 صفحه  در  هم  آن  كه  اصلي  كتاب   12 فصل  نيز  و  است  اصالح 
صورتجلسه اي كيخسروي تهيه كرده بود و از طرف رئيس اصالح شده بود و نيز متن برنامه. اين اسناد در 

ادامه نقل مي شوند: 

برنامه دهمين نشست كارگاه هم انديشي عرف پارلماني
يكشنبه 7  مهر  1391 از ساعت 7/30 تا 9/30

1. گزارش فعاليت هاي ترويجي عرف پارلماني
2. مرور اجمالي رويدادهاي نشست نهم و يادآوري چند نكته آموزشي:

- چرا فقط يك جايگزين مي تواند مطرح شود؟
- ضوابط تعيين وارد بودن پيشنهاد اصالحي جايگزين

- ضوابط كسب صحن و شرايط برخاستن 
3. بررسي كار ناتمام نشست قبل )تعيين تكليف پيشنهاد ارايه رزومه مدعوان(

4. تحليل محتوايي پيشنهادهاي ارايه شده براي دعوت از افراد جديد
5. طرح يك پيشنهاد جديد مورد اجماع و بررسي آن )در صورت توافق(

6. و در صورت تصويب پيشنهاد مربوط به دعوت از افراد جديد، بررسي و تصويب مدعوان
7. پاسخ به پرسش هاي آزمون ورودي انجمن ملي پارلمانتارين ها )در صورت وجود فرصت(

8.. تعيين زمان نشست بعدي و ختم جلسه

• قسمت پنجم كتاب خالصه »دستورنامه رابرت« كه به  صورت خالصه به پيشنهاد اصالح پرداخته، و 
ويرايش جديد قسمت دوازدهم كتاب »دستورنامه رابرت« كه پيشنهاد اصالح را به تفصيل بررسي كرده،  

بعد از نشست نهم،  براي اعضاي محترم ايميل شده است. 
• در صورت امكان، اسناد تقديمي را همراه خود داشته باشيد. 

قربان شما. داود حسيني
تلفن تماس: 
88911017
09356528611
در مورد برنامه باال اين نكته گقتي است كه در بند 2 جمله ديگري اضافه شد مبني بر اينكه چه موقع بايد 

اخطار دستورنامه اي داد. 
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به نام خداوند جان و خرد
صورتجلسه هشتمين  نهمين نشست عرف پارلمانی

ساعت 7:40 روز يكشنبه مورخ 91/7/23 هشتمين  نهمين نشست كارگاه هم انديشی عرف پارلمانی در 
محل انجمن شركت های ساختمانی و با حضور آقايان عطارديان ، گلسرخی ، حسينی ، كيخسروی ، معين ، 
جمالی ، رزم خواه ) نيم ساعت تاخير( ، بنی اسدی ) نيم ساعت تاخير با اطالع قبلی( و اميری )يك ساعت 

تأخير( برگزار شد.
در ابتدای جلسه رياست نشست ،گزارش مختصری درخصوص مذاكره با افرادی كه از طرف اعضا برای 

عضويت معرفی شده اند ارائه نمود ند.
در ادامه جلسه اهم موارد مطرح شده در خصوص عرف پارلمانی مرور گرديد و به سوال پارلمانی آقای 

دكتر اميری پاسخ داده شد.
سپس پيشنهاد آقای دكتر بنی اسدی كه با اصالح اوليه دكتر معين و اصالح ثانويه مهندس عطارديان همراه 

بوده به شرح زير قرائت گرديد:
پيشنهاد اصلی: رزومه افراد قبل از طرح در جلسه در اختيار اعضا قرار داده شود.

پيشنهاد اصالح اوليه : عبارت » و بعد از هماهنگی با آنان « پيش از كلمه » در اختيار« اضافه شود.
پيشنهاد اصالح ثانويه : » و موافت آنان« بعد از هماهنگی اضافه شود.

مهندس رزمخواه پيشنهاد جايگزينی به شرح زير مطرح نمود:
» كسانيكه متعهد به رعايت قواعد دستورنامه رابرت بوده و از موقعيت اجتماعی مناسب جهت گسترش 

آن برخوردار باشند به جلسه دعوت شوند«
اين پيشنهاد مورد حمايت قرار گرفت و توسط رئيس قرائت شد، اما نسبت به پذيرش اين پيشنهاد به 
وارد  را  دستورنامه اي  اخطار  رئيس  شد.  داده  دستورنامه اي  اخطار  جايگزين،  اصالحي  پيشنهاد  يك  عنوان 
دانست و پيشنهاد از دستور خارج شد اما پس از اخطار دستورنامه ای و با حكم رييس اين پيشنهاد به پيشنهاد 
دهنده مسترد گرديد كه  اين امر حكم رئيس مورد فرجام خواهی قرار گرفت و پس از آنكه  موافق و مخالف 
نظرات خود را بيان نمودند، اما به علت پايان يافتن زمان جلسه، ادامه رسيدگی به جلسه آينده موكول گرديد.

همچنين در اين جلسه پيشنهاد شد :
»هر يك از اعضا به ازای هر يك ربع تاخير مبلغ پنج هزار تومان جريمه بپردازد«

و پيشنهاد اصالحی نيز بدين شرح بود:
» چنانچه فرد از روز قبل به رييس جلسه اطالع داده باشد مشمول اين مصوبه نخواهد بود.

كه بررسی اين پيشنهاد و ساير پيشنهاد های اصالحی نيز به جلسه آينده موكول شد.
جلسه آينده ساعت 7:30 روز يكشنبه 7 آبان 91 در همين محل برگزار خواهد شد.

در مورد صورتجلسه كيخسروي نيز اين نكته گفتني است كه به نام خداوند جان و خرد آن از چشم رئيس در 
رفت و گرنه آن را حذف مي كرد. برخي از جمالت و عبارات به صورتجلسه افزوده و برخي نيز خط خورد 

كه در متن ووردي با خط خوردگي و خط مواج قرمز رنگ مشخص شده است.

شوراياري ها
در ابتداي جلسه گزارشي از نشست آموزشي با كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها و وضعيت شوراياري ها 
و شوراها و نقش اميري، مسجدجامعي، فاني تشريح شد و در ادامه از نمازخواني علي پور و كشف ماجرا 
سخن رفت. شهرياري پرسيد خروجي اين شوراياري ها چيست؟ پاسخ داد هيچ. دعوا و فحش و داد و بيداد 
و نا اميدي و سرخوردگي. به هر حال اين گزارش اين حسن را داشت كه ترس هاي بي خود امنيتي كم رنگ 

مي شود. 

رعايت يك قاعده خوب
پيش تر در مورد روش طرح سؤال از دانش اموزن اصولي را تدوين كرده بود. اين اصول را در اين نشست 
از جمع پرسيد چه كسي  اميري را مطرح كرد. شهرياري پاسخ داد.  ابتداء سؤال  نتيجه داد.  رعايت كرد و 
مي تواند اين پاسخ را كامل كند. گويا جمالي هم پاسخ داد. باز هم پرسيد چه كسي مي تواند اين پاسخ را كامل 
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تر كند. بني اسدي هم جواب داد. بعد از اميري پرسيد قانع شديد؟ او قانع شده بود. اما خود رئيس توضيح 
تكميلي خودش را هم افزود. روش خوب، هميشه جواب مي دهد. 

ربط داشتن
موضوع دوم برنامه، ربط دشتن اصالحيه جايگزين بود. براي اين منظور بخش هايي از كتاب اصلي خوانده 
شد. متن پيچيده است و همه را خسته مي كند. شهرياري سوآلي مطرح كرد كه در مورد درستي آن بحث 
درگرفت. شهرياري سؤالي مي كرد و رئيس هم جواب مي داد اما شهرياري قانع نمي شد و توضيح رئيس هم 
البد روشن و قانع كننده نبوده است. رئيس از شهرياري خواست اگر موضوع را نگرفته بگذارد براي بعد كه 
رئيس و او به صورت دو نفره در باره موضوع بيشتر بحث كنند )عين جمله را به خاطر نمي آورد(. رئيس واقعًا 
نيت بدي نداشت اما ظاهراً اين رفتار رئيس به شهرياري برخورد و شايد تبعات همين برخورد ادامه يافت و 
به آنجا كشيد كه رئيس گفت جلسه قبلي خوب و اين جلسه بد شد و علتش را هم مي داند. اين موضوع به 

شهرياري برخورد و او گفت كه اگر اين طور است من ديگر در جلسه نخواهم آمد. 
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دوشنبه 8 آبان 1391
امروز ساعت 2 با كارشناسان ستاد اجراي شوراياري هاي جلسه دارم و بايد خودم را براي آن جلسه آماده 
كنم. ديشب هم نتوانستم گزارش نشست دهم را ادامه دهم. فشارهاي عاطفي شديد بود و مانع از كار عقل 

مي شد. امروز هر دو مورد را ادامه مي دهم.

كارهاي امروز
براي جلسه امروز به دسته كار دارم:

1. كارهايي براي آماده سازي سند هاي جديد
2. تأمل در روش بهتر ارايه مطالب، با توجه به خصوصيت اين كارگاه

3. طرح پرسش ها و چارچوب بحث

تا كنون چند پرسش در مورد حلسه قبل، و نيز چند پرسش براي ادامه بحث طراحي شده كه شايد جالب 
باشند. بايد واكنش كارگاه را مورد مطالعه قرار داد. برخي از اين سؤال ها:
1. عنوان كتاب هاي قواعد عرف پارلماني در آئين نامه ها - مرجع پارلماني

2. تعريف پارلمانتارين - كارشناس قانون پارلماني
3. رتبه ي مرجع پارلماني در ميان ساير قوانين - آخرين رتبه

4. تعريف هاي قانون پارلماني - قواعد بازي دموكراسي، قواعد ناظر بر تدوين و تصويب قوانين مدني و 
كيفري، قواعد اداره مجامع تصميم گيري

5. ريشه هاي عرف پارلماني - يونان باستان
6. روش اوليه اداره پارلمان انگلستان - مذاكرات بي قاعده و ارايه جمع بندي از سوي رئيس و تصويب آن

7. نخستين اصل از قواعد پارلماني. اصل هر زمان يك موضوع

سؤال هايي براي پيش بردن بحث:
1. احتماالت گوناگون در مورد روش تعيين تكليف يك پيشنهاد )رسيدن به دسته بندي پيشنهادهاي فرعي(

2. چرا بايد رأي منفي گرفته شود؟

ادامه گزارش مربوط به نشست بعد از ظهر بعد از برگزاري نشست روايت خواهد شد.

تنش هاي جلسه دهم
در گزارش ديروز برخي از رويدادهاي جلسه دهم همراه با صورتجلسه و برنامه ارايه شد. در آن نشست 

مشكالتي پيش آمد و نكاتي مطرح شد كه در ادامه يادداشت مي شود. 

تحليل مشكل با شهرياري
1. جلسه از آنجا به شكست كشيده شد كه توضيح به شهرياري او را قانع نكرد و او براي گرفتن توضيح از 
رئيس و ادامه مناقشه با اين استدال كه بايد مطلب را خوب بفهمد اصرار كرد. رئيس كه مي دانست حق با 
خودش است اما براي ابهام زاديي شهرياري كاري نكرد و در عوض از او خواست تا در يك جلسه دو نفره 
بيرون مجع بحث را ادامه دهند. و به نظر مي رسد كه اين كار به شهرياري برخورد و او هم اصرار داشت كه 
بايد در همين مجمع جواب خود را بگيرد. سؤال چرا رئيس نسبت به ابهام زدايي از شهرياري در مجمع اقدام 

نكرد؟ جواب هاي محتمل كه آن لحظه به ذهن رئيس رسيد:

1. 1. خستگي ساير اعضاء كه بحث را دنبال نمي كردند. چرا؟ چون متن در دسترس آنان نبود و نمي توانستند 
از رو بخوانند. چرا؟ چون بعضي ها به داليل گوناگون متن مورد بحث را در اختيار ندارند.

راهكار 1:
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 اگر قرار است متني در كالس مورد استناد قرار بگيرد بايد اين متن را در اختيار همه اعضا قرار داد. ضرورت 
اين مطلب را رئيس پيشتر دريافته بود و تصميم داشت متن ها را جداگانه پرينت بگيرد. اما نسبت به اهميت 

آن ترديد داشت. در نتيجه همين ترديد سبب شد تا متن ها را جداگانه پرينت نگيرد. 

راهكار 2:
قبل از جلسه و از طريق ايميل مي توان اصرار كرد تا اعضا متن مورد استناد را حتمًا همراه خود داشته باشند 
و اگر نبود مي شود از پيش آن ها را پرينت گرفت يا بعد از اعالم چند دقيقه تنفس، از عطارديان خواست تا 

دستور پرينت را بدهد. 

2. 1. پيچيده بودن بحث و پشيمان شدن رئيس از اينكه به همين دليل بحث را با شهرياري ادامه بدهد. در 
اين زمينه شايد حق با شهرياري باشد. اگر متن پيچيده بود و امكان تدريس آن وجود نداشت رئيس نبايد آن 

را در جمع توزيع مي كرد. 

راهكار1:
را  از كارگاه حتمًا آن  را ملزم ساخت كه پيش  اعضا  بايد  متوني در كارگاه واجب است  اگر توزيع چنين 

بخوانند. يا بعد از آنكه همه متن را در اختيار داشتند، روخواني شود.

راهكار 2:
در اين جور مواقع مي توان از منشي يا عضو ديگري خواست تا متن را روخواني كند و رئيس بتواند روند 

اداره جلسه را به خوبي پيش ببرد. 

راهكار 3:
از  بعد  است  بهتر  بار است و حواس ها پرت خواهد شد.  كنده وكسالت  متن طوالني خسته  خواندن يك 

خواندن هر بند، در صورت نياز، رئيس در باره ي آن بند توضيح دهد و رفع ابهام كند. 

دستاوردها
پيش از بروز مشكل با شهرياري، سؤال دكتر اميري به بحث گذاشته شد. رئيس جلسه ابتدا رويدادهاي مربوط 
به اين موضوع را تكرار كرد و پيشنهاد جايگزيني و روش برخورد با آن را توضيح داد و سپس به طرح سؤال 
دكتر اميري پرداخت و بعد از جمع پرسيد چه كسي مي تواند به اين سؤال پاسخ بدهد )نكته اي كه هنگام 
نوشتن به ذهن رئيس رسيد: آيا فعل »مي تواند« درست است يا »مي خواهد« است؟ به نظر مي رسد فعل دوم 

درست تر باشد چون فعل اول غيرمستقيم به اين معني است كه بقيه »نمي توانند« و اين برخورنده است(. 

به هر حال، شهرياري پاسخ داد. پاسخش غلط بود. اما رئيس، با توجه به تمرين قبلي خودش، از جمع پرسيد 
چه كسي توضيح تكميلي دارد؟ گويا جمالي و بني اسدي هم توضيحاتي دادند. بعد رئيس از دكتر اميري 

پرسيد آيا قانع شديد؟ و وي گفت بله. و در آخر رئيس هم توضيح خود را افزود. 

به نظر مي رسد تجربه باال فوق العاده ارزشمند بود و نشان مي دهد كه اگر افراد نسبت به شرايط آتي آمادگي 
كسب كنند مي توانند بهتر برخورد كنند. 

راهكار 1:
حتمًا در پرسش از افراد بايد كلمه »مي خواهند« مورد استفاده قرار بگيرد و نه كلمه »مي توانند«. 

راهكار 2:
توضيح رئيس نبايد شكل روكم كني به خودش بگيرد. به اين معنا كه نشان بدهد توضيح هاي ديگران غلط يا 
كم ارزش بوده و توضيح رئيس درست است. بايد به نحوي بيان شود كه روحيه مشاركت و ضرورت خرد 
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جمعي را تقويت كند و حالت رو كم كني و فضل فروشي نيابد. 

مشكل كفايت مذاكره
عالوه بر تخريب روحيه رئيس بعد از مشاجره با شهرياري، به نظر مي رسد عوامل ديگري نيز در وارفتن بازي 
در نشست دهم مؤثر بودند. يكي از آن بالتكليفي رئيس در پيش برد جلسه بود. به ويژه وقتي موضوع طرح 
كفايت مذاكره مطرح شد و رئيس رسمًا اعالم كرد كه نمي داند آيا در اين جا، يعني وقتي پيشنهادهايي مانند 

اخطار دستور و فرجام در دست بررسي هستند، كفايت مذاكره طبق دستور هست يا نه؟ 

يك نقطه ضعف براي مربي يا فرمانده جنگ
فكر كنيد وسط تمرين يا وسط بازي يا جنگ، مربي يا فرمانده بگويد نمي دانم چه بايد كرد؟ در وسط نشست 

دهم نيز رئيس همين حالت را پيدا كرد.

البته بخشي از اين حالت قهر مانند كاماًل كنترل شده بود تا نشان دهد كه اعضا قدر نمي دانند و بعضي ها - 
يعني شهرياري - مانع از پيشرفت كار مي شوند. هرچه ديگران سعي مي كردند رئيس را دلداري دهند و از 

زحمات او تشكر كنند، البد بايد فشار روحي به شهرياري را بيشتر كرده باشد. آيا اين رفتار اخالقي بود؟ 

سوءاستفاده هرگز
به نظر مي رسد كه چنين رفتاري نوعي سوءاستفاده از مقام رياست براي تنبيه اخالقي يك عضو، و كاري بسيار 
غيراخالقي باشد. با اين همه، رئيس به معناي واقعي كلمه از حرف هايي كه اعضاء در اين فاصله زدند به نحو 
حيرت انگيري مأيوس شد و يأس و ناراحتي حتمًا از سروپايش مي باريده است. چون خيلي ها سعي كردند 
به او دلداري بدهند و او را به صبور دعوت كردند. اين حرف ها در بخش بعدي اين نوشته نقل و تحليل 

مي شوند. اما فعاًل ادامه كفايت مذاكره.

ندانستن يك قاعده براي يك مورد خاص اين سؤال را مطرح كرد كه به طور كلي وقتي گروهي بازي پارلماني 
به مقاطعي مي رسد كه قواعد را نمي داند و فرصت براي آموختن آن وجود ندارد چه  را شروع مي كند و 

مي توان كرد؟ همين پرسش سبب شد تا رئيس عصر ديروز به راهكار جديدي برسد.

راهكار توافق عمومي
رئيس به خاطر آورد در جايي از كتاب رابرت رولز خوانده بود كه وجود اين قواعد براي مواقعي است كه 
مخالفي وجود داشته باشد. در غير اين صورت، پيشنهاد و هر اقدامي مي تواند بدون نياز به اين قواعد با توافق 

عمومي حل و فصل شوند. 

همين يادآوري سبب شد اين بخش از كتاب را بازخواني كند و تصميم بگيرد اين متن براي نشست بعدي در 
دستور قرار بگرد و همه با اين قاعده آشنا شوند تا در مواقعي كه قواعد را نمي دانند با توافق عمومي تصميم 

گيري شود. 

بايد ديد اين اقدام تا چه انداز استقبال خواهد شد و قبل از اجرا بايد تمام جوانب اين تصميم بررسي شود. 

موارد وارد نبودن كفايت مذاكره
عالوه بر راهكار توافق عمومي، همين مشكل سبب شد تا رئيس جدول پيشنهادها را مرور كند و ببيند كه 

كجاها پيشنهاد كفايت مذاكره خارج از دستور است.

در جدول پيشنهادها و مقابل پيشنهاد »كفايت مذاكره«  اين شرط به عنوان شرط تعيين كننده خارج از دستور 
بودن پيشنهاد كفايت مذاكره قيد شده است: »يك پيشنهاد كه نمي تواند حذف يا اصالح شود بالفاصله در 

دست بررسي باشد«. 



134

گاف در ترجمه
وقتي اين جمله را مقابله پيشنهاد كفايت مذاكره قرائت كرد اين پرسش در ذهنش مطرح شد كه »حذف« يك 
پيشنهاد چه معنايي دارد؟ پيشنهاد كه امكان حذف شدن ندارد. بعد كه با متن اصلي مقايسه كرد دريافت كه 
اصل كلمه »مذاكره« است و نه حذف. و با عوض كردن اين دو كلمه است كه جمله معناي درست مي يابد. 

پرسش غيراخالقي
در حاليكه اين عبارات را مي نوشت به اين فكر كرد كه طرح اين سؤال در مجمع كه معناي اين جمله چيست؟ 
خيلي جالب خواهد بود. اما بالفاصله به نظرش رسيد كه اين سوء استفاده از اعتماد اعضاي مجمع و در 
نتيجه كاري غيراخالقي است. اعضاء با اين فرض كه ترجمه غلط است به معناي آن فكر مي كنند و منحرف 
مي شوند. پس نبايد به صورت يك سؤال مطرح شود بلكه بايد اصالح  و در صورت ضرورت آنگاه به صورت 

سؤال مطرح شود. 

پيشنهاد تنفس: راه كاري ديگر
يكي از پيشنهادهايي كه از سوي شهرياري مطرح شد اين بود كه آيا مي شود از جلسه خواست تا به روش 
سنتي در مورد يك موضوع مذاكره كنند؟ رئيس از اين سؤال ناراحت شد و به اين حساب گذاشت كه اعضا از 
اين قواعد خسته شده اند. به ويژه كه او به عنوان مخالف با دعوت از افراد نيز به اين دليل صحبت كرد كه اين 
گروه ده نفره نيز هنوز گيج گيح مي خورند و اگر تعداد اعضا بيشتر شود خطر هرج و مرج بيشتر خواهد شد. 

راهكار جمالي
بعد از باالگرفتن دعوا آقاي جمالي با لحن انتقادي و در عين حال دوستانه سعي كرد رئيس را راهنمايي و به 
شهرياري هشدار بدهد. او در همين زمينه به رئيس پيشنهاد داد كه شما به عنوان رئيس بايد در پاسخ به اين 
سؤال آقاي شهرياري مي گفتي: اگر مايليد به شيوه ي خودتان عمل كنيد كه اين موضوع ربطي به من ندارد. 

خودتان مي دانيد.

تصميم به تغيير راوي
در حين تفكر در مورد موضوع »رئيس« بود كه داود به اين نتيجه رسيد كه از اين پس در جلسات نيز در 
ارجاع به خود از عنوان »داود حسين« استفاده كند و به همين خاطر تصميم گرفت كه در اين نوشته ها هم اين 

عنوان را به كار ببرد و از عنوان »رئيس« استفاده نكند.

االن كه داود حسين به صحبت جمال فكر مي كند در مي يابد كه او با چه ظرافتي نوك شهرياري را قيچي كرد 
بدون آنكه به صورت مستقيم چيزي به او گفته باشد. 

حساسيت به زبان سياسي
به نظر مي رسد در جنگ قدرت جاري در گروه هاي مختلف يك زبان سياسي يا زبان قدرت شكل مي گريد 

كه از اين گروه به آن گروه متفاوت است. 

لفظي كشيده شود، طرفين  در يك جنگ قدرت ظريف كه بحث ها قرار نيست به سطح مشاجرات  ظاهراً 
مناظره بايد از عالئم اوليه و ظريفي كه تمايالت آدم ها را نشان مي دهد، پيام ها را دريابند و كار را به آنجا 

نكشانند كه طرف به صرافت نه بگويد يا درخواست شما را زمين بزند.

از فرط دوستي كسي را خوردن
به عنوان يك نمونه ي زمخت از زبان سياسي، داود حسيني مايل است به خاطره نشست جبراني با بهشتي 
، جمالي و گلسرخي اشاره كند كه بهشتي در آن جلسه و در واكنش به اين توضيح جمالي كه حسيني شما 
را خيلي دوست دارد به شوخي گفت از بس من را دوست دارد مي خواهد من را بخورد. و به فردي در 
هندوستان اشاره كرد كه محبوب خود را از فرط عالقه خورده بود. جمالي همانجا به من طوري نگاه كرد كه 
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من بفهم بهشتي به خاطر شخص تو دارد در اين جلسات شركت مي كند. البد منظورش اين بود كه به خاطر 
اصرار هاي تو و عالقه اي به تو مايل نيست جواب منفي به تو بدهد. 

تحليل شفافيت لري
در همان نخستين جلسه عرف پارلماني كه بين داود حسيني و نمايندگان عطارديان مرافعه به وجود آمد بهشتي 
برخورد داود حسين را يك برخورد لري معرفي كرد و جمالي هم در خاتمه جلسه يك جوك لري گفت كه 
خيلي ها خنديدند. آيا تمام اين ها نشانه هايي از زبان سياسي يا زبان پيچيده ي جاري در ميان مبارزان قدرت 
سياسي نيست؟ آيا قرار نيست ذهن يك آدم آنقدر حساس و پيچيده باشد كه بتواند از كوچكترين عالئمي كه 

از يك فرد دريافت مي كند مقاصد و هدف هاي سياسي )يا هدف هاي او را در جنگ قدرت( دريابد؟

پيچيدگي: مثبت يا منفي؟
از  ناشي  سادگي  نوعي  با  شفافيت  اين  داد،  ارايه  لرها  شفافيت  مسله ي  زا  بهشتي  كه  تحليلي  جريان  در 
عقب ماندگي فرهنگي هم معنا بود. بهشتي در تحليل بيشتر شفافيت يا به عبارت بهتر، سادگي لر ها به اين 
نكته اشاره كرد كه طايفه ي لرها به خاطر جدايي از روند هاي جاري فرهنگي عقب مانده و ساده باقي نگاه 
اداشته شده است. در اين صورت پيچيدگي نوعي ارزش تلقي مي شود كه محصول تعامل فرهنگي جوامع 

مختلف است.

در پايان تحليل بهشتي داود حسين از دكتر شعباني نقل قول آورد و مضمون طرح دو خط مستقيم و خط مواج 
براي وصل كردن دو نقطه را از آن هنرمند چيني نقل كرد و خاطر نشان ساخت كه دكتر شعباني - كه قباًل به 
بهشتي معرفي كرده بود - در سال 1354 ادعا مي كرد كه به كشورهاي مختلفي مراجه كرده است اما در هيچ 
يك از آن ها به اندازه ايراني ها به يكديگر سالم نمي كنندو همانجا اين نكته را هم به بهشتي خاطر نشان كرد 
كه شفافيت لر ها و پيچيدگي ساير اقوام را نيز مي توان با آن تئوري توضيح داد. و بهشتي هيچ واكنشي به اين 
نكته نشان نداد و چون فردي در اتاق انتظار منتظر بود جلسه را ختم كرد و در مورد اين تئوري سؤالي نكرد. 

ادامه گاف در ترجمه
خالصه، متوجه شد كه پيشنهاد كفايت مذاكره چه زماني در دستور نيست. اما در نشست دهم، وقتي مهندس 
رزم خواه پرسيد حاال چطور مي شود پيشنهاد ارايه رزومه به اعضا را روي هوا برد؟ داود چند راهكار پيشنهاد 
كرد: 1. پس گرفتن پيشنهاد از سوي پيشنهاددهنده، 2. كفايت مذاكره و رأي گيري در مورد پيشنهاد و دادن 
رأي منفي به آن، 3. تعويق نامشخص يا مشخص، 4. روي ميزگزاري. )روي ميزگزاري را احتماالً در آن جلسه 

مطرح نكرد(. 

جدي شدن قضيه
بعد از اين مرحله قرار شد بني اسدي پيشنهادش مبني بر دريافت رزومه از افراد را پس بگيرد. داود حسيني 
فكر مي كرد كه او با درخواست جمع موافقت خواهد كرد و پيشنهاد خود را براي حل مشكل جمع پس 
مي گيرد. اما در كمال تعجب او مخالفت كرد و پيشنهاد خودش را كه اين همه ناقص بود و اين همه در مورد 
مشكالت آن صحبت شده بود، پس نگرفت و به جدي بودن قضايا افزود.  داود اعالم كرد اين گزينه منتفي 
است. پيشنهاد بعدي، كفايت مذاكره بود، اما رئيس نمي دانست كه وقتي يك مجموعه پيشنهاد مانند اخطار 
دستور و فرجام در دست بررسي هستند كفايت مذاكره وارد است يا نه. و متأسفانه به عقلش نرسيد كه به 

جدول مراجعه كند و جواب خودش را بيابد. 

با اعالم اينكه داود حسيني هم نمي داند كه چه بايد بشود، شيرازه نظم و انضباط از هم پاشيد و جلسه به شكل 
سنتي خود به دوران جاهليت برگشت. 

در همين حول و وال بود كه شهرياري برخاست و در قالب سؤال پارلماني به طور مفصل مخالفت خودش را 
با دعوت از افراد جديد مطرح كرد و داود جواب داد كه اصاًل حال قرار نيست كسي افزوده شود. و جمالي 
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هم به رئيس مشورت داد كه بهتر بود شما جواب مي داديد كه تمام اين بازي يك تمرين است. بعد از  آن ها 
گلسرخي در مورد مخالفتش با دعوت از افراد جديد صبحت كرد و دليلش اين بود كه اين خيلي مهم است 
و يك اشتباه مهلك داود حسيني اين بود كه به جاي برخورد با همين نظر يا حتي سوكت، به او جواب داد و 
در توضيح اش با لحن خودخواهانه اي تأكيد كرد كه من مربي هستم و مي توانم در اين مورد تصميم بگيرم. 

تعارض مربي با نظر اكثريت
تا قبل از اين بحران ها داود حسيني فكر مي كرد دو نقش متفاوت دارد:  مربي و رئيس. و به عنوان مربي انتظار 
داشت كه نظر تخصصي او را بپذيرند. اين مسأله گرچه هنوز حل نشده، اما در مورد دعوت از افراد جديد اگر 
قرار باشد تصميم گيري شود، احتماالً جلب نظر اكثريت الزم است و بدون موافقت اعضاي حاضر نمي توان 
از افراد ديگر دعوت كرد. به نظر مي رسد يكي از نكاتي كه بايد در آينده با وضح مشخص شود همين مسأله 

است كه آيا داود مربي است و حرفش به اقتدار مربي گري مطاع است يا نه. 

تعويق مشخص
سرانجام در وسط مشاجرات جلسه، بني اسدي موافقت كرد كه پيشنهاد يك جلسه به تعويق بيافتد. شهرياري 
پيشنهاد اصالح يك به 5 را داد و در حالت خر تو خري تصويب شد كه پيشنهاد 2 جلسه به تعويق بيفافتد.

تصميم نهايي
از نشست دهم تا امروز )از يكشنبه تا سه شنبه( به رويداد هاي آن نشست فكر كردم و كوشيدم تا راهكارهايي 
براي جلوگيري از تكرار خطاها بيابم. سرانجام شامگاه امروز سه شنبه تصميم گرفتم صورتجلسه زير را تهيه 

و براي اعضاي گروه ايميل كنم: 

صورتجلسه دهمين نشست عرف پارلمانی

دهمين نشست كارگاه هم انديشی عرف پارلمانی روز يكشنبه 7 آبان ماه 1391 در محل هميشگي برگزار شد. 
هرچند روند كارها در اين جلسه از دستور خارج شد، با اين همه مي توان با بهره گيري از مفاهيم پارلماني، 

گزارش زير را از اين نشست ارايه داد:
 

گزارش ها
1. داود حسيني گزارشي از فعاليت هاي ترويجي عرف پارلماني ارايه داد

2. داود حسيني رويدادهاي نشست هاي قبلي را مرور و به برخي از سؤال هاي قابل طرح پارلماني پاسخ داد. 

كار ناتمام
در ادامه جلسه، پيشنهاد اصلي نشست قبلي و پيشنهاد هاي وابسته به آن به شرح زير قرائت شد:

پيشنهاد اصلی: رزومه افراد قبل از طرح در جلسه در اختيار اعضا قرار داده شود.
پيشنهاد اصالح اوليه: عبارت »و بعد از هماهنگی با آنان« پيش از عبارت » در اختيار« گنحانده شود.

پيشنهاد اصالح ثانويه: عبارت »و موافت آنان« بعد از عبارت »هماهنگی با آنان« گنحانده شود.
مهندس رزمخواه پيشنهاد جايگزينی به شرح زير مطرح كرد:

» كسانيكه متعهد به رعايت قواعد دستورنامه رابرت بوده و از موقعيت اجتماعی مناسب جهت گسترش 
آن برخوردار باشند به جلسه دعوت شوند«

آقاي كيخسروي نسبت به وارد بودن اين جايگزين اخطار دستور داد.
داود حسيني طي حكمي اخطار را وارد دانست.

آقاي دكتر معين نسبت به حكم رئيس فرجام خواهي كرد. 

ادامه رسيدگي به كارناتمام:
نه آقاي كيخسروي و نه آقاي دكتر معين كه پيشنهادهاي اخطار و فرجام را مطرح كرده بودند در جلسه 
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مي كرد  قرائت  را  پيشنهاد  آخرين  آنان،  غيبت  رغم  به  مي بايست  رئيس  شرايط  اين  در  نداشتند.  حضور 
نبودن  يا  بودن  وارد  به  نسبت  مذاكره  از  بعد  و  مي داد  ارايه  نبودن جايگزين  وارد  براي  را  و داليل خود 

جايگزين رأي مي گرفت.

به رغم قاعده فوق، با تقاضاي مجوز بازپس گيري پيشنهاد مهندس رزم خواه موافقت شد و جايگزين از دستور 
بررسي بيرون رفت.

در ادامه دكتر بني اسدي پيشنهاد كرد كه پيشنهاد اصلي تا نشست بعدي به تعويق بيافتد.  
اين پيشنهاد اصالح شد و سرانجام پيشنهاد اصلي تا دو نشست بعدي به تعويق افتاد و به صورت موقت 

تعيين تكليف شد. 

يازدهمين نشست هم انديشي عرف پارلماني ساعت 7/30 روز يكشنبه 21 آبان 91 در محل هميشگي برگزار 
خواهد شد.
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سه شنبه  9 آبان 1391
امروز از صبح تا حاال، دستم به كار ديگري نرفته و فقط به رويدادهاي نشست دهم فكر مي كردم و خاطراتم را 
ادامه دادم )در يادداشت هاي قبلي(. به نظر مي رسد الزم است خاطرات دومين نشست معرفي عرف پارلماني 

به كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران نيز يادداشت شود:

امروز صبح خانمي زنگ زد تا با مهندس حسيني صحبت كنم. گفتم من حسيني هستم اما مهندس حسيني 
نيستم. طرف گفت اين آقاي عبدالحسيني اذيت مي كند!

بعد معلوم شد كه از طرف عبداحسيني زنگ زده تا پيغام او را بدهد. جلسه اي كه قرار بود روز دوشنبه برگزار 
شود . . من گفتم:  چنين قراري نداشتيم. قرار بود تاريخ جلسه بعدي را خبر بدهند. قافيه را باخته بود. به پته 
پته افتاد و ادامه داد كه بالخره جلسه بعدي روز يكشنبه ساعت 3 تا 5 است و من پرسيدم مگر عبدالحسين 

خودش نيست؟ گفت:  چرا. و پرسيد: مي خواهيد وصل كنم كه جواب دادم: نه

همين ديالوگ كوتاه نكات مهمي داشت: چرا خودش تلفن نزد؟ چرا خودش من را دعوت نكرد؟ آيا معناي 
خاصي ندارد؟ آيا با مسجدحامعي  هم به عنوان مثال همين طور برخورد مي كند؟ نمي دانم

چرا خانم جواب داد مهندس عبدالحسيني اذيت مي كند؟ يعني به شوخي به او گفته »به مهندس حسيني« زنگ 
بزن؟ عبدالحسيني كه مي داند من مهندس نيستم.

به هرحال، روش برخورد من بايد به گونه باشد كه اقتدار مربي گري زير سؤال نرود. هرچند در نشست اول 
اين اقتدار خيلي خوب اعمال شد چون وجود داشت.

دومين نشست
تا 4  به كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها روز دوشنبه ساعت 2  پارلماني  دومين نشست معرفي عرف 
در دفتر اين ستاد در پارك شهر برگزار شدتا آنجا كه به معرفي عرف پارلماني مربوط مي شود نكته جديدي 
كه در اين يادداشت به آن اشاره شود نبود. طبق معمول قسمت دوم معرفي طبق برنامه اجرا شد. اما نكات 

حاشيه اي اين جلسه:

پيش بيني سؤال ها
قبل از رفتن به اين جلسه، چند سوآل در مورد درس هاي قبلي و چند سوال نيز در مورد درس هاي آتي مطرح 
شد. اين روش بسيار خوب بود و سبب شد كه بچه ها در بحث هاي شركت كنند و تشويق شوند و جلسه از 

حالت منولوگ خارج شود. يادآوري بعضي از سوآل ها:

چرا بايد رأي منفي شمرده شود؟ 
1. اين سؤال به بحث جالبي دامن زد كه به رغم سادگي آن براي تمام كارشناسان تازگي داشت. به خصوص 

وقتي در مورد داليل اين كار و تاريخچه آن صحبت شد. 

نخستين پارلمانتارين هاي نابلد ايران
2. وقتي در تعريف »پارلمانتارين« بحث شد به آنان گفت كه شما ها نخستين پارلمانتارين هاي ايران هستيد كه 

البته قواعد پارلماني را بلد نيستيد! 

فكر مي كنم چون خسته شده ام تمايل دارم كه اين جلسه را زودتر خالصه كنم. در حاليكه نكات مهمي در آن 
مطرح شد و بايد بسيار فكر شده تر حركت كنم. به همين دليل ادامه گزارش را به روز ديگري موكول مي كنم. 

با اين همه، براي جلوگيري از فراموشي احتمالي جند نكته مهم به ايجاز بيان مي شود: 
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امور مالي
در خصوص امور مالي بحث شد. من مايل بودم كه اين بحث ها به صورت خصوصي بين من و دبيرستاد 
برگرار شود. اما هنوز نمي دانم چرا عبدالحسيني اصرار يا دست كم عالقه داشت كه تمام مسائل و حتي ميزان 
دستمزد نيز در همين گروه كارشناسان مورد بررسي قرار بگيرد. عليپور با صراحت بيشتري توضيح داد كه 

بودجه هاي آموزشي ما خوب است. 

به خاطر همين شواهد، و نيز به خاطر نقشي كه ستاد و كارشناسان دارند، به سادگي مي شد دريافت كه بدون 
همكاري جدي و صميمانه آنان امكان برگزاري كارگاهاي آموزشي گسترده و طوالني براي تمام شوراياري ها 
آن هم در دوره هاي مختلف مطلقًا وجود ندارد در نتيجه براي هر اقدامي در اين زمينه بايد موافقت كارشناسان 

را جلب كرد.

به عالوه، اين مسأله براي خودم روشن و جا افتاده است كه آموزش قواعد دموكراسي بيزينس نيست و قرار 
نيست كسي از اين راه تجارت كند. هدف رسيدن به يك زندگي شرافتندانه است كه در اين حد هم حتمًا 

دستمزد خواهند داد

ايران محسوب مي شوند. اعضاي  پارلمانتارين هاي  اين كارشناسان واقعًا نخستين گروه  اينكه،  تر  نكته مهم 
نشت هم انديشي عرف پارلماني، لزومًا و به احتمال زياد پارلمانتارين نخواهند شد بلكه در سطوح مختلف 
مي توانند به ترويج عرف پارلماني كمك كنند. اما تخصص و كار اصلي اين كارشناسان چيزي حز پارلمانتارين 
نيست و در نتيجه، با اين افراد بايد به عنوان نخستين پارلمانتارين هاي حرفه اي ايران برخورد كرد. از ميان 
همين ها هست كه احتماالً مدرس و مربي تربيت خواهد شد كه مي توانند عرف پارلماني را به ديگران ياد 
بدهند و  با حضور بعضي از اعضاي گروه هم انديشي، نخستين انجمن ملي پارلمانتارين هاي ايران را تأسيس 

كنند. كه البته بايد گواهينامه خود را از جمعيت بگيرند. آيا چنين ساختارهايي منطقي است؟ 

انجمن يا كارشناس
به دنبال نوشتن بند فوق، اين پرسش مطرح شد كه خوب، شروع بحث با اين آقايان و خانم ها را با مراحل 
تأسيس يك انجمن آغاز كنم يا به ترتيب مطالب كتاب و يا هر ترتيب ديگري؟ در اين مورد بايد بيشتر تأمل 

شود. 

ادامه امور ملي
به هر حال، در ادامه بحث راجع به امور مالي و رسيدن به اين تشخيص كه در مورد مسائل مالي  هم احتماالً 
اين گروه ذينفوذ هستند، قرار گذاشته شد كه آموزش عرف پارلماني به كاركنان شروع شود و تا جايي برسد 
برنامه آموزشي شوراياري ها را به تصويب برسانند. و  پارلماني  بتواند در چارچوب قواعد عرف  كه گروه 
در چارچوب همان برنامه است كه دستمزد داود حسيني و البد ساير كارشناسان و عوامل اجرايي مشخص 
كارشناسان  براي  آموزشي  كارگاه  كه  بود  هم  اين  من  منظور  البته،  مي شود.  نتظيم  قراردادي  و  خواهد شد 
جداگانه منظور شود، اما فكر كردم وقتي هيچ يك از طرفين نمي دانند ماهيت كار چيست نمي شود دستمزد 
درستي تعين كرد. به همين دليل، قرار اصلي پذيرفته شد و حاال قرار است كه روز يكشنبه سومين نشست 

را برگزار كنيم. 

يادي از جمالي
در جريان بحث از امور مالي بود كه ياد انتشار نشريه گلنامه افتادم و خاطره ام با جمالي را براي كارشناسان 
تكرار كردم. نكته اي كه به جمالي گفتم اين بود كه شهرداري به درستي اين همه پول خرج كاشت گل و 
سنبل در تهران مي كند. اما ايجاد مؤسساتي كه فرهنگ توليد كنند نيز واجب است و در دادن بودجه به آن ها 

نبايد امساك كرد. 
به هر حال، براي اخذ تصميم در اين زمينه خوب است اطالعات بيشتري در مورد امور مالي ستاد كسب كنم 

و اين كار به زمان بيشتري نياز دارد.
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دوشنبه 15 آبان 1391
امزوز سومين نشست با كارشناسان ستاد شوراياري ها - نخستين نشست كارگاه آموزشي - رأس ساعت 2 
بعد از ظهر در پارك شهر برگزار شد. مطالب كالس  همان هاست كه در كارگاه هم انديشي هم مطرح مي شود 
و هم از كتاب استخراج شده است. در نتيجه موضوع اين گزارش ها نيست. اما حواشي اين نشست موضوع 

اين يادداشت هاست كه به آن ها مي پردازد:

تأخير در شروع جلسه
با اينكه قرار ما ساعت 2 بود و من رأس ساعت 2 در محل بودم، اما بچه ها - غير از خانم طاعتي- دنيال كار 
خودشان بودند و بعد از چند دقيقه دو سه نفري جمع شدند. من خودم را عصباني نشان دادم و اعتراض كردم 

كه قرار ساعت 2 است پس چرا جمع نمي شوند؟

در هر حال دو سه دقيقه بعد از 2 بحث را شروع كردم و بچه ها يكي يكي مي آمدند. سرانجام يكي ديگر از 
خانم با حدود 10 دقيقه تأخير وارد شد و من هم با عصبانيت به تأخير او اعتراض كردم و جداً ناراحت شده 
بودم كه آخر چه معنا دارد كه وقتي گفته مي شود جلسه ساعت 2 برگزار مي شود اين قدر تأخير داشته باشيم. 
بعد توضيح دادم كه جلسه هميشه باشد رأس ساعت اعالم شده افتتاح شود و اگر به نصاب نرسيده باشد 
مي توان كارهايي را كه به نصاب نياز ندارد انجام داد. به نظرم خود بچه ها هم از اين سخت گيري ها بدشان 

مي آيد چون ضرورت آن را احساس كرده اند. 

مي بندند و تنبيه مي كنيم
بحث امروز را با دو نكته شروع كردم كه ربطي به درس نداشت. آن دو نكته  هم به شنيده هايم از رفتار رئيسان 

شورا ياري ها مربوط مي شد.

در جلسه قبلي عبدالحسيني در صبحت از دبيران )رئيسان( شوراياري ها به اين اشاره كرد كه اين افراد وارد 
شهرداري ها شده و حتي قراردادهايي مي ببندند كه البته مايل نبود چيز زيادي در اين زمينه در سطح علني 
بگويد. در اين جلسه من به همين نكته اشاره كردم و گفتم به خاطر دارم در كد اتيكز يكي از حكومت هاي 
محلي حتي گفتگو با مقامات شهرداري در صحن شوار ممنوع است. با توجه به همين نكته مي توان دريافت 
كه اعضاي شوار حق هيچگونه تماس با بدنه اجرايي شهرداري هاي را ندارند و فقط بايد نظرات خود را از 
كانال تعيين شده در اختيار مدير ارشد اجرايي شهرداري قرار بدهد. اين نكته اسباب تعجب تمام بچه ها شد 

و من قول دام كه در اين مورد نيز كتاب ها و مقاالتي براي بچه فرام آورم.

تنبيه انضباطي
نكته دوم اين بود كه در عرف پارلماني، خود مجمع حق دارد و مي تواند اعضاي خودش را طبق رويه هاي 
تعريف شده مجازت كند و حداكثر مجازات نيز اخراج از انجمن است. اين مجازات ها شامل رفتار در مجمع 
يا رفتار عضو در خارج از مجمع مي شود. بعد اين نتيجه گرفته شد كه خوب است با آموزش اين قواعد به 
شوراياري ها به آنان كمك كنيم تا خودشان امور انضباطي را سازماندهي كنند و اگر فردي گوش نكرد ستاد 

برخورد كند. 

انتخاب منشي
در ادامه توضيح داد كه انتخاب منشي و ساير مسؤالن بخشي از قواعد است كه بعداً آموزش داده خواهد شد 
اما فعاًل بايد كسي را به عنوان منشي انتخاب كنيم تا خالصه مطالب را يادداشت كند و به عنوان جزوه درسي 

در اختيار ديگران قرار دهد. 

در ادامه از عبدالحسيني پرسيد اگر بخواهد فردي را به عنوان منشي انتخاب كند چه كسي را معرفي خواهد 
كرد. او هم يكي از سه خانم را كه هنوز نامش را نمي دانم معرفي كرد و او به عنوان منشي قرار شد خالصه 

قواعد مطرح شده در جلسه را يادداشت كرده و براي من ايميل كند. 
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سؤال هاي درس هاي قبلي
طبق تجربه ها، درس را با چند سؤال از درس هاي قبلي ادامه دادم. از جمله، تعريف قانون پارلمان، نخستين 
اصل عرف پارلماني كه در تاريخ پارلمان انگلستان كشف شد، دومين قاعده )شمارش آراي مخالف(، نام 

كتاب دستورنامه، تعاريف عرف پارلماني، روش هاي مختلف تعيين تكليف يك پيشنهاد و از اين قبيل...

محور هاي مطالب
محور هاي اصلي مطالب سومين جلسه اين ها بود: انواع پيشنهاد ها، طبقه بندي آن ها و مراحل ششگانه طرح 

پيشنهاد. اما نكات متفرقه ديگري نيز مطرح شد كه در ادامه ذكر مي شود:
1. چه موقعي رئيس رأي مي دهد؟ 2. رئيس چگونه پيشنهاد مي دهد و در مذاكره شركت مي كند؟ 3. گرفتن 
صحن و تخصيص صحن. 4. توافق عمومي، اتفاق آراء، 5. پيشنهاد در دست بررسي و پيشنهاد بالفاصله در 
درست بررسي، 6. دو خصوصيت پيشنهادهاي ثانويه، 7. قواعد ناظر بر دادن نوبت مذاكره، 8. طرز رفت و 

آمد به مجمع و حفظ نصاب، 

گزارش منشي
بايد منتظر گزارش منشي بود و ديد كه او از مطالب مطرح شده چه گزارشي ارايه خواهد داد و بعد بند باال 

را تكميل كرد يا گزارش منتشي را كامل تر ساخت. 

در حاشيه نشست
بعد از نشست با عبدالحسيني و عليپور در مورد برنامه هاي ترويج عرف پارلماني صحبت شد. آن ها هم دنبال 
اين هستند كه براي اين قواعد بازاريابي كنند. و اين بازار، يكي شورايهاي شهرها و روستاهاست و ديگري 

شوراياري ها. 

عليپور در پاسخ به سؤالي گفت كه كارشناسان استخدام رسمي هستند اما عبدالحسيني با شهرداري قرار داد 
دارد و هميشه هم تأكيد مي كند او كه ممكن است برود. 

در مورد آموزش اين قواعد به شوراهاي شهرها توصيه كرد كه در مجله مقاله اي نوشته شود به عنوان بازاريابي. 
اما من گفتم كه اين نوشته هاي نظر كسي را جلب نمي كند در نتيجه بهتر است از روابط شخصي و خصوصي 

و حضوري براي معرفي اين قواعد استفاده كنيم. 

عبدالحسيني گفت كه شخصًا با برخي از شوراهاي شهرها مثل كرج و مشهد ارتباط دارد و مي تواند اين قواعد 
را به آنان معرفي كند. اما خرداد ماه سال آينده انتخابات شوراهاي برگزار مي شود و اعضاي فعلي ممكن است 

عوض شوند

اداره عرف پارلماني
من توضيح دادم كه بهترين راه اين است كه در وزارت كشور و يا در سطح استان ها دفتري براي آموزش 
عرف پارلماني سازماندهي شود تا به تمام اعضايي كه تازه وارد شورا مي شوند عرف پارلماني را آموزش دهند. 

عقدقرارداد
اينكه براي آموزش عرف پارلماني به شوراياري ها و شوراهاي شهرستان ها چه مي توان كرد، سؤال متوحي 
است اما عبدالحسيني به پيشنهاد من مبني بر انعقاد قرار داد ستاد با شهرستان ها براي آموزش عرف پارلماني 
موافق نبود و گفت كه اين فعاليت جزو برنامه هاي ستاد اجرايي نيست و تأكيد كرد كه خودت بايد با آن ها 

قرار داد ببندي. 

در جريان همين بحث ها بود كه عليپور اين نكته را مطرح كرد كه ظاهراً بين آموزش كارشناسنان و آموزش 
شوراياري ها دو دستمزد جدا به من پرداخت خواهد شد. من هم به شوخي گفتم خوب بدهيد ديگر!.
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اشكال ها و تأمالت
جلسه امروز شايد مي توانست بهتر باشد به شرطي كه من قبل از رفتن سركالس كمي بيشتر روي مباحث 

تمركز مي كردم و برنامه را دقيق تر در ذهن نگه مي داشتم.

براي جلسه و جلسات بعد هم بايد به خاطر داشت كه كل برنامه يك بار قبل از رفتن سركالس مرور و برنامه 
ريزي شود. همين. 
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جمعه 19 آبان 1391
روز سه شنبه اين هفته برنامه يازدهمين كارگاه را براي اعضاي كارگاه ايميل كردم و به منتشي عطارديان و 
معين و شهرياري تلفني هم خبر دادم. براي گلسرخي فاكس هم كردم. امشب تلفني كارگاه را يادآوري  هم 

خواهم كرد. متن برنامه  در ادامه نقل مي شود: 

1. مرور اجمالي رويدادهاي نشست دهم و يادآوري چند نكته آموزشي:
- تمايز دانش مديريت و عرف پارلماني

- خارج از دستور بودن انتقاد از عملكرد گذشته  گروه، مگر براي اصالح مصوبه
- قواعد ناظر بر بررسي موضوع خارج از مجمع

 - قواعد ناظر بر توافق عمومي
- زماني كه پيشنهاد كفايت مذاكره خارج از دستور است

2. بررسي كارجديد

تصميم گرفتم در مورد روش ادامه كار گروه تصميم بگيرد. به همين خاطر بخش اصلي كارگاه به بررسي كار 
جديد اختصاص داده شده است. سعي مي كنم در ادامه جلسه هيچ پيشنهاد و نظري را به عنوان مربي و رئيس 

مطرح نكنم و فقط منتظر بمانم كه گروه خودش راه خودش را روشن كند: 
1. آيا مي خواهد به عنوان يك انجمن به فعاليت خود ادامه دهد يا مايل است بعد از اتمام كارگاه دنبال كار 

خودش برود؟
2. آيا مي خواهد افراد جديدي را دعوت كند يا مي خواهد با همين تعداد فعلي كار را ادامه دهد؟

سعي خواهم كرد از مقابل گروه كنار بكشم تا خودشان تصميم بگيرند و همين كار يك نوع تمرين عالي 
محسوب خواهد شد.

دعوت دكتر پيمان و همسرش
و  مرتاضي  برگزار شد خانم  ابن سينا  فرهنگ سراي  در  ديروز  احمد شايگان كه  يادبود  مراسم  در جريان 
همسرش دكتر پيمان را ديدم. صحبت از عرف پارلماني شد. تلفن دادند و قرار شد براي معرفي عرف پارلماني 

به آنان اقدام كنم

باقي خارج از زندان
خانم مرتاضي گفت كه عماد الدين باقي از زندان آزاد شده است. يكي از كساني كه بايد اين قواعد را ياد بگيرد 

باقي است. يادم باشد در اين زمينه اقدام كنم.

امشب يا فرداد بايد خودم را براي دو جلسه يك شنبه و دوشنبه آماده كنم و خواهم كرد. 
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يكشنبه 21 آبان 1391
امروز طبق قرار قبلي يادزهمين نشست هم انديشي عرف پارلماني برگزار شد. ديروز غروب بود كه خانم 
حكمت از دفتر آرياكيان زنگ زد و اطالع داد كه آقاي شهرياري به دليل گرفتاري هايي كه بعد از سفر دارد 
در جلسه شركت نمي كند. به خاطر كشمكش هايي كه در نشست يازدهم بين رئيس و شهرياري پيش آمد 
و گفته بود كه ديگر در نشست شركت نمي كند اين احتمال مي رفت كه به خاطر همان مسائل قصد دارد در 
نشست شركت نكند. به همين خاطر يكي از موضوع هايي كه به ذهنم رسيد تا در اول نشست مطرح كنم 
اين نكته بود كه در صورت نيامدن شهرياري و قسمي كه به جان دخترم خورده بودم كه اگر او نيايد من هم 
نمي آيم، قاعده اين است كه نبايد نيت خواني كنيم و بايد فرض را بر آنچه كه خودش گفته بگذاريم كه به 
خاطر گرفتاري هايش در اين جلسه شركت نمي كند. البته از خانم حكمت پرسيدم فقط اين جلسه نمي آيد؟ 

او هم يك لحظه ترديد كرد اما جواب داد آره. فقط همين جلسه. 

فوت مادر خانم اطهري
در جلسه بود كه عطارديان گفت كه مادر خانم اطهري فوت كرده و مراسمي در خانه ي آنان برقرار است و 
به همين خاطر شهرياري نيامده است. به گفته ي عطارديان، شهرياري به او زنگ زده و اطالع داده كه نمي آيد 

اما خودش به من زنگ نزد بلكه از منشي خواسته بود كه به من زنگ بزند. 

نخستين كسي كه در جلسه حضور داشت و صبحانه مي خورد عطارديان بود. بعد از گفتن خبر باال در مورد 
شهرياري هم اظهار نظر كرد. در مورد رزم خواه گفت كه مردي آرام است و البد از شهرياري بهتر است اما 
اما  اما شهرياري فردي است كه شلوغ مي كند. خودش را متعهد نشان مي دهد  چهره اش سمپاتيك نيست. 

نيست و به قول خودش پايبندي نشان نمي دهد. 

به هر حال اينكه به خاطر مرگ مادر همكارش در جلسه حضور نيافته عذر موجه اي است و بايد اميدوار بود 
كه بيايد

غيبت رزم خواه و گلسرخي
اما عالوه بر شهرياري رزم خواه هم نيامد. البته او هم همكار خانم اطهري است و منتطقي است كه او هم در 

جلسه نيايد. اما هيچ خبري به من نداد. 

گلسرخي هم بدون اطالع قبلي در جلسه حضور نيافت. وقتي به دفتر برگشتم يك اس.ام.اس زد كه به خاطر 
كسالت و خواب ماندگي نتوانسته در جلسه شركت كند و غذرخواهي كرده بود. من هم كه حوصله ارسال 

پيامك ندارم جواب او را دادم تا تلفني با او صحبت كنم.

معين: فرد منظم
بعد از من و عطارديان دكتر معين وارد شد و بعد از او كيخسروي. من به دكتر معين گفتم كه در مورد كارزار 
اما متأسفانه استقبال نشد. اعالم آمادگي كردم هم براي رفتن  با پزشكان صحبت كردم  حمايت مالي از او 
زندان و هم براي پرداخت جريمه. تشكر كرد و خاطر نشان ساخت كه فضاي به گونه اي است كه هيچ كس 
حاضر نيست هزينه اي بپردازد. من هم گفتم به خاطر اينكه پراكنده  هستيم نمي توانيم هزينه بپردازيم و او هم 

قبول كرد.

بعد از آمدن معين و كيخسروي به نظرم رسيد كه مباحث نشست قبلي را براي اين دو نفر كه غائب بودند 
توضيح دهم و همين كار را هم كردم و مبحث مربوط به وارد بودن پيشنهاد اصالح جايگزين را برايشان 

توضيح دادم. بعداً جمالي و دكتر بني  اسدي هم آمدند و با رسيدن به نصاب جلسه رسمي شد. 

طبق برنامه اي كه در يادداشت قبلي كپي پيست شده، مسائل را مطرح كردم. اول در اين مورد توضيح دادم كه 
هر نوع پرداختن به عملكرد گذشته يك گروه خارج از دستور است مگر براي ابطال يا اصالح يك مصوبه. 
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بعد نتيجه گرفتم كه من هم با اين توجيه عملكرد گذشته گروه را بررسي مي كنم تا اشكال ها يا نابلدي هاي 
گذشته را توضيح داده باشم. اما اين اصل را به خاطر داشته باشيد كه هر نوع انتقاد از عمكرد گذشته گروه 

خارج از دستور است. 

بعد به اين نكته پرداختم كه در حدود 80 درصد از موارد يك مجمع به حدود 20 درصد از قواعد مندرج 
در اين كتاب نياز است. با اين حساب مي توان با تخمين حدس زد كه حدود 15 درصد از آن قواعد بسيار 
پر مصرف توضيح داده شده و در نتيجه گروه مي تواند در چارچوب همين قواعد گفته شده كار خود را جلو 
ببرد و حاال در مورد قواعدي توضيح مي دهم كه مكمل اين قضيه هستند. به اين معنا كه به ما كمك مي كنند 
تا هروقت به مورد برخورديم كه قواعدش را نمي دانيم، يا رئيس نمي داند يا صالح نيست كه قواعد تازه اي 

تدريس شود مي توانيم با اجماع عمومي از روي آن ها گذر كنيم بدون اينكه قواعد را نقض كرده باشيم.  

تمايز مديريت و عرف پارلماني
بعد به اين موضوع پرداختم و تمايز عرف پارلماني با دانش مديريت را مطرح كردم. خالصه اش اين است كه 
هدف اصلي عرف پارلماني اين است كه هر تصميمي تبلور اراداه اكثريت باشد و در روند اخذ اين تصميم نيز 
حقوق اكثريت،  اقليت، فرد و غائبان رعايت شده باشد. در حاليكه هدف مديريت در اين زمينه اخذ تصميم 

با كيفيت از نظر مديريت است. 

بعد به عنوان نمونه به جمعي اشاره كردم كه يك مديرعامل با معاونان خود تشكيل مي هد تا در مورد يك 
اين  باشند،  برابر در اخذ رأي نداشته   اين نشست معاونان مديرعامل حق  بپردازد. اگر در  به ريزاني  مسأله 
قواعد در آن نشست كاربرد ندارد و مديرعامل حتي مي تواند خودش با قواعد خودش به هركس كه خواست 
اجازه صحبت بدهد. و گفتم كه برخي از تئوريسين هاي مديريت نيز در زمينه اداره  اين جور جلسات نظرياتي 
مطرح كردند از جمله ايزاك آديزيس كه كتاب او را ترجمه هم كرده ام. خطاب به جمالي گفتم و تأييد كرد. 

در عين حال خاطر نشان شد كه ممكن است در ساختار يك سازمان يك شوار مركب از افرادي تعيين شود 
كه حقوق برابر دارند و بايد براي سازمان در يك سطح مشخص مديريتي تصميم بگيرد. در اينجا نيز قواعد 

عرف پارلماني كاربرد دارد. 
   

قواعد ناظر بر بررسي موضوع خارج از مجمع
در اين زمينه وقتي بحث شد آقاي جمالي كوشيد چند نكته را از نقطه نظر شهرياري مطرح كند و من هم به 

او جواب دادم. به نظرم جواب هايم قانع كننده آمد. 

در اين زمينه، اوالً مسأله تنفس را مطرح كردم. كه جمالي گفت منظور شهرياري اين نبود. چون در جريان 
تنفس افراد مي توانند خارج شوند و جلسه ديگر رسميتي ندارد. من هم روش هاي ديگر را توضيح دادم كه 
يكي عبارت بود از تشكيل گروه ها بعد از اعالم تنفس و ايجاد هماهنگي و طرح نظرات نهايي در مجمع. يكي 
هم ارجاع به كميته و يك شكل از ارجاع به كميته هم »بررسي غيررسمي« است كه در اين حالت نيز فقط 

قواعد ناظر بر صحن گيري تغيير مي كند. 

بعد به جمالي گفتم وقتي به صورت غيررسمي هم يك موضوع را مي خواهيم بررسي كنيم بايد نوبت را 
رعايت كنيم. در چارچوب موضوع حرف بزنيم. بلند شويم و از اين قبيل. در نتيجه چه نيازي به اين داستان.

بتواند  تا  اينكه رئيس مي تواند چند دقيقه اي به يك عضو فرصت دهد  به  در هرحال، قاعده بعدي مربوط 
پيشنهاد خوش را فريم بندي كند توضيح دادم و گفتم اين هم نوعي مفرر است. 

توافق عمومي
موضوع ديگر توافق عمومي بود كه به بحث گذاشته شد. در اين زمينه تمايز بين توافق عمومي و اجماع آراء 
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را توضيح دادم و تأكيد كردم كه تصميم يك پيشنهاد به اتفاق آراء به اين معنا كه همه با آن موافق باشند جزو 
قواعد عرف پارلماني نيست. در عرف پارلماني تصويب پيشنهاد هاي پارلماني با اكثريت و دوسوم است. اما 
جمع مي تواند تصويب كند كه فالن پيشنهاد بايد با اتفاق آراد به تصويب برسد و اين با توافق عمومي يا 
هنگاني تفاوت دارد. در تفاوت همگاني كسي با تصويب پيشنهاد مخالف نيست. و حالت هاي مختلف اين 
حالت را بررسي كردم. يكي از آن ها اين است كه اقليت ممكن است دريابد كه مخالفتش با يك پيشنهاد خاص 

بي نتيجه خواهد ماند. در نتيجه به توافق عمومي تن مي دهد. 

به عالوه، اگر فردي با توافق عمومي مخالفت كند به اين معنا نيست كه با پيشنهاد مخالف است بلكه مايل 
است كه پيشنهاد به صورت رسمي طرح و بررسي و رأي گيري شود. 

نكته آخر هم اينكه اگر جمع با توافق عمومي پيشنهادي را تصويب كرد و رئيس هم نتيجه را اعالم كرد، اما 
در يك فاصله زماني معقول فردي با اين تصميم مخالفت كند رئيس مكلفت است كه پيشنهاد را دوباره به 

صورت رسمي مطرح كند و به رأي بگذارد.

نتيجه از اين بحث
از اين بحث نتيجه گرفتم كه براي آنكه قواعد عرف پارلماني ضمن تمرين نقض نشود، رئيس در بعضي موارد 
ممكن است از شما خواهش كند كه فالن كار را بكنيد و شما هم به خاطر اينكه كار تمريني داريم مي كنيم با 

اين پيشنهاد موافقت كنيد تا مجبور نباشيم قواعد جديدي درس بدهيم كه سرتان شلوغ شود. 

هنگامي كه كفايت مذاكره خارج از دستور است
يكي از مشكالت نشست قبلي اين بود كه ضمن در دست بررسي بودن اخطار دستور و فرجام پيشنهاد كفايت 
مذاكره مطرح شد و من خاطر نشان كردم كه اين پيشنهاد قواعدي دارد كه االن حضور ذهن ندارم اما حدس 
مي زنم كه پيشنهاد خارج از دستور باشد. امروز همان بحث را دنبال كردم و قواعد ناظر بر زمان هايي كه كفايت 

مذاكره خارج از دستور هست را به بحث گذاشتم.

نظرات عطارديان
در جريان اصالح كلمه اي در جدول نمودار الويت پيشنهاد ها، كه به اشتباه »حذف« ترجمه شده بود، در حاليكه 
مي بايست »مذاكره« ترجمه مي شد )ديبيت به دليت اشتباه ديده شده بود(. آقاي عطارديان چند بار از من پرسيد 
كه آيا اين اصالحيه ها را در متوني كه در سايت منتشر شده اعمال مي كنيد؟ گفتم بله. اما كسي كه آن ها را 
نمي خواند. عطارديان گفت: نه اينطور نيست خيلي ها دارند آن ها را مي خوانند.  بعد از من پرسيد كه كتاب 
انگليسي آن را چطور مي شود تهيه كردم كه راهش را برايش توضيح دادم و در عين حال كتاب انگليسي را 

به طرف او دراز كردم و گفتم متعلق به شماست. اما او در خودش غرق شده بود. 

به نظر مي رسد كساني حول و حوش عطارديان دارند روي اين كتاب كار مي كنند و ظاهراً قرار است كارهايي 
بكنند. اين افراد يا همان طور كه يك روز عطارديان گفت، گروهي هستند مركب از خود عطارديان و رئيس 
انجمن شركت هاي ساختماني و دكتر آخوندي و ديگران كه دارند در مورد نحوي ارتقاي كارهاي گروهي در 
كشور كار مي كنند و يا خانم سپهري و آقاي افتخاري با مأيوس شدن از دعوت به گروه خودشان دارند كار 

را دنبال مي كنند. به هرحال بايد تيز و هشيار باشم كه سر عرف پارلماني چه مي آيد. 

گيحي عطارديان
هرچند يكي از منضبط ترين و متعهد ترين افراد مجموعه مهندس عطارديان است كه با اين سن باال و با اين 
جديت در كالس ها شركت مي كنند اما كاماًل پيداست كه گاهي مطلب را نمي گيرد. امروز با صراحت تأكيد 
كرد كه من هنوز گاهي گيج مي زنم. به همين خاطر به ذهنم رسيد كه به او پيشنهاد كنم حاضرم جلسات 
جداگانه اي براي او ترتيب بدهم تا به صورت خصوص مباحث را به بحث بگذاريم. مي خواستم تلنفي به او 

بگويم. اما تصميم گرفتم بيشتر در اين زمينه فكر كنم. 
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نوكر شما هستم
در طول جلسه امروز چند بار گفتم نوكر شما هستم و نه رئيس جلسه. جالب است كه حتي يك نفر هم نگفت 
آقاي اين حرفا چيه كه مي زني! خيلي تعجب كردم. هرچند در سخنم نوع كنايه مبني بر اينكه براي رئيس تره 

هم خرد نمي كنيد وجود داشت اما كسي به اين حرف من اعتراضي هم نكرد.

رئيس كودتايي
در همين ضمن به اين نكته هم اشاره كردم كه من يك رئيس كودتايي و خودانتصابي هستم و به صورت 
موقت. اما در اين زمينه هم كسي نگفت نه آقا اين حرفا چيه مي زنيد. به همين دليل بايد اين مسأله را به طور 

كلي و درست حل و فصل كنم و براي جمع بيشتر توضيح بدهم و رأي اكثريت را بگيرم. 

تنافقض بين مربي و رئيس
يك نكته ي مهم را كه جمالي مطرح كرد وجود تنافض بين مربي و رئيس جلسه بود. به نكته بسيار مهمي 
اشاره كرد و نشان داد بسيار بيش از بقيه مسائل را مي گيرد و هشيارتر از همه است. در توضيح گفتم كه خود 
من هم متوجه اين تناقض شده ام در نتيجه اين نتاقض با به نفع رئيس حل مي كنيم و به همين خاطر هرچه 

كه جمع تصميم گرفت همان كار را خواهيم كرد. 

بعد خاطب به جمع گفتم كه از اين پس من هيچ توصيه و پيشنهادي مطرح نمي كنم و در مواقع ضروري به 
عنوان رئيس از شما خواهم خواست تا به صورت تمريني و به اجماعي عمومي با پيشنهادهايي كه مطرح 

مي كنم موافقت كنيد.

پيشنهاد تنفس
در همين حيث و بيث بود كه دكتر معين پيشنهاد تنفس را مطرح كرد تا موضوع ثبت گروه را خارج از مجمع 
به بحث بگذارند. در مورد ده دقيقه تنفس توافق شد و رأي آورد و با بازگشت به گذشته در اين مورد به 
اظهار نظر پرداختند. بعد از ده دقيقه كه جلسه رسمي شد گفتم بعد از 20 ساعت آموزش و صرف وقت هنوز 
قادر نشده ايد كه همين موضوع را به صورت رسمي به بحث بگذاريد؟ مگر كاري داشت؟ كافي بود يك 
پيشنهاد مطرح مي كريد و همين مذاكرات را به صورت موافق و مخالف صورت مي داديد. در اين هنگام، دكتر 
بني اسدي پيشنهاد كرد »نسبت به ثبت گروه اقدام شود« اين پيشنهاد حمايت و مطرح شد. موافق و مخالف 
صحبت كردند. دكتر اميري پيشنهاد اصالح داد كه حمايت نشد. بعد دكتر بني اسدي پيشنهاد اصالح داد مبني 

بر اينكه »بعد از آنكه ده نفر با عرف پارلماني آشنا شدند« نسبت به ثبت گروه اقدام شود«. 

بديهي است كه هر دو پيشنهاد بي ربط بودند. حتي وقتي قرار است گروهي به ثبت برسد بايد اساسنامه آن 
تصويب شده باشد. به عالوه چه كسي قرار است تشخيص دهد كه ده نفر كي و چطوري با قواعد عرف 

پارلماني آشنا شده اند؟ 

همه چيز مأيوس كننده است. وقتي اين بزرگواران به اين مسائل ساده هم فكر نمي كنند و پيشنهاد سيكيم 
خياري مي دهند گمان مي كنم حتي قواعد عرف پارلماني هم نتواند ما را به تفكر منطقي وادارد. براي امروز 

بس است. 
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سه شنبه 23 آبان 1391
ديروز چهارمين نشست كارگاه آموزش عرف پارلماني براي كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران 

برگزار شد. گزارش آن:

وقتي سرساعت 2 رسيدم هم در اتاق دور ميز نشسته بودند. فكر كردم جبران بي توجهي جلسه قبل، اين جلسه 
از پيش براي كالس آماده شده اند. سالم و احوالپرسي و بعد هم متوجه شدم كه براي موضوع ديگري جلسه 

داشته اند و همان جلسه تا حضور من ادامه يافته است. 

طي ايميلي از عبدالحسيني درخواست كرده بودم كه برگردان فصل دوم و سوم كتاب را پرينت بگيرد كه 
نگرفته بودند. خانم منشي هم قرار بود خالصه برداردي ها را براي من هم ايميل كند و در اختيار اعضاء قرار 
بدهد كه نداده بود.. و قرار بود خالصه ي مطالب را به آقاي سفيري هم كه نشست سوم غائب بود منتقل كنند 
كه نكرده بودند. از اين بهتر هم مي شود؟ عبدالحسيني مسؤليت ها را بر عهده گرفت و من هم با خوشرويي 

نديده گرفتم: مهم نيست. 

بعد شروع كردم با طرح سؤال از درس هاي ارايه شده در نشست اول و دوم و سوم. و بعد مباحث مربوط 
به دسته بندي پيشنهاد ها، تعريف پيشنهاد، و اين مفاهنيم اوليه و بنيادين عرف پارلماني را توضيح دادن. اما 
بچه ها بعد از ناهار حسابي خسته شدند به نحوي كه عبدالحسيني پيشنهاد كرد هركس يك جوك بگويد. من 
هم قبول كردم و در جريان جوك گويي بود كه سفيري پيشنهاد كرد كه گفتن هر نوع جوكي كه به اقليت هاي 
قومي توهين كند ممنوع شود. همين پيشنهاد با استقبال بچه ها مواجه شد و شروع كردند به دادن پيشنهادهاي 
اصالح اوليه و ثانويه و بحث به صورت بسيار جدي و پرنشان ادامه يافت به صورتي كه حتي بعد از اتمامن 

زمان تعيين شده نيز كسي نمي خواست جلسه را ترك كند. 

بازي بهتر از درس
اين تجربه نشان داد كه درگير كردن بچه در بازي پارلماني بسيار جداب تر و شرين تر است تا طرح مباحث 

توريكي آن. به ويژه خواندن از روي متن  كتاب اصلي كه بسيار خسته گننده است. 

با اين همه بايد فرهنگ استناد به كتاب و مراجعه به كتاب مرجع در بين بچه ها جا بيافتد. به همين خاطر 
امروز چند بخش از كتاب خالصه و دو قسمت از كتاب اصلي را براي عبدالحسيني ايميل كردم تا پرينت 

آن ها را به بچه ها بدهد.

پيش خريد كتاب
مانده معطل كه براي چاپ كتاب كدام ويرايش را نهايي كنم؟ در حاليكه سال ها روي ويرايش دهم كار كرده ام 

ويرايش يازدهم آن  هم منتشر شده است. 

به هر حال امروز فكر كردم اگر بتوانم تعدادي از اين كتاب ها را به ستاد شوراياري ها پيش فروش كنم بهتر 
است ويرايش دهم را منتشر كنم و خودم را براي ويرايش يازدهم آماده سازم تا زحماتم هدر نرود. براي 
اين كار بايد بتوانيم به هر شوراياري دو جلد كتاب اصلي و جند نسخه كتاب خالصه را بفروشيم. در آن 
صورت مي توان حدود 300 نسخه هم به آقاي عطارديان پيشفروش كرد و حدود 1200 نسخه از كتاب را 

روانه بازار كرد. 

ديشب خيلي به پيشنهاد مربوط به ممنوعيت توهين به اقليت هاي قومي فكر كردم. با تصويب اين پيشنهاد 
مخالفم و داليل زيادي نيز سرو سامان دادم. اما نقل آن ها بماند براي وقتي كه در نشست مطرح شد و به نتيجه 
رسيد. در مجموع جلسه چهارم خيلي خوب بود. بچه ها كاماًل آماده اند و حرف را از دهان معلم مي قاپبند. 

همه اشان بچه هاي خوبي هستند اما عبدالحسيني از همه با هوش تر است. 
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دوشنبه 29 آبان 1391
امروز پنجمين نشست آموزش عرف پارلماني به كارشناسان شوراياري هاي تهران سر ساعت 2 بعد از ظهر 

شروع شد. جلسه خوبي بود. گزارش نكات جالب آن:

پرينت نگرفتند
اين بار  هم مقاالتي را كه برايشان ارسال كرده بودم پرينت نگرفته بودند. علت را بار ديگر جويا شدم. ظاهراً 
خانم شرفي از عبدالحسيني كسب تكليف مي كند و چون دير بوده و فرصت پرينت گرفتن نبوده از اين كار 
صرف نظر مي كنند. از عبدالحسيني پرسيدم آيا براي پرينت گرفتن مشكل هزينه داريد؟ ظاهراً مشكل هزينه 

كه دارند اما گفت براي اين كار نه. 

به پرينت  ايميل براي عبدالحسيني بفرستم و بگويم نسبت  حين نوشتن همين گزارش تصميم گرفتم يك 
مطالب اقدام كند. 

اصرار بر استناد به نص
در آغاز جلسه توضيح دادم كه چرا اينقدر اصار دارم كه مطالب كتاب را بخوانيد. برايشان توضيح دادم كه 
اعتبار قواعد اين كتاب و مشروعيت آن ها ناشي از اين است كه يك گروه آگاهانه تصميم مي گيرد كه بر اساس 
قواعد مندرج در آن رفتار كند و شما به عنوان نخستين نسل پارلمانتارين هاي ايران اين فرهنگ را بايد ترويج 
كنيد كه هيچكس نسبت به اين قواعد از خودش اجتهاد نكند و حتمًا جواب يك سؤال پارلماني را از داخل 

اين كتاب استنتاج كنيد و از خودتان به سؤال ها جواب ندهيد. 

در ادامه توضيح دادم كه اعضاي يك گروه به رئيس جلسه اعتماد دارند و در نتيجه رئيس مكلف است كه 
به استناد قواعد اين كتاب حكم صادر كند و نبايد به خودش اجازه بدهد با تفسير رأي از قواعد اعتماد اعضا 

به رئيس مخدوش شود. 

دليل ديگرم براي اصرار كتاب اين بود كه هر رئيس جلسه و هر پارلمانتارين بايد اين كتاب را نزد خود داشته 
باشد و هنگام ضرورت به آن استناد كند. در نتيجه شما بايد با ادبيات و لحن و زبان اين كتاب آشنا شويد. بعد 
به عنوان نمونه يك جمله اي را خواندم تا بدانند كه متن كتاب پيچيده است. با اين همه بايد آن را بخوانند و 

براي فهم مطالب آن بايد با مفاهيم مورد استفاده در كتاب آشنا شوند. 

پيش خريد 400 كتاب
به نظرم اين نكات مؤثر واقع شد. چون در پايان جلسه از ضرورت پيش خريد دست كم يك جلد كتاب براي 
هر شوراياري صحبت كردم و نيز پيش خريد يك يا دو نسخه از خالصه كتاب. عبدالحسيني در همين نشست 
با پيش خريد 400 نسخه از هر كدام از كتاب ها موافقت كرد و قرار شد نسبت به ترجمه كتاب سريعتر اقدم 
كنيم تا بتوانيم وقتي درس به شوراياري ها را شروع مي كنيم يك كتاب نيز به هر شوراياري اهدا كنيم تا به 

استناد كنند. موافقت با اين پيشنهاد يك دستاورد مهم بود. 

صحبت با عطارديان
قباًل عطارديان با پيش خريد تعدادي از نسخ اين كتاب موافقت كرده بود. حاال بايد با او صحبت كنم و وارد 

فاز اجرايي بشويم.

كار با سعيد اردهالي
با سعيد اردهالي مدير انتشارات اختران در اين زمينه صحبت كرده ام. قبول كرده است. حاال بايد روند مذاكره 

را با او جدي تر پيش ببرم.

در عين حال قرار است جمالي براي صبحت فردا يا پس فردا به دفتر بيايد. در اين زمينه بايد با او نيز مشورت 
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كنم. هم در مورد نهايي كردن ناشر. به خصوص با آشنايي كه با خوش نويس دارد. هم در مورد اينكه از نظر 
حقوقي چگونه تعيين تكليف كنيم. هم اينكه در نظر داشته ام يك بيانيه به جاي مقدمه بگذارم كه اسم افراد 
عضو كارگاه زير آن باشد. در اين زمينه هم مي شود مشورت كرد. به هر حال، چاپ ويرايش دهم كتاب جدي 

است و بعد از آن نسبت به ترجمه ويرايش يازدهم اقدام خواهيم كرد. 

در مورد آماده سازي نشر كتاب مطالبي هست كه بايد به صورت برنامه تدوين شود. نتيجه را بعداً گزارش 
خواهم كرد. 

بولتن و پيام جراح
مقاله اي  پيام جراح كاغذي كه در آن  از  بولتن هاي صحافي شده و يك نشريه  از  همراه خودم دو نسخه 
در مورد عرف پارلماني به چاپ رسيده بود بردم و در اختيار كارگاه گذاشتم. عبدالحسيني با دقت داشت 
مي خواند كه به او گفتم يك مرور هم كافي است. بچه ها بولتن را ديدند و كمي در مورد تاريخچه آن صحبت 

كردم و در مورد پيام جراح هم گفتم كه اين مقاله 4 سال پيش در اين نشريه چاپ شده است.

در ادامه توضيح دادم كه ديگر نشريه كاغذي در نمي آورم و يك سايت مخصوص به اين كار هم دارم كه ديدم 
عبدالحسيني استقبال كرد. بايد بكوشم تا بچه به سايت ها مراجعه كنند و از همين حاال استفاده از اينترنت را 

براي ترويج عرف پارلماني در دستور قرار دهيم. 

نكات آموزشي
در مورد روند آموزش نكته ي خاصي مطرح نشد. در مجموع بچه ها خيلي خوب استقبال مي كنند و پيشرفتشان 

فوق العاده خوب است و مهارت من هم در ارايه آموزش دارد بهتر مي شود. 

مخالفت با تعويق جلسه
ظاهراً خانم طاعتي و شايد افراد ديگر به خاطر چند روز تعطيالت تاسوعا و عاشورا عازم سفر هستند. در نظر 
داشتند كه به اين خاطر نشست به به تعويق بياندازند. كه گفتم اگر كسي نتوانست در جلسه بيايد در شروع 
جلسه بعد مطالب را تكرار خواهيم كرد و بهتر است كه به خاطر غيبت موجه يك نفر كالس را جلو عقب 

نياندازيم كه موافقت كردند. با اين حال بايد يادم باشد كه فرداد نشست ششم را قطعي كنم. 

پس گيري پيشنهاد
وقتي در يك ربع آخر كالس به تمرين پيشنهادها پرداختيم عبدالحسيني پيشنهاد خودش را پس گرفت و 
همين كار - كه ظاهراً آگانه از سوي وي انجام مي شود - سبب شد تا اين نوع پيشنهاد را درس بدهم. در آخر 

پيشنهاد اصالح رأي آورد و حاال در آغاز جلسه بعد بايد همين پيشنهاد را به بحث بگذاريم. 

نكات مطرح شده
خانم شرفي، يك نسخه ي كاملتر از نكات مطرح شده در جلسه چهارم براي من ارسال كرده بود كه من آن 
را تكراري يافتم و ايميل را باز نكردم. در جلسه، وقتي يادداشت هاي مدادي من را روي مطلب خودش ديد 
آني ويرايش جديد تر صورت جلسه را به من داد. اما من اصاًل به نكات مطرح شده در نشست قبل نپرداختم. 

بايد يادم باشد كه نشست بعدي را با مرور نكات مهم جلسات قبل شروع كنم. 

در مجموع از جلسه خيلي راضي هستم. 
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چهارشنبه اول آذر 391
چند روز پيش با ارسال ايميلي براي اعضاي كارگاه اعالم كردم كه نشست يكشنبه 7 آذر كه با عاشورا همزمان 
شده به يكشنبه بعد يعني 12 آذر منتقل مي شود. بعد از ارسال ايميل با تك تك اعضا تلفني صحبت كردم تا 

اين نكته را يادآوري كنم. اما حادث جالبي كه رخ داد به دكتر معين مطرح مي شود.

وقتي به خانم بيات منتشي دكتر معين جريان را گفتم در جواب من گفت به دكتر پيام مي دهم. ولي اين نكته را 
من قباًل به دكتر گفته بودم كه يكشنبه به عاشورا افتاده و دكتر نيز تصور كرد كه بر اساس عرف جاري جلسه 
بعدي دو هفته بعد يعني 19 آذر برگزار مي شود به همين خاطر براي يكشنبه 12 آذر يك جلسه پژوهشي 

گذاشته كه فكر نمي كنم بتواند عقب بياندازد. 

بعد  هفته  به  را  بعدي  جلسه  خورد  تعطيلي  به  جلسه  يك  اگر  كه  بوده  اين  ما  عرف  گفتم  پاسخ  در  من 
مي انداختيم. شما اين نكته را براي دكتر توضيح بدهيد و از جانب من از ايشان خواهش كنيد كه چون به بقيه 
اعضا گفته شده كه جلسه تغيير كرده، بهتر است كه اگر دكتر معين مي تواند نشست يكشنبه خود را تغيير دهد 

و اگر هم نشد من يك جلسه جبراني در خدمت ايشان خواهم بود. 

پاسخ قانع كننده دكتر
روز بعد )ديروز( براي اطمينان با خانم بيات تلفني صحبت كردم تا يادآور كنم كه با دكتر صحبت كند. فكر 
كنم چند دقيقه بعد تماس گرفت و گفت كه دكتر مي خواهد با شما صحبت كند. من منتظر صداي دكتر ماندم 
اما خانم بيات دوباره روي خط آمد و از من خواست تا نكاتي كه در اين زمينه با من در ميان گذاشته ناديده 
بگيرد و با دكتر مطرح نكند. خيلي تعجب كردم.داشتم فكر مي كردم كه اين كار چه معنايي دارد. خانم بيات 
پرسيد مطرح نمي كننيد؟ گفتي چي را؟ گفت به دكتر نگيد كه من به شما گفتم كه نظرشان چي بوده و از اين 

حرف ها. قبول كردم.

حضرت دكتر حسيني
دكتر معين با اين جمله صحبتش را شروع كرد: حضرت دكتر حسيني. كه من بالفاصه گفتم آقاي دكتر من نه 
حضرتم و نه دكتر. او با خنده گفت هم حضرتيد و هم دكتر. خودم را كنترل كردم و نگفتم وقتي وزير علومي 

مثل شما به من مدرك دكتري بدهم اين دكتراي افتخاري خيلي ارزش دارد.

در هر حال دكتر معيين در صحبت هاي خود كوشيد تا دليلي براي كار خود بياورد و آن  هم عرف جاري 
در برگزاري جلسات بود. اما من گفتم عرف گروه ما اين بود كه اگر يك جلسه به تعطيلي مي خورد جلسه 
بعدي را يك هفته بعد برگزار مي كرديم. به هر حال، من از دكتر خواهش كردم به اين دليل كه به تمام اعضا 
اين تاريخ اعالم شده، در صورت امكان بهتر است آن را تغيير ندهيم و براي شما يك كالس جبراني خواهم 
گذاشت. اما دكتر در ادامه استدالل كرد كه من تا پايان سال جاري، زمان اين نشست ها را بر اساس همان يك 
هفته در ميان تنظيم كرده ام و اگر يك تريب به هم بخورد برنامه هاي من تا آخر سال به هم مي خورد. ديدم 
دليل معقولي ارايه مي دهد و ارزش دارد كه به همين دليل جلسه را به 19 آذر بيانداريم و دليل اين تصميم را 
نيز براي اعضا توضيح بدهيم. به همين خاطر تغيير جلسه را قبول كردم و قول دادم كه همين حاال يك ايميل 

براي اعضا خواهم فرستاد و يادآوري خواهم كرد.

خاطره  اوليه از دكتر معين
گمان مي كنم اين سلسله خاطرات، از جايي مكتوب شد كه نخستين حوادث بزرگ مرتبط با تشكيل اين گروه 

را يادداشت نكرد. يكي از آن ها به رفتار دكتر معيين مي شود.

بعد از آنكه همراه با جمالي تاريخ نخستين نشست را تعيين كرديم و به تمام اعضاي گروه هم اطالع داديم 
منشي دكتر معين به من خبر داد كه دكتر معين در اين تاريخ عازم يك سفر به خارج است و تاريخ جلسه را 
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براي يك يا دو هفته عقب انداخته است. يعني چه؟ از تعجب داشتم شاخ در مي آوردم. چطور ممكن است 
كه دكتر معين به تنهايي به خودش حق بدهد تاريخ نشستي را كه قباًل تعيين و به همه اعالم شده يك جانبه 
عقب بياندازد و حاال به من بگويد و در واقع دستور بدهد كه طبق تصميم او نشست گروه را دو هفته به 

عقب بياندازم؟ 

موضوع را با جمالي در ميان گذاشتم و توضيح دادم كه اگر به اين آقايان تاريخ را اعالم نكرده بوديم اشكالي 
نداشت. اما األن كه اعالم كرده ايم اگر بگويم كه به خاطر مشكل دكتر معيين جلسه را تعويق انداختيم خالف 
اخالق و خالف دستورنامه رابرت است و من اين كار را نمي كنم و اگر دكتر معيين بر اين تصميم خود اصرار 
كند اصاًل در اين جلسات شركت  هم نخواهم كرد. به عالوه، فلسفه ي كار گروهي همين است كه تصميم ها 
موكل به رأي يك نفر نباشد. ما يك كميته سه نفره تشكيل داده ايم به همين خاطر كه اگر براي هر يك از ما 

مشكلي پيش آمد كارها مختل نشود.

خوشبختانه استدالل هاي من مورد قبول آقاي جمالي هم قرار گرفت و قرار شد كه جلسه به تعويق نيافتد و 
در عين حال براي دكتر معين هم يك توضيحي بدهيم تا به او برنخورد.

از خوش حادث، عطارديان نيز همزمان با نخستين نشست عازم كنفرانس بين المللي كار بود و او هم به همين 
سادگي از من خواست كه به اين خاطر جلسه را عقب بيانداريم. اما من با صراحت برايش توضيح دادم كه 
اين كار غير ممكن است و دكتر معيين هم همين را خواسته و ما موافقت نكرده ايم. راهي جز اين نيست كه 
تاريخي اعالم شود و بديهي است كه عده اي نتوانند در اين نشست ها شركت نكند. برايشان كالس جبراني 

خواهيم گذاشت. 

مهندس عطارديان قبول كرد. و با پيشنهاد من هم موافقت كرد كه طي يك بيانيه از برگزاري اين نشست و اين 
كارگاه حمايت كند و از اينكه نتوانسته به عنوان ميزبان در نشست حاضر شود عذر خواهي كند. 

عطارديان نوشتن متن اين بيانيه را به من واگذار كرد. من هم آن را نوشتم و برايش ارسال كردم. تلفني نطراتش 
را گفت و متن اصالح شد و من همين تجربه را براي دكتر معين در قالب يك گزارش توضيح دادم و من غير 

مستقيم به او گفتم كه روش درست اين است. 

به رغم آنكه چند بار با دفتر دكتر معيين تماس گرفتم تا پاسخ او را در اين زمينه بشونم جوابي نيامد و سرانجام 
مجبور شديم كه روز جمعه ي ماقبل نخستين نشست، كه جمالي هم براي آخرين هماهنگي ها در دفتر من 
بود به همراه معين زنگ بزنم. بار دوم جواب داد. قضيه را توضيح دادم و موافقت كرد و قضيه به خير گذشت 
و جمالي هم در سخنان افتتاحيه خود تصريح كرد كه براي دكتر معين يك سفر خارج از كشور پيش آمد 
و ايشان هم مايل نبودند كه به خاطر تصميم جمع تاريخ نشست را تغيير دهند و به همين خاطر ايشان در 

نخستين نشست حضور نيافتند و از اين بابت عذر خواهي كردند. 

بعد بيانيه عطارديان را خوانديم و همه دريافتند كه به خاطر يك فرد حتي اگر دكتر معين و يا ميزبان جلسه 
آقاي عطارديان باشد جلسه تغيير نمي كند. 

دعوا در نخستين نشست
البته عطارديان دو نفر )عليزاده و خزاعي( را به عنوان نماينده و منشي خود به گروه فرستاد كه سبب شد در 

همان نخستين نشست دعواي عجبيي راه بيافتد كه خاطره آن را مناسبت ديگري يادداشت خواهم كرد. 

به هر حال، به محض ختم گفت گو با دكتر معين متني را تهيه كردم و براي ساير اعضاي فرستادم. به دليل 
نكاتي كه در اين متن مورد توجه قرار گرفته بود، عين متن را نقل مي كنم: 
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تجديد نظر در تاريخ نشست دوازدهم

آقايان عزيز 
سالم 

در پي يادآوري تلفني در خصوص تعويق نشست دوازدهم از يكشنبه 5 آذر 1391 )روز عاشورا( ]در ايميل 
به اشتباه نوشته ام 7 آذر( به يكشنبه 12 آذر ماه، دست كم يكي از اعضاي محترم )جناب آقاي دكتر معين(  
اعالم كردند كه بر اساس عرف جاري برگزاري نشست هاي هم  انديشي عرف پارلماني، ايشان تا پايان سال، 
برنامه هاي خويش را بر مبناي تشكيل يك هفته در ميان اين نشست ها تنظيم كرده اند. به همين خاطر و براي 
جلوگيري از در هم ريختگي برنامه هاي از پيش تعيين شده ي ايشان، نشست بعدي به جاي يكشنبه 7 آذر، 
روز يكشنبه 19 آذر ماه برگزار خواهد شد و از اين پس، رويه ي برگزاري نشست ها، به صورت يك هفته 
در ميان خواهد بود و به اين ترتيب،آقايان عزيز مي توانند روز هاي برگزاري نشست هاي عرف پارلماني را تا 

پايان سال تعيين كنند. 

قربان شما. داود

تصور مي كنم متن كوتاه، مستدل و مجاب كننده اي باشد. ضمن تغيير زمان تعيين شده، چند نكته ي آموزشي 
نيز در اين تصيم مندرج است. به عالوه، مشخص مي شود وقتي حرف دكتر معين منطقي باشد مطاع خواهد 

بود. 

به محض ارسال ايميل فوق با دفتر شهرياري و عطارديان تماس كرفتم و موضوع را براي منشي هاي آنان 
توضيح دادم. طي روزهاي آتي سعي مي كنم تا به بقيه هم خبر بدهم تا فرصت براي تعديل برنامه خود را 

داشته باشند. 

مالقات با جمالي
چند روز پيش و بعد از تحليل نشست يازدهم، تلفني از جمالي خواستم كه هرگاه گذرش به وسط شهر افتاد 
سري به من بزند تا در مورد آينده نشست هاي هم انديشي با هم مشورت كنيم و او هم قول داد كه ديروز يا 

امروز به من سر بزند.

هرچند گزارش اين نشست را جداگانه يادداشت خواهم كرد اما هدفم از اين اين گفتگو اين است كه به 
جمالي بگويم من در نقش رئيس جلسه صحيح نيست خط بدهم كه با مقاومت هم مواجه مي شود. در نتيجه 
بهتر است بين جمالي و معين و من در مورد هدف هاي كلي نشست ها هماهنگي باشد و اين دو بزرگوار 
مسؤليت دفاع از اين برنامه را در صحن كارگاه بر عهده بگيرند. و خالصه اينكه هسته سه نفره اوليه دوباره 

فعال شود و با هم جلسه را پيش ببريم و من تنها نمانم. 

اگر امروز جمالي بيايد در مورد انتخاب ناشر و روند نشر نيز با او مشورت خواهم كرد و گزارش موافقت با 
پيش خريد 400 جلد را با او در ميان خواهم گذاشت. نكاتي كه بايد در اين زمينه تصميم گيري شود: كدام 
ناشر را انتخاب كنيم: اختران يا خوش نويس؟ اجازه از مؤسه رابرت را چه كنيم؟ مقدمه اي را كه در نظر داشتم 

به امضاي هيأت مؤسس مجمع ملي بنويسيم چه مي شود؟ و از اين قبيل. . . 

تصميم ديگر
از آنجا كه جلسه اين همه به تعويق افتاده، تصميم گرفتم ويرايش ساير بخش ها را براي اعضا بفرستم و از 

آنان بخوام آن ها را بخوانند. اين كار روند ويرايش را نيز تسريع خواهد كرد. 

كارگاه كارشناسان
پريروز دوشنبه همچنين ايميل زير را به عبدالحسيني نوشتم: 
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چند نكته

جناب آقاي عبدالحسيني 
سالم 

يك. اگر تاريخ و ساعت كارگاه تغيير كرد به من اطالع دهيد. در غير اين صورت ساعت 14 روز دوشنبه 6 
آذر 91 مزاحم خواهم بود. 

دو. بخش هايي كه از دو كتاب اصلي و خالصه »دستورنامه رابرت« تقديم شده يا خواهد شد، كافي است به 
صورت فايل هاي پي.دي.افي در اختيار اعضا گذاشته شود. هركس مايل بود به صورت كاغذي هم پرينت 
بگيرد و بخواند. اما متن هايي كه قرار است در كالس روخواني و خالصه خواني شود خودم پرينت مي گيرم 

و همراه خودم مي آورم. 
توجه داريد كه تمام اعضا بايد با كل متن كتاب - كه در بعضي جاها پيچيده است - آشنا شوند 

سه. صورتجلسه اي كه منشي تهيه مي كند حتمًا قبل از كالس در اختيار اعضا قرار بگيرد تا بتوانند درس هاي 
مطرح شده را مرور كنند. قرار شد يك نسخه از آن هم قبل از كالس براي من ايميل شود. 

اميدوارم توضيحاتم مفهوم باشد 
قربانت. داود 

وظايف منشي
در ضمن، برگردان يكي از بخش هاي خالصه »دستورنامه رابرت« را كه در مورد وظايف منشي است براي 
عبدالحسيني ايميل كردم. آنان در حال تهيه يك فرم استاندارد صورتجلسات شوراياري ها هستند و اين متن 

خيلي به كارشان مي آيد. بايد ببينم واكنش آنان در مورد اين بخش از خالصه كتاب چيست؟ 

امان از گلسرخي
چند بار براي گلسرخي ايميل زدم و به او اطالع دادم كه سايتي را كه براي مؤسسه احداث راه اندازي كردمو 
بي استفاده افتاده بايد تمديد شود و يا اگر نمي خواهند تمديد كنند بگويند تا ديگر تمديد نكنيم و منقضي شود. 
يك بار هم به همراه او زنگ زدم. طبق معمول همراهش را روشن كرد تا صداي آمبيانس صحنه را بشنوم. 

فهميدم در جلسه اي است. مكالمه را قطع كردم و هنوز به من زنگ نزده است.

بي تفاوتي دكتر پيمان و همسرش
با آنكه چندين روز از پنج شنبه2 آذر كه مراسم يادبود دكتر شايگان مي گذرد، هنوز هيچ خبري از دكتر پيمان 
و همسرش خانم مرتاضي نشده است. در آن جلسه دكتر پيمان اظهار عالقه كرد كه عرف پارلماني را طي 
نشستي به او معرفي كنم و همسرش هم اعالم آمادگي كرد كه عرف پارلماني را براي اعضاي مادران صلح 
درس بدهم. يك بار هم تلفن زدم. همسر دكتر گفت كه پيمان االن رفته بيرون به محض اينكه آمد با او 
صحبت مي كنم و نتيجه را مي گويم. اما تا به حال هيچ خبري نشده است. اين ها تجربه هاي با ارزشي است 
كه نشان مي دهد حتي افرادي تا اين حد به ظاهر اخالقي و سياسي و اجتماعي و متعهد و غيره، به همين 
مناسبات كوچك نيز چقدر بد قول و بي تعهد رفتار مي كنند. هنوز نمي دانم كه آيا بار ديگر به دكتر و زنش 

زنگ بزنم يا نه؟

برومند و گلسرخي
در فهرست اسامي كساني كه زير نوشته ي بردائي را به خاطر درگذشت احمد شايگان امضا كرده بودند،  اسم 
دكتر برومند، گلسرخي، و سيف از حزب ملت ايران هم بود. اسم من و سودابه هم بود. به اين ترتيب، افراد 
باال رتبه اين حزب يا گروهك سياسي نيز طبعًا بايد از طريق گلسرخي با اين مفاهيم آشنا شده باشند. بايد 

ديد واكنش آنان به يادگيري اين مقوله چه خواهد بود. 

البته، ظاهراً نبايد زياد روي حرف هاي گلسرخي حساب باز كرد. در همين مدت كوتاه آشنايي چه طرح هايي 
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كه از سوي او پيشنهاد شد و نا تمام ماند:  راه اندازي سايت، ويرايش مقاالت، كه ففط زحمت از نوار پياده 
پارلماني به رئيسان انجمن هاي مؤسس  نيز آن همه هيجان براي معرف عرف  كردن آن ها براي ما ماند، و 

احداث. اما چي شد؟ 

در ضمن، به دكتر بني اسدي هم آمادگي خود را براي برگزاري كارگاه براي دوستانش اعالم كرد.  او هم 
به كارگاه دعوت شوند و نخستين  آقايان  تا  اين همه مدت كه منتظر بوديم  از  شخصيت جالبي دارد. بعد 
پيشنهاد را هم بني اسدي مطرح كرد و چند جلسه وقت كارگاه هم به اين بحث اختصاص يافت، در آخرين 
جلسه ناگهان بحث به ثبت رساندن را مطرح كرد. انگار كه اين همه مدت در مورد دعوت از افراد جديد و 
برگزاري كارگاه براي آنان بحث نشده بود. در همان جلسه بود كه يك مرتبه از من پرسيد كه خوب چرا براي 
دوستان ما كارگاه نمي گذاري؟ از تعجب داشتم شاخ درمي آوردم. گفتم اصاًل قرار نبود كه براي آنان كارگاه 
بگذارم. يك جلسه به آنان عرف پارلماني را معرفي كردم و قرار بود كه آنان به اين كارگاه دعوت شوند كه 

هنوز بالتكليف مانده است. بني اسدي گفت نه بايد براي آنان كارگاه جداگانه بگذاريم. كه گفتم باشد. 

از انجمن هاي موسسه احداث هم خبري نشد
هرچند مسؤل بي خبري از انجمن هاي مؤسسه احداث گلسرخي است و او بايد قضيه را پيگيري كند، اما از 
سوي رئسان انجمن ها هم كه آن همه از عرف پارلماني استقبال كردند هيچ خبري نشد. مهندس احمدي كه 
اصاًل جواب نداد، آقاي رامينه هم كه كلي استقبال كرد و قرار گذاشت از طريق آقاي دكتر بني اسدي كار را 
پيگيري كند هيچ خبري نشد. پويش مند، سعادتند، رهبر و تاالري هم همينطور. اصاًل انگار آتش تند و تيز 
آنان ناگهان فرو نشست.  شايد هم اين روزها در گير برگزاري كنفرانس احداث باشند. نمي دانم. بايد منتظر 

ماند و ديد چه مي شود. 

درس آموزي از نشست اخير
در نشست آخر فراموش كردم تاريخ نشست بعدي را تعيين كنم. به همين خاطر بعداً متوجه شديم كه يكشنبه 
بعد عاشوراست و اين همه گرفتاري براي ما ايجاد كرد. از اين نكته بايد درس گرفت كه حتمًا تاريخ نشت 

بعدي چك شود و بدون تعين تكليف نشست بعدي جلسه ختم نشود. 
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سه شنبه 7 آذر 1391
ديروز پنجمين جلسه كارگاه كارشناسان شوراياري ها به خوبي برگزار شد و ساعت 6 تا 8 هم در نشست 

ماهانه مؤسسه رحمان شركت كردم. مطالب مطرح شده در اين نشست نيز خوب و تأثرآور بود. 

در جلسه ديروز خانم طاعتي و اقاي عليپور نبودند. ظاهراً انگشتان عليپور در مراسم عاشورا زير چرخ كاري 
حامل وسايل هيأت رفته و شكسته. خانم طاعتي هم كه مرخصي بود.

در اين نشست، خصوصيات توصيفي استاندارد تعدادي از پيشنهادها را پريينت گرفتم و در جلسه بين افراد 
توزيع كردم. هرچه مي گفتم فالن مطلب را پرينت بگيرند به خرجشان نرفت. مجبوري خودم پرينت گرفتم 

و بين آنان توزيع كردم. 

محور اصلي بحث ديروز كارگاه همين خصوصيات توصيفي هشتگانه استاندارد پيشنهاد ها بود كه پيچيده ترين 
بخش قواعد عرف پارلماني را تشكيل مي دهد و درك آن سخت است و به تمرين نياز دارد. در مجموع بحث 

خوب پيش  رفت.

نكات جالب
1.پيش از كالس مطالب را آماده و آن ها را مرور كردم. اين كار در توفيق كالس تأثير خوبي داشت.

2. منشي جلسه چند نكته را اشتباه يادداشت كرده بود. آگاهانه تصميم گرفتم نگويم منشي اشتباه كرده، بلكه 
تأكيد كردم حتمًا من اشتباه گفته ام. در نتيجه اشتباهم را تصحيح مي كنم. اين برخورد تأثير عجيبي گذشت. 
منشي كه آدم كم حرفي است حيرت كرد و چيزي نگفت. بقيه  هم از اين روش برخورد تحت تأثير قرار 

گرفتند. خودم نيز بسيار خوشحال بودم كه اخالقي عمل كردم. 
3. نبودن تمرين براي تصويب يك پيشنهاد، و تمركز روي مباحث نظري بچه ها را خسته مي كند. در نتيجه 
براي هفته آينده بايد اوالً سؤال ها را ببرم و با هم به آن ها جواب بدهيم. ثانيًا يك نكته يا يك موضوع را آگاهانه 
براي تصويب به بحث بگذاريم. به نظرم سوگند وفاداري مي توان سوژه خوبي باشد. يا هر موضوع ديگري.

بسط عرف پارلماني در سطح تهران و ايران
به نظرم رسيد به مرور و با كمك كارشناسان شوراياري ها بايد در سطح محالت به فكر آموزش تشكيل انواع 
انجمن هاي حمايتي باشيم. مثاًل انجمن زنان خانواده براي حمايت از مصرف كنندگان و انجمن هايي از اين 

قبيل.

اين كار را مي توان از طريق كارشناسان ستادشوراياري و از طريق حمايت شوراياري ها انجام داد و آنان را در 
سطح تهران و سپس در سطح كشور سازماندهي كرد. 

كمك به شهرداري هاي مدارس، كمك به انجمن هاي اولياء و ساير تشكل هاي موجود در محله نيز به همين 
ترتيب

از همين حاال مي توان از كارشناسان شوراياري ها خواست تا افراد مناسب براي تشكيل انجمن عرف پارلماني 
را در سطح محالت شناسايي كنند. 

تلفن مسجدجامعي
در  كارگاه  كه  او مي گفت  به  بود. حتمًا  داشت. مسجدجامعي  كار  عبدالحسيني  با  تلفن  نشست  در جريان 
جريان است. هنگام خداحافظي از عبدالحسيني پرسيدم بازتاب اين كارگاه ها چطور بوده؟ جواب داد عليپور 
اين موضوع رابا يكي از اعضاي شوراي شهر كه انگلستان بوده در ميان گذاشته و او استقبال كرده. ظاهراً 

مسجدجامعي هم استقبال كرده است. 
بحث آزاد 
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در آخر جلسه احساس كردم بچه ها خسته شده اند. بحث آزاد را مطرح كردم تا نظراتشان را در مورد عرف 
پارلماني و اهميت آن بگويند. سفيري كه به نظر از بقيه بيشتر مطالعه دارد گفت كه اين مسائل تكنيكي هستند 
و مشكل استبدادي جاي ديگري است. من هم به اختصار توضيح دادم كه استبداد مسؤل ضعف مردم است و 
قدرت مردم نيز از همبستگي و تشكل حاصل مي شود و اين قواعد براي ايجاد قدرت مردم واجب است. اين 
بحث ادامه يافت و به مسائل مختلف كشيده شد. نكته جالب اين بود كه در اين زمينه بدون هيچ سانسوري 

حرف مي زدند. جالب بود. 

اصالح ائين نامه
عبدالحسيني پيش نويس آئين نامه مجمع عالي شوراياري ها را براي نظر دهي در اختيارم گذاشت. به نظرم در 
همان نخستين جلسه با وي بود كه از ضرورت تشكيل كنوانسيون نمايندگان شوراياري ها صحبت كردم و 
گفتم كه بايد چنين ساختاري تشكيل شود. البد در ذهن خودشان هم بوده است. در هر حال، طرح را به من 
داد و از من خواست نظرم را در مورد آن بگويم. من هم امروز صبح در حد يك صفحه نكاتي را كه به نظرم 
مي رسيد برايشان نوشتم و سه فصل كتاب را نيز - هفده، هيجده و نوزده - را برايشان ارسال كردم. در ادامه 

متن نامه اي را كه براي عبدالحسيني و منشي ارسال كردم مي آورم: 

جناب آقاي عبدالحسيني

سالم

مورد  كه  را  اصلي  كتاب  از  بخش  سه  است.  خوب  بسيار  كل  در  خواندم.  را  مجمع  آئين نامه  پيش نويس 
تقديم  پيوست  به  است،  دائمي  انجمن  يك  به  سازماندهي  و  آئين نامه  تدوين  و  كنوانسيون  به  سازماندهي 

مي كنم. مطالعه  آن ها به شما كمك خواهد كرد در كار خود موفق تر باشيد

در مورد آئين نامه ي فعلي چند نكته را پيشنهاد مي كنم:

يك. زمان نشست هاي مجمع را در آئين نامه مشخص كنيد. مثاًل  آخرين يا اولين سه شنبه يا پنج شنبه  هرماه. 
اين كار به كل كار مجمع و شوراها نظم و انضباط خواهد داد

دو. اين تاريخ از پيش تعيين شده، فقط تحت شرايط بسيار سختي مي تواند تغيير كند كه بايد مشخص شود و 
نيز بايد براي تداخل آن با تعطيالت مذهبي و ملي هم پيش بني هاي الزم بشود. نكته اين است كه اين تاريخ 
را ستاد و هيأت رئيسه حق نداشته باشد تغيير بدهد و تمام شوراياري ها بايد برنامه ها و فعاليت هاي خودشان 

را براي روز تعيين شده تنظيم و هماهنگ كنند.

سه. نصاب در كنوانسيون ها، ضوابطي دارد كه در فصل مربوطه توصيف شده است. خوب است بنا را از همان 
ابتدا بر اساس درست استوار كنيد و اگر مجمع با اين قواعد آشنا نيستند، بنا را بر آموزش آنان قرار دهيد. التبه 
تعيين نصاب حق مجمع است اما به نظر مي رسد دوسوم زياد باشد. هرچند با عرف پارلمان تعارضي ندارد و 

اگر حدس مي زنيد مي توانيد اين نصاب را حاصل كنيد اشكالي ندارد.

چهار. معيار تصويب آراء غلط و پيچيده است. مي توانيد تصويب آن ها را به دوسوم موكول كنيد. در آن 
صورت  هم بايد بگوييد دو سوم آراي مأخوذه. هرچند يك گروه حق دارد معيارهاي خاص خود را براي 
تصويب مصوبات تعيين كند. اما معموالً تصميات هر گروه با بيش از نصف آراي مأخوذه به تصويب مي رسد 

مگر برخي از تصميم هاي خاص

توصيه اكيد دارم بند 7 را حتمًا اصالح كنيد
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پنج. قباًل از نهايي شدن آئين نامه، حتمًا همت كنيد و سه فصل پيوست را نگاهي بياندازد. 

شش. هر آئين نامه اي بايد شرايط اصالح خود را پيش بنيي كند. سكوت در اين مورد جايز نيست

هفت. چقدر خوب است كه در همين آئين نامه، مرجمع پارلماني خود را - دهمين ويرايش كتاب »دستورنامه 
رابرت« مشخص كنيد و در همان نخستين نشست ها، آموزش اين موضوع را پيش بيني كنيد.

هشت. فصل هفدهم كتاب كه به »سازماندهي به يك انجمن دائمي پرداخته،« توضيح داده است كه حق گروه 
برگزار كنده است كه هيأت رئسيه ي نخستين نشست را  معرفي مي كنند و عرف است كه اعضاء نيز به هيأت 
رئيسه پيشنهادي برگزاري كنندگان رأي بدهند. در اين مورد ستاد اجرايي برگزار كننده است و حق دارد هيأت 
رئيسه را پيشنهاد كند و شركت كنندگان در نخستين نشست نيز بايد به هيأت رئيسه پيشنهادي ستاد رأي بدهد. 

البته مي توانم تصور كنم كه اين اصل، براي مخاطبان عجيب به نظر برسد اما بسيار منطقي و عادالنه است

اميدوارم اين نكات به دردتان بخورد.

قربانت. داود

نشست رحمان
مورد  در  است  طباطبائي  دانشگاه عالمه  علمي  هيأت  كه عضو  طائي  نام  به  كارشناسي  در نشست رحمان 
بيكاري سخنراني كرد. بخش اصلي بحث كارشناسي بود: تعاريف و آمارهايي در مورد انواع بيكاري. اما آنجا 
كه بحث تحليل از شرايط ايران پيش آمد اوضاع واقعًا مأيوس كننده بود. به خصوص آنجا كه كل اقتصاد 
ايران را با فرانسه، كره و تركيه مقايسه كه چطور با همين تعداد نيروي كار اقتصادشان چندين برابر اقتصاد 
ايران است. و بعد با حالتي تلخ و تمسخر آلود مي گفت كه اقتصاد ايران با اين حجم ناقابلش اصاًل حايي 

براي اين بحث ها ندارد!

در اين نشست دكتر اميري و شيركوند هم بودند. به دكتر اميري گفتم كه با درسي شدن عرف پارلماني در 
دانشگاه ها موافق نيستم و بهتر است اين آموزش خارج از نظام رسمي قرار داشته باشد. طوري كه دكتر معين 
بشوند با صداي بلند گفت ما تابع نظرات شما و دكتر معيين هم هستيم. و دكتر معين هم اصاًل گوش نمي داد 

و مشغول ريختن چاي بود. 

تغيير شيركوند هم برايم عجيب بود. هم آنقدر چاق شده بود كه او نشناختم و هم به نظرم رسيد كه به سيم 
آخر زده و كسل خود شده است. با لحن جاهلي مي گفت آمديم تاتي تاتي راه رفتن ياد بگيريم زدند قلممان 

را شكستتند. اشاره اش به سرنوشت حزب مشاركت بود. 

منزل دكتر اميري طرف هاي شهرك غرب است. من از آن ها جدا شدم اما قرار شد شيركوند آن ها را تا جايي 
برساند. شب خوبي بود. 
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چهارشنبه 8 آذر 1391
امروز با آقايان جمالي، عطارديان و سعيد اردهالي در مورد عرف پارلماني صحبت كردم. گزارش اجمالي آن:

درخواست از جمالي براي ايفاي نقش فعال تر
يكي دو هفته قبل تلفني از آقاي جمالي درخواست كردم براي مشورت در مورد كارگاه هم انديشي هر وقت 
گذرش اين طرف ها افتاد سري به من بزند. استقبال كرد. امروز حدود ساعت 10 صبح بود كه تلفني خبرداد 

يك ربع ديگر در دفتر خواهد بود و بود. 

من ابتداء اخبار و تحليل ها در مورد جنگ اسرائيل و حماس و اوضاع سوريه و وضعيت آتي ايران را به نقل 
از نشريات اسرائيلي بازگو كردم و گزارشي از جديدترين اطالعاتم در مورد تاريخ قوم يهود و وضعيت معبد 

آنان و مسجد قدس و مسجد اقاصي ارايه دادم. برايش جالب بود. 

بعد در مورد نشست هاي عرف پارلماني ابتداء نظرم را به صورت خالصه گفتم: شما بايد نقش فعال تري در 
كارگاه به عهده بگيرد تا من به عنوان رئيس جلسه مجبور نباشم در مورد محتواي پيشنهاد ها وارد مذاكره شده 

و با افراد به دوئل لفظي بپردازم. 

خوب. در ارتباط با اين پيشنهاد،  جمالي چه برداشت هايي داشت؟ و واكنش او نسبت به توضيح هاي من چه 
بود؟ 

1. فكر مي كنم، در مرحله  اول، از صحبت من اين طور برداشت كرد كه گويا قرار است او نقشي مانند رئيس 
جلسه را ايفاء كند. به همين خاطر يك مجموع مذاكرات حول اين موضوع صورت گرفت كه اوالً طبق عرف 
پارلماني، رئيس حق ندارد در مذاكرات شركت كند و به همين دليل است كه من هم به عنوان رئيس مي خواهم 
تمرين كنم و از مشاركت در مذاكرات بپرهيزم. ثانيًا بر خالف تصور اوليه كه مي خواستيم رزم خواه را به 
عنوان رئيس موقت پيشنهاد كنيم، من به مرور دريافتم كه آموزش عرف پارلماني به صورت همزمان به اعضاء 
و به رئيس كار را پيچيده تر مي كند و در نتيجه من به مرور به رئيس تبديل شدم و در حال حاضر هيچ يك 
از اعضاي كارگاه قواعد عرف پارلماني را بلد نيستند و نمي توانند رئيس شوند. ثالثًا من هم دارم نقش رئيس 
را تمرين مي كنم و رئيس موقت هستم. هر وقت گروه اساسنامه خودش را تصويب كرد و مباحث مربوط 
به روش معرفي نامزده و روش هاي انتخاب مسؤالن را درس دادم، طبق همان قواعد رئيس و مسؤالن دائمي 

گروه تعيين خواهند شد و من قطعًا تمايل داردم كه در صحن باشم و از نظرات دفاع كنم. 

2. نكته ديگري كه جمالي اشاره كرد اين بود كه احتماالً دكتر معين دوست داشت رئيس شود اما جلسه اول 
نيامد و جمالي مجبور شد كه نقش او را ايفاء كند. جمالي هنوز از اين بابت نگران بود. من گفتم كه اصاًل اين 
طور فكر نمي كنم و معين چنين آرزويي ندارد. به عالوه، ما نيت خواني كه نبايد بكنيم. حتي اگر تمايل هم 
داشته باشد، األن اين امكان نيست كه كسي جز خود من رياست كند. هر وقت قرار شد رئيس دائم انتخاب 

شود، اگر او كانديدا شود، تكليف رئيس با رأي گيري مشخص خواهد شد. 

3. محور بعدي بحث در اين زمينه اين بود كه جمالي دكتر بني اسدي را براي اين كار مناسب مي دانست كه 
من گفتم كه او به اين مباحث عالقمند است و اصاًل شركت او كارش همين كارهاست. اما درك شما از اين 
قواعد از او قوي تر است و درايت و تدبير شما هم از او بيشتر است. و به عنوان نمونه، دو تا از پيشنهادهاي 
دكتر بني اسدي را بررسي كردم و هر دو از اين پيشنهاد خنده امان گرفت. يكي پيشنهاد مربوط به ارايه رزومه، 
و دومي پيشنهاد مبني بر اقدام نيست به ثبت گروه و شرط آشنايي ده نفر با قواعد عرف پارلماني. براي جمال 
توضيح دادم كه حتي اين مرد شريف به اين نكته فكر نمي كند كه چه كسي و با چه معياري قرار است تعيين 
كند كه اين ده نفر كي و تا چد حد با قواعد عرف پارلماني آشنا شده اند. هر دو به پيشنهادهاي او خنديديم و 
من تأكيد كردم كه مديريت او را هنگامي كه مديركل روابط عمومي شهرداري بود ديده ام و او شايسته ترين 

فرد براي اعمال رهبري جهت پيشبرد كارگاه است. 
برنامه كارگاه
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در ادامه، بحث به برنامه كارگاه كشيده شد. جمالي كم و بيش با نظر شهرياري هم نظر بود كه ما بايد كارگاه 
آموزشي را از تمرين تشكيل انجمن تفكيك كنيم. من در اين مورد توضيح هاتي دادم كه در آخر مورد قبول 

او قرار گرفت. خالصه ي آن ها:

1. فرض كنيم كه من مثل يك واحد درسي دانشگاهي طي ده اين قواعد را توضيح بدهم و يك امتحان هم 
بگيريم. هركه ياد گرفته، گرفته، و هركه ياد نگرفته هم ياد نگرفته باشد. خوب. اين به چه درد ما مي خورد؟ 
چون توصيف قواعدي كه همه ان را به زودي فراموش مي كنند به چه درد مي خورد؟ ما بايد به محض اينكه 

مجموعه اي از قواعد را توضيح داديم تمرين كنيم. 

در ادامه من با اشاره به پيشنهادهاي آب دوغ خياري كه شده بود نتيجه گرفتم حتي وقتي ما قواعد را ياد 
مي گيريم اين سبب نمي شود كه بتوانيم در مورد ساده ترين مسائل نيز يك پيشنهاد خوب بدهيم. 

نتيجه گرفتم كه روش ما - يعني ارايه قواعد و بعد تمرين آن ها به صورت كارگاه، روش خوبي است كه البته 
به دليل تازه بودن اين مسير گاهي با مشكل هم مواجه مي شويم كه من مي كوشم آن ها را حل كنم. از جمله 
و به عنوان نمونه، وقتي يادم افتاد كه »سؤال پارلماني« داريم، متوجه شدم كه حتي مباحث آموزشي را هم 

مي توانيم در چارچوب همين قواعد عرف پارلماني مطرح كنيم. 

به عالوه، توضيح دادم كه از همان ابتداء قرار شد كه اين جمع به صورت آموزشي، روند تشكيل يك انجمن 
را تمرين كنند و بعد از تصويب اساسنامه و انتخاب مسؤالن حتي كد اتيكز يا سوگند وفاداري خود را نيز به 
تصويب برساند و آنگاه است كه كارگاه تمام مي شود و من هم كنار مي روم و افرادي كه مايل بودند عضو 
سازمان تأسيس شده باشند، اساسنامه را امضا مي كنند و كساني هم كه نخواهند، كارگاه را ترك خواهند كرد. 

به نظرم بعد از اين مباحث بود كه جمالي هم برنامه را قبول كرد. در اينجا بود كه اين مطلب را مطرح كردم 
كه اگر اين برنامه را شما قبول داريد، به جاي آنكه من به دفاع از آن بپردزام شما در نشست ها فعال تر عمل 

كنيد تا من به عنوان رئيس مجبور نشوم وارد مذاكرات شوم. 

نقد پيشنهاد دكتر معين
در اين جا بود كه به نقد پيشنهاد دكتر معين پرداختم. او در نشست آخر پيشنهاد تنفس داد تا در فاصله تنفس 
به صورت سنتي موضوع به ثبت رساندن گروه را به بحث بگذارد. وقتي تنفس تمام شد من با ناراحتي گتفم 
ده جلسه دو ساعته من در مورد قواعد عرف پارلماني درس داده ام و شما حاال براي بررسي يك مسأله ساده، 
در زمان تنفس و به شكل سنتي اين مسأله را بررسي مي  كنيد. در حاليكه مي توانستيد يك پينشهاد مبني بر 
اقدام نسبت به ثبت رساند گروه بدهيد و موافق و مخالف در مورد آن بحث كنيد. در اين جا بود كه دكتر بني 
اسدي همين پيشنهاد را مطرح كرد و مذاكره شروع شد و خودش پيشنهاد اصالح دارد كه هروقت ده نفر با 

عرف پارلماني آشنا شدند، نسبت به ثبت اقدام شود. 

با جمالي موضوع ثبت را به بحث گذاشتيم. من گفتم آيا قرار نشد كه ما به مرور مغايرت هاي قوانين ملي را 
با عرف پارلماني دربياوريم و در سطح كارشناسي بررسي كنيم كه در مورد اين مغايرت ها در سطح ملي چه 
بايد كرد؟ به عالوه، آيا به ثبت رساندن گروه مستلزم اين نيست كه دست كم اسم گروه، هيأت مديره، هدف ها 
و به طور كلي اساسنامه گروه و صورتجلسه هاي مربوطه تنظيم شده باشد؟ بنا بر اين،  در اين مرحله اصاًل 
طرح پيشنهاد ثبت خالف برنامه بوده و كسي بايد از داخل صحن به اين نكات بپردازد و بهترين انتخاب هم 

شما هستيد. 

تفهيم مسأله
به نظر مي رسد كه بعد از اين بحث ها بود كه جمالي منظور من را بهتر متوجه شد و قبول كرد كه در مباحثي 
كه از اين پس در صحن مطرح مي شود به صورت فعال از برنامه اي كه روي آن توافق شده دفاع كند و اجازه 



161

ندهد كه جلسه منحرف شود. 

او سپس به تشريح نظرش در مورد دعوت از افراد جديد پرداخت و توضيح داد كه تمام افرادي كه از سوي 
اعضاي فعلي دعوت مي شوند بايد بدون استثاء وارد گروه شوند. من به او گفتم كه با او هم نظرم رزم خواه 
هم همين نظر را دارد اما مهم اين است كه شما به صورت فعال با افراد البي كنيد. بحث كنيد تا بتوانيد نظر 

خود را جا بياندازيد. و ايشان هم به طور ضمني قبول كرد. 

پرهيز از خط دادن
در اين جا بود كه گفتم من مايل نيستم به اصطالح من خط بدهم و از شما توقع داشته باشم در صحن علني 
از اين خط دفاع كنيد. نه. اين يك برنامه  است و هر كجا كه اين برنامه را قبول نداريد با آن مخالفت كنيد. 
و هرجا هم كه ديديد من به عنوان رئيس اشتباه مي كنم، در همان صحن اخطار دستور بدهيد تا اشتباده من 

اصالح شود. همين حاال هم اگر اين برنامه را قبول نداريد بگويد تا دو نفر آن را اصالح كنيم. 

در مورد نشست سه نفره ما با دكتر معين هم صحبت شد. اما من خودم گفتم كه هم دكتر نمي رسد و هم الزم 
نيست. هدف اين است كه شما كه فرد متيني هستيد، اگر در جلسه فعا ل تر برخورد كنيد و بار دفاع از برنامه 

و پيشنهادهاي منطقي را شما بر عهده بگيرد، كافي است

وضعيت شهرياري
جمالي در اواخر بحث با ظرافت از وضعيت شهرياري پرسيد كه گفتم علت نيامدنش اين بوده كه مادر يكي 
از همكارانش فوت كرد و همان روز با مهندس رزمخواه مشغول تشييع جنازه و كفن و دفن بوده اند. شهرياري 
به عطارديان هم زنگ زده و تأكيد كرده كه عليت نيامدنش همين است و نه مشاجره در نشست قبلي با رئيس 
جلسه. به عالوه، اگر به خاطر آن مشاجره قرار بود نيايد من دفتر كارش را به هم مي ريختم. در عين حال 

تأكيد كردم اگر فردي نخواهد در اين نشست ها شركت كنند، زور كه نمي توان گفت و بهشتي را مثال زدم.

تصحيح خبر بهشتي
جمالي از همان ابتداء دريافته بود كه بهشي به اقرار صريح خودش - فقط به خاطر من در اين نشست ها 
شركت مي كند. من يادم رفت آخرين توضيح هاي بهشتي را در مورد نيامدنش به كارگاه نقل كنيم. شايد الزم 
باشد كه در فرصت مناسب نظرات بهشتي را به جمالي بگويم. »خجالت كشيدن،  و دنبال كسي بودن كه قدر 

بداند«. 

موقع رفتن از او پرسيدم چه مي كند؟ ظاهراً به داليل تغييرات مديريتي ديگر سايپا نمي رود. پرسيدم اوضاع 
اقتصادي چطور است كه جواب داد من ماشين خودم را فروخته ام و درايم آن را مي خوريم و از ماشين خانم 

استفاده مي  كنم. بعد گفت كه همه چيز قفل شده و پناه بر خدا. . و رفت. 

بي پولي عطارديان
براي امروز ساعت 2/30 با عطارديان قرار گذاشته بودم. چند دقيقه مانده به زمان مقرر جلو در اتاق بودم. 

منشي اجازه ورود داد. سالم كردم و بعد از احوال پرسي خالصه خواسته ها را مطرح كردم:
1. پيش خريد دست كم 100 حلد كتاب براي اهداء به انجمن هاي عضو
2. برگزاري كالس هاي دو نفره براي جبران عقب ماندگي او از كالس

عطارديان ابتداء از قيمت كتاب پرسيد گفتم هنوز قطعي نمي دانم ولي تصور مي كنم بين 25 تا 30 هزار توامن 
بشود. گفت چرا اينقدر گران. گفتم همه چيز گران شده و از جمله كاغذ. به عالوه اين رقم تخميني است. دو 
سال پيش كه قيمت گرفتم هر جلد 15 هزار تومان مي شد. به عالوه، به شما تخفيف هم داده مي شود و الزم 

نيست كه كل پول را يك جا و اول بپردازيد. 
عطارديان به تشريح اوضاع بد شركتش پرداخت و خاطر نشان ساخت كه هنوز دولت نتوانسته طلب هاي ارو 
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بدهد، اما ظاهراً توافق كرده يك پروژه عظيم را - فكر مي كنم طرف هاي رودهن - دست بگيرد. هرچند هنوز 
در مورد قيمت ها به توافق نرسيده اند اما با اين شرط كار را شروع كرده اند كه اگر به توافق نرسيدند و كار رها 

شد دولت هزينه كارهاي انجام شده را بپردازد

بعد از اين توضيح گفت كه اگر اين پروژه به نتيجه برسد، و پيش پرداخت آن را كه چند ميليارد تومان مي شود 
بگيرد، گشايشي خواهد شد كه مي تواند كتاب ها را پيش خريد كند. به همين خاطر من بايد تا آخر ماه صبر 

كنم تا ببيند چه مي شود. 

از آن ها  بايد پولش را  يا پول بگيرد گفت كه  به انجمن هاي عضو بدهد  اينكه كتاب ها را مجاني  در مورد 
بگيريم. 

او توضيح داد كه كانون عالي ديگر هيچ پولي ندارد و حتي مزد كاركنان آن را هم عطارديان مي پردازد. 

حمايت دكتر سپهري
در ادامه من گفتم كه مي تواند از نفوذش در وزارت كار استفاده كند و مسؤالن اين وزارت خانه را تشويق كنند 
تا تعدادي از اين كتاب را پيش خريد كنند. به كنايه گفت من كه گفتم كتاب را بده به دكتر سپهري تا چاپ 
كند تو ناز كردي و گفتي خودم پول داردم و از اين حرف ها. من در جواب گفتم كه حاال هم با واگذاري حق 
نشر اين كتاب به يك سازمان دولتي مخالفم. به اين دليل كه ممكن است اين مسؤل عوض شود و اخيتار كتاب 
از دست ما خارج مي شود و اين از نظر ملي مصلحت نيست. ظاهرا، با نظر من مخالفتي نداشت و شروع كرد 
با تلفن همراه با دكتر سپهري صحبت كردن. اما خط خراب بود و از او خواست تا شماره عطارديان را بگيرد 

و او هم نگرفت و هر تالش براي وصل مجدد به نتيجه نرسيد. 

بعداً كه در راه بازگشت به دفتر بودم، خانم بااليان زنگ زد و به عطارديان وصل كرد. به من گفت كه با 
دكتر سپهري صحبت كرده. تلفنش را از خانم بااليان بگير و هفته آينده با او قرار بگذار و در اين مورد با او 

صبحت كن. 

دكتر سپهري رئيس عالقمند و با نفوذ مؤسسه كار و تأمين اجتماعي است و به رغم عوض شدن چندين وزير 
كه من يادم مي آيد سمت خود را حفظ گرده است. مي توانم حدس بزنم كه عطارديان در مورد عرف پارلماني 
ً  او حتي براي چاپ كتاب هم اعالم آمادگي كرده بود كه من مخالفت  خيلي پيش او تعريف كرده است. ظاهرا

كردم. حاال بايد ديد چه مي شود. 

دكتر آخوندي
دكتر آخوندي مدتي وزير مسكن بود. حاال با عطارديان و رئيس انجمن شركت هاي ساختماني نشست هايي 
دارند براي بررسي عوامل ناتواني انجمن ها. ظاهراً در همان نشست عطارديان از عرف پارلماني براي دكتر 
آخوندي صحبت كرده و او هم عالقه نشان داده كه در كارگاه شركت كنند كه بحث در مورد آن به دراز كشيد. 

مدتي است كه عطارديان كنجكاو است كه هم متن فارسي و هم انگليسي كتاب را داشته باشد. 

ديروز در همين زمينه به من زنگ زد و من به معظمي توضيح دادم كه چطور مطالب موجود در سايت را كه به 
عرف پارلماني مربوط مي شوند در اختيار عطارديان بگذارد. همين جا بود كه پرسيدم كنجكاوي شما علت ش 
چيست كه توضيح داد دكتر آخوندي دنبال اين ماجراست. من به او گفت تلفن من را به آخوندي بدهد تا 
من بروم هم عرف پارلماني را به او معرفي كنم و هم هر كمكي از دستم بر مي آمد برياش انجام دهم. امروز 

سعي كرد با دكتر آخوندي هم صحبت كند كه نشد. تلفن راه نداد و او را پيدا نكرد. 

در مورد موضوع بعدي، يعني برگزاري كالس هاي دو نفره، از من تشكر كرد ولي گفت كه نمي رسد. 
سعيد اردهالي
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امروز بعد از ظهر تلفني با سعيد اردهالي نشر باختران هم صحبت كردم. قبلش اين را بگويم كه در اين مورد 
با جمالي هم صحبت كردم. او اوالً با نشر ويرايش دهم و بعد ويرايش يازدهم موافق است. بعد هم سعيد را 

به خوش نويس ترجيح داد چون به نظرش خوش نويس محافظه كار تر از سعيد بايد باشد. 

تلفني براي سعيد - مدير نشر اختران قضيه را توضيح دادم و گفتم كه ظاهراً  حمايت مالي از كار جدي است 
و بايد براي نشر آن به صورت جديد اقدام كنيم. به همين خاطر قرار شد كه بعد از هماهنگي فردا به او سري 

بزنم. 

در صحبت با سعيد مسائل زير بايد بررسي شود
1. جنبه هاي فني كار، انتخاب نرم افزار، تعيين كارهايي كه بايد انجام شود،  و روش انجام آن در هماهنگي با 

چاپخانه و صحافي
2. امور مالي و تعيين هزينه ها و سود و دستمزد

3. امور حقوقي و پيگيري انعقاد قرار داد پيش فروش و از اين قبيل و نيز پيش بيني مخالفت احتمالي ارشاد. 

نتيجه مذاكره را بعداً گزارش مي كنم

نامه به عبدالحسيني
آخر شب به نظرم رسيد كه مسؤليت بچه را در كارگاه تعيين كنم. وگرنه وقتي كلي چيري گفته مي شود هيچ 

كس جدي نمي گيرد. به همين خاطر نامه زير را براي عبدالحسيني و منشي ايميل كرد: 

جناب آقاي عبدالحسيني
سالم

تقاضا دارد در صورت امكان به دوستان بفرماييد براي ارايه كنفرانس در مورد خصوصيات توصيفي استاندارد 
پيشنهادهاي زير در نشست ششم خود را آماده سازند:

يك. جنابعالي و سركارخانم شرفي فرزاد؛ پيشنهاد اصالح
دو. خانم طاعتي و آقاي عليپور؛ پيشنهاد اصلي

سه. خانم ميالني و آقاي نيك فالح، پيشنهاد ابطال/اصالح مصوبه
چهار. آقاي سفيري، پيشنهاد تعويق نامشخص

پنج. آقاي مظاهري، پيشنهاد تقاضاها و سؤال ها

قربانت. داود 
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يكشنبه 12 آذر 1391
روز پنجشنبه با سعيد اردهالي مالقات داشتم و متن چاپخور كتاب و خالصه آن را برايش فرستادم تا براي 
گرفتن مجوز به ارشاد بفرستد. ديروز هم با گلسرخي در مورد پيش خريد كتاب صحبت كردم گفت بعد از 
كنفرانس جواب خواهد داد. امروز هم با دفتر دكتر سپهري مديرعامل يا رئيس مؤسسه كار و تأمين اجتماعي 
كارگاه  نشست  هم ششمين  فرداد  كنم.  مالقات  پارلماني  عرف  مورد  در  او  با  است  قرار  و  كردم  صحبت 

كارشناسان است. به اين نكات مي پردازم. 

كليد خوردن چاپ كتاب ها
بيش از يك سال پيش هم )تاريخ دقيق در خاطرم نيست( با سعيد مدير نشر اختران صحبت كردم. گرچه نشر 
اختران را بسته اند،  اما سعيد مرد جدي، باهوش، زرنگ و با شرف است. از طريق مجيد تخت شاهي همكار 
قبل از انقالب كتابخانه پارك شهر با او آشنا شدم. هرگاه جلو دانشگاه مي رفتم به او سري مي زدم. وقتي سرم 
شلوغ شد و دفتر از انقالب به عباس آباد منقل شد روابطمان كاهش يافت اما قطع نشد. يك سال پيش هم 
كه با او صحبت كردم با چاپ آن موافقت كرد اما نسبت به فروش آن ترديد داشت در نتيجه ترجيح مي داد 

كه كتاب پيش فروش شود تا ريسك كار پائين بيايد.

بعد از صبحت اوليه باسعيد، تنها كسي كه اميد مي رفت تعدادي از نسخ كتاب را پيش خريد كند عطارديان 
بود كه به چند دليل عملي نشد. مهم ترين دليل اين بود كه عطارديان، تازه بعد از اينكه در كارگاه اخير شركت 
كرد اهميت و پيچيدگي كار را دريافت. آن روز ها و حتي بعد ها نيز از نظر عطارديان بلد نبودن اين قواعد در 
مقايسه با ساير مشكالت موجود در راه فعاليت هاي انجمني اهميت كم تري دارد. يادم هست حتي در روزهاي 
پيش از برگزاري كارگاه، وقتي از او خواستم عرف پارلماني و اين كارگاه را به دوستان خود در ساير انجمن ها 

معرفي كند جواب داد كساني را كه من مي شناسم عرف پارلماني به دردشان نمي خورد. 

با اين همه، اگر اوضاع اقتصادي كانون خوب بود، مبالغ پيش خريد 100 نسخه كتاب براي كسي مثل او كه 
ميلياردها تومان طلبش را دولت ندارد بدهد رقمي نبود و احتمال مي رفت كه بخرد. اما اوضاع عطارديان نيز 
كه تأمين كننده ي اصلي نيازهاي مالي كانون عالي است بسيار بد است و هنوز طلب هايش را دولت نداده 

است. به همين خاطر امكان پيش خريد كتاب نيز از سوي كانون عالي فراهم نشد.

بعدها عطارديان با دكتر سپهري صحبت كرد. از مدت ها قبل مؤسسه كار و امور اجتماعي اعالم آمادگي كرده 
بود كه اگر كانون عالي كتاب هاي مناسبي را براي نشر آماده كند اين مؤسسه به نشر آن ها كمك خواهد كرد. 
اين نكته را خانم سپهري هم به من گفته بود اما من )به داليل سياسي(  اصاًل تمايلي به همكاري با سازمان هاي 
دولتي نداشتم و ندارم. دكتر سپهري اعالم آمادگي كرد كه در نشر كتاب با كانون همكاري كند اما من موافقت 
نكردم كه حقوق نشر را به يك سازمان دولتي واگذار كنم و به عطارديان گفتم اگر زمان ترجمه برسد خودم 
مي توانم پولش را جور كنم. هنوز هم مي توانم. اما مسأله فروش رفتن كتاب هاست، نه فقط به خاطر مسائل 

مالي، بلكه بايد بازار آن ساخته شود. 

بازارسازي
در واقع مي توان گفت مهم ترين مانع در چاپ كتاب طي سال هاي اخير فقدان بازار براي اين كتاب بود و 
تالش هاي سال هاي اخير من در واقع معطوف به بازارسازي بود و در اين زمينه نيز توفيق نسبي حاصل شد. 

و حاال است كه مي شود در مورد چاپ آن به طور جدي برنامه ريزي كرد.

مالقات با اردهالي
در دفتر سعيد، گزارشي از برگزاري دو كارگاه ارايه دادم. قرار بود سعيد هم يكي از اعضاء كارگاه اول باشد 
كه گفت نمي رسد بيايد. اين بار هم گفتم كه قرار است اعضاء كارگاه اضافه شوند و خوب است او هم به 

جمع ما ملحق شود. سكوت كرد. من هم تعيين تكلينف نكردم. 
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در ادامه من از شوراياري ها، عطارديان و مؤسسه تحقيق و توسعه احداث و مؤسسه كار و امور اجتماعي 
صحبت كردم و گفتم كه عالوه بر 400 نسخه شوراياري ها، ممكن است اين موسسات و افراد نيز نسخي از 

كتاب را پيش خريد كنند. 

سعيد در مورد كيفيت مطالب كتاب ها و اينكه آيا اگر كسي آن را بخواند مي فهمد يا نه پرسيد و من توضيح 
دادم. به هر حال، موضع تازگي نداشت و در نشست قبلي به طور مفصل در اين مورد اين كتاب توضيح داده 

بودم. 

بعد در مورد قيمت بحث شد. او با دقت محاسبه كرد. براي من بابت ترجمه 6 ميليون تومان در نظر گرفت. 
يك ميليون نيز براي ويراستاري و بعد هزينه هاي كاغذ و چاپ و صحافي. و گفت كه معموالً قيمت كتاب را 
سه برابر هزينه هاي تمام شده تعيين مي كنند. البد يك سوم براي ناشر و يك سوم نيز براي توزيع. قيمت هر 
جلد كتاب در هزار نسخه به 25 هزار تومان رسيد. قرار شد 30 هزار تومان قيمت بگذاريم با اين استدالل كه 
اين كتاب را معموالً شركت ها و افراد و انجمن هايي بايد بخرند كه 5 هزار تومان كم يا زياد تأثير زيادي براي 

آنان ندارد و بر اي افراد عالقمند اما فقير نيز متن پي.دي.افي را روي سايت قرار خواهيم داد. 

من نسبت به اينكه سرمايه را هم تأمين كردم صحبت كردم. اما او جواب داد اگر اين كار را نمي  كردي اصاًل 
امكان چاپ آن فراهم نمي شد.

به هر حال، من تمايل دارم كه به صورت دراز مدت با سعيد حتي براي رمان ها نيز كار كنم. به عالوه،  اگر 
نخواهم با او به عنوان ناشر كار كنم بايد از او يا ناشر ديگري بخواهم كه تمام سرمايه را من مي دهم و او فقط 
عنوان ناشر را روي كتاب بگذارد و كتاب ها را من بردارم. به نظرم بهتر است ناشران حرفه اي مثل سعيد در 
نشر و توزيع اين كتاب سهيم شوند. قطعًا اين مشاركت به نفع ترويج اين كتاب خواهد بود. بنا بر اين، حتي 
اگر خودم تنها بتوانم اين كتاب را چاپ و توزيع كنم، بهتر است كه يك ناشري كاماًل حرفه اي مثل سعيد در 
اين كار مداخله كند. بنا بر اين، هر نوع ديگر از كار را بايد براي هميشه فراموش كنم و در چارچوب همين 
رابطه بكوشم طوري عمل كنم كه هم منافع دراز مدت ما تأمين شود و هم سعيد از اين همكاري نفع و لذت 

ببرد به عالوه او آدم باهوشي است و بديهي است كه قصد كاله گذاري نداشته باشد. 

به هر حال، در ادامه مذاكره، بحث برآورد هزينه كتاب كوچك نيز مطر شد. در تيراژ 2 هزار نسخه بين 5 تا 
6 هزار تومان هم قيمت آن را تعيين كرد. 

ارسال متنون براي ارايه به ارشاد
قبل از بيرون آمدن از بنگاه او قرار شد مطالب ترجمه شده را براي ارايه به وزارت ارشا سرهم بندي كنم و 

براي او بفرستم. و اين كار را هم كردم. 

ديروز و پريروز متن چاپخور كتاب اصلي و خالصه كتاب را همراه با دو نامه براي سعيد ارسال كردم. متن 
نامه هايي كه براي سعيد ارسال كردم:

سعيد عزيز
سالم

متن پي.دي.افي كتاب اصلي به پيوست تقديم مي شود
در حال حاضر كل صفحات آن به 609 صفحه رسيده است. براساس مقايسه من، حدود 90 صفحه از ترجمه 
كتاب اصلي مانده كه عمدتاً  ايندكس و ادامه جدول پيشنهاد ها و چند جدول كوچك ديگر است. به اين ترتيب 
كل ترجمه به 700 صفحه مي رسد. بايد تصميم بگيريم كه قلم را كمي درشت كنيم و متن را به 800 صفحه 
برسانيم يا نه تمام كتاب به بازنگري و ويرايش نياز دارد. در نتيحه اين متن فقط براي ارايه به ارشاد است و 
نه متن  نهايي به زودي متن پي.دي.افي خالصه كتاب را هم تقديم مي كنم كه نسبت به دريافت مجوز نشر هر 
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دو با هم اقدام كنيم. بديهي است كه صفحه بندي دومي بعد از نهايي شدن اولي قطعي خواهد شد
ر مورد نام كتاب هم چند نكته قابل ذكر است

در ادبيات عرف پارلماني اين كتاب به ابرتز روولز آو اوردر معروف است كه براي آن اصطالح »دستورنامه 
رابرت« را جعل كرده ام تا با ساير اسناد پارلماني مانند اساسنامه، آئين نامه و نظام نامه  متمايز باشد

در عربي عنوان اصلي اين كتاب اين است: قواعد نظام دموكراتيك  و عنوان فرعي آن اين است: قواعد رابرت 
براي اداره سازمان ها

اگر بشود عنوان فرعي مانند قواعد بازي دموكراسي يا قواعد نظام دموكراسي را براي آن بگذاريم خيلي خوب 
خواهد بود. در اين مورد جاي مذاكره باقي است

 نام مترحم نيز داود حسين است و نه حسيني
 

قربانت.داود  
 

نامه دوم به سعيد
سالم 

متن پي.دي.افي خالصه كتاب »دستورنامه رابرت« با توضيح چند نكته به پيوست تقديم شده است 
دانش آموزان  نيازهاي  با  متناسب  كتاب  اين  بخش هاي  از  بعضي  كرد،  خواهيد  مالحظه  كه  همانطور  يك. 

كارگاه ها بازنويسي شده و بعضي نشده. اما در حال حاضر همه در اين فايل گنجانده شده است 
دو. در نتيجه، اين كتاب نيز براي ارايه به ارشاد سرهم بندي شده است و نهايي نيست 

سه. اصل كتاب 197 صفحه است اما كتاب ما 160 صفحه شده البته هنوز نمايه ترجمه نشده اما جا داريم كه 
قلم اين كتاب را نيز كمي بزرگ تر كنيم 

چهار. خواستم با استفاده از سيستم هوشمند فهرست مطالب كتاب را بسازم. نشد. هنوز به تمرين احتياج 
دارم. 

مورد  در  تا  كنيد  مطالعه  ناشر  ديد  با  را  آن  مي شوم  است. خوشحال  نهايي  كتاب  اين  پيشگفتار  فقط  پنح. 
رسم  الخط، عالمت گذاري، و عنوان كتاب به تصميم برسيم. 

منتظر جواب شما خواهم ماند. 

قربانت. 

دكتر سپهري
وقتي با عطارديان در مورد پيش فروش كتاب صحبت كردم و در پاسخ با اوضاع مالي اشاراه كرد تلفني با 
دكتر سپهري صحبت كرد و از او خواست كه دوباره تلفن انجمن را بگيرد. مدتي منتظر ماند سپهري زنگ 

نزد. عطاردان دوباره تلفن او را گرفت اما موفق نشد با او صحبت كند. 

وسط راه برگشت به دفتر بود كه عطارديان به من زنگ زد و گفت كه قرار شد تا من با دكتر سپهري مالقات 
كنم. امروز با دفتر او تماس گرفتم. منشي او فردي به نام الله جيني گفت كه دكتر سپهري منتظر تلفن شما بود. 
بعد تلفن من را گرفت تا بعد از هماهنگي با او قرار مالقات را فيكس كند. به او گفتم اگر قرار است عرف 
پارلماني را به دكتر سپهري معرفي كنم حدود يك ساعت وقت الزم است. در غير اين صورت، اگر موضوع 

ديگري مطرح باشد وقتش را خود ايشان تعيين كند. 

نكته در خور تأمل اين است كه به گفته منشي، دكتر سپهري منتظر تلفن من بوده است. اين مهم نيست. به 
نظرم مهم اين است كه عطارديان بعد از حضور در اين كالس ها، البد حسابي در مورد اهميت اين قضيه براي 

سپهري صحبت كرده و او هم كنجكاو است كه از قضيه سر در بياورد. 

تأسيس مؤسسه
انواع  پارلماني به دكتر سپهري و مذاكره در مورد پيش فروش كتاب و احيانًا دريافت  از معرفي عرف  غير 
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كمك ها از مؤسسه براي برگزار كارگاه در سراسر كشور، مي توان و بايد به خاطر داشته باشم كه نسبت به 
ثبت يك مؤسسه آموز مهارتي در نظام ملي مهارت با او صحبت كنم و ببينم از اين طريق چه كمك هايي 

مي توان گرفت.

مؤسسه احداث
گلسرخي رئيس هيأت امناي مؤسسه احداث نيز كه به دليل برگزاري كنفرانس احداث در نشست دوازدهم 
نيز نخواهد آمد، در واكنش به پيشنهاد پيش خريد كتاب گفت كه بعد از برگزاري كنفرانس مي تواند پاسخ من 
را بدهد. قطعًا يكي از داليلش اين است كه پيش از برگزاري كنفرانس هيچ موضوعي را در دستور كار هيأت 
امناء نخواهد گذاشت. به عالوه، بعد از كنفرانس است كه باقي مانده ي ته حسابشان مشخص مي شود. به هر 

حال،  اين مؤسسه جايي است كه دست كم صد جلد كتاب را بايد از ما پيش خريد كنند. 

نشست ششم كارشناسان
فردا نشست ششم كارشناسان شوراياري هاست. منشي جلسه صورتجلسه فردا را برايم ايميل كرد. بايد خودم 

را براي آن نشست آماده كنم. گزارش آن بماند براي بعد. 
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دوشنبه 6 آذر 1391
پيشنهادهاي اصلي، اصالح،  استاندارد  امروز تمام اعضاء در مورد خصوصيت توصيفي  قرار بود در جلسه 
تعويق نامشخص، تقاضا ها و سؤال ها و ابطال و اصالح مصوبه كنفرانس بدهند. اما فقط خانم طاعتي و آقاي 
عليپور در مورد خصوصيات پيشنهاد اصلي صحبت كردند. عليپور دو خصوصيت اول و طاعتي 6 خصوصيت 

بعدي. 

در جلسه امروز سوآل هاي انجمن پارلمانتارين هاي آمريكا را نيز توزيع كردم و تا سوآل 60 يا 61 نيز به آن 
پاسخ دادند. سفيري و مظاهري باقي ماندند. 

عالوه براين ها، انواع پيشنهادهاي ارجاع به كميته را به اختصار تشريح كردم و مسخصات اصلي آ نها را توضيح 
دادم. خانم ميالني در مورد اينكه رئيس جلسه در تبديل مجمع به كميته كل حتمًا بايد تغيير كند يا مي تواند 
تغيير نكند پرسيد. جواب آن را نمي داشنتم و گفتم كه چون قرار است آنچه كه در كتاب آمده توضيح بدهم،  
چون يادم نيست اجازه بدهيد كتاب را مي خوانم و بعد توضيح خواهم داد. يادم باشد هفته آينده اين سؤال 

را با قرائت متن كتاب توضيح بدهم.

خانم شرفي توضيح داد كه اگر قرار باشد حدود 40 پيشنهاد به اين ترتيب بررسي شود خيلي وقت خواهد 
گرفت. غيرمستقيم توضيح دادم كه هدف از اين روخواني ها اين است كه بچه ها با حدود 50 - 60 مفهوم كه 

در عرف پارلماني آمده آشنا شوند. بعد از آن خودشان خواهند توانست متن را بخوانند و بفهمند. 

تشريفات
در ابتداي اين نشست در مورد اهميت تشريفات حرف زدم و مراسم عقد، حراج و نماز جماعت را مثال زدم 
و نتيجه گرفتم كه همه بايد بكوشيم اين تشريفات طبق قاعده رعايت شود. چون در آن صورت است كه 

تصميم ها جدي گرفته خواهند شد

اراده و نه عقيده
امروز همچنين در اين مورد هم توضيح دادم كه در اين مجامع عقايد به بحث گذاشته نمي شوند بلكه اراده ها 
مورد بررسي قرار مي  گيرند. بعد به آن جمله خميني اشاره كردم كه گفته بود اگر همه عالم هم با عقيده اش 
مخالف باشد تأثيري ندارد. توضيح دادم كه اين رفتار درست است و به معناي مخالفت با دموكراسي نيست 

چون درستي عقايد با رأي تعيين نمي شوند بلكه عالئق و اراده هاست كه با رأي تعيين مي شود. 

تنوع پيشنهاد ارجاع به كميته
در جريان بحث در مورد كميت مذاكره و اينكه آيا اين پيشنهاد نيز به تعويق نامشخص منجر مي شود يا نه، 

تفاوت كميت مذاكره و كميته كل و كميته شبه كل و بررسي غيررسمي را به اختصار توضيح دادم. 

5 نوع مجمع
امروز بار ديگر 5 نوع مجمع را توضيح دادم. بايد آن را در سؤال ها بگنجانم

تفاوت پيشنهاد مخالفت با بررسي پيشنهاد و تعويق نامشخص را هم شرح دادم. 

در اين جلسه توضيح دادم كه روند نشر كتاب را كليد زده ايم قيمت ها را گفتم و عبدالحسيني به شوخي يا 
جدي گفت كه بايد به ما تخفيف هم بدهيد. بعداً عليپور كه بعد از جلسه با من نشست گذاشت و قرار شد 
پيش نويس طرح آموزش عرف پارلماني به شوارياري ها را ارايه دهد، به من گفت كه به احتمال زياد چمران 

مخالفت خواهد كرد اما عبدالحسيني مرد است و هرطور شده اين بودجه را تأمين خواهد كرد. 

يك نسخه از آئين نامه ي انجمن شوراياري ها مصوبه شوراي شهر تهران را گرفتم و امروز خواندم. بعد نبود.
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گزارش عبدالحسيني
امروز عبدالحسيني حدود يك ربعي دير به جلسه آمد. مشغول راه انداختن رئيس - مسجدجامعي - بود. او 
يك لحظه هم داخل اتاق ما شد. اما گويا اشتباهي آمده بود. چون فوراً رفت و حتي يك خسته نباشيد هم 

نگفت. 

انجمن هاي شهري
ظاهراً در شهرداري جاي ديگري نيز هست كه انواع انجمن هاي شهري را مورد حمايت قرار مي دهد. بين 
ستاد و آنجا همكاري هايي وجود دارد. در يكي از نشست هاي مشترك ستاد شوراياري ها با آن نهاد كه حاال 
اسمش يادم نيست، عبدالحسيني هم شركت كرده است. او در انجا از اين قواعد دفاع كرده و خواسته است 
كه اين قواعد به آن انجمن ها نيز آموزش داده شود. خود عبدالحسيني ارزيابي اش اين بود كه در حال حاضر 
رئيس آنجا يك نظامي يا سپاهي است و هنوز زمان الزم است تا با ضرورت اين قواعد پي ببرد. در حال اين 

تجريه نشان مي هد كه عبدالحسيني خيلي در اين زمينه جدي است. 

آئين نامه  مجمع عالي شوراياري ها
از عبدالحسيني در مورد نكاتي كه در خصوص تدوين آئين نامه مجع عالي شوارياري ها برايش نوشته بودم 
پرسيدم. پاسخ داد فوق العاده عالي بودند. در اين مورد ديگر چيزي به من نگفت كه مجمع عالي شوراياري ها 

به كجا رسيده. خوب است از او بپرسم. 

ظاهراً در همان نهادي ناظر بر انجمن هاي شهري مشغول تدوين آئين نامه بود ه اند و عبدالحسيني به آنان گفته 
كه هر آئين نامه بايد روند اصالح خودش را پيش بيني كند. يكي از نكاتي كه به او نوشته بودم همين بود. 

عبدالحسيني هم منظورش اين بود كه آنچه كه در اين كارگاه ها مي آموزد به ديگران مي آموزاند. 

مجامع كم تر از دوجين
در اين جلسه گفتم كه در مجامع كم تر از دوازده نفر - دوجين - تعدادي از قواعد صرف نظر مي شوند: بنلد 

شدن، حمايت و صحبت رئيس. يادم باشد اين نكته را بپرسم. 

برخورد بسيار بد چمران
در پايان جلسه عليپور پيشنهاد كرد كه نشتي در مورد كارهايي كه دارد انجام مي دهد داشته باشيم. قبول كردم. 
بقيه رفتند و من و او باقي مانديم. برايم از كارگاه هايي كه براي شوراياري ها گذاشته صحبت كرد. از جمله 
گفت كه بهترين هاي تمام شوراياري ها را در سطح تهران شناسايي كرده كه حدود هزار نفر مي شوند. نظرش 

اين بود كه فقط به اين عده عرف پارلماني آموزش داده شود. 

در ادامه خاطره اي از چمران نقل كرد. به مناسب روز شورا به هر يك از اعضاي شواراي شهر بسته اي از 
كتاب هاي ستاد شورايار ها را همراه با يك شاخه گل به اعضاي شوار شهر تهران هديه داده اند. صداي چمران 
در آمده كه چه كسي به شما گفته گل بخريد؟ بعد كه عليپور حسابي جلويش مي ايستد توضيح مي دهد كه 

اگر داخل اين كتاب ها بمب نصب كرده بودند چه؟ 

ظاهراً كسي نظر مثبت نسبت به چمران ندارد. عبدالحسيني مي گفت كه به نظر او تمام علوم عالم در قرآن 
آمده  هر چيز كه در قران نيامده باشد ارزش حرف زدن هم ندارد. 

نگران كننده ترين نكته
با بودجه خريد كتاب ها موافقت نكنند. آيا عبدالحسيني مي تواند  اين بود كه احيانًا چمران و شوراي شهر 

كاري صورت دهد؟
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يكشنبه 19 آذر 1391
دوازدهمين نشست هم انديشي عرف پارلماني امروز در دفتر انجمن شركت هاي ساختماني برگزار شد. به 
محض بازگشت به دفتر گزارش اين نشست را تدوين و براي اعضاي ارسال كردم. متن اين گزارش عينًا نقل 

مي شود:

گزارش نشست دوازدهم
19 آذر 1391

• غائبان
اعضاي محترم زير در نشست دوازدهم حضور نيافتند:

1. دكتر مجتبي اميري
2. آرش كيخسروي

3. مهندس علي اصغر گلسرخي
4. مهندس بهرام شهرياري

5. مهندس محسن رزم خواه
به دليل غيبت اين دوستان نشست دوازدهم به نصاب نرسيد. در نتيجه، برنامه زير به اجرا گذاشته شد:

• گزارش فعاليت هاي ترويجي
داود حسيني گزارش فعاليت هاي ترويجي ماه اخير را به شرح زير ارايه داد:

1. ادامه كارگاه آموزشي براي كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري هاي
2. تدارك تشكيل مجمع عالي شوراياري ها 

3. قول پيش خريد چهارصد نسخه از كتاب اصلي »دستورنامه رابرت« از سوي ستاد اجرايي شوراياري هاي 
تهران

4. اظهار اميدواري آقاي مهندس محمد عطارديان نسبت به پيش خريد تعدادي از اين كتاب براي ارايه به 
تشكل هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران

5. اظهار اميدواري آقاي مهندس علي اصغر گلسرخي نسبت به پيش خريد تعدادي از اين كتاب براي ارايه 
به اعضاء مؤسسه تحقيق صنعت احداث

6. قرار معرفي عرف پارلماني به دكتر محمدرضا سپهري مدير مؤسسه كار و امور اجتماعي وزارت كار و 
احتمال حمايت اين مؤسسه از چاپ كتاب به صورت پيش خريد تعدادي از نسخ آن

7. معرفي عرف پارلماني به مسؤالن يكي از زيربخش هاي معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري تهران 
كه متكفل سازماندهي به سازمان هاي مردم نهاد تهران است، به منظور تدارك آموزش عرف پارلماني به 

اين سازمان ها
8. معرفي عرف پارلماني به مديران يكي از بانك ها به منظور تدارك آموزش عرف پارلماني به كاركنان 
و مديران آن بانك )جناب دكتر اميري اين اقدام مفيد را انجام داده اند. ايشان عامل معرفي عرف پارلماني 

به شوراياري ها نيز بوده اند(.
9. ارايه پيش نويس برگردان كتاب اصلي و خالصه ي كتاب به ناشر براي ارسال به وزارت فرهنگ و ارشاد  

اسالمي براي كسب مجوز نشر

• اسناد ارايه شده به نشت دوازدهم
1. پيشگفتار خالصه كتاب »دستورنامه رابرت«

2. ويرايش جديدي از جدول اولويت پيشنهادها و رفع يك خطاي مهم در ويرايش قبلي
3. هشت خصوصيت توصيفي استاندارد پيشنهاد اصلي 

4. سؤال هاي امتحاني انجمن ملي پارلمانتارين ها )نسخه قبلي(

• مباحث آموزشي
در اين جلسه 8 خصوصيت توصيفي استاندارد پيشنهادها، همراه با روخواني خصوصيت توصيفي استاندارد 
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پيشنهاد اصلي، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

• تعيين زمان نشست هاي بعدي
بر اساس عرف جاري در گروه، قرار شد نشست هاي آتي، تا آخر اسفند ماه 1391، به صورت  يك هفته در 

ميان به شرح زير برگزار شود: 
1. جلسه سيزدهم: يكشنبه 3 دي ماه 

2. جلسه چهاردهم: يكشنبه 17 دي ماه 
3. جلسه پانزدهم: يكشنبه اول بهمن ماه 
4. جلسه شانزدهم: يكشنبه 15 بهمن ماه
5. جلسه هفدهم: يكشنبه 29 بهمن ماه

6. جلسه هيجدهم: يكشنبه 13 اسفند ماه
7. جلسه نوزدهم: يكشنبه 27 اسفند ماه

با عنايت به برنامه فوق، انتظار مي رود اعضاء محترم بكوشند تا آنجا كه مي شود از تداخل برنامه ها پيشگيري 
كنند. 

• برنامه نشست آتي
اگر نشست آتي به نصاب برسد، پيشنهاد اصلي: »نسبت به ثبت گروه اقدام شود«، و نيز پيشنهاد اصالح مبني 
بر افزودن عبارت »بعد از آنكه ده نفر از اعضاء با قواعد عرف پارلماني آشنا شدند«، پيش از كلمه »نسبت 

به«، در دستور است. 

از اعضاي محترم انتظار مي رود، با توجه به برنامه ي دو صفحه اي كارگاه، كه در اوايل كار تقديم شد، هر 
برنامه ي ديگري را كه براي آينده گروه مناسب مي دانند، )يا اصالح برنامه ي  قبلي را( در قالب پيشنهاد دقيقي 
كه اكثريت اعضاء آن را تصويب كنند، آماده سازند تا پس از تعيين تكليف پيشنهاد معوق از نشست قبلي، 

مورد بررسي قرار بگيرد. 

قربان شما. داود 
تهران. يكشنبه 19 آذر 91

نكات رسمي و مهم اين نشست در گزارش باال مطرح شده است. اما برخي نكات حاشيه اي هم هست كه 
يادآوري آن ها خوب است.

1. رأس ساعت هفت و نيم در دبيرخانه بودم. فقط دكتر معين آمده بود و داشت نمودار اعضاي هيأت مديره 
انجمن را نگاه مي كرد. من هم رسيدم و بعد در مورد وبينار براي او صحبت كردم. ايميل هاي مربوط به وبينار 
مركز آموزش مبارزه بي خشونت را برايش ارسال كرده بودم. اما هيچ كدام را نديده بود. برايش توضيح دادم. 
پرسيد وبينار چيست؟ گفتم كه از دو واژه وب و سمينار برساخته شده است. تازه متوجه شد. بعد برايش 
توضيح دادم كه اين وبينار در آن مركز در آمريكا برگزار مي شود و همزمان عده اي در سطح جهان مي توانند 
آن را بشنوند و سوال مطرح كنند و متن پاورپوينت ها را هم ببينند. گفتم موضوع وبينار اخير تأثير تحوالت 
تكنولوژيك بر مبارزه بي خشونت بوده است. در اين وبينار نسل هاي پي در پي تكنولوژي ها معرفي شد و 
در آخر اين سوال مطرح شد كه اگر گاندي يك تلفن هوشمند داشت در مبارزات بي خشونت خود از آن چه 
استفاده هايي مي كرد. دكتر كنجكاو بود. به من گفت از اين پس ارسال اين جور ايميل ها را به دفترش خبر 

بدهم تا از دست ندهد.

2. بعد از آن جمالي آمد. خيلي عجيب است. حتي لحظه اي هم نسبت به وضع موجود نمي تواند بي تفاوت 
باشد. تمام لحظات عمر از اين وضعيت حاكم شده بر جامعه حرص مي خورد و ناراحت است. من داشتم در 
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مورد ترجمه ي آثار جين شارپ براي دكتر معين صحبت مي كردم و با آمدن جمالي بحث را ادامه دادم و ياد 
علي رضا اكبري سپهر افتادم كه هاست شبكه سبز را در استراليا براي ما راه انداخت و ترجمه جين شارپ 

روي آن منتشر شد و بعد هم تمام ترجمه ها بي آنكه نسخه اي از آن داشته باشم از بين رفتند. 

بعد عطارديان آمد و در آن جا بود كه گفتم امروز به نصاب نخواهيم رسيد چون 5 نفر نخواهند آمد. علت 
نيامدن افراد را توضيح دادم. به خصوص در توضيح نيامدن گلسرخي گفتم كه او رئيس هيأت امناي مؤسسه اي 
است كه زمان وزارت دكتر معين مجوز ثبت گرفتند و امروز آن مؤسسه يك كنفرانس بزرگ دارد و گلسرخي 

نيز نمي توانست در جلسه حضور يابد.

غائبان موجه
در مجموع فكر مي كنم غير از بهشتي كه به داليلي به جلسه نيامد اما هنوز به اين انديشه عالقمند است، بقيه 

اعضاء تا كنون با جديد در جلسه شركت كرده اند و خواهند كرد. در نتيجه ما ريزش نداشت ايم. 

چاپ بيانيه مجمع به جاي مقدمه
يكي از پيشنهادهايي كه در جلسه مطرح شد و در گزارش آن نيامد اين بود كه در جريان گزارش انتشار كتاب 
به اين ايده اشاره كردم كه مي شود متني را در خصوص اهميت كتاب و كارهايي كه بايد در ايران در اين زمينه 
صورت بگيرد به عنوان يك مقدمه براي كتاب آماده كرد و به امضاي اعضاي گروه - كه تا آن موضوع افزايش 
خواهد يافت - رساند. اين ايده اي بود كه توجه دكتر معين را جلب كرد. و بايد به طور جديد به فكر آن بود. 

كمك به ترويج عرف پارلماني
در گزارشم از فعاليت هاي ترويجي به مناسب بودن آقاي عبدالحسيني دبيرستاد شوراياري ها براي دعوت به 

جمع اشاره كردم و گفتم كه كانديداي مناسبي است

همچنين اشاره كردم كه آقاي اميري با مسؤالن بانك ملت صحبت كرده تا عرف پارلماني را به كاركنان آن 
بانك آموزش بدهيم. در صحبت هايم گفتم كه همين آقاي اميري بود كه عرف پارلماني را به شوراياري ها 
هم معرفي كرد و به طور ضمني اظهار اميدواري كردم كه تمام اعضاي گروه همينطور در مورد ترويج عرف 

پارلماني كمك كنند. 

فعاليت جمالي
با اينكه به دليل عدم وصول نصاب، برنامه از شكل يك نشست رسمي به يك نشست غيررسمي بدل شد 
و نتوانستيم در مورد پيشنهادهاي مربوط به آينده گروه بحث كنيم و اين كار به نشست آتي موكول شد، اما 
جمالي در همين جلسه هم فعال  برخورد كرد و كوشيد در مخالفت با پيشنهاد ثبت كه به صورت حاشيه اي 

مطرح شده بود سخن بگويد. 

گرفتن امتحان
دكتر بني اسدي به طور جدي نظرش اين بود كه بايد از اعضاي گروه امتحان گرفته شود تا هر كس بداند 
كه از اين قواعد چقدر چيز آموخته است. من هم گفتم كه قرار است اين مجمع يك هيأت ممتحنه سازمان 
بدهد تا از افردي كه دلشان مي خواهند گواهينامه پارلمانتارين بگيرند به اين بورد امتحان بدهند و نمره قبولي 
بگيرند.  در ادامه گفتم كه به كارشناسان ستاد شوراياري ها كه عالقه دارند به عنوان مربي به تدريس عرف 
پارلماني بپردازند تذكر داده ام كه بايد گواهينامه خود را از بوردي كه اين مجمع سازمان خواهد داد بگيرند. 

تمام اين پيشنهاد ها ظاهراً با استقبال دوستان مواجه مي شود. 

يكي دو سؤال كه از اعضاي مي پرسم مشخص مي شود كه برخي قواعد را به رغم تكرار  مكرر هنوز فراموش 
مي كنند. امروز فرق تعويق مشخص و روي ميزگزاري را از جمالي پرسيدم. آسمان را به ريسمان مي بافت. ياد 
روز هايي افتادم كه پاسخ سؤال معلم ها را نمي دانستم اما از تك و تا نمي افتادم و دست و پا زنان مي كوشيدم 
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چيزي سر هم كنم شايد درست در بيايد. درست مثل تالش هاي امروز جمالي. يك لحظه به ذهنم رسيد كه 
اين خاطره را تعريف كنم. اما خوشبختانه توانستم جلوي خودم را بگيرم. 

دقيق صحبت كنيد
در اين جلسه هم خطاب به جمالي و ساير اعضا تأكيد كردم كه اصرار دارم اعضاي محترم با به كار بردن 
اصطالح دقيقي كه در اين كتاب توضيح داده شده، زبان دقيق عرف پارلماني را به كار ببردند و اصطالح ها را 
سر خورد معنا نكنند. به عنوان نمونه گفتم كه پيشنهاد تعويق نامشخص تكليف يك پيشنهاد را با دقت تعيين 
مي كند و بين اين پيشنهاد و پيشنهادهاي تعويق مشخص و روي ميز گذاري تفاوت هاي بسيار دقيقي وجود 

دارد كه هر عضو بايد آن ها را بداند. 

برنامه كارگاه
در مورد آينده نشست ها صحبت شد. من گفتم در اين زميينه هيچ نظري ندارم. هرچه جمع تصميم بگيرد. اما 
دكتر بني اسدي گفت كه نمي شود شما به عنوان رئيس جلسه نظري نداشته باشيد. من تأكيد كردم اصاًل وظيفه 
رئيس نيست كه در اين زمينه ها نظري داشته باشد. در غير اين صورت - خطاب به دكتر بني اسدي - گفتم 
شما بايد اين پيشنهاد را به گروه بدهيد و اگر رأي آورد من برنامه كار را تدوين و براي تصويب به گروه 

تقديم خواهم كرد. 

به هر حال، هرچه من به عنوان رئيس جلسه از مباحث فاصله بگيرم، افراد داخل گروه فعال تر شده و من از 
دوئل لفظي نجات خواهم يافت.

در آخري گزارش نشست دوازدهم كه در اول اين قسمت از خاطرات نقل شد، گفته ام كه بهتر است اعضا با 
توجه به برنامه كارگاه هر پيشنهاد دارند حتي اصالح اين برنامه ، به نشست آتي ارايه دهند. 

الزم است كه برنامه را در گزارش نست بعد كپي پيست كنم.

عطارديان در سفر به مسكو
بعد از جلسه بود كه از دفتر به خانم بااليان زنگ زدم تا اطالع بدهم كه گزارش نشست را براي عطارديان 
ايميل كرده ام. آنجا بود كه با خبر شدم عطارديان عازم مسكو است. در يكي از نامه هاي دريافتي ديدم كه از 
عطارديان طي يك نامه شخصي دعوت كرده بودند. برايش خيلي مهم بود. نمي دانم هزينه اش را هم مي پردازند 

يا خود عطارديان بايد بدهد. 

اينكه به نام از او دعوت كرده بودند خيلي مهم بود. مثل اينكه اين روز ها بسيار سخت است كه نام دبيركل 
كعاصكا را درآورند. 

تعريف از عطارديان
در جريان گزارش از فعاليت هاي ترويجي عرف پارلماني به اين نكته اشاره كردم كه آقاي عطارديان نيز كه 
يك شخصيت ملي است كه از همان ابتدا از اين پروژه حمايت كرده اند، اظهار اميدواري كرده اند كه نسخي 
از اين كتاب را بخرند و در اختيار تشكل هاي عضو كعاصكا قرار دهند. در اين گزارش به اين نكته اشاره 
نكردم كه عطارديان و كعاصكا پول ندارند و اوضع مالي خراب است و از اين حرف ها. بلكه از عبارت »اظهار 

اميدواري« استفاده كردم. و در گزارش نيز همين اصطالح را نوشتم.

جلسه خوب
در مجموع جلسه خوب و كم نقصي بود. گزارش آن هم خوب تهيه شد. تمام 
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دوشنبه 20 آذر 1391
هفتمين نشست آموزش عرف پارلماني به كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها خوب برگزار شد. البته به 
دليل حضور آقاي مسجدجامعي در ستاد آقاي عبدالحسيني مدتي دير به كارگاه آمد. و خوشبختانه يادم ماند 
كه قبل از آمدن موضوع استخدام غزل را با عبدالحسيني مطرح كردم و او هم به خصوص به اين دليل كه 
رشته تحصيلي غزل برنامه ريزي شهري است از پيشنهاد من استقبال كرد. امشب مطلب را با غزل در ميان 
گذاشتم و قرار شد اسناد مورد نياز را آمده كند و با عبدالحسيني قرار بگذارد. اين هم يك دستاورد ديگر. به 

خصوص با بحث هايي كه ديشب با سودابه در مورد هزينه هاي خانوادگي درگرفت.

بحث هاي حاشيه اي
اول جلسه كمي به بحث هاي حاشيه اي دامن زدم تا بلكه عبدالحسيني برسد. از جمله در مورد تجربه ي ترك 
سيگار و اعتراض فلسفي مظاهري و اشاره به اينكه افراد در انتخاب اصل فلسفي خود آزاد هستند و از اين 

قبيل. 

فراموشكاري خانم ميالني
اما  امروز سردرد شديد داشت  البته خانم ميالني  بحث را طرح سؤال هفته گذشته خانم ميالني آغاز شد. 
حاضر نشد كارگاه را ترك كند. به مرور كه مسكن ها اثر مي گذاشت حال او هم خوب تر شد. جالب اينكه او 
سوآل خودش را فراموش كرده بود. بعد كه تفاوت كميته كل و كمتيه شبه كل را توضيح دادم مشخص شد 
كه سؤالش اساسًا بي مورد بوده است. در كميته كل رئيس جديدي براي كميته كل انتخاب مي شود. اما اگر 

انتخاب نشود كميته شبه كل خواهد شد. 

مرور مطالب قبلي
ياد  را  درس ها  كه  كساني  كردم  تأكيد  با صراحت  بپرسم  قبلي  نشست هاي  مطالب  مورد  در  اينكه  از  قبل 
نمي گيرند به حقوق ديگراني كه ياد مي  گيرند تجاوز مي كنند. چون من مجبور مي شوم تا وقتي تمام اعضا 
همه مطالب را ياد نگرفته باشند درس جديد ندهم. نيز از بچه ها خواستم كه گزارش هاي منشي را به عنوان 
به عنوان يك جزوه  بگيرند  نظر  آن سرفصل ها در  به عنوان شرح  را  يادداشت هاي خودشان  و  سرفصل ها 
آموزشي. البته خانم منشي از نشست ششم صورتجلسه تهيه نكرده بود به اين دليل كه فقط يكي دو نكته جديد 

مطرح شده بود. و حق با او بود. 

بعد، چند سؤال در مورد درس هاي قبلي مطرح كردم. خالصه آن ها:
1. مراحل ششگانه طرح يك پيشنهاد )آقاي مظاهري نمي دانست و از روي متن نگاه مي كرد(

2. طبقه بندي پيشنهادها )سفيري بعضي ها را گفت. عليپور هم اصلي را گفت و خانم شرفي آخرين طبقه را( 
در مجموع خانم ها از آقايان جلوتر اند. درست مانند وضعيت آنان در دانشگاه. اما آدم هنوز احساس مي كند 
كه مرد ها از زن ها كارآمدتر اند. چرا مردها اين تصور را در ذهن ايجاد مي كنند؟ چقدر اين تصور واقعي است 

و چرا ايجاد مي شود؟ موضوعي است كه كارگاه مختلط كارشناسان اماكن بررسي آن را فراهم مي آورد. 
3. مفهوم جلو و عقب افتادن پيشنهادها

4. پيشنهاد يا موضوع در دست بررسي و پيشنهاد بالفاصله در دست بررسي
5. تفاوت ها در مجامع كم تر از دوجين

6. انواع پيشنهادهاي فرعي )خانم ميالني( و پيشنهادهاي فوريتي )خانم طاعتي(

جمع بندي تجربه
الزم است قبل از رفتن به كالس تمام سؤال هاي مروري را نيز به صورت فكر شده انتخاب كنم و يافتن و 

انتخاب آن ها را به صحن وانگذارم.

سؤال هاي پارلماني
حدود يك ربع از كالس را صرف طرح چند سؤال از مجموعه سؤال هاي امتحاني انجمن ملي پارلمانتاريان ها 
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كردم. البته، اين بار به ترتيب سؤال ها قرائت نشد. بلكه سؤال را خودم مي خواندم و مي پرسيدم كه چه كساني 
پاسخ آن را بلد هستند؟ و به انتخاب خودم از اعضا مي خواستم به سؤال ها پاسخ بدهند.

در اين زمينه عبدالحسيني نسبت به يكي از گزينه ها كه درست بود ان قلت گذاشت و بحث جالبي در گرفت 
كه خيلي ها نتوانستد پاسخ درست بدهند. بر خالف تصور عليپور جواب درست داد و از جمع خواستم او 
را تشويق كنند. سوآل به مراحل سه گانه طرح پيشنهاد در مجمع مطرح بود و عبدالحسيني يا به عمد يا به 
سهو، »طرح پيشنهاد در برابر مجمع« را با »طرح پيشنهاد« اشتباه گرفته بود و جواب ها را به چالش مي كشيد. 
عليپور - بدون آنكه متوجه خطاي عمدي يا سهوي عبدالحسيني بشود توضيح داد كه گزينه اول فقط يكي 
از مراحل طرح پيشنهاد در برابر مجمع را پاسخ داده است. و من هم تفاوت اين دو عبارت را توضيح دادم و 

اين تجربه نشان داد كه اصرار من در به كار بردن دست مفاهيم چقدر به جاست. 

كنفرانس در مورد خصوصيات پيشنهاد اصالح
قرار بود خانم شرفي و آقاي عبدالحسيني مشتركان در مورد خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهاد اصالح 
كنفرانس بدهند. فقط ده دقيقه به ختم جلسه وقت داشتيم و از آنان خواستم شروع كنند. خانم شرفي داشت 
عناوين خوددرآورده خصوصيات هشتگانه را روي وايت بورد مي نوشت من از عبدالحسيني خواستم بخواند 
و شرح بدهد. و شرح داد. خوب شرح داد. زمان ده دقيقه هم گذشته بود. براي ختم جلسه رأي گيري كردم. 
موافق و مخالف مساوي بود و پيشنهاد رأي نياورد من به عنوان رئيس به ختم جلسه رأي دادم و جلسه ده 

دقيقه بعد از ساعت 4 خاتمه يافت. 

موضوعات  مورد  در  بعد  كرد.  قبول  و  گفتم  عبدالحسيني  به  را  غزل  موضوع  كه  بود  همين جلسه  از  بعد 
گوناگون بحث شد و بعد. ختم.
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دوشنبه 27 آذر 1391
امروز نزديكي هاي ظهر بود كه خانم شرفي از ستاد اجرايي شوراياري ها زنگ زد و خبر داد كه عبدالحسيني به 
خاطر كمر دردش سر كار نيامده و استراحت مي كند و عليپور هم كه طرح مربوط به آموزش عرف پارلماني 
به شورياري ها را نوشته بايد در جلسه ي ديگري حاضر شود و نمي تواند در نشست ساعت 2 بيايد. بچه ها 
. من منظورش را فهميديم.   .  . باشد و  با عبدالحسيني  ياد مي گيرند همراه  هم ترجيح مي دهند كه هر چه 

مي خواستند زيرآب كالس امروز را بزنند. من هم قبول كردم . نشست امروز به هفته بعد موكول شد. 

تصميم داشتم براي نشست امروز تعدادي سؤال طرح كنم و مطالبي را كه قرار بود در كالس بگويم مرور كنم. 
بعد از تلفن خانم شرفي خيالم راحت شد كه مي توانم اين كارها را به هفته بعد موكول كنم. از شرفي پرسيدم 
كه آيا متن اخير را كه برايش ارسال كرده ام پرينت گرفته و به بچه ها داده يا نه؟ نمي دانست. بعداً ايميل زد كه 

قسمت 28 كتاب را پرينت گرفته و در اختيار بچه ها گذاشته است. 

معرفي اسپيپ
عصر روز شنبه و در پي دعوت من عبدالحسيني به دفتر آمد. قرار بود تنها بيايد. اما خانم طاعتي و شرفي را 
نيز همراه خود آورده بود. من چند ظرف و قاشق چنگال اضافه روي ميز گذاشتم و برايشان نسكافه ريختم 

و بحث معرفي اسپيپ را شروع كردم.

در اين معرفي به اين نكات اشاره كردم: راحت تر شدن كاربري تكنولوژي پا به پاي پيچيده تر شدن آن. آشنايي 
با فرانت پيچ و دريم ويور، و دشواري آن براي كاربر، معرفي اسپيپ توسط دكتر رزاقي، معرفي دكتر رزاقي، 
و بعد خودآموزي اسپيپ، ويژگي هاي مهم آن و تناسبش براي ايجاد شبكه هاي اجتماعي اختصاصي، و نيز 

تناسبش براي شوراياري ها. و بعد نشان دادن سايت ها به آنان.

نكات جالب
عبدالحسيني در آغاز بحث در اين مورد حرف زد كه چرا اين خانم ها را همراه خود آورده. ظاهراً از طرف 
سازمان خدمات كامپيوتري شهرداري تهران سايتي براي آن ها ساخته اند و براي ارايه خدمات، مجبور شده اند 
شرفي استخدام كنند تا با سايت كار كند. به هر حال خانم شرفي در حال حاضر با سايت كار مي كند كه با 
نرم افزاري به نام »داد نت« - كه ظاهراً يك نرم افزار معروف و پيشرفته است، ساخته شده است. شرفي بعد 
از توضيح هاي من گفت كه امكانات اسپيپ را سايت ستاد هم دارد. بعد كاشف به عمل آمد كه اختيارات 
وب مستري را به او تفويض نكرده اند و يوزرنم و پاسوورد هم براي رفتن به هاست ندارد. و پاسخ سازمان 
خدمات كامپيوتري به درخواست هاي او براي انجام كارهاي وب مستري نيز سرباال است. و احيانًا فقط به اين 
خاطر بود كه قرار شد يك سايت مستقل براي شوراياري هاي تهران ايجاد كنيم و نشاني آن را در صفحه  ي 

اول سايت فعلي شوراياري ها نيز بگذاريم. 

در اواخر كار من تعدادي از سايت هايي را كه با اسپيپ ساخته شده بود نشان آنان دادم. انصافًا اسكلت هاي 
حرفه اي و بسيار زيبايي داشتند و نسبت به سايت هاي دو سه سال پيش بسيار زيباتر طراحي شوده بودند. 

كامپيوتر عتيقه
هر دو خانم از كامپوتر عتيقه من تعجب كردند. من به اشاره گفتم كه اوضاع مالي خراب است. در وسط 
بحث ها بود كه عبدالحسيني رو به خانم طاعتي گفت كه ايشان قرار داد مربوط به آموزش عرف پارلماني به 

كارشناسان را تدوين و آماده خواهد كرد. 

نكته جالب ديگر اين بود كه عبدالحسيني اشاره كرد چيزهاي ديگر هم اگر بلد هستم به كارشناسان درس 
بدهم كه من هم گفتم: به ترتيب. در فكرم هست كه چند موضوع ديگر را نيز به كارشناسان درس بدهم.

روزهاي دوشنبه عبدالحسيني به ستاد سازمان دهي به انجمن هاي شهر تهران هم مي رود. در آنجا هم او از 
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و  انجمن ها  به  را  پارلماني  كه عرف  بود  اميدوار  مي توان  و  مي كند  دفاع  پارلماني  آموزش عرف  ضرورت 
سازمان هاي مردم نهاد شهرداري نيز درس بدهيم. 

همانطور كه مسجد جامعي رئيس شوراهاي هماهنگي شوراياري  هاست، طاليي نيز مسؤل آن ستاد است و در 
تدوين بودجه هم دست مسجدجامعي را مي بندند تا نتواند دفعه بعد انتخاب شود. 

البته در صبحت هايش به اين اشاره كرد كه ديگر اصالح طلبان را به ميدان انتخابات راه نمي دهند مگر آنكه 
مثل عارف اعالم برائت كند و مسجد جامعي و اتبكار هم اين كار را نمي كنند. به نظر مي رسد بعد از انتخابات 

شوراهاي سال آينده خيلي چيزها به هم بريزد. 

جمع بندي اين بحث
قرار شد كه يك سايت با نامي مانند »شبكه شوراياري ها« و  از اين قبيل راه اندازي شود و كار با آن را هم به 

كارشناسان و هم به بچه هاي شوراياري ها آموزش بدهم. 

مي توان براي هر شوراياري هم كه بخواهد يك شبكه راه اندازي كرد تا با مردم محله خودش ارتباط برقرار 
كند. 

بد بياري
هنگام جا به جايي بود كه معلوم شد كمر عبدالحسيني دچار مشكل شده و نمي تواند راه برود. خودش توضيح 
داد كه جمعه كوه رفته است. اما مشكل ديسك كمر هم دارد و چه بسا كارش به عمل بكشد. امروز مشخص 
شد كه دو روز بايد استراحت كند. به اين ترتيب شايد فرداد يا پس فردا سركار حاضر شود و موضوع سايت 

هم جدي خواهد شد.

همين جا بگويم كه غزل امروز به ستاد زنگ زده بود و به او گفته بودند كه عبدالحسيني نيست. وقتي از 
جريان با خبر شدم به غزل گفتم كه عبدالحسيني مريض است. آخر شب بود كه غزل زنگ زد و پرسيد كه 

آيا عبدالحسيني فردا سر كار مي رود؟ جواب دادم فردا زنگ بزن و بپرس. 

به هر حال،  راه اندازي سايت براي شوراياري ها ارتباط ما را با ستاد مستحكم تر خواهد كرد و ارايه آموزش 
اين نرم افزار به كارشناسان و شوراياري ها خودش كاري جالبي خواهد بود. 

واكنش دكتر سپهري
در اين مدت چند بار به دفتر دكتر سپهري زنگ زدم. الله جيني منشي او گفت كه موضوع را با دكتر در ميان 
مي گذارد و من را خبر مي كند. كه خبرم نكرد. فكر مي كنم قضيه منتفي شده است. مي شود به شكل مناسبي 

به عطارديان قضيه را مطرح كرد و از او خواست كه دوباره سنبه بزند. 

فقر مؤسسه احداث 
قرار بود گلسرخي بعد از برگزاري كنفرانس به من بگويد كه آيا تعدادي از كتاب را پيش خريد خواهد كرد 
يا نه؟ بعد از كنفرانس به او زنگ زدم. اوضاع مالي اشان آنقدر خراب است كه گفت سايت را هم نمي تواند 
تمديد كند. بحث در مورد پيش خريد كتاب هم منوط به طرح در هيأت امناء شد. اوضاع مالي شركت هاي 

ساختماني بسيار خراب است. ظاهرا به همين دليل كنفرانس هم از نظر مالي با مشكل مواجه شده است. 

غيبت دوباره كيخسروي
كيخسروي امروز زنگ زد تا بگويد كه احتماالً نمي تواند در جلسه بعدي هم شركت كنند. البته قول داد كه 

اگر بتواند زودتر در برود خواهد آمد و به من هم خبر خواهد داد. 
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دوست داشتم با كيخسروي در مورد روند به ثبت رساند كارگاه هم انديشي صحبت كنم. از فرصت استفاده 
كردم و در اين مورد با او بحث كردم. نكات مهم مطرح شده:

1. انجمن ها مكلف نيستند خودشان را به ثبت برسانند.
2. اگر خودشان لزوم آن را تشخيص داند نسبت به ثبت اقدام مي كنند و دولت براي ثبت نكردن بهانه بياورد

3. فعاليت انجمن هاي به ثبت نرسيده لزومًا به اين دليل غيرقانوني نيست. 
4. صرف تدوين و امضاي اساسنامه براي تشكيل يك شخصيت حقوقي كفايت مي كند. 

5. مهم است كه با اجبارهاي تحميلي و غيرقانوني دولت در اين زمينه مبارزه كنيم و از حق به ثبت نرساندن 
انجمن ها حمايت و آن را ترويج كنيم. 

6. غير از آن ها، حتي ثبت يك انجمن نيز مستلزم تدوين اساسنامه و تعيين نام و هيأت مديره و غيره است و 
االن نمي توانيم در اين زمينه اقدام كنيم.

كيخسروي تفريبًا با تمام اين نظرات موافق بود اما يك راه حل جالب نيز مطرح كرد: اگر قرار است چيزي 
هم به ثبت برسد مي توانيم به شكل يك مؤسسه كوچه نهادي را به ثبت برسانيم كه پوشش الزم حقوقي را 

فراهم آورد. 

7. من به اين نكته هم اشاره كردم كه قرار است تمام مغايرت هاي قوانين و مقررات را با تشكيل انجمن طبق 
دستورنامه در بياوريم و به عنوان يك گروه كارشناسي براي اين معضالت راه حل بدهيم و نه اينكه تسلمي 

شرايط موجود شويم. 

به هر حال اين بحث ها جالب بود اما حيف كه او در اين نشست هم نمي تواند شركت كند. 

به نظرم نكات مهم چند روز اخير در ارتباط با موضوع عرف پارلماني همين ها بود. 
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سه شنبه 28 آذر 1391
ديروز بخش هاي اوليه قسمت »پيشنهاد اصلي« را براي ارايه به ناشر بازنويسي مي كردم. در عين حال، در 
نشست قبلي كارگاه هم انديشي موضوع تمايز بين پيشنهاد اصلي اوليه و پيشنهادهاي اصلي ضمني مطرح شد 
و به همين خاطر بايد خودم را براي پاسخ به اين سؤال هم آماده مي كردم. پاسخ اين سؤال هم در بخش هاي 

اوليه همين قسمت كتاب آمده است. خوب. چرا گزارش خودم را با ذكر اين مقدمه آغاز كردم؟

از همان روز هاي اولي كه ترجمه كتاب »دستورنامه رابرت« را دست گرفتم، مسأله تمايز پيشنهادهاي اصلي 
اوليه و ضمني برايم نامفهوم باقي ماند. هيچگاه نتوانستم به طور دقيق تمايز اين دو دسته پيشنهاد را متوجه 
بشوم. به همين خاطر هم، بحث اين مسأله را در كارگاه ها نيز مطرح نمي كردم. تصور اين بود كه اين پيشنهاد 

اهميتي ندارند و مي توان بعداً آن ها را درس داد. 

اعتراف به جهل
امروز صبح، پيش از برخاستن از خواب بود كه طبق معمول پاسخ اين سؤال ها را يافتم. ظاهراً وقتي شب ها 
ذهنم مشغول مسأله اي باشد و به خواب بروم، صبح كه از خواب بلند مي شوم جواب مسأله را پيدا مي كنم. 

جواب اين مسأله هم بسيار ساده بود، اما تمام اين مدت به آن توجهي نكرده بودم. در واقع تعداد بسيار زيادي 
از 86 پيشنهادي كه در جدول ترامه آخر كتاب آمده، و در ستون دوم جدول حرف انگليسي »ام« در برابر 
آن ها گذاشته شده - كه به معناي پيشنهاد اصلي است )در انگليسي كلمه اصلي مي شود »مين«( - در جدول 
مختصر من كه در كالس آن را درس مي دهم نيامده است. به همين خاطر، قكر مي كردم منظور از پيشنهاد 
اصلي ضمني همان پيشنهاد هاي ضمني است كه اصلي هم محسوب مي شود. واقعًا خلط كردن مسأله بود. اما 
خودم مي دانستم كه مسأله را نمي دانم و نيز مي دانستم كه به دليل به اهميت بودن آن، دنبال يافتن پاسخ آن  
هم برنمي آمدم تا جلسه قبلي كارگاه، كه دكتر معين و دكتر بني اسدي اصرار داشتند كه موضوع را توضيح 
بدهم تا بفهمند. من هم سعي كردم از روي متن انگليسي، مطلب را براي آنان ترجمه و تشريح كنم كه ديدم 
چون متن انگليسي در اختيار اعضا نيست خسته خواهند شد. در نتيجه ادامه بحث را به جلسه يكشنبه ي آتي 

موكول كردم. 

ديروز كه داشتم خودم را براي جلسه آتي آماده مي كردم، بندهاي مربوط به تمايز پيشنهاد هاي اصلي و ضمني 
را بازنويسي كردم و تازه متوجه شدم كه اساسًا پيشنهادهاي اصلي ضمني، پيشنهادهاي نسبتًا زيادي هستند كه 
من در جدول مختصر خودم اصاًل به آن ها نپرداخته ام. مثاًل ما دو پشنهاد »تنفس« داريم. اگر وقتي موضوعي 
در دست بررسي نباشد اين پيشنهاد مطرح شود، يك پيشنهاد اصلي ضمني است، اما اگر هنگامي كه موضوعي 
در دست بررسي است مطرح شود، همين پيشنهاد »تنفس« يك پيشنهاد فوريتي محسوب مي شود كه قواعد 

خاص خود را دارد. 

به اين ترتيب بايد به جهل خود نسبت به اين موضوع در طول چند سال گذشته اعتراف كنم و خوشحال باشم 
كه وجود كارگاه هاي هم انديشي سبب شد تا اين مشكالت رفع شوند. 

چگونه اين موضوع را مطرح كنم؟
اصل صداقت حكم مي كند كه دروغ نگويم. در نتيجه در كالس اعتراف خواهم كرد كه تا كنون به اين موضوع 

توجه نكرده بودم، اما بحث هاي كارگاه مطرح شد تا موضوع را مورد توجه بيشتري قرار بدهم. 

مسأله ي يك سوم؟
يكي ديگر از مسائلي كه در نشست قبلي مطرح شد، مشروعيت اخذ تصميم بر مبناي يك سوم آرا در مورد 
موضوع هايي بود كه مجمع از قبل تصويب مي كند كه آن موضوع ها حتي با يك سوم آراء موافق نيز مي توانند 

به تصويب برسند.
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قرار شد بحث بيشتر در اين موضوع  هم در جلسه بعدي ادامه بيابد. من هم به همين دليل به اين موضوع فكر 
كردم. البته بايد اين مباحث را با دقت بيشتري مطالعه كنم و مي كنم. اما تا همين جا نيز مي توانم بگويم كه در 

مورد فهم از يك سوم آراء موافق احتماالً دچار بدفهمي شده ايم.

طبق عرف پارلماني، بيش از نيمي از آراي مؤخذه بايد موافق يا مخالف باشد. كه اگر موافق باشد پيشنهاد 
تصويب و اگر مخالف باشد پيشنهاد رد خواهد شد. با توجه به اين اصل بايد ديد منظور از يك سوم موافق، 
چيست؟ يك سوم آراي موافق افراد صاحب رأي حاضر در مجمع، يا يك سوم آراي مؤخذه؟ اگر منظور 
يك سوم آراي مؤخذه باشد، قطعًا دوسوم باقي مانده مخالف هستند. در نتيجه چطور مي شود پيشنهادي را كه 
دوسوم با آن مخالف باشند تصويب كرد؟ حتي اگر مجمعي مصوب قبلي داشته باشد، با اين تركيب، مصوبه 

قبلي با پيشنهاد لغو قواعد منتفي خواهد شد. 

در واقع پاسخم به اين پرسش اين است كه بايد منظورمان را از يك سوم مشخص كنيم. اگر منظور يك سوم 
آراي موافق افراد حاضر در مجمع باشد، كه طبق عرفي پارلماني اساسًا براي تصميم گيري كافي نيست. چون 

بايد آراي مخالف هم گرفته شود. و آراي ممتنع هم كه محسوب نمي شود. 

به نظرم اگر اين ابهام برطرف شود مشكل هم برطرف خواهد شد.

تصميم هاي امروز
وقتي از خواب بيدار شدم داشتم به همين موضوع ها فكر مي كردم. در واقع تحت تأثير مارسل پروست، خيلي 
نسبت به فرايندهاي ذهني خودم كنجكاوتر و دقيق تر مي شوم. موضوع خواب و بيداري مانند واقعيت و خيال 

عجب موضوع فلسفي كمرشكني است. 

به هرحال، تصميم هاي خوبي براي جلسه بعد گرفتم:
1. برنامه را در دو حالت تنظيم خواهم كرد: 

الف. حصول نصاب
ب. عدم حصول نصاب

2. اگر نصاب حاصل شد بحث اصلي را تا تعيين تكليف ثبت و دعوت از اعضاي جديد پيش خواهيم برد و 
بعداً به اين مباحث خواهيم پرداخت.

نيز در كارگاه توزيع  نياز  3. اگر نصاب حاصل نشود، به همين موضوع ها خواهيم پرداخت و اسناد مورد 
خواهد شد. 

امروز اين برنامه  را مي نويسم و براي اعضاي ارسال مي كنم. اسناد را هم آماه خواهم ساخت. 

بس است. 
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يكشنبه 3 دي 1391
امروز سيزدهمين نشست هم انديشي عرف پارلماني در انجمن شركت هاي ساختماني، و هشتم كارگاه آموزش 
كارشناسان شوراياري ها در دبيرخانه اين ستاد در پارك شهر برگزار شد. يادداشتي هايي در اين زمينه و 

رويدادهاي پيش از آن:

مكاتبه با سعيد اردهالي
نامه نگاري  الكترونيكي با سعيد اردهالي وارد مرحله جدي تري شده است. برخي از اين مكاتبات را عينًا از 

ايميل هاي دريافتي يا ارسالي در زير نقل مي كنم كه به خوبي گوياي محتواي اين گفتگو هاست.

سعيد عزيز

در يكي از يادداشت هاي اوليه، در مورد نام كتاب نكاتي به عرض رسيد
نام اين كتاب در آمريكا داستاني طوالني دارد كه در پيشگفتار كتاب اصلي به طور مفصل در باره آن بحث 

شده است
خالصه اش اينكه اين كتاب در ويرايش هاي گوناگون آن سه نام مختلف داشته است

ويرايش هاي فوريه و جوئيه سال 1876 نام آن اين بوده است:
راهنماي جيبي رولز آو اوردر براي مجامع مشورتي

ناشر كتاب براي ويرايش سال 1893 اين عنوان دوم را نيز تعيين كرد:
رابرت ز رولز آو اوردر

و همين نام بعدها مشهور شد . نام آن در ويرايش هاي سال هاي 1915و 1943و 1951 نام آن اين بوده است:
رابرت ز رولز آو اوردر بازنگري شده

در ويرايش هاي سال هاي 1970 و 1981 و 1990 و 2000 نام آن اين بوده است :
رابرت ز رولز آو اوردر بازنگري جديد

صرف نظر از جنبه هاي حقوقي مربوط به حقوق مالكيت معنوي، يكي از علت هاي اين تغيير نام ها اين بوده 
كه در هر مرحله، اين كتاب به صورت اساسي تغيير كرده است. 

كتاب و در يك  پيشگفتار  ندارد. هرجند در  اهميتي  ايراني هيچ  براي خواننده  اين مسائل  نظرم  به  خوب. 
صفحه ي اول كتاب اين توضيح ها ارايه شده است

بنا بر اين ما مي توانيم نام كتاب را خيلي ساده بگذاريم: 
دستورنامه رابرت

و اگر سازماني خواست آن را به عنوان مرجع پارلماني خود انتخاب كند بديهي است كه آخرين ويرايش 
فارسي آن را انتخاب خواهد كرد

اما اين عنوان براي مخاطب فارسي گويا نيست. به همين خاطر الزم است يك عنوان فرعي براي آن انتخاب 
كنيم.

همانطور كه قباًل توضيح دادم، عنوان اين كتاب  در ترجمه ي عربي آن اين است
قواعد نظام دموكراسي

قواعد رابرت در اداره سازمان ها

در اسناد انجمن ملي پارلمانتارين هاي آمريكا كه نوه ي نويسنده اي اصلي كتاب نيز عضو آن است، سه تعريف 
از عرف پارلماني ارايه شده است. يكي از آن ها اين است:
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قواعد بازي دموكراسي

به نظر من اگر از نظر سياسي سبب حساس شدن كودتاچيان نشود »قواعد بازي دموكراسي« عنوان فرعي 
خوبي است

تصميم در اين مورد با شما كه واكنش ارشاد چه خواهد بود. 

در مورد تعداد صفحات كتاب نيز قبالً  توضيح دادم. فكر مي كنم تعداد صفحات ترجمه فارسي را هم مي توانيم 
به سادگي در  قلم ها مي توانيم  ريز و درشت كردن  با كمي  كه  دليل  اين  به  ببنديم.  در حدود 800 صفحه 

چارچوب اين تعداد كار را ببنديم
اما در حال حاضر تعداد صفحه هاي كتاب اصلي حدود 700 صفحه است

البته هنوز نمايه كتاب حاضر نشده است و تعداد نمايه كتاب در انگليسي نيز 61 صفحه است
با اين توضيح ها مي توان تعداد صفحات كتاب را 800 صفحه در نظر گرفت. 

آيا اين ارزيابي براي ارشاد كافي است يا اينكه همين حاال كه كتاب را تحويل مي دهيم بايد 800 صفحه شده 
باشد؟

در اين صورت اگر حدود 60 صفحه براي نمايه خالي بگذاريم مي توانيم صفحه بندي را طوري تنظيم كنيم 
كه كل صفحه هاي موجود به 740 صفحه برسد و كتاب را به ارشاد بدهيم

اگر قرار شد صفحه هاي كتاب را زياد كنيم، من متن اين ديزان كتاب را تقديم مي كنم تا حجم آن را به دلخواه 
اضافه كنيد

در مورد قرارداد هم نمي دانم منظورتان قرارداد با من است يا ستاد شوراياري ها
در هر حال من براي انعقاد قرارداد اما و اگري هم آماده ام

قربانت. داود 
سالم

درمورد آمريكايی بودن رابرت حق با شماست. نمی دانم از كجا به اين نتيجه رسيده بودم. تعداد صفحات 
تحويلی به ارشاد بايد همان حدود 800 صفحه باشد. می شود با تغييراتی در حروف و صفحه بندی فايل 
ورد بدوننمايه و چيزهای ديگر صفحات كتاب را به دلخواه تغيين كنيم. در مورد قرارداد: احتماال برای رسمی 
بودن قرارداد بايد تاريخ دريافت پول و تاريخ تحويل كتاب مشخص باشد. به نظرم قبل از دريافت مجوز نشود 

تاريخ تحويل كتاب را تعيين كرد. منظورم از قرارداد، با خودت بد تا خيالت راحت باشد. قربانت

سالم

در مورد نام كتاب نظري ندايد؟

در مورد كار با شما خيالم كاماًل راحت است. اما مكتوب كردن شرايط و توافق ها به تعميق و تداوم همكاري 
مدد مي رساند.

من متن اين ديزان كل كتاب را به پيوست تقديم مي كنم. با توجه به نيازهاي ارشاد هرطور كه الزم مي دانيد 
آن را بازصفحه آرايي بفرماييد

توجه داريد غير از نمايه كه فقط بعد از نهايي شدن ترجمه كار آن را شروع خواهم كرد، و حدود 70 صفحه 
را پر مي كند، چند جدول كوچك يكي دو صفحه اي نيز ترجمه نشده. چند صفحه مطلب نيز به اول كتاب 
ايران بنويسم كه مايليم به امضاي  اضفه خواهد شد. در نظر دارم مقدمه اي در مورد كاربرد اين قواعد در 
اعضاي مجمع ملي پارلمانتاريان هاي ايران برسد. البته بدون ذكر اين عنوان و فقط با نام اشخاص حقيقي كه 

مقدمه را امضاء خواهند كرد.
قربانت. داود 

سالم
من فايل ووردي ندارم. اما  اگر متن اصلي تمام بخش هاي كتاب با فرمت اين يزاين به دست شما رسيده باشد، 
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- من آن  را فرستادم - به سادگي مي شود كپي پيست كرد و يا از اين ديزان به ورود انتقال داد
با من باشد - كه ظاهراً من كار را انجام هم داده ام - اين كار در  اما اگر قرار است مسؤليت صفحه بندي 
اين ديزان صورت گرفته و تمام مراحل بعدي صفحه آرايي و نمايه سازي و جدول ها و بقيه امور را هم در 

هيمن برنامه، انجام خواهم داد

در مورد نام كتاب 
بايد عرض كنم اين قواعد هم براي اداره مجامع است و هم براي اداره ي سازمان هاي عضويتي و دموكراتيك
و  هنري  علمي،  اقتصادي،  )سياسي،  دموكراتيك  سازمان  اداره ي يك  به  مربوط  موارد  پياز  تا  سير  از  يعني 

حرفه اي و از اين قبيل ( در اين كتاب تشريح شده است

من از همان نخستين روزهايي كه با اين كتاب آشنا شده ام، در مورد عنوان آن فكر كرده ام
توجه داريد كه اصطالح »رولز آو اوردر« 
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يك اصطالح پارلماني است كه بعد از سال ها تأمل و بررسي،اصطالح »دستورنامه« را براي آن جعل كرده ام

در اين مختصر نمي شود چيزي در مورد اين مفهوم گفت به همين دليل اجازه خواهم فرصت دهيد با نوك 
زدن به اين مفهوم آن را شهيد نكنم. وقتي حضوري به خدمت رسيدم شفاهي توضيحات بيشتري  خواهم داد

به اين ترتيب، اگر قرار باشد عنوان اصلي كتاب را به فارسي ترجمه كنيم اين مي شود

دستورنامه رابرت بازنگري جديد
همانطور كه توضيح دادم، ترجمه ي صفت »بازنگري جديد« در عنوان فارسي كتاب ضرورتي ندارد. در نتيجه 

عنوان اصلي كتاب اين مي شود
دستورنامه رابرت

خوب. حاال عنوان فرعي بايد اين مفهوم ناآشنا براي مخاطب ايراني را توضيح دهد
يك عنوان فرعي مي تواند اين باشد:

قواعد بازي دموكراسي

اگر اين عنوان فرعي از نظر ارشاد اشكالي نداشته باشد ، هم كافي است و هم خريدار را تشويق و كنجكاو 
مي  كند

اما اگر عنوان فرعي »قواعد بازي دموكراسي« را از نظر سياسي و از نظر مشكالت امنيتي به مصلحت ندانيم، 
در آن صورت عنوان هاي ديگر نيز از اين قرار مي تواند مطرح شود

قواعد اداره ي سازمان هاي دموكراتيك يا قواعد اداره مجامع تصميم گيري 
كه البته، عنوان اول جامع تر است و عنوان دوم را در بر مي گيرد. چرا كه اداره سازمان شامل حال اداره مجامع 

آن سازمان هم مي شود
در نتيجه ما با دو گزينه براي عنوان فرعي مواجهيم

يك. قواعد بازي دوكراسي
دو. قواعد اداره سازمان هاي دموكراتيك

اما عنوان اصلي بايد اين باشد:دستورنامه رابرت

و در مورد قرارداد
براي انعقاد قرار داد با بنده، يك روز با اطالع قبلي خدمت خواهم رسيد

براي قرارداد پيش فروش با شوراياري ها نيز قباًل گفتيد بهتر است جواب ارشاد را بگيريم و به استناد آن 
عمل كنيم

البته، از نظر ما بالمانع است كه حتي قبل از مجوز ارشاد هم قرارداد فروش را با شوراي شهر تهران منعقد 
كنيم اما بايد ديد آن ها حاضر خواهند شد يا نه. استعالم در اين مورد به عهده  ي من 
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قربانت. داود

نامه هاي فوق به سادگي مباحث مطرح شده را گزارش مي كنند. به همين خاطر از پرداختن به رابطه با سعيد 
مي گذرم و چند نكته را كه امروز به دست آمده اضافه مي كنم:

قرارداد با ناشر
بعد از جلسه امروز با كارشناسان ستاد شوراياري ها نشستي با عبدالحسيني داشتم. در مورد كتاب اين نكات 

را مطرح كرد:
1. او با ناشر قرارداد خريد مي بندد

2. بعد از خريد و تحويل كتاب ها پول را به او مي دهند
3. اما او مي تواند حدود 50 درصد از مبلغ قرارداد را از پيش بپردازد.

4. اين مبلغ را مي تواند به صورت بن كتاب بدهد. 
5. ترجيح مي دهد كلمه دموكراسي در عنوان كتاب نباشد و در عضو عنوان فرعي آن قواعد اداره شوراها و 

مجامع تصميم گيري و سازمان هاي اجتماعي باشد
6. رو يا پشت جلد كتاب توضيحاتي باشد كه خواننده را در مورد محتواي كتاب راهنمايي كند.

بايد اين نكات را به سعيد منعكس كنم و از بخواهم قضيه را با پيگيري بيشتر ادامه دهد.

مبلغ دستمزد
امروز آقاي عبدالحسيني پيش نويس قراردادي را به من داد كه در واقع نخستين قرارداد مالي در مورد آموزش 
عرف پارلماني محسوب مي شود. من هنوز قرارداد را نخوانده ام. به گفته ي او نكته مهم مبلغ دستمزد به ازاء 
هر ساعت است. به من گفت كه مزد استاداني كه در سازمان هاي شهرداري درس مي دهند ساعتي 40 هزار 
تومان است بنابراين، دستمزد من به ازاي هر ماه )4 جلسه 2 ساعته( 320 هزار تومان مي شود. البته خودش 
افزود كه مي تواند ساعت كالس ها را در فاكتور اضافه كند تا دستمزد من افزايش يابد و من البته با اين كار 

مخالفت خواهم كرد. 

من گفتم اگر به من پول هم ندهند به صورت رايگان اين درس ها را ارايه خواهم داد. اما خانم ميالني كه همراه 
با خانم شرفي در نشست حضور داشت توضيح داد كه مردم قدر چيزهاي رايگان را نمي دانند. به هرحال،  
تكليف من روشن است. نه حاضرم سند قالبي تنظيم كنم و نه حاضرم براي دستمزد خود چانه بزنم. همين.

و اما در مورد غزل
امروز صبح سودابه زنگ زد كه غزل به خاطر امتحانات نمي خواهد به ستاد برود. عصباني شدم و براي سودبه 
توضيح دادم كه هنوز در مورد ساعت كار كه هيچ صحبتي نشده است. به عالوه، معلوم نيست كه اگر در خانه 
بماند درس خواهد خواند. خالصه اينكه سودابه دوباره زنگ زد كه او را قانع كرده است. بعد غزل زنگ زد 

و نشاني ستاد را گرفت. قرار شد به ستاد برود و اسناد خودش را بدهد. 

امروز ساعت دو در ستاد خانم طاعتي اسناد غزل را نشانم داد و گفت كه غزل اينجاست. وقتي وارد اتاق 
كنفرانس شديم خانم ميالني داشت با غزل صحبت مي كرد. موضوع شگفت آور آرايش و سروروي غزل 
بود: يك دختر افغاني و با آريشي بسيار توي ذوق زننده. حدس زدم كه نخستين اولتيماتوم بايد همين باشد. 

بعد از جلسه خانم ميالني توضيح داد كه چه نكاتي به غزل گفته: وضع لباس و آرايش. 
واقعاً  نمي فهم چرا به رغم آن هم تأكيد به لباس رسمي اين دختر اين طوري براي رفتن سر كار خودش را 

آرايش كرده است. 
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نحوه پرداخت دستمزد
عبدالحسيني توضيح داد كه مي خواهد قرارداد را با من به عنوان گرايش ويژه منعقد كند و براي غزل هم به 
عنوان دستيار و منشي دستمزدي تعيين كند تا بيش از آنچيزي باشد كه مي تواند به عنوان كارشناس ديپلم به 

او بدهد. خيلي وارد بحث نشدم. اما با هر نوع قرارداد جعلي و قالبي مخالفت خواهم كرد. 

مباحث آموزشي
بحث هاي آموزشي دو قسمت شد: تكرار بحث هاي قبلي، و طرح مباحث نو. سؤال هايي را كه پرسيدم اين 

ها بود:
چرا پيشنهاد اصالح از پيشنهاد تعويق نامشخص جلو مي افتد اما از پيشنهاد تعويق نامشخص عقب مي افتد.

خوب. اين سؤال غلط امالئي داشت. دوتا تعويق نامشخص. از آقاي نيك فالح پرسيدم اگر قرار باشد اين 
سؤال را ويرايش كند كدام «نا« را بر مي دارد. جواب داد »نا« ي دوم. جوابش درست بود. علت آن را پرسيدم. 

خوب جواب نداد. 

سؤال بعدي مرور سوآل ديگري از خانم ميالني بود. امروز آقاي سفيري را مخاطب سؤال ها قرار دادم و او هم 
با صراحت اعتراف مي  كرد كه نمي داند. امروز هم تأكيد كردم تا ياد نگيريد جلو نخواهيم رفت. موقع رفتن از 

من به خاطر تشتتش در كالس عذر خواست و قول داد كه درس ها را مرور كند. 

در كالس اشاره اي هم به كتاب »بنيادهاي دموكراسي« شد. و به آن گروه كشتي نشسته اي اشاره كردم كه 
اشتباهي به ساحل شمالي آمريكا مي روند و همانجا يك ايالت ايجاد مي كنند و نتيجه گرفتم كه اين توانايي 

يك امر فرهنگي اجتماعي بوده و حاصل تكامل جامعه انگليسي. 

سعي مي كنم تأكيد كنم كه نخستين پيش شرط ساختن حاكميت خوب همين قواعد عرف پارلماني است و 
بچه ها هم كم و بيش قبول كرده اند. 

تفاوت جامعه با انجمن، مراحل ششگانه طرح پيشنهاد، طبقه بندي پيشنهادها، انواع پيشنهاد و تأكيد بر اينكه 
زمان برگزاري مجامع بايد در اساسنامه قيد شود نكات ديگري بود كه به قسمت مرورد مربوط مي شد

در قسمت درس جديد خصوصيات استاندار پيشنهاد اصالح از سوي خانم شرفي و عبدالحسيني به بحث 
گذاشته شد. عبدالحسيني طبق معمول سوآل هاي مهمي مطرح كرد كه به بحث هاي جالب دامن زد. از جمله 
اين مسأله را مطرح كرد كه بين »پيشنهاد اصالح« به عنوان اسم و خود پيشنهاد اصالح چه تفاوتي هست؟ 
از اين مهم تر، پيشنهاد - به عنوان نمونه - كفايت مذاكره يا تعويق نامشخص اين دوگانگي را ندارند. خانم 
شرفي نمي توانست به اين سؤال ها پاسخ بدهد. من توضيح دادم كه پيشنهاد اصالح اسم و ما به ازاء آن يك 
گزاره خاص است. در مورد تعويق نامشخص نيز گزاره خاص آن اين است كه »پيشنهاد دردست بررسي تا 
پايان اجالس جاري مسكوت بماند« اما چون اين گزاره يكسان است با ذكر نام پيشنهاد متوجه مضمون آن 
مي شويم. بنا بر اين هر پيشنهاد يك نام دارد و يك ما به ازاء. درهر حال توضيح هاي من جالب و قانع كنده 

بود. 

قرار شد در نشست آتي طرح آقاي عليپور و از جمله بررسي بند بند را همه بخوانند و غلط هاي احتمالي متن 
را هم بگيرند و به من بدهند. 

سيزدهمين نشست كارگاه هم انديشي
و  داد  توضيح خواهم  را  آن  است. عوامل  لق شده  و  تق  كارشناسان، نشست هم انديشي  برخالف نشست 

راه حلي نيز به ذهنم رسيده كه به آن عمل خواهم كرد. اما نشست امروز
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اولين تأخير
ديشب از ساعت 4 تا 5 اسناد عرف پارلماني را مرور كردم و دو باره خوابيدم. ساعت هفت ناگهان از خواب 
بلند شدم. و سريع خودم را به انجمن شركت هاي ساختماني رساندم. براي اولين بار حدود 8 دقيقه تأخير. 
مي دانستم كه عطارديان امروز در جلسه حضور نخواهد داشت. اما فقط مهندس گلسرخي آمده بود. با هم كل 

كل كرديم. اما به نظرم كمي سرد آمد. 

با تأخير نسبتًا زياد شهرياري و بعد دكتر اميري آمدند. شهرياري گفت كه رزم خواه هم نخواهد آمد. جمالي هم 
تلفني خبر داد كه مريض است. كيخسروي و بني اسدي هم كه قباًل گفته بودند نخواهند آمد. دكتر معين هم 
نيامد و بعداً كه با او تماس گرفتم گفت كه حالش خوش نبوده است. به اين ترتيب با اين همه غائب جلسه 
باز هم به نصاب نرسيد در نتيجه فقط نيم ساعت آخر جلسه تمايز بين پيشنهاد اصلي اوليه و پيشنهادهاي 

اصلي ضمني را تشريح كردم. بقيه كالس صرف بحث هاي بي در و پيكر و بي نتيجه شد

به محض آنكه از كارگاه برگشتم، گزارش جلسه را تنظيم كردم و براي اعضا فرستادم. گزارش جلسه و در 
نامه آن گفتم تمام كساني كه در جلسه حضور نداشته اند بايد در كالس جبراني شركت كنند. 

نقش كالس هاي جبراني
به نظرم يكي از عدامل مؤثر در نيرو بخشيدن به اين جلسات برگزاري كالس هاي جبراني است كه نشان 
اگر كسي در كارگاه شركت نكند هم وقت من و هم وقت خودش را تلف  مي دهد قضيه جدي است و 

خواهد كرد. 

به عالوه، در كالس هاي جبراني اين فرصت پيش مي آيد كه به صورت خصوصي و فردي هم با افراد صحبت 
كنم و نظرات آنان را بشنوم. 

با رزم خواه و دكتر معين صحبت كردم. هر دو با كالس جبراني موافق بودند. با ديگران هم صحبت خواهم 
كرد و طي اين نشست ها در مورد چند نكته توضيح خواهم داد:

1. رئيس جلسه نقش رهبري را ايفا نمي كند و رهبري در صحن است
2. تا تكليف گسترش گروه روشن نشود من درس جديد نخواهم داد

3. بايد گروه گسترش پيدا كند.
4. انواع پيشنهادهايي كه در اين زمينه قابل طرح است و راه حال آن ها.

در جريان  اين نشست هاي فردي بايد گروه را آماده كنم كه در نشست آتي وضعيت دعوت از افراد جديد 
را تعيين كنند و كارگاه جهت بيابد. 

نكات حاشيه اي
آمدن شهرياري به ويژه بعد از آن چالش كه ناخواسته بروز يافت خيلي خوب بود. روحيه اش هم خوب بود. 
اما مشكالت بسيار زيادي براي كارخانه اشان پيش آمده كه به نظر مي رسد كارخانه آنان را هم از پا مي اندازد
ظاهراً سفارت آمريكا در فرانسه نامه اي نوشته و با اشاره به وضعيت ايران و وضعيت پژو فرانسه و اينكه بخش 
اعظم آن مال جنرال موتورز آمريكا  و سهام اصلي آن كارخانه نيز مال مردم آمريكاست، از پژو خواسته اند كه 
همكاري اش را با ايران قطع كند. تمام پژويي ها غير از يك نفر از ايران رفته اند و كارخانه آرياكيان نيز كه با 
پژو صادرات داشت، حال با مشكل جا به جايي مقدار زيادي يورو است. خالصه اينكه هر آن ممكن است 

مديران را به خاطر بدهي هاي بانكي به زندان بياندازند و ما برايشان خربزه ببريم. 
دلخوري گلسرخي

تنهايي گلسرخي فرصتي بود كه دلخوري هايش را بيان كند. با لحن دلخوري گله كرد كه با برخورد تندي كه 
با او داشته ام، ذوق او كور كردم. حق با اوست خيلي بد با او صحبت كردم. سعي كردم صميمانه از او عذر 

خواهي كنم. اما او از من دلخور شده و دلخور بود. 
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اما يك دلخوري ديگر اينكه به او قول داده بودم در كنفرانس احداث شركت كنم كه نكردم. حيرت مي كنم 
كه چرا به همين سادگي به او گفتم كه مي آيم و بعد نرفتم. تالش هايم براي توجيه اين بدقولي هي كار را 
خرات تر كرد و گلسرخي هم گفت توضيح ندهي بهتر است و سعي كرد با بزرگوري قضيه را توجيه كند. 

خيلي بد شد و امروز در نامه اي كه برايش ايميل كردم  سعي كردم از دلش در بياورم. 

براي ثبت در اين يادداشت ها، دو نامه ارسالي به گلسرخي را در زير نقل مي كنم. شايد يكي از آن ها تكراري 
باشد. نمي دانم:

جناب آقاي مهندس علي اصغر گلسرخي 
رياست محترم هيأت امناء مؤسسه احداث 

سالم 
بنيانگذار  پيرو دستور جنابعالي مبني بر ارايه طرحي در مورد برنامه آموزش عرف پارلماني به انجمن هاي 
مؤسسه احداث، با احترام به پيوست گزارشي كه پيش از اين خدمت شما تقديم شده بود بار ديگر تقديم 

مي شود. چون نكات مندرج در آن هنوز اعتبار دارد. 
  در اين گزارش، مراحل اوليه معرفي عرف پارلماني به مسؤالني كه جنابعالي معرفي فرموديد  توصيف شده 
و عالقه ي هر يك از آنان به چگونگي آموزش اين قواعد به انجمن هاي تحت مديريت آنان ارايه شده است. 
البته، بهتر بود كه گروه ما تمام عالقمندان معرفي شده را بدون استثناء و بي نياز به رأي گيري، براي شركت 
در كارگاه آموزشي دعوت مي كرد و من هنوز اميدوارم كه همين تصميم به تصويب اكثريت گروه برسد و ما 
بتوانيم تمام عالقمنداني را كه اعضاي گروه معرفي كرده اند به كارگاه دعوت كنيم. در آن صورت، برنامه كار 

با انجمن هاي عضو احداث نيز ممكن بود تغيير كند. 
اما در حال حاضر، اعضاء هيأت مديره هر انجمني كه بخواهد عرف پارلماني را بياموزد، من آمادگي دارم كه 
حدود نيم ساعت قبل يا بعد از نشست هاي هيأت مديره در جلسه آنان شركت كنم و پرمصرف ترين قواعد 
را به آنان بياموزم. براي آموزش اين قواعد به ساير اعضاء نيز از روش هاي آموزش از راه دور استفاده خواهيم 

كرد و در صورت امكان براي اعضاي عالقمد مي توان كارگاهي را سازمان داد. 
به هرحال، آنچه را كه يك رئيس و اعضاي هيأت مديره و اعضاي عادي انجمن بايد بياموزند در يك سطح 

نيست و بر اساس همين نيازهاست كه شرح درس و برنامه ها تدوين و اجرا خواهد شد. 
 در ضمن به خاطر بي وفايي به قولي كه به شما داده  بوم واقعًا عذرخواهي مي كنم. نمي توانم بفهمم چرا اين 

خبط بزرگ را مرتكب شدم. من را ببخشيد 
قربانت. داود 

نامه به مهندس گلسرخي

جناب آقاي مهندس گلسرخي عزيز 
سالم

پيرو توصيه جنابعالي گزارش اجمالي زير در مورد معرفي عرف پارلماني به دوستان تقديم مي شود. 

1. مهندس سعادتمند
بعد از معرفي اجمالي عرف پارلماني ايشان اظهار عالقه كردند كه موضوع را با هيأت مديره كانون سراسري 
در ميان بگذارند و در صورتي كه هيأت مديره اظهار عالقه كرد نشست ديگري براي معرفي عرف پارلماني 

با هيأت مديره برگزار شود. 
به عالوه،  تا آنجا كه به خاطر دارم وي اظهار عالقه كرد كه در كارگاه فعلي نيز حضور يابد. در مورد روش 
آموزش عرف پارلماني از من سؤال كرد و جواب دادم اين قواعد، قواعد بازي گروهي است و بايد يك عده 

براي تمرين اين قواعد دور هم جمع شوند. 
در مورد هزينه ي برگزاري كارگاه هاي آموزشي از من سؤال كرد. من هم قرار نيست براي آموزش قواعد 
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دموكراسي از كسي پول بگيرم. 

ظاهراً بايد منتظر بمانم تا او قضيه را با هيأت مديره در ميان بگذارد و بعد تصميم بگيرد. 

2. مهدس رهبر
در جريان معرفي عرف پارلمان،  مهندس رهبر خاطر نشان كرد كه ما بايد طبق قوانين و مقررات ملي عمل 
كنيم. من هم نقش مرجع پارلماني و ارتباط آن با قوانين و مقرارت ملي را توضيح دادم. در عين  حال،  و بدون 
ذكر مصاديق خاطر نشان كردم كه برخي از قوانين ما عقبت مانده و مخرب هستند كه بايد از طرق قانوني 

اصالح شوند. 

به نظرم ايشان نيز در مورد اينكه قضيه را با هيأت مديره در ميان بگذارد نكاتي مطرح كرد اما تأكيد ايشان اين 
بود كه از طريق كميته آموزش انجمن، يك گارگاه آموزشي براي اعضاء در همين زمينه برگزار كند. قرار شد 

بعد از صحبت با كميته من را براي برنامه ريزي خبر كنند. 

وي اظهار عالقه كرد كه در گارگاه ما شركت كند. من هم خاطر نشان كردم كه در اين زمينه بايد از طريق 
مهندس گلسرخي اقدام كنيد تا برنامه ريزي شود. 

3. مهندس رامينه
در جريان معرفي عرف پارلماني به مهندس رامينه چند بار توضيح داد كه به محض شنيدن خبر وجود چنين 
كتاب با چندين كتاب فروشي در داخل تماس گرفته تا آن را بخرد. ظاهراً تصور مي كرد اين كتاب به زبان 
فاسي منتشر شده است. با اين همه، از سعه ي صدر ايشان استفاده كردم و كل مطالب را به ايشان ارايه دادم. 

ايشان عالقه زيادي براي شروع آموزش اين قواعد از خود نشان داد. اما هر اقدام عملي را موكول كرد به بعد 
از همفكري با دكتر بني اسدي كه ظاهراً شركت تحت مديريت اشان امور اداري جامعه مهندسين مشاور را 

برعهده دارد.

با اين همه،  من تأكيد كردم كه آموزش اين قواعد مي تواند از طريق نشست هاي هيأت رئيسه و شوراي صورت 
پذيرد. در عين حال، الزم است رئيس جلسات خيلي بيشتر از ساير اعضا با اين قواعد آشنا باشد. به همين 
دليل به او گفتم كه كارگاهي براي آموزش اين قواعد راه اندازي شده و حاال در حال افزايش اعضاء است. او 
از محل برگزاري كارگاه سوآل كرد و دوست داشت در كارگاه شركت كند. به ايشان گفتم در اين زمينه بهتر 

است با مهندس گلسرخي هماهنگ شود. 

4. مهندس پويشمن
بعد از آنكه توضيحاتم به پايان رسيد مهندس پويشمن توصيه كرد كه اين قواعد را در جاهايي مثل اتاق 
بازرگاني بايد آموزش داد. به او گفتم اينكار را خواهيم كرد اما خود شما چي؟ بعد از اين سؤال من بود كه 
فكر كرد مي شود اين موضوع را با هيأت مديره در ميان گذاشت و بعد نسبت به برگزاري كارگاه آموزشي 

براي هيأت مديره و ساير اعضاء اقدام كرد. 

5. مهندس تاالري
مهندس عمراني نيز در جريان معرفي عرف پارلماني به مهندس تاالري در جلسه حضور داشت. به نظرم 
مهندس تاالري فردي بسيار با هوش و با سرعت انتقال بسيار باالست. در جريان معرفي دموكراسي در يونان 
باستان، در مورد امپراتوري  هخامنشي در ايران سؤال كرد. يك اشاره من كافي بود تا كل تحليل من را از 

شرايط تاريخي ايران درك كند و درست آن را تشخيص دهد. 



189

به دليل فرصت كوتاه،  نتوانستم قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني را كه اصل اين كتاب است براي وي 
توضيح دهم. قرار شد اگر خودش احساس نياز كرد خبرم كند تا بحث را در نشست بعدي ادامه دهم. اما فكر 
مي كنم او مصمم است تا هيأت مديره را مجاب كند كه اين مباحث براي آنان هم مطرح شود و اجراي اين 

قواعد در هيأت مديره شروع شود. 

با عرف  بايد خيلي بيشتر از ساير اعضاء  به ايشان هم توضيح دادم كه در آن صورت رئيس هيأت مديره 
پارلماني آشنا شود. به همين خاطر شركت او در كارگاه ما ضروري است. به نظرم دوست داشت در كارگاه 

ما شركت كند. به ايشان هم گفتم در اين زمينه با مهندس گلسرخي هماهنگ شود. 

6. مهندس احمدي
قرار است در اين هفته با ايشان نشست داشته باشم.

براي معرفي عرف پارلماني به مهندس ترابي، و مهندس صالحي نيز منتظر دستور هستم.

نكته مهم
نكته مهم و آخر اينكه، اگر اعضاء هيأت مديره يك انجمن آموزش اين قواعد را شروع كنند من مي توانم با 
استفاده از ابزارهاي اينترنتي و بدون نياز به حضور فيزيكي اعضاء يك انجمن،  تمام آن ها را با اين قواعد آشنا 
سازم به نحوي كه وقتي در مجمع شركت مي كنند بدانند چه بايد بكند. اما رئيس بايد به خوبي با اين قواعد 

آشنا شود تا بتواند اعضاء يك مجمع را مديريت كند. 

بايد تمام قواعد عرف  نكته فوق به اين جهت اهميت دارد كه بدانيم الزم نيست تمام اعضاء يك انجمن 
پارلماني را بدانند. بلكه كافي است بدانند كه چنين قواعدي وجود دارد و به آن پايبند باشند. ثانيًا بدانند كه 
اين قواعد مكتوب است و در صورت بروز اختالف مي توان به آن ها مراجعه كرد. ثالثًا بدانند رئيس جلسه اين 

قواعد را مي شناسد و جلسه را طبق همين قواعد اداره خواهد كرد. 

اگر خاطرتان باشد در يك سند از روزنامه نيويورك تايمز سال 1891 نقل كردم كه در هر روستاي آمريكا 
دست كم يك نفر وجود دارد كه قواعد عرف پارلماني را بلد است. درست مثل روستاهاي ما كه دست كم 

يك نفر را مي توان يافت كه بلد است ترتيب يك مرده راه بدهد!

به همين خاطر، كافي است اعضاء يك انجمن از طريق برنامه هاي اينترنتي با اين قواعد آشنا شوند اما دست 
كم رئيس، منشي و هيأت رئيسه مجمعبايد  با اين قواعد به صورت نسبتًا كال آشنا باشند تا بتوانند جلسه را 

به خوبي اداره كنند. قربان شما. داود
 

نگاه گلسرخي
گلسرخي در ضرورت آموزش اين قواعد يك ذره هم ترديد ندارد و از پر و پا قرص ترين افراد گروه است. 
اما وقتي از او در مورد پيش خريد كتاب پرسيدم گفت وضع مؤسسه احداث از نظر مالي خيلي خراب است 

و كنفرانس امسال نيز جز ضرر هيچ زياني نداشت. 

گزارش فعاليت هاي ترويجي
امروز حرف هاي دلگرم كننده در مورد فعاليت هاي ترويجي نداشتم. مؤسسه كار و تأمين اجتماعي كه جواب 
ندارد. مهندس عطارديان هم كه پول ندارد. مؤسسه احداث هم كه وضعش خراب است شهرياري هم كه در 

حال ورشكستگي است. 

پيام به عطارديان
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نحو  به  كه  دادم  پيغام  او  به  كند  شركت  نمي تواند  امروز  جلسه  در  مهندس  كه  گفت  بااليان  خانم  وقتي 
محترمانه اي به عطارديان توضيح بدهد كه دكتر سپهري من را براي معرفي عرف پارلماني تحويل نگرفت. بعد 
در مورد قرارداد جديد عطارديان پرسيدم. گفت هيچ خبري نيست. اين روز ها حال عطارديان خوب نيست و 
هميشه به نظر خسته و كسل مي رسد. خانم بااليان معتقد است كه اين وضع ناشي از اوضاع مالي عطارديان 

است كه به عنوان بزرگ خانواده هميشه خرج كرده اما اين روزها دستش بد جوري خالي شده است. 

بانك ملت
دكتر اميري امروز بار ديگر در مورد معرف عرف پارلماني به مسؤالن بانك ملي صحبت كرد و از من خواست 
تا يك پوروزال تهيه كنم تا ارايه دهد. من گفتم ترتيبي بدهيد كه من اين موضوع را براي فرد تصميم گير 
توضيح بدهم و اگر خواست براساس اطالعاتي كه از نيازهاي مخاطب كسب كرده ايم طرح را آماده خواهم 

كرد. او هم قبول كرد و قرار شد فردي را به من معرفي كند تا عرف پارلماني را به او معرفي كنم. 

بعد از جلسه و در حاليكه شهرياري دوست داشت با او بروم، به او گفتم كه با اميري مي روم تا در راه در 
مورد طرح بانك ملت با هم صحبت كنيم

مؤسسه آمزوشي پارس
امروز شهرياري خبر داد كه با همان كسي كه كارگاه آموزشي مذاكره با شيطان را ره انداخته بود، يك مؤسسه 
آموزش به نام پارس ايجاد كرده است. پيشنهادش اين بود كه براي آموزش عرف پارلماني الزم نيست يك 
مؤسسه را از صفر بنا كني و مي تواني از مؤسسه هاي آموزشي موجود كمك بگيري كه من گفتم ما فعاًل در 

حال بازار سازي براي اين كاال هستيم و هنوز به اين مرحله نرسيده ايم. 

نابلدي بزرگان
در خالل بحث هاي امروز كارگاه هم انديشي من به اين نكته اشاره كردم به رغم آنكه قواعد اصلي را آموزش 
داده ام اما هنوز گروه در مورد اخذ يك تصيم ساده در چارچوب اين قواعد نيز ناتوان است و اين كار به تمرين 

احتياج دارد. شهرياري قبول كرد و در اين مورد به من حق داد. 

آخرين نكته
به نظرم بايد از فرصت كالس هاي جبراني براي بيان چند نكته مهم كه قباًل توضيح دادم بيشترين استفاده را 

ببرم. 
بس است. 
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دوشنبه 4 دي 1391
ديشب يادم آمد كه چند نكته مهم در خاطرات ديروز از قلم افتاد. از جمله:

1. شكست در تشكيل مجمع ملي شوراياري ها
مدتي است كه شاهد تالش ستاد اجرايي شوراياري ها براي تشكيل مجمع عالي شوراياري ها بودم. اين ستاد 
حتي پيش نويس آئين نامه ي اين مجمع را براي نظرخواهي به من داد و من هم نظراتم را به عبدالحسيني منتقل 

كردم و ظاهراً او هم استقبال كرد.

2. براي كمك به آنان بخش هاي مربوط به كنوانسيون را از اصل و خالصه كتاب براي عبدالحسيني ارسال 
كردم. و جويا بودم كه حتمًا آن ها را بخوانند و سعي داشتم كمي و بيش جوياي اخبار اين تجربه ملي باشم.

3. حتي در يكي از نامه هايم به عبدالحسيني اين تجربه را مهم تر از ساخت برج ميالد تلقي كردم. 

با اين همه احساس مي كردم عبدالحسيني و به تبع او ساير كارشناسان تمايلي به ارايه اخبار اين مجمع ندارند. 
سرانجام ديروز از عبدالحسيني در مورد عملكرد مجمع عالي شوراياري ها پرسيدم و به او گفم كه برايم نتيجه 

اين تجربه خيلي مهم است. او هم خيلي خالصه اين توضيح ها را داد:

1. ظاهراً در پيش نويس آئين نامه اي كه براي مجمع عالي شوراياري ها تدوين كرده بودند پيش بيني شده بوده 
كه هيأت رئيسه مجمع عالي از ميان هيأت رئيسه سه نفره هر منطقه انتخاب شود. اما مجمع عالي شوراياري ها 
با اين پيشنهاد مخالت كرده اند و ديگر به فراخوان ستاد براي برگزاري مجمع عالي پاسخ نداده اند و در آن 

شركت نكرده اند. 

در ادامه عبدالحسيني توضيح داد كه آنان خودشان خارج از نظارت ستاد اجرايي مجمع تشكيل داده اند. و با 
پوزخند معنا دراي كار آنان را به نقد كشيد. 

گرچه نه عبدالحسيني و نه كارشناسان اطالعات زيادي در مورد شوراياري ها به من نمي دهند، من هم زياد 
كنجكاوي نمي كنم و فرصتي هم براي اين كار نيست، اما همين يك ذره خبر حاكي را بحران عميق در رابطه با 
ستاد با شوراياري ها محسوب مي شود. اينكه شوراياري ها به فراخوان ستاد براي برگزاري مجمع پاسخ ندهند 
و يا بدتر، در مخالفت با سياست هاي ستاد مجمعي جداگانه و مستقل از كنترل و نظارت ستاد تشكيل دهند، 

حادثه ي بسيار مهمي است كه نبايد به سادگي از آن گذشت. 

هرچند شايد كنجكاوي بيش از حد نيز بچه هاي ستاد را هراسان كند. 

به هرحال در اين باره و در باره رويدادهاي داخل شوراياري ها و داخل ستاد و شوراي شهر بايد حساس تر 
باشم. چون اهميت ملي دارند

2. عدم ارايه طرح آموزشي
قرار بود در نشست ديروز آقاي عليپور پيش نويس طرح آموزش عرف پارلماني به شوراياري ها را براي مذاكره 
ارايه دهد. اما ديروز اصاًل عليپور در جلسه حضور نيافت و كنجكاوي من براي سر درآوردن از اينكه اصاًل 
چنين طرحي آماده شده يا نه، به نتيجه اي نرسيد. يكي گفت عليپور طرح را آماده كرده اما چون خودش كار 
داشته و در جلسه نيامده طرح را هم نداده است. يكي گفت انگار هنوز آماده نشده و از اين قبيل. خانم شرفي 

نيز در پاسخ اينكه چرا طرح را براي من نفرستاديد گفت نمي دانم.

با توجه به بحران ستاد با شوراياري ها، هر طرح آموزشي نيز عماًل زير سؤال خواهد رفت. به همين دليل بايد 
بدون اصرار ناخوشايند پيگيري اين ماجرا باشم. 
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3. انتخابات شوراي شهر و افزايش تعداد اعضا
همزمان با انتخابات رياست جمهور انتخابات شورا ها هم برگزار مي شود. عبدالحسيني بحثش اين بود كه اگر 

شركت در انتخابات جمهوري كم رونق باشد انتخابات شوراها نيز كم رونق خواهد بود.

به عالوه، از تمام اصالح طلبان خواسته شده كه نسبت به جريان فتنه ابراز برائت كنند و پيش بيني مي كرد 
افرادي مانند مسجد جامعي و خانم ابتكار هم كه اعالم برائت نخواهند كرد نمي توانند در انتخابات آتي شركت 
كند. در عين حال حدس مي زد ممكن است در اين زمينه و در مورد بعضي افراد زياد سخت گيري نكنند و اين 

عده بتوانند در انتخابات شوراها شركت كنند

4. حرفي براي اعضاي جديد
در همين زمينه بود كه عبدالحسيني با اشاره به اينكه اعضاي شوراي تهران در دور بعدي 30 نفر خواهد شد، از 
كارشناسان انتظار داشت كه با آموزش درست قواعد عرف پارلماني بتوانند براي اعضاي دوره آتي حرف هاي 
مهمي براي گفتن داشته باشند. خوب ظاهراً اين حرف به اين معناست كه دوست دارند خودشان معرف اين 
قواعد باشند و نه اينكه من را جلو بفرستند. خوب. بهتر. خدا كند كه زودتر و به طور كامل اين مباحث را 

بياموزند و به ديگران نيز آموزش بدهند. 

5. مفاد قرار داد
من پيش نويس قرارداد آموزش به كارشناسان ستاد را خواندم. چند نكته هست كه بايد يادآوري شود:

5. 1. مقدمه بايد ويرايش شود و بعضي مفاهيم اضافه و بعضي حذف شود.
5. 2. با قالبي بودن تعداد كالس ها هم مخالفت خواهم كرد

5. 3. با افزودن نام غزل در قرارداد هم به هم چنين
5. 4. با اينكه قرارداد به نام مؤسسه باشد هم مخالفت خواهم كرد. مگر آنكه اين مؤسسه به عنوان يك مؤسسه 

آموزشي تلقي شود كه كارشناسان در آن ثبت نام كرده اند. 
5. 5. اگر فرمول اخير عملي باشد مي توان هزينه تدريس را به ازاي هر فرد تعريف كرد.

5. 6. بعدها نيز مي توان از اعضاي منتخب شوراياري ها خواست تا در كالس هاي مؤسسه شركت كنند و نه 
اينكه استاد به كالس هاي ستاد برود.

5. 7. بايد در قرارد به نحوي گرفتن امتحان و دادن گواهي نامه نيز پيش بيني شود
5. 8. اين گواهي نامه نيز بايد از سوي مجمع ملي يا مؤسسه آموزش عرف پارلماني كه تا آن زمان تكليفشان 

مشخص خواهد شد صادر شود
5. 9. اينكه در قرارداد داور به عنوان قوه ي قضائيه معرفي شود، بي مورد است. چون اگر داورد قيد نشود همين 

اتفاق مي افتد. بنابراين دارو مرضي الطرفين پيش بيني مي شود كه كار به قوه قضائيه نكشد.
5. 10 همين حاال مي توانيم در مورد شخص داور توافق كنيم. آقاي جمالي يا آقاي معين يا آقاي مسجدجامعي. 

آقاي سالم زاده ميرزا بنويس مسجدجامعي
در انتهاي جلسه خانم شرفي خبر داد كه همسرشان آقاي سالم زاده آمده و دوست دارد ما را ببيند. عبدالحسيني 
از او دعوت كرد و او هم آمد. قيافه اش من را ياد عطاران انداخت. توضيح داد كه در دانشگاه هاي آزاد و پيام 

نور مديريت درست مي دهد.

بعد از آنكه عبدالحسيني رفت و من با سالم زاده تنها شديم كمي در مورد عرف پارلماني براش توضيح دادم 
و اينكه بكوشد تا در محافل دانشگاهي اين قواعد را ترويج كند. از جزئيات بحث هاي مطرح شده صرف نظر 

مي كنم.

در پايان كار كاشف به عمل آمد كه براي هماش مديريتي فردا، كه ستاد هم به عنوان يكي از برگزار كنندگان 
آن فعال است، قرار شده كه آقاي مسجدجامعي هم سخنراني كند و آقاي سالم زاده متن سخنراني آقاي مسجد 
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جامعي را نوشته و او هم توصيه كرده كه متن سخنراني را نشان عبدالحسيني بدهد. علت حضور او هم در 
اين نشست اين بود. سرانجام قرار شد هر دو با يك ماشين تا كرج بروند و در مسير پيش نويس سخنراني 

مسجدجامعي را مرور كنند. از ماجرا چند نكته در مي آيد:
1. منزل سالم زاده و شرف بايد كرج باشد. چه بسا شوخي عبدالحسيني مبني بر قوم خويش بودنش با شرفي 

خالي از جديت هم نباشد
2. متن هاي مسجدجامعي را هم كساني مي نويسند

3. و مسجدجامعي به عبدالحسيني آنقدر اطميان دارد كه متن سخراني فرادي خود را نديد براي ويرايش به 
او حواله مي كند. 

4. و اينكه متن سخنراني را بايد ساعت 4 تا 5 صبح فرداد به دست مسجدجامعي برساند.
6. و اينكه آقاي سالم زاده نيز بايد به رغم سن كم جوان توانمندي باشد كه متن سخنراني مسجدجامعي را 

مي نويسد

مباحث مربوط به كارگاه هم انديشي عرف پارلماني
ديشب با آقاي جمالي هم صحبت كردم و قرار گذاشتم كه يك نشست جبراني داشته باشيم. بعد براي او 
توضيح دادم كه به نظرم انرژي گروه كم شده و از اين طريق مي خواهم به گروه انرژي تزريق كنم. خنديد. بعد 
به نكاتي كه بايد در كالس جبراني با اعضا مطرح كنم فكر كردم. اين نكات بايد با آنان در ميان گذاشته شود: 

الف. نكات اختصاصي
به هريك از اعضا با توجه به نوع رابطه اي كه دارند بايد برخي نكاتي شخصي مطرح شود. به عنوان مثال:

- بني اسدي: مسأله راه اندازي كارگاه براي دوستانش، براي انجمن مشاوران ساختماني، براي اتاق بازرگاني
- عطارديان: موضع مؤسسه كار و تأمين اجتماعي،  مسأله پيش فروش كتاب براي كانون، 

- جمالي: تأكيد بر اينكه رهبري گروه را با جديد دنيال كند و هماهنگ سازي خطوط كلي برنامه با او
-كيخسروي: مسائل حقوقي ثبت مؤسسه و كانون وكال و از اين قبيل

ب. نكات عمومي
به تك تك اعضا كه در كالس جبراني شركت مي كنند اين مطالب بايد مطرح شود

-ارايه درس هايي كه براي هر فرد تعيين مي كنم
- اينكه اعضا هنوز قادر نيستند در چارچوب قواعد يك پيشنهاد را به تصويب برسانند و نياز به تمرين دارند 

- مبرم ترين نكته نه ثبت گروه در حال حاضر، بلكه دعوت از افراد جديد است
-كار روي نكات مشترك در دعوت از افراد: حضور همه كساني كه از سوي اعضا معرفي مي شوند بدون اخذ 

رأي، اگر نه، با اكثريت، يا دو سوم آراء، يا بدون مخالف، و توضيح روش هاي اين رأي گيري
-تأكيد روي برنامه كارگاه تا تدوين اساسنامه و انتخاب مسؤالن و پرداخت حق عضويت. و در مرحله بعد 

تصميم گيري براي ثبت و بعد تدوين برنامه استراتژيك ده ساله و رد پيشنهادهاي موردي 

فكر مي كنم براي امروز بس باشد

نامه به سعيد
اين هم نامه اي كه امروز صبح براي سعيد ارسال كردم:

آقا سعيد عزيز
سالم

من ديروز به دبير ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران صحبت كردم. خالصه نظرات او تا آنجا كه درك كردم 
و در ذهنم مانده

يك. آنان از ناشر كتاب مي خرند
دو. بعد از خريد كتاب مبلغ آن تسويه مي شود

سه. حدود 50 درصد مبلغ را حاال مي توانند بدهند
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چهار. هر دو كتاب اصل و خالصه را مي خواهند
پنج. با حتساب تخفيف حدود 25 درصد پشت جلد

شش. مي توانند اين مبلغ را به صورت بن كتاب بدهند
آقاي  برانگيزي مثل دموكراسي كه منفور  از كلمه حساسيت  هفت. اصرار دارند كه در عنوان فرعي كتاب 

چمران رئيس شوراي شهر تهران است استفاده نشود
هشت. در عضو اصرار دارند كه در عنوان فرعي كتاب اين مفهوم مندرج باشد: قواعد اداره شوراها

نه. توافق شد كه اين يا چيزي شبيه اين عنوان اصلي و فرعي كتاب باشد
دستورنامه رابرت

ويرايش دهم
قواعد اداره شوراها

و انواع مجامع تصميم گيري و سازمان هاي اجتماعي

قربانت. داود
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چهارشنبه 6 دي 1391
امروز بعد از ظهر با دكتر بني اسدي يك نشست جبراني طوالني داشتم. خالصه نكات مطرح شده در اين 
گفتگو را گزارش مي دهم. اما اول گزارش سيزدهمين نشست كارگاه  هم انديشي عرف پارلماني كه آن را نقل 

نكرده ام:

گزارش سيزدهمين نشست هم انديشي عرف پارلماني
يكشنبه 3 دي ماه 1391

غائبان:
1. آقاي دكتر بني اسدي
2. آقاي جمالي بحري 

3. آقاي مهندس رزم خواه
4. آقاي مهندس عطارديان

5. آقاي كيخسروي
6. آقاي دكتر معين

به دليل غيبت اعضاي محترم جلسه به نصاب نرسيد و برنامه  زير به اجرا درآمد:

• اسناد ارايه شده به نشت سيزدهم
1. برگردان قسمت  اول فصل پنجم كتاب اصلي »دستورنامه رابرت« در مورد تمايز بين پيشنهاد اصلي 

اوليه و پيشنهاد اصلي ضمني
2. تصوير صفحات 6 تا 9 از بخش ترامه كتاب اصلي »دستورنامه رابرت« در خصوص قواعد مربوط به 

پيشنهادها

• مباحث آموزشي
در اين جلسه، ضمن روخواني قسمت مربوط به تمايز بين پيشنهاد اصلي اوليه و پيشنهاد اصلي ضمني، و با 
استناد به پيشنهاد هاي اصلي ضمني - كه در بخش ترامه كتاب اصلي آمده - تمايز اين دو دسته پيشنهاد اصلي 

مورد بررسي قرار گرفت. 

• كالس هاي جبراني
اين نشست، براي تمام اعضاي غايب به صورت فردي كالس هاي  به دليل اهميت مبحث مطرح شده در 

جبراني برگزار خواهد شد.

• نشست بعدي
چهاردهمين نشست هم انديشي عرف پارلماني از ساعت 7/30 روز يكشنبه 17 دي ماه 1391 در دبيرخانه 
تداخل  مانع  المقدور  مي رود حتي  انتظار  محترم  اعضاي  از  مي شود.  برگزار  انجمن شركت هاي ساختماني 

برنامه ها شوند.

• برنامه نشست چهاردهم 
اگر نشست چهاردهم به نصاب برسد، دستور جلسه بررسي پيشنهاد اصلي »ثبت گروه« و پيشنهاد اصالح  
مبني بر گنجاندن »بعد از آشنايي ده نفر با قواعد عرف پارلماني« در ابتداي جمله خواهد بود. ادامه جلسه نيز 

پيشنهادهاي مطرح شده از سوي صحن بررسي خواهد شد. 

در صورتي كه نشست به نصاب نرسد، خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهادهاي اصالح، تعويق نامشخص، 
تعويق مشخص، اخطار دستور و فرجام روخواني و بحث مي شود.

قربان شما. داود 
تهران. يكشنبه 3  دي 91
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طرح دو نكته آموزشي
تمايز بين پيشنهاد اصلي اوليه با پيشنهادهاي اصلي ضمني موضوع اصلي كالس جبراني بود و به همين خاطر 
ترجمه سه صفحه از فصل ده كتاب اصلي را به دكتر بني اسدي دادم و مايل بودم با روخواني آن موضوع را 

مورد بررسي قرار بدهيم اما او اصرار داشت كه به جاي روخواني درك خودم را براي او شرح بدهم. 

در مورد اين تمايز توضيح دادم كه پيشنهاد اصلي اوليه يك موضوع قائم به ذات را براي نخستين بار مطرح 
مي كند، اما پيشنهاد اصلي ضمني، با اينكه مجمع را در برابر يك كار قرار مي دهد اما اين كار جديد و قائم به 
ذات نيست. به عالوه، پيشنهاد هاي اصلي ضمني يك عمل پارلماني و يا يك مرحله ي ديگر در روند بررسي 

يك پيشنهاد اصلي اوليه مطرح مي كنند.

در ادامه برايش توضيح دادم كه تا كنون من از پيشنهادهاي اصلي ضمني هيچ حرفي نزده ام به اين دليل كه 
قواعد ناظر بر آن ها شبيه هم است. به عالوه، در جدول پيشنهادهايي كه در كالس ارايه داده ام نيز هيچ اشاره اي 

به هيچ يك از پيشنهادهاي اصلي ضمني نشده است. 

بعد ستون دوم جدول آخر كتاب اصلي را نشان دادم و گفتم كه حرف انگليسي ام حرف اول پيشنهاد اصلي 
- مين موشن - است. در نتيجه مي بينيد كه حدود 36 پيشنهاد از مجموع حدود 86 پيشنهاد پارلماني اصلي 

ضمني هستند كه تا به حال در مورد آن ها بحثي نكرده ايم. 

بعد به عنوان نمونه چند پيشنهاد ضمني مانند تصويب يك گزارش، تأييد يك تصميم، ختم جلسه يا تنفس 
را - وقتي كه اصلي ضمن است - برايش توضيح دادم. و او گفت كه متوجه شده است. 

موضوع دوم: يك سوم آراء
موضوع بعدي كه در جلسه دوازدهم مطرح شد و من در جلسه سيزدهم توضيح دادم، مربوط به قبول يك 
سوم آراء بود. يكي از اعضاء كه فكر مي كنم دكتر معين بود اين نكته را مطرح كرد كه اگر مجمع تصويب كند 
كه تصويب برخي از موضوعات با يك سوم آراء هم ممكن است، اين مصوبه نبايد اشكالي داشته باشد و آن 

دسته از موضوع ها حتي با يك سوم آراء نيز اگر به تصويب برسد قبول است.

دكتر بني اسدي گفت چه كسي اين نكته را مطرح كرد؟ من دوباره گفتم دكتر معين مطرح كرد و من هم 
اول فكر مي كردم اشكالي ندارد اما بعد كه بيشتر فكر كردم متوجه شدم كه اصاًل در مورد مفهوم يك سوم 

سوءتفاهم بايد وجود داشته باشد. بني اسدي پرسيد: چطور؟

از او پرسيدم: منظور از يك سوم چيست؟ و او توضيح داد يعني يك سوم اعضاء حاضر در مجمع به پيشنهاد 
رأي مثبت بدهند. من پرسيدم: خوب بقيه چي؟ آيا نبايد رأي منفي را بگيريم؟ اگر رأي منفي را گرفتيم و 
هيچ كس مخالفت نبود كه اين پيشنهاد رأي آورده  است. اما اگر دو سوم از اعضاي حاضر در مجمع با آن 
پيشنهاد مخالف باشند چي؟ بني اسدي فكر كرد و متوجه نكته شد. من در توضيح بيشتر گفتم كه »مفهوم يك 
سوم« روشن نيست. اگر منظور يك سوم آراء مأخوذه باشد، بايد ديد بقيه آراء مأخوذه چه بوده است. اگر 
در يك مجمع 100 نفره 5 نفر به يك پيشنهاد رأي مثبت بدهند، اما 3 نفر رأي منفي بدهند و 92 نفر ديگر 
رأي ممتنع بدهند، آن پيشنهاد رأي آورده  است. بني اسدي تعجب كرد. و من توضيح دادم كه كساني كه رأي 
ممتنع داده اند معنايش اين است كه آنان نه موافقند و نه مخالف. در نتيحه رأي ممتنع نقشي در تصويب يا 

رد پيشنهاد ندارد. 

جالب است كه براي دكتر بني اسدي هم كه واقعًا عمرش را صرف مبارزه براي آزادي كرده است اين نكته 
همان  در  كه  گفتم  نيز  انديشي  هم  نشست هاي  نخستين  در  كه  دادم  توضيج  برايش  من  اما  داشت.  تازگي 
سال هاي اول پارلمان انگلستان يعني در سال 1604 گرفتن رأي منفي به عنوان يك اصل به رسميت شناخته 

شد و بر اساس اكثريت مثبت آراي مأخوذه است كه يك پيشنهاد به تصويب مي رسد.
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خودم در ادامه توضيح دادم كه اين قاعده فقط در مورد پيشنهاد اصالح آئين نامه است كه مستلزم دوسوم آراء 
حاضران در مجمع است )در اين مورد هم شك داشتم و دارم. به آقاي بني اسدي هم گفتم كه اين مطلب را 

نگاه مي كنم و نتيجه را خواهم كفت(. 

مباحث حاشيه اي
نيز  يك از هدف هاي كالس هاي جبراني طرح يك مجموعه نكات حاشيه اي هم بود. در مورد اين نكات 
به مدتي نسبتًا طوالني صحبت كرديم و طبق معمول بي نتيجه يا كم نتيجه بود. من سعي كنم نكات مهم را 

خالصه يادداشت كنم. 
 

رهبري در صحن
يكي از نكاتي كه من مطرح كردم اين بود كه به زعم بعضي از دوستان مدتي است جلسات تق و لق شده 
است. دليلش هم اين است كه من به عنوان رئيس جلسه سعي مي كنم كه در مورد مفاد پيشنهاد ها بحث نكنم 
و در واقع من هم دارم نقش رئيس را تمرين مي كنم. رئيس طبق عرف پارلماني حق ندارد با اعضاي گروه 

وارد دوئل لفظي بشود. 

مگر جمالي رئيس نيست؟
در همين جا بود كه دكتر بني اسدي پرسيد مگر رئيس جلسه آقاي جمالي نيست؟ كه من گفتم نه. من خودم 
دارم نقش رئيس موقت را ايفاء مي كنم. )چقدر جالب است كه او هنوز اين طور فكر مي كند. شايد الزم باشد 
در اين مورد به صورت رسمي توضيحي بدهم تا سوءتفاهم ها رفع شود. گاهي من هم خودم را به عنوان 
رئيس كودتايي مطرح كردم اما هيچ كس حتي واكنشي هم نشان نداد كه اين حرف ها چيست. اتفاقًا جمالي 
معتقد است كه دكتر معين شايد توقع داشت رئيس باشد. به هر حال، بايد حساس باشم كه اين مشكل هنوز 

حل نشده و براي بزرگان قبول رياست موقت من هم شايد سخت باشد(. 

ثبت رسمي يا حقوقي؟
غير از مسأله رياست، اين موضوع كه آيا ما قرار است اين گروه را به ثبت برسانيم يا نه نيز مطرح شد. دكتر 
بني اسدي در پي پيشنهاد دكتر معين از كساني بود كه از ثبت گروه حمايت مي كرد و حتي پيشنهاد اقدام نسبت 
به ثبت گروه را وي داد و بعد هم پيشنهاد اصالحيه گنحاندن »بعد از آنكه ده نفر با قواعد عرف پارلماني آشنا 

شدند«. اما واكنش امروز او برايم خيلي عجيب بود. 

اوالً يادش نمي آيد كه پيشنهاد اصلي و اصالحيه اوليه را خود او داده است. و به خصوص از پيشنهاد اصالح 
مراحلي مي تواند  كه آخر چگونه و چه كسي و طي چه  دادم  توضيج  برايش  كرد. چون من  تعجب  اوليه 
مشخص كند كه آيا ده نفر قواعد را آموخته اند يا نه؟ بعد با تعجب از من پرسيد آيا اين پيشنهاد را من دادم؟ 

در مورد ثبت هم من به تشريح داليل مخالفتم پرداختم. از جمله اينكه وقتي يك گروه اساسنامه اي را امضاء 
مي كنند يك سند الزام آور و قابل طرح در دادگاه است و بر اساس آن يك شخصيت حقوقي شكل گرفته 

است و نيازي نيست كه آن را به صورت رسمي به ثبت برسانيم. 

به عالوه به ثبت رساندن يك شخصيت حقوق جزو حقوق شهروندان است و نه تكاليف آنان. در حاليكه 
حكومت شرط فعاليت گروه ها را ثبت رسمي آنان قرار داده و براي ثبت گروه ها نيز انواع شرايط را مي گذارد 

تا به اين وسيله بتواند فعاليت گروه ها را كنترل كند. 

منظورش ثبت نبوده است
در اينجا بود كه دكتر بني اسدي با اشاره به اينكه سال ها نهضت آزادي از ثبت اين سازمان سياسي سرباز زده 
به من گفت كه منظور او همان ايجاد يك شخصيت حقوقي است و نه به ثبت رساندن. خوب. به نظرم اين 
حرف ها عچيب مي آيد. اما ايشان توضيج داد كه منظور وي از ثبت همين ايجاد يك شخصيت حقوقي بوده. 
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يعني اينكه اساسنامه را تدوين كنيم و بر اساس آن يك گروه حقوقي تشكيل دهيم. 

در ادامه من به برنامه اشاره كردم و گفتم كه برنامه ارايه شده هم اين بود و ما بايد براي تدوين و تصويب 
يك اساسنامه،  طبق قواعد عرف پارلماني جلو برويم. 

خوب جلو برويم
در مرحله بعد من توضيح دادم كه اگر قرار باشد طبق همان قواعد جلو برويم بايد افراد جديد را به گروه 
دعوت كنيم. به چند دليل: اول اينكه ما بايد بازي در مجامع بين 30 تا 50 نفره را ياد بگيريم. ما مي خواهيم 
فوتبال ياد بگيريم و نه فوتسال. به عالوه، وقتي شما 20 نفر ديگر را به جمع اضافه كنيد، يكي از هدف هاي 
گروه كه ترويج اين قواعد باشد تحقق مي يابد و از تمام بخش هاي جامعه، نمايندگاني در جمع ما حضور 
آموزش  براي  را  دوم  گروه  آنكه  ضمن  بدهيد،   من  به  را  افراد  ليست  فقط  اگر  عالوه،  به  يافت.  خواهند 
سازماندهي خواهم كرد، براي اين گروه هم برنامه دارم: تصويب بيانيه هدف، تصويب دعوت نامه  و تمرين 
روي همين نكات. بعد دعوت از افراد جديدي كه جداگانه آموزش ديده اند و تشكيل كميته كل براي تصويب 

اساسنامه، و غيره

از جمله نكات ديگري كه مورد بحث قرار گرفت، تعيين مغايرت هاي موجود بين قواعد ناظر بر فعاليت هاي 
انجمني با قواعد استاندارد بود. از جمله شرايط نصابي كه در قانون تجارت مطرح شده است كه كاًل غير 

منطقي است. 

نكته مهم ديگري كه مطرح كردم اين بود كه ما نبايد از همان اول كار در تدوين اسناد براي ارايه به دولت، به 
دروغ و سند سازي متوسل شويم. در نيتجه ما بايد با قواعد غلط مبارزه كنيم و نبايد آن ها را بپذيريم. ضمن 
آنكه هيچ كار غيرقانوني نخواهيم كرد و در صورتي كه قانوني مخالف اخالق باشد بايد حاضر باشيم هزينه 
نقض قوانين غيرعادالنه با بپردازيم.  )البته نكته آخر را در جلسه نگفتم و در اينجا اين عقيده را مطرح كردم 

تا يادم باشد به خصوص با فردي مانند جمالي روي آن ايده كار كنيم(. 

در هر حال، بخش قابل توجهي از وقت طوالني گفتگو صرف اينكه كدام يك از روش ها مناسب است شد. 
بني اسدي با اينكه در ابتدا خاطر نشان ساخت كه منظورش از ثبت، همان ايجاد يك نهاد حقوقي يعني تدوين 
و امضاي اساسنامه بوده است، اما باز هم روي ثبت تأكيد كرد. آيا باز هم منظورش نوشتن يك اساسنامه است؟ 

بعد حتي پرسيد اگر بشود خوب است كه روند تدوين اساسنامه به روش سنتي جلو برود و من گفتم، خوب 
اگر مي توانيد همين كار را پيشنهاد كنيد و مطلب را جلو ببريد.

ياد نمي گيرند
نكته مهم اين است كه اين افراد، به رغم تجربه و عالقه  اي كه دارند، قادر نيستند درك كنند كه در گير يك 
بازي با قاعده هستند و بايد بكوشند طبق قواعد بازي كنند و نتايج  بازي را هم بپذيرند. برعكس هر كس 

سعي مي كند به گروه آنطور كه خودش درك مي كند شكل بدهد. 

تجربه آقايان هم كه بر اساس همين سنت استوار است به اينجا منجر مي شود كه برخي افراد را غيرتشكيالتي 
ارزيابي مي كنند و اصاًل آنان را براي ايجاد انجمن دعوت نمي كنند. در نتيجه يك گروهي، نه بر اساس قواعد 
مكتوب و شفاف، بلكه بر اساس قواعد پيجيده ي سنتي اقتدار و سلطه شكل مي گيرد. به نظرم تمام اعضاي 
گروه كم و بيش همين خصوصيت را دارند. اما از همه مدرن تر جمالي است و خيلي به او اميد بسته ام كه 

رهبري معنوي گروه را براي پيشبرد هدف ها بپذيرد. 

يكي از بحث هايي كه در اين نشست مطرح شد همين بود. من گفتم كه سن افراد باالست و نمي توانند ياد 
بگيرند. دكتر بني اسدي هم تأييد كرد و به داليل اين ناتواني گرفتاري و تخصص هاي آقايان را هم افزود و 
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گفت كه مثاًل دكتر معين يك پزشك است و تخصص او كه اين حرف ها نيست. 

تعداد افراد گروه
نكته بعدي من تعداد افراد گروه بود و توضيح دادم كه طي اين چند جلسه اخير قرار بود كه در مورد دعوت 
از افراد جديد بحث كنيم. ليست هايي هم داده شد. اما بحث به ثبت گروه رسيد. حاال درخواست من اين است 
كه تكليف اين مسأله را مشخص كنيد. آيا مي خواهيد با همين ده نفر جلو برويم يا اينكه مي خواهيد كارگاه 
ما افزايش پيدا كند. اگر قطعًا بخواهيد كه همين ده نفر باشيد من طي چند جلسه بحث را به پايان برسانم تا 

هركس هر تصميمي كه خواست بگيرد.  

در ادامه من نظرات خودم را توضيج دادم و گفتم كه اوالً طبق قواعد رابرت، مي خواستم به روش استاندارد 
روند تأسيس يك انجمن را پايلوت كنيم. به عالوه من ترجيح مي دهم كه جلسه ما حدود 30 نفر بشود تا اين 
قواعد معنا بيابد. و از همين حاال نيز در پي گسترش فعاليت خود باشيم. به عالوه بعداً اگر بخواهيم عضو 
جديد اضافه كنيم، باز هم بايد براي آن اعضاء كالس بگذاريم و فاصله بين اين دو گره افزوده خواهد شد. 
به عالوه ما يك انجمن نيستيم كه بعدا ً عضو گيري كند بلكه يك اتاق فكر هستيم كه بايد حول همان 30 نفر 

بمايند مگر در موارد استثنائي. )برخي از اين داليل را در نشست مطرح نكردم(.

نشست غيررسمي
بعد از آنكه توضيح هاي من را شنيد اين نكته را مطرح كرد كه ما به صورت غيررسمي )منظورش به روش 
سنتي بود( اين مسائل را حل و فصل كنيم و كارگاه آموزشي را از اين قضيه تفكيك كنيم. براي اين نظر خود 
مثال رانندگي و سفر به اصفهان را مطرح كرد. راننده بايد جداگانه رانندگي را بياموزد و موضوع آموزش را 

از رساندن خانواده به اصفهان منفك كند. 

من در رد اين عقيده گفتم كه مثال مع الفاق است. در حاليكه گروه ما به خاطر يادگيري قواعد مربوط به 
تأسيس يك گروه تشكيل شده است و هدف گروه نيز از ابتدا رانندگي بوده است

رهبري در گروه است
به نظرم نتوانستيم در مورد هدف ها و راهكارهاي آتي گروه به توافق برسيم. به همين خاطر من گفتم به عنوان 
رئيس جلسه سعي مي كنم بي طرف بمانم و شما هم هر برنامه اي كه براي آينده گروه در نظر داريد سعي كنيد 
با درايت طرح و آن را به پيش ببريد. اما من با ثبت گروه و با محدود ماندن تعداد گروه مخالفم اما هرچه 

گروه تصميم بگيرد همان را اجرا خواهيم كرد. 

نكات مربوط به سازماندهي
در بخش بعدي، دكتر بني اسدي اين نكته را مطرح كرد با همكاري يك ديگر نسبت به توسعه آموزش عرف 
پارلماني اقدام كنيم. من هم به طور كلي موافقت كردم و گفتم كه سال هاست براي اين كار تالش مي كنم. 
اول؛ يك انجمن از پارلمانتارين ها تأسيس كنيم. دوم، يك اتاق قكر كه به عنوان يك نهاد ملي سرمايه اجتماعي 
براي ترويج اين ايده ها فراهم آوريم. و همين كارگاه هم انديشي قرار است اين نقش را ايفاء كند. و بعد نيز در 
پي آنم كه يك مؤسسه آموزشي- نه يك مؤسسه دانشگاهي، بلكه يك مؤسسه آموزش حرفه اي تأسيس كنم. 

بعد برايش توضيح دادم در حال حاضر در مرحله تبديل بازار بالقوه به بازار بالفعل هسم. و به انداز ه اي كه االن 
بازار بالفعل ساخته مي شود به تنهايي از توليد محصول بر مي آيم. پا به پاي گسترش بازار در پي تربيت مدرس 
و شناسايي آنان هم هستم. و فكر مي كنم فعاًل چند مدرس خوب كفايت مي كند. و رو به دكتر بني اسدي گفتم 

خود شما مي توانيد يكي از آن مدرسان باشد. آقاي جمالي هم براي اين كار مناسب است. 

آقاي بني اسدي در ادامه بر اهميت بازار شوراها تأكيد كرد و گفت كه حدود 45 هزار شوراي شهر و روستا 
داريم كه يك بازار بزرگ است. من هم توضيح دادم كه يكي از هدف هاي من نيز كار كردن روي همين بازار 
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است. و به عنوان نمونه به عنوان فرعي كتاب اشاره كردم كه اين است: »قواعد اداره شوراها و انواع مجامع 
تصميم گيري و سازمان هاي اجتماعي«. اما تأكيد كردم كه روش مناسب اين است كه در هر شهرداري و زير 
نظر هر شورا يك اداره عرف پارلماني ايجاد شود كه به هر دوره از اعضاي شوراها اين قواعد را ياد بدهند.

در هر صورت در خاتمه جلسه تأكيد كردم كه براي هر نوع همكاري در مورد آموزش عرف پارلماني آماده 
هستم اما در عين حال ترجيح مي دهم كه اين مباحث در هم انديشي عرف پارلماني به عنوان اتاق فكر مطرح 

شود و تمام فعاليت ها در چارچوب يك برنامه استراتژيك ده ساله يا حتي 15 ساله جلو برود. 

جمع بندي
به نظر مي رسد كارآفريني خصوصيت برجسته تر دكتر بني اسدي باشد. البته ساير خصوصيت يك كارآفرين 
را هم دارد: بلند پروازي، توجه به هدف ها، كل نگري، فراموش كاري، ذهن سريع و فعال، و البته دلخوري از 

اينكه كسي به او خط بدهد. 

در اين صحبت طوالني نتوانستيم در مورد چيزي به توافق برسيم. برنامه من روشن است. اما او، بنا به طبع 
كارآفرين خود برنامه ديگران با سختي مي تواند بپذيرد و بايد بتواند با دست كاري در برنامه خالقيت خودش 

را هم نشان بدهد. 

تيم ستاره ها
يك مثال ديگر زد كه بسيار جالب توجه است. در مورد اتاق فكر به من گفت كه اين افراد هم قابل احترام و 
بزرگ هستند، اما با ستاره ها نمي توان تيم ساخت. )همان تفكر سنتي( در حاليكه به نظر من اگر ستاره ها هم 
در چارچوب قواعد بازي كنند بايد بشود با ستاره هم تيم ساخت. البته، در ميان ستاره ها هم يكي ستاره ي 

ستاره مي شود و پذيرش اين امر براي ستاره ها سخت است. 

خطر آينده
به نظر مي رسد موضعي كه من به عنوان رئيس اتخاذ كرده ام و بر اساس اين موضع مايل نيستم نقش رهبري 
را ايفاء كنم - البته به جمع ستاره ها رهبري هم نمي توان اعمال كرد - اين خطر وجود دارد كه اشخاصي مانند 
دكتر معين به اين نتيجه برسند كه مشكل در رياست داود است و يك رياست سنتي مبتني بر سلطه ي پيچيده 
را جايگزين كنند. به همين خاطر بايد بكوشم در چارچوب قواعد عرف پارلماني در جهت هدايت گروه نيز 

كوشش كنم و كم و بيش رهبري دموكراتيك را نيز تجربه كنيم. 

خطر ديگر
تضاد بين پارلمانتارين و عضو در مورد نقش من بار ديگر دارد حاد مي شود. بيان نظرات خودم و دفاع از 
اين نظرات در خالل بحث ها، مي تواند بي طرفي رئيس و بي طرفي قواعد را با خطر مواجه سازد و بايد بيشتر 

مراقب باشم. 

برنامه آتي
قرار است فردا با عطارديان صحبت كنم تا اگر وقت داشت براي كالس جبراني به دفتر او بروم. نكاتي ديگري 
كه بايد با او در ميان بگذارم، مؤسسه كار و تأمين اجتماعي، پيش خريد كتاب، و كمي هم پرداختن به حاشيه 

گروه است.

از  بعد  هم  كيخسروي  شد  قرار  گذاشتم.  قرار  كارش  دفتر  در   10 ساعت  يكشنبه  براي  هم  معين  دكتر  با 
بيايد. )جالب است كه گفت ببينم چه مي شود كه من با كمي تغيير گفتم حتمًا بايد  هماهنگي به دفتر من 
شركت كند(. با جمالي هم صحبت كرده ام با رزم خواه هم صحبت كرده ام و هفته آينده قرار خواهم گذاشت. 
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پنجشنبه 7 دي 1391
امروز با مهندس عطارديان مالقات داشتم. گزارش اين مالقات. اما چند نكته از مالقات با دكتر بني اسدي كه 

در نوشته قبلي يادداشت نكردم و ديشب فكر كردم و حاال آن ها را يادداشت مي كنم.

ما ملت پفيوزي هستيم
در همان اول مالقات با دكتر بني اسدي و ضمن يادآوري سخنراني مهندس توسلي نخستين شهردار پس از 
انقالب تهران در نشست ماهانه انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري يادآوري كردم كه مهندس بازرگان 
در يكي از سخنراني هاي خود گفته كه ما ملت پفيوزي هستيم. بني اسدي به تأييد سر تكان داد. نمي شود 
گفت از اينكه بازرگان چنين حرفي را زده ناراحت است به نظرم رسيد كه او هم تلويحًا اين حرف بازرگان 
را تأييد مي كند. به او گفتم به نظر من اين سخن بازرگان سخن تاريخي مهمي است. ما ملت پفيوزي هستيم. 
اما به نظر من اين پفيوزي محصول زندگي در يك جامعه ي استبدادي است و اين استبداد هم محصول شرايط 
تاريخي جغرافيايي است در نتيجه وظيفه ي امروز ما اين است كه علت اين پفيوزي را در يابيم و براي نجات 

خود از اين وضعيت بكوشيم.

دكتر بني اسدي با حركات صورت تأييد مي كرد. بعد گفتم اما در سخنراني ديروز مهندس توسلي تالشي 
براي بيان عوامل اين پفيوزي و راهكارهاي برون رفت از اين وضعيت نديدم. دكتر بني اسدي چيزي نگفت 
و منتظر نظرات بعدي من ماند. توضيح دادم كه ما به عنوان يك ملت به هيچ اصل اخالقي به طور جدي 
باور نداريم. حتي در مورد اصل دروغ نگفتن نيز فكر مي كنيم به دشمن مي شود دروغ گفت. بعد كه مي پرسي 
دشمن كيست مي بيني هر كس كه با عقايد يا با منافع ما مخالف باشد دشمن است. و خوب. كم نسيتند كه با 
ما دشمن اند و دشمن مي شوند يا فكر مي كنيم كه دشمن  اند. در نتيجه به تشخيص خودمان به هركس كه او 
را دشمن تلقي كرديم دروغ مي گويم. به همين خاطر همه اصل راست گويي را مشروط به تفسير خودشان 

مي كنند. آيا اين پفيوزي نيست؟ و آيا مهندس توسلي هيچ بحثي در اين مورد كرد؟ 

در ادامه توضيح دادم افراد زيادي را مي شناسم كه تمام عمر خود مبارزه كرده اند. انقالبي هستند. سال ها زندان 
رفته و شكنجه ها را تحمل كرده اند اما با همين تبصره به اصل راست گويي به راحتي دروغ مي گويند. اين ها از 
جمله نكاتي است كه بايد در مباحث اخالقي مورد توجه انجمن اخالق قرار بگيرد و ما به يك نهصت چهار 

فضليت نياز داريم كه يكي از آن فضائل راست گويي است. 

دكتر بني اسدي در تقويم يادداشت خود نكاتي را يادداشت كرد. 

كد اتيكز جامعه مشاوران 
يكي ديگر از نكاتي كه مطرح شد،  به كد اتيكز جامعه مشاوران مربوط مي شود. دكتر بني اسدي هنگامي كه از 
تجربه هاي همكاري خود با جامعه مشاوران صحبت مي كرد و داشت توضيج مي داد كه در اين انجمن بحث 
رابرتز رولز آور اوردر به يكي دو سال پيش برمي گردد كه وي مشغول تدوين كد اتيكز جامعه بوده است، من 
اين نكته را پرداندم كه اين كد اتيكز را خوانده ام و نقدي هم بر آن نوشته ام. دكتر بني اسدي پرسيد دوست 
دارم آن نقد را بخوانم به او گفتم در يك كلمه مي توانم آن را خالصه كنم. منتظر ماند تا همين كار را بكنم و 
من گفتم انتقاد من اين بود كه اين متن ترجمه ي متن هاي خارجي بود در حاليكه ما در تدوين كد اتيكز بايد 

از بررسي مبرم ترين مشكالت اخالقي سازمان مورد نظر حركت كنيم. 

اين انتقاد من به دكتر بني اسدي گران آمد. توضيح داد كه براي نوشتن اين كد نظرات تمام 700 عضو جامعه 
را پرسيده است و اين كد را بر اساس يك بررسي كامالً گسترده تدوين كرده است. من كه احساس كردم در 
داوري خود جانب احتياط را نگرفته ام، كمي محطاط شدم. و در قسمت پاياني سخنانم به تشريح منظور خود 
پرداختم و گفتم كه به عنوان نمونه شركت هاي كارفرمايي به ندرت ماليات مي دهند و دفاتر مالياتي جداگانه 
دارند و به طور كلي در مسائل اتيكال جدي نيستند. به عالوه، تدوين كد اتيكز فقط به معناي نوشتن و منتشر 
كردن يك سند نيست بلكه بايد كد اتيكز به مثابه يك نهاد اجتماعي در سازمان مستقر شود و براي هر مسأله 
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مستحدثه اخالقي، بر اساس اصول مورد قبول جمع، يك فتوا صادر كند. و به عنوان نمونه به فتواي يك 
انجمن مهندسي آمريكايي در خصوص نوشتن سمت رئيس هيأت مديره يك انجمن در كارت ويزيت او 

اشاره كردم كه آن فتوا در حرمت چنين اقدامي صادر شده است. 

البته، اين توضيح ها شايد در خنك كردن احساسات دكتر بني اسدي از ضربه اي كه نا خواسته و غيرعمدي 
به او زده بودم كمي مؤثر واقع شد. اما اثر آن ضربه را پاك نكرد. و از اين به بعد بايد بكوشم كه تالش هاي 

ديگران را قدر بدانم و اين طور زحمات ديگران را كم ارزش تلقي نكنم. 

علت پفيوزي
با اين همه، فكر مي كنم يكي از عوامل فكري پفيوزي ما اين است كه نسبت به اصول اخالقي، به صورت 
عميق فكر نكرده ايم و به اصل بودن آن ها باور نداريم و اين اصول در فرهنگ ما و در عقايد ما دروني نشده 
است. بلكه بر عكس، تمام جلوه هاي فكري پفيوزي در فرهنگ ديني و سنتي ما توجيه و نهادي شده است. 

به عنوان نمونه، اصل تقيه و اصل مصلحت در براي اصول اخالقي. 

و به عنوان نمونه اي از همين رويه، مي توان به پاسخ مهندس توسلي به سؤال آن كسي اشاره كرد كه از او 
پرسيد شما به كدام توجيه اخالقي نام خيابان كورش را به خيابان شريعتي عوض كرديد؟ و او به اوضاع خر 
تو خر بعد از انقالب اشاره كرد. يعني شرايط پاگذاشتن روي اصول اخالقي را توجيه مي كند. البته مردي كه 
اين سؤال را پرسيد به بحث خود ادامه نداد و همين امر نشان مي دهد كه چقدر جامعه ما در اين زمينه ها كم 
بحث و فكر كرده و اصاًل مهارت فكري در اين زمينه ها ندارد تا پيچيدگي هاي بحث را دريابد و به عنوان 

يك ملت به آن ها فكر كند. 

كالس جبراني براي عطارديان
خانم بااليان روز سه شنبه گمان به من گفت كه عطارديان گفته روز پنجشنبه به دفتر او زنگ بزنم و بعد از 

هماهنگي به آنجا بروم. 

امروز صبح ترجمه بيانيه ي كنفرانس عالي مسكو در خصوص كار شايسته را كه روز هاي 21 و 22 آذر در 
مسكو برگزار شده بود، تمام كردم و تا آن را روي وب سايت پيام كارفرمايان منتشر كنم ساعت شد ده و ربع. 

حدود ساعت 9 با دفتر مهندس هماهنگ كرده بودم و قرار بود يازده آنجا باشم. تا ريش تراشيدم و راه افتادم، 
حدود يازده و پنج دقيقه در دفترش بودم. آنجا به من گفتند كه براي مهندس يك جلسه فوري پيش  آمد. به 
دفتر شما زنگ زديم كه نيم ساعت نشست را عقب بياندازيد. اما من راه افتاده بودم. گفتم اشكالي ندارد و 
نشستم به مرورد كردن مجالت انجمن هاي صنعت احداث كه روي ميز بود. بعد از چند دقيقه مهندس از اتاق 
كنفرانس بيرون امد. خيلي خوش برخورد بود و از اينكه جلسه اضطراري پيش آمده عذر خواهي كرد. من 

هم به او اطمينان دادم كه راحتم و هرچقدر كه مي خواهد در جلسه بماند. 

بعد از حدود ده دقيقه از جلسه بيرون امد به اتاقش رفتيم و من تابلوهاي برنجي زيابيي را بر ديوارهاي اتاقش 
ديدم كه فردي به او هديه داده بود و روي آن ها ابياتي از شاعران مشهور نوشته شده بود. در فاصله اي كه 

عطارديان دستشويي بود يكي از آن ها را كه دو بيت از سعدي بود در دفترم ياداشت كردم: 

نه هر آدمي زاده از دد به است
دد از آدمي  زاده بد به است

به است از دد انسان صاحب خرد
نه انسان كه در مردم افتد چو دد. 

عطارديان كه از دستشويي آمده بود اشعار ساير تابلو ها را خواند. همه زيبا و عميق بودند اما به او گفتم كه در 
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حال حاضر مفاد اين شعر مشغله ذهني من است. چيز نگفت. شايد متوجه منظور من هم نشد. 

توضيح يك سوم
بعد، من برايش توضيح دادم كه در نشست دوازدهم دو مسأله مطرح شد يكي از آن ها اين بود كه اگر مجمع 
مصوب كند كه بعضي از مسائل با يك سوم آراء هم قابل تصويب است، آيا اين تصيم طبق دستور است 
يا نه؟ مسأله بعدي هم تمايز بين پيشنهاد اصلي اوليه و پيشنهادهاي اصلي ضمني بود. من اين دو سؤال را 
بررسي كردم و جواب آن را براي نشست سيزدهم كه شما و 5 نفر ديگر تشريف نداشتيد ارايه دادم. از آنجا 
كه دلم مي خواهد نشست آتي بدون صرف وقت سر اين موضوع اصلي برود كه آيا گروه مي خواهد با همين 
ده نفر كار خود را ادامه دهد يا مي خواهد افراد جديد را دعوت كند، به همين خاطر، براي غائبان كالس 
جبراني گذاشتم تا وقت جلسه آتي براي بررسي اين مسائل تلف نشود. بعد از اين مقدمه به تشريح مسائل 

اول پرداختم.

براي مهندس عطارديان هم كه در مجامع بين المللي شركت كرده و مي كند، گرفتن رأي منفي جالب توجه بود. 
احتماالً وقتي اين موضوع را براي چندمين بار برايش توضيح مي دام خاطرات خود را مرور مي كرد و يادش 

مي آمد كه در جلسات مهم ديگر نيز رأي منفي را مي گرفته اند. 

بعد برايش توضيح دادم كه اگر يادش باشد دومين اصلي كه در سال 1604 در پارلمان انگليس به رسميت 
شناخته شد همين اصاًل گرفتن رأي مخالفان بود. بعد مثال مجمعي 100 نفره را براي او هم بيان كردم كه در 
آن 5 نفر به يك پيشنهاد رأي مثبت مي دهند اما 3 نفر رأي منفي. بعد پرسيدم كه در اين وضعيت آيا پيشنهاد 
تصويب شده است يا نه؟ عطارديان هنوز گيج بود كه خودم جواب دادم بله. بعد نتيجه گرفتم، وقتي مي گويم 
يك سوم به يك پيشنهاد ردي داده اند، مسأله تمام نشده است  بايد بدانيم كه چند نفر با آن پيشنهاد مخالف 
بوده اند و چند نفر هم رأي ممتنع داده اند. فقط در آن صورت است كه اگر بيش از نصف آراء مأخوذه مثبت 

باشد آن پيشنهاد تصويب شده است. 

به نظرم مهندس عطارديان اين موضوع را خيلي خوب دريافت و به آن  هم اعتقاد دارد.

تمايز پيشنهادهاي اصلي اوليه و ضمني
در يادداشت قبلي در اين زمينه توضيج داده ام. همين توضيج ها را براي مهندس عطارديان تشريح كردم و 
نيازي به تكرار آن ها نيست. اما ذكر اين تكته جالب است كه براي تشريح نظراتم، از انگشت هايم بيشترين 
استفاده را بردم. انگشت شصت را به عنوان پيشنهاد اصلي، و سه انگشت را به عنوان پيشنهاد هاي فرعي، 
فوريتي و ضمني و انگشت كوچك را به عنوان پيشنهادهايي كه يك موضوع را دوباره در برابر مجمع قرار 

مي دهند، معرفي كردم. 

به نظرم مهندس تمايز بين دو نوع پيشنهاد را دريافتت. براي او توضيح دادم كه حدود 36 پيشنهاد از 86 
پيشنهاد جدول آخر كتاب را پيشنهادهاي اصلي ضمن تشكيل مي دهند اما چون قواعد ناظر بر آن ها شبيه 
قواعد ناظر بر پيشنهاد اصلي اوليه است، نياز چنداني به يادگيري جداگانه آن ها نداريم اما بهتر است با آن ها 

آشنا باشيم. 

بعد از اين توضيج ها به مسأله اصلي در نشست آتي پرداختم. مهندس عطارديان هم با به ثبت رساندن انجمن 
مخالف است و به من گفت كه سال ها كانون فارغ التحصيالن دانشكده فني را بدون ثبت اداره كرده اند. به او 
گفتم مسأله مهم اين است كه آيا مي خواهيد گروه را اضافه كنيد يا نه. جلسه بعد بهتر است تكليف اين مسأله 
را روشن كنيد تا من بتوانم طبق برنامه كار را جلو ببرم. با اين همه احساس كردم اصرار در مورد اين قضيه 
فايده اي ندارد و مهندس عطارديان نمي تواند نقش رهبري را در اين مبارزه به عهده بگيرد و رأي او هم به 

رأي من نزديك است. بحث را ادمه ندام و ميكروفون را در اختيار او گذاشت. 
خاطرات سفر به مسكو
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بخش پاياني اين مالقات به شنيدن خاطرات مهندس عطارديان از سفر مسكو اختصاص يافت. وي توضيج 
داد كه همراه خانم تصديقي و شوهرش قرائي به مسكو رفته است. در يك هتل بسيار بسيار بزرگ و شيك 
ساكن شده اند. تأكيد كرد كه در تمام سفرهاي خارج اش هتلي به اين بزرگي و به اين شكي نديده بوده است 
و البته هزينه ي غذا و اقامت در آن ها فوق العاده گران. آنطور كه او محاسبه كرد هزينه اقامت خانم تصديقي و 
شوهرش در دو سه شب در آن هتل به حدود 20 ميليون تومان مي رسيد. اما هزينه اقامت آنان را كه عطارديان 
بايد سهم خانم تصديقي را كه 10 ميليون تومان مي شد، مي پرداخت اما رئيس فدراسيون كارفرمايان روسيه 
هزينه را تقبل كرده است. به عالوه هزينه يك اتاق عطارديان نيز همين مقدار مي شده است. در نتيجه اين سفر 

نزديك 60 ميليون خرج روي دست فدراسيون كارفرمايان روسيه گذاشته است. 

عالوه بر شيكي، گراني و بزرگي هتل، مهندس از ساختمان هاي عظيم مسكو، و كاخ كرمين و مترو و ساير 
ساختمان هاي مسكو نيز زياد تعريف كرد. من حاشيه زدم كه استبداد هم استداد تزاري كه استبداد ناصرالديني 

در برابرش يك شوخي است. مهندس به صحبت  من خيلي توجه نكرد. 

جا ماندن موبايل
وقتي عطارديان وارد فروگاه مي شود درمي يابد كه موبايلش را كه حاوي تمام اطالعات ارتباطي او بده در 
هتل چاگذاشته است. از طريق خانم تصديقي از منشي رئيس فدراسيون كارفرمايان روسيه مي خواهد تا تلفن 
را از هتل برداد و نزد خود نگه دارد تا با او بگويد چه كند. بعد كه به تهران مي آيد از طريق معاون روابط 
بين المللي وزارت كار مي خواهد تا از طريق سفارت تلفن همراه او را به ايران بياورند و مي آورند. مهندس 
عطارديان بايابي تلفن همراه خود را از مسكو نشانه اي از روابط بين المللي قوي خود مي دانست كه خوب، 

چندان هم بي راه نمي Rفت. 

به او گفتم كه ترجمه دو سند از كنفرانس مسكو را در سايت منتشر كرده ام. اما مهندس حتي نمي رسد به 
سايت سري بزند. 

بعد از خداحافظي از دفترش خارج شدم. ظهر پنج شنبه بود و ظاهراً جز او و البد يك نگهبان كس ديگري 
در دفتر نمانده بود. 

تا اينجا، براي دو نفر از شش غائب نشست سيزدهم كالس جبراني گذاشته ام. 

براي امشب بس است.
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شنبه 9 دي 1391
امروز با مهندس رزم خواه كالس جبراني داشتم. فردا هم با دكتر معين كالس دارم. نكات مهم جلسه امروز:

صدور حكم جلب
امروز صبح تلفني با مهندس رزم خواه صبحت كردم. مي دانستم كه شركت توكاصدر خود را ورشكسه اعالم 
كرده است. اما امروز گفت كه بعضي از كارگرانش از او شكايت كرده اند و حكم جلبش را گرفته اند و به 
همين خاطر او به آرياكيان نمي رود و به دفتر خالي يكي از دوستان خواهد رفت. نشاني آنجا را داد و من 
ساعت يازده، بعد از اينكه به همراه او زنگ زدم و به رغم آنكه جواب ندارد حركت كردم. تا تقاطع فاطمي 
وليعصر پياده رفتم. از آنجا تا سر كردستان سوار تاكسي شدم و از آنجا تا سر خيابان 33 نيز سوار خطي هاي 

ميدان ونك شدم. وقتي وارد دفتر شدم ساعت حدود 12 بود. 

با پاركت ها و مبلمان چوبي و دكورهاي شيك. رزم خواه گفت دفتر يكي از كارخانجات  دفتر شيكي بود. 
قطعه سازي بوده كه به خاطر اوضاع خراب اقتصادي به شهرستان و به محل كارخانه رفته اند و مي خواهند 
اينجا را بفروشند و من آمده اينجا تا از دست كارگراني كه حكم جلبم را گرفته اند در امان باشم. يك مدير 

درجه يك كشور به چه وضعي افتاده است. 

رزم خواه به پاركينگسون هم مبتالست و لرزش دستش كم كم بيشتر مي شود و داروهايي مصرف مي كند كه 
اثرات خوبي روي ذهن او ندارند. به نظر خسته مي رسد. خوابش مي گيرد و به طور كلي مانند سابق هوشيار 
رزم خواه  اما  پارگينسون كشف شده  درمان  كه  بود  گفته  من  به  نمي رسد. شهرياري  نظر  به  و سريع النتقال 
گفت تمام اينترنت را چرخيده ام. چنين خبري صحت ندارد. اما دكتر معالجش خيلي تعجب كره كه سرعت 

پيشرفت بيماري او خيلي كند و آهسته بوده است. 

در جريان گپ اوليه مشخص شد كه او با همسر بهرام شهرياري قرار داد تا نزديك آريا كيان در عباس آباد 
به محضر بروند و سندي را امضاء كنند. من هم همراه آنان رفتم. در ماشين نشستم تا برگشتند. ما دوباره به 

محل اختفاي رزم خواه برگشتيم و همسر شهرياري نيز به آريا كيان رفت. 

محل  چون  كند.  شركت  نيز  كرج  بازرگاني  اتاق  نشست  در  فردا  تا  كرده اند  دعوت  را  رزم خواه  مهندس 
كارخانه آش كرج بوده است و به من گفت كه فردا مي خواهد در آن نشست شركت كند. 

مباحث گفتگو
دو مسأله كه در نشست دوازدهم مطرح شد و در نشست سيزدهم پاسخ آن را ارايه دادم، بايد براي مهندس 
رزم خواه هم توضيح مي دادم. يكي از اين مسائل وضعيت تصويب برخي از پيشنهادها با يك سوم آراء بود. 
اشكال كار را از او پرسيدم. به خاطر نداشت كه اصل دوم عرف پارلمان انگليس كه در سال 1604 مستقر شده 
بود اخذ رأي مخالفان است. موضع را برايش توضيح دادم. او رأي ممتنع را - به ويژه در عرصه سياسي - 
نوعي شانه خالي كردن از مسؤليت مي دانست برايش توضيج دادم كه لزومًا اين طور نيست و افراد حق دارند 

كه رأي ندهند يا رأي خود را عوض كنند. 

بعد از يادآوري روش اخذ رأي و ضرورت گرفتن رأي مخالف، توضيح دادم كه عبارت »تصويب با يك 
سوم آراء« اساسًا عبارت ناقصي است چون هنوز رأي مخالفان گرفته نشده و به استناد يك سوم رأي موافق 
نمي توان گفت كه تصميمي به تصويب مي رسد يا نه. بعد از چند بار توضيح مسأله از زواياي گوناگون بود 

كه مسأله درك شد. 

تمايز پيشنهاد اصلي اوليه و ضمني
در مورد اين موضوع نيز خيلي توضيح دادم. تقريبًا كل بحث دسته بندي پيشنهاد ها به 5 دسته را از نو توضيح 
دادم تا رسيدم به اينكه دو نوع پيشنهاد اصلي داريم. بعد فرق اين دو را توضيح دادم و بعد از چند بار جلو و 
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عقب رفتن بالخره موفق شدم موضوع را توضيح دهم.

برنامه ي آتي
اما در پايان اين توضيج ها تأكيد كردم كه هدفم از اين نشست توضيح اين نكات هم بوده است:

1. به عنوان يك پارلمانارين نمي توانم در جلسات وارد مذاكره بشوم.
2. به عنوان رئيس جلسه نيز حق نداردم وارد مذاكره بشوم. 

3. به عنوان پارلمانتارين اگر قواعد پارلماني را توضيح دادم گروه بايد از آن قواعد پيروي كند. به همين خاطر 
نبايد اين نقش را با توضيح نظرات شخصي خودم در مورد مسائل مختلف قاطي كنم. 

عنوان  به  اخذ تصميم مطرح شده  براي  اوليه  قواعد  اخير كه  به همين خاطر است كه طي چند جلسه   .4
پارلمانتارين و به عنوان رئيس جلسه در نقد پيشنهادهاي مطرح شده غيرفعال بوده ام و به همين خاطر بعضي 

خيال مي كنند كه جلسات تقل و لق شده است. 
5. براي رفع اين مشكل اعضاء بايد با مسائل فعال تر برخورد كنند و كساني كه شايستگي دارند، با مسائل 

آشناترند، وقت مي گذارند، بايد رهبري جريان را بر عهده بگيرند تا از اتالف وقت جلوگيري شود. 
6. مرور پيشنهادهاي اخير - گرفتن رزومه، و ثبت گروه - نشان مي دهد اين پيشنهاد مشكالتي دارند

7. ثبت به داليلي كه براي رزم خواه توضيح دادم الزم نيست و من كاًل با ثبت مخالفم 
8. اما بعضي ها با ثبت موافقند اما نه حاال كه هنوز اساسنامه تنظيم نشده است

9. در نتيجه راه معقول اين است كه مسأله ثبت منتفي شود و در جلسه آتي در مورد اين مسأله اخذ تصميم 
شود كه آيا گروه قرار است همين ده نفر باشند؟ اگر قرار است همين ده نفر باشند، تكليف من را مشخص 

كنيد تا براي همين ده نفر درس را جلو ببرم. 
10. البته، من به داليلي كه ذكر كردم با محدود ماندن افراد گروه به همين ده نفر مخالفم
11. اگر شما هم با افزايش تعدا موافقيد، در جلسه آتي اين مسأله را تعيين تكليف كنيد

12. من معتقدم افرادي جديي كه از سوي ساير اعضاي گروه معرفي مي شوند بايد بدون نياز به رأي گيري 
پذيرفته شوند

13. جمالي، گلسرخي، من، خود رزم خواه و احيانًا عطارديان با اين نظر موافقند.
14. در نتيجه بهتر است كه در نشست آتي فعال تر با اين مسائل برخورد كنيد تا سريع تر اين مرحله را پشت 

سر بگذاريم

نظرات رزم خواه
تا انجا كه دريافته ام، رزم خواه معتقد است: اعضاي گروه بايد تا حدود 30 نفر افزايش بيابد، و افراد معرفي 

شده نيز بدون نياز به رأي گيري پذيرفته شوند. 

برنامه راهبردي ده ساله
موقعي كه از دفتر بيرون مي رفتم در مورد برنامه راهبردي ده  ساله نيز حرف زدم و از رزم خواه خواهش كردم 
با پيشنهاهاي متفرقه مثل تأسيس موسسه يا توليد بازي كامپوتري مخالفت كند و در عضو از پيشنهاد تدوين 

يك برنامه راهبردي ده ساله دفاع كند. قبول كرد. 

نكات حاشيه اي
عالوه بر مباحث پارلماني كه نقل آن ها تكراري خواهد بود برخي نكات جديد نيز با مهندس رزم خواه مطرح 

شد. اشاره وار:
1. نقد روش هاي فعلي انجمن داري  در ايران كه بر اساس قواعد نامكتوب و ناروشن تأسيس مي شوند و 
حول اقتدار و توانمندي يك نفر شكل مي گيرند. در حاليكه ما نياز به سازمان هايي داريم كه افراد قوي و 
مخالف در آن ها همكاري كنند و تنها راه ساختن اين سازمان ها نيز اتكاء به قواعد شفاف، روشن، مكتوب، 

دقيق و عادالنه است. قبول داشت. 
2. به تجربه ي طبقه ي سياسي اسرائيل اشاره كردم  و گفتم كه طبقه سياسي اسرائيل مانند يك النه زنبور است. 
با سرعت برق و باد از احزاب جدا مي شوند و حزب جديد ايجاد مي كنند اما تمام سياستمدارن اسرائيل به يك 



207

مجموعه قواعد شفاف و روشن پايبند هستند بعد توضيح دادم كه جنبش صهيونسم كه از زمان ماركس شروع 
شد با عرف پارلماني آشنا بوده اند و حتي بخشي از اسرائيلي ها با تدوين قانون اساسي نيز مخالف بودند و 

عقيده داشتند كه مي توانند مانند انگلستان كه قانون اساسي مكتوب ندارد اسرائيل را اداره كرد. 
3. داليل خودم را براي اصاًل به ثبت نرساندن گروه توضيح دادم: 

3. 1. دليل حقوقي؛ عدم نياز براي ثبت گروه، 
3. 2. دليل سياسي، ترويج اين فرهنگ كه به ثبت رساندن حق مردم است و نه تكليف آنان، و حكومت از اين 

ابزار براي محدود كردن فعاليت هاي گروهي سوء استفاده مي كند،
3. 3. قواعد استاندارد انجمن داري با قواعد مندرج در قانون تجارت ما مغايرت هاي اساسي دارد. مانند نصاب 
مجامع تصميم گيري. در نتيجه وظيفه ي ماست كه اين مشكالت را شناسايي كنيم و براي رفع آن ها بكوشيم و 

نه اينكه خودمان طبق همان قواعد غلط انجمن تشكيل بدهيم.
3. 4 قرار است كه گروه هرگز به گفتن دروغ متوسل نشود. دادن يك آئين نامه يا اساسنامه جعلي و قالبي و 

خالف اساسنامه ي خودمان به دولت كاري غيراخالقي است و اين گروه نبايد به آن تن دهد.
4. در نشست امروز اشاره كرده ام كه ملت ما هنوز موفق به ساختن يك حكومت خوب نشده است. البته در 

مورد اين نكته فرصت نشد زياد بحث كنيم
5. موقع رفتن به او گفتم كه حضور افراد مهم از بخش هاي مختلف جامعه اين امكان را فراهم مي آورد كه 
اين افراد مانند »پدران بنيان گذار« يك ايران نوين را بنياد گذاري كنند. حس كردم از اين ايده نيز استقبال كرد.

وضعيت بد اما روحيه خوب
وضعيت همه خيلي بد است. ورشكستي، حكم جلب از سوي دادگاه و به خاطر شكايت كارگر آن  هم از 
كارفرمايي كه آن هم از كارگران حمايت مي كرد، و ازهمه بدتر بيماري پيشرونده. با اين حال، روحيه او خيلي 
عالي است و با جديت در اين نشست ها شركت مي كند. يك دليل براي اين كار مي شناسم: عميقًا اعتقاد دارد 
كه حل مشكالت ساختاري اين كشور در گرو ساختن يك حكومت خوب است. شرط ساختن حكومت 
خوب توان همكاري و توافق افراد خوب و توانمند است. و تنها دانش رسيدن به اين توافق نيز همين قواعد 
و دستورنامه رابرت است. هيچ توضيح ديگري براي عالقه افرادي مانند شهرياري و رزم خواهم به شركت 

در اين كالس ها ندارم. 

شهرياري در بستر بيماري
همسر شهرياري از بيماري او خبر داد. آخر شب به شهرياري زنگ زدم. حالش خيلي خيلي خراب بود. زياد 

مزاحمش نشدم تا بتواند استراحت كند. 

وضعيت غزل
هنوز عزل به من زنگ نزده. با سودابه هم كه فعاًل سگ صلحيم. حدس زدم احتماالً قصد دارد سر كار نرود. 

به همين خاطر امشب از همايون خواستم قضيه را پيگيري كند و به من خبر بدهد. 
ديشب در مراسم ختم پدر همايون شركت كردم. اين مراسم را نه در مسجد كه در يك تاالر ارتشي برگزار 

كردند و خود همايون هم سخنراني كرد. 

مخالفت با سلطه روحانيت
تجربه ي عجيبي است. تعداد هرچه بيشتري از مردم سعي مي كنند اين مراسم را از سلطه ي روحانيت بيرون 
ايجاد نشده و اصاًل  اين مراسم  البته هنوز يك دستور كار عمومي براي سكوالريزه كردن يا شدن  بشكند. 

تشكلي ملي و سكوالر وجود ندارد تا در اين مورد كار كند. 

بس است.
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يكشنبه 10 دي 1391
امروز ساعت ده طبق قرار قبلي با دكتر معين كالس جبراني داشتم. نكات مهمي در اين جلسه مطرح شد 
كه جا دارد با دقت رعايت شود. ممكن است دكتر معين ديگر در اين كالس ها يا در اين گارگاه يا در اين 
فعاليت ها شركت نكند. بنا بر اين بيان داليل او براي عدم همكاري يك موضوع مهم است و نشان مي دهد 
شخصيت به اعتبار دكتر معيين قضايا را چگونه مي بيند، تحليل مي كند و تصميم  مي گيرد. بديهي است اگر 
روزي قرار شود اين يادداشت ها منتشر شود نمي دانم ايشان اين نظرات امروز را تأييد خواهند كرد يا نه؟ من 

خيلي سعي مي كنم گزارش اين گفتگو را حتي المقدور به صورت دقيق و بي طرفانه نقل كنم.

ناراضي از وضع موجود
من كمي از ساعت ده گذشته بود كه وارد اتاق او شدم. البته چند دقيقه مانده به ده به دفتر او رسيدم اما چند 
دقيقه اي روزنامه آرمان را ورق زدم كه پر از مطالب بي اهميت و دعواهاي بي ارزش جناح هاي سياسي در 

آستانه انتخابات رياست جمهوري بود. 

وقتي وارد اتاق دكتر شدم وي در دستشوئيي اختصاصي رياست مركز بود و كمي صبر كردم تا آمد و به من 
خوشامد گفت و دست داد. دكتر معين مرد بسيار مؤدب و با نزاكتي است. 

نخستين عباراتي را كه بين ما رد و بدل شد به خاطر ندارم. اما از همان چند لحظه ي اول صبحت دكتر معين 
دريافتم كه وي از وضعيت جاري كارگاه هم انديشي عرف پارلماني راضي نيست و سعي كرد داليل نارضايتي 
خود را بيان كند و من هم سعي كردم با نقد داليل او - دست كم مسؤليت اين وضعيت را از روي دوش خود 
بردارم و غيرموجه بودن برخي از داليل او را به صورت محترمانه گوشزد كنم. در نتيجه، مي توان گفت محور 

جدل و گفتگو، نقد دكتر معين از وضعيت جاري كارگاه و نقد من از نقد دكتر معين بود. 

شايد نتوانم مباحث را به ترتيبي كه مطرح شد عينًا نقل كنم اما سعي مي كنم تا آنجا كه ذهم ياري مي كند كل 
نكات مطرح شده را يادداشت كنم.

كمبود وقت
به نظرم يكي از مهم ترين نكاتي كه از سوي وي مطرح شد اين بود كه خيلي گرفتار است و بايد وقت محدود 
خود را صرف ان.جي.او. هاي زياد بكند. او به خصوص به نزديك بودن انتخابات سازمان نظام پزشكي اشاره 
كرد و اينكه متأسفانه كسان ديگري نيز وارد گود نمي شوند و به همين خاطر افرادي مانند وي احساس تكليف 

مي كند كه شانه زير هر بار برزمين مانده اي بدهند. 

البته، در اينكه سر دكتر معين خيلي شلوغ است حرفي نيست. اما سر بقيه كساني هم كه در كارگاه حضور 
مي يابند كم تر از او شلوغ نيست. من در اول صبحت دكتر معين به اين بخش از حرف او تعرضي نداشتم، اما 
در اواسط بحث به وضعيت مهندس رزم خواه، بلوكه شدن يوروهاي مهندس شهرياري، و اينكه نتوانسته سه 
ماه حقوق كارگران خودش را پرداخت كند، يا به گرفتاري هاي مالي و عظيم مهندس عطارديان اشاره كردم 
و با صراحت خاطر نشان ساختم كه اگر اين دوستان 5 برابر شما ايشان شلوغ نباشد حتمًا نصف وي سرشان 

شلوغ است. اما آنان هم به دليل اهميتي كه براي اين مباحث قائلند در اين كارگاه شركت مي كنند.

حركت كند گروه
خوب. وقتي مسأله وقت در قبال اهميت كارها منتفي مي شود، بحث بعدي ديگري كه مطرح است اين است 
كه متناسب با وقت صرف شده دستاورد الزم به دست نيامده است. به نظرم يكي از انتقادات دكتر معين نيز 

همين بود. 

پيش از ادامه نوشته، بايد در ذهن خود بكاوم تا شواهدي را كه دكتر معين با استناد به آن ها چنين نتيجه اي 
مي  گرفت نقل كنم. 
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به نظرم يكي از شواهد اين بود كه به رغم برنامه ي قبلي اعالم شده مبني بر اينكه طي ده جلسه اساسنامه ي 
گروه نيز تنظيم شده باشد، محقق نشد. 

در اين زمينه يادآوري اين نكته الزم است كه در همان نشست هاي سه نفره ي اوليه ي من، آقاي جمالي و 
آقاي دكتر معين، و هنگام بحث در مورد نحوه ي اداره ي كارگاه، من برنامه اي براي ده جلسه تدوين كردم و 
در اختيار جمالي و دكتر معين گذاشتم و آن دو نيز پسنديدند. اما تا كنون سيزده نشست كارگاه برگزار شده 

اما هنوز به مرحله تدوين اساسنامه نيز نرسيده ايم. 

عوامل تأخير در تحقق برنامه
به نظرم در وسط هاي راه بود كه با استناد به اين قاعده كه در مجامع كم تر از يك دوجين برخي از قواعد 
تشريفاتي عرف پارلماني ناديده گرفته مي شود، به عالوه، اگر قرار باشد عضو جديد براي اين مجموعه بگيريم 
بايد از ابتدا براي آنان كارگاه جداگانه اي كه چندين ماه طول خواهد كشيد بگذاريم، و اينكه بهتر است اجراي 
قواعد در مجامع بزركتر را تمرين كنيم، پيشنهاد شد و به نظرم اكثريت نيز بدون اخذ رأي موافقت كرد كه 
گروه جديد ي را براي الحاق به گروه اوليه شناسايي، و عرف پارلماني را به آنان معرفي و يك كارگاه نيز براي 
آنان بگذاريم و بعد اين دو گروه را در هم ادغام كنيم. به همين خاطر با افراد صحبت كردم و از جمله شخص 

دكتر معين تعداد قابل توجهي از افراد جديد را معرفي كرد. 

از آنجا كه قرار شد افراد جديد را براي شركت در يك كارگاه جديد دعوت كنيم، من نيز از ارايه درس هاي 
جديد خودداري كردم و موضوع كالس ها شد تمرين پيشنهادهايي براي دعوت از گروه جديد و همين امر 

بچه ها را دچار خستگي كرد و احساس كردند كه جلسات تق و لق شده است.

در توضيح به آقاي دكتر معين تقريبًا همين نكات را مطرح كردم و گفتم كه اگر قرار بود در ده جلسه فقط 
درس ها را توضيح مي داديم، اين كار امكان پذير بود و حاال هم مي توان طي يكي دو جلسه كل مطالب كتاب 

را مرور كرد. اما فايده اي ندارد چون افراد بايد به كارگيري اين قواعد را تمرين كنند. 

فقدان تداوم منطقي در گفتگو
از آنجا كه در روند گفتگو با دكتر معين تدوام منطقي حفظ نشد، حاال نيز هنگام بازنويسي آن گفتگو دنبال 
شكل داند به يك روند منطقي هستم كه در واقعيت وجود نداشت. به همين خاطر بايد به صورت موردي 

تمام نكاتي كه مطرح شد گزارش كنم.

بي كفايتي رياست جلسه
به نظرم، از ظاهر صحبت هاي دكتر معين مي شد فهميد كه مسؤليت اجراي برنامه و به سرمنزل مقصود رساندن 
گروه را جزوي از وظايف رياست جلسه مي داند و از آنجا كه - به نظر ايشان - من احتماالً توانايي الزم 
براي انجام اين مسؤليت را ندارم، گمان مي كند كه مسؤليت نرسيدن گروه به سرمنزل مقصود برعهده ي رئيس 
جلسه است و حاال دارد هشدار مي دهد كه اگر كار به همين منوال بخواهد ادامه يابد وي به همكاي با گروه 

ادامه نخواهد داد. اما در اين زمينه نكات مهم قابل طرح است.

اول اينكه من فكر مي كنم كه طبق قواعد عرف پارلماني مسؤليت رسيدن گروه به سرمنزل مقصود بر عهده ي 
كل گروه است و نه بر عهده ي رياست گروه. 

در اين جلسه من حتي تصريح كردم كه به عنوان رئيس موقت جلسه حق خودم نمي دانستم و نمي دانم كه با 
پيشنهادي مخالفت كند. به عنوان نمونه به پيشنهاد اصالح اوليه دكتر بني اسدي اشاره كردم كه گفت وقتي ده 
نفر با قواعد عرف پارلماني آشنا شدند نسبت به ثبت گروه اقدام كنيم. من در ادامه گفتم چه كسي و از چه 
طريقي و كي مي خواهد مشخص كند كه چه هنگام ده نفر با اين قواعد آشنا شده اند بعد نسبت به ثبت اقدام 
كند؟ دكتر معين به اين پيشنهاد خنديد و من تأكيد كردم كه حتي وقتي به دكتر بني اسدي گفتم كه شما اين 
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پيشنهاد را داده ايد، اصاًل به خاطر نمي آورد و تعجب هم مي كرد كه اين چه پيشنهادي است كه داده است. اما 
دكتر معين با خنده گفت كه به خاطر دارد كه اين پيشنهاد را دكتر بني اسدي داده است. 

به عالوه، من باز هم تصريح كردم كه هم به عنوان رئيس جلسه و هم به عنوان پارلمانتارين براي خودم اين 
حق را قائل نيستم كه در امور جمع مداخله كنم. بلكه به نظرم من رهبري گروه بايد از داخل صحن باشد و 

نه از سوي رئيس.

به ثبت رساندن گروه
يكي ديگر از نكاتي كه دكتر معين در صحبت هايش مطرح كرد تكرار اين نظر بود كه بايد هر چه زودتر نسبت 

به ثبت رساندن گروه اقدام كرد. و باز تأكيد مي كرد كه قرار ما اين بوده است.

در مورد اين گزاره نيز چند نكته قابل طرح است. 
اول اينكه قرار ما طبق برنامه اين بود كه به صورت پايلوت اساسنامه اي بنويسم و كساني كه مايل بودند طبق 
آن اساسنامه با هم همكاري كند به همكاري خود ادامه خواهند داد و كساني كه تمايل به همكاري ندارند بعد 
از اتمام دوره آموزشي گروه را ترك خواهند كرد. اين قرار همچنان به قوت خود باقي است و اگر در مورد 

اجراي آن سستي راه يافته به اين دليل بوده كه مي خواسته ايم عده اي را به گروه دعوت كنيم. 

ثانيًا تشكيل يك گروه حقوقي كه خواست همه ي ماست، لزوماً به معناي به ثبت رساندن گروه نيست. 

ثالثًا ما در راستاي همان هدف جلو مي رويم و اگر تعللي شده علت را گفتم و بايد بكوشيم كه سريع تر جلو 
برويم. 

رابعاً  و از همه مهم تر، ساير اعضاي گروه نيز بايد با اين پيشنهاد موافقت كنند. در حاليكه بخش قابل  توجهي 
از گروه با ثبت آن موافق نيسند.

خامسًا حتي اگر بخواهيم گروه را به ثبت برسانيم، هنوز اساسنامه، هيأت مديره، نام و هدف گروه و ساير 
اركان آن هنوز مشخص نشده است. 

دكتر معين در اين جا بحث گفت خوب بكنيم، من هم گفت خوب پيشنهاد بدهيد

نحوه ي دعوت از افراد
يكي ديگر از مسائلي كه در اين نشست به آن اشاره شد نحوه ي دعوت از افراد جديد بود. در اين زمينه من 
تأكيد كردم كه حتي براي همين مسأله ساده طيفي از نظرات مختلف وجود دارد. برخي معتقدند نيازي به 
رأي گيري در مورد افراد جديد نيست و هركسي را كه هر يك از اعضاي گروه پيشنهاد داد بدون رأي گيري 
بايد دعوت كرد. برعكس، بعضي نيز معتقدند كه افراد جديد بايد با اجماع عمومي دعوت شوند. دكتر گفت 
من طرفدار اين نظرم. گفتم بله. ولي بايد اين نظر در مجمع به تصويب برسد. و اگر نرسيد البد شما انشعاب 

مي كنيد؟ كه گفت انشعاب در گروه هاي سياسي معنا دارد و نه در اينجا. 

هر نظري داريد بسم اهلل
ضمن بحث ها من روي اين نكته تأكيد داشتم كه من كاره اي نيستم و اين كل گروه است كه بايد هر پيشنهاد 
و هر نظر شما را بپذيرد. در نتيجه هر انتقادي و هر پيشنهادي كه نسبت به آينده گروه داريد با كل گروه در 
ميان بگذاريد و من اتفاقًا امروز اينجا آمده ام كه روي همين مطلب تأكيد كنم كه مسؤليت رهبري گروه با 
رئيس نيست و رهبري از داخل صحن بايد تأمين شود. بنا بر اين هر نظري كه در مورد آينده گروه داريد 
پيشنهاد كنيد و اگر گروه تصويب كرد طبق آن عمل مي كنيم ولي اگر پيشنهاد شما رأي نياورد كه نمي توانيد 

انشعاب كنيد يا نياييد. 
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نتيجه سخن دكتر معين
به نظرم مي شود اين طور جمع بندي كرد كه دكتر معين نظراتي دارد. هرچند با روشني و با وضوح مطرح 
نكرده اما از جمله اين نظرات اين است كه عده اي افراد موجه نسبت به ثبت گروه پيشقدم شوند و گروه را 

براي كارهاي بزرگتر آتي به ثبت برساند. 

خوب من يكي از مخالفان جدي اين نظرم هستم. اما فكر مي كنم هم من و هم دكتر معين بايد تابع نظر جمع 
باشيم. اما دكتر معين اين شرط را مي گذارد كه اگر اين كار نشود او ديگر نمي تواند و فرصت ندارد به كار 

در گروه ادامه دهد. 

تقريبًا در تمام طول گفتگو موضع من اين بود كه به عنوان رئيس و به عنوان پارلمانتارين اصاًل حق خود 
نمي دانم كه نظري را مطرح كنم و تابع نظر جمع هستم و شما هم هر نظري داريد در جمع مطرح كنيد و 
اگر رأي آورد مطيع آن خواهيم بود. و من به عنوان مربي عرف پارلماني نيز هر چه جمع تصميم گرفت عمل 
خواهم كرد. اما دكتر معين با استناد به اين كه فرصت كمي دارد گويا مي خواهد شرط  بگذارد كه اگر اين طور 
نشود او به كار خود در گروه ادامه نخواهد داد. كه البته اين حق طبيعي اوست و در اين مورد هم جمع بايد 

تصميم بگيرد كه آيا به خاطر حفظ دكتر معين حاضر است برنامه هاي او را بپذيرد يا نه. 

چه كسي دست باال را داردد؟
دكتر معين در بخشي از صحبت هاي خود به سرمايه ي اجتماعي اندوخته خود اشاره كرد و با صراحت گفت 
كه به غير از توانايي هاي شخصي و هوش و ذكاوت شخصي خودش، يك سرمايه اجتماعي هم دارد كه مايل 
نيست آن را بيهوده تلف كند. من فكر مي كنم منظورش از سرمايه اجتماعي همان كانديداتوري او به عنوان 
رئيس اصالح طلبان در انتخابات و نيز جايگاه او به عنوان وزير علوم و ساير مشاغل و سمت هاي دولتي است. 

سرمايه اجتماعي دكتر معين
البته كه اين يك سرمايه ي اجتماعي بزرگ است و حضور او در اين كارگاه به ضرورت عرف پارلماني در 
كارگاه اعتبار خواهد داد. اما از سوي ديگر، خود اين قواعد و روش هاي درست تدريس و كاربرد آن كه جزو 
وظايف خودم به عنوان يك پارلمانتارين مي شناسم ايجاب مي كند كه در برابر برنامه هايي كه عرف پارلماني را 
بد معرفي خواهند كرد و به ابتذال آن منجر خواهد شد مقاومت كنم. در نتيجه براي من هم ادامه كار با گروه 

بايد شرايط و ضوابطي داشته باشد كه با نقض آن ها ادامه كار متفي خواهد شد. 

تلقي ديگر: تأسيس انجمني خارج از قواعد عرف پارلماني و به روش سنتي
دكتر معين در اين نشست از جمله به اين نكته اشاره كرد كه او نه فرصت و نه عمر و نه قابليت اين را دارد 
كه متخصص عرف پارلماني بشود اما دوست دارد انجمني راه اندازي شود كه عرف پارلماني را ترويج كند. 
در نتيجه حتي اگر او و ساير اعضاي گروه عرف پارلماني را چنانكه بايد و شايد ياد نگرفته باشند، اشكالي 
ندارد. همين افراد به روش هاي سنتي مي توانند انجمني تأسيس كنند كه هدفش آموزش عرف پارلماني باشد. 
بنا بر اين الزم نيست اين اعضاء مدت ها در كارگاه عرف پارلماني شركت كنند و آخر هم معلوم نيست كه 

ياد بگيرند يا نگيرند.

نقد روش سنتي
من در واكنش به اين نظر گفتم اگر به روش سنتي مي توان بر اين اختالف نظرات فائق آمد ديگر نيازي به 
قواعد عرف پارلماني نيست. اين قواعد را كنار مي گذاريم و طبق روش هاي سنتي يك انجمن تأسيس مي كنيم.

به نظرم از اين حرف مي شد اين طور نتيجه گرفت و حتي به نظرم دكتر با صراحت به اين نكته هم اشاره 
كرد كه جلسه به حالت سنتي و با رياست سنتي - يعني رياست كسي ديگر - به روشي سنتي تشكيل شود 
و نسبت به مسائل مبرم پيش رو تصميم بگيرد و انجمني را به ثبت برساند و آن انجمن نسبت به برگزاري 

كارگاه هاي عرف پارلماني و آموزش آن به جوانان اقدام كند. 
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در پاسخ به اين نكات من توضيحاتي دادم و از جمله گفتم كه تقريباً  تمام قواعد مورد نياز براي تصويب 
پيشنهاد ها تدريس شده است و هيچ الزم نيست كه يك نفر تمام قواعد اين كتاب را بياموزد. اين كتاب بيشتر 

شبيه يك فرهنگ لغات است و الزم نيست كسي تمام اين قواعد را حفظ كند. 

اين قواعد را  افراد هنوز فرصت تمرين كردن در چارچوب  نياز گفته شده،  اينكه قواعد مورد  به رغم  اما 
نياموخته اند در نتيجه االن بايد در اين زمينه تمرين كنيم.

به عالوه، قرار نيست كه افرادي با سن باال و مشغله هاي زياد متخصص عرف پارلماني بشوند. بلكه قرار بود 
و قرار است خودشان بتوانند در چارچوب همين قواعد تصميم بگيرند و در غير اين صورت تصميم  آن ها 

قاقد مشروعيت خواهد شد. 

برنامه آينده
در جايي از اين گفتگوهاي چالشي دكتر معين پرسيد كه برنامه ي آينده چيست؟ و من گفتم پيشنهاد اقدام 
نسبت به ثبت گروه و پيشنهاد اصالح اوليه دكتر بني اسدي در دستور كار است و علت اينكه اين كالس هاي 
جبراني را برگزار كردم اين بود كه وقت جلسه آتي صرف تصميم در مورد يك مسأله مهم بشود و آن اينكه 
آيا گروه مي خواهد با همين ده نفر اساسنامه ي خود را مدون كند يا اينكه مي خواهد افراد جديدي را به گروه 
دعوت كند. اگر گروه در مورد اين مسأله تعين تكليف كند من مي توانم طي يك يا جداكثر دو حلسه كل 
مطالب اين كتاب را خالصه وار بگويم و نخود نخود هر كه رود خانه خود. آنوقت با گروه است كه براي 

آينده تصميم بگيرد. 

آخرين لحظات
در آخرين لحظات و پيش از آنكه من جلسه را ترك كنم نفر بعدي آمد و من هم اشتباهًا اصرار كردم كه دو 

موضوعي را كه به خاطرش كالس جبراني گذاشته بودم براي دكتر معين توضيح بدهم. 

موضوع يك سوم را خوب فهميد و رفع مشكل شد. پيشنهادهاي ضمني را هم يك كلمه گفتم كه حدود 
سي و شش پيشنهاد هستند كه هنوز درس نداده ام اما اهميتي ندارند چون قواعد ناظر بر آن ها مانند پيشنهاد 

اصلي اوليه است. 

كمر بسته
هنگامي كه با تأخير زياد از اتاقش بيرون مي آمدم اين تعبير را به عنوان تشويق من به كار برد كه انشاء اهلل همين 
طور كمر بسته در اين كار بكوشي. تشكر كردم. اما شايد اين معنا را هم داشت كه ديگر در جلسه حضور 
نيابد. و علت اين را بيشتر در آن مي دانم كه وقتي پيشنهاد تنفس را مطرح كرد گفتم بعد از تدريس 20 ساعت 
تازه مي خواهيم به صورت سنتي تصميم بگيريم. حاال شايد مي خواهد نشان دهد كه همان شيوه سنتي از اين 

روش مدن تو بهتر است. نمي دانم.

جمعبندي 
اميدوارم در نقل نكات مطرح شده حتي المقدور جانب بي طرفي و واقع گرايي را گرفته باشم. اين بحث ها 

گوشه اي از تلقي نسبت به قواعد كار جمعي را نشان مي دهد. 

جمالي نقطه ي اميد
با مقايسه جمالي با معين مي توان دريافت كه وي چقدر در اين زمينه ها جلوتر است. امروز عصر به او زندگ 

زدم و قرار شد فردا يا پس فرداد اينجا بيايد. نقعطه اميد من اوست. 
هرچند هنوز هيچ برنامه اي براي صحبت با جمالي در نظر ندارم، اما اميدوارم با طرح مسائلي كه با افرادي 

مانند دكتر بني اسدي، دكتر معين و بقيه داشته ام بتوانيم راه حلي بيابيم كه از اين گردنه نيز عبور كنيم. 
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خودم فكر مي كنم تأكيد بر بي طرفي رئيس، تأكيد بر اينكه رهبري از سوي صحن بايد اعمال شود،  تأكيد بر 
اينكه هر چه جمع تصميم بگيرد همان بايد بشود، و اجتناب از بيان نظرات شخصي ام هنگام اداره جلسات، و 
كمك به اينكه جمع هرچه سريعتر و روان تر به نظر جمعي مورد توافق برسد، و نيز عدم اصرار بيش از حد 

بر اجراي قواعد در مرحله فعلي شايد رهكارهايي برون رفت از اين گردن بدون تلفات باشد. 

به نظرم بايد هرچه سريعتر اين نكته را تعيين تكليف كنيم كه آيا گروه مي خواهد در همين حد باقي بماند يا 
افزايش يابد؟ اگر خواست در همين حد باقي بماند، يك برنامه را پيش مي بريم. و اگر خواست افزايش يابد، 

برنامه اي ديگر را. اين مبرم ترين مسأله در جلسه ي آتي است. 
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دوشنبه 11 دي 1391
واكنش دكتر معين در نشست ديروز آنقدر مهم و پرسش برانگيز بود كه نه فقط كل ديروز، بلكه احتماالً كل 
ديشب را هم صرف تأمل در اين حادثه كردم. و االن هم كه ساعت حدود 4 بامداد روز دوشنبه است، سعي 
مي كنم نكاتي را كه در گزارش قبلي يادداشت نكردم، بنويسم. در ضمن ديروز خانم شرفي از ستاد اجرايي 
شوراياري  زنگ زد و به دليل اينكه براي ستاد همايش گذاشته اند به ساعت 2 روز چهارشنبه موكول كرد 
و سعيد اردهالي نيز در پاسخ به سؤاالتي كه از او پرسيدم اعالم موافقت كرد. اين يادداشت به اين نكات 

مي پردازد:

تحليل و شناخت مشكل
در حاليكه تصور مي كنم دكتر معين ديگر در نشست هاي گروه شركت نكند، تحليل عميق تر از علت هاي اين 

قضيه ممكن است به حل مشكالت كار گروهي در ايران مدد برساند. 

طبق قواعد عرف پارلماني نيت خواني ممنوع است و داليل دروني و ذهني تصميم هاي افراد بخشي از قلمرو 
حريم خصوصي تلقي مي شود و كنجاوي در آن عرصه صحيح نيست. اما عدم شفافيت و رودربايستي در 

عادات و فرهنگ ما ايرانيان بسيار عميق و جدي است و ريشه در شرايط تاريخ و اجتماعي ما دارد.

به نظر مي رسد بخش قابل توجهي از مشكالت ما در كارهاي گروهي از همين جا ناشي مي شود. من در ادامه 
به چند شاهد مثال اشاره مي كنم.

اين مقامات نخواهند آمد
در همان نخستين روزهاي نشست بود كه عطارديان با نوعي اطمينان به من گفت كه بهشتي و معين به اين 
جلسه نخواهند آمد چون از مقامات هستند. البته، پيش بيني او در مورد بهشتي درست از آب درآمد و با عدم 

حضور احتمالي دكتر معيين بخش ديگر پيش بنيي او هم درست از آب درخواهد آمد.

در مورد گلسرخي و شهرياري
او در ميان گذاشتم، در مورد  با  افراد مدعو را  باز در همان نخستين جلسه اي كه فهرست  آقاي عطارديان 
ادعا مي كند  او  گلسرخي گفت كه اصاًل حرف هاي تو را نخواهد فهميد. در مورد شهرياري هم گفت كه 
اما عمل نخواهد كرد. جناب گلسرخي گاهي نظراتي مطرح مي كند كه ياد حرف عطارديان مي افتم. او هنوز 
نتوانسته قبول كند كه جمع مي تواند تصميم هايي بگيرد كه به نظر گلسرخي غلط است اما در واقع لزومًا علط 
نيست. به عنوان نمونه، در جمع پيشنهاد شد كه از افراد مورد نظر براي دعوت به گروه رزومه گرفته شود. 

آقاي گلسرخي معتقد بود و هنوز هم هست كه اساسًا گرفتن رزومه از افراد كار درستي نيست. 

استدالل نادرستي يك عمل
وقتي كسي ادعا مي كند كه گرفتن رزومه از افراد براي معرفي به گروه جهت دعوت از وي غلط است بايد 
بتواند غلط بودن اين عمل را از نظر اخالقي اثبات كند يا بتواند داليلي بياورد كه سايرين نيز قانع شوند كه 
اين كار غلط است. اما مهندس گلسرخي در هر دو اين زمينه ها توانايي ارايه استدالل و مجاب كردن ديگران 
را ندارد و در عوض از شور و هيجان و تأكيد و ابرام و اصرار كمك مي گيرد. بديهي است كه ديگران قانع 

نمي شوند

يا همين آقاي گلسرخي در نشست سه نفره اي كه در حضور بهشتي و جمالي در دفتر بهشتي براي كالس 
جبراني داشتيم به خيره سري دكتر ادب رئيس وقت انجمن  شركت هاي ساختماني اشاره كرد تا نتيجه بگيرد 

كه انجمن ها در ايران چقدر بد اداره مي شوند. 

حتي اگر مديريت انجمن ها در ايران افتضاح باشد كه هست، اما مواردي كه مهندس گلسرخي در مورد ادب 
به آن ها اشاره كرد هيچ ارتباطي با قواعد عرف پارلماني و يا ناشي از فقدان قواعد نبود و همين نكته نشان 
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مي داد كه گلسرخي، هم در درك مشكل و هم در بيان آن و هم در ارايه راه حل مشكل دچار مشكل است. 

واكنش رزم خواه
يك روز كه در يكي از نشست ها، در مورد اصرار هاي شهرياري چالشي بروز يافت، مهندس رزم خواه آهسته 
و زيرگوشي به من گفت كه هركدام از اين آقايان در سازمان هاي تحت مديريت خودشان هزار نفر را به خط 

مي كنند و تو اينجا مي خواهي آنان را به خط كني. معلوم است كه مقاومت مي كنند. 

كسي را قبول ندارند
پارلماني به صورت  اميري در مورد مشكالت و موانع آموختن قواعد عرف  با دكتر  از نشست ها  در يكي 
غيررسمي صحبت مي كرديم. به نكته ي عجيبي اشاره كرد كه معرف خيلي  چيزهاست. به من گفت آقايان 

چيزي كه بلد نيست اما ادعا دارند. منظورش اين بود كه همين ادعاها مانع از يادگيري افراد مي شود. 

جمع بندي اول
همين نمونه ها نشان مي دهد كه تلقي اعضاي يك گروه از رفتار سايرين يك تلقي دموكراتيك نيست. يعني 
هيچ كس به طور عميق به اين بارو اعتقاد ندارد كه هيچ دو نفري در هيچ عرصه اي مثل هم فكر و احساس 
نمي كند. در نتيجه تمام اين تفاوت هاي بين انسان ها در تمام زمينه ها كاماًل مشروع است و نه فقط نبايد انگ 

به ديگران زد بلكه وجود همين تنوع است كه كار را دلپذير مي سازد. 

چه بايد كرد؟
اگر جمع بندي بند باال درست باشد، در اين صورت اين پرسش مطرح مي شود كه خوب. براي رفع اين مشكل 
چه كساني چه بايد بكنند؟ به طور مشخص رئيس جلسه يا گروه بنيان گذاران چه بايد بكنند و روي چه قواعد 

و آدابي بايد تأكيد كنند و چه برنامه هاي آموزشي اي براي رفع اين مشكل بايد تدارك ديده شود؟ 

و اما در مورد دكتر معين
اين بحث را براي رسيدن به تحليل واكنش دكتر معين باز كردم. به نظرم، دكتر معين از رفتار من با خودش 
كمي دلخور است. اين دلخوري شايد از آنجا ناشي شود كه وقتي پيشنهاد داد تا مسأله ثبت گروه به صورت 
غيررسمي  و در زمان تنفس  و به شكل سنتي بررسي شود من علنًا با گفتگوي دو نفره با دكتر اميري از 
شركت در اين نشست به شيوه سنتي امتناع كردم و به اين وسيله مخالفت خودم را اعالم كردم. آيا من حق 
داشتم چنين كنم؟ به نظر خودم بله. جلسه تنفس بود و من حق داشتم در بحث هاي آقايان شركت نكنم. در 
نشست بعدي هم كه به اعتراض گفتم كه ما حدود 20 ساعت در اين زمينه بحث كرديم و حاال براي رسيدگي 
به يك مسأله ساده نيز از روش سنتي بهره مي گيريم. در نشست ديروز نيز دكتر معين چند بار به همين نكته 

اشاره كرد كه بايد يك جلسه كامل به بررسي اين مسأله به روش سنتي اختصاص بيابد. 

هرچند من تأكيد كردم كه اين پيشنهاد را در جمع مطرح كنيد و اگر رأي آورد طبيعي است كه بايد طبق آن 
عمل كرد. اما دكتر معين به نظرم انتظار داشت كه به عنوان رئيس جلسه با اين پيشنهاد موافقت كنم در حاليكه 

من براي خودم چنين حق و منزلتي را قائل نيستم. 

به هر حال، يكي از تحليل ها مي تواند اين باشد كه دكتر معين فكر مي كند منزلت و جايگاهش به عنوان يك 
مقامات سياسي چنانكه انتظار دارد در گروه و به خصوص از سوي رئيس جلسه رعايت نمي شود. آيا اين 
تحليل درست است؟ منظورم اين است كه آيا دكتر معين واقعًا چنين فكر مي كند؟ آيا مي توان براساس چنين 

تحليلي رفتار كرد؟ در اين صورت آيا كار خرابتر نخواهد شد؟ 

اثر انتخابات نظام پزشكي
شايد هم اين تحليل چندان درست نباشد و مثاًل با نزديك شدن انتخابات سازمان نظام پزشكي و اينكه او 
مي خواهد به صورت مؤثرتري در آن شركت كند واقعًا ديگر نمي رسد به روش سابق در نشست ها حضور 
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پيدا كند. و منظور او از روش سابق اينكه بنشيند در يك كالس و بخواهد قواعد عرف پارلماني را بياموزد 
كه به نظرش افرادي با سن و سال او نياز چنداني به آن ها ندارند و بايد روي جوانان تأكيد كند و به همين 
خاطر دوست دارد يا درست مي داند كه از طريق تأسيس يك انجمن نسبت به آموزش قواعد عرف پارلماني 

به جوانان اقدام و تالش كند. 

برنامه آينده
به هر حال، در جريان تك گويي هاي بعد از نگارش بند باال، به اين نتيجه رسيدم كه گروه را در برابر گزينه هاي 
زير  انتخاب هاي  از  گزنيه ها خارج  اين  بگذارم.  عهده ي خودشان  بر  را  تصميم گيري  و  بدهم  قرار  محتمل 

نخواهد بود:
1. جمع بندي و ختم كارگاه و انحالل گروه

2. تصميم به ايجاد يك سازمان دائمي:
الف. با حضور كساني كه تمايل خواهند داشت، يا

ب. با دعوت از افراد جديد

هر يك از گزينه هاي باال كه مورد تأييد گروه قرار بگيرد، به برنامه مشخصي نياز خواهد داشت. و فقط بعد 
از تعيين تكليف فوق مي توان نسبت به تدوين و اجراي برنامه آينده اقدام كرد.

به نظرم رسيد در برنامه اي كه براي جلسه آتي به اعضاي ايميل خواهم كرد همين نكات را مطرح كنم اما 
دوباره فكر كردم كه بهتر است با جمالي در اين زمينه مشورت كنم. بنا براين اين نكات را در نشست با جمالي 

كه امروز يا فردا خواهد بود در ميان خواهم گذاشت. 

واكنش سعيد اردهالي
متن مكاتباتي ايميلي خودم با سعيد را عينًا نقل مي كنم:

آقا سعيد سالم 
من فردا با كارشناسان شوراياري هاي تهران جلسه دارم. آيا مي توانم نظرات شما را در مورد پيشنهاهاي دبير 

ستاد اجرايي شوراياري هاي به آنان به شكل زير منتقل كنيم؟ 
يك. موافقت شما با عنوان اصلي و فرعي كتاب 

دو. موافقت شما با دريافت بن كتاب 
سه. موافقت شما با پيش دريافت حدود 50 درصد قيمت كتاب ها به صورت بن كتاب 

چهار. موافقت شما با تدوين و امضاي يك قرارداد پيش فروش كه حاوي نكات فوق باشد بعد از اخذ مجوز 
نشر كتاب ها از وزارت ارشاد 

  
منتظر پاسخ شما. قربانت.

و اما پاسخ سعيد:
سالم

موافقم

و پاسخ دوباره من:
سالم 

به اين تريب، توپ گرفتن مجوز ارشاد در دامن شما و توپ ادامه ويرايش و نهايي سازي متن ضمن مشاوره 
با شما در دامن من است.  مبارك باشد 

قربانت. داود 
البته، همانظور كه گفتم نشست كارشناسان به روز چهارشنبه موكول شد. 



217

پنجشنبه 14 دي 1391
ساعت از 2 بامداد روز پنجشنبه 14 دي گذشته است. شايد به خاطر خوردن يك فنجان نسكافه خواب از سرم 
پريده است. تا ساعت حدود يك بامداد جمالي اينجا بود و در مورد مسائل پارلماني بحث مي كرديم. امروز 
عصر در بيمارستان سينا به مالقات عبدالفتاح سلطاني رفتم كه قرار بود يكي از اعضاي 5 نفره گروه مؤسسه 
هم انديشي عرف پارلماني باشد كه دستگير شد و حاال به 18 سال زندان تبعيدي در برازجان و بعد، 20 سال 
از  تهران  كارشناسان شوراياري هاي  نهمين نشست  از آن هم  قبل  از وكالت محكوم شده است.  ممنوعيت 
ساعت 2 تا 3 و نيم عصر برگزار شد و بعد از اين كارگاه با عبدالحسيني دبيرستاد اجرايي كه به دليل گرفتاري 
ستون فقرات در بستر نقاهت افتاده به مدتي طوالني در مورد مسائل عرف پارلماني تلفني صحبت كرديم. در 

ادامه نكات مهم اين رويدادها ثبت مي شود: 

نهمين نشست شوراياري ها
امروز نيز طبق معمول رأس ساعت دو وارد ساختمان شوراياري ها شدم. بعد از ورود احساس كردم خانم 
ميالني ورود من را از پشت شيشه در سالني كه در آن مستقر هستند تشخيص داد اما نفهميدم چرا ناگهان روي 
خود را برگرداند. حدس زدم به هر دليل شايد حوصله من را ندارد. به همين خاطر، برخالف هميشه كه از 
پشست شيشه تاريك در سالن براي كارشناسان دست تكان مي دادم و حال و احوال مي كرديم، به داخل حيات 
رفتم و با عليپور كه به طرف مقابل در حركت بود برخورد كردم و با بدرقه او وارد اتاق كنفرانس شديم. معلوم 
شد كه مدتي است عبدالحسيني به خاطر مشكل كرم در منزل بستري است و در نشست امروز حضور نخواهد 
داشت. حلسه بدون او و بدون خانم ميالني برگزار شد. علت غيبت خانم ميالني كاري كه برايش پيش آمده 

عنوان شد و مي دانم كه اين كار چيست و با آن روبرگرداندن ناگهاني چه ارتباطي مي تواند داشته باشد؟ 

طرحي آموزش شوراياري ها
در همان ابتدا جلسه طرح آموزش عرف پارلماني به شوراياري ها كه آقاي عليپور زحمت آن را كشيده در 
اختيارم گذاشته شد و از سوي خانم شرفي تأكيد شد كه آقاي عبدالحسيني گفته اين طرح را در گروه بررسي 
كنيم. اما من هم در پاسخ گفتم كه پيش از اين طرح بايد پيشنهاد »بررسي بندبند« را درس بدهم و تمرين كنيم 
و بعد سراغ اين طرح برويم. به عالوه، طرح را كه نگاه كرديم ديدم نياز به بازنويسي اساسي دارد و الزم است 
پيش از آن به طور همه جانبه مورد بررسي قرار بگيرد و قواعد ناظر بر طرح و بررسي چنين قطعنامه هايي 
را بايد يك بار ديگر مرور كنم. به همين خاطر در ادامه كالس، چند پرسش مطرح كردم و از خانم شرفي 
خواستم كه در مورد هشت خصوصيت استاندارد عرف پارلماني كنفرانس بدهد. و وي نيز همين كار را كرد 
و بحث خيلي خوبي مطرح شد. به نحوي كه سفيري در پايان جلسه تأكيد كرد كه امروز جلسه خيلي خوب 

بود. البته، به نظرم امروز خود او كمي سرحال تر بود. 

من هنوز در مورد طرح پيشنهادي عليپور تأمل نكرده ام. اين طرح، از يك مقدمه و برنامه برگزاري كالس 
براي سه گروه و هر گروه 8 ساعت و كل شوراياري ها يك ساعت و هزينه هاي اجراي آن صحبت كرده  
است. مهم ترين اشكال طرح اين است كه با يك كارگاه 8 ساعت اصاًل امكان ندارد كه اعضاي شوراياري ها 

چيزي ياد بگيرند. 

به عالوه، به نظرم مي رسد كه اين برنامه ها بايد در طول چهارسال، يعني يك دوره تقسيم شود و يكي از 
برنامه هاي آموزش مدوام شوراياري ها قواعد عرف پارلمان به ترتيب اولويت و نياز باشد. 

نكته ديگر اين است كه از تمام ابزارهاي آموزشي، مانند نشريات كاغذي، كتاب، مقاله و نشريات الكترونيكي، 
نوار سخنراني و ميلينگ ليست و غيره بايد استفاده شود. 

نكته مهم ديگر اين است كه اين طرح ابتداد بايد در سطح محدود تجربه و پايلوت شود و سپس بسط يابد

و نكته ديگر اينكه در طرح معلوم نشده كه چه كسي يا كساني قرار است درس بدهند. كه اين مي تواند به 
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معناي اين باشد كه به نظر آنان مدرس اين كالس ها من هستم. اما در اين زمينه چيزي تصريح نشده است. 

به هر حال، اين ها نكاتي است كه در همان نگاه اول به نظرم رسيد و جا دارد تا نشست بعدي در اين مورد 
بيشتر تأمل كنم و راهكاري براي طرح تمام اين مباحث بيابم.

خانم شرفي عالي بود
از بحث امروز خانم شرفي به راحتي مي شد دريافت كه مباحث را عالي درك كرده است. بعد از او خانم 
طاعتي و بعد از او خانم ميالني مباحث را خوب مي آموزند. و در ميان مردها فقط عبدالحسيني است كه 
درس را با عالقه دنبال مي كند و خوب مي فهمد. عليپور و نيك فالح هم با عالقه دنبال مي كنند اما مطالب را 
نمي خوانند و ياد نمي گيرند. مظاهري و سفيري هم به نظر مي رسد كه هنوز جديد نشده اند. واكنش امروز 

سفير نشان داد كه گويا دارد قضيه را جدي مي گيرد. 

به هر حال كالس ساعت 3 و نيم تمام شد و به بيمارستان سينا رفتم

گفتگو با كيخسروي
فكر مي كنم امروز صبح بود كه كيخسروي از ايذه زنگ زد و خبر داد كه اين جلسه هم نمي تواند در كالس 
شركت كند. گفتم به اين ترتيب رفوزه شدي؟ نگران شد و پرسيد: چطور؟ گفتم وقتي سه جلسه پشت سرهم 
نتوانستي شركت كني خوب روفوزه مي شوي ديگر. ديدم با جديت نبال توضيح دادند علت ناتوان خود براي 
حضور در كالس است. ظاهراً با دانشگاه آزاد در مورد رسيدگي به شكايات به عنوان وكيل قرارداد دارد و 
مجبور است به اين كارها رسيدگي كند و به طور جدي عذر خواهي كه من گفتم شوخي مي كنم و برايش 
توضيح دادمه كه بعضي از دوستان از ادامه وضعيت فعلي و به نصاب نرسيدن نشست ها خسته شده اند و 
تصميم داريم در جلسه يكشنبه آتي در مورد برنامه  آينده گروه تصميم بگيريم و يكي از تصميم ها هم اعالم 
ختم كارگاه و انحالل گروه است. كيخسروي به شدت بر ادامه فعاليت گروه تأكيد داشت و اصرار كرد كه به 
هر شكلي كه گروه به فعاليت خودش ادامه بدهد او تمايل دارد كه حتمًا در گروه باشد. به او گفتم كه رأي 

وكالتي كه قبول نيست اما نظر شما را به گروه منتقل خواهم كرد. 

شب قبل حسن گردآسايي از آمريكا زنگ زد و سراغ بهزادي را گرفت. تلفن او عوض شده و از او بي خبرم. از 
كيخسروي در مورد بهزادي پرسيدم گفت خارج است بعد همينطوري به من گفت كه عبدالفتاح هم بيمارستان 
است. مي دانستم. پرسيدم آيا مالقات او آزاد است؟ گفت بله. نشاني تخت او را گرفتم تا به مالقاتش بروم. 

مالقات با سلطاني
بعد از ختم كارگاه در ستاد اجرايي شوراياري ها به بيمارستان سينا رفتم. هنگام ورود، ميوه هاي سياه رنگ يك 
درخت ناشناسي توجهم را جلب كرد. هنگام بازگشت از خانمي كه اين ميوه ها را از روي زمين جمع مي كرد 
پرسيدم چي هستند و او جواب داد: زيتون. به اين تريب از زير درختان زيتون گذشتم و به ساختمان »اشخاص 
خيلي مهم« )وي.آي.پي(  رفتم كه پيشتر حجاريان تيرخورده را در آن بستري كرده بودند و چه ماجراهاي 
عجيبي كه شرحش بماند براي جايي ديگر. اتاق 505 در طبقه سوم ساختمان وي.آي.پي. عبدالفتاح را كه در 
لباس زير روي تخت نشسته بود  شناختم. بوسه و احوالپرسي. مادر كنارش روي صندلي نشسته بود. بعد از 
حال و احوال به او گفتم تمام ملت ايران به اين فرزندي كه تربيت كرد  ه ايد افتخار مي كند. حقيقت را به او 

گفتم. عبدالفتاح به راستي يك انسان است. 

بود  بيمارستان نشسته  لباس  تر در  آنطرف  را هم كه روي دو تخت  اوليه عرب سرخي  در همان لحظات 
شناختم و با او هم حال و احوال كردم. به نظرم خانمش هم كنارش بود. 

با عبدالفتاح در جريان تأسيس انجمن حمايت از سازمان هاي مدني آشنا شدم. در آن نشست ها نيز عرف 
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نيز  در همان نشست هاي  اما  مواجه شد.  با مخالفت عيسي سحرخيز  ويژه  به  اما  معرفي كردم  را  پارلماني 
عبدالفتاح - برخالف اين تصور كه چون وكيل است بيشتر مخالفت خواهد كرد - با شدت از قواعد عرف 
پارلماني استقبال كرد و به همين دليل بود كه در دور دوم و در جريان تأسيس يك مجمع ملي هم انديشي 
عرف پارلماني قرار شد يكي از اعضاي هسته اوليه 5 نفره گروه دعوت كننده باشد كه دستگير شد و بدون 
حضور او نشست هيأت دعوت كننده با حضور دكتر معين و آقاي جمالي و من شكل گرفت و منجر به 

برگزاري كارگاه هاي هم انديشي عرف پارلماني شد. 

من ترجمه ي عربي عرف پارلماني را نيز در يكي از مالقات هاي اوليه براي تدارك تأسيس كارگاه هم انديشي 
عرف پارلماني به عبدالفتاح معرفي كردم و او عالقه داشت كه متن عربي آن را بخواند. 

پيام دادم كه ترجمه هاي عرف  افتاد از طريق بهزادي كه يكي از وكالي اوست برايش  بعدها كه به زندان 
پارلماني را برايش به زندان بفرستيم. اما به نظرم گفت كه شايد جلو كار را بگيرند. به همين خاطر تصميم دارم 
در چند روز آينده بار ديگر به مالقات او بروم تا اگر كتاب را خواست براي رساندن آن به او تصميم گيري 
كنيم. به هر حال، عبدالفتاح يكي از مدافعان جدي آموزش و ترويج عرف پارلماني در ايران است و بايد از 

كانال او اين قواعد را به داخل زندان ها منتقل كنيم تا زندانيان سياسي تمرين كنند. 

گفتگوي تلفني با عبدالحسيني
بعد از مالقات با عبدالفتاح، به دفتر آمدم و به عبدالحسيني تلفن كردم. به خاطر وضعيت كمرش از پا افتاده 
است. به دكتر مراجعه كرد و مشغول فيزيوتراپي است و تا اواسط دو هفته ي ديگر مشغول درمان خواهد بود. 

در اين فاصله مسجد جامعي قرار است جاي خالي او را پركند. 

غير از اين، در مورد قرارداد هم از من پرسيدم و من جواب دادم كه مي خواستم در اين مورد هم با شما 
صحبت كنيم كه نبوديد. بعد تلفني چند نكته را در اين زمينه با او در ميان گذاشتم:

1. مسأله داور مرضي الطرفين
2. اينكه حاضر نيستم براي جبران دستمزد كم قرارداد صوري تنظيم كنيم. و تأكيد كردم كه دستمزد براي من 

اهميتي ندارد و حتي اگر پول هم ندهيد با عالقه آموزش خواهم داد. 

ملت پفيوز
بعد از شركت در سخنراني مهندس توسلي در انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري پيش چندين نفر اين 
جمله ي معروف مهندس بازرگان را نقل كرده ام كه ما ملت پفيوزي هستيم. هدف از نقل اين قول اين است 
كه مخاطب را دعوت كنم كه به مسائل اخالقي كه عامل تداوم پفيوي ماست بيشتر و عميق تر فكر كنيم. اين 

مباحث را با عبدالحسيني هم مطرح كردم و كلي در مورد سخنراني مهندس توسلي براي او حرف زدم. 

نرم افزار اسپيپ
از او در مورد نصب نرم افزار اسپيپ و راه اندازي شبكه اطالع رساني شوراياري ها پرسيدم و به او گفتم كه 
مي توانم زير مديريت از راه دور او نيز اين شبكه را را ه اندازي كنم و ساختارهاي الزم را ايجاد كنم اطالعات 

تمام شوراياري ها را وارد سيستم كنم تا براي ادامه كار آماده شود

به عالوه بر ضرورت استفاده از فناوري هاي مجازي براي آموزش عرف پارلماني به شوريارها تأكيد كردم و 
پاسخ او نيز اين بود كه مسأله را با همكارانش در ميان گذاشته و آنان نظرشان اين است كه اين نرم افزار در 
صورت امكان در همان دامنه اي كه شهرداري به ستاد دارد نصب شود. و قرار شده خانم ميالني پيگير اين 

وضوع باشد. در آخر به من گفت كه شنبه از همكاران قضيه را پيگيري مي كند و نتجه را مي گويد. 

است  بيماري  اين  وقتي دچار  تا  نظر مي رسد  به  نزديم.  مورد غزل حرفي  در  كه هيچكدامان  است  جالب 
نمي تواند در مورد غزل تصميم بگيرد. اين فرصتي در اختيار غزل مي گذارد كه بهتر فكر كند. 
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گفتگوي شبانه با جمالي
جمالي حدود ساعت 10 و نيم شب بود كه به دفتر آمد. ظهر به من زنگ زد و قرار را به شب منتقل كرديم. 
تا ساعت يك بامداد نيز در دفتر بود و به طور مفصل را جع به مسائل مختلف بحث كرديم. خالصه نكات 

مطرح شده در اين گفتگو: 

در مورد نورالدين پزشكي
ضمن چيدن اسباب سفره پذيرائي برايش توضيح دادم كه حوالي ظهر كه منتظر او بودم دو نفر مهمان آمدند 
و به اصرار من كمي از اين دانه هاي انار را خوردند. يكي از آنان زنداني دو رژيم بود كه از 15 سالگي در 
مبارزه با رژيم شاه دستگير شد و در جمهوري اسالمي هم به زندان افتاد. به شيزوفرني شديد مبتال بود و در 
زندان به او كمك مي  كردم. وقتي از زندان آزاد شد مستقيم به منزل پدري من به ورامين آمد چون هيچ جاي 
ديگري نداشت كه برود. حدود شش ماهي پيش من بود تا پسرخاله اش برايش كاري دست و پا كرد. حاال 
هم همراه با يك استاد نقاش ساختمان رنگ مي زنند. چند كتاب هم در مورد فسلفه نوشته  است و يك كتاب 

نوري را به جمالي دادم كه با خودش برد. 

اوضاع فعلي وزارت بهداشت
جمالي به نظر سر حال مي رسيد. اين نكته را به او گفتم. صبح آن روز طبق عادت هفتگي با دكتر نجفي به 
كوه رفته بود. گفت شايد اثر كوهنوردي باشد. سراغ دكتر نجفي را گرفتم. با هم در مورد وضعيت وزارت 
دكتر نجفي معتقد بوده كه خانم وزير جلو احمدي نژاد مقاومت مي كند  بهداشت بحث كرده بودند. ظاهراً 
و جمالي اعتقاد داشته كه مقاومت كدام است. بركناري وزير مثل آب خوردن نشان مي دهد كه چه مملكتي 
داريم. من گفتم دكتر نجفي چند سال پيش معتقد بود كه اگر اسرائيل 50 سال به ايران حمله مي كرد اين طور 

نمي توانست خسارت بزند. حاال كه اوضاع به مراتب بدتر است. 

از اين بحث ها صحبت به شيباني رسيد كه بعد از تغيير دكتر نجفي مديرعامل هولدينگ داوپخش شد و به 
بغل آقايان غش كرد. مدت ها دكتر نجفي مشاور او بوده و سرانجام بهتر جنس او را دريافته است كه چه آدم 

نادرست و سست عنصري است. 

جمالي خاطراتي از دوران فعاليتش در صنعت داورسازي در قبل از انقالب نقل كرد كه نشان مي داد همان 
موقع هم چه مدير توانمند و زحمت كشي بوده است. به خصوص خاطراتي از برادر بزرگتر خسروشاهي گفت 
كه از بزرگترين مديران صنايع داروسازي قبل از انقالب بود و نشان مي داد كه چطور اين مدير تمام سازمان ها 
را با دقت زير نظر داشته به نحوي كه وقتي جمالي درخواست استعفا مي  كند او را فرامي خواند تا از علت 

استعفا مطلع شود و جلو رفتن جمالي را بگيرد. انصافًا جمالي انسان بي نقص و توانمندي است. 

گفتني است من با دكتر نجفي هم در مورد عرف پارلماني صحبت كردم و دوست داشتم او هم در گروه 
حضور داشته باشد اما او نيامد و حدس جمالي در اين زمينه درست درآمد. 

اوضاع غزل
كه  دادم  توضيح  من  و  كشيد  غزل  وضعيت  به  بحث  اين  و  پرسيد.  خانواده  وضعيت  از  ادامه  در  جمالي 
عبدالحسيني قبول كرده كه غزل را در ستاد اجرايي شوراياري ها استخدام كند اما غزل عالقه اي به رفتن سركار 
نشان نمي دهد. جمالي چند بار تكرار كرد كه اوضاع خيلي خراب است و كار پيدا نمي شود و چرا اين كار را 
كه آن هم با درس و تحصيلش ارتباط دارد قبول نمي كند؟ جواب هاي احتمالي غزل را برايش توضيح دادم. 

نشست هاي ماهانه
از اين بحث ها به موضوع نشست هاي ماهانه مؤسسه رحمان و انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري رسيدم 
كه هر دو از مجموعه هايي هستند كه دكتر معين در ايجاد و اداره ي آن ها نقش دارد. دكتر بني اسدي كه از 
نهضت آزادي است در هيأت مديره انجمن اخالق است و در گروه هم انديشي عرف پارلماني هم فعال است. 
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بحث در اين زمينه به موضوع هاي جالبي كشيده شد.

واعظ مهدوي
جمالي گفت تعجب مي كنم كه چرا واعظ مهدوي را معين براي سخنراني دعوت كرده است. يادم نمي آيد كه 
جمالي در مورد اين فرد چه صفتي به كار برد. او در اين زمينه هاي خيل دقيق است و با وسواس بسيار زياد 
در مورد آدم قضاوت مي كند و به ندرت و شايد هرگز رخ نداده كه از كسي با ذكر نام بد بگويد و غيبت بكند. 
اما در مورد واعظ مهدوي هم بدون آنكه صفتي به كار بررد اظهار ناخرسندي كرد كه آدم موجهي نيست و 

شخصي مثل دكتر معين نمي بايست او را براي سخنراني در مؤسسه رحمان دعوت مي كرد. 

بحث كه به اينجا رسيد من هم خاطره اي را ذكر كردم كه فكر مي كنم پيشتر به خاطر دامن نزدن به شايعات 
براي جمالي تعريف نكرده بودم. 

بر اساس اين خاطره، هنگامي كه در جريان انتشار دارو و درمان به سازمان مديريت و برنامه ريزي مي رفتم تا 
گزارشي از اجرا نشدن برنامه هاي توسعه فراهم كنم، با جواني آشنا شدم كه مي گفت كل گزارش سالمتي سال 
2000 سازمان جهاني بهداشت را ترجمه كرده اما واعظ مهدوي و گروهش اصرار دارند كه اين كتاب بايد به 
نام آنان منتشر شود و اين جوان هم خود را مجبور مي ديد كه به خواست آنان تن بدهد چون اگر تن ندهد 
كتاب با ترجمه آنان منتشر خواهد شد و زحمات او به باد خواهد رفت. البته قضاوت كردن در مورد اين ادعا 

دشوار است اما به نظر نمي رسيد كه آن جوان بي حهت اين ادعا ها را عليه واعظ مطرح كند. 

من همچنين به چند نمونه از روحيات اين آدم در جريان سخنراني هم اشاره كردم و از جمله گفتم كه سخنران 
منتقد كل بحث او را به چالش كشيد و نشان داد موضوع سخنراني وضعيت غذايي بوده و نه بي عدالتي غذايي 
و از اين قبيل. در هر حال هر دو اعتقاد داشتيم كه واعظ مهدوي آدم معركه گيري است و مؤسه رحماني 

نمي بايست چنين افرادي را براي سخنراني دعوت كند. 

حلقه معين
فكر مي كنم براي نخستين بار بود كه در گفتگو در مورد دكتر معين از »حلقه معين« صحبت كردم. ساختار 
قدرت در ايرن »حلقه اي« و »محفلي« است. هر رئيسي دور خودش گروهي از مريدان خود را سازمان مي دهد 
و به روش هاي بسيار پيچيده و غيرشفاف و نامكتوب و ناروشني حلقه دوستان و ياران و رفقاي خود را 
اداره مي كند. به نظر من قوانين عرف پارلمان بايد جايگزين آن قواعد ناروشن و سنتي و ريش  سفيدي و 
هيأتي شود و در ساختار سنتي قدرت بسياري مخالفت خواهند كرد. اين ساختار در سازماندهي به احزاب و 

انجمن هاي مدرن و ان.جي.او ها نيز به نظر مي رسد تجديد توليد مي شود. 

به هر حال، دكتر معيين مجموعه اي از انجمن ها و ان.جي.او ها را سازماندهي كرده و در پي تثبيت و تعميق و 
گسترش اين انجمن هاست. يكي از داليل دعوت از او به گروه هم انديشي عرف پارلماني هم همين تالش هاي 
مستمر او براي تقويت جامعه مدني است. عالقه ي او به اين قواعد هم ناشي از همين تجربه هاي انجمن 

داري است. 

حقله معين و نهضت آزادي
به نظر مي رسد كه بين حلقه معين و نهضت آزادي از سال هاي پيش همكاري هايي شروع شده است. وقتي به 

اين نكته اشاره كردم جمالي هم تأييد كرد و خاطر نشان ساخت كه قضيه به سال ها قبل برمي گردد. 

شايد دعوت از مهندس توسلي نخستين شهردار تهران هم كه از نهضت آزادي است در همين رابطه معنا 
مي يابد. از جمالي پرسيدم كه چرا در سخنراني نيامد. جواب داد نرسيد. اما دوست داشت مي آمد. بعد از من 
در مورد سخنراني پرسيد و من توضيح دادم كه موضوع سخنراني »اخالق و مديريت شهري« بود اما در طول 
سخنراني هيچ بحثي در مورد اخالق و مديريت شهري نشد و دكتر معين  هم بعد از سخنراني ضمن تأكيد 
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بر اين نكته خاطر نشان ساخت كه اتفاقًا اين روش خوبي بود كه به جاي پرداختن صريح به اين موضوع به 
صورت غير صريح نشان داد كه چطور مي شود در مديريت شهري مسائل اخالقي را هم رعايت كرد.

ملت پفيوز
در ادامه من به آن جمله تاريخي مهندس بازرگان اشاره كردم كه گفته بود ما ملت پفيوزي هستيم. گفتم كه 
پفيوزي ما ريشه در شرايط تاريخي ما دارد كه مهم ترين مشخصه اش نبود امنيت براي مردم بوده است و هم 
مجبور شده اند مانند مارمولك تغيير رنگ بدهند. جمالي هم اين نكته را تأييد كرد و در تأييد آن با تمسخر به 

خلق مفهوم تقيه در فقه اسالمي هم گريز زد. 

نبود اخالق
من در ادامه تأكيد كردم كه اين وضعيت ناشي از نبود اخالق در جامعه است و اصاًل تفكر اخالقي در جامعه 
ما جريان ندارد و انديشه هاي اخالقي به معناي شعبه اي از فلسفه در كشور توليد و توزيع نمي شود. بعد به 
عنوان نمونه به اين واقعيت جاري در كشور اشاره كردم كه هم اعتقاد دارند دروغ بد است اما مي شود به 
دشمن دروغ گفت و دشمن را چه كسي تعيين مي كند؟ معلوم است: خودمان. هر كس كه منافع ما را به خطر 
بياندازد دشمن است و دروغ گفتن به او مشروع و واجب . و به همين خاطر همه داريم به هم دروغ مي گويم 
چون همه ديگري را دشمن خود مي دانيم. در حاليكه همه شهروندان يك كشوريم و در سطح جهان هم بني 
آدم اعضاي يك پيكر اند. اما در واقع هنوز روستائياني هستيم كه ديگران را غريبه و اهل روستاي همسايه 

مي دانيم كه حتمًا دشمن است. 

اين ها همه جمع بندي هايي است كه به نظر مي رسد در كل جامعه دارد صورت مي پذيرد و اكثريت عظيمي 
از مردم به مرور دارند به اين جمع بندي ها مي رسند. به همين خاطر ، وقتي اين صورت بندي ها براي ديگران 

توصيف و بيان مي شود همه واكنش مثبت و تأييد آميز نشان مي دهند. 

البته من از نظرم در مورد غيراخالقي بودن حكومت ديني حرفي نزدم. در واقع احساس مي كنم كه بيان اين 
نظرات ممكن است جمالي را ناراحت كند و هنوز احساس نمي كنم كه بيان آن ضرورتي داشته باشد. اما به 
اين نكته اشاره كردم كه بعد از سخنراني مهندس توسلي يكي از حاضران در نشست ماهانه انجمن ايراني 
خالق در علوم و فن آوري از وي پرسيد كه بر مبناي كدام دليل اخالقي نام خيابان كورش كبير را به دكتر 

شريعي تغيير داديد؟ 

مي دانم كه قباًل جمالي از مريدان و ارادتمندان شريعتي بود. مدت هاست در اين مورد از نظر او بي خبرم. 
فكر مي كنم كنجكاو بود كه پاسخ مهندس توسلي را به آن پرسش بشنود. برايش گفتم مهندس در پاسخ فقط 
به اوضاع و احوال آن روزگار اشاره كرد كه جو جامعه انقالبي بود و كار ديگري نمي شد كرد. خودم نتيجه 
گرفتم كه اين طور توجيه كردن رفتارهاي غيراخالقي ادامه ي همان پفيوزي است و نشان مي دهد كه هنوز 
اراده اي براي جدا شدن از مباني پفيوزي در كشور شكل نگرفته است. به نظرم مي آيد كه جمالي هم با اين 
داوري مخالف نبود. او با سرعت عجيبي از نظر فكري دارد رشد مي  كند. هرچند از نظر رفتاري هميشه انسان 

سالم و كاملي بوده است.

داستان كلينتون
پيش از پرداختن به مباحث پارلماني و شروع كالس جبراني خبر مربوط به بستري شدن كلينتون وزير خارجه 
اياالت متحد آمريكا را همراه با تحليل نشريه دبكا فايل براي جمالي نقل كردم. خالصه اش اينكه كلينتون سوار 
بر يك هواپيما مي خواسته به فرودگاه اهواز بيايد تا با احمدي نژاد كه منتظر او بوده در مورد برنامه ي هسته اي 
مذاكره كند كه هواپيما آسيب ديده و علت بستري شدن او در بيمارستان  هم همين است. من جزئيان اين 
تحليل و داليل آن را از بدكا فايل نقل كردم اما خودم اضافه كردم، اينكه قرار بوده احمد ي نژاد با او مذاكره 
كند قصه را نامعقول مي كند. جمالي با اين تحليل من مخالفت كرد و تأكيد داشت كه اتفاقًا حضور او قصه 

را باور پذيرتر مي كند. 
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جمالي در ادامه توضيح داد كه از سال ها پيش دارو دسته احمدي نژاد سرمايه گذاري عظيمي كرده اند تا در 
اين زمينه با آمريكا به توافق برسند و گروه هاي مخالف هم كه فكر مي كنند هر گروهي كه در اين زمينه كار 
را تمام كند در داخل هم تمام قدرت را مي تواند قبضه كند، با شدت جلو موفقيت دار و دسته احمدي نژاد را 
سد مي كنند. به اعتقاد جمالي كه منطقي هم به نظر مي رسد هيچ كدام از دار و دسته هاي حاكم از مصالحه با 
آمريكا استقبال مي كنند اما مسأله اين است كه هر گروه مي خواهد ماجرا را به دست خودش انجام دهد. به 

همين خاطر كاماًل منطقي است كه دار و دسته احمدي نژاد دست به چنين كارهايي زده باشد.

در اين صورت آيا جناح خامنه اي با اين قضيه موافق بوده است؟ اگر نه آيا آمريكايي نمي دانند كه احمدي نژاد 
كاره اي نيست؟ سؤال هاي زيادي مطرح بود. اما من به خاطر ديرهنگام بودن زمان و مباحث اصلي كه در 
دستور داشتم از طرح سؤال ها كه مي  توانست به بحث هاي دامن بزند خودداري كردم و سراغ مباحث پارلماني 

پرداختم

يك سوم آراء
فكر مي كردم سؤال در مورد يك سوم آراء زودتر به نتيجه مي رسد. به همين خاطر اول آن را مطرح كردم و 
توضيح دادم. اما جمالي با دقت و وسواس فوق العاده بحث را دنيال كرد و با طرح سوآل هاي تازه به بحث 
دامن زد و سرانجام قضيه براي هر دوي ما روشن تر شد و به اين نتيجه رسيديم كه يك مجمع اگر بخواهد 
براي استحكام يك تصميم مي تواند شرط كند كه براي تصويب آن بايد دست كم يك سوم افراد داراي رأي 
مجمع به آن پيشنهاد رأي مثبت بدهند در حاليكه آراي مخالفان هم منطقًا بايد كم تر از اين عدد باشد. اين 
قاعده خالف قواعد عرف پارلماني نيست و با منطق هم سازگار است. اما من هنوز چند اشكال به آن دارم 

كه خوب است اينجا آن ها را نقل كنيم:
1. اين اصل كه پيشنهادها بايد با رأي مثبت بيش از نصف آراي مؤخوذه به تصويب برسند، اصل درستي است 
و نمي توان و نبايد براي استحكام تصميم ها، بين آن ها تمايز قرار داد. چرا كه در آن صورت تصميم هايي كه 
با بيش از نصف آراء مؤخوذه به تصويب برسند، به اين معناست كه استحكام الزم را ندارند و ممكن است با 
استقبال كم تر اعضا مواجه شوند. در حاليكه اين فرهنگ بايد جا بيافتد كه هر تصيم مصوب جمع بايد مورد 

احترام باشد
2. در عرف پارلماني، رأي دو سوم در مورد آن دسته از پيشنهاد هاي پارلماني است كه اجراي آن ها به طور 
خود به خودي مستلزم نقض حقوق حقه و مشروع اعضاي ديگر مي شود. مثل پيشنهاد كفايت مذاكره كه حق 
اعضاي مذاكره نكرده را به شركت در گفتگو ها نقض مي كند. به نظر مي رسد اگر مجمع مي خواهد به داليلي 

برخي از تصميم هايش را با دشواري بيشتري به تصويب برساند مي تواند از همان رأي دوسوم استفاده كند.

البته، اين نظرات، نظرات شخصي من است و آن ها را با جمالي در ميان نگذاشته ام تا جواب او را هم بشنوم.

پيشنهادهاي اصلي ضمني
موضوع دوم، پيشنهادهاي اصلي ضمني بود كه براي جمالي توضيح دادم. به خصوص بخش ترامه آخر كتاب 
را نشانش دادم و او با دقت حروف اول كلمات اصلي، فرعي، ضمني و فوريتي را دنبال كرد و تفاوت پيشنهاد 
اصلي را با پيشنهادهاي اصلي ضمني به خوبي دريافت. به نظرم او مي تواند يكي از بهترين مدرسان عرف 
پارلماني شود. تا كنون به نظرم دو نفر براي اين كار مناسب اند: جمالي، بني اسدي، و البته عبدالحسيني و نيز 

خانم شرفي از كارشناسان شوراياري ها

موضوع اصلي
ساعت به يك بامداد رسيده بود و جمالي اين پا و آن پا مي كرد كه برود و من تازه به موضوع اصلي رسيده 

بودم: واكنش دكتر معين.

به او گفتم كه به نظرم برخورد دكتر معين با من حتي توهين آميز هم بود كه واقعًا بود. جمالي تعجب كرد و 
من هم صحن ها را برايش تشريح كردادم تا خودش قضاوت كند.
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هرچند در يادداشت هاي قبلي گزارش دقيقي  از گفتگو با دكتر معيين داده ام، اما واجب است در اين جا آنچه 
را كه به جمالي گفتم نيز نقل كنم. چون همانطور كه قباًل هم گفته ام، واكنش اين آقايان در اين جمع در آينده 

مواد بسيار مهمي در اختيار ما براي بررسي آموزش عرف پارلماني در ايران در اختيار ما قرار مي دهد.

به جمالي گفتم كه اصاًل علت برگزاري كالس هاي جبراني اين بود كه به تمام دوستان تأكيد كنم كه بايد در 
نشست آتي از طرح مباحث آموزشي و مباحث فرعي جلوگيري كنيم و به موضوع اصلي بپردازيم كه آن  هم 
تعيين تكليف اين مسأله است كه آيا گروه مي خواهد با همين تعداد يك سازمان دائمي ايجاد كند يا مي خواهد 

از افراد جديد هم دعوت به عمل آورد.

جمالي شاهد است كه من بارها به او گفته ام كافي است گروه تصميم قطعي خود را به من اعالم كند كه 
مي خواهد با همين ده نفر سازمان دائمي ايجاد كند يا مي خواهد از افراد جديد هم دعوت كند. چون من 

چندين جلسه است كه به انتظار دعوت از افراد جديد درس جديد نداده ام و بالتكليف هستم.

به جمالي گفتم وقتي هم كه به ديدار دكتر معين رفتم انتظار داشتم بعد از طرح نكات آموزشي، همين مسائل 
را با او در ميان بگذارم و از او بخواهم كه بكوشد در راستاي اين مسير گروه را جلو ببرد. اما بحث از اينجا 
شروع شد كه دكتر معين با دلخوري فراوان از من گله كرد كه اگر همين روند ادامه يابد او ديگر نمي تواند در 
نشست هاي گروه شركت كند. وقتي من علت را جويا شدم او به مشغله فراوان خود اشاره كرد و من گفتم 
ساير كساني هم كه در اين گروه شركت مي  كنند اگر 5 برابر شما سرشان شلوغ نباشد نصف شما كه سرشان 
شلوغ هست؟ به عالوه، هر نظر و پيشنهادي كه داريد بايد در جمع مطرح كنيد اگر رأي آورد همان انجام 

مي شود. من كاره اي نيستم. 

در همان نشست دكتر معيين گفت كه وقتي ما كار را شروع كرديم سه نفر بوديم و قرار بود كه كارگاه طي 
ده جلسه تمام شود. 

من در پاسخ گفتم كه حاال ديگر گروه نه سه نفر كه ده نفر است و همين ده نفر بايد تصميم بگيرد، و اگر 
كارگاه هم در جلسه دهم تمام نشد داليلش اين ها بود. وگرنه به راحتي مي توان به جلسه خاتمه داد. 

تأسيس انجمن به روش سنتي
من در خاتمه براي جمالي توضيح دادم كه اگر بخواهم نظرات دكتر معين را به صورت خالصه بيان كنم به 
نظرم اين بود كه ما قرار بود يا بايد به شيوه سنتي يك انجمن درست كنيم كه آن انجمن عرف پارلماني را به 
جوانان آموزش بدهد و الزم نيست خودمان با اين قواعد آشنا شويم يا در چارچوب قواعد عرف پارلماني، 
كه آن ها را ياد نگرفته ايم، تصميم بگيريم. در نتيجه او تمايل داشت كه يك جلسه طوالني به روش سنتي اداره 
شود تا در آن جلسه در مورد تأسيس يك انجمن به روش سنتي تصميم گيري شود و پاسخ نهايي من هم اين 

بود كه شما اين پيشنهاد را در گروه مطرح كنيد و اگر رأي آورد طبق آن عملي شود. 

جمالي كه ديگر واقعًا ديرش شده بود با شنيدن اين گزارش ها از جا بلند شد تا برود. ساعت از يك هم گذشته 
بود. او هنگام رفتن و با لهجه تركي ديالوگ عامي كه ورد زبان ترك هاست نقل كرد كه معنايش اين بود: من 
اين را مي گويم. تو چي  مي گي ؟ هان؟ و اين عبارت را چنان زيبا با لهچه ي تركي بيان كرد كه نشان داد هيچ 
كس جرأت نمي  كند در پاسخ به اين سؤال نظر خودش را بگويد. و نتيجه گرفت كه دموكراسي آقايان نيز از 

اين نوع است. 

در پايان گفتگو من درخواستم را از جمالي يكبار ديگر خاطر نشان كردم و آن اينكه وظيفه ي من نيست كه 
در سمت رئيس جلسه با افراد درگير جدل لفظي شوم. از همين رو انتظار دارم كه شما در نشست يكشنبه ي 
آينده از آنچه كه خودتان آن را درست تشخيص مي دهيد قاطعانه دفاع كنيد تا من درگير جدل لفظي نشوم. 
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به نظرم جمالي براي ايفاي نقش رهبري هم توان و هم اراده ي الزم را دارد.

درك دير هنگام حرف بهشتي
امروز در جريان مرور وقايع ياد تأكيد بهشتي افتادم كه در حضور جمالي با چند بار تأكيد گفت كه من فقط 
به خاطر خودت در اين نشست ها شركت مي  كنم. حقيقتًا آن روز و روز هاي بعد منظور واقعي بهشتي را درك 
نمي كردم. برداشتم اين بود كه اين قواعد و يادگيري آن ها برايم زياد مهم نيست اما به خاطر تشويق تو در اين 
جلسات شركت مي كنم. اما امروز متوجه شدم كه منظورش نمي تواند اين باشد. چرا؟ براي اينكه در اهميت 
اين قواعد ترديدي ندارد و حتي به من گفت دنبال افرادي مي گردد كه قدر اين را بدانند. البته باز هم تأكيد 
كرد از اينكه نمي  تواند در اين نشست ها شركت كند شرمنده  است. اما چرا نمي تواند؟ فقط به خاطر اينكه 
روز هاي يكشنبه او هم جلسه هيأت مديره دارد؟ او كه گفت بعد از شروع دانشگاه كه برنامه هايش جا به جا 

مي شود اميدوار است بتواند در كارگاه شركت كند. 

امروز به نظرم رسيد منظور بهشتي مي تواند اين باشد كه در ميان سه نفري كه نامه دعوت از افراد را دعوت 
كردند، فقط به خاطر نام تو و دعوت تو در اين نشست شركت مي كنم. و چون اين مطلب را به خصوص در 
حضور جمالي مطرح كرد، در نتيجه مي توان نتيجه گرفت كه شايد منظورش اين بود كه به خاطر دكتر معين 
نيست كه به اين گروه مي آيد. ولي من همان روز هاي اول گفتم كه دكتر معين هم در گروه مي آيد. اما شايد 
به او نگفته بودم كه دكتر معين و جمالي و من سه نفر دعوت كننده هستيم. نمي دانم. اما هنوز فكر مي كنم 
نيامندن بهشتي به گروه، به هر دليل كه بوده باشد، يك ضايعه بزرگ بود و هنوز امكان ترميم آن وجود دارد. 
اگر گروه تصميم بگيرد افراد جديدي را دعوت كند دوباره سراع او خواهم رفت. به خصوص اگر معين ديگر 

در گروه شركت نكند. كه احتمال آن كم نيست. 

بيانيه تعين تكليف
امروز صبح و بعد از جمع بندي گفتگو ها با جمالي به نظرم رسيد بيانيه  اي تهيه كنم و از طريق ايميل براي 

اعضاي گروه بفرستم. متن آن بيانيه: 

بيانيه تعيين تكليف
برنامه چهاردهمين نشست هم انديشي عرف پارلماني

يكشنبه 14 دي ماه 1391

از آنجا كه در نشست هاي دوازدهم و سيزدهم نصاب حاصل نشد؛
از آنجا كه تمام اعضاي گروه به اعتبار جايگاه اجتماعي اشان، هيچ لحظه اي براي تلف كردن ندارند؛ و

از آنجا كه برخي از اعضاي گروه از ادامه روند فعلي به شدت اظهار نارضايتي كرده اند: 

برنامه چهاردهمين نشست كارگاه هم انديشي عرف پارلماني كه از ساعت 7/30 روز يكشنبه 17 دي ماه 
1391 در دبيرخانه انجمن شركت هاي ساختماني برگزار خواهد شد، به شرح زير اعالم مي شود و از تمام 

اعضاي محترم گروه انتظار مي رود به ويژه در اين نشست تعيين تكليف حتمًا حضور يابند:

1. افتتاح نشست رأس ساعت 7/30
2. ارايه گزارش اجمالي فعاليت هاي ترويجي عرف پارلماني در حداكثر 5 دقيقه. داود حسيني

3. طرح پيشنهادهاي مانده از نشست هاي قبلي؛ به شرح زير:
پيشنهاد اصلي )از سوي دكتر بني اسدي(: نسبت به ثبت گروه اقدام شود. 

پيشنهاد اصالح اوليه )از سوي دكتر بني اسدي( گنجاندن عبارت »بعد از آنكه ده نفر از اعضا با 
قواعد عرف پارلماني آشنا شدند« در ابتداي پيشنهاد اصلي

4. فقط تا حصول نصاب؛ مرور مراحل مختلف و متنوع بازي در ادامه دو حركت باال براي توضيح اين 
نكته كه قواعد عرف پارلماني مطلقًا دست و پا گير نخواهند بود. 
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5. اعالم رسميت جلسه به محض حصول نصاب و بررسي پيشنهاد اصالح اوليه و پيشنهاد اصلي مذكور 
در بند 3 فوق.

6. بررسي پيشنهاد هاي ديگري كه از سوي صحن مطرح شود.

به رغم برنامه فوق كه بر اساس قواعد پارلماني ناظر بر نشست هاي توده اي تنظيم شده است، و همانگونه 
كه در كالس هاي جبراني هقته گذشته مورد تأكيد قرار گرفت، الزم است آينده گروه در همين نشست 

حتمًا تعيين تكليف شود. به نظر مي رسد، چند گزينه در برابر گروه قرار دارد:
1. اعالم ختم كارگاه و انحالل گروه

2. تالش براي ايجاد يك سازمان دائمي با اعضاي عالقمند به ادامه كار گروه، بر اساس قواعد »دستورنامه 
رابرت« كه به عنوان مرجع پارلماني گروه انتخاب شده است

3. تالش براي ايجاد يك سازمان داتمي همراه با عالقمندان ديگري كه از سوي اعضاي فعلي به گروه 
دعوت خواهند شد، بر اساس قواعد »دستورنامه رابرت«

4. يا هر گزينه ي ديگري كه اعضاي محترم پيشنهاد كنند و در گروه تصويب شود. 

پارلماني رئيس جلسه هيچ شأني براي  با صراحت اعالم شده كه طبق قواعد عرف  بارها  از آنجا كه 
هدايت گروه ندارد، از تمام اعضاي محترم انتظار مي رود كه در شكل دهي به سرنوشت آينده گروه به 

صورت فعال مشاركت فرمايند.

قربان شما
داود حسيني 
تهران. 14 دي ماه 1391

به نظرم كسي كه اين خاطرات را با دقت دنبال كند از اشاره هاي تلويحي مندرج در اين بيانيه كه عمدتًا متوجه 
دكتر معين هستند، آگاه خواهد شد. 

اربعين حسيني
بعد از ارسال ايميل فوق، به دفتر مهندس عطارديان، مهندش شهرياري و مهندس گلسرخي زنگ زدم تا ارسال 
ايميل را تلفني هم به آنان اطالع دهم. اما هيچ كس جواب نداد. كنجكاو شدم نكند تعطيل باشد. تقويم را نگاه 

كردم: عاشوراي حسيني است و همه جا تعطيل. 
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يكشنبه 17 دي 1391
اگر به خاطر آلودگي هوا روز شنبه )ديروز( تعطيل نمي بود، حاال كه ساعت 6/30 صبح روز يكشنبه است 
بايد خودم را براي نشست چهاردهم كارگاه هم انديشي عرفي پارلماني آماده مي  كردم. اما جلسه امروز به هم 
خورد. به جايش بايد يك كپي از تمام كتاب »دستورنامه رابرت« آماده كنم و در اختيار عبدالفاح سلطاني 
بگذرم تا اگر اجازه دادند به زندان ببرد تا زندانيان سياسي با اين قواعد آشنا شوند و از طريق آنان سازمان هاي 
متبوعشان نيز اين قضيه را جدي بگيرند. احتماالً دهمين كارگاره كارشناسان نيز كه قرار است فردا دوشنبه 
برگزار شود به دليل غيبت عبدالحسيني به تعويق خواهد افتاد و به سعيد اردهالي نيز مي خواهم در مورد عنوان 

فرعي كتاب يك اصالحيه بدهم. اين گزارش به اين نكات مي پردازد.

بي خبر از تعطيالت آلودگي
صبح شنبه حدود ساعت نه به دفتر دكتر معين، مهندس عطارديان، آرياكيان و به همراه مهندس رزم خواه زنگ 
زدم تا جلسه فردا را يادآوري كنم. هيچ كس جواب نداد. تعجب كردم نكند باز هم يك تعطيل رسمي هست 
و من خبر ندارم. تقويم را نگاه كردم از تعطيلي خبري نبود. گفتم شايد هنوز منشي ها سركار نيامده اند. اما 
رزم خواه زنگ زد و گفت كه به خاطر آلودگي هوا تهران را تعطيل اعالم كرده اند و از بخش خصوصي هم 
خواسته اند كه تعطيل كنند. مهندس به خاطر فرار از حكم جلب هنوز به آرياكيان نمي رود و به خاطر فرار از 
آلودگي تهران از اين شهر هم گريخته است. به من گفت كه ممكن است فردا هم به خاطر آلودگي هوا تعطيل 

شود. به او گفتم در مورد كارگاه فرد هر تصميمي كه قطعي شد به او اطالع خواهم داد. چه بايد مي  كردم؟ 

تصميم با عطارديان
به نظرم رسيد مشروعيت اخذ تصميم در اين زمينه، بيش و پيش از همه بر عهده ي مهندس عطارديان به عنوان 
ميزبان اين نشست هاست. با توجه به خر تو خر شدن اوضاع، بيش از هم مهندس عطارديان است كه بايد 
ببيند آمادگي فراخوان همكارانش را براي پذيراتي آن هم در ساعت هفت و نيم صبح يكشنبه دارد يا نه؟ به 
همين خاطر به همراه او زنگ زدم و او هم گفت اگر فردا به خاطر همين بي برنامگي ها نشست نباشد بهتر 
است. راست مي گفت. تا آن زمان حدد ساعت 10 صبح شنبه اعالم نكرده بودند كه فردا تعطيل خواهد بود 
ً  ايميل زير را  يا نه؟ به اين نتيجه رسيديم كه نشست چهاردهم را به روز يكشنبه اول بهمن تعويق كنيم. فورا

براي اعضاي گروه ارسال كردم: 

خانم گرامي و آقايان عزيز 
سالم 

با توجه به اعالم تعطيالت عمومي به خاطر آلودگي هوا و بعد از مشورت با جناب آقاي مهندس محمد 
عطارديان ميزبان محترم نشست هاي هم انديشي عرف پارلماني، چهاردهمين نشست هم انديشي عرف پارلماني 
كه قرار بود فردا يكشنبه 17 دي ماه در دبيرخانه انجمن شركت هاي ساختماني برگزار شود، تا روز يكشنبه 
اول بهمن ماه 1391 )دو هفته ديگر(  به تعويق مي افتند.  با اين اميد كه در آن نشست، با مشاركت تمام اعضاي 

محترم، وضعيت آينده ي گروه تعيين تكليف شود. 
قربان شما. داود 

فكر مي كنم بهترين دليل را براي اينكه بر اساس تصيم يك نفر كارگاه را به عقب بياندازيم پيدا كردم. عذر 
مهندس عطارديان براي عدم آمادگي در پذيرش از مهمانان موجه بود. هيچ فرصتي هم در اختيار نداشتيم 
تا جاي جايگزيني براي نشست تدارك ببينيم. البته مهندس اشاره داشت كه در بيانيه تعويق فقط به تعطيلي 
ناشي از آلودگي اشاره كنم اما در واقع علت تعويق عدم آمادگي ايشان براي پذيرايي بود كه بايد با صراحت 

قيد مي شد.

واكنش متفاوت اعضا به خبر تعويق
در هر حال، بعد از ارسال ايميل به تك تك افراد تلفني نيز اطالع دادم كه نشست به تعويق افتاده است. 

واكنش افراد جالب بود:
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و  نبوده  ديگري  چاره ي  كه  دريافت  دادم  توضيح  را  قضيه  وقتي  اما  بود.  تعجب  و  تأسف  واكنش جمالي 
پذيرفت. مهندس رزم خواه خوشحال شد چون تصميم داشت كه در هر صورت در نشست چهاردهم شركت 
هرحال  در  اما  بيايد  تهران  به  شهرستان  از  يكشبنه  روز  بود  قرار  كيخسروي  بود.  تهران  از  خارج  و  نكند 
نمي توانست در كارگاه شركت كند. بايد خوشحال مي شد كه به اين دليل يك كالس را از دست نخواهد داد. 
اما او يكشنبه اول بهمن نيز به دليل امتحاني كه در يكي از شعب دانشگاه هاي آزاد دارد نمي تواند در كارگاه 
برايم  ادامه تحصيل است. مهندس شهرياري كه سرماي بدي خورده بود و  مشغول  او ظاهراً  شركت كند. 
تعريف كرد كه در همين ايام انحراف بيني خود را هم عمل كرده خوشحال شد كه كارگاه به عقب افتاده است. 
گلسرخي تلگرافي گفت كه پيام دريافت شده و مكالمه را تمام كرديم. شايد در جلسه بود. دكتر بني اسدي 
تشكر كرد. دكتر اميري به چندين تماس تلفني من جواب نداد و چون دريافته ام كه مدتي است كه آگاهانه 
به تلفن هاي من جواب نمي دهد و ايميل ها را هم حتمًا مي خواند بعد از چند بار تلفن ديگر پيگيري نكردم. 
حتي اگر تا دفتر انجمن هم بيايد و ببيند كه نشستي برگزار نشده حق اش است. و اما دكتر معين. برخالف 
تصورم، برخورد معين، با توجه به لحن صحبتبش خيلي خوب بود. حاال يا از اخذ اين تصميم كه بچه ها را 
از بالتكليفي نجاد دا د خوشحال بود، يا از مفاد مندرج در بيانيه تعيين تكليف كه با صراحت با نارضايتي 
برخي از اعضاء از روند فعلي اشاره شده بود. به من گفت كه مي خواسته صبح با من تماس بگيرد و چون 
وضع فردا را تعيين نكرده اند، پيشنهاد كند كه جلسه به تعويق بيافتد كه ما هم انداختيم. به اين تريب، نشست 

كارها به دو هفته بعد تعويق شد. 

انتقال به زندان
عيادت عبدالفتاح سلطاني و عرب سرخي كه به خاطر مبارزه براي حقوق بشر و دموكراسي به زندان افتاده اند 
يك تكليف سياسي است. اما به موازات آن، تالش براي انتقال دستورنامه رابرت به زندان نيز يك تكليف مهم 
سياسي است. به نظرم، بچه هاي زندان به ويژه در شرايط امروز، از قواعد به شدت استقبال خواهند كرد و به 

هم فكران سياسي خود در خارج نيز توصيه خواهند كرد كه اين قواعد را بياموزند. 

سابقه ي آشنايي
من با عبدالفتاح در جريان تدارك حجم )حمايت از جامعه مدني( آشنا شدم. بعد از روي كار آمدن احمدي نژاد 
حذف سازمان هاي جامعه مدني در دستور بود به همين خاطر برخي در فكر ايجاد تشكيالتي براي حمايت از 
جامعه مدني شدند. در ميان آنان، عمادالدين باقي، عيسي سحرخيز، سهراب رزاقي و بعدها عبدالفتاح سلطاني 
از چهره هاي شناخته تر بودند. اين نشست ها عمدتًا در دفتر كار من برگزار مي شد و با عبدالفتاح نيز به خاطر 

حضورش در نشست هاي حجم آشنا شدم. 

من در طول تالش هاي ناكام حجم روي كتاب هاي رابرت كار مي كردم و تا حدودي با اين قواعد آشنا بودم 
عالي  كانون  دبيراجرايي  موقع  آن  كه  محمد عسگري  عيسي سحرخيز،  ويژه  به  اعضاي حجم،  اكثريت  اما 
كارفرمايي بود مخالف به كارگيري آن قواعد در نشست هاي حجم بودند. در جريان همين بحث ها، عبدالفتاح 
نيز تا حدودي با اهميت اين قواعد آشنا شد و بر عكس آن دو نفر به طور جدي از ضروت آموزش و به 
كارگيري اين وقاعد دفاع مي كرد. تا اينكه حجم به طور كامل متالشي شد. )داستان اين تالشي به داستان 
عرف پارلماني در ايران كاماًل مربوط است و بايد در جايي اين داستان را روايت كنم. نكته ي مهم اش اينكه 
وقتي با اين قواعد آشنا شدم، حاضر و قادر به تحمل بازي بي قاعده جاري در ايران نبودم و به همين خاطر 
در نشست ها فقط به خاطر رسيدن به نصاب شركت مي كردم اما در طول جلسه ساكت مي نشستم. به همين 
خاطر، وقتي مي ديدند فرد فعال و - به خصوص در اين زمينه - آشنا به قواعد و صاحب نظري مثل من  ساكت 
مي نشيند، احساس خوبي نداشتند و جلسه ادامه نمي يافت. به ويژه كه من ميزبان و صاحب خانه  هم بودم و 

اين سكوت من مي توانست به معناي نارضايتي از ادامه ي نشست ها باشد كه واقعًا نبود.( 

بعدها كه قرار شد كارگاه هم انديشي عرف پارلماني به عنوان يك مجمع ملي هم انديشي در اين زمينه ايجاد 
با جمالي، معين، دكتر  بود. همراه  نفره اصلي  از كانديداهاي هيأت دعوت كننده ي 5  كنم، عبدالفتاح يكي 
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شيرازي و خودم. به همين خاطر يك روز او را به دفتر دعوت كردم و با تكيه به شواهد و اسنادي كه از 
اينترنت گرفته بودم، اهميت و تاريخچه عرف پارلماني را برايش تشريح كردم و او خيلي استقبال كرد و بر 
ضروت آن تأكيد داشت. به نظرم يكي از مصمم ترين و جدي ترين افراد در اين زمينه همين عبدالتفاح بود و 
هست. آن روز به خصوص از اينكه اين قواعد از سال 1915 در جهان عرف شناخته شده بوده و چاپ دوم 
ويرايش دهم كتاب دستورنامه رابرت كه اصل آن در سال 2000 منتشر شده، پيش از 2005 به زبان عربي هم 
منتشر شده است خيلي تحت تأثير قرار گرفت و اظهار عالقه كرد كه متن عربي آن را بخواند و من متوجه 
نشدم كه او عربي را از كجا ياد گرفته است. )ديروز كه به عيادتش رفتم گفت كه او از يك مادر ترك و پدر 
لر - يا برعكس - در بعداد متولد شده و تا 14 سالگي در آنجا بوده است و به همين خاطر عربي را خيلي 

خوب بد است(. 

دستگيري عبدالفتاح
در تدارك مجمع ملي هم  انديشي عرف پارلماني بود كه عبدالفتاح دستيگر شد. در نتيجه، گروه دعوت كننده، 
به جاي 5 نفر به 3 نفر بدل شد. دكتر معين، آقاي جمالي و من. با اين همه، پيگير اين بودم كه برگردان كتاب 
دستورنامه را به دست عبدالفتاح در زندان برسانم. از طريق بهزادي كه يكي از وكالي اوست با او ارتباط 
داشتم. عبدالفتاح دلش مي خواست كه كتاب به صورت جروه به دستش برسد اما نگران بود كه مانع از ارسال 
جزوه ها به داخل زندان شوند. به هر حال، قضيه پيگيري نشد. تا وقتي با خبر شدم كه در بيمارستان سينا 

بستري است. فكر كردم فرصت خوبي است كه اين كتاب را به دستش برسانم.

تلفن جواب نمي دهد
حوالي ظهر ديروز شنبه با بيمارستان سينا تماس گرفتم تا با عبدلفتاح صحبت كنم. مي خواستم پيش از رفتن 
مطمئن شوم كه هنوز به زندان برنگشته است. اما هربار صداي ضبط شده اي روش شماره گيري را توضيح 
مي داد. اما تلفن جواب نمي داد. سرانجام دست خالي به بيمارستان رفتم تا ببينم چه خبر است. در اتاقك كنترل 
بيمارستان سينا بود كه نگهبان گفت به طور كلي تلفن هاي بيمارستان ديروز و امروز قطع است و خبري  هم 
از عبدالفاتح نداشت. فقط پرسيد چه نسبتي با او داريد كه گفتم رفيق هستيم. بعد متوجه شدم كه مانع از ورد 
افراد متفرقه به بيمارستان مي شود اما ديگر با من كاري نداشت. احتماالً او هم با وضعيت عبدالفتاح آشنا بود. 

فكر كردم دست خالي به عيادتش نروم و چون مطمئن بنودم كه هنوز در بخش هست يا به زندان منتقل شده 
تصميم گرفتم مقداري ميوه برايش بخرم تا اگر نبود با خودم برگردانم. 

در مورد اينكه براي هر دو زنداني ميوه بخرم يا نه، خيلي فكر كردم. آخرش به اين نتيجه رسيدم كه فقط 
براي عبدالفتاح ميوه بخرم. دليلم اين بود كه اگر براي هر دو مي خريدم، رابطه ي ويژه ام با عبدالفتاح را انكار 
كرده بودم. در حاليكه من، ضمن احترام به آقاي عرب سرخي، روابط دوستي ويژه اي با عبدالفتاح داشتم. با 
اين همه وقتي با كيسه ي نارنگي وارد اتاق 505 شدم كيسه را طوري كنار تخت عبدالفتاح گذاشتم كه عرب 
سرخي متوجه نشود براي عبدالفتاح ميوه برده ام و براي او نبرده ام. البته نمي دانم متوجه شد كه ميوه برده ام يا 
نه . اما عبدالفاح متوجه شد كه مايل نيستم تبعيضي مشاهد شود و بدون هيچ تشكر علني از آوردن نارنگي ها، 
كيسه ميوه را بعد از مدتي تأخير در يخچال گداشت. احتماالً او هم فهميد كه من نمي خواهم عرب سرخي 

بفهمد كه براي او ميوه نبرده ام.

بعد از حال و احوال و روبوسي با عبدالفاح، بالفاصله نزد عرب سرخي كه دوتخت آنطرفتر بستري است 
رفتم و او را هم بوسيدم و با او هم احوال پرسي كردم. همسرش مانند جلسه ي قبل كنارش نشست بود و 
داشت يك مجموع برگه ي امتحاني را تصحيح مي كرد. فكر مي كنم همسرش بايد مدرس دانشگاه باشد. چون 

برگه هاي امتحاني به نظر نمي رسيد كه مال دبستان يا دبيرستان باشد. 

بعد از حال و احوال در مورد مسائل مختلف بحث شد. اول از همه عبدالفتاح با لحني متفات از تعارفات 
روزمره پرسيد: چه خبر؟ من هم سعي كردم چند خبر غير روزنامه اي را براي آنان تعريف كنم. به همين خاطر 
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دو خبري را كه اخيراً در دبكافايل خواندم برايشان تعريف كردم:  ماجراي مذاكره ي كلينتون و احمدي نژاد در 
فرودگاه اهواز و آسيب ديدن خانم كلينتون به خاطر يك سانحه ي هوايي كه منجر به فرود اضطراراي هواپيما 
در فرودگاه اهواز شد،  و نيز، گزارش دبكا فايل از اينكه ياران احمدي نژاد در حال تبديل كردن دارايي هاي 
بادآورده ي خود به پول هستند تا از كشور فرار كنند و برخي از اعضاي حلقه ي نزديك به او نيز اصرار داند 
كه پستي در خارج از ايران براي آنان دست و پا كند. و وقتي احمدي نژاد متوجه جريان شده يك سخنراني 
تشويق كننده براي حلقه مركزي دارو دسته اش گذاشت و در آن گفته كه 300 پرونده از تخلفات مقامات را 
در اختيار دارد و اگر بخواهند به حلقه ي او تعدي كنند آن ها را افشا خواهد كرد. به گزارش دبكا فايل اين 
اسناد در دفتر رياست جمهوري است و كپي  آن ها نيز در جاهاي مختلف نگه داري مي شود و تمام هم و غم 

خامنه اي هم اين است كه اين اسناد منتشر نشود. 

بيانيه شش ملي مذهبي
عبدالفتاح بعد از من پرسيد كه بيانيه شش ملي مذهبي را خوانده ام يا نه؟ من خالصه ي بيانيه را در سايت ها 
خوانده بودم. تحليل ارايه شده در بيانيه كه نكته ي بديعي نداشت و هر روزنامه خواني با مفاد آن آشنا بود. 
راهكاري  پيشنهادي هم گرچه معقول و متين بود اما پذيرش آن از سوي خامنه اي يعني اعالم تسليم كامل 
به مخالفان سياسي. و اگر خامنه اي مي خواست يا مي توانست اين اندازه خردمندانه رفتار كند كه اصاًل كار 
به اينجا نمي كشيد. به همين خاطر من، به ويژه  از مخاطب قرار دادن خامنه اي اظهار ناخرسندي كردم. اما 
عبدالفتاح نظرش اين بود كه خواسته اند به اين بهانه حرف خودشان را بزنند و حرف هاي خوبي هم زده اند. 

چون متن بيانيه را به طور كامل نخوانده بودم اصراري به ادامه بحث در اين زمينه نكردم و موضوع صحبت 
عوض شد. ديشب متن بيانيه را به طور كامل خواندم. نظراتم تغيير نكرد بلكه بيشتر دريافتم كه اين دوست 

ملي مذهبي نيز سياستمداران محكمي نيستند.

تعريف از دكتر بني اسدي
در جريان گزارش از فعاليت هاي تروويجي عرف پارلماني به اعضاي مجمع ملي هم انديشي از جمله به دكتر 
بني اسدي هم اشاره كردم. عبدالتفاح از او و از سواد و دانش او خيلي تعريف كرد و خوشحال بود كه فردي 
مثل او هم جزو مجمع ملي است. هنوز نمي دانم مواضع سياسي عبدالفتاح به كدام گروه نزديك تر است. از 

خودم پرسيدم نكند ملي مذهبي باشد؟

عيادت دكتر معين 
در خالل صحبت ها به من گفت كه چند روز پيش دكتر معين هم براي عيادت او به بيمارستان رفته است. 

احتماالً دكتر معين راجع به نشست كارگاه با او صحبتي نكرده است. 

اين جانور!
همسر عبدالفتاح تيتر چند خبر را كه گويا از روي سايت جرس يادداشت كرده بود براي عبدالتفاح و عرب 
سرخي خواند. يكي از آن ها به اظهار نظر جانبدارانه كواكبيان در مورد موسوي مربوط مي شد. عرب سرخي با 
اطيمنان گفت اين خبر نمي تواند مال روزهاي اخير باشد. همسرش توضيح داد كه شايد اين خبر، از خبرهاي 
وابسته به يك خبر روز باشد. استدالل عرب سرخي اين بود كه اين روزها كواكبيان جرأت اين كه يك كلمه 
در دفاع از موسوي حرف بزند ندارد. به اين دليل اين خبر مربوط به زماني است كه دفاع از موسوي هزينه اي 
از موسوي  پرداخت و گفت كه نخستين كسي كه در شوراي اصالح طلبان  به ذكر خاطره اي  بعد  نداشت. 
دفاع كرد همين كواكبيان بود. در ادامه گفت در آن زمان تمام احزاب و جريانات اصالح طلب به صورت 
يكپارچه از خاتمي دفاع مي كردند اما در يكي از نشست هاي شوراي اصالح طلبان فقط همين جانور بود كه 
از كانديداتوري ميرحسين دفاع كرد. اما حاال جرأت ندارد يك كلمه در دفاع از ميرحسين حرف بزند. برايم 
جالب بود كه شخصي با منزلت عرب سرخي در ميان اين افراد، با صراحت به كواكبيان »جانور« خطاب كرد 

و هيچ يك از ما هم خم به ابرو نياورديم كه اين عمل غيراخالقي است يا نه. 
در باب عرف پارلماني
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در ادامه به عبدالتفاح گفتم به خصوص مي خواهم بدانم آيا مي خواهي كتاب عرف پارلماني را برايت بياورم. 
با اشتياق اظهار عالقه كرد و پرسيد مگر چاپ شده است؟ گفتم كه به ناشر داده ايم اما به اين زودي ها منتشر 
نخواهد شد. منظورم كپي ترجمه هاست. باز هم اظهار عالقه كرد و قرار شد كه تمام كتاب را حتي المدور در 

كاغذ هاي نازك و به صورت پشت و رو پرينت بگيرم و به صورت يك كتابچه صحافي شده برايش ببرم. 

قول دادم كه فردا برايش خواهم برد. و از او خواستم كه كتاب را با  دقت بنخواند و براي بچه هاي زندان 
كالس بگذارد تا ياد بگيرند. به من قول داد و من هم در مسير بازگشت به دفتر يك بسته كاغذ آ4 خريدم به 

قيمت 3 هزار تومان و در نظر دارم امروز عصر به قولم وفا كنم. 

احترام براي عبدالحسيني
در نظر دارم، به محض ختم اين گزارش، ايميل زير را براي خانم شرفي كارشناس شوراياري ها بفرستم:

سالم
به نظرم بهتر است در غيبت ناخواسته هر يك از بچه، از جمله و به ويژه آقاي عبدالحسيني، كارگاه به تعويق 

بيافتد. تا نظر بچه، به ويژه و از جمله آقاي عبدالحسيني چه باشد.
منتظر خواب شما. داود 

اصالح در عنوان فرعي كتاب
در نظر دارم به محض ختم اين گزارش، ايميلي با محتواي زير براي سعيد اردهالي بفرستم.

به نظرم بهتر است در عنوان فرعي كتاب كلمه انتخابي با كلمه اجتماعي جايگزين شود. در آن صورت عنوان 
فرعي كتاب اين گونه خوانده خواهد شد:

قواعد اداره ي شوراها و انواع مجامع تصميم گيري و سازمان هاي انتخابي

بعد به سراغ پرينت كتاب خواهم رفت.
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پنجشنبه 28 دي 1391
هم انديشي   14 جلسه  مي گذرد.  روز   11 مي شود،  دي   17 يكشنبه  روز  به  مربوط  كه  يادداشت  آخرين  از 
عرف پارلماني كه به خاطر آلودگي هوا به دو هفته بعد، يعني يكشنبه آتي، اول بهمن موكول شد. جلسه 11 
كارشناسان نيز به خاطر بيماري عبدالحسيني يك جلسه عقب افتاد. با اين همه، بعد از نشست 11 در روز 
دوشنبه 25 بهمن چنان حالم بد شد كه گزارش نكات مهم مطرح شده در آن كارگاه را تا امروز به عقب 
انداختم. سرماخوردگي شديد كه هر وقت به سراغم مي آيد چند روزي خودم را به رختخواب مي اندازم و 

خيالبافي مي كنم. حاال دوباره سرپا شده ام و مي توانم بگويم كه در آن نشست چه ها گذشت. اما پيش از آن:

كپي خالصه كتاب براي سلطاني
از خالصه كتاب دستورنامه نيز پرينت گرفتم و بعد از صحافي به سلطاني دادم كه هنوز در بيمارستان سينا 
بستري است. قرار شد در زندان اين قواعد را به زندانيان آموزش بدهد. در نتيجه وقتي برايش توضيح دادم كه 
خالصه كتاب هم ترجمه شده است، از گرفتن آن استقبال كرد. براي او توضيح دادم كه اين كتاب »خالصه« 
از چنين  قواعد است.  پر مصرف ترين  پاسخ گفت: در واقع  از آن هاست. در  بلكه مختصري  نيست  قواعد 
پاسخي خيلي لذت بردم. فكر مي كنم تنها ايراني است كه اين اندازه مطلب را عالي گرفته است. بعد ادامه 
داد. تمام قوانين همينطور هستند. قوانين را كه نمي شود خالصه كرد. اما بعضي از آن ها پرمصرف هستند. دلم 
مي خواست صورت او را ببوسم و به او بگويم كه تو تنها و نخستين ايراني اي هستي كه اين قدر خوب مطلب 
را گرفتي. در حاليكه همه از من خواسته اند كه اين قواعد را خالصه كنم )شايد منظور آنان نيز در واقع اين 

بوده كه پرمصرف ترين قواعد را جدا كنم(. 

به هر حال، كپي خالصه كتاب را بعد از صحافي براي سلطاني برديم. فرامز هم همراهم آمد. سلطاني وكالت 
دختر و )بعدها( داماد و چند دانشجوي همكالسي آنان را بر عهده دادشه است. وي پيش از رفتن به بيمارستان 
مقداري سيب نيز خريد و به او هديه داد. به عرب سرخي هم سر زد و با او هم كلي گفتگو به راه انداخت. 

توضيح تلفني
روز هاي بعد به نظرم رسيد معادل هاي جديدي را كه براي بعضي از اصطالح ها انتخاب كرده ام، اما فقط در 
بخش هايي كه ويرايش شده اند به كار رفته اند به صورت تلفني به سلطاني بگويم و گفتتم. و او هم با عالقه 

يادداشت كرد. 

دلم مي خواست و مي خواهد چند كتاب جدي عربي براي سلطاني ببرم. او در عراق به دنيا آمده و تا 14 
سالگي آنجا بوده در نتيجه عربي را مانند زبان مادري بلد است. اما چند روز تمام در اينترنت چرخيدم و 
نتوانستم حتي يك كتاب آزاد به عربي براي پرينت پيدا كنم. دوست داشم كتاب سياست ارسطو را به عنوان 
نمونه - برايش كپي بگيريم. اما در حاليكه متن اين كتاب به بيشتر زبان هاي اروپايي روي سايت هاي بسيار 
زياد به صورت رايگان در دسترس است يك نسخه از اين كتاب به زبان عربي روي اينترنت نبود يا من نيافتم. 
در هر صورت هنوز دوست دارم پيش از آنكه اين دو را به زندان برگردانند دوباره به ديدارشان بروم و يك 

يا چند كتاب خوب برايشان ببرم. سرماخوردي شديد مانع شد. بايد ديد چه مي شود.

ارسال دوباره بيانيه تعيين تكليف
ديروز چهارشنبه بار ديگر بيانيه تعيين تكليف را براي اعضاي گروه هم انديشي ايميل كردم و به آريا كيان، 
سنديكا و دفتر دكتر معين هم تلفني خبر دادم. به بقيه نيز طي امروز و فرداد خبر خواهم داد تا بلكه جلسه به 

نصاب برسد و آينده گروه تعيين تكليف شود. 

و اما ورق برمي  گردد
ظهر روز دوشنبه پارسايي مهمانم بود. برايش غذا پختم و فرصت اينكه براي مطالب كارگاه كارشناسان تمركز 
كنم نيافتم. خبر خوب اينكه برادار پارسايي مبلغي پوند براي پارسايي فرستاده كه معادل ريالي آن در اين 
شرايط گراني ارز به 45 ميليون تومان مي رسد.. خودش هم مقداري دارد كه مي تواند همان آلونكي را كه 
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اجاره كرده بخرد. ظاهرا قولنامه هم كرده است. اين خبر خيلي خوشحالم كرد. اما فرصت تمركز روي مطالب 
كارگاه را نيافتم. و هروقت بدون تمركز سركالس مي روم، نتيجه درخشان نمي شود. 

صحبت هاي عبدالحسيني
طبق معمول چند دقيقه اي طول كشيد تا همه جمع شوند. كالس را عبدالحسيني با شرح اين نكات شروع كرد 
كه از اول سال آينده سر كارشناسان به خاطر نظارت بر انتخابات دبيران و منشي هاي شوراياري ها آنقدر شلوغ 
مي شود كه ديگر تا حدود خرداد ماه نخواهند رسيد در كارگاه شركت كنند. به عالوه، 24 خرداد نيز انتخابات 
شوراي تهران است كه قرار است اعضاي آن به 31 نفر افزايش يابد. بعد از برگزاري اين انتخابات كه نتيجه 
آن مشخص نيست، نه وضعيت شوراياري ها قابل پيش بيني است و نه وضعيت ستاد. چون اصالح طلبان به 
احتمال بسيار زياد نمي توانند در انتخابات شوراياري ها شركت كنند. در آن صورت مسجدجامعي از شورا 
خواهد رفت و با رفتن او عبدالحسيني هم خواهد رفت. و از ميان 8 كارشناس، تكليف 5 نفر آنان كه در 
استخدام دائم نيستند مشخص نيست. تكليف خود شوراياري ها هم مشخص نيست. چون دوره ي آنان به 
پايان رسيده اما هنوز هيچ مقامي مسؤليت اينكه تمديد شوراياري ها را اعالم كند بر عهده نگرفته است. چمران 
هنوز به وزارت كشور اين مطلب را اعالم نكرده و وزارت كشور هم در اين مورد ساكت باقي مانده و در 
نتيجه، تكليف خود شوراياري ها هم نامشخص است. در نتيجه حتي معلوم نيست كه بودجه ي ستاد اجرايي 

شوراياري ها براي سال 92 تصويب مي شود يا نه. 

خوب. اين نكات آنقدر اهميت داشت كه بررسي و گفتگو در مورد آن ها تمام فرصت جلسه را گرفت و بعد 
از آنكه از اين جلسه خارج شدم، تصوير ويراني  بنيادين جامعه آنقدر آزار دهنده بود كه انگار باز دوباره در 
دريايي از نا اميدي عميق غرق شدم. بيشتر، همين احساس ناتواني كه در هر مرحله، و در پي شناخت عميق تر 
جامعه گريبانگيرم مي شود، همراه با سرماخوردگي موقتًا از پايم انداخت. اما سال هاست كه يادگرفته ام نه بر 
مبناي اميد، كه برمبناي شور و عشق به تالش هاي ادامه دهم. با اين همه نكات بيشتري كه در گارگاه مطرح 
شد نشان مي دهد كه تا اندازه سنت هاي عميق اين جامعه با روابط شفاف و قانون مند و عادالنه و دموكراتيك 

فاصله دارد. 

بديهي است كه نتوانم روند بحث هاي كالس را دقيقًا همانطور كه جريان يافت نقل كنيم. اما مي كوشم بر 
اساس منطق دروني آن ها روايتشان كنم. 

هدف از صحبت هاي عبدالحسيني
در برابر گزارش عبدالحسيني سؤال هاي زيادي براي من مطرح شد كه بعضي از آن ها را مطرح كردم و همين 
سؤال به بحث دامن زد. يكي از اين سؤال هاي اين بود كه هدف اصلي عبدالحسيني از اين سخنان چيست؟ 
جوابش اين بود: فرصت كارگاه فقط تا پايان امسال است و بايد چند نشست باقي مانده را با توجه به همين 

سقف زماني پيش  ببريم.

خوب. اين كه مسأله اي نيست. اين حق كارفرماست كه زمان آموزش را تعيين كند و اين وظيفه ي من است كه 
مطالب را در زمان تعيين شده مطرح كنم. من هم براي او بقيه كارگاه توضيح دادكه در 80 درصد مواردي يك 
سازمان انتخابي با آن مواجه مي شود فقط 20 درصد قواعد مندرج در كتاب دستورنامه رابرت كاربرد دارند. 
در نتيجه مانند قواعد دستور زبان، قواعد عرف پارلماني هم متناسب با مصرف آن ها دسته بندي مي شوند. و 
ما در اين كارگاه از آن 20 درصد قواعد پرمصرف حدود 15 درصد آن ها را مطرح كرده ايم. كتاب هم كه در 
آينده منتشر مي شود و عالقمندان مي توانند به كتاب مراجعه كنند. در نتيجه مشكلي نيست. باقي مانده كالس 
را نيز با توجه به نياز به پرمصرف ترين قواعد براي شما و شوراياري ها برنامه ريزي مي كنيم و جلوي مي بريم. 

قرار چه بود؟
در ادامه، من به قرار اوليه اشاره كردم و گفتم تا آنجا كه به خاطر دارم قرار بود بسته اي از قواعد مورد نياز 
براي تصميم گيري را در كارگاه مطرح كنيم تا بتوانيم به صورت گروهي و بر اساس همان قواعد تصميم 



234

بگيريم كه اين قواعد را چگونه به شوراياري ها آموزش بدهيم. در نتيجه تمام اين مشكالتي كه شما مطرح 
كرديد مي توانست ذيل همان قرار قبلي بررسي و در مورد آن تصميم گيري شود. 

من در ادامه توضيح دادم كه اتفاقًا قرار بود نشست امروز به دو بخش تقسيم شود. در بخش اول مرور قواعد 
قبلي و بيان يك قاعده كه براي ادامه بحث الزم است: يعني پيشنهاد بررسي بند بند. و بعد بررسي طرح آقاي 

عليپور كه در مورد روش آموزش قواعد عرف پارلماني به شوراياري هاست. 

علت شلوغي چيست؟
يكي از سؤال هايي كه در اين مرحله از بحث مطرح شد اين بود كه چرا سر بچه ها بعد از عيد اين اندازه 
شلوغ خواهد شد؟ كه عبدالحسيني جواب داد به اين خاطر كه در آغاز هر سال شوراياري ها بايد انتخابات 
داخلي خود را تمديد كنند. پرسيدم خوب اين چه ربطي به ستاد دارد؟ و وي توضيح داد كه تمام شوراياري ها 
براي انتخاب مسؤالن خود به سالن ستاد در پارك شهر مي آيند و زير نظر كارشناسان ستاد انتخابات برگزار 
مي شود. در غير اين صورت، و بدون اينكه اين انتخابات زير نظر شوراياري ها برگزار شود، چنان كشمكش ها 
و دعواها باال مي گيرد كه ممكن است شوراياري ها خودشان و بدون دخالت كارشناسان ستاد هرگز موفق به 

اين كار نشوند.

در ادامه عليپور و سفيري به حوادثي اشاره كردند كه نشان مي دهد در حال حاضر نمي توان از شوراياري ها 
انتظار داشت كه خودشان و بدون نظارت يك مرجع مقتدرتر و بيروني حتي انتخابات داخلي خود را بتوانند 

برگزار كنند. 

يكي از نكاتي كه بايد با دقت بررسي شود همين واقعيت است. اگر منتخبان مردم تهران نتوانند در يك محيط 
دوستانه منتخبان خود را انتخاب كنند چه بايد كرد؟ و ما تا آمادگي براي تمكين به قواعد دموكراسي چه قدر 
فاصله داريم؟ و جالب است كه همين مشكالت حتي در هيأت مديره تشكيالتي مانند كانون عالي انجمن هاي 
صنفي كارفرمايي ايران نيز به صورت بسيار حادي جريان دارد. در اين جا خوب است به صورت گذرا به 
دعواي احمدي زاده و سرقت برگه هاي انتخابات اشاره كنم كه سبب شد شهرياري براي هميشه و به اعتراض 

كانون عالي را ترك كند. 

گنگ هاي نيويوركي
بعد از ختم كارگاه، عبدالحسيني خاطرات تلخ بيشتري از شوراياري ها برايم تعريف كرد كه در ادامه نقل 
مي كنم. اما همانجا نيز به فيلم اسكورسيزي - گنگ هاي نيويوركي - اشاره كردم كه رئيس اقليت، همان قصاب 
نيز امصاء مي كند: نظر  با تخماق مغز رئيس اكثريت را داغان مي كند و روي دسته تخماق  معروف چطور 
اقليت! بعد نتيجه گرفتم كه اصاًل نبايد از اين حوادث نااميد شد. كشور ما با دموكراسي و پايبندي همگاني به 
قواعد عادالنه و انساني خيلي فاصله دارد و اين با توجه به سرزمين و جغرافيايي تاريخي ما چيز غريبي هم 

نيست. اين خاطره را اينجا آوردم كه يادم نرود. 

برداشت من
تا همين جاي بحث، صحبت هاي عبدالحسيني با برداشت من از آينده ي روند آموزش قواعد عرف پارلماني به 
شوراياري ها متفاوت بود. به نظر من، حتي اگر بچه هاي شورياري ها سرشان خيلي هم شلوغ بشود مي توانند 
اگر بخواهند ساعتي را براي اين كار اختصاص بدهند و من را هم در جريان امور قرار بدهند تا كوشش كنيم 
مثاًل روش انتخابابات داخلي شوراياري ها را از روش غيراصولي فعالي درآوريم. به نظر من داليل عبدالحسيني 
قانع كننده نبود و به نظرم رسيد داليل ديگري براي اين تصميم وجود دارد. چرا كه پيش بيني اينكه بعد از 
عيد سر بچه ها خيلي شلوغ تر خواهد شد كار دشوراي نبود. اما اگر اين قواعد خيلي مؤثر و حياتي هستند و 
خداوند من را براي نجات ستاد قرستاده باشد - طبق ادعاي اوليه آقاي عليپور، حتمًا مي شد زماني را براي 

برگزاري اين كارگاه صرف جويي كرد. 
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درستي حدس
كار  بر  حوادث  احتمالي  تأثير  و  مملكت  سياسي  آينده ي  مورد  در  عبدالحسيني  با  نفري  دو  كه  بعداً  البته 
شوراياري ها بحث كرديم براي هيج كداممان ترديدي باقي نماند كه شوراياري ها آينده اي ندارند و همين امر 
سبب شده تا عبدالحسيني به اين فكر بيافتد كه با توجه به اين آينده ي محتوم كار كنيم. من در ادامه آن داليل 
را نيز نقل خواهم كرد. اما مايليم روند بحث را از نظر صوري هم دنبال كنم تا ببينم اشكال كارم به عنوان 

رئيس جلسه كحا بوده است؟

بازگشت به قواعد
بعد از كمي گفتگوي دو نفره بين من و عبدالحسيني به صرافت افتادم كه اين روش اداره جلسه با آموخته ها 
و با تعهداتمان مغاير است. به جلسه يادآوري كردم قرار بود كه ما بسته ي اوليه قواعد را يادبگيريم و در 
چارچوب همان قواعدي كه ياد گرفته ايم بحث كنيم. يكي از آن قواعد اوليه اين بود كه هر مذاكره اي بدون 
آنكه پيشنهادي مطرح شود خارج از دستور است. به همين دليل بهتر بود و هست كه آقاي عبدالحسيني، پيش 
از طرح اين نكات يك پيشنهاد مشخص ارايه مي دهد و اين مذاكرات حول موافقت يا مخالفت با آن پيشنهاد 
مطرح مي شود. در ادامه پرسيدم بالخره قرار است بعد از اين مذاكرات به نتيجه ي مشخصي برسيم يا نه؟ 
ممكن است اين نتيجه اين باشد كه كالس ها تا پايان استفند خاتمه يابد. بسيار خوب. پس اول بايد چنين 

پيشنهادي مطرح شود و بعد در مورد آن گفتگو كنيم. 

آقاي  كردند.  تأييد  را  آن  درستي  هم  استثناء  بدون  كه  بوده  مفيد  و  مؤثر  آنقدر  من  درس هاي  خوشبختانه 
عبدالحسيني خودش نيز قبول كرد و كاماًل واضح بود كه دارد تالش مي كند تا مباحث خود را در قالب يك 

پيشنهاد مشخص بيان كند. 

من هم از اين فرصت استفاده كردم و خاطر نشان ساختم حتي اگر ما با اين قواعد آشنا شويم لزومًا به اين 
معنا نيست كه مي توايم به سادگي افكار خود را در قالب پيشنهادي مشخص و روشن و دقيقي كه رأي اكثريت 
را هم كسب كند بيان كنيم. بنا بر اين،  بعد از آموزش اين قواعد به تمرين هاي زيادي نياز خواهيم داشت تا 

نظرات خودمان را در قالب پيشنهادي با كيفيت بيان كنيم. 

پيش دستي عليپور
در حاليكه من حرف مي زدم، و عبدالحسيني داشت فكر مي كرد تا پيشنهاد مناسبي مطرح كند عليپور وقت 
گرفت و پينشهادي مطرح كرد. مضمون پيشنهاد اين بود كه قبل از آموزش عرف پارلماني به شوراياري ها بايد 

براي بقاي آن ها كاري بكنيم.

خوب. همين پيشنهاد نشان مي داد كه از نظر فردي مانند عليپور كه حدود 17 سال )اگر اشتباه نكنم(  شورايار 
بوده است، وضعيت شوراياري ها بسيار متزلز است و بقاي آنان چنان زير سؤال رفته كه ضرورت دارد به جاي 

تالش براي آموزش قواعد عرف پارلماني به آن ها، فكري براي نجات آن ها كرد. 

بعد از طرح اين پيشنهاد، روند كار، از نظر صوري به چارچوب قواعد عرف پارلماني برگشت و من هم به 
جاي مجادله با اعضا، كوشيدم نقش مربي/رئيس را ايفا كنم. 

خنثي شدن نقش ستاد اجرايي: 
طرح شوراي محله و مديريت محله

عليپور حدود ده دقيقه صحبت كرد. خالصه ي صحبتش اين بود كه شوراياري ها ديگر نقش مؤثري ندارند و 
حتي ديگر با ما تماس هم نمي گيرند در حاليكه قباًل آنقدر با ما تماس مي  گرفتند كه ما نمي رسيديم سر خود 

را بخارانيم. 

وي كوشيد تا علت اين وضعيت را توضيح دهد و در ادامه به چند طرح اشاره كرد. يكي از آن ها طرحي است 
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كه در كمسيون  شوراهاي مجلس شوراي اسالمي مطرح شده كه بر اساس آن شوراهاي محله تشكيل خواهد 
شد و همين امر وضعيت شوراياري ها را متزلزل كرده است. 

طرح ديگري كه به تزلزل شوراياري ها دامن زده، طرح مديريت محله است. بر اساس اين طرح، تا آنجا كه از 
صحبت هاي عليپور به خاطر دارم، شهرداري براي هر محله، مديريتي را تعريف كرده است كه به يك هيأت 
امناي 13 نفره متشكل از 7 نفر از اعضاي شوراياري ها و 6 نفر افراد منصوب شهرداري پاسخگو است. در حال 
حاضر، شهرداري براي استقرار مديريت هاي محلي ساختمان هايي را در نظر گرفته كه بسيار گرانقيمت هستند 
در حاليكه شوراياري ها تا كنون مكان مشخصي نداشتند. به همين خاطر، شوراياري ها ديگر به ستاد توجهي 

نشان نمي دهند و بيشتر دنبال مديران محلي هستند كه از طرف شهرداري منصوب شده است. 

عليپور هم در ادامه صحبت هاي خود به اين نكته اشاره كرد كه انتخابات شوراياري ها بايد مدت ها پيش برگزار 
مي شد كه عقب افتاد. اما حاال هيچ مقامي مسؤليت تمديد اين شوراياري ها را بر عهده نمي گيرد. نه وزارت 

كشور و نه شوراي شهر. 

جمله معترضه
هنگامي كه بحث تعليق شوراياري ها به خاطر عدم برگزاري انتخابات مطرح شد من به تجربه ي كانون عالي 
كارفرمايي اشاره كردم و توضيح دادم كه  وزارت كار زمان وزارت جهرمي، كانون عالي را به اين بهانه كه 
به موقع انتخابات هيأت مديره را برگزار نكرده است منحل اعالم كرد. كانون عالي به دادگاه رفت و حكم 
دادگاه اين بود كه حتي اگر هيأت مديره اي انتخابات را برگزار نكند باز هم مسؤل است و نمي توان يك نهاد 
حقوقي را به دليل تخلف هيأت مديره در عدم برگزاري انتخابات منحل كرد. در نتيجه تا وقتي به هر دليل 
انتخابات برگزار نشده باشد شوراياري ها به قوت خود باقي هستند و هيچ مقامي حق ندارد و نمي تواند آن ها 

را منحل كند. 

اين تجربه براي عبدالحسيني آنقدر جالب بود كه از من پرسيد مستند قانوني اين حكم چيست؟ من تا آنجا 
كه به خاطر دارم برايش توضيح دادم اما خاطر نشان ساختم چون با قوانين ناظر بر شوراياري ها آشنا نيستم 
نمي دانم به استناد كدام قانون مي توان از حق بقاي شوراياري ها دفاع كرد. اما به طور كلي، اگر شوراياري ها 
يك نهادي حقوقي باشند كه هستند، نمي توان به دليل عدم برگزاري انتخابات آن ها را منحل كرد. به هر حال 

اين نكته براي عبدالحسيني و ديگران جالب بود و سبب شد كه آن ها به اين موضوع فكر كنند.

تصميم األن
در فاصله يك تنفس به ذهنم رسيد كه برخي از اسناد كانون عالي را كه به مبارزه ي كانون براي بقايش مربوط 
مي شود براي كارشنان ببرم. سه نسخه  هم. يكي براي دبير، يكي براي خانم ها و يكي براي آقايان. و اين كار 

را در نشست بعدي انجام خواهم داد. اما ادامه بحث.

عليپور بعد از بيان تجربه هايش كه همه حاكي از متزلزل شدن جايگاه شوراياري ها بود از بچه ها خواست كه 
به پيشنهادش رأي بدهند تا به جاي آموزش عرف پارلماني به بقاي شوراياري ها فكري بكنند.

مخالفت سياري
بعد از عليپور،  سياري به عنوان مخالف صحبت كرد. محور مخالفت او اين بود كه هنوز طرح شوراي محله 
روي هواست و اصاًل آينده ي آن مشخص نيست. حتي اگر روند خودش را طي كند تا در مجلس تصويب 
بشود - كه اصاًل معلوم نيست و اين حاكميت ظرفيت موافقت با شكل گيري شوراهاي محله را ندارد - تا 
مرحله ي اجرايي شدن آن سال ها طول خواهد كشيد. بنا بر اين، حتي اگر وضعيت شوراياري ها متزلزل هم 

شده باشد ربط مستقيمي با طرح شوراهاي محله كه در كميسيون مجلس مطرح شده ندارد. 

وي طرح مديريت محله را هم به معناي تضعيف شوراياري ها نمي داند و معتقد بود كه اتفاقًا با اين طرح 
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وضعيت شوراياري ها بيشتر تثبيت شده است چون آنان عضو هيأت امناء مديريت محله هستند. اما اين طرح 
سبب شده كه موقعيت ستاد اجرايي تضعيف شود چون به نظر مي رسد كه شوراياري ها اين روزها بيشتر با 

مديريت محله برخورد دارند و با آنان رفت و آمد مي كنند كه طبيعي هم هست. 

سفيري هرچند با نظرات عليپور مخالف بود اما با نظرات عبدالحسيني موافق بود كه بعد از عيد و در جريان 
انتخابات داخلي شوراياري ها بچه ها خيلي گرفتار خواهند شد و فرصتي براي شركت در كارگاه نخواهند 

داشت. 

مخالفت خانم ها
خانم ها، به ويژه شرفي و ميالني كه در آموزش اين قواعد بسيار جدي هستند و خيلي خوب اين قواعد را 
يادگرفته اند و يادگيري آن را خيلي ضروري هم مي دانند طرح اين مباحث را در كارگاه آموزشي غيرضروري 
مي دانستند و معنتقد بودند حتي اگر در اين زمينه ستاد با مشكالتي هم مواجه باشد جاي طرح آن ها اين 
كارگاه نيست بلكه كارشناسان جداي از اين كارگاه بايد به بررسي و حل اين مشكالت بپردازند و تصميم 

بگيرند كه مي خواهند به بچه هاي شوراياري ها قواعد عرف پارلماني را درس بدهند يا نه.

جمله معترضه
من - ضمن تأكيد بر اينكه به عنوان رئيس و به عنوان مربي - مي توانم صحبت كنم توضيح دادم از آنجا كه 
قرار بود بعد از آشنايي با بسته ي اوليه قواعد در مورد نحوه ي آموزش عرف پارلماني ب شوراياري ها با هم 
همفكري كنيم، بحث روش آموزش عرف پارلماني به شوراياري ها جزو برنامه ي كارگاه است و اين بحث ها 
اين بحث در چارچوب همان طرح عليپور  اما  بگيريم.  اين زمينه  تا تصميم درستي در  كمك خواهد كرد 
مي گئجيد و مي بايست همان طرح در دستور مي گذاشتيم و همين بحث ها را زير همان عنوان و در جريان 
با وضعيت متزلزل  نتيجه، هرچند بحث در مورد روش برخورد  بررسي همان قطنامه مطرح مي كرديم. در 
شوراياري ها خارج از دستور است، اما بحث در مورد روش آموزش عرف پارلماني به شوراياري ها خارج از 
دستور نيست. با اين همه، نمي شود در مورد آموزش عرف پارلماني به شوراياري ها بحث كرد بدون آنكه در 

مورد بقاي آن ها كه گويا زير سوآل است بحثي نشود. 

پيشنهاد اصالح
در اينجا بود كه ابهام موجود در پيشنهاد عليپور را مطرح كردم و توضيح دادم پيشنهاد عليپور مي گويد براي 
فعال سازي شوراياري ها كاري بكنيم. اما چه كاري؟ پيشنهاد بايد كاري را كه بايد صورت بگيرد بيان كند. مثاًل 

تشكيل كميته اي براي بررسي مشكل و طرح راه حل ها. 

لزومًا نه بالفاضله بعد از طرح اين موضوع از جانب من، اما در جريان بحث ها عبدالحسيني يك اصالحيه 
فعال سازي  براي  طرحي  شوراياري ها  به  پارلماني  عرف  قواعد  آموزش  از  قبل  اينكه  بر  مبني  كرد  مطرح 

شوراياري ها تدوين و به اجرا گذاشته شود. 

من باز هم كوشيدم به عنوان مربي و رئيس جلسه ايفاي نقش كنم. توضيح دادم كه اين پيشنهاد، نوع جايگزين 
اصالحيه است. بعد يادآوري كردم كه پيشنهاد اصالح سه شكل خط زدن، گنجاندن يا افزودن، و خط زدن و 
گنجاندن به خودش مي گيرد. اما اگر يك پيشنهاد به طور كامل خط بخورد و چيز ديگري به جاي كل يك بند 
يا پيشنهاد مطرح شود، آن را جايگزين مي نامند. با اين تعريف، پيشنهاد عبدالحسيني يك پيشنهاد جايگزين 
است و از جمله مهم ترين شرط در دستور بودن جايگزين اين است كه مربوط باشد. بعد از كمي بحث در 
اين زمينه، پيشنهاد جايگزين عبدالحسيني را به بحث گذاشتم. اين پيشنهاد با چند اصالح اوليه و ثانويه مورد 
بررسي قرار گرفت و سرانجام به شكل زير به تصويب رسيد. )نقل به مضمن(: قبل از آموزش قواعد عرف 
پارلماني كميته اي متشكل از كارشناسان و طي دو هفته ي آتي طرحي براي فعال سازي شوراياري ها تهيه و در 

اين نشست به بحث بگذارند. 
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نكات آموزشي
روند بحث در مورد پيشنهاد باال طبق قواعد عرف پارلماني جلو رفت و به نظر من خيلي خوب بود. در 
جريان بحث در مورد اين پيشنهاد چند نكته ي آموزشي مرور شد كه آن ها را يادداشت مي كنم تا در كارگاه 

بعدي مطرح كنم.

اول اين بود كه اگر يك اصالح اوليه يا ثانويه مطرح بالفاصله در دست بررسي باشد چگونه مي توان يك 
اصالحيه اوليه يا ثانويه ديگر مطرح كرد؟ جواب: بعد از تعيين تكليف پيشنهاد اوليه يا ثانويه. 

اگر يك پيشنهاد اصلي و يك پيشنهاد اصالح مطرح باشد، آيا طرح يك پيشنهاد ارجاع به كميته در دستور 
خواهد بود يا نه؟ من خودم جواب اين را نمي دانستم. به جدول پيشنهادها مراجعه كرديم و به نحوي آن را 

رفع و رحوع كرديم. اما بايد با دقت اين سؤال را مطالعه كنم و در نشست آتي به آن بپردازم.

وقتي پيشنهاد ارجاع به كميته مطرح مي شود، بايد ساير دستورات كميته نيز پيش از اخذ تصميم نهايي تعيين 
تكليف شود. اما چه موقع اين اتفاق مي افتد؟ اول در مورد اصل پيشنهاد ارجاع رأي گيري مي شود و بعد ساير 
دستورات كميته تعيين مي شود؟ يا برعكس يا به نحوي ديگر؟ من گفتم كه حضور ذهن ندارم و بعداً مطالعه 

مي كنم و پاسخ مي دهم. خوب است به اين نكات در نشست آتي توجه كنم. 

به هر حال، روند بررسي اين پيشنهاد، به نظرم خيلي خوب جلو رفت و نشان مي دهد كه اگر ما اين قواعد را 
بياموزيم چقدر عالي مي توانيم به تصميم برسيم. 

بعد از كارگاه
اما بحث هاي اصلي بعد از كارگاه و در نشست دو نفره من و عبدالحسيني مطرح شد. هرچند در طول گفتگو 
عليپور مدام و به بهانه هاي مختلف دور و بر ما مي پلكيد و من هنوز علت اين پلكيدن را - غير از عالقه 
شخصي اش - نفهميده ام. به هرحال در ادامه به نكاتي كه عبدالحسيني در اين نشست مطرح كرد مي پردازم. 

1. در حاشيه اين گفتگو به موضوع غزل هم اشاره شد. من با اشاره به بحث عبدالحسيني در مورد  آنجيلو 
گفتم كه با همان خاطره نشان داديد كه درك خوبي از وضعيت نوجوانان داريد و من از اين بابت خيالم راحت 
است. او هم گفت كه خانم حسيني هنوز تماس نگرفته. ما بايد تماس بگيريم. البته سودابه ديروز به من گفت 
كه غزل با ستاد تماس گرفته و گفته كه انتخاب واحد هم براي ترم بعدي كرده و روز هاي خالي اش مشخص 

است. خوب. توجيهي منطقي براي تأخير در دادن جواب. 

2. عبدالحسيني به تشريح وضعيت سياسي آينده ي جامعه پرداخت. به نظر او در شوراي شهر سه جريان 
وجود دارند. اول اصالح طلبان كه عبارتند از مسجدجامعه، نجفي، ابتكار و آن تكنوكار كه اسمش يادم نيست. 
او توضيح داد كه هر كدام از اعضاي اصالح طلب شوراي شهر در يك كميسيون رفتند در حاليكه نمايندگان 
اصول گرايان همه فقط در يك كميسون متمركز شدند و در نتيجه در آن كميسيون اكثريت را دارند در حاليكه 
اصلح طلبان در هيچ كيسيون رأي اكثريت ندارند. او در ادامه توضيح داد كه نجفي اصاًل در شورا حضور هم 
نمي يابد. اين جريان، معلوم نيست كه در انتخابات آتي اصاًل بتواند يا بخواهد كانديدا شود. در نتيجه به نظر 
مي رسد از نظر عبدالحسيني، نيامدن مسجد حامعي در شوراي شهر بعدي قطعي است و اطمينان دارد كه در 

غياب او خودش هم در ستاد نخواهد ماند. 

وي براي تصريح در هيمن زمينه، به گفتگو هايش با يكي از اعضاي اصولگراي شوراي شهر تهران اشاره كرد 
كه با صراحت به او گفته كه من با مسجدجامعي آمده ام و اگر او برود من هم خواهم رفت. وي در همين 
گفتگو به واقعيت هاي ديگري هم اشاره كرد كه نشان مي داد دلسردي افرادي مانند او و مسجدجامعي بسيار 
طبيعي است. حاال شايد بهتر بتوان دريافت اشتياق اوليه ي مسجد جامعي براي سازماندهي به شوراياري ها تا 

چقدر به يأس بدل شده است. 
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3. جريان دومي كه در شوراي شهر فعال است اصول گراها هستند كه رئيسشان چمران است. اگر آنان - به 
زغم عبدالحسيني - اكثريت كسب كنند، تمايلشان اين است كه شوراياري ها را در انحصار بسيجيان حزب الهي 

 ها در آورند و از شوراياري ها به عنوان زيرمجموعه ي خودشان استفاد ه ي سياسي ببرند. 

وي در همين زمينه به خاطره اي اشاره كرد كه بر اساس آن يكي از مداحان عضو يكي از شوراياري ها به 
يكي از اعضاي كميسيون شوراياري شكايت كرده است. آن عضو به عبدالحسيني به كنايه گفته كه ديگر امام 

حسين را هم قبول نداري؟ 

عبدالحسيني خاطره اش از آن مداح را با حوصله برايم تعريف كرد. خالصه اي اينكه مردي با ظاهري مسلمان 
و مداح اهل بيت اما با پرونده اي پر از تخلف. ضمن رسيدگي به پرونده عذر او را مي خواهد و او هم براي 
شكايت به عضو كميسيون مراجعه مي كند. عبدالحسيني در توضيح خود گفت كه به آن مدح گفته بود كه امام 
حسين من با امام حسين تو يكي نيست. و چند نمونه از تفاوت اين دو امام حسين را برايم به عنوان نمونه 

تشرح كرد كه جالب بود:

يكي اينكه روز عاشورا امام حسين بيعت را برداشت و به يارانش اجازه داد كه او را ترك كنند. در حاليكه در 
لشگر ابن زياد كسي جرأت ترك جبهه را نمي يافت. 

نكته ديگري كه اشاره كرد اين بود كه شما مداحان اهل بيت فقط از يكي از دختران پيامبر صحبت مي كنيد 
در حاليكه پيامبر چهار دختر داشت. و دوتا از آن ها را به عقد عثمان در آورد. دختر اولش فوت شد و دختر 
دوم را هم به او داد. آيا در ايران كسي حاضر است دختر دومش را هم به همان داماد خود بدهد كه دختر 

اولش در خانه او فوت شده؟ 

همين نكته ها نشان مي دهد كه عبدالحسيني چه نگاه متفاوتي به اسالم و شيعه دارد. 

برادارش و كميته گزينش
در ادامه گفت كه برادرش عضو كميته گزينش يكي از بانك ها بوده است. بعدها از كميته استعفا داد. دليلش 
جالب بود. مي گفت زناني را كه ما براي كار در بانك ها گزينش مي كنيم همه چادري هستند و فقط نوك 
دماغشان و يك چشمشان از چادر بيرون است. اما وقتي به بانك ها نگاه مي كنيم حتي يك كارمند چادري 
هم نمي بينيم. خوب. اشكال كار در كجاست. البد ما اشتباه كزينش كرده ايم يا خانم ها ما را فريب داده اند يا 
ما آنان را مجبور كرديم كه ريا كنند و دروغ بگويند. به هر حال به همين داليل از كميته گزينش استعفا داد. 

را  آنان  كه  فعالند  تهران  در شوراي شهر  نيز  ديگري  اصالح طلبان جريان  و  اصول گريان  از جريان  غيز   .4
شهرداري چي ها ناميد. آنان از ليست قالي باف وارد شورا شدند و با مديران شهرداري يك جريان هستند. و 

همين ها هستند كه مديريت محله را تصويب كردند تا بتواند شوراياري ها را در كنترل خود در آورند. 

به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه با راه  اندازي طرح مديريت محله، شوراياري ها عماًل بازيچه ي جريان 
شهرداري چي هاي شوراي شهر خواهند شد. 

شبكه اجتماعي قالي باف
به عنوان شاهدي بر اين تحليل، به سميناري اشاره كرد كه قالي باف برگزار كرد و از تمام شوراياري ها خواست 
در آن شركت كنند. آيت اهلل مهدوي كني را هم به آن سمينار دعوت كرد تا شبكه اجتماعي خودش را به او 
نشان بدهد. به مهدوي كني گفته بود كه من يك شبكه اجتماعي در تهران دارم كه در تمام 374 محله ي تهران 
حضور فعال دارند. ظاهراً اصول گرا ها براي نمايندگان مجلس روي شبكه ي اجتماعي آقاي قالي باف حساب 
باز كرده بودند اما هيچكدام از آنان به مجلس راه نيافتند. بعد ها مهدوي كني به كنايه به قالي باف مي گويد: 

پس شبكه اجتماعي ات چه شد؟ كجا بود؟ 
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همين مثال ها كافي است كه آينده ي تاريك شوراياري ها را به نمايش بگذارد و نشان دهد كه چرا عبدالحسيني 
بقاي  بودند، حاال در فكر  به شوراياري ها  پارلماني  قواعد عرف  قباًل آن همه مشتاق آموزش  و عليپور كه 
شوراياري ها هستند. خوب. با توجه به اين شرايط من به عنوان مربي عرف پارلماني و براي ترويج عرف 

پارلماني چه مي توانم كرد؟ 

اقتدار آب شده ي ستاد اجرايي
بين  سياسي  مبتذل  كشمكش هاي  اين  جريان  در  اندازه  چه  تا  شوراياري ها  وضعيت  اينكه  از  نظر  صرف 
جناح  حاي سياسي متزلزلز شده است، به نظر مي رسد علت اصلي تر اين مباحث در بين كارشنان آب شدن 
اقتدار خود ستاد اجرايي باشد. وگرنه، اين كشمكش ها هميشه بوده، در آينده هم خواهد بود. اما عواملي سبب 
شده است كه ستاد اقتداري قبلي خود را چنان از دست بدهد كه به نظرم، حتي اگر بخواهد عرف پارلماني 
را به شوراياري ها آموزش بدهد، اين شوراياري هاي هستند كه اصاًل استقبال نخواهد كرد. آن  هم نه به خاطر 

خوب يا بد بودن قواعد عرف پارلماني، بلكه به خاطر نابودشدن اقتدار ستاد. آيا اين تحليل درست است؟

شواهد زوال اقتدار ستاد
هرچند من هيچ درگيري مستقيم با فعاليت هاي ستاد ندارم، اما بر اساس گفته هاي خود كارشناسان مي توان 
نتيجه گرفت اين ستاد اجرايي است كه اقتدارش را به مرور در ميان شوراياري ها از دست داده است. چند 

نمونه:

1. به خاطر دارم كه ستاد اجرايي به طور جدي در پي سازماندهاي به مجمع عالي شوراياري ها بود. و چه بسا  
قواعد عرف پارلماني را براي كمك به سازندماندهي به همان مجمع عالي هم مي خواستند. اما، بدون هيچ 
توضيحي، طرح مجمع ملي به حاشيه رفت و بعدها عبدالحسيني به اين نكته اشاره كرد كه شوراياري ها به فرا 
خوان ستاد جواب نداده اند و حتي خوشان مجمع ديگري راه  انداخته اند كه البد ستاد هم با انواع ابزارهاي 

منانع از به نتيجه رسيدن آن شده است. آيا بدتر از اين هم ممكن است؟ 

جدي  را  ستاد  كارشناسان  شوراياري ها  ديگر  كه  كرد  اشاره  نكته  اين  به  صحبت هايش  در  هم  عليپور   .2
نمي گيرند و بيشتر دنبال مديريت محله هستند. 

3. به عالوه، عبدالحسيني به صورت غير مستقيم از اين صبحت كرد كه بهتر است قبل از برگزاري كارگاه 
براي شوراياري ها بهتر است از طيق انتشار مطالبي در نشريه در مورد اين موضوع صحبت شود تا در آنان 

عالقه ايجاد شود. 

به نظرم، نكات باال براي نشان دادن زوال اقتدار ستاد اجرايي و ستاد هماهنگي كافي است. اما علت چيست؟ 

برخورد ابزاري
خود عبدالحسيني كه مرد بسيار با هوشي است عمده ترين علت زوال شوراياري ها و به تبع آن زوال اقتدار 
ستاد را برخورد ابزاري شوراي شهر و شهرداري ها و از جمله ستاد اجرايي با شوراياري ها مي داند. اعضاي 
شوراياري ها - به ويژه آن دسته از اعضا كه صاحب نظر و شخصيت هستند - بايد خيلي زودتر از اين حرف ها 
فهميده باشند كه كاره اي نيستند و قرار است دنبال فرمان چمران و قالي باف و حتي مسجد جامعي اين طرف و 
آن طرف بدوند. بديهي است كه پادوهاي شورا تا همين ديروز اين نقش را بازي مي كردند تا حاال كه ارباب 
چرب و چيلي تري به اسم مديريت محله سر دآروده و حاال پادوهاي نان به نرخ روز هم سراغ ستاد اجرايي 

را نمي گيرند. خوب. راه حل؟

اصالت دادن به شوراياري ها
راه حلي كه به نظرم مي رسد يك راه  حال تاريخي است كه خدا مي داند تحقق آن به چند قرن زمان نياز خواهد 
داشت. اين راه حل چيزي نيست جز اصالت دادن به مردم و به رأي مردم. البته به شرطي كه مردمي داراي 
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رأي و اصالت قباًل به وجود آمده باشد. وگرنه خلق انسان طراز نوين، به قول توده اي هاي سابق، كار اين و 
آن نيست بلكه اين انسان را تاريخ و مبارزات تاريخي يك ملت خلق مي كند. 

با اين همه به نظرم مي رسد كه تهران چند ميليوني شرايط عيني شكل گيري تدريخي شهروند را فراهم آورده 
است. به همين خاطر در اين زمينه راهكارهاي زير به نظرم مي رسد:

تفويض تدريخي قدرت به شوراياري ها
1. به نظرم ستاد اجرايي بايد بياموزد كه به مرور بايد قدرت تصميم گيري را به شوراياري ها تفويض كند و 

خودش ابزار اجرايي برخي از تصميم هاي شوراياري ها بشود. 

2. اين كار به يكباره شدني نيست. به همين خاطر،  كارشناسان ستاد بايد از ميان سه هزار و هفتصد شورايار، 
واقعي  قدرت  گرفتن  براي  را  آنان  مرور  به  و  كند  شناسايي  را  شريف  و  شخصيت  با  و  دموكرات  افراد 

تصميم گيري تربيت كند.

3. مهم ترين سند توافق نيز همين كتاب دستورنامه مي تواند باشد. به اين معنا كه به اين افراد گفته شود به 
شرطي كه در چارچوب اين قواعد عمل كنيد تصميم شما براي ستاد اجرايي معتبر خواهد بود و ما تصميم هاي 

شما را - به مثابه قدرت اجرايي يا دولت - اجراي خواهيم كرد. 

4. به نظرم، استراتژي باال، همان استراتژي آموش قواعد عرف پارلماني به شوراياري ها هم هست. 

5. به اين ترتيب، برنامه ي آموزش قواعد عرف پارلماني به شوراياري ها، به معناي روند تفويض اختيار هم 
مسحوب مي شود. 

چقدر خوب است بشود اين نكات را به طور غيرمستقيم به كارشناسان شوراياري ها منتقل كرد تا براي اينكار 
آماده شوند. 

مباحث ديگر
در نشست دو نفره با عبدالحسيني كه اسمش دو نفره بود و تمام مدت عليپور گوش ايستاده بود، چند نكته ي 

ديگر هم مطرح شد.
1. متن اصالح شده ي پيش نويس قرار داد را به او دادم.

2. در مورد اسپيپ هم صحبت كردم. اگر قرار باشد براي شوراياري ها كاري بكنند شايد اسپيپ هم ابزار 
مناسبي باشد. البته شايد اصاًل استقبال هم نكند. 

3. در مورد كتاب هم با او صحبت كردم و اشاره داشتم كه پيش از به هم ريختن اوضاع قرارداد پيش فروش را 
امضا كنيم. او هم تأكيد كرد هر وقت ماكت كتاب را كه براي چاپ آماه شده براي ما بياوريد به مسجدجامعهي 

خواهم داد تا قرارداد را تنظيم و امضاء كنيم. 
4. دوشبنه بعد، يعني دوشنبه آتي، قرار بود در همايش شركت كنند. گفت فردا مشخص مي شود و نتيجه را 

به من مي گويند. هنوز كه چيزي نگفته اند. 

نامه به سعيد
بعد از برگشت به دفتر و با توجه به صحبت هاي عبدالحسيني، نامه اي را به سعيد اردهالي ايميل كردم كه متن 

آن را در ادامه نقل مي كنم. هنوز جوابي به من نداده است: 

جناب آقاي اردهالي 
سالم 

ديروز با دبيرستاد اجرايي شوراياري ها گفتگو داشتم. برخي نكات اين گفتگو براي شما جالب خواهد بود 
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مي دانيد كه انتخابات شوراي شهر نيز روز 24 خرداد 92 همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار مي شود 
جناح اصالح طلبان شوراي شهر - مسجدجامعي، نجفي خانم ابتكار و . . براي كانديداتوري مجدد بايد از فتنه 

برائت بجويند و گمان نمي كنم چنين كنند در نتيجه احتمال عدم حضور آنان بسيار جدي است 
بر سر تصاحب شوراياري ها و تبديل اين نهاد به سربازاني در خدمت هدف هاي سياسي نيز كشمكش ها بسيار 

جدي است 
حذف  دنبل  به  اجرايي  ستاد  فعلي  دبير  قطعي  شدن  بركنار  و  اصالح طلبان  جريان  حذف  با  نتيجه  در 
مسجدجامعي، تمام برنامه هاي موجود اين ستاد و ا زجمله خريد كتاب به صورت جدي مي تواند زير سوآل 
برود. به همين خاطر اگر در نشر دستورنامه رابرت جدي هستيم بايد پيش از اين تحوالت قرارداد را منعقد 

و كتاب را منتشر كنيم 
به دبيرستاد اجرايي شوراياري ها در مورد وضعيت خريد كتاب صبحت  به همين پيش بيني ها  با توجه  من 
كردم. او تأكيد كرد كه هرچه زودتر متني را كه قرار است براي چاپ به چاپخانه بفرستيد بياوريد تا نسبت 

به انعقاد قرار داد اقدام كند 
تا آنجا كه در خاطرم مانده او تأكيد كرد كه نيازي به مجوز ارشاد نيست و ارايه همين متن آماده براي چاپ 

كافي است 
با عنايت به نكات فوق خوب است حتي منتظر مجوز ارشاد هم نباشيم و به موازات صدور مجوز، متني را 
شبيه آنچه كه قرار است به چاپخانه برود براي ارايه به آقاي مسجد جامعي آماده كنيم و شما نيز به مرور وارد 

صحنه شويد تا نسبت به عقد قرارداد اقدام شود 
در اين زمينه اگر كاري الزم است من انجام دهم اوامر شما مطاع خواهد بود 

 قربان شما .داود 
 

برنامه  كارگاه هم  انديشي
بيانيه تعيين تكليف را بار ديگر براي اعضاي كارگاه هم  انديشي ايميل كردم و به منشي  ديروز چهارشنبه 
شهرياري، عطارديان و دكتر معين هم تلفني اطالع دادم. تا تعيين تكليف گارگاه هم  انديشي كار مشخصي 
براي اين كارگاه ندارم. فقط بايد بار ديگر تلفني به هم تأكيد كنم كه حتمًا بيايند و تكليف كارگاه را مشخص 

كنند. يادم باشد كه از اين بيانيه و برنامه  كارگاه كپي بگيرم و در كارگاه توزيع كنم. 

ويرايش يك فصل و ارسال آن
شايد براي زنده نگه داشته شعله ي كارگاه خوب است يك فصل از كتاب را - اعم از ويرايش شده يا ويرايش 

نشده - براي اعضا بفرستم تا احساس نكنند كه اوضاع به خاموشي رفته است. 
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شنبه 30 دي 1391
فردا يكشنبه چهاردهمين نشست كارگاه هم  انديشي عرف پارلماني ساعت 7/30 صبح در دبيرخانه انجمن 
به مالقات  بار  ياداشت، چند  اين  قبلي و  يادداشت  برگزار خواهد شد. در فاصله ي  شركت هاي ساختماني 
سلطاني رفتم و هربار او افراد جديدي را براي آموزش عرف پارلماني معرفي كرد. نشست دوشنبه ي آتي 
كارگاه كارشناسان شوراياري ها به هفته بعد موكول شده است و جز دكتر معين و كيخسروي قرار است همه 
ادامه گزارش  نكاتي ظريفي مشاهده شد كه در  در كارگاه فردا حاضر شوند. در حاشيه ي همين رويدادها 

مي كنم.

تعهد جدي سلطاني
به  ويژه  به  مردم  به  پارلماني  آموزش عرف  به  سلطاني  عبدالفتاح  تعهد جدي  مشاهده   رويداد،  جالب ترين 
وكالست. روز جمعه كه به عيادتش رفتم، به من گفت كه تا كنون با چندين نفر در مورد ضرورت آموزش 
عرف پارلماني حرف زده و همه از اين ايده استقبال كرده اند. همانجا، غير از محمود بهزادي كه جزو موكالن 
مدافع سلطاني است، فردي به نام سعيدي و خانمي به نام ششگالنه هم در بين مالقاتي ها بودند. سلطاني گفت 
كه به اين دو هم در اين باره صبحت كرده و بعد از معرفي من به آنان، از من خواست كه نسبت به معرفي 

عرف پارلماني به آنان اقدام كنم. تلفن رد و بدل كرديم تا بعداً كار را شروع كنيم. 

آمدن نايب رئيس هيأت مديره كانون وكال
كمي بعد مردي با پالتو و كراوات همراه دختر جوانش به عيادت سلطاني آمد. به جاي خوراكي مثل من چند 
كتاب براي سلطاني هديه آورده  بودند. من هم جمهوري افالطون و يك كتاب در مورد آخرين دستاوردهاي 
علمي كه در سال 2004 در آمريكا پرفروش ترين شده بود برايش برده بودم. سلطاني آن آقا را معرفي كرد: 
آقاي  براي  بيمارستان  تخت  روي  همان  از  دارد  كه  شدم  متوجه  بعداً  وكال.  كانون  رئيس  نايب  منوچهري 
منوچهري از عرف پارلماني و ضرورت آموزش اين قواعد به ويژه از سوي كانون وكال صبحت مي كند. بعداً  

از من خواست كه با منوچهري هم شماره تلفن رد و بدل كنيم تا بعداً  كار آموزش را با او هم شروع كنيم. 

همسر رئيس دانا
سلطاني سپس به تعريف از خانمي به نام باغي پرداخت كه همسر سابق رئيس داناي اقتصاد دان است. به 
او هم در مورد عرف  با  گفته ي سلطاني، وي خانمي بسيار توانمند و مديري بسيار شايسته و اليق است. 
پارلماني صحبت كرده و از من خواست كه با او هم تماس بگيريم و به او هم عرف پارلماني را آموزش بدهم. 
همين جا بود كه دريافتم حدس توانگر در مورد تجديد فراش رئيس دانا با دختري كه حدود 35 سال از او 

كوچكتر است صحت دارد. 

برگزاري كارگاه در ايام مرخصي
جالت تر از همه ي اين ها اين بود كه سلطاني گفت قرار است به او مرخصي بدهند و شايد اين مرخصي اگر 
بدهند تا عيد نوروز طول بكشد. و تالش مي كند در فاصله اي كه در مرخصي به سر مي برد كارگاهي براي 

آموزش عرف پارلماني براي وكالي كانون راه اندازي كند. 

من در نظر دارم اين رخ دادها را در جلسه فردا به عنوان بخشي از تالش هاي ترويجي عرف پارلماني گزارش 
كنم. اما يك نكته ي خيلي جالب واكنش آقاي كيخسروي به اين ماجراهاست.

واكنش كيخسروي
صبح امروز سه بار به همراه كيخسروي زنگ زدم. يكبار خاموش بود و دوبار جواب نداد. غروب با من تماس 
گرفت. او در نراق از توابع اراك است و در آنجا تحصيل مي كند و فرداد نيز امتحان دارد. در مورد فردا با هم 
كل كل كرديم. موضوع تصميم گيري را با او در ميان گذاشتم و به او گفتم رأي گيري با نامه  نيز با شرايطي در 
دستور است. در نتيجه اگر دوست دارد مي تواند نظراتش را در مورد موضوع هاي احتمالي فردا براي من ايميل 

ً  كامپيوتر در دسترس ندارد. به همين خاطر تلنفي نظراتش را برايم گفت:  كنيد. ظاهرا
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1. با ادامه فعاليت گروه و ايجاد سازمان موافق است
2. با گسترش آن در اين مرحله موافق است.

3. با ثبت رساندن گروه نيز موافق نيست. 

در پايان گفتگو از من خواست كه خواهش او را هم به جمع منتقل كنم و آن بحث در مورد تغيير ساعت 
برگزاري نشست است. من هم قول دادم منتقل كنم. 

اما نكته ي جالب مخالفت او با دعوت از آقاي منوچهري بود. وقتي گفتم كه آقاي سلطاني آقاي منوچهري 
را معرفي كرد با اداي كلماتي كه عين آن در خاطرم نمانده مخالفت خودش را نشان داد. علت آن را پرسيدم 
گفت من گل هاي سرسبد هيأت مديره كانون وكال را معرفي كرده ام. نمي شود كه هركسي را به اين جمع 
دعوت كرد. ادامه ي اين بحث را به خصوص به صورت تلفني صالح ندانستم. نه به دار است و نه به بار 

است اسمش خاله نگار است. 

موضوع جدي است
موضوع مخالفت واكنشي كيخسروي به دعوت از آقاي منوچهري برايم اهميت دارد. چون كنكاش در آن 
مي تواند بخشي از روحيات ما ايرانيان را به نمايش بگذارد. اساسًا هدف اصلي اين يادداشت ها توجه به همين 
ظرايف و كشف موانع بسيار عميق و پنهان در فرهنگ و شخصيت هاي ماست به اين هدف كه راهكار حل 
موانع فعاليت هاي گروهي دموكراتيك را شناسايي و براي رفع تدريجي آن ها برنامه ريزي و تالش كنيم. چرا 
آقاي كيخسروي در حاليكه به قول خودش گل هاي سرسبد هيأت مديره كانون را معرفي كرده و البته هنوز 
به جايي هم نرسيده با دعوت از منوچهري كه نايب رئيس هيأت مديره كانون وكالست مخالفت مي كند؟ به 
ويژه كه كيخسروي فردي جدي و منطقي است و كم تر ديده ام كه عاطقي و احساسي با مسائل برخورد كند. 

به همين خاطر بايد اين موضوع را با احتياط دبنال كنم و نتايج را وابرسم. 

شهرياري در لندن به دنبال ترويج رابرتز رولز
طي يكي دو روز اخير، پنجشنبه و جمعه و امروز، با تمام اعضاي گروه تماس گرفتم و قرار فردا را يادآوري 
كردم. وقتي حدود ساعت 9 شب شنبه به همراه شهرياري زنگ زدم گفت لندن است. تلفنش مدام قطع و 
وصل مي شد و تنها فهميدم كه دارد تالش مي  كند توضيح دهد كه ممكن است نتواند به جلسه فردا خودش 
را برساند. خوب. چاره اي نيست. با او خداحافظي كردم. ساعت حدود 10 صبح امروز كه ايميلم را باز كردم 
نامه اي از او داشتم. از من خواسته بود تا نشاني كتاب دستورنامه رابرت به زبان انگليسي را براي او ارسال 

كنم تا براي دختر و دامادش خريداري كند. متن مكاتبات:  

نامه شهرياري:
سالم دادود جان  

من لندن هستم و ميخواهم كتاب رابرت را براي دختر و دامادم تهيه كنم لطفًا اسم كامل نويسنده و عنوان 
كتاب را برام ميل كن 
ممنون و به اميد ديدار

پاسخ من: 
سالم 

مگر داماد دار هم شدي؟ مبارك باشد 
عنوان كتاب اصلي: 
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عنوان خالصه آن 
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توجه داريد كه ما ويرايش دهم اين كتاب را در اختيار داريم كه از دور خارج شده و در حال حاضر در 
كشورهاي انگليسي زبان ويرايش يازدهم آن معتبر است. در نتيجه بسيار ممنون مي شوم اگر يك نسخه از  
ويرايش يازدهم اين دو كتاب نيز براي من خريداري كنيد تا نسبت به ترجمه  سه بخشي كه به آن اضافه شده 

اقدام كنيم 
در ضمن پيرامون آموزش اين قواعد كتاب ها و ابزارهاي كمك آموزشي و به ويژه بازي هاي غيركامپيوتري 
نيز فروان است.و همانطور كه خدمت شما عرض كردم در مورد خود اين قواعد نيز كتاب هاي زيادي منتشر 

شده است اما كتاب هنري مارتين رابرت از همه جامع تر و كامل تر است و هر از گاهي به روز مي شود 
بيانيه اي  ضمنًا اگر فردا در ايران نيستي و در نشست هم نمي آيي، در اين صورت شايد مناسب باشد طي 
نظرات خود را در مورد گزينه هايي كه قرار است در جلسه فردا به بحث گذاشته شود و در بيانيه تعيين تكليف 

آمده، اعالم كنيد. 
قربانت داود 

بعد از ارسال نامه باال به نظرم رسيد بهتر است لينك سايت پيام كارفرمايان را هم كه در آن كتاب معرفي و 
ترجمه شده برايش ايميل كنم. متن ايميل دوم:

جناب آقاي شهرياري 
سالم 

در ضمن اين كتاب در لينك زير معرفي و عكس آن  هم منتشر شده است 
 RRRR://RRRRRRRRRRRRRRRRR.RRR/RRRR.RRRRRRRRRRR855

قربان شما. داود 

گفتني است كه در لينك باال فهرست مطالب كتاب دستورنامه رابرت آمده و خواننده با كليك كردن عنوان 
بخش ها مي تواند برگردان فارسي آن ها را كه به صورت فايل هاي اچ.تي.ام.ال در سايت پيام كارفرمايان و 

سايت مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان منتشر شده ببند و پرينت بگيرد و بخواند. 

شهرياري در تهران
حدود ساعت 9 بود كه با خيال اينكه هنوز در لندن است با او تماس گرفتم تا ببينم ايميل ها را ديده و آيا 
ويرايش جديد كتاب را هم براي من مي خرد يا نه؟ صداي او اين بار بسيار شفاف بود. حدس زدم بايد در 
تهران باشد و در تهران بود. خيلي خوشحال شدم كه در نشست فردا شركت خواهد كرد. به او گفتم كه 
هيچكدام از حرف هاي ديشبش را نفهميدم چون موبايل قطع و وصل مي شد. برايم توضيح داد كه گفته بود 
در لندن خيلي برف آمده و 400 پرواز لغو شده و شايد نتواند به تهران بيايد و در جلسه شركت كند. اما 
خوشبختانه پرواز تهران لغو نشده و او هم فردا در نشست حاضر مي شود. هنوز ايميل ها را هم نديده بود. 
به من گفت كه از طريق اينترنت به كتاب ها دسترسي پيدا كرده اند و حال خودشان خواهند توانست موضوع 

را دنبال كنند. 

رهبري آقاي جمالي
بيايد. واقعًا  با آقاي جمالي تلفني صحبت كرده بودم و به او گفته بودم كه شهرياري لند است و نمي تواند 
متأسف شد. جمالي از جديت ها و سؤال ها و تالش جديد شهرياري براي فهم كامل قضايا در كالس خيلي 
خوشش مي آيد. وجود شهرياري به كارگاه تحرك و چالش مي دهد و نبودنش محسوس است. بعد كه فهميدم 
به تهران برگشته دوباره به آقاي جمالي زنگ زدم و به او گفتم كه شهرياري برگشته. او هم خوشحال شد.  از 
جمالي درخواست كرده ام كه فردا رهبري بحث ها را به طور جدي به دوش بگيرد تا شايد فردا مسائل اصلي 
گروه تعيين تكليف شود و بدانيم چه مي خواهيم بكنيم. به نظرم اصاًل مصلحت نيست هيچ تمايلي به رياست 
از خود نشان دهم. اين هم با شخصيتم و هم با قواعد ناظر بر فعاليت ريئس، و هم با مصلحت گروه جور 
نيست. تمام سعي  من اين است كه نشان دهم رئيس جلسه نقشي در هدايت گروه ندارد. و رهبري گرو در 
صحن شكل مي گيرد و هميشه نيز بين افراد مختلف براي هدايت گروه بايد رقابت سازنده و در چارچوب 
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قواعد وجود داشته باشد. در عين حال، و با شناختي كه از تمام اعضاي گروه دارم مطمئن هستم كه بهترين 
شخص براي رهبري گروه، آن هم بدون آنكه رسمًا رياست را بر عهده بگيرد فقط جمالي است. به ويژه 
كه اصاًل دوست ندارد نقش رياست را بازي كند. و هميشه ترجيح مي دهد به عنوان يك انقالبي در صحن 
يا پشت صحنه باشد. اميدوارم فردا تمرين خوبي باشد براي رقابت سالم براي هدايت گروه بين افراد كه 

تمامشان داري قابليت هستند.

واكنش دكتر معين
امروز صبح منشي دكتر معين زنگ زد و خبر داد كه او در نشست فردا شركت نخواهد كرد. من منتظر اين 
خبر بودم. حتي روز چهارشنبه هم كه با دفتر معين تماس گرفتم تأكيد كردم كه اگر قرار شد نيايد به ما خبر 
بدهيد. با صحبت هايي كه معين با من داشت نيامدن او به نظرم بديهي مي رسيد. بنا بر اين وقتي منشي او 

گفت نمي آيد تعجب نكردم. 

اما حرف هايي كه منشي زد خيلي جالب بود. از قول دكتر معين نقل كرد كه گفته شما جلسه را برگزار كنيد. 
آقاي حسيني - يعني من - مي دانند كه به دليل مشكالت نمي توانند در جلسه حاضر شوند. اما يك روز ديگر 

شركت خواهند كرد. به اين ترتيب، مثل بهشتي تكليف ما را به طور كامل روشن نكرد. 

واكنش من
من قباًل تصميم گرفته بودم اگر او در اين نشست ها نيايد متقاباًل من هم در نشست هاي مؤسسه سبحان نروم. 
اما امروز فكر كردم كه اين رفتار واكنشي، منطقي نيست و بايد كمك كرد كه دكتر معين هم به اين جريان تا 

آنجا كه فرصت دارد كمك كند. اصاًل سياست ما بايد جذب مطلق باشد. 

فردا چه بگويم؟
نمي دانم تا چه اندازه خواهم توانست سخن  خود را در جلسه قردا كنترل كنم. اما اميدوارم با نيامدن دكتر 
معين رفتاري بسيار محترمًا داشته باشيم هرچند نمي توانم تمام حرف هايي كه در نشست خصوص بين ما رد 
و بدل شد در جلسه بگويم. اما سعي مي كنم روي اين نكته تأكيد كنم كه در واكنش به نظرات و پيشنهادهاي 
دكتر معين موضع من اين بوده كه اين نظرات را بايد در گروه مطرح كني و اگر رأي آورد به اجرا در خواهد 

آمد. و به اين اعتبار كه دكتر معيني هستي نمي شود براي گروه تعيين تكليف كني. 

واكنش بقيه
دكتر اميري، دكتر بني اسدي، و رزم خواه واكنش قابل نقلي نداشتند. جز اينكه با رزم خواه مفصل صحبت كردم 

تا در پيش برد گروه مشاركت فعال داشته باشد و هدايت گروه بر عهده ي رئيس نيست. 

واكنش گلسرخي: نمونه اي از واكنش متضاد با رياست. 
امروز صبح با گلسرخي هم صحبت كردم. بعد از احوالپرسي گفتم از جمله موارد نادري است كه در جلسه 
نيستيد. خنديد و تأييد كرد. بعد براي بار چندم به خاطر بدقولي به او عذر خواهي كردم. گفت خوب. تنه ات 
به تنه ي بزرگان خورد ه است. منظورش اين بود كه بزرگان هم به وعده وفا نمي كنند. در ادامه برايش توضيح 
دادم كه مسؤليت هدايت گروه برعهه ي اعضا است و هرچه چمع تصميم بگيرد بنده در خدمت خواهم بود. 
او هم - به رغم آنكه از برخورد هاي رياست مآبانه اديب، رئيس وقت انجمن شركت هاي ساختماني آنقدر 
نتيجه  اديب  بد  رفتار  از  با ذكر خاطره اي  بهشتي و جمالي  با  نفره  بود كه در نشست جبراني سه   ناراحت 
گرفت كه اين قواعد خوب هستند،  اما بيشتر اوقات اصرار دارد كه من خودم به دليل شناختي كه از ماجراي 
عرف پارلماني دارم رياست را بر عهده بگيرم و خط بدهم و خط پيش ببرم. اين هم يكي از خصوصيت ما 
ايراني هاست كه آنقدر نسبت به رياست حساس هستيم و تا مرز انداختن رئيس منتخب هم پيش مي رويم. اما 

در عين حال عنان اختيار را به راحتي واگذار مي كنيم. اين پديد نياز به بررسي عميق تر دارد
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تعويق نشست كارشناسان
قرار بود به من خبر بدهند كه نشست دوشنبه ي آتي كارشناسان شوراياري ها به قوت خودش هست يا نه. 
عبدالحسيني به من گفت كه فردا - يعني سه  شنبه قبل - مشخص مي شود و نتيجه را به من مي گويند. اما 
تا امروز كه شبنه بود خبري نشد. يك ايميل براي خانم شرفي فرستادم. در جواب گفت كه دوشنبه براي 
كارشناسان نشست منطقه اي گداشته است و به فرمايش آقاي عبدالحسني نشست به دوشنبه هفته بعدي تعويق 

شد. اين هم واكنشي ديگر از نوع ايروني. و در ادامه ي اوضاع نا به سامان شوراياري ها. 

جواب اردهالي
به نظرم شامگاه روز دوشنبه قبل و بعد از گفتگو با عبدالحسيني نامه اي به سعيد زدم و ضمن تشريح شرايط 
از او خواستم كتاب ها را براي انعقاد قرارداد پيش خريد با ستاد اجرايي آمده كند. چند روز گذشت و خبري 

نشد. دوباره همان نامه را برايش ايميل كردم. با نقل اين دو نامه گزارش را به پايان مي برم:

جناب اقاي اردهالي 
سالم 

چون پاسخ اين نامه را دريافت نكردم، دوباره آن را خدمتتان تقديم مي كنم 
قربانت.داود

پاسخ وي
سالم داود عزيز

خوب است، چون می شود از هريك نسخه ای آماده كرد و به شان ارائه داد و باشان قرارداد بست. ورژن كامل 
ترت را اگر داری برای من بفرست تا به صورت كتاب در آورم برای قرارداد. آيا می توانند »پيش پرداخت« 
پرداخت كنند؟ نمی دانم چقدر می شود روی حرفشان سرمايه گذاری كرد. چون اگر آنها بخرند هزينه توليد 

را می شود جبران كرد وگرنه چندان روشن نيست خريدارش كه باشد. با ارادت

و پاسخ دوباره من

جناب آقاي اردهالي عزيز 
سالم 

بعد از ارسال متن ها، ديگر روي آن ها كار نكرده ام و منتظر نهايي شدن قضيه ماندم. اگر روند كتاب سازي را 
شروع فرماييد، برخي از كاستي ها را فرصت دارم تا تكميل كنم. منهاي ايندكس، اين ها بيش از چند صفحه 

نخواهد شد و ايندكس  را نيز بايد بعد از نهايي شدن متن دست بگيرم. 

اين ها گفته اند تا 50 درصد قيمت خريد را به صورت بن قبل از چاپ مي دهند. اما اينجا كشور امام زمان است 
و ايشان هم غائب اند در نتيجه هرچيزي ممكن است 

با اين همه خوب است كه آماده شويد تا دست شما را در دست آقاي عبدالحسيني و شايد مسجدجامعي 
بگذلرم تا قرارداد را نهايي كنيد. البد روند ارشاد هم كه به موازات جلو مي رود. 

قربانت. 
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يكشنبه اول بهمن 1391
امروز چهاردهمين جلسه هم انديشي عرف پارلماني به عنوان يكي از بهترين نشست ها برگزار شد. بعد از ظهر 
هم بار ديگر به عيادت سلطاني رفتم. چند نفر ديگر هم به عيادتش آمده بودند. تلفن ها را رد و بدل كرديم 
براي برگزاري كارگاه هاي ديگر. به سلطاني گفتم من هم بيايم كنار شما عرفه بزنم. كار و بارم سكه خواهد 

شد. گزارش مفصل تر اين دو رويداد و حواشي آن ها.

غائبان
روز قبل منشي دكتر معين خبر داده بود كه دكتر در جلسه حاضر نخواهد شد. كيخسروي هم گفته بود كه 
در نراق مشغول امتحان است. داشتم فكر مي كردم كه در اين صورت نصاب حاصل خواهد شد. اما درست 
مقابل سنديكا كه رسيدم موبايلم زنگ زد. يك نفر ديگر كه غيبت خودش را اعالم مي كند. مهندس عطارديان 
بود. پرسيد كجا هستم. گفتم مقابل سنديكا. گفت من يك ربع دير خواهم آمد. بچه هستند و پذيرايي خواهند 
كرد. از طرف من از گروه عذر خواهي كنيد. مردي با اين سن و سال و اين قدر جدي و وظيفه شناس و 

وقت شناس. 

وقتي وارد سالن هيأت مديره سنديكا شدم ساعت 7/30 بود و فقط جمالي آمده بود. بعد از احوالپرسي به او 
گفتم كه دكتر معين هم نخواهد آمد. تعجب كرد. و توضيح داد كه وضعيت كشور چنان خراب و آينده چنان 
تاريك است كه هيچ كس هيچ چشم اندازي براي آينده ندارد. هر دو در مورد وضعيت وحشتناك جامعه اتفاق 
نظر داشتيم اما من گفتم تمام وقايع منفي نسيت و اين همه خرابي دستاوردهايي هم داشته و آن  هم آگاهي 
قشرهاي عظيمي از مردم است كه همه به طور جدي دنبال راه حل مي گردند. او هم اين تحليل من را تأييد 
كرد. من در ادامه از قول منشي دكتر معين گفتم كه گفته بعداً خواهد آمد. در نتيجه به اين معنا نيست كه ديگر 
دكتر معين هم ريزش كرد. شهرياري، گلسرخي، بني اسدي، عطارديان و بعد از نزديك به يك ساعت تأخير 
دكتر اميري به ترتيب آمدند و بعد از خوش و بش هاي دو نفره )بني اسدي با گلسرخي و جمالي با شهرياري( 

جلسه را با ارايه گزارشي از فعاليت هاي ترويجي عرف پارلماني شروع كردم. 

شوراياري ها
براي گروه جالب است كه اخبار مربوط به فعاليت هاي ترويجي را بشنود. به همين خاطر گزارش فعاليت هاي 
آموزشي كارشناسان ستاد شوراياري ها را به گروه ارايه دادم و با اشاره به چشم انداز انتخابات خرداد ماه آينده 
و افزايش تعداد اعضاي شوراي تهران از 15 نفر به 31 نفر، عملكرد سه جريان موجود در شوراي فعلي تهران 
را برايشان تشريح كردم و گفتم كه اصالح طلبان به احتمال زياد در شوراي شهر بعدي نخواهند بود و به دليل 
سوءاستفاده ابزاري از شوراياري ها در جهت هدف هاي كوتاه مدت و سياسي گروه هاي مختلف، شوراياري ها 

منزلت خودشان را از دست داده اند و چشم انداز آينده در اينجا هم تاريك است.

طرح شوراهاي محله در مجلس
در ادامه گفتم كه طرحي براي تشكيل شوراهاي محله در مجلس است و هنوز آينده آن مشخص نيست اما 
اگر تصويب شود به جاي شوراياري ها شوراهاي محله تشكيل خواهد شد. از طرح مديريت محله هم حرف 
زدم كه طرفداران قالي باف مبتكر آن هستند و سعي مي كنند از شوراياري به عنوان شبكه اي در خدمت جريان 

سياسي خودشان استفاده كنند. ديگر خيلي وارد جزئيات مأيوس كننده وضعيت فعلي شوراياري ها نشدم.

فعاليت سلطاني
در ادامه به وضعيت سلطاني اشاره كردم و گفتم كه سلطاني در ابتداء قرار بود عضوي از گروه دعوت كنندگان 
5 نفره ي اوليه باشد كه با دستگيري وي گروه دعوت كننده سه نفر )معين، جمالي و من( شديم. حاال او در 
بيمارستان بستري است و من ضمن مالقات از او كپي كتاب ها را در اختيارش گذاشتم تا به زندان ببرد و براي 
زندانيان كارگاه عرف پارلماني بگذارد. بعد ادامه دادم كه سلطاني در همين حال كه در بيمارستان بستري است 
تمام دوستانش را كه عمدتًا وكيل هستند و به مالقاتش مي روند تشويق مي كند تا عرف پارلماني را بياموزدند 
و اميدوار است كه اگر به او مرخصي بدهند در همان مدت كوتاهي كه در مرخصي خواهد بود يك كارگاه  
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متشكل از 30 تا 40 نفر از وكال برگزار كند. در ادامه از عطارديان خواستم در صورت امكان دوباره به دكتر 
سپهري يادآوري كند كه نزد او هم بروم.

گزارش سايران
از سايران خواستم اگر مايل هستند تجربه هاي مربوط به ترويج عرف پارلماني را براي گروه توضيح دهند. 
جمالي خيلي زير لبي خاطر نشان كرد كه در دستور چنين چيزي پيش بيني نشده اما مخالفتي هم نكرد و 
شهرياري، بني اسدي، گلسرخي و عطارديان نكاتي را در مورد فعاليت هاي خود گفتند كه متأسفانه، غير از 
شهرياري كه به دو مورد مشخص اشاره كرد، مثل معرفي  دستورنامه رابرت به دختر و دامادش كه در لندن 
تحصيل مي كنند، و نيز تالش خود براي حمايت از تشكيل يك مؤسسه آموزشي عرف پارلماني، بقيه در مورد 
اهميت قضيه داد سخن دادند و عطارديان نيز وقت زيادي از جلسه را صرف بيان اين نكته كرد كه وي در 
سخنراني خود در كنفرانس بين المللي كار پيشنهاد داده بود كه شوراهاي محلي مسؤليت دادن يارانه به افراد 

نادار را بر عهده بگيرند. 

جع بندي تجربه
اينكه افراد در آغاز جلسه گزارشي از فعاليت هاي ترويج عرف پارلماني خود ارايه دهند ابتكار مفيدي است به 

شرطي كه تأكيد شود در همين زمينه سخن بگويند و اگر كاري نكرده اند سكوت كنند بهتر است. 

پس گيري پيشنهاد
پيشنهاد تعويقي از نشست قبلي مبني بر اقدام نسبت به ثبت گروه همراه با پيشنهاد اصالح آن را مطرح كردم و 
روش هاي مختلف تعيين تكليف موقت يا دائمي آن را به صورت خالصه مرور كردم. هنوز واقعًا براي همه ما 
سخت است كه بتوانيم طرز تفكر خود را با قواعد ناظر بر پيشنهادها تنظيم كنيم. با كمي باال و پائين رفتن به 
اين رسيديم كه جمالي يك پيشنهاد جايگزين مطرح كند. اما وقت مي خواست تا بتواند پيشنهاد مورد نظرش 
را مكتوب و مرتب كند. در همين موقع دكتر بني اسدي درخواست كرد پيشنهادش را پس بگيرد و گروه نيز 

با درخواست او موافقت كرد و پيشنهاد از دستور خارج شد. 

پيشنهاد »اعالم ختم كارگاه و انحالل گروه« بدون هيچ مذاكره اي رد شد و بند سوم بيانيه تعيين تكليف كه 
براي اعضاء ارسال كرده بودم با اصالحاتي به تصويب رسيد. متن قبل از اصالح آن:

تالش براي ايجاد يك سازمان دائمي همراه با عالقمنداني ديگري كه از سوي اعضاي فعلي گروه دعوت 
خواهند شد، براساس قواعد »دستورنامه رابرت« 

»براساس« يا »با توجه به«؟
اين پيشنهاد در بيانيه تعيين تكليف آمده بود. اما دكتر بني اسدي پيشنهاد اصالح داد كه به جاي »براساس« از 
عبارت »با توجه به« استفاده شود. اين پيشنهاد به بحث هاي جالبي كه به ويژه تفاوت تفكر من با او را نشان 

مي دهد دامن زد. 

استدالل دكتر بني اسدي اين بود كه ما نبايد با كتاب دستورنامه رابرت به مثابه يك متن مقدس برخورد كنيم 
و بايد اين حق را براي خود قائل باشيم كه بتوانيم قواعد آن را متناسب با نيازهاي ملي خودمان بومي سازي 
كنيم. شهرياري و من هر دو با اين روند بومي سازي به شدت مخالف بوديم. اما نظر من اين بود كه خود 
اين قواعد اين امكان را پيش بيني كرده اند كه هر جمعي متناسب با نيازهاي خودش مي تواند قواعد رابرت 
را اصالح كند اما اين قواعد به عنوان قواعد اوليه و پيش از شروع بازي بايد مورد استناد قرار بگيرد و طبق 
قواعد همين كتاب هركجاي آن را كه هر گروهي خواست مي تواند اصالح كند. اين بحث هاي ادامه داشت تا 
اينكه دكتر اميري پيشنهاد اصالح ثانويه داد مبني بر اينكه عبارت »به عنوان مبناي آغاز كار« به جمله افزوده 
شود. با اين پيشنهاد اصالحيه،  نكته مورد نظر من هم تأمين شد و پيشنهاد به تصويب رسيد اما آخر آن به اين 

شكل اصالح شد:  . . . با توجه به »قواعد دستورنامه رابرت« به عنوان مبناي آغاز كار. 
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بايد تكليف من را مشخص كنيد كه  اما من براي گروه توضيح دادم كه  تا همين جا دستاوردهاي كم نبود 
چگونه و كي مي خواهيد افراد جديد را به گروه اضافه كنيد. جمالي سعي كرد به صورت غيرمستقيم اين نظر 
را به عنوان نظر گروه مطرح كند كه همه با افزايش افراد جديد موافق هستند. اما من تأكيد كردم كه ما دو 
روش براي افزودن افراد جديد مي توانيم تصور كنيم. هر كدام از اين دو روش، دو برنامه ي آموزشي متفاوتي 
را مي طلبد كه در دهن من اين تفاوت ها برجسته هستند اما هنوز براي شما توضيح ندادم و به اين دليل است 
كه من نياز دارم تكليف اين مسأله را مشخص كنيد تا من بتوانم يك برنامه متناسب با هر يك از اين روش ها 

ارايه كنم. 

پيشنهاد شهرياري
در پايان شهرياري پيشنهاد داد كه دو برنامه و تفاوت هاي آن ها را مدون كن و در اختيار گروه بگذار تا ما هم 

متوجه تفاوت ها بشويم تا بتوانيم تصميم بگيريم. پيشنهاد خوبي بود و قرار شد همين كار را بكنم. 

گفتگو با اميري
اميري خيلي دير آمد. موقع رفتن از او پرسيدم ماجراي بانك چه شد؟ جوابش مبني بر خر تو خر بودن اوضاع 
بود. اما تأكيد كرد كه اعضاء مديريت دانشكده را يك روز دور هم جمع مي كند تا من براي آنان عرف پارلماني 

را معرفي كنم تا بعد براي تدريس آن به دانشجويان مديريت تصميم گيري شود. 

بيماري رزم خواه
غيبت رزم خواه بدون اطالع قبلي و به رغم آن هم تأكيد برايم عجيب بود. ساعت ده به او زنگ زدم صدايش 
در نمي آمد. سرماخوردگي شديد همراه با بيماري فلح كننده ويروسي. برايش آروزي موفقيت و سالمت كردم. 

تجربه هاي اين نشست
1. در بخشي از اين نشست با صراحت اعالم كردم، براي بيان نظرات خود مطلقًا احساس محدوديت نكنيد. 
كنيد. هيچ  به ذهنتان رسيده و مي خواهيد مطرح  به شيوه ي هيأتي و سنتي خودمان چيزي  فرض كنيد كه 
اشكالي ندارد. از رئس جلسه بپرسيد كه براي انجام آن كار چه بايد بكنيد؟ رئيس جلسه وظيفه دارد قواعد 
عرف پارلماني و رويه ي مناسب انجام آن كار را براي شما توضيح بدهد تا بتوانيد در چارچوب قواعد و رويه 
عرف پارلماني كار خود را انجام دهيد. به نظرم اين تجربه بسيار مهمي است و اگر رئيس جلسه خودش با 
قواعد و امكانات عظيم رويه پارلماني آشنا باشد، به خصوص كه با توجه به وجود پيشنهادهايي مانند »سوال 

پارلماني«،  »تقاضاي توضيح« و »تقاضاهاي ديگر« هيچ عضوي دچار مشكل نخواهد شد. 

اين رويه كمك كرد كه مثاًل شهرياري بپرسد كه مي خواهد از بني اسدي سوآل هايي مطرح كند. چه بايد بكند؟ 
به او توضيح دادم كه شما در واقع بايد از پيشنهاد »درخواست توضيح« يا همان »استيضاح« استفاده كنيد كه 

اين شرايط را دارد و اكنون در دستور است. اين سؤال را مطرح كرد و دكتر بني اسدي هم جواب داد.

از دغدغه هاي  نكاتي كه مطرح مي كني وجه آموزشي دارد؟ يكي  آيا  پرسيد كه  يك جاي ديگر شهرياري 
شهرياري از همان اوائل تشكيل كارگاه  اين بود كه مباحث آموزشي از مذكرات پارلماني جدا شود. من امروز 
برايش توضيح دادم كه ما براي بازي به يك بسته اي از قواعد نياز داريم كه اين قواعد را آموزش داده ايم و 
حاال داريم آن ها را تمرين مي كنيم. در جريان اين تمرين ها و بازي ها ممكن است به موردي بربخوريم كه 
قواعد آن را اعضاي مجمع نداند. با توجه به پيشتهاد »سؤال پارلماني« هر عضو مي تواند وقتي قاعده اي را بلد 
نبود از رئيس بپرسد و پاسخ رئيس هم بخشي از بازي محسوب مي شود. حتي اگر عضوي هم سؤال نكند و 
گروه با يك وضعيت جديد مواجهه شود رئيس مي تواند در پاسخ به يك پيشنهاد مفروض »سوآل پارلماني«  
آن جواب را بدهد. شهرياري به نظرم مجاب شده است كه اين روش بدي نيست. به همين دليل امروز با 

گروه خيلي همكاري داشت و خيلي هم فعال بود. 

2. صحبت هاي طوالني و گاهي خارج از موضوع افراد به ويژه عطارديان گروه را خسته مي  كند. بايد فكري 
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براي اين مشكل كرد. حرمت مردي با وجاهت عطارديان سبب مي شود كه نه رئيس و نه ديگران اخطار دستور 
ندهند و او هم با لحن خسته  كننده اش مطالب مطولي مطرح مي كند. بايد فكري براي اين مشكالت كرد و 

كساني بتواتند اخطار دستور بدهند و يا رئيس جلو صحبت آن ها را مؤدبانه بگيرد. 

ساخت الگوهاي رياست پروفشنال
3. در برخي از مواقع رفتارهاي فروتنانه من با اقتدار و هيبتي كه شايد الزمه كار رياست باشد و با معلمي 
متفات است در تعارض قرار مي گيرد. بايد بكوشم براي رياست جلسه يك سبك خلق كنم كه براي ديگران 
الگو قرار بگيرد. درست مثل مداحان يا منبريان كه هر كدام براي خود سبكي دارند ما هم بايد بتوانيم يك 
سبك رياست پروفشنال را تدوين و تمرين و ترويج كنيم. فكر مي كنم انتخاب يك منشي و انتقال برخي از 
كارهاي از رئيس به منشي مي تواند به اين بازسازي اقتدار مدد برساند. به عنوان نمونه، رئيس از منشي بخواهد 
كه پيشنهادها را روي تخته بنويسد. آن ها را اصالح كند يا بخواند. يا اينكه نشست و برخاست رئيس بيشتر 
تحت كنترل باشد و خالصه مانند يك روحاني باالي منبر بايد ذي ظلبگي هاي خودش را بسازد و آموزش 

بدهد. 

صورتجلسه نشست چهاردهم
بعد از بازگشت از عيادت سلطاني، گزارش زير را به عنوان گزارش نشست چهاردهم تدوين و براي اعضاي 
ارسال كردم. نكته ي مهم اين بود كه در دستورنامه رابرت هيچ كجا قيد و تصريح نشده كه اسم غائبان بايد 
قيد شود. به نظرم نوعي به رخ كشيدن خطاي يا مشكل اعضا بود. به همين خاطر در گزارش امروز از غائبان 
سخني نرفته است. بايد اين موضوع را در كتاب اصلي دستورنامه رابرت نيز دنبال كنم. متن صورتجلسه امروز: 

گزارش چهادرهمين نشست هم انديشي عرف پارلماني
يكشنبه اول بهمن ماه 1391

نشست عادي دو هفته درميان گروه هم انديشي عرف پارلماني ساعت 7/45 روز يكشنبه اول بهمن ماه 1391 
در دبيرخانه انجمن شركت هاي ساختماني برگزار شد. 

• گزارش ها
در نخستين بخش از جلسه، برخي از اعضاء گزارش فعاليت هاي ترويجي خود در عرصه عرف پارلماني را 

ارايه دادند.

• مصوبات
1. به درخواست دكتر بني اسدي و اجماع عمومي پيشنهاد اصلي تعويقي از نشست قبلي مبني بر »اقدام نسبت 

به ثبت گروه«  و اصالحيه  ي آن، از دستور خارج شد. 
2. پيشنهاد »ختم كارگاه و انحالل گروه« بدون مذاكره رد شد.

با  دائمي همراه  ايجاد يك سازمان  براي  به تصويب رسيد: تالش  از مذاكره و اصالح  بعد  پيشنهاد  اين   .2
»دستورنامه  قواعد  به  توجه  با  گروه دعوت خواهند شد،  به  فعلي  اعضاي  از سوي  كه  ديگري  عالقمندان 

رابرت« به عنوان مبناي آغاز كار. 
تا دو برنامه پيشنهادي متفاوت براساس دو روش متفاوت گسترش  3. به داود حسيني مأموريت داده شد 
گروه، تهيه و پيش از نشست قبلي براي اعضا ارسال كند تا در نشست آتي بررسي و يكي از آن ها به تصويب 

برسد و به اجرا درآيد. 

• ختم جلسه
جلسه ساعت 9/45 خاتمه يافت.

با تقديم احترام
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داود حسيني
يكشنبه اول بهمن نود و يك

مالقات با سلطاني
حدود ساعت 3 براي عيادت سلطاني به بيمارستان سينا رفتم. مثل هميشه تعدادي وكيل و فعال حقوق بشر و 
نيز همسرش كنارش بودند. به من گفت كه دوشنبه هم قطعًا در بيمارستان خواهد بود اما ممكن است سه شنبه 

او را به بند ببرند يا نبرند. 

حال ديگر خانمش هم مروج عرف پارلماني شده است. من را به خانمي معرفي كرد كه معلم است و قرار شد 
حدود 15 تا 20 معلم را براي تشكيل يك كارگاه آموزش عرف پارلماني سازماندهي كند. من هم به او گفتم 
اگر محل مشخصي داريد بهتر است من نزد شما بيايم اما اگر جايي نداريد مي توانيد در مؤسسه من بيايد كه 
قرار است يك مؤسسه آموزش عرف پارلماني بشود. اين خانم كارت خودش را هم به من داد: مدرس: خانم 
نقي ئي. مدرس رياضيات. نكته جالب: ساعت تماس از 18 تا 20. بعد هم گفت كه اگر برايش شاگرد پيدا كنم 
پورسانت مرا هم خواهد پرداختت. در يك كالم خانمي بسيار اجتماعي و فعال. سلطاني گفت كه مثل خانم 

ماشيني از بچه هاي مشاركت است و خيلي دنبال سازماندهي به معلمان. چه چيزي از اين بهتر؟

خانم ديگر يك وكيل دادگستري بود به نام مريم داراي. او هم شماره تلفن داد و من هم سايت پيام كارفرمايان 
را به او معرفي كردم تا به كتاب دستورنامه رابرت سر بزند. قرار شد اگر كارگاهي براي وكال برگزار شد در 

ان شركت كند. 

آقاي رستگار
تمام اين مدتي مرد ميانسالي با سلطاني دل داده بود و قلوه گرفته بود. سلطاني ما را به هم معرفي كرد و 
فرصت داد كه چند دقيقه اي عرف پارلماني را براي آقاي رستگار معرفي كنم. آقاي رستگار دبير تشكل وكالي 
مستقل است كه حدود 120 نفر عضو دارد. او با كيخسروي هم آشنا ست و خالصه قرار شد كه براي آموزش 

عرف پارلماني به اعضاي تشكل خود اقدام كند. 

با سلطاني و عرب سرخي خدا حافظي كردم و به دفتر برگشتم. روز خوبي بود. 
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دوشنبه 2 بهمن 1391
امروز ساعد حدود 8/30 صبح بود كه گلسرخي تلفن زد. من صبح ساعت 4 بلند شدم و تمام مطالبي را كه 
طي دي ماه روي وب سايت پيام كارفرمايان منتشر كرده بودم پرينت گرفتم و بعد دوباره خوابيدم. در نتيجه 
وقتي گلسرخي زنگ زد از خواب نيمروزي بيدار شدم. همين جا بگويم كه عطادريان در پايان نشست ديروز 
نسبت به ميزان كار من در وب سايت پيام كارفرمايان گله اي كرد كه تصميم گرفتم حضوري گزارش كارهاي 

دي ماه را برايش تشريح كنم.

كالبد شكافي ذهن
برخورد گلسرخي مثل بسياري از ما ايرانيان برخوردي عجيب بود. شب قبل نيز با توجه به مرور روش تفكر 
و حرف زدن و استدالل كردن افراد گروه تصميم گرفته بودم بابي را تحت عنوان كالبد شكافي ذهن اعضاي 
گروه باز كنم و روش استدالل افراد گروه را مورد معاينه دقيق تر قرار بدهم تا ببينم مشكل فكري اين افراد 
چيست و براي درمان آن چه مي شود كرد. تلفن گلسرخي و روش سخن گفتن او موجب شد كه اين كار را 

از همين امروز شروع كنم.

مرور انتقادي نشست هاي قبلي
اين سنت را در كارگاه هاي آموزشي خود باب كرده ام كه موضوع هاي مطرح شده در نشست يا نشست هاي 
قبلي را در آغاز نشست جديد مرور مي كنم و از اعضاء مي پرسم تا هم درس ها مروري شده باشد و هم از 
ميزان پيشرفت كارگاه ارزيابي دقيقي به دست بياورم و بر اساس ميزان پيشرفت گروه درس  ها و مباحث جديد 
را مطرح كنم. اما مرور مباحث و نكات مطرح شده در نشست ديروز هم انديشي عرف پارلماني سبب شد 
كه فقط به تحليل رفتار طبق قواعد عرف پارلماني محدود نشوم بلكه نسبت به كالبد شكافي ذهن و استداالل 
اعضاء نيز همت كنم و اين مؤصوع را به طور جدي بشكافم. به همين دليل،  در كنار كالبد شكافي ذهن با 
هدف تحليل روش استدالل اعضاء و تالش براي ارتقاء آن، مجموعه ي رفتارهاي پارلماني نشست قبل نيز 
مورد تحليل و ارزيابي قرار مي گيرد و در نشست بعدي به بحث گذاشه مي شود. و از همين امروز اين كار 

را شروع مي كنم.

كالبد شكافي ذهن: منظورم چيست؟
از همين جناب گلسرخي شروع كنم. تلفني به من زنگ زده و تقريبًا بدون هيچ مقدمه اي و طبق معمول كه 
نشان مي دهد واقعًا اعتقاد قلبي او است بر اين نكته تأكيد مي كند كه ما بقيه اعضاء گروه به خاطر مشكالتي 
كه داريم فقط در كالس شركت مي كنيم و تا دو هفته ديگر فرصت فكر كردن به اين مسائل را نمي يابيم. 
اما شما - منظورش منم - در اين فاصله مدام به اين موضوع ها فكر مي كنيد و مبتكر برگزاري آن كارگاه و 
آموزش اين قواعد در ايران هستيد و بهتر است خودتان در مورد نحوه ي برنامه ريزي و پيش بردن امور تصميم 

بگيريد و به عهده ي جمع نياندازيد.

اين گزاره باال تقريبًا ترجيع بند هر نوع بحثي با گلسرخي در مورد روش اداره جلسه است. اما، باز هم تقريبًا 
بدون استثناء هر وقت در مورد مسائل مديريتي كارگاه و نحوه ي طرح درس ها بحثي مطرح مي شود بالفاصله 
نظر خودش را بيان مي كند و بدون توجه به بخش اول صحبت خود من را نصحيت مي كند كه بهتر است 
اين طور يا آنطور رفتار كني. به عنوان يك مثال جديد، همين امروز صبح و بعد از آن همه تعريف و تمجيد 
از من و اين كه من به خاطر تجربه و تالشم صالحيت دارم كه  در مورد روش كار گروه تصميم بگيرم، و 
تأكيد بر اينكه بهتر است مسؤليت اين كار را خودت بر عهده بگيري و به دوش جمع نياندازي، بي درنگ و 
در ادامه مي  گويد ولي اصاًل مناسب نيست افراد ديگري به گروه اضافه شوند و بهتر است كه شما كار را با 
همين ده نفر ادامه بدهيد و به نتجه برسانيد. تناقض در گفتار، آن هم در بند و در دو جمله ي پشت سر هم از 
اين آشكار تر؟ مگر مي شود كسي در مقدمه ي يك قضيه از خودش صلب صالحيت كند و در نتيجه ي همان 

قضيه نظرش را با قاطعيت در مورد همان موضوع و خال مقدمه ي خود بيان كند؟ 

گلسرخي در مورد مسائلي ديگري از اين نوع نيز دچار همين مشكل در استدالل منطقي است. مثاًل اصرار 
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داشت كه حتي طرح گرفتن رزومه از افراد براي ارايه به گروه از اساس باطل است و اصاًل نمي بايست به 
كسي اجازه داد كه اين طرح را به عنوان پيشنهاد حتي در گروه مطرح كند. تالش هاي من براي توضيح اين 
نكته كه طبق قواعد دستورنامه رابرت طرح چينين پيشنهادي خارج از دستور نيست در نتيجه من به عنوان 
رئيس جلسه حق نداشتم و ندارم مانع از طرح چنين پيشنهادي بشوم و شما هم به عنوان مخالف مي تواني 
نظرت را بگويي و اگر چنين پيشنهادي تصويب هم شد، شما مي تواني به آن عمل نكني. و از كسي رزومه 
نگيري و آنچه را كه خودت از فرد مي داني در اختيار گروه بگذاري. اما موفق نشدم اين نكات را براي او 

توضيح بدهم. گير كار كجاست؟ 

نمي توان گفت كه گلسرخي آدم با هوشي نيست. او مهندس است و از دانشكده ي فني دانشگاه تهران سال ها 
قبل فارغ التحصيل شده است و اكنون نيز رئيس هيأت امناء يك مؤسسه تحقيقاتي بسيار مهم و معتبر است و 

كنفرانس هايي كه برگزار مي كند كلي اعتبار دارد. اما چرا در اين مسائل اين گونه مي انديشد؟ 

تالش براي فهم منظور او
آيا وقتي از صالحيت هاي من در امر آموزش قواعد پارلماني به گروه سخن مي گويد، در واقع مثل بقيه ي 
ايراني ها، فقط تعارف مي كند؟ آيا با بيان اين نظرات، دارد به نحوي از زحمات من قدرداني مي كند؟  آيا براي 
نشان دان حسن نيست خود نسبت به من اينگونه مطالب را مطرح مي كند؟ يعني نوعي »سالم« به تعريف دكتر 
رضا شعباني معلم تاريخ ما در دانشگاه ملي سابق، به اين معني كه از دست من به تو آسيبي نخواهد رسيد؟ 

و براي شروع يك رابطه ي مسالمت آميز؟ 

براساس قواعد عرف پارلماني و منطق ناظر بر روابط اجتماعي، افراد بايد حتي المقدور از نيت خواني ديگران 
افراد كاري  بايد به معناي صريح و روشن و همه فهم عبارات توجه كرد و به نيت  نتيجه  پرهيز كنند. در 
نداشت. در نتيجه، و بر اساس اين منطق، مسؤليت برنامه ريزي براي آموزش قواعد عرف پارلماني بر عهده ي 
من است. در اين صورت چرا بالفاصله تأكيد مي كند كه بهتر است افراد گروه به همين تعداد فعلي محدود 
بماند و افزايش نيابد؟ مگر دادن چنين نظري به اين معنا نيست كه من به عنوان مربي بايد به نظرات جمع 
توجه كنم؟ و آنچه را كه خود صالح مي دانم عمل نكنم؟ در اين صورت مگر به همين خاطر نيست كه اين 
موضوع را به رأي گروه موكول كرده ام؟ و آيا مگر قرار نيست نظر اكثريت پياده شود؟ و مگر قرار نيست نظر 
اكثريت بر اساس قواعد مورد قبول گروه تعيين شود؟ پس چرا جدا از گروه و به صورت فردي به من زنگ 

مي زند و بر نظر خودش به عنوان يك راه حال منطقي تأكيد مي كند؟ 

يك مشكل ديگر
در همان مكالمه چند دقيقه اي به نكاتي اشاره كرد كه از سوي يكي ديگر از اعضاي گروه در نشست چهاردهم 
مطرح شد. آن فرد مهندس عطارديان بود كه اتفاقًا در كنار گلسرخي نشست بود. و وقتي در مورد روش 
گسترش گروه مذاكره مي شد وي نظر داد كه تعداد گروه در حد همين ده نفر باقي بماند اما اگر گروه با ريزش 

مواجه شد يا عده اي غيبت زياد داشتند، آنان با كسان ديگري جايگزين شوند. 

خوب. اين همه نظري است. تعداد گروه حداكثر ده نفر. اما اگر كساني رفتند، از افراد جديد دعوت شود. 
اين نظر، به طور كلي هيچ ايرادي ندارد به شرطي كه رأي بياورد. اما بسياري ديگر از اعضاي گروه با اين 

نظر مخالفند. 

اما يك اشكال جدي دارد و آن اينكه افراد اين گروه چندين ماه است كه دارند در يك كارگاه قواعد عرف 
پارلماني را تمرين مي كنند تا ياد بگيرند. چطور مي شود اگر يكي از اعضاي گروه رفت، فردي را به جاي 
او دعوت كرد كه هيچ كدام از اين قواعد را نمي داند و قرار است مثل يك آدم صفر كيلومتر وسط يك عده 
انجمن صنفي  ما يك  اگر  با صراحت در نشست گفتم  بازي كند؟ كل مشكل همين است و من  حرفه اي 
مي خواستيم تأسيس كنيم كه مشكلي نداشتيم. با تعداي محدود تر اساسنامه را مي نوشتيم و راحتتر به توافق 
مي رسيدم و بعد افراد عالقمند و معتقد به آن اساسنامه را دعوت مي  كرديم. اما حاال هركس را كه قرار باشد 
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دعوت كنيم، بايد جداگانه براي او كارگاه آموزشي بگذاريم. و هرچه فاصله اين دو گروه در اين زمينه بيتشر 
باشد بدتر است. 

آقاي گلسرخي در مكالمه ي صبحگاهي خود با من به اين نظرات اشاره كرد و با لحن سؤالي گفت آن فردي 
كه اين نكته را مطرح كرد كي بود؟ يعني واقعًا يادش رفته بود كه اين نكات را مهندس عطارديان مطرح كرده 
بود؟ خودش جواب داد فكر كنم دكتر اميري بود يا دكتر بني اسدي. من حدس او را تصحيح كردم و گفتم: 
نه مهندس عطارديان بود. بعد مهندس گلسرخي گفت: عجيب است كه ايشان چنين فرمايشي را مي فرمودند؟ 

خوب از اين پديده چه مي توان نتيجه گرفت؟ آيا حافظه اي مهندس گلسرخي آنقدر ضعيف شده كه به همين 
زودي فراموش كرد كه اين مطالب را مهندس عطارديان مطرح كرد؟ و نكته ي مهم اين كه چطور اشكال 

صحبت آقاي عطارديان را متوجه مي شود اما اشكال صحبت خودش را چرا درنمي يابد؟ 

و از همه غريب تر
و غريب تر اينكه، براي دومين بار، بعد از آنكه حرفش تمام شد، بدون آنكه منتظر نظر من بماند، گفت: از من 
خداحافظ. و گوشي را قطع كرد. خدايا. اين رفتار را ديگر بايد چگونه هضم كرد؟ به نظرم اين روش قطع 
مكالمه ديگر بي نزاكتي و اهانت بار است. چرا آدمي مثل او چنين رفتار مي كند؟ آيا حدس مي زند كل كل 
كردن با من فايده اي ندارد؟ و من مجاب نمي شوم؟ و او هم فقط الزم ديد كه نظر خودش را به من بگويد؟  
در اين صورت، قواعد عرف پارلماني براي همين است. براي اين است كه وقتي افرادي نظرات متفاوتي دارند 
با روش هاي عادالنه اي بتوانند تمايل اكثريت را اندازه گيري كنند و طبق آن جلو بروند. بنا بر اين قرار نيست 
با چند دقيقه بحث نظر كسي عوض شود. در نتيجه، طرح نظرت به من، به صورت شخصي و بيرون از گروه 
چه فايده اي دارد؟ اين نظر بايد در گروه طرح شود و هر نظري كه اكثريت يافت بايد طبق همان عمل كرد. 
در اين صورت فلسفه تلفن صبحگاهي چه بود؟ و چرا به من تلفن كرد و اين طور بي مقدمه  و يك جانبه 

مكالمه را خاتمه داد؟ 

همين نمونه نشان مي دهد كه گلسرخي - شايد مانند بسياري از ما ايرانيان يا حتي بسياري از مردم جهان، كه 
من شناختي از آنان ندارم - هم در نظام فكري اش تضاد و مغايرت و ناهماهنگي مشاهده مي شود و هم در 
رفتارش. آيا رفتار آدمي نبايد دليل داشته باشد؟ و آيا دليل نبايد واجد مهم ترين ويژگي باشد؟ يعني دست كم 

تناقض در گزاره ها و مقدمات و نتايج قضايا نباشد؟ 

كالبد شكافي ذهني: مورد دوم ثبت گروه
يكي از موضوع هاي مهمي كه در گروه مطرح بود و سرانجام در نشست قبلي با پس گرفتن پيشنهاد مربوط به 
ثبت گروه، موقتًا خاتمه يافت، همين موضوع به ثبت رساندن گروه بود. مهم ترين هوادار به ثبت رساندن گروه 
دكتر معين است و احتماالً جدي ترين مخالف به ثبت رساندن گروه هم من هستم. اما ديروز من هيچ فرصتي 
نيافتم كه در اين باره حرف بزنم. چون جو غالب مخالف به ثبت رساندن بود و دكتر معين هم كه طرفدار 
اصلي اين نظر بود در جلسه حضور نداشت. دكتر بني اسدي هم به ويژه با بحث هايي كه به صورت دو نفره 
با هم داشتيم، خيلي اصراري به ثبت گروه نداشت. به همين خاطر خيلي سريع و هوشمندانه پيشنهادش را پس 
گرفت و به غائله خاتمه داد. اما نكته مهم نوع مباحثي بود كه در اين زمينه مطرح شد و باز معرفي نوع و روش 

انديشه در اعضاي گروه است. در ادامه واكنش افراد مختلف به موضع ثبت تحليل و كالبد شكافي مي شود.

دكتر بني اسدي، اذعان به تناقض
اساسًا پيشنهاد »اقدام نسبت به ثبت گروه« و پيشهاد اصالح «بعد از آشنايي ده نفر با قواعد عرف پارلماني« را 
دكتر بني اسدي مطرح كرد. آن هم بعد از انكه دكتر معين درخواست ده دقيقه تنفس كرد تا به صورت غير 
رسمي و در فاصله ي تنفس اين موضوع را به صورت سنتي و هيأتي به بحث بگذارد. بعد از اتمام تنفس من 
گله كردم كه بعد از اين هم تمرين با اين قواعد، باز هم به روش سنتي در اين مورد تصميم گيري مي كنيد؟ 
كافي بود يك پيشنهاد مطرح مي شد و مذاكرات حول همان پيشنهاد شكل مي گرفت. در اين لحظه بود كه 
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دكتر بني اسدي اين پيشنهاد را مطرح كرد و در مرحله  بعدي اصالحيه مطرح شد كه به دليل ختم جلسه به 
نشست بعدي تعويق شد. 

رئيس جلسه از دكتر بني اسدي خواست كه در دفاع از پيشنهاد صبحت كند و او در دفاع از ضرورت ثبت 
گروه فقط به اين نكته اشاره كرد كه به ثبت رساندن گروه مي تواند به گروه امنيت بدهد. اما خودش بالفاصله 
اضافه كرد كه هرچند اگر قرار باشد گروهي را مجازات يا ممنوع كنند هيچ اهميتي به اين موضوع نمي دهند.

اين تناقض آن هم در دو جمله ي پشت سر هم چنان آشكار بود كه مرد آداب داني مثل عطارديان نيز خنده ي 
تمسخر آميز خودش را مخفي نكرد. خوب،  در اين صورت چرا بايد گروه را به ثبت رساند؟

البته، دكتر بني اسدي در اين زمينه فرد بسيار با تجربه اي است. سال هاست كه حكومت، نهضت آزادي را 
مجبور كرده كه نسبت به ثبت اقدام كند اما آن ها از حق خود در به ثبت نرساندن دفاع كرده اند. در نتيجه، براي 
فردي مثل او اين مسأله حتي موضوعيت هم نبايد داشته باشد. در نتيجه، حتي اگر فردي مثل دكتر معين هم 
اظهار عالقه مي كند كه گروه را به ثبت برسانيم، فردي مانند او بايد به مخالفت با دكتر معين مي پرداخت و از 

عدم نياز به ثبت دفاع مي كرد؟ اما چرا از نظر و مواضع دكتر معين در اين زمينه دفاع مي كند؟ 

حريم خصوصي
البته، طبق آموزش هاي عرف پارلماني، نيت خواني كاري غيراخالقي است. در نتيجه به كسي ارتباط ندارد كه 
يك فرد با چه نيتي به يك پيشنهاد رأي مي دهد يا مخالفت مي كند. بر اساس اين آموزه، اينكه چرا دكتر بني 
اسدي اين پيشنهاد را مطرح كرد و بعد آن را پس گرفت به خودش مربوط مي شود. در اين صورت آيا مي توان 
نتيجه گرفت كه با اين رويكرد، بخش قابل توجهي از رفتارهاي منتاقض يا متناقض نماي آدم هاي اطرافمان 

بي موضوع مي شود؟ و آيا اين رويكرد، رهايي بخش نيست؟ 

به نظرم نكته ي فوق بسيار مهم مي رسد و بايد هم بيشتر به آن توجه كنم و هم اگر مطمئن تر شدم كه نظريه 
يا رويكرد درستي يا كارآمدي است نسبت به ترويج و تحكيم آن در خودم و در ديگران به ويژه در كارگاه ها 
بكوشم. با اين همه، تناقض در گفتار دكتر بني اسدي را كه نمي شود كتمان كرد. او هم به ثتب رساندن يك 
اجمن را از نظر سياسي و امنيتي مناسب مي داند و در عين حال در همان جمله اعتراف مي كند كه حكومت 
اگر نخواهد مجوز نخواهد داد و حتي اگر بدهد هم هر وقت بخواهد بدون توجه به آن مجوز ها آن ها را 

منحل و حتي دستگير مي كند. 

2. گلسرخي
گلسرخي هم كسب صحن كرد و در اين زمينه گفت بايد ديد كه آيا انجمن ها يا سازمان هايي مشابه انجمن  
ما قباًل به ثبت رسيده است؟ و از روش ثبت آن ها و تجربه ي آن ها در به ثبت رساندن بهره گرفت. در حاليكه 
بحث در مورد به ثبت رساندن يا نرساندن بود، نمي دانم طرح اين موضوع چقدر در دستور بود. مسأله مورد 
بحث اين بود كه الزم است گروه را به ثبت برسانيم يا نه. بعد شما اين بحث را مطرح كنيد كه اگر قرار شد 

به ثبت برسانيم، تجربه هاي تشكل هاي ديگر را مورد توجه قرار بدهيم. واقعًا ربطي ندارد. 

3. عطارديان
عطاريان بحث خود را در واكنش به آن بخش از صحبت هاي بني اسدي شروع كرد كه گفت مهندس عطارديان 
اين زمينه  انجمن ها دارد و در  ثبت رساندن  به  اشاره كرد كه تجربه هاي طوالني در  قبلي خود  در سخنان 
مي تواند به ما كمك هم بكند. عطارديان اين بخش از صحبت هاي او را به نحوي رد كرد كه نشان داد اتفاقًا 
اعتقادي به به ثبت رساندن گروه ندارد. اما تا آنجا كه حافطه ام ياري مي كند مجموع داليل عطارديان براي 
به ثبت نرساندن اشاره به مشكالت موجود در اين مسير بود. او حتي از مشكالت بودجه و امكاناتي مثل 
جا صحبت كرد و گويا اصاًل توجهي به اين قضيه نداشت كه اگر گروه - حتي اگر به ثبت نرسد - براي 
گسترش فعاليت هاي خود به جا، مكان و بودجه نياز خواهد داشت. و بود يا نبود اين امكانات چه ربطي به 
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ثبت رساندن دارد. 

در بخش ديگري آقاي عطارديان به تأكيد سازمان بين المللي كار بر عدم نياز به به ثبت رساندن هم اشاره كرد. 
به نظرم از نظر سياسي اين نكته ي مهمي است كه انجمن ها به ثبت رساندن را حق خود و تكليف حكومت 
بدانند و نه بر عكس. اما عطارديان در ايجاد ارتباط بين مواضع سازمان بين آلمللي كار و بحث در مورد ثبت 

گروه چندان موفق عمل نكرد و به قول معروف سوژه را شهيد كرد. 

واكنش جمالي و شهرياري
تا آنجا كه به ذهنم مانده هم جمالي و هم شهرياري در پي آن بودند كه با طرح اصالحيه هايي نسبت به بهبود 
پيشنهاد بني اسدي تالش كنند. اما بني اسدي با طرح پيشنهاد پس گيري پيشنهاد خود به اين مباحث خاتمه 
داد و يادم نيست كه استدالل هاي اين دو در مورد به ثبت رساندن يا نرساندن چه بود. هرچند آقاي جمالي 
در گفتگوي دو نفره اي كه اينجا در دفتر داشتيم به موانع سياسي راه اشاره مي كرد. از جمله اينكه يك كاغذ 

جلوي شما مي گذارند كه بايد در آن وابستگي به واليت فقيه را اذعان كني و از اين قبيل.

تحليل مشكل
مرور نكاتي كه در جمع و از سوي افراد مختلف مطرح شد نشان مي  دهد كه اعضاء كم تر از نظر حقوقي 
مسأله را بررسي كردند. در حاليكه مسأله در اساس يك مسأله حقوقي است. به عالوه،  هيچ كدام از آنان به 
اين نكته هم اشاره نكرد كه نظر دستورنامه رابرت در اين زمينه چيست. به نظر مي رسد، مورد دوم حاكي از 
اين است كه افرادي با اين همه تجربه به ويژه در همين زمينه ها فكر مي كنند چيزي كه ندانند وجود ندارد. 

در حاليكه دارد. 

به  رساندن  ثبت  به  تحليل،  اين  اساس  بر  است.  بررسي شده  زيبايي  به شكل  مسأله  رابرت  دستورنامه  در 
معناي به ثبت رساندن ماالكيت گروهي اعضاء بر اموال يك انجمن است. حتي اين به ثبت رساندن نيز در 
انجمن هايي كه ثبت مالكيت گروهي خودشان را ضروري تشخيص دهند، ضروري است. در غير اين صورت 
نيازيه به ثبت گروه نيست. مگر آنكه گروه بخواهد دست به اقداماتي بزند كه بر اساس قوانين ملي آن گروه 

ملزم باشد نسبت به ثبت اقدام كند. 

تا آنجا كه در نظر دارم، در تمام مباحث مطرح شده پيرامون اين قضيه هيچ كس مسأله را از زاويه نياز به به 
ثبت رساندن بررسي نكرد و هيچكس اين اصالحيه را ارايه نداد كه در صورت ضرورت نسبت به ثبت گروه 

اقدام خواهد شد. 

عالوه بر اين، فكر مي كنم حتي برخي از وكال هم مسأله ي ثبت را از نظر اينكه امكان كنترل مالكيت را براي 
دولت فراهم مي آورد بررسي نمي كنند. همانطور كه حتي بر اساس يك دستنوشته مي توان مالكيت را منتقل 
كرد و همان دست نوشته در دادگاه به عنوان سند مالكيت قابل قبول است، اساسنامه ي يك انجمن يا يك 
شركت نيز دست مانند همان بنچاق و دست نوشته ارزش حقوقي دارد و حتي اگر مالكيت گروهي يك انجمن 
در نهاد حكومت به ثبت هم نرسد، به قوت خود باقي و در دادگاه قابل طرح است. به همين خاطر، حتي اگر 

ما گروه را به ثبت هم نرسانيم، مالكيت گروهي ما نسبت به اموال انجمن محرز است. 

سوال و تحليل
خوب. اگر اين بحث هايي كه من مطرح كردم درست باشد، چرا هيچ كدام از اعضاء گروه آن ها را مطرح 
نكردند؟ آيا به اندازه ي من به اين مسائل فكر نكرده اند؟ يا با موضوع آشنا نيستند؟ و آيا خاصيت كار جمعي 
دارند كه در جريان مذاكره در  افراد مختلف در مورد مسائل مختلف تجربه هاي مختلف  نيست كه  همين 
اختيار ديگران مي گذارند؟ آيا يكي از خواص كار جمعي همين نسيت كه قوه ي فكر جمعي را تقويت مي كند؟ 

كالبدشكافي ذهن: مورد گسترش گروه
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يكي ديگر از موضوعات گروه در نشست چهاردهم پيشنهاد گسترش گروه است. هرچند جمالي با اشاره به 
مصوبه گروه به درستي نتيجه گرفت كه در خود مصوبه آمده است كه بايد براي گسترش گروه تالش كرد، 
اما من به موقع توضيح دادم كه اختالف نظر در مورد روش گسترش گروه است. چون دو روش قابل تصور 
است و هر كدام از اين دو روش كه به تصويب برسد، برنامه هاي كارگاه متفاوت خواهد شد. در اينجا بود 
كه شهرياري با تيزهوشي پيشنهاد كرد كه من دو برنامه ي متفاوت را تدوين و ارايه كنم تا گروه بتواند تصميم 
بگيرد. با اين همه، داليلي كه براي گسترش يا عدم گسترش گروه مطرح مي شد، كم و بيش همان مشكالتي 
را از نظر نحوه ي استدالل داشت كه بحث مربوط به به ثبت رساندن. اين داليل يا مستدل و منطقي نبودند، 

منظورم اين است كه تمام آن ها تناقض داشتند. يا وارد نبودند. برخي از آن ها:

ترس از به هم ريختن نظم گروه
ه نظرم شهرياري بود كه از انسجام گروه صحبت مي كرد و انيكه ما در اداره ي همين ده نفر هم وامانده ايم و 

چگونه بايد عده اي ديگر را اضافه كنيم؟ 

همين پيشنهاد را گلسرخي هم در تلفن صبحگاهي خود مطرح كرد. با همين ده نفر كار به جلو ببريم. چرا؟ 
چون از بروز بي نظمي در گروه مي ترسند. عطارديان هم كه اصاًل پا توي يك كفش كرده كه گروه حداكثر ده 

نفر باشد و فقط اگر كسي كم شد جايگزين كنيم. 

به نظر مي رسد هيچ نوع استداللي نتواند بر اين ترس از آينده ي نا روشن غلبه كند. وگرنه، از نظر استداللي 
داليل زيادي مي توان اراه داد. چند نمونه از آن ها:

1. يك جمع پنج شش نفره به قواعد عرف پارلماني در حد دستورنامه رابرت نياز ندارد
2. مشكل ما كار جمي در جمع هاي بزرگ و برگزاري مجامع بزرگ است و گرنه يك هيأت پنح شش نفره 

كه نبايد چندان با مشكل مواجه باشد
3. اگر نياز به سازماندهي به مجامع بزرگ را درك مي كنيم، پس نبايد از سختي كار بترسيم. بلكه بايد با تمرين 

بيشتر اين كار را انجام دهيم. 

خوب. از آنجا كه استدالل هاي فوق نمي تواند گروه را قانع كند، من بايد فكر هاي ديگري بكنم. و اين فكر ها 
همه بايد در راستاي ايجاد اين اطمينان در گروه باشد كه من از پس اداره يك جمع 50 نفره هم برمي آيم. و 

اين فقط به زمان و تمرين نياز دارد. پيشنهاد: 

من آموزش دوستان شما را در يك كارگاه جداگانه آغاز مي كنم و هر وقت كه شما موافق بوديد، آنان را به 
گروه خود دعوت كنيد. 

بايد روي پيشنهاد باال كه االن به ذهنم رسيد بيشتر فكر كنم

مرور قواعد عرف پارلماني
غير از بحث محتوايي، مرور عملكرد جلسه چهاردهم نشان مي  دهد كه در چند مورد بايد نسبت به قواعد 

حساسيت بيشتري نشان بدهم:
1. حمايت از پيشنهاد رعايت شود يا نه؟ يك بام و دو هوا نمي شود

2. نحوه كسب نوبت با بلند كردن دست. قاعدمند شود. 
3.  به افرادي كه خارج از موضوع حرف بزنند اخطار شود. 

موارد ديگري هم بود كه االن به يادم نمي آيد. براي جلسه بعد بايد دو قسمت كوتاه از كتاب را پرينت بگيرم 
و توزيع كنم: مطلب مربوط به تفاوت گروه هاي كوچك و بزرگ. و بخش مربوط به ثبت رساندن گروه. 
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دوشنبه 9 بهمن 1391
ديروز دوازدهمين نشست كارگاه عرف پارلماني كارشناسان شوراياري هاي برگزار شد. امروز هم قرار است 

ساعت 11 با شهرياري صحبت كنم. گزارش اين دو رويداد:

صبح ديروز بود كه همراهم زنگ زد. خانم شرفي بود كه پرسيد آيا مي شود جلسه فردا را امروز برگزار كنيم؟ 
از نظر من اشكالي نداشت. به همين خاطر به جاي دوشنبه، اين نشست را ديروز يكشبنه برگزار كرديم.

پيشتر طي ايميلي از خانم شرفي پرسده بودم كه آيا طرحي كه قرار بعد دو هفته بعد براي بحث آماده شود 
آماده شده است؟ و اگر نه، طرح عليپور در دستور خواهد بود يا نه؟ شرفي جواب داد كه طرح آماده نشده و 
عليپور نيز در جلسه نخواهد بود. به همين خاطر اين نشست فقط آموزشي باشد. خودم را براي يك نشست 

آموزشي آماده كردم و دوباره به او ايميل زدم:

خانم شرفي سالم 
لطفًا به دوستان بفرماييد براي ارايه توضيح در مورد خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهادهاي زير - كه در 

نشست هاي قبلي تصميم گيري شده - آماده باشند: 
يك. شما و آقاي عبدالحسيني براي تكميل بحث در مورد پيشنهاد اصالح 

دو. خانم ميالني و آقاي نيك فالح براي پيشنهاد ابطال/اصالح مصوبه 
سه. آقاي سفيري براي پيشنهاد تعويق نامشخص 

چهار. آقاي مظاهري براي پيشنهاد تقاضاها و سؤال ها 
تمام دوستان يك نسخه از متن هاي مربوط به خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهادهاي فوق را كه پيشتر 

در اختيارشان گذاشته شده همراه داشته باشند 
پيشنهاد بررسي بند بند نيز در اين جلسه تدريس مي شود. همراه داشتن متن مربوط به اين پيشنهاد نيز الزامي 

است 
جدول پيشنهادها، خالصه مطالب، و سؤال هاي امتحاني انجمن ملي پارلمانتارين ها را نيز همراه داشته باشند 

ممنون. حسيني

خوشبختانه در كالس ديروز تمام بچه ها يك پوشه همراه از اسناد فوق الذكر همراه داشتند. با اين همه، خانم 
با  نيز  بيرون ستاد جلسه داشت و عبدالحسيني  ميالني، و آقاي عبدالحسيني كمي دير آمدند: خانم ميالني 

مسجدجامعي. من تا رسيدن اين دو چند سوال مطرح كردم:
مشروعيت دستورنامه رابرت از كجا ناشي مي شود؟ 

خانم طاعتي، مظاهري و نيك فالح به اين سؤال جواب دادند و من هم كمي در اين مورد حرف زدم و كتاب 
مباني دموكراسي را به بچه ها معرفي كردم و فقط سفيري ايميل داد كه متن پي.دي.افي آن را برايش بفرستم. 

توضيح خانم شرفي
خانم شرفي در ادامه خالصه هفت خصوصيت توصيفي استاندارد پيشنهاد اصالح را، ضمن رو خواني تشريح 
كرد و در جريان همين تشريح از ساير بچه ها نيز سؤال هاي مطرح شد. عبدالحسيني هم با طرح سؤال هاي 

جالب و سماجت در گرفتن پاسخ هاي دقيق به تعميق بحث ها خيلي مدد رساند. 

بحث كليدي در مورد پيشنهاد تعويق مشخص يا نامشخص در ارتباط با پيشنهاد اصالح بود. در جريان همين 
بحث ها، برخي از سوآل ها را نيز مطرح مي كردم كه نشان مي داد آقايان آن ها را بلد نيستند. با صراحت گفتم 
كه حتي در همان نشست هاي اوليه وقتي اسن سؤال ها را مطرح مي كردم خانم ها ناراحت مي شدند كه چرا 
اين مباحث تكراري را مطرح مي كنم. اما حاال شاهد هستند كه بعد از اين همه مدت، هنوز آقايان اين نگات 

را ياد نگرفته اند. باز هم آقايان قول دادند كه در فراگيري بحث ها جدي باشند كه نيستند. 
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شرفي: چهره ي موفق
با عبدالحسيني  او  امروز  بسيار جدي  به خصوص بحث  تمام بچه هاي كارگاه اشرفي مي درخشد.  ميان  در 
و كوتاه نيامدنش در مورد اصرار هاي عبدالحسيني نشان داد كه مطلب را خوب مي فهمد و نيز مي فهمد كه 
فهميده  است در نتيجه با اصرار ديگران جا نمي زند. وقتي از او تعريف كردم، خانم ميالني گفت كه او از 
استادياران )يا اصطالحي ديگر( در دانشگاه فارابي بوده است. كمي هم در مورد اين دانشگاه مجازي توضيح 
داد و چون هيچي در اين مورد نمي دانستم خيلي اصرار نكردم. خالصه اش اين بود كه در سطح جهاني يك 
دانشگاه مجازي ايرانيان ايجاد شده كه شعبه داخل ايران آن، فارابي بوده است و خانم ميالني در اين دانشگاه 
درس مي خوانده و خانم شرفي هم كمك استاد يا استاديار بوده است. به هر حال، خانم شرفي بسيار با هوش 

و جدي است. بعد از او ميالني، و بعد از خانم طاعتي. مرد ها، به جز عبدالحسيني زياد جدي نيستند. 

تصميم درجا
منظورم از اصطالح تصميم درجا تصميم هايي است كه هنگام نوشتن اين خاطرات به نظرم مي رسد. ضمن 
تأمل در فاصله نگارش دو بند، به اين فكر كردم كه متن هاي مربوط به توصيف خصوصيات توصيفي استاندارد 
پيشنهادها بسيار فشرده و دقيق هستند و درك  آن ها دشوار. در طول بحث هاي امروز چند بار عبدالحسيني 
اظهار نگراني كرد كه اين ها را چطور مي شود به مردم درس داد؟ اين نگراني جدي است. اما بقيه ي متن ها به 
توضيح بيشتر و ارايه مثال ها درك فهم را تسيهل مي كند. به همين خاطر به نظرم رسيد كه متن كامل پيشنهادها 
را بار ديگر  بعد از ويرايش براي بچه ها ارسال كنيم تا همه ي متن را با هم بخوانند اما فقط همان بخش 

خصوصيتات استاندارد را توضيح دهند. بايد در مورد اين تصميم پيش از اجرا بيشتر تأمل كنم. 

بعد از كارگاه
بعد از خاتمه كارگاه چنددقيقه اي با عبدالحسيني بيرون از كالس گپ زديم من گفتم صبحت هاي دفعه ي 
قبل حاكي از نااميدي بود. و او دوباره با تحليل وضعيت آينده نيروهاي سياسي در آستانه انتخابات رئيس 
او گفتم كه در  به  اين همه  با  ندارند.  آينده اي  بود كه شورياري هاي  اين  جمهوري و شوراي شهر نظرش 
آموزش عرف  به  نسبت  و حتي  بگذاريم  بحث  به  مي توانيم  را  اين چالش ها  تمام  عليپور  چارچوب طرح 
باشند  نداشته  كه شوراياري ها وجود  در صورتي  بچه هاي خوب شوراياري ها، حتي  از  بعضي  به  پارلماني 
تصميم بگيريم. و عبدالحسيني نظرش اين بود كه اگر ستاد را جمع كنند تعداد كمي از بچه ها نسبت به اين 

قضيه متعهد خواهند ماند. 

در مورد اينكه بچه هاي ستاد همه »گاوصندوق« هستند هم صحبت كرد. اول منظورش را نفهميدم. بعد از 
توضيح معلوم شد كه بچه هاي ستاد راز دارند و اسراسر ستاد را در شوار درز نمي دهند. در رابطه با غزل اين 
نكته برايم اهميت يافت و مطلبي در اين زمينه گفتم كه غزل را هم خودتان بايد در اين زمينه ها توجيه كنيد. 

به هر حال در مورد مسائلي مانند اسپيپ،  قرارداد نشر كتاب، حرفي نزدم. ظاهراً سرشان خيلي شلوغ است. 

راهبرد كوتاه مدت
به نظرم در كوتاه مدت بايد روي آن بخش از مشكالت شوراياري ها تمركز كنيم كه عرف پارلماني مي توانند 
انتخابات داخلي شوراياري ها،  برگزاري  مثاًل روش هاي غيراصولي  كند.  به كارشناسان كمك  در حل آن ها 

اصالح آئين نامه ها و تدوين آئين  نامه هاي جديد

عرف  دانش   مي توان  و  نمي گذرد  كالس  برگزاري  كانال  از  شوراياري ها  به  پارلماني  عرف  آموزش  لزومًا 
پارلماني را از طرق ديگري در شوراياري ها ترويج كرد. نكته ي مهم نيز همين است. 

صحبت با شهرياري
از هفته ي پيش دنيال گرفتن وقت مالقات با شهرياري بودم. ترجيح اين بود كه با او و مهندس رزم خواه 
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نشست مشترك داشته باشيم. ديروز خانم حكمت خبر داد كه نشست مشترك با آن دو تا شنبه دست نخواهد 
داد. به همين خاطر قبول كردم كه جداگانه با آن دو نشست داشته باشم. نشست با شهرياري امروز ساعت 
پارلماني  انديشي عرف  كارگاه هم  آينده ي  برنامه ي  مورد  اين نشست در  در  قرار است  بود.  يازده خواهد 
صحبت كنم و براي شهرياري توضيح دهم كه بهتر است نسبت به گسترش كارگاه از همين حاال فكر كرد. 

بايد ديد نتيجه چه خواهد شد. 

ادامه گزارش بعد از مالقات با او. 
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سه شنبه 10 بهمن 1391
ديروز با خانم دهقان همسر آقاي سلطاني تلفني صحبت كردم. با همسرش مالقات داشته است. حالش خوب 
است اما اجازه نداده اند كتاب ها و از جمله دو كپي كتاب هاي عرف پارلماني را كه به او داده بودم داخل زندان 
ببرد. با مرخصي او هم مخالفت كرده اند. دليلش به شرايطي برمي گردد كه در روز هاي اخير در ايران ايجاد 
كرده اند. با حمله همزمان به تعدادي از رونامه هاي نيمچه اصالح طلب، بيش از 12 نفر از روزنامه نگاران را 
دستگير كرده اند. خانم تسخيري هم كه ضمن كار در سنبله با آو آشنا شدم جزو دستگير شدگان است. اتهام 

آنان همكاري با رسانه هاي فارسي زبان خارجي است. 

اخيراً واليتي گفته كه حمله به سوريه حمله به ايران است. احتمال حمله پيش دستانه اسرائيل به ايران وجود 
دارد و شايد اين سختگيري ها به همين خاطر باشد. يا به انتخابات مربوط باشد كه مي خواهند نشان دهند اين 
دوره با ساير دوره هاي فرق دارد. ظاهراً سياستشان كور كردن هر روزني است كه ممكن است از آن شلوغي 
بيرون بزند. در عين حال خبر انفجار در تأسيستات زير زميني فردو هم منتشر شده است. خالصه، جو خيلي 

متزلزل است و وضعيت حاكميت افتضاح است. 

)خانم دهقان آخر شب زنگ زد و گفت چون قباًل نمي توانست اين نكات را بگويد حاال زنگ زده تا توضيح 
بدهد كه سلطاني كتاب خالصه »دستورنامه رابرت« را به زندان برده و حاال انگليسي آن را مي خواهد. قرار 
شد از آن كپي بگيرم و وقتي از اكباتان به دفتر مي آيد به او بدهم تا از طريق كساني كه به مرخصي مي آيند 
براي او به زندان بفرستد. به او گفتم به سلطاني بگويد كه خالصه ي آن براي افراد بسيار مبتدي است و حتمًا 
بايد اصل آن را بخوانند. بعد از او پرسيدم كه چرا ديروز كه به او زنگ زدم اين حرف ها را نزد؟ او جواب 

داد كه آن موقع در خانه بوده و حاال از تلفن بيرون زنگ مي زند كه كنترل نمي شود.(

به اين ترتيب مي توان گفت اميدوار بود كه بچه هاي سياسي زندان با اين ايده در سطح ابتدايي آشنا شوند و 
به كتاب اصلي نيز عالقمند خواهند شد.

گفتگو باشهرياري
گفتگو با شهرياري خيلي جالب بود. او با پيشنهادهاي من مبني بر اينكه نسبت به افزايش گروه در شرايط 

فعلي اقدام كنيم موافقت كرد. نكات مهم ديگري در اين نشست مطرح شد. خالصه آن ها:

شهرياري را در اتاقي مالقات كردم كه پيشتر محل كار رزم خواه بود. اتاقي جمع و جور و حاال با وسايل 
شيك و اشرافي: ميز بسيار بزرگ، 4 مبل راحت و خوش رنگ، و يك سري قفسه كتاب هاي كم اهميت كه 
يك ستوان آن به آويز لباس اختصاص داده شده است. شهرياري كت من را در همان گنجه آويزان كرد و 

بحث  ما شروع شد.

توضيح علت سماجت ها
شهرياري در ابتداء اين نشست تريبون را در اختيار گرفت و با ذكر خاطراتي كوشيد توضيح دهد كه اگر سر 
كالس در مورد فهم برخي از نكات حساسيت به خرج مي دهد نيت خير دارد و علتش اين است كه اين قواعد 
و آموزش آن را كاماًل جدي گرفته و مايل نيست اين دانش فني وقتي وارد ايران مي شود دچار سرنوشت ساير 
محصوالت غربي شود و به ابتذال بيافتد. او براي توضيح نظراتش به وضعيت رانندگي در ايران اشاره كرد و 
حتي به ذكر مثالي در مورد دعواي دو راننده پرداخت كه هر دو ماشين هاي مدل باال سوار بودند اما به خاطر 

يك مسأله احمقانه به جان هم افتادند. 

بيان توصيفي و نه تئوريك
نظرات  نمي توانند  شهرياري  مانند  افرادي  چرا  كه  است  طرح  قابل  سؤال  اين  گزارش  از  بخش  همين  در 
خودشان را به صورت نظري و تئوريك مطرح كنند و نياز دارند با ذكر و توضيح خاطرات و تشريح تجربيات 
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مصداقي نظرات خودشان را بيان كنند. 

در جريان همين گفتگو ها چندين بار از شهرياري خواستم تا منظورش را اول در يك عبارت بيان كند و 
بعد به تشريح آن بپردازد. به عنوان نمونه منظورم اين بود كه احيانًا در ابتداء بايد بگويد كه بومي شدن عرف 
پارلماني منجر به تحريف مفاد آن خواهد شد. و بعد در توضيح بيشتر، و در صورتي كه مخاطب منظور او 
را درك نكرده بود، با ذكر مصاديقي به تشريح منظور خود بپردازد. ظاهراً اين مشكلي است كه به طور كلي 
اذهان غيرپرورده و خام دارند. در حاليكه اساسًا ابزار تفكر، مفاهيم هستند و علم و دانش چيزي به معناي 

خلق مفاهيم و توصيف روابط و نسب بين آن ها نيست. 

ما همين مشكل را در فهم متن »دستورنامه رابرت« داريم. آنجا كه بحث در سطح مفاهيم جلو مي رود، فهم 
آن براي مخاطبان عادي بسيار دشوار مي شود. 

همين مشكل در مذاكرات نيز خودش را نشان مي دهد. به جاي آنكه افراد منظور خودشان را ابتداء در عبارتي 
دقيق و مشخص بيان كنند، نياز دارند با توصيف و تشريح ماجرا به بيان منظور خود بپردازند. 

در هر صورت، من سعي مي كردم ساكت باقي بمانم تا او به طور كامل حرف هاي خودش را بزند. به نظرم 
محور حرف هاي بخش اول صبحت او اين بود كه نگران كج فهمي و انحراف قواعد عرف پارلماني در ايران 
است و به همين خاطر اصرار دارد كه اين قواعد به صورت دقيق و كامل فهميده شود و علت اصرار ها و 

پافشاري هاي او در كارگاه نيز همين است. واكنش من به اين بخش از نظرات شهرياري چه بود؟

تأييد اين دغدغه
در وحله اول اين دغدغه او را تأييد كردم و اصرار داشتم كه در اين دغدغه  با او سهيم هستم. بعد با اشاره 
به چند خصوصيت آقاي سيد محمد بهشتي يادآوري كردم كه در اين زمينه به خصوص آقاي بهشتي داراي 
وسواس علمي و صاحب نظر است و يكي از داليل من براي دعوت از ايشان همين حساسيت هاي وي به 

موضوع ايراني شدن فناوري هاي بيگانه است.

يكي از خاطراتي در كه در اين زمينه نقل كردم خاطره اي بود كه خود بهشتي در خصوص دعوت سيد محمد 
خاتمي از او براي اظهار مشورت در مورد مصادف شدن عيد و عاشورا برايم نقل كرده بود و بهشتي نيز در 
كابينه اين استدالل را ارايه داده بود كه بهتر است دولت هيچ اقدامي در اين زمينه نكند چون مردم خودشان 

بلدند چه بكنند. 

به عنوان يك شاهد مثال ديگر به موضوع ضرورت شفافيت در رعايت قواعد عرف پارلماني اشاره كردم كه 
مورد اشاره سيد محمد بهشتي در همان نخستين نشست كارگاه عرف پارلماني بود. همانجا بود كه بهشتي 
توضيح داد كه مردم ايران بر خالف لرها، شفاف نيستند در صورتي قواعد عرف پارلماني براي مردمي با 

روابط شفاف ايجاد شده است. 

براي شهرياري توضيح دادم كه در اين زمينه كلي با آقاي بهشتي صحبت كرده ام. و توضيح داده ام كه نبود 
شفافيت محصول شرايط استبداد سياسي در ايران بوده كه همه را مجبور كرده براي بقاي خود مارمولك صفت 
شوند. در ادامه توضيح دادم كه اين خصلت ها در روندهاي تاريخي است كه تغيير مي كنند يا نمي كنند. اما 
اعضاء يك انجمن يا يك گروه احتماالً خواهند توانست كه با تمرين و اراده، روابط شفاف را بين خودشان 

حاكم كنند و ما بايد در همين زمينه تمرين كنيم. 

تحليل هر كالس
در ادامه، و به رغم ميل باطني، برايش توضيح دادم كه بعد از هر كارگاه، اعضاء كالس دنبال كارهاي خودشان 
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مي روند و اين طبيعي هم هست. اما من تقريبًا تمام جزئيات كالس را در فاصله دو كالس از زواياي مختلف 
اين  كه  تمرين مي كنم  كنم و حتي  پيدا  راهكار  كدام حتي  براي هر  و  بيابم  را  تا مشكالت  تحليل مي كنم 

راهكارها را اجرا كنم. 

گفتم  و  كردم  اشاره  گروه  رساندن  ثبت  به  خصوص  در  مذاكره  موضوع  به  نمونه،  عنوان  به  و  ادامه  در 
مدت هاست كه گروه در مورد اين موضوع مذاكره كرده است اما براي من اين سؤال مطرح بوده كه چرا گروه 
به موضوع اصلي نپرداخته است. بعد به تفاوت به ثبت رساندن و مكتوب كردن اسناد مالكيت اشاره كردم و 
توضيح دادم كه به عنوان نمونه، شما مي توانيد ماشين خودتان را به نام من كنيد، يا بفروشيد يا هبه كنيد يا 
صلح كنيد. براي اين كار، كافي است طي يك نوشته اين معامله را مكتوب و امضاء كنيد. اين معامله قانوني 
است و انتقال مالكيت مشروع است. اما نيروي انتظامي از اين معامله خبري ندارد. در نتيجه اگر من با اين 
ماشسن تصادف كنم و كسي را بكشم و انكار كنم، مدركي وجود ندارد كه نشان دهد ماشين مال من بوده و 
مسؤل آن من هستم. همين مثال در مورد انتقال مالكيت خانه نيز صدق مي كند. افراد مي توانند فقط با امضاء 
يك سند مالكيت خانه را منتقل كنند و اين انتقال قانوني است. اما دولت و شهرداري و ساير سازمان هاي 
دولتي براي ارايه خدمات بايد از اين نقل و انتقال مالكيت ها با خبر باشند به همين دليل اگر مالكان بخواهند 
از امكانات دولتي استفاده كنند ملزم هستند انتقال مالكيت را به دولت گزارش دهند كه همان به ثبت رساندن 
است. بعد ادامه دادم، وقتي افرادي اساسنامه يك انجمن را امضاء مي كنند، در واقع يك مشاركت مدني و 
يك شخصيت حقوقي شكل گرفته كه مي تواند به صورت گروه مالكيت پيدا كند. داراي خانه و اموال شود. 
اما هرگاه الزم شد از امكانات دولتي استفاده كند ناگزير است مالكيت خودش را به اطالع دولت برساند و 
به مثابه يك شركت خودش را به ثبت برساند. در نتيجه، جواب اصلي براي پيشنهاد به ثبت رساندن مؤسسه 
اين بود كه در هنگام ضرورت نسبت به ثبت گروه اقدام خواهد شد. اما افراد مختلف نكات مختلفي را مطرح 

كردند كه ربطي به موضوع نداشت و خارج از دستور تلقي مي شد. 

اشاره به صحبت هاي عطارديان
در ادامه و به عنوان نمونه اي از خارج از موضوع صحبت كردن اعضاء گروه به صحبت هاي مهندس عطارديان 
اشاره كردم كه در مخالفت با به ثبت رساندن گروه، به مشكالتي مثل نبودن جا، بودجه و اين قبيل مسائل اشاره 
كرد. در اينجا بود كه شهرياري وارد صحبت شد و به دفاع از عطارديان به تشريح منظور او پرداخت. متوجه 
شدم كه اشتباه كردم و نمي بايست اين موضوع را مطرح مي كردم. توضيح دادم منظور من اين است كه به تمام 
رويدادهاي هر كارگاه با دقت فكر مي كنم و قضايا را تحليل و بررسي مي كنم. به همين خاطر، اين كارگاه 

يك آزمون تاريخي هم هست و تك تك رخدادهاي آن را به عنوان يك نمونه مورد بررسي قرار مي دهم.

اشاره به چالش با شهرياري
در ادامه و با تأكيد بر اينكه اين ماجراها را به عنوان نمونه ذكر مي كنم به چالشي كه بين من و شهرياري در 
مورد اصرار او در فهم مطلب مربوط به ضوابط تعيين وارد بودن  اصالحيه جايگزين مطرح شد اشاره كردم 
و توضيح دادم وقتي من اسناد را براي اعضاي گروه ايميل مي كنم، فقط تعداد معدودي از آنان و از جمله 
خود شما - شهرياري- آن را پرينت مي گيرند و با خودشان سركالس مي آورند. آن روز هم كه شما در مورد 
ضوابط تعيين وارد بودن پيشهاد جايگزين مطرح كرديد، و من هم مشغول پاسخ شدم دريافتم كه بيشتر اعضاي 
گروه متن را در اختيار نداشتند. و چون متن جلو آن ها نبود از امكانات عادالنه براي برقرار ارتباط محروم 
بودند و به همين خاطر بحث ما به يك بحث دو نفره تبديل شد. به همين خاطر من از شما خواستم كه بحث 
را ادامه ندهيم و بيرون از جلسه به آن پاسخ خواهم داد. اما شايد لحن من مناسب نبود يا شايد بهتر بود علت 

آن را توضيح مي دادم تا سوءتفاهم رخ نمي داد. 

با گفتن اين حرف ها بايد منتظر پاسخ شهرياري مي بودم. به همين خاطر با سرعت بر اين نكته تأكيد كردم كه 
منظورم از بيان اين تجربه اين است كه توضيح دهم كه بعد از اين ماجرا به علت بروز اين رويداد فكر كردم 
و حتي به راه حلي هم رسيدم كه عبارت بود از اينكه از آن پس هرگز اسنادي را كه الزم است سر كالس به 
عنوان متن درسي مورد برسي قرار بگيرد براي افراد ايميل نكردم بلكه خودم به تعداد اعضاء پرينت مي گيرم 
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و مطمئن مي شوم كه تمام اعضاء متن را در اختيار دارند. بعد از روي آن مي خوانم. 

انتشار تجربه ها
و  تحليل  را  و رخدادهاي كالس  مشاهدات  تمام  از هر جلسه  بعد  گفتم  براي شهرياري  كه  بود  اينجا  در 
يادداشت مي كنم و اميدوارم روزي اين تجربه ها را منتشر كنيم و در اختيار مردم بگذاريم. بالفاصله تأكيد كردم 
كه البته اگر قرار باشد اين خاطرات منتشر شود از تمام كساني كه نامشان در ميان بيايد اجازه خواهم گرفت.

البيگري اخالقي است يا نه؟
يكي از نخستين سؤال هايي كه شهرياري مطرح كرد اين بود كه آيا اين گفتگو با من به معناي نوعي البيگري 
نيست؟ و آيا طبق قواعد عرف پارلمان، البيگري به اين معنا غيراخالقي نيست؟ وي بالفاصله اضافه كرد اين 

سؤال را از اين جهت مي پرسم كه مي دانم تو نسبت به رعايت اين اصول اصرار داري. 

وقتي در برابر اين سؤال قرار گرفتم، دچار ترديد شدم كه آيا آنچه كه به عنوان پاسخ به ذهنم رسيده و قرار 
است به زبان بياورم، طبق قواعد عرف پارلماني هست يا نه؟ در واقع منبع اين نظر را كه داشت بر زبان جاري 

مي شد، به خاطر نمي آوردم. 

بقيه در تدارك تأسيس حجم  با سحرخيز، رزاقي و عسگري و  بايد بگويم عين همين مسأله، هنگامي كه 
بوديم مطرح شد. رزاقي و عسگري نشست جداگانه اي گذاشتند و از من هم دعوت كردند اما من در همان 
روز اين كار را غيراخالقي مي دانستم و در نشست جداگانه آنان شركت نكردم. همان موقع اين عقيده را در 
جايي خوانده بودم كه گذاشتن نشست جداگانه براي تبادل اطالعات خارج از مجمع عمومي غيراخالقي و 
ممنوع است. وقتي هم كه در برابر سؤال شهرياري قرار گرفتم، مي خواستم همين جواب را بدهم اما منبع آن 
را به خاطر نمي آوردم. به خصوص كه هم زمان، روشي را كه در كتاب دستور نامه رابرت خوانده بودم كه بر 
اساس آن گروه هاي مختلف مي توانند خارج از مجمع دور هم جمع شوند و در مورد نظرات خود به بحث 

بپردازند و بعد از هماهنگي وارد مجمع شوند. 

خالصه قضيه اينكه جواب صريح و دقيق شهرياي، به ويژه بر اساس كتاب دستورنامه رابرت را نمي دانستم به 
همين خاطر براي او توضيح دادم كه هيچ اطالعات ويژه اي كه قرار باشد از ديگران مخفي كنم يا به ديگران 
ندهم در ميان نيست. من اين مطالب را در مجع هم مطرح خواهم كرد. اما االن با شما در ميان مي گذارم كه 
در فرصت مناسب تر و بيشتر امكان بحث بهتر وجود داشته باشد و اگر شما با اين نظرات موافق بوديد در 
صحن شما از آن  دفاع كنيد. چرا كه طبق عرف پارلماني بهتر است كه رئيس در جريان كشمكش ها بي طرف 

باقي بماند. 

نمي دانم اين توضيح هاي من قانع كننده بود يا نه. اما در گذشته بين من و شهرياري مواردي رخ داده است كه 
در آن ها من روي اصول اخالقي تأكيد كرده ام، اما شهرياري بر ضرورت نقص اصول در شرايط خاص تأكيد 

داشته است. يك نمونه از آن ها ماجراي بيمه بود.

گويا دولت براي تشويق كارفرمايان براي استخدام افرادي كه به مراجع كاريابي وزارت كار مراجعه مي كنند، 
سهم كارفرماي حق بيمه خدمات درماني سازمان تأمين اجتماعي را مي پردازد. يك روز كه شهرياري به دفتر 
من آمد و من از حجم بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي به خاطر جابه جايي و خطا در اطالع ندادن به 
ترك كار كارگران، با او صحبت كردم، به من راهنمايي كرد كه آخر سال كارمندان خود را اخراج كن و از آنان 
بخواه كه به مراجع كاريابي وازرت كار مراجعه كنند و بعد شما برو دوباره آنان را استخدام كن و از مزاياي 
تشويقي دولت در بخشودگي حق بيمه كارفرما بهره ببر. كه من با اين كار مخالفت كردم. و روزي كه شهرياري 
در ستاد شهرك براي انتخابات ميرحسين موسوي نظر من را در مورد خودش پرسيد، با بي رحمي تمام به اين 
واقع اشاره كردم و گفتم كه وادار كردن كارمندان به دروغ گويي كار درستي نبود و از تو انتظار نداشتم. خيلي 
ناراحت شد. اما من توضيح دادم كه متأسفانه همه در ايران دروغ مي گويم. و بعد به دروغ گويي دكتر رجال 
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اشاره كردم و گفتم. يك روز در دفتر انجمن بودم كه منشي دكتر رجال به او گفت فالني با شما كار دارد. 
دكتر هم به منشي گفت كه به فرد منتظر بگويد دكتر نيست. 

من به شهرياري گفتم تصور كن كه رئيس محترم هيأت مديره انجمن اين طور از كاركنان خود بخواهد كه 
در مورد اين مسائل كوچك دروغ بگويند. بديهي است كه در اين صورت دروغ گفتن مشروع و مجاز خواهد 
شد و همه به هم دروغ خواهند گفت. در ادامه توضيح دادم كه از آن پس تصميم گرفتم كه هرگز با دكتر 

رجال صحبت نكنم. و نكردم. 

خوب. اين طور اصرار من بر ضرورت پايبندي به اصول، ضمن آنكه سبب خوشامد افرادي مانند شهرياري 
مي شود، با اين همه هر وقت به من مي رسند مي كوشند تا استدالل كنند كه گاهي مجبور مي شوند براي رعايت 
اصول مهم تر اصول كم تر مهم را ناديده بگيرند. امروز نيز همين ماجرا رخ داد و شهرياري ضمن تعريف از 
پايبندي خدشه ناپذير به اصول، سعي كرد با ذكر مثال هايي ناگزير بودن نقض اصول را توجيح كند. از جمله 
به تفصيل از مراسمي كه تحت عنوان اقتصاد مقاوتي در قزوين برگزار شده و شهرياري نيز به عنوان نماينده 
كسب و كار صحبت كرده اشاره كرد و توضيح داد كه چقدر صريح به انتقاد از دولت پرداخته و گفته ما در 
برابر تحريم هاي خارجي مقاومت مي  كنيم. اما اين تحريم هاي داخلي از سوي دولت است كه ما را در هم 
شكسته است. سخنراني شهرياري - به زعم خودش و در آن شرايط آنقدر تند بوده كه طي يادداشتي از او 
خواسته كه ماليم تر صبحت كند. با ذكر اين خاطره مي خواست نتيجه بگيرد كه او هم به اصول پايبند است 
و مايل نيست نان به نرخ روز بخورد. اما اصول او شامل حفظ منافع ملي و از اين قبيل مي شود كه شايد 
براي حفظ آن اصول مهم تر مجبور مي شود يا شايد اخالقي باشد كه برخي از اصول كم تر مهم را نقض كرد.

در ادامه من توضيح دادم كه در پايبندي او به اصول ترديدي نيست و خوب، يكي از داليل اينكه از ميان 
آن هم قطعه ساز ارتباط با وي را افتخار خود مي دانم همين است. در مورد تعيين اهميت اصول،  و اينكه چه 
موقع و چرا كدام اصول را مي توان نقض كرد يا نه، اين ها همه مباحثي هستند كه در قلمرو فلسفه اخالق قرار 
مي گيرند و براي بحثي كه من به خاطرش مزاحم شدم خارج از دستور تلقي مي شوند. به همين دليل از او 

خواستم بعد از اين مقدمات وارد بحث اصلي شوم و او هم موافقت كرد.

موضوع اصلي: دو برنامه
در مورد موضوع اصلي توضيح دادم كه گروه به من مأموريت داد كه دو برنامه مختلف را براي دو شرايط 
مختلف به نشست آتي ارايه دهم. من اين دو برنامه را براي شما توضيح مي دهم و مي گويم كه خودم از كدام 
برنامه دفاع مي كنم و بعد داليل خودم را شرح مي دهم و از شما مي خواهم اگر بحث يا پرسشي هست مطرح 
كنيد تا بتوانيم در مورد آن ها به صورت عميق تر بيانديشيم تا در مجمع از تصميم درست دفاع كنيم. در ادامه 

به تشريح دو برنامه پرداختم كه اينجا خيلي خالصه آن را نقل مي كنم.

برنامه اول اين است كه گروه بخواهد با همين ده نفر يك سازمان دائمي تشكيل دهد. در اين صورت، تدوين 
اساسنامه، امضاء آن، و انتخاب مسؤالن روئوس برنامه خواهد بود كه در آينده مورد بررسي و تمرين قرار 
مي گيرد. اما اگر گروه بخواهد خودش را توسعه بدهد، پيش از اين مرحله، يك مرحله ديگر داريم كه آن را 
مرحله فراخوان مي ناميم. در اين مرحله، اين گروه،  بايد چند سند را تصويب كند كه اين امر سبب خواهد 
شد تا اعضاء گروه همين قواعدي را كه تا به حال آموزش ديده، به خوبي تمرين كند. به موازات تمرين اين 
سند ها، گروه ديگر، در يك كارگاه ديگر مشاركت مي كنند و همين قواعد را فرا مي گيرند و هر گاه گروه اول 
احساس آمادگي كرد، گروه دوم را دعوت مي كند و با حضور گروه جديد برنامه  اول را به اجراي مي گذارد 

يعني اساسنامه را تدوين، مسؤالن دائمي سازمان را انتخاب و به فعاليت خود ادامه خواهد داد.  

تفاوت دو برنامه
شهرياري كه مردي باهوش و سريع النتقال است، تفاوت هاي دو برنامه را سريع دريافت و از من پرسيد كه 
داليلت براي انتخاب برنامه دوم چيست؟ و من مي كوشم داليلي را كه آنجا ارايه دادم، در ادامه به صورت 
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دسته بندي شده نقل كنم:
1. اساسًا قواعد عرف پارلماني براي مجامع بزرگ تدوين شده است. مجمعي كه ده نفر عضو دارد و با شش 
نفر به نصاب مي رسد چندان نيازي به اين قواعد ندارد. افرادي به فرهيختگي اعضاي گروه، بدون اين قواعد 
هم مي توانند با كمي چكش كاري به نتايج مورد توافق اكثريت برسند. در حاليكه ما نياز داريم تا مجامع بزرگ 

سازماندهي كنيم و بتوانيم در هر مجمع حد اقل 40 تا 50 نفر را گردهم آوريم و به نتيجه برسيم.

در ادامه اين بخش از استداللم گفتم كه شكل سازماندهي به انجمن ها در ايران غير استاندارد است. به عنوان 
دارد. طبيعي است كه  نفر عضو  نزديك چند هزار  تهران  مهندسان  انجمن  يا  انجمن روزنامه نگاران  نمونه، 
چند هزار نفر نمي توانند در يك مجمع جدي به اخذ تصميم بپردازند. به همين خاطر، اين مجامع اختيارات 
خودشان را اجباراً به هيأت مديره تفويض مي كنند و هيأت مديره هم به كميته اجرايي. در حاليكه انجمن 
مهندسان تهران بايد ائتالفي از ده ها انجمن مهندسي باشد كه در مناطق مختلف تهران شكل مي گيرد و هيچ 
كدام نبايد بيش از مثاًل 100 عضو داشته باشد. چرا كه بازي عرف پارلماني نيز مانند هر بازي ديگري،  زمين 
متناسب خودش را مي طلبد. نمي توان صفحه ي يك شطرنج را به اندازه زمين فوتبال يا واليبال بزرگ كرد. 
قواعد عرف پارلماني هم براي حداكثر 20 نفر مناسب است. با اين همه، انجمن پزشكان آمريكا بيش از 500 
هزار نفر عضو دارد اما مجمع ملي آن ها با حضور كم تر از 100 نفر برگزار مي شود. به همين خاطر، ما هم 
بايد بتوانيم اداره مجامع حدود 40 تا 50 نفره با تمرين كنيم. در نتيجه، با محدود ماندن تعداد اعضاء گروه به 
ده نفر از جمله به اين دليل مخالفم و معتقدم كه دست كم به خاطر آموزش قواعد عرف پارلماني در شكل 

منطقي آن بايد تعداد كارگاه ما به دست كم 40 نفر افزايش يابد كه با حدود 30 نفر به نصاب برسد. 

2. دليل دوم براي افزايش تعداد گروه، اين است كه ما براي ترويج عرف پارلماني هم نياز داريم كه به تعداد 
خود اضافه كنيم تا قدرت بيشتري را براي ترويج اين قواعد سازماندهي كنيم. 

به استناد اين دو دليل، سؤال اين است كه آيا،  آنطور كه مهندس عطارديان مي خواست، تعداد گروه بايد به ده 
نفر محدود شود يا به حدود 40 نفر افزايش يابد؟ 

من همين جا تأكيد كردم كه البته، افزايش تعداد اعضاء گروه ما را با چالش هاي زيادي مواجه مي كند. برخي 
از آن ها:

اعتبار  از  به جا و پذيرايي را پرداخت نكرده و  الف. موضوع جا. همين حاال هم گروه هزينه هاي مربوط 
مهندس عطارديان بهره مي برد. خوب. شايد وقتي قرار باشد كه تعداد گروه به 40 نفر افزايش يابد، انجمن 

شركت هي ساختماني محذوريت هايي داشته باشد و در نتيجه گروه بايد به فكر جا باشد. 

ب. مسأله مهم بعدي، نگراني اعضاي فعلي گروه نسبت درهم ريختگي گروه در صورت بزرگ شدن آن 
است. اين نگراني واقعي است. وقتي با ده نفر جلسه درست جلو نمي رود و رئيس جلسه قادر نيست جلسه 
را به خوبي مديرت كند،  افزودن تعداد اعضاء گروه اصاًل منطقي نيست. اما قرار نيست اكنون و در حال 
حاضر تعداد اعضاء زياد شود. برعكس، چندين سند مثل بيانيه هدف، دعوت نامه، قطعنامه تشكيل انجمن 
در همين گروه ده نفر به صورت تمريني به تصويب مي رسد و هر وقت گروه توانست به هماهنگي ايده آل 
برسد، و هر وقت گروه كاماًل آمادگي يافت كه افراد جديد را هم هدايت و مديريت كند نسبت به دعوت از 

افراد جديد اقدام خواهد شد. 

پ. مسأله امنيتي. يكي ديگر از مسائل قابل توجه، مسأله امنيتي است. براي اين هم بايد فكري كرد. از جمله 
مي توان روي كارگاه بودن آن تأكيد كرد و حتي افراد مبلغي را به عنوان شهريه پرداخت كنند و هدف فقط 
و فقط آموزش قواعد براي اداره ي انجمن هاي تحت مديريت آنان است. به عالوه،  قرار است كارگاه هاي 
ديگري به موازت اين كارگاه راه اندازي شود و تمام اين مسائل وجه امنيتي قضيه را كم رنگ خواهد كرد. 

موافقت شهرياري
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بعد از ارايه اين داليل شهرياري با افزودن تعداد افراد گروه موافقت كرد. بعد از آن بود كه من گفتم حاال ما 
در روش براي افزودن گروه داريم:

1. اينكه طبق برنامه پيشنهادي من تعداد اعضاء گروه اضافه شود، يا اينكه بعد از تصويب اساسنامه، نسبت 
به افزايش تعداد اعضاء گروه اقدام كنيم. در حالت دوم اين سؤال ها مطرح است كه افراد جديد، چگونه بايد 
آموزش ببيند؟ اين آموزش ها انفرادي نيست، بلكه گروهي استت. در نتيجه بايد صبر كنيم تا تعداد افرادي كه 
قراراست اضافه شوند به حدود 20 نفر برسند و براي آن ها يك كارگاه بگذاريم. يا اينكه صبر كنيم تا افراد 
مختلف در كارگاه هاي مختلف شركت كنند و از ميان آنان عضو گيري كنيم. در آن صورت، همين مسائل كه 

در حال حاضر وجود دارد، همان موقع با دشواري هاي بيشتر وجود خواهد داشت. 

فرق انجمن با مجمع يا جمعيت
در اين قسمت از بحث بود كه من روي تفاوت اين مجمع يا جمعيت با انجمن تأكيد كردم و توضيح دادم كه 
در آينده وقتي تعداد پارلمانتارين هاي حرفه اي زياد شد، آنان مي توانند يك انجمن صنفي و حرفه اي تشكيل 
دهند، اما جمعيت ما يك انجمن نيست، يك مؤسسه آموزشي هم نيست، بلكه يك اتاق فكر يا يك جمعيت 
ملي است كه هدفش ترويج اين قواعد در تمام بخش هاي جامعه است در نتيجه بايد تعدادش معدود باشد 
و از هر بخشي از جامعه، مانند كسب و كار، صنعت، حرفه ها، دانشگاه، هنر، رساه، ورزش و غيره يك يا دو 
نفر نماينده و شخص مهم در جمعيت ما حضور يابند تا بتوانيم بعد از آنكه خودمان با اين قواعد آشنا شديم 
و توانستيم در چارچوب آن ها بازي كنيم، نسبت به ترويج اين قواعد در تمام بخش هاي جامعه اقدام كنيم. به 
عالوه،  قوانين تمام اين بخش ها را نيز از يك زاويه حرفه اي بررسي خواهيم كرد و اصالح هاي پيشنهادي در 

قوانين هر بخش را ارايه خواهيم داد. 

با اين توضيح ها، هدف مجمع ما دفاع از منافع صنفي نيست. به خصوص كه در حال حاضر اصاًل صنفي 
شكل نگرفته است و اگر شكل هم بگيرد يك انجمن صنفي پارلمانتارين ها بايد ايجاد شود. به اين داليل تعداد 
اين مجمع بايد محدود باشد، اما دامنه محدوديت آن را دو فاكتور تعيين مي كند: از تمام بخش هاي جامعه 
نماينده اي در آن باشد، تعدادش آنقدر كم نباشد كه نتواند قواعد عرف پارلماني را در شكل استاندارد آن ها 

تمرين كند و آنقدر هم زياد نباشد كه نشود طبق قواعد عرف پارلماني عمل كرد. 

خوب. اگر بعدها اين ضورت احساس شد كه افراد جديدي به گروه اضافه شوند، مي شود براي چند نفر از 
آنان يك كارگاه جداگانه گذاشت و آنان را به عضويت پذيرفت.

صالحيت افراد براي مجمع ملي
به نظر مي رسد كه اين انديشه ها را بار اول بود كه براي شهرياري توضيح مي دادم. به همين خاطر ضمن 
استقبال از آن ها، نسبت به اينكه آيا اين افراد صالحيت شكل دهي به آن مجمع را دارند، اظهار ترديد كرد. 

پاسخ من به اين ترديد اين ها بود:
1. بهترين افرادي كه مي شناختم انتخاب شده اند. از جمله به خودش اشاره كردم و گفتم كه من سال ها با 
دعوت  براي  را  بحرينيان  و  رزم خواه  شهرياري،  فقط  قطعه ساز   500 ميان حدود  از  كردم.  كار  قطعه سازان 
مناسب مي دانستم. در ميان ده ها مدير شهرداري نيز جمالي مهم ترين و بهترين شخصيتي بود كه دعوت شد. 
در ميان تمام مديران كارفرمايايي نيز ما عطارديان را دعوت كرديم كه هرچند اين روز ها خيلي سريع فرسوده 
شده، اما همچنان بهترين فرد است. مهندس گلسرخي، دكتر بني اسدي، عضو شوراي مركزي نهضت آزادي 
و خودش مدير شركتي كه همين چيزها را آموزش مي دهد، دكتر اميري، كيخسروي، يك وكيل واقعًا جدي 
در فعاليت هاي جمعي و اجتماعي، دكتر معين و بهشتي، كه من اميدورام باز هم او را به گروه بياوريم. اين ها 
همه بهترين هايي بودند كه من مي شناختم. در ادامه گفتم كه من بعد از حدود شش سال زنداني با بيش از 50 

زنداني سياسي آشنا هستم اما يك نفر از آنان در ميان اين گروه نيستند. 

در ادامه اين بخش از گفتگو گفتم: خوب. حاال اين عده قرار است حدود 20 تا 30 نفر ديگر را دعوت كنند. و 
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تا همين حاال، اين عده، حدود 25 نفر ديگر را معرفي كرده اند كه هر كدام در فعاليت هاي جمعي و خصوصي 
اين كشور نقش مهمي دارند. 

خاتمي،  مثل  مملكت  اول  درجه  دادم شخصيت هاي  توضيح  و  رسيد  ذهنم  به  نكته اي  كه  بود  جا  اين  در 
رفسنجاني يا كرباسچي را كه نمي شود در اين نشست دعوت كرد. در نتيجه ما مجبوريم شخصيت هاي درجه 
دوم را دعوت كنيم. و اين كار از دست ما برمي آيد. آيا راه ديگري وجود دارد؟ اگر مطرح شود به آن راه هم 

بايد فكر كرد. 

موضوع مؤسسه آموزشي
يكي از موضوع هايي كه شهرياري روي آن تأكيد دارد راه اندازي يك مؤسسه آموزشي است. ظاهراً خودش با 
فردي كه در زمينه هاي آموزش مفاد مديريتي يك مؤسسه آموزش راه انداخته و در يكي از نشست ها پيشنهاد 
كرد كه به جاي حركت از صفر با مؤسسه اي كه او راه اندخته بحث آموزش را دنبال كنيم. من مخالفتي نداشتم 
و ندارم. اما معتقدم راه اندازي يك مؤسسه آموزشي دائمي براي اين كار خيلي زود است. در اين نشست نيز 
شهرياري پرسيد با موضوع آموزش چه مي كني؟ من فرصت را مغتنم شمردم كه در اين مورد نيز توضيح هاي 

كافي ارايه دهم تا اين مسأله نيز حل شود. در اين زمينه نكات زير را توضيح دادم

تبديل بازار بالقوه به بالفعل
براي شهرياري توضيح دادم كه قواعد اداره ي مجامع و نشست ها در ايران بازار بالقوه وسيعي دارد اما اين 
بازار هنوز بالقوه نشده است و كار اصلي و دشوار ما تبديل همين بازار بالقوه به بالفعل است. اين نياز وجود 
دارد اما هنوز تبديل به خواست نشده است. يكي از وظايف اين مجمع ملي اشاعه ي ضرروت آموزش قواعد 
عرف پارلماني در بخش هاي مختلف جامعه است تا بازار بالفعل به بازار بالقوه تبديل شود. اين روند، روندي 
سخت، كند و تدريخي است. اما به موازات رشد بازار بالقوه، به مرور و از ميان كساني كه آموزش ديده اند 
تعدادي مدرس خوب نيز پديدار خواهد شد. در همين جمع خودمان، افرادي مانند جمالي، بني اسدي، اميري 
مي توانند مدرس هاي خيلي خوبي براي قواعد عرف پارلماني شوند. بقيه  هم، از جمله خود شما، استعداد اين 
كار را داريد، اما شغلي اصلي شما چيز ديگري است. اما اين افرادي كه نام بردم مي تواند نقش مدرس را در 
دانشگاه ها و در بخش خصوص ايفا كنند. در نتيجه، پا به پاي رشد تدريجي بازار بالفعل، مدرسان هم رشد 
خواهند كرد و براي سال هاي اول، تعداد يكي دو مدرس هم كافي است و سال ها طول خواهد كشيد كه بازار 
بالفعل اين خدمات آنقد توسعه بيابد كه سازماندهي به يك مؤسسه اختصاصي براي اين كار كه بتواند چند 

كالس را در هفته داير كند، ضرورت پيدا كند. 

به نظرم اين توضيح ها براي فرد با هوش و با تجربه اي مثل شهرياري به قدر كافي قانع كننده بود كه اصرار 
براي ايجاد مؤسسه آموزشي در سال هاي آتي منتفي شود. 

حاشيه نشت
در اين نشست، خانم اطهري همراه با جواني به نام اديب وارد اتاق شهرياري شدند و بحث هاي حاشيه اي 
مطرح شد تا وقت ناهار. سر ناهار و در حاشيه نكاتي مطرح شد و من از حضور شهرياري مرخص شدم. به 

اين گزارش با نقل نكات حاشيه اي كه به عرف پارلماني مربوط مي شود خاتمه مي دهم:

عنوان ها مختلف براي يك مجمع
در طول گفتگو با شهرياري از عنوان هاي مختلفي براي ناميدن مجمع عمومي استفاده كردم:

1. پدران بنيان گذار. براي او توضيح دادم به آن عده از نمايندگان اياالت مختلف آمريكا كه استقالل خود را 
از انگلستان اعالم كردند و بيانيه استقالل و اساسنامه آمريكا را نوشتند »پدران بينانگذار«  مي گويند. مي شود به 

افرادي كه اين مجمع را تشكيل خواهند داد نيز »پدران بنيان گذار ايران نو«  لقب داد. 

2. در بخش ديگري از صحبت هايم در اشاره به همين مجمع گفتم، اين مجمع در واقع نوع مجلس سنا متشكل 



270

از بزرگان كشور است كه در مورد مصلحت كشور و حكومت آن تصميم مي گيرد و رهنمود مي دهد. چرا بايد 
اعضاء سنا را فردي مثل خامنه اي انتخاب كند؟ 

3. يكي ديگر از مثال هايي كه براي توضيح عملكرد اين مجمع به آن اشاره كردم، فدراسيون فوتبال بود. گفتم 
در ايران نيز احزاب سياسي و انجمن ها و سازمان هاي مختلف با هم رقابت مي كنند. اما اين مجمع حزب 
نيست بلكه فدراسيون فوتبال است كه قواعد ناظر بر بازي، بر داور و بر برگزراي مسابقات را تدوين مي كندو 

به اجراي مي  گذارد. 

قطعًا شخصي مانند شهرياري كه يك كارآفرين بزرگ است از ايده هايي از اين دست استقبال مي كند و استقبال 
هم كرد.

موضوع رزم خواه
وقتي در مورد اينكه مطالب مطرح شده را من به رزم خواه منتقل كنم يا شهرياري زحمت آن را مي كشد، 
شهرياري گفت بايد ديد رزم خواه چقدر جدي است؟ البته روابط كاري شهرياري و رزم خواه مانند سابق به 
نظر نمي رسد. رزم خواه از اين اتاق به طقات پائين منتقل شد و حاال هم كه مدت هاست در شركت حاضر 
نمي شود. من هم كنجكاوي نمي كنم. با اين همه، اين اظهار نظر شهرياري مي توان حاكي از اين باشد كه او 
ترديد يا بي عالقگي را در رزم خواه مشاهده كرده است. در حاليكه رزم خواه در صحبت دو نفره بامن كلي بر 
اهميت اين موضع و اصرارش در ادامه كار با ما تأكيد كرد. من اين نكات را به شهرياري منتقل كردم و او 

هم واكنش خود را مخفي كرد. 

اظهار عالقه دهقاني 
وقتي از سلطاني و كمك هايش به اين ماجرا صبحت كردم، شهرياري از من پرسيد آيا دهقاني هم قرار است 

به گروه منتقل شود؟ 

دهقاني وكيل فعالي است كه در جريان تشكيل حجم به طور جدي و فعال حضور داشت اما با قطع شدن 
رابطه من با حجم روابطم با دهقاني هم قطع شد. او از جمله جناحي بود كه بعد از انحالل حجم همراه با 
عسگري،  و در كانون عالي »سازمان هاي جامعه مدني« را راه انداختند بدون اينكه افرادي مانند من و سحرخيز 
را دعوت كنند. به همين خاطر من نسبت به رفتار آن عده بد بين شدم. اما هنوز اين موضع را به طور جدي 
واكاوي نكرده ام. با اين همه، دهقاني به شهرياري گفته بود كه از برگزاري اين كارگاه خبر دارد و قرار است 
او هم در كارگاه شركت كند. نمي دانم همين كارگاه يا كارگاه ديگر. شهرياري از من پرسيد آيا شما با دهقاني 
صحبت كردي؟ گفتم نه. اما با تعدادي از اعضاي هيأت مديره كانون وكال صحبت كرده ام و قرار است بعضي 

از آنان در كارگاه ما شركت كنند. شهرياري گفت شايد از همانجا با خبر شده باشد. 

معلمان مشاركت
سر نهار بود كه گفتم قرار است تعدادي از معلمان نيز كارگاهي براي آموزش عرف پارلماني برگزار كنند. 
شهرياري گفت اين قواعد به درد معلمان نمي خودرد. توضيح دادم اين معلمان هم عضو انجمن صنفي معلمان 
طرفدار جبهه مشاركت هستند. شهرياري تأييد كرد در اين صورت برايشان الزم است. البته، هنوز خانم نقي  ئي 

تماسي با من نگرفته و من هم به او زنگ نزده ام. بايد منتظر ماند. 

ديگران
تصميم دارم نكاتي را كه با شهرياري در ميان گذاشتم، با چند نفر ديگر در ميان بگذارم: رزم خواه، كيخسروي، 

و شايد اميري. 

براي امروز بس است. 
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پنجشنبه 12 بهمن 1391
ديروز برنامه پانزدهيمن نشست كارگاه آموزش قواعد عرف پارلماني را براي اعضاء كارگاه ارسال كردم. با 
پانزدهم همفكري كرديم و كتاب خالصه دستورنامه رابرت  برنامه هاي نشست  مهندس رزم خواه در مورد 

به انگليسي را نيز براي كپي دادم و امروز آماده خواهد شد. گزارش زير به حواشي اين رويدادها مي پردازد.

متن برنامه پانزدهمين نشست
برنامه پانزدهمين نشست كارگاه آموزش عرف پارلماني

يكشنبه 15 بهمن ماه 1391

پازنزدهمين نشست كارگاه آموزش قواعد عرف پارلماني كه از ساعت 7/30 روز يكشنبه 15 بهمن ماه 1391 
در دبيرخانه انجمن شركت هاي ساختماني برگزار خواهد شد، به شرح زير اعالم مي شود:

1. افتتاح نشست رأس ساعت مقرر
2. گزارش اعضا از فعاليت هاي خود براي ترويج عرف پارلماني در فاصله دو نشست

3. تا حصول نصاب؛ مرور تحليلي برخي از رخدادهاي نشست چهاردهم؛ داود حسيني 
4. پس از حصول نصاب، اعالم رسميت جلسه و ارايه گزارش داود حسيني از دو برنامه متفاوت براي ادامه 

فعاليت آموزشي گروه شامل:
4. 1. تدوين و تصويب اساسنامه و انتخاب مسؤالن دائمي

4. 2. تدوين و تصويب بيانيه  هدف، متن دعوت نامه، و قطعنامه هاي مورد نياز براي ايجاد سازمان دائمي )تا 
كسب مهارت هاي الزم براي كارگروهي در چارچوب قواعد(، و فراخوان از اعضاي جديد )كه آموزش هاي 

مقدماتي را در كارگاهي ديگر فراگرفته اند(، و تدوين اساسنامه و انتخاب مسؤالن دائمي
)گزارش كتبي جداگانه تقديم خواهد شد(

5. تصميم گيري در خصوص انتخاب يكي از دو روش فوق براي ادامه فعاليت گروه
6. ادامه جلسه بر مبناي انتخاب هر يك از دو گزينه ي بند 4 فوق:

6. 1. در صورت تصويب گزينه اول؛ ادامه آموزش هاي مقدماتي پيش از تصويب اساسنامه
6. 2. در صورت تصويب گزينه دوم؛ اخذ تصميم در مورد افرادي كه قرار است در كارگاه ديگر شركت 

كنند و بعداً به گروه دعوت شوند. 
7. ختم جلسه

به دليل اهميت تصميمي كه قرار است در نشست آتي گرفته شود، انتظار مي رود تمام اعضاي محترم بكوشند 
تا در نشست آتي شركت كنند. 

قربان شما. داود حسيني

بيانيه فوق تاريخ نگارش نداشت. از اين پس بايد تاريخ را اضافه كنم. به عالوه، عنوان كارگاه  را هم از »هم 
انديشي« به كارگاه آموزشي عوض كردم. قرا راست روي جنبه هاي آموزشي كارگاه تأكيد كنيم تا دچار مشكل 

امنيتي نشويم. 

گفتگو با رزم خواه
قرار بودن با رزم خواه و شهرياري يكجا صحبت كنم. اما نشد. با شهرياري دوشنبه جداگانه صحبت كردم. 
ديروز چهارشنبه بعد از ارسال نامه باال به منشي هاي زنگ زدم تا ارسال نامه را خبر بدهم. آرياكيان جواب 
نداد. رزم خواه كه بعداً با او صحبت كردم گفت كه شهرياري به اصفهان رفته و شركت  راه هم تعطيل كرده اند. 
او ديروز هم در دفتر خالي يك شركت متروكه قطعه سازي در خيابان كردستان مستقر بود. بعد از هماهنگي، 

به آنجا رفتم و با رزمخواه صحبت كردم. 



272

بحث از شرايط سياسي روز
طبق معمول كمي در مورد شرايط روز صبحت كرديم. همه از حوادثي كه رخ مي دهد حيزت زده اند. رزم خواه 
جامعه  موافقت  و  رهبري،  و  سازمان  وجود  مردم،  اراده  مي دانست:  الزم  شرايط  تغيير  براي  را  فاكتور  سه 
بين المللي. بعد توضيج داد كه در حال حاضر هيچ كدام از اين فاكتورها در جامعه وجود ندارد. من در ادامه 
اضافه كردم كه شايد براي تغيير اين سه فاكتور الزم باشد اما براي تغيير دموكراتيك در جامعه فاكتور ديگري 
نيز الزم است و آن آمادگي و آشنايي مردم با قواعد دموكراتيك بود. به نظر من بايد كل نيروهاي سياسي 
جامعه ياد بگيرند و بخواهد و قبول كنند كه در چارچوب قواعد دموكراتيك بازي كنند. در غير اين صورت 
ممكن است حكومت عضو شود اما لزومًا دمكراتيك نخواهد شد. رزم خواه قبول كرد. و اين نكته ي بسيار 

مهمي است. 

و  من  خانوادگي  مشكالت  در  خيرخواهي  با  رزم خواه  بود.  من  خانوادگي  مسائل  بعدي صبحت،  موضوع 
سودابه پادر مياني كرد و كوشيد تا بين ما صلح و صفا برقرار كند. از همان زمان هميشه نسبت به وضعيت 

روابط خانوادگي من حساس است. كمي  هم در اين باره حرف زديم و بعد سراغ موضوع اصلي رفتم

فرم ثبت نامه در وبينار
مبارزه  وبينار  در  نام  ثبت  فرم  معين  دكتر  و  رزم خواه  براي  كه  است  مفيد  هم  نكته  اين  ذكر  آن  از  پيش 
بي خشنونت را ارسال كردم. به نظرم آشنايي كساني كه به انگليسي آشنا هستند با وبينارهاي مبارزه بي خشونت 
از دو جهت مهم است: هم با راهبردهاي مبارزه بي خشونت كه در آينده به كارمان خواهد آمد، و هم با فناوري 
وبينار كه آن  هم در آينده مورد نياز خواهد بود. اما رزم خواه ايميل ارسالي من را نيافته بود و جستجو در اسپم 

او هم بي فايده بود. بعد سراغ بحث اصلي رفتيم.

مسأله ثبت گروه
براي رزم خواه توضيح دادم كه در غياب او در نشست قبلي چه گذشت و در اين بخش برايش از عدم تصويب 
انحالل گروه و اعالم ختم كارگاه گفتم. با تعجب پرسيد همه با ادامه فعاليت گروه موافق بودند؟ گفتم به غير 
از شما، معين و كيخسروي كه نبوديد هم مواق بودند. كيخسروي هم كه موافق است. اما معين ان قلت داشت 
كه چرا اين جور يا آن جور نشد و من هم در نشست دو نفره با وي گفتم هر نظري داريد بايد در جمع مطرح 
كنيد تا جمع چه تصميمي بگيرد. رزم خواه واقعًا خوشحال شد وقتي فهميد كه گروه با ادامه فعاليت و ايجاد 

سازمان دائمي موافقت كرده است. 

در ادمه گفتم كه پيشنهاد ثبت گروه هم رأي نياورد و در واقع دكتر بني اسدي پيشنهاد خودش را پس گرفت. 
اما گروه در اين مورد بحث هاي خوبي مطرح نكرد و به عنوان نمونه اي از ناتواني در ارايه مباحث در سطح 
نظري و بيان مصاديق و خاطره به جاي استدالل، به روند بحث در خصوص ثبت گروه اشاره كردم. و پيش 
از آن از نظر حقوق تفاوت مالكيت و ثبت را توضيج دادم و گفتم شايسته بود در گروه هم اين تصميم اخذ 
مي شد كه هنگام ضرورت گروه را به ثبت مي رسانيم و بايد به ثبت برسانيم. فكر مي كنم از اين بخش از 

استدالل هاي من نيز بسيار خوشحال شد كه من چه خوب توضيح مي دهم.

موافقت با گزينه دوم
موضوع بعدي و اصلي، رأي گيري در مورد دو گزينه اي بود كه در برنامه نشست پانزدهم مطرح شده بود. 
بعد از توضيح دو گزينه،  رزم خواه پيش دستانه گفت من كه از ابتداء با گزينه دوم معتقد بودم و نظرم اين 

است كه نبايد در را به روي افراد بست. 

من ضمن تأييد نظر او اضافه كردم اما جمع ما يك انجمن صنفي نيست كه قدرتش در كثرتش باشد. جمع 
ما يك مجمع ملي يا يك اتاق فكر است كه بايد نمايندگاني از بخش هاي مختلف جامعه در آن حضور داشته 
باشند. اما تعداد آن ها نبايد از حدود 30 نفر كم تر و از حدود 50 نفر بيشتر باشد. و داليل خودم را در اين 

زمينه مطرح كردم و رزم خواه با آن ها مخالفتي نداشت. 
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در ادامه من توضيح دادم كه انجمن هاي ما در يك تشكل گردهم جمع مي شوند. مثاًل اگر قرار باشد تمام 
مهندسان تهران در يك انجمن عضو شوند، در آن صورت انجمني با چند هزار نفر عضو خواهيم داشت. در 
اين صورت چگونه مي توان جمع اين انجمن را برگزار كرد؟ در ادامه توضيح دادم كه روش اصولي اين سات 
كه مهندسان تجريش، ونك و نارمك و ساير محالت تهران در انجمن هايي با حداكثر دويست عضو متشكل 
شوند و بعد مجمع اين انجمن ها انجمن مهندسان تهران را شكل دهد كه مجمع نمايندگان آن  هم با حداكثر 

حدود 100 عضو برگزار شود. 

به به رابطه ي بين زمين هر بازي و تعداد بازيكنان و قواعد بازي هاي فوتبال، واليبال و شطرنج پرداختم و 
نتيجه گرفتم كه اگر قرار باشد طبق قواعد عرف پارلماني بازي كنيم، تعداد اعضاء مجامع نبايد از حد اكثر 

دويست تا سيصد نفر افزايش يابد. 

به عالوه، مجامعي با 5 تا 6 نفر عضو هم نياز مبرمي به قواعد عرف پارلماني ندارند. و مجامع ما هم معموالً 
اختيارات را به هيأت مديره هايي چند نفره تفويض مي كنند در حاليكه اين روند غيراصولي است به همين 
خاطر ما الزم است برگزاري مجامع 50 تا 100 نفره را تمرين كنيم و به ديگران هم بياموزيم. اين بخش از 

صحبت هاي من هم موافقت رزم خواه را گرفت. 

من در ادامه پرسيدم اما دلواپسي افراد با مخالفت با اين گزينه احتماالً ناشي از چيست و براي رفع نگراني ها 
چه مي توان كرد؟

خودم توضيح دادم كه سه دسته نگراني وجود دارد: اول، نگراني از ناتواني اداره جلسه، راه حلش تمرين بيشتر 
است و راه پيشنهادي من براي اين نگراني اين است كه قبل از دعوت از افراد جديد تعدادي سند را بايد 
تصويب كنيم. به عالوه، تا وقتي گروه احساس اطمينان نكرد افراد جديد را دعوت نخواهيم كرد. نگراني دوم، 
جا است و اگر انجمن شركت هاي ساختماني در اين زمينه مشكل داشته باشند بايد جاي ديگري پيدا كنيم. و 
نگراني سوم نيز امنيتي است. براي حل اين نگراني نيز بايد روي جنبه هاي آموزشي قواعد بيشتر تكيه كنيم و 
اصرار داشته باشيم افرادي در جمع حاضر شده اند كه هر كدام مسؤل يك يا چند انجمن يا شركت هستند و 

به آموزش اين قواعد نياز دارند. در مجمع تمام اين داليل به نظر رزم خواه منطقي آمدند. 

بحث هاي حاشيه اي
هنگام خداحافظي از پدران بنيان گذار حرف زدم و گفتم كه از نظر من اين گروه نيز شبيه پدران بنيان گذار يك 
ايران جديد هستند. وقتي صحبت از دعوت از افراد نخبه صنعت خودور شد من ويسه را به ياد او آوردم و او 
بريا نخستين بار گفت كه ويسه هم كار ه اي نبود اما عده اي او را بزرگ كردند و پشتش پنهان شدند تا به منافع 
خودشان برسند. در مورد بحرينيان هم گفت كه او عنصر توانمندي در كارآفريني است اما روحيه اي بازاري 
و كاسبكارانه دارد. من هم به حمايت غيراصولي او از رئيس جبهه ي استبداد ديني اشاره كردم. و ضمن تأكيد 

بر اينكه در نشست بعدي حتمًا بيايد از دفترش بيرون زدم.

ديروز همچنين كتاب خالصه دستورنامه رابرت را به يك كارگاه فتوكپي بردم تا از روي آن يك كپي تهيه 
و صحافي كند. به خانم دهقان نيز زنگ زدم تا براي گرفتن كتاب هماهنگي كنيم. امروز بعد از بازگشت از 

مجمع انجمن جراحان كتاب را خواهم گرفت. 

برنامه هاي روز هاي آتي
هم بايد مواد درسي كارگاه كارشناسان و هم كارگاه هم انديشي را آماده كنم. گزارش آن بماند براي بعد. 
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شبنه 14 بهمن 1391
كارگاه  اين  تدارك  براي  برگزار خواهد شد.   پارلماني  انديشي عرف  كارگاه هم   پانزدهمين نشست  فرداد 
كارهايي انجام شده كه به آن ها اشاره مي كنم. امروز با خانم  نقي ئي هم صحبت كردم. او را در عيادت از 
سلطاني در بيمارستان سينا ديدم. قرار بود عده اي معلم را براي راه  انداي يك كارگاه آموزش عرف پارلماني 

راه بياندازد. 

عطارديان بستري است
امروز براي يادآوري به تمام اعضاء كارگاه تلفن زدم. البته، بعضي ها منشي دارند و به آنان خبر مي دهم. از 
منشي دكتر معين خواستم تا از قول من به او بگويد كه »گروه منتظر شماست«. اين جمله بايد براي او معنايي 
داشته باشد. هنوز به من نگفته كه در جلسه شركت نخواهد كرد. او را در انتخابات سازمان نظام پزشكي رد 

صالحيت كردند و يكي از بهانه هايش براي نيامدن از دست رفت. بايد ديد فردا خواهد آمد يا نه. 

صبح خانم بااليان نبود. به جانشين او گفتم تا حريان فردا را به خانم بااليان يادآوري كند. بعد از ظهر به من 
زنگ زد و گفت كه از چهارشنبه مهدس عطارديان در بيمارستان بستري شده و قرار است او را آنژيو كنند. 
حاال در بيمارستان ساسان بستري است و قرار است تا بعد از عمل آنژيو كسي به مالقاتش نرود. طبق معمول 
با خانم بااليان در مورد كسالت و پيري ناگهاني عطارديان كل كل كرديم. او فكر مي كند وضعيت بسيار خراب 
مالي عطارديان كه ناشي از ورشكستگي دولت است، بيشترين آسيب را به او زده است. به اين ترتيب، فردا 

ميزبان در مهماني نخواهد آمد. 

طرح ايده تربيت مدرس با دكتر اميري
چند بار به همراه دكتير ايمري زنگ زدم. جواب نداد. اما غروب بود كه به من زنگ زد. مشغول راننگي بود. 
كمي با هم كل كل كرديم. موضوع تربيت مدرس عرف پارلماني را با او در ميان گذاشتم و به او گفتم كه از 
ميان اعضاء كارگاه او هم مي تواند يك مدرس خوب بشود. از او خواستم اگر با اين ايده موافق باشد، الزم 
است كه گروه مدرسان نشست هاي اختصاصي ديگري با هم داشته باشند. قبول كرد. به او گفتم كه فردا قرار 
است در مورد موضوع افزايش اعضاي گروه هم تصميم گيري شود و از او خواستم زودتر خودش را برساند 
تا رأي او را داشته باشيم. به من گفت به گروه پيامك مي زنم كه رأي من رأي شماست. گفتم رأي وكالتي 

قبول نيست. 

ايده تربيت مدرس در گفتگو با شهرياري مطرح شد. او از من در مورد تدريس اين قواعد سؤال كرد و من 
برايش از بازارهاي بالقوه و بالفعل گفتم و اضافه كردم كه اگر بازارهاي بالفعل گسترش يابد مي توان از افرادي 
مانند دكتر بني اسدي و جمالي به عنوان مدرس كمك گرفت. حاال فكر مي كنم غير از آنان، دكتر اميري و 
كيخسروي هم براي اين كار مناسب هستند. به همين خاطر اگر اين افراد اين مسأله را قبول كنند بايد براي 

تربيت مدرس با اين افراد فكر كرد. 

بد قولي كيخسروي
به كيخسروي هم چند بار زنگ زدم. ظهر به من گفت تماس مي گيرد. اما نگرفت. او آدم بسيار خوش قولي 
بود. نمي دانم چه به روزش آمده است. اين روزها تعدادي از هم حزبي هاي او را دستگير كرده اند و يكي از 
بزرگان گروهشان هم فوت كرده است. در عين حال، او مشغول تحصيل در نراق هم هست و ظاهراً خيلي 

خودش را گرفتار كرده است. 

اسناد فردا
براي فردا سه سند آماده كرده ام. يكي از آن ها برنامه است كه تكثير كرده ام تا در نشست روي گزينه هاي مندرج 
در آن بحث كنيم. يك سند نيز بخشي از كتاب است در مورد اينكه در بوردهاي كم تر از يك دوجين، بعضي 
از تشريفات حذف مي شوند. چون تكليف مشخص نيست كه طبق قواعد عادي عمل كنيم يا اين تشريفات 

را كنار بگذاريم، اين سند را پرينت گرفتم تا به صورت رسمي تعيين تكليف شود. 
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يكي از هدف هاي من اين بود كه به صورت عملي نقش دستورنامه را و نحوه ي اصالح و تغيير آن را به 
كنيم. در حاليكه بالتكليفي در مورد مواردي كه مي توان در نشست هاي كوچك  آزمايشي تمرين  صورت 

رعايت نكرد، اسباب سردرگمي شده است. 

گزارش فعاليت هاي ترويجي
يكي از بندهاي برنامه جلسه، ارايه گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضاء است. در نشست قبلي بدون آنكه در 
دستور نقل شده باشد از اعضاء خواستم گزارشي از فعاليت هاي ترويجي خود در زمينه عرف پارلماني ارايه 
كنند. به ذهنم رسيد كه از اين پس چند دقيقه از اول كارگاه به همين كار اختصاص يابد تا همه تشويق شوند 

در فاصله دو كارگاه براي ترويح عرف پارلماني كاري انجام دهند. 

خودم چند قدم جديد برداشته ام  و دستم خالي نيست. اوالً كتاب دستورنامه رابرت البته خالصه آن به اوين 
راه يافته و قرار است انگليسي آن را هم برايش بفرستم. كارگاه كارشناسان و روند چاپ كتاب ادامه دارد و با 
خانم نقي ئي هم در مورد برگزاري يك كارگاه براي معلمان صحبت كرده ام و قرار شد كه هفته بعد وقتي براي 
معرفي عرف پارلماني به همكارانش به من بدهد. طي نامه اي به سعيد اردهالي هم از او خواستم كه فعال تر 
برخورد كند در غير اين صورت تا متن را از زير دست من نكشند با آن ور خواهم رفت. سعيد هم در جوابش 

قول داد كه كتاب ها را براي همين دوشنبه آماده كند تا به مسجدجامعي بدهيم. 

طرح موضوع مدرس در كارگاه فردا
شايد خوب باشد در كارگاه فردا موضوع تربيت مدرس را مطرح كنم و از همين حاال به فكر اين باشم كه 

گروه مدرسان را تحت آموزش هاي سخت تري قرار دهيم. 
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يكشنبه 15 بهمن 1391
سرانجام تالش ها به نتيجه رسيده و نشست امروز به گزينه اي رأي داد كه دوست داشتم. عالوه بر مسائل 
منطقه اي  نشست  اجرايي  ستاد  كارشناسان  براي  فردا  كه  زد  زنگ  شرفي  خانم  پانزدهم،  نشست  حاشيه اي 
گذاشته اند و خواست كه اگر ممكن است نشست را ساعت 2 پس فردا سه شنبه برگزار كنيم. مانع نبود. خانم 
امروز جلسه اشان برگزار نشده است. هفته ديگر تماس خواهد گرفت. خانم  نقي ئي هم اس.اس.ام زد كه 
دهقاني هم كه براي گرفتن كپي انگليسي كتاب خالصه »دستورنامه رابرت« تماس نگرفت. شايد الزم باشد 

فردا خودم يادآوري كنم. اما جزئيات.

گزارش جلسه پانزدهم
بعد از رسيدن به دفتر، ضمن انجام بعضي كارهاي مربوط به سايت ها، گزارش جلسه پانزدهم را به شرح 
زير نوشتم و براي اعضاء ارسال كردم. تأمل در اين سند بخش  زيادي از رويدادهاي جلسه را روايت مي كند: 

گزارش پانزدهمين نشست كارگاه آموزشي قواعد عرف پارلماني
يكشنبه 15 بهمن ماه 1391

نشست عادي دو هفته درميان كارگاه آموزش قواعد عرف پارلماني ساعت 7/30 روز يكشنبه 15 بهمن ماه 
1391 در دبيرخانه انجمن شركت هاي ساختماني برگزار شد. 

• گزارش ها
1. در نخستين بخش از جلسه، برخي از اعضاء گزارش فعاليت هاي ترويجي خود در عرصه عرف پارلماني 

را ارايه دادند.
2. داود حسيني گزارشي از تفاوت هاي دو برنامه براي آينده فعاليت كارگاه ارايه داد و از گروه خواست تا 

يكي از گزينه هاي پيشنهادي در دستوركار را انتخاب كنند.

• مصوبات
1.  گزينه دوم از دستوركار نشست پانزدهم بعد از مذاكره به شرح زير با رأي مثبت تمام حاضران در نشست  

به تصويب رسيد: 
تدوين و تصويب بيانيه  هدف، متن دعوت نامه، و قطعنامه هاي مورد نياز براي ايجاد سازمان دائمي )تا كسب 
مهارت هاي الزم براي كارگروهي در چارچوب قواعد(، و فراخوان از اعضاي جديد )كه آموزش هاي مقدماتي 

را در كارگاهي ديگر فراگرفته اند(، و تدوين اساسنامه و انتخاب مسؤالن دائمي

مي دانند  مناسب  گروه  هدف هاي  ترويج  براي  كه  را  افرادي  گروه  اعضاء  كرد:  پيشنهاد  حسيني  داود   .2
دعوت  كنند. 

مهندس محسن رزم خواه اخطار دستور داد كه پيشنهاد وي مبني بر اين كه »از افرادي كه نسبت به رعايت 
قواعد دستورنامه رابرت متعهد هستند و از موقعيت اجتماعي مناسب براي ترويج اين قواعد برخورد باشند 

دعوت به عمل آيد«،  بايد در دستور قرار بگيرد.
رئيس اخطار را وارد ندانست. اما آقاي كيخسروي درخواست فرجام كرد و بعد از مذاكره حكم رئيس ابطال 
شد و پيشنهاد مهندس رزم خواه در دستور قرار گرفت و بعد از مذاكره با 4 رأي موافق و 2 رأي مخالف به 

تصويب رسيد. 

3. در ادامه، فهرست افرادي كه براي دعوت به كارگاه دوم، از سوي اعضاء گروه ارايه شده به شرح زير 
مطرح شد: 

1. 3. آقاي مهندس گلسرخي شخصيت هاي زير را معرفي كرده  است: 
- آقاي مهندس محمد احمدي رئيس هيأت مديره انجمن تأسيسات و تجهيزات صنعتي ايران 
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- آقاي مهندس هرمزد رامينه رئيس هيأت مديره جامعه مهندسان مشاور 
- آقاي مهندس ايرج رهبر رئيس هيأت مديره انجمن انبوه سازان مسكن

- آقاي مهندس محمد رضا پيوشمند دبير هيأت مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايرن 
تأسيساتي و  انجمن هاي شركت هاي ساختماني،  آقاي مهندس سعادتمند رئيس هيأت كانون سراسري   -

تجهيزاتي ايران 
- آقاي مهندس محمد حسين ترابي رئيس هيأت مديره انجمن شركت هاي مهندسي و پيمانكاري نفت، 

گاز و پتروشيمي
حاضر  حال  )در  ايران  نفت  صنعت  تجهيزات  سازندگان  انجمن  وقت  رئيس  تاالري  مهندس  آقاي   -

مهندس رضا پديدار رئيس هيأت مديره هستند( 
- آقاي مهندس حميدرضا صالحي دبيركل سنديكاي صنعت برق 

گفتني است كه به پنج نفر از شخصيت هاي مذكور در بند 3 فوق، عرف پارلماني معرفي شده و آنان نيز آمادگي 
خود را براي آموزش و ترويج اين قواعد اعالم كرده اند. به بقيه ي آنان نيز عرف پارلماني معرفي خواهد شد. 

2 3. آقاي كيخسروي نيز شخصيت هاي زير را معرفي كرده است:
- آقاي دكتر مرتضي شهبازي نيا عضو هيأت مديره كانون وكالي تهران و رئيس گروه حقوق دانشكده 

تربيت مدرس
- آقاي  عيسي اميني عضو هيأت مديره كانون وكالي تهران و مدرس حقوق در دانشگاه آزاد

- آقاي صابري يكي از وكالي خوشنام عضو كانون وكالي تهران 
خاطر نشان مي شود قرار است آقاي كيخسروي افرادي ديگري را نيز معرفي كند. تا كنون به دو نفر از افراد 
مذكور در بند فوق عرف پارلماني معرفي شده است و آنان نيز براي آموزش و ترويج اين قواعد اعالم آمادگي 

كرده اند. 
3. 3. آقاي دكتر اميري شخصيت هاي زير را معرفي كرده است:

- آقاي دكتر حسين عالئي بنيانگذار نيروي دريايي سپاه پاسداران
- آقاي دكتر فاني از وزيران سابق آموزش و پرورش )يا سرپرست(

- آقاي مهندس مسجدجامعي وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمي و عضو فعلي شوراي شهر تهران 
-آقاي دكتر وردي نژاد رئيس سابق مؤسسه مطبوعاتي ايران 

خاطر نشان مي شود به شخصيت هاي فوق عرف پارلماني معرفي شده و آنان نيز عالقمندي خود را به آموزش 
و ترويج اين قواعد اعالم كرده اند. قرار است دكتر اميري افراد ديگري را نيز به همين منظور معرفي كند. 

4. 3. آقاي مهندس بهرام شهرياري نيز تا كنون شخصيت هاي زير را معرفي كرده است:
- آقاي دكتر فرضي پور از استادان دانشگاه

- آقاي محمد رضا شعبانعلي از مدرسان مباحث مديريتي 
هنوز عرف پارلماني به شخصيت هاي فوق معرفي نشده است. قرار است با آقاي مهندس بيژن سعيد آبادي 

دبيركل سابق كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز در اين باره صحبت شود. 

5. 3. آقاي دكتر بني اسدي تا كنون شخصيت هاي زير را معرفي كرده است:
- آقاي همانونفر از انجمن مديريت منابع انساني ايران 

- آقاي سيد علي حسيني نژاد از شبكه مشاوران مؤسسه ايران 
- آقاي حسن سياه مكون 

- آقاي عبدالرضا رجائيان از همكاران دكتر بني اسدي 
به شخصيت هاي فوق طي يك نشست مشترك در دفتر آقاي دكتر بني اسدي عرف پارلماني معرفي شده و 
آنان منتظر دعوت براي شركت در كارگاه هستند. قرار است دكتر بني اسدي شخصيت هاي ديگري را نيز 

معرفي كند. 

6. 3. آقاي دكتر معين نيز در نشست هاي قبلي شخصيت هايي را معرفي كرده بود كه رئيس جلسه در غياب 
ايشان نام و سمت هاي آنان را به شرح زير قرائت كرد: 
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- آقاي دكتر شامخي دبير انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري
- آقاي دكتر ميلي منفرد مديرعامل جمعيت رشد و توسعه ايران 

- آقاي دكتر صالحي مديرعامل مؤسسه رحمان
- آقاي دكتر توفيقي دبير جمعيت توسعه علمي ايران 

- آقاي دكتر فراستخواه عضو هيأت مديره جمعيت رشد و توسعه ايران 
- آقاي دكتر سمنانيان دبيركل جمعيت توسعه علمي ايران 

- آقاي دكتر رضا منصوري رئيس انجمن فيزيك ايران و معاون اسبق وزير آموزش عالي
- آقاي پروفسور ثبوتي بنيان گذار دانشگاه قزوين

يادآوري مي كند تا كنون عرف پارلماني به شخصيت هاي فوق معرفي نشده است و آقاي دكتر معين منتظر ماند 
تا گروه در مورد ضوابط و روش دعوت از افراد جديد تصميم بگيرد و بر اساس همان تصميم عمل شود. 

7. 3. مهندس عطارديان نيز شخصيت هاي زير را معرفي كرده است: 
- آقاي حسن افتخاريان مشاور كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران 

- خانم كتايون سپهري عضو هيأت مديره انجمن زنان مدير و كارآفرين
- آقاي دكتر آخوندي از وزاري سابق 

دو نفر اول فهرست فوق با كليات عرف پارلماني آشنا هستند و براي شركت در كارگاه منتظر دعوت مانده اند 
اما هنوز نظر نهايي مهندس عطارديان در اين زمينه قطعي نشده است. مهندس عطارديان عده اي ديگري را 
نيز براي دعوت در نظر داشتند اما منتظر تصميم جمع مانده بودند. وي به دليل بيماري در نشست پانزدهم 

حضور نيافت.

8. 3. داود حسيني نيز با برخي از افراد جديد صبحت كرده كه در صورت نهايي شدن تصميم، نام آنان را 
تقديم خواهد كرد. 

• نكات آموزشي
در پايان جلسه، دو قسمت از كتاب »دستورنامه رابرت« به شرح زير تقديم اعضاء گروه شد:

1. رويه پارلماني در بوردهاي كوچك )كم تر از دوجين(، كه بر اساس آن برخي از قواعد اداره مجامع كه جنبه 
تشريفاتي دارند ناديده گرفته مي شوند

2. قاعده ناظر بر تصويب يا اصالح دستورنامه اختصاصي
از  بخش  اين  اصالح  مورد  در  تصميم  و ضرورت  سند  دو  اين  مورد  در  توضيح  فرصت،  فقدان  دليل  به 

دستورنامه رابرت و تصويب نخستين قاعده »دستورنامه اختصاصي« به نشست بعدي موكول شد. 

• ختم جلسه
جلسه ساعت 9/30 خاتمه يافت.

داود حسيني
منشي موقت گروه 
يكشنبه 15 بهمن 91 
)طبق دستور نامه رابرت الزم نيست ابراز ارادت كنم اما مخلص شما هستم!( 

گزارش باال جنبه هاي اصلي نشست پانزدهم را توضيح مي دهد. اما اين نشست حاشيه هاي بسيار جالبي داشت 
كه براي تحليل از شخصيت و فرهنگ ما و كشف راهكارهايي براي ترويج اين قواعد در كشور مفيد خواهد 

بود. 

اطالع قبلي دكتر بني اسدي 
نزديك هاي ساعت 7/30 بود كه همراهم زنگ زد. داشتم در ميدان فلسطين از تاكسي پياده مي شدم. دكتر بني 
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اسدي بود كه خبر داد در راه است و چند دقيقه اي دير خواهد رسيد. اين رفتارها به نظرم تبلور زندگي مدني 
است كه خوشبختانه در گروه بسيار زياد است. 

وقتي رأس ساعت 7/30 وارد اتاق هيأت مديره انجمن شركت هاي ساختماني شدم، آقاي جمالي كه براي 
نخستين بار يك كت چرمي مشكلي پوشيده بود، داشت يك مجله را مرور مي كرد. سالم و عليك كرديم و 
طبق معمول حال نوه اش بنيامين را پرسيدم. شبي كه او به دنيا آمد جمالي در دفتر ما بود تا به عنوان شاهد 
سند طالق من و سودابه را مصاء كند. اما هم او هم مهندس رزم خواه كه در نشست آن شب حضور داشت 
با طالق مخالفت كردند و روابط من و سودابه كج دار و مريز هنوز ادامه دارد. او حال پاي من را پرسيد كه 

هنوز درد مي كند. 

كمي بعد گلسرخي آمد. سه نفري گرم گرفتيم. من گفتم كه او از شخصيت هاي ملي است و حال دكتر برومند 
را پرسيدم و برايش توضيح دادم كه جمالي هم دكتر برومند را به خاطر كار در دارو و درمان مي شناسد. جمالي 
و گلسرخي در مرد خاطرات دوران دبيرستانشان گپ زدند و گلسرخي نيز به نقل خاطره ي مشتركي از دوران 
دبيرستان خود با دكتر برومند گفت: كتاب هاي تاريخ بعد از كودتا هنوز عوض نشده بود و شرح ملي شدن 
نفت در آن ها آمده بود. آن دو تصميم گرفته بودند كه وقتي به اين بخش از تاريخ مي رسند آن را با صداي 

رسا دكلمه كنند تا دلستگي خودشان را به دكتر مصدق نشان دهند. 

گلسرخي از قبل اطالع داده بود كه بايد ساعت 8 جلسه را ترك كند. با اين همه، و حتي براي حضور نيم 
ساعته نيز به كارگاه آمده بود. 

وقتي مهندس شهرياري و رزم خواه هم وارد شدند، بحث را با ذكر اين نكته شروع كردم كه گلسرخي قرار 
است ساعت 8 برود. شهرياري نيز پيشنهاد كرد كه پيش از رفتن در مورد انتخاب دو گزينه رأي خودش را 
بدهد. به همين خاطر، من شروع كردم به توضيح دو برنامه مختلف براي ادامه كار. براي گروه توضيح دادم 
كه ما دو سناريو قابل تصور است. سناريو دوم يك سكانس از سناريوي اول بيشتر دارد و آن سناريو هم 

دعوت از افراد جديد است. 

يكي از دغدغه هاي گلسرخي اين بود كه ورود افراد جديد سبب از هم گسيختگي گروه شود. در توضيح هايم 
تأكيد كردم افراد جديد فقط وقتي به گروه دعوت مي شوند كه اين گروه ياد گرفته باشد كه مانند يك تيم 
واليبال قوي و حرفه اي با اين قواعد بازي كند و بتواند نقش هدايت كننده را براي اعضاي جديد ايفاء كند. 

موضع گلسرخي
گلسرخي وقت گرفت تا نظرش را بگويد و يك سخنراني بسيار جالب ارايه داد كه از او انتظار نداشتم. وي 
در سخنان خود تأكيد كرد كه در تمام عمرش شاهد بوده است كه هيچ انجمن و گروهي براي اداره خود 
قاعده نداشته است در نتيجه اين قواعد مبرم ترين نياز آموزشي كشور است. به همين خاطر بايد طوري برنامه 
ريزي شود كه اين قواعد خيلي سريع تر از آنچه كه در اين مدت صورت گرفته به ديگران و در سطح ملي 

آموزش داده شود. 

نكته ديگري كه به نظرم به درستي مطرح كرد اين بود كه افرادي كه دعوت مي شوند بايد درگير فعاليت هاي 
انجمني باشند تا بتوانند آنچه را كه در اين كارگاه مي آموزند از طريق تشكل هاي خودشان به ديگران هم 

منتقل كنند. 

اين نظرات مثبت او مورد تأييد ديگران هم بود. به خصوص براي جمالي جالب بود كه اين روز ها به دليل 
اتفاقات حيرت انگيزي كه در كشور رخ مي دهد، مانند بسياري از ايرانيان اميدشان به بهبود جدي را به ميزان 
زيادي از دست داده  اند. به هر حال، بعد از اين توضيح ها بود كه گلسرخي از گزينه دوم حمايت كرد. اما 
پيش از آنكه نشست را حدود ساعت 8 ترك كند از او پرسيدم اجازه دارم افرادي را كه معرفي كرده است به 
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گروه معرفي كنم؟ و او هم اجازه داد و در ادامه من نام كساني را كه او معرفي كرده بود به گروه گزارش دادم 
و در گزارش نشست پانزدهم نيز به آنان اشاره شده است. 

غيبت عطارديان
روز قبل خانم بااليان منشي انجمن شركت هاي ساختماني گفته بود كه عطارديان بستري است. من هم به 
جمالي و گلسرخي اين خبر را دادم. اما وقتي شهرياري آمد با جزئيات بيشتري در اين باره صحبت كرد و 
چند دقيقه اي در خصوصيات انساني منحصر به فرد عطارديان سخن گفت. اين ها نيز آب خنكي است بر 

آتش خشم افرادي مانند جمالي كه از وضعيت موجود خيلي عصبي هستند. 

با آمدن دكتر بني اسدي و رفتن گلسرخي، و كمي بعد دكتر اميري و كيخسروي يكي از پر جميت ترين 
نشست هايمان شكل گرفت. فقط دكتر معين بدون توضيح و بدون اطالع قبلي در جلسه حضور نداشت. در 

ميان سخنان خود به اين نكته اشاره كردم كه وي اطالعي از نيامدن خود نداده است. 

در مورد دكتر معين
خوب است همين جا چند نكته را در مورد دكتر معين گزارش كنم. 

امروز عكس او را روي يكي از مجالت اصالح طلب ديدم. كت و شال گردن خاكستري. و اين تيتر براي 
سخنراني او: ضرورت بازگشت به جامعه مدني. 

همانطور كه گفتم، هيچ خبري از نيامدنش نداد. يك بار چند نشست قبل، به من گفت كه به همراهم زنگ زده 
اما جواب نداده ام. يادم رفت به او بگويم كه در كار كردن با همراه خيلي حرفه اي نيستم. 

امروز نيز، دكتر گلسرخي، ضمن صحبت هايش به اين نكته هم اشاره كرد كه دكتر معين نظرش اين است كه 
ما كه متخصص عرف پارلماني نيستيم و قرار هم نيست كه ما متخصص عرف پارلماني شويم. فقط مي خواهيم 
و مايليم انجمني براي ترويج قواعد عرف پارلماني ايجاد كنيم و براي اين كار هم بايد عجله كنيم و سريع تر 

اقدام كنيم. 

وقتي دكتر بني اسدي اين نكته را مطرح كرد من توضيح دادم كه دكتر معين اين نكات را با من هم كه يك 
نشست دو نفره با ايشان داشتم در ميان گذاشته بود. و پاسخ من هم اين بود كه اين نظرات را بايد در گروه 

مطرح كند و تصميم نهايي با گروه است. اما . . . 

به  متعلق  انجمن  نيست.  انجمن  يك  گروه  اين  كه  گفتم  و  پرداختم  نظرات خودم  تشريح  به  من  ادامه  در 
پارلمانتارين ها است كه وقتي تعدادشان زياد شد تشكيل خواهند داد. اين گروه يك گروه آموزشي هم نيست. 
بديهي است كه براي آموزش اين قواعد در كشور كارگاه ها و مؤسسات آموزشي متعددي شكل بگيرد. بنا 
بر اين وظيفه اين گروه، آموزشي نيست. اين گروه، به عنوان يك مجمع ملي، بايد باالتر از متخصصان عرف 
پارلماني عمل كند. اين گروه، بايد در مورد تمام عرصه هايي مربوط به قواعد عرف پارلماني در سطح ملي 
تصميم بگيرد. اين گرو يك اتاق فكر است كه بايد نسبت به بومي سازي قواعد عرف پارلماني نظر بدهد. 
بايد بتواند موانع فرهنگي، تربيتي، عرفي فراراه آموزش و ترويج عرف پارلماني در ايران را شناسايي كند و 
براي اين موانع راهكار ارايه دهد. قوانين مربوط به احزاب، پارلمان و حكومت و ساير عرصه ها در كشور 
غيراستاندارد هستند و وظيفه اين گروه است كه در اين زمينه ها كار كند و نظرات خود را براي جامعه مطحر 

كند. 

رأي و رأي آخر
وقتي من توضيح هايم را كه به نظرم با استقبال خاموش بقيه اعضاء مواجه بود به پايان رساندم، دكتر بني اسد 
خاطر نشان ساخت كه هنوز گروه هدف خود را تدوين نكرده است. به همين خاطر، مي توان گفت كه نظر 
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دكتر معين چيز ديگري است و تا وقتي هدف گروه تدوين نشده باشد نمي توان گفت كه نظر گروه چيست.

من در ادامه ضمن تأييد نظر دكتر بني اسدي شعار شبكه الجزايره را نقل كرد: رأي و رأي آخر. و گفتم بله. در 
ميان ما سه نفر،  يعني دكتر معين، من و آقاي جمالي كه اين گروه را دعوت كرديم. نظرات متفاوت است. نظر 
دكتر معين همان بود كه دكتر بني اسدي نقل كرد. نظر من هم اين بود كه گفتم. جناب جمالي هم كه خودشان 
اينجا حضور دارند. وقتي هم كه گروه هدف خودش را تعيين كرد،  آنچه كه به تصويب مي رسد هدف گروه 
خواهد بود. اما بهتر بود كه دكتر معين هم در جلسه حضور مي يافتند و از نظر خود دفاع مي كردند. در حاليكه 
ايشان از غيبت خودشان هم خبري ندادند. خالصه رفتار دكتر معين به ويژه به خاطر اينكه جزو گروه مدعوان 

هم بوده است،  خيلي قابل دفاع به نظر نمي رسد. 

آخرين نكته در مورد دكتر معين
در پايان جلسه، و هنگام خداحافظي، به دكتر معين و دكتر اميري كه با هم مشغول صحبت بودند گفتم كه شما 
كه با دكتر معين ارتباط بيشتري داريد بفرماييد كه اگر قرار است ديگر در نشست هاي گروه شركت نكند خبر 

بدهد كه هنگام نصاب بتوانيم او را بشماريم يا نشماريم. 

به عالوه، به دكتر بني اسدي گفتم كه عده آي از افراد جديد را دكتر معين معرفي كرده است. با آنان چه كنم؟ 
وي جواب داد همه را خبر كن تا در گروه بيايند. اما من گفتم هنوز با آن ها صبحت نكرده ام و قرار بوده كه 

دكتر معين با آنان صحبت كند. دكتر بني اسدي بعد از اين گفته مكث كرد و نمي دانست چه بايد كرد. 

من تمام مطالب مربوط به دكتر معين را كه در قسمت هاي مختلف جلسه مطرح شد در بند فوق يكجا نقل 
كردم كه بشود تصوير روشني از تصميم او ارايه داد. به نظرم آمدن يا نيامدن دكتر معيين معناي سياسي و 

اجتماعي مهمي دارد كه بايد با دقت تحليل شود. 

كنگره دارند
وقتي بعد از جلسه به دفتر دكتر معين زنگ زدم كه - طبق درخواست خودش - به منشي او اطالع بدهم كه 
ايميل جديدي براي دكتر معين ارسال كرده ام،  خانم بيات نبود و مردي جواب تلفن را داد. قرار شد چند دقيقه 
ديگر زنگ بزنم. دوباره هم كه زنگ زدم، همان مرد گوشي را برداشت. برايم توضيح داد كه ما در تدارك 
برگزاري يك كنگره هستيم و به همين خاطر سرمان خيلي شلوغ است و منشي دكتر معين هم در طبقات 
است. به او گفتم كه به خانم بيات بگويد كه به دكتر معين بگويد كه حسيني گفت امروز برايش ايميل زده ام. 

اين ماجرا نشان مي دهد كه شايد به خاطر كنگره در جلسه شركت نكرده باشد. 

ساعت 11 شب است. بقيه گزارش نشست امروز و ساير رخ داده ها بماند براي بعد. به خصوص كه نشست 
دوشنبه هم به سه شنبه منتقل شد. 
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دوشنبه 16 بهمن 1391
ديروز گزارش نشست پانزدهم نيمه تمام ماند. ادامه آن و نيز ديگر رخدادهاي ديروز:

شروع متفاوت
به دليل اينكه مهندس گلسرخي مي بايست ساعت 8 جلسه را ترك كند، به پيشنهاد شهرياري قرار شد قبل 
از رفتن وي، رأي او را در مورد انتخاب روش ادامه كار گروه كسب كنيم. به همين خاطر من به تشريح 
تفاوت هاي دو برنامه پرداختم و گلسرخي نيز بعد از ارايه دو نكته مهم و طي سخناني جالب، از گزينه دوم 
حمايت كرد و خاطر نشان ساخت كه مدعوان بايد در گير فعاليت هاي انجمني هم باشند. و بعد جلسه را 

ترك كرد. 

همين كه فردي با مشغله هاي فراوان مثل گلسرخي حتي وقتي فقط نيم ساعت وقت دارد، باز هم در اين 
نشست شركت مي كند نشان مي دهد كه تا چه اندازه ضرورت ترويج اين قواعد از سوي اين افرد درك و 
احساس شده است. بايد اضافه كنم كه صبح نزديك ساعت 6 بود كه گلسرخي به همراهم زنگ زد و ساعت 

شروع جلسه را براي اطمينان خاطر پرسيد. 

بعد از رفتن او، و آمدن بقيه شهرياري پيشنهاد كفايت مذاكره در اين مورد را داد كه با مخالفت دكتر بني 
اسدي مواجه شد. بعد شهرياري از من پرسيد كه مگر براي همه ماجرا را توضيح نداده  اي؟ كه من جواب 
دادم نه و فقط براي مهندس شهرياري و رزم خواه در اين مورد مفصل صحبت كردم. در نتيجه، موضوع به 
مذاكره گذاشته شد و شهرياري در دفاع از گزينه دوم به تأثير توضيح هاي من در تغيير عقيده اش اشاره كرد.

تغيير نظر شهرياري
شهرياري در سخنان خود توضيح داد كه قباًل معتقد بود كه گروه هر چه كوچك باشد بهتر مي تواند اساسنامه 
را بنويسد و به تصويب برساند. اما حسيني در صحبتي كه با من داشت روي اين نكته تأكيد كرد كه حتي 
اگر اساسنامه را در يك گروه كوچك بنويسيم، اين گروه بايد بتواند با تعداد بيشتري باز هم اسناد بزرگتر 
ديگري را مورد مذاكره قرار دهد و تصويب كند. در نتيجه گروه بايد كار كردن دسته جمعي را بياموزد و 
تمرين كند و ما نبايد از گسترش گروه بترسيم. به همين دليل، به رغم آنكه من قباًل مخالف گسترش گروه 
در اين مرحله بودم، االن با گزينه دوم موافقم و معتقدم كه بايد بعد از افزايش تعداد گروه نسبت به تدوين 

اساسنامه اقدام كنيم. 

تحليل تغيير نظر شهرياري
شهرياري يكي از چهره هاي مؤثر و شاخص گروه بود كه با افزايش تعداد اعضاء گروه مخالفت مي كرد. در 
ابتداء مخالفتش به داليل امنيتي بود. او اصرار داشت كه از افراد سياسي دعوت نشود و به همين خاطر با 
دعوت از شخصيت هايي مانند مسجد جامعي، و حسين عالء مخالف بود. اما، فكر مي كنم بعد از آنكه ديد 
اين كارگاه از سوي شوراي شهر تهران براي شوراياري ها برگرار شود و من متن كتاب را حتي براي زندانيان 
سياسي هم ارسال كردم، و شايد به اين خاطر كه اوضاع حاكميت  هم به خصوص در دوران پيش از انتخابات 
بسيار خر تو خر است، مخالفتش به اين دليل كم رنگ تر شد. به همين خاطر، وقتي در نشست دو نفره با او در 
مورد راهكار هايي براي كاستن از حساسيت هاي امنيتي مطرح كردم، از جمله گفتم كه حالت آموزشي نشست 
را مي شود پررنگ كرد و حتي يك قرارداد صوري به من به عنوان مربي كارگاه منعقد كرد، اين ايده ها حتي 
توجه شهرياري را هم جلب نكرد و اين نشان مي دهد كه چقدر فضاي جامعه در اين مدت تغيير كرده و بدون 
اينكه افراد متوجه شوند، چقدر ترسشان ريخته و چقدر اقيانوس نارضايتي مردم - هرچند خيلي آرام - باال 

آمده و هرچه كه استبداد ديني روي اين اقيانوس شالق مي زند فايده اي ندارد. 

دليل رزم خواه
رزم خواه از زوايه ديگري موافقت خودش را با گزينه دوم استدالل كرد كه براي خود من هم جالب بود. او 
گفت وقتي اساسنامه از سوي تعداد بيشتري از اعضاء تدوين و تصويب شود،  تعداد بيشتري از اعضاء آن را 
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از آن خودشان مي دانند و نسبت به آن احساس تعهد بيشتري خواهند داشت. 

مخالفت دكتر بني اسدي
به رغم اين توضيح ها، دكتر بني اسدي براي مذاكره وقت گرفت. پرسيدم به عنوان مخالفت؟ ترديد داشت. 
در واقع هم موافق هم مخالفت: مخافق!. وي در صحبت هايش به اين نكته اشاره كرد كه نگذاريم اين ماجرا 
خيلي طول بكشد و زودتر آن گروه را آموزش بدهيم و به اين گروه دعوت كنيم تا بتوانيم زودتر اين موضوع 

را به نتيجه برسانيم.

واكنش شهرياري
با اين كه از هيچ كجاس صحبت دكتر بني اسدي نمي شد نتيجه سياسي گرفت اما وي در مخالفتش با دكتر 
بني اسدي پرسيد معيار اين عجله چيست؟ آيا قرار است اين موضع به انتخابات و مسائل سياسي وصل شود؟ 
كه دكتر بني اسدي اين موضوع را رد كرد و شهرياري در ادامه گفت در غير اين صورت ميزان و سرعت و 

شتاب پيشرفت گروه به فعاليت هاي خودمان ارتباط مي يابد.

به هر حال اين بخش از بحث خارج از موضوع بود و هيچ راهي نداريم جز اينكه به مرور يادبگيريم از طرح 
نكات بي ربط در مداكرات خودداريي كنيم. 

البته، من هم توضيح دادم كه چندين جلسه نشست گروه صرف بحث در مورد شرايط دعوت از افراد جديد 
شده است. وگرنه، نكات آموزشي ارايه شده در اين كارگاه را مي شود طي سه يا چهار جلسه به گروه جديد 

منتقل كرد و آن گروه وقتي وارد اين گروه شود، از رفتار اين گروه الگو خواهد گرفت.

نكته جالب اين كه دكتر بني اسدي در همين بافتار بود كه به نظر دكتر معين در مورد سرعت بخشيدن به كار 
گروه اشاره كرد و من هم نظرات متفاوت خودم را مطرح كردم كه در گزارش ديروز نقل شد. 

بعد از مذاكرات، در مورد گزينه دوم رأي  گيري شد كه تمام افراد حاضر يعني به جز دكتر معين، و مهندس 
عطارديان، تمام اعضاء گروه رأي مثبت داند. 

دعوت از افراد جديد
بالفاصله بعد از تصويب اين پيشنهاد، پيشنهاد ديگري را روي تخته سفيد نوشتم كه مضمونش اين بود كه 
اعضاء گروه از ميان دوستان خود كساني را كه مي شناسند و براي ترويج هدف هاي گروه مناسب مي دانند 

معرفي مي كنند. 

ضمن طرح اين پيشنهاد توضيح دادم كه وقتي يك سازماني تأسيس مي شود، براي دعوت از افراد جديدي كه 
شناخته شده نيستند، اسناد و رزومه الزم است. چون ممكن است فردي از دارغوزآباد درخواست عضويت 
كند كه هيچ كس او را نمي شناسد. به همين خاطر او بايد مداركي رو كند تا شرايط عضويتش احراز شود. اما 
در حال حاضر، ما در مرحله تأسيس يك سازمان دائمي هستيم. و در اين مرحله، افراد حاضر در اين گروه 

كساني را كه از نزديك مي شناسند و براي هدف گروه مناسب مي دانند دعوت خواهند كرد. 

برين استورمينگ
در جريان بحث در مورد شرايط افرادي كه قرار است به گروه دعوت شوند، شهرياري پيشنهاد داد كه موضوع 
قبل از آنكه به صورت رسمي از سوي رئيس قرائت شود، به صورت غيررسمي و به صورت كل كل در گروه 
مطرح شود. من موافقت كردم و افرادي شروع كردند به دادن نطراتي به عنوان معيارهاي شناسايي و معرفي 
افراد. نخستين معيار اخالقي بودن افراد بود. معيار دوم تنوع، معيار سوم منزلت اجتماعي مناسب براي پيشبرد 
اين هدف ها. افراد مختلف نكاتي را به عنوان معيار مطرح مي كردند و من هم روي تخته سفيد مي نوشتم تا 
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بعدآ در قالب يك پيشنهاد رسمي مطرح شود. اما در جريان همين به اصطالح برين استورمينگ بود كه چنان 
بلبشويي حاكم شد كه همه آروز كردند جلسه به همان روش منظم خودش برگردد.

جنبه  ي ديگري از رويكرد دكتر بني اسدي
به نظر مي رسد هرچه در مورد موضوعي بحث و مذاكره صورت بگيرد، برخي از افراد به داليلي كه خارج از 
حوصله ي اين گزارش هاست، نوعي نگرش و رويكرد دارند كه در تمام موضوع ها خودش را نشان مي دهد 
و تنوع انديشه بشري نيز شايد از جمله ه همين خاطر باشد كه به رغم مباحث منطقي و استداللي، نوع نگاه 
و رويكرد آدم هاي مختلف نيز مانند رنگ چشم و پوست آنان اصالت دارد و عمل مي كند. اين نكته در مورد 
تمام اعضاء گروه ما نيز صدق مي كند و به راحتي مي شود تفاوت نگرش اعضاء گروه را در مباحث و مذاكرات 
گروه مشاهده كرد. يكي از جلو ه هاي اين ويژگي دفاع جانانه دكتر بني اسدي از روش هاي سنتي مذاكره در 
مجامع ايراني است كه افراد مختلف در مورد يك موضوع نظرات مختلفي مي دهند و بعد يك نفر آن نظرات 

را جمع بندي مي كند. 

دكتر بني اسدي با تحسين اين روش، حتي به انتقاد از روش مندرج در كتاب »دستورنامه رابرت« پرداخت 
و اين روش را مكانيكي خواند و من حيرت كردم كه چطور به سادگي آن همه بحث را فراموش كرد كه در 
همين گروه در مورد روش هاي سنتي اخذ تصميم حرف زديم و تأكيد كرديم كه در آغاز پارلمان انگلستان 
نيز به همين روش عمل مي كردند. و فقط بعد از قرن ها تجربه به اين نتيجه رسيدند كه در هر زمان فقط يك 

موضوع بايد در برابر مجمع مطرح شود. 

اين چندمين بار است كه رفتار هاي اينچنيني دكتر بني اسدي، كه در يك چشم به هم زدن تمام رشته ها را پنبه 
مي كند، حيرت من را برمي انگيزم. اما دارم عادت مي كنم به اين كه خوب بعضي آدم ها همين طوري هستند 

و كاريش نمي شود كرد. 

تفاوت ماهوي جمالي
از اين جهت، جمالي با اين گروه از افراد تفاوت ماهوي دارد. هرگز به خاطر ندارم كه طي نزديك به 22 سال 
آشنايي، وقتي جمالي به ايده اي رسيد، وسط معركه از ايده جديد خود به نفع ايده هاي قديمي تغيير موضع 
بدهد. اتفاقًا در همين زمينه هم،  وقتي همراه با شهرياري و رزم خواه به طرف دفتر مي رفتيم جمالي به همين 
نكته هم اشاره كرد كه چطور دكتر بني اسدي از برين استورمينگ حمايت كرد در حاليكه اصاًل جاي آن متد 
اينجا و در اين مجمع نيست. وگرنه اگر قرار باشد به جاي اين قواعد از آن روش استفاده كنيم كه فاجعه 

خواهد بود. از جمله همين نكته ها تفاوت جمالي با دكتربني اسدي را نشان مي دهد.

به هر حال، بعد از ادامه ي فقط چند دقيقه روش برين استورمينگ بود كه صداي ديگران درآمد. اولين نفر 
از آنان كيخسروي بود كه نسبت به اينكه هر چه دست بلند مي كند نوبت به او داه نمي شود اعتراض كرد. 

مشكل در صحن دهي
همين جا بايد اعتراف كنم كه عالوه بر مشكالت بسياري كه به عنوان رئيس جلسه دارم، در صحن دهي به 
اعضاء موفق عمل نمي كنم. راه حل اين قضيه اين است كه قواعد ناظر براي اين فرايند تعيين تكليف شود. 
به همين خاطر بود كه در آخر جلسه دو قطعه از كتاب اصلي را در اختيار اعضاء گروه قرار دادم تا در اين 

مورد تصميم بگيرند. 

در توضيح بيشتر بايد بگويم كه در مجامع كوچك برخي از قواعد عرف پارلماني ناديده گرفته مي شوند كه 
از جمله مي توان به قواعد ناظر بر اخذ نوبت و بلند شدن حين صحبت و حمايت از پيشنهاد و از اين قبيل 

حرف زد. 

قواعد  اما چون طبق  تمريم كرديم.  دادم و  آموزش  را  بزرگ  بر مجامع  ناظر  قواعد  ابتداء روش  و  در  من 
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وقتي جمعي كم تر از دوجين باشند مي توانند اين قواعد را ناديده بگيرند، من هم آن ها را ناديده گرفتم. به 
همين خاطر بعد از مدتي ديگر بر بلند شدن افراد ضمن صحبت تأكيد نكردم و توضيح دادم كه طبق قواعد 

»دستورنامه رابرت«  وقتي تعداد كم است مي شود بلند نشد. 

اما اين ناديده گرفتن قواعد من و گروه را با مشكالتي مواجه كرده است كه به خصوص در مورد كسب صحن 
خيلي حاد است. به همين دليل تصميم داشتم كه اگر فرصت شد نسبت به اصالح دستورنام اختصاصي اقدام 

كنيم كه فرصت نشد. 

اعتراض كيخسروي
به هر حال، اعتراض كيخسروي به نحوه صحن دهي وارد بود. به شوخي گفتم كه حقش را خورده ام. بعد از 

او عذر خواستم. 

كيخسروي در ادامه به اين اعراض كرد كه ما هيچ شاخص عيني براي سنجش عوامل ذهني مثل شجاعت 
اين  از  بايد  به همين خاطر  آدم ترسويي است.  قبول نخواهد كرد كه  نداريم. هيچكس  افراد  و راستگويي 

شاخص ها دست برداريم. 

بديهي است كه دكتر بني اسدي هم در دفاع از نظراتش وارد صحنه شد و بلبشوي غريبي صحنه را فراگرفت 
و در اينجا بود كه با چكش روي ميز كوبيدم و اعالم كردم بنده روش مديريت برين استورميننگ را بلد نيستم 
در نتيجه برنيگ استورمينك بس است و به روش خودمان بر مي گرديم. و در اينجا بود كه قواعد عرف پارلماني 

را حاكم كردم و جلسه به نظم برگشت.

تجربه اي ارزش مند
به نظرم تفاوت اين دو روش آنقدر زياد است، و روش دوم آنقدر عالي و متمدنانه است كه در همين چند 
دقيقه تمام گروه تفاوت بازي در چارچوب قواعد را با بازي در يك عرصه برهوت بي قاعدگي را كاماًل درك 
كردند و درنتيجه از اعمال قانون به طور كامل حمايت كردند و اداره جلسه به نحوي عالي تر از هميشه ادامه 

يافت. 

اعتراض مهندس رزم خواه
در بحبوحه ي همين مذاكرات بود كه مهندس رزم خواه پرسيد پس پيشنهادي كه من داده بودم چه شد؟ پاسخ 
من به اين پرسش، به اين دليل كه خوب ماجرا را به خاطر نمي آوردم، قاطع،  دقيق و مجاب كننده نبود. به 
عالوه، با هدف طرح مباحث آموزشي، به مهندس رزم خواه توضيح دادم كه اگر شما اعتراضي به مطرح نشدن 
پيشنهاد خود داريد، روش طرح اين اعتراض، استفاده از پيشنهاد اخطار دستور است. او هم اخطار دستور 
دارد و جالب اينكه آقاي جمالي هم از اين اخطار دستور حمايت كرد و من هم در پاسخ گفتم كه اخطار وارد 
نيست و از آنجا كه دوست داشتم اين بحث به شكل تمريني ادامه يابد، توضيح داد كه اگر كسي نسبت به 
حكم رئيس اعتراض دارد مي تواند فرجام خواهي كند. كيخسروي فرجام خواست و فكر مي كنم جمالي هم 

از فرحام حمايت كرد. 

تشريح قواعد فرجام
براي گروه توضيح دادم كه در فرجام هر فرد حق دارد يك بار در دفاع از رد حكم رئيس صحبت كند. اما 
فقط رئيس است كه دو بار حق صحبت دارد و آخرين نفري هم كه در دفاع از نظرات خودش براي بار دوم 

صحبت مي كند رئيس است. 

بعد از تشريح اين قواعد و تأكيد بر اينكه جنبه هاي تمريني اين بازي اهميت دارد، به توضيح داليل خارج 
از دستور قرار دادن پيشنهاد مهندس رزم خواه پرداختم و فرصت دادم تا ديگران نيز - در مخالفت با حكم  
رئيس - صحبت كنند. در آخرين دفاع تأكيد كردم كه من جزئيات ماجرا را به خاطر ندارم اما اگر اين پيشنهاد 
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به نحوي از دستور خارج نشده بود، من به عنوان رئيس و منشي موقت، حتمًا آن را در صورتجلسات و در 
دستوركار جلسات قيد مي كردم. كما اينكه در مورد ساير پيشنهادها اين كار را انجام داده ام. بنا به اين دليل به 

نظر من اين پيشنهاد مي بايست از دستور خارج شده باشد. 

بعد از توضيح هاي من در مورد حكم رئيس رأي گيري شد. اكثريت 4 در برابر 2 مخالف حكم رئيس بودند. 
نتيجه را اعالم كردم و پيشنهاد خودم را از روي تخته سفيد پاك كردم و پيشنهاد مهندس رزم خواه را نوشتم 
و آن را به مذاكره گذاشتم. با اين همه تقريبًا مطمئن بودم كه قضاوت من بايد درست باشد و رأي اكثريت 
نادرست. با اين همه  ترديد داشتم تا اينكه گزارش دهمين نشست هم انديشي را كه روز يكشنبه 7 آبان 
1391 برگزار شده بود، دوباره خواندم و ديدم حق بامن است. آن بخش از گزارش را عينًا كپي پيست مي كنم: 

به رغم قاعده فوق، با تقاضاي مجوز بازپس گيري پيشنهاد مهندس رزم خواه موافقت شد و جايگزين از دستور 
بررسي بيرون رفت.

يك رويداد مهم
واقعًا خود  آيا  بود.  تاريخي  ما يك رويداد  پيشنهاد مهندس رزم خواه، در چارچوب بحث  نظرم جريان  به 
مهندس رزم خوه به خاطر نداشت كه پيشنهادش را پس گرفته است؟ آيا با قواعد بازپس گيري پيشنهاد آشنا 
به  نمي دانست كه مي تواند  آيا  را مطرح مي كرد؟  پيشنهاد خودش  نمي داند كه مي بايست دوباره  نيست؟ و 
عنوان جايگزين آن را دوباره مطرح كند؟ و چرا حتي وقتي من مطرح كردم كه ايشان پيشنهاد خودشان را 
پس گرفتند، اين موضوع به يادشان نيامد؟ آيا قرار است در جمع ما دروغ هم گفته شود؟ و اگر دروغ گفته 

شد چه بايد كرد؟

به نظرم مي رسد كه اين رويداد بايد از زاويه آموزشي و بدون آنكه خداي ناكرده به كسي و به خصوص به 
مهندس رزم خواه اهانتي صورت بگيرد در نشست آتي مطرح شود. به همين خاطر تصميم دارم كپي صورت 
جلسه را در نشست آتي توزيع كنم و تأكيد كنم كه البته اين صورتجلسه به تصويب نرسيده و به همين خاطر 

ارزش حقوقي ندارد. جنبه هاي آموزشي اين رويداد كه بايد مورد تأكيد قرار بگيرد اين هاست:
1. نقش و اهميت تدوين صورتجلسات به مثابه تاريخ سازمان از زاويه حقوقي و عرف پارلماني

2. اهميت تصويب صورتجلسات از سوي كل گروه كه به معناي نگارش تاريخ مجامع يك سازمان محسوب 
مي شود. 

3. تأكيد بر ممنوعيت نيت خواني و اهميت آن در سالمت كار گروهي
4. اينكه راست گويي يك فرض است و هيچ كس حتي به خاطرش هم نبايد خطور كند كه كسي در اين 

جمع گروه مي گويد. 

تصويب پيشنهاد مهندس رزم خواه
دستورنامه  در چارچوب  تا  مي شوند  متعهده  افراد دعوت شده  آن  اساس  بر  كه  رزم خواه  مهندس  پيشنهاد 
رابرت عمل كنند و منزلت اجتماعي الزم را نيز داشته باشند، با 4 رأي مثبت و 2 رأي منفي رأي آورد و به 

تصويب رسيد. 

بعد از آن بود كه فوراً به فرائت فهرست نام كساني كه تا كنون براي دعوت به گروه معرفي شده اند پرداختم 
و تمام كساني كه افرادي را معرفي كرده بودند در گروه معرفي شدند. نام مدعوان از سوي دكتر معين و 
گلسرخي و عطارديان را هم من قرائت كردم و قرار شد نسبت به برگزاري كارگاه براي افراد جديد اقدام شود. 

رويه در مجامع كوچك
در پايان جلسه و پيش از ختم آن بود كه دو قطعه از كتاب »دستورنامه رابرت« را كه كپي گرفته بودم بين 
اعضاء توزيع كردم و گفتم كه آن را بخوانند تا در نشست بعدي در مورد آن تصميم بگيريم. با كپي پيست 

اين دوقطعه، گزارش نشست پانزدهم را تمام مي كنم: 
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رويه  در بوردهاي كوچك. در نشست  بوردهايي كه در آن ها بيش از حدود يك دوجين عضو حضور 
نداشته باشند، بعضي از تشريفاتي كه در مجامع بزرگ ضروري هستند مانع كار مي شوند. قواعد ناظر بر 

چنين مجامعي با قواعدي كه در مجامع ديگر به كار مي روند، در جبنه هاي زير تفاوت دارند:
• اعضاء ملزم نيستند پيش از طرح پيشنهاد يا صبحت، كه مي توانند در حالت نشسته نيز انجام دهند، 

كسب صحن كنند.
•  پيشنهادها به حمايت نياز ندارند.

• دفعاتي كه يك عضو مي تواند در مورد يك موضوع صحبت كند محدود نيست، و پيشنهادهاي ختم 
يا محدوديت مذاكره به طور كلي نبايد مورد بررسي قرار بگيرد )بنگريد: 15 و 16(.

• مذاكره غيررسمي يك موضوع وقتي پيشنهادي در دست بررسي نباشد مجاز است. 
• گاهي اوقات كه طرحي براي تمام حاضران كاماًل روشن است، مي توان بدون ارايه  پيشنهاد در 
باره اش رأي گرفت. با اين وجود، به جز در موارد توافق عمومي، تمام اقدام هاي پيشنهادي بورد بايد 
با اخذ آراء در چارچوب قواعد مشابه ساير مجامع به تصويب برسد، جز اين كه در ابتداء با بلند 

كردن دست مي توان رأي گرفت، كه در چنين نشست هايي روش بهتري است. 
• رئيس الزم نيست هنگام به رأي گذاشتن مسائل برخيزد.

• رئيس در مذاكره مي تواند بدون برخاستن و ترك كرسي خود صحبت كند؛ و، مشروط به قواعد يا 
عرف در هر بورد خاص )كه بايد صرف نظر از اينكه چه تعداد اعضاء حاضر مي شوند به شكل يك 

نواخت رعايت شود(، معموالً مي تواند طرح پيشنهاد كند و به تمام پيشنهادها رأي بدهد. 

تصويب يا اصالح دستورنامه اختصاصي كه غير از آئين نامه هاست، مستلزم )الف( اخطار قبلي)نگ 
ك:ص18-116( و دو سوم آراء يا، )ب( رأي اكثريت كل اعضاء است. پس از آنكه آئين نامه هاي يك 
انجمن هنگام تشكيل سازمان در ابتداء به تصويب رسيد، تصويب يا اصالح دستورنامه اختصاصي تعيين 

شده در آئين نامه ها تابع رويه ي اصالح آئين نامه هاست )بنگر 57(.

)صفحه 17 بند آخر(

تربيت مدرسان
در اين نشست موضوع تربيت مدرسان نيز مطرح شد و من خاطر نشان ساختم كه به طور طبيعي نخستين 
نسل مدرسان از همين جمع بيرون خواهد آمد. و افرادي مثل دكتر بني اسدي، دكتر اميري، آقاي جمالي، و 
كيخسروي به راحتي مي توانند نسبت به تدريس ديگران اقدام كنند. تأكيد كردم كه همه، ا زجمله شهرياري 
و رزم خواه هم اين شايستگي را دارند اما شايد به دليل مشغله هايي كه دراند فرصت اين كار را نيابند. به 
نظرم طرح اين موضوع خوب بود و از حال بايد به فكر بركشيدن افرادي كه شايستگي رياست دارند باشيم. 

ايده جديد
به نظرم رسيد كه به مرور و به نوبت افراد مناسب را براي تمرين رياست جلسه بايد انتخاب كنيم و به نوبت 

آنان را به عنوان رئيس تمريني منصوب كنيم تا ياد بگيرند. 

براي تدوين برنامه نشست بعد خيلي فرصت دارم. . . 
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سه شنبه 17 بمن 1391
ديروز دوشنبه با مهندس سيد محمد بهشتي و دكتر عطاء اهلل شيرازي در مورد عرف پارلماني صحبت كردم 
و در پي دعوت دكتر شفاهي ريئس هيأت مديره انجمن علمي جراحان عمومي ايران به دبيرخانه اين انجمن 
رفتم. نكات مهم اين رويدادها در ادامه نقل مي شود. قرار است امروز در سيزدهمين جلسه كارگاره كارشناسان 
ستاد شركت كنم و با عبدالحسيني و بعد از ان با سعيد اردهالي هم در مورد دعوت به كارگاه صبحت كنم. 

گزارش اين ها را بعد از ظهر مي نويسم.

صحبت با بهشتي
مدت ها بود مي خواستم با بهشتي صحبت كنم اما منتظر بودم تا تكليف دعوت از افراد جديد به كارگاه روشن 
شود. يكشنبه 15 بهمن مسأله تعيين تكليف شد. ديروز دوشنبه با بهشتي تلفني صحبت كردم. بعد از حوال 
پرسي و تأثير دارويي كه برايش ارسال كرده بودم سراغ موضوع اصلي رفتم. اينكه بعد از اين همه مدت گروه 
به گسترش خود رأي داده است و به همين خاطر زنگ زدم ياد آوري كنم اگر دوستاني را براي شركت در 
گروه در نظر داريد، معرفي كنيد جون قرار است كارگاه ديگري برگزاري كنيم. خالصه حرف بهشتي هم اين 

بود كه فكر مي كنم و اگر كسي را مناسب دانستم يا مناسب يافتم معرفي مي كنم.

خوب اين پاسخ نشان مي دهد كه در اين چند ماه به موضوع فكر نكرده است. و من ديگر بيش از اين نبايد 
اصرار مي كردم. اما خودش ادامه داد كه اين روزها فيلم لينكلن را ديدم به فكر تو بودم. بعد خودش اضافه 

كرد: هميشه به فكر تو هستم. اين روزها جريان مجلس را مي ديدم باز هم همه اش به فكر تو بودم. 

مشخص بود مي خواهد بگويد كه هر وقت به تالش  هاي مرتبط به عرف پارلماني و اين قضايا فكر مي كند به 
ياد من مي افتد. من هم تشويق شدم شوق و ذوقم را و دستاوردهاي اين ماه ها را برايش ابراز كنم. خالصه اي 
از دستاوردهاي ماه هاي اخير را اشاره وار توضيح دادم: برگزاري كارگاه براي كارشناسان ستاد شوراياري ها، 
برنامه براي برگزاري كارگاه براي معلمان، به نتيحه نزديك شدن انتشار كتاب، و اينكه يك نسخه از كتاب را 

به دانشگاه اوين فرستاديم تا استادان بازنشسته در آنجا در چارچوب اين قواعد بازي كنند. 

اما خطايي هم مرتكب شدم و آن اينكه دوباره اصرار كردم اگر مشغله ها اجازه مي دهد و امكان دارد به گروه 
برگريد. در اين مدت نكته ي آموزشي مهمي مطرح نشده و طي نيم ساعت صبحت نكات مطرح شده را 
مي شود براي شما مرور كرد. به عالوه، حضور شما به گروه اعتبار مي دهد و وجود شما در گروه ضروري 
وقتي  افتادم.  آديزيس  ايزاك  تئوري  ياد  من  و  بود  »نه«  همچنان  او  »نه«  اصرار ها،  اين  رغم  به  بله.  است. 
كارآفرين ها بگويند »نه« كاريش نمي شود كرد. و من هنوز علت نه بهشتي را كشف نكرده ام. هرچند نيت 

خواني ممنوع است اما كاش دليل منطقي اي براي نيامدن خود مي داد. 

يك جا پا را از گليم خود بيرون گذاشتم و گفتم اميدوارم داليل محكمي براي عدم حضور خود داشته باشيد. 
البته عين اين كلمات نبود، اما محتواي پيام همين بود كه نيامدنتان موجه نيست. حتي به جمله اي از خودشان 
اشاره كردم كه در حضور جمالي و چند بار ديگر با صراحت گفت كه فقط به خاطر تو مي آيم. و من نتوانستم 
يا نخواستم منظور دقيق وي را درك كنم. در آخرين گفتگو نيز با اشاره به همين جمله گفتم، غير از محبتي 
كه به من داريد، من اميدوارم دو ريالي من افتاده باشد و منظور شما را از اين جمله درست درك كرده باشم. 
تا سر زبانم هم آمد كه بگويم ديگر دكتر معين نمي آيد و اگر علت نيامدن شما وجود ايشان بود اين عذر هم 

بر طرف شد. خدا را شكر كه توانستم جلوي بيرون پريدن اين جمله را از دهانم بگيرم. 

باز هم ممنوعيت نيت خواني
به نظرم اين اصل خيلي مهم است كه ما در روابط خود دست از نيت خواني برداريم. آقاي جان، جناب بهتشي 
نمي خواهد در اين كارگاه شركت كند. دليلش به خودش مربوط است. نيت خواني و كنجكاوي ممنوع. او 
دوست ندارد شركت كند و حق دارد شركت نكند. تمام. اما ذهن لعنتي ما به هزار سوراخ و سنبه سركشي 
مي كند تا علت واقعي نيامدن را كشف كند. چون به آنچه كه فرد در توضيح علت رفتار خود مي دهد اعتماد 
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نمي تواند داشته باشد. 

به هر حال، غيبت بهشتي از اين گروه، هر دليلي كه داشته باشد يك شكست بزرگ محسوب مي شود و كاش 
مي شد كاري كرد كه او به جمع برگردد. 

دكتر شيرازي
در طول ديروز چند بار به مطب و منزل دكتر عطاء اهلل شيرازي تلفن زدم. كسي جواب نداد. شب كه به منزلش 
تلفن كردم گفت كه روز هاي دو شنبه طبق معمول مطب تعطيل است و او دنبال كارهاي خيريه مي رود. از 
او پرسيدم آيا مشغول تماشاي فيلم، خوردن شام يا گوش كردن اخبار نيست و مي توانم چند دقيقه اي با او 

حرف بزنم؟ 

به ساعت نگاه كردم: 5 دقيقه به ده شب بود. گفت هنوز تا اخبار فرصت هست. من گفتم به طور خالصه طرح 
موضوع مي كنم، اگر سوالي بود جواب مي دهم و بحث مفصل تر را به بعد موكول مي كنيم. و شروع كردم . . . 

برايش يادآوري كردم كه قرار بود كه او و سلطاني و من و جمالي و معين جزو گروه 5 نفره  اوليه تأسيس 
كارگاه آموزش عرف پارلماني باشيم. وقتي سلطاني دستگير شد و زمان گذشت،  سه نفري نسبت به تأسيس 
كارگاه اقدام كرديم. )خوب، مي توانست بپرسد چرا من را خبر نكرديد؟ حاال يادم مي آيد كه همان روز ها به 
او زنگ زدم. به نظرم براي بازديد از دختر و دامادش به خارج، به استراليا، رفته بود. به عالوه، عصبانيت ها و 
برخوردهايش با گروه دندانپزشكان نيكوكار و اينكه يك روز به من گفت برخوردهاي تو من را ياد نيروهاي 
امنيتي مي اندازد!، سبب شد كه نسبت به دعوت از او كمي دل سرد شوم. به هر حال، او در اين زمينه چيزي 
نپرسيد و من هم چيزي نگفتم. اما شايد بهتر باشد روزي اين نكته را يادآوري كنم كه در آن دوره اي كه كار 

شروع شد او در ايران نبود(. 

ادامه دادم كه وقتي كارگاه تشكيل شده بود نيز به شما گفتم كه قرار است گروه گسترش يابد و از شما پرسيدم 
كه آيا حاضريد در مرحله دوم به كارگاه ملحق شويد و شما پاسخ مثبت داديد. بعد از ماه ها گروه در نشست 
روز يك شنبه خود به پيشنهاد گسترش خود رأي داد و به همين خاطر،  امروز خدمت شما زنگ زدم كه از 
شما دعوت كنم براي حضور در كارگاه آماده باشيد. اين خالصه  عرايض من است و اگر كاري نداريد من 

كالم را ختم كنم.

او بود كه در ادامه گفت اتفاقًا امروز در يكي از همين نشست هاي انجمن ها ياد تو افتادم. براي بحث در مورد 
ابتدايي ترين نكات نيز هيچ مهارت و هيچ قاعده اي وجود ندارد. ساعت ها و بدون نتيجه بحث هايي را مطرح 

مي كنند كه هيچ ربطي به موضوع ندارد. 

تحليل فرهنگ روستايي در شهرهاي بزرگ
در ادامه من هم به اين نكته اشاره كردم كه در طول تاريخ ايران، هيچ ضرورتي براي آنكه عده اي از افراد با 
حقوق برابر دور هم بنشينند و در مورد يك موضوع تصميم بگيرند، وجود نداشته است. اين ضرورت در 
دهه هاي اخير و در پي هجوم روستائيان به شهر ها و شكل گيري شهرهاي چند ميليوني براي اولين بار پيدا شده 
و بديهي است كه در اين زمينه تازه در آغاز راه هستيم. بعد از او پرسيدم آيا شما در روستا به دنيا نيامده اي؟ 
ايران، كاميونيته هاي بسته و محدودي  نه. بعد برايش توضيح دادم ك 60 هزار روستاي  جواب داد: ظاهراً 
بوده اند كه در طول هزاران سال هيچ رشدي نكرده اند. درست مانند همان قبايل آفريقايي كه هنوز آدم ها را در 

ديگ مي گذارند تا بپزد و دورش هياهو به راه  مي اندازد. 

بعد به خاطر ميرزاحسن اشاره كردم: اي خدا باران، و بعد، اي خدا بس است. و نتيجه گرفتم توجه كن كه 
درك اهالي چنين روستايي از خدا چقدر ابتدائي است و فكر مي كند كه خدا جايي در آسمان نشسته و يادش 
رفته كه شير آب دمزآباد را باز كند يا ببند. در نتيجه اگر در خانه  اش بنيشنند و با صداي بلند صدايش كنند 
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خواهد شنيد و شير آب را باز و بسته خواهد كرد. هر دو خنديديم. هر چند من فوراً يادم آمد كه او فردي 
مؤمن است اما مي دانستم آنقدر رشد كرده است كه به چنين خدايي باور نداشته باشد. 

در ادامه به اين واقعيت اشاره كردم كه تقريبًا تمام اين روستا ها روستاي همسايه را دشمن خود تلقي مي كنند 
و حتي سر يك بهانه به سادگي قناد روستاي مجاور را با خاك كور مي كنند و به اين نمي انديشند كه بچه ها  
زن  و بيماران ده همسايه از تشنگي خواهند مرد. همين آدم ها از روستا ها جاكن شده اند و به شهرهاي بزگر 
ريخته اند و نتيجه اش همين مي شود كه مي بينيم. در حاليكه در پشت تمدن هاي صنعتي و پيشرفته هزاران سال 
تجربه و تالش فكري و مبارزه خوابيده است. حرف هايم را تأييد كرد و قرار شد يك روز به دفتر بيايد و 
مفصل در اين مورد صحبت كنيم. فكر مي كنم در طول اين صحبت ها گزارشي نيز از دستاوردها به او دادم. 

وضعيت تصميم گيري در انجمن
دكتر شفاهي رئيس )ظاهري( هيأت مديره انجمن علمي جراحان عمومي ايران روز پنجشنبه از من خواست تا 
در نشست هيأت مديره روز دوشنبه انجمن شركت كنم تا در مورد انتشار نشريه كاغذي با هم گفتگو كنيم. من 
در اين نشست شركت كردم و آن بخش از تجر به هاي هيأت مديره را كه به روش اداره مجامع تصميم گيري 

در ايران مربوط مي شود گزارش مي كنم.

دكتر شفاهي به من گفت ساعت 7 در دبيرخانه باشم. مي دانستم كه با شك و دو دلي گفت. با همين همه 
ساعت 6/30 از دفتر بيرون زدم و فقط چند دقيقه بعد از 7 به دبيرخانه رسيدم. 

خانم زاهدي در دبيرخانه بود و مشد حسن كه آبدارچي آنجاست و يك بيمار با همراهانش كه منتظر دكتر 
رحماني بودند. 

تا ساعت يك ربع به هشت منتظر ماندم تا دكتر شفاهي آمد. بعد از يك سالم عليك دنبال دكتر رحماني راه 
افتاد تا ساختمان را نشان دو مهندسي بدهد كه براي بازسازي داخلي دعوت شده بودند. همانجا فهميدم كه 
همان منزل را براي دبيرخانه انجمن به قيمت 295 ميليون تومان خريده اند و حاال در پي بازسازي آن هستند تا 
بتوانند در همان دبيرخانه مجامع و كنفرانس هاي ماهانه خود را برگزار كنند. خوب. اين ها دستاوردهاي مهمي 

است كه با اطمينان مي توان گفت محصول تالش هاي فراوان و بي شائبه دكتر رحماني است.  

ديدم دكتر هدا كه يك خانم پزشك بود كه به عنوان دبير دبيرخانه فعاليت مي كرد حضور ندارد. پرسيدم 
شنديم كه براي ادامه تحصيل و گرفتن تخصص به آلمان رفته است. سال ها پيش چنين تصميمي داشت و دكتر 
رحماني از من خواست تا اگر دكتر هدا براي گرفتن تخصص زنان به آلمان رفت من، ضمن داشتن آزادي 
عمل براي انجام ساير كارهاي خود، مسؤليت ادراه دبيرخانه انجمن را هم بر عهده بگيرم كه قبول نكردم. 
بعدها خواست سودابه و حتي غزل را براي كار در دبيرخانه استخدام كند كه به داليلي نشد. از جمله اينكه 
غزل درس مي خوانند و سوادابه هم چندان مناسب نبود. نظرم من اين بود كه بايد افرد ديگر و از جمله همين 
خانم زادهدي را تربيت كنيد تا جايگزين دكتر هدا شود. امروز ديدم كه خانم زاهدي فعال تر از قبل است. 

پرسيدم آيا در غياب دكتر هدا، شما مسؤل دبيرخانه شده ايد؟ جواب داد: نه

اما وقتي هيأت مديره با 4 نفر عضو جلسه رسمي خود را شروع كرد نخستين دستور كار كه از سوي دكتر 
رحماني مطرح شد همين بود كه خانم زاهدي كه جاي خانم دكتر هدا را به خوبي پر مي كند، در نشست هاي 
هيأت مديره هم شركت كند. بعد از موافقت جمع او به مجمع آمد. به اين ترتيب يك پيش بيني من بعد از 

چند سال محقق شد.

وقتي جلسه رسميت يافت من اصرار كردم كه خارج شوم و گفتم كه شركت در هيأت مديره را صحيح 
نمي دانم اما همه و به خصوص دكتر رحماني اصرار كرد كه بمانم و من هم ماندم. نخستين اشكال: اصاًل 
يا  اينكه چه كساني در چه زمان هايي حق دارند  نبودن نشست هاي هيأت مديره، و  يا  مفهموم علني بودن 
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ندارند كه در نشست ها شركت كنند در ايران شناخته شده نيست. خوب. بر اساس اين عرف ناشايست، در 
جلسه نشستم و كاش ننشسته بودم. 

سوءمديريت و رفتارهاي غيرانساني
براي  انجمن بود و حكم رئيس دادگاه  از  ثاني نژاد  متأسفانه موضوع بعدي دستوركار جلسه شكايت خانم 
حضور در دادگاه را دكتر رحماني قرائت كرد. خانم ثاني نژاد از انجمن به وزارت كار شكايت كرده بود كه به 
خاطر سوء مديريت و رفتارهاي انساني بخشي از حقوق و مزاياي قانوني او را پرداخت نكرده اند و مسؤالن 

انجمن روز دوشنبه هفته آينده بايد براي حضور در دادگاه به شعبه خيابان ثميه وزارت كار بروند. 

در مورد اين خانم كه حاال از انجمن شكايت كرده ذكر خاطره اي خالي از لطف نيست. روزهاي اولي كه در 
دبيرخانه انجمن مشغول كار شد، برخورد هاي خيلي اهانت  باري با من داشت. من علت اصلي را در دكتر 
رحماني مي دانستم. به هر دليل، از جمله اينكه كار در دبيرخانه را قبول نكرده بودم، سر برخي مسائل مربوط 
به مؤسسه اخالق پزشكي ايرن با هم اختالف هاي شديد يافتيم، سر انتشار بيانيه دكتر فاضل در سايت انجمن 
از من بي دليل دلخور شد، در حاليكه بايد از انتشار آن بيانيه حمايت مي  كرد، يا حتي خيلي ساده، به اين دليل 
كه سرش خيلي شلوغ بود، خانم ثاني نژاد را كه تازه به عنوان يك دختر جوان در دبيرخانه انجمن مشغول كار 
شده بود، مسؤل ايجاد ارتباط با من كرد. در حاليكه من انتظار داشتم كه نه به خاطر دوست هاي گذشته، نه به 
خاطر منزلتي كه از او انتظار داشم رعايت كند، بلكه به اين دليل كه دست كم من سردبير نشريه انجمن بودم 
و مي بايست اگر نه به عنوان يك عضو صاحب رأي هيأت مديره، بلكه به عنوان يك عضو بدون حق رأي 
هيأت مديره در نشست هاي شركت مي كردم. اما حاال، آگاهانه، موقعيت من را در حد يك اوپراتور ساده ي 

كامپوتر پائين مي آورد و دستور مي داد كه بايد از خانم ثاني نژاد دستور بگيرم!

خوب اين رفتارها  خيلي زننده و برخورنده بود و به همين خاطر بين ما يك جدال بسيار تند و لفطي سر 
همين خانم ثاني نژاد به راه  افتاد كه تأثير زخم هايي كه به هم زديم تا قرن ها بر روحمان باقي خواهد ماند. 
دفاع دكتر رحماني از اين دختر براي تحقير من، آن  هم بدون هيچ دليل منطقي، واقعًا آزار دهنده بود. نتيجه 
اين شد كه به مرورد من هم از حقوق و مسؤليت هاي خود به عنون سردبير چشم پوشيدم و وظايف خودم را 
در حد يك اپراتور پائين آموردم و از انتخاب، ترجمه و نشر مقاالت جالب در سايت صرف نظر كردم. و البته 
ً  فهميدم عامه جراحان عضو يا غير عضو انجمن چنان گرفتار بيماران و خانواده و نان و گوشت هستند  بعدا

كه اصاًل اين بحث ها برايشان محلي از اعراب ندارد. 

عاقبت آن خانم
ديروز بعد از طرح شكايت اين خانم بود كه يادم آمد در دفاع از او همين دكتر رحماني و به هزينه تحقير 
يك دوست قديمي مثل من چه ها نكرد و حاال بايد در داگاه پاسخ گوي شكايت او باشد آن هم به اتهام 
سوءمديريت و رفتارهاي غيرانساني. من قصد داوري در مورد اين شكايت ندارم اما به نظرم مي رسد كه دست 
كم رفتار دكتر رحماني با خود من توأم با سوءمديريت هاي شديد و رفتار هاي غيرانساني بوده است. چيزي 

است حتي يك مورد آن را در برخورد مثاًل جمالي با خودم نديدم. 

به هر حال، خانم ثاني نژاد كه اخيراً عروسي كرده مدعي است كه حدود 3 ميليون تومان از حقوق و سنوات و 
پاداش هاي او پرداخت نشده است. دكتر رحماني هر عيبي داشته باشد تا آنجا كه من مي دانم، حق مالي كسي 
را نمي خورد و در اين زمينه بسيار با سخاوت است. كما اينكه خودم من يك ميليون تومان به او بدهكارم و 
حتي به روي من هم نمي آورد. و لحظه شماري مي كنم از زير دين او درآيم. بنا بر اين، بروز چنين تضادهايي 
در بنگاه ها كاهي اجتناب ناپذير مي شود. اما يادم نمي رود كه دكتر رحماني در دفاع از اين خانم دست كم با 

خود من چه رفتاري داشته است. 

در ادامه بحث در اين زمينه، چند نظر كارشناسي به دليل تجربه هايي كه داشتم دادم. 
با اين همه، پرداخت هاي بدون دريافت سند، و از روي تنخواه، نشان مي دهد كه انجمن  هم مثل هر سازمان  
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جديدي كه دوران طفوليت خود را - بر اساس تئورئي ايزاك آديزيس - طي كند، همين مشكالت را خواهد 
داشت و زمان الزم است تا ضرورت نظم و انضباط را درك كند و اين بي توجهي به مقررات و قواعد در 

اواليل عمر يك سازمان طبيعي است هرچند درست و سازنده نيست. 

با  تازه تأسيس شده و مي خواهد  نيز گوياي همين واقعيت است. سازمان  انجمن  ساير رفتارهاي سازماني 
سرعت رشد كند. منزل بخرد، به دبيرخانه خود توسعه بدهد، اعضاء خود را گسترش دهد و از اين قبيل. 
در چنين سازمان هايي كه تازه تأسيس شده اند، تقريبًا هر نوع بحثي در مورد ضرورت رعايت قواعد در اداره 
جلسات، به عنوان يك امر  دست و پاگير  طرد مي شود. در سازمان هاي تازه تأسيس، رشد و اجرا مهم است 
نه قواعد. و تمام كساني كه قرار است نسبت به ارتقاء عملكرد سازمان هاي به آن ها مشاوره بدهند بايد حتمًا 
با تئوري ايزاك آديزيس در اين زمينه آشنا باشند. اما اگر سازمان به همين ترتيب رشد كند و نسبت به استقرار 
قواعد در آن  اقدام نشود حتمًا در آينده و در مرحله بعد از رشد سريع در هم فرو مي ريزد و نجات دادن  آن ها 
بسيار دشوار مي شود. اين واقعيتي است كه انجمن قطعه سازان، و انجمن داروسازن و انجمن آسم و آلرژي كه 

رئيسش فرد منضبطي مانند دكتر معيين بود تجربه كرده اند و انجمن جراحان هم تجربه خواهد كرد. 
  

شواهدي از تضاد هايي كه حاد خواهد شد
وقتي دكتر رحماني طبق معمول با اقتدار يك سرهنگ ارتش عرصه ي فرماندهي فروتنانه را در اختيار داشت 
بازسازي دعوت شده  نقشه   ارايه  به منظور  و بخش هاي مختلف ساختمان را نشان دو مهندسي مي داد كه 
ايجاد هزينه  اين كارها جز  بنويس هيأت مديره است زير لب غر مزد كه  بودند، دكتر سيدهاشم كه ميرزا 
براي انجمن چه فايده اي دارد؟ و دكتر شفاهي در تأييد او  گفت: تو خودت رئيس بيمارستاني و اين كارها را 
مي تواني با هزينه خيلي ارزانتر انجام دهي. بعد در ادامه به سيد مهدي گفت: حال صبر كن تا اين ها بروند بعد 
صحبت مي كنيم. البته، قرزني، پشت سر غيبت كردن، غيرشفاف بودن، دو رويي از جمله خصوصيات نهادي 
شده ي ما ايرانيان است. بنا بر اين نمي توان از گفتار اين دو عضو هيأت مديره نتيجه گرفت كه دكتر رحماني 
لزومًا بدون طرح موضوع در هيأت مديره نسبت به دعوت از مهندسان اقدام كرده است، اما گوشه هايي از 
فرهنگ حاكم بر يك هيأت مديره را نشان مي دهد كه به سادگي مي شود پيش بيني كرد به محض اينكه انجمن 
اهميت اجتماعي بيشتري پيدا كند دعوا بر سر عضويت در هيأت مديره آن شديد تر خواهد شد و به دليل 
فقدان قواعد عادالنه اي كه اتفاقًا در جريان حل همين تضاد ابداع شده اند، چه بسا كه انجمن فرو بپاشد و يا 
به وضعيتي گرفتار آيد كه قادر به هيچ حركتي نباشد چون هر حركتي به تضادها دامن خواهد زد و آن ها را 

عميق تر خواهد كرد. 

ساير خصوصيات اين جور سازمان ها
در اين جور سازمان هاي به ظاهر دموكرايتك، فرد يا افراد بينان گذار تمام بار ايجاد و توسعه سازمان را به 
دوش مي گيرند و به دليل در اختيار داشتن اطالعات كليدي در روند تصميم گيري ابتكار عمل را بر عهده 
مي گيرند و بقيه معموالً در حد مهر پالستيكي براي تصويب پيشنهاد ها به كار گرفته مي شوند. رهبري در اين 
سازمان ها اين مهارت را كسب كرده كه به موقع اقراد را تنبيه يا تطميع كند و با اين روش سازمان را جلو 
ببرد. ساير افراد هم به مرور به اين نتيجه مي رسند كه گويا فرد رهبر داراي توانايي هاي مادرزادي استثنائي 
است و تسليم همين وضعيت مي شوند و در نتيجه از درون چنين سازمان هايي افراد مستبدي مانند لنين، 
استالين و ديگران بيرون مي زنند. در حاليكه اگر يك مجمع يا سازمان بر اساس قواعد عادالنه شناخته شده 
و مكتوب شكل بگيرد، و به رئيس جلسه هرگز اجازه دخالت در امر رهبري گروهي را ندهند، هيچ فردي 
شاخصي نمي تواند و نمي بايد به صورت يك شخصيت قدرتمند بدون رغيب در سازمان باقي بماند. اصرار 
در تغيير رئيسان سازمان بعد از يك سال به خاطر همين است كه مانع از حاكم شدن مناسبات استبدادي در 

سازمان شوند. 

به هر حال، در انجمن جراحان عمومي ايران، حرف اصلي و نهايي را عمومًا دكتر رحماني مي زند كه خودش 
متخصص جراحي توراكس است اما به داليلي كه جاي آن ها اينجا نيست نسبت به تأسيس انجمن جراحان 
عمومي اقدام كرده، براي تقويت و رشد اين انجمن واقعًا زحمت مي كشد و با برخي معيارها موفق هم بوده 
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است. اما مي شود پيش بيني كرد كه انجمن، اگر به همين روش ادامه دهد، در مرحله اي از حيات سازماني خود 
دچار مشكالت جدي خواهد شد. 

اصل موضوع
دكتر شفاهي من را براي بحث در مورد انتشار نشريه كاغذي دعوت كرده بود. بعد از آنكه حدود 45 دقيقه 
انتظار كشيدم سرانجام حوصله ام سر رفت و به او گفتم هميشه اينجور مهمان دعوت مي كنيد؟ ظاهراً اين كنايه 
مؤثر واقع شد و از همراهي تيم مهندسان را رها كرد و كنار من روي صندلي هيأت مديره نشست و از جيبش 
يك نشريه يك برگي دو رنگ در يك كيسه پالستيكي كه هنوز باز نشده بود بيرون آورد و به من داد و گفت 
ما يك چنين چيزي را مي خواهيم. من هم روي كاغذ نشاني گيرنده رقم هزار و صد ريال را نشانش دادم 
و گفتم كه هزينه ارسال پستي هر كدام از اين نشريه  يك صفحه اي صد و ده هزار تومن است در نتيجه اگر 
بخواهيد 5 هزار از همين نشريه يك صفحه اي را ارسال كنيد نزديك 600 هزار تومان فقط هزينه تمبر پستي 
شما خواهد شد. حتي اگر يك افغاني را هم دعوت كنيد كه اين پنج هزار برگه را در كيسه نايلون بگذارد و در 
آن ها را ببنديد، بايد دويست هزار تومان هم به او دست مزد بدهيد. آيا براي انجمن صرف مي كند كه چنيني 
هزينه اي را براي ارسال چنين نشريه اي متقبل شود؟ اگر قرار است براي ارسال اين نشريه حدود 800 هزار 

تومن بدهيد، در آن صورت چرا فقط يك برگ؟ اينكه اقتصادي نيست؟ 

مباحثي كه بين ما رد و بدل شد ارزش نقل كردند ندارد. خالصه اش اينكه براي او توضيح دادم اگر كسي در 
خواندن مطلب روي سايت دچار مشكل است مي تواتد عين مطلب را از روي سايت پرينت بگيرد و آن را 
در رختخواب خود بخواند. اگر هم دوست داريد نشريه اي داشته باشيد، ما مي توانيم اين نشريه را به همان 
صورتي كه مي خواهيد درست كنيم، اما به جاي چاپ روي سايت بگذاريم و عالمندان از هر كجاي دنيا 
مي توانند آن را پرينت بگيرند. براي افرادي كه در كنفرانس هاي ماهانه شركت مي كنند نيز خودمان مي توانيم 

پرينت بگيريم و به آنان بدهيم. 

رئيس انجمن اين نكات را نمي دانست و بعد از توضيحات من به فكر فرو رفت. بعد من سايت پيام جراحا 
را نشان او دادم و نشريه پي .دي.افي پيام جراح را در سايت باز كردم و گفتم عين اين صفحه را هر آدم 
اين  از هر كجاي جهان مي تواند پرينت بگيرد و بخواند. تعجب كرد. به خصوص كه در تمام  عالقمندي 
اين  با  افرادي  براي  بود. خوب،  انجمن تحت مديريت اوست نديده  پيام جراح را كه سايت  مدت سايت 

خصوصيات، طبيعي است كه دكتر بحماني رئيسي مقتدر و توانمند باشد. 

نتيجه مذاكره براي نشريه 
اينكه رئيس انجمن من را براي انجام كاري دعوت كند خيلي عجيب نيست. اما عجيب اين است كه اين كار 
را بدون مشورت يا بدون كسب اجازه از دكتر رحماني انجام داد و گمان نمي كنم بدون موافقت رحماني بتواند 
كاري هم پيش ببرد. حتي من هم مي دانم كه اگر رحماني پشت قضيه را نگيرد، نشريه اي منتشر نخواهد شد. 
و با توجه به روابط من با رحماني، چشمم آب نمي خورد كه نشريه اي منتشر شود. با اين همه به دكتر شفاهي 
گفتم شما به ازاء بودجه اي كه مي توانيد به اين كار اختصاص دهيد، من مي توانم براي شما نشريه كاغذي يا 
الكترونيكي  منشر كنم. بعد او به من گفت يكي دو شماره را به صورت آزمايشي در آر. من گفت: دكتر، شما 
كه مي دانيد من در اين زمينه صفر كيلومتر نيستم كه الزم باشد آزمايشي كار كنم. شما بودجه اتان را مصوب 

كنيد و من كار را شروع خواهم كرد. كما اينكه االن هم مشغول انتشار نشريه الكترونيكي شما هستم

ربط قضايا با عرف پارلماني
در ضمن آنكه به مباحث هيأت مديره گوش مي دادم روي يك تكه كاغذ متني نوشتم تا هنگام خداحاظي 
به دكتر رحماني بدهم. اما پشيمان شدم و قبل از بيرون آمدن آن را پاره كردم. مضمون يادداشت اين بود 
كه كارگاه عرف پارلماني به پيشتهاد گسترش خود رأي داده و ما حاال دنبال افزودن به اعضاء كارگاه هستيم 
و پيشنهاد من اين است كه شما هم به كارگاه بيايد. اما، همانطور كه گفتم اين يادداشت را پاره كردم و از 
انجمن بيرون زدم. دچار ترديد بودم كه آيا شخصيتي مانند دكتر رحماني براي كارگاه و براي مجمع ملي عرف 
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پارلماني مناسب است يا نه؟

از يك طرف او از نخستين افرادي بود كه در هيأت مديره ماپا و در انجمن خانوادگي با قدرت از ضرورت 
عرف پارلماني دفاع كرد. آن روز ها من تازه با اين قواعد آشنا شده بودم و نمي توانستم به عنوان يك مربعي 
كارآزموده، اين قواعد را آموزش بدهم. به عالوه، هنوز نمي فهميدم كه يك پارلمانتارين در يك نشست نبايد 
از حقوق عضويت خود استفاده كند چون تضاد منافع بروز مي كند و اعضاء ممكن است گمان ببردند كه طرف 

براي پيش بردن نظرات خودش از انبان عرف پارلماني قاعده مطلوب خودش را بيرون مي كشد. 

با اين همه، باز هم همين دكتر رحماني بود كه در ماپا زير آب عرف پارلماني را زد و با بدترين شكلي همه 
چيز را به هم ريخت. شايد با احتياط بشود گفت كه قواعد عرف پارلماني براي او تا حد ابزاري براي رسدين 

به هدف اهميت دارد و هرگاه اين قواعد مانع از رسيدن او به هدف بشود به سادگي زيرش خواهد زد.

اگر اين ارزيابي درست باشد،  دعوت كردن از او شرط خرد نيست. و طبيعي است كه يادداشت را پاره كنم.

گواهي ديگر
وقتي اول جلسه حال خانواده و دخترش را پرسيدم جواب حيرت انگيزي داد. قرار بود دخترش جراح شود. 
اما حاال به من گفت كه قرار است جامعه شناسي بخواند. و خودش اضافه كرد به او مي گويم: ولي بي پول 

خواهي ماند؟ اما به خرجش نمي رود. 

اين درست است كه بچه ها، از جمله به خاطر پول دار شدن معموالً رشته هاي مهندسي و پزشكي را انتخاب 
مي كنند. اما جالب است كه پسر و دختر يك جراح پول دار، جامعه شناسي را براي تحصيل خود انتخاب 
مي كنند و به هشدارهاي پدر توجهي ندارند. به نظرم به اين دليل كه از رفتار كاسب كارانه پدرشان دل خوشي 

ندارند. البد همانطور كه، برعكس، غزل من از رفتار غيركاسبكارانه پدرش دل خون است. 

قرار است امروز با سعيد اردهالي و عبدالحسيني ديدار كنم. گزارش اين ديدارها و نيز كارگاه كارشناسان را 
بعد از ظهر خواهم نوشت. 
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چهارشنبه 18 بهمن 1391 
به دستور عبدالحسيني براي نخستين بار ديروز غزل در كارگاه آموزش عرف پارلماني شركت كرد. قرار شد 
من با اعضاء كارگاه هم انديشي عرف پارلماني صحبت كنم تا عبدالحسيني به جاي شركت در كارگاه دوم 
در كارگاه اول حاضر شود و او هم موافقت كرد. بعد از كارگاه نيز پيش سعيد رفتم و او هم قبول كرد تا 
در كارگاه دوم هم  انديشي عرف پارلماني حضور يابد. تمام اين ها دستاوردهاي جالبي هستند كه حواشي و 

جزئيات آن را در ادامه گزارش مي كنم. 

براي  را  خودم  سايت ها،  براي  كار  ضمن  صبح  از  بود.  شده  منتقل  سه شبنه  به  كارشناسان  دوشنبه  جلسه 
ابطال/ پيشنهاد  متن خصوصيات هشتگانه  بند بند،  بررسي  پيشنهاد  متن  آماده كردم.  از ظهر هم  بعد  كارگاه 
اصالح مصوبه، تعويق نامشخص،  و تقاضا ها و سؤال ها. همراه با طرح عليپور براي آموزش عرف پارلماني به 

شورايار ها و ساير اسنادي كه معموالً همراه خود دارم. 

اتقاقات پيش از كارگاه
پشت  را  فقط جوانكي  كارشناسان  استقرار  سالن  در  رسيدم.  ستاد  به   2 به ساعت  مانده  دقيقه  ديروز چند 
كامپوتر ديدم كه بعداً فهميدم پسر آقاي نيك فالح است. به طرف سالن كنفرنس رقتم. در آن بسته بود. فكر 
كردم مشغول بحث هستند. به اتاق عبدالحسيني مراجعه كردم. ظاهراً در اتاق خودش بود و من را به آنجا 
هدايت كردند. وقتي وارد شدم، نيك فالح، ميالني، شرفي و عليپور با عبدالحسيني مشغول صحبت بودند. به 
من تعارف كردند تا بنشينم. قبول نكردم. موقع بيرون آمدن بود كه عبدالحسيني به شوخي گفت: 5 دقيق به 
2 است. من به سالن كنفرانس برگشتم. با خانم طاعتي كه داشت از سالن بيرون مي آمد شاخ به شاخ شديم. 
به من گفت به دخترتان گفتم كه هنوز نمازم را نخوانده ام و كالس  هم قرار است شروع شود. پرسيدم غزل 

كجاست. گفت در اتاق كارشناسان نشسته است. تازه متوجه شدم هنگام ورود او را نديده بودم. 

وقتي وارد سالن كنفرانس شدم، يادداشت هاي روي تخته سفيد نظرم را جلب كرد. تمام تخته سفيد پر بود از 
عناوين بحث هاي مختلف در مورد وب سايت. به نظر مي رسيد يك فرد كاماًل حرفه اي تمام مباحث مربوط به 
يك وب سايت را به بحث گذاشته بود. نكته درخور تأمل اين بود كه به محض شروع كالس، و به سفارش 
عبدالحسيني، خانم شرفي به اين بهانه كه تخته سفيد براي نوشتن عنوان پيشنهادها الزم است شروع كرد به 
پاك كردن آن. متن متوجه شدم. از او پرسيدم براي چي پاك مي كني؟ او در واقع درس را رها كرده بود و 
مشغول پاك كردن تخته سفيد شده بود. من به او توضيح دادم كه تمام مطالب تخته سفيد را به طور ناخواست 
و هنگامي كه وارد اتاق شدم ديدم. االن به نظرم مي رسد كه خيلي صريح و رك واكنش نشان دادم. بعد اضافه 
كردم، هدف من كنجكاوي در امور ستاد نيست. اما وقتي وارد اتاق شدم اين نكات روي تخته سفيد بود. 
بعد از عبدالحسيني كه دلش نمي خواست من اين نوشته ها را مي ديدم پرسيدم بحث سايت به نتيجه رسيد؟ 

بحث سايت به نتيجه رسيد؟ 
مدتي پيش بود كه به او پيشنهاد كرده بودم يك نرم افزار اسپيپ براي ستاد نصب كنم. عبدالحسيني و شرفي 
و طاعتي براي شنيدن توضيح هاي من در مورد نرم افزار اسپيپ به دفتر آمدند. قرار شد نسبت به راه اندازي 
يك سايت جديد اقدام كنند. از آن روز به بعد هر از گاه از تصميم در مورد وب سايت جديد از آنان سؤال 
كردم. و هميشه يك مانعي براي كار مطرح شد: يك بار رابطه سايت فعلي آنان با شهرداري، يك بار گرفتن 
دامين و مسائل فني. در نتيجه، وقتي عناوين يك بحث حرفه اي را روي تخته سفيد ديدم حدس زدم با كس 
ديگري در مورد اين كار دارند بحث مي كنند. اما عبدالحسيني به جاي جواب موضوع را از سرش وا كرد و 

جواب درستي نداد. 

خصوصيت هاي عبدالحسيني
اينكه يواشكي به شرفي اشاره كند كه تخته سفيد را پاك كند چه معنايي داشت؟ واقعًا به خاطر اينكه تخته 
براي استفاده احتمالي من سفيد شود؟ يا مي  خواست من عناوين را نبينم؟ آيا فكر نكرد كه من ممكن است 
به محض ورود به اتاق تخته را ديده باشم؟ چرا مايل نبود من از مطالب روي تخته سفيد مطلع شوم؟ آيا با 
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كس ديگري در مورد وب سايت صبحت كرده اند؟ حتي در اين صورت چه دليلي دارد از من مخفي كنند؟ 
آيا فكر مي كند شايد من ناراحت شوم؟ 

در هر حال، اين پاسخ من كه آن ها را ديده ام، خيلي رك بود. به اين معنا كه الزم نيست براي مخفي كردن اين 
مطالب تالش كنيد. من آن ها را ديده ام. به هر حال، اين نوع رفتار هاي عبدالحسيني كه كم هم نيست و بايد 

بيشتر به آن ها توجه كنم نشان مي دهد كه او »بازي« مي كند و خيلي رو و صاف و ساده نيست.

غيببت سفيري و مظاهري
سفيري و مظاهري نه در نشست چهار نفره در دفتر عبدالحسيني حضور داشتند، و نه در اتاق كارشناسان. بعد 
از كمي انتظار پرسيدم آيا اين دو نفر نخواهند آمد؟ عبدالحسيني جواب داد كه سفيري اينجاست اما بد جوري 
سرما خورده و سرفه هاي عجيبي مي كند و ترجيح مي دهد كه در كالس نيايد. مظاهري هم دچار مشكلي 
شده است و امروز را مرخصي گرفته است. آيا پاسخ هاي عبدالحسيني را باور كنم؟ يك راهش اين است كه 
نسبت به علت غيبت اين دو نفر حساس باشم و در جلسه بعدي جوياي احوال آنان شوم. به هر حال غيبت 

اين طوري اين دو نفر كمي غير طبيعي به نظر مي رسيد. 

تحويل سي.دي به شرفي
پيش از شروع بحث سي.دي كتاب بنيادهاي دموكراسي را به خانم شرفي دادم تا به عنوان منشي به دست 
سفيري برساند. قرار بود اين كتاب را براي وي ايميل كنم اما به دليل حجم زياد يا مشكالت روز هاي اخير 
ياهو و جي ميل موفق نشدم. شرفي و عليپور از من پرسيدند كه مي  توانند يك نسخه از سي.دي كپي  بگيرند؟ 

كه مي توانسند. 

ويرايش مقدمه 
در همان اوايل كالس بود كه خانم شرفي مقدمه ويرايش شده خالصه كتاب را به من داد. فردي با مداد متن 
را ويرايش كرده بود. تعداد اشكاالتي كه گرفته شوده بود آنقدر زياد بود كه زدم زير خنده و گفتم اين را 
كه بايد از نوع ترجمه كرد. عبدالحسيني به شرفي گفت كاش تايپ مي كردي. من گتفتم نه. همينطوري بهتر 
متوجه اشكاالت مي شوم. بعد از شرفي پرسيدم اين ويرايش كار شوهر اوست؟ و او جواب مثبت داد. من به 

او گفتم خوب بود متن انگليسي را هم به او مي دادم. 

هنوز متن ويرايشي را نگاه نكرده ام. و به نظرم الزم نيست آن را جدي بگيريم. اما رفتار آقاي سالم زاده هم قابل 
تأمل است. ظاهرا او برخي از سخنراني هاي مسجد جامعي را مي نويسد. به نظرم مي رسد برخي از مقاالتي كه 
اين طرف و آن طرف از مسجد جامعي به چاپ مي رسد بايد حاصل قلم سالم زاده باشد. خودم يك مورد 
شاهد اين قضيه بودم كه سخنراني مسجدجامعي را براي ارايه در يك كنفرانس نوشته بود و مسجد جامعي 
هم مسؤليت بازنگري نهايي را به دوش عبدالحسيني گذاشته بود و قرار شد با هم به كرج بروند و در راه در 
مورد آن سخنراني صحبت كنند. در نتيجه، نظر سالم زاده در مورد ترجمه من بايد براي مسجد جامعي مهم 
باشد. به همين خاطر بايد مراقب باشم كه سعيد اردهالي هنگام ارايه ترجمه اوليه به عبدالحسيني براي انعقاد 

قرار داد پيش خريد چه خواهد گفت. 

ورود غزل
قبل از شروع كالس غزل هم وارد شد. راستش هيچ رابطه عاطفي اي قابل تأملي بين من و او وجود ندارد و 

خودم نيز از اين وضعيت احساس تعجب و حيرت مي كنم. آيا اشكال در من است؟ 

عبدالحسيني خيلي با ظرافت كوشيد فضا را براي غزل سبك كند. از اسمش تعريف كرد و اينكه چطور اين 
اسم به ذهنتان رسيد؟ من هم خاطر مربوط به عسگري را هنگام تدوين يك فيلم براي كرباسچي براي بچه 
تعريف كردم. عسگري هر روز از من مي پرسيد براي دخترتان اسم تعيين كرديد؟ و جواب من منفي بود. يك 

روز عسگري گفت. من حوصله ام سر رفت و مي خواهم اسمي براي او بگذارم: »جوجه سادات«. 
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بعد عبدالحسيني از من پرسيد آيا وقتي دچار مشكل مي شوي ياد غزل مي افتني؟ كه من پاسخ دادم وقتي با 
مشكلي مواجه مي شوم سعي مي كنم به خودم تكيه كنم و مشكل را حل كنم. و، واقعيت اين است كه نه. وقتي 

دچار مشكل مي شوم به ياد غزل نمي افتم. 

خصوصيات مثبت عبدالحسيني
عبدالحسيني يك مدير شايسته و اليق به نظر مي رسد و نسبت به بسياري از روند هاي جاري در زيرمجموعه ايش 
آگاه و حساس است. شايد به همين خاطر آگانه كوشيد تا در آغاز حضور غزل در كالس، فضا را براي راحتي 

غزل فراهم سازد. خوب. اين همه بخشي از خصوصيات مثبت او. 

وقتي بحث شروع شد،  خانم طاعتي اطالع داد كه قرار است سه و ربع از كالس برود. به همين خاطر از من 
خواست كه بخشي را كه مهم تر مي دانم در قسمت اول كالس مطرح كنم. من هم گفتم در اين صورت بحث 
در مورد طرح عليپور را اول مطرح مي كنيم. اما قبل از آن بايد با پيشنهاد بررسي بند بند آشنا شويم. در ادامه 
نكات مهم در مورد اين پيشنهاد را مطرح كردم. و عبدالحسيني نيز سؤال هاي خوبي پرسيد كه به فهم بهتر 

مطالب كمك مي كرد. 

طرح عليپور نيامده از دستور خارج مي شود
سرانجام بعد از مدت ها انتظار طرح آموزش عرف پارلماني به شوراياري ها كه آن را عليپور تهيه كرده بود در 

كارگاه مطرح شد.

يادآوري اين نكته مهم است كه اساس برنامه  ما اين بود كه گروه با بسته ي اوليه قواعد آشنا شود تا بتواند بر 
اساس قواعد عرف پارلماني در مورد طرح آموزش عرف پارلماين به شوراياري ها به توافق برسد و بر اساس 
آن عمل كند. اما بعد از طرح اين قطعنامه، و بعد از كمي بحث در مورد آن، خود آقاي عبدالحسيني پيشنهاد 
تعويق مشخص اين طرح )تا ارديبهشت 92( را ارايه داد و پيشنهاد وي هم رأي آورد و طرح از دستور خارج 

شد. در حاليكه قرار بود بسته اوليه قواعد به منظور بررسي همين طرح آموزش داده شود. 

داليل پيشنهاد تعويق به ارديبهشت
در جريان بحث در مورد طرح نكات جالبي مطرح شد. اوالً وقتي عليپور شروع به خواند طرح كرد من از او 
خواستم از خواندن مقدمه صر ف نظر كند و برايش توضيح دادم كه در مقدمه معموالً داليل ارايه آن طرح و 
ضرورت تصويب آن مطرح مي شود كه در واقع جزو مذاكرات هستند. به عالوه، گاهي فردي با طرحي موافق 
است، اما با داليلي كه از سوي طراح براي توجيه طرح ارايه مي شود موافق نيست. به همين دليل الزم نيست 

در ابتداء مقدمه خوانده شود. 

مشكالت بعدي
خيلي دلم مي خواست بچه ها در مورد مشكالت طرح صحبت كنند. فكر مي كردم سفيري و مظاهري و حتي 
خود عبدالحسيني از منتقدان جدي اين طرح باشند. اما انتظارم بيهوده بود و حتي خانم طاعتي با صراحت 
گفت كه آقاي عليپور قباًل اين طرح را در اختيار بچه ها گذاشته و ما نظراتمان را قباًل به وي داده ايم. منظورش 

به نظرم اين بود كه نظرات بچه ها در طرح منعكس است. در اين صورت توقع من كاماًل نا به جا بود. 

سؤال خانم شرفي
خانم شرفي يك سؤال پارلماني داشت: آيا اگر مطالبي كه قرار است به اين طرح افزوده شود خيلي زياد باشد، 
باز هم اصالح محسوب مي شود؟ من اين سؤال را با جمع در ميان گذاشتم. جواب هايشان مأيوس كننده بود. 
بعد نام پيشنهاد خانم شرفي را از جمع پرسيدم. نمي دانستند. بعد گفتم كه اين يك سؤال پارلماني است. خوب 
حاال اولين خصوصيت استاندارد اين پيشنهاد را توصيف كنيد. باز هم نمي دانستنتد. نكته اين است كه بچه ها 
كليات قواعد بازي را يادگرفته اند و درك كرده اند. اما وقتي به صورت نظري در مورد اين قواعد از آنان سؤال 

مي شود پاسخ دقيق آن ها را نمي دانند. در كارگه هم  انيشي هم همين مشكل عمل مي كند. 
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مشكالت طرح از نگاه من
در اوخر كالس بود كه از جمع اجازه خواستم تا نظراتم را در مورد اين طرح مطرح كنم. و در آغاز توضيحاتم 
به طرح اوليه خودم كه به عبدالحسيني داده بودم، و طرح عليپور نيز كم و بيش تحت تأثير همان طرح بود 
اشاره كردم و گفتم كه بعد از آشنايي بيشترم با وضعيت واقعي شوراياري ها، اكنون مي فهمم كه آن طرح اوليه 
من چقدر ذهني و دور از واقعيت بوده است و طرح آقاي عليپور نيز كم و بيش تحت تأثير همان طرح است. 
در دور بعدي گفتگو عليپور به اين نكته پاسخ داد. اما فكري مي كنم او از حرف من چنين برداشت كرد كه 

من نسبت به طرح خود او اين برچسب ها را زده ام. )بايد در نشست بعدي در اين زمينه توضحي بدهم(. 

در ادامه مشكالتي كه من در جلسه مطرح كردم،  دسته بندي نشده بود اما هرچه جلوتر مي رفتم مشكالت 
عميق تر طرح به ذهنم مي رسيد و آن ها را مطرح مي كردم. به نظرم مرور مشكالتي كه به ذهنم رسيد و گزارش 

آن ها براي داوري در مورد تاريخچه ي عرف پارلماني در ايران مفيد خواهد بود. 

بي سوادي و عرف پارلماني
يكي از نكاتي كه به آن اشاره كردم اعتراض به تعيين شرط مدرك تحصيلي ديپلم براي شواراياي هاست. من 
بدون مخالفت صريح با اين ايده كه از سوي عبدالحسيني مطرح شد خاطر نشان كردم كه به گفته نويسندگان 
اين كتاب، فهم قواعد اين كتاب در حد فهم يك فردي است كه تحصيالت ابتدايي دارد. حتي نيازي به سواد 
هم ندارد مگر آنكه كسي بخواهد منشي شود كه بايد سواد داشته باشد. بعد ادامه دادم ما حق نداريم حق 

شهروندي مردم را به خاطر بي سوادي از آنان سلب كنيم. 

معادله معكوس
جايي در صحبت هايم گفتم در يك شرايط مناسب و ايده آل، اين شوراياري ها هستند كه بايد سياست ها را 

تعيين كنند و در آن صورت ستاد اجرايي بايد مجري تصميم هاي شوراياري باشد و نه مانند امروز برعكس

استفاده ابزاري از شوراياري ها
در ادامه توضيح دادم كه در واقعيت، اين ستاد بيشتر تابع تصميم هاي شوراي شهر و رئيس شوراي شهر است 
و آنان نيز بيشتر مايلند از شوراياري ها استفاده ابزاري بكنند و ابزار اين كار نيز ستاد اجرايي است. به همين 
خاطر بعد از گذشت چند سال، شوراياري ها ديگر به حرف ستاد گوش نمي كنند. و برخالف تصور اوليه من، 
ستاد شوراياري ها در حال حاضر در وضعيتي است كه نخواهد توانست حتي اعضاء شوراياري ها را براي 

شركت در كارگاه هاي آموزش عرف پارلماني دعوت كنند و آنان به دعوت ستاد جواب نخواهند. 

در پاسخ به اين نكات عليپور توضيح داد كه اين مسائل درست است و او طرح خود را براي انتخابات بعدي 
و شوراياري هاي بعدي تدوين كرده است. اما اگر انتخابات برگزار نشد چه؟ 

تاريخچه شوراياري ها به روايت عبدالحسيني
پرداخت و ضمن  مختلف  دور ه هاي  در  تحوالت شوراياري ها  تشريح  به  وقتي صحن گرفت  عبدالحسيني 
تأييد استفاده ابزاري از شوراياري ها تأكيد كرد كه در دوره مديريت او تالش شده حتي المقدور از اين امر 
ابزاري كنند چون شورايارها ديگر  اينكه ديگر نمي توانند از شوراياري ها استفاده  جلوگيري شود و دليلش 
جواب نمي دهند. توضيح عبدالحسيني مفصل و تحليلي بود اما چون من با آن ماجراها آشنا نبودم جزئيات 

مباحث به ذهنم نمانده است. 

ادامه اشكاالت من
من در ادامه به اشكالت متعدد ديگري اشاره كرد كه برخي از آن ها را نقل مي كنم. 

در بخشي از صحبت به ابزارهاي آموزشي اشاره كردم و توضيح دادم كه ما االن نشريه، سايت، ويديو، ميلينگ 
ليست، پادكست، وبينار و ساير ابزارها را داريم كه در آموزش عرف پارلماني به شوراياري ها بايد از آن ها 
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استفاده كينم اما در اين طرح هيچ اشاره به اين ابزارها و روش هاي استفاده از آن ها نشده است. 

تنوع مخاطبان
اعضاء  به طور طبيعي  دادم كه  زمينه توضيح  اين  بود. در  تنوع مخاطبان  اشاره كردم  آن  به  بعدي كه  نكته 
نتيجه  نيستند. در  پارلماني در يك سطح  به قواعد عرف  نياز  از نظر ظرفيت، كشش، عالقه و  شورياري ها 

نمي توان براي تمام آنان يك دوره هاي يك دست و يك نواخت طراحي كرد. 

تنوع برنامه 
از سوي ديگر، نيازهاي آموزشي اعضاء شوراياري ها نيز يكسان نيست. اگر رئيس يك مجمع به عنوان نمونه 
به 100 ساعت آموزش نياز داشته باشد، ساير اعضاء ممكن است به 30 ساعت آموزش نياز داشته باشند. و 
نياز اعضاء عادي مجامعع ممكن است از اين هم كم تر باشد. در نتيجه، ضمن ضررت دسته بندي مخاطبان 
بر اساس نيازها، ظرفيت ها، عالقها و سمت ها، حجم و مقدار قوانين و قواعد نيز براي همه مخاطبان يكسان 

نمي تواند باشد. 

شرح درس
يكي از الزامات هر برنامه آموزش شرح درس و مفاد درسي است. قرار است به اعضاء شوراياري ها كدام دسته 
از قواعد عرف پارلماني آموزش داده شود؟ در طرح به اين سؤال هم جواب داده نشده است. در حاليكه ما 
بايد عملكرد شوراياري ها را از اول شناسايي كنيم و ببينم در هر مرحله به كدام دسته از قواعد عرف پارلماني 
بيشتر نياز دارند و همان ها را در قالب شرح درس آماده كنيم و درس بدهيم. اين كارها نيز در طرح پيش بيني 

نشده است. 

زمان برنامه
در اين بخش از صحبت هايم گفتم كه بعد از اين همه مدت كه شما خودتان در اين كارگاه شركت مي كنيد 
چقدر از اين قواعد را آموخته ايد و مي توانيد به صورت جمعي در چارچوب اين قواعد بازي كنيد؟ خوب. با 
چند جلسه مي توان قواعد عرف پارلماني را به شوراياري ها درس داد؟ در پاسخ گفتم توجه داشته باشيد كه 
مدت مسؤليت شوراياري ها 4 سال است و شما بايد يك برنامه 4 ساله براي آنان طراحي كنيد تا به مرور اين 

قواعد را بهتر و بيشتر بياموزند و به كار بگيرند. 

برنامه هاي اتي براي پارلمانتارين ها
نكته مهم ديگر اين است كه نمي توانيم چند سال صبر كنيم تا يك فرد به طور كامل با قواعد عرف پارلماني 
آشنا شود. بلكه بايد بكوشيم هر كس هرچقدر كه اين قواعد را ياد گرفت به ديگران هم منتقل كند. بنا بر 
اين و همانطور كه قباًل هم در اين باره صحبت كرديم، بايد بتوانيم آن گروه از شوراياري ها را كه اين قواعد 
را آموختند در قالب يك انجمن پارلمانتارين ها سازماندهي كنيم و از طريق آنان عرف پارلماني را در تمام 

انجمن هاي فعال در سطح منطقه منتقل كنيم. 

پيشنهاد جايگزين
در ادامه من راه  حل هاي پارلماني را براي تكميل اين طرح پيشنهاد دادم:  اصالح افزودن و خط زدن يا اصالح 
در قالبت جايگزين. در مورد جايگزين گفتم مي شود پيشنهاد كرد كه يك گروه ديگر در كمك به آقاي عليپور 
يك طرح كامل تري كه به اين نكات بپردازد تهيه كنند تا جايگزين اين طرح گردد. يا اينكه همين نكات با 
تفصيالت بيشتر و به عنوان اصالح به اين طرح افزوده شود. در هر صورت، طرح آموزش به شوراياري ها بايد 

طرحي جامع و كامل باشد و چنان طرحي دست كم به 50 صفحه مطلب نياز خواهد داشت. 

تويق مشخص
در اينجا بود كه عبدالحسيني پيشنهاد تعويق مشخص طرح تا ارديبهشت را مطرح كرد كه متأسفانه رأي آورد. 
وي در صحبت هايش اشاره كرد كه قرار است تا آن زمان گزارش جامعي از فعاليت هاي شوراياري ها براي 
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شوراي شهر دوره بعدي تهيه شود و در آن طرح برنامه آئي شوراياري هاي نيز مطرح خواهد شد. بنا بر اين، 
آموزش عرف پارلماني به شوراياري ها نيز بخشي از طرح آموزشي خواهد بود كه قرار است در آينده تهيه 
شود. البته عبدالحسيني در صحبت هاي خود به اين هم اشاره كرد كه در تدوين آن برنامه از وجود من هم 

استفاده خواهد شد. 

اشكاالت طرح عبدالحسني 
به  پارلماني  عرف  آموزش  طرح  قواعد  اوليه  بسته  آموزش  از  بعد  كه  بود  اين  كار  ابتداء  از  ما  هدف   .1
شوراياري ها را تصويب كنيم و در چارچوب آن طرح به كار خود در اين زمينه ادامه دهيم. چنين طرحي لغو 

تصميم قبلي هم است و بايد طي پيشنهاد لغو قواعد مطرح مي شد كه به دو سوم آراء نياز دارد. 

2. خوب. با اين همه فرض كنيم كه قرار است تا ارديبهشت آينده طرح جامع آموزش تهيه شود. چه كساني 
و چه گروهي و كي مي خواهد آن طرح را تهيه كند؟ و چرا فعاليت ما بايد متوقف شود؟ ما مي توانستيم و 
مي بايست به كار خود ادامه مي داديم و طرح خودمان را به گروهي كه قرار است آن طرح كلي را تهيه كند 

ارايه مي داديم. نه اينكه انجام تعهد گروه را به عهده گروهي ديگر بياندازيم.

3. اگر گروهي كه قرار است آن گزارش را مفروض را تهيه كند، همين گروه كارشناسان باشند،  باز هم به چه 
دليل تهيه اين طرح بايد از دستور كار گروه خارج شود؟ اين گروه مي توانند مانند روشي كه در بند 2 باال گفته 

شد به كار خود ادامه دهد و طرح خود را تكميل كند و نه اينكه آن را رها كند.

كد اتيكز و شرح مفصل ماجراي جديد
عبدالحسيني جايي در صحبت خود از كد اتيكز صحبت كرد و اينكه منشور اخالقي شوراياري ها را آقاي 
عليپور تدوين كرده است. نمي دانم در چه زمينه اي اين نكته را مطرح كرد كه من فرصت را براي توضيح 
مفهوم پروفشن، كد اتيكز و عرف پارلماني توضيح دادم اينكه چه شد كه به به خاطر گريز از فشارهايي كه 
عليه سازمان هاي جامعه مدني در دوره دوم رياست جمهوري خاتمي مطرح شد، با مفهم پروفشن آشنا شدم. 
اينكه 4 پروفشن سنتي چه بوده اند و پروفشن ها چه فرق هايي با بيزينس دارند. در ادامه توضيح دادم كه در 
آمريكا بيش از 50 پروفشن تعريف شده و دولت حق ندارد در امور اين پروفش ها هيچ دخالتي بكند. بعد 
وارد كد اتيكز شدم و تاريخ آن را به اجمال شرح دادم و نتيجه گرفتم كه پيش از احياء پروفشن ها به كد 
اتيكز نياز داريم اما پيش از و براي تدوين كد اتيكز يك پروفشن با قواعد عرف پارلماني نياز خواهيم داشت. 

در بخش پاياني اين قسمت از صحبت  هايم تأكيد كردم كه من در مورد پروفشن و كد اتيكز سال هاي پژوهش 
كرده ام و اگر قرار است اين مفاهيم را در سطح تهران ترويج كنيد بهتر است بكوشيد كه درك صحيح از اين 

مفاهيم را ترويج كنيد. 

همين جار بود كه قرار شد مقاله اي را كه در مورد بيزينس اتيكز نوشته ام برايشان ايميل كنم. همراه آن، دو 
شماره نشريه اتيكز، نشاني وب سايت ماپا و متن پي.دي.افي خالصه كتاب دستورنامه رابرت را براي شرفي، 

عليپور و عبدالحسيني ارسال كردم. 

به نظرم مجموعه اين مباحث براي كارشناسان ستاد بسيار مفيد بود. 

دعوت از عبدالحسيني
بعد از ختم جلسه به دفتر عبدالحسيني رفتم. دكتر ياري در اتاق منتظر او بود. جريان دعوت به كارگاه را 
برايش شرح دادم. از پيش هم موافقت خودش را براي شركت در كارگاه  اعالم كرده بود. اما من توضيح دادم 
كه چون در كارگاه هاي كارشناسان شركت كرده و اين قواعد را بلد است مي تواند يك ضرب وارد كارگاه 
اصلي شود و او با اين گزينه نيز موافقت كرد. ساعت و روز كارگاه را گفتم. و قرار شد بعد از طرح موضوع 

در كارگاه و موافقت بقيه به او خبر بدهم. بعد، همراه با غزل از پارك شهر خارج شديم. 
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پنجشنبه 19 بهمن 1391
گزارش ماجراهاي سه شنبه ناتمام ماند. بعد از كارگاه به ديدار سعيد اردهالي رفتم و از او هم براي شركت در 

كارگاه دعوت كردم. ابتدا مخالف بود و سر آخر موافقت كرد. گزارش مشروح تر ماجرا:

خط نو 
براي گفتگو با سعيد سه موضوع را در نظر گرفته بودم كه نخستين آن ها خط نو بود. اين موضوع ربطي به 

عرف پارلماني ندارد. به همين خاطر مختصر توضيحي مي دهم.

يا چيز  انداختن  براي دور  فارسي  اين عنوان كه خط  با  قبل گزارشي در سايت دويچه وله خواندم  مدتي 
ديگري كه االن يادم نيست. در اين گزارش حرف تازه اي نبود. همان مشكالت هميشگي خط فارسي و همان 

موافقت ها و مخالفت ها با تغيير خط فارسي. 

بعد از خواندن اين مقاله بود كه به ويژه با توجه به خط عبري به نظرم رسيد كه ما مي توانيم فقط با دستكاري 
در گرفيك حروف فارسي خط نويي ايجاد كنيم كه تمام مشكالت موجود خط فارسي را بر طرف خواهد كرد 
و هيچ يك از مشكالتي را هم كه مخالفان اصالح خط مطرح مي كنند نخواهد داشت. به نظرم رسيد كه اين 
ايده را اول از همه با سعيد در ميان بگذارم كه هم به اعتبار شغلش اينكاره است و هم آدم با هوش و صاحب 

نظري است كه درست حرف مي زند و به قول فالني دري وري نمي گويد. 

حاصل طرح اين ايده با سعيد اين بود كه گفت فردي از قم تحليلي در مورد تغيير خط فارسي براي او فرستاده 
و در آن تحليل كه تاريخچه نظرات مختلف در اين زميينه مطرح شده به اين ايده ي تو هم اشاره شده است 
و كسي مدت هاي پيش همين ايده را مطرح كرده است. من گفتم خوب پس ايده من نو نيست و تواردي 

صورت گرفته است. 

تا آنجا كه به خاطر دارم سعيد از اين ايده به هيجان نيامد و با بي تفاوتي گفت كه حتي وقتي اين ايده ها مطرح 
مي شود هيچ كس پي آن را نمي گيرد تا به جايي برساند. اين است كه اين ايده ها وسط راه ول مي شوند. همين 
نكته سعيد سبب شد كه به را ه اندازي سايتي به نام خط نو اقدام كنم و اين ايده را در دنياي مجازي پي بگيرم. 

ديروز بود كه تصميم گرفتم مجموعه ي خاطراتم در مورد خط نو را در فايل ديگري تنظيم كنم. به همين خاطر 
در اين يادداشت ها كه به عرف پارلماني مربوط مي شود ديگر به موضوع خط نو نمي پردازم. 

دعوت از سعيد
موضوع دوم، دعوت از او براي شركت در كارگاه عرف پارلماني بود. ابتداء مخالفت كرد. بعد من به گستردگي 
هدف اشاره كردم و توضيح دادم كه اين جمع بيشتر شبيه يك سنا خواهد بود كه مشكالت ساختاري جامعه را 
مورد تأمل قرار مي دهد. و به عنوان نمونه به دو مشكل در قانون انتخابات و قانون تجارت اشاره كرد. در مورد 
قانون تجارت گفتم كه طبق اين قانون مجامع در مرحله اول با دو سوم به نصاب مي رسد. اما اگر نرسسيد با 
اكثريت آرا در نشست دوم نصاب حاصل مي شود و اگر نصاب حاصل نشد در نشست سوم با هر تعداد از 
حاضران مجمع رسميت مي آبد. بعد از سعيد پرسيدم آيا از اين احمقانه تر هم ممكن است؟ اگر قرار است 

مجمعي با هر تعداد مشروعيت بيابد خوب چرا سه بار مردم را بايد سركار گداشت؟

حكم جلب به مجمع
بعد اشاره كردم در آمريكا وقتي نصاب حاصل نشود از پليس مي خواهند كه اعضاء غايب غيرموجه را دستكير 
كنند و كت بسته به مجمع بياورد تا نصاب حاصل شود. مي بينيد، اين يك نمونه از مشكالت مربوط به قواعد 

اداره مجامع است. 

رأي باطله
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مورد ديگري كه به عنوان مشكل ملي به آن اشاره كردم، مسأله باطل اعالم كردن آراء است. به او گفت به 
عنوان نمونه اگر ما بخواهيم فردي مثل احمدي نژاد رأي نياور مردم بايد آزاد باشند به افراد ديگر رأي بدهند 

تا آراء او به اكثريت نرسد. اما اينجا اين آراء را باطله اعالم مي كنند.

در ادامه برايش توضيح دادم كه تمام قوانين مربوط به احزاب، انتخابات، مجلس، انجمن ها ساير قوانين هيچ 
كدام استاندارد و منطقي نيستند و اين جمعيت مي تواند در مورد اين موضوع ها مطالعه كند و نظراتش را 

انتشار دهد. 

داليل مخالفت سعيد
سعيد دو دليل براي مخالفت خودش ارايه داد. اول اينكه او ديگر فرصتي براي كار جمعي ندارد. فكر مي كنم 
منظورش كار حزبي و سياسي بود. بعد گفت كه من كارگاهي كار مي كنم و دو و دستگاه و سازمان ايجاد 
نكرده ام. من در اينجا روش او را تأييد كردم و گفتم در ايران و در اين شرايط اصاًل نمي شود سازمان ايجاد 
كرد. حتي به يك حروفچين يا نمونه خوان هم نمي شود اعتماد كرد. بعد سعيد به اينكه به خاطر همين نوع 

كار كارگاهي فرصت ندارد اشاره كرد. 

در هر دو مورد به او پاسخ دادم. در مورد اول گفتم بالخره به عنوان يك شخص صاحب نظر داراي نفوذ كالم 
هستيد. به همين خاطر حتي اگر خيلي در اتحاديه هاي ناشران فعال هم نباشي همين كه به اين كتاب و اين 
قواعد اشاره كني كافي است كه جدي بيگرند. به عالوه، در مورد فرصت هم مسأله اهم و في االهم كردن امور 
است. هم ما عمر كوتاهي داريم. اما حضور شما در اين مجمع اهميت دارد و ضروري است. به عالوه، شما 
به دليل نشر اين كتاب به اين مسائل آلوده شد ه ايد. ما در آينده قرار است كتاب هاي ديگر و مطالب ديگري 

در اين زميينه منتظر كنيم و شما بهتر است در جريان امور باشيد. 

او گفتم كه قرار است  به  بعد  اين توضيح ها قبول كرد كه در نشست هاي آتي كارگاه شركت كند.  از  بعد 
عبدالحسيني هم در اين كارگاه ها شركت كنند. بنا براين با ايشان هم آشنا خواهيد شد. 

وضعيت كتاب
وقتي وارد اتاقش شدم و او نبود، روي ميزكارش ديدم كه كتاب اصلي دستورنامه را در دست صحافي دارد. 

اوراق آن را را برش زده بود و براي صحافي آماده كرده بود. 

در بخش پاياني صحبت به من گفت كه كتاب را صحافي خواهد كرد و براي ارايه آماده مي كند. اما ورق هاي 
كتاب 600 صفحه شوده بود. گفتم كه حدود 100 صفحه نمايه دارد و قرار شد كه حدود 100 صفحه هم با 

درشت كردن قلم اضافه كنيم. 

در اين مورد كه به عبدالحسيني چه بگويم بحثي شد. نظر من اين بود كه حقيقت را بگوييم. اما او معتقد بود 
كه الزم نيست اطالعات اضافي به آنان داده شود. واقعيت اين است كه نه ترجمه كتاب تمام شده و نه نمايه 
و نه صفحه آرايي آن. نظر من اين است كه اين نكات را براي عبدالحسيني تعريف كنيم. اما او موافق نبود. به 
نظرم الزم است براي سعيد توضيح بدهم كه من چه نكاتي را گفته ام. و اينكه متن را چگونه آقاي سالم زاده 

ويرايش كرده است. طوري نشود كه او مطالبي را بگويد كه با حرف هاي من تعارض داشته باشد. 

بعد از كسب موافقت او براي شركت در كالس كارگاه از او خداحافظي كردم. 

از سه شنبه تا امروز پنجشنبه در ارتباط با عرف پارلماني چيز خاصي روي نداده است فقط هنوز هيچ اقدامي 
براي درخواست مجوز حضور عبدالحسيني به كارگاه نكرده ام. هنوز در مورد دعوت از ساير افراد ديگر نيز 

كاري نكرده ام. بماند براي بعد. 
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يكشنبه 22 بهمن 1391
با ارسال ال نامه اي )معادلي براي ايميل- ال، مخفف الكترونيكي!( براي اعضاء كارگاه، ضمن معرفي فعاليت هاي 
اين  كنند. در غير  اعالم  با شركت وي در كارگاه مخالفند  اگر  آنان درخواست كردم  از  آقاي عبدالحسيني 
صورت وي در نشست آتي شركت كند. خانم دهقاني همسر آقاي سلطاني ديروز به دفتر آمد و كپي متن 
انگليسي خالصه كتاب را گرفت تا همراه با كپي برگردان فارسي اصل كتاب به شوهرش كه روز 13 اسفند 
براي مراجعه به دندانپزشكي از زندان بيرون مي آيد بدهد. با تعدادي از اعضاي كارگاه در مورد برنامه ريزي 

كارگاه هاي آينده و نيز شركت عبدالحسيني صحبت كردم. گزارش مشروح اين رويدادها:

متن معرفي نامه عبدالحسيني

اعضاء محترم كارگاه آموزشي قواعد عرف پارلماني

سالم
عرف  قواعد  آموزشي  كارگاه  در  عبدالحسيني  علي اكبر  آقاي  شركت  با  مي شود  درخواست  وسيله  اين  به 

پارلماني موافقت فرماييد:
1. وي دبير ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران است كه زير نظر آقاي مسجدجامعي، وزير اسبق فرهنگ و 

ارشاد اسالمي و عضو شوراي شهر تهران و رئيس ستاد هماهنگي شوراياري هاي تهران فعاليت مي كند. 
2. در پي توصيه آقاي مسجدجامعي، كليات عرف پارلماني طي دو نشست براي وي توصيف شد و بعد 
از آن بود كه بنا بر تصميم ايشان و موافقت آقاي مسجدجامعي، كارگاه آموزش قواعد عرف پارلماني براي 
كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران برگزار شد. گفتني است كه تا كنون 13 جلسه دو ساعته براي 
اين  و عالقمندترين عضو  فعال ترين  و  عبدالحسيني جدي ترين  آقاي  و  است  برگزار شده  كارشناسان  اين 

كارگاه است.
3. به همت آقاي عبدالحسيني قرار است 400 نسخه از كتاب اصلي و 800 نسخه از كتاب مختصر »دستورنامه 

رابرت« براي شوراياري هاي شهر تهران پيش خريد شود. 
4. قرار است از اين پس قواعد عرف پارلماني به بيش از 3 هزار 700 عضو شوراياري هاي تهران آموزش 

داده شود. 
5. قرار است به همت كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران و شورايارهاي محالت تهران كه در آينده 
قواعد عرف پارلماني را فرا خواهند گرفت، انجمن پارلمانتارين هاي تهران تأسيس شود. هدف اعضاء اين 

انجمن ترويج و آموزش قواعد عرف پارلماني به شهروندان تهراني خواهد بود. 

با توجه به نكات فوق، آقاي عبدالحسيني يكي از كساني است كه پيشنهاد مي شود در كارگاه هاي ديگري كه 
قرار است براي آموزش عرف پارلمان برگزار شود شركت كنند. اما از آنجا كه نامبرده در 13 كارگاه شركت 
كرده است، حضور وي در آن كارگاه ها كسالت بار و خسته كنده خواهد بود. به عالوه، دانش و مهارت وي در 
مورد قواعد عرف پارلماني در سطح دانش و مهارت اعضاء محترم كارگاه هم انديشي عرف پارلماني است.

به داليل باال، پيشنهاد مي شود با شركت آقاي عبدالحسيني در كارگاه هم انديشي عرف پارلماني از نشست 
آتي )يكشنبه 29 بهمن 1391( موافقت فرماييد. 

با توجه به مصوبات پانزدهمين نشست كارگاه هم انديشي عرف پارلماني، شركت وي در اين كارگاه بايد 
مجاز تلقي شود. با اين همه، از اعضاء محترمي كه با اين پيشنهاد مخالف هستند درخواست مي شود نظرات 

خودشان را از طريق ايميل يا تلفن به اينجانب منعكس نمايند. 

قربان شما. داود 
جمعه. 20 بهمن  91
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نامه باال را براي اعضاي كارگاه ايميل كردم. و ديروز با تعدادي از آنان در همين زمينه و در زمينه برنامه هاي 
كارگاه هاي ديگر حرف زدم. 

نامه فوق را در اختيار عبدالحسيني قرار نداده ام. همچنين هنوز به كارشناسان ستاد اجرايي در مورد  هنوز 
دعوت از عبدالحسيني چيزي نگفته ام. در واقع فقط عليپور كه در جريان بحث در مورد مجمع ملي )كارگاه 
هم انديشي( بود گفت كه او هم عالقه دارد در اين كارگاه شركت كند. حاال بايد مسأله را طوري با بچه هاي 
ستاد در ميان بگذارم كه رنجيده خاطر نشوند و احساس نكنند كه بين آنان و عبدالحسيني تبعيضي روا شده 
است. هرچند به نظر من عبدالحسيني هم به دليل سمت و هم به دليل شخصي فرد مناسب تري است و قرار 

نيست تمام كساني كه عرف پارلماني را مي آموزند در مجمع شركت كنند. 

در ضمن بايد بشود از شركت عبدالحسيني در اين كارگاه براي تشويق مسجدجامعي هم استفاده كرد. چون 
حدس مي زنم به خاطر مشغل هاي فراوان و نيز به دليل اينكه به قول عطارديان جزو مقامات است در اين 

كارگاه شركت نكند. 

متن انگليسي براي زندان
حدود ساعت يازده صبح ديروز، شنبه، خانم دهقاني زنگ زد كه در ميدان هفت تير است و مي  خواهد كپي 
انگليسي خالصه كتاب را بگيرد. نشاني دفتر را دادم و ديرتر از زماني كه انتظار داشتم رسيد. اصرار كردم. 

داخل شد و ضمن دادن كتاب در مورد مسائل مختلف كمي گپ زديم.

پيش از آمدن به دفتر نزد رئيس بانك ملي شعبه ميدان ثنايي رفته بود. قرار بود يك كار حقوق بانكي براي 
سلطاني انجام دهد. وكالت نامه را نشان رئيس بانك داده بود اما رئيس بانك با خونسردي آزار دهنده گفته 
بودكه بايد خودش باشد. خانم دهقاني خيلي عصباني بود. مي گفت حتي وكالت نامه را نگاه هم نكرد. رئيس 
يك شعبه بانك ملي، به اين نكته توجه نمي كند يا نمي داند كه وقتي كسي وكالت نامه داده بايد كارش را انجام 
دهد. اما حتي وكالت نامه را نگاه هم نكرد و جواب داد بايد خودش بيايد. آنقدر اين جواب برخورنده بود 

كه هيچي نگفتم و از بانك بيرون زدم.

مي توانستم دريابم كه رفتا غيرمسؤالنه رئيس بانك، آن هم با همسر ابوالتفاح سلطاني فعال حقوق بشري كه 
در سطح بين الملللي شناخته شده است و اكنون نيز به خاطر دفاع از حقوق مردم مظلوم ايران در زندان به سر 
مي برد چقد زشت و زننده بوده است. اما كوشيدم تا آنجا كه مي شود خانم دهقاني را آرام كرد و به او دلداري 
داد. با ماليمت پرسيدم رفتار وي خيلي زننده بوده است. من به سهم خودم از شما عذر خواهي مي كنم. اما 
يك سؤال حقوقي دارم. معموالً در وكالت نامه بايد با صراحت در مورد تفويض اخيتار در هر مورد خاص 
تصريح شود. آيا در وكالت نامه آقاي سلطاني در مورد كار بانكي مورد نظر تصريح شده است؟ اين سؤال 
حقوقي كمي او را آرام كرد و جواب داد. من هم متن وكالتنامه را در اختيار رئيس گذاشتم. او هم مي توانست 
متن را ببيند. يا از من سؤال كند. اما بدون آنكه به متن وكالت نامه توجه كند يا از من بپرسد، با لحن اهانت 

باي گفت بايد خودش بيايد. 

در ادامه پرسيدم آيا مي دانست كه شما همسر آقاي سلطاني هستيد؟ منظورم اين بود كه اگر رئيس بانك شما 
را مي شناخت قطعًا اين طور رفتار نمي كرد. جواب داد: فتاح به من گفت كه رئيس بانك او را مي شناسد و 
كافي است كه من بگويم همسر او هستم. بعد خودش نكته اي به خاطرش رسيد و ادامه داد: شايد در اين 
مدت طوالني رئيس بانك عضو شده باشد و من را نشناخه باشد. من حرف او را تأييد كردم و گفتم به احتمال 
زياد همين طور بايد باشد. معموالً هر از چندگاه رئيسان و كاركنان بانك ها را تغيير مي دهند. حتمًا او شما را 
نشناخته است و گرنه هم مردمي كه آقاي سلطاني را مي شناسند براي ايشان احترام عظيمي قائل هستند و از 

اين جهت خوشختانه با سال هاي شصت خيلي فرق هست. 

همين اشاره ناخواسته باعث شد بحث به سمت زندانيان دهه شصت هدايت شود كه زندان سياسي بودن 
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در سطح ملي يك ارزش نبود و به همين خاطر، پدر، مادر و خواهران و برادر من به خاطر زنداني شدن من 
كلي آسيب ديدند. اين بحث به اعدام گروهي سال 1367 كشيده شد و من به خاطرم آمد كه از وضعيت مالي 
خانواده سلطاني سؤال كنم. او در جواب گفت كه اوضاع خوب است و مشكل مالي ندارند و در ادامه توضيح 
داد كه دكتر شكوري راد يك و نيم ميليون تومان از هزينه هفت ميليوني بيمارستان را پرداخت كرده است. 
با تعجب پرسيدم مگر هزينه درمان را زنداني بايد پرداخت كند؟ جواب داد هزينه سرباز نگهبان داخل اتاق 
بيمار را هم از او مي گيرند. پرسيدم آيا دكتر شكوري راد اين مبلغ را شخصي پرداخت كرده يا از صندوق 
ويژه اي كه احتماالً براي كمك به زندانيان ايجاد شده است؟ نمي دانست و از چنين صندوقي خبر هم نداشت 
اما از وضعيت يك زنداني خبر داد كه بعد از هشت سال كه از زندان به مرخصي آمده بود همراه با همسرش 
به تركيه سفر كرده اند و در آنجا بدون پول و درمانده اند و از پسر فتاح كمك خواسته اند. خانم دهقاني گفت 
خانواده ما به كمك مالي نياز ندارند اما اگر كساني بخواهند كمك مي كنند مي توانند به اين خانواده بدهند. بعد 

در مورد جرم اين زنداني سياسي فراري شرحي داد كه جالب بود. 

ارسال قران باطل شده براي مقامات
اين شخص كه فاميلي او محمدي است فرزند يك ارتشي است كه پس از پيروزي انقالب و به دليل وابستگي 
به نظام شاهنشاهي اعدام مي شود همان اعدام بي دليل نفرتي عميق از اسالم در دل فرزند او ايجاد مي كند. به 
همين خاطر وقتي فززند به سن تكليف مي رسد تمام صفحات قرآن را مهر باطل شد مي زند و براي مقامات 
نظام از جمله به شخص خامنه اي نظام مي كند. بديهي است كه اين امر موجب دستگيري و حكم پانزده ساله 
مي  شود و فقط بعد از وثيق 120 ميليون توماني به مرخصي مي آيد و بعد از مرخصي نيز همراه با همسرش 
به تركيه مي گريزد. با تعجب پرسيدم: پس براي مرخصي هم وثيقه مي خواهند؟ گفت: خيلي هم سنگين. و 
به همين خاطر است كه به فتاح مرخصي نمي دهند چون ما جز سند يك پرايد هيچ چيز براي ويثقه نداريم 
و فتاح هم مخالف است كه سند ديگران را وثيقه گذاري كند. گفتم او كه قصد فرار ندارد. گفت نه. مسؤالن 
فراموش  ماه  از شش  بعد  مي كنند  فرار  كه  هم  كساني  تمام  ندارد.  فرار  قصد  فتاح  كه  مي دانند  هم  امنيتي 
مي شوند. هرچند فتاح مي تواند در خارچ هم در كارزارهاي حقوق بشري با شيرين عبادي و الهيچي همكاري 

كند اما قصد رفتن ندارد. 

اين ها نكات مهمي بود كه روز شنبه با خانم دهقاني بحث كرديم. قرار شد نسخه انگليسي خالصه كتاب و 
نسخه فارسي كتاب اصلي را نيز روزي كه براي دندانپزشكي مي آيد به او بدهد تا شايد بتواند داخل زندان 

ببرد.  من حدس مي زنم قواعد عرف پارلماني با استقبال گسترده زندانيان سياسي مواجه شود. 

كيخسروي 7 نفر
ديشب به كيخسروي زنگ زدم. گزارش نشست پازنزدهم و نامه عضويت عبدالحسيني را خوانده بود. به من 
گفت در نامه نوشته بوديد اگر مخالف هستيد خبر كنيد. من مخالف نيستم. تشكر كردم و توضيج دادم براي 
برنامه ريزي كارگاه هاي ديگر زنگ زدم. گفتم كه قرار است دو كارگاه در دو زبان مختلف برگزار شود الزم 
است در اين مورد با دكتر شهبازي نيا و آقاي عيسي اميني صحبت كنيد و به آنان بگوييد كه كاركاه دارد برگزار 
مي شود و از آنان بپرسيد كه راحت تراند صبح باشد يا عصر. بعد گفتم من با آقاي صابري صبحت مي كنم. 
ولي آيا افراد ديگري را هم در نظر دارد. سه نفر ديگر را در نظر داشت: حجت كالشي رئيس بخش جوانان 
حزب پان ايرانيست و كارشناس ارشد علوم سياسي، خانم دكتر هما داودي رئيس كانون وكالي استان البرز و 
آقاي كورش زعيم از رهبرن جبهه ملي. من به آقاي حسن رستگار هم اشاره كردم. موافق بود. به اين ترتيب 
قرار شد با اين چهار نفر صحبت كند و نتيجه را به من بگويد. او با دعوت از منوچهري معاون رئيس كانون 
وكال هم موافق نبود و من هم اصرار نكردم. از من خواست يك كپي از متن كتاب براي او ارسال كنم تا بتواند 
كل متن را بخواند. قول دادم و بعد از قطع تلفن يك نسخه از كتاب اصلي و خالصه آن را نه فقط براي او 

كه براي تمام اعضاء كارگاه ارسال كردم. 

بني اسدي 9 نفر
نفر بعدي كه با او صحبت كردم دكتر بني اسدي بود. هنوز گزارش نشست پانزدهم و نامه را نخوانده بود. 
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آنان  با  داشتم  را  و رجائي  مكنون  سياه  نژاد،  همايونفر، حسيني  تلفن  اگر  قرار شد  دادم.  توضيح  را  قضايا 
هماهنگ كنم و اگر نداشتم از او بگيرم. يادداشت هايم را وارسي كردم. ندارم. بايد زنگ بزنم و بگيرم. پرسيدم 
آيا كسان ديگري را در نظر دارد؟ داشت. پرسيدم چند نفر مي شوند؟ جواب داد 4 نفر ديگر. قرار شد با آنان 

صحبت كند و نتيجه را به من بگويد.

گفتم كه نسخه كامل ترجمه ي هر دو كتاب را نيز برايش ايميل كرده ام. پرسيد چند صفحه است. گفتم بيش 
از 600 صفحه. از حجم كتاب اظهار شگفتي كرد )صد مرتبه متن اصلي كتاب را ديده( و فكر كنم گفت كه 
نيازي به پرينت گرفتن آن ندارد. من گفتم اتفاقًا شركت شما الزم است يك نسخه صحافي شده از اين دو 
كتاب را داشته باشد. قرار است شما مدرس عرف پارلماني باشد و شركت شما هم قرار است در آموزش اين 

قواعد كار كند. شما كه حتمًا به آن ها نياز داريد. فكر كنم به فكر فرور رفت. 

نفرات بعدي
در مرحله بعد، با رزم خواه، شهرياري و جمالي صحبت كردم. جمالي دزفول بود. ظاهراً تمايلي ندارد بگويد 
كار مي كند. گزارش نشست  توريستي  راهنما در گروه هاي  به عنوان  كه در حال حاضر چه مي كند. شايد 
پانزدهم را خوانده بود. اما نامه را نخوانده بود. با شركت عبدالحسيني موافق بود. هنوز هم كسي را در نظر 
ندارد. روزي از خانمي به نام دكتر خوارزمي صحبت كرده بود. يادآوري كردم. و قرار شد اگر كسي را در 

ذهن داشت خبر كند. گفتم به بنيامين هم سالم برساند. خنديد. 

رزم خواه هم در حال رانندگي در يكي از شهرهاي شمال بود. با همسرش تفريحي به شمال رفته بود. كل 
قضايا را براي او تعريف كردم. وقتي از عبدالحسيني صحبت مي كردم، انگار براي اولين بار بود كه مي شنويد. 
ياد حرف شهرياري افتادم كه شايد به خاطر مصرف داروها، خاطراتش را فراموش مي كند. بايد ضمن شرح 

اخطار دستوري هم كه داد و قرار است در نشست آتي توصيح بدم، حواسم به اين نكته باشد. 

با شركت عبدالحسيي موافقت كرد. قرار شد به دوستاني كه قرار است در كارگاه شركت كنند صحبت كند 
و خبرم كند. 

شهرياري داشت با همسرش براي شام بيرون مي رفت. او هم با شركت عبدالحسيني موافقت كرد. قرار شد 
با دوستاني كه مايلند در كارگاه شركت كند حرف بزند و خبرم كند. در مورد معرفي اطلس ماشين آريا هم 

حرف زديم. 

خواستم از موضع عطارديان در مورد دعوت از افتخاريان و خانم سپهري هم صحبت كنم. عطارديان از اصرار 
به دعوت آن دو نفر دست برداشته است. من هم اين نكته را به شكل ظريفي در گزارش نشست پانزدهم 
مطرح كردم. خواستم اين موضوع را يادآوري كنم و به همين خاطر صحبت به عطارديان كشيده شد. اما بحث 

در مورد بيماري و بستري دوباره او در سي.سي.يو مطرح شد و اصل مطلب از زبان افتاد. 

عطارديان دوبار در سي.سي.يو
بااليان جوياي احوالش شدم گفت  از خانم  اما ديروز كه  به منزل برگشت.  آنژيو گرافي  از  بعد  عطارديان 

نبضش پائين افتاده و نظر دكتر اين بوده كه تحت نظر باشد و به همين خاطر دوباره در سي.سي.يو است. 

المقدور مزاحمش  با او صحبت نكرده ام. دليلم اصرار خانم بااليان است كه حتي  از وقتي بيمارستان رفته 
نشويم. فكر كردم هر وقت زنگ بزنم يادش مي افتد كه هنوز حقوقم را نداده و اين نكته ممكن است او را 
ناراحت كند. فقط به اين خاطر با او صحبت نكرده ام. اميدوارم حالش خوب شود و به محل كار برگردد بعد 

با او صبحت كنم. او غير از افتخاريان و خانم سپهري آقاي آخوندي و چند نفر ديگر زا نيز در نظر دارد.

گلسرخي و معين و اميري
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يكي از فعال ترين افراد در معرفي شخصيت هاي جديد مهندس گلسرخي است. از همان ابتدا نظرش اين بود 
از افرادي دعوت شود كه در دست كار فعاليت هاي انجمني هستند. تمام كساني كه معرفي شدند بايد حق 
داشته باشند در كارگاه شركت كنند. من هم با اين نظرات موافق بودم. و خوشحالم كه همين نظر به تصويب 
رسيد. گلسرخي 8 نفر را معرفي كرده است كه كليات عرف پارلماني به 5 نفر آنان معرفي شده است. در 
اين زمينه بايد با گلسرخي مفصل صحبت مي  كردم. اما همراهش به شكل غيرمعمول خاموش بود يا سر و 

صداهاي مغشوش بيرون مي داد. 

دكتر معين هم از نخستين افرادي است كه 8 نفر از شخصيت هاي ملي را در نظر دارد. اما منتظر ماند تا نظر 
نهايي گروه تصويب شد و بعد آنان را معرفي كند. طي گزارش نشست پانزدهم تمام اين نكات توضيح داده 
شده  و اكنون نوبت اوست كه افراد را معرفي كند و شماره آنان را به من بدهد. اما تا كنون خبري نشده 
است. ديشب هم خيلي با خودم كل كل كردم. اما آخرش به او زنگ نزدم. آخرين برخوردش بسيار زننده و 

برخورنده بود و از آن پس نيز در نشست ها شركت نكرده است. به نظرم هنوز بايد منتظر بمانم.

چند بار هم به همراه اميري زنگ زدم. جواب نداد. بايد منتظر بمانم تا او تماس بگيرد. او هم غير از 4 نفر كه 
معرفي كرد و من هم كليات عرف پارلماني را به آنان معرفي كردم قرار است عده  اي ديگر را نيز معرفي كند. 

بهشتي چي؟
به نظرم ديگر الزم نيست دوباره با بهشتي صحبت كنم. اگر خودش زنگ زد كه بهتر و اگر نه كه هيچ. 

دعوت از عبدالحسيني
به نظرم طي امروز و فردا بايد تكليف اين چند نفر باقي مانده را روشن كنم و از عبدالحسيني بخواهم كه در 

نشست آتي كارگاه شركت كند. 

همه چيز به خوبي پيش مي رود. 
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دوشنبه 23 بهمن 1391
امروز چهاردهمين جلسه آموزش قواعد عرف پارلماني براي كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها برگزار 
شد. با چند نفر از اعضاء كارگاه هم انديشي عرف پارلماني هم صحبت هايي كردم كه اهميت دارد. مشروح 

اين رويدادها:

صبحت با دكتر معين
زود  است  ممكن  كرد.  پيش بيني  را  او  رفتار  نمي شود  است.  معيين كمي سخت  دكتر  با  براي من صحبت 
اما اگر  نباشد.  عصباني شود يا عصباني باشد. در آن صورت ممكن است تصميم هايي بگيرد كه خوشايند 
در شرايط مناسبي با او تماس گرفته شود، و عصباني نباشد يا عصباني نشود، فرد معقولي است. با توجه به 
همين تجربه بود كه خيلي فكر كردم در مورد كسب موافقت او با معرفي اجمالي عرف پارلماني به 6 نفري 
كه نامشان را خودش به من داده است، چگونه عمل كنم. آيا نامه اي بنويسم و براي فاكس كنم؟ تلفني با او 
حرف بزنم؟ يا از او براي يك مالقات حضوري وقت بخواهم؟ در ميان اين سه گزينه، به داليلي تصميم گرفتم 

تلفني يا خوش صحبت كنم.

وقتي از خانم بيات منشي وي پرسيدم دكتر هست؟ و جواب داد بله. پرسيدم مي شود با وي تلفني صحبت 
كرد. گفت بله و چند لحظه بعد صدايش را شيندم. لحنش عصباني نبود. حدس زدم كار به خوبي پيش خواهد 
رفت. بعد از احوالپرسي پرسيدم كه گزارش نشست پانزدهم را برايش ارسال كرده ام. گفت ديده است. پرسيدم 
خوانده ايد؟ جواب داد: بله. گفتم نامه اي هم در مورد آقاي عبدالحسيني ارسال كرده ام تا با شركت وي در اين 
كارگاه موافقت شود. گفت كه موافق است. بعد او گفت كه كپي دو كتاب را هم ديده است. من گفت اگر 
اجازه دهيد خودم مي توانم برايتان پرينت بگيرم و صحافي شده تقديم كنم. برخالف دكتر بني اسدي كه از 

حجم كتاب تعجب كرد جواب داد. نه. خودمان پرينت مي گيريم. 

وقتي ديدم هوا مناسب است گفتم: مي خواستم خواهش كنيم كه با دوستانتان كه معرفي كرديد صبحت كنيد 
و دستور بدهيد تا منشي تلفن آنان را در اختيار من بگذارد تا كليات عرف پارلماني را به آنان معرفي كنم و 
براي شركت آنان در كارگاه برنامه ريزي شود. جواب داد: ما در تدارك برگزاري يك كنگره بزرگ هستيم و 
فرصت ندارم با آنان صبحت كنم. گفتم: ولي بايد كارگاه ها زودتر برگزار شود. اگر شما فرصت صبحت با 
آنان را نداريد دستور دهيد تلفن آنان را به من بدهند و من خواهم گفت كه شما معرف آنان بوده ايد. قبول 
كرد كه شماره تلفن آنان را به من بدهد. خيلي خوشحال شد. بعد در خاتم گفتم ما منتظر شما هستيم و گروه 
را از حضور خود محروم نكيند. گفت در خدمت خواهم بود و در پايان جمله اي گفتم كه اگر نمي  گفتم بهتر 
بود. گفتم اگر تشريف نياوريد با آقاي جمالي خدمت مي رسيم تا ما را قانع كنيد كه چرا تشريف نمي آوريد. 

حدس زدم كه از جمله من خوشش نيامد. به هر جال اين مكالمه جانكاه به اين ترتيب خاتمه يافت. 

بعد از چند دقيقه با منشي وي تماس گرفتم تا قضه گرفتن شماره تلفن ها را براي او توضيح بدهم. وسط 
صحبت بوديم كه دكتر معين او را احضار كرد. فكر كردم شايد مي خواهد در همين باره با او حرف بزند. قرار 

شد بعد از خارج شدن از اتاق دكتر با من تماس بگيرد. 

مدتي منتظر ماندم. گفتم شايد دارد با افرادي كه معرفي كرده در مورد كارگاه حرف مي زند انتظار خيي طوالني 
شد. خانم بيات تلفن نزد. دو باره تماس گرفتم. خيلي ساده گفت فراموش كرد تماس بگيرد. نام 6 نفري را كه 
دكتر معين داده بود در اختيار وي گذاشتم و گفتم اگر احياناً  دكتر خواست تلفن اين افراد را به شما بدهد تا 
به من بدهيد توچه داشه باشيد كه بايد اين 6 نفر باشند. اگر عضوي از قلم افتاد در آن صورت از قول بگوييد 
كه تلفن اين فرد چه مي شود؟  شايد بهتر بود اين بحث ها را هم با منتشي او در ميان نمي گذاشتم. در هر حال 
قرار شد يكي دو روزي صبر كنيم و اگر جوابي نيامد دوباره زنگ بزنم. فكر مي كنم تا شنبه آينده صبر كنم و 

اگر خبري نشد تماس بگيرم. 
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گلسرخي در تركيه
با صداهاي مشكوكي كه از همراه مهندس گلسرخي بلند مي شدم شك كردم كه چه شده است. امروز صبح با 
دفتر او تماس گرفتم فهميدم در تركيه است و امروز برخواهد گشت. منشي او به من گفت كه گزارش نشست 
15 و نامه عبدالحسيني را در اختيار مهندس قرار داده و مي داند كه كپي دو كتاب هم ارسال شده است. قرار 
شد اگر مهندس به دفتر آمد خبرم كند. حوالي ظهر بود كه خود گلسرخي زنگ زد. فكر كردم ايران است. 
تركيه بود. گفت امروز مي آيد. من هم تلفن را كوتاه كردم تا هزينه اش باال نرود. گفتم هروقت به ايران آمديد 

با هم حرف مي زنيم. 

دكتر بني اسدي 
امروز با دكتر بني اسدي هم تماس گرفتم تا به او بگويم كه تلفن  4 نفري كه معرفي كرده و با آنان نشست 
مشترك گذاشتيم ندارم. در ضمن تلفن دفتر را هم گرفتم تا مسائل اداري را با منشي دفترش هماهنگ كنم. 
ساعد حدود 2 بود كه منشي او براي نخستين بار به من زنگ زد تا تلفن هاي 4 نفر را بدهد. عذر خواهي كردم 
كه در يك كارگاه هستم. بيرون كه آمدم تماس مي گيرم. وقتي از كارگاه كارشناسان ستاد بيرون آمد ساعت 

از 5 گذشته بود. گذاشتم براي فراد

مهرعليزاده عضو جديد
بعد از دكتر معين، دكتر مهر عليزاده يكي ديگر از نامزدهاي رياست جمهوري نيز قرار است در كارگاه شركت 
كند. ديروز بود كه دكتر اميري به من گفت مدتي پيش در اين مورد با او صحبت كرده است و قرار شد بعد 

از تماس كليات عرف پارلماني را به او نيز معرفي كنم تا در كارگاه ما شركت كند. 

عطارديان همچنان در سي.سي.يو
امروز با خانم بااليان هم صبحت كردم و سراغ عطارديان را از او گرفتم. گفت كه همچنان در سي.سي.يود 
است و من هم گفتم به اين دليل تا وقتي از بيمارستان خارج نشود با او تماس نخواهم گرفت كه حقوق من 
را نداده و نگرانم اگر تماس بگيرم ياد اين موضوع بيافتد و ناراحت شود. خيلي بد خواهد شد اگر او را از 

دست بدهيم. 

ارايه معرفي نامه به عبدالحسيني
وقتي به ستاد رسيدم به اتاق عبدالحسيني رفتم. با خانم ميالني در حال صحبت بود. متن معرفي نامه  را در 
اختيارش گذاشتم و گفتم با دقت بخواند. از من پرسيد اين را براي اعضا ارسال كردي؟ گفتم بله. بعد در 
كالس اظهار داشت كاش برخي نكات را نمي گفتي. بحث را در كارگاه باز نكرديم. اما شايد به خاطر تعاريفي 

كه از او كرده ام ناراحت است. اما تعاريفم واقعي و اعتقاد قلبي من است. 

در جلسه به اين نكته اشاره كردم كه عبدالحسيني را براي شركت در آن كارگاه دعوت كردم. بعد توضيح 
دادم از اين جمع يك نفر بايد به آنجا دعوت مي شد و من بهترين فرد براي اين دعوت را آقاي عبدالحسيني 
تشخيص دادم. خانم ميالتي تأييد كرد. نيك فالح احيانًا به موضوع توجه هم نكرد. اما عليپور با صراحت تمايل 
خودش براي شركت در آن كارگاه را مورد تأكيد قرار داد. وقتي داشتم از كارگاه بيرون مي رفتم به عليپور گفتم 
يك نفر از اين جمع مي بايست در آن جلسه حضور مي يافت. بنا بر اين، تنها راه دعوت از شما اين است كه 
عبدالحسيني را ترور كنيم! با اين شوخي ها دلم مي خواست مي توانستم كاري كنم كه به ويژه عليپور از اينكه 

دعوت نشده ناراحت نباشد. آخر، با هر معياري عليپور نمره قابل قبول دريافت نمي كند. 

توضيح در مورد تخيلي و ذهني بودن طرح
در آغاز كارگاه سوء برداشت از نظراتم در نشست قبلي را توضيح دادم و گفتم در جريان نقد طرح آقاي 
عليپور من از دهني و تخيلي بودن طرح خودم صبحت كردم. اما طوري برداشت شد كه گويا منظور من 
طرح آقاي عليپور بوده است. بعد داليل تخيلي بودن طرح را توضيح دادم و به شوخي گفتم كه اگر من جاي 
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عبدالحسني بودم، شايد چنان طرحي را در جا رد مي كردم و در سطل زباله مي انداختم. اما عبدالحسيني با 
بزرگواري سكوت كرد و چيزي نگفت. اما من با آشنايي بيشتر با وضعيت شوراياري ها و نيز با تجربه بيشتر 
در آموزش اين قواعد به اين نتيجه رسيدم كه آن طرح ذهني و تخيلي است. و اضافه كردم كه مي بينيد كه بعد 
از 13 جلسه 2 ساعت براي 8 نفر آدم عالقمنداي مانند كجا، در كجاي كاريم؟ فكر كنيد اين مباحث را چطور 

مي شود در چند جلسه براي يك گارگاه 60 نفره آموزش داد؟ 

هيچ كس اسناد را دريافت نكرده بود
در جريان بحث هاي بعدي معلوم شد كه هيچ كدام از اسنادي را كه از طريق ايميل براي خانم شرفي، عبدالحسيني 
و خانم شرفي ارسال كرده بدم به دست كسي نرسيده است. خانم شرفي كه ظاهراً در مرخصي است. دستگاه 
عليپور هم خراب است )پرسيدم خوب از دستگاه هاي ديگر پرينت مي گرفتي. گفت دستگاه هاي ديگر صاحب 
دارد. خانم طاعتي وسط پريد كه براي كارهاي ديگر ندارد!(. خوب نتيجه مي گيرم: فرصت يا حوصله خواندن 

اين متون را ندارند. 

طي ايميل، مقاله »اتيكز بيزينس از ديسيپلين آكادميك نا نهاد اجتماعي«،  دو شماره اتيكز، و خالصه كتاب 
دستورنامه را براي آقايان ارسال كردم اما بعد از اين همه مدت به دستشان نرسيده بود. بهتر است در نشست 

بعدي پيگير قضيه باشم.

غيبت سفيري
اين جلسه هم سفيري غائب بود. به من گفتند مريضي دارد كه بايد از او مراقبت كند. يادم باشد غيبت او را 

جبران كنم.

ارايه اتيكز شماره 2
پيش از آغاز بحث هاي عرف پارلماني نشريه شماره 2 ايتكز را بين اعضاء توزيع كردم و به تشريح اهميت 
پروفشن ها چه  كه  گفتم  آنان  به  زمينه  اين  در  پرداختم.  دولتي  هاي  پروفشن  شبه  از  پروفشن ها  بازآفريني 
هستند؟ چه خصوصياتي دارند؟ و چرا در ايران ما پروفشن نداريم و در عوض شبه پروفشن داريم و براي 
بازآفريني پروفشن از شبه پروفشن چه بايد كرد و اين كار چه اهميتي دارد و ارتباط آن با كد اتيكز و عرف 

پارلماني چيست؟ 

در جريان اين بحث ها سؤال هايي مطرح شد از جمله اينكه عبدالحسيني پرسيد با توجه به تفاوت هاي فرهنگي 
ما با كشورهاي پيشرفته آيا مي شود كد اتيكز آنان را عينًا در اينجا به كار بست؟ به اين سوال نشد جواب بدهم 
اما به دليل اهميتي كه دارد بهتر است در نشست بعدي توضيح بدهم. خوب است دو نگارش از كد اتيكز 

انجمن پزشكان آمريكا و يك كپي از مقاله را براي او ببرم. 

تصميم دارم فردا تلفني از عبدالحسيني بخواهم كه به خاطر نامه ها و گزارش هاي كارگاه بايد به ايميلش به 
طور مرتب سر بزند. در غير اين صورت اسناد را برايش فاكس كنم. 

سوال عليپور 
عليپور در طول اين گفتگو ها به مذهبي بودن جامعه ايران اشاره كرد و خاطر نشان ساخت كه بدون توجه به 
اين جنبه از فرهنگ مردم ايران ممكن است تمام تالش هاي ما به نتيجه نرسد. من هم توضيح دادم كه در 
يك يا دو دهه پيش از پيروزي انقالب اسالمي حتي در شهري مذهبي مثل وارمين چيزي به نام بنيادگرايي 
اسالمي وجود نداشت. اين بنياد گرايي به داليل تاريخ و در واكنش به تحوالت جهاني شدن به وجود آمد. در 
نتيجه جبنه تاريخ دارد و به مرور فروكش خواهد كرد. كما اينكه طي اين سه دهه بعد از انقالب بنيادگرايي 
خيلي تغيير كرده است. در اين زمينه بحث هاي مفصلي شد كه رابط مستقيم به عرف پارلماني ندارد اما براي 

فرهنگ شهرنشيني و در نتيجه براي كارشناسان ستاد بايد جالب و آموزنده باشد. 
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موافقت با ابطال مصوبه
پيش از پرداختن به مباحث آموزشي اين نكته را هم مطرح كردم كه كل نشست با اين هدف شروع شد تا بعد از 
آموزش بسته اوليه قواعد، نسبت به تصويب طرح آموزش عرف پارلماني به شوراياري ها اقدام كنيم. اما به محض 
اينكه اين طرح از سوي آقاي عليپور مطرح شد، همان طرح كه بايد روي آن كار مي كرديم به بعد از ارديبهشت 
تعويق مشخص شد تا در دل يك طرح بزرگتر قرار بگيرد كه كل برنامه هاي آموزشي ستاد را در برخواهد گرفت. 

در ادامه توضيح دادم كه مي شد ما روي اين طرح كار كنيم و كليات آن را در آن طرح كلي كه قرار است 
بعداً تهيه شود بكنجانيم. كار كردن روي اين طرح سبب مي شود كه ما جهت آموزش خود را در راستاي حل 

مشكالت عملي شوراياري ها هدايت كنيم. 

بعد از ارايه داليلي كه به برخي از آن ها اشاره شد من پيشنهاد كردم كه موافقت كنيد تا من خطوط كلي طرح 
آموزش عرف پارلماني به شوراياري ها را بنويسم و براي شما ارسال كنم تا ضمن بحث، هم قواعد عرف 
پارلماني را تمرين كنيم و هم چشم انداز روشني از برنامه خود داشته باشيم. با اين پيشنهاد موافقت شد و حاال 

بايد براي هفته آينده اين طرح را تهيه كنم. 

مباحث آموزشي
در ادامه، آقاي نيك فالح و خانم ميالني به معرفي پيشنهاد هاي ابطال و اصالح مصوبه پرداختند و طبق معمول 
عبدالحسيني با طرح سؤال هاي جالب به بحث ها تحرك و جذابت داد. هرچند امروز خيلي سردماغ نبود و 

نمي دانم چه حادثه اي رخ داده بود كه پكرش كرده بود. 

نكته منفي براي من اين بود كه متن درسي را مرور نكرده بودم و به همين خاطر مرتكب اشتباهاتي شدم كه 
چون باعث اتالف وقت بچه ها مي شود بايد پرهيز كنم. از اين پس خواهم كوشيد متن درسي را حتمًا مرور 
كنم تا مطمئن شوم كه به مشكل برنخواهم خورد. از شرح جنبه هاي فني بحث ها مي گذرم. خانم ميالني خيلي 
خوب، و آقاي نيك فالح خيلي بد كار كردند. احساس مي كنم آقاي نيك فالح مسائل را درست درك نمي كن. 
و اين تجربه من را ياد اين واقعيت مي اندازد كه حتي در آمريكا نيز در هر روستا يك يا دو پارلمانتارين وجود 
داشته است. اين تجربه به اين معناست كه لزومًا تمام افراد نمي توانند يا الزم نيست يا استعداد و عالقه المز 
را براي ياد گيري عرف پارلماني ندارند. به همين خاطر نمي توان از تمام كارشناسان نيز توقع داشت آن را 
ياد بگيرند. شبيه به نماز ميت كه در يك ده يك يا دو نفر آن را بلد هستند و بقيه،  عالقه،  حوصله و نيازي به 

يادگيري امامت نماز ميت را ندارند. 

كالس ها ادامه خواهد يافت
برخالف تصوري كه در يك يا دو نشست قبلي به من منتقل مي شد،  در اين جلسه، هيچ حرفي از اينكه اين 
كالس ها فقط تا عيد ادامه خواهد داشت در ميان نيامد. موقع رفتن با صراحت از عبدالحسيني در اين مورد 
پرسيدم با چنان اطميناني از ادامه كارگاه در بعد از عيد صبحت كرد كه انگار نه انگار كه خود او با چه تأسفي 

از اين صحبت مي كرد كه كالس ها را بايد تا حداكثر آخر امسال به پايان برسانيم. 

واكنش غزل
خيلي نگران بودم كه واكنش غزل به كالس امروز چه خواهد بود. نگران بودم كه شايد خسته شده باشد و 
نخواهد به كارگاه بيايد. غروب كه از دكتر برگشتيم تلفن زنگ زد. غزل بود. خوشحال به نظر مي رسيد. كلي 
در مورد قضاياي ستاد بحث كرديم. خوشبختانه سر حال بود. به او گفتم كه همين كارگاه يك دو راهي است 
كه چه بسا آينده زندگي او را رقم بزند. چون مي تواند در اين كارگاه ها چنان بي تفاوت باقي بماند كه او را 
كنار بگذارند، و هم مي تواتد چنان جدي برخورد كند كه او را روي سرشان بگذارند. بايد ديد كه در اين 
كارگاه ها چه خواهي كرد؟ همه را به تحسين واخواهي داشت؟  يا اينكه همه را وادار خواهي كرد تا كاري به 

كارت نداشه باشند؟ بايد ديد چه خواهد كرد؟ 
 براي امشب بس است. 



312

سه شنبه 24 بهمن 1391
امروز با عبدالحسيني، با دكتر پيمان، دكتر بني اسدي در مورد عرف پارلماني صبحت كردم. به عيادت مهندس 
عطارديان كه در بخش سي.سي.يو بيمارستان پارس بستري است رفتم. قرار شد عبدالحسيني شنبه عصر به 
دفتر بيايد و درسي را كه در كارگاه كارشناسان ستاد نداده ام به او بدهم. بني اسدي عده اي ديگر را معرفي 

كرد. حال عطارديان هم تعريفي ندارد. مشروح اين رويدادها:

تماس با عبدالحسيني
با دفتر ستاد تماس گرفتم. گوشي را سفيري برداشت. به من گفت كه دخترم را نمي بيند. گفتم بايد آنجا باشد. 
جواب داد من تازه آمده ام. هنوز او را نديده ام. پرسيدم چرا كه به كارگاه نيامده؟ پرسيد مگر علتش را بچه ها 
نگفتند؟  چرا. حال بيمار چطور است؟ گفت يك پام توي بيمارستان است يك پام توي خانه. حالش بهتر 
است. هنوز نمي دانم بيمار چه نسبتي با او دارد. به او گفتم كه يك شماره نشريه اتيكز و سي.دي بنيادهاي 

دموكراسي را از خانم شرفي بگيرد. بعد من را به عبدالحسيني وصل كرد. 

بعد از احوالپرسي گفتم كه قرار است گزارش نشست ها و برنامه هاي كارگاه هم انديشي را برايش ايميل كنم 
و چون خانم شرفي نيست زنگ زده خواهش كنم صندوقت را وارسي كن.

عليپور به جاي من
به من گفت اگر مي شود عليپور به جاي من در كارگاه شركت كند. جواب دادم حتي اگر شما مسؤل ستاد 
نباشيد يا بعد از مدتي از اين سمت كنار برويد باز هم نظرم اين است كه شما در اين كارگاه شركت كنيد. 
اين  و  توانمندي هاي شخصي خود شماست  دليل  به  بلكه  ندارد  به سمت حقوقي شما  ربطي  دعوت  اين 
توانمندي ها را عليپور ندارد. بعد ادامه دادم حاضرم اين نكات را با صراحت با عليپور و ساير بچه ها هم در 
ميان بگذارم. گفت الزم نيست. يادآوري كردم كه من با لحن ماليم  مخالفت خودم را با دعوت از عليپور با 
خود ايشان در ميان گذاشتم اما خيلي اصرار مي كند. من هم گفتم بيا عبدالحسيني را ترور كنم تا به جايش 

شما به كارگاه برويد. هر دو خنديديم. 

به او گفتم كه تمام مطالب كارگاه هم انديشي در كارگاه كارشناسان ستاد مطرح شده است جز يك درس كه 
به نشست هاي توده اي و سازماندهي به انجمن هاي داتمي مطرح مي شود. خود عبدالحسيني پيشنهاد كرد كه 

شنبه بعد از اتمام كارش در ستاد به دفتر من مي آيد تا اين درس را هم برايش توضيح بدهم. 

به شوخي از او پرسيدم كه حقوقم را كي مي دهيد. گفت كه قرار شده قراردادي مبني بر 30 جلسه دو ساعته 
تنظيم كنند. به او گفتم كه خوب است قبل از عيد دست ما را بگيرد. قول داد. 

دكتر بني اسدي 9 نفر
امروز با دفتر دكتر بني اسدي هم تماس داشتم. خانم منشي وي تلفن هاي همايونفر، حسين نژاد و سياه مكنون 
را به من داد و گفت كه دكتر با آنان صحبت كرده است. بعد نام و تلفن ابوالفضل بازرگان، شپهر محمدي و 
حامد سحابي را هم داد. به اين ترتيب تعداد افرادي كه او معرفي كرده به 7 نفر مي رسد. من از خانم شعباني 
منشي شركت خواستم به دكتر بگويد كه اگر موافق بود من براي هر 4 نفر فرد جديد يك جلسه معرفي در 

دفتر خودتان بگذارم

بعد از ظهر بود كه دكتر بني اسدي تماس گرفت و گفت كه با سه نفر اول صحبت كرده است و ساعت و 
روز هايي را كه مي توانند در كارگاه شركت كنند به من داد. بعد، شماره تلفن خاني به نام صفا بي طرف را كه 
منشي شواري مديريت جامعه مهندسين مشاور است به من داد او با فخر صمندي كه در حال حاضر رئيس 

جامعه است در مورد شركت در كارگاه صحبت كرد. قرار شد من با اين دو نفر هم صحبت كنم. 

اما من از طريق گلسرخي قباًل با هرمزد رامينه كه رئيس منتخب است ولي هنوز جانشين فخر صمدي نشده 
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ام صحبت كرده  ام. به همين دليل اين مسأله مطرح شد كه كدام يك از آنان در كارگاه شركت كنند؟  من گفتم 
اگر بخواهند هردوشان مي توانند شركت كنند. قرار شد خودم قضيه را پيگيري كنم.

دكتر بني اسد نظرش اين بود كه افراد جديدي كه او معرفي كرده نيازي به كليات ندارند. چون او در مورد 
اهميت اين قضيه با آنان صحبت كرده است. در نتيجه مي شود كارگاه را برقرار كرد و در همان كارگاه در 
مورد كليات و اهميت عرف پارلماني هم يك جا حرف زد. ايده ي خوبي است اما نشست دو نفر اثرات مثبتي 
در تداوم كار خواهد داشت. به همين خاطر من ترجيح مي دهم اين نشست دو نفره و خودماني را با افراد 

برگزار كنم. 

دكتر پيمان.
روز ختم دكتر احمد شايگان دكتر پيمان و همسرش را ديدم و قرار شد در مورد شركت در كارگاه با من 
صحبت كنند. خبري نشد. چند روز بعد خودم زنگ زدم. قرار شد همسرش با دكتر پيمان و ساير مادران صلح 
صحبت كند و نتيجه را به من بگويد. چند ماهي از قضيه گذشته اما خبري نشد. امروز تصميم گرفتم آخرين 
تالش خود را هم به كار بگيرم. به منزل دكتر پيمان زنگ زدم. پسرش گوشي را برداشت و به پدر داد. قضيه 
را با او در ميان گذاشتم. توضيح داد كه همسرش در اين زمينه هيچ چيز به او نگفته است. حتمًا فراموش كرده 

است. برايش توضيج دادم كه كارگاه ها دارد شروع مي شود و به همين خاطر زنگ زدم. 

كند.  بازي  واليبال  با خودش  نمي تواند  است. كسي  واليبال  بازي  مثل  دادم موضوع  توضيح  پيمان  دكتر  به 
يادگيري اين قواعد هم احتياج به تيم دارد. اين افراد هم كه به اين كارگاه ها دعوت مي شوند قرار است روند 
ايجاد يك سازمان را از اول تا آخر به صورت آزمايشي تمرين كنند. بنا بر اين، وقتي بازي تمام شد نخود 
نخود هر كه رود خانه خود اما اگر جمع موافقت كرد، همان سازمان كه به صورت آمؤزش ايجاد شده است، 

با حضور افراد عالمند به كار خود ادامه مي ددهد و كارش نيز ترويج همين قواعد در سطح ملي است. 

دكتر پيمان عالقمند بود بداند چه كساني ديگري در كارگاه حاضر مي شوند. وقتي نام چند نفر را بردم، فكر 
مي كنم خياالش راحت شد كه افراد در سطح مناسبي دعوت شده اند. 

با اين همه، او و همسرش را آزاد گذاشتم تا خودشان انتخاب كنند. گفتم اگر گروهي از دوستان باشند كه 
بتوانيد با آنان يك كارگاه ده نفره تشكيل دهيد، من آمادگي دارم كه به آن گارگاه بيايم. اما انتخاب با شماست. 
نظر من را در اين زمينه جويا شد. من گفتم اگر در آين كارگاه حاضر شويد بهتر است بعد اعضاء اين كارگاه 
عرف پارلماني را در محافل و بخش هاي خودشان ترويج خواهند كرد. قرار شد با همسرش هم صحبت كند 
و نتيجه را به من بگويد. آمدن خودش قطعي شد. اينكه چه زمان به دفتر بيايد تا كليات عرف پارلماني را به 

او معرفي كنم. 

وضعيت عطارديان
صبح ساعت 9 با خانم بااليان صحبت كردم. بيش از يك همسر براي عطارديان دل مي  سوزاند. قلبًا براي او 

احترام زادي قائل است. 

از خالل گفتگو با او فهميدم كه قرار است پسر مهندس به ايران بيايد. خواهر همسر مرحوم عطارديان همه 
كه با او زندگي مي  كند بيمار است. نگران شدم كه پس چه كسي با پزشكان حرف مي زند. و اگر با بيماري 

العالي مثل سرطان مبتال شده باشد پزشكان بايد خبر را به كي بدهند؟ 

براي رفع اين نگراني ها فكر كردم خوب است با شهرياري صحبت كنم. به آريا كيا زنگ زدم اما فقط غروب 
بود كه شهرياري تماس گرفت. قضيه را براي او گفت. او هم به فكر رفت و قرار شد به مالقات مهندس 
برود. با اين همه،  خودم لباس پوشيدم و به بيمارستان پارس رفتم. تلفني با مهندس صحبت كردم. صدايش 

در نمي آمد اما مي  گفت حاالش بهتر است. قرار شد فرداد ساعت 3 به عيادت او بروم. 
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برنامه نشست شانزدهم
فراد بايد برنامه نشست شانزدهم را تنظيم و براي اعضاء و از جمله براي عبدالحسيني ارسال كنم. بازخواني 
رويدادهاي نشست پانزدهم، اخطار دستور و ابطال حكم رئيس، نكاتي در مورد صورتجلسات، پيشنهاد تعيين 
تكليف قواعد مربوط به مجامع كوچك، تعيين تكليف افراد در كارگاه هاي آتي، و چند نكته آموزشي از جمله 

بررسي بند بند، از جمله رئوس نكات برنامه آتي خواهد بود. 
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دوشنبه 30 بهمن 1391 
ديروز شانزدهمين نشست هم انديشي عرف پارلماني به نصاب نرسيد. فردا سه شنبه نيز پانزدهمين نشست 
كارشناسان ستاد اجرايي است. در اين ميان افراد ديگري براي شركت در نشست هم انديشي دعوت مي شوند 
و ايده ي تشكيل انجمن دوستي نيز كه هدف آموزش عرف پارلماني و بعد تأسيس يك انجمن دائمي است با 

استقبال نسبي همايون و پارسايي مواجه شده است. اين گزارش،  به اجمال به همين مسائل مي پردازد. 

عبدالحسيني مهمان در دفتر
عصر شنبه 28 بهمن عبدالحسيني با قرار قبلي به دفتر آمد. قبل از آمدن تلفن زد و گفت كه االن از ستاد خارج 
شده و نيم ساعت تا سه ربع ديگر در دفتر خواهد بود. من مشغول كار بودم و خودم را براي توضيح نشست 
توده  اي و سازمان دهي به يك انجمن دائمي آماده مي كردم. به نظرم رسيد آش مانده از روز جمعه را كه نصف 
آن را هم همايون ظهر خورده بود براي عبدالحسيني گرم كنم و كردم. در نتيجه وقتي آمد با دو كاسه آش از 
او استقبال كردم. اصاًل تعارفي نيست و پيداست كه در دامن مادري راحت و سليم النفس تربيت شده است. 

علت به كرج نرفتن: ترس از نرسيدن به كارگاه
وقتي آمد و آش را خورديم، در مورد تمام مسائلي كه به نظر برسد بحث و گفتگو كرديم. از اوضاع سياسي 
كشور و دعواي احمدي نژاد و خامنه اي و الريجاني ها، تا مذهب اسالم و نمايش انتصاب به پيامبري خودم. 
از مباحث عرفاني تا تاريخ قوم يهود. اين بحث ها آنقدر ادامه يافت كه ديگر براي رفتن به كرج بسيار دير 
بود. بعد ديدم به خواهرش زنگ زد كه شب به آنجا برود. از شواهد پي بردم كه به خاطر جلسه فردا به كرج 
نمي رود. علت را جويا شدم توضيح داد اگر به كرج برود نمي تواند صبح به موقع برسد. فهميدم به همين 
خاطر به كرج نرفته و مي خواهد به منزل خواهرش برود. به اين همه اراده و جديت احسن گفتم. چقدر اين 

مرد در كارش جدي است. 

براي او توضيح دادم كه من هم شب ها به منزل نمي روم. بنا بر اين بدون تعارف اگر شب پيش من بماند واقعًا 
خوشحال خواهم شد و از همين جا صبح به كارگاه مي رويم. بدون اصرار قبول كرد و بي درنگ به خواهرش 

زنگ زد و گفت كه همين جا مي ماند. 

بعد از اين، خيالمان راحت شد و بحث مفصلي هم در مورد مشكالت خانوادگي مطرح شد. از خاطراتي كه 
عبدالحسيني برايم تعريف كرد پي بردم كه به رغم توضيح هاي من حق را به من نمي دهد. بعداً پي بردم از 
نظر او رفتار سودابه همانند بسياري ديگر از زناني كه به يائسگي مي رسند، هرچند زننده و بي دليل و ناراحت 
كننده است، اما عوارض يائسگي آنان است. در نتيجه بايد به مثابه نوعي بيماري تلقي شود و زن در اين 
مرحله از زندگي خود به مراقبت بيشتر و گذشت مرد نياز دارد. حتي اگر زن در اين شرايط قادر به تأمين 
نيازهاي جنسي مرد نباشد،  مرد شايد بتواند پنهاني رفع نياز كند اما نمي تواند و نبايد زنش را تخطئه و طرد 
كند. برعكس بايد با او به عنوان يك بيمار رفتار كند كه برخوردها و رفتارهايش غيرطبيعي اما خارج از كنترل 

خودش مي باشد. 

اين رويكرد عبدالحسيني واقعًا من را تحت تأثير قرار داد. از خودم خجالت كشيدم كه چرا خودم به قضايا با 
اين رويكرد نگاه نكرده  بودم؟ پاسخ خودم اين بود كه از بس گرفتار جنگ و جدال شده بوديم كه اين فرصت 
كه اين طور و با اين رويكرد به ماجرا بنگرم، از دستم رفته بود. نمي دانم تا چه حد اين جواب درست است. 
اما واقعًا رفتارهاي سودابه را به حساب تحقير و آزار و انتقام گيري مي  گذاشتم. كه البته اين طور هم هست. 
اما رويكرد عبدالحسيني تمام اين رفتارهاي را طبيعي و عوارض يائسگي مي دانست. در اين زمينه خاطراتي 
هم تعريف كرد كه هم شخصيت انساني او را بهتر نشان مي داد و هم نشان مي داد كه اين آدم باچه دقتي دو 

رو برش را تحليل مي كند و درست هم تحليل مي كند. 

خاطراتي از خانواده خود
يكي از خاطرات جالبي كه از خانواده خود تعريف كرد به سرد مزاجي مادرش مربوط مي شد. نقل آن جالب است. 
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برايم تعريف كرد كه از يك زماني مادرش اصرار داشته تا براي نقل خانه به خانه جديد كاري كنند. در حاليكه 
پدرش عالقه اي به جا به حايي نداشته است. بعد كه خانه جا به جا مي شود،  مادر براي اولين بار بستر خواب 
را از شوهرش جدا مي كند و به حاي يك تشك دو نفره دو تشك دو نفره مي اندازد و از همانجا مشكالت 

مادر و پدر آغاز مي شود. 

يك روز مادر سه شورت زنانه را از يك كيسه پالستيكي بيرون مي آورد و مي  گويد از پدرت بپرس كه اين 
شورات ها اينجا چه مي كند؟ علي اكبر به مادرش مي  گويد: بسيار خوب با پدر صحبت مي كنم. پدر در توضيح 
اين شورت ها  اين همه زن مي آيد.  اين خانه  انكار مي كند و مي گويد توي  با خودش  را  ارتباط شورت ها 

مي تواند مال هر يك از آن ها باشد. به من چه؟ 

عبدالحسيني در ادامه توضيح داد با يكي از زنان )حتي اشاره نكرد كه به چه نسبتي؟( آشنا صحبت مي  كند و 
از او مي  خواهد كه به صورت غير مستقيم اذعان كند كه شورت هايش را بعد از مدت ها پيدا كرده است. و او 

هم همين كار را مي  كند و ماجرا خاتمه مي يابد. 

در همين خاطر كوتاهي كه تعريف كرد چقدر عقل و درايت موج مي زند. خودش توضيح داد نمي شد از 
تك تك زنان خانواده بپرسم اين شورت ها مال شماست يا نه؟ به عالوه، چطور مي شد به مادر گفت دست 

از اين حرف ها بردارد؟ 

از همان دوران  ناشي  از مادرش  اين خاطره زيبا و ظريف نشان داد كه چنين رفتاري  با نقل  عبدالحسيني 
يائسگي است و زنان در چنين دوراني معموالً چنان دچار در هم ريختگي رواني مي شوند كه غيرقابل باور 

است. 

وي خاطرات ديگري هم از دايي و زن دايي اش تعريف كرد كه محور آن ها همين يائسگي زن دايي و تأثير 
حيرت انگيز اين شرايط در نفرت زن از دايي بوده است. مي  گفت كه من با زن دائيم نزديك بودم. با صراحت 
مي گفت كه از داي من متنفر است و طاقت ديدن روي او را ندارد. در حاليكه در جواني، يكي از زيباترين 
مهماندارن هواپيما بوده و عكسش را به خاطر زيبايي فوق العاده روي جلد نشريات چاپ مي كردند. در آن 
دوران شوهرش از او مي خواهد كه ديگر مهمانداري نكند. نمي كند. بعد از او مي خواهد ترك كار كند، مي  كند 

اما حاال آنقدر از شوهر متنفر است كه تحمل ديدن او را هم ندارد. چرا؟ به خاطر عوارض يائسگي.

توضيحات عبدالحسيني چنان اثرگذار بود كه چندين بار اظهار تأسفم كردم كه چرا با چنين رويكردي به 
مشكالت خودمان نگاه نكرد ه آم. بار ها از او به خاطر ارايه چنين رويكردي به قضيه تشكر كردم. و تحت تأثير 

همين بحث ها تصميم گرفتم رفتارم را با سودابه عوض كنم. هرچند هنوز موفق به اين كار نشده ام. 

تا نزديكي هاي ساعت 2 بيدار مانديم و حرف زديم بعد،  اسناد مورد نياز فرداد را پرينت گرفتم و خوابيديم. 
ساعت شش و نيم صبح فردا بيدار شديم و بعد از صبحانه راهي سنديكا شديم. 

نخستين نفر، آقاي گلسرخي بود كه طي پيامكي خبر داد براي يكي از نزديكانش اتفاقي رخ داده كه نمي تواند 
در نشست شركت كند. بعد از او كيخسروي در پيامي كوتاه گفت كه در نشست شركت نخواهد كرد در 
حاليكه ديشب قول داده بود تا ساعت 8 خواهد بود. عطارديان كه مريض است. معين هم كه گرفتار برگزاري 
كنگره است. جمالي هم گفته بود كه ناخواسته برايش نشست گذاشته اند و نمي تواند نرود. با اين همه، اميدوار 

بودم اگر بقيه بيايند نشست به نصاب خواهد رسيد. 

در جلسه، شهرياري و رزم خواه آمدند. آنان را معرفي كردم. دكتر بني اسدي هم تلفن كرده بود كه كمي دير 
خواهد آمد. غيبت ها را توضيح دادم و گفتم اگر دكتر اميري بيايد نصاب حاصل خواهد شد. اما او عادت دارد 
دير بيايد. به همين خاطر مباحثي را بدون نصاب مطرح كردم. اول از همه معرفي عبدالحسنيي بود كه طي نامه 
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و تلفن خبر شركت او در كارگاه را به اعضاء اطالع داده بودم. 

در ادامه اين نشست، گزارشي از فعاليت هاي ترويجي خودم مطرح كردم و به اين نكات اشاره شد:
1. گرفتن شماره تلفن 8 نفري كه دكتر معين معرفي كرده بود و تماس با آنان. دكتر رضا منصوري كه گفت 
خالصه كتاب رابرت رولز را خريده است و كلي هم ما را دعا كرده است كه دنبال اين كار هستيم اما عذر 

خواهي كرد كه به خاطر مشكالتش نمي تواند شركت كند. 

بايد اضافه كنم كه ابتدا دو پيشگفتار و بعد متن كامل دو كتاب را برايش ايميل كردم و گفتم به خاطر شخصيت 
مهم و تأثير گذارش و نيز با اطمينان از اينكه در ترويج اين قواعد حتمًا كمك خواهد كرد برگردان دو كتاب 

را برايش مي فرستم. با دو كلمه با خط انگليسي جواب داد بسيار ممنون. 

بعد از گرفتن فهرست تلفن ها از دفتر دكتر معين،  و توضيح خانم بيات كه خود دكتر معين خواستار ارسال 
اين تلفن ها شده، خوشحال شدم. تصور مي كردم دكتر معين دنبال كار را نگيرد يا دست از حمايت بردارد. 

خوشبختانه اين تصور درست نبوده است. 

با تمام اشخاصي كه دكتر معين معرفي كرده بود زنگ زدم. تمام آنان بسيار گرفتارند. يكي از آنان دكتر توفيقي 
فكر كنم، در گير مراسم ختم پدرش بود. اين روزها خواندم كه در همان مراسم خبرنگاران دكتر معين را 
دوره كرده اند و او هم جواب داده كه در حال حاضر به جاي سياست بي اخالقي حاكم است و جايي براي 
سياست باقي نمانده است. به نظرم موضع او در ميان اصالح طلبان خيلي تند است و جايي براي ورود به 

حوزه انتخابات باقي نمي گذارد. 

پروفسور ثبوتي بينانگذار دانشگاه زنجان گفت فقط روزهاي سه شبنه و چهارشنبه در تهران است. قرار شد 
در همين روز به او زنگ بزنم و به مالقاتش بروم. 

دكتر فراستخواه خيلي مهربان بود. با او هم قرار گذاشتم تا نزدش بروم و عرف پارلماني را معرفي كنم. دكتر 
سمنانيان براي اين طرف عيد هيچ فرصتي ندارد. افتاد به بعد از عيد. دكتر ميلي منفرد امشب زنگ زد و با او 

براي صبح روز شنبه آينده در دانشكده علم و صنعت اميركبير قرار گذاشتيم. و بقيه هم همين طور. 

دكتر مهرعليزاده
در ادامه گزارشم گفتم كه دكتر اميري دكتر مهر عليزاده را نيز معرفي كرده است. اما هنوز با او تماس نگرفته ام 

و متنظرم ليست دكتر اميري تمام و كامل شود. 

كيخسروي
براي گروه توضيح دادم كه آقاي كيخسروي عالوه بر دوستان سابق چند نفر ديگر را نيز معرفي كرده است. 

از جمله خانمي كه رئيس كانون البرز است و نيز آقاي كورش زغيم. 

عطارديان و دو نفر
در ادامه گفتم كه عطارديان هم دو نفر را معرفي كرده اما هنوز نهايي نشده است. در اينجا گفتم كه با خانم 
سپهري تماس داشته ام تا عرف پارلماني را به او معرفي كنم. اما شهرياري گفت كه او و افتخاريان براي اين 

نشست مناسب نيستند. بايد اين نكته را بعد از آنكه حال عطارديان بهتر شد با او در ميان بگذارم. 

دوستان گلسرخي
از دوستان گلسرخي هم صحبت كردم و توضيح دادم كه او مهندس پارسا رئيس كميته انرژي اتاق تهران را 

هم معرفي كرده است و قرار است به او هم عرف پارلماني را معرفي كنم. 
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دوستان خودم
در ادامه گفتم كه دكتر پيمان و همسرش، دكتر عطاءاهلل شيرازي دندانپزشكي و سعيد اردهالي مدير نشر اختران 
نيز دعوت شده اند و قرار است به ما ملحق شوند. شهرياري از دهقاني و دكتر رحماني پرسيد. جواب دادم به 
دكتر رحماني گفتم اما جواب داده در شرايط فعلي نمي رسد بيايد. در مورد دهقاني هم گفتم هر وكيلي را كه 

دعوت كنم با كيخسروي مشورت مي كنم. در نتيجه بهتر است از كانل او دعوت شود. 

گزارش دكتر بني اسدي
بعد از ارايه گزارش از دكتر بني اسدي خواستم گزارش فعاليت هاي خود را ارايه كند. او هم تمام افرادي را  
كه معرفي كرده گزارش داد:  همايونفر، حسين نژاد، سيامكون، رجاييان، و ابولفضل بازرگان، حامد سحابي، 

آقاي سپهر محمدي. در همين حا بود كه از او پرسيدم آيا او داماد دكتر بازرگان است؟ كه هست. 

گزارش عبدالحسيني
بعد از او نوبت به عبدالحسيني رسيد. گزارش بسيار جامعع و خوبي از فعاليت هاي شوراياري ها داد. گزارش 
او با پرسش هاي شهرياري و بني اسدي مواجه شد و او هم در پاسخ به سؤال هاي آنان توضيحاتي ارايا داد و 

بخش قابل توجهي از وقت جلسه به گزارش وي از فعاليت هاي ستاد شوراياري ها اختصاص يافت. 

عالوه بر مطالب جالبي كه ارايه كرد، از خالل گزارش و روش ارايه آن مي شد به شخصيت معقول، با هوش، 
تحليل گر و پايبند به اخالق و اصول، و حق و حقوق را به خوبي دريافت. بعد از ختم جلسه نيز بيش از نيم 
ساعت دكتر بني اسدي با عبدالحسيني دو نفري در مورد شوراياري ها حرف زدند. اين گفتگو ها نيز شخصيت 

عبدالحسيني را بهتر و شفافت تر نشان داد. به نظرم انتخاب بسيار عالي است. 

نقد حكم ابطال
بعد از ختم گزارش ها به بند بعدي دستورجلسه پرداختم و آن، موضوع ابطال حكم رئيس بود. قضيه را توضيح 
دادم و از اعضاء پرسيدم آيا استدالل رئيس را به خاطر داريد؟ شهرياري با خنده گفت رئيس تمام تالشش را 

كرد تا حكمش ابطال نشود اما شد. 

دليل من را كسي به خاطر نداشت. توضيح دادم استدالل رئيس اين بود كه اگر آن گزارش از دستور خارچ 
نمي شود در گزارش هاي جلسه و در صورت جلسات مي آمد و رئيس آن را مطرح مي كرد. به همين خاطر 
من براي اطمينان از اينكه آيا اين استدال درست بوده است يا نه صورت جلسه نشست دهم را مطالعه كردم 
و ديدم در آن گزارش قيد شده است كه مهندس رزم خواه پيشنهاد خودش را پس گرفته بوده است. در نتيجه 
استدالل من درست بود و جمع نمي بايست ابطال مي كرد. متن صورتجلسه را هم كه پرينت گرفته بودم در 
اختيار اعضاء قرار دادم و به خاطر دارم كه مهندس رزم خواه با دقت و تعجب ويژه اي اين مطلب را دنبال 
مي كرد. آيا مي دانست كه پيشنهاد را پس گرفته و دروع گفته بود و حاال نگران بود؟ يا اينكه تعجب كرده بود 

كه به خاطر بيماري چه چيزهايي را فراموش مي كند؟ 

در هر حال، با توجه به اين تجربه، به نقش و كاركرد صورتجلسه پرداختم و توضيح دادم االن تدريس تدوين 
صورتجلسه موضوع بحثم نيست فقط مي خواهم روي اين نكته تأكيد كنم كه صورتجلسه تاريخ مجامع يك 
سازمان است كه به تصويب خود گروه مي رسد اما اين تاريخ، تاريخ از زاويه حقوق است. يعني فقط آن نكاتي 
در صورتجلسه قيد مي شوند كه از نظر عرف پارلماني اهميت دارند و ضروري هستند. بحث مبسوط براي 
بعد. اما شهرياري اين پرسش را مطرح كرد كه آقاي كتاب دستور نامه راهكاري براي جلوگيري از فراموش 
داده است؟ كه من گفتم تا آنجا كه به خاطر داردم نه، به همين خاطر اجاره بدهيد وقتي بحث در مورد آن 

موصوع در دستور قرار گرفت به جنبه هاي فني قضيه نيز فكر خواهيم كرد. 

بررسي بند بند
موضوع بعدي طرح پيشنهاد بررسي بند بيد است. در اين زمينه هم گفتم فقط مي خواهم توضيح دهم كه 
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اين پيشنهاد كه كاركردي دارد و طرح آن چه نتايجي دارد. و به صورت خالصه اين مطلب را مطرح كردم. 

تعديل قواعد عرف پارلماني
آخرين موضوع - كه به دليل نيامدن دكتر اميري و حاصل نشدن نصاب وجه آموزشي صرف پيدا كرد، تعديل 
قواعد ناظر بر مجامع كم تر از دوجين است. من متن مربوط و نيز متن مربوط به اصالح دستورنامه را در 
اختيار اعضاء قرار دادم و گفتم كه طبق دستورنامه رابرت برخي از قواعد در مجامع كم  تر از دوجين به كار 
نمي رود. از جمله،  حمايت، گرفتن نوبت، محدوديت هاي مداكراه، بلند نشدن، رأي دادن رئيس و غيره. بعد 
گفتم اگر نصاب حاصل بود پينشهاد مي دادم كه به خاطر جنبه هاي آموزشي، در مجامع كوچك نيز كل قواعد 

رعايت شود. شهرياري نظر داد كه بلند شدن الزم نيست اما بقيه خوب است. 

من در ادامه روش اصالح دستورنامه اختصاصي را هم تشريح كردم و بهانه اي هم شد تا نشان دهم دستورنامه 
رابرت چطور تغيير مي كند و قواعد مقدسي نيستند. در هين بخش تأكيد كردم كه مشروعيت اين قواعد فقط 

از آنجا ناشي مي شود كه يك جمع تصميم گرفته از آن ها پيروي كند.

پارلمانتارين به مثابه پروفشن
در اين بخش از صحبت هايم گفتم به هين دليل هيچ رئيسي حق ندارد دست به اجتهاد بزند يا به جز نص، به 
تفسيرهاي خودش عمل كند. تأكيد كردم ضرورت پايندبي قطعي به نص به معناس مقدس بودن اين قواعد 
نيست بلكه به اين خاطر است كه جمع توافق كرده بر اساس آن ها عمل كند. به همين خاطر، جمع طبق 
قواعدي كه در همين كتاب پيش بيني شده مي تواند اين قواعد را عوض كند . اما تا وقتي قواعد طبق همين 
قواعد تغيير نكره هيچ كس و به ويژه رئيس حق ندارد طبق تفسير يا اجتماد خودش عمل كند. به همين 
خاطر، و به خاطر اعتمادي كه جمع به رئيس دارد، شغل پارلمانتارين يك پروفش است چون بر اساس اعتماد 

شكل گرفته است. 

وقت جلسه تمام شده بود. شهرياري گفت كه به خاطر گرفتاري هايش در نشست بعدي نمي تواند شركت 
كند. رزم خواه هم همينطور. بعد پيشنهاد دادند كه جلسه بعد به خاطر پايان سال برگزار نشود. من توضيح دادم 
كه چون نصاب حاصل نيست نمي توانيم قاعده را تغيير بدهيم. دكتر بني اسدي هم اصرار داشت كه نشست 

برگزار شود و افراد از خودگذشتگي بيشتر نشان دهند. 

قرار شد من در طول دو هفته آينده استمزاج كنم و اگر اكثريت نظرشت تعطيل جلسه بود جلسه بعدي را به 
فروردين نود و يك بياندازيم.

بازگشت به دفتر
بعد از جلسه با عبدالحسيني پياده به طرف دفتر آمديم. او سر حافط از من جدا شد و به ستاد رفت. در طول 
مسير نيز در مورد همه چيز گپ زديم. از جمله به من گفت كه قرار داد تنظيم و براي تأييد ارسال شده است 
شايد كمي از رقم پيش بيني شده بزنند. در هر حال، تا 17 اسفند چك را مي دهند اما اگر عجله داشته باشم او 

مي تواند بن خريد از شهروند را بدهد. به او گفتم اگر پيش از عيد برسد عجله اي در كار نيست. 

گزارش جلسه شانزدهم
در گزارش جلسه شانزدهم، خيلي مختصر توضيح دادم به خاطر غيبت شش نفر از اعضاء جلسه به نصاب 

نرسيد و مصوبه اي نداشت. شايد همين متن مختصر نارضايتي از اين غيبت ها را نشان دهد. 

نشست پانزدهم كارشناسان ستاد
به شهروندان  پارلماني  براي آموزش عرف  برنامه ريزي  تهيه كرده ام كه  پاورپوينت  براي نشست فراد يك 
تهران است. در مورد اين پاور پوينت، و نيز در مورد نخستين انجمن دوستي فردا بيشتر توضيح خواهم داد. 

خيلي خوابم مي آيد. 
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چهارشنبه 2 اسفند 1391
نكات  بر  عالوه  شوراياري ها،   اجرايي  ستاد  كارشناسان  پارلماني  عرف  آموزش  كارگاه  در  سه شنبه  ديروز 
آموزشي، طرح راهبردي آموزش عرف پارلماني به شوراياران و شهروندان تهران نيز كه شب قبلش آماده 
كرده بودم عرضه كردم. دكتر ميلي منفرد با من تماس گرفت و براي شنبه ساعت 9 در دانشكده اميركبير قرار 
گذاشتيم. امروز چهارشنبه هم با پروفسور ثبوتي تلفني صحبت كردم و قرار شد فردا پنج شنبه ساعت 12/30 

در آكادمي علوم با او مالقات كنم. مشروح اين رويدادها:

برنامه راهبردي آموزش عرف پارلماني
بعد از آنكه طرح عليپور كنار گذاشته شد و قرار شد من برنامه ي آموزش عرف پارلماني به شوراياري هاي 
تهران را تهيه كنم، در اينترنتي اسناد زيادي در مورد برنامه ريزي آموزشي پيدا كردم و آن ها را خواندم. اما 
وقتي پاي نوشت برنامه رفتم، احساس كردم قالب برنامه  ريزي استراتژيكي دپارتمان بهداشت آمريكا كه قباًل 
در يكي از شماره هاي نشريه دارو و درمان معرفي كرده بودم، براي اين كار مناسب تر است. به همين خاطر با 
يادآوري فرمت و ساختار آن برنامه استراتژيك بود كه سند را در فرمت پاورپوينت آماده كردم. متن آن سند 

كه به فرمت اين ديزاين منتقل شده، عينًا نقل مي شود: 

هم  انديشي براي تدوين برنامه راهبردي آموزش عرف پارلماني
 به شوراياران و شهروندان تهران

كارشناسان ستاد اجرايي شوراياي هاي تهران
اسفند ماه 1391

مفاهيم كليدي برنامه ريزي
تعريف برنامه ريزي آموزشي:

از طريق  تعريف شده  پيش  از  به هدف هاي  براي دستيابي  آتي  اقدام هاي  مورد  در  اخذ تصميم  هايي  روند 
استفاده بهينه از  منابع در دسترس در يك زمان محدود

تعريف مخاطب و هدف
همكاري با شركاء

تعريف محتواي آموزشي
انتخاب رسانه مناسب

زمانبندي و بودجه
ارزيابي و بازنگري 

هدف برنامه:
ارتقاء مهارت هاي تصميم گيري گروهي در ميان شهروندان 

تهراني از طريق شوراياري ها
زيرهدف ها:

1. ارايه آموزش عرف پارلماني به اعضاي شوراياري  ها و شناسايي شوراياران عالقمند و با استعداد و تربيت 
آنان به عنوان مدرس عرف پارلماني

2. شناسايي مجامع و سازمان هاي انتخابي فعال در محالت و ارايه آموزش عرف پارلماني به آنان از طريق 
شوراياران و شوراياري ها

شناسايي مخاطبان:
پراكندگي جغرافيايي آنان، ويژگي هاي جمعيت شناختي )سن، جنس(، تنوع فرهنگي، موقعيت اقتصادي و 

درآمدي، ميزان عالقه آنان به مهارت هاي تصميم گيري گروهي

شناسايي مبرم ترين قواعد مورد نياز آنان در سال اول:
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قواعد ناظر بر انتخاب رئيس و منشي، تدوين صورتجلسات، مراحله طرح پيشنهاد، قواعد ناظر بر مبرم ترين 
پيشنهادهاي پارلماني 

شناسايي قواعد مورد نياز شوراياران در سال دوم:
قواعد ناظر بر تشكيل كنوانسيون، رويه هاي انظباطي، آشنايي با قواعد پيچيده تر ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني

برنامه آموزش شوراياران در سال سوم:
تكميل آموزش و گرفتن امتحان و ارايه مدرك مدرس عرف پارلماني با قبول شدگان

برنامه سال چهارم:
شناسايي شورايان عالقمند براي همكاري با ستاد اجرايي شوراياري  در جهت آموزش مهارت هاي تصميم گيري 

گروهي به شهروندان محالت
 

شريكان ستاد اجرايي در اجراي برنامه:
آموزش  نهاد، شوراي  به سازمان هاي مردم  از جمله ستاد سازماندهي  تهران:  ساير سازمان هاي شهرداري 

شهروندي، طرح شهردار مدرسه، شوراي شهر و غيره
سازمان هاي بيرون شهرداري: مدارس، دبيرستان ها و مراكز، دانشگاهي  و آموزشي، دبيرخانه هاي انجمن هاي 

مختلف  شركت ها و به طور كلي سازمان هاي مستقر در محالت كه به قواعد عرف پارلماني نياز دارند

امكانات در اختيار ستاد اجرايي:
كارشناسان ستاد، سالن گردهمايي، نشريه، وب سايت، بودجه  و امكان بهره گيري از ساير سازمان هاي شهرداري 

امكانات بالقوه موجود:
ايميل، راديو و تلويزيون  اينترنت،  صدا و سيما، مطبوعات و به طور كلي رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي، 

اينترنتي و غيره 

زير هدف يك: ارايه آموزش عرف پارلماني به اعضاي شوراياري  ها؛ سال اول
راهبرد اول:

كسب اطمينان از اينكه تمام قوانين، آئين نامه ها و بخشنامه هاي الزم  االحراي ناظر بر عملكرد شوراياري ها 
در يك بسته  قابل دسترس گردآوري و به صورت كاغذي يا الكترونيكي در دسترس شوراياري ها قرار دارد. 

راهبرد دوم:
شناسايي و فهرست وظايف شوراياري ها به ترتيب زمان و اهميت بر اساس قواعد و آئين نامه هاي ناظر بر 

عملكرد آن ها

راهبرد سوم:
شناسايي و توصيف بسته اي از قواعد »دستورنامه رابرت« به صورت خودآموز و ساده، كه براي مراحل اوليه 
»دستورنامه  اصلي  كتاب  به صفحات  ارجاع  با  فعاليت شوراياري ها ضروري هستند، همراه  و  شكل گيري 
رابرت« براي مطالعه بيشتر عالقمندان، و اطمينان از اينكه اين بسته قواعد، به صورت كاغذي و الكترونيكي 

در اختيار شوراياري ها قرار گرفته است. 

راهبرد چهارم:
ارايه يك نسخه از كتاب اصلي و دو نسخه از كتاب خالصه  دستور نامه رابرت به هر شوراياري )طي مراسمي 

كه در هر منطقه مي توان برپا كرد(
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راهبرد پنجم: 
ليست  ميلينگ  جمله:  از  شوراياري ها  احتمالي  پرسش هاي  به  پاسخگويي  براي  گوناگون  ابزارهاي  ايجاد 
در گوگل، سخنگاه هاي گوناگون در وب سايت ستاد، و شماره تلفن هاي در اختيار و نيز انتشار مقاالت و 

گزارش هايي در نشريه

راهبرد ششم:
تدوين شاخص هايي كمي و قابل اندازه گيري و قابل استناد براي شناسايي شوراياران عالقمند به عرف پارلمان 

و مستعد براي آموزش آن.

راهبرد هفتم:
برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي آن دسته از شوراياران عالقمند و مورد تأييد كارشناسان ستاد براي توضيح 

و  تشريح بيشتر و بهتر قواعد عرف پارلماني در سال اول 

زير هدف يك: ارايه آموزش عرف پارلماني به اعضاي شوراياري  ها؛ سال دوم
راهبرد اول:

شناسايي و توصيف بسته اي از قواعد »دستورنامه رابرت« به صورت خودآموز و ساده، كه براي سال دوم شكل 
گيري و فعاليت شوراياري ها ضروري هستند، همراه با ارجاع به صفحات كتاب اصلي »دستورنامه رابرت« 
براي مطالعه بيشتر عالقمندان، و اطمينان از اينكه اين بسته قواعد، به صورت كاغذي و الكترونيكي در اختيار 

شوراياري ها قرار گرفته است. 

راهبرد دوم:
با بهره گيري از ابزارها و امكانات فراهم آمده در سال اول، به پرسش هاي احتمالي شوراياران پاسخ گفته مي شود.

راهبرد سوم:
برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي شوراياران عالقمند به فراگيري بهتر و عميق تر عرف پارلماني و ترويج 
آن . بدهي است كه اين افراد بايد با توجه به شاخص هاي ارزيابي، مورد تأييد كارشناسان ستاد اجرايي باشند.

زير هدف يك: ارايه آموزش عرف پارلماني به اعضاي شوراياري  ها؛ سال سوم
راهبرد اول: 

شناسايي شوراياراني كه مايل و مستعد هستند تا مرحله دوم دوره آموزشي عرف پارلماني را بگذرانند و در 
اين زمينه مدرك بگيرند.

راهبرد دوم: 
برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي اين گروه از شوراياران

راهبرد سوم: 
معرفي آنان به مجمع ملي ترويج عرف پارلماني براي دادن امتحان و اخذ مدرك 

راهبرد چهارم:
تشويق آنان به ايجاد انجمن  پارلمانتارين ها در مناطق و سپس ايجاد انجمن پارلمانتارين هاي تهران

راهبرد پنجم:
همكاري با شريكان برنامه به منظور بهره گيري از توانمندي  اين گروه از اعضاء شوراياري ها براي آموزش 

عرف پارلماني به مجامع و سازمان هاي فعال در محالت تهران 
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زير هدف يك: ارايه آموزش عرف پارلماني به اعضاي شوراياري  ها؛ سال چهارم
راهبرد اول:

برگزاري كارگاه هاي آموزشي تخصصي عرف پارلماني براي برگزيدگان و عالمندان شوراياري ها 

راهبرد دوم:
معرفي آنان به مجمع ملي ترويج عرف پارلماني براي گرفتن مدرك درجه يك

 
راهبرد سوم:

معرفي آنان به شوراها و شوراياري هاي ساير شهرستان ها

راهبردهاي تحقق زيرهدف دوم: سال اول
زير هدف دوم:

از طريق   آنان  به  پارلماني  آموزش عرف  ارايه  و  در محالت  فعال  انتخابي  و سازمان هاي  مجامع  شناسايي 
شوراياران و شوراياري ها

راهبرد اول: 
شهروندي،  آموزش  شوراي  جمله  از  هستند،  مناسب  هدف  اين  براي  كه  شهرداري  سازمان هاي  شناسايي 
ستاد سازماندهي به سازمان هاي مردم نهاد، و از اين قبيل، و معرفي »دستورنامه رابرت« به مقامات ارشد آن  

سازمان ها و جلب همكاري هاي آنان  در تدوين برنامه هاي مشترك آموزشي و اجراي آن ها

راهبرد دوم:
شناسايي سازمان هاي بيرون از شهرداري و معرفي كتاب »دستورنامه رابرت« به مقامات ارشد آن  سازمان ها و 
جلب همكاري آتان براي تدوين برنامه هاي آموزش عرف پارلماي و اجراي آن ها در سطح محالت،  مناطق 
يا تهران. برخي از اين سازمان ها به عنوان نمونه: وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالي، و ساير 
وزارت  فعالند:  انتخابي  سازمان هاي  و  تصميم گيري  مجامع  آن ها  مجمموعه ي  زير  در  كه  وزارتخانه هايي 
بازرگاني و اتاق بازرگاني، وزارت صنايع و انجمن هاي صنعتي و اتاق هاي صنعت و معدن، وزارت بهداشت 

و انجمن هاي پزشكي، وزارت آموزش عالي و انجمن هاي علمي  

راهبردهاي تحقق زيرهدف دوم: سال دوم
راهبرد اول:

تدوين چند برنامه آموزشي مشترك با چند سازمان در بيرون يا خارج از شهرداري و تدارك اجراي آن ها با 
كمك شوراياران عالقمند و آموزش ديده يا افراد ديگري كه ستاد شناسايي و معرفي خواهد كرد

راهبردهاي تحقق زيرهدف دوم: سال سوم و چهارم
راهبرد اول: 

اجراي برنامه هاي مشترك آموزش عرف پارلماني بين شوراياري ها و سازمان هاي ديگر 

راهبرد دوم:
شناسايي مسؤالن در شوراها و شوراياري هاي شهرستان هاي ديگر و تدارك معرفي عرف پارلماني به آنان و 

زمينه سازي براي تدوين برنامه هاي آموزشي مشترك

پيوست ها:
1. جدول تعين مسؤل براي هر يك از راهبردها
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2. جدول زمانبدي اجراي هريك از راهبردها
3. جدول پيش بيني هزينه ها و درآمدها

4. تعيين شاخص هاي اندازه گيري پيشرفت هر يك از راهبردها
5. تعريف ساز و كارهاي مناسب براي ارزيابي ساالنه ميزان پيشرفت برنامه و اصالح آن

نحوه عرضه 
فرداد و بعد از تكميل سند، يك كپي پاورپوينت و يك كپي پي.دي.اف براي خانم شرفي ايميل كردم و از او 
خواستم كه فعاًل اين اسناد پيش او بماند. تلفني هم از او خواستم كه سامانه نمايش را راه اندازي كند چون 

در بخش دوم كالس قرار است همراه با نمايش سند را معرفي كنم. 

نكات مقدماتي
در آغاز كارگاه در مورد مفهوم پروفشن و تفاوت آن با بيزينس و اينكه چرا پارلمانتارين ها كار خودش را 
پروفش تلفي مي كنند، سؤال كردم. هر يك از بچه به نكاتي كه از بحث يادشان مانده بود اشاره كردند. بعد 
دوباره نكات مهم مربوط به پروفشن ها را مرور كردم و توضيح دادم كه يكي از ويژگي هاي مهم پروفشن ها 
رابطه اعتمادي بين پروفشنال ها و مشتريان پروفشن هاست. و اگر پارلمانتارين ها هم خودشان را پروفشنال 
تلقي مي كنند به اين خاطر است كه اعضاء يك مجمع نيز به آنان اعتماد مي كنند كه جلسه را دقيقًا طبق قواعد 

دستورنامه مصوب آن مجمع اداره كند و دست به اجتهاد نزند و برعكس فقط و فقط به نص استناد كند. 

روش عزل مسؤالن
به خاطر دارم در همان نخستين نشست هايي كه با كارشناسان داشتم، يكي از سؤال هايشان اين بود كه چطور 
مي شود يك مسؤل منتخب را بركنار كرد. راستش من خودم هم جواب مستند اين جواب را نمي دانستم. تا 
اينكه ديشب كه داشتم بخش مربوط به پيشنهاد ابطال و اصالح مصوبه را مي خواندم به آخرين بخش كتاب 
اشاره كرده بود كه به همين موضوع مربوط مي شود: اگر آئين نامه، مدت مسؤليت را همرا با حرف ربط »يا« 
مشخص كرده باشد مي توان از پيشنهاد »اطال« استفاده كرد و در واقع پيشنهاد مربوط به انتخاب يك مسؤل 
را كه به تصويب رسيده لغو كرد. اما اگر در آئين نامه از حرف ربط »و« استفاده شده باشد، در آن صورت 
نمي توان يك رئيس را با استفاده از پيشنهاد ابطال مصوبه بركنار كرد بلكه فقط بايد دادگاه براي او برگزار شود 

و از طريق روند دادگاه او را بركنار كرد. 

بعد از توضيح اين نكات عليپور و عبدالحسيني به بحث دامن زدند و طبق معمول حرف هاي عليپور توأم با 
گيجي بود اما بحث هاي عبدالحسيني توآم با تيزهوشي. عبدالحسيني به خوبي دريافت كه اگر آئين نامه امكان 
بركناري را از طريق پيشنهاد ابطال ندهد،  و اگر قرار نباشد براي مسؤالن دادگاه برقرار كرد راه باقي مانده 

اصالح آئين نامه خواهد بود. 

در اين جلسه همچنين مفهوم جاي خالي را مرور كردم و بعد خانم ميالني گزارش خود را شروع كرد با اين 
تفاوت كه اين بار اجازه طرح سؤال ندادم تا گزارش او تمام شود. 

گزارش او خيلي خوب و توأم با اعتماد به نفس بود اما چند نكته را ناقص فرا گرفته بود كه در پرسش و پاسخ 
جلسه بعد آن ها را بررسي خواهيم كرد. در مجموع بحث به خوبي پيش رفت و وقتي بحثش تمام شد وقت 

ما هم تمام شده بود از بچه خواهش كردم پرسش ها را براي جلسه بعد نگه دارند تا به معرفي سند برسيم. 

ارايه سند
خانم شرفي و خانم ميالني در تنظيم صفحه ي نمايش كمي مشكل داشتند اما به موقع مسائل فني حل شد 
و من از طريق پاور پوينت بحث خودم را مطرح كردم و عالوه بر متن به چند نكته نيز اشاره داشتم كه ذكر 

آن ها جالب است. 
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تعريف برنامه
گفتم كه در مورد برنامه ريزي تعاريف زيادي ارايه شده اما اين تعريف كه از روي يك سند اينترنتي نقل  
كرده ام تعريف مناسبي براي كار ماست. بر اساس اين تعريف ، برنامه ريزي نوعي تصميم گيري است در مورد 
اقدام هاي آتي براي دستيابي به هدف هاي از پيش تعيين شده با امكانات در دسترس و در يك زمان محدود.

در توضيح تأكيد كردم كه منابع در اختيار و زمان محدود دو عنصر كليدي در برنامه ريزي هستند. برنامه ريزي 
به اين معناست كه با همين منابع موجود و در يك زمان محدود به هدف هاي مهم برسيم وگرنه،  زمانه كار 
خودش را خواهد كرد و بالخره بعد چند دهه مردم عرف پارلماني را ياد خواهند گرفت  و نيازي هم به 

برنامه ريزي نداريم.

از آنجا كه مي خواستم بحث خودم را سريع عرضه كنم از بحث  گذشتم و بعد كه در دفتر به اين موضوع فكر 
مي كردم از خودم پرسيدم واقعًا چرا برنامه ريزي الزم است؟  خوب كه به اين سؤال فكر كردم دريافتم در 
نبود يك برنامه،  بسياري از انرژي ها صرف  كارهاي غيرالزم خواهد شد. بسيار از نيرو ها صرف كارهاي نيمه 
تمام يا ناتمام خواهد شد و به همين خاطر است كه در غياب يك برنامه، انرژي هاي انساني و مادي صرف 
كارهايي خواهد شد كه به دليل نبود نقشه از قبل فكر شده،  به احتمال زياد در وسط كار رها مي شوند يا به 

خاطر عدم هماهنگي دوباره  كاري هاي زيادي صورت خواهد گرفت. 

چقدر خوب است همين سؤال ساده را در جلسه بعد به بحث بگذارم تا اهميت برنامه ريزي براي تمام بچه ها 
مشخص شود. 

اهميت برنامه استراتژيك
در ادامه بر اهميت برنامه استراتژيك تأكيد كردم و گفتم سازمان يا فردي كه تفكر استراتژيك نداشته باشد دو 
خودش چرخ مي زند و جلو نمي رود. به همين خاطر الزم است كه كارشناسان و ستاد اوالً تفكر استراتژيك 
را در خودشان تقويت كنند و به عالوه،  تقويت تفكر استراتژيك در شوراياري ها را هم در گوشه خاطر خود 
داشته باشيد. خوب است بعد از انتخاب هر دوره شوراياري ها،  يك برنامه استراتژيك براي محله و منطقه و 

كل شهر تدوين شود تا از روزمرگي شوراياري هاي جلوگيري كند. 

فرق »گل« با »اوبجكتيو«
در همان اوايل بحث در مورد دو مفهوم »گل«  و »اوبچكتيو« بحث كردم و ضمن بيان تفاوت هاي اين دو مفهوم 
با ذكر مثال »ساقط كردن نظام صدام افلقي« فرق بين اين دو مفهوم را توضيح دادم و نتيجه گرفتم كه بعد از 
چندين سال تفكر و تالش هنوز نتوانسته ام براي اين دو مفهوم متفاوت دو معادل فارسي مناسب پيدا كنم و 

به همين خاطر به جاي »اوبجكتيو« از اصطالح »زيرهدف« استفاده مي كنم. 

بعد از اين توضيح حاشيه اي،  متن سند را به سرعت خواندم و گاهي هم توضيحي دادم. وقتي تمام شد طبق 
معمول عليپور نوبت گرفت و به بيان مشكالت و موانع اجراي اين برنامه صبحت كرد. 

ناتواني در استدالل
متأسفانه، نوع گفتگو هاي ما ايراني ها خيلي مشكل دارد. گمان نمي كنم حتي وقتي قواعد عرف پارلماني را هم 
ياد بگيريم بتوانيم در مخالفت و موافقت با يك پيشنهاد »استدالل« ارايه كنيم. صحبت هاي عليپور هم مانند 
بسياري از ايرانيان ديگر همين خصوصيت را دارد. هرچه گوش كردم نتوانستم يك دليل براي رد اين طرح 

بيابم. و حاال هم نمي توانم نظرات او را به صورت مباحث منطقي ارايه كنم. 

او اول از طرح خود دفاع كرد و اينكه در طرح او مشخص شده بود كه چقدر كارگاه بايد برگزار شود و 
هزنيه اش چقدر مي شود و تا در طرحي اين كارها و هزينه ها مشخص نشود مورد تصويب شوراي شهر يا 

ستاد هماهنگي قرار نخواهند گرفت. 
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من در توضيح گفتم اين سند فقط خطوط كلي يك طرح است كه بايد با همكاري هم جزئيات آن را هم 
تكميل كنيم. به عالوه،  اين سند چيزي نيست كه قرار باشد به ستاد هماهنگي ارايه شود. اگر قرار شد سندي 
به ستاد هماهنگي شوراياري ها براي تصويب ارايه شود،  بديهي است كه بايد به شكل مناسبي بازنويسي شود 

كه به تصويب برسد. 

يكي ديگر از نكاتي كه عليپور مطرح كرد اين بود كه اين برنامه براي شركت خوبي است كه بخواهد اين 
كارهاي را بيرون از ستاد انجام دهد. 

من توضيح دادم كه اتفاقًا برعكس، عناصر اصلي اين برنامه ماهيتي دارد كه نمي توان آن ها را برون سپاري 
كرد. شايد برخي از كارها مثل راه اندازي و ارايه يك سايت را برون سپاري كرد اما بقيه كارها را بايد خود 

ستاد و كارشناسان انجام دهند. 

به هر حال، حرف هاي عليپور مثل هميشه هم وقت جلسه را مي گيرد هم بقيه را خسته مي كند هم به دليل 
سابقه اي كه در اين زمينه دارد و هم به دليل سن و سالش،  متوجه نمي شود كه آسمان و ريسمان مي بافد. 

مخالفت عبدالحسيني 
اما نكته جالب اين بود كه بعد از او عبدالحسيني وقت گرفت تا به قول خودش از همان پنجره اي كه عليپور 
قضيه را مي نگرد،  به موضوع بپردازد. اما نكته مهمي هم كه در سخنان او بود از جمله اين بود كه آموزش 
عرف پارلماني به شهروندان جزو وظايف ستاد و شوراياري ها نيست.  به عالوه،  آنان به سندي نياز دارند كه 
بتوانند تا شهريور ماه آماده كنند تا به دوره چهارم شوراي شهر تهران ارايه دهند و اين سند آنچه كه آنان در 

نظر دارند نيست. 

من در توضيح تكرار كردم كه براي نوشتن آن برنامه آموزشي كلي شوراياري ها براي ارايه به شوراي شهر 
مي توان سند مناسبي تهيه كرد اما اين برنامه،  لزومًا آن سند نيست. )همين جا بود كه زير لبي عبدالحسيني از 

من پرسيد آيا حاضرم در آن كارگاه تدوين برنامه آموزشي ستاد هم شركت كنم كه جواب من مثبت بود(. 

برنامه اي است كه توسط خود ما كارشاسنان  اين نكته تأكيد مي  كردم كه اين سند،  بايد روي  در واقع من 
تدوين مي شود اما براي اجراي آن بايد براي تمام مشكالت و موانع فكر كرد و براي آن ها راه  حل هايي يافت. 

براي جلوگيري از دو نفره شدن بحث از خانم ها و ساير بچه ها هم خواستم تا نظر بدهند. خانم شرفي - كه 
همانجا فهميدم رشته تحصيلي او مديريت استراتژيك بوده است، به من گفت اگر قرار بود چنين برنامه اي 
بنويسد قادر به نوشتن آن نمي شد. در واقع با اين اظهار نظر استحكام برنامه  را خاطر نشان ساخت و در پايان 
گفت كه براي نظر دادن در اين زمينه بايد سند را با دقت بيشتر مطالعه كند. جواب خانم ميالني نيز همين بود. 

به نظرم رسيد كه اين سند طرفدار هم كم ندارد. 

همين بحث ها ادامه يافت تا به ساعت 4 رسيديم. ختم جلسه را اعالم كردم و من و عليپور و عبدالحسيني و 
نيك فالح بحث را ادامه داديم. نكاتي مطرح شد كه ارزش نقل ندارند. اما نكته مهم اين بود كه عبدالحسيني 
ويرايش  كه  به من گفت  بعد  كند.  ويرايش  بهتر  و  را حتمًا  نوشته  كه  از من خواست  ملتمسانه اي  لحن  با 
پيشگتفار كتاب خالصه نيز كار او بوده است و نه كار سالم زاده. در حاليكه خانم شرفي در پاسخ به سؤال 
من گفت كه كار سالم زاده بوده است. ظاهراً عبدالحسيني ياد حساسيت من نسبت به دروغگويي افتاد و با 
لحن عذرخواهانه اي گفت كه مقدمه را او ويرايش كرده و به خاطر اينكه من ناراحت نشوم گفته كار سالم 

زاده است. اين يك گاف بزرگ از آدم كم خطايي مانند عبدالحسيني. 
جدي گرفتن ويرايش

لحن كالم عبدالحسيني نشان مي داد كه از ترجمه كتاب راضي نيست. به خصوص كه پيشگفتار خالصه كتاب 



327

كه او ويرايش كرده است، متن نهايي است. به همين خاطر به نظرم آمد كه الزم است حتمًا و پيش از آنكه 
متن را سعيد اردهالي براي انعقاد قرار داد پيش فروش تحويل دهد با عبدالحسيني در مورد نكاتي كه در 
ويرايش خود مطرح كرده يك بحث مفصل بكنم تا به او ثابت شود كه چقدر در امر ترجمه وسواس دارم و 
گرنه روان نويسي و فاصله گرفتن از منتن اصلي و از خودم نوشتن كار بسيار ساده اي است. در عين حال بايد 

بكوشم ترجمه تا حد امكان فارسي شود. 

تمرين استدالل
وقتي به دفتر آمدم و به رويدادهاي كارگاه فكر مي كردم متوجه شدم كه ما در ارايه استدالل چقدر ضعيت 
هستيم و ياد داستان سعدي و ماجراي قائد و مقايسه كار هاي آنان با كار ارسطو افتادم. به نظرم رسيد نسبت 
به روش استدالل يا در واقع، نسبت به انواع سفسطه اي كه در مذاكرات ما جريان دارد توجه كنم و بكوشم 

تفكر استداللي را نيز در اين نشست ها تمرين كنيم. 

درخواست از خانم ها براي ايفاي نقش موافق
به نظرم رسيد از خانم ها كه حاال تعدادشان هم با تعداد آقايان برابر شده بخواهم تا به صورت آزمايشي و 

تمريني نقش دفاع از سند و برنامه را بر عهده بگيرد و با تمام قدرت بكوشند تا از سند دفاع كند. 

در اين زمينه دو نمونه به خاطرم رسيد كه بايد يادم باشد در كالس مطرح كنم. يكي روش دفاع از نظرات 
فلسفي در ميان انواع مكاتب فلسفي است: ماندن در سنگر يك مكتب و دفاع جانانه از آن. و خاطر دوم به كد 
اتيكز وكال مربوط مي شود كه بايد محرم اصرار موكل خود باشند و در هر حال از حقوق او دفاع كنند. اين 

دو مثال، مي تواند منظور من را از روش استدالل از يك پيشنهاد نشان دهد. 

در پي همين تأمالت بود كه نامه زير را براي خانم شرفي ارسال كردم: 

خانم شرفي

سالم 

برنامه نشست شانزدهم به شرح زير اعالم مي شود: 

  بخش اول 

يك. طرح پرسش هايي در مورد مطالب ارايه شده 

دو. پرسش و پاسخ در مورد كنفزانس خانم ميالني 

سه. كنفرانس آقاي سفيري در مورد تعويق نامشخص و پرسش و پاسخ 

چهار. كنفرانس آقاي مظاهري در مورد تقاضاها و سوآل ها و پرسش و پاسخ 

  الزم است تمام دوستان متن كامل پيشنهادهاي فوق را بيرون از كارگاه مطالعه كرده باشند. اگر اين متن در 
اختيار نيست بفرماييد تا ارسال كنم. 

  بخش دوم كارگاه به بحث در مورد سند هم انديشي براي تدوين برنامه راهبردي اختصاص داده مي شود. 
براي اين منظور الزم است متن سند كه به پيوست تقديم شده در اختيار تمام اعضاء گارگاه قرار بگيرد 
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در ضمن از قول من به خانم  ها و آقايان اطالع دهيد كه به صورت آزمايشي خانم ها بايد تمام تالش خودشان 
را در دفاع از اين طرح به كار بگيرند و آقايان مي توانند در مخالفت با اين طرح صحبت كنند. به همين خاطر 
از شما و ساير همكاران خانم انتظار مي رود تمام تالش خودتان را براي دفاع از اين طرح به كار بگيريد. در 
پايان توانمندي خانم ها و آقايان در مخالفت و موافقت با يك طرح در چارچوب قواعد عرف پارلماني مورد 

ارزيابي گروهي قرار خواهد گرفت 

  با احترام. داود حسييني 
 

نكات حاشيه اي
در همان آغاز كارگاه بود كه عليپور از خانمي صحبت كرد كه به نظر او مي بايست در كارگاه شركت مي كرد. 
از توصيفاتي كه از او ارايه داد به نظر مي رسيد كه آن خانم هم بايد مذهبي و حتي حزب الهي باشد. آن خانم 
ظاهراً براي تهيه پايان نامه به ستاد آمده و در مورد موزه شهدا يا چيزي شبيه به اين يك خروار كاغذ سياه كرده 
بود. نظر من را در مورد حضور او پرسيد گفتم به من مربوط نمي شود. اما حاال فكر مي كنم اگر قرار باشد بيايد 

نيز بايد شرط كنم كه مباحث را بايد ياد بگيرد و بعد از دادن يك امتحان وارد كارگاه شود 

واكنش هاي غزل 
در اين كارگاه ها غزل هم شركت مي كند. خيلي ساكت است. نمي دانم اگر در ساير كالس هاي دانشكده هم 
اينقدر ساكت باشد كه عجيب است. خانم ميالني به من گفت كه صبح روز سه شنبه نكاتي را براي او توضيح 
داده اما من در كالس چيزي از او نپرسيدم. موقع آمدن نيز به سالن كارشناسان رفتم. غزل، نيك فالح و شرفي 
آنجا بودند. رفتار محترمانه خانم شرفي و آقاي نيك فالح خيلي غليظ بود. خانم شرفي با شوقي فراوان و 
با تعجب مي  گفت كه من چقدر انرژي مثبت در گروه منتشر مي  كنم. بعد هنگام خداحافظي در نهايت لطف 

كلي از من تعريف كرد كه اساب شرمندگي و خجالت من شد. اما اميدوارم روي غزل تأثير مثبت بگذارد. 

تماس ميلي منفرد
عصر روز سه نشبه بود كه ميلي منفرد تماس گرفت. اما او را نشاختم. چون خودش را »منفرد« معرفي كرد 
و كلي طول كشيد كه ياد او بيافتم. قرار شد ساعت 9 صبح روز شنبه 5 اسفند در دانشكده برق دانشگاه امير 
كبير كليات عرف پارلماني را به او معرفي كنم. فكر مي كنم كه در اين زمينه با دكتر معين صحبت كرده باشد. 

پروفسور ثبوتي و دكتر شامخي
اما خيلي خسته بودم. شركت  ايراني اخالق شركت كنم.  قرار بود عصر سه شنبه در نشست ماهانه انجمن 
نكردم. امروز صبح به شامخي زنگ زدم و گفتم كه به خاطر كسالت نتوانستم در نشست ماهانه شركت كنم. 

قرار شد شنبه يا يكشنبه دو باره به او زنگ بزنم و قرار را مشخص كنيم. 

وقتي يادداشت هايم را نگاه كردم ديدم قرار بوده كه دوشنبه به پروفسور ثبوتي هم زنگ بزنم كه يادم رفته 
بود. چهارشنبه به او زنگ زدم. گفت منتظر تلفن بودم. عذر خواهي كردم و گفتم روز چهارشنبه در ذهنم 
مانده بود. گفت عيبي ندارد. قرار شد فردا ساعت 12/30 در آكادمي علوم با او مالقات كنم و كليات عرف 

پارلماني را برايش توضيح دهم. 

سعيد اردهالي
خيلي فكر كردم طي ايميلي به سعيد بگويم از دوشنبه اي كه قرار بود كتاب حاضر شود چند دوشبنه هم 
گذشته است. اما به نظرم رسيد پيش از آن بحث در مورد ويرايش كتاب را با عبدالحسنيي به نتيجه برسانم و 

بعد پيگير آماده سازي كتاب شوم. 
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پنجشنبه 3 اسفند 1391 
امروز كليات عرف پارلماني را در محل فرهنگستان علوم به دكتر ثبوتي و دو نفر از همكارانش معرفي كردم. 
از اين مراسم بدون اينكه به من بگويند فيلمبرداري كردند. بعد دكتر ثبوتي من را به آقاي محمد تركمان مورخ 
معروف معرفي كرد و شماره همراه او را به من داد و قرار شد كليات عرف پارلماني را به آقاي تركمان هم 
معرفي كنم. به عالوه،  از من خواست از قول او به دكتر ميلي منفرد بگويم ترتيبي بدهد تا من كليات عرف 
پارلماني را در نشست هاي ماهانه مديران آموزشي هم معرفي كنم. در جريان اين مالقات 2 شاخه گل از دو 
خانم منشي آنجا گرفتم. اسم يكي از گل ها را گذاشتم »ستوده« و اسم ديگري »فرحناز«. گزارش مشروح تر 

اين رويدادها:

فرهنگستان علوم
قبل از عزيمت به فرهنگستان شماره تلفن آنجا را از 118 گرفتم. البته تلفن عوض شده بود اما مرد خوش 
قلبي كه تلفن را جواب مي داد شماره جديد فرهنگستان را در اختيارم گذاشت. از او پرسيدم براي رفتن به 
آنجا چه بايد بكنم؟ توضيح داد در ايستگاه حقاني متروي تجريش پياده شو. از آنجا تا فرهنگستان علوم حدود 

10 دقيق راه است. تاكسي هم از آنجا رد مي شود. 

سرراست بود. حدود يك ربع به 12 نهار خورده بيرون زدم. اما از ايستگاه حقاني تا طبقه اول فرهنگستان 
علوم، كه بر فراز يك تپه از تپه هاي عباس آباد ساخته شده، براي مرد خراب ريه اي مثل من يك شكنجه ي 
واقعي بود. خيلي طول كشيد تا حالم سرجايش بيايد. اما در همان فاصله با دو خانم منشي آنجا كلي حرف 
زديم. و سرانجام از هر كدام از آن ها يك شاخه گل گرفتم تا آن ها را در دفتر پرورش دهم. اسم خانم جوان 
ستوده بود. و اسم خانم مسن تر »آيت الهي« گفتم اين فاميلي براي گل مناسب نيست. اسم كوچكش فرحناز 
بود. گفتم پس اسم اين گل فرحناز خواهد بود. بعد از اينكه از آنجا آمدم دو شاخه را در آب گذاشتم. گل 

دهكردي هم كه عماًل مرده بود، دوباره زنده شده است. 

غذا را جلو سگ بريزيد!
بعد از مدتي خانم آيت الهي گفت كه براي شما غذا سفارش داده اند. من گفتم غذا خورده  ام. و خورده بودم 
گفت پس چه كنيم؟ من هم به سادگي گفتم بريزيد جلو سگ. خيلي تعجب كرد. گفتم من براي سگ ها خيلي 
احترام قائلم. از آدم ها هم بهتراند. به اشرف مخلوقات اشاره كرد. گفتم سگ ها حيله گري ندارند اما آدم ها 

حليه گرند. به اين خاطر سگ ها شريف تر هستند. 

ديدار با پروفسور ثبوتي
بعد از آنكه جلسه تمام شد، پروفسور ثبوتي به اتاق آمد. براي بار دوم بود كه او را از نزديك مي ديدم. بعد 
از احوالپرسي من را به اتاق شورا برد و يكي از صندلي ها را نشانم داد و خودش همراه دو نفر ديگر به اتاق 
بزرگ مجاور رفت. من دو شاخه گل را كه در يك ليوان يك بار مصرف گذاشته بودم، توي تاقجه پنجره 
گذاشتم. تمام اتاق ها بسيار بزرگ و دلباز هستند. ساختمان بسيار شيك و با مصالح عالي ساخته شده است. 

بعد از آنكه تنها شدم، از اتاق به راهرو رفتم و آنقدر قدم زدم كه پروفسور ثبوتي آمد و من را بار ديگر به 
داخل اتاق راهنمايي كرد. 

كنار او روي صندلي نشستم. مي خواستم آهسته صبحت كنم تا مزاحم ديگران نباشم. اما پروفسور ثبوتي به 
فردي كه رو به روي او نشسته بود و بعد فهميدم كه رئيس انجمن رياضيات كشور است در مورد رابرتز رولز 
آو اوردر صبحت كرد و به او گفت كه من آن را ترجمه كرده ام و حاال هم قرار است در مورد كتاب توضيح 
بدهم. از آنان خواست كه اگر عالقه دارند به گروه دو نفر ما ملحق شوند و آنان هم با اينكه مي گفتند وقت 
ندارند به ما ملحق شدند. جالب است يكي از آنان كت خود را پوشيد. فكر كردم چون قرار است برود كت 
خود را پوشيد. اما بعد كه فيلمبرداري از صحنه آغاز شد حدس زدم كه به اين دليل كت خود را پوشيده كه 

با لباس رسمي در فيلم ديده شود. 
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گزارش براي يك گروه سه نفره
به اين ترتيب، به جاي ارايه گزارش به پروفسور ثبوتي، گزارش دهي به 3 نفر را شروع كردم: يكي از آنان 
رئيس انجمن رياضي بود و يكي ديگر كه حتمًا از رياضي دانان بزرگ كشور بايد باشد، و سومي نيز پروفسور 

ثبوتي. 

قبل اين كه بروم، اسنادم را به ترتيب موضوع دسته بندي كرده بودم كه بتوانم طبق برنامه گزارشم را ارايه 
بدهم. اما حضور افراد جديد و پرسش هاي جالب و حساب شده اي كه به ويژه ثبوتي مي پرسيد، گزارش دهي 

را از نظم خود بيرون انداخت و به يك مصاحبه جدلي بدل كرد. 

تقريبًا تمام مطالب پيش بيني شده براي معرفي كليات عرف پارلماني براي پروفسور ثبوتي توضيح داده شد،  اما 
نه بر اساس آن نظم مورد نظر، بلكه براساس سؤال و جوابي هايي كه درجلسه مطرح شد. در واقع، آنچه را كه 
من مي خواستم در پاسخ به پرسش هاي فرضي گزارش كنم،  در پاسخ به سؤال هايي كه ثبوتي مي پرسيد ارايه 
شد. به عنوان نمونه در مورد تاريخچه كتاب،  در مورد مؤلف كتاب، در مورد اينكه كشورهايي مثل انگليس 
و آمريكا زمينه هاي اين مسائل را داشته اند،  و آيا مي شود اين قواعد در ايران هم توسعه پيدا كند و مسائلي از 

اين دست سوال مي  كرد و من هم در پاسخ به همين سؤال ها بحث مي  كردم. 

فكر مي كنم همزمان با آغاز بحث من بود كه يك گروه سه يا چهار نفره تصوير و صدا بردارد وارد اتاق 
شدند و شروع كردند از گروه ما تصويربرداري كردن. اتبداء من تصور كردم كه اين گروه،  البد بر حست 
اتفاق، يا براي ارايه گزارش عملكرد از فعاليت ها فرهنگستان علوم دارد از كل شوار تصوير برمي دارد. اما هر 
چه گذشت، گروه تصوير بردار سراغ ديگراني كه دور ميز نشسته بودند نرفت و دو ريالي من با كلي تأخير 
بالخره افتاد كه گويا دارند فقط از گروه ما فيلم مي گيرند. با صداي آرام و زيرگوشي از پروفسور پرسيدم 
نباشيد بعد  قضيه چيست براي چه فيلم مي گيرند؟ كه هم ثبوتي و هم آن دو نفر توضيح دادند كه نگران 
برايتان توضيح خواهيم داد. من حدس زدم كه مي خواهند از گزارش من تصوير برداري كنند و اگر چيز به 
درد به خوي از آب درآمد آن را براي ديگران يا براي استادان و دانشجويان زنجان نشان دهند. خوب. من هم 

خوشحال بودم و كوشيد كه با صداي رسا و توضيح هاي شفاف توضيح بدهم. 

مسائل حاشيه اي
فهرست  معرفي  كتاب،  معرفي  دادم:  توضيح  پروفسور  براي  بودم  كرده  پيش بيني  را  آنچه  تمام  تقريباً   من 
كتاب هاي مؤسسه پارلمانتارين هاي آمريكا،  بعد معرفي اساسنامه هاي چند سازمان و انجمن كه اين كتاب را 
به عنوان مرجع پارلماني خود معرفي كرده اند. بعد انجمن پارلمانتارين هاي آمريكا،  بعد نقل چند جمله در 
مورد اينكه عرف پارلماني و دستورنامه چيست. بعد در مورد نقش انجمن در امر آموزش عرف پارلماني در 
آمريكا و بعد در لبنان و كشورهاي عربي. بعد اسناد اداره پتنت آمريكا، و بعد تاريخچه و انتقال اين قواعد 
از يونان به روم و از آنجا به لندن و بعد به آمريكا. اما عالوه بر اين موارد چند پرسش كليد ي هم پروفسور 
ثبوتي پرسيد كه به تاريخ ايران،  تفاوت اين كشور با كشورهاي توسعه  يافته صنعتي،  اينكه چطور شد من به 
اين ضرورت پي بردم. اينكه ايا زمينه براي رشد اين قواعد هست يا نه؟ و از اين قبيل سؤال ها پرسيد كه به 
نظرم، پاسخ هايي كه من در اين زمينه دادم از خود معرفي كتاب دستورنامه رابرت بيشتر تأثير گذار بود. من 

به نمون هايي از اين پرسش و پاسخ ها اشاره مي كنم. 

وقتي من تاريخچه عرف  پارلماني را توضيح دادم پروفسور ثبوتي تأكيد كرد همانطور كه خودت هم گفتي 
اين قواعد در كشوري خلق و رعايت شد كه اين خصوصيات را كه گفتي داشتند. آيا در ايران اين خصوصيات 

و اين زمينه ها وجود دارد؟ 

در پاسخ به اين سوآل گفتم اساسًا مقايسه ايران با كشورهاي صنعتي ديگر مقايسه مع الفارق است. به عنوان 
نمونه، بنياد يونان باستان بر دولت شهرها بوده است كه همه در حاشيه درياي مديترانه و در صدها جزيره شكل 
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گرفته بودند و حتي آتن قبل از يونان باستان از نيويورك امروز دموكرات تر بود. به عنوان نمونه براي تعيين 
مدت عضويت يك شهروند آتني در شوراي شهر استدالل مي كردند كه تعداد اعضاء و مدت عضويت بايد 
به نحوي تعيين شود كه هر آتني دست كم يك بار در طول عمر خود در شوراي شهر شركت كند. مي بينيم 
كه در آتن اين بحث ها در 400 سال قبل از ميالد هم مطرح بوده است. در حاليكه ايران يك سرزمين امپراتور 
ساز بوده است و تا اصالحات ارضي حتي انسان آزاد در اين كشور متولد نشد. فقط بعد از شكل گيري 
شهرهاي چند ميليون است كه فرد مستقل و آزاد به وجود آمده است و اين ها همه نيز تحت تأثير فرايند هاي 
جهاني سازي دركشور رخ داده است. بنا بر اين، تازه در دهه هاي اخير است كه انسان منفرد و رها به وجود 

آمده و كم كم نياز به اين قواعد براي همكاري افراد مستقل و داراي حقوق برابر احساس مي شود. 

به عالوه، ما فوتبال واليبال و بستكتبال و ساير بازي هاي مدرني كه عمدتًا در انگلستان ساخته شدند نداشتيم. 
اما امروز بچه هاي ما در سطح جهاني در اين بازي ها مقام مي آورند. پس دليلي ندارد كه اين قواعد را نياموزيم. 

در بخش ديگري پروفسور ثبوتي با اشاره به تأكيد من بر اينكه قواعد عرف پارلماني عادالنه و دمكراتيك 
هستند، از  اينكه مردم ايران دموكرات نيستند سؤال كرد. من گفتم كامالً  درست است. اما اگر قرار باشد مردم 
ايران دموكرات شوند چه چيزي بايد ياد بگيرند؟ اتفاقًا همين قواعد است كه بايد به عنوان قواعد دموكراسي 

باموزند. و هر وقت اين قواعد را يادگرفتند خواهيم گفت كه مردم ايران دموكرات شده اند. 

صرف نظر از بقيه بحث ها
ساير مباحثي كه پروفسور ثبوتي سوال كرد براي خواننده اين يادداشت ها تازگي ندارد و من در قسمت هاي 

قبلي در مورد اين موضوع ها حرف زده ام. به همين خاطر از تكرار آن  ها خودداري مي كنم. 

مجلس سنا
بايد كرد؟ و من در مورد  اين پرسش مطرح شد كه خوب حاال چه  پارلماني  از معرفي كليات عرف  بعد 
شگل گيري مجمع ملي يا اتاق فكر براي فهم و تمرين اين قواعد و بعد براي ترويج آن ها صحبت كردم. و 
براي او توضيح دادم وقتي افراد با اين قواعد آشنا شوند بهتر در مي يابند كه تا چه قواعد مربوط به احزاب، 
مجلس،  انتخابات،  انجمن ها و سازمان هاي پروفشنال و به طور كلي تمام قواعد و ساختاري مبتني بر آن ها 
چقدر غير استاندارد است و آن جمعيت مي تواند عالوه بر حمايت از ترويج قواعد عرف پارلماني در مورد 

استانداردسازي ساير قواننيي كه به عرف پارلماني مي شود نيز اقدام كند. 

شرف ندارند
بحث به نمايندگان مجلس كشيده شد و من با استناد به حذف رقبا به شكل غيرقانوني و راه يافتگان به مجلس 
گفتم فردي كه بعد از حذف غيرقانوني رقيب خوش با افتخار وارد مجلس مي شود و خودش را نماينده مردم 

آن شهر مي داند، شرف ندارد و اين گونه افراد بي شرف مخاطب ما نسيتند. 

در همين زمينه، بحث به خامنه اي كشيده شد و من تأكيد كردم وقتي در جامعه اي حاكميت قانون نباشد خيلي 
طبيعي است كه روند امور به استبداد فردي منجر شود. تمام نكات من را پروفسور تأكيد مي كرد. به نظرم به 
خاطر همين بحث هاي حاشيه اي بود كه يادش افتاد در اين زمينه ها محمد تركمان هم زياد كار كرده و الزم 
است اين نكات را به او هم بگويي. بعد خودش همراه تركمان را گرفت و بعد از معرفي كوتاه گوشي را به 

من داد 

استقبال تركمان
تلفني و به صورت خالصه كتاب را به تركمان معرفي كردم. با عالمندي پرسيد كه خوب چرا چاپ نكرد  ه ايد؟ 
گفتم در دست چاپ است و متن الكترونيكي آن هم در سايت پيام كارفرمايان معرفي شده است. خيلي خوشحال 

شد. قرار گذاشتيم كه به سايت هاي يك سر بزند و در فرصتي ديگر نسبت به معرفي به او نيز اقدام كنم.
معرفي به مديران آموزشي
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در پايان گفت كه مديران آموزشي سابق نشست  ماهانه دارند. بعد از من خواست كه از قول او به ميلي منفرد 
كه شبنه با او مالقات دارم بگويم ترتيبي بدهد كه در يك نشست ماهانه مديران آموزشي من عرف پارلماني را 

معرفي كنم.

در پايان پرسيدم آيا مي تواند در كارگاه ما شركت كند؟ جواب داد اگر چهارشنبه باشد بله. پنجشنبه ها هم در 
فرهنگستان مشغول است. 

فيلم برداري براي چه بود؟
تازه بعد از آنكه از دفتر خارج شدم و آن راه بسيار طوالني تا ايستگاه حقاني را طي مي كردم يادم افتاد كه از 
پروفسور نپرسديم آن تصويربرداري براي چه بود. بايد يادم باشد كه بپرسم و به شوخي درخواست يك كپي از 

ان را مطرح كنم. 

بعد التحرير
در جريان پاسخ به اين پرسش كه چطور متوجه اين كتاب شدي، به فعاليت هاي دو دهه ي اخير خود در نشريات 
تخصصي اشاره كردم و با تأكيد به تشريح اين نكته پرداختم آنچه كه رخ داد در واقع بهار شدن كل طبيعت كه 
در اثر آن برگ هاي نيز سبز مي شوند. عوامل توجه من و جامعه به اين كتاب نيز تحوالتي است كه جامعه طي 

كرده و نيازهايي است كه به وجود آمده است. 

به عنوان نمونه اشاره كردم حتي گاهي انجمن هايي كه تازه فعاليت خودشان را شروع كرده اند و هنوز تضاد منافع 
در آن ها حاد نشده است، نيازي به اين قواعد را احساس نمي كند. اما وقتي حدود ده سال از عمرشان مي گذر و 
انجمن مهم مي شود و عالقه به عضويت در هيأت مديره باال مي گيرد، تضادها نيز حادتر مي شوند و به شكاف 
و انشعاب منجر مي شود. در اين جاست كه ضرورت اين قواعد احساس مي شود و ان دسته از افرادي كه چنين 
تجربه هايي دارند از اين كتاب استقبال كرده اند. در حاليكه اگر انجمن با موفقيت كارش را ادامه بدهد نيازي به 

اين قواعد هم نخواهد داشت. 

موضوع ديگري كه به آن اشاره كردم دولتي بودن بسياري از سازمان ها بود كه عده اي در آن ها براي گرفتن حقوق 
كارهايي مي كنند. به عالوه اين سازمان هاي دولتي هم نيازي به اين قواعد ندارند و در بسياري از انجمن ها و 
سازمان هاي نيز آنقدر تضادهاي باالست كه براي جلوگيري از انشعاب معموالً هيأت مديره هيچ كار مهمي انجام 

نمي دهد يا نمي  تواند انجام دهد .

ايميل او را بگيرم
يادم رفت ايميل او را بگيرم. قرار شد متن كتاب را برايش بفرستم. به من گفت كتاب توي رختخواب در دست 
ندارد. من گفت اين كتاب رختخوابي نيست. اما بايد براي او بفرستم و حتي اگر در كالس هم شركت نكرد مانند 
منصوري او را رها نكنم. مردي بسيار جدي باهوش و نسبت به بهبود زندگي مردم متعهد است. كاش يادم باشد 

هنگام گرفتن ايميل از موضوع تصويربرداري نيز سردبياروم. 

خالصه كنيد
همان فردي كه عضو انجمن رياضي ايران بود به من توصيه كرد كه كتاب را خالصه كنم. قانون را نمي شد 
خالصه كرد. اما مي توان پرمصرف تريو رايج ترين قواعد را جدا كرد. و در اين كتاب خالصه همين كار صورت 
گرفته است. بعد گفتم اين كتاب، يك كتاب مرجع است. مثل يك ديكشنري. الزم نيست كسي تمام لغت هاي 

ديكشنري را حفظ باشد. اگر حفظ باشد كه ديگر به كتاب نيازي نيست. 

در مجموع نشست خوبي بود و بايد به خودم پاداش بدهم و كار را پي بگيرم. 
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شنبه 5 اسفند 1391
ديروز جمعه همايون سماطي، مسعود كرامتي و محمود كمال در دفتر مهمان من بودند. در اين جلسه بحث 
تشكيل انجمن دوستي كه قباًل با همايون مطرح شده بود و موافق بود، بدون اطالع قبلي از سوي من مطرح 
شد و مورد بررسي قرار گرفت. در مجموع با اين پيشنهاد موافقت نشد. اما من دست بردار نيستم و به تأسيس 
انجمن هاي دوستي در سراسر كشور ادامه خواهم داد. در ادامه اين نوشته نشست جمعه و علل مخالفت بچه ها 

با تأسيس انجمن دوستي بررسي خواهد شد.

امروز شنبه هم در دانشكده برق دانشگاه اميركبير با دكتر ميلي منفر مالقات داشتم و كليات عرف پارلماني را 
به او معرفي كردم. قرار شد در نشست ماه ارديبهشت مديران آموزش عالي نيز اين كليات را معرفي كنم. به 

اين موضوع هم خواهم پرداخت.

امروز همچنين با خانم نقي اي، خانم صفا بي طرف و خانم هژبري هم تلفني صحبت كردم. موضوع صبحت ها 
هم ترويج عرف پارلماني بود كه در ادامه جزئيات آن گزارش مي شود. 

انجمن دوستي
مدت هاست كه ايده تأسيس انجمن دوستي در ذهنم شكل گرفته است. هدف اين است كه دوستان نزديك 
)هم از نظر رابطه و هم از نظر جغرافيا(  دور هم جمع شوند و تأسيس يك انجمن با هدف كمك به يكديگر 
را به عنوان يك فعاليت آموزشي شروع كنند. و سر آخر هر كس كه دوست داشت در انجمن بماند و هر 
كس كه خواست برود. بعد اين انجمن ها در سطح منطقه، شهر و كشور با هم كنفدراسيون تشكيل دهند. در 
حال حاضر هدف اين انجمن هاي كمك به يكديگر است اما در ادامه و بر اساس پيشنهاد اعضاء و متناسب با 

شرايط مي توانند از خواسته هاي شهروندي، دموكراتيك و سكوالر دفاع كنند. 

تاكنون با تعدادي از دوستان اين ايده را درميان گذاشته ام. قرار بود همايون با چند نفر از دوستان نزديكش 
صبحت كند و من هم با دوستان نزديك در اين زمينه توضيح بدهم و يك نشست اوليه براي شروع كار در 

دفتر تشكيل دهيم. ديروز كه سه نفر از دوستان آمده  بودند اين موضوع را در ميان گذاشتم. 

مسعود و محود براي بحث در مورد ايجاد يك مؤسسه سريال سازي آمده بودند. همايون مي خواست در مورد 
ساختن يك ساختمان چند طبقه با محمود صحبت كند. او هم آمد. در ضمن همايون دوست دارد در بنكاه 
گاو پروري دمزآباد نيز سرمايه گذاري كند. در مورد اين سه مسأله بحث شد و من مسأله چهارم را مطرح 
كردم: ايجاد يك انجمن دوستي. و در مورد اين انجمن و هدف ها ي آن صبحت كرد. محمود اين هدف را 
كافي نمي دانست. و مي گفت ما به عنوان دوست در همين حال هم در صورت لزوم به يكديگر كمك مي كنيم. 
من بحث آموزش قواعد عرف پارلماني را مطرح كرد. محمود نكاتي را مطرح كرد كه مشخص بود موضوع 
را متوجه نشده است. براي من اين سؤال مطرح است كه چرا افرادي مثل همايون و محمود كه تحصيالت 

دانشگاهي هم دارند در درك اين قواعد و نقش آن ها دچار مشكل هستند. 

مشكل در درك قواعد عرف پارلماني
1. يكي از مشكالتي كه از سوي چنين افرادي مطرح شده اين است كه حتي طرح اين قواعد و اصرار بر 
اجراي آن در يك مجمع را نوعي اعمال اقتدار غيردموكراتيك تلقي مي كنند. به خصوص اينكه در همان ابتدا 
شما شرط بگذاريد كه در چهار چوب اين قواعد بازي شود، از نظر آناان عين ديكتاتوري است. براي اين 
افراد درك اين موضوع بسيار دشوار است كه يك گردهمايي براي اخذ تصميم دموكراتيك يك بازي است 

كه به قواعدي پيشيني نياز دارد. 

من همين موضوع را براي افراد مختلفي توضيح داده ام. اما بعضي ها با همان نخستين توضيح ها تا آخر قضيه 
را درك مي كنند. اما براي افرادي مثل همايون، نزديك سه سال است كه در موارد مختلف با او بحث مي كنم 

اما هنوز قادر نبوده ام اين موضوع را براي او توضيح دهم. علت چيست؟ 
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اينكه آيا اين افراد تجربه اداره جلسات تصميم گيري دموكراتيك را ندارند، آيا هوشياري و قدرت دركشان 
پائين است، آنا نوع روابط دوستانه اي كه از سال ها پيش با من داشته اند مانع از پذيرش حرف هاي من مي شود، 
آيا اساسًا سبك مديريتي آنان مخالف روحيه ي كارآفريني و استقبال از ايده ها و رفتارهاي نو است، يا چيزهاي 
ديگر؟ به نظر مي رسد مجموعه ي عوامل در هر مورد صدق مي كند و در نتيجه،  هرچند مي شود جمعبندي 
اين تجربه ها را جمعبندي كرد اما بايد توجه داشت كه از اين فرد به فرد دوم شرايط و تحليل ها و راهكارها 

فرق مي كند. 

در مورد همايون و محمود به اين نتيجه رسيده ام كه سبك مديريتي هر دو بيشتر اجرايي و نظم است. همايون 
از  تابع نظم و مقرار هستند و  بيشتر  از نظر سبك مديريتي  كه اساسًا حسابدار است و معموالً حسابداران 
ايده هاي نو كمتر حمايت مي كنند. به عنوان نمونه، محمود ابتداء با پيشنهاد تأسيس يك مؤسسه سريال سازي 
موافق نبود اما بعد رفع نگراني هاي او موافق شد. شايد بشود به مرور و با رفع نگراني هاي او نظر موافقش 

براي ايجاد اين انجمن ها را نيز جلب كرد. 

نكته دومي كه سبب مي شود موضع را درك نكنند اين است كه با اين قواعد آشنا نيستند. به نظر من فقط وقتي 
به طور نسبتي با اين قواعد آشنا شدند،  آن وقت مي توانند معناي قواعد پيشيني را درك كنند. به همين خاطر به 
هر ترتيبي كه شده بايد اين قواعد را براي اين گونه افراد توضيح داد تا درك موضوع برايشان آسان تر شوند. 

تعجب محمود
در جريان بحث محمود با صراحت گفت از اينكه فردي مثل داود كه هيچ وقت ذهن دگمي نداشته اين همه 
روي اين كتاب اصرار مي كند اسباب حيرت اوست. اتفاقًا اين حرف او اسباب حيرت من هم شد. فهميدم 
هنوز به اهميت اين كتاب و قواعد مندرج در آن براي مديريت اختالف ها نشده است. به عالوه، او روي اين 
نكته اصرار مي كرد كه قواعد اين كتاب وحي نيستند و تغيير مي كنند. حتي نتوانستم براي او و همايون توضيح 

بدهم كه هر جمعي به سادگي مي تواند قواعد كتاب را طبق قواعدي كه در خود كتاب آمده تغيير دهد. 

وقتي به عنوان نمونه موضوع دو بار و هر بار ده دقيقه را به عنوان پيش قاعده مطرح كردم انگار يك نقطه 
ضعف مهم در اختيار آنان گذاشته ام. به مسخره تأكيد مي كردند يعني چه كه بايد ده دقيقه حرف زد. اين عدد 

از كجا آمده و كي گفته كه بايد فقط ده دقيقه و دوبار در باره يك موضوع صحبت كرد. 

اينكه چنين قواعدي را ندارند، اشكالي ندارد. اما اينكه تمام تالش هاي من براي توضيح اينكه اين ها قواعد 
اوليه و پيشيني هستند كه براي هر تصميمي مورد نياز اند، متوجه نشدند كه نشدند. 

وقتي وسط بحث از قضاي حاجت برگشتم همايون داشت مثل يك حكيم به مسعود كرامتي توضيح مي داد 
كه هر جمعي مي تواند دور هم بنشيند و قواعد اداره خود را تدوين و تصويب كند. اين حرف ها يعني چه كه 
ما به قواعد از پيش نياز داريم. اينجا بود كه فهميدم با چه ديواري مواجه ام. با اين افراد چه بايد كرد؟ چگونه 

مي  شود در چنين اذهان بسته اي وارد شد؟  و علت اين همه بستگي ذهني چيست؟ 

دستاورد ها
مسعود در اين زمينه تجربه بيشتري از دو نفر ديگر دارد. او در نشست هاي خانوادگي كه با حضور دوستان 
ديگري برگزاري مي شد شركت كرده بود. به همين دليل، و طبق سبكي كه دارد سعي مي كرد وسط را بگيرد 
. من در جريان بحث به صورت غيرمستقيمي به يكي از جمله هاي معترضه  او هم جواب دادم. يادم هست 
وقتي با هم به دمزآباد مي رفتيم با لحن طنز تمسخرآلودي گفت كه تو مي خواهي همه عرف پارلماي يادبگيرند. 
ديروز به صورت غيرمستقيم به اين ادعا جواب دادم و گفتم كه نه الزم است و نه ممكن كه هم قواعد عرف 
پارلماني را ياد بگيرند. اين قواعد براي كساني مفيد است كه مي خواهند تصميم گيري دموكراتيك بكنند. در 
غير اين صورت هيچ كس به اين قواعد نيازي ندارد. حتي در يك جمع نيز اگر رئيس اين قواعد را بداند 
كافي است و ساير اعضاء مي توانند اين قواعد را از رئيس بپرسند. در نتيجه من هم قصد ندارم كه اين قواعد 
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را به هم حقنه كنم. 

دستاورد بعدي اين بود كه از من خواستند يك نسخه از كتاب را برايشان بفرستم تا بخوانند. خود اين يك 
دستاورد است اما من نفرستادم. چون مي دانم شروع به خواندن مي كنند و وسط راه رهايش خواهند كرد. بهتر 
است بحث تأسيس يك انجمن با هر هدفي كه آنان مطرح مي كنند و در جمع به تصويب مي رسد را دنبال كنم 

و اگر قرار شد در كارگاه اين قواعد را ياد بگيرند كتاب را فصل فصل به آنان خواهم داد. 

وقتي محمود گفت كه تحميل اين قواعد خودش نوعي ديكتاتوري است به همايون اشاره كردم و گفتم اين 
حرف را سه سال است كه آقاي همايون هم مي زند. حالب بود كه همايون اين قضيه را تكذيب كرد و گفت 
من چنين حرفي نزده ام. به نظرم حتي پس گرفتن اين سخن نوعي دستاورد است. اما نبايد چنين جوي در 

جمع به وجود مي آمد.

اشكال من
ظرافت هاي  به  بي توجه  و  كنند،  قبول  زود  خيلي  ديگران  اينكه  در  عجله  احساساتي،  و  پرشور  برخورد 
روانشناختي آدم ها، و برخورد مدبرانه كردن با قضيه از جمله نقاط ضعف هميشگي من است كه بايد براي 

رفع آنا ها به طور جدي اقدام كنم. اين روش برخورد من در شسكت نشست ديشب قطعًا تأثير گذاشت. 

درس هاي اين تجربه
به نظرم از تجربه ديروز چند درس مي شود گرفت:

1. بهتر است در نشست چند نفره، دست كم تعداد قابل توجهي  از آنان با اين قواعد آشنا شده باشند و از آن 
دفاع كنند. به همين خاطر شايد بهتر بود كه جداگانه قواعد عرف پارلماني را به آنان معرفي مي كردم و بعد 

در جمع به بحث مي  گذاشتيم.
2. در تعيين هدف بايد دست جمع را بيشتر باز گذاشت و تأكيد كرد كه انجمن دوستي هم فقط پيشنهاد 
يك نفر است و هرچه جمع تصميم گرفت اجرا خواهد شد.  هرچند به نظر من بهترين هدف براي گردهم 
آمدن آدم هايي كه به خاطر هدف هاي صنفي و حرفه هاي دور هم جمع نمي شوند همين مي تواند باشد. با اين 
همه  افراد نبايد احساس كنند كه افسارشان در دست ديگران است. به قول جمله اي كه اخيراً از نلسون ماندال 
خواندانم و بسيار هم بدم آمد: »از پشت هدايت كن و بگذار مردم فكر كنند كه خودش اول صف هستند« 
اين رويكرد زشتي است. مي شود صادقانه از بازي دادن ديگران پرهيز كرد. اما من از همه جلوتر مي روم و 

بسياري به واكنش مي افتند. 
3. مأيوس و نااميد نشدن. نبايد به دليل شكست ديروز از هدف دست كشيد. برعكس بايد با افراد ديگري نيز 
قضيه را در ميان گذاشت. افراد زيادي هستند كه شايد بخواهند اين قواعد را بياموزند. يكي از قالب هاي آن 
تشكيل كارگاه هايي براي تمرين ايجاد يك انجمن آزمايشي است. هدف اين انجمن آزمايشي مي تواند كمك 
به اعضاء باشد. بديهي است كه هرچه جمع تصميم گرفت اجراي مي شود و تازه بعد از اتمام كارگاه هر كس 

خواست مي تواند عضو انجمن نشود. 

دكتر ميلي مفرد
با دكتر ميلي منفر از زماني كه در مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان فعال بودم آشنا شدم. او در انجمن ايراني 
اخالق در علوم و فناوري نقش داشت. بيشتر يك شخص اجرايي است كه شايد بشود گفت با حلقه دكتر 
معين نزديك است. دوستان دكتر معيين تعدادي انجمن را اداره مي كند و هر كدام از آنان در اين انجمن ها 
نقش هايي بر عهده گرفته اند. دكتر ميلي منفر بر اساس يادداشتي كه دكتر معين به من داد، مدير عامل جمعيت 
رشد و توسعه ايران است. اين انجمن ها به صورت انجمن هاي معمولي به ثبت رسيده اند. به همين خاطر دكتر 
هم از من پرسيد كه آيا جمعيت در دست تأسيس هم به ثبت خواهد رسيد. من گفتم فعاًل كه نيازي نيست. 

اگر الزم شد بايد به ثبت رساند. 

تأخير در حضور
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ساعت 9 صبح شنبه 5 اسفند در اتاق 743 دانشكده برق دانشگاه اميركبير با دكتر منفر قرار داشتم. وقتي به 
من آدرس مي داد گفت كه بايد از در مستقر در خيابان انقالب وارد دانشگاه شوم. اما نمي دانستم از چهار راه 
كالج تا آنجا خيلي راه است. با اين پاي خراب و ريه ي خرابتر تمام مسير تا اتاق او را پياده رفتم و در نتيجه 
با 20 دقيقه تأخير در اتاقش را زدم و او را ديدم كه مي خواست از اتاق بيرون برود. عذر خواهي كردم به من 

گفت بشين تا برگردم. 

نمي دانستم در پشت ساختمان هاي دانشگاه اميركبير كه از خيايان حافظ ديده مي شوند، اين همه ساختمان هاي 
نسبتًا محكم و شيك ساخته اند كه مشرف به خيابان وليعصر هستند. با اين همه، فضاي دانشگاه بسيار شلوغ، 
زشت، بازاري و غيرهنرمندانه بود. كنار ساختمان هاي شيك ناگهان يك تانكر عظيم البد براي نفت يا گاز 
به  دارد خرت و پرت  داغان  بسيار زشت و درب و  تانكر عظيم يك دكه  كنار همان  نصب شده است و 
دانشجويان مي فروشد و فضاي حيات را هم اتوبوس ها و ميني بوس ها غرق كرده اند. يك بازار مكاره درست 

و حسابي. 

اتاق دكتر منفرد هم همين طور بود. ميز، صندلي ها،  نيمكت و قفسه ها همه از چوب روشن و كاماًل هماهنگ 
با معماري كلي اتاق. اما در ميان اين اشياء اوليه كه حساب شده تعريف شده بوده اند، تا جا بوده چيزهاي 
گوناگون كه در نهايت بي توجهي به زيبايي و هماهنگي جاهاي خالي را پركرده اند: صندلي هاي اضافي كه 
هيچ هماهنگي با اشياء اوليه ندارند، كمدهاي آهني، و از همه بدتر، كارتن هاي كامپوتر ها و ساير وسائل مورد 
استفاده در اتاق كه سرتاسر فضاي باالي قفسه را پركرده اند.  در يك كالم: چيدمان اتاق  زشت و زشت و 

زشت. 

مشغول وارسي چيزهاي اتاق بودم كه دكتر آمد و گفت كه تا ساعت 10 وقت دارد. پس بايد كل مطالب را 
طي 25 دقيقه بيان مي كردم. 

 
معموالً مطالبي را كه اين نشست هاي معرفي مي گويم، شبيه هم هستند. مگر آنكه مخاطب سؤال هاي تازه اي 

مطرح كند و بحث جديدي در بگريد. 

در شروع گفتگو با دكتر منفرد به نقل از دكتر ثبوتي گفتم كه يكي از نشست هاي مديران آموزش عالي را به 
معرفي عرف پارلماني اختصاص دهد. گفت كه اين نشست ها در ماه هاي زوج سال برگزار مي شود و نشست 
اسفند اخيراً برگذار شده است در نتيجه نشست بعدي در ارديبهشت خواهد بود و نشست ارديبهشت را كه از 
ساعت 9/30 تا 12 خواهد بود به همين موضوع اختصاص خواهد داد. بعد از من پرسيد كه عنوان سخنراني 
را چه بگذاريم. من گفتم براي انتخاب عنوان فرصت داريم. بهتر است خود شما با اين موضوع كمي آشنا 

شويد بعد به عنوان فكر كنيم. 

من روند كار را كه منجر به اين نشست شده است اجماالً برايش توضيح دادم و اينكه طي همين روند دكتر 
معين نام او و چند نفر از دوستان مشترك را داده و من حاال دارم با تك تك آنان هماهنگ مي كنم تا كليات 
اين قضيه را به آنان معرفي كنم. بعد از مقدمات بود كه بحث اصلي شروع شد. من كتاب را به او دادم و 

بحث را شروع كردم. 

تقريبًا تمام مسائل به صورت فشرده مطرح شد. حدود ساعت ده بود كه جوان دانشجويي وارد كالس شد. 
معلوم شد كه با او قرار داشته است. جوان را به داخل اتاق دعوت كرد و از من خواست كه در حضور او بحث 

را ادامه دهم. فهميدم  بيش از 25 دقيقه فرصت دارم. و به مباحث عمق و گستره بيشتر بخشيدم. 

چطور به اين موضوع پي بردي؟
يكي از سؤال هاي دكتر منفرد اين بود كه چه شد كه با اين قواعد آشنا شدم. من هم به تشريح روند تاريخ 
قضيه پرداخت و با اين ديد كه تمام اين فعاليت ها وجه تاريخي دارند و مثل بهار شدن محصول چرخش 
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افالك هستند، روند فعاليت هاي خودم در نشريات را توضيح دادم كه چطور از برنامه استراتژي به پروفشن 
و از آنجا به كد اتيكز و بعد به عرف پرلماني رسيدم. 

من همچنين تأكيد كردم كه اگر خودش نتواند يا نرسد در كارگاه ما بيايد مي تواند برنامه ريز كند و عرف 
پارلماني را به انجمن هايي كه او در آن ها مسؤليت دارد آموزش بدهيم. براي او توضيح دادم كه مي شود ده 
دقيقه اول نشست هيأت مديره به آموزش اين قواعد اختصاص يابد و طي چند جلسه قواعد اصلي و مهم را 

ياد خواهند گرفت و براي بقيه قوانين نيز مي توانند به كتاب مراجعه كنند. 

اما او اظهار عالقه كرد كه در نشست ما شركت كنند مشروط به اينكه ساعت كارگاه طوري باشد كه به او 
اجازه بدهد. به او گفتم حتي كساني كه نتوانند در كارگاه شركت كنند مي شود كالس هاي جدگانه يا جبراي 

گذاشت. 

جمعبندي نشست
نشست خوبي بود. فكر مي كنم ميلي مفنرد از افراد پرو پا قرصي باشد كه از ترويج اين قواعد حمايت خواهند 

كرد. 

بعد از اينكه به دفتر آمدم پيشگفتارهاي دو كتاب و نشاني هاي وب سايت پيام كارفرمايان و ماپا را براي او 
ايميل كردم. 

تماس با مشتريان بالقوه
امروز با خانم نقي اي هم تلفني صحبت كردم. قرار بود با دوستان معلمش صحبت كند و بعد با من تماس 
بگيرد. تماس گرفت. همين رفتار مي تواند نشانه اي از جدي نبودن طرف باشد. اما نبايد عجله كرد و كنارشان 
گذاشت. به من توضيح داد كه درگير يك تور بوده ند و فردا شب نتيجه را به من مي گويد. به او گفتم اگر 
فكر مي كند كه براي مجاب كردن ساير دوستان الزم است من در يك نشست جدگانه كليات عرف پارلماني 
را براي او توضيح دهم. از من خواست تلفني كمي در اين باره توضيح بدهم و من با بيان مثال شطرنج بازي 
برره ره اي موضوع را كمي برايش باز كردم. بايد منتطر ماند و ديد. اگر نتواند جمعي را سازمان دهد، يكي از 

كانديداهاي تأسيس انجمن دوستي مي تواند باشد. 

مهندس پارسا
با منشي مهندس پارسا رئيس كميسيون انرژي اتاق تهران صحبت كردم. خانم هژبري منشي توضيح داد كه 

سرش خيلي شلوغ است. قرار شد در دستور كار قرار دهد و خبرم. كند. 

با خام صفا بي طرف هم كه دبير شوراي جامعه مهندسان مشاور است صحبت كردم. او را دكتر بني اسدي 
معرفي كرده است. قرار شد براي او و براي رئيس فعالي جامعه مهندس فخر صمدي نشست مشتركي در 

معرفي كليات عرف پارلماني برگزار كنم. 

مهندس مهرعليزاده
اين فرد را كه نامزد انتخابات رياست جمهوري هم بود، دكتر اميري معرفي كرده است. دستم به تلفن به او 
نمي رفت. نمي دانم چرا. حسم مي  گويد كه مال نيست. اميدورم حسم اشتباه كند. تلفن زدم. اما جواب نداد. 

بعداً به من زنگ هم نزد. باز هم به او زنگ خواهم زد. 

ادامه انجمن
به نظرم رسيد اگر خانم سپهري و نقي اي نتواند جمعي را براي يك كارگاه سازمان دهند با كمك آنان نخستين 

انجمن دوستي را تأسيس كنيم. 
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دوشنبه 7 اسفند 1391
امروز در دبيرخانه انجمن ايراني اخالق در علوم و فناروي يكي از بدترين مالقات ها را با دكتر شامخي داشتم. 
بر اساس نوشته ي دكتر معين ايشان دبير اين انجمن هستند. اما گفتگوي ما با تنش هاي آرار دهنده اي رو به 
رو شد. ديروز و امروز با اشخاص ديگري در مورد آموزش عرف پارلماني صبحت كردم و با بعضي از آنان 

قرا رگذاشتم. مشروح اين فعاليت ها:

آمادگي خانم نقي اي
ديروز خانم نقي اي زنگ زد و اطالع داد كه با 7 تا 8 نفر از آموزگاران همكارش صبحت كرده و همه از 
برگزاري كارگاه آموزشي عرف پارلماني استقبال كرده اند و نخستين نشست يكشنبه دو هفته بعد - با قرار 

قبلي - خواهد. محل برگزاري نخستين نشست در منزل يكي از دوستان در خيابان پيامبر است. 

جامعه مهندسان مشاور
خانم صفا بيطرف را دكتر بني اسدي معرفي كرده است. اين خانم - اگر اشتباه نكنم - دبير شوراي اين جامعه 
است و در امورد انجمن داري عالقمند و كنجكاو و با تجربه. قباًل به ايشان زنگ زده بودم و قرار گذاشته 
بوديم كه با رئيس هيأت مديره جامعه يعني مهندس فخر صمدي هم صحبت كند و اگر هر دو فرصت داشتند 
و مايل بودند مي شود در يك نشست مشترك عرف پارلماني را براي آنان معرفي كنم. امروز زنگ زد تا به من 
اطالع دهد كه اگر كارگاه قرار باشد در اسفند ماه برگزار شود فخر صمدي قادر به شركت در آن نيست. من 
توضيح دادم با وضعيت فعلي به نظر مي رسد كه نخستين نشست كارگاه در فروردين سال بعد برگزار شود. 
اما بهتر است كه نشست معارفه را در اين طرف سال برگزار كنيم. قبول كرد و قرار شد بعد از هماهنگي به 

من خبر بدهند. 

سكوت آقاي رامينه
پيروي توصيه گلسرخي براي گروه اولي كه ايشان معرفي كرده بود يك نامه فرستادم تا زمن مناسب برگزار 
كارگاه را به من اطالع دهند. از نظر من اين يك تست هم بود كه ببينم واكنش آقاياني كه از اين كارگاه اسقبال 
هم كرده اند چه بوده است. تا كنون فقط سعادتمند آن هم از طريق منشي خود جواب داده كه كارگاه عصرها 
را ترجيح مي دهد. بقيه هيچ جوابي نداده اند. من هم در اين زمينه به گلسرخي چيزي نگفته ام و خودم هم 
به آقايان زنگ نزده ام تا ميزان تعهد اين افراد برايم روشن شود. البته شرايط اقتصادي و مديريتي بنگاه هاي 
اين آقايان در اين روزها چنان قمر درعقرب است كه توقع توجه آنان به اين موضوع واقعًا بي جاست. در 
هر صورت، حاال بايد منتظر ماند كه رئيس هيأت مديره جامعه در اين زمينه چه مي كند و رئيس منتخب چه 

خواهد كرد. 

بايد اضافه كنم تا آنجا كه من مي دانم مدت هاست كه مهندس هرمزد رامينه از طريق مجمع به عنوان رئيس 
هيأت مديره جديد جامعه مهندسان مشاور انتخاب شده اما هنوز وزارت كار )يا وزارت كشور( اين انتخابات 

را تأييد نكرده است.  

سلطان و سلطان بانو
ديروز همچنين به منزل دكتر پيمان هم زنگ زدم. همسرشان گوشي را برداشت. من همسرش را سلطان صدا 

زدم و او را سلطان بانو. نمي دانم آيا از اين شوخي من ناراحت شده باشد يا نه؟ 

خانم مرتاضي همسر آقاي پيمان از اين گله داشت كه گويا نمي تواند مادران صلح را گردهم آورد. به همين 
خاطر حتي برگزاري كارگاه آموزشي عرف پارلماني براي آنان نيز هنوز قطعي نشده است. اما من گفتم كه 
موضوع مورد بحث، مشاركت شما و سلطان در يك كارگاه آموزشي است كه راه افتاده و قرار گسترش يابد. 
براي حضور در اين كارگاه اعالم آمادگي كرد اما من گفتم كه در اين زمينه قباًل با سلطان صبحت كرده بودم 
و قرار بود ايشان با شما صحبت كند و براي جلسه معارفه اوليه هم ديگر را در جايي كه تعيين خواهد شد 
مالقات كنيم. ظاهراً سلطان در اين زمينه با او صبحت كرده بود و هر دو آماده حضور هستند. اما در مورد 
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زمان نشست معرفي تصميم نگرفته اند. گوشي را به سلطان داد و با دكتر پيمان حرف زديم. به او گفتم كه 
منتظر ماندم تا خبرم كنيد. خبري نشد دوباره مزاحم شدم. ظاهراً دچار سوء تفاهم بوديم. چون آنان نيز منتظر 
تلفن من بودند. من توضيح دادم كه به نظر مي رسد نخستين نشست كارگاه به سال بعد موكول شود اما نشست 
معارفه را هر وقت و هر جا كه شما اعالم فرماييد در خدمت خواهم بود. قرار شد هفته آينده دو نفري به دفتر 

ما بيايند و كليات عرف پارلماني را به آنان معرفي كنم. 

مالحظات امنيتي
به نظر مي رسد در گفتگوي تلفني با اين افراد بايد بيشتر جنبه هاي امنيتي را رعايت كنم. چون از نظر اين افراد 
گفتگو هاي تلفني آنان ضبط مي شود و بهتر است چيزي نگوييم كه اساب دردسر آنان بشود. به عنوان نمونه 
وقتي از مجمع ملي و مجلس سنا حرف زدم خانم مرتاضي به صورت غيرمستقيم اين نكته را يادآوري كرد و 
من هم اظهار بي خيالي كردم. به نظرم اين روش برخورد غلط است. ممكن است براي دستگيري و بازجويي 
اهميتي داشته باشد يا نداشته باشد. هرچند من هم بايد به اين قضيه از نقطه نظر تأثيري كه بر فعاليت هاي 
اجتماعي مي گذارد فكر كنم، اما به ويژه وقتي پاي ديگران هم ناخواسته در ميان باشد اخالقا هم حق ندارم 

امنيت آنان را با حرف هاي بي ربط تهديد كنم. چشم. قول مي دهم رعايت كنم.

مهرعليزاده جواب نمي دهد
چندين و چندبار تا به حال به مهندس مهر عليزاده كه از سوي دكتر اميري معرفي شده است تلفن كردم. اما 

هنوز تلفنش را بر نمي دارد و حتي از من نمي پرسد كه كي هستم و با او چه كار دارم. 

خانم سپهري و انجمن زنان مدير
خانم كتايون سپهري يكي از كادرهاي اصلي انجمن زنان مدير كارآفرين است و به همين خاطر با كانون عالي 
همكاري نزديك دارد و مدت هاست با هم آشنا هستيم. او يكي از همان دو نفر است كه شهرياري شرط كرده 
بود اگر بخواهد به گروه بيايد اين دو نفر نبايد بياند و من هم شهرياري را به اين دو ترجيح دادم. اما اتفاقًا 
آقاي مهندس عطارديان هم همين دو نفر به عنوان كارشناسان كانون عالي معرفي كرد. و همين مسأله يكي از 
نكاتي است كه تصميم دارم بعد از خاتمه دوره نقاهت عطارديان با او در ميان بگذارم. با اين همه، هرچند در 
انتخاب بين شهرياري و اين دو نفر، اولي را انتخاب كردم، هر دو در كار انجمني شخصيت هايي جدي هستند. 

من هنوز از علت دعواهاي بين شهرياري و اين دو خبري ندارم. اما حدس مي زنم بايد رفتار خيلي ناشايستي 
از خود بروز داده باشند كه شهرياري اين طور جدي مخالف حضور آنان است. حتي وقتي در آخرين جلسه 
)فكر كنم شانزدهم(  گزارش دادم كه قرار است عرف پارلماني را از طريق خانم سپهري به انجمن زنان مدير 
آموزش بدهم شهرياري معتقد بود كه اين انجمن هم روي هواست و خانم سپهري براي حضور در كارگاه ما 
مناسب نيست. به رغم اين نظرات شهرياري تماس من با خانم سپهري ادامه دارد. فكر مي كنم در دو عرصه 

مي شود با او كار كرد: 
1. آموزش عرف پارلماني به انجمن زنان. من به خصوص حساس هستم كه اين دانش فني از خانم ها دريغ 

نشود. چون اگر زنان به اين دانش فني مجهز شوند معجزه خواهند كرد. 
از  الگويي  عنوان  به  كه  دوستي  انجمن هاي  نظرم  به  دوستي.  انجمن هاي  در  براي شركت  او  از  2. دعوت 
انجمن هاي عمومي و همكاني تشكيل مي شود و بايد با سرعت در ايران توسعه يابد، نبايد تك جنسيتي باشد 

و زنان و مردن و دختران و پسران جوان نيز بايد در اين انجمن ها عضو شوند. 

واكنش كتايون
به هر حال، امروز با خانم سپهري هم حرف زدم و گله كردم كه مگر نمي خواهد عرف پارلماني را ياد بگيرد؟ 
همين جا بايد اضافه كنم كه يكي دو سال پيش كليات عرف پارلماني را براي او توضيح دادم و پيشنهاد كردم 
كه به عطارديان پيشنهاد كند كه مشاوران كانون عالي )او، افتخاريان، شهره تصديقي، من و يكي دو نفر ديگر 
كه گاهي به مجامع سه جانبه اعزام مي شوند(  در دبيرخانه جمع شويم و يك سازمان دائمي از مشاوران ايجاد 
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كنيم و طبق همين قواعد عمل كنيم و به مرور نسبت به آموزش اين قواعد به انجمن هاي كارفرمايي عضو 
كانون عالي نيز تصميم بگيريم. اما اوضاع كانون آنقدر افتضاح است كه كم ترين قدمي در اين زمينه نمي تواند 
بردارد و حاال هم كه كفگير عطارديان ته ديگ را ليسيده حتي حقوق دو تا كارمند نامه رسانش را هم ندارد 

بدهد. منظورم از نقل اين خاطره اين بود كه خانم سپهري از سال ها پيش با اين قواعد آشنا شده است. 

در پاسخ من گفت كه يكي از اقوامش مريض شده و او در گير دوادرمان اوست و به محض اينكه فارغ 
شود اقدام مي كند. از او پرسيدم فكر مي كند اين چشم انداز وجود خواهد داشت كه اين قواعد را به انجمن 
زنان مدير آموزش بدهيم. استقبال كرد و از من خواست تا يك صفحه طرح در اين زمينه بنويسم تا به كميته 
آموزش انجمن بدهد. من قبول نكردم. گفتم وقتي اولين نشست معارفه با خودش برگزار شد در اين زمينه 
تصميم مي گيريم. منظورم اين بود كه زودتر در نشست معارفه شركت كند تا اهميت مطلب را بهتر دريابد. 

بعد نامه نگاري را شروع كنيم. 

در مورد عضويت در انجمن هاي عام با او صحبت نكردم. بايد ديد چقدر فرصت دارد و در اين زمينه چه 
خواهد گفت. 

خانم راجي
از او جدا شده است. مطلقًا چيزي از علت اين  خانم راجي همسر يكي از دوستان قديم است كه جديداً 
نيستم.  موافق  تلقي  اين  با  من  مي كند.  تلقي  را خصوصي  خانواده  مسائل  تمام  نمي دانم. همسرش  جدايي 
مي شود كه من - مثالً  - همسرم را بزنم و او اين كتك خوردن ها را خصوصي تلقي كند و اجازه نداشته 
باشد آبروم من را ببرد. به نظرم نوع حقه بازي ظريف در اين خصوصي بازي خلط مي شود. در چارچوب 
يك خانواده هم هيچ يك از اعضاء حق ندارند رفتار نادرست داشه باشند و به نظر من مي شود اين رفتارهاي 

نادرست افراد را افشاء كرد. بگذريم. 

همسر خانم راجي حدود 20 سال پيش براي همكاري به مؤسسه ما آمد و سال ها با هم كار كرديم. بعد او 
انتشارات مستقل خودش را ايجاد كرد. رابطه ما با خانم راجي هم از آنجا شروع شد. حاال كه جدا شده،  
مشغول ترجمه است. نمي دانم هزينه  زندگي را از كجا تأمين مي كند. نگران اوضاع اقتصادي او هستم. اما 
مي دانم ماهانه مبلغ  ناچيزي به خاطر بازنشستگي دريافت مي كند. و از راه ترجمه هم درآمدكي بايد داشته 

باشد. 

به هر حال در آخرين تماسم در مورد ترجمه كتاب دستورنامه با او صحبت كردم. لينك  سايت ها را به او دادم 
و قرار شد در يك نشست كليات عرف پارلماني را به او هم معرفي كنم. امروز دوباره با او حرف زدم. قرار 
شد شنبه هفته آينده ساعت 10 به دفتر بيايد. فكر مي كنم، مي شود بعد از معرفي عرف پارلماني براي تمرين 
و آموزش آن ها با او مشورت كرد. يكي از راه ها نيز تأسيس انجمن هاي همگاني دوستي است. بايد با ظرافت 
جلو بروم. او روحيه ي كارآفريني دارد و احتماالً طبق سبك خود با هر ايده اي كه خالقيت او را ناديده بگريد 

مخالفت خواهد كرد. 

تماس با دوستان دكتر معين
تعيين زمان و مكان برگزار نشست معرفي كليات عرف پارلماني به دوستاني كه دكتر معين معرفي كرده خيلي 

سخت است چون تمام وقت مشغول هستند و دفتر و محل مشخصي هم ندارند. هم مقامات سابق هستند!

با دكتر توفيقي كه اخيراً پدرش فوت شد براي روز چهارشنبه 9 اسفند در دانشگاه تربيت مدرس دانشكده 
مهندسي شيمي قرار گذاشتم. با دكتر صالحي نيز براي عصر همين امروز و بعد از نشست با دكتر شامخي قرار 
گذاشتم كه به هم خورد و نتوانست بيايد و قرار شد كه روز چهارشنبه با او تماس داشته باشم. فردا سه شنبه نيز 
گويا بايد با دكتر فراستخواه صحبت كنم. نمي دانم با اين همه گرفتاري كه اين  آقايان دارند خواهند توانست 

در كارگاه ما شركت مؤثر و طوالني مدت داشته باشند؟ 
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انعطاف پذير باش
امروز بار ديگر با دكتر بني اسدي هم صحبت كردم و چه اشتباهي هم كردم. او تماس گرفت. البته من از 
منشي ايشان خواسته بودم به او بگويد كه نظر من اين است كه نشستي براي معرفي كليات عرف پارلماني 
براي دوستان او داشته باشم. قباًل دكتر بني اسدي گفته بود كه چنين نشستي الزم نيست. او خودش در مورد 
اهميت اين موضوع براي انان صحبت كرده و آنان نيز اهميت قضيه را درك كرده اند. بنا بر اين، بهتر است 
اين افراد مستقيماً  در كارگاه شركت كنند. و من هم موافقت كردم. اما بعد كه زمان شروع كارگاه به عقب افتاد 
به اين نتيجه رسيدم كه هم براي حفظ رابطه و هم به اين دليل كه من براي هم مطالبي را گفته ام كه تكرار 
به نحوي  بني اسدي هم  آن ها در كارگاه براي ديگران ناخوشايند است و نگفتن آن ها براي دوستان دكتر 
ديگر ناخوشايند است. بعد از آن كه دكتر بني اسد تماس گرفت كفتم كه آيا منشي ايشان نكاتي را كه برايش 
توضيح داده ام به ايشان منتقل كرده است؟ ظاهراً  دست و پا شكسته منتقل كرده بودم. قضيه را بار ديگر براي 
دكتر بني اسدي توضيح دادم و از او خواستم موافقت كند تا براي دوستان جديد او هم نشت معارفه برگزار 
شود. موافقت كرد. قرار شد زمان و مكان را خودم با آنان هماهنگ كنم و  محل نشست مي تواند در دفتر آنان 

يا ما يا هر جاي ديگري باشد. 

بعد در مورد نشست آتي صبحت كردم. در نشست قبل دكتر بني اسد با پيشنهاد شهرياري مبني بر برناگزاري 
نشست آتي مخافت كرد و گفت كه دوستان بهتر است كه به طور جدي تر در اين نشست ها شركت كنند. در 
نبود نصاب نمي شد در اين زمينه هم تصميم گرفت. به همين خاطر قرار شد من تلفني نطر ديگران را هم در 
مورد نشست بعدي بپرسم و بعد تصميم بگيرم و نتيجه را اعالم كنم كه نشست آتي برگزار مي شود يا نه. در 
همين مورد با دكتر بني اسدي مشورت كردم و گفتم كه طبق دستورنامه، زمان برگزاري مجامع عادي و ساالنه 
در آئين نامه قيد مي شود و اصالح آئين نامه نيز مستلزم اخطار قبلي و نظر مثبت دوسوم آراء مؤخذه در يك 
نشست قانونًا فراخوان شده و به نصاب رسيده است. نكته اي كه دكتر بني اسدي به من گفت خيلي نگران 

كننده بود: انعطاف پذير باش!

همين انعطاف پذير بودن خارج از قانون مصوب يك گروه، آغاز سقوط اخالقي است. من انتظار دارم فردي 
مثل او كه داماد مهندس بازرگان است كه با نفرت از پفيوزي ما ايراني ها سخن گفته است، عوامل فرهنگي 

اين پفيوزي را شناسايي كنيم و نسبت به رفع تدريجي آن ها در جمع هاي خودمان دست كم بكوشيم. 

من در نشست هاي كارگاه بارها و بارها تأكيد كرده ام كه قواعد دستونامه رابرت خيلي انعطاف پذيرند مشروط 
به اين كه قبل از نقض آن ها جمع طبق همان قواعد پيش بيني شده آن ها را اصالح كند. و نه اينكه يواشكي 
آن ها را ناديده بگيرد. اگر قرار باشد چنين فرهنگي ادامه بيابد ديگر نيازي به اين قواعد نداريم. هروقت هركار 

كار كه دلمان خواست مي كنيم و گور پدر قانون مصوب گروه. 

به توجه به حساسيت نكته قوق مانده كه چه بكنم. به نظرم مي رسد كه بار ديگر قواعد مربوط به اختيارات 
مجامع فاقد نصاب را بررسي كنم و راهي قانوني بيابم و نه اينكه آن ها را دور بزنم. نتيجه اين ماجرا را با دقت 

و تأكيد نقل خواهم كرد. 

نشست بد
امروز ساعت 2 با دكتر شامخي در دبيرخانه انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري جلسه معارفه عرف 
پارلماني داشتم. فكر كردم اگر ساعت يك و نيم از دفتر بيرون بزنم ساعت دو آنجا خواهم بود. اميرآباد خيلي 
ترافيك سنگين بود. با اين همه يكي دو دقيقه بعد از 2 وارد سالن دبيرخانه شدم. دكتر شامخي روي يكي از 
صندلي هاي ميز هيأت رئيسه نشسته بود و با همراهش حرف مي زد. از او اجازه گرفتم كه بنشينم؟  اجازه داد. 

معناي حرفم اين است حتي من را به نشستن هم دعوت نكرد. 

صبحت هاي تلفني او با افراد مختلف و بعد گله از منشي و ور رفتن به اوراقي كه در كيسه هاي پالستيكي 
تپانده بود يك ربع تمام به طول كشيد. بعد سر فرصت و با حوصله رو به من كرد و گفت بفرماييد. من هم 
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از توي كيف پارچه اي و ارزان قيمت خودم كتاب انگليسي دستورنامه را بيرون آوردم و گفتم كه آمده ام اين 
كتاب را، محتواي آن  را،  تاريخچه كتاب و تاريخچه محتواي آن و نقش و اهميت آن را خدمت شما معرفي 
كنم. كتاب را از من گرفت و انگار كه قرار است به او بفروشم ورانداز كرد. در مورد اوردر اظهار نظر كرد  
و اينكه اودونانس به معناي بخشنامه است و من گفتم دقيق نمي دانم اما تا آنجا كه در خاطر دارم اوردنانس 
به معناي تداك است. بعد برايش توضيح دادم كه رولز آو اوردر به معناي قواعد نظام ،  قواعد انجمن است. 
چون اوردر در اروپاي قديم به معناي انجمن هاي مذهبي بوده است. بعد كه كتاب را به من داد عكس هنري 
مارتين رابرت را در پشت روكش جلد كتاب نشانش دادم و  گفتم كه اين فرد اين ويرايش اول اين كتاب را 
در سال 1876 منتشر كرده و اين نسخه، ويرايش دهم آن كتاب است كه در سال 2000 منتشر شده است و . . . 

الزم نيست آنچه را كه من براي او گفتم تكرار كنم. اين مطالب در اين نوشته ها زياد تكرار شده است. اما 
جايي در گفتگو صحبت من را قطع كرد و گفت كه خوب من چرا بايد اين چيزها را بدانم. گفتم: قباًل توضيح 
دادم كه ما يك كارگاه ده نفره براي آموزش و تمرين اين قواعد تشكيل داده ايم و دكتر معيين يكي از افراد 
اصلي و اوليه اين كارگاه است. حاال گروه تصميم گرفته كه خود را گسترش دهد و اعضاء گروه فهرست 
دوستاني را كه فكر مي كردند به اين كار عالقه دارند در اختيار من گذاشته اند تا من كليات اين قواعد را براي 
آنان معرفي كنم و بعد اگر مايل بودند در كارگاه ما شركت كنند. نام شما را هم دكتر معين به من داده است و 
بايد از دكتر معين پرسيد كه چرا نام شما را در اين رابطه به من داده است. البد ايشان فكر مي كردند كه شما 

به اين قواعد بايد عالقه داشه باشيد. 

در پاسخ به توضيح من گفت بله. شما در گفتگوي تلفني هم اين نكته را فرموديد. اما بعد از آشنايي با اين 
قواعد بايد چه كرد؟ من گفتم به خودتان مربوط است. اگر مايل بوديد در كارگاه شركت مي كنيد. اگر خواستيد 
مي توانيد اين قواعد را در انجمن هاي تحت مديريت خودتان آموزش بدهيد و به كار ببنديد. در غير اين 

صورت من اگر عالقمند باشيد فقط اين قواعد و اين كتاب را معرفي مي كنم و مرخص مي شوم. 

خودمان داريم
هرچند جزئيان گفتگو هايي كه منجر به مرحله بعدي شد به خاطر ندارم. اما خوب به خاطر دارم كه ناگهان 
وسط اين بحث بوديم كه دكتر شامخي ادعا مي كرد ما در فرهنگ خودمان هم از اين قواعد داشته ايم و من هم 
روي اين ايده تأكيد مي كردم كه اصاًل جامعه ايراني به خاطر خصوصياتي كه داشته براي شكل گيري انسان 
آزاد و مستقل با حقوق برابر مناسب نبوده است بنا بر اين نيازي و ضرورتي براي تصميم گيري افرادي با 
حقوق برابر وجود نداشته است و البته در اين ميدان من يك ضربه كاري زدم و پرسيدم نمي خواهيد بگويد كه 
در قران هم اين قواعد گفته شده است؟ كه خوب، حق داشت به او بربخورد اما خونسردي خودش را حفظ 

كرد. با اين همه بحث به جاي معرفي كتاب و قواعد عرف پارلماني به جاهاي بي خود كشيده شد. 

مشكالت من
البته من آدم خونسردي نيستم و بعضي حرف ها و رفتارها سبب مي شود كه تمام روحم كهير بزند. يكي از 
آن ها همين »خودمان داشته ايم« است. هميشه به خودم گفته ام البته كه نسبت به برخي تمدن ها، ملت ما در 
طول اين چند هزار سال كارهاي مهمي كرده و وقتي بريتانيا  و اروپا آنطور بوده اينجا اين طور بوده و از 
اين حرف ها. اما بالخره در قرون اخير و از جمله در تمدن يونان باستان اتقاق هايي رخ داد كه در ايران رخ 
نداد. بنا بر اين تاكي قرار است در واكنش به چيز نويي كه يك ديگر امروز يك پديده جهاني است بگوييم 

كه خودمان داشته ايم؟ 

متأسفانه يادم رفت روي اين نكته تأكيد كنم كه به فرض حتي بهتر از اين قواعد را هم پدران ما داشته اند و 
طبق آن عمل مي كرده اند- كه البته يك خيال و تصور واهي است،  اما فرض محال كه محال نيست - بسيار 
خوب. ولي آيا ما نسل ناخلف آنان قواعدشان را در كتابي مثل اين كتاب تدوين كرده ايم كه در اختيار مردم 
بگذرايم؟ آيا اگر اين كتاب را امپرياليست ها ننوشته بودند ما مي توانستيم با همين كيفيت توليد كنيم؟ وقتي 
چنين چيزي در ايران توليد نشده و امكان توليد آن ها وجود ندارد و جامعه هم اين همه به چنين قواعدي 
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نياز دارد چه بايد بكنيم؟ 

جزئيات نكاتي كه در اين گفتگو مطرح شد نيز براي خوانندگان احتمالي اين نوشته تازگي ندارد. اما تفاوت 
رويكردها و تلقي ها كه بين ما دو نفر در اين گفتگو به بيرون افتاد جالب است و من هم دلم مي خواهد از 

طريق نقل بي طرفانه اين گفگو همين تفاوت فرهنگي را به نمايش بگذرام. 

در ادامه و براي تشديد كردن تضاد من گفتم كه اصاًل تا قبل از شخم خوردن نظام هاي ماقبل مدرن در ايران 
اساسًا امكان پيدايش انسان آزاد از مناسبات سنتي و محدود و بسته روستاها و در مواجهه با گزينه هاي متنوع 
و حقوق برابر كه امكان تصميم گيري دموكراتيك را فراهم آورد وجود نداشه است. اما او هم ضمن اظهار 
شگفتي از اين حرف هاي من درست روي رويكردي مخالف اين اشاره مي كرد و از جمله به سر برآوردن 
فاشيسم از اروپا اشاره كرد و به مقايسه آنجا با ايران پرداخت كه هرگز چيزي مثل فاشيسم و نازيسم اروپايي 
را در تاريخ خود تجربه نكرده است. وي معتقد بود كه ملت ما ملت با فرهنگي بوده كه حتمًا قواعدي هم 
براي اداره مملكت داشه است. جالب است كه در گفتارش از اصطالح »كد« استفاه مي كرد. به عنوان نمونه 

اشاره كرد به كتاب »سياست نامه« و گفت كه اين كتاب پر است از كد هايي براي حكومت. 

وي همچنين به شكل گيري پارلمان در بيش از يك صد سال پيش اشاره كرد و من هم در واكنش به اين گزاره 
به او گفتم كه از يك صد سال پيش هم پارلمان ما و دموكراسي ما شباهتي ظاهري با پارلمان انگلستان داشته 
است و هيچ يك از كساني كه در همان زمان مشروطه را ترويج مي كردند به اندازه كافي با قواعد پيچيده ي 
ناظر بر پارلمان انگليسي آشنا نبوده اند. در اينجا بود كه باز شطرنج بازي برره اي را مثال زدم اما به نظرم دكتر 

گفت كه اين صحنه و اين سريال را نديده و موضوع برايش جالب هم نبود. 

در بخشي از اين گفتگو از من پرسيد كه اين قواعد در كدام كشورهاي حاكم است و من پاسخ دادم در 
بزرگترين  از جمله در هند كه گفته مي شود  آنگلوساكسون حاكم است.  از  برگرفته  نظام هاي سياسي  تمام 
دموكراسي دنياست. در ادامه توضيح دادم كه به نظر من دموكراسي هند نيز ميراث استعمار انگلستان در آن 
كشور است و خودم مي توانستم تصور كنم كه حاال چطور شاهد اسفند روي آتش خواهم بود. اما جالب 
است كه خونسردي و خوش اخالقي خودش را حفظ كرد و من بعداً به خودم گفتم الزم نبود اينقدر صريح 

با نظرات مردم مخالفت كني. 

از نظرم من در مورد دموكراسي در هند تعجب كرد اما من باز هم روي اين اختالف ها دميدم و گفتم حتي 
وقتي مسلمانان با غرب مبارزه هم مي كنند به اين معناست كه مدرن شده است و با تفكر و ابزارهاي مدرنتيته 
با غرب مبارزه مي كنند. در نتيجه حتي مخالفت با غرب نيز نوعي غرب گرايي است چون شما با همان اسلحه 
و با همان روش ها و با همان ارتش مدرنتيته با مدرنتيه مي جنگيد. به اين معنا، حتي مبارزه گاندي هم نوعي 
ميراث انگليسي است. خوب. اين حرف ديگر خيلي تند بود اما من تأكيد كردم كه گاندي يك حقوق دان بود 

و تحصيالت او در زمينه همه در انگلستان صورت گرفت و وي در مهد تمدن انگليس تربيت شد. 

ادامه چنين مواضعي قابل پيش بيني است: مرده شور اين قواعد را ببرند. البته دكتر شامخي با اين تندي واكنش 
نشان نداد اما من به او گفتم آقاي دكتر، من كه خدمت شما نيامدم. دكتر معين به بند تكليف كردند كه اين 
كتاب را خدمت شما معرفي كنم. خوب اگر دوست نداريد من هم اصراري ندارم و همين جا صبحت را قطع 

و رفع زحمت كنم. 

حساسيت نسبت به شوقي افندي
به نظرم، هم تأكيد من روي اينكه نام وي را دكتر معيين داده و هم اين بحث هايي كه تا اينجاي كار شده بود، 
او را كنجكاو كرد كه به بحث ادامه دهم. و گفت كه او تا يك ربع به سه وقت دارد و من دوباره شروع كردم 
اسناد را به صورت بسيار خالصه به او معرفي كردم. از شوقي افندي حرف زدم. و او با عالقه از من پرسيد 
كه آيا او در نوشته اش از همين كتاب حرف زده؟ من پاسخ دادم كه عرف پارلماني يك شاخه از حقوق است 
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و افراد مختلفي اين قواعد را مانند قواعد حج مدون و منتشر كرده اند. شوقي افندي هم در مورد اين قواعد 
حرف زده است. 

به استناد حرف هاي علي رجامند به دكتر شامخي گفتم كه او بعد از عباس افندي رهبر بهائيان بوده است اما 
در زماني كه اين مقاله را نوشته يك دانشجو بوده است. اين موضوع توجه دكتر شامخي را جلب كرد. 

ترجمه به عربي
سند ديگري كه توجه وي را حلب كرد مربوط به ترجمه عربي كتاب مي شود. به خصوص كه عنوان آن در 
ترجمه عربي خيلي تحريك كننده  است: قواعد نظام دموكراتيك يا قواعد رابرت براي اداره سازمان ها. براي 
توضيح دادم كه چاپ دوم برگردان عربي اين كتاب كه اصلش در سال 2000 در آمريكا منتشر شده در سال 

2005 منتشر شده است. پرسيد در كدام كشور؟ جواب دادم در بيروت كه زماني پاريس خاورميانه بود. 

بعد اسناد مربوط به پتنت دستگاه هاي آموزشي را نشان او دادم و گفتم كه كاركرد اين دستگاه ها و وسايل 
چيست و چطور اطالعات مربوط به پيشنهادهاي پارلماني را به روش بسيار سريع و ساده در اختيار كاربر 

قرار مي دهند. 

اسم من را خط نزنيد
يك ربع مانده به ساعت 3 بحثم را تمام كردم و به جمع كردن اسناد مشغول شدم. در اينجا بود كه دكتر 
شامخي به من گفت به هر حال اگر كارگاهي براي آموزش اين قواعد برگزار كرديد نام من را خط نزنيد. من 

هم دوست دارم كه دانشم را در اين زمينه ارتقاء بدهم. 

از ايو رويكرد او بسيار لذت بردم. اما به او گفتم، شركت در اين كارگاه يك شرط دارد. پرسيد چه شرطي؟ 
گفتم من با تك تك عالقمنداني كه قرار است در اين كارگاه شركت كنند صحبت مي كنم. كليات اين قواعد 
را برايشان توضيح مي دهم متن فارسي آن را هم اگر بخواهند در اختيارشان مي گذارم تا مطالعه كنند. چون 
شرط ما اين است كه قواعد مندرج در اين كتاب به صورت قواعد آپري يوري و از پيشي گروه خواهد بود. 
ما در چارچوب اين قواعد بازي خود را شروع مي كنيم و هركس مي توانيد با هر قانوني و قاعده اي كه در 
اين كتاب مخالف بود پيشنهاد اصالح آن را مطرح كند و فقط اگر طبق قواعد مندرج در اين كتاب اصالح 

شد طبق آن عمل خواهيم كرد. 

دكر شامخي ابتداء با اين شرط مخالفت كرد. من گفتم ما چاره اي نداريم كه وقتي يك بازي را شروع مي كنيم 
سر قواعد بازي توافق كنيم. بنا بر اين شما بايد براي شروع كار اين قواعد را به عنوان قواعد شروع بپذيريد، 
اما اگر با هر قاعده اي مخالف بوديد بايد مخالفت خود را آن قانون را در گروه مطرح كنيد و فقط وقتي نظر 

شما رأي آورد آن قانون حذف يا اصالح مي شود. 

علت موافقت دكتر 
دكتر با اين شرط موافقت كرد و اعالم آمادگي كرد كه به قول خودش براي ارتقاء دانش خودش در اين زمينه 
در كارگاه ما شركت كند. به اين ترتيب نشست به هدف خود رسيد. اما به جاي بحث هاي تئوريك و نيز به 
جاي تأكيد بر اينكه ايران هيچ كدام از اين قواعد را نداشته يا ندارد، وقتي بحث كاربردي مطرح شد، دكتر 
مشايخي قضيه را خيلي ساده درك كرد و مفهوم شرط من را هم به خصوص خيلي عالي درك كرد و خيل 
سريع هم قبول كرد. اين تجربه نشان مي دهد كه من اگر در بعضي از موارد بيشتر به محتواي اين قواعد بپردازم 

و كم تر روي تمدن انگلوساكسون تأكيد كنم زودتر به هدف مي رسم. 

نياز به اپوزيسون خردمند
وقتي شرط من را قبول كرد من گفتم كه دكتر، ما به يك اپوزيسيون خردمند و با فرهنگ نياز داريم. بنا بر 
اين منتظريم كه نظرات مخالف خود را در مورد اين قواعد اعالم كنيد و پيشنهاديها اصالحي خود را ارايه 
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دهيد و اگر رأي آورد همه طبق آن عمل خواهيم كرد. خيلي خوشحال شد و جلسه به خوبي به پايان رسيد.

لغو قرار با دكتر صالحي
از همان جا به دكتر صالحي زنگ زدم. قرار بود كسي به او خبر بدهد كه نشست او برگزار خواهد شد يا نه. 
به من گفت كه هنوز به من زنگ نزده اند. بنا بر اين چهارشنبه بار ديگر براي نشست هماهنگ خواهيم كرد. 

قبول كردم و بعد از خداحافظي دوباره با دكتر مشايخي از دبيرخانه بيرون زدم. 

كارهاي فردا
فردا بايد با دكتر فراستخواه صحبت كنم. ساعت دو نيز به كارگاه كارشناسان خواهم رفت. بايد نامه اي هم 

براي اعضاء كارگاه هم انديشي ارسال كنم. گزارش اين كارها مي ماند براي نشست بعدي. 
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سه شنبه 8 اسفند 1391
امروز با تعداد ديگري از اشخاص در مورد معرفي كليات عرف پارلماني قرار گذاشتم. در شانزدهمين نشست 
كارگاه آموزش عرف پارلماني براي شوراياري ها شركت كردم. همانجا بود كه مهندس سيد محمد بهشتي 
زنگ زد و تعدادي از هنرمندان عضو خانه سينما را معرفي كرد كه مي خواهند عرف پارلماني را ياد بگيرند. 
بعد گوشي را به آقاي اثباتي داد كه طراح لباس شخصيت اول نخستين مجموع داستان تلويزيوني بود كه 
حدود 20 سال براي شهرداري تهران ساختم. در همين مالقات بود كه دريافتم غزل سركار نرفته و مادرش 

در اين زمينه با عبدالحسيني صحبت كرده است. مشروح اين رويدادها.

دعوت براي نشست مشترك
پيروي گفتگوي قبلي با دكتر بني اسدي، امروز با آقاي بازرگان در مورد معرفي كليات عرف پارلماني صحبت 
كردم و از او پرسيدم كه آيا موافق است كه با دو نفر ديگر، حامد سحابي و سپهر محمدي نشست مشترك 
داشته  باشيم؟ كه قبول كرد. بعد پرسيدم آيا موافق است كه نشست مشترك يا در دفتر آنان و يا در دفتر ما 
باشد؟ كه موافقت كرد. بعد پرسيدم آيا اجازه مي دهد خانم شعباني منشي شركت بنياد صنعتي ايران ادامه 
هماهنگي بين ما را بر عهده بگيرد؟ باز هم موافقت كرد. تشكر كردم. و در مراحله بعد با سحابي و سپهر 
محمدي هم همين سؤال ها را مطرح كردم. همه با اينكه نشست مشتركي در شركت دكتر بني اسدي داشته 
باشيم موافقت كردند. بعد از خانم شعباني درخواست كردم كه با موافقت آقاي بازرگان نسبت به هماهنگي 
در مورد ساعت و تاريخ برگزاري اين نشست مشترك به ما كمك كند و او نيز قبول كرد. بايد منتظر باشم تا 

زمان و تاريخ نشست را مشخص كند. 

قرار با دكتر فراستخواه
امروز به دكتر فراستخواه هم صحبت كردم. گمانم نشست ما به چهارشنبه هفته بعد در دفتر انجمن اخالق افتاد 
و قرار شد كه قبل از آن با او و براي قطعي شدن نشست تلفني با او صبحت كنم. جالب است كه به ذهنش 
هم خطور نمي كند كه بگويد من به شما زنگ بزنم. مي  گويد تو به من زنگ بزن و از من بپرس كه من كار 
داردم يا نه. خوب. اين همه البد به روش مقامات مربوط مي شود. مثل دكتر معين كه از من خواست هروقت 
برايش ايميلي فرستادم تلفني به منشي او هم خبر بدهم. به نظرم همين نكته ها و بي توجهي من به اين مسائل 

است كه به اين نوع رابطه تداوم مي دهد. 

سكوت مهرعليزاده
چندين بار به مهرعليزاده تلفن زدم جوابي نداد. جالب است كه هيچ وقت زنگ هم نمي زند كه بپرسد من 
كي  هستم و چرا زنگ مي زنم. البته پيش داوري شايد درست نباشد. هنوز نمي دانم چرا جواب نمي دهد. شايد 

مشكلي داشته باشد. 

دستور نشست هدفهم
امروز برنامه هفدهمين نشست كارگاه هم انديشي عرف پارلماني را آماه كردم و براي اعضاء فرستادم. يادم 
باشد كه ايميل دكتر اميري به خاطر پرشدن فضاي ايميل برگشت شد. دوباره برايش فرستادم. دوباره برگشت 

شد. بعد از يك تالش ديگر بايد حتمْا تلفني به او خبر بدهم. متن دستور نشست: 

برنامه هفدهمين نشست كارگاه آموزش قواعد عرف پارلماني
يكشنبه 13 اسفند 1391

به رغم پيشنهاد مهندس بهرام شهرياري و حمايت مهندس محسن رزم خواه مبني بر نابرگزاري هفدهمين 
نشست هم انديشي عرف پارلماني در نشست شانزدهم، به دليل نبود نصاب اين پيشنهاد امكان طرح و بررسي 

نداشت. 

به عالوه، از آنجا كه تعيين روز برگزاري مجامع عادي و ساالنه ي هر گروه سازمان يافته، از عناصر آئين نامه اي 
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است، هر نوع تغيير و اصالح آن، مستلزم اخطار قبلي و رأي مثبت دوسوم آراء مؤخذه در مجمعي قانونًا 
فراخوان شده و به نصاب رسيده است. 

با عنايت به قواعد دستورنامه اي فوق،  كه مصوبه گروه است، امكان لغو نشست هفدهم وجود ندارد و در 
نتيجه نشست هفدهم طبق دستور از پيش تعيين شده، رأس ساعت 7/30 روز يكشنبه 13 اسفند ماه 1391 در 

محل دائمي برگزار خواهد شد. 

اخطار قبلي
1. داود حسيني اخطار داده است كه در آن نشست پيشنهاد اصالح دستورنامه اختصاصي گروه مبني بر حذف برخي 

قواعد در مجامع كم  تر از دوازده نفر را خواهد داد. اين قواعد به نقل از دستورنامه رابرت، به شرح زير است: 

رويه  در بوردهاي كوچك. در نشست  بوردهايي كه در آن ها بيش از حدود يك دوجين 
عضو حضور نداشته باشند، بعضي از تشريفاتي كه در مجامع بزرگ ضروري هستند مانع 
كار مي شوند. قواعد ناظر بر چنين مجامعي با قواعدي كه در مجامع ديگر به كار مي روند، 

در جبنه هاي زير تفاوت دارند:
• اعضاء ملزم نيستند پيش از طرح پيشنهاد يا صبحت، كه مي توانند در حالت نشسته 

نيز انجام دهند، كسب صحن كنند.
•  پيشنهادها به حمايت نياز ندارند.

• دفعاتي كه يك عضو مي تواند در مورد يك موضوع صحبت كند محدود نيست، 
و پيشنهادهاي ختم يا محدوديت مذاكره به طور كلي نبايد مورد بررسي قرار بگيرد 

)بنگريد: 15 و 16(.
• مذاكره غيررسمي يك موضوع وقتي پيشنهادي در دست بررسي نباشد مجاز است. 
• گاهي اوقات كه طرحي براي تمام حاضران كاماًل روشن است، مي توان بدون ارايه  
اين وجود، به جز در موارد توافق عمومي، تمام  با  باره اش رأي گرفت.  پيشنهاد در 
اقدام هاي پيشنهادي بورد بايد با اخذ آراء در چارچوب قواعد مشابه ساير مجامع به 
تصويب برسد، جز اين كه در ابتداء با بلند كردن دست مي توان رأي گرفت، كه در 

چنين نشست هايي روش بهتري است. 
• رئيس الزم نيست هنگام به رأي گذاشتن مسائل برخيزد.

و،  كند؛  خود صحبت  كرسي  ترك  و  برخاستن  بدون  مي تواند  مذاكره  در  رئيس   •
مشروط به قواعد يا عرف در هر بورد خاص )كه بايد صرف نظر از اينكه چه تعداد 
طرح  مي تواند  معموالً  شود(،  رعايت  نواخت  يك  شكل  به  مي شوند  حاضر  اعضاء 

پيشنهاد كند و به تمام پيشنهادها رأي بدهد. 
پيشنهاد داود حسيني اين خواهد بود كه در مجامع گروه همان قواعد ناظر بر مجامع با تعداد بيش از 12 نفر 

حاكم باشد. 
2. داود حسيني همچنين اخطار داده است كه در آن نشست پيشنهاد نابرگزاري مجمع عادي روز يكشنبه 27 

اسفند را نيز مطرح خواهد كرد. 

دستور نشست هفدهم
1. گزارش اعضاء از فعاليت هاي ترويجي آموزشيِ عرف پارلماني

2. تصويب پيشنهادي مبني بر تعيين محل برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي مدعوان 
3. طرح و بررسي پيشنهادهاي داود حسيني مبني بر اصالح بخشي از دستورنامه و لغو نشست آتي

4. رسيدگي به كارهاي جديد 
8 بهمن 1391 
داود حسيني
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به نظرم دستور جلسه با توجه به حواشي كه داشت خوب تنظيم شده است. شهرياري و رزم خواه پيشنهاد 
كردند كه نشست آتي اصاًل برگزار نشود. قرار هم شد رأي گيري شود و بعد اگر تعداد كافي براي نصاب 
حاضر نشدند جلسه كن  لم يكن شود. اما ضمن اشاره به قواعد دستور نامه در اين زمينه، چند نكته ي آموزشي 

در همين تجربه مندرج است كه به نظرم خيلي خوب آمد. 

بعد از ارسال ايميل به منشي عطارديان، آرياكيان و دكتر معين زنگ زدم و اطالع دادم. البته منشي دكتر معين 
گوشي را برنداشت. معلوم نيست وقتي دكتر معين نباشد آنجا چه خبر خواهد بود. 

گزارش شانزدهمين نشست كارگاه كارشناسان
در اين نشست عالوه بر نكات آموزشي در مورد عرف پارلماني نكات بسيار زياد ديگري نيز مطرح شد. اما 
حاال خيلي خسته ام. اگر در نوشتن اصرار كنم احتماالً به خاطر خستگي مطالب را خالصه روايت خواهم كرد 
و حيف است. گزارش اين نشست، صحبت تلفني با بهشتي و گلسرخي و داستان غزلكم را فرداد روايت 

خواهم كرد. 

وقتي از جلسه برگشتم به خاطر اين واكنش هاي مثبت آنقدر خوشحال بودم كه به خودم يك دل سير خواب 
پاداش دادم. اما شايد به خاطر صرف يك فنجان قهوه خوابم نبرد و حاال بايد جورش را بكشم. 
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پنجشنبه 10 اسفند 1391
ديروز به دكتر توفيقي و دكتر صالحي از دوستان دكتر معين كليات عرف پارلماني را معرفي كردم. نيز، مهندس 
عطارديان اطالع داد كه به خاطر دستور پزشكان مبني بر كاستن از حجم فعاليت هايش، از اين پس در كارگاه 
عرف پارلماني شركت نمي كند اما از هيچ كمكي به ترويج اين قواعد دريغ نخواهد ورزيد. در ضمن اين نكته 
را هم گفت كه با توجه به نبود او در كارگاه، اگر مايليم باشيم مي توانيم كارگاه را در دبيرخانه كانون عالي 
برگزار كنيم.اين حرف به اين معناست كه ديگر نمي توانيم در سنديكاي شركت هاي ساختماني كارگاه برگزار 
كنيم. مشروح اين حوادث در ادامه گزارش مي شود، اما پيش از آن گزارش نشست شانزدهم كارشناسان ستاد 

اجرايي شوراياري ها:

غيبت غزل 
وقتي وارد محوطه ستاد شدم سفيري داشت قدم مي زد. با هم حال و احوال كرديم و وارد ساختمان شديم. در 
سالن كارشناسان دنبال غزل گشتم. نبود. اما به جاي او خانم ديگري پشت يكي از ميزها نشست بود. سفيري 
توضيح داد كه دخترم را امروز نديده است و آن خانم هم، هرچند فارغ التحصيل دانشگاه است و بسيار با 
سواد اما كارشناس نيست و به عنوان منشي و نامه نويس استخدام شده است. غيبت غزل ناراحتم كردم. خيلي 

دلم برايش تنگ شده بود.

در اتاق كنفرانس كسي نبود. بعد عبدالحسيني آمد و خيلي طول كشيد تا بقيه حاضر شوند. به عبدالحسيني 
ندارد.  اين كار را دوست  برايم توضيح داد كه گفته  بعد  بله. و  به شما گفته كه نمي آيد. گفت  گفتم غزل 
خبرنگاري را هم دوست ندارد. از او پرسيده ام خوب چه كاري را دوست داري؟ جواب داده كه نمي دانم اينجا 
چه كارهاي هست كه بدانم دوست دارم يا ندارم. بعد برايم توضيح داد ديروز كه رفت امروز صبح مادرش 
زنگ زد تا براي من توضيح دهد كه چرا غزل نيامده است. مي خواست من را ببيند و من هم به او گفتم كه 

مي توانيم در دفتر آقاي حسيني يكديگر را ببينم. 

خوب با شنيدن اين حرف ها متأسفم شدم. احساس مي كنم دخترم هنوز به آن بلوغ فكري و رشد شخصيتي 
كافي نرسيده است كه اهميت و جذابيت اين كار را درك كند. فهميدم اين كفش براي پاي غزل خيلي بزرگ 
ناديده بگيرد.  نباشد و قضيه را  است. از عبدالحسيني تشكر كردم و به او گفتم كه اصاًل ناراحت موضوع 
مي دانم كه هم او و هم تمام كارشناسان ستاد دوست داشتند در ازاء كمك هايي كه من به آنان مي كنم بيشترين 
كمك ها را به غزل بكنند و بهترين فضاي كاري را براي غزل فراهم آورند. اما متأسفانه غزل از سنش كوچكتر 
است و با تصويري كه عنوان »دانشجوي سال سوم برنامه ريزي اجتماعي« در ذهن افراد مي آيد خيلي فاصله 

دارد. به نظرم بايد اين پرونده را با تأسف و اندوه ببندم. 

امروز حوالي ظهر غزل زنگ زد و احوالم را پرسيد. در مورد كار از او پرسيدم. همان حرف هايي را كه به 
عبداحسيني گفته بود بازگو كرد و در آخر گفت كه من حاال مي فهمم كه حتي رشته برنامه ريزي را هم دوست 

ندارم. من هم سعي كردم با خونسردي به او بگويم خوب، اگر دوست نداري ادامه نده. 

بعد از اين گفتگوي كوتاه از او پرسيدم:  خوب مطلب بعدي؟ و مطلب بعدي  در كار نبود. با او خداحافظي 
كردم. مي دانم در شرايط فكري و روحي اي نيست كه به اين مسائل اصاًل اهميت بدهد. تمام اين ها اسباب 

اندوه من شده اند. 

مباحث در كارگاه
موضوع اول در كارگاه طرح پرسش اعضاء از خانم ميالني و آقاي نيك فالح بود. اين دو در نشست هاي قبلي 
دو پيشنهاد ابطال و اصالح مصوبه را توضيح داده بودند. قرار بود در اين جلسه اعضاء از اين دو در مورد 
اين پيشنهادها سوال كنند. نخستين سؤال را عبدالحسيني پرسيد: معناي رويه هايي كه بر اساس حكم رئيس يا 
ابطال حكم رئيس باطل مي شوند چيست؟ اين عبارت در متن كتاب بود. اما هيچكس توضيحي در اين باره 

نداد و من هم منتظر بودم تا اگر كسي از كنفرانس دهندگان سوال نكرد من از اعضاء سوال كنم. 
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اين سؤال باعث شد تا مفهوم رويه در علم حقوق به بحث گذاشته شود و معناي حكم رئيس و ابطال حكم 
رئيس دوباره باز شود و معناي رويه ها در اين مورد خاص نيز بررسي شود. 

يكي ديگر از سؤال هاي عبدالحسيني به بي اثر شدن اخطار قبلي مربوط مي شد. در هر دو مورد نيك فالح 
نتوانست درست پاسخ دهد. روشن است كه ذهن تيز و هوشياري ندارد. در عوض بسيار عالمند است و با 

پيگيري خودش را جلو مي كشاند. 

محدود كردن عليپور
طبق معمول عليپور با خاطر آسوده هر سؤالي كه به ذهنش مي رسد مطرح مي كند و بر خالف بقيه، هي وقت 
مي گيرد و حرف هاي بي ريط مي زند. در ادامه جلسه، من از او خواستم وقتي دست بلند مي كند و من به او 
اشاره مي كنم به اين معنا نيست كه به او صحن داده ام. بلكه به اين معناست كه او بايد براي رئيس توضيح 

بدهد كه چه مي خواهد بگويد. و اگر در دستور بود و رئيس اجازه طرح آن را داد بايد مطرح كند 

بعد از اين توضيح ها دست بلند كرد. از او پرسيدم چه مي خواهد بگويد. گفت در مورد موضوع بالفاصله در 
دست بررسي مي خواهد توضيح بدهد. بعد از كالس پرسيدم نام اين پيشنهاد عليپور چيست؟ بچه اشتباده 
جواب دادند. از مظاهري كه قرار است پيشنهاد تقاضا ها و سؤال ها را توضيح بدهد خواستم تا او بگويد كه 
عنوان پيشنهاد عليپور چيست؟ او هم نمي دانست. بعد با هم تمام 5 تقاضا را مرور كرديم تا همه دريافتند كه 
تقاضاي او در دسته پنجم جا مي گيرد و عنوان آن »تقاضاهاي ديگر« است. بعد شرايط طرح اين پيشنهاد را 
مطرح كردم. از جمله گفتم وقتي كسي در حال حرف زدن است طرح اين پيشنهاد خارج از دستور است. پس 
صبر كن تا صحبتم تمام شود. بعد كه صحبتم تمام شد، او دوباره اجازه گرفت. بعد برايش توضيح دادم كه 
براي طرح اين پيشنهاد هيچ كس نبايد مخالف باشد. در غير اين صورت بايد در موافقت با مخالفت با اين 

تقاضا رأي گيري شود. بعد رأي گرفتم اكثريت موافق بود. 

منظور از نقل تمام اين ماجرا اشاره به روشي در آموزش عرف پارلماني است. به اين معنا كه اعضاء  كارگاه 
را راحت مي  گذارم كه طبق همان روش سنتي خودشان حرف بزند. سوآل كنند يا جواب بدهند. اما از آنان 
مي پرسم كه چه مي خواهند بگويند. بعد روش درست و زمان درست طرح آن را به آنان آموزش مي دهم. به 

نظرم اين روش خيلي خوب دارد جواب مي دهد. 

رئيس كاره اي نسيت
در بخشي از همين بحث بود از بچه ها خواستم به اين نكته توجه كنند كه رئيس حتي در دادن صحن هم 
اختيار ندارد. به همين خاطر، اگر كسي بخواهد نظرش را در مجمع مطرح كند،  اين رئيس نيست كه حق دادن 
صحن دارد، بلكه اين مجمع است كه چنين حقي را دارد در نتيجه رئيس بايد از مجمع بپرد كه با صحبت 

عليپور موافق هستند يا نه؟ و اگر موافق نباشند كسي نبايد صحبت كند. 

بعد از اين بحث ها، براي هر يك از بچه يك پيشنهاد ديگر را تعيين كردم تا كنفرانس بدهند. خانم شرفي نام 
آنان را نوشت و بايد از او بخواهم يك كپي از فهرست نام آنان به من هم بدهد. تجربه كنفرانس ها نشان داد 

خيلي خوب است. 

بخش دوم: برنامه ريزي
در بخش دوم كارگاه، از مرور تعريف برنامه ريزي شروع كردم. از بچه ها درخواست كردم متن را پشت و 
ور كنند. بعد از آنان خواستم مفاهيم مندرج در تعريف برنامه ريز را به خاطر بياورند. بعد با هم 5 مفهوم را 
مورد بررسي قرار داديم. من پرسيدم خوب. چرا بايد برنامه نويسي شود؟ كه همه جواب درست دادند: براي 

جلوگيري از اتالف وقتي و سرمايه. 

گفتني است كه من دو سه روز قبل از طريق ايميل از خانم شرفي خواسته بودم كه كپي متن برنامه را در 
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اختيار بچه ها بخواهد و از طرف من از خانم ها تقاضا كند كه به صورت تمريني از اين متن دفاع كنند. اما 
خانم شرفي به من گفت كه اصاًل ايميلش را باز نكرده است. من تعجب كردم. او گفت كه بيمار بوده است. 
من گفتم بسيار خوب به من اطالع مي داديد تا من نامه ها را براي كس ديگر ي ارسال مي كردم. رفتارش قابل 
دفاع نبود و از تندي لحن من به نظرم كمي رنجيد. به هر حال متن را براي كپي ارسال كرد و من از خانم ها 
خواستم كه به صورت آزمايشي و تمريني از طرح دفاع كنند. و براي اين درخواست خود توضيحي ارايه دادم: 

قواعد براي رأي 
به بچه ها يادآوري كردم كه از ابتداء برگزاري كارگاه قرار بود بسته اي از پيشنهادهاي الزم را كار كنيم و به 
صوت تمريني به تدوين يك برنامه آموزش عرف پارلماني به شوراياري ها تدوين بپردازيم. اما در يكي دو 
جلسه قبل همه به پيشنهاد آقاي عبدالحسيني مبني بر تعويق اين پيشنهاد به شهريور رأي مثبت داديم. اما در 
جلسه بعد كه من درخواست كردم باز همين پيشنهاد در دستور قرار بگيرد، با زهم جمع به ين پيشنهاد رأي 

داد. بعد پرسيدم: چرا؟ قرار باشد جمع داراي نظر و رأي نباشد كه اين قواعد به چه درد مي خورد؟

كمي در اين باره حرف زدم و با ارايه مثالي از كتاب گلستان سعدي مبني براي حكمت »روغ مصلحت آميز 
به ز راست فتنه انگيز است«، مهجور بودن فلسفه و تفكر فلسفي و عقلي در ايران را تحليل كردم و گفتم 
مردمي كه  داراي عقيده و نظر نيستند به اين قواعد نياز ندارند. و براي داراي نظر شدن نيز بايد از نظر فكري 

تالش هاي عظيم صورت بگيرد. به هر حال، اين نكات هم به نظرم با استقبال مخاطبان مواجه مي شود. 

با اين قرار و مدارها ختم نشست را اعالم كردم. اما در حاشيه نكاتي بين من و عبدالحسيني رد و بدل شد 
كه جاي ذكر دارد. 

موضوع دروغ
اجتماعي  قرار مي داد كه عوامل  تأكيد  را مورد  اين جنبه مسأله  بود. عبدالحسيني  بحث مان در مورد دروغ 
سبب دروغ گويي مي شود. به عنوان نمونه به خاطره اي از حضور يك دوست آمريكا نشين به ايران نقل كرد. 
دختر نوجوان آنان از ديدن اين همه شعارهاي ضد آمريكايي تعجب كرده بود. با هم به مشهد مي روند. قصد 
طواف مي كنند قرار مي شد دختر آمريكايي ايراني را تا مدخل زنانه بدرقه كنند. آنجا نگهباني با مالطفت از 
او مي پرسد آمريكايي هستي؟ و دختر جواب مي دهد: نه. آلماني هستم. عبدالحسيني در ادامه گفت: با تعجت 
بگويم  ترسيدم  داد:  پرسيديم. جواب  از خودش  نمي دانست.  هم  او  گفت؟  دروغ  چرا  پرسيدم:  دوستم  از 
آمريكايي هستم. من هم حرف عبدالحسنيي را تأييد كردم و گفتم به همين خاطر نبود امنتيت فردي است كه 
دروغ به يك عادت اوليه در ميان ما بدل شده است. او بر ضرورت فعاليت هاي اجتماعي براي جلوگيري از 
دروغ گويي تأكيد مي كرد. من هم ضمن تأييد تأكيد كردم اما دروغ امري اخالقي است و مخاطب اخالق فرد 
است و نه جمع. بعد به تجربه هاي مباحثمان در ماپا اشاره كردم كه تناقض بين راستي و موفقيت در جامعه 
را با ارايه تعريفي هماهنگ از موفقيت حل كرده بودم و خودم نيز از آن تاريخ كوشيدم كه به همين تعريف 

از موفقيت پايبند باشم. 

مشروعيت اخالقي قوانين
ً  به ذهنم رسيده است براي اولين بار با يك نفر ديگر در ميان  در ادامه همين بحث ها بود كه نكته اي را كه اخيرا

گذاشتم. و آن مسأله ي مشروعيت اخالقي قوانين و روش برخورد با قوانين نامشروع بود. 

از سال ها پيش كه درگير بررسي كد هاي اتيكز بودم مي ديدم كه در تمام اين كدها، رعايت قانون به مثابه يك 
ارزش اخالقي مورد تأكيد قرار گرفته است. حتي در دستور نامه رابرت نيز تصريح شده است كه هر پيشنهاد 
خارج از قانوني خارج از دستور خواهد بود. اما براي من اين سؤال اساسي حل ناشده باقي ماند كه آيا قوانيني 
كه افراد نامشروعي مثل نمايندگان مجلس شوراي اسالمي تصويب مي كنند مشروعيت اخالقي دارد يا ندارد؟ 
بديهي است كه اين نمايندگان در شرايطي وارد مجلس شوراي اسالمي مي شوند كه تمام رقباي اصلي سياسي 
آنان حذف شده اند. و قانون اساسي و شوراي نگبهان از شكل گيري احزاب سكوالر و دموكرات جلوگيري 
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كرده است. در چنين شرايطي نمي توان پذيرفت كه قوانين مصوب اين مجلس قانون مصوب كل ملت ايران 
است. در نتيجه كل ملت ايران نيز مجاز است اخالقًا اين قوانين را مشروع نداد. اما يك گروه  از فعاالن اتيكال 

چه بايد بكنند؟ و به چه مجموعه ي قانوني بايد پايبند بمانند؟ 

اين نكات را با عبدالحسيني در ميان گذاشتم. به نظرم او هم با نامشروع بودن قوانين مصوب مجلس شوراي 
اسالمي موافق بود. اما جواب سؤال من به ذهنش نمي رسيد. من گفتم: به نظرم من، گروهي از مردم ايران كه 
در پي ساختن جامعه اي نو و اخالقي هستند مي توانند بين خودشان توافق كنند كه به قواعد اين كتاب پايبند 
بنمانند و بعد كه يك گروه حاكم اخالقي به اين شيوه به حكومت رسيد كل قوانين را مورد بازنگري قرار 
دهد و تازه قوانيني كه در آن مجلس مشروع به تصويب رسيد مشروعيت قانوني پيدا خواهد و فقط بعد از آن 
است كه مي توان از مردم انتظار داشت كه اخالقًا از قوانين پيروي كنند و رعايت اخالق را در كدهاي اتيكز 

پروفشن ها گنجاند. 

به نظر خودم اين يك راه حل سياسي براي يك مسأله اخالقي و قانوني است. و بايد در جريان بحث در مورد 
كد اتيكز و پروفشن ها به آن توجه كنم و آن را بسط بدهم. واكنش عبدالحسني نيز منفي نبود. 

گفتگو با دكتر توفيقي
دكتر توفيقي يكي از كساني است كه دكتر معين معرفي كرده است. به صورت مبهم به خاطر دارم كه روزگاري 
او وزير علوم دولت خاتمي شد. شايد بعد از استعفاي دكتر معين. بعد از چند بار تماس تلفني و خاتمه يافتن 
مراسم ختم پدر وي، سرانجام ديروز ساعت 11 در اتاق شماره 607 دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه تربيت 
مدرس با او مالقات كردم. البته حدود 20 دقيقه اي دير رسيدم. چرا كه مسير را اشتباه رفته بودم و از پيشت 
دانشكده وارد پاركينگ ساختمان شدم. با خوشرويي به توضيح هاي من گوش داد و گفت كه در اين تهران و 

با اين ترافيك سر وقت رسيدن ممكن نيست. 

وقتي وارد شدم متن انگليسي يكي از دانشجويان را داشت ويرايش مي كرد. پس بايد انگليسي او به نسبت 
خيلي خوب باشد. بعد متن را به دانشجوي خود دارد و من كارم را شروع كردم. 

ابتداء توضيح دادم كه چرا مزاحم او شدم و چرا و با چه هدفي دكتر معين وي را معرفي كرده است. از روند 
برگزاري كارگاه صحبت كردم و اينكه قرار است اعضاء كارگاه زياد شود و هريك از اعضاء حاضر فهرست 

دوستاني را كه مناسب مي دانند داده اند و شما نيز جزو فهرست دكتر معين بوده ايد. 

بعد كتاب را در اختيار وي قرار دادم و گفتم كه مي خواهم اين كتاب، محتواي آن، تاريخچه ي محتواي آن، 
نقش و اهميت آن و ضرورت آموزش آن را توضيح دهم. او هم با توجه و دقت تمام گوش كرد و من تقريبًا 

تمام آنچه را كه الزم و مفيد مي دانستم برايش تشريح كردم:

از پيشگفتار خالصه كتاب كد آوردم كه بخش كمي از اين عرف پارلماني به يونان باستان مي رسد. بعد با 
ذكر جمله اي از اساسنامه آتن از كتاب ارسطو و نيز نقل نكته اي از طباطبائي مورخ در مورد اين اصل كه هر 
شهروند آتني دست كم يك بار در شوراي شهر حضور يابد، به روم و از آنجا به لندن و از آنجا به پارلمان 
انگلستان رفتم و تاريخ بسط پارلمان انگلستان را از زماني كه مستر اسپيكر را دراگينگ مي كردند تا نخستين 
اصل مصوب پارلمان مرور كردم و همين جا بود كه به ضرورت قواعد رسيدم و بعد از تشريح قواعد و نمايش 

اختراع نامه هاي اداره آمريكا بحث را به جلو بردم. 

گفتني است كه در ميان صبحت هاي من گاهي همراه وي زنگ مي زد و هنگامي كه دكتر مشغول صحبت بود 
من به وارسي اتاق او مي پرداختم: سرتاسر ديوارهاي اتاق پر بود از پرونده هاي كاغذي كه با گيره به ديوار 
آويزان شده بودند. به فكرم رسيد آن ها را بشمارم اما در تماس هاي تلفني وي اين كار را درست نمي دانستم. 
اما هنگامي كه مردي براي گرفتن امضاء تعدادي سند داخل اتاقك استاد شد، توانستم اين پرونده هاي معلق 
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بر ديوار را بشمارم: 108 پرونده با قطر و حجم و شكل و زبان و خط گوناگون. روي شيشه هاي قفسه هاي 
كتابخانه ها نيز پر بود از تكه كاغذهاي رنگي يادداشت كه با نوار چسب به شيشه چسبانده شده بودند. ظاهرا، 
به جاي دسته بندي اين ها در فايل ها و قرار دادن آن ها در كشوها، دكتر توفيقي ترجيح مي دهد تمام اين ها 

البد به دليل اهميت آن ها، هميشه جلو چشمش باشد. 

گفتگوي تلخ
شايد تلخ ترين صحنه اين مالقات آنجا بود كه دكتر در گفتگو با يكي از مخاطبان تلفني خود با لحني تلخ و 
گزنده گفت: يعني مي گوييد كسي كه عمري وزير و وكيل بوده، حاال بايد از مسجد محل نامه بياورد كه در 
نماز جمعه شركت مي كند؟ ببينيد. من شصت سالم است. رزومه من هم موجود است. آيا به نظر شما اين كار 
درستي است كه شخصي به سن و سال من و با اين سابقه از آخوند مسجد تأييديه فعاليت هاي فرهنگي بياورد. 
بعد كمي مكث كرد و ادامه داد: من هم از شما نمي پرسم. از شما مي خواهم اين پيغام هاي من را به كساني 
بدهيد كه از شما چنيني چيزي را خواسته اند. از قول من از آنان سؤال كنيد كه آيا اين كارها زشت نيست؟ 

اين گفتگو ها خيلي من را متأثر كرد. لحن كالم دكتر توفيقي هم خيلي تلخ بود. مي شد حدس زد كه اين از 
زين افتادگان چه حس و حالي دارند. به همين خاطر من در تشريح وضعيت جامعه ايراني و مقايسه آن با 
يونان باستان سنگ تمام گذاشتم. به تشريح وضعيت روستا هاي ايران پرداختم و اينكه به قول هابربام، دو دنيان 
سرمايه داري و كمونيستي چطور در دهه ي 60 ميالدي دنياي ماقبل مدرن را شخم زدند و نتيجه گرفتم كه 
تهران چند ميليون حاصل چند دهه سيل مهاجران روستايي است و به اين ترتيب انسان آزادي و پر اختياري 
كه سه هزار سال پيش در يونان پا به منصه ظهور گذاشت، از تولدش در ايران بيش از چند دهه نمي  گذرد و 

در نتيجه تاريخ ما تازه آغاز شده است. 

جمعبندي
وقتي صبحت هاي من تمام شد دكتر توفيق هيچ سؤال مشخصي نكرد. اما اظهار داشت كه بسيار جذاب بوده 
و حتمًا در كارگاه شركت خواهد كرد. من شرط حضور در كارگاه را كه بازي در چارچوب دستورنامه رابرت 
است توضيح دادم و ايشان نيز پذيرفت. قرار شد در مورد زمان و مكان كارگاه ها با او هماهنگ كنم. نيز قول 

دادم كه پيشگفتارهاي دو كتاب را برايش بفرستم. 

ريش: نكته اي كه نبايد فراموش كنم
وقتي وارد دانشگاه تربيت مدرس مي شد، جوانك نگهبان آنجا از من كارت خواست. تعجب كردم. به شوخي 
گفتم مي خواهي سر بگذارم به جاي كارت. بعد متوجه صورت بي ريش من شد و او هم به شوخي گفت 

ريش را هم كه آب تراش كرده ايد. 

دانشگاه جلوگيري  به  بي ريش  استادان  و  دانشجويان  ورود  از  نكند  كه  كنجكاو شدم  اين جمله  شنيدن  با 
مي شود. بعد از ان در صورت مردان توجه كردم. عمدتًا ريش داشتند يا دست كم يك ته ريش. خدا را شكر 

كه دانشگاه ها كاماًل اسالمي شد. 

وقتي از اتاق دكتر توفيقي بيرون آمدم، در همان سرسراي دانشكده به دكتر صالحي زنگ زدم و براي ساعت 
3/30 در دفتر كارش در اتاق 704 مجتمع فرهنگي، باالتر از مسجد قلهك قرار گذاشتم. 

انصراف عطارديان: ضربه اي نه چندان كاري
وقتي ساعت 3 از دفتر به طرف ميدان هفت تير مي رفتم تا با مترو به قلهك بروم عطارديان تلفني خبر داد كه 
دكتر دستور داده بايد از حجم كارش بكاهد. او هم حساب كرده يكي از كارهايي كه مي تواند كنار بگذارد 

شركت در همين كارگاه هاي عرف پارلماني است. اما از هيچ كمكي براي ترويج آن ها دريغ نخواهد كرد. 

بعد از نيامدن او ديگر نمي توانيم در سنديكا نشست بگذاريم. اما به من گفت اگر مايل بوديد مي توانيد در 
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دبيرخانه كانون عالي نشست بگذاريد. اگر خواستيد به من بگوييد تا به خانم وطن پرست بگويم. من از او 
تشكر كردم و گفتم بچه دوست داشتند به مالقات شما بيايند. به من گفت من ديگر نمي توانم صبح زود بلند 

شوم اما در جلسه آينده شما ده دقيقه اي براي خداحافظي خواهم آمد. 

به نظرم توقع از حضور او در اين كارگا ه ها با توجه به وضعيت جسمي او توقعي نا به جا بود. او نمي توانست 
بدون برگزاري انتخابات دبيري و دبيركلي كانون و سنديكا را كنار بگذارد. به همين خاطر به نظرم من تصميم 
او معقول بود و بايد از او خواست تا نسبت به برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي انجمن هاي كارفرمايي 
و كانون فارغ التحصيالن و سنديكا سعي خود را بكند. هرچند او خيلي به اينكه اين قواعد در ايران رعايت 

مي شوند و بايد بشوند اعتقادي ندارد. 

حاال مبرم ترين مسأله براي سال آتي تعيين جاي برگزاري كارگاه هاست. به همين خاطر بود كه من در مورد 
شكل دادن به كارگاه هاي جديد  دست دست مي كردم تا تكليف مهندس عطارديان روشن شود. حدس مي 
زدم كه تداوم اين قضيه با مشكل مواجه مي شود و كاش مي شد بچه ها مبلغي را جمع مي كردند و به عنوان 

اجاره محل به سنديكا مي داند. شايد اين بال به سرمان نمي آمد. 

به هر حال، بهترين جا براي ادامه كارگاه ها دفتر خود من است. از سال ها اين دفتر را براي همين منظور خالي 
نگه داشته ام. اما بازسازي آن و مبله سازي آن كلي پول مي خواهد كه ندارم. بايد اين پيشنهاد را با ظرافت پيش 
برد تا شايد كارگاه هاي آموزشي در همين دفتر خودم برگزار شود و هركس اجرتي نيز بابت اين كار بدهد تا 

شكل كسب و كار بيابد. 

گفتگو با دكتر صالحي: كفرگويي هاي متقابل
دكتر صالحي نيز از دوستان دكتر معين است. بر اساس يادداشتي كه دكتر معين به من داده، ايشان مديرعامل 
مؤسسه رحمان است. نمي توانستيم حدس بزنم چه خصوصياتي دارد. سعي كردم سر ساعت 3/30 سر محل 
باشم. اما وقتي از ايستگاه قلهك بيرون زدم براي رسيدن به مسجد قلهك رو به جنوب راه افتادم اما از مسجد 
اين سينه ي دردمند سربااليي  با  باال مي رفتم.  بايد  از كسي پرسيدم. فهميدم  نبود. دست آخر  قلهك خبري 
خيابان شريعتي را باال رفتم. از ايستگاه قلهك رد شدم و ديدم مسجد قلهك را خراب كرده اند تا بازش بسازند. 
باالتر از مسجد مجتمع فرهنگي كاماًل پيدا بود. يك اشتباه كوچك نيم ساعت عذابم داد: پائين تر از دولت 

باالتر از ايستگاه قلهك مي شد و به همين نكته توجه نكردم.

سر ساعت 4 بود كه در اتاق را زدم. دختر جواني گفت كه دكتر نيست اما من را به داخل دعوت كرد. داخل 
اتاق كنفرانسي كه دو ميز كار بزرگ  و صندلي هاي چرم مشكلي با پايه هاي فلزي داشت نشستم تا دكتر بيايد. 

و دكتر حدود سه ربع بعد رسيد. 

در اين فاصله سعي كردم خودم را سرگرم كنم. متن عربي مربوط به ترجمه عربي كتاب دستورنامه را دست 
گرفتم تا ببينم عرب ها راجع به اين كتاب چه گفته اند. يك جاي اين متن خاطر نشان شده كه اين كتاب به 
ثاليون زبان ديگر ترجمه شده است. در معناي ثالثون ترديد داشتم. امروز در فرهنگ لغت الكترونيكي معناي 

آن را يافتم: 30. به اين ترتيب كتاب تا كنون به 31 زبان نيز ترجمه شده است. 

مردي پر تحرك
برخالف دكتر توفيقي، دكتر صالحي، قدكوتاه است و زيرك و پرتحرك به نظر مي رسد. طبق معمول گفتم كه 
چرا به توصيه دكتر معين مزاحم او شده ام. وقتي از كارگاه حرف زدم پرسيد چه كساني در آن كارگاه هستند. 

اسم آنان را گفتم. چند نفرشان را كه به حلقه معين نزديك هستند مي شناخت. 

با اينكه حدود يك ساعت دير آمد، اما به خاطر ندارم حسي از ناراحتي داشت. خيلي ساده گفت مسيري 
كه بايد ده دقيقه مي آمدم، يك ساعت طول كشيد. نمي دانم چه خبر بود كه اين همه ترافيك ايجاد شده بود. 
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دكتر صالحي با پرسش هايي كه مي كرد اجازه نمي داد طبق سناريو داستان را به پيش ببرم. به همين خاطر 
مجبور بودم در پاسخ به سؤال هايي كه او مي پرسيد توضيحاتي را ارايه دهم. اما در آخر قضيه وقتي گفت كه 
حداكثر يك ربع ديگر بايد با دانشجويي كه در سالن منتظرش بود  صحبت كند، من فهرست وار تمام مطالبي 
را كه آماده كرده ام برايش توضيح دادم: تاريخچه، اسناد مربوط به دستگاه هايي كه براي كاربران اختراع شده، 
شوقي افندي، ترجمه عربي كتاب، آموزش كتاب يه دانشجويان و تعداد امتياز بازآموزي كه دارد، كتاب هاي 
متنوعي در كه در اين زمينه توليد و نشر شده و مي شود، و آئين نامه هاي سازمان هايي كه اين كتاب را به عنوان 
مرجع پارلماني معرفي كرده اند. در آخر قرار شد كه او هم در كارگاه شركت كند. و من شرط را با او در ميان 

گذاشتم: بازي در چارچوب همين قواعد بدون خدشه و استثناء و دور زدن قانون. 

بعد برايش يك مثال در مورد اصالح حد نصاب زدم و گفتم كه در اين كتاب تصريح شده هنگام اصالح 
نصاب مراقب باشيد كه هم زمان رقم قبلي و رقم پيشنهادي را با هم به رأي بگذاريد وگرنه اگر رقم موجود 
در آينن نامه را خط بزنيد، بدون آنكه همزمان رقم ديگري را پيشنهاد كرده باشيد، در آن صورت نصاب شما 
بايد اكثريت اعضاء باشد و اگر نصاب حاصل نشود نمي توانيد آئين نامه را اصالح كنيد. از اين مثال نتيجه 

گرفتم كه هرگز نمي توانيم و نبايد اين قوانين و قواعد را دور بزنيم. 

با همين نكته بحث به مسائل داخلي كشيد و به شوخي به من گفت كه من سي سال تحت تعليمات واليت 
فقيه كار كرده و آموزش ديده ام. من فكر كردم دارد با طنز اين مفهوم را مسخره مي كند. من گفتم مردم سي 

سال است كه دارند زيرآب واليت فقيه را مي زنند. 

اين بحث ها به موضوع استبداد ديني و نقش اين قواعد كشيد. من گفتم اين قواعد به درد افراد داخل جبهه 
استبداد ديني نمي خورد. كسي كه معتقد است تصميم از سوي آسمان گرفته شد به اين قواعد نيازي ندارد. 
اين قواعد براي جمع و جور كردن نيروهاي سكوالر و دموكرات است كه زير دست استبداد ديني له نشوند. 

بعد از من پرسيد كه يعني مي خواهي بگويي كه من اصالح شده ام؟ گفتم همه اصالح شده ايم. بعد به موضوع 
نقش جاكن شدن روستائيان در تاريخ معاصر ايران پرداختم. او به من گفت پس ما تاريخ نداشه ايم؟ گفتم چرا 
اما تاريخ انسان آزاد ما بيش از چند دهه نيست. در انقالب مشروطه هم كسي دنبال آزادي هاي فردي نبود. 
تجار با دربار دعوا داشتند فكر مي كردند عدالتخوانه درست كنند. آن عدالتخانه با پارلمان خيلي فرق داشت. 

شايد بتوان گفت كه شبيه دوره اوليه پارلمان انگليس بوده است. 

از اين بحث به بازخواني اسالم رسيديم. من گفتم اين بازخواني هي دارد عميق تر مي شود و به بازخواني خودم 
از داستان محمد و قريش پرداختم و با صراحت گفتم به نظر من برخورد قريش با محمد خيلي انساني تر بوده 
است. آنان مي گفتند: محمد ما افتخار مي كنيم كه از قبيله ما يك پيامبر مبعوث شود. اما به قلبمان گوش مي 
كنيم. براي آنكه باور كند تو يك معجره بياور تا دل ما محكم شود. اما محمد چه اعجازي داشت؟ قرآن. ولي 
آيا يك هيأت ژوري گذاشت براي داوري؟ هر كس آيه اي مي آورد مي گفت اين را خدا نگفته  است. بديهي 
است كه قريش به اين نتجه برسد كه گفتگو با او بي فايده است. از عبدالمطلب خواستند تا او را از مكه دور 

كند تا مبادا حزب الهي هاي مكه به محمد كه به مقدسات آنان توهين مي كرد آسيب بزنند. 

بعد از مكث گفتم به اين ترتيب محمد حتي نتوانست قبيله خودش را متقاعد كند. بعد با زور شمشير مكه را 
فتح كرد و گفت حاال كي جرأت دارد پياميري من را قبول نكند؟ آيا اين روش درست بوده است؟ 

دكتر صالحي بدون واكنش روشن به اين گزارش گفت: حاال آنطرفش كه اين طور. اين طرفش  هم عجيب 
راه  خون  و  مي كشد  را  همه  شمشير  با  مي گويند  اما  امور.  اصالح  براي  بيايد  زمان  امام  است  قرار  است. 
مي اندازد. امروز كه كسي قبول نمي كند شما با خون ريزي و كشت و كشتار اصالحات كنيد. مي خواستم از 
او بپرسم آيا واقعًا به اين عقايد باور قلبي دارد؟ خجالت كشديم سؤال كنم. اما هر دو با هم به اين نكته اشاره 

كرديم كه يك ملت منتظر اوست اما هركس را كه ادعا مي  كند اوست مي گيرد و مي كشد. 
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با اين تناقضات چگونه عمل  كم تر به اين موضوع فكر كرده ام كه در چنين شرايطي افرادي از اين دست 
مي كنند؟ 

بهشتي و گلسرخي
گزارش دادم كه مهندس بهشتي و مهندس گلسرخي هنگامي كه در كارگاه بودم تلفن زدند تا با هيأت مديره 

خانه سينما و مهندس رهبر تماس بگيرم. هنوز اين كار را نكرده ام. فرصت هست. 

براي امروز بس است. 
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سه شنبه 15 اسفند 1391
در نشست هفدهم كارگاه آموزش عرف پارلماني كه روز يكشنبه 13 اسفند برگزار شد فقط من و عبدالحسيني 
شركت كرديم كه از شب قبلش نزد من آمده بود و شب پيشم خوابيده بود. هيچ يك ديگر از اعضاء شركت 
نكردند. حتي دكتر بني اسدي نيز كه در نشست قبلي با پيشنهاد شهرياري مبني بر تعطيل دو نشست آخر 
اسفند به دليل گرفتاري هاي بسيار زياد اعضاء مخالف بود شركت نكرد. تا ساعت 8/30 نشستيم و به دفتر 
برگشتيم. بعداً دكتر اميري زنگ زد و گفت با تأخير رسيده اما كسي نبوده است. اين موضوع در ادامه بيشتر 

تحليل خواهد شد. 

روز قبل از آن فرزانه به دفتر آمد و كليات عرف پارلماني را به او معرفي كردم. قبول كرد تا در انجمن هاي 
دوستي شركت كند. متن دو كتاب اصلي و خالصه را براي او ارسال كردم. جواب نداده كه رسيده يا نه. قرار 

هم نبود جواب بدهد. 

عصر روز يك شنبه در دفتر دكتر بني اسدي كليات عرف پارلماني را براي آقايان ابوالفضل بازرگان، حامد 
سحابي و مهندس سپهر محمدي معرفي كردم. گزارش اين نشست نيز در ادامه مي آيد. 

امروز عصر نشست هفدهم كارگاه آ»وزش عرف پارلماني براي كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها برگزار 
مي شود. در اين مورد هم نكاتي قابل طرح است

چند ايده جديد در مورد ادامه كار به ذهنم رسيده آن ها را هم يادداشت خواهم كرد. 

شبنه: روز فرزانه
فرازنه به دفتر آمد و بعد از صبحت هاي خانوادگي عرف پارلماني را با استناد به اسناد و به طور كامل معرفي 
كردم. در اين نشست به نكاتي اشاره شد كه خوب است بنويسم. از جمله گله كردم كه دلم مي خواست و 
مي  خواهد كه نيروهاي سكوالر و چپ نيز در اين مجمع ملي حضور مي يافتند. او هم عالقمند بود و پرسيد 
چرا نشده؟ من كوشيدم قضيه را تحليل كنم: يك. تعداد آنان كم است. دو، آن گروه از آنان كه بامن رابطه 

دارند، خيلي من را قبول ندارند. سه، معموالً گروه هاي چپ خيلي دنبال پارلمانتاريسم نيستند. 

پارلمانتاريسم نه
يادم افتاد وقتي شروع به معرفي عرف پارلماني كردم، فرزانه گفتم كه من طرفدار پارلمانتاريسم نيستم. مجبور 
شدم معناي پارلمانتاريان و قانون پارلمان را براي او تشريح كنم. در ادامه يادآوري كردم فرض كنيد كه در 
يك كارخانه قرار است كارگران مديريت آن را در قالب يك شورا برعهده بگيرند. اگر اعضاء شواري در 
تصميم گيري حق رأي مساوي داشته باشند، اين قواعد براي چنين مجامعي الزم است. و او با اين توضيح من 

موافق بود. 

انجمن هاي همگاني
تا كنون براي تشكيل نخستين انجمن همگاني )به معناي انجمني كه همه جور عضو دارد و بايد معادل مناسبي 
براي آن بيابم(  با چند نفر صحبت كرده ام. اما بايد بكوشم افرادي را كه از لحاظ فرهنگي با هم آشنايي دارند 
كنار هم بچينم كه وسط كار اوضاع ول نشود. خوشبختانه فرزانه با شركت در چنين انجمني موافقت كرد. در 
مورد هدف آن  هم توضيح دادم كه از نظر من هدف اصلي آموزش اين قواعد است. اما در قالب ايجاد يك 

سازمان دائمي. هدف اين سازمان داتمي نيز با حضور بقيه تعيين خواهد شد. با اين نكات هم موافق بود. 

شايد شكست كامل
در نشست روز يك شنبه 13 اسفند كه قرار بود نشست شانزدهم برگزار شود، فقط من و عبدالحسيني شركت 
كرديم. عبدالحسيني از شب قبل مهمان من بود. اما برخالف دفعه قبل بحث ها بيشتر حول مسائل خانوادگي 
دور زد. من براي نخستين بار از يادآوري تلفني خودداري كردم. چند دليل داشت. يكي تنبلي. يكي حضور 
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اين مهمان، يكي هم بدقولي اعضاء. برايم سخت است كسي را تلفني دعوت كنم اما در جلسه نيايد. به همين 
خاطر تصميم گرفتم از اعالم تلفني صرف نظر كنم. و ديگر نيز تلفني خبر نخواهم داد. شايد اين كار در غيبت 
دوستان بي تأثير نباشد. اما اطمينان داردم تمام افراد از زمان برگزاري نشست مطلع بودند:جمالي، گلسرخي، 

رزم خواه، معين، بني  اسدي، اميري، شهرياري، عطارديان كيخسروي. همه مطلع بودند اما نيامدند. چرا؟

روند نييامدن ها از دكتر سيد احمد محيط طباطبائي شروع شد. او به من قول داد كه مي آيد. حتي گفت اگر 
چنين نشستي شكل بگيرد نشانه اي از يك مرحله تاريخي از ايران است. اما حتي يك تلفن هم به من نزد كه 

عذر خواهي كند و توضيح دهد كه چرا در اين نشست ها شركت نمي كند. 

دومين نفري كه زير قولش زد سيد محمد بهشتي بود. او اول كه تأكيد كرد فقط به خاطر شخص من در اين 
نشست ها حاضر مي شود. و بعد ضن تجليل از زحمات من از شركت در اين نشست ها عذر خواست.

نفر بعدي كه صداي اعتراضش بلند شد كتر معين بود. گزارش اعتراض هاي او را در بخش هاي قبلي اين 
نوشته مطرح كردم. با اين روش پيشرفت كار مخالف بود. مي گفت الزم نيست كه ما متخصص شويم. به 
نظر او مي بايسد يكه انجمن براي معرفي و آموزش عرف پارلماني به ثبت برسانيم تا مانند انجمن اخالق و 
ساير انجمن هايي كه دارد به فعاليت بپردازد. من با اين كه اين افراد يك انجمن درست كنند موافق نيستم. از 
نظر من اين گروه يك مجمع حرفه ايست كه وظايف آموزشي و اجرايي ندارد. نمي دانم در عمل كدام يك 
از دو راهبرد مناسب تر است. به هر حال/، معين هم بعد از آن نشست ديگر در جلسات حاضر نشده است. 

عطارديان هم نفر بعدي بود كه به خاطر بيماري و پيري از شركت در نشست  خود داري كرد وگرنه به نظرم 
او همانطور كه خودش هم گفت از ترويج اين قواعد استقبال مي كند. همانطور كه از گروه دعوت كرد تا در 

كانون عالي نشست هاي خود را برگزار كنند. 

با اين همه، در دو نشست اخير بسياري از بچه شركت نكردند و حتي افرادي مثل جمالي و كيخسروي يك 
تلفن هم نزدند كه از بقيه عذر خواهي كنند و توضيح دهند كه چرا نيامده اند. علت چيست؟

شايد يك دليل مهم اين باشد كه از نظر قواعد دستورنامه نامه رابرت و از نظر من، اگر اعضاء نتوانند در يك 
به همين  به رسميت نمي رسد.  نداده اند. نشست  انجام  نشست داوطلبانه شركت كنند كاري خالف اخالق 
سادگي. هيچ اتفاقي نيافتاده است. به همين دليل بچه ها احساس راحتي مي كنند كه اگر مي توانند در نشست 
اين غيبت  به نظرم  شركت كنند. و چون نزديك عيد است و گرفتاري زياد، در نشست شركت نكرده اند. 

اشكالي ندارد. 

از سوي ديگر، به رغم اين غيبت، نشست ها هميشه برگزار شده است. در نتيجه اين فرهنگ دارد جا مي افتد 
كه تمام نشست ها بايد در روز مشخص برگزار شود حتي اگر به رسميت نرسد. به نظرم اين روش درست 
است. و البته بايد تشويق كرد كه تعداد بيشتري در نشست شركت كنند و نشست ها به نصاب برسد. به نظر 
تا اگر عضوي در چند نشست  به تصويب خواهد رسيد  بعدها قواعدي  به همين خاطر است كه  مي رسد 

شركت نكرد عضويتش سلب شود. 

گزارش نشست هفدهم
با توجه به رويكرد مذكور در فوق است كه به رغم به نصاب نرسيدن نشست گزارش زير در مورد نشست 

هفدهم به تمام اعضاء ارسال شد: 

گزارش نشست هفدهم كارگاه آموزش قواعد عرف پارلماني
آقايان:

دكتر اميري
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دكتر بني اسدي
جمالي بحري

مهندس رزم خواه
مهندس شهرياري

عبدالحسيني
كيخسروي

مهندس گلسرخي
دكتر معين

سالم

در احترام به تصميم گروه، نشست هفدهم رأس ساعت 7/30 در محل هميشگي برگزار شد اما به دليل 
غيبت اعضاء به نصاب نرسيد و پيشنهاد تعويق نشست هيجدهم نيز امكان طرح و بررسي نيافت. از همين 
رو، طبق تصميم قبلي گروه، نشست هيجدهم روز يكشنبه 27 اسفند ماه 1391 برگزار خواهد شد. مكان 

و زمان برگزاري اين نشست در اطالعيه ي فراخوان نشست اعالم خواهد شد. 
فهرست  از  سالمتي،  حفظ  خاطر  به  استعفا  اعالم  دليل  به  عطارديان  مهندس  نام  مي كند  نشان  خاطر 

دريافت كنندگان اطالعيه ها حذف و نام آقاي عبدالحسيني افزوده شد. 

منشي موقت،  داود حسيني
13 اسفند 1391

به نظرم اطالعيه باال هوشمندان بود. اما هنوز واكنش هاي آن را دريافت نكرده ام. 

جالب است كه در طول جلسه، عبدالحسييني كوشيد با طرح مباحث مختلف و به بحث كرفتن من مانع از 
آن شود كه از نيامدن دوستان برنجم. در تمام اين مدت نيز تأكيد مي كرد كه اهميتي ندارد. فكر مي كرد ممكن 
است من نيامدن اعضاء را به حساب كم عالقگي يا بي تعهدي آنان بگذارم و ناراحت شوم. اما عبدالحسيني 
با مراقبت ويژه  و زيرپوستي سعي مي كرد كه من از غيبت دوستان ناراحت نشوم. من هم مدام از او عذر 
خواهي مي كردم كه به خاطر احترام به اين نشست ها شب را در وضعيت نامناسب در دفتر كار من گذارنده 
است اما به اين دليل نشست ها برگزار نمي شود. تعامل عاطفي جالبي بود. و هر روز كه مي گذرد زيركي ها و 

تدبير او بيشتر رخ مي نمايد. 

تصميم هايي در مورد كارشناسان ستاد
بعد از نشست بي نصاب با هم پياده به دفتر آمديم. در طول اين مدت بحث ادامه داشت. در دفتر راجع به 
آينده برنامه  آموزشي ستاد بحث شد. نظرش اين بود كه خيلي روي پيشنهادها دور نزنيم و درس هاي جديد 
هم بدهيم كه براي كارشناسان جالب تر باشد. به همين خاطر متن كتاب را براي خانم  شرفي ارسال كردم و 

تصميم دارم از بچه بخواهم  هركدام يك فصل را كنفرانس بدهند

مخالفت هاي كميسيون
با اين استدالل  انعقاد قرار داد با من  با  عبدالحسيني برايم توضيح داد كه كميسيون هماهنگي شوراياري ها 
مخالفت كرده كه آموزش به كارشناسان بوده است در حاليكه بودجه هاي آموزش شوراياري ها براي آموزش 
اما  خنديديم.  خيلي  شنيديم  را  خبر  اين  وقتي  شوراياري ها.  ستاد  كارشناسان  به  نه  و  است  شوراياران  به 
باشم  مراقب  اخالقي  نظر  از  بايد  بپردازد.  را  من  دستمزد  ديگري  به شكل  مي تواند  كه  عبدالحسيني گفت 

خطايي از من سرنزد. 

فوزت و رب الكعبه
وقتي از ضرورت مراقبت براي پيشگيري از بروز خطا حرف مي زدم ياد تفسير جديد از جمله معروف امام 
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اول شيعيان افتادم كه بعد از ضربت خوردن گفته است: فوزت و رب  الكعبه. به خداي كعبه پيروز شدم. 

عبدالحسيني از قول عارفي كه به او خيلي ارادات دارد مي گفت كه در تفسير رايج از فوزت به عنوان رستگار 
شدم سخن مي گويند در حاليكه اين لغت به معناي پيروز شدن است و نه رستگاري. بعد توضيح مي دهد چرا 
وقتي كسي شمشير مي خورد و از پا مي افتد فرياد مي زند كه پيروز شدم؟ عبدالحسنيي نقل مي كند كه از نظر 
امام علي، او در تمام مدت عمر خود مشغول مبارزه براي رفتار اخالقي بوده است و حاال كه به آخرين لحظه 
عمر خود رسيده و به هيچ خالف اخالقي مرتكب نشده، پس اعالم پيروزي مي كند. از اين تفسير خيلي لذت 

بردم و آن را با دستاوردهاي اخالقي و فكري خود هماهنگ يافتم. 

در مالقات هاي ديروز، عبدالحسيني در مورد زندگي خودش خيلي برايم حرف زد. از نوجواني با بچه هاي 
فدايئان اسالم به جبهه مي رود. فرد عاقلي در جبهه بچه هاي كم و سن و سال و از جمله عبدالحسيني را جدا 
مي كند و برمي گرداند. بعد از گرفتن ديپلم به ارتش مي رود و افسر مي شود. در جريان جنگ زخمي مي شود. 
بعد از جنگ با چه زحمتي از ارتش استعفا مي دهد. در بيشتر طول عمرش مغازه هم داشته است و در اداره 
آن هم بسيار موفق بوده است. اما وقتي در سال هاي اخير مشغله اش در ستاد خيلي زياد مي شود مغازه را 
مي فروشد. كتاب هاي عرفاني زياد مي خواند. از نظر فكري و تحليلي نيز فردي است كه با مغز خودش فكر 

مي كند. 

در تحليل هاي اخيرش نشان داد كه با جنبش سبز موافق نيست. خامنه اي را فرد موفقي ارزيابي مي كند و در 
مجموع از نظر سياسي خيلي دموكرات و مخالف نيست. ارزيابي خودم اين است كه به عنوان يك دانشجوي 

رشته علوم سياسي، سياست را بدون هيچ آرماني فقط تحليل مي كند و در تحليل سياسي واقعگراست. 

در طول بحث هايش نشانم داد كه با رويكرد من با مشكالت خانوادگي مخالف است و آن را غيرمسؤالنه 
مي داند. بر وفاداري به همسر و گذشت از آزادي هاي فردي براي رفاه خانواده بسيار بيشتر از من حانبداري 

مي كند. 

و نكته ي بسيار جالب اينكه من شب هاي جاي او را روي ميز مي اندازم و خودم روي زمين مي خوابم. حتي 
يك بار هم به اين امر اعتراض نكرد و حتي تعارفي هم نزد كه من باالي ميز بخوابم و او روي زمين. انگار كه 
ميز از اول براي او خلق شده و من محكومم كه روي زمين بخوابم. اين هم اعتماد به نفس و بي رودربايسيتي 
برايم تعجب برانگيز است. نمي دانم اگر از همان نخستين شب جاي خودم را روي ميز ولو مي كردم و كانش 

او به روي زمين خوابي چه مي بود.

وضعيت چاپ كتاب
در مورد چاپ كتاب هم با او صحبت كردم و توضيح دادم كه اگر مي شود نسبت به انعقاد قرارداد پيش خريد 
از اين منتظر دريافت متن آماده  تا پيش  اقدام كند تا من دستم به ويرايش نهايي كتاب برود. او كه  كتاب 
دقت  با  بار  را خودش يك  كتاب خالصه  كه  اين  به  كرد  موكول  را  قضيه  اين  بار  اين  بود  كتاب ها  چاپ 
بخواند و نسبت به ويرايش آن اقدام كند. فكر مي كنم موضوع چاپ كتاب نيز با موانعي مواجه شده است. 
اما عبدالحسيني احتماالً اين ويژگي را دارد تا براي حفظ نمايش اقتدار دبيرستاد از مخالفت ها با تصميم هاي 
خود زياد حرف نزد. به همين خاطر ممكن است با طرح پيش خريد كتاب نيز مخالفت شده باشد و حاال 
ممكن است مسأله ويرايش را مطرح كند و يا زمان بخرد. شايد هم واقعًا فكر مي كند ترجمه كتاب مناسب 

نيست. نمي دانم. 

سه عضو جديد
رأس ساعت 3 بعد از ظهر روز يكشنبه در دفتر بنياد صنعتي ايران بودم. خانم منشي من را به همان اتاقي 
معرفي كرد كه يكبار ديگر عرف پارلماني را براي 4 نفر از دوستان دكتر بني اسدي معرفي كرده بودم. در اتاق 
منتظر ماندم تا فردي وارد شد كه در همان نگاه اول معلوم بود بايد حامد سحابي باشد. قدي كوتاه، و چهره اي 
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بسيار شبيه يداهلل سحابي. بعد از حال و احوال، از خانواده سحابي ها تجليبل كردم و حامد گفت كه فرزند 
عزت اهلل است. فكر مي كنم عزت اهلل پدر بزرگ است و در نتيجه او برادر يداهلل است. بعد از آنكه نشستيم 
كمي در مورد خودش پرسيدم كه توضيح داد: در همان كارگاهي همان كاري را ادامه مي دهد كه سحابي و 

بازرگان آن را راه انداخته بودند. 

چند لحظه بعد آقاي ابوالفضل بازرگان وارد شد. پير تر از آنچه كه تصور مي كردم. با موهاي ريخته، و صورتي 
مثلثي كه بي شاهبت به صورت مهندس مهدي بازرگان نبود. كمي  جواني بلند قد وارد شد كه آقاي مهندس 
سپهر محمدي بود. بحث را شروع كردم. مطالب مربوط به معرفي عرف پارلماني همان ها بود كه براي ديرگان 

هم مي گويم. اما در حاشينه نكاتي مطرح شد كه به نقلش مي ارزد.

فرزندان ناخلف
بعد از واكنش آقاي دكتر شامخي دبير انجمن ايراني اخالق در علوم و فناروي نسبت به تأكيد من بر فقدان 
خاطر  همين  به  بشوم.  مبحث  اين  وارد  ديگري  نحو  به  گرفته ام  تصميم  ايران،  در  دموكراسي  بازي  قواعد 
در همان نخستين لحظات شروع بحث خاطر نشان كردم كه وقتي من براي اينكه كااليم را بفروشم روي 
جذبيت هاي آن تأكيد مي كنم، بعضي ها در واكنش ممكن است  بگويند كه اجداد ما هم از اين قواعد داشته اند. 
من در ادامه ضمن تأكيد بر اينكه حتي جوامع اوليه هم البد هنگام شكار و براي ايجاد هماهنگي قواعدي 
داشته اند، اما مسأله توسعه و گستردگي اين قواعد است. به عالوه، حتي اگر اجدادا ما بهتر از اين قواعد را هم 
داشته اند، ما فرزندان خلف آنان حتي يك جزوه كوچك نيز  در دست نداريم كه به مردم بگوييئم اگر قرار  
شد انجمن ي تشيكل بدهند قانونش اين است. در حاليكه اين كتاب مشروح آن قواعد را توضيح داده است.

حجم زياد
در طول توضيح هاي من هر سه نفر سراپا گوش بودند. بعد از اتمام معرفي سؤال هاي خود را مطرح كردند. 
از جمله مهندس بازرگان با فروتني خاطر نشان كرد كه حجم كتاب خيلي زياد است و نمي توان از مردم 
انتظار داشت كه تمام آن را بخوانند. و پيشنهاد داد كه قوانين مهم آن را در يك مجموعه ي كوچك هم از اين 
قواعد در اختيار مردم قرار بگيرد. كه من در پاسخ گفتم كه اين كار را خالصه  كتاب انجام داده است و خود 
مؤلفان پرمصرف ترين قواعد را با زبان ساده در اين كتاب توضيح داده اند. اما كل كتاب را نمي شود و نبايد 
خالصه كرد. بعد توضيح دادم كه اين كتاب يك مرجع است. مانند ديكشنري. الزم نيست كه تمام لغات يك 
ديكشنري را بلد باشيم. در آن صورت ديگر نيازي به ديكشنري نداريم. اين كتاب نيز يك كتاب مرجع است 
و الزم نيست كسي كل آن را حفظ باشد. حتي يك قاضي نيز تمام قوانين مورد نياز براي صدور يك حكم 
را حفظ نيست. اما مي داند چه قوانيني در مورد چه موضوعاتي تصويب شده و مي تواند با سرعت اين قوانين 
را از مجموعه قوانين بيابد و در حكم خود به آن ها استناد كند. اين كتاب نيز چنين نقشي را به خصوص 
براي رئيسان ايفاء  مي  كند و اتفاقًا حسنش اين است كه براي تمام موارد قاعده دارد. به نظر رسيد كه مهندس 

بازرگان با توضيح هاي من قانع شد. 

استنتاج منطقي
در جريان معرفي قواعد توضيح دادم كه چطور اين قواعد در طول تاريخ انگلستان و بدون طرح قبلي و از 
طريق آزمون و خطا خلق شدند و به دليل اينكه در طول قرن ها به وجود آمدند مانند زبان رشد كردند و به 
همين خاطر انگليسي ها به  مكتوب كردن آن  نياز نداشتند. همانطور كه يك فرد زبان مادري خود را بدون نياز 

به آموزش دستورزبان مي آموزد. اما اين در آمريكا بود كه ضرورت مكتوب كردن اين قواعد احساس شد. 

حرف فوق در اين گفتار تازگي نداشت. اما بعد كه اين قواعد را با قواعد منطق مقايسه كردم نكته بديعي به 
ذهنم رسيد و توضيح دادم كه منطق را ارسطو به توجه به تجربه تفكر منطقي مردم كه پيشتر در جريان تجربه 
به وجود آمده بود معرفي كرد و قوانين آن را شرح داد. اما وقتي اين سنگ بنا گذاتشه شد، بقيه قواعد منطقي 
محصول استنتاج هاي ارسطو و منطق دان ها بوده است و لزومًا تمام اين قواعد در عرصه عمل اجتماعي جريان 
نداشته است بلك محصول خالقيت منطق دان ها مي تواند بوده باشد. با اين قياس مي توان گفت كه براي سياري 
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از مواردي كه به مرور در مجامع تصميم گيري غيرقانون گذاري بروز كرده مؤلفان اين كتاب، بر اساس يك 
روش منظم، قواعدي را استنتاج كرده اند كه بر اساس چند اصل استوار بوده است: 

1. رعايت حقوق اكثريت
2. رعايت حقوق اقليت
3. رعايت حقوق گروه
4. رعايت حقوق فرد

5. رعايت حقوق غائبان

با توجه به همين روش، تمام اين قواعد عقلي و منطقي هستند چون بر اساس اين اصول تدوين و جعل 
شده اند. 

نامشروع بودن قوانين نامشروع
در نشست قبلي با دكتر بني اسدي وي خاطر نشان كرد كه كد اتيكز جامعه مهندسان مشاور ايران را وي و 
شركت تحت مديريت وي يعني همين بنياد صنعتي ايران تدوين كرده است. فكر مي كنم در آن كد اتيكز و 
حتي در رويكرد انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري بر رعايت قانون به عنوان يك ارزش تأكيد شده 
نهادي كه مشروعيت  نامشروع بودن قوانين مصوب  تا روي  است. به همين خاطر دنبال فرصتي مي گشتم 
اخالقي ندارد تأكيد كنم. اين فرصت را ساختم و تأكيد كردم كه به نظر من قوانين مصوب مجلس شوراي 
اسالمي كه نمايندگان آن به روش هاي غير اخالقي انتخاب شده اند مشروعيت اخالقي ندارند و ما حق نداريم 
اخالقًا از مردم توقع داشته باشيم كه اين قوانين را رعايت كنند. فقط وقتي حكومتي اخالقي و دموكراتيك 
روي كار بيايد و تمام قوانين را بازنگري كرده و به تصويب برساند مي شود از مردم توقع داشت كه اخالقًا 
قوانين را رعايت كنند. به نظرم اين نظر نيز با موافقت مخاطبان مواجه شد. چرا كه نتيجه منطقي برخي از 

مواضع سياسي نهصت آزادي به اينجا مي انجامد.

توقع ها چيست
اين مسأله  به  از ما چيست. و من طبق معمول  اين پرسش مطرح شد كه خوب توقع  از ختم معرفي  بعد 
پرداختم و گفتم عالوه بر اينكه مي شود قواعد عرف پارلماني را در انجمن ها و مجامعي كه در آن عضو هستيد 
معرفي كرد و آموزش داد، عالوه بر اينكه همه بايد سعي كنيم اين قواعد را تشريح كنيم و انجمن بازي را به 
مردم ياد بدهيم )همين جا بود كه با لحن مؤثر پرسديم چطور مي توانيم از مردم انتظار فعاليت هاي انجمني 
داشته باشيم. در حاليكه حتي وقتي آنان دور هم جمع مي شوند تا فعاليت انجمني بكنند، اين كار را بلد نيستند 
و غير از تعدادي انجمن به ثبت رسيده كه بنا به ضرورت بايد فعال باشند و با بدختي و با جنگ و دعوات و 
يا انفعال امور خود را پيش مي برند، بقيه مردم اگر بخواهند هم نمي توانند فعاليت انجمني كنند چون قواعد 
آن را بلد نيستند( ، در حال حاضر جمعي متشكل از ده نفر دور هم جمع شده اند كه دكتر بني اسدي هم يك 
از آنان است. اين جمع قرار است با گسترش خود يك مجمع ملي براي يادگيري اين قواعد ايجاد كند كه 
هدفش ترويج همين قواعد در ايران است. از شما هم دعوت مي شود كه به اين جمع ملحق شويد. كه البته 

آنان اين امر را قباًل قبول كرده بودند. اما بحث در مورد كاركرد آن جمع ملي در گرفت. 

وقتي صحبت از به ثبت رساندن آن شد و من داليل مخالفت خودم را در حال حاضر مطرح كردم مهندس 
بازرگان نيز با صراحت تأكيد كرد كه نيازي به ثبت ندارد. 

مجمع ملي حرفه اي گرايي
من در ادامه توضيج دادم كه كاركرد اصلي آن مجمع، تأييد گواهينامه پارلمانتارين ها، تأييد برنامه هاي آموزشي 
البته  اين قواعد خواهد بود. و گفتم كه  به عنوان يك سرمايه ي اجتماعي، حامي فكري و عملي ترويج  و 
سرانجام جمع تصميم مي گيرد كه چه بكند، اما نظر من اين است كه حتي مسؤليت آموزش نيز بر عهده ي 
اين مجمع نخواهد بود بلكه متناسب به نيازهاي بازار ما آموزش گاهايي براي اين كار ايجاد خواهيم كرد. اما 
گواهي مدرسان اين آموزشگا ه ها و برنامه هاي درسي آن ها را اين مجمع ملي تصويب خواهد كرد. ظاهراً اين 
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ايده  هم با استقبال مواجه شد. در همين بخش از گفگو بود كه سپر محمدي از كد اتيكز و پروفشن پرسيد 
و توضيح هايي در اين زمينه ارايه دادم و تأكيد كردم كه در تدوين كد اتيكز »اصل« حفظ رابطه اعتمادي بين 
پروفشن و مشتريان پروفشن است و منظور از »اصل« اين است كه درستي و ناردسي ساير امور به استناد 
آن اصل تعريف مي شود. در نتيجه وقتي پزشكي دهان باز كرد و از زحمات طاقت فرساي خود در فراگيري 
طبابت سخن گفت و منتظر جبران بود بايد دانست كه او پزشك پروفشنالي نيست. اين نكته ها نيز باب طبع 

اين مردان نيك طبع بود. 

چراع خاموش
هر سه اين آقايان تأكيد داشتند كه نبايد كاري كرد كه حساسيت بر انگيز باشد و حاكميت با ترويج اين قواعد 
مخالفت كند. ضمن تأييد اين نگراني تأكيد كردم كه به همين خاطر هنوز هيچ كار علني صورت نگرفته و اين 
كارگاه ها نيز به عنوان آموزش قواعد اداره ي مجامع و شوارها مطرح شده در حاليكه عرب ها اين كتاب را به 

عنوان »قواعد نظام دموكراتيك« ترجمه كرده اند. 

صبوري
وقتي من به اين نكته اشاره كردم كه امروز هيچ يك از اعضاء در مجمع شركت نكردند، لحن من البد به 
نااميدي زد كه آقاي مهندس سحابي بر اين نكته تأكيد كرد كه نبايد توقع خود را چنان باال ببريم كه اگر به 
هدف هاي خودمان نرسيديم مأيوس شويم. اين كار يك امر تاريخي است كه نياز به صبر و بردباري دارد. 
درك كردم كه هدفش دلداري دادن به من است. من هم به نقل از آديزيس گفتم كه بزرگي يك آدم را با 
بزرگي مشكلي مي سنجند كه با آن دست به گريبان است. بنا بر اين، اساسًا قرار نيست مشكالت جوامع بشري 
حل شود. در نتيجه به محض اينكه مشكلي را حل كرديم بايد منتظر يك مشكل بزرگتر باشيم. و به قول امام 
حسيني در ظهر عاشورا بگوييم:  اي مشكالت بر من بباريد! نمايش اين رويكرد خيالشان را راحت كرد كه 
داود بيدي نيست كه با هر بادي بلرزد. خوشحال شدند. اين نيز حاكي از قلب  هاي پاك اين سه بزرگوار بود. 

برنامه ريزي براي كارگاه
در پايان توضيح دادم كه به چه دليل براي كارگاه هايي كه تصميم داريم برگزاري كنيم بايد چند جا را در نشر 
بگيريم كه به افراد هر گروه نزديك تر باشد. به همين خاطر پيشنهاد كردم كه شما سه نفر و 4 نفر قبلي كه دكتر 
بني اسدي معرفي كرده است، در صورتي كه موافق باشيد يك گروه 7 نفره مي شويد. خوب است بين خودتان 
در مورد زمان، روز و مكان به توافق برسيد و اعالم كنيد تا كارگاه را آغاز كنيم. د رعين حال اگر كسي از اين 
گروه در زمان تعيين شده مشكل داشت در گروه ديگري كه برگزار خواهيم كرد شركت مي كند و اگر كساني 

در آن گروه نتوانستند شركت كنند بعد از اجازه گروه شما گروه شما ملحق خواهند شد. 

در مورد جا هم گفتم كه هم دفتر من هست و هم دفتر خودتان. و ادامه دادم كه من دفترم را مي خواهم به 
صورت اختصاصي به آموزش عرف پارلماني اختصاص بدهم. مهندس بازرگان نشاني دفتر من را هم گرفت 

تا به عنوان يك گزينه به آن فكر كند و نتيجه را به من اعالم كند. 

پايبدني به دستورنامه
آخرين مطلبي كه مطرح شد اين بود كه تمام افرادي كه در اين كارگاه ها شركت مي كنند يا به مجمع ملي 
دعوت مي شوند بايد متعهد شوند كه به صورت مطلق به قواعد اين كتاب به مثابه قواعد اوليه براي بازي 
پايبندي نشان دهند و اگر با هر قاعده اي از اين كتاب مخالف بودند، فقط بعد از تصويب در جمع و بر اساس 
همين قواعد است كه قاعده جديد به قاعده گروه بدل خواهد شد. در هر حال، دور زدن قواعد مصوب گروه 
مطلقًا ممنوع است. همه قبول كردند.  بعد از اين مباحث من حدود ساعت 5/30 بود كه محل را ترك كردم. 
به اين ترتيب نشست ما دو ساعت و نيم طول كشيد و يكي از بهترين نشست هايي بود كه تا به حال داشته ام. 

حاال بايد منتظر بمانم تا نخستين كارگاه برگزار شود. 

مهرعليزاده، رهبر و هيأت امناء خانه سينما
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در خاتمه يادداشت هاي اين مرحله امروز ذكر اين نكات الزم است كه:
1. دكتر اميري شماره ديگري از مهرعليزاده داده كه بايد با او تماس بگيرم

2. مهندس گلسرخي از من خواسته كه با رهبر تماس داشته باشم
3. مهندس سيد محمد بهشتي نيز من را به هيأت مديره خانه سينما معرفي كرده اما هنوز از سوي آنان خبري 
نشده است. اين تجربه را دارم كه افرادي براي حفظ حرمت پيشنهاد دهنده با فراگيري عرف پارلماني موافقت 

مي كنند اما پشت گوش مي اندازند. تعداد اين افراد رو به افزايش است. 
4. بايد از زن فتاح سراغش را بگيرم.

5. خانم سپهري هم جواب نداده است.
6. پيش از گزارشم كه قرار است براي اعضاء ارسال كنم بايد تكليف پيمان، شيرازي و سعيد را هم مشخص 

كنم. 

براي امروز بس است. 
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سه شنبه 15 اسفند 1391 )قسمت دوم(
امروز صبح يك نشست مطلب نوشتم. بعد از ظهر هفدهمين نشست كارگاه آموزش كارشناسان ستاد اجرايي 
شوراياري ها برگزار شد. بعد از كالس نيز گزارشي از آخرين فعاليت هاي ترويجي گروه تهيه كردم و براي 

اعضاء فرستادم. مشروح اين دو رويداد:

اصالح دستورنامه اختصاصي
من درس عرف پارلماني را از مراحل ششگانه طرح پيشنهاد آغاز مي كنم. در آنجا، هر پيشنهاد بايد حمايت 
شود. هركس بايد صحن بگيرد. و تا وقتي كس ديگري صحن دارد نمي توان پيشنهاد داد. اما بعداً مشخص 
براي من  ماجرا  اين  نكرد.  را رعايت  قواعد  اين  از  برخي  نفر مي شود  زير 12  مي شود كه در نشست هاي 
دشواري هايي ايجاد مي كند:  از يك سو به شاگردانم ياد مي دهم كه طبق قواعد عمل كنند. از سوي ديگر بعد 
از آموزش قادر به اجراي اين قواعد نيستيم. چون طبق قاعده در نشست هاي كمتر از 12 نفر به اين قواعد 
نيازي نيست. امروز براي كالس كارشناسان به نظرم رسيد كه دستورنامه اختصاصي را به صورت تمريني 
اصالح كنيم. و كرديم. در جريان اين اصالح سوال هاي جالبي به ويژه و مطبق معمول از سوي عبدالحسيني 

مطرح شد كه به بحث هاي دامن زد. 

در همين نشست سفير با عالقه بيشتري وارد شد و اواخر كالس مظاهري هم نكاتي را مطرح كرد. متأسفانه 
اين دو بحث سرهم بندي شد. يادم باشد هفته بعد جبران كنم

در اين نشست و به دنبال توصيح عبدالحسيني بخش هايي را براي بچه تعيين كردم كه بخوانند و در كالس 
كنفرانس بدهند. بايد نام آنان و قسمت  هايشان را از خانم شرفي بگيرم. 

دو سه سوآل خوب عبدالحسيني مطرح كرد كه جواب آن ماند براي نشست بعد. تاريخ نشست بعدي نيز 
بعداً مشخص خواهد شد. 

نخستين دستمزد عرف پارلماني در ايران
امروز بعد از ختم كالس عبدالحسيني من را به اتاق خودش دعوت كرد و مبلغ يك ميليون تومان وجه نقد 
به من داد. اين مبلغ در روز 15 اسفند 1391 نخستين دستمزدي است كه به خاطر فعاليت آموزشي عرف 

پارلماني پرداخت مي شود. 

متن يك قرار داد سرهم بندي شده را نيز به من داد و هر دو آن را امضاء كرديم. من كپي اين قرارداد را به 
عنوان يك سند تاريخي مربوط به عرف پارلماني حفظ خواهم كرد و آن را روي سايت منتشر خواهم كرد. و 

سر فرصت بخش هايي از آن را در خاطراتم نقل خواهم كرد. االن خوابم مي آيد. 

وقتي به دفتر آمدم متني با عنوان گزارش آخرين فعاليت هاي ترويجي گروه آماده كردم و براي اعضاء گروه 
فرستادم. اين متن در ادامه عينًا كپي پيست مي شود. به نظرم شايد به عنوان يك سند ارزش داشته باشد. نكات 
مهمي را در خود گنجانده است و تصويري از روند سريع پيشرفت اين قواعد در ايران ارايه مي دهد. متن آن: 

گزارش آخرين فعاليت هاي ترويجي گروه 
15 اسفند 1391

با سالم
ضمن تقديم گزارش آخرين فعاليت هاي ترويجي گروه، تقاضا مي شود نسبت به سازماندهي به كارگاه هاي آموزش قواعد 
مقدماتي عرف پارلماني در زمان ها و مكان هاي مختلف به نحوي كه تمام مدعوان عالقمند بتوانند به سادگي در آن ها 

شركت كنند، به اينجانب كمك كنيد.
قربان شما. داود حسيني 
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1. دكتر اميري شخصيت هاي زير را معرفي كرده است:
1. 1- آقاي دكتر حسين عالئي بنيانگذار نيروي دريايي سپاه پاسداران

1. 2- آقاي دكتر فاني از وزيران سابق آموزش و پرورش 
1. 3- آقاي مهندس مسجدجامعي وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمي و عضو فعلي شوراي شهر تهران

1. 4-آقاي دكتر وردي نژاد رئيس سابق مؤسسه مطبوعاتي ايران
1. 5 -آقاي دكتر مهرعليزاده نامزد رياست جمهوري

خاطر نشان مي شود به پنج نفر اول شخصيت هاي فوق عرف پارلماني معرفي شده و آنان نيز عالقمندي خود 
را به آموزش و ترويج اين قواعد اعالم كرده اند. 

اين فهرست هنوز نهايي نشده و منتظريم كه دكتر اميري فهرست را نهايي كرده و در تعيين گروه و زمان و 
مكان برگزاري كارگاه به مجري برنامه مدد برساند. 

2. آقاي دكتر بني اسدي تا كنون شخصيت هاي زير را معرفي كرده است:
2. 1- آقاي همانونفر از انجمن مديريت منابع انساني ايران

2. 2- آقاي سيد علي حسيني نژاد از شبكه مشاوران مؤسسه ايران
2. 3- آقاي حسن سياه مكون

2. 4- آقاي عبدالرضا رجائيان از همكاران دكتر بني اسدي
2. 5- آقاي مهندس ابوالفضل بازرگان 

2. 6- آقاي مهندس حامد سحابي 
2. 7-آقاي مهندس سپهر محمدي

2. 8- آقاي مهندس فخر صمدي رئيس هيأت مديره جامعه مهندسان مشاور
2. 9- خانم صفا بي طرف دبير شوراي جامعه مهندسان مشاور

به 7 شخصيت  اول فهرست فوق طي دو نشست مشترك در دفتر آقاي دكتر بني اسدي عرف پارلماني معرفي 
شده است. در نشست دوم كه عصر روز يكشنبه 13 اسفند در دفتر آقاي دكتر بني اسدي برگزار شد، از آقاي 
مهندس ابوالفضل بازرگان درخواست شد ترتيبي اتخاذ فرمايند تا در صورت امكان اين هفت نفر همراه با 
تعدادي از عالقمندان ديگر، در يك گارگاه، در محل و زماني كه بين خودشان تعيين خواهند كرد شركت 
كنند. دفتر كار دكتر بني اسدي و نيز دفتر كار داود حسيني به عنوان دو پيشنهاد براي برگزاري اين كارگاه 
مطرح است.  براي برگزاري يك نشست معرفي كليات عرف پارلماني به دو نفر آخر نيز منتظر اعالن آمادگي 

آنان هستيم. 

3. اينجانب داود حسيني نيز از شخصيت هاي زير دعوت كرده ام: 
4. 1- آقاي علي اكبر عبدالحسيني )ايشان دوره مقدماتي آموزش عرف پارلماني را با موفقيت طي كرده و 

با مواقت گروه به گروه پيوسته است(
4. 2 - آقاي سعيد اردهالي مدير انتشارات اختران و ناشر كتاب هاي اصلي و خالصه »دستورنامه رابرت«. 

كليات عرف پارلماني به ايشان معرفي شده است
4. 3-عطاء اهلل شيرازي دندانپزشك

4. 4-دكتر حبيب اهلل پيمان دكتر داروساز و فعال اجتماعي
4. 5. سركار خانم مرتاضي لنگرودي فعال اجتماعي 

قرار است به سه نفر اخير فهرست فوق كليات عرف پارلماني معرفي شود. بعد از آن نسبت به عضويت آنان 
در يكي از كارگاه هاي در دست شكل گيري تصميم گرفته مي شود. 

4. آقاي مهندس بهرام شهرياري نيز تا كنون شخصيت هاي زير را معرفي كرده است:
3. 1- آقاي دكتر فرضي پور از استادان دانشگاه
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3. 2- آقاي محمد رضا شعبانعلي از مدرسان مباحث مديريتي

آقاي  با  آقاي شهرياري  است  قرار  است.  نشده  معرفي  فوق  به شخصيت هاي  پارلماني  كليات عرف  هنوز 
مهندس بيژن سعيدآبادي دبيركل سابق كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران ساير دوستان خود نيز 
در اين باره صحبت كند. انتظار مي رود فهرست نهايي مدعوان مهندس شهرياري هرچه زودتر نهايي شود و 

در مورد مكان و زمان برگزاري كارگاه نيز بين آنان و ساير دوستان هماهنگي الزم صورت بگيرد. 

5. آقاي آرش كيخسروي نيز شخصيت هاي زير را معرفي كرده است:
5. 1- آقاي دكتر مرتضي شهبازي نيا عضو هيأت مديره كانون وكالي تهران و رئيس گروه حقوق دانشكده 

تربيت مدرس
5. 2- آقاي عيسي اميني عضو هيأت مديره كانون وكالي تهران و مدرس حقوق در دانشگاه آزاد

5. 3- آقاي صابري يكي از وكالي خوشنام عضو كانون وكالي تهران
5. 4-آقاي كورش زعيم فعال اجتماعي

5. 5 - آقاي حجت كالشي كارشناس ارشد علوم سياسي
5. 6. خانم دكتر هما داودي رئيس كانون وكالي البرز

5. 7. آقاي حسن رستگار

تا كنون فقط به دو نفر اول فهرست فوق كليات عرفي پارلماني معرفي شده است.  قرار است با اطالع آقاي 
كيخسروي نسبت به معرفي عرف پارلماني به بقيه اين شخصيت ها اقدام شود. انتظار مي رود آقاي كيخسروي 
نسبت به تعيين زمان و مكان تشكيل يك كارگاه براي افراد فوق - همراه با بعضي از افراد ديگر - به مجري 

كمك كند. دفتر مجري كارگاه، نيز، دبيرخانه كانون وكال از جمله مكان هاي قابل بررسي است. 

6. آقاي مهندس گلسرخي شخصيت هاي زير را معرفي كرده است:
6. 1- آقاي مهندس محمد احمدي رئيس هيأت مديره انجمن تأسيسات و تجهيزات صنعتي ايران

6. 2- آقاي مهندس هرمزد رامينه رئيس هيأت مديره جامعه مهندسان مشاور
6. 3- آقاي مهندس ايرج رهبر رئيس هيأت مديره انجمن انبوه سازان مسكن

6. 4- آقاي مهندس محمد رضا پويشمند دبير هيأت مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايرن
6. 5- آقاي مهندس سعادتمند رئيس هيأت كانون سراسري انجم نهاي شرك تهاي ساختماني، تأسيساتي 

و تجهيزاتي ايران
6. 7- آقاي مهندس تاالري رئيس وقت انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران )در حال حاضر

مهندس رضا پديدار رئيس هيأت مديره هستند(
6. 8 - آقاي مهندس پارسا رئيس كميسيون انرژي اتاق تهران 

گفتني است كه به پنج نفر از شخصيت هاي مذكور در بند 3 فوق، عرف پارلماني معرفي شده و آنان نيز 
آمادگي خود را براي آموزش و ترويج اين قواعد اعالم كرده بودند. با اين همه، هنوز فهرست قطعي افرادي 
كه خواهند توانست در كارگاه شركت كنند تعيين نشده است. انتظار مي رود با كمك آقاي مهندس گلسرخي، 
مكان و زمان برگزاري يك كارگاه براي اين افراد - به همراه افراد ديگر - اخذ تصميم شود. دفتر كار اينجانب 

نيز به عنوان يك محل پيشنهاي قابل بررسي است. 

7. آقاي دكتر معين نيز شخصيت هاي زير را معرفي كرده است:
7. 1- آقاي دكتر شامخي دبير انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري

7. 2- آقاي دكتر ميلي منفرد مديرعامل جمعيت رشد و توسعه ايران
7. 3- آقاي دكتر صالحي مديرعامل مؤسسه رحمان
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7. 4- آقاي دكتر توفيقي دبير جمعيت توسعه علمي ايران
7. 5 - آقاي پروفسور ثبوتي بنيا نگذار دانشگاه قزوين

7. 5- آقاي دكتر فراستخواه عضو هيأت مديره جمعيت رشد و توسعه ايران
7. 6- آقاي دكتر سمنانيان دبيركل جمعيت توسعه علمي ايران

7. 7- آقاي دكتر رضا منصوري رئيس انجمن فيزيك ايران و معاون اسبق وزير آموزش عالي

يادآوري مي كند طي روز هاي اخير كليات عرف پارلماني به 5 شخصيت اول فهرست فوق معرفي شده است 
و تمام آنان عالقمندي خود را به شركت در كارگاه اعالم كرده اند. قرار است فردا چهارشنبه 16 اسفند كليات 
عرف پارلماني به آقاي دكتر فراستخواه معرفي شود. معرفي عرف پارلماني به دكتر سمنانيان به فروردين سال 
آينده موكول شد و مذاكره با دكتر منصور در اين زمينه ادامه دارد. از آقاي دكتر معين درخواست مي شود در 
صورت امكان نسبت به تعيين مكان و زمان برگزاري كارگاه براي اين دوستان به مجري كارگاه كمك كند. 
دبيرخانه انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري و دفتر اينجانب نيز به عنوان دو مكان قابل بررسي است. 

8. آقاي پروفسور ثبوتي
درست پس از ختم جلسه معرفي كليات عرف پارلماني، با مورخ تاريخ معاصر ايران آقاي محمد تركمان 

صحبت كرد و قرار شد در نشستي كليان عرف پارلماني به نامبرده معرفي شود. 

9. آقاي سيد محمد بهشتي
نيز به اعضاء هيأت مديره خانه سينما توصيه كرده است تا نسبت به آموزش عرف پارلماني اقدام كنند. قرار 

است كليات عرف پارلماني به آنان نيز معرفي شود و در صورت تمايل در كارگاه شركت كنند. 

10. آقاي مهندس عطارديان
نيز افرادي را در نظر داشتند. با عنايت به استعفاي ايشان از گروه به دليل دستور پزشك، در اين زمينه تلفني 

از ايشان اسعالم خواهد شد. 

با احترام.
داود حسيني 
15 اسفند 1391
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چهارشنبه 16 اسفند 1391
امروز صبح همراه با محمود كمال به ورامين رفتم. حدود ساعت 12 در راه برگشت به تهران با دكتر مسعود 
فراستخواه تلفني صحبت كردم. قرار بود بين 4 تا 5 در دبيرخانه انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري 
مالقات داشته باشيم. اما از من خواست ساعت 3 تا 4 در موسسه تحقيقات آموزش عالي، در خيابان گلفام در 
خيابان جردن با او مالقات داشته باشم. ساعت يك ربع به دو از دفتر كار بيرون زدم و 10 دقيقه از 3 گذشته 
اما تمام تالش هاي من براي معرفي كليات  اتاقش شدم. صميمي و بسيار مؤدب و اهل آداب است.  وارد 
عرف پارلماني بي نتيجه ماند. به محض آنكه بحثم را شروع مي كردم در قالب يك سؤال رشته سخن را از 
دستم درمي آورد و جهت بحث را به طرفي كه دلش مي خواست مي كشيد. درست برعكس مهندس ابوالفضل 
و  كنجكاوي  با  و  نشستند  كه حدود 2 ساعت ساكت  مهندس سپهر محمدي  و  مهندس سحابي  بازرگان، 
عالقه اي آشكار كه به من انرژي مي داد به حرف هاي من گوش دادند؟ راستي اين تفاوت رفتار از كجا ناشي 
مي شود؟  چرا دكتر فراستخواه، به جاي آنكه ده دقيقه دندان روي جگر بگذارد و حرف هاي من را بشنوند،  

مدام جريان صحبت را قطع مي كرد و به ارايه توصيه و رهنمود مي پرداخت؟ 

حدود 50 دقيقه صرف اين مالقات شد. بعد همراه هم از آنجا به دبيرخانه انجمن ايراني اخالق در علوم 
و فناوري رفتيم و ساعت 5 به آنجا رسيديم. حتي در اتوبوس هم به من فرصت نداد كه چند  دقيقه اي به 
معرفي عرف پارلماني بپردازم. وقتي هم كه با لجاجت بحث را شروع مي كردم با طرح سؤال هايي كه بالفاصله 
خودش به آن ها پاسخ مي داد رشته سخن را به دست مي گرفت. به عنوان نمونه چند پرسش او را نقل مي كنم:

وقتي در آغاز صبحت گفتم كه دكتر معيين نام او را همراه چند نام ديگر در اختيار من گذاشت تا من كليات 
عرف پارلماني را به آنان معرفي كنم، اين پرسش را مطرح كرد كه چرا دكتر معين؟ وي در اين داستان چه 
نقشي دارد؟ و وقتي من شروع كردم داستان دكتر معين را توضيح بدهم و بگويم كه دكتر معين به عنوان يك 
فعال مدني از ضرورت ترويج اين قواعد حمايت مي كند، شروع كرد در اين مورد توضيح دادن كه اگر اين 
يك مسأله حقوق است پس چرا سراغ وكال و حقوقدانان نرفتي؟ و وقتي من توضيح مي دادم كه در ميان گروه 
ما وكال هم هستند و در هسته اوليه نيز فردي مانند فتاح سلطاني هم بود كه دستگير شد، به يك موضوع ديگر 
مي پرداخت. خالصه كالم اينكه هرگز اجازه نداد چند دقيقه يك موضوع را به صورت مرتب و بر اساس 

سناريو هايي كه در ذهنم مرتب كرده ام پيش ببرم. 

البته، من با اصرار ساختار پيشنهادهاي پارلماني و قواعد ناظر بر آن ها را توضيح دادم. شطرنج بازي برره اي 
را برايش شرح دادم. هرچند او سريال مهم شب هاي برره را نديده است. و وقتي از توقع و برنامه خود براي 
دعوت وي به شركت در كارگاه صبحت كردم، نه مخالفت كرد و نه موافقت. فقط جواب را در حالت تعليق 

نگاه داشت و در عوض به ارايه رهنمودهايي به من پرداخت. 

وقتي از او خواستم كه مي شود قواعد عرف پارلماني را به انجمن هايي كه در آن ها فعال است معرفي كنيم، از 
ايده دفاع كرد اما به نتجيه ي مشخصي منجر نشد. 

وقتي از او پرسيدم كه آيا در نشست و مجمع ملي كه قرار است سازماندهي كنيم شركت خواهد كرد يا نه، 
جواب روشني نگرفتم. نه يك نه قاطع و نه يك آره قاطع. در عوض توصيه هايي در اين مورد كه اگر اين كار 

را كنيد بهتر است. اگر آن كار را بكنيد، بهتر خواهد بود. 

پيشنهاد ارايه يك سخنراني
من در جريان گفتگوهاي خود توضيح دادم كه چطور شد اول به مفهوم پروفشن رسيدم، بعد به مفهم كد 
اتيكز، اما خيلي زود دريافتم انجمن ها و گروه هايي كه قادر به اخذ تصميم دموكراتيك نيستند، بايد اول قواعد 

عرف پارلماني را بياموزند. 

در پي طرح اين بحث ها بود كه برايم توضيح داد انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري و انجمن جامعه 
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شناسي ايران با همكاري يكديگر در حال ارايه سخنراني هايي هستند كه موضوع آن ها اخالق در دانش ورزي 
است. و به من پيشنهاد كرد كه موضع عرف پارلماني را در يكي از اين سخنراني ها مطرح كنم. و من هم 
قبول كردم. بعد از آن بود كه كنجكاو شد ببيند كه من چه مطالبي منتشر كرده ام. من برايش توضيح دادم كه 
فقط در مورد برنامه استراتژيك اين تعداد مقاله چاپ شده دارم اما پاي هيچ كدام امضاي من ديده نمي شود. 
بعد از من خواست تا لينك مطالبي را كه در دنياي مجازي در دسترس است براي او ارسال كنم. فكر مي كنم 
بيشتر دغدغه نشست هاي ماهانه را كه توضيج داد داشته باشد. قرار است مجموعه ي مباحث مطرح شده در 

يك كتاب منتشر شود. 

من هم چندلينك به مباجث ارتكابي خود و نشريه اتكيز شماره 2 را براي او ارسال كردم و بايد منتظر جواب 
او بمانم. 

تشكيك در آراء!
تشكيك در آراء يك اصطالح عرف پارلماني است اما مايليم زير اين عنوان به نكته اي اشاره كنم و اميدوارم 

باشم كه يك خطاي لپي دكتر فراستخواه بوده باشد. 

جايي در در جريان گفتگو، به آن ادعاي ارشميدس اشاره كرد كه مي گفت اگر به من يك نقطه اتكاء و يك 
اهرم بدهيد مي توانم كره زمين را جا به حا كنم. به نظر من، اين اظهار نظر بيشتر معطوف به اثبات درستي 
فرمول اهرم هاست كه خود ارشميدس آن را صورتبندي كرد و كاماًل درست است. يعني وزن كره زمين ضرب 
در اهرم تا نقطه اتكاء مساوي است با وزن نيروي وارده بر سر ديگر اهرم ضرب در فاصله آن تا نقطه اتكاء. 
اين فرمول البته در دنياي با مقياس كوچك درست است و به نظرم منظور ارشميدس هم تأكيد بر درستي اين 
فرمول رياضي است. اما دكتر فراستخواه هنگام صحبت از اين نظريه، به جاي اهرم از كلمه »هرم« استفاده كرد 
و به جاي مقهوم »نقطه اتكاء« اصطالح »نقطه« را به كار برد و طوري هم صبحت كرد كه انگار فكر مي كرد 
ارشميدس خالي بسته است. و اتفاقًا استنادش به حرف ارشميدس نيز نه به عنوان يك نظريه ي قطعي رياضي، 

بلكه به عنوان نوعي خالي بندي علمي بود. 

من به خاطر نمي آورد كه در كدام بافت از بحث به اين جمله ارشميدس اشاره كرد. اما به يادم مانده كه 
مي خواست بگويد همانطور كه ارشميدس خالي بنده كرده، اگر ما هم بخواهيم يا بتوانيم مي توانيم اين طور 

خالي بندي كنيم. 

به نظرم سه برداشت غلط از اين مثال در صحبت دكتر فراستخواه ديده مي شود: اول اينكه، بين نقطه و نقطه 
فيزيكي  مفهوم  اتكاء يك  نقطه  در حاليكه  است  رياضي  مفهوم  نقطه يك  دارد.  تفاوت وجود  اتكاء خيلي 
است. بين اهرم و هرم نيز خيلي فرق دارد و نمي توان پذيرفت كه كسي اين دو را با هم خالط كند. مگر آنكه 
بگوييم يك اشتباه لپي رخ داده باشد. سوم اينكه استناد به اين قول ارشميدس اتفاقًا براي بيان صراحت و 
بداهت قواعد و فرمول هاي رياضي به كار مي رود و نه براي نشان دادن نوعي خالي بندي علمي. هرچه فكر 
مي كنم نمي توانم قضيه را هضم كنم. و ياد لهجه ي غليظ تركي او مي افتم كه با سيالبي از كلمات انگليسي و 
آكادميك قاطي شده است. به عنوان مثال، به  طور مرتب مي گفت: كور بحث اين است كه . . . و منظورش 

نقطه كانوني يا اصل بحث بود. 

جلسه سخنراني
سخنران اصلي امروز نشست هاي مشتركت ماهانه بين دو انجمن دكتر كاشي بود. عكس هاي دكتر كاشي را در 
مطبوعات ديده بودم. سخنراني بسيار خوبي ارايه داد. به نظر متفكر آگاهي است و از مسائلي كه در باره اشان 
حرف مي زند شناختي بسيار عميق و درست دارد. بقيه كساني كه در مورد مسائل ما نحن و فيه حرف زدند، 
با يكديگر ارتباطي نداشت. عجيب بود. عده اي در مورد موضوع هاي مختلفي حرف مي زدند كه همه حول 

اخالق دانشگاهي بود اما ارتباط زيادي بين  آن ها مشاهده نمي شد. 
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فكر مي كنم،  غير از لينك ها خوب است دو شماره نشريه و به ويژه مقاله مربوط به بازآفرنيي پروفشن ها را 
برايش دوباره لينك كنم. موضوعش هنوز براي يك سخنراني مناسب است. 

مرد اخالقي
دكتر فراستخواه فردي بسيار آداب دان به نظر مي رسد. به عنوان نمونه، وقتي احساس كرد ممكن است رأس 
ساعت 5 به دبيرخانه انجمن ايراني اخالق نرسد، از من كه به خاطر مشكل ريه نمي توانستم بدوم عذر خواهي 
كرد تا بتواند تا دبيرخانه انجمن بدود. بعد پيرمردي با اين سن و با اين وضعيت، واقعًا شروع كرد به دويدن 
و تا آنجا كه توانستم با چشم دنبالش كنم داشت مي دويد. فقط يه اين دليل كه رأس ساعت 5 به دبيرخانه 

برسد. هرچند مي دانست كه هيچ وقت سخنراني ها رأس ساعت برگذار نمي شوند. 

اما به رغم اين همه آداب داني و اخالق و ادب، متأسفانه موفق نشدم، چنانكه دلم مي خواست، كليات قواعد 
عرف پارلماني را به او معرفي كنم و از اين صرف وقت نتجيه مشخصي بگيرم. بايد ديد چه مي شود. 
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پنجشنبه 17 اسفند 1391
امروز به نظرم رسيد شعار »تعجيل نه، تكثير« شعار مناسبي براي فعاليت كساني است كه در ترويج عرف 
پارلماني فعاليت مي كنند. در نتيجه   اين شعار، تصميم گرفتم در جهت »تكثير« بار ديگر به افرادي مانند خانم 
سپهري، دكتر شيرزاي و دكتر سپهري زنگ بزنم. و چه كار خوبي كردم. همين تلفن زدن ساده دستاوردهاي 

زيادي داشت. اين گزارش به آن ها مي پردازد.

تعجيل نه، تكثير
منظورم از اين شعار اين است كه در امر آموزش كه يك امر انساني است، مديريت نجاري جواب نمي دهد 
و بايد از روش مديريت باغباني استفاده كرد. در اين صورت، افراد هم مانند يك گياه براي رشد به زمان نياز 
دارند. پس در باغباني نمي شود تعجيل كرد. اما آيا تكثير هم نمي شود كرد؟ به جاي يك يا چند دانه، مي توان 

به طور مرتب دانه افشاني كرد و به جاي مراقبت از يك دانه به طور همزمان مراقب صد دانه بود. 

فكر كردم اگر اين شعار درست باشد بايد از همه بخواهم كه به آن عمل كنند و به خصوص خودم اين كار را 
بكنم. به همين خاطر امروز بعد از رسيدن به اين جمع بندي جديد به دكتر شيرازي زنگ زدم. 

دكتر شيرازي با يك گروه جديد
از دكتر پرسيدم دستش در دهان بيمار نباشد. ظاهراً مشغول دندانپزشكي بود. با اين همه به بحث ادامه داديم. 
از من به خاطر بدقولي هايش خيلي پوزش خواست كه الزم نبود. بعد گفت كه با عده اي از فعاالن انجمن 
داندانپزشكان صحبت كرده و الزم است من براي آنان عرف پارلماني را معرفي كنم. گفتم در اين صورت 
ديگر الزم نيست آن را جداگانه براي او معرفي كنم. تكراري خواهد شد. و الزم نيست ديگر به دفتر من 
بيايد. همان روزي كه قرار است براي آن گروه توضيح بدهيم او هم خواهد شنيد. قرار شد جلسه براي صبحه 

دوشنبه هفته بعد تنظيم شود. 

از دكتر شيرازي پرسيدم چرا دوشنبه همين هفته نه؟ گفت قرار است عبدالفتاح براي دندانپزشكي به مطب من 
بيايد. قرار شد دوشنبه من هم براي مالقات فتاح به مطب او بروم. 

براي او توضيح دادم كه در حال سازماندهي به كارگاه ها هستم و بايد زودتر ترتيب كار را بدهيم. قبول كرد. 

نكته جديد به همسر فتاح
بعد از گفتگو با دكتر با خانم دهقان همسر فتاح تلفن كردم. او هم خبر دندانپزشكي سلطان را تأييد كرد. قرار 

شد روز دوشنبه قبل از حركت به مطب دكتر شيرازي به او زنگ بزنم. 

از او پرسيدم كتاب را هم بياورد شايد بتواند ببرد. گفت نمي گدارند. بعد به دليل نگراني از گم و گور شدن 
كتاب آن را به مأموران مالقات تحويل نمي دهد. از او خواهش كردم نگران نباشد. اگر گم و گور هم بشود 

فوري دوباره پرينت مي گيريم. قرار شد همين كار را بكند و نگران گم و گور شدن آن نشود. 

از خانم نقي اي چه خبر؟
بعد از خانم نقي اي سؤال كرد. فكر مي كنم چون خانم دهقان هم بازنشسته فرهنگ است بايد جزو همان گروه 
معلماني باشد كه قرار است عرف پارلماني را فرا بگيرد. همينطور هم بود. گفتم كه قرار است يك يكشنبه اي 

كارگاه را اغاز كنند. خانم دهقان گفت من هم در آن نشست هستم. خوشحال شدم. 

واكنش خانم سپهري
با همراه خانم سپهري از اعضاء هيأت مديره انجمن مديران زن كارآفرين هم تماس گرفتم. روي تلفن دفتر 
منتقل كرده بود. منشي او  جواب داد كه در جلسه است. گفتم به او بگويد كه زنگ زدم. جوابي به تلفن من 

نداد. همراهم ديشب در دستشويي افتاد و كار نمي كند. شايد به همراه زنگ زده باشد. نبايد رها كنم. 
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دستاورد مهم امروز
دستاورد مهم امروز تلفن به دكتر سپهري بود. تا آنجا كه مي دانم از زمان خاتمي مدير مؤسسه كار و تأمين 
اجتماعي است. سعي مي كند رفتار حرفه اي و غيرحزبي داشته باشد. شايد به اين خاطر به تمام دولت ها كار 

كرده است. 

مدت ها قبل مهندس عطارديان تلفن همراه و دفتر كارش را به من داد و خودش نيز با دكتر سپهري در معرفي 
من و عرف پارلماني صحبت كرد. من با همراه او زنگ نزدم. به دفترش تماس گرفتم. اما جوابي نيامد. منشي 
او در مرحله آخر جواب داد كه اگر دكتر بگويد كه تماس بگيرد با من تماس خواهد گرفت. اما تماس نگرفت 
و من هم به طور منطقي نتيجه گرفتم كه پس نمي خواهد با من حرف بزند. حتي اين جمع بندي را به خانم 
بااليان هم منتقل كردم و از او خواستم كه به نحوي محترمًا كه به عطارديان برنخورد به او بگويد. اما امروز 
فكر كردم به جاي تلفن دفتر همراه او را بگيرم و جريان را بگويم. وقتي خودم را معرفي كردم گفت همين 
حاال بيا دفتر كارم در اختياريه. نشاني او را گرفتم و چند دقيقه بعد در آژانس به طرف دفتر او مي رفتم. برف 

سنگيني باريده بود و هنوز هم مي باريد. حدود نيم ساعت بعد در دفتر كارش بودم. 

معرفي خودم
بحث را از معرفي خودم شروع كردم و اينكه از حدود 20 سال پيش و از زمان روي كار آمدن آقاي خاتمي در 
نشريات انجمن هاي مختلف فعال بوده  ام و وظيفه خودم مي دانستم كه فكر كنم انجمن ها براي چه نشريه خود 
را منتشر مي كنند؟ هدفشان چيست؟ و براي تحقق هدف هايشان چه بايد بكنند؟ و چرا نمي توانند كارهايي را 

كه بايد انجام بدهند به سامان برسانند؟ 

براي دكتر سپهري روند رسيدن به مفاهيم پروفشن، كد اتيكز و بعد عرف پارلماني را توضيح دادم. بعد وارد 
معرفي كتاب شدم. اما قبل از آن گفتم كه در پايان اين معرفي سه درخواست مطرح خواهم كرد:  1. شركت 
در مجمع ملي ارتقاء پروفشناليسم در اين زمينه، 2. كمك به ايجاد يك مؤسسه مهارتي براي آموزش عرف 
پارلماني و، 3. پيش خريد كتاب. اما وقتي بحث ها به پايان رسيد يك پيشنهاد ديگر نيز به اين سه پيشنهاد 
افزوده شد: 4. برگزاري كارگاه آموزشي براي كارشناسان اداره كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي. جوابش 
به پيشنهاد اول منفي بود: خيلي سرم شلوغ است و نمي رسم بيايم. در مورد مؤسسه هم گفت كه اگر با يك 
مؤسسه فعاًل موجود همكاري كنم كار بهتر پيش مي رود. من گفتم كه به نظرم آموزش اين قواعد يك كار 
آكادميك نيست و بيشتر يك كار مهارتي است. گفتم در هر صورت من آموزش را شروع كرده ام و همان 

مجمع ملي نيز گواهينامه خواهد داد. 

ارزيابي نشست
در مجموع نشست بسيار خوب جلو رفت. بحث هايم اثربخش و مفيد بود و به طور كامل توجه دكتر سپهري 
به ضرورت آموزش اين قواعد را جلب كرد. من نسبت به هدف و روش معرفي عرف پارلماني بسيار مهارت 

پيدا كرده ام و در جريان عرضه مي توانم با مهات موضوع ها را به سرانجام دلخواه برسانم. 

سؤال دكتر سپهري
وقتي به ساعت 13 نزديك شديم، گفت كه بايد برود و حتمًا نشست يا نشست هاي ديگري با من برگزار 
خواهد كرد و براي اين كار مرا خبر مي كند. اما يك سؤال با دو موضوع مطرح كرد: مي توانم بفهم كه اين 
قواعد براي انجمن هاي تخصصي مفيد و الزم است. اما آيا براي انواع مجامع و با هر اندازه به يك اندازه 

الزم است؟ 

برايش توضيح دادم كه دسته بندي مجامع بر اساس كاركردشان درست نيست. اين قواعد براي انواع مجامعي 
كه در آن ها افراد حق برابر دارند و براي تصميم گيري دور هم جمع مي شوند كاربرد دارد و ماهيت اين قواعد 
نيز حقوق است و نه مديريت. بعد هم برايش توضيح دادم كه در خود اين كتاب نيز توضيح داده شده است 
كه براي مجامع كوچك كم تر از 12 نفر برخي از قواعد كامل عرف پارلماني را مي شود ناديده گرفت. بعد اين 
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قواعد را نيز براي دكتر سپهري توضيح دادم. 

در مجموع كم تر از 20 درصد مطالبي را كه معموالً در اين نشست ها ارايه مي دهم، براي دكتر سپهري توضيح 
دادم و بقيه مانده بود. اما دكتر سپهري گفت كه ساعت يك بايد برود. به بقيه مطالب هم عالقه دارد اما بماند 

براي نشست بعدي. فقط وقتي قول نشست بعدي را داد توانست از شر من خالص شود. 

فكر مي كنم دكتر سپهري به اعتبار سمتي كه دارد و به اعتبار اينكه متكفل هزاران انجمن كارگري و كارفرمايي 
در سراسر كشور و انواع و اقسام شوراهاست، ضرورت اين قواعد را خيلي خوب درك كرد و به همين خاطر 

تقريبًا مطمئنم اگر حادثه اي رخ ندهد، رابطه من با وزارت كار از اين طريق محكم خواهد شد. 

پيش خريد
با اين همه در مورد پيش خريد پيشنهاد كرد كه به جاي چاپ دهم چاپ يازدهم آن را دست بگيريم. من 
اصراري نكردم و گفتم بسيار خوب اگر شما مايليد ويرايش يازدهم را پيش خريد كنيد اما من مصمم كه 
چاپ دهم آن را نيز منتشر كنم. فكر مي كنم قاطعيت من در اين زمينه منجر به اين خواهد شد كه چاپ دهم 
را نيز پيش خريد كند. من توضيح دادم نزديك 8 سال است كه روي اين كتاب دارم كار مي كنم وهنوز معلوم 
نيست كي از چاپ بيرون بيايد. بنا بر اين اگر سراغ ويرايش بعدي بروم بايد چند سال ديگر هم منتظر بمانيم. 

بازگويي سوابق
وقتي صحبت از همكاري با من در آينده نزديك مطرح شد از سوابق و تحصيالتم سوال كرد. من هم گفتم كه 
مدتي در كتابخانه كار مي  كردم بعد از جريان دستگيري و وابستگي سياسي من پرسيد. به حزب توده وابسته 
بوديد؟ كه گفتم نه. بعد روند دستيگيري و اتهام خودم - راه اندازي آرشيو انقالب - را برايش تعريف كردم. 
از دانشگاه ملي، از وضعيت مالي و خانوادگي و حتي از خريد كت از تاناكورا. تأكيد كردم كه هدف اصلي 
من فعاًل معرفي اين قواعد است و اين را يك امر ملي مي دانم و پول  هم مسأله ام نيست )با سوابق خودم كه 

خوب آشنام. اگر الزم باشد مي شود نكاتي را كه به آن ها اشاره كردم بسط داد(. 

من از دانشگاه ملي، دكتر شعباني، تأثير درس هاي او در تغيير رويكردم نسبت به تاريخ ايران، صحبت كردم. 
آنجا كه از وابستگي سياسي پرسيد گفتم با حكومت ديني مخالف بودم و مثل روز روشن بود كه آن روند 
به استبداد ديني منجر مي شود. به او تأكيد كردم اگر قرار است با من كار كنيد بهتر است از سوابق من مطلع 

باشيد كه بعدها مشكلي به وجود نيايد. 

او هم از تجربه هاي خودش در دانشگاه پهلوي شيراز برايم گفت. بعد از انقالب دانشجويان آن دانشگاه نيز 
خواهان حذف زبان انگليسي بوده اند كه مهمترين نقطه قوت آن دانشگاه بود. 

هديه عيد
هنگام خداحافظي از من پرسيد كه با چه نوع كتاب هاي بيشتر دمخورم. فهميدم مي خواهد يكي از كتاب  هاي 
مؤسسه را به من هديه بدهد. گفتم تمام كتاب هاي شما خواندني و جذاب هستند. يك كتاب دو جلدي در 
مورد كارآفريني به من هديه داد. توي ماشين به سمت دفتر آن را ورق زدم. تمام خصوصياتي كه در مورد 
يك كارآفرين در آن كتاب ذكر شده در مورد من هم صدق مي  كرد. جالب است. متوجه شدم دكتر سپهري 

نيز همان سؤال هاي را از من مي پرسيد تا ميزان كارآفريني من را ارزيابي كند. 

موقع رفتن خيلي با هم رفيق شده بوديم. و قرار شد كه او دو باره من را خبر كند و با او مالقات هاي ديگري 
داشته باشم. به نظرم خيلي كارها با هم خواهيم داشت. شايد مهم ترين آن ها برگزاري كارگاه آموزشي براي 

كارشناسان وزارت كار باشد. 
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شنبه 19 اسفند 1391
در پي تعيين شعار »تعجيل نه، تكثير« امروز با امير اثباتي از اعضاء هيأت مديره خانه سينما، و خانم نقي ئي 
تماس گرفتم. به خانم شرفي ايميل زدم. از دكتر رضا منصوري با ايميل تقاضاي مالقات حضوري كردم. براي 
دكتر ميلي منفرد، دكتر بني اسدي، دكتر اميري، مهندس گلسرخي و كيخسروي نامه نوشتم و از آنان درخواست 
كردم در برگزاري كارگاه ها به من كمك كنند. براي تعيين جاي نشست 27 اسفند هم با دفتر شهرياري تماس 

گرفتم. گزارش مشروح اين فعاليت ها و نتايج آن ها:

نخستين نشست كارگاه آموزشي زنان
چون تلفن همراهم در مستراح انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري افتاد و بي مصرف شد، حدس زدم 
ممكن است خانم نقي ئي بخواهد در مورد فردا يكشنبه خبري به من بدهد و اگر به همراهم زنگ بزند جواب 
نخواهد گرفت. به همين خاطر به او زنگ زدم تا داستان را بگويم. به من گفت كه براي فرداد يكشنبه 20 
اسفند 1391، ساعت 5 بعد از ظهر جلسه گذاشته است. چند بار با هم صحبت كرديم تا قضيه نهايي شد: 
نشاني آنان در خيابان حكيم مجتمع مسكوني پيامبر است. بايد با آژانس بروم. بين 8 تا 10 نفر قرار است در 

جلسه باشند. خانم دهقاني همسر سلطاني هم بين آنان است. 

كمي به برنامه فردا فكر كردم. به نظرم رسيد برخي از اسناد را برايشان پرينت بگيرم. قرار شد ايميل افراد را 
در اختيارم بگذارد تا اسناد را براي آنان ارسال كنم.

همين االن كه جمله باال را مي نوشتم تلفن زنگ زد. خانم نقي ئي بود. مي خواست چند مرد را هم با موضوع 
آشنا كند. قرار شد فردا صبح همراه مردان به دفتر بيايد. به او گفتم بهتر است در همين دفتر كارگاه بگذاريم 

و مردانه و زنانه هم نباشد. بايد ديد چه مي شود. 

قرار است فراد براي آزمايش به بيمارستان بروم. وضع پايم هر روز بدتر مي شود. بعد از آزمايش احتماالً در 
دفتر اين افراد را مالقات خواهم كرد و عصر نيز با خانم ها جلسه خواهم داشت. 

امير اثباتي را ول نمي  كنم
با تلفن خانم وافري تماس گرفتم. او منشي هيأت مديره خانه سينما است. به من گفت كه اعضاء  هيأت 
مديره سخت گرفتار چالش با دولت هستند. دولت ادعا مي كند كه دولت هاي قبلي در مورد خانه سينما اشتباه 
كرده اند و اين خانه غيرقانوني است. از حرف هاي اين خانم مي شد دريافت كه گويا مالقات با من براي آموش 
عرف پارلماني را موكول كرده اند به حل مسأله خانه سينما با دولت تا وقتي مشكل حل شد براي اصالح 
ساختار خانه سينما از من كمك بخواهند. فهميدم قضيه را نگرفته اند. شماره تلفن امير اثباتي را از او گرفتم 

و به امير زنگ زدم. 

امير طراح لباس شاپرك شخصيت اصلي 40 ميان پرده تلويزيوني بود كه در سال 70 براي روابط عمومي 
شهرداري ساختم. قضيه را برايش شرح دادم خاطرش نمي آمد. هنرمندان حافظه ي قوي ندارند. از او خواستم 
تا يكديگر را ببينيم. برايم توضيح داد كه وضعيت هيأت مديره قمر در عقرب است و بهتر است صبر كنم. 
برايش توضيح دادم كه آنچه را كه قرار است براي شما بگويم هيچ ارتباط مستقيمي با دعوا هاي شما با وزارت 
ارشاد ندارد. اينكه نتيجه تالش هاي شما چه مي شود يك چيز است. اينكه حتي اگر دولت خانه سينما را به 
رسميت نشناسند اين خانه مي تواند وجود داشته باشد و در خانه شما جلسه بگذارد. به همين دليل بهتر است 
كه ما يك نشست با هم داشته باشيم و شما با كليات اين قضيه آشنا شويد. آن وقت اگر خواستيد صبر مي كنيم 
تا تكليف خانه سينما روشن شود. مي خواست فرد ديگري از هيأت مديره را معرفي كند. قبول نكردم. گفتم از 
اول با شما صحبت كردم كار را با هم ادامه مي دهيم. قرار شد دوباره او به من زنگ بزند تا من در يك نشست 

كليات عرف پارلماني را براي امثر اثباتي معرفي كنم. بعد تصميم بگيريم كه چه كنيم. 
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در خواست مالقات حضوري 
طي نامه اي به دكتر رضا منصوري از او درخواست يك مالقات حضوري كردم تا اسنادم را در معرفي كليات 
عرف پارلماني به او نشان دهم. فكر مي كنم شخصيت بسيار مهمي است كه مي تواند به ترويج عرف پارلماني 

به ويژه در محافل آكادميك خيلي مؤثر باشد. متن ايميل را كپي پيست مي كنم:

جناب آقاي دكتر منصوري 
سالم 

يك. به دليل نقش اثرگذاري كه جنابعالي در محافل علمي كشور داريد 
دو. به دليل باور شما به ضرورت حكومت قانون به عنوان پيش شرط شكل گيري جوامع انساني 

سه. به دليل نقش بنياديني كه قواعد اداره ي مجامع تصميم گيري در اين زمينه ايفاء مي كنند 
چهار. و، نيز، به دليل اسناد با ارزشي كه طي چند سال تحقيق در اين زمينه گردآوري كرده ام 

  
از جنابعالي درخواست مي كنم فرصتي در حد نيم ساعت تا سه ربع به من بدهيد تا حضوري اين اسناد را به 
شما نشان دهم. اين اسناد تاريخچه ي شكل گيري قواعد عرف پارلماني، روند توسعه آن در اياالت متحد و 

جهان، و نقشي آن در تحكيم حكومت قانون را به صورت مستنند نشان مي دهند. 

من اميدوارم و حتي اطمينان دارم كه بعد از مالحظه ي اين اسناد جنابعلي براي ترويح اين قواعد در محافل 
علمي و آكادميك به من بيشتر كمك خواهيد فرمود. 

قربان شما. داود 

درخواست كمك به سازماندهي كارگاه ها
ديشب اين ايده به ذهنم رسيد كه طي ايميل به آن دسته از اعضاء گروه كه تعدادي از دوستان خود را براي 
شركت در كارگاه معرفي كرده اند از آنان تقاضا كنم با در سازماندهي به كارگاه براي دوستانشان به من كمك 
كنند. اگر اين ايده محقق شود ما 4 تا 5 كارگاره خواهيم داشت. بعد زمان و تاريخ و مكان كارگاه ها را براي 
همه اعالم مي كنيم تا هركس متناسب با نيازش كارگاهش را انتخاب كند. متن يكي از اين نامه ها را به عنوان 
نمونه در زير نقل مي كنم. كليات نامه هاي يكي است اما جزئيات آن با توجه به تفاوت روند كار كمي متفاوت 

است. نامه به دكتر بني اسدي به عنوان نمونه:

جناب آقاي دكتر بني اسدي 
سالم 

در  تا  كرده اند  عالقه  اظهار  نفر   40 از  بيش  كنون  تا  رسيده،  اسحضار  به  مكتوب  به صورت  كه  همانطور 
كارگاه هاي آموزش قواعد اداره مجامع تصميم گيري شركت كنند. چند نفر از اين آقايان را جنابعالي معرفي 
كرده  ايد و من كليات عرف پارلماني را به هفت نفر از اين شخصيت ها معرفي كرده ام. با خانم بي طرف و آقاي 

فخر صمدي هم صحبت كرده ام و متنظرم كه به من وقت بدهند. 
اكنون درخواست من اين است كه جنابعالي، در سازماندهي به يكي از اين كارگاه ها كه دوستان شما در آن 
شركت كنند به من كمك كنيد. اين كارگاه مي تواند به عنوان نمونه در دفتر كار شما يا من هر جاي ديگري كه 
شما و ساير دوستانتان مناسب مي دانيد برگزار شود. ساعت و تاريخ اين كارگاه را نيز خود شما تعيين فرماييد 
در مرحله بعد، تاريخ، ساعت و محل برگزاري اين كارگاه ها را، كه احتماالً به 4 كارگاه خواهد رسيد، به تمام 
اعضاء عالقمند اعالم مي كنيم تا هر فرد بتواند كارگاهي را كه از نظر تاريخ،  ساعت و مكان برايش مناسب 

تر است انتخاب كند. 
من اين درخواست را با آقاي مهندس بازرگان نيز در ميان گذاشتم و ايشان با بزرگواري موافقت فرمودند با 

اين همه ضروري ديدم جنابعالي نيز در جريان قرار داشته باشيد. 
مي دانم سر شما خيلي شلوغ است اما آنقدر در اين مملكت بار بر زمين مانده است كه هر كس كمي شور در 
دلش باشد سرش هيچ وقت خالي نخواهد بود. به همين دليل، نداشتن وقت دليل موجهي به نظر نمي رسد.
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چون ساير دوستان نيز كم و بيش به يك اندازه سرشان شلوغ است يعني تمام 24 ساعت آنان از قبل اشغل 
شده است 

 در ضمن همراه من كار نمي كند. اگر كاري بود، غير از ايميل  با شماره 88911017 مطيع اوامر جنابعالي 
خواهم بود. 

قربان شما. داود 
شنبه 19 اسفند 91

مانند نامه فوق را با كمي تفاوت به دكتر ميلي منفرد، دكتر اميري، مهندس گلسرخي، و كيخسروي نيز ارسال 
كرده ام. به جاي دكتر معين به دكتر منفرد نامه نوشتم. مي دانم دكتر معين اهل اين حرف هاي نيست و سرش 

هم خيلي شلوغ است. اما دكتر منفرد اجرايي تر و از اين نظر كارآمد تر است. بايد منظر واكنش آنان ماند. 

درخواست از خانم شرفي
نامه زير را به صورت درخواست براي خانم شرفي ارسال كردم:

سركار خانم شريفي 
سالم 

لطفًا نام اعضاء كارگاه را همراه با پيشنهادها و فصل هايي از كتاب كه بايد كنفرانس بدهند، و اگر تعيين شده، 
برنامه نشست آتي و تاريخ اين نشست را براي من ارسال فرماييد 

ممنون. حسيني 
 

چند دقيقه قبل عبدالحسيني زنگ زد. كرج بود و مي خواست سوار ماشين ديگري بشود تا به منزلش برود. 
سراغ فردا را گرفت. به او گفتم كه نشست هاي هم  انديشي دو هفته يكبار است و نشست مان يكشنبه هفته 
ديگر 27 خواهد بود. محل آن  هم يا دفتر من خواهد بود يا محل كار شهرياري. اما هنوز قطعي نشده است. 
قبل از خدا حافظي گفتم كه نامه اي به خانم شرفي نوشته ام. اما هنوز جواب نگرفته ام. گفت سرمان خيلي 

شلوغ بوده است. فردا جواب خواهد داد. 

تماس با شهرياري
از صبح با منشي شهرياري صحبت كردم تا من را به او وصل كند. غروب پرسيدم گفت شهرياري از صبح 
زود تا االً در جلسه بوده و نمي شود با او حرف زد. وقتي داشتم گل ها را آب مي دادم هم به همراهم، كه 
درستش كرده ام، و هم به دفتر زنگ زدند. شماره را ديدم. به نظرم از دفتر شهرياري بود. اما نتوانستم جواب 
بدهم. رفت روي فاكس. زنگ زدم كسي جواب نداد. امروز موفق نشدم در مورد جلسه يك شنبه با شهرياري 

صحبت كنم ماند براي بعد. 
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شنبه 21 بهمن 1391
در  هنوز هم  اين همه،  با  آمده. خيلي خوشحال شدم.  كرد. صدايش خيلي سرحال  تلفن  امروز عطارديان 
نشست هاي هم انديشي عرف پارلماني شركت نمي  كند اما اعالم آمادگي كرد كه 100 نسخه از كتاب ها را 
بخرد. نمي دانم آيا بخشي از طلب هايش را از دولت گرفته يا نه. از من خواست تا نشست ها را در دبيرخانه 
كعاصكا بگذاريم. با شهرياري هم تماس گرفتم. نام چند نفر را داد و قرار شد براي همين گروه يك گارگاه  
را معرفي كرد كه عضو هيأت  فرد ديگري  ايرج رهبر  به جاي  كند. گلسرخي هم زنگ زد و  سازماندهي 
مديره انجمن انبوه سازان مسكن و رئيس هيأت مديره مؤسسه احداث است. به همت خانم نقي ئي هم دو 
كارگاه را براي نخستين بار برگزار كرديم. يكي در دفتر خودم براي مردها، و يكي هم در منزلي در مجتمع 
مسكوني پيامبر براي گروهي از معلمان مرد و زن. روز بسيار پرباري بود. نشست هاي كارشناسان ستاد اجرايي 

شوراياري ها نيز به خاطر مشغله زياد آنان به بعد از تحويل سال موكول شد. گزارش مشروح اين ها:

بهبودي عطارديان 
وقتي صداي سرزنده عطارديان را در گوشي تلفن شنيدم واقعًا خوشحال شدم. حيف است مردي اين چنين 

از دنيا برود. خوشبختانه از چنگ عزارئيل در رفت. 

براي او فاكتور تمديد دامين و هاست وب سايت پيام كارفرمايان را ايميل كرده  بودم. براي همين زنگ زد. 
اما بحث هاي زيادي مطرح شد. آن ها كه به عرف پارلماني مربوط مي شود:

1. به رغم بهبوديش، در كارگاه شركت نمي كند. نظرش اين بود كه پزشكان موفق شدند استراحت را به من 
تحميل كنند. به همين خاطر حالم كمي بهتر شده است به او گفتم كه در ماه هاي اخير مثل شمع آب مي شد. 

گفتم خودم هم متوجه بودم. خوشبختانه خطر رفع شد. 

2. به من گفت كه نشست هاي عرف پارلماني را در دبيرخانه كعاصكا برگزار كنيم. من گفتم اگر شما در 
او  كه شهرياري هست  او گفت  مزاحم شويم؟  نيستيد، چرا  وقتي شما  اما  داشت.  توجيهي  بوديد  نشست 
خودش عضو كانون بوده و خودم هم به او تلفن مي زنم. من اصراري نكردم. اين همه يك امكان،  برگزاري 
نشست ها در كانون عالي اگر به تصويب جمع برسد حتي از دفتر خود من هم بهتر است. اما وقتي با شهرياري 

صحبت كردم دفتر من را ترجيح داد.

3. به عطارديان گفتم كه با دكتر سپهري مالقات كردم و قرار است براي كارشناسان اداره كل سازمان هاي 
كارگري و كارفرمايي كارگاه برگزار كنيم، تعدادي از نسخ كتاب را بخرند به ايجاد يك مؤسسه آموزشي كمك 
كنند و در آن گفتگو ذكر خير شما هم بود. واكنش خاصي نشان نداد. فقط گفت او را سر غوز بيانداز تا از 

كتاب ها بيشتر بخرد. نمي دانم چطور مي شود كسي را سر قوز انداخت و اصاًل اين چه معنايي دارد. 

4. در مورد برگزاري كارگاه در كانون از هزينه ي آن هم با اين لحن صحبت كرد كه به نحوي آن را تأمين 
مي كنيم. من هم از فرصت استفاده كردم و پرسيدم آيا نمي شد هزينه برگزاري كارگاه در سنديكا را مي داديم 
و جلسات در همانجا برگزار مي شد؟  كه گفت آنجا نيازي به هزنيه نداشت. چون من ديگر نمي توانم شركت 
كنم ديگر در آنجا جلسه برگزار نمي كنيم. به هر حال جالب بود كه در ذهنش دنبال كسب درآمد براي كانون 
عالي است آن هم از طريق اجاره محل آن هم از كارگاه آموزش عرف پارلماني كه به معلم آن هم يك ريال 

داده نمي شود. 

نظرات شهرياري
در مورد اين مسائل با شهرياري هم صحبت كردم. اسم چند نفر ديگر را داد: هادي حدادي، سعيد دهقان، 
علي اكبر سهيلي، و دكتر فرضي پور و شعبانعلي كه قباًل معرفي كرده بود و به تلفن هاي من جواب نداده اند. 
قرار شد با مهندس سعيدآبادي نيز صحبت كند. نيز قرار شد از طريق دفتر خودش يك كارگاه با حضور اين 
عده برگزار كند و بعد از اعالم زمان و مكان آن افراد ديگر هم به آن ملحق شوند. در ميان افرادي كه او معرفي 
كرد، دهقان وكيل است و با موضوع آشنا ست. وقتي در پي تأسيس حجم بوديم اين قواعد را معرفي كردم و 
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او از جمله كساني بود كه برخالف سحرخيز، همان موقع نيز از ضرورت اين قواعد دفاع مي  كرد. حاال بايد 
ديد او به عنوان وكيل با كيخسروي چه برخوردي خواهد داشت و كيخسروي چه خواهد كرد. مدتي است 

كه كيخسروي كم فعال شده است.

پيش خريد كتاب
قرار شد 10 نسخه از كتاب را نيز پيش خريد كند. اين نشان مي دهد كه اوضاع اقتصادي بنگاه او خيلي خراب 

است وگرنه او مرد بسيار سخاوتمندي است. 

تعطيلي شركت
در مورد محل نشست روز 27 اسفند صحبت كرديم. گفت اين روز شركت تعطيل است و من مي  توانم بگويم 
شركت را باز كنند و نشست را برگزار كنيد اما خودم روز قبل از آن پرواز دارم. من گفتم در اين صورت، 
با توجه به وضعيت كعاصكا، بهتر است اين نشست به صورت موقت در دفتر من برگزار شود. ضمن آنكه 
ممكن است به نصاب نرسد يا حتي كسي شركت نكند. اما طبق قاعده من و هيچكس ديگر حق ندارد جلسه 
را تعطيل كند. به همين خاطر جلسه در دفتر من برگزار مي شود و به احتمال بسيار زياد به نصاب هم نخواهد 

رسد. بعد در مورد مكان جلسه تصميم خواهيم گرفت. قبول كرد. 

حمايت گلسرخي
گلسرخي هم تماس گرفت و گفت كه با ايرج رهبر ديگر حرف نزده است. با توجه به توضيحي كه در مورد 
رهبر به او دادم اين حرف او منطقي بود. اما گفت فرد ديگري را معرفي مي كند به نام مهندس نوراني. او عضو 
هيأت مديره انجمن انبوه سازان مسكن و نماينده اين انجمن در هيأت امناء مؤسسه احداث و رئيس هيأت 
مديره اين مؤسسه است. تلفن او را به من داد. قرار شد بعد از معرفي كليات عرف پارلماني به او در مورد 

تشكيل كارگاهي متشكل از كساني كه گلسرخي معرفي كرده است تصميم خواهيم گرفت. 

تماس با نوراني
بعد از گرفتن شماره تلفن با مهندس نوراني صحبت كردم. قرار شد، در صورئي كه كارگاه كارشناسان ستاد 
كارگاه  باشم. چون نشست هاي  داشته  او مالقات  با  او هماهنگ كنم و سه شنبه  با  نبود،  اجرايي سه شنبه 

كارشناسان به بعد از عيد موكول شده، با او سه شنبه مالقات خواهم داشت. 

كارگاه اعضاي شوراي معلمان
بعد از مدتي پيگيري، امروز ساعت 2 كارگاهي براي عرفي كليات عرف پارلماني در دفتر من برگزار شد و 
دوستان خانم نقي ئي در آن حضور داشتند. يكي از آنان  آقاي دالوري است كه ماجراي كهريزك را افشاء 
كرده است و به همين خاطر در زندان به سر مي برد و اين روز ها به مرخصي آمده است. يكي ديگر مردي 
است به نام مرد كه عضو شوراي سازمان معلمان ايران است و ديگري مردي است به نام هاشمي كه دبيركل 
سازمان معلمان ايران است. جواني به نام فرهنگ آزادگان كه پدرش از اعضاء شوراي اين سازمان است و به 

توصيه خانم تقي ئي در اين نشست شركت كرده بود. همراه با خود خانم نقي ئي. 

من با استناد به اسناد كليات عرف پارلماني و كتاب و انواع پيشنهادها را معرفي كردم. با استقبال فوق العاده 
اما بحث را به  حاضران موجه شد. از ذكر نكاتي كه خودم گفتم صرف نظر مي كنم. چون تكراري است. 
تدوين كد اتيكز حزب مشاركت كشاندم و گفتم كه به نظر آنان رأي ندادن اعضاء حزب به نامزد حزب را 
يك نقض اتيكز مي دانستند در حاليكه اصاًل پرسيدن از اينكه به كي رأي داده ايد نقض اتيكز است. بعد گفتم 
كه قوانين مصوب مجلس را اخالقًا مشروع نمي دانم. و نكاتي از اين دست. اما قواعد و تاريخچه آن به نحوي 
تشريح شد كه همه را تكان داد كه چنين قواعدي اين همه سال در دنيا وجود داشته و ما بي خبر بوده ايم. من 
در توضيح اين بي خبري گفتم حتي اگر اين قواعد را زمان شاه در چشم ما فرو مي  كردند آن ها را نمي ديديم. 
چون ضرورت آن به وجود نيامده بود. تأييد كردند. كوشيدم با ذكر وضعيت روستا ها توضيح بدهم كه واقعيت 

تاريخ ما اين است و نبايد خودمان را سرزنش كنيم بلكه بايد بيشتر كوشش كنيم تا يادبگيريم. 
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متن پي دي.افي هر دو كتاب را براي آنان جز دالوري كه بايد به زندان برگردد ارسال كردم. خيلي مايل بودند 
كه دوباره جلسه داشه باشيم. اما تاريخ و زمان آن مشخص نشد. بايد منتظر ماند و ديد.

نشست براي زنان معلم
بعد از ختم اين جلسه، با آژانش به مجتمع مسكوني پيامبر در حاشيه اتوبان حكيم رفتيم. جالب است كه كرايه 
رفت و برگشت من را خانم تقي ئي حساب كرد. خيلي جالب است كه چنين حساسيتي را كارفرمايان - غير 

از جمالي - ندارند. 

در نشست زنان از وضعيت خودم شروع كردم و اينكه از زمان دوم خرداد همراه با ساير مردم ايران به اين 
فكر كرده ام كه مشكالت فعاليت هاي انجمني ما از كجا ناشي مي شود. از تجربه هايم در انتشار نشريه براي 

انجمن هاي گفتم و اينكه چگونه به اين ماجرا و قواعد رسيدم. 

بعد سعي كردم با تشريح وضعيت روستا هاي ايران و مقايسه ان با روستا هاي شمال و سرزمين هاي پرباران 
اروپايي اين نكته را نشان بدهم كه در سرزمين ما امكان شكل گيري انسان آزاد و رها از مناسبات ارثي وجود 
نداشته است. بعد گريزي زدم به تمدن يونان باستان و روم و اروپا و لندن. بعد به تاريخ پارلمان انگليس و 
نخستين قواعد آن. با اين هدف كه توضيح بدهم اين قواعد به صورت آزمون و خطا در طول چند صد سال 
خلق شده و محصول مغز يك فرد نبوده است. و بعد در آمريكا بنا به ضرورت تدوين و تشريح شده است. 
اين بحث ها البته براي خودم تا حد زيادي تكراري بود. اما وقتي گروهي از معلمان كه در منزل كناري جلسه 
داشتند از نزد ما رفتند، خانمي كه تخصصش ايران باستان بوده به توضيح هاي من اعتراض هاي جالبي مطرح 

كرد كه بايد روزي او را بيابم و با او در اين باره مفصل صحبت كنم. 

خالصه صحبت هاي او اين بود كه فرهنك و تمدن ايراني دست كمي از تمدن يونان باستان نداشته است اما 
ايرانيان با اين اعتقاد كه اگر مطلبي را بنويسند ديوان به آن دسترسي خواهند يافت، از نوشتن پرهيز مي كرده اند. 
در حاليكه مطالب زيادي داشته اند. به هر حال خانم بسيار با سوادي بود و از وجود چنين خانمي در آن جمع 

بسيار لذت بردم. اميدوارم در نشست هاي بعدي او را بيشتر ببينم و از او چيزهاي جديدي بياموزم.

بعد از رفتن آن گروه كالس را يك ساعت تمديد كردند. اما ساختار ذهني من هم به هم ريخته بود. خودم را 
براي معرفي كليات آماده كرده بودم و به دليل حضور افراد در دفتر، از سند هاي مورد نياز پرينت نگرفته بودم 

به همين خاطر بين يك كارگاه آموزشي و تشريح كليات در نوسان بودم. 

سعي كردم توضيح بدهم كه پيشنهادهاي پارلماني چه روابطي با هم دارند. هشت خصوصيت آن ها چيست و 
چرا چند اختراع در اداره ثبت اخراعات آمريكا به ثبت رسيده است. 

به نظرم خيلي دشوار است كه فردي به توضيح  اوليه من درك كند كه افراد پيش از آنكه مجمع بگذارند بايد 
قواعد عرف پارلماني را بلد باشند. وگرنه دجار مشكل خواهند شد. فكر نمي كنم كسي از ميان كساني كه در 
آن جمع بودند، اين نكته را دريافته باشند. حتي يكي از آنان گفت كه مشكل ما اين است كه هدف مشترك 
نداريم و من همين جا سعي كردم توضيح بدهم كه اتفاقا چون قواعد بازي را بلد نيستيم دچار اين مشكل 

مي شود. در غير اين صورت هر جمعي بايد بتواند طبق همين قواعد به يك هدف مشترك برسد. 

گمان مي كنم تمام افراد تا اين حد متوجه شدند كه قواعد اين كار را بلد نيستند و الزم است براي يادگيري 
اين قواعد تالش كنند. 

بعد از آنكه به دفتر آمدم براي 5 نفر آنان كه ايميل داده بودند متن دو كتاب را ارسال كردم و بايد منتظر بمانيم 
تا ببينيم براي ادامه كار چه برنامه اي خواهند چيد.
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تعطيالت پيش از نورزو
امروز با خانم شرف هم تلفني صحبت كردم. به من گرفت كه تصميم داشته با من تماس بگيرد و به من خبر 
بدهد كه به دليل مشغله بسيار زياد قبل از عيد كارشناسان، جلسه به بعد از تعطالت نوروز موكول شده است. 

به اين ترتيب مي توانم با آقاي نوراني مالقات داشته باشم. 

برنامه فردا
فردا قرار است به مطب دكتر شيرازي بروم تا سلطاني را كه براي دندانپزشكي به آنجا مي آيد ببينم. بعد از آن 
بايد با دوستان شهرياري تماس بگيرم و از خانم حكمت بخواهم كه مسؤليت ايجاد هماهنگي را بين آنان 
برعهده بگيرد. در ضمن بايد نامه نشست 27 اسفند را ارسال كنيم و با بعضي ها مثل جمالي حرف بزنم. با اين 
همه، جز گلسرخي كساني كه درخواست هاي كمك به من براي سازماندهي به كارگاه ها را دريافت كرده اند 

جوابي نداده اند: دكتر منصوري، دكتر منفرد، دكتر بني اسدي، دكتر اميري. هنوز بايد منتظر ماند. 
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سه شنبه 22 اسفند 1391
عرف  كليات  تا  داشتم  مالقات  احداث  مؤسسه  مديره  هيأت  رئيس  نوراني  مهندس  با  ظهر  از  بعد  امروز 
پالماني را به توصيه مهندس گلسرخي معرفي كنم. بحث هاي خوبي مطرح شد كه ارزش تاريخ دارند. ديشب 
كيخسروي زنگ زد. حرف هاي او هم به عنوان يك وكيل جلوه هايي از نگرش مردم ما را نسبت به قانون به 
نمايش مي  گذارد. از خانم حكمت منشي آريا كيان هم خواسته بودم بعد ازهماهنگي با شهرياري، نسبت به 
سازماندهي به يك كارگاه آموزشي در آريا كيان اقدام كند. امروز زنگ زد كه شهرياري گفته به خاطر ازدحام 
مشغله در روزهاي قبل از پايانه سال، بعد از تعطيالت اقدام كند. خانم دهقان همسر فتاح سلطاني هم براي 
نخستين با يك مقاله از دكتر پيمان را برايم ارسال كرد. پاسخ تندي به او دادم كه ارزش دارد آن را و داليل 

چنين پاسخي را نقل كنم. مشروح اين رويدادها:

تأمل در عوامل مقاومت
با طرح سؤال هاي  پارلماني،  مورد عرف  در  توضيح  از كمي  بعد  كه  بود  از جمله كساني  نيز  نوراني  دكتر 
پردازي  نظريه  از مخاطبان  آيا مي شود در علت مقاومت برخي  ادامه توضيح هاي من شد.  از  مانع  مختلف 
كرد؟ چرا بعضي ها در برابر توضيح هاي من مقاومت مي كنند؟ خسته مي شوند؟ برايشان جالب نيست؟ به آنان 
برمي خورد؟ يا با مشكالتي مواجه نشده اند كه اين قواعد را به مثابه راه حل مشكل خود كشف كنند؟ چرا به 
عنوان نمونه، آقاي مرد و آقاي هاشمي از سازمان معلمان ايران آن همه به وجود آمدند و با صراحت به من 
گفتند كه امروز از اين دفتر به عنوان انسان ديگري خارج مي شوند؟ اما واكنش بعضي ها نيز مثل آقاي نوراني 
مقاومت زير پوستي است؟ اين ها سؤال هايي است كه ذهنم را به خود مشغول كرده و مشغول دسته بندي كرن 

پاسخ هايي هستم كه به ذهنم مي رسد. 

نوراني به جاي رهبر
بعد از واكنش سرد ايرج رهبر رئيس هيأت مديره انجمن انبوه  سازان مسكن، آقاي گلسرخي به من گفت كه 
ديگر با رهبر صحبت نكرده و به جاي او مهندس نوراني را معرفي كرد. مهندس نوراني رئيس هيأت مديره 
مؤسسه احداث است و عضو هيأت مديره انجمن انبوه  سازان مسكن. وقتي با گلسرخي در مورد برگزاري 

كارگاه حرف زديم، گفت اول با نوراني صبحت كنم بعد در اين مورد تصميم خواهيم گرفت. 

مهندس سعادتمند نيز كه رئيس كانون انجمن هاي تأسيساتي و تجهيزاني است و كليات عرف پارلماني را 
به او معرفي كرده ام و آمادگي خودش را براي شركت در كارگاه آموزشي اعالم كرده به همان ساختماني كه 
امروز رفتم مي رفتم. وقتي چند ماه پيش به او به كريم خان برگشتيم، سر خردمند پياده شد و گفت كه به شورا 
مي رود. امروز فهميدم كه دبيرخانه مؤسسه احداث نيز كه در تقاضع مطهري و ميرزاي شيرازي قرار داشت به 
همين ساختمان منتقل شده است. در بخشي از ساختمان، شوراي تعامل مستقر شده و در بخشي از ساختمان 
نيز دبيرخانه احداث. شوراي تعامل مجموعه اي از انجمن هاي بزرگ و مهم صنعت ساختمان است كه فكر 
مي كنم از زمان خاتمي شكل گرفت. اما نمي دانستم كه اين شورا در خردمند جنوبي مستقر است. امروز كه به 

نشاني دكتر نوراني به اين جا رفتم متوجه اين نكات شدم. 

بعد از آنكه مهندس گلسرخي تلفن نوراني را به من داد با او صحبت كردم. برخوردش بسيار گرم و مؤدبانه 
بود. براي سه شنبه قرار گذاشتيم اما مشروط كردم به اينكه سه شنبه من خالي باشد. چون نشست كارشناسان 
ستاد اجرايي شوراياري ها به بعد از عيد تعويق شد، سه شنبه من هم خالي شد و قرار گذاشتيم ساعت يك بعد 

از ظهر به طبقه 5 ساختان شماره 47 خيابان خردمند جنوبي بروم. 

براي آنكه سر ساعت برسم، زير سوپم را خاموش كردم. اگر مشغول خوردن آن مي شدم چند دقيقه اي ديرتر 
مي رسيدم. با كمي تأخير رسيدم. كنار در ورودي آپارتمان تابلو »شوراي نهاد تعامل«  يا چيزي شبيه به اين 
نصب كرده  بودند. براي نخستين بار بود كه وارد دبيرخانه اين شوار مي شدم. وقتي وارد شدم، سالن بزرگي 
كه براي كنفرانس آماده شده به چشم مي آمد. يادم آمد كه نوراني هم گفته بود كه ساعت 2 بايد در شورا 
شركت كند. وقتي به منشي توضيح دادم كه ساعت يك با نوراني قرار دارم من را به اتاق ديگر هدايت كرد 
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كه بعداً فهميدم دبيرخانه احداث است و منشي دبيرخانه احداث برايم توضيح داد ك از مطهري به اينجا منقل 
شده اند. همان منشي در پاسخ به سؤال من گفت كه مهندس گلسرخي رئيس هيأت امناء احداث است كه 
بدون احتساب مهمانان به 30 نفر مي رسد و در سالن هاي بزرگتر برگزار مي شود. وقتي سرغ مهندس را گرفتم 
گفت كه هنوز نيامده است. به منشي گفتم كه با نوراني قرار گذاشته ام. از او خواستم تلفني از او بپرسد كه 
مي آيد يا من بروم. نمي دانم منشي با نوراني چه گفت. اما به من جواب داد كه دارد مي آيد و در ترافيك گير 
كرده است. البد اگر سؤال من را به همان شكل به او منتقل كرده باشد، بايد ناراحت شده باشد. به هر حال 
با حدود نيم ساعت تأخير آمد و من هم در اين مدت كاري نداشتم جز اينكه سالن و اثاثه سالن و مردي كه 

پرونده ها را وارسي مي كرد تماش كنم. 

شروع كار
وقتي نوراني آمد هيچ نكته اي حاكي از عذر خواهي به خاطر تأخير مطرح نكرد. در همان اتاق و پشت ميز 
نعلي شكل كنفرانس روي صندي كنار من نشست و به من گفت كه برو آن صندلي را بياور روي به روي 

من بشين. 

حاال كه فكر مي كنم مي بيينم كه چقدر بايد از خود راضي باشد. انگار به كارگر سر ساختمانش دستور مي داد. 
خودش نرفت جاي ديگري بنشيند. بلكه پشت ميز كنفرانس نشست و براي آنكه من رو به روي او قرار 
بگيردم به من گفت برو صندلي را بكش و رو به رو من آن طرف ميز كنفرانس بشين. من هم جواب دادم اينجا 
راحت ترم چون قرار است يك مجموعه سند را نشان شما بدهم. با اين مقدمات منفي مي خواستم روضه ام 
را شروع كنم كه يك نكته منفي ديگر نيز اضافه كرد:  من ساعت 2 بايد در شوراي تعامل شركت كنم. من هم 
گتم به اندازه همين نيم ساعت مطالب را خالصه و فشرده عرض مي كنم اگر برايتان جالب بود در نشست هاي 
بعدي كار را ادامه خواهيم داد. به اين ترتيب زيپ كيفم را باز كردم و كتاب را بيرون آوردم و در حاليكه به او 
مي دادم گفتم كه مي  خواهم اين كتاب را معرفي كنم و محتواي آن، تاريخچه آن، روش استفاده از آن و نقش 

آن در جهان امروز براي شما توضيح بدهم. 

فقط كمي كه جلو رفتم صحبتم را قطع كرد و از من پرسيد خوب. هدف از اين معرفي چيست و چرا اين 
معرفي صورت مي گيرد؟ جا خوردم. پرسيدم آقاي مهندس گلسرخي به من دستور دادند كه خدمت شما برسم 
و اين نكات را براي شما توضيح بدهم. باز پرسيد:  خوب اين نكات را براي چه مي  خواهيد براي من توضيح 
بدهيد؟  گفتم شما در انجمن هاي مختلفي عضويت داريد و در اين كتاب نيز قواعد اداره انجمن ها توضيح 
داده شده است. و به اين ترتيب به جاي اينكه به من فرصت بدهد تا سناريوي از پيش تدوين شده خودم را 
اجرا كنم، بازي به يگ گفتگو و حتي گاهي به يك جدل دو نفره بدل شد و اطالعات در پاسخ به سؤال هايي 

كه نوارني مطرح مي كرد ارايه مي شد. 

خوشبختانه آنقدر طي حدود 20 سال گذشته در زمينه اداره انجمن ها و مجامع آنقدر تجربه كسب كرده ام كه 
بتوانم در خالل يك چالش و دوئل نيز از مواضع خود ، و در واقع از ضرورت توجه به اين قواعد به خوبي 

دفاع كنم. در نبرد با نوراني نيز دست باال را هميشه من در اختيار داشتم. 

نوبت دادن يا تأييدصحن
بحثم از آنجا شروع شد كه جناب هنري مارتين رابرت اول كتابش را براي نخستين بار در سال 1876 منتشر 
كرد. گفتني است كه نوراني نيز يك صفحه زير دستي با يك صفحه كاغذ از كنار ميز كنفرانس برداشت و 
باالي آن با خط خوش اسم من را نوشت و اسم گلسرخي را هم توانستم بخوانم. بعد نكات مهم صحبت من 
را يادداشت مي كرد. همانجا تأكيد كردم كه اين قواعد را آقاي هنري مارتين از خودش ابداع نكرد. بلكه اين 
قواعد طي قرون متمادي از طريق آزمون و خطا در پارلمان انگليسي ساخته و پرداخته شده و بعد از طريق 
مهاجرنشين ها به انگليس رفته است. اين قواعد همان قانون اساسي انگلستان است كه مكتوب نيست چون 
انگليسي ها اين قواعد را طي قرون و به مرور خلق كرده اند و مكتوب كردن و توضيح دادن آن براي آولين 
در آمريكا ضرورتش احساس شد به اين دليل كه افرادي غيرانگليسي تبار با اين قواعد آشنا نبودند و درست 
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مثل وقتي كه كسي بخواهد زبان دوم بياموزد بايد گرامر آن زبان را ياد بگيرد. در اين كتاب نيز قواعد دستور 
بازي پارلماني تشريح شده است .

نقل تمام سؤال ها و جواب هاي مطرح شده به معناي تكرار چندصدمين بار برخي از مطالب كتاب در اين 
يادداشت ها خواهد بود. به همين خاطر فقط به نكاتي كه طي اين گفتگو مطرح شد اشاره مي كنم. 

يكي از اين نكات توصيف تمايز نوبت دادن و تأييد صحن بود. گفتم به محض اينكه سخنران نشست، هركس 
زودتر بلند شد صحن مال او است. بعد پرسيدم اما اگر هم زمان چند نفر بلند شدند، صحن مال كيست؟  
جواب داد رئيس تعيين مي  كند. گفتم اما اين همان چيزي بود كه تومان جفرسون با آن مخالفت كرد. رئيس 
با چه منطق و استداللي يكي را بايد از ميان آنان انتخاب كند؟  اگر منطقي نداشه باشد، اين عمل عين استبداد 
خواهد بود . بعد برايش توضيح دادم كه براي حل همين مسأله تعدادي قواعد تدوين شده است. از جمله 
اينكه، هرگاه دو نفر با هم بلند شدند، كسي كه هنوز با اول خودش را صحبت نكرده باشد، از كسي كه يك 

بار صحبت كرده باشد، جلو مي افتد. 

وقتي كمي جلو رفتم باز صحبتم را قطع كرد و گفت كه مهندسان به اين دليل كه بيشتر كار فني مي كند كم تر 
به اين مسائل توجه مي  كنند. آيا اين قواعد براي تشكل هاي مهندسان مهم مفيد است؟  در اينجا بود كه مسير 
بحث بار ديگر عضو شد و من به اين نكته پرداختم كه اين قواعد در كدام دسته از نشست ها كاربرد دارد. و 
در ادامه توضيح دادم كه اين قواعد در تمام اين 5 نوع مجمع، صرف نظر از اينكه هدف و كاركرد مشخص 
هر كدام چيست كاربرد دارد. به طور كلي هر مجمعي كه اعضاء آن براي تصميم گيري دور هم جمع مي شوند 

و تمام اعضاء داراي حق برابر هستند از اين قواعد استفاده مي كنند. 

وقتي اصرار او را براي متمايز كردن نوع انجمن ها متوجه شدم برايش توضيح دادم، فقط در مجامعي كه كمتر 
از دوجين عضو داشته باشد تعداد معدودي از اين قواعد ناديده گرفته مي شود. از جمله و به عنوان نمونه 
رئيس در اين مجامع كوچك مي  تواند در مذاكره شركت كند، پيشنهاد بدهد و هنگام رأي گيري علني رأي 
هم بدهد. اما در مجامع بزرگ براي انجام اين كارها بايد از كرسي به صحن برود و معاونش جاي او مجلس 
را اداره كند. در ادامه داليل اين كار را نيز برايش توضيح دادم. اما بعد متوجه شدم كه سطح دانش او در اين 
زمينه بسيار ابتدائي است چون از من پرسيد دوجين دوازده  تا است و تعداد اعضاء مجامع كه نبايد زوج باشد. 
فهميدم مانند بسياري از فعاالن انجمني در ايران در همين مرحله باقي مانده است. برايش توضيح دادم حتي 
وقتي شما تعداد اعضاء مجمع خود را زوج انتخاب كنيد، ممكن است يك نفر غائب باشد و تعداد اعضاء زوح 
بشود. چه فرقي مي كند؟ وقتي اعضاء 4 نفر باشند، پيشنهادي كه سه رأي مثبت بياورد تصويب شده است. 
حتي وقتي دو نفر هم باشند مي توانند رأي گيري كنند. هر پيشنهادي كه 2 رأي بياورد تصويب شده است و 

اگر نياورد رد شده است. ربطي به تعداد فرد يا زوج مجمع ندارد. 

واكنش به جهل
وقتي اين نكات بديهي را برايش توضيح دادم، البد بايد به عنوان رئيس هيأت مديره يك مؤسسه مهم اين 
كشور كمي احساس ناراحتي كرده باشد. اما شروع كرد به طرح اين سؤال كه به نظر شما چرا مهندسان از اين 
حرف ها استقبال نمي كنند؟ من هم نه گذاشتم و نه برداشتم و جواب دادم فقط مهندسان نيستند بلكه مهندسان 

و پزشكان در اين كشور خود را بي نياز از آموختن مي دانند چون تصور مي  كنند همه چيز را بلداند. 

پرسش از واكنش انجمن  شركت  هاي ساختماني
بعداً از من در مورد واكنش انجمن شركت هاي ساختماني پرسيد؟ گفتم من اين ايده را به آنان معرفي نكرده ام. 
فقط چون با مهندس گلسرخي در مورد كاري آشنا شده بودم به ايشان معرفي  كرده ام و ايشان نيز سعي 
بسياري دارد تا اين قواعد به افراد فعال در فعاليت هاي انجمني معرفي شود. از جمله عامل آشنايي من با شما 

هم مهندس گلسرخي بوده  است. 
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جمع كردن بساط
فكر مي كنم بحث ها به همين جا ها رسيده بود كه همراهش زنگ زد. ساعت به دو رسيده بود. برگردان يك 
مقاله از نيويورك تايمز سال ساليان قبل را كه براي همين منظور همراه خودم مي برم، از كيفم بيرون آوردم. 
كتاب هاي را داخل كيف گذاشتم و زيپ ان را بستم و آماده شدم كه بعد از اتمام تلفن از او خداحافظي كنم. 
اما بعد از ختم تلفن و اعالم اينكه ساعت 2 است و شما گفتيد كه در اين ساعت بايد در شورا شركت كنيدد 

من خداحافظي مي كنم. اما تاز بحث جديدي را شروع كرد. 

فروش تراكم حراج حق مردم
وي در اين بخش از گفتگو به اين نكته اشاره كرد كه مهندسان تا امروز بيشتر به جنبه هاي فني كار توجه 
مي  كردند. اما حاال به مرورد در مي يابند كه بدون توجه به جنه هاي اجتماعي قضيه كارشان جلو نمي رود. به 
عنوان نمونه به اين نكته مهم اشاره كرد كه آنچه را كه شهرداري ها به عنوان تراكم مي فروشند حق مردم است 
و بدون رضايت مردم آن را مي فروشند. و در ادامه به يك نكته مهم ديگر اشاره كرد و گفت كه تقاظع دولت 
و پاسداران ساختماني است كه شهرداري در آن سه ميليون متر مربع تراكم به قيمت 30 هزار ميليارد تومان 
فروخته است. اين بنا به يكي از نهادهاي نظامي يا امنيتي تعلق دارد كه او نامش را گفت اما من فراموش كردم. 
بعد توضيح داد كه اين بنا در جايي قرار دارد كه اصاًل به بزرگ راه دسترسي ندارد و فروش اين همه تراكم 

در آن منطقه مطلقًا درست نيست. اما گوش هيچ كس به اين حرف ها بدهكار نيست. 

نه  افراد متخصص عضو شوند و  بايد  اين اشاره كرد در شوراي شهر تهران  به  در بخشي بعدي صحبتش 
ورزش كاراني كه مدال آورده اند. بعد به تجربه حضور خودش در يك دوره آموزشي در سنگاپور اشاره كرد و 

توضيح داد كه در شوراي شهر آنجا افرادي كه تخصص داشته باشند مي توانند حضور يابند. 

من ساكت نشستم تا او هم از حق خودش در بيان نظراتش استفاده كند و هر چه مي خواهد بگويد. وقتي نوبت 
به من رسيد توضيح دادم تا وقتي يك گروه چند نفره دور هم جمع مي شوند تا تصميم بگيرند به خصوص 
اگر آن جمع افراد با سواد و با فرهنگي باشند، شايد چندان نيازي به اين قواعد نباشد. اما مشكل ما درست از 
همين جا شروع مي شود. چون ما قادر نيستيم مجامع بزرگ 100 نفره را اداره كنيم، اختيار تصميم گيري ها را 
از روي ناچاري به هيأت مديره ها تفويض مي كنيم. در نتيجه و به عنوان نمونه انجمن شركت هاي ساختماني 
تهران شايد چند هزار عضو داشته باشد، اما اين اعضاء هر سه سال يك بار دور هم جمع مي شود و عده اي را 
به عنوان عضو هيأت مديره انتخاب مي  كند و مي روند. در نتيجه هيچ ارتباط ساختاري و سازماني بين حدود 
8 هزار نفر مهندسي كه در تهران فعال هستند وجود ندارد و تصميم هاي شما تصميم همين هفت هشت نفري 
است كه در اين جا دور هم جمع مي شوند. بديهي است كه حرف اين هفت هشت نفر هم وزني ندارد كه 
بتواند جلو مشكالتي را كه شما به آن ها اشاره كرديد بگيرد. شما بايد بتوانيد اين 8 هزار مهندس را در مجامع 
محلي سازمان بدهيد  بعد از طريق تشكيل كنوانسيون تصميم بگيرد. براي ساختن يك سازماني كه ده ها هزار 
مهندس ايراني را با هم متشكل كند و تمام آنان در روند خلق تصميم مشاركت كنند نياز به اين دانش فني 
خواهيم داشت. همانطور كه براي ساختن يك كلبه به دانش مهندسي نياز نيست، براي اداره يك هيأت مديره 
چند نفره هم شايد خيلي به اين قواعد نيازي نباشد. اما ديگر نبايد ادعاي انجمن كنيد. چون در روند اخذ اين 
تصميم ها تمام چند هزار مهندس عضو انجمن هيچگونه مشاركتي نداشته اند. چرا؟ از جمله به اين دليل كه 
اگر قرار باشد در يك جمع صد نفره تصميم  گيري كنيم خيلي زود همه چيز به هم مي ريزد. اما ما به جاي 
حل مشكل صورت مسأله را پا ك كرده ايم و تصميم ها در نشست هاي بسته گرفته مي شود. در چنين شرايطي 

بديهي است كه هيچ مشكل اجتماعي حل نخواهد شد. 

يك نكته آموزشي
فكر مي كنم وقتي اين مباحث را براي مهندس نوراني توضيح دادم تكان خورد. چون موقع خداحاظي دريافتم 
كه هنوز از اين ضربه آگاهي بخش گيج مي خورد. از او پرسيدم چه بايد بكيم؟ كه او جواب داد من تماس 

خواهم گرفت. فكر مي كنم در آخرين لحظه توانستيم روي نكته كليدي انگشت بگذارم. 
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در بازگشت به دفتر بود كه اين تجربه را جمعبندي كردم:  سعي كنم با تحليل شرايط مخاطبم مشكالت او را 
شناسايي كنم و با حركت از مشكالت او عرف پارلماني را به عنوان راه   حل مطرح كنم. 

فقط با دادن فرصت به مهندس نوراني بود كه او ضمن صحبت به صورت ناخواسته به مشكل خود اشاره 
كرد. مشكل چه بود؟ نيروي الزم براي تأثيرگذاري را ندارند. چرا؟ چون تمام مهندسان به معناي واقعي كلمه 
متشكل نيستند؟ چرا چون نمي توانند در مجامع محلي و حدود 100 نفره شركت كند. چرا؟ چون اين قواعد 

را نمي دانند. 

نقش گلسرخي
فكر مي كنم گلسرخي دارد آرام آرام عرف پارلماني را به اعضاء هيأت امناء و شورا معرفي مي كند و دنبال آن 
است كه فضا را براي اينكه آنان تصميم به آموزش اين قواعد بگيرند فراهم آورد. من هم بايد صبور باشم تا 

اين بذرها جوانه بزنند. 

مقاله دكتر پيمان
خانم دهقاني امروز براي اولين بار مقاله اي از دكتر پيمان را برايم ايميل كرده بود.  با خواندن مقاله دلم خيلي 

براي دكتر پيمان سوخت. بخش هاي اوليه اين مقاله را كپي پيست مي كنم:

آیا راهبرد تعامل وگفت وگوی انتقادی امکان پذیراست؟
 

 محوراصلی مناقشات كنونی كشور و مشكالت عديده سياسی، اجتماعی واقتصادی كه نه تنها مردم بلكه 
مسئولين و كارگزاران حكومتی نيز وجودشان را پذيرفته ا ند؛ بود و نبود نابسامانی ها وحتی ميزان شدت 
و وسعت مشكالت نيست. عدم توافق برسر راه اصالح و حل  مسايل و ريشه يابی مشكالت و نحوه تغيير 
روش های اداره اموركشور است. اساسی ترين مانع  برای خروج از گرفتاری های موجود؛ وجود ديدگاه 
های متفاوت وگاه متضاد فيما بين افراد و نيروها در داخل و بيرون حاكميت است.  به نظر می رسد  آنچه 
بيشتر ازهر چيز مانع همكاری گروهها می شود اختالف نظر برسر راههای وصول به اهداف مشترك است.  
به همين خاطر الزم است  مدافعان راهبردهای مختلف برای گذار از وضعيت متشتت و نامطلوب كنونی به 
يك وضعيت مطلوب، قبل از دست زدن به هر اقدام عملی نخست به گفت وگو با يكديگر بنشينند و راه حل 
های پيشنهادی شان برای تحقق ارزش ها واهداف مشترك  را به شيوه ای شفاف در روشنائی واقعيت ها و 
شواهد تجربی ومعيارهای عقالنی در عرصه عمومی مطرح كنند تا افكارعمومی هم از آنها مطلع شده و به 

ارزيابی و نقد راه حل های ارائه شده بپردازد.

اين مقاله نسبتًا بلند است و خانم دهقان به من نگفته كه در كجا و كدام سايت چاپ شده است. بديهي است 
بدون ساختاري كه اختالف نظر هاي طبيعي در آن ها مديريت شود، امكان توافق با من بميرم و تو بميري 
فراهم نمي شود. اين ساختار همان قواعدي است كه به دكتر پيمان و همسرش پيشنهاد دادم آن ها را بياموزند. 

اما چند بار بدقولي كرده اند و من ديگر سختم است كه باز هم به آنان اصرار كنم.

بعد از مررو اجمالي اين مقاله طي ايميل كوتاهي به خانم دهقان نوشتم اين تحليل غلط است و ارزش نقد 
هم ندارد. من هم فقط به اين دليل كه شما با دقت بيشتري اين نوع مقاله ها را بخوانيد اين پاسخ را براي شما 

ارسال مي كنم. 

اگر از من بخواهد تا مقاله را نقد كنم آنوقت برايش قضيه را تشريح خواهم كرد و گزارش آن ها را هم خواهم 
داد. در غير اين صورت واقعًا ارزش نقد ندارد. 

واكنش كيخسروي
كيخسروي هم ديروز زنگ زد تا در مورد سازماندهي به گروه خودش با من صحبت كند. خالصه حرفش اين 
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بود كه به خاطر نزديكي به تعطيالت نوروز و گرفتار هاي مردم بهتر است كار را بعد از اتمام تعطيالت شروع 
كنم. تشكر كردم و از او خواستم در نشست 27 اسفند شركت كند كه گفت نمي رسد. بعد در اين مورد كه چرا 
اين نشست را برگذار مي كنم بحث شد. او هم معتقد است كه من بايد انعطاف داشته باشم. اصاًل به اين نكته 
توجه ندارد كه من به عنوان رئيس حق چنين كاري را ندارم و من بايد از رعايت قانون دفاع كنم. وحشتناك 
است كه بعد از حدود يك سال درس دادن عرف پارلماني به وكيل بسيار عالقمندي مثل كيخسروي، حتي او 
هم به جاي تشويق و حمايت از رئيسي كه در پي اجراي قواعد است اعتراض مي كند كه چرا انعطاف ندارد. 
به نظرم اين پديده ها از لحاظ تاريخي اهميت دارند كه يك سال بعد از اين همه بحث، آن هم وكيلي مثل 
كيخسروي به من مي  گويد انعطاف پذير باش. وقتي من داليلم را توضيح دادم گفت من كتاب را مي  خوانم 

تا بلكه تبصره اي چيزي براي توضيج اين كار پيدا كنم. خوب اين هم شكلي از كاله گذاشتن بر سر قانون. 

واكنش شهرياري
از خانم حكمت درخواست كرده بود بعد از كسب تكليف از شهرياري نسبت به سازماندهي به يك كارگاه 
كه در محل آريا كيان و با شركت دوستان شهرياري برگزار خواهد شد به من كمك كند. امروز زن زد و گفت 
وقتي با شهرياري صحبت كرده او گفته كه قضه را بعد از تعطيالت نوروز ادامه بدهيم. جز قبول چه مي شد 
كرد؟  آن ها 17 روز تعطيل هستند. به اين ترتيب شايد اواسط سال آيند نخستين نشست اين كارگاه برگزار 

شود. اگر خدا بخواهد . . . 

طرح جديدي براي مهندس حسيني ها:  ايجاد انجمن هاي صنفي حرفه اي محله اي
مهندس محمود حسيني كمال از پيشنهاد تشكيل انجمن دوستي براي آموزش قواعد عرف پارلماني استقبال 
نكرد. نمي دانم چقدر كتاب را خوانده باشد. اما تأمل در طرح ايجاد جوامع مقدماتي يا اوردينري مهندسان رد 
محالت اين ايده را به ذهنم انداخت كه ضمن تشرح خاطراتم از گفتگو با مهندس نوراني براي محمود كمال 
از اين طرح هم حرف بزنم و ببينم كه آيا امكان دارد چند نفر از مهندسان نخستين انجمن محلي مهندس 
را تأسيس كنند؟  بايد به اين ايده هم فكر كنم و دنبل تحقق آن باشد: ايجاد انجمن هاي صنفي و تخصصي 
اما از سوي ديگر  اين كار را كردم. زمينه  اش كاماًل وحود دارد  انجمن جراحان  با  محله اي. در جريان كار 
انجمن هاي موجود با تمام وجود مقاومت خواهند كرد. به اين دليل ساده كه اقتدار آنان را احتماالً خاتمه 

مي دهد. 
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پنجشنبه 24 اسفند 1391
ديروز صبح مهندس گلسرخي زنگ زد تا از نشست پريروز من با مهندس نوراني با خبر شود. در گزارش 
تلفني كه به او دادم به نكاتي اشاره كردم كه ارزش دارد آن ها را بنويسم. به عالوه، امروز صبح كه گفتگوهايم 
با مهندس گلسرخي را مرور مي كردم، زحمات فراواني را كه براي سازماندهي به انجمن هاي محلي جراحان 
كشيدم و موفقيت غيرقابل تصوري كه اين ايده داشت به خاطرم آمد كه البته با رفتار غيراخالقي دكتر رحماني 
اين فرايند اميدبخش به شكل بسيار زشتي خاتمه پيدا كرد. به نظرم رسيد تمام اين تجربه ها را در يادداشت 

امروز مرور كنم. 

از مقاومت تا تأ»ل
وقتي گلسرخي گفت كه من هنوز مهندس نوراني را نديده ام. خواستم ببينم نشست چطور بود كه بدانم چطور 
برخورد كنم به ذهنم رسيد تمام نشست را مي شود به دو مرحله متفاوت تقسيم كرد. مرحله اول مقاومت 
مهندس نوراني بود در برابر ايده هايي كه من مطرح مي كردم، اما مرحله دوم بيشتر حيرت و تأمل بود. وقتي 
اين ايده ي مرحله بندي به ذهنم رسيد شروع كردم به ارايه گزارش مرحله اول گفتگو با مهندس نوراني و به 
گلسرخي گفتم: مثل بسياري از افراد كارآفرين كه در مورد ايده هاي جديد ديگران مقاومت مي كنند، مهندس 
نوراني هم در مرحله اول و به صورت زير پوستي مقاومت كرد. البته برخوردش با اينكه نيم ساعت تأخير 
داشت خوب بود. اما بعد از آنكه من كمي در مورد تاريخچه و محتواي اين قواعد صحبت كردم مهندس 
نوراني به اين مسأله پرداخت كه مهندسان ما خيلي به اين مسائل توجه ندارند و شروع كرد به طرح مشكالت 
بسيار مهمي كه جامعه با آن ها رو به رو است و از مهندس انتظار مي رود كه به اين مسائل توجه كنند. در اين 
مرحله بود كه من به گزارش هاي مهندس نوراني در مورد اين مشكالت گوش دادم بعد به او گفتم براي حل 
اين مشكالت شما احتياج داريد كه هشت هزار مهندس در تهران را در يك تشكل واقعي سازماندهي كنيد به 
نحوي كه تك تك مهندسان در فرانيد تصميم سازي و تصميم گيري به صورت كاماًل برابر و عميق مشاركت 
داشته باشند و آن تصميم را كل مهندسان عضو انجمن از آن خودشان بدانند تا به عنوان يك نيروي عظيم 
اجتماعي به صورت يكپارچه از اجراي آن تصميم دفاع كنند و مايه بگذارند. در حاليكه االن تصميماتي كه 
گرفته مي شود محصول 5  يا 6 نقر اعضاي هيأت مديره يك انجمن است و ربطي به اعضاء ندارد به همين 

دليل هم اين تصميم ها اعتباري در جامعه ندارد چون محصول ذهن چند نفر است و نه چند هزار نفر. 

بعد برايش توضيح دادم كه اتفاقًا 5 يا 6 نفر مهندس تحصيل كرده كه ياد گرفته اند توي صحبت هم نپرند و 
تصميم هاي خودشان را به رأي بگذارند و به اكثريت برسند، چندان نيازي به اين قواعد عرف پارلماني شايد 
نداشته باشند. اما اگر قرار باشد تمام 8 هزار نفر مهندس تهران را در يك تشكل فراگير سازماندهي كنيد در 

آن صورت به اين دانش فني نياز خواهيم داشت. 

سازماندهي به انجمن هاي محلي
انجمن  دبير  مهندس عطارديان  به  قبل  را كه سال ها  انجمن هاي محلي  به  ايده سازمادهي  كه  بود  اينجا  در 
شركت هاي ساختماني مطرح كردم و با مقاومت شديد او مواجه شد و حتي تذكر داد كه اين ايده را جايي 
مطرح نكنم چون فكر مي كرد به معناي تكه پاره كردن انجمن است، و براي مهندس نوراني تشريح كرده بودم 
براي مهندس گلسرخي هم تعريف كردم و براي او توضيح دادم كه هيچ وقت نمي شود هشت هزار مهندس 
را در يك سالن جمع كرد و تصميم گرفت. بنا بر اين چاره اي نيست كه انجمن هاي محلي با حداكثر 200 نفر 
عضو تشكيل شود و اين انجمن ها با هم كنوانسيون تشكيل بدهند و به اين ترتيب تمام اعضاء كه به صورت 
ماهانه يا سه  ماه يكبار نشست برگزار مي كنند در تمام تصميم ها به طور برابر شركت خواهند كرد و خود اين 
فرايند تصميم بگيري يكي از بهترين ابرازهاي آموزشي و فرهنگي براي همبستگي مهندسان و ارتقاء  فكري 
آنان است. اما چون در ايران دانش فني انجمن سازي وجود ندارد ما مجبور مي شويم فقط يك انجمن درست 
كنيم كه اعضاء آن يك روز دور هم جمع مي شوند و چند نفر با به عنوان هيأت مديره انتخاب مي كنند و تا 
سال ديگر صحنه را خالي مي كنند. با اين انجمن هاي غيراستاندارد مشكلي حل نخواهد شد. بعد به عنوان 
نمونه به انجمن پزشكي آمريكا اشاره كردم كه حدود 600 هزار عضو دارد اما به همين شكل تمام اعضاء در 

تمام مراحل تصميم گيري به صورت برابر مشاركت داردند. 
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براي مهندس گلسرخي توضيح دادم وقتي اين نكات را براي مهندس نوراني در ميان گذاشتم به فكر فرو رفت 
و برايش جالب بود. به همين خاطر در لحظات آخر و هنگام خداحافظي در واقع گيج بود و نمي دانست در 
برابر اين ايده ها چه واكنشي نشان دهد. به همين دليل به من گفت كه صبر كنم تا او - البد بعد از مشورت 
و تأمل بيشتر - با من تماس خواهد گرفت. به اين ترتيب نتيجه صحبت ما موكول شد به بعد تا ببينيم چه 

بايد بكنيم. 

به خاطر نمي آورم كه آيا اين ايده را قباًل به مهندس گلسرخي هم گفته بودم يا نه؟ بعيد نيست در صحبت هاي 
برابر  اين حال، در  با  باشم.  برايش تشريح كرده  انجمن هاي محلي را  ايده تشكيل  او داشته ام  با  زيادي كه 
اين توضيح ها هم فقط سكوت كرد تا به تشكر و خداحافظي رسيديم. اما تصور مي كنم بايد براي مهندس 
گلسرخي هم اين ايده بسيار مهم و قابل تأمل باشد، به ويژه كه او اساسًا يك شخصيت سياسي است و از 

اين فعاليت ها لذت مي برد.

نكات حاشيه اي
نكات اصلي كه در گزارش تلفني كه از نشست خود با مهندس نوراني به مهندس گلسرخي دادم همان ها بود 
كه تشريح كردم. اما در ميان اين نكات من به نكات ديگري هم اشاره كردم كه آگانه  آن ها را انتخاب كرده 
بودم تا در گفتگو و همكاري به مهندس گلسرخي به برخي هدف هاي راهبردي هم نزديك شويم. آن ها را 

هم در ادامه شرح مي دهم.

آدم ديگري شديم
آنجا كه از مقاومت بعضي افراد در برابر ايده هاي جديد حرف مي ردم اشاره كردم كه بر عكس افرادي كه 
مقاومت مي كنند بعضي ها هم صادقانه به نكاتي اشاره مي كنند كه بسيار جالب است. بعد چند مورد اين از اين 
نمونه ها را به اجمال براي مهندس گلسرخي تشريح كردم. از جمله گفتم چند روز پيش چند نفر از اعضاي 
شوراي سازمان معلمان ايران مهيمان من بودند و كليات عرف پارلماني را به آنان معرفي كردم. وقتي از دفتر 
خارج مي شدند صادقانه اعالم كردند كه به آدم ديگري تبديل شده اند. بيان اين خاطره با تحقق چند هدف 

همراه بود: 
1. مهندس گلسرخي از روند ترويج عرف پارلماني در ايران با خبر شود. او از اين اخبار لذت مي برد. 

2. به اين روند اميدوار شود و بداند كه همزمان با او ده ها نفر ديگر نيز با سرعت مشغول يادگيري اين قواعد 
هستند. اين هم افزايي نيروها به همه انرژي مي دهد. 

3. بداند كه من مشغول هستم و هر يك از افراد بيايد يا نيايد اين مسير با قدرت ادامه خواهد يافت و وابسته 
به فرد خاصي نخواهد بود. 

4. شايد قرار باشد در آينده براي تشكل هاي مهندسي كاري در اين زمينه و در ازاء مزد انجام دهم. اين اخبار 
قيمت ارزش كارم را باال خواهد برد. چون نشان مي دهد بازار قابل توجهي يافته است. 

اين تخصص من است
نكته حاشيه اي ديگري كه با مهندس گلسرخي در ميان گذاشتم واكنش پروفسور ثبتوتي بود. برايش توضيح 
دادم وقتي كليات عرف پارلماني را در فرهنگستان علوم براي پروفسور ثبوتي بنيان گذار دانشگاه علوم پايه 
زنجان توضيح دادم صادقانه پرسيد چرا اين نكات به نظر من نرسيد؟ و من در پاسخ به اين پرسش توضيح 
دادم و گفتم تخصص شما علوم پايه، فيزيك و نجوم است و عمر خود را صرف ترويج اين علوم در ايران 
كرده ايد. اما من بيش از 20 سال است كه براي انواع انجمن هاي نشريه منتشر كرده ام و اين هم تخصص و 
دغدغه ي من بوده كه به مشكالت انجمن ها فكر كنيم و اين راه  حل را بيابم و توضيح بدهم. هدفم از بيان 
اين خاطره اين بود كه به مهندس گلسرخي هم بگويم او و مهندسان امثال او هم نبايد از اين بابت خود را 
نكوهش كنند يا در برابر اين ايده ها مقاومت كنند كه چرا به عقل خودشان نرسيد. آنان نيز مشغول كار ديگري 

بوده اند و در نتيجه شايد اگر با اين رويكرد به قضيه بنگرند دست از مقاومت بردارند. 

در ادامه و با تأكيد بر اينكه قصد غيبت با چغولي از مهندس نوراني ندارم اما مايلم كه شما با نقاط ضعف اين 
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آقايان بهتر آشنا شويد تا براي رفع آن ها برنامه ريزي كنيد، به چند نمونه از بي اطالعي مهندس نوراني با اين 
قواعد اشاره كردم. به عنوان نمونه، يكي از آن ها مسأله فرد بودن تعداد اعضاء بوردهاست. 

فرد بودن تعداد اعضاء بوردها
البته اين كم توجهي به مهندس نوراني منحصر نمي شود. حتي خود من هم قبل از خواندن اين قواعد و طبق 
يك سنت فكر نشده دنبال اين بودم كه اعضاء انواع كميته ها و بوردها را طاق انتخاب كنيم تا در رأي گيري 
دچار مشكل نشوند. اين مسأله به تنهايي عمق عقب ماندگي و بي فكري ملت ما را به نمايش مي گذارد. اين 
مثال شبيه همه مثال دكتر منصوري در كتاب معروفش در مورد روش استفاده از زنكن است كه كافي است با 
كله پا كردن زنكن، از حالت چپ به راست به حالت راست به چپ تغيير مي كرد اما حتي يك نفر در ايران 

به ذهنش خطور نكرده بود كه چنين كند. 

تا آنجا كه به خاطر دارم همه حا اعضاء بورد ها را عدد فرد انتخاب مي كنند آن هم فقط به اين دليل كه در 
رأي گيري دچار مشكل نشوند و هرگز به اين موضوع فكر نكرده ايم كه بالخره يك بورد 5 نفره مي تواند با 4 
نفر هم به نصاب برسد. پس مشكل چه مي شود؟ اگر مي شود با 4 نفر هم ر أي گيري كرد و رأي مثب 3 در 

برابر يك به معناي تصويب پيشنهاد است، پس چه اصرار كه حتمًا اين عدد فرد باشد؟ 

يك دوجين كم تر
وقتي براي مهندس نوراني توضيح مي دادم كه مجامع نه بر اساس كاركردشان، بلكه بر اساس تعدادشان به دو 
دسته تقسيم مي شوند و در مجامع كم تر از دوجين فقط چند قاعده است كه مي شود آن ها را رعايت نكرد. 
وقتي عدد دوجين را يادآوري كردم كه به معناي دوازده است مهندس نوراني گفت: عدد زوج كه نمي شود؟ 

اينكه در آن لحظه متوجه منظور من نشده بود، كم ترين اشكالي ندارد. بعد كه بيشتر برايش توضيح دادم قضيه 
روشن شد. اما اينكه عدد دوازده را به اين دليل كه زوج است نامناسب مي دانست، نشان مي داد كه او نيز 
به اين موضوع بسيار ساده  فكر نكره است. برايش توضيح دادم كه زوج و فرد بودن تعداد اعضاء يك بورد 
اهميتي ندارد. حتي وقتي شما تعداد اعضاء را فرد حساب كنيد ممكن است يك نفر در نشست شركت نكند. 
در آن صورت تعداد اعضاي بورد زوج خواهد شد. به عالوه، تعداد اعضاء چه فرد و چه زوج، تصويب يك 
پيشنهاد به بيش از نصف آراء مثب نياز دارد. در نتيجه حتي وقتي تعداد يك بورد 4 نفر باشد، يك پيشنهاد با 
رأي مثبت بيش از نصف كه 3 نفر مي شود به تصويب خواهد رسيد. حتي دو نفر هم مي تواند با همين روش 
تصميم بگيرند: هر تصميمي كه دو رأي داشت تصويب است و اگر نداشت تصويب نيست. تازه در سن هفتاد 

سالگي دو ريالي مهندس افتاد. 

وقتي اين نكته را - البته به اجمال - براي گلسرخي توصيف كردم ادامه دادم كه مسائل به اين سادگي را هم 
نمي دانند اما در برابر اين ايده مقاومت مي كنند. 

مشكل نهاد تعامل
وقتي اين نكات را با مهندس نوراني در ميان مي  گذاشتم به نكته ي جالبي اشاره كرد و آن اينكه در شوراي 
نهاد تعامل، تصميم ها بايد به اتفاق آراء اتخاذ شود. مهندس نوراني به من گفت كه با اين روش هيچ تصميمي 
نمي توان گرفت. به همين دليل دنبال اين است كه اين روش را در شوراي تعامل نقض كند. به نظر مي رسد 
در اين زمينه هم به كمك من يا به بيان ديگر، به قواعد عرف پارلماني نياز خواهد داشت. البته، فراموش كردم 
در اين مورد چيزي به گلسرخي بگويم. در خاطراتي كه از گفتگو با مهندس نوراني يادداشت كردم، نكته اخير 

از قلم افتاد و به نظرم رسيد اينجا آن را ثبت كنم. 

تجربه انجمن هاي محلي
تجربه ساختن انجمن هاي محلي تجربه اي بسيار مهم و با ارزش است. امروز ساعت 3 صبح كه از خواب بلند 
شدم، داشتم به چيزهايي فكر مي كردم كه بايد يادداشت كنم. يكي از آن چيزها نيز تجربه ساختن انجمن هاي 
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محلي جراحان عمومي بود. اين موضوع به اين دليل به ذهنم رسيد كه همين پيشنهاد را با مهندس نوراني 
و گلسرخي نيز در ميان گذاشتم و تصميم داشتم طرح آن را در يادداشت هاي امروز بنويسم. به ذهنم رسيد 
فرصت مناسبي است كه تجربه انجمن محلي سازي براي انجمن جراحان عمومي ايران را نيز در اينجا ضبط 

كنم و در فرصت مناسب بيشتر به آن بپردازم. 

اين ايده كه انجمن جراحان تهران خوب است تمام جراحان تهراني را - حتي المقدور- در بر بگيرد، ايده اي 
آنان  اما من ساختار كنوانسيوني را براي  ايران در پي آن بودند.  انجمن جراحان عمومي  است كه مسؤالن 
تشريح كردم و آنان نيز آن را مناسب و معقول يافتند. اما به مشكالت اساسنامه ا ي و موانع قانوني اشاره كردند 
و من برايش راه حال را توضيح دادم و قانع شدند كه من نسبت به ايجاد انجمن هاي محلي جراحان عمومي 
ايران كارم را شروع كنم. البته بدون هيچ قرارداد يا مزدي. و در چارچوب همان مبلغي كه بابت اداره سايت 
دريافت مي كنم. در واقع اين فعاليت، بخشي از فعاليت اداره سايت هم بود چون اخبار اين فعاليت ها را در 

سايت منتشر مي كردم. 

روش كار
روش كارم اين بود كه به صورت گزافي با جراحان صحبت مي كردم و از آنان مي پرسيدم كه محل سكونت يا 
محل كار آنان كجاست؟ بعد مي گفتم كه قرار است در آن محل يك انجمن محلي جراحان عمومي سازماندهي 
شود و دنبال اعضاء هيأت مؤسس آن انجمن هستيم. معموالً آنان ابتداء بر بي نتيجه بودن اين اقدام ها اشاره 
مي كردند. اما من اين قدرت را يافته بودم كه تمام آنان را متقاعد كنم كه بايد چنين انجمن هايي سازماندهي 

شود و بعد از تجميع اين انجمن هايست كه انجمنت جراحان عمومي تهران شكل خواهد گرفت. 

ميزان موفقيت
به نظرم ميزان موفقيت بسيار بيش از آن چيزي بود كه خودم تصور مي كردم. تقريبًا تمام محالت مهم تهران 
داراي هيآت مؤسس شد. بعضي از اين هيأت ها حتي تا 5 نفر عضو داشتند و من از طريق ايميل و انتشار 
اخبار آن در سايت انجمن جراحان عمومي كه مديريتش برعهده خودم بود،  اين اعضاء را از وجود يكديگر با 
خبر مي كردم. جالب است كه به مرود اسناد تئوريك مورد نياز اين انجمن ها را نيز در سايت منتشر مي كردم 
و به اين ترتيب داشتم قواعد انجمن سازي را ياد جراحان عمومي ايران مي دادم كه به خاطر رفتار استبدادي 

و غيراخالقي دكتر رحماني تمام بافته ها به بدترين شكل ممكن رشته شد.

عامل شكست
يك روز دكتر رحماني به من گفت كه من با هيأت مؤسس انجمن هاي جراحان محالت كار دارم. به آنان بگو 

كه فالن روز به مطب من بيايند!. 

خداي من. اين حرف من را آتش زد. چطور ممكن است از اين همه جراح محترم بخواهم كه همه با هم در 
يك زمان به مطب دكتر رحماني بيايند. چون دكتر رحماني با آنان كار دارد! اين همه خودمحوري و استبداد 
رأي نوبر است. در جا جواب دادم اگر با آنان كار داريد  شما بايد به مطب آنان برويد. چرا آنان بايد به مطب 

شما بيايند؟ 

همين مشكل سبب شد كه كل پروژه به بدترين شكل ممكن متنوقف شود. حتي فرصت نشد، حتي نمي شد 
براي اين همه جراح توضيح داد كه چه رخ داد و چرا پروژه ناگهان متوقف شد. اما دكتر رحماني تلفن اعضاء 
هيأت هاي مؤسس را با پر روئي گرفت و از منشي انجمن خواست تا آنان را به دبيرخانه انجمن كه آن روزها 
در مطب  هيأت مديره بود دعوت كند. بعدها فهميدم كه هيچ يك از آنان - به احتمال زياد - در آن نشست 
شركت نكردند. و كار من هم براي مدت ها با انجمن جراحان قطع شد. حتي هزينه تمديد دامين و هاست را 
نپرداختند و من هم از سايت بك آپ نگرفته بودم. و تمام آن مطالب و اخبار از بين رفت. بعد كه بار ديگر 
كار با انجمن را شروع كردم، پوشه مربوط به فعاليت هاي انجمن هاي محلي را به دكتر رحماني دادم. اما حاال 
ديگر مزه رياست را چشيده و به دهنش خوش آمده و اصاًل هيچ تمايلي به راه اندازي انجمن هاي محلي 



392

نداشت و به اين ترتيب اين پروژه به شكل بسيار بدي خاتمه يافت. تمام آرزوي من اين بود كه دست كم به 
اين افراد اطالع مي داديم كه به داليلي امكان ايجاد انجمن هاي محلي، نه به دليل سياسي، بلكه به دليل همين 
مشكالت معمولي فرهنگي،  فعاًل تعطيل شده است. به خاطر همين رفتار دكتر رحماني نيز هرگز قادر نيستيم 

با او صميمي بشوم. نمي خواهم صميمي بشوم. آدم قابل اعتمادي نيست. 

جزئيات اين تجربه
اين روز ها مشغول پاك سازي دفتر هستم. يادم خواهد بود تا پوشه مربوط به اين پروژه را نگه دارم تا در 

فرصت مناسب اطالعات آن را يادداشت كنم. به نظرم اين تجربه نافرجام تاريخي بايد تحليل و ثبت شود. 

انجمن مهندسان پروفشنا
به هر حال، در انجمن هاي موجود كه از وزارت كار مجوز فعاليت گرفته اند، شركت هاي ساختماني به عنوان 
نظرم  به  نداريم.  پروفشنال  اشخاص حقيقي  عنوان  به  مهندسان،  انجمن  ما  نتيجه  در  كارفرما عضو هستند. 
مي رسد كه مي شود براي تأسيس چنين انجمني بر پايه هاي اصولي مي شود اقدام كرد. البته چقدر خوب است 
كه مؤسسه احداث و شخص گلسرخي پشت اين تجربه را بگيرند و اين انجمن از همان شروع فعاليت وارد 
احداث شود. اين راهبرد منابع الزم براي ايجاد آن را در اختيار خواهد گذاشت. به همين خاطر اين نكات را 
با گلسرخي در ميان مي گذارم. محمود كمال را هم در جريان مي  گذارم. شايد بتوان بر يأس عظيم او نسبت 

به اين اقدامات فائق آمد. 

انتخاب پاپ حديد و ارتباط آن با دموكراسي در ايران
امروز صبح با خبر شدم كه فرانسيس از آرژانتين به عنوان پاپا جديد انتخاب شده است. ياد دفاع علي اردستان 
از رساله دكترايش در دانشگاه علوم سياسي دانشگاه تهران افتادم و چون اين خاطرات به عرف پارلماني و 

دموكراسي در ايران مرتبط است حيفم آمد يادداشت نكنم.

به دعوت علي اردستاني يكي از اقوام دورم كه هنوز در روستاي مسقط الراس من زندگي مي كند، در جلسه 
دفاع از پايان نامه دكتري اش شركت كردم. براي نخستين بار بود كه در چنين مراسمي شركت مي كردم و همه 
چيز برايم جالب بود. از جمله اينكه اعضاء بورد آنقدر از رساله علي اردستاني انتقاد كردند كه فكر كردم رساله 
او قبول نخواهد شد و دلم برايش سوخت. اما بعد از تنفس ژوري در حكم خود از رساله آنقدر تعريف كرد 
كه باز هم از تعجب شاخ در آوردم. اما علي گفت اين رسم دانشكده است كه انتقاد مي كنند در عين حال 

رساله را قبول هم مي كنند!

به هرحال، موضوع رساله به دموكراسي در ايران مربوط مي شد هرچند جزئيات آن به خاطر نمانده و مي توانم 
از علي اردستاني بپرسم. اما يك نكته بسيار عجيب در دفاعيات علي ذهنم را به خود مشغول داشت تا امروز 

كه پاپ جديد انتخاب شد.

علي در دفاع از رساله خود از جمله روش انتخاب پاپ را با سنت حاكم بر فقهاي شيعه از اين زاويه مقايسه 
كرد كه سنت كليسا در مذهب كاتوليك به عنوان نماد تمركز و انحصار قدرت و در نتيجه تبلور استبداد تلقي 
است و در مقايسه گفت كه تكنثر و تنوع مراجع تقليد در شيعه زمينه را براي تمركز زدايي از قدارت و بسط 
دموكراسي فراهم مي آورد. همانجا به نظرم اين نظر غلط آمد و هيچ ربطي بين اين ماجرا و دموكراسي وجود 
ندارد و دموكراسي در واقع به معناي حاكميت قانون دموكراتيك و عادالنه است و نه هرج و مرج فقه هاي 
شيعه. به هر حال، نكته در خور تأمل اينكه در آن هيأت داوري دكتر تاجيك و تعدادي از استادن برحسته 
دانشكده علوم سياسي دانشگاه تهران حضور داشتند و حتي يك نفر از آنان به اين نظريه علي اعتراضي نكرد 
و چيزي نگفت. و اين براي من بيشتر جاي تعجب بود. اگر تحليل من از كل اين ماجرا درست باشد نشان 

مي دهد درك ما از دموكراسي حتي در ميان استادان دانشكده علوم سياسي چه وضعيتي دارد. 

براي امروز بس است. 
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سه شنبه 29 اسفند 1391
روز يكشنبه 27 اسفند هيجدهمين نشست كارگاه آموزش عرف پارلماني براي نخستين بار در دفتر كار من 
برگزار شد. براي آماده سازي دفتر، چند روزي كار كردم. وضع ريه ام خيلي خراب شد. بعد از هر چند دقيقه 
كار مجبور بودم چند دقيقه نفس تازه كنم. اوضاع رانم نيز هر روز بد تر مي شود. دكتر سجادي تشخيص 
درستي داد: جسبندگي مفصل و راه حل؟ تعويق مفصل. البته نه االن. چون مي شاشند توش! بعد از برگزاري 
نشست، چند روزي به خودم پاداش دادم و كسالتم را با استراحت رفع كردم. فردا هم سال 92 شروع مي شود. 
در نتيحه شايد اين آخرين يادداشت هاي سال 91 باشد كه براي عرف پارلماني سال پر باري بود. اين نوشته 

حواشي آخرين نشست را گزارش مي كند.

بعد از برگزاري نشست، گزارش آن را براي اعضاء ارسال كردم. متن آن گزارش عينًا نقل مي شود: 

گزارش هيجدهمين نشست كارگاه آموزش عرف پارلماني
27 اسفند 1391

هيجدهمين نشست كارگاه آموزش عرف پارلماني روز يكشنبه 27 اسفند 1391 در مؤسسه آموزش عرف 
پارلماني برگزار شد اما به دليل غيبت اعضاء به نصاب نرسيد. 

در اين نشست آقاي دكتر بني اسدي تأمالتي در مورد موانع ترويج رفتار قاعده مند در جامعه ي در حال گذار 
را مطرح كرد و آقاي جمالي بحري نيز تسامح و بردباري را در اين زمينه ضروري دانست. 

در ادامه اين نشست، فعاليت هاي ترويجي عرف پارلماني در دو سطح درون و برون گروهي تشريح شد:

درون گروهي
1. كليات عرف پارلماني به بعضي ديگر از مدعوان اعضاء معرفي شده است.

2. از آقايان دكتر اميري،  دكتر بني اسدي، مهندس شهرياري، آرش كيخسروي، مهندس گلسرخي، و دكتر ميلي 
منفرد )از مدعوان دكتر معين( با ارسال نامه اي درخواست شد تا نسبت به سازماندهي به كارگاه هاي آموزشي 
با شركت مدعوان خودشان در مكان هاي در دسترس يا در مؤسسه آموزش عرف پارلماني اقدام كنند. تاريخ،  

زمان و محل برگزاري اين كارگاه ها به اطالع تمام مدعوان خواهد رسيد تا در يكي از آن ها شركت كنند. 

برون گروهي
1. كليات عرف پارلمان به آقاي دكتر محمدرضا سپهري رياست مؤسسه كار و تأمين اجتماعي وزارت كار 
معرفي شد. پيش خريد نسخي از كتاب »دستورنامه رابرت«  و نيز آموزش عرف پارلماني به كارشاسنان اداره 

كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي اين وزارتخانه از جمله پيشنهادهايي بود كه با استقبال مواجه شد. 
2. كليات عرف پارلماني به تعدادي از اعضاء شوراي سازمان معلمان ايران معرفي شد و پيشنهاد آموزش اين 

قواعد با استقبال حاضران مواجه شد. 
3. كليات عرف پارلماني به حدود 25 نفر از معلمان تهران معرفي شد. قرار است اين نشست ها در سال آينده 

ادامه يابد. 
4. به يكي از اعضاي هيأت مديره انجمن زنان مدير و كارآفرين عرف پارلماني معرفي شده و از پيشنهاد 

آموزش اين قواعد به اعضاء اين انجمن استقبال شده است. 
منعقد شد و نخستين  اجرايي شوراياري ها  به كارشناسان ستاد  پارلماني  قرارداد آموزش عرف  5. نخستين 

دستمزد آموزش عرف پارلماني پرداخت شد. 

نشست بعدي
نخستين اجالس دومين دوره كارگاه آموزش عرف پارلماني ساعت 8 روز يكشنبه 11 فروردين 1392 در 
مؤسسه آموزش عرف پارلماني به نشاني خيابان كريمخان زند، خيابان آبان شمالي )دكتر عضدي(، خيابان 
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پزشك، شماره 6، زنگ 3 )طبقه همكف غربي(  برگزار خواهد شد. 

خاطر نشان مي كند يكشنبه 25 فروردين ماه 1392 تعطيل است. 

منشي موقت 
داود حسيني
يكشنبه 27 اسفند 91

واكنش هاي متفاوت به دعوت
چون براي نخستين بار بود كه نشست در دفتر كار من برگزار مي شد، احساس كردم ضروري است كه تلفني 

نيز از اعضاء دعوت كنم و كردم. واكنش ها متفاوت و جالب بود:

دكتر معين
با دكتر معين حال و احوال كرديم. سال نو را هم تبريك گفت. من به او گفتم كه اعضاء گفته اند كه نمي توانند 
در نشست شركت كنند و نشست به نصاب نخواهد رسيد. از من پرسيد پس چرا نشست را برگزار مي كنيد؟ 
به او گفتم من اختيار لغو نشست را ندارم. هيچكس ديگر هم ندارد. گروه هم در اين زمينه هنوز تصميمي 
نگرفته است. در نتيجه طبق قواعد مصوب گروه، نشست بايد اعالم شود و چراع آن روشن باشد. اگر اعضاء 
نيامدند اعالم مي شود كه به نصاب نرسيد. سكوت كرد. به نظرم نمي دانست چه بايد بگويد. در دلش پايبندي 
به قواعد را تحسين مي كند. من اضافه كردم افراد اخالقًا مجبور نيستند بيايند. انجمن داوطلبانه است. اما اعالم 
نشست اجباري است. چراع اين امامزده بايد روشن بماند. بعد گفتم. اين نشست در دفتر من برگزار خواهد 
شد كه قرار است مؤسسه آموزشي عرف پارلماني باشد. به همين خاطر بسيار خوشحال خواهم شد كه شما 
هم تشريف بياوريد و اينجا را ببيند. اما تأكيد مي كنم اگر مشغله زياد است اصراري در كار نيست. هرطور 
معنايي داشت. شايد  نظر من  به  بيايم. كه  نمي رسم  اين يكشبنبه  كنيد. گفت  واقعًا راحت هستيد عمل  كه 
يكشنبه هاي ديگر بيايد. و هنوز نمي خواهد از گروه استغفا بدهد. جاي شكرش باقي است. در جريان نشست 
بود كه دكتر بني اسدي با تعجب پرسيد دكتر معين هم نمي آيد؟  به او جواب دادم گفته اين يكشنبه نمي تواند 

بيايد. خيالش آسوده شد. به نظرم براي دكتر بني اسدي هم حضور دكتر معين مهم است. 

جمالي
از همان نخستين روز ها كه اين دفتر را خريديم، جمالي به اينجا آمده و زياد هم آمده است. او كارفرماي 
ما بود و محل كارش هم در دفتر اكسير كه درست در ادامه خيابان پزشك واقع بود. با اين همه شنبه كه به 
او زنگ زدم گفت نزديك دفتر شما هستم و مي خواهم بيايم آنجا. تعجب كردم. بعد برايم توضيح داد كه 
دامادش فلسطين در كواالالمپور دچار سنگ كليه شده. وقتي براي درمان سنگ كليه به بيمارستان رفته متوجه 
غده اي روي طحال او شده اند. اما آنجا به سختي دست به تيغ مي برند به همين خاطر جمالي با هزار زحمت 
دامادش را از آنجا به بيمارستان آبان منتقل كرده و روز جمعه هم او را عمل كردند و غده بزرگي را همراه 

با طحال درآورند. 

وسط نظافت دفتر بود كه جمالي آمد. ظاهراً بايد يك ساعتي به عالقي مي گذراند. بهترين كار اين بود كه بيايد 
پيش من. با هم گپ زديم و قرار شد فردا ساعت 8 در نشست شركت كند. و شركت كرد. وقتي زنگ زد تازه 
آخرين كار مربوط به نظافت را انجام داده بود. از ساعت 5 صبح بلند شده بودم و ساعت 8 كارها تمام شد. 

جمالي نشست تا بعد از مدتي دكتر بني  اسدي هم آمد. 

بقيه چه گفتند
دكتر اميري گفت كه مشغول نظافت است و نمي تواند بيايد. به عالوه براي انجام امور آموزشي دخترش بايد 

به شاه عبدالغظيم برود. 
گلسرخي گفت شايد يك نوك پا بيايم و سر بزنم. اما ساعت 9 جاي ديگري جلسه دارم و بايد بروم. چ

شهرياري و رزم خواه كه از يك ماه پيش گفته بودند نخواهند آمد. رزم خواه عازم سفر بود. كيخسروي هم 
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گفته بود كه نمي تواند بيايد. عبدالحسنيي هم روز يكشنبه نشست مهمي با مسجدجامعي و ساير اعضاء شورا 
داشت.

اين تجربه نشان مي دهد كه افراد عضو انجمن هاي داوطلبانه، كه همه كارهاي واجبي دارند با چه دشواري هايي 
مواجه مي شوند. به همين خاطر بايد در مورد نصباب در انجمن هاي داوطلبان به صورت اساسي فكر شود. 

مباحث داخل نشست
بعد از آمدن دكتر بني اسدي من گزارشي دادم كه چطور بقيه اعضاء نخواهند آمد و چطور ما مجبوريم نشست 
را به رغم آنكه مي دانيم به نصاب نمي رسد برگزار كنيم. در وسط اين بحث بود كه گفتم بالخره، بعد از آنكه 
چند جلسه به نصاب نرسد اعضاء فكري خواهند كرد. گفتن اينكه فردي در نشست شركت نمي كند نيز تأثيري 
ندارد. چون بعضي ها اطالع مي دادند كه نمي آيند. در اين جلسه توضيح دادم اطالع دادن يا ندادن تغييري در 
نتيجه نمي دهد: يا نشست به نصاب مي رسد يا نمي رسد. اطالع دادن يا ندادن فرقي ندارد مگر آنكه قرار باشد 

به وضعيت عائبان غير موجه رسيدگي شود. 

وضعيت بد براي جمالي
دكتر بني اسدي باز هم بر انعطاف پذيري تأكيد كرد و من باز هم توضيح دادم كه قواعد دستورنامه به ما امكان 
تغيير دلخواه و هر لحظه اي را داده است. اما انعطاف پذيري نبايد به اين معني باشد كه يك فرد بتواند هر طور 

كه دلش خواست تضميم بگيرد مگر آنكه جمع در هر مورد به او اختيار داده باشد. 

به نظرم در ادامه همين بحث بود كه جمالي نيز در ضرورت انعطاف پذيري سخنراني كرد. اما درست بعد 
از سخنراني او در تأييد نظر دكتر بني اسدي، دكتر بني اسدي نه گذاشت و نه ورداشت و گفت: داود درست 

مي گويد. اين حرف مثل يك سطل آب سردي بود كه روي جمالي بريزند. اما او به روي خودش نياورد. 

در جريان مباحث غيررسمي كه بين ما سه نفر برگزار شد، من مي توانم چند نكته آموزشي را به خاطر بياورم 
و اينجا يادداشت كنم.

درس هاي اين گفتگوها
آقاي جمالي در مورد اين كه شرايط اجتماعي و وضعيت ناهنجار جامعه اجازه رفتار قاعده  مند را به مردم 
نمي أهد شروع كرد به صبحت كردن. بديهي است كه به نكات درستي اشاره مي كرد. اما طرح اين بحث ها 

چه فايده اي دارد؟ 

بعد از اينكه به صورت نسبتاً  مفصل در مورد موانع اجتماعي رفتار قاعده مند مردم صحبت كرد من گفتم در 
اين مورد ما سه نفر مي توانيم ساعت ها بحث كنيم و جنبه هاي متفاوت اين مسأله به بحث بگذاريم. اما به 
دليل تفاوت رويكردهاي ما، به دليل تفاوت در ارزش ها، در تأكيد ها و نگاه هاي متفاوتي كه داريم، هميشه اين 
تفاوت رويكرد وجود خواهد داشت و سبب خواهد شد كه به يك مسأله از زواياي گونگوني بنگريم. و اين 
اتفاقاً  خيلي هم خوب است. اما نتيجه؟ من ياد همان اصلي مي افتم كه در مجمع هر نوع مذاكره بدون طرح 
يك پيشنهاد ممنوع است. ما مي  توانيم ساعت ها در مورد اين مشكالت حرف بزنيم. اما مسأله اين است كه 
بين خودمان، و براي حل مشكل، خومان چه كار مشخصي مي توانيم انجام دهيم؟ اين كار مشخص،  ابتداء 
بايد در قالب يك پيشنهاد مشخص مطرح شود، و مذاكره حول نقاط مثبت و منفي آن پيشنهاد مطرح شود. در 
نتيجه،  هم جهت مذاكرده،  هم هدف آن كامالً مشخص خواهد بود و به يك نتيجه مشخص هم خواهد رسيد. 
در حاليكه اين بحث را هرچقدر كه ادامه بدهيم به نتيجه ي مشخصي نخواهيم رسيد و اختالف نظر هم كه 

همچنان وجود خواهد داشت. چون رويكردها متفاوت است. 

نتيجه اين تجربه
اين كتاب حاصل 10 سال يك پروژه  با ارزش »اصول و فنون مذاكره«  را خوانده ام.  قباًل كتاب بسيار  من 
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تحقيقاتي دانشگاته كمبريج است. اما حاال مي فهمم كه اين اصول و فنون در چارچوب قواعد عرف پارلماني 
به  براي دادن اصالحيه ها جهت  پيشنهادي مطرح است، حاال  اين ترتيب كه يك  به  است كه معنا مي يابد. 
توافق رسيدن از اين اصول و فنون كه در كتاب تشريح شده مي توان بهره برد. وگرنه، اگر كساني قواعد عرف 
پارلماني را نداند، اين اصول و فني باز هم مفيد خواهد بود اما در چارچوب قواعد تصميم گيري گروهي 
دموكراتيك است كه اين فنون معناي مي يابد. به نظرم الزم است بعدها اين موضوع را بيشتر براي مخاطبان 
باز كنم. چون حتي وقتي قواعد عرف پارلماني را هم بلد باشند جاي آن اصول و فنون مذاركره خالي خواهد 

بود. اما بدون آن قواعد اساسًا مذاكره بي معنا مي شود. 

بدون پيشنهاد مذاكره ممنوع
اينكه در هيچ نشستي اجازه مذاكره داده نشود مگر آنكه يك پيشنهاد مشخص طرح شده باشد،  نكته بسيار 
مهمي است. وگرنه هر كس مي تواند يك موضوع را مطرح كند و تا قيامت در مورد آن بحث خواهد شد. در 
حاليكه ما بايد تمرين كنيم در مورد مشكالت به روشي حرف بزنيم كه بتوانيم حول راه حل مشخصي براي 

حل آن مشكل به توافق برسيم. وگرنه بحث نظري در مورد آن مشكل راه به جايي نخواهد برد. 

پيشنهادهاي ديگر
بعد از اين مقدمات بود كه دكتر بني اسدي سعي كرد مباحث را در كانال طرح پيشنهادهاي مشخض جلو 
ببرد. به همين خاطر در اين مورد صبحت كرد كه روش آموزش عرف پارلماني بر اساس ايجاد يك سازمان 
دائمي است در حاليكه ما هنوز قواعد را بلد نيسيتيم. به همين خاطر پيشنهاد كرد كه در يك جلسه من كلياتي 

در مورد اين قواعد مطرح كنم. 

پاسخ من البته اين بود كه در حال حاضر كه نصاب حاصل نيست. در يك جلسه كه نصاب حاصل بود اين 
پيشنهاد را مطرح كنيد و اگر رأي آورد به آن عمل خواهد شد. 

اين پيشنهاد را موقعي مطرح كرد كه مي گفت من به عنوان منشي و رئيس جلسه بهتر است در دستور جلسه 
پيشنهادهاي الزم را بنويسم. من گفتم كه هنوز روش ها و قواعد تدوين دستور جلسه را درس نداده آم. وقتي 

آن درس ها را بخوانيم متوجه مي شويم كه منشي حق ندارد سرخود پيشنهاد در دستور بكنجاند. 

چه بايد كرد: هسته هاي پروفشنال
يكي از سؤال هاي كليدي دكتر بني اسدي اين بود كه در سطح ملي و براي آموزش رفتارهاي قاعده مند به 
مردم چه برنامه اي داريد؟ من گفتم مردم در روند تاريخ است كه متحول مي شوند. اين تحوالت كار چرخ و 
فلك است و تاريخ هم با سرعت در كار است. چرخ و فلك مي چرخد و بهار مي شود و برگ ها سبز مي شوند. 
ما هم مثل آن برگ ها هستيم. چرخ و فلك چرخيده حاال داريم سبز مي شويم. با اين رويكرد،  به نظر من، 
نمي شود در مورد كل ملت تصميم گرفت. اما در مورد خودمان راه حل اين است كه هسته هاي كوچكي 
گردهم جمع شوند و سازمان هايي ايجاد كنند كه استريل باشد. ما در لجن غوطه ور هستيم و راهي نداريم 
جز ايجاد هسته هايي با شركت تعدادي از افراد سالم و شريف كه تعدادشان هم بسيار زياد است. اما مسأله 
اين است كه اين افراد خود و شريف دانش فني ساختن جماعت هاي استريل را ندارند. ما بايد جماعت هاي 
استريل بسازيم و اين جماعت ها كم كم به هم متصل شوند و  هسته ي اوليه يك نيروي اجتماعي سالم از اين 
لجن زار سر برآورد. راه حل ما اين است و اين راه حل را در سرمقاله هاي يك شماره از نشريه دارو و درمان 
هم طرح كرديم. )با سر به جمالي اشاره كردم و او هم تأييد كرد(. در ادامه توضيح دادم در هر انجمن، در هر 
سازمان بايد اين هسته هاي پروفشنال شكل بگيرند و پروفشناليسم را در جماعت خودشان توسعه بدهند. اما 
متأسفانه افراد سالم و شريف دانش فني ساختن جماعت سالم را ندارند و اين قواعد اتفاقاً  همان دانش فني 

را در اختيار ما مي گذارد. فكر مي كنم اين بحث براي دكتر بني اسدي جالب بود. 

موقع رفتن از دكتر بني اسدي خواستم اتاق هاي ديگر و حياط را هم نگاهي بياندازد. نگاهي انداخت. با او 
در اين مورد صحبت كرده بودم. قرار است با هم مؤسسه آموزشي راه بياندازيم. از اين جهت او با اين نظر 
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به محل كار من نگاه كرد. 

بعد از رفتن آنان،  گزارش جلسه را آماده كردم و براي اعضاء  فرستادم. )صورت جلسه در اول اين نوشته نقل 
شد(. سعي كردم در صورت جلسه بدون ذكر اينكه چند نفر آمدند، به نام دكتر بني اسدي و جمالي اشاره 

كرده باشم. در بخش دوم گزارش نيز خالصه برخي از فعاليت ها را ارايه دادم. 

حواشي ديگر
قرار بود روز دوشنبه با دكتر شيرازي به محلي برويم كه تعدادي از داندانپزشكان آنجا جمع اند و من هم عرف 
پارلماني را براي آنان معرفي كنم. اما عصر روز يكشنبه كه به دكتر شيرازي زنگ زدم تا يادآوري كنم جواب 

داد كه به خاطر نوروز تعطيل كرده اند و مي ماند براي سال آينده. گفتم باشد. 

خانم سپهري هم به من اطالع داد كه معرفي عرف پارلماني بماند براي سال بعد. گفتم باشد

خانم نقي ئي  هم به نظرم ظهر روز يكنشيه به من زنگ زد و كلي تشكر كرد. ظاهراً خانم ها از ادامه جلسه 
استقبال كرده اند. اما تصميم نهايي و زمان آن به بعد از عيد موكول شد. مرد و هاشمي هم همين طور. 

نامه دكتر منفرد
دكتر منفرد در پاسخ به درخواست من براي كمك به سازماندهي يك كارگاه گفته است كه بعد از عيد جواب 

مي دهد. 

دكتر منصوري پاسخ نداد
با اينكه دكتر منصوري خيلي فرز و چابك جواب مي دهد به نامه ام و درخواست مالقات حضوري تا كنون 

جواب نداده است و ديگر تمايلي هم به پاسخ او ندارم. چرا؟

در نشستي كه با جمالي داشتم و با او از منصوري صحبت مي كردم به نكته اي اشاره كرد: اخيراً او براي صدا 
و سيما مجري يك برنامه فلسفي شده است و طي آن با فيلسوفان ايران مناظره مي كند. من كه تلويزيون نگاه 
نمي كنم. اما نظر جمالي اين بود كه از دكتر منصوري توقع نداشت كه اين طور با اين صدا و سيما همكاري 
كند و خودش را به اين سطح ابتذال بكشاند. چنين حكمي از سوي جمالي معنايي دارد كه براي من الزم 

االجراست. روي منصوري خط مي كشم. 

براي امروز كافي است. 
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چهارشنبه 30 اسفند 1391
امروز ساعت دو و نيم سال تحويل شد. من سوگند خودم را شكستم و برنامه بي.بي.سي فارسي را تماشا 
كردم. مزخرف بود. ظهر غزل زنگ زد و دعوتم كرد. رد كردم. تصميم دارم ايام تعطيالت روي ويرايش كتاب 
و رمان ها كار كنم. كاهي هم مقاله اي در پيام كارفرمايان مي گذارم. يادم افتاد بر خالف قولي كه داده ام در مورد 
ساختن انجمن هاي محلي جراحان گزارش سند ها را ننوشتيم. در جريان پاكسازي دفتر از اسناد قديمي، اسناد 
مربوط به ايجاد انجمن هاي محلي جراحان را يافتم. يكي از نامه ها را برداشتم و بقيه را دور ريختم. حاال آن 

نامه را مرور مي  كنم:

نامه با امضاء دكتر سيد محمود شفاهي رئيس انجمن جراحان عمومي ايران تنظيم شده اما از طرف امضاء شده 
است و امضاي ساده من پاي آن ديده مي شود. 

تاريخ نامه 7 اسفند 1387 است )يعني چهار سال و 23 روز پيش( و روز 5 فوريه 2009 به گيرنده فاكس 
شده است. 

گيرنده نامه همكاري گرامي جناب آقاي دكتر ابراهيم خصوصي است. 

متن نامه:

با اهداء سالم
به آگاهي مي رساند: »انجمن جراحان عمومي ايران« در نظر دارد:

1. انجمن جراحان شهرستان ها
2. انجمن  جراحان محالت )در تهران بزرگ و مراكز استان  ها(

3. مجمع جراحان استان ها

را به مرور در سطح كشور سازماندهي كرده و به هريك از اين انجمن ها و مجامع يك بخش مستقل در سايت 
خيري »پيام جراح« اختصاص دهد تا مسؤالن هر كدام از اين تشكل ها بتوانند به طور مستقيم و بي واسطه 
اخبار و گزارش  فعاليت هاي سازمان متبوع خود را در »شبكه اطالع رساني جراحان ايران « )شاجا( منتشر كنند.

»شاجا« همچنين در پي آن است كه به هر يك از: 
4. گروه هاي جراحي دانشكده هاي پزشكي

5. بخش هاي جراحي هر يك از بيمارستان ها
6. انجمن هاي جراحان متخصص

بخش هاي ويژه اي در سايت »پيام جراح« اختصاص دهد تا اخبار و گزارش فعاليت ها و نظرات اعضاء اين 
گروه ها، بخش ها و انجمن هاي تخصصي نيز در »شبكه اطالع رساني جراحان ايران« )شااجا( منتشر شود. 

نقاضا دارد، با توجه به وضعيت محل خدمت و سكونت خود مشخص فرماييد در كدام يك از برنامه هاي 
فوق، كه با هدف ارتقاء پروفشناليسم جراحي دنابل مي شوند، مي توانيد مشاركت كنيد. 

خاطر نشان مي سازد در پي ارسال اين نامه، همكاران ما با شما تماس خواهند گرفت تا پس از آگاهي از 
براي شما در سايت  را  برنامه هاي فوق، بخش ويژه اي  از  با هر يك  به همكاري  عالقه ي جنابعالي نسبت 

اختصاص دهند و آموزش ها ي اوليه كاركردن با سايت را به صورت تلفني در اختيار شما بگذارند.

از پيش پرداخت شده است و به  ايران  گفتني است هزينه خدمات فوق از سوي انجمن جراحان عمومي 
صورت رايگان تقديم شما خواهد شد. 
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براي كسب اطالعات بيشتر د رمورد شاجا نشاني سايت، شماره تلفن دفتر، و ايميل هم داده شده است. 

اين عين يكي از نامه هايي است كه در اين پروژه براي جراحان ارسال مي شد. خدا مي داند يافتن جراحاني كه 
يا در اتاق عمل هستند تا در مطب و بيمارستان چقدر سخت بود. اما اين كار با شوق عظيمي انجام مي شد 

چون يك تجربه ملي عالي بود و مي توانست براي ساير انجمن ها الگوي موفقي باشد. 

بديهي است روحيه ي بدبين و منفي باف ما ايراني ها چه مقاومتي مي كرد. اما تقريبًا هيچ جراحي كه حاضر 
بود با من وارد گفتگو شود و به صورت استداللي تصميم بگيرد نمي توانست از دستم بگريزد. چون به سادگي 

مي توانستم تمام بهانه هاي آنان را براي تن زدن از فعاليت دموكراتيك گروهي رد كنم. 

تا آنجا كه به خاطر دارم، بيشترين دليل براي بي توجهي به كار گروهي بي نتيجه بودن آن اعالم مي شد. يا اينكه 
حكومت روي خوش نشان نمي دهد. يا اينكه مردم ايران به كار جمعي عالقه ندارند يا بلد نيستند. رد كردن 
اين شبه استدالل ها آنقدر ساده بود كه فقط بعد از چند دقيقه صبحت معموالً از اين برنامه استقبال مي كردند 
و آماده مي شدند كه به عنوان عضو مؤسسه انجمن محلي خودشان فعاليت كنند. من هم نام و مشخصات 
آنان را در سايت منتشر مي كردم و خبر اعالم آمادگي يك نفر در فالن محله را براي تأسيس انجمن محلي 

در سايت منتشر مي كردم. 

حدود 40 انجمن محلي
به اين ترتيب هيأت مؤسس حدود 40 انجمن محلي در تهران تعيين شد. بعضي از اين انجمن هاي محلي دو، 

سه و يا حتي 4 عضو داشتند. البته قرار بود كه كار را با سه نفر شروع كنند. 

بهره گيري از دستور نامه رابرت
منتشر  نيز در سايت  پيشرفت كار، ترجمه ي قسمت هاي مختلف كتاب دستورنامه رابرت  با روند  متناسب 

مي شد يا متن پي .دي.افي آن به جراحان عالقمند به تأسيس انجمن محلي ارسال مي شد. 

قانع كردن هيأت مديره انجمن
قانع كردن هيأت مديره انجمن نيز كمي سخت بود. به ويژه كه اساسنامه به آنان اجازه نمي داد. اما بايد شهادت 
بدهم كه خيلي نگران اينكه اين انجمن بعد از تشكيل زيرآب آنان را خواهد زد يا نخواهد زد نبودند. شايد 

هم اساسًا به آن چشم انداز فكر نمي  كردند و بيتشر دنبال گردآوردن جراحان بودند. 

به هر حال استدالل من اين بود كه هيچ كدام اين انجمن هاي محلي فعاًل درخواست ثبت نمي كنند چون به 
آن ها مجوز هم نخواهند داد. بلكه به صورت غيررسمي فعاليت خود را شروع مي كنند تا وقتي كه به جايي 
رسيد. آن وقت مي شود نسبت به اصالح ساختار اساسنامه اقدام كرد. اين پيشنهاد با موافقت هيأت مديره 

مواجه شد. 

دستمزد
در مورد دستمزد هم بايد بگويم كه انجمن مبلغي را بابت كار سايت و انتشار نشريه به من مي داد و من هم 
به دليل اهميت تاريخي كه براي اين كار قائل بودم، با همان مزد اين كارها را هم انجام مي دادم. چون براي 

نشريه و سايت خبر هم توليد مي كرد. 

شكست پروژه
دكتر  مديريت  فقط سوء  نداشت.  هم  فرهنگي  علت  نداشت.  سياسي  دليل  هيچ  مطلفًا  پروژه  اين  شكست 
رحماني و شايد هم سوءمديريت من آن را به شكست كشاند. با گزارش آن آخرين يادداشت سال 91 را به 

پايان مي برم. 
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يك روز دكتر رحماني از من خواست كه اعضاء هيأت مديره انجمن هاي محلي را براي شركت در يك نشست 
انجمن به مطب او دعوت كنم. البته، كار دكتر رحماني شخصي نبود و چون آن زمان دبيرخانه نداشتند او از 
مطب خود به عنوان دبيرخانه موقت استفاده مي كرد. اما من اين فراخوان را در اين مقطع مناسب نمي دانستم. 

از نظر من، تمام اعضاء هيأت مؤسس در اين مرحله از حقوق برابر برخوردارند و تا وقتي اين انجمن هاي 
محلي، در يك فرايند دموكراتيك كنوانسيون تشكيل ندهند،  اساسنامه خود را به تصويب نرساند، هيچ كس 
به هيچ عنوان حق فراخوان دادن آنان را ندارد. دكتر رحماني گفت من با آنان كار دارم. من هم در چواب 
گفتم اگر كار داري بايد خودت به مطب آنان بروي يا تلفني با خودشان صحبت كن. من اين كار را نخواهم 
كرد. او هم در واكنش به رفتار من »دستور داد«  تلفن اين افراد را در اختيار منشي انجمن بگذارم تا او آنان را 
دعوت كند. من هم تلفن ها و بسياري اسناد را به او دادم و اعالم كردم كه ديگر اين پروژه را با اين شرايط 

ادامه نخواهم داد و به همين سادگي كار به اين مهمي متوقف شد. 

من هنوز معتقدم كاري كه انجام داده ام درست بوده است. روش ايجاد يك انجمن، اصولي دارد كه نقض آن  
به بي اعتمادي به فعاليت دموكراتيك  دامن مي زند و نبايد در برابر نقض آن ها كوتاه آمد. حتي روز برگزاري 
مجمع يك امر آئين نامه اي است و هيأت مديره هم حق تغيير آن را ندارد. اتفاقًا با همين توضيح ها بود كه 
توانستم بر بسياري از بدبيني هاي جراحان - دست كم در سطح نظري - غلبه كنم و اعتماد آنان را به دست 
بياورم. حال چطور ممكن بود با نقض همان قول و قرار ها و بدون هيچ توافق و مذاكره قبلي آنان را به مطب 

دكتر رحماني دعوت كنم. 

البته شايد مي شود همين مطالب را به آنان توضيح داد و از آنان خواست در صورتيكه تمايل دارند در اين 
نشست حاضر شوند. بله اكنون فكر مي كنم مي شد لجبازي نكرد و به روش مسالمت آميزي قضيه را پيش برد 
كه نه دكتر رحماني و هيأت مديره و نه مدعوان احساس بدي نداشته باشند. در اين قسمت اشكال از من بود 
و شايد اگر پخته تر و با بردباري بيشتري عملي مي كردم مي شد اين پروژه را كم كم جلو برد. به هر حال اين 
طوري شد كه پروژه خوابيد و سال ها بعد من دوباره سايت انجمن را راه انداختم اما حاال ديگر هيأت مديره 
چنان درگير فعاليت هاي روزمره است كه فرصت تأمل در خصوص اين مسائل را ندارد. با اين همه بايد اين 

ايده را گوشه ذهن داشت و براي سازماندهي به انواع انجمن هاي ملي از اين ساختار استفاده كرد. 


