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دوشنبه 12 فروردين 1392
ديروز يكشنبه نخستين نشست كارآگاه آموزش عرف پارلماني با حضور مهندس گلسرخي در دفتر برگزار 
شد. پيش از برگزاري اين نشست، دعوت از اعضاء و واكنش  آنان، و بعد از اين نشست نيز ارسال گزارش 

آن رويدادهايي است كه در ادامه به آن ها مي پردازم.

دفتر مؤسسه آموزش عرف پارلماني
از چند روز مانده به سال نو، دفتر را از كاغذ ها و اسناد بدرد نخور سال هاي قبل كاماًل پاكسازي كردم و دفتر 
براي پذيرايي از اعضاء آماده شد. عالوه بر ارسال فراخوان، تلفني نيز از آنان دعوت كردم. شهرياري با ايميل 
جواب داد كه در ايران نيست و 20 فروردين بر مي گردد. مهندس رزم خواه همراه خانواده در شمال است. 
عبدالحسيني كه قرار بود با مسجد جامعي جلسه داشته باشد، در وياليش در شمال بود. كيخسروي نيز كه 

براي تبريك سال نو تلفن كرد در سفر قزوين است. 

واكنش متفاوت دكتر معين
عالوه بر اين دوستان كه در سفر بودند، به دفتر دكتر معين زنگ زدم. در غياب منشي، آبدارچي گوشي را 
برداشت و به من گفت كه دكتر معين هست. اما بعد از چند لحظه به من جواب داد كه دكتر معين گفته خودش 

با من تماس خواهد گرفت. 

فرض بر اين است كه نيت خواني نكنيم. در نتيجه بايد خيلي ساده منتظر مي ماندم تا تماس بگيرد و تماس 
نگرفت يا اگر هم گرفت - موبايل من جواب نداد و مسائل فني ديگر. اما اين رفتار دكتر معين محل ترديد 
است. مثل بسياري از ما ايرانيان فرد شفافي نيست. به همين خاطر پاسخ او حاوي اشاراتي است كه مي تواند 

در ادامه ابراز نارضايتي هاي او باشد.

دكتر اميري به من گفت كه روز يكشنبه ساعت 9 بايد براي تشجيع يكي از همكاران فوت كرده به دانشكده 
برود و سر راه ممكن است به دفتر سري بزند. آقاي جمالي با حالت خاص خودش گفت كه »اي بابا، خيلي 
كنند و حاال در  تا عملش  منتقل كرد  تهران  به  از كوالالمپور  بيمارش است كه  دادماد  او گرفتار  گرفتارم«. 
تدارك بازگشت است. دكتر بني اسدي هم گفت كه چون به شهر نمي آيد شايد نتواند در نشست شركت كند. 
به اين ترتيب معلوم بود كه احتماالً فقط مهندس گلسرخي در نشست شركت خواهد كرد و همين طور هم 
شد. ساعت حدود 8 صبح بود كه صداي زنگ بلند شد و او آمد. او را به سمت صندلي پشت ميز كنفرانس 
هدايت كردم و فراخوان نشست را كه پيشتر براي او فاكس كرده بودم جلويش گذاشتم. متن اين فراخوان 

عينًا نقل مي شود: 

برنامه نخستين نشست سال دوم كارگاه آموزش قواعد عرف پارلماني
يكشنبه 11 فروردين 1392

در پيروي از قواعد دستورنامه  ي مصوب گروه،  نخستين نشست كارگاه آموزش قواعد عرف پارلماني در سال 
1392 رأس ساعت 8 صبح روز يكشنبه 11 فروردين 1392 - به صورت موقت - در دفتر مؤسسه آموزش 
عرف پارلماني به نشاني: تهران، خيابان كريم خان زند، خيابان آبان شمالي )دكتر عضدي(، خيابان پزشك، 

شماره 6، زنگ 3 )طبقه همكف غربي(  برگزار خواهد شد. اينجانب افتخار ميزباني شما را خواهد داشت. 

دستورجلسه
1. گزارش اعضاء از فعاليت هاي ترويجي عرف پارلماني و تالش هاي صورت گرفته براي سازماندهي 

به كارگاه هاي آموزشي
2. در صورتي كه نصاب حاصل نشود، طرح مباحث آموزش عرف پارلماني، شامل:

الف. مرور نكات مهم مطرح شده،
ب. بازخواني نكات مهم قسمت  53 )نشست هاي توده اي( و قسمت 54 )سازماندهي به يك انجمن 
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دائمي(. )فصل 17 كتاب، شامل دو قسمت فوق، دوباره و از طريق ايميل تقديم خواهد شد(.
3. و در صورت حصول نصاب:

الف. بررسي پيشنهادهاي موجود براي مكان برگزاري نشست هاي گروه،
ب. بررسي پيشنهاد همراه با اخطار قبلي در خصوص تاريخ نشست بعدي با توجه به تعطيلي روز 

يكشنبه 25 فروردين،
3. بررسي پيشنهاد همراه با خطار قبلي در خصوص اصالح دستورنامه مصوب گروه و رعايت قواعد 

رايج در مجامع بيش از دوجين. 
خاطر نشان مي شود طبق دستورنامه مصوب گروه، در نشست هاي كم تر از دوجين، برخي از قواعد به شرح 

زير ناديده گرفته مي شوند: 
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. 
در صورت تصويب پيشنهاد اصالح اين بخش از دستورنامه، در مجامع گروه قواعد دستورنامه به صورت 

كامل رعايت خواهد شد. 
3. كارهاي جديد، از جمله:  تصويب قطعنامه »بيانيه هدف« گروه. 

منشي موقت داود حسيني 
چهارشنبه 7 فروردين 1392

مهندس گلسرخي وقتي متن را ديد نشان داد كه قباًل آن را خوانده است. به همين خاطر در مورد برنامه بحثي 
نشد. در مورد اينكه چه كساني خواهند آمد توضيح دادم. و از او خيلي تشكر كردم و دفتر و اتاق ها و حياط 
را نشانش دادم و گفتم كه خوشبختانه اجاره پرداخت نمي كنم از همين رو مي توانم اين شرايط را تاب آورم. 
او هم از فضاي دلباز و شاد دفتر خوشش آمد. گفتم كه اينجا را براي آموزش عرف پارلماني در نظر گرفته ام. 

نكات مطرح شده
به جاي طرح مباحث مندرج در صورت جلسه،  و با توجه به اينكه منتظر كس ديگر نمانيم، نامه انجمن 
جراحان به يك جراح را كه به عنوان نمونه از ميان اسناد مربوطه حفظ كرده بودم به او دادم و خواهش كردم 
آن را مرور كند. بعد كه خواند برايش تجربه تأسيس انجمن هاي محلي را توضيح دادم و نسبت به اين موضوع 
به اعتراض گفتم كه اين منطقي نيست كه چند نفر دور هم جمع شوند و يك انجمن درست كنند و آن را 

انجمن جراحان يا مهندسان ايران بدانند. 

در ادامه كل تجربه تشكيل انجمن هاي محلي براي انجمن جراحان عمومي را از شروع تا پايان برايش توضيح 
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دادم. و بعد توضيح دادم كه انجمن هاي مهندسي فعلي، انجمن هاي كارفرمايي هستند و متشكل از مديران 
بنگاه ها و شركت هاي مهندسي. در حاليكه ما به يك انجمن ديگر نيز نياز داريم كه فقط اشخاص حقوقي به 

مثابه مهندس عضو آن باشند و اين افراد از منافع خود به عنوان مهندس دفاع كنند. 

در توضيح ضرورت تشكيل چنين انجمني از جمله توضيح دادم كه در يك شركت مهندسي ممكن است 
تعداد قابل توجهي مهندس فعاليت داشته باشند كه هيچ تشكلي براي دفاع از منافع خود ندارند. به عالوه، 
در آمريكا نيز در كنار تشكل هاي كارفرمايي شركت هاي مهندسي، انجمن مهندسان پروفشنال به مثابه اعضاء 
پروفشن مهندسي هم فعال است. پس مي توان تمام مهندسان ايران را در يك تشكل حرفه اي سازمان داد و 
بهترين جا براي اين كار هم شايد موسسه احداث باشد و اگر شما بخواهيم من مي توانم مثل تجربه جراحان، 
اين انجمن را براي شما نيز سازماندهي كنم و ساختار سازماني آن  هم خوشه اي خواهد بود. و بعد از تشكيل 

انجمن هاي محلي، از ائتالف  آن ها كنوانسيون شكل خواهد گرفت. 

ساختار خوشه
مي توانستم حدس بزنم كه مهندس گلسرخي به خاطر فعاليت هاي سياسي و حزبي، با ساختار خوشه اي آشنا 
باشد كه آشنا بود. اما حدس نمي زدم كه مسؤل تشكيالت حزب بوده باشد و ساختار حزبي هم در آن زمان 
با اين ساختار آشنا بود اما شايد هنوز به اين نكته فكر نكرده بود كه مي  توان  خوشه اي بود.. در نتيجه او 

انجمن ها را نيز با اين ساختار تشكيل داد. 

انجمن چند نفره براي كل ايران
در گفتگو با مهندس گلسرخي به عنوان جمله معترضه گفتم كه چند نفر دور هم جمع مي شوند و يك انجمن 
به ثبت مي رسانند و آن انجمن به انجمن آن صنف و حرفه در سطح ايران بدل مي شود كه منطقي نيست. 
گلسرخي اين را قبول كرد چون به اين موضوع ها زياد فكر كرده است اما من بعداً كه بيشتر به موضوع فكر 
كردم عمق فاجعه برايم روشن تر شد و همين جا مايلم در اين زمينه به عنوان يك برنامه اصالح طلبانه مهم 

نكاتي را يادداشت كنم. 

تا آنجا كه چند سال پيش مي دانستم، بيشتر مقررات جاري ناظر بر ثبت انجمن ها تأكيد دارند كه در يك عرصه 
و يك بخش فقط يك انجمن بايد تأسيس شود. اين اصل با تمام اصول تمام اسناد بين المللي ناظر بر اين 
موضوع كاماٌل مخالفت است. به منطق و عقل سليم نيز مخالفت است. وقتي عده اي دور هم جمع مي شوند و 
انجمني درست مي كنند، اين انجمن، انجمن اعضاء همان انجمن است. بنا بر اين، اين انجمن نمي تواند ادعا 
كند كه مثاًل انجمن جراحان عمومي ايران است. بلكه هر انجمن، تشكلي است خاص اعضاء همان انجمن. 
همين. حاال اگر از يك صنف و يك حرفه هر چند نفر دور هم جمع شوند و يك انجمن درست كنند حق 
دارند و هر فرد از آن حرفه يا صنف هم حق دارد عضو هر كدام كه دلش خواست بشود يا نشود يا عضو 

چند انجمن باشد. 

البته، وقتي تشكيل چند انجمن در يك حرفه آزاد باشد، چند مشكل حقوق بروز مي كند. اينكه آن ها از هم 
متمايز شوند. راه حلش ساده است. اسامي مختلف و غيريكسان. دو. ممكن است دولت بخواهد با يك انجمن 
خاص به مثابه سخنگويان كل حرفه وارد معامله شود. راه اين هم مشخص است. فقط انجمني كه بيشترين 
نمايندگي را داشته باشد انتخاب مي شود. در نتيجه انجمن ها براي كسب بيشترين نمايندگي با هم ائتالف يا 

وحدت مي كنند. 

به همين دليل ما بايد با شدت و حدت براي اصالح اين مقررات بكوشيم و از ايجاد انجمن هاي متعدد و 
رقيب در يك عرصه دفاع كنيم و در عين حال به مردم ياد بدهيم كه چقدر ساده مي شود انجمن هاي متعدد 

را در يك ساختار ادغام كرد. 

با  مقررات  مغايرت  بحث  وقتي  اما  نگرفت.  قرار  تأكيد  مورد  نكات  اين  گلسرخي  مهندس  با  گفتگو  در 
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دستورنامه رابرت مطرح مي شود بايد اين مورد را نيز به خاطر داشته باشيم. 

نظام مهندسي
در جريان توضيح ضرورت تأسيس انجمن مهندسان بود كه مهندس گلسرخي به عنوان معترضه يادآوري كرد 
كه »مانند نظام مهندسي« كه من از اين فرصت استفاده كردم و به تشريح تفاوت  نظام ها و بوردها با سنديكا ها 
پرداختم و گفتم كه سنديكا ها نهادهايي هستند براي دفاع از منافع اعضاء در حاليكه بوردها و نظام ها نهادهايي 
غير دولتي اما حاكميتي هستند براي دفاع از منافع مردم. گفتم كه اين ساختارها بايد غير سياسي باشند چون 
خارج از قلمرو سياست قرار مي گيرند. و براي غيرسياسي شدن آن ها هم روش روشني وجود دارد: هيچ حزبي 
در اين ساختارها نبايد به اكثريت دستيابد. به همين خاطر فرماندار هنگام انتخاب اعضاء بوردها به اين توجه 
دارد كه افرادي را به كنگره اياالتي معرفي كند كه حضورشان مانع از اكثريت يابي يك حزب سياسي شود. 
اين تجربه ها با كل تجربه ي احزاب سياسي ايراني مخالفت است و به نظرم بايد براي فردي مثل گلسرخي كه 
مسؤل تشكيالت يك حزب ملي بوده و هست، جالب باشد چون احتماالً او هم مانند دكتر برومند هم حزبي 
خودش معتقد است كه احزاب بايد در مديريت نهادهاي پروفشنال اكثريت به دست آورند و آن ها را تحت 

كنترل خود درآورند. 

پيشنهاد مشخص
در پايان گزارش خودم به مهندس گلسرخي پيشنهاد تشكيل انجمن مهندسان را دادم كه با استقبال مواجه 
نشد چون مي شود حدس زد كه در ذهنس مي گويد حاال بگذار همين ها را كه زائيده ايم بزرگ كنيم بعد برويم 
سراع يكي ديگر. وقتي به صحبت هايش ادامه ديدم حدسم درست بوده است. تأكيد كرد كه مسأله امروز ما 

تحكيم و رسيدگي به مشكالت شركت هاي مهندسي است كه دارند از بين مي روند. 

همين جا بايد در ذهنم بسپارم كه براي ايجاد اين انجمن ها در تمام عرصه ها مي شود اين ايده ها را مطرح كرد 
و از تشكيل چند انجمن در يك قلمرو به دفاع پرداخت و عماًل و بدون كسب نياز به مجوز به تشكيل چنين 

انجمن هاي همت گماشت. كاري كه بايد بكنم و خواهم كرد. 

اما مهندس گلسرخي از من خواست، اگر بتواني اسنادي مبني بر خوشه اي بودن انجمن هاي ساختماني و 
شركت ها براي ما بياوري ما مي توانيم اين ايده را در همين انجمن هاي موجود مطرح كنيم و بكوشيم تا ساختار 
انجمن ها را به صورت خوشه اي بدل كنيم. من هم به چند نمونه از انجمن هاي پزشكي اشاره كردم اما او 

نمونه هايي از انجمن هاي مهندسي از من خواست كه به زودي برايش تهيه خواهم كرد. 

تصويب دو پيشنهاد
قبل از ختم جلسه من پيشنهاد كردم كه اگر مهندس گلسرخي هم موافق باشد دو نفري تصويب كنيم كه 
منشي موقت گزارش تحليلي سال گذشته و برنامه سال آينده را براي ارايه به اعضاي گروه تهيه كند. مهندس 
گلسرخي با اين پيشنهاد موافقت كرد و بلند شد برود. تا دم در او را بدرقه كردم. هنگام رفتن از او خواستم 
به دكتر برومند سالم من را برساند. و از او در مورد فعاليت هاي حزبي پرسيدم كه جواب داد خبري نيست. 

حاصل اين گفتگو ها و نخستين نشست عرف پارلماني در سال جديد در گزارش آن به صورت زير جمعبندي 
شد:

گزارش نخستين نشست كارگاه آموزش عرف پارلماني در سال 92
يكشنبه 11 فروردين 1392

نخستين نشست كارگاه آموزش عرف پارلماني در سال 92، روز يكشنبه 11 فروردين 1392 در دفتر مؤسسه 
آموزش عرف پارلماني برگزار شد اما به نصاب نرسيد و براي گروه مصوبه اي نداشت. در اين جلسه، تجربه 
سازماندهي به انجمن هاي محلي و تأسيس انجمن هايي با ساختار خوشه اي براي حرفه هايي كه چندين هزار 
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نفر عضو دارند، مورد بررسي قرار گرفت. همچنين، تفاوت هاي اساسي بين انجمن ها به مثابه ساختارهاي مدافع 
اعضاء، و نظام ها و بوردها، به مثابه ساختارهاي حاكميتي براي دفاع از منافع مردم، قهرست وار بررسي شد. 

مصوبات
در اين نشست پيشنهاد و تصويب شد كه منشي موقت، گزارش تحليلي عملكرد سال 91 گروه، و نيز برنامه 

سال 92 را براي ارايه در نشست آتي تهيه كند. 

با توجه به تعطيلي روز يكشنبه 25 فروردين ماه، و با توجه به عرف جاري در گروه، نشست بعدي روز 
يكشنبه 8 ارديبهشت ماه 1392 برگزار خواهد شد. 

بديهي است فعاليت براي سازماندهي به كارگاه هاي آموزشي براي مدعوان جديد با همكاري اعضاي گرامي  
ادامه خواهد يافت و گزارش آن ارسال خواهد شد. 

منشي موقت. داود حسيني
يكشنبه 11 فروردين ماه 1392

چند نكته در مورد گزارش باال
در جريان تدوين گزارش باال به چند نكته فكر كردم كه يادداشت آن ها اهميت دارد:

1. اول نوشته بودم كه اين نشست به دليل عدم حصول نصاب مصوبه نداشت. اما در بخش دوم مصوبه داشت. 
چه بايد مي كردم؟ متن را اصالح كردم و نوشتم »براي گروه مصوبه اي نداشت«. به اين معنا كه مصوبه  هاي 
اين نشست براي گروه الزام آور نيست. با اين همه دو مصوبه هم داشته كه مربوط به منشي موقت مي شده 

و نه به گروه. 

اين تاكتيك به ما امكان مي دهد در نشست هايي كه به نصاب نمي رسد براي همان افراد حاضر مصوباتي داشته 
باشيم. ايا اين كار خالف قواعد دستورنامه است؟ فكر نمي كنم. 

2. چون يكشنبه 25 فروردين كه زمان نشست دوم بود تعطيل است، طبق رويه اي كه دكتر معين بر آن تصريح 
كرد،  نشست آتي به دو هفته بعد موكل مي شود. يعني يك ماه آينده. و خوب اين فاصله زياد است. به همين 
ً  اعالم مي شود. و در ذهنم بود كه بعد از نظرخواهي از اعضاء  خاطر اول نوشتم كه تاريخ نشست بعدي بعدا
نشست بعدي را به يك هفته يا سه هفته بعد بياندازم. اما ديديم اين رويه همان است كه برخي از اعضاء 
پيشنهاد كرده بودند و چون خالف رويه بود من قبول نكرده بودم. حاال به چه دليل بايد قبول مي كردم؟ به 

همين خاطر، تاريخ نشست بعدي را طبق رويه اعالم كردم كه يك ماه ديگر خواهد بود. 

3. در گزارش قبلي نام شركت كنندگان را به بهانه اينكه نظري گفته اند در صورتجلسه آوردم. اما اين بار چون 
فقط يك نفر بود ترجيح دادم نام هيچكس را قيد نكنم. براي افراد بايد جالب باشد كه بدانند چه كساني در 

نشست شركت كرده اند. 

4. با اين حال، در خالصه اين گزارش نيز به نكاتي اشاره كردم كه خالصه مباحثه مطرح شده بود و در عين 
حال افراد را كنجكاو مي كند كه چه نكات مهمي در نشست مطرح شده است و بهتر است كه نشست ها را 

از دست ندهند. 

5. خوشبختانه، دو مصوبه هم امكان مي دهد كه در فاصله يك ماهه تا نشست بعدي، ارتباط كاري با اعضاء 
برقرار بماند. 

6. در بخش آخر گزارش  هم قيد كردم كه تالش براي سازماندهي به كارگاه ها ادامه خواهد يافت كه حاكي 
از اين است كه فعاليت ها ادامه مي يابد. براي امروز بس است. 
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سه شنبه 20 فروردين 1392
ديروز در ستاد شوراياري ها با كارشناسان ستاد جلسه داشتم. روز قبلش خانم شرفي از من دعوت كرد تا براي 
تصميم گيري در مورد نحوه ي ادامه كارگاه به نحوي كه با نيازهاي كارشناسان ارتباط بيشتري داشته باشد، 
در جلسه شركت كنم. پيشتر از آن خانم طاعتي به من زنگ زد و در مورد فصل هشتم كتاب پرسيد كه قرار 
بود كنفرانس بدهد. او فصل هشتم كتاب اصلي را با كتاب خالصه اشتباه گرفته بود. راهنمايي اش كردم. اما 
با اينكه در سالن كارشناسان او را ديدم در كارگاه نيامد. وقتي سراغش را گرفتم آقاي مظاهري از من پرسيد 
بروم دنبالش؟ از او تشكر كردم. بعد خانم طاعتي در درگاه كارگاه حاضر شد و اعالم كرد كه به دستور رئيس 
بايد وظيفه ي ديگري را خارج از ستاد انجام دهد و به اين دليل نمي تواند در كارگاه حاضر شود. آقاي عليپور 
هم نبود. خانم ميالني  هم نبود. فهميدم هدف برگزاري كارگاه نيست. به همين خاطر تمام دو ساعت و بلكه 
سه ساعت صرف بحث هاي بيهوده شد. گزارش اين بحث هاي بيهوده كه البته توجه به آن ها فوق العاده مهم 

است به صورت مشروحتر ثبت مي شود: 

همايش در ميالد، انتخاب در پارك شهر
ابتداي جلسه آقاي عبدالحسيني برايم توضيح داد كه روز يكشنبه 8 ارديبهشت )كه قرار است نشست  در 
كارگاه هم انديشي هم در همان روز برگزار شود( همايشي با حضور حدود 3 هزار نفر از شوراياران در سالن 
همايش ميالد برگزار خواهد شد. ظاهراً شام هم خواهند داد. به همين خاطر شوراياري ها سخت سرشان براي 
برگزاري اين همايش شلوغ است. خوب. فهميدم كه كارگاه نمي تواند برگزار شود. بعد از همايش هم، مراسم 
براي  انتخاب اعضاي هيأت رئيسه 374 شوراياري در سالن ستاد در پارك شهر برگزار خواهد شد. ظاهراً 
جلوگيري از دردسر ها و بروز اختالف ها بر سر انتخاب هيأت رئيسه، به اين نتيجه رسيده اند كه شوراياري ها 
را به سالن مدور پارك كه محل برگزاري نشست هاي شوراي شهر رژيم شاهنشاهي بود دعوت كنند و زير 
نظر كارشناسان ستاد اعضاي هيأت رئيسه انتخاب شوند. ظاهراً هر بار مي توانند چند شوراياري را دعوت كنند 
به اين ترتيب بيش از يك ماه اين ماجراي سخت و آزار دهنده ادامه خواهد يافت و بديهي است كه بچه ها 
در اين مدت نيز فوق العاده مشغول خواهند بود و نمي توانند كارگاهي داشته باشند. اين خالصه ي ماجراست. 

اما حواشي آن جالب تر است.

فلسفه همايش؟
سعي كردم از عبدالحسيني دليل واقعي برگزاري همايش را در بياورم. برايم توضيح داد كه اين دوره ي شوراي 
شهر در حال اتمام است. اما هنوز تكليف شوراياري ها را روشن نكرده اند. اين همايش را برگزار مي كنيم و 
افرادي مثل چمران و طاليي و مسجد جامعي هم قرار است در آن سخنراني كنند. شايد همين سخنراني ها به 
تدوام شوراياري ها در دوران شوراي بعدي مشروعيت بدهد و با قدرت كارمان را شروع كنيم و شوراي شهر 

بعدي كه قرار است 31 نفر بشود از شوراياري ها حمايت كند. عجب فلسه اي!

مي شود تخيل كرد كه بچه ها و بيش از همه، عبدالحسيني كه به دليل تعلقات ايدتولوژيك و حمايت از بسط 
دموكراسي و منافع ستاد شايد، مايل است شوراياري ها به شكلي كه زير نظر ستاد باشند، ادامه يابد، خيلي 
بايد نگران باشند: معلوم نيست كه شوراياري ها چقدر استقبال خواهند كرد؟ معلوم نيست سخنراني سخنرانان 
مدعو تبليقات زود هنگام تلقي خواهد شد و به آنان اجازه سخنراني نخواهند داد؟ در آن صورت چه بايد 
بكند؟ و چه كسي را جايگزين كند؟ در هر حال، قرار شد من را هم دعوت كنند. شايد با غزل بروم. البته كه 

هزينه ي اين همايش هم خيلي خواهد شد. 

دغدغه اصلي عبدالحسيني اين بود كه هرچه سريعتر آئين نامه هاي ستاد كه كارشناسان و اعضاي شوراياري ها 
بر اساس آن ها بايد عمل كند، به نحوي اصالح شوند كه كار ها را روان تر سازند. در اين مورد خيلي بحث شد. 
سرانجام قرار شد تمام آئين نامه هاي ستاد را براي من ارسال كنند و نظرم را در مورد آن ها برايشان بگويم كه 
اگر الزم بود نسبت به تقديم اصالحيه به شوراي شهر اقدام كنند. هرچند اعتقادي ندارند كه اين شورا آن ها را 
اصالح كند و وضعيت شوراي تهران و شوراياري ها در دوره بعد هم كه اصاًل معلوم نيست. به راحتي مي شد 

بالتكليفي ستاد و به خصوص عبدالحسيني را دريافت كه به شدت تحت تأثير بالتكليفي شوراياري هاست.
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نارضايتي از كالس ها
محور بحث هاي بعدي نارضايتي بچه از وضعيت اداره كارگاه است. عبدالحسيني با صميمتي مثال زدني به من 
گفت با تك تك بچه ها صحبت كرده است. آنان همه از وضعيت برگزاري كارگاه ها اظهار نارضايتي كرده اند. 

من گفتم كه خوب چرا در كارگاه ها با خودم اين موضوع را زودتر در ميان نگذاشته اند؟ 

تحليل واكنشي من از اين نارضايتي به اين صورت فرمول بندي شد كه در كالس دو گروه مردان و زنان از 
همان ابتداء برخورد متفاوتي داشته اند: خانم ها با عالقه يادگرفتند و تكرار درس ها حوصله اشان را سر مي برد، 
در حاليكه آقايان از اول عالقه اي نداشتند و ياد هم نمي  گرفتند و من هم مجبور به تكرار درس ها مي شدم كه 

هم بي عالقگي آقايان را بييشتر مي  كرد و هم حوصله آنان را بيشتر سر مي برد. 

اصالح  شرايط  فالح  نيك  از  بود  نامه  آئين  اصالح  و  تغيير  از  بحث  وقتي  خودم،  ادعاي  اثبات  براي  من 
آئين نامه ها را پرسيدم. يادش رفته بود. عبدالحسيني با زباني كه كامالً شير فهمش كند سوآل من را همراه با 
توضيح هاي روشن تكرار كرد. اما نيك فالح قواعد يادش نيامد. به او گفتم اين موضوع همان است كه با خانم 
ميالني كنفرانس آن را دادي؟ اما يادش نيامد. بقيه هم يادشان نيامد و من نتيجه گرفتم كه درك اين قواعد 

سخت نيست. اما فرار هستند و در نتيجه بايد تكرار شوند تا جا بيافتند. 

علت اصلي دلسردي
با اين حال، اكنون كه به قضيه فكر مي كنم دليل اصلي سردشدن كارشناسان را در اين مي يابم كه با آشنايي 
بيشتر آنان با قواعد نسبتًا پيچيده ي عرف پارلماني، به ويژه نسبت به اينكه اين قواعد را چطور بايد به اعضاء 
شوراياري ها ياد داد دچار يأس و نااميدي شده اند. راستش خودم من هم مدت هاست با اين مشكل دست 
و پنجه نرم مي كنم. يادم مي آيد سال ها پيش اين مشكل را با دكتر نجفي هم در ميان گذاشتم و حدس زدم 
يادگيري اين قواعد و رواج قابل قبول آن ها در ايران دست كم به صد سال زمان نياز دارد. حاال همان نا 
اميدي را در واكنش بچه ها مي بينم. آن ها حساس مي كنند قواعد پيچيده است. يادگيري آن ها سخت است. 
رفتار كردن در چارچوب آن ها سخت تر و آموزش آن به شوراياري ها بسيار سخت تر. نتيجه؟ از اين قواعد 
آن چير هايي را بياموزند و به كار ببندند كه وضعيت فعلي اداره شوراياري ها را كمي بهتر كند. يكي از آن ها 
اصالح آئين نامه هاست. و احتماالً تدوين يك دستور نامه ساده  و اجرايي براي اعضاء شورايا ري ها. چيزي مثل 

خالصه كتابي كه البته بايد خودمان بر اساس نيازهايمان آن را بازنويسي كنيم. 

چاپ كتاب
در مورد چاب كتاب هم صحبت شد. از توضيح هاي عبدالحسيني دريافتم مايل نيست جلو بچه در اين باره 
شفاف صحبت كند. با اين هم در حضور جمع اين نكات مطرح شد كه هزينه اش چقدر مي شود. من گفتم 
قرار است هر جلد سي هزار تومان قيمت بگذاريم هزار نسخه اش مي شود سي ميليون. خوب اين رقم خيلي 
زياد بود. توي دل من هم خالي شد. دشوار به نظر مي رسيد كه دكتر چمران و طالئي با اين مبلغ موافت كنند. 
اما ناگهان يادم آمد كه قرار است شما 400 نسخه آن را بخريد كه مي شود 12 ميليون، قرار است 25 تا 30 
درصد هم تخفيف بگيريد كه با ده ميليون جمع مي شود. قرار شد كه نصف آن را فعاًل كوپن بدهيد تا چاپ 
كتاب شروع بشود. اگر اين مبلغ هم سخت است، تعداد خريد خود را كم كنيد. من هم از مزد ترجمه ام 
حال صرف نظر مي كنم تا تكليف چاپ كتاب زودتر تعيين شود و من ويرايش آن را دست بگيرم. بنا بر اين 
الزم نيست كه اصاًل اين خريد را به صورت بودجه در اختيار چمران بگذاريد كه موافقت بكند يا نه. ظاهراً 
يادآوري اين نكات سبب شد كه عبدالحسيني از من خواست تا براي بعد از يكشنبه 8 ارديهبشت قراري با 
سعد اردهالي بگذارم تا سه نفري در دفتر ناشر نشستي براي نهايي كردن كتاب بگذاريم. من همين نكته را 

براي اردهالي امروز ايميل كردم.

ويرايش كتاب
ظاهراً نثر ترجمه ثقيل است و خواننده اذيت مي شود. من قرار است يكبار ديگر آن را از نو ترجمه كنم. اما 
همچنان همين سبك را رعايت خواهم كرد. يعني ساختار جمله ها را كه در اصل هم پيچيده هستند حفظ 
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خواهم كرد. با اين همه، در جلسه ديروز گفتم اگر كسي را معرفي كنيد كه اين ترجمه را طوري ويرايش كند 
كه شما بيشتر و بهتر آن را بفهميد بديهي است كه با تمام وجود از اين اتفاق استقبال خواهم كرد. بنا بر اين 
در اين مورد هم جدي باشيد و نسبت به يافتن يك ويراستار هم با ناشر اختران وارد مذكره شويد و قضيه 

را نهايي كنيد. 

من به نظرم رسيد كه اگر قرار شد ويراستاري معرفي كنند، غير از افرادي كه به توانايي آنان اذعان دارم، مثل 
حسن مرتضوي يا محمد قائد، در مورد بقيه پيشنهاد كنم كه از او بخواهند چند قسمت مختصر را به عنوان 
نمونه ترجمه كند و آن را با ترجمه من مقايسه كنيد اگر بهتر بود متن را براي ويرايش به او بدهيد. به عالوه، 
در مرحله بعد هم چند قسمت از متن ترجمه را به او بدهيد و ببيند چه تغيير در متن ايجاد مي كند. آيا متن 

بهتر خواهد شد؟ و توضيح من چه خواهد بود؟ 

به  صراحت  با  من  اما  بود.  آن  جديد  ويرايش  شد،  مطرح  كتاب  نشر  مورد  در  كه  مسائلي  از  ديگر  يكي 
عبدالحسيني گفتم كه سال ها روي اين ترجمه زحمت كشيده ام و مايل نيستم كه چاپ نشود. به عالوه، به 
محض اينكه تكليف چاپ اين كتاب معلوم شد، ترجمه ويرايش بعدي را دست خواهم كرفت. تداوم اين 
كار خودش به توسعه عرف پارلماني مدد خواهد رساند. ظاهراً اين توضيح ها هم قانع كننده به نظرش رسيد. 

مؤسسه كار و تأمين اجتماعي
در اين زمينه، بايد يادآوري كنم كه مؤسسه كار و تأمين اجتماعي هم عالقمند است كه از چاپ كتاب حمايت 
كند. در آن صورت مي شود ترجمه ويرياش سال 2011 را با آنان قرار داد بست و كار به طور طبيعي آنقدر 

طول خواهد كشيد كه چاپ اول آن تمام شده باشد و گرنه روي دست ناشر خواهد ماند. 

قول عطارديان
عطارديان هم قول داده است اخيرا، كه صد نسخه از كتاب را پيش خريد كند. اين نكته را هم نبايد فراموش كنم. 

جمبعندي كلي
اگر از حواشي بگذرم، دو نكته از نشست ديروز مهم است: يك. دشواري آموزش اين قواعد به افرادي مانند 
اعضاي شوراياري ها كه از مردم عادي هستند و نه شخصيت هاي فرهنگي يا سياسي. و حتمًا بايد براي اين 
مشكل راه حلي در نظر گرفت. و آن هم تهيه كتاب ساده اي است كه به عنوان راهنما، آئين نامه و دستورنامه 
اختصاصي يا هر چيز ديگر، بشود به آن استناد كرد و طبق قواعد آن كار را پيش برد. نكته ديگر هم اينكه، با 
شرايط در هم ريخته ي شوراياري ها، انتظار آموزش اين قواعد به اعضاي شوراياري ها خيلي منطقي نيست. 
بايد از اين تجربه ها در جهت فائق آمدن بر مشكالت فعلي آن ها كمك گرفت. استفاده از روش ها و قواعد 
براي تقويت و اسحتكام و بقاء شوراياري ها. بعد آموزش قواعد ناظر بر پيشنهاد ها. به نظرم مي شود و بايد 
بشود در اين زمينه هم از تجربه هاي متبلور در قواعد دستورنامه رابرت استفاده كرد. اين مطلب بماند براي 

بعد از مطالعه آئين نامه ها و كارهايي كه قرار است انجام شود. 

گفتگوي تلفني با عليپور
ديروز عليپور در جلسه نبود. نبودش محسوس بود. به رغم سادگي روستائي اش، آدمي صميمي و جدي است 
و به همين خاطر هر وقت باشد از اين قواعد و آموزش آن ها با تمام وجود دفاع مي كند. امروز تلفني با او 

احوالپرسي كردم. خوب بود. 

نشر كتاب: سرمايه گذاري و نه هزينه
مي خواستم به عبداالحسيني هم اين نكته را يادآوري كنم كه برخالف ساير كتاب ها كه به اعضاي شوراياري ها 
هدا مي شود،  اين كتاب ها به عنوان سرمايه شوراياري ها بايد باقي بماند در نتيجه يك سرمايه گذاري آموزشي 

است و نه يك تجمل يا هديه به اعضاي شوراياري ها. اين نكته مهم است و بعداً به او خواهم گفت.
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چهارشنبه 21 فروردين 1392
تازه بساط خواب را جمع كرده بودم و در حياط قدم مي زدم كه عبدالحسيني زنگ زد. برايم توضيح داد كه 
ديروز وقتي به او زنگ زدم در جلسه بوده است و بعد هم فرصت نيافته كه به من زنگ بزند. حاال تصميم 
گرفته كه حتي اگر من خواب هم باشد به من زنگ بزند تا ببيند چه كار دارم. تشكر كردم و پرسيدم االن 
كجاست و چقدر مي شود با او صحبت كرد. گفت كه در خانه است و ديرتر سر كار مي رود. پس مي شود 
مفصل صحبت كرد. در سه محور كه قباًل مشخص كرده بودم با او صحبت كردم. نكاتي كه با او در ميان 
گذاشتم ارزش نقل دارد. عالوه بر اين، حدود 4 بعد از ظهر نيز با او تلفني صحبت كردم و يك درخواست و 
يك پيشنهاد هم را با او در ميان گذاشتم. ساعت حدود 6 و نيم بعد از ظهر هم خانم نقي ئي زنگ زد و از من 
پرسيد آيا اگر براي خانم ها در دفتر من براي روز هاي چهارشنبه ساعت 4 بعد از ظهر قرار بگذارد، مشكلي 

نيست. گفتم نه. در مورد دستمزد و هزينه ها هم صحبت كرد. گزارش مفصل  آن ها:

تشكر به خاطر تقويم
اول به خاطر تقويم ديواري قشنگي كه براي اهداء به اعضاي شوراياري ها چاپ كرده اند تشكر كردم. اين 
تقويم يك صفحه از ديوان حافظ و 5 صفحه نيز از قران هاي قديمي است كه به صورت بسيار آبرومندي 

چاپ شده است. هنر تزئين و تجسمي است. هديه اي نفيس و البته مذهبي و ادبي. 

درخواست دعوت از افراد جديد
در بخش دوم از او درخواست كردم كه دوستاني در سطح اعضاء گروه هم انديشان را كه در سازمان هاي 
شهرداري، ارشاد يا دوستان شخصي خود مي شناسد معرفي كرد تا من عرف پارلماني را براي آنان تشريح 
كنم. خود اين يك گام به پيش است و اگر عالقه و فرصت داشته باشند كه در كارگاه هاي آموزشي ما شركت 

كنند گام بلندي ديگر به پيش. در مورد اين پيشنهاد نيز چند نكته را توضيح دادم. 

تعجيل نه تكثير
براي او توضيح دادم كه براي ترويج عرف پارلماني ما نمي توانيم عجله كنيم. پرورش آدم ها زمان مي برد. مثل 
يك شاخه گل بايد صبر كنيم تا عمل بيايند. اما مي توانيم منتظر يك شاخه گل نمانيم و صدها شاخه گل را 
همزمان پرورش بدهيم. معناي »تعجيل نه تكثير« اين است كه مي تواند شعار استراتژيك ما باشد. بعد از او 
خواهش كردم از منزلت اجتماعي خود استفاده كند و با افراد مناسبي كه مي شناسد عرف پارلماني را معرفي 

كند و به من خبر بدهد تا كار را ادامه دهم. قبول كرد اما قول خاصي نداد.

صدسال زمان مورد نياز
در ادامه به نشست روز دوشنبه اشاره كردم و گفتم تحليل من از نارضايتي كه در بچه ها مشاهده مي شود، 
با تحليل شما - كه كالس ها را غيرجذاب يافته اند - )كه البته حتمًا غيرجذاب هم بود( تفاوت دارد. برايش 
توضيح دادم هرچه جلوتر آمديم بچه به سختي يادگيري و رعايت قواعد بيشتر پي مي برند و به اين دشواري 

عظيم فكر مي كنند كه چطور مي شود به افرادي مثل اعضاي شوراياري ها اين قواعد را ياد داد؟

تحليل من را قبول كرد و در تأييد پرسيد واقعًا اين يك سوآل است كه اعضاء شوراياري ها چه خصوصيتي 
بايد داشته باشند تا اين قواعد را بياموزند و رعايت كنند؟ و من در پاسخ گفتم:  بايد دموكرات شوند. هر دو 

خنديديم. احتماالً به بداهت و در عين حال به امتناع اين پاسخ خودمان خنده امان گرفت. 

پارلماني به دكتر نجفي مديرعامل داروپخش را نقل كردم كه به  ادامه خاطره ام از صحنه معرفي عرف  در 
او گفته بودم به نظر من دست كم صد سال طول مي كشد كه مردم ايران با اين قواعد آشنا شوند. بعد براي 
عبدالحسيني از قول بهشتي كه از قول سفير آلمان نقل مي  كرد كه آلمان را ده هزار نفر كارآفرين مي سازند و 
جلو مي برند و هدايت مي كنند نقل كردم و گفتم اين قاعده در ايران هم بايد صادق باشد و حدود ده هزار نفر 
كارآفرين اين كشور را مي سازند. بنا بر اين الزم نيست تمام مردم ايران با اين قواعد آشنا شوند. و بايد روي 

نخبگان كساني كه فعاليت جمعي دارند تمركز كنيم و اين قواعد را به آنان معرفي كنيم. 
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نكته سوم:  سرمايه و نه هزينه
در مورد نكته سوم هم گفتم اين نكته ديروز به ذهنم رسيد. قباًل به ذهن من نرسيده بود. شايد قباًل به ذهن  

شما رسيده باشد و در نتيجه زيره به كرمان مي برم. اما احساس كردم يادآوري كنم بد نيست. 

بعد توضيح دادم سرمايه گذاري در چاپ كتاب دستورنامه نوعي سرمايه گذاري ماندگار آموزشي است چون 
اين كتاب را اعضاء شوراياري ها براي خودشان بر نمي دارند و براي استفاده خصوصي به منزل نمي برند. بلكه 
اين كتاب ها به عنوان اموال شوراياري ها حفظ مي شود و تمام دوره ها از آن ها استفاده خواهند كرد. اين كتاب، 
با كتاب هايي كه شما به اعضاء شوراياري ها هديه مي دهيد فرق مي كند. اين كتاب ها به عنوان سرمايه هاي 

شوراياري باقي مي ماند. اين نكته شايد براي توجيه مقامات براي تصويب بودجه كتاب مفيد باشد. 

عبدالحسيني هيچ واكنشي كه نشان دهد اين نكته را مي دانسته يا نه، از خود نشان نداد. اين از خصوصيات 
اين شخصيت نستبًا پيچده است. نه گفت كه از قبل اين را مي دانسته تا حرف من را بي اهميت جلوه دهد، و 
نه اعتراف كرد كه نمي دانسته تا خود را كه اهميت نشان دهد. من هم به خودم اجازه ندادم با سؤال صريح در 
اين مورد كه آيا اين نكته قباًل به ذهن او رسيده يا نه، او را در وضعيت بدي بياندازم. به حفط احترام متقابل 

به عرايضم پايان دادم. او تشكر كرد و خداحافظي كرديم. 

نكته اي كه جا افتاد
در گزارشي كه از نشست دوشنبه قباًل نوشتم، از ذكر نكات زيادي صرف نظر كردم. اما حاال فكر مي كنم به 

نكته اي اشاره كنم. 

وقتي از انتشار نشريه شوراياري ها صحبت شد از هزينه آن پرسيدم. سياري ساكت ماند تا عبدالحسيني گفت 
كه هر شماره 6 ميليون 500 هزار تومان. بعد سياري گفت بدون هزينه چاپ و با كمي مكث ادامه داد و 
كاغذ. خوب. فقط تحريريه. رقم بسيار خوبي است. ماهي 13 ميليون تومان. اگر چنين كاري را به من مي 

دادند چه مي شد. 

بعد برايش توضيح دادم كه من به تنهايي قادرم هفته اي دو شماره از اين نشريه ها را به تنهايي منتشر كنم. 
بتنهايي و تلفني با افراد مصاحبه مي كنم. تنهايي تمام كار صفحه بندي آن را انجام مي دهم و فقط يك عكاس 
الزم دارم تا بروند از افراد عكس بگيرد. بعد تأكيد كردم اغراق نمي كنم اين كار را كرده ام. نا بر اين دستمزدم 
مي شود ماهي 8 تا 6 ميليون تومان. بعد كه عبدالحسيني توي فكر رفت برايش توضيح دادم حاال چندين سال 
است كه روي اين كتاب داردم زحمت مي كشم و اختران قرار است 6 ميليون تومان به من بدهد اما حاضرم 
از اين مبلغ هم صرف نظر كنم تا اين كتاب زودتر چاپ شود. بنا بر اين دست دست نكن و هرچه زودتر كار 

چاپ را دست بگير. فكر مي كنم اين توضيح ها هم مفيد بود. 

بعد كه تنها شديم برايم توضيح داد كه چند نفر از روزنامه نگاران بيكار شده دارند اين مجله را در مي آورند 
و من هم توضيح دادم كه اصاًل فكرش را هم نكن. من هرگز نان كسي را آجر نخواهم كرد. 

و  تمام شوراياري ها  كه  كرد  منتشر خواهم  الكترونيكي  نشريه اي  بياندازي،  راه  را  اگر سايت  اما  گفتم  بعد 
شوراهاي سراسر كشور را متحول كند. جوابش اين بود كه بدجوري زير نظر است و كارهايش را كنترل 

مي كنند. جواب دادم درك مي كنم. به اين ترتيب سايت هم فعاًل منتفي است. 

يك درخواست و يك پيشنهاد
امروز ساعت حدود 4 بعد از ظهر به نظرم رسيد از عبدالحسيني بخواهم در جريان برگزراي همايش و نيز 
افراد  و  ارزيابي  ديد خريدار  با  را  اعضاء شوراياري ها  رئيسه،  هيأت  انتخاب  براي  گردهمايي شوراياري ها 
شايسته را كه براي فراگيري عرف پارلماني مناسب مي داند انتخاب كند و فهرست آن ها را داشته باشيم براي 
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وقتي كه خواستيم عرف پارلماني را به شوراياراي ها آموزش بدهيم به دردمان خواهد خورد. حتي بعدها نيز 
اين فهرست براي ما مفيد خواهد بود. 

ارزيابي من اين نيست كه بشود براي تمام اعضاي شوراياري ها عرف پارلماني را آموزش داد. به همين خاطر 
شايد يك راه مناسب اين باشد كه عرف پارلماني را به افراد عالقمند و با استعداد آموزش بدهيم و آنان بتوانند 
اين آموزش ها را به مرور در ميان سايرين ترويج كنند. به عالوه، بعدها مي شود اين افراد را براي تشكيل 

انجمن عرف پارلماني در مناطق گردهم آورد. 

معرفي عرف پارلماني به اعضا ي شوراياري ها
وقتي به اين پيشنهاد فكر مي  كردم به نظرم رسيد حاال كه قرار است تمام اعضاي شوراياري ها براي انتخاب 
هيأت رئيسه، منطقه به منطقه در مركز جمع شوند، فرصت بسيار خوبي است كه وقتي جمع شدند، و پيش 
از مراسم انتخابات، بتوانيم عرف پارلماني را براي اعضاء معرفي كنيم و بعد به هر كس كه به عنوان رئيس 

انتخاب شد، يك كپي از كتاب خالصه بدهيم تا به اين ترتيب با موضوع عرف پارلماني آشنا شوند. 

به نظرم رسيد كه ارزش دارد اين نكات را با عبدالحسيني در ميان بگذارم. فوري به او زنگ زدم. يكي از 
بجه هاي غير كارشناس ستاد گفت دارد نماز مي خواند. من خودم تصميم گرفتم بعد از آنكه نمازش تمام شد 
دوباره به او زنگ بزنم. اما او اصرار كرد كه نه. من به او مي  گويم كه شما زندگ زديد تا به شما زنگ بزند. بعد 
از من پرسيد تلفن شما را دارد؟ دارد اما باز هم دادم. بعد حدود نيم ساعتي منتظر ماندم خبري نشد. دوباره 
زنگ زدم. اين بار نيك فالح گوشي را برداشت. بعد از احوالپرسي سراغ عبدالحسيني را گرفتم. گفت همين 
چند دققيقه پيش با ما خداحافظي كرد و رفت. تعجب كردم. چرا به من زنگ نزد؟ آيا آقاي طاهري كه اول 
گوشي را برداشت يادش رفته بود به او بگويد؟ يا اينكه گفته اما عبدالحسيني فرصت را مناسب تشخيص 

نداده است؟ 

به هرحال، اين نكاتي است كه در اين روابط نمي شود ناديده گرفت. با اين همه، به همراه او زنگ زدم. در 
اين باره چيزي نگفت. اما من گفتم كه قباًل به شما زنگ زدم مشغول نماز بوديد و همكارتان گفت كه به شما 
مي گويد منتظر بودم زنگ نزديد. خوب اين برخورد خيلي صريح بود. اما او هيچ نگفت. نه عذر خواهي و نه 

توضيح و نه اينكه بعداً زنگ مي زد. من توضيح دادم كه به منشي گفتم كه خودم زنگ خواهم زد. 

به هرحال، با اين مقدمه گفتم كه يك درخواست و يك پيشنهاد دارم. گفت بفرماييد. پرسيدم كجا هستيد؟ 
در ايستگاه مترو بود. خوب. جاي مناسبي براي گفتگوي مفصل نيست. به صورت خالصه هم درخواست 
و هم پيشنهاد را برايش گفتم. صدا قطار آمد. بعد پرسيدم حاال كجائيد؟ گفت توي مترو. من هم سر و ته 
موضوع را جمع كردم. قرا رشد براي موضوع برنامه ريزي كند و به من خبر بدهد. فكر مي كنم موافقت كنند. 

فكر هاي خوبي است. 

تصوير برداري و پخش فيلم سخنراني يا اصاًل ساخت يك فيلم مستند
حاال به نظرم مي رسد كه مي شود از يكي از مراسم فيلمي تهيه كرد و به حاي آنكه در تمام مراسم حاضر شوم 
فيلم را پخش كنند. يا اينكه اصاًل در اين باره يك فيلم مستند بسازم و آن فيلم را پخش كنند. فيلم را مي شود 

براي همه پخش كرد: معرفي عرف پارلماني. همراه با تصاويري از پارلمان انگليسي و غيره 

تماس خانم نقي ئي: جلسات چهارشنبه و هزينه هاي آن 
عصرهاي  براي  مي تواند  بداند  مي خواست  زد.  زنگ  همراهم  به  نقي ئي  خانم  كه  بودم  برگشته  خريد  از 
چهارشنبه ها از ساعت 4 تا 6 قرار بگذارد كه معلمان براي آموزش جمع شوند؟ گفتم بسيار خوشحال خواهم 
شد. بعد شروع كرد به مقدمه چيني براي آنكه زمينه را براي پرداخت نوعي دستمزد آماده كند. از او خواستم 
صحبتش را قطع كنم و در ادامه توضيح دادم كه اتفاقًا كار بسيار خوبي هم هست و داليلم را شمردم: اول اينكه 
اين كار نبايد به عنوان يك فعاليت سياسي تلقي شود. بلكه يك بيزينس است و هدفش آموزش اداره جلسات 
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به عنوان يك مهارت مديريتي. به عالوه، وقتي كسي بابت چيزي هزينه اش را نپردازد قدر آن را نمي داند. 
نكته سوم اين است كه من دوست دارم پارلمانتارين به عنوان يك شغل و يك بيزينس مطرح شود و عده اي 
متخصص در اين زمينه تربيت شوند تا بتوانند اين مهارت را به ديگران آموزش بدهند. براي اينكار با وزارت 
كار هم تماس گرفته ام تا يك مؤسسه آموزشي همينجا راه بياندازم. به اين داليل هيچ مانعي ندارد كه كسي 
بابت اين كار هزينه هايش را پرداخت كند. اما، و در اينجا به طور اشاره به پروفشن ها اشاره كردم و تمايز آن ها 
با بيزينس را توضيح دادم و گفتم معلمي هم پروفشن است و هدفش بسيار متعالي تر از كسب درآمد است 
اما معلمان نيز مانند ساير اعضاي پروفشن ها بايد زندگي شرافتمندي داشته باشند. بنا براين كار بسيار خوبي 
هم هست كه بابت اين خدمت مزدي پرداخت كنند. اما اگر روزي قرار باشد كه به اعضاي شوراهاي شهر 
آموزش بدهم، با وزارت كشور قرارداد محكمي خواهم بست. اما در مورد دوستان شما پيشنهاد من اين است 
كه يك قوطي اينجا گذاشته شود و هركس متناسب با تمايلش از يك ريال يا يك تومان بابت هزينه هاي چاي 

و قند و جا توي آن بياندازد. خانم نقي ي هم استقبال كرد. 

به اين ترتيب، در آينده نزديك خانم هاي معلم، عصر هاي چهارشنبه در اينجا جمع خواهند شد تا نخستين 
كارگاه آموزش عرف پارلماني در همين دفتر برگزار شود. به پيش بيني هاي چند سال پيشم بسيار نزديك شدم. 

براي آمادگي
به نظرم الزم است با مديريت ساختمان در اين مورد صحبت كنم. تعدادي صندلي و اقالم آموزشي الزم را 
فراهم آورم. از جمله يك ويديو پروژكشن دست دوم. و دنبال كسي باشم كه در آن ساعت در دفتر باشد 
تا كارهاي دفتري و حتي كارهاي آبدارچي گري را انجام دهد. اگر غزل نيايد. حسين زواره شايد بد نباشد. 

به نظرم رسيد به خانم سپهري و راجي هم بگويم تا اگر مايل بودند در اين كارگاه شركت كنند. 

و آخرين نكته اينكه بايد در فكر باشم چند نفر از ميان اين جمع را،  از جمله خانم نقي تي و دو عضو شوراي 
سازمان معلمان را به كارگاه هم انديشي ببرم. 

و نيز، بانويسي ترجمه را به صورت جدي تر شروع كنم. 
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پنجشنبه 22 فروردين 1392
ديشب ايده هاي خوبي به نظرم رسيد: منتظر اقدام افراد نمانم. چند تاريخ و زمان و ساعت را براي كارگاه ها 
مشخص كنم و در اختيار آنان بگذارم تا انتخاب كنند. در ضمن به نظرم رسيد كه با صراحت از افراد بخواهم 
كه در پرداخت هزينه جا، پذيرايي و اقالم آموزشي نيز بابت هر كارگاه مبلغي پرداخت كنند. اما به نظرم رسيد 
پيش از طرح اين موضوع موضوع ديگري را مطرح كنم و بعد به اين بپردازم. اين گزارش به اين موضوع ها 

مي پردازد و مكاتبات با آقاي اردهالي و عبدالحسيني را هم روايت مي كند.

درخواست همكاري براي تهيه گزارش عملكرد 92
متن نامه اي كه به همين عنوان به اعضاي گروه ارسال شد نقل مي شود:

آقايان عزيز
سالم

همانطور كه در گزارش نخستين نشست گروه در سال 92 گفته شد، به منشي موقت گروه مأموريت داده 
شده تا گزارش عملكرد گروه در سال 91 و برنامه گروه در سال 92 را براي ارايه به دومين نشست گروه 
در سال جاري كه از ساعت 8 روز يكشنبه 8 ارديبهشت ماه 92 در دفتر مؤسسه آموزش عرف پارلماني به 
نشاني تهران، خيابان كريم خان، خيابان آبان شمالي )دكتر عضدي(، خيابان پزشك، شماره 6، زنگ 3 با تلفن 
88911017 برگزار خواهد شد تقديم كند. براي تهيه اين گزارش ها به راهنمايي و گفتگو با شما نياز است. 
از همين رو منشي موقت طي روز هاي آتي با شما تماس خواهد گرفت تا در مورد موضوع هاي زير نظر 

تحليلي شما را جويا شود:
يك. در پي آشنايي نسبي با قواعد عرف پارلماني، چه تغييراتي در رويكرد شما نسبت به فعاليت هاي جمعي 

دموكراتيك در كشور ايجاد شده است؟
دو. به نظر شما كدام خصوصيت رفتاري ما با قواعد و اصول عرف پارلماني تعارض و تخالف دارد و براي 

اصالح رفتارهاي خود چه بايد بكيم؟
سه. فكر مي كنيد كدام بخش از قواعد عرف پارلماني با قوانين و مقررات ملي ما مخالف يا مفاير است؟ براي 

رفع اين مغايرت ها چه راه هايي را پيشنهاد مي كنيد؟ 
چهار. براي معرفي عرف پارلماني به ديگران چه كمك هايي كرده ايد؟
پنح. براي ارتقاء كيفيت كارگاه آموشي چه كمك هايي مي توانيد كرد؟

تقاضا دارد به پرسش هاي فوق بيانديشيد تا بتوانيد نظرات تحليلي خود را طي يك گفتگوي تلفني حدود 20 
دقيقه اي بيان فرماييد. 

گزارش و جمبعندي اين گفتگو ها براي تكميل تقديم خواهد شد. تصميم به نشر احتمالي آن به تصميم گروه 
و عالقه تك تك اعضاء بستگي خواهد داشت. 

عين همين متن به صورت چاپخور نيز به پيوست تقديم شده است

قربان شما. منشي موقت داود حسيني 
پنجشنبه 21 فروردين 1392
مرور نامه فوق نياز به توضيح بيشتر را منتفي مي كند. به نظرم نكات ابتكاري بسيار مفيدي در اين نامه آمده 
است. اينكه افراد را وادار به تفكر در مورد برخي مسائل مهم مي كند. اين كه آنان را درگير مي سازد. اينكه 
همين جزوه را مي توان به عنوان يك نشريه يا جزوه منتشر كرد. و در جريان همين گفتگو هاست كه مسائل 

بعدي را با آنان در ميان گذاشت: برنامه ريزي براي سازماندهي زودتر به كارگاه ها.

تاريخ و زمان كارگاه ها 
به نظرم براي تعيين زمان كارگاه ها چند نكته را بايد در نظر گرفت: تنوع تاريخي، تنوع زماني، تنوعي فرصتي. 
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با توجه به اين نكات اين تاريخ ها به صورت پيشنهاد قابل طرح است:
شنبه 4 تا 6، يكشنبه 5 تا 7، دوشنبه )بعد از تعيين تكليف با ستاد كه قرار است به سه شنبه منتقل شود( 

پنجشنبه 2 تا 4 يا 12 تا 2( و جمعه 10 تا 12

روز هاي چهارشنبه براي معلمان و سه شنبه براي كارشناسان

اگر در هر كارگاه 10 نفر شركت كنند مي شود 70 نفر. هر ماه 4 جلسه داشته باشند مي شود 280 ساعت. اگر 
هر كدام بابت هر جلسه 10 هزار تومان بدهند مي شود: دو ميليون 80 هزار تومان. پول بسيار خوبي است. 

قطعي شدن تاريخ ها
تاريخ چهارشنبه 4 تا 6 براي معلمان قطعي شده است. احتماالً سه شنبه ها ساعت 2 تا 4 هم براي كارشناسان ستاد 
قطعي خواهد شد. با اين همه بايد صبر كنم تا وضعيت نشست هاي انتخاب هيأت رئيسه هاي شواراياري ها و 
زمان و ساعت برگزاري  آن ها و اينكه من هم در آن ها حضور خواهم يافت يا نه قطعي شود بعد اين ساعت ها 

را اعالم كنم. با اين همه مي شود با چند نفري در اين مورد صحبت كرد.

پاسخ اردهالي
امروز پاسخ سعيد به ال نامه ام رسيد. متن نامه ها را بدون توضيح پشست سرهم نقل مي كنم. به اندازه كافي 

گويا هستند: 

جناب آقاي اردهالي 
سالم 

تصميم ندارم در مديريت جنابعالي مداخله كنم. اما ديروز با مسؤل ستاد اجرايي شوراياري ها جلسه داشتم. 
قرار شد بعد از يكشنبه 8 ارديبهشت با هماهنگي با شما يك نشست سه نفره در دفتر شما داشته باشيم تا 

بلكه كار گامي به جلو برود 
قربانت. داود

جناب داود عزيز
كتابها حاضر است. منتظر ديدار شما هستم. من در دفترم. قربانت

جناب آقاي عبدالحسيني 
مسؤل محترم ستاد اجرايي شورايار هاي تهران 

رونوشت: جناب آقاي سعيد اردهالي ناشر محترم 

 با سالم 
پاسخ آقاي سعيد اردهالي ناشر محترم كتاب دستورنامه رابرت در پاسخ به اسعالم بنده خدمت شما و ايشان 
ارسال مي شود. مالحظه مي فرماييد كه كتاب براي ارايه به ارشاد و جنابعالي آماده شده است. قرار بوده كپي 
از  پيش  را  تمايل مي توان كتاب ها  داده شود. در صورت  ارشاد  به  براي كسب مجوز  اوليه  همين نسخه ي 

برگزاري نشست مورد نظر تقديم شما كرد. نيز مي توان منتظر ماند و در همان مالقات كتاب را ديد. 
تقاضا دارد در صورتي كه نياز است كتاب زودتر از آن تاريخ براي شما ارسال شما اعالم فرماييد تا اقدام كنيم 

قربان شما. داود 
بيست و يكم فروردين 92 )تاريخ امروز 22 بود( 

تكميل خاطره
امروز غروب به اين نتيجه رسيدم كه از همان اول گزارش عملكرد 91 را مي توان با هدف انتشار تهيه كرد 
در نتيجه كتابچه ي خوبي براي معرفي عرف پارلماني خواهد شد. در اين صورت بهتر است با دو شخصيت 
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ديگر يعني آقايان بهتشي و عطارديان نيز گفتگو كنم تا نظرات آنان نيز منعكس شود. هر دو شخصيت هاي 
محترمي هستند، عضو گروه هم بوده اند، و به دليل بيماري يا اشتغال زياد نتوانستند به كار ادامه دهند. به 
عالوه، هنوز حمايت خودشان را از اين فعاليت ادامه مي دهند و چه بسا اين مذاكره مبنايي باشد براي آنكه 

دوباره آنان را دعوت كنيم. 

به عالوه عكس دوازده نفر را مي توان روي جلد كتاب چاپ كرد كه هر كدام گروهي مخاطب خواهند داشت 
و به اين ترتيب مي توان اين پروژه را به خوبي معرفي كرد. 

بعد از اين ايده هاي تصميم خودم را قطعي كردم. اول فكر كردم با گروه مشورت كنم. بعد ديدم الزم نيست. 
اين دو نفر عضو گروه بودند و بايد در گزارش عملكرد حضور و استعفاي آنان توضيح داده شود. به عالوه، 

نيامدن اين دو نفر به معناي ريزش نيست. چون هنوز هم حمايت مي كنند و هم كمك. 

بعد از اين تصميم، يك ايميل براي عطارديان ارسال كردم. خواستم براي خانم بني آدم هم ارسال كنم اما ديدم 
بهتر است شنبه براي مهندس بهشتي فاكس كنم و هم ايميل اگر الزم شد. 

فكر مي كنم كه اين يك گام بزرگ براي گسترش اين پروژه است. 

دعوت از حسين زواره براي ساعت هاي مشخص
اگر حضور افراد در دفتر ادامه يابد به يك آبدارچي نياز خواهم داشت كه كارهاي خدماتي و پذيرايي را 
انجام دهد. به نظرم رسيد براي اين كار مي شود از حسين زواره كمك گرفت. اما فقط براي ساعاتي كه كالس 

تشكيل مي شود. بعد به نظرم رسيد در مورد نقاشي ساختمان هم از او كمك بگيرم. 
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سه شنبه 27 فروردين 1392
امروز خانم نقي ئي زنگ زد و اطالع داد كه فردا بين 10 تا 15 نفر مهمان من خواهند بود براي شروع يك دوره 
آموزش عرف پارلماني. طي روز هاي اخير با اعضاء گروه هم انديشي هم بده بستان هايي داشته ام. با غزل هم 
صحبت هايي كرده ام. امروز و فردا در تدارك نخستين كارگاه در مؤسسه آموزش عرف پارلماني هستم. اين 

يادداشت به اين نكات مي پردازد.

يك سوم جديد هستند
وقتي خانم نقي ئي گفت امروز بچه ها خواهند آمد گفتم چند سؤال دارم بهتر است كمي در اين مورد حرف 
بزنيم. قرار شد با تلفن ثابت تماس بگيرد. فوري تماس گرفت و به سؤال هاي من پاسخ داد: حدود يك سوم 
افرادي كه فردا خواهند آمد جديد هستند و به توضيح هاي قبلي من - يعني برنامه معرفي اجمالي گوش 
نداده اند. تا آنجا كه به خاطر دارم بيش از اين حرف ها در نشست معرفي اجمالي حضور داشتند. پس آن ها 

چرا همه اشان نمي آيند؟ اين سؤال را از خانم نقي ئي نپرسيدم. 

آقايان مرد و هاشمي هم كه عضو شورا هستند در جلسه خواهند بود. به اين ترتيب جلسه زنانه و مردانه 
است. و سوال سوم اينكه اين قرار شد به صورت آزمايشي روند تأسيس يك انجمن را از اول تا آخر دنبال 

كنيم. در مورد پذيراتي هم قرار شد ميوه، بيسكويت، چاي و نسكافه باشد. 

تداركات
امروز يك فالسك سه و نيم ليتري درون استيل چيني به قيمت 80 هزار تومان ابتياع نموديم. مقداري ليوان، 

پيش دستي، قاشق و سيني و غيره. قرار است پذيراتي به صورت خودپذيري صورت بگيرد. 

در عين حال با غزل صبحت كردم كه اگر مايل بود براي كمك بيايد. به او هم زنگ زدم. با دختر حاجيليو 
رفته بودند بازار بين الحرمين خريد. قرار شد به من زنگ بزند.

تصميم دارم براي فردا جدول پيشنهاد ها،  خالصه مطالب و فصل پانزدهم را پرينت بگيرم و در اختيار گروه 
بگذارم. تصميم دارم بحث در مورد فصل پانزدهم را در جلسه بعد مطرح كنم. جزئيات نكاتي را كه بايد در 

كالس مطرح شود يادداشت خواهم كرد. 

همچنين قرار است مبلغي بابت جا، پذيراتي و اقالم آموزشي پرداخت كنند. البته از معلمان نمي خواهم هيچ 
چيز بگيرم. از هيچ كس دوست ندارم چيزي بگيرم. اما صالح در گرفتن است. 

از گروه هم انديشي چه خبر؟
تماس  نفر  ارسال كردم حتي يك  انجام مصاحبه  نامه اي كه در مورد  به  ندارم. در واكنش  خبرهاي خوبي 
نگرفت كه چيزي بگويد. با همراه كيخسروي زنگ زدم. كالس داشت. قطع كردم. اما او ديگر زنگ نزد. چند 
بار با دفتر دكتر بني اسدي تماس گرفت و به منشي گفتم كه بگويد زنگ زده ام. اما او هم تماس نگرفت. براي 
عطارديان ايميل ارسال كردم. با منشي او تماس گرفتم. خانم بااليان نبود. با اين همه خودش تا كنون جوابي 
نداده است. براي بهشتي ايميل و فاكس كردم. با خانم بهرامي هم صحبت كردم. روز شبنه هم تماس گرفتم 
گفت مهمان دارد اگر شد تماس مي گيرد. تا امروز كه سه شنبه است تماس نگرفت. با دكتر اميري صحبت 
كردم. گرم گرفت. اما در جلسه بود تلفن را قطع كردم. ديگر تماس نگرفت. به دفتر شهرياري زنگ زدم. قرار 
شد خانم حكمت متن نامه را پرينت بگيرد و به شهرياري بدهد و بعد ما را وصل كند. خبري نشد. عالوه 
بر ايميل، به دكتر معين فاكس هم كردم و با خانم بيات منشي ايشان تلفني هم حرف زدم. خبري نشد. تنها 
مهندس رزم خواه به من زنگ زد و جريان را برايش تعريف كردم استقبال كرد. قرار شد نامه را بخواند به 
سؤال ها فكر كند و با هم گفتگو كنيم. تا كنون خبري نشده است. با مهندس گلسرخي تلفني صحبت كردم. 
از اين ايده استقبال كرد و قرار شد يك شبي با او تماس بگيرم و تلفني گفتگو كنم. آقاي جمالي هم نسبت 
به زمان انتشار كتاب حرف داشت. گفتم خيلي طول مي كشد تا اين كتاب آماده ي انتشار شود. بنابراين دغدغه 
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امروز زمان نشر آن نيست. قرار شد براي گفتگو در مورد موضوع هاي مطرح شده هفته بعد مالقات حضوري 
داشته باشيم به احتمال زياد در همين دفتر. آقاي عبدالحسيني هم مثل بقيه هيچ واكنشي به نامه نشان نداده 
است. حتي به سؤال من در خصوص اينكه آيا اردهالي كتاب حاضر شده را برايش بفرست يا نه نيز جواب 
نداده است. و هنوز به اين پيشنهاد كه در نشست هاي انتخاب هيأت رئيسه من براي شوراياران عرف پارلماني 
را معرفي كنم نيز جوابي نداده است. البته شايد عذر او تا حدي به خاطر گرفتاري هاي مربوط به همايشي كه 
روز 8 ارديبهشت دارند موجه باشد. مثل بقيه كه همه سرشان واقعًا شلوغ است. خوب. اگر من تماس ها را 
ادامه ندهم چه خواهد شد؟ جز اينكه اين شعله خاموش مي شود و هيچ كس هم هيچ حرفي نخواهد زد و هيچ 
اقدامي هم نخواهد كرد؟ آيا چنين گروهي و چنين مردمي ارزش دارد كه باز هم برايش وقت صرف شود؟ 

نه نا اميد كه فقدان شور
من در مورد اوضاع ايران ديگر نااميد نخواهم شد. اصاًل انگيزه  رفتاري من ديگر اميد نيست،  شور است. اما به 
نظر مي رسد با اين رفتارهاي دوستان شور دارد بي نمك مي شود. به همين دليل تصميم دارم با هيچكدامشان 
تا هفته ي آينده هيچ تماسي نگيرم و براي جلسه آينده هم خيلي سرد آنان را دعوت كنم. اگر نيامدند دنبال 

قضيه را رها كنم. 
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پنجشنبه 29 فروردين 1392
ديروز نخستين نشست كارگاه آموزش دستورنامه رابرت براي معلمان در دفتر برگزار شد. در اين كارگاه 17 
نفر زن و مرد شركت كرده  بودند. اين كارگاه به نظرم خودم آنقدر موفق برگزار شد كه يك روز به خودم 
استراحت دادم. يعني به جاي مطالعات شبانه، زودتر خوابيدم. سحر كه از خواب بيدار شدم ايده انتشار يك 
خبرنامه در مورد كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت در دامنم افتاده بود. صبح هم باز خوابيدم و حسابي 
خستگي در كردم. با اين همه، فكرم در سرخوشي مسغول بود و ايده جالب ديگري هم به ذهنم كه در ادامه 
توضيح مي دهم. در اين فاصله، يعني صبح روز چارشنبه از دفتر دكتر معين تماس گرفتند و خبر دادند كه 
دكتر معين براي گفتگو در مورد گزارش عملكرد روز يكشنبه از ساعت ده و نيم وقت داده است. خيلي برايم 
جالب بود. دكتر بني اسدي هم تماس گرفت و ضمن اعالم آمادگي براي مذاكره گفت كه يك نفر ديگر به نام 

لواساني هم به مهمانان او اضافه شده است. اين ها خبرهاي خوبي است. مشروح آن ها:

اثر منفي
مهم ترين اثر منفي اين موفقيت اين بود كه نشان داد وقتي شب ها به عرف پارلماني فكر مي كنم، صبح ها نيز 
دامنم از پاسخ  به پرسش هاي همين وادي پر مي شود. به همين خاطر وقتي شب يا ساعات پيش از خواب به 
رمان فكر نمي كنم، و روي مسائل رمان نمي خوابم، صبح هم بدون رمان از خواب بيدار مي شوم. به بيان ديگر 
ذهنم هم زمان به دو موضوع مهم فكر نمي كند. به يكي فكر مي كند. بايد دقت كنم اگر اين طور باشد، در آن 

صورت راه حلي بيابم كه رمان نخوابد. 

دو ايده جديد
صبح كه بلند شدم دو ايده مهم در ذهنم بود:  انتشار يك خبرنامه الكترونيكي براي توزيع بين تمام افرادي كه 
به نحوي با اين پروژه در ارتباط هستند و بايد از اين جربان با خبر شوند. دوم، يافتن يك راه حل ابتكاري 

براي يك مشكل. مشكل و راه حل آن چه بود؟

معرفي شاگرد اول كارگاه
بعد از تكثير جدول پيشنهادها و توزيع آن بين اعضاء كارگاه معلمان متوجه شدم كه از يك ويرايش غلط 
پرينت گرفته ام. اول به نظرم رسيد كه در آغاز نشست بعدي كه در مورد اين موضوع،  يعني كاربرد پيشنهادهاي 
پارلماني صحبت مي كنم از اعضاء بخواهم تا خطا را اصالح كنند. اما به نظرم رسيد به جاي اينكار اصالح 
اين خطا را به مسابقه بگذارم و بگويم كه در اين نمودار يك خطا راه يافته است. هركس آن را بيابد و دليل 
خطا بودن آن را توضيح دهد و بگويد كه جاي صحيح فلش در اين نمودار كجاست شاگرد اول اين كارگاه 

اعالم خواهد شد. 

راستش، از هر دو ايده خوشم آمد و به همين خاطر عالوه بر برگزاري موفق كارگاه، دوباره به خودم استراحت 
دادم و از جمله از خودم با نسكافه پذيرايي كردم. 

جزئيات خبرنامه
امروز در مورد جزئيات خبرنامه،  مطالب و شكل و مخاطبان آن فكر كردم. حتي يك فايل هم براي همين مرود 
ساختم. اما باز هم فكر كردم بهتر است امشب روي طرح و ساختار آن بخوابم تا يك خبرنامه قشنگ و شيك 
منتشر كنم. كه از اين جهت هم مؤثر باشد. بعدها اين مجموعه مي تواند يك مجموعه سند شود براي بررسي 
تاريخچه اين گفتمان جديد و مسائلي حاشيه  اي اما بسيار مهم ديگري را نيز در قالب گزارش و سرمقاله پوش 
دهد. به همين خاطر بهتر است به سنگ بناي آن بيشتر فكر كنم. اما پيش از پايان ماه فروردين بايد اولين 

شماره آن بيرون آيد. يعني پي فردا شبنه 31 فروردين بايد توزيع شود. 

تلفن دفتر دكتر معين
به نظرم تلفن خانم بيات منشي دكتر معين و دادن وقت مالقات براي گفتگو با وي بايد به عنوان يك نقطه 
عطف در روابط دكتر معين تلقي شود. ارزيابي من اين بود كه ديگر قصد شركت در اين كارگاه ها را نداشته 
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باشد. در آخرين نشستي كه در دفتر كارش داشتم با صراحت گفت كه اگر اوضاع به اين ترتيب جلو برود 
در كارگاه ها شركت نخواهد كرد. اوضاع به همان ترتيب دارد جلو مي رود و او هم در اين مدت در كارگاه ها 
شركت نكرده بود. نتيجه اين بود كه پس ديگر شركت نخواهد كرد. هرچند چيزي در اين زمينه نگفته بود. 
حتي قبل از عيد به من گفت كه نمي  تواند در اين جلسه شركت كند. اما در مجموع به اين نتيجه رسيده بودم 
كه شايد ديگر شركت نكند. به همين خاطر وقتي خانم بيات روز يكشنبه اول ارديبهشت را وقت داد شگفت 

زده شدم. به هرحال خبر خوبي بود. 

دكتر بني اسدي
يكي دو روز از تلفن من به دفتر دكتر بني اسدي گذشته بود. او هم تماس نگرفت. روز چهارشنبه وي نيز 
زنگ زد و برايش از مصاحبه گفتم. سؤال هايي مطرح كرد كه فهميدم نامه اي را كه در همين زمينه برايش 
ارسال كرده بودم نخوانده است. خالصه اش را برايش توضيح دادم و از او خواستم نامه را بخواند. قرار شد 

نامه را بخواند و بعداً در مورد مصاجبه صحبت كنيم. 

او در خاتمه اعالم كرد كه با فرد ديگري به نام لواساني صحبت كرده و برايش در مورد كليات عرف پارلماني 
هم حرف زده و در نتيجه هرگاه كارگاه برگزار شد او هم مي تواند در آن شركت كند. اين خبر هم خوب بود 

و نشان مي داد كه انگيزه هاي قوي است. 

موفقيت عالي
در مورد كارگاه چند وجه دارد كه بايد بررسي كنم. وجه اول شكل برگزاري آن است.

قبل از كارگاه يك فالسك، مقداري ليوان، بشقاب، سيني و قاشق چايخوري و مقداري ميوه خريدم و دفتر را 
نيز تي كشيدم. قرار بود غزل ساعت 3 و نيم بيايد كه بعد از 4 آمد. اسنادي را كه تصميم داشتم بين اعضاء 
كارگاه توزيع كنم پرينت گرفتم. اما تنها مشكل اين بود كه پرينت اسناد تمام نشد و غزل هم نمي داسنت 
سند ها در كجاي كامپيوتر ثبت شده است. به همين خاطر مجبور شدم وسط كارگاه يك تنفس بدهم و سند 

را بيابم و پرينت بگيرم. 

تعداد اعضاء
راستش وقتي خانم نقي ئي گفت بين 10 تا 15 نفر شركت خواهند كرد بنا را گذاشتم كه احتماالً حداكثر به 
رقم 10 خواهيم رسيد. از ساعت 4 و ربع مهمانان آمدند و خانم كاظمي كه معلم غزل در دبيرستان گلبانگ 
بوده است از جمله نخستين ميهمانان بود سبب شد كه غزل خيلي خوشحال شود و با معلم سابقش گرم بگيرد. 

بعد از خانم ها كه مبل ها را اشغال كردند تازه آمدن مردها شروع شد. غير از آقاي هاشمي، مرد و داوري كه 
در نشست اول حضور داشتند و كليات عرف پارلماني را برايش توضيج داده بودم، 6 مرد ديگر نيز در جلسه 
حضور يافتند. اما از خانم ها، تمام آنان كه در جلسه معرفي كليات عرف پارلماني آمده بودند حضور نيافتند. 
به اين ترتيب، حدود 17 نفر در اين كارگاه حاضر شدند كه به اين تربيت 9 مرد و 8 زن حاضر بودند. براي 
اين عده صندلي كم آمد و خانم نقي ئي از سالن صندلي هاي قراضه را براي اعضاء كشان كشان مي آورد و به 

هر ترتيب از جهت تدارك و برگزاري، به جز تأخير در پرينت اسناد مشكل خاصي به وجود نيامد. 

نكات حاشيه اي
غير از مباحث عرف پارلماني و مباحثي كه معموالً در كارگاه ها مطرح مي شود چند نكته ي جديد نيز مطرح 

شد كه جا دارد به آن ها اشاره كنم. 

نقد فقط يك انجمن در يك رشته
تقريبًا تمام قوانين ما اصرار و تأكيد كرده اند كه در هر رشته فقط يك انجمن بايد ايجاد و تأسيس شود. دليل 
اين سوء تصميم متفاوت است. گاهي مشكلي حقوقي را مطرح مي كنند. همانطور كه دو شركت با يك نام 
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نمي شود تأسيس كرد، دو انجمن هم با يك نام نمي شود تأسيس كرد. راه حل اين مشكل ساده است. مي شود 
با نام هاي جدا ثبت كرد. 

حتي اگر مشكالت ثبت را هم دور بزنند و از خير به ثبت رساندن بگذرند، كه بايد روي اين ايده كار كنيم، 
خود اعضاي يك صنف و يك رشته وجود چند انجمن را نشانه تشتت و تفرقه مي دانند. در كارگاه توضيح 
دادم كه وقتي در يك انجمن 20 يا 30 نفر عضو هستند، آن انجمن،  تشكل همان 30 نفر است و نمي تواند 

ادعا كند كه انجمن معلمان يا داروسازان ايران است. 

بعد علت اين مشكل را بررسي كردم و از جمله گفتم وقتي بلد نيستيم به وحدت برسيم فكر مي كنم محدود 
كردن انجمن به يكي در هر رشته به وحدت منجر مي شود. در حاليكه برعكس. افراد منفعل مي شوند و به 
انجمن غيردلخواه خود ملحق نمي شوند. و اين خالف نص قانوني اساسي هم هست كه تصريح كرد نمي توان 
كسي را مجبور كرد در انجمني عضو شود. اما وقتي فقط يك انجمن داروسازان وجود داشته باشد، چه معنايي 

جز اجبار يا انفعال دارد؟ 

بعد گفتم بايد اجازه دهيد و حتي تشويق كنيد كه ده ها انجمن معلمان با اسم هاي مختلف شكل بگيرد: انجمن 
معلمان يك، دو، سه و غيره، بعد اين انجمن ها با هم كنوانسيون تشكيل بدهند كه قواعد و راه  حل تشكيل 

كنوانسيون را بعداً بررسي خواهيم كرد. فكر مي  كنم اين صحبت ها در تصحيح رويكردها مؤثر باشد. 

مسأله ممنوعيت نيت خواني
يكي از مباحثي كه در كالس مطرح شد ممنوعيت نيت خواني بود. در همين زمينه، يكي از اعضا به نام آقاي 
باغاني كه اسم و هم چهره  اش آشنا به نظر مي رسيد سؤالي مطرح كرد كه من در جواب گفتم اين قواعد در 
جوامعي با بسترهاي فرهنگي و ارزش متفاوت ساخته و پرداخته شده است و چه بسا با فرهنگ و ارزش هاي 
ما  قواعد مستلزم شفافيت است. در حاليكه گويا در فرهنگ  اين  مثاًل  باشد.  ما مغايرت هايي داشته  جامعه 
خداوند زبان را براي پنهان كردن نيت هاي ما خلق كرده است. در اين فرهنگ امور ما بدون نيت خواني اصاًل 
جلو نمي رود و علت آن  هم شايد به زندگي طوالني ما در يك جامعه استبدادي مربوط باشد. اما هدف ما 
ايجاد تغيير در كل مردم ايران نيست. مردم ايران طي فرايند هاي تاريخي و پيچيده ي اجتماعي تغيير مي كنند. 
اما ما خودمان بايد بكوشيم به مرور آن جنبه از رفتارهاي خود را كه نامناسب ارزيابي مي كنم اصالح كنيم و 
اين امر شدني است اما به قلمرو تربيت مربوط مي شود كه تخصص شما معلمان است. اجازه بدهيد كه ابتدا 
با اين قواعد آشنا شويم بعد بايد از شما ها كمك بگيريم كه در قلمرو تربيت در اين زمينه چه ها بايد كرد 
كه به جايي عوض شدن خودمان اين قواعد را عضو نكنيم. به نظرم اين پاسخ هم قانع كننده بود و هم براي 

معلمان جذاب. اما بعد كه بيشتر فكر كردم به نكات بهتري رسيدم كه در آدامه آن را ياداشت مي كنم. 

دستورنامه اي مخالف نيت خواني
براي  مناسبي  تا زبان  پارلماني فكر مي  كردم  به ويژگي هاي قواعد عرف  از كارگاه و هنگامي كه  قبل  شب 
توصيف آن ها در كارگاه بيابم، آن ها را با قواعد فوتبال مقايسه مي كردم. بعد متوجه شدم كه در قواعد بازي ها 
از جمله فوتبال، به عنوان نمونه، جايي براي نيت خواني در نظر گرفته نشده است. به عنو ان نمونه، وقتي توپي 
اوت مي شود، بازي را تيم رقيبي بازي مي كند كه توپ پيش اوت شدن به پاي يكي از اعضايش اصابت كرده 
باشد. در اين قاعده اصاًل به نيت بازي گران كاري ندارد. يك بازيگر مي تواند عمداً توپ را با پاي بازيكن 
رقيت طوري بزند كه بعد از اصابت به پاي او به خارج برود. در هر صورت، اصابت آخرين پا به توپ معيار 

داوري است و نه نيت افراد در بروز اين وضعيت. 

در قواعد عرف پارلماني نيز همين اصل رعايت مي شود. به اين معنا كه اين قواعد طوري تدوين شده اند كه 
جايي براي نيت افراد در نظر نمي گيرد. به عنوان نمونه، هر عضو حق دارد به يك پيشنهاد رأي مثبت بدهد 
اما در عين حال و فوراً نظرش را عوض كند و رأي منفي بدهد. به خودش مربوط است. اين روش تدوين 

قواعد، جا براي نيت خواني باقي نمي گذارد. در نتيجه به مرور نيت خواني بي موضوع مي شود. 
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از همين مثال ها مي شود نتيجه گرفت كه چقدر فرق است بين نظام ها و ساختارهاي اجتماعي كه شرايط را 
براي رفتار درست فراهم مي روند با موعظه هاي اخالقي كه وقتي با ساختارهاي در تعارض باشند هيچ اثري 
نخواهند داشت. اين نكات را بايد در نشست آتي مطرح كنم. حتي در مصاحبه هايي كه خواهم كرد، كه با 
صراحت محور يكي از سؤال هاي اصلي گفتگو است، مي شود و بايد اين جبنه كار را با دقت بررسي كنيم و 

بشكافيم و محاسن نظام اخالقي را براي مخاطب باز كنيم. 

منشي جلسه
در اين جلسه از خانم نقي ئي پرسيدم اگر بخواهد فردي را به عنوان منشي انتخاب كند چه كسي را معرفي 
مي كند؟ كه آقاي هاشمي را معرفي كرد و من هم از او خواستم فهرست نكاتي را كه من در جلسه مطرح 

مي  كند يادداشت كند تا يادم باشد در نشست بعد آن ها را بپرسم و او هم اين كار را كرد. 

نكات مطرح شده
در عين حال در اين قسمت از گزارش خود به نكات مطرح شده فقط اشاره مي كنم: معاني فلور، تفاوت حق 
انحصاري شنيده شدن با حق انحصاري حرف زدن، فرق نوبت گرفتن و دادن با صحن گرفتن و تخصين 
صحن، نحوه رأي دادن و مذاكره كردن محدوديت هاي رئيس جلسه، و مواقعي كه رأي مي دهد: تساوي. 
جلسه بعد عدم تساوي را هم به پرسش بگذارم. تاريخچه عرف پارلماني و ريشه داشتن آن در يونان باستان، 
معرفي چند وجه فرهنگي از تمدن يونان باستنان براي نشان دادن عمق دموكراسي در آنجا، بعد تاريخ روم 
و فتح بريتانيا و ساختن شهر لندن و روي كار آمدن انگلوساكسن ها و پارلمان و سنت كشيدن مستر اسپيكر، 
روش اوليه اداره پارلمان، نخستين قاعده عرف پارلماني و دومين آن. انتقال قوانين به آمريكا و تأكيد بر اينكه 
اين قواعد توسط يك فرد خاص نوشته نشده و محصول هزار سال تجربه بشري است. و در آخر كارگاه، 
دسته بندي انواع پيشنهادها و مفهوم نظام اولويت آن ها. و نيز، اشاره اي عملي به تاكتيك »جالي خالي« كه بعداً 

درسش را خواهم داد.

قرار شد همه فصل هفدهم كتاب را هم بخوانند و من از يك نفر بخواهم در مورد آن كنفرانس بدهد. 

در پايان در مورد نشست بعدي رأي گيري شد و به رغم تصميم قبلي مبني بر هر هفته درميان بودن نشست ها، 
قرار شد نشست بعدي چهارشنبه هفته بعد باشد. 

داوري يا ياوري
در اين نشست آقاي داوري هم كه من به اشتباه او را ياوري صدا زدم، در جلسه حضور داشت. قرار است 
ببرد كه گفت اجازه  با خودش  به زندان برگردد. از خواستم برگردان اصل كتاب را  آينده  يا يكشنبه  شنبه 

نمي دهند با خودمان كتبا ببريم. 

منطق ارسطو
ضمن بحث در كارگاه در مورد دموكراسي در يونان باستان، بحث به ارسطو، و كتاب هاي او، سياست، منطق 
و قانون اساسي آتن كشيده شد. برگردان كتاب منطق را كه دم دست بود به بچه ها نشان دادم و گفتم كه براي 
درك اين كتاب كه دو هزار 280 سال پيش نوشته شده الزم است سال ها جلوي يك معلم دو زانو بشينم تا 
بفهمم معلم اول چه گفته است. در پايان كارگاه، تنها زن چادر كارگاه كه در نشست قبلي با بدبيني من را زير 
نظر گرفته بود، منتظر من ماند تا تنها شوم. بعد گفت ممكن است من كتاب منطق ارسطو را نگاهي بياندازم؟ 

من كتاب را به او دادم و گفتم اگر مايل باشد مي تواند با خودش ببرد. تشكر كرد و برد. 

فكر مي كنم در ارزيابي از اين كه كارگاه موفق بوده اشتباه نكرده باشم. 
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شنبه 31 فروردين 1392
از وقتي ايده خبرنامه به ذهنم رسيد تا وقتي اولين شماره آن را براي حدود 60 تا 70 نفر فرستادم زياد طول 
نكشيد. يك شب روي ايده خوابيدم. به نظرم رسيد كه اسم آن را بگذارم:  »اخبار كادرها«. كادرها در نظر 
خودم دو معنا دارد: يكي سرواژه »كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت« است و ديگري به معناي كادرهاي 
دموكراسي. كه فعاًل چيزي در مورد آن نمي گويم. با توجه به عنوان نشريه، تصميم گرفتم دو هر خبر مربطو 
به كارگاه يك كادر بكشم تا اخيار كادرها به اين معنا هم باشد. در هر حال ديروز جمع نخستين نشريه را 
براي تمام كساني كه به نحوي با اين پروژه آشنا هستند و من ايميل آنان را داشتم ارسال كردم. در صفحه بعد 

نخستين شماره را كپي پيست مي كنم. در اين صفحه به نكات ديگري مي پردازم. 

دريافت كنندگان
تمام كساني كه عضو سه كارگاه هستند، يا قرار است به كارگاه ها افزوده شوند يا من برايشان در مورد عرف 
پارلماني حرف زده ام، و ايميل آنان را داشته ام، نخستين شماره را دريافت كرده اند. با اين همه سعي مي كنم 

اسامي آنان را بياورم
كارگاه هم انديشي: 1. دكتر معين، 2. دكتر بني اسدي، 3. دكتر اميري، 4. مهندس عطارديان، 5. مهندس بهشتي، 
6. مهندس رزمخواه، 7. مهندس شهرياري، 8. آقاي جمالي، 9. آقاي عبدالحسيني، 10. آقاي كيخسروي، 11 

. مهندس گلسرخي. 

كارگاه كارشناسان. 1. خانم طاعتي، 2. آقاي عليپور، 2. خانم شرفي. البته از آنان خواستم تا خبرنامه را در 
اختيار بقيه قرار دهند. در نتيجه به دست 8 نفر خواهد رسيد.

كارگاه معلمان. 1. آقاي مرد، 2. آقاي هاشمي، 3. خانم دهقان. فكر مي كنم براي دو تا سه نفر ديگر از خانم ها 
هم ارسال كردم. البته در نشست بعدي يك نسخه از خبرنامه را به تمامشان خواهم داد. 

مهمانان كارگاه هم انديشي:

دوستان دكتر معين: 1. دكتر توفيقي، 2. دكتر مشايخ، 3. دكتر فراستخواه، 4. دكتر منفرد، 5. دكتر منصوري، 6. 
دكتر سمانيان. 7. دكتر صالحي. از دكتر ثبوتي هم ايميل ندارم. دكتر ثبوتي هم دكتر تركمان را معرفي كرد كه 

هنوز با او تماس نگرفته ام. 

مهمانان مهندس گلسرخي. 1. مهندس رامينه، 2. مهدس پويشمن، 3. مهندس سعادتمند، 4. مهندس رهبر )كه 
برگشت خورده(، از بقيه ايميل ندارم يا حتي هنوز كليات را هم برايشان تعريف نكرده ام. 

مهمانان دكتر اميري: 1. دكتر وردي نژاد، دكتر فاني،  دكتر حسين عالئي. از مسجدجامعي و دكتر مهرعليزاده 
نشاني ايميل ندارم. 

مهمانان دكتر بني اسدي: 1. سيامكون، 2 رجائي، 3. بازرگان، 4. همايونفر، 5. حسيني نژاد، 6. سحابي،  8. سپهر 
محمدي، لواساني را هم معرفي كرده و قرار است در كارگاه شركت كند اما نشاني از او ندارم. 

مهمانان شهرياري: 1. دهقان. از بقيه ايميل ندارم. 

مهمانان كيخسروي. 1. عيسي اميري، 2. شهبازي نيا. فقط به همين دو نفر كليات معرفي شده و فقط از همين 
دو نفر ايميل داشتم. 4 تا 5 نفر ديگر را قرار است معرفي كند تا كليات را برايشان تشريح كنم كه هنوز خبري 

نشده است. 

مهمانان خودم:  1. سعيد اردهالي، 2. خانم مينو مرتاضي. همسر دكتر پيمان. از دكتر شيرازي هم ايميل ندارم و 
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خبري هم از او نشد. به نظرم روي حرف دكتر پيمان هم نمي شود حساب كرد. 

به اين دوستان هم يك نسخه ايميل كردم: 1. بحرينيان، 2. دكتر بهزاد رحماني، 3. محمود حسيني كمال، 4. 
فرزانه راجي، 5. كتايون سپهري، 6. علي اردستاني دمزآباد. 7. علي طائفي مدير نشريه جامعه شناسي كه البته 
از موضوع خبر هم ندارد. 8. خانم آذر منصوري كه از موضوع خبر ندارد. 9. بي طرف كه تلفني برايش در 
اين مورد توضيح داده بودم. اگر ايميلش را اشتباه نكرده باشم و به دستش برسد. 10. كرامتي كه برگشت شد. 

ديشب فرامز و بردار زنش با رجايي مهمانم بودند. به هر كدام يك نسخه دادم. برايشان خيلي جالب نبود. 
البته فرامز خيلي كنجكاو شده كه ياد بگيرد. اما فكر مي كنم به دردش نخواهد خورد. 

فهرست دوستان ممكن است كمي طوالني تر شود. 

از مسؤالن: فقط براي دكتر سپهري رئيس مؤسسه كار و تأمين اجتماعي يك نسخه فرستادم و گفتم كه منتظر 
دعوت ايشان هستم. 

گردآوري ايميل ها
به مرور بايد ايميل ها را گردآوري كنم تا به محض راه  انداختن گروه در ميلينگ ليست بگذارم. به خصوص كه 
امروز آقاي جواد حسيني برايم توضيح داد كه ميليمن به صورت خودكار روي سي پنل نصب است كه اين يك 
انقالب بود براي من. )با جواد حسيني از طريق ميلينگ ليست ميلمن آشنا شدم. امروز با من تلفني صحبت 
كرد. در سعادت آباد مي نشيند. از دو چشم نابينا است. اما مادرزادي نبوده و به دليل بيماري ارثي بعد از اتمام 
دانشگاه به مرور كور شده است. مهندس آب و كامپيوتر است و در حاال حاضر كارش ترجمه از فارسي به 
انگليسي و  برعكس است. به نظرم با شخص بسيار جالبي امروز آشنا شدم. و اولين بركتش اينكه به سال ها 
تالش واقعًا مذبوحانه براي نصب ميلمن خاتمه داد. چه زحماتي براي اين كار كشيدم. امروز فهميدم كه به 
صورت پيش گزيده روي سرور هاي وب سايت هاي من نصب است و من نمي دانستم. البته مقصر هم پرشين 

تولز از كه از همان اول ميلينگ ليست را غير فعالي مي كند(. 

واكنش ها
تا كنون فقط دكتر منصوري در پاسخ نوشته كه مايل است اخبار گروه را دريافت كند. خانم طاعتي هم تشكر 

كرده است. همين.

اما مطمئنم واكنش هايي را در پي خواهد داشت كه بعداً يادداشت خواهم كرد. 

در مورد مطالب
به  نيست. فكر مي كنم  البته فقط دست دركاران، جالب است بحثي  براي دست در كاران،  و  اينكه مطالب 
راحتي مي شود هفته اي يك خبرنامه دو صفحه اي منتشر كرد و در آن ها غير از خبر به تحليل و سرمقاله و 
با استقبال اعضاي كارگاه ها  سوآل وجواب هم پرداخت. بعد تمام اين ها را روي سايت قرار داد. به نظرم 

مواجه خواهد شد. 
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كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت 
شماره 1• فروردين  1392 اخبار كادرها

آموزش  »كارگاه هاي  سرواژه ي  »كادرها« 
فارسي  زبان  در  رابرت« است. ظاهراً  دستورنامه 
قاعده اي نداريم كه بگويد چگونه بايد سرواژه ها 
را جمع ببنديم. در زبان  انگليسي، بعد از حروف 
سرواژه كه با حروف بزرگ است، عالمت جمع 
»اس« به صورت كوچك اضافه مي شود و نشان 
مي دهد كه سرواژه جمع است. ما هم مي توانيم 
عالمت جمع »ها« را در پايان سرواژه اضافه كنيم. 
به اين ترتيب، »كادر« سرواژه ي »كارگاه آموزش 
دستورنامه رابرت« است و »كادرها« نيز سرواژه ي 

جمع آن. اشكالي دارد؟ اما مسأله اين نيست. 
از روز  يكشنبه 31 تير ماه 1386 كه »مؤسسه اخالق 
پزشكي ايرانيان« )ماپا(  به عنوان نخستين مؤسسه 
ايراني، كتاب دستورنامه رابرت را به عنوان مرجع 
پارلماني خود تصويب كرد، تالش شد تا مجموعه ي 
اين قواعد به عنوان عرف پارلماني معرفي شود. 
عرف پارلماني يا رويه  پارلماني به مجموعه قواعد 
و سنت هايي گفته مي شود كه طي حدود ده قرن در 
پارلمان انگلستان ساخته و پرداخته شد و ريشه  آن 
از طريق روم باستان، كه بعد از فتح جزيره برينتانيا 
شهر لندن را در آنجا تأسيس كرد، تا دولت شهرهاي 
يونان باستان ادامه مي يابد. اما آنچه كه در دنياي 
پيشرفته، به ويژه در نظام هاي سياسي انگلوساكسن 
به عنوان عرف پارلماني شناخته مي شود، با آنچه 
كه مي توان در ايران به آن عرف پارلماني گفت، 
تفاوت هاي بسيار زيادي وجود دارد. به همين دليل، 
تالش براي آموزش قرائتي از اين عرف پارلماني 
كه در كتاب »دستورنامه رابرت« جمع آوري و ارايه 
شده است، لزوماً به معناي آموزش عرف پارلماني 
ارتقاء عرف  براي  معناي تالش  به  بلكه  نيست، 
پارلماني ايران محسوب مي شود. با توجه به اين 
نكته، آنچه در اين كارگاه ها آموزش داده مي شود، 
قواعد مندرج در كتاب »دستورنامه رابرت« است 
كه مي تواند به ارتقاء عرف پارلماني ايران منجر 
فقط  كه  خبرنامه،  اين  در  دليل،  همين  به  شود. 
براي اعضاي كارگاه ها ارسال خواهد شد، بين دو 
مفهوم عرف پارلماني و »دستورنامه رابرت« تمايز 
مفهومي قابل توجهي لحاظ شده است كه  مورد 

توجه خوانندگان قرار  مي گيرد. 

اعالم آمادگي براي گفتگو

چاپ كتاب »دستورنامه رابرت« برنامه  كارگاه هاي هم انديشي عرف پارلماني 

نخستين نشست كارگاه معلمان برگزار شد
عصر روز چهارشنبه 28 فروردين ماه 1392 نخستين 
نشست كارگاه آموزش دستورنامه رابرت )كادر( به 
17 نفر از معلمان زن و مرد دبيرستان هاي تهران در 
دفتر كادرها برگزار شد. اين سومين كارگاه آموزشي 
است كه بعد از كارگاه هم انديشي عرف پارلماني و 
كارگاه كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها برگزار 
گرفته،  صورت  برنامه ريزي ها  به  توجه  با  مي شود. 
كارگاه ها  اين  تعداد  آتي  ماه   طي  مي شود  پيش بيني 
از  نفر   80 حدود  ترتيب،  اين  به  برسد.  فقره   8 به 
مديران و فعاالن بخش هاي مختلف جامعه در ارتقاء 

مديريت مجامع تصميم گيري فعال خواهند شد. 
شركت  زن  نفر   8 و  مرد  نفر   9 معلمان  كارگاه  در 
كردند و قرار است روند تأسيس يك انجمن فرضي 
از اول تا انتخاب هيأت مديره و تشكيل كنوانسيون 
و رسيدگي به يك تخلف انتظامي اعضاء به صورت 

آزمايشي تمرين شود. به اين ترتيب، بعد از آشنايي 
مجامع  اداره  قواعد  اوليه  بسته ي  با  گروه  اين 
نياز،  مورد  اوليه  اسناد  تصويب  و  تصميم گيري، 
نسبت به دعوت از افراد جديد براي شركت در اين 

كارگاه اقدام خواهد شد.
 4 چهارشنبه  روز  معلمان  كارگاه  بعدي  نشست 

ارديبهشت ماه 92 برگزار خواهد شد. 
گفتني است، پيش از اين نشست، و طي دو نشست 
معلمان  براي  پارلماني  عرف  كليات  جداگانه، 

تشريح شد و استقبال آنان را در پي داشت. 
در نخستين نشست عالوه بر تشريح نخستين قواعد 
از  برخي  تصميم گيري،  مجامع  و  شوراها  اداره 
پيش نيازهاي فرهنگي اين قواعد، از جمله ممنوعيت 
نيت خواني و ضرورت شفافيت مورد بررسي قرار 

گرفت و بر نقش معلمان در اين زمينه تأكيد شد. 

جمالي  مهدي  معين،  مصطفي  دكتر  آقايان  كنون  تا 
علي  مهندس  بني اسدي،  محمدحسين  دكتر  بحري، 
دكتر  و  رزم خواه  محسن  مهندس  گلسرخي،  اصغر 
عرف  هم انديشي  كارگاه  اعضاي  از  اميري  مجبتي 
پارلماني، موافقت خودشان را براي گفتگو در مورد 
گزارش عملكرد سال 91 اين كارگاه اعالم كرده اند. 
كارگاه  نشست  نخستين  در  مي شود  نشان  خاطر 
روز  كه  دوم،  سال  در  پارلماني  عرف  هم انديشي 
كارگاه هاي  دفتر  در   92 فروردين    11 يكشنبه 
شد،  برگزار  )كادرها(  رابرت  دستور نامه  آموزش 
تحليلي  گزارش  تا  يافت  مأموريت  موقت  منشي 
به  و  كند  تهيه  را   91 در سال  كارگاه  اين  عملكرد 
ارديبهشت   8 يكشنبه  روز  كه  گروه  بعدي  نشست 
ارايه دهد.  برگزار مي شود  كادرها  دفتر  در   92 ماه 
تك  با  تحليلي،  گزارش  اين  تهيه  براي  است  قرار 
تك اعضاي اوليه گروه حول پنج محور كليدي زير 

گفتگو شود:
يك. در پي آشنايي نسبي با قواعد عرف پارلماني، 
چه تغييراتي در رويكرد شما نسبت به اداره شوراها 

و مجامع تصميم گيري ايجاد شده است؟

دو. به نظر شما كدام خصوصيت رفتاري ما با قواعد 
و  دارد  تخالف  و  تعارض  پارلماني  اصول عرف  و 

براي اصالح رفتارهاي خود چه بايد بكنيم؟
استاندارد  قواعد  از  بخش  كدام  مي كنيد  فكر  سه. 
عرف پارلماني با قوانين و مقررات ملي ما مخالف 
يا مغاير است؟ براي رفع اين مغايرت ها چه راه هايي 

را پيشنهاد مي كنيد؟ 
چه  ديگران  به  پارلماني  عرف  معرفي  براي  چهار. 

كمك هايي كرده ايد؟
چه  آموشي  كارگاه هاي  كيفيت  ارتقاء  براي  پنح. 

كمك هايي مي توانيد كرد؟
گزارش تحليلي عملكرد سال اول كارگاه هم انديشي 
كه بر اساس تحليل اين گفتگو ها تهيه خواهد شد، 
در صورتي كه بتواند در معرفي قواعد استاندارد اداره 
سازمان ها  انواع  در  تصميم گيري  مجامع  و  شوراها 
نخستين  عنوان  به  مي تواند  كند،  ايفاء  مثبتي  نقش 
شده  تهيه  زمينه  اين  در  فارسي  زبان  به  كه  كتابي 
است منتشر شود. بديهي است نشر علني آن مستلزم 
نشر  با  اعضا  تك  تك  موافقت  و  گروه  تصويب 

نظرات آنان خواهد بود. 

كتاب  دهم  ويرايش  فارسي  برگردان  چاپ 
 800 در   2000 سال  در  كه  رابرت«  »دستورنامه 
صفحه در ايالت متحد آمريكا منتشر شد، با اعالم 
دبيركل  عطارديان  محمد  مهندس  آقاي  آمادگي 
كارفرمايي  صنفي  انجمن هاي  عالي  كانون  محترم 
دبيرستاد  عبدالحسيني  علي اكبر  آقاي  و  ايران 
خريد  پيش  براي  تهران  شوراياري هاي  اجرايي  
تعدادي از اين كتاب و خالصه ي آن وارد مرحله ي 
جديدي شد و انتظار مي رود روند بازنويسي جديد 
ترجمه اين كتاب آغاز شود. قابل ذكر است كه در 
فارسي  برگردان  پي.دي.افي  متن  نيز  حاضر  حال 
آموزش  كارگاه هاي  اعضاي  اختيار  در  كتاب  اين 

دستورنامه رابرت قرار مي گيرد. 

كارگاه هم انديشي عرف پارلماني به عنوان نخستين 
كارگاه آموزش دستورنامه رابرت در ايران به همت 
آقايان دكتر مصطفي معين و مهدي جمالي بحري 
اعضاي  تك  تك  حمايت هاي  و  حسيني  داود  و 
دبير  عطارديان  محمد  مهندس  ويژه  به  و  گروه 
كانون  دبيركل  و  ساختماني  شركت هاي  انجمن 
عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران راه اندازي 
شد و قرار است در سال 92 اعضاء آن از 10 نفر 
به حدود 40 نفر افزايش يابد. افراد جديد از سوي 
ضروري  شده اند.  دعوت  و  معرفي  گروه  اعضاي 
است اين عده در كارگاه هاي جداگانه اي، بسته ي 
مجامع  و  شوراها  اداره ي  استاندارد  قواعد  اوليه 
تصميم گيري را بياموزند و بعد از موفقيت در اين 

زمينه، به كارگاه اصلي دعوت خواهند شد تا ساير 
قواعد را به صورت عملي تمرين كنند. 

عرف  كليات  كه  مدعوان  تك  تك  از  بدينوسيله 
مي شود  درخواست  شده  معرفي  آنان  به  پارلماني 
هم انديشي  كارگاه هاي  از  يكي  انتخاب  به  نسبت 
عرف پارلماني كه در عصر روز هاي شنبه، يكشنبه،  
دوشنبه، پنجشنبه و صبح جمعه در دفتر كادر ها به 
نشاني خيابان كريم  خان، خيابان آبان شمالي )دكتر 
يا در   ،3 عضدي(  خيابان پزشك، شماره 6، زنگ 
برگزار  شود،  پيشنهاد  كه  ديگري  مناسب  جاي 
خواهد شد، اقدام كنند و نتيجه را با اعضاي گروه 
نسبت  تا  بگذارند  ميان  در  بوده اند  آنان  ميزبان  كه 

به تشكيل نخستين نشست هر كارگاه اقدام شود. 

چرا كادرها؟ 
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يكشنبه اول ارديبهشت 1392
امروز صبح سر ساعت 10/30 جلو دفتر دكتر معين بودم. منشي اش گفت كسي پيش اوست كمي صبر كن. 
چند دقيقه بعد داخل اتاق شدم. برخوردش با دفعه قبل خيلي فرق داشت. گزارش مشروح اين ديدار را در 
بااليان و خانم حكمت منشي عطارديان و شهرياري هم صحبت كردم.  با خانم  امروز  ارايه مي دهم.  ادامه 
با دفتر بهشتي هم حرف زدم. جواني كه آنجا بود گفت كه »اخبار كادرها«  را به بهشتي داده. با همسر دكتر 

شيرازي هم صحبت كردم. در مورد اين گفتگو ها هم صحبت خواهم كرد.

تفاوت رفتار
اگر  تا حدودي تهديد مي كرد كه  بود.  با تنش همراه  تا حدي  با دكتر معين  به خاطر دارم آخرين نشست 
وضع به اين منوال جلو برود نمي تواند در نشست ها حضور بيابد. پاسخ من هم اين بود كه هر پيشنهادي 
براي وضعي متفاوت داريد بايد در جمع مطرح كنيد. آنچه جمع رأي بدهد همان مي شود. و از آن پس هم 
در نشست ها حضور نيافت. البته سرش واقعًا شلوع است اما سر هم شلوغ است. در اين مدت چه چيز هايي 

تغيير كرده  است؟

اصاًل نمي دانم كل اين ماجرا، يعني مقايسه رفتار دفعه ي قبلي دكتر معين با رفتار امروزش، و بعد دنبال دليل 
اين تغيير رفتار گشتن اخالقًا درست است يا نه؟ و آيا تحليل هايي كه در پاسخ به سؤال ناشي از اين مقايسه 

ارايه مي شود مبتني بر واقعيت است يا اينكه كل ماجرا امري است محصول دهن من؟ 

در  ديگر  احتماالً  كه  كردم  برداشت  طور  اين  قبلي  نشست  در  معيين  دكتر  برخورد  حالت  از  حال،  هر  به 
نشست ها شركت نخواهد كرد. اما امروز گفت كه به دليل اينكه سرش شلوغ است فقط ماهي يك بار شركت 

خواهد كرد. 

اگر اين تفاوت رفتار عيني باشد، احتماالً واكنش دوستانش كه عرف پارلماني را به توصيه دكتر معين به آنان 
معرفي كردم احتماالً مي تواند اثر مثبتي در روحيه دكتر معين گذاشته باشد. تداوم كار و برگزاري نشست ها 

حتي در ايام خلوت نوروز، اصرار و سماجت من و عواملي از اين دست شايد بي تأثير نبوده باشد. 

به هر حال، در همان اول برخورد يكديگر را بوسيديم. و من كه در پي گفتگو با خانم بيات تصور مي كردم 
نامه ي قبلي من را خوانده و براي گفتگو به من وقت داده به او گفتم عيدي خوبي به من داديد و تشكر مي  كنم. 
اما خيلي زود دريافتم كه دكتر معين نامه را نخوانده و در پي صحبت من با منشي فكر كرده كه وقت مالقات 
مي خواهم و داده است. به هر حال تشكر كردم و نخستين شماره »اخبار كادرها« را به او دادم. پرسيد كار 
كيست؟  من فكر كردم منظورش اين است كه مسؤليت انتشار اين نشريه از نظر حقوقي به عهده كيست؟ و 
البد مي خواست بداند كه چرا بدون گفتگو با جمع منتشر شده است. سعي كردم به نحوي توضيح بدهم كه 
مشكل حقوقي نداشته باشد. بعد فهميدم منظورش اين است كه زحمات اين كار را چه كسي كشيده؟ و گفتم: 

خودم. خوشحال شد. انتظار داشت البد چند نفري براي نشر آن كار كرده  باشند. 

معناي كادرها
بعد در مورد معناي كادرها  و تفاوت آن با عرف پارلماني برايش توضيح دادم. و ضمن اينكه پيشنهاد داشت 
تا عنوان كلي تري به جاي »كارگاه آموزش دستورنامه رابرت« پيدا كنم، در مورد اينكه بالخره چه ساختاري 

براي كار در نظر دارم پرسيد. و من برايش توضيح دادم كه خالصه اش اين مي شود:

مجمع و بورد
ما يك مجمع ملي )يا هر عنوان ديگر(  داريم كه شما و آقاي جمالي و من آن را ايجاد كرده ايم. اين مجمع - 
كه تأكيد كردم نبايد كلمه ملي را روي آن بگذاريم و او كلمه تخصصي را پيشنهاد كرد- يك اتاق قكر است 
كه يكي از كارهايش دادن مجوز به كساني كه در عرف پارلماني فارغ التحصيل مي شوند. همچنين مؤسسات 
آموزشي عرف پارلماني را تأييد مي كند. در واقع اين مجمع از ميان خود يك بورد انتخاب مي كند كه اين 
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كارهاي را انجام خواهد داد. در نتيجه هركس دوره هاي آموزشي را گذراند، در برابر اين بورد مي نشيند و 
امتحان پس مي دهد و اگر قبول شد مجوز مي گيرد كه زير آن را اعضاي بورد مثاًل دكتر معين و مهندس 
عطارديان امضاء كرده اند. همچنين مؤسسات آموزشي عرف پارلماني نيز از اين بورد مجوز مي گيرد. بعد آن 
مجمع به عنوان يك سرمايه اجتماعي از ارتقاء عرف پارلماني در ايران حمايت مي كند. سياست تعيين مي  كند 

و به عنوان يك اتاق فكر در اين عرصه ها به راهنماي و ارشاد و كار فكري مي پردازد. 

مؤسسه آموزشي
كنار آن مجمع يك مؤسسه آموزشي هم هست كه كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت برپا مي كند و براي 
اين كار مزد هم مي گيرد. در اينجا بود كه دكتر معين گفت اگر چيزي گرفته نشود مردم قدر نمي دانند. من 
اضافه كردم غير از اين ما مي خواهيم اين كار را به عنوان يك كسب و كار جا بياندازيم كه در پي ارتقاء 

مديريت است. اين كار امنيت بيشتري هم ايجاد مي  كند. دكتر معين اين جنبه ي كار را هم تأييد كرد. 

پروانه  بورد مجوز و  اين  از  التحتصيل مي شوند و  فارغ  از كارگا ه ها  ميان كساني كه  از  ادامه گفتم،  من در 
مي گيرند افراد مه و ملي و عالمند را براي عضويت در مجمع دعوت مي كنيم. نيز افرادي كه بخواهند به عنوان 
پارلمانتارين فعال شوند يك انجمن پارلمانتارين ايجاد خواهيم كرد كه در سراسر ايران شعبه خواهد داشت و 

به ترويح عرف پارلماني خواهد پرداخت. اين خالصه طرح ساختاري براي اين موضوع است. 

مالقات با دكتر سپهري
در ميان صبحت هايم و آنجا كه بحث از كاستن حساسيت هاي سياسي بود گفتم كه با دكتر سپهري هم صحبت 
كردم. پرسيد كيست. پاسخ دادم: رئيس  مؤسسه كار و تأمين اجتماعي و فارغ التحصيل دانشگاه پهلوي شيراز. 

در ادامه برايش گفتم كه در وزارت كار اداره اي به اسم اداره كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي هست كه 
كارش تمشيت امور سنديكاهاي كارگري و كارفرمايي است. اين اداره كل تعدادي كارشناس دارد كه كارشنان 
رسيدگي به آيئين نامه و صورتجلسات وثبت و ادراه ي سنديكاهاي كارگري و كارفرمايي است. من به دكتر 
سپهري هم پيشنهاد دادم تا عرف پارلماني را به كارشناسان اين اداره كل آموزش بدهيم و استقبال كرده است. 

دولتي كردن امور
به نظر مي رسد دكتر معين خيلي دنبال گرفتن مجوز هاي قانوني است تا مبادا به اسم فعاليت غيرقانوني در 
ميخانه ما را هم ببندند. در مورد روند مجوز گرفتن و دادن هم نظرش اين بود كه به نحوي به يك سازمان 
اين است كه در  بگيريم ترجيح من  از دولت مجوز  اگر بخواهيم  كنيم. و من توضيح دادم  دولتي مراجعه 
چارچوب آموزش هاي فني حرفه اي از وزارت كار مجوز بگيريم. به همين خاطر با دكتر سپهري هم در اين 
زمينه صحبت كردم. اما چون اين رشته ناشناخته است، ما بايد خودمان شرح درس بنويسيم و خيلي طوالني 

خواهد بود.

به عالوه،  هرگاه كار به آنجا كشيد كه مثاًل وزارت كشور خواست تعدادي پارلمانتارين براي آموزش عرف 
پارلماني به شوراها استخدام كند، و در نتيجه به گواهي نامه ي معتبر دولتي نياز شد، آن زمان براي اين كارهاي 
اقدام خواهيم كرد. اما حاال، مجوزي كه بورد ما مي دهد شبيه گواهي اي است كه مثالً  آقاي پرويز ياحقي مي داد 
كه داود حسيني خوب مي تواند ويلون بنزد و من ياحقي آن را تأييد مي  كنم. براي نياز امروز ما چنين مدرك 

و گواهي  نامه اي كفايت مي كند. 

به نظرم اين بار توضيح هاي من را به خوبي متوجه شد و پسنديد. اما تأكيد كرد كه زودتر اساسنامه مجمع را 
تهيه كنيم كه گفتم منتظريم در جمع بزرگتر اينكار صورت بگيرد و من به موقع تعدادي اساسنامه مشابه را 

ترجمه مي كنم و در اختيار اعضاي مجمع مي گذارم. 
گفتگو چه مي شود؟

در اينجا بود كه برايش توضيح دادم فكر مي  كردم قرار است گفتگو كنيم. اما دريافتم كه نامه قبلي من را كه 
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برايش ايميل كرده ام نخوانده است. در مورد گزارش عملكرد سال 91 صحبت كردم و گفتم قرار است اين 
گزارش را بر اساس گفتگو با اعضاي گروه، حتي آقاي بهشتي و عطارديان تنظيم كنم و افراد خواهند خواند. 
بعد اگر چيز به درد بخوري براي معرفي عرف پارلماني از آب درآمد كل گروه در مورد نشر آن تصميم 
مي گيرد و هر فرد هم حق دارد كه با انتشار نظرش موافق باشد يا نه. دكتر معين از اين ايده هم استقبال كرد 

و قرار شد وقت ديگري برا ي گفتگو در نظر بگيرد. 

تأسف از غيبت مهندس عطارديان
از كنار كشيدن مهندس عطارديان متأسف بود. گفتم كنار نكشيده و حتي پيشنهاد كرده كه در كانون عالي 
انجمن هاي صنفي كارفرمايي نشست هاي خود را برگزار كنيم. فرق سنديكاي شركت هاي ساختماني و كانوني 
عالي را برايش توضيح دادم وگفتم كه عطارديان دبير سنديكا و دبيركل كانون است. و سنديكا يكي از اعضاء 
كانون عالي است كه تمام تشكل هاي كارفرمايي عضو آن هستند. اما دفتر سنديكا خيلي شيك بود و ما در 
آنجا جلسه مي گذاشتيم. حاال مهمندس دبيرخانه كانون عالي را پيشنهاد كره  است. نشاني آنجا را پرسيد. گفتم. 

نشاني دفتر ما را پرسيد. گفتم تا اينجا حد اكثر 8 دقيقه راه است. 

تالش براي بازگرداندن عطارديان
با او سعي خواهم كرد  نيامدن مهندس عطارديان لطمه اي به گروه است و در نشست آتي  به نظر من هم 
استعفايش را پس بگيرد اما هر وقت كه رسيد در نشست هاي گروه ما شركت كند و ما هم مصوبات را براي 

او ارسال كنيم. 

واكنش به نيامدن بهشتي
چيزي كه االن به ذهنم رسيد اين بود كه چرا از نيامدن عطارديان تأسف داشت اما نسبت به نيامدن بهشتي 

واكنشي نشان نداد؟ شايد به اين دليل كه عطارديان در نهادهاي مدني فعال است؟ نمي دانم. 

كارگاه معلمان
در نشست امروز از كارگاه معلمان هم صحبت شد. من بسيار خوشحال بودم كه دبيران دبيرستان ها از اين 
موضوع استقبال كرده اند. از جمله به اين خاطر كه حاال آنان مي توانند اين موضوع را به جوانان منتقل كنند. 

در همين زمينه توضيح دادم كه سرمنشاء اين ماجرا سلطاني بود كه عرف پارلماني را وقتي در بيمارستان 
بستري بود به خانم نقي ئي معرفي كرد و او هم به دوستانش و به اين ترتيب نشست برقرار شد. دكتر معين 
پرسيد كه آيا سازمان معلمان صنفي است؟ گفتم بله. بعد پرسيد از وزارت كشور مجوز گرفته اند؟ گفتم بله. 
اما تأكيد كردم كه اعضاء به مثابه اشخاص حقيقي در كارگاه شركت كرده اند  و ريطي به تشكل آنان ندارد. 

درخواست ايميل
وقتي به دفتر آمدم، تلفني از خانم بيات خواستم تا نشاني ايميل خودش را به من بدهد تا برخي از اسناد را 
به جاي فاكس براي او ايميل كنم و خودش در دفتر پرينت بگيرد. قبول كرد و قرار شد نشاني ايميل خودش 

را برايم به تلفن همراه بفرستد. 

مي خواستم امروز يك »يادآوري« براي اعضاي گروه ارسال كنم. اما گفتم صبر كنم تا ايميل بيات را هم بگيرم. 
بعد. شايد فرداد اين كار را بكنم. 

گفتگو با منشي ها
با خانم بااليان منشي عطارديان و خانم حكمت منشي شهرياري هم صحبت كردم. از بااليان خواستم برايم 
وقت مالقات براي گفتگو بگيرد. براي خانم حكمت هم غير از اين، در مورد شكل كارگاه ها و زمان كارگاه ها 

توضيح دادم تا اگر خواست دوستان شهرياري را به كارگاه هاي دعوت كند تاريخ آن ها را داشته باشد.
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دكتر شيرازي جانم دكتر شيرازي
امروز به مطب دكتر شيرازي هم زنگ زدم. وقتي كسي جواب نداد به منزلش زنگ زدم و كلي با خانمش 
صحبت كردم. تحليل هاي بسيار جالبي در اين مورد ارايه داد كه چرا والدين نوه هايشان را بيش از فرزندانشان 
دوست دارند. خالصه اينكه فقط شيريني نوه ها به بابا مامان بزرگ ها مي رسد اما زحمت آن ها برعهده پدر و 

مادر خودشان است. به همين خاطر نوه ها از بچه ها لذت بخش ترند. جالب بود

تحليل ديگر اين بود كه به طور طبيعي مردها خودشان را مشغول كارهاي مهمي مثل حل و فصل مشكالت 
جهان اسالم يا اسكتبار و امپرياليسم و اينجور چيز ها مي دانند و كارهاي پستي مثل رسيدگي به امور خانه و 
خانواده را هم براي خانم ها مي گذرند. و ما هم اين تقسيم كار را مجبوريم قبول كنيم. اين هم تحليل جالبي 

بود. 

اما در مورد دكتر شيرازي همين بس كه منشي او رفته و او سخت در جستجوي منشي است. به همين دليل 
نمي دانم مي تواند به قولش در مورد معرفي عرف پارلماني به همكاران دندانپزشكش عمل كند يا نه. به او گفتم 
از قول من بگويد كه زنگ زده ام. همسرش گفت اگر يك ربع به سه به مطب زنگي بزني هست و گوشي را 
هم برمي دارد. اما يادم رقت. بايد منتظر واكنش دكتر شيرازي ماند و زياد اصرار نكرد تا به دلخواه خودش 

عمل كند. بهتر است. و براي امشب بس است. 
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سشنبه 3 ارديبهشت 1392
غير از دكتر منصوري، خانم طاعتي و علي اردستاني و محمود كمال، فردي به نام امير مسعود منتظري و خانم 
دهكردي هم به دريافت اخبار كادرها واكنش نشان دادند. امروز صبح با تصميم هاي جديدي از خواب بلند 
شدم كه در اين نوشته گزارش مي دهم. امروز عصر ساعت 3 هم با مهندس عطارديان قرار دارم. وقتي برگردم 

گزارش آن را هم خواهم نوشت. مشروح اين ها:

آشنايي دو جانبه با خانم دهكردي
تا االن دوتا خانم دهكردي داريم. يكي منيژه دهكري كه پزشك است و براي معالجه چسبندگي مفصل ران 
نزد او مي روم. يكي خانم ديگري كه مي گويد منيژه دختر عموي اوست. يا دهكردي دوم از طريق همكاري 
با مهندس بيژن سعيدآبادي كه مدتي دبيركل كعاصكا بود آشنا شدم. گويا در شركت بام راه حساب دار باشد. 
يادم نيست كه چگونه او با قواعد عرف پارلماني آشنا شد و از قول همسرش آقاي لواساني كه دكتراي فلسفه 
از دانشگاه هاروارد داشته و حدود 8 سال پيش بعد ار ابتالء به سرطان درگذشته،  از ضرورت آموزش اين 
توضيح هاي همسر  تأثير  تحت  شايد  دهكردي،  به همين خاطر خانم  است.  مي كرده  قواعد خيلي صحبت 

درگذشته اش، اعتقاد دارد كه آموزش اين قواعد بسيار واجب است. 

با توجه به اين پسزمينه، هنگام ارسال اخبار كادر ها يك نسخه هم براي او ايميل كردم كه با واكنش مثبت او 
مواجه شدم. در جواب به اين ايميل از من خواست كه اگر مي شود در يكي كارگاه آموزشي شركت كند. امروز 
در جواب به ايميل او براي هفته آينده صحبت كردم تا كليات عرف پارلماني را به او معرفي كنم. پيشنهاد 
كردم كه اگر عضو يك انجمن است، آموزش قواعد رابه اعضاي آن انجمن شروع كنيم. در غيراين صورت 
نسبت به تشكيل يك انجمن با دوستانش بكوشد. در غير اين صورت در يك از كارگاه هاي من شركت كند. 

هنوز خانم دهكردي دوم را نديده ام. اما اميدوارم با كمك او و ساير دوستان يك انجمن دوستاي يا چيزي 
شبيه به آن راه بياندازيم كه بشود عرف پارلماني را تمرين كرد. 

مسعود منتطري
آشنايي من با مسعود منتظري بسيار اتفاقي بود. وي با يكي از نوشته هاي من در مورد روش تدوين برنامه 
استراتژيك در سايت انجمن حمل كاال آشنا سد. بعد نزدم آمد و با من صحبت كرد. يك مؤسسه فرهنگي 
آموزش و تحقيقاتي دارد كه از اين جور كارها انجام مي دهد. قرار شد من به عنوان كارشناس تدوين برنامه 
او  به درخواست  كنم.  او همكاري  با  انتظامي  نيروي  با  وابسته  نقل  از شركت هاي حمل و  استراتژي يكي 
طرح هايي براي ارايه تدوين كردم و فهرست مقاالتي را هم كه تا كنون در مورد تدوين برنامه استراتژي در 
نشريات مختلف چاپ كرده امد در اختيار او گذاشتم. حدود 280 مقاله فقط در اين زمينه. اين مدارك را به 
مسؤالن آن شركت داديم و منتظر مانديم تا ما رابراي شروع كار فرابخوانند كه نخوانند و به اين ترتيب پروژه 
هيچ وقت شروع نشد و منتظري هم بابت زحمات من مبلغي پرداخت نكرد. الته قرارمان هم همين بود كه 
اگر نشد هيچ. در جريان همين فعاليت ها بود كه با امير مسعود منتظري آشنا شدم. دفتر او در خيابان ميرزاي 

شيرازي نبش شمالي تقاطع با مطهري است. 

اقدام براي ثبت اثر
بعد از از ارسال شماره يك اخبار كادرها از من خواست تا نسخه ي كامل كتاب را در اختيارش بگذارم و 
گذاشم. اما به ذهنم رسيد اگر فرد ناردستي اين نسخه به دستش برسد - چاپ نه - اما اگر آن را در ادارات 
مربوط به نام خودش  به ثبت برساند دست كم مي تواند براي من مشكالتي ايجاد كند به همين خاطر، محض 
اطمينان از اينكه مانع كار نشوند، تصميم گرفتم نسخي از اين كتاب را به عنوان روش استاندارد اداره مجامع 
تصميم گيري در اداره مخصوص وزارت ارشاد به ثبت برسانم. دو نسخه كاغذي و يك نسخه پي.دي.افي 
الزم دارد. طي روزهاي آتي اين كار را حتمًا خواهم كرد. به ذهنم رسيد در اين زمينه با يك وكيل هم مشورت 
كنم. عشوندي يا زواره يا كسي ديگر. به هرحال اين ايده مي گيرد. اگر قرار است ناني از اين تنور درآيد 

مستحق ترين كس كه آن را بردارد خود من هستم و نه يك رند ايروني.
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اقدام براي اخذ مجوز
بعد از اقدام براي ثبت اين ايده و روش است كه بايد نسبت به كسب مجوز از دفتر رابرت در آمريكا هم اقدام 
كنم. براي اين كار هم فعاًل همان مسعود نميني را در ذهن دارم كه بايد ايميل يا تلفن او از محمود بگيرم يا از 
طريق دوست جديدي كه پيدا كرده ام - جواد حسيني - شخصًا براي مذاكره در اين زمينه اقدام كنم. و مي كنم. 

اقدم براي راه اندازي سايت
آن  نتيجه  كه  داد  هم  دست  به  دست  اتفاق  چند  اما  كنم.  اقدام  سايت  براي  زودي  اين  به  نداشتم  تصميم 

تصميم گيري در اين زمينه است:
1. آشنايي با جواد حسيني

با جواد حسيني از طريق ميلينگ ليست نرم افزار ميلمن آشنا شدم. من عضو ميلينگ ليست نرم افزار ارسال 
ايميل انبوه هستم كه اسم برند آن »ميلمن« است. جواد حسيني پيامي فرستاد مبني بر اينكه چرا پيامد خوشامد 
گويي كه از طريق اين نرم افزار ارسال مي  كند به خط فارسي به نمايش در نمي آيد. من براي او ايميلي از 
تهران فرستادم. بعد كه با هم تلفني صحبت كرديم فهميد كه منزلشان سعادت آباد است. بعد از تحصيل در 
دانشگاه به دليل يك بيماري ارثي نابينا شده است و حاال متون شفاهي يا كتبي را به فارسي يا به انگليسي 

ترجمه مي كند. 

خوب همين كار باعث مي شود كه بتوانيم خيلي با هم همكاري كنيم. اما بحثمان از همكاري در مورد ميليمن 
شروع شده است. 

من ماه هاي متمادي و با زحمت زياد سعي كردم روش نصب ميليمن را روي سرور  ياد بگيرم. خيلي سخت 
بود. الزم بود كار كردن با چندين نرم افزار و حتي چندين برنامه را بياموزم كه از حوصله و سن و سال و 
من بيروي بود. با نا اميدي ميلمن را رها كردم و از كاركرد گوگل كروپ براي ارسال ايميل انبوه به مشتريان 
ساست هاي خودم استفاده مي كردم. به مرور امكانات گوگل گروپ محدود و محدودتر شد به نحوي كه ديگر 
نمي توانم اعضاء را شخصاً  عضو گروه كنم. بدتر از اين اينكه مدتي است به طور كامل گوگل گروپ را در 

ايران فيلتر كرده اند. اين كار به رونق كاسبي من لطمه مي زند. 

روي  پيش گزيده  صورت  به  ميلمن  كه  نگفند  من  به  تولز  پرشين  بچه هاي  مكافات ها،  اين  تمام  رغم  به 
سرور هاي لينوكس نصب شده است. اين نكته را چند روز پيش جواد حسيني به من گفت. خيلي خوشحال 
شدم. تصميم گرفتم بار ديگر با پرشين تولز در اين زمينه مكاتبه كنم تا كاركرد ميلينگ ليست را فعال كنند و 
من بتوانم با ميلمن كار كنم و حتي نسبت به ترجمه آن به فارسي اقدام كنيم. اما آخرين واكنش پرشين تولز 
اين است كه به احتمال زياد اين كاركرد را فعال نخواهد كرد. به همين خاطر من مجبور خواهم شد،  اگر فعال 

نكند، وب سايت جديم را از شركت ديگري اجاره كنم كه ايم كاركرد را فعال خواهد كرد. 

وب سايت بعدي من مي توند »خط نو«  باشد يا مربوط به عرف پارلماني. به داليلي كه توضيح مي دهم، تصميم 
گرفتم وب سايت عرف پارلماني را فعال كنم. 

2. تا كنون فكر مي كردم هر نوع تصميمي در مورد پروژه عرف پارلماني بهتر است در »گروه هم انديشي عرف 
پارلماني« گرفته شود. اما امروز اين طور فكر نمي كنم. به عالوه، با انتشار نخستين شماره »اخبار كادرها« نهاد 
ديگري پا به عرصه گذاشه كه هيچ ربطي به »گروه هم انديشي« ندارد. اين نهاد »دفتر كادرها« است كه به خود 

من تعلق دارد و مسؤليت آموزش دستور نامه رابرت را بر عهده خواهد داشت. 

3. همانطور كه گفتم تصميم در مورد اينكه براي دفتر كادرها يك وب سايت راه بياندازم ربطي به »گروه 
هم انديشي« ندارد. حاال كه دفتر كار آموزش خودش را شروع كرده است،  مي توان يك وب سايت براي آن 

راه اندخت و به مرور آن را فعال كرد. 
4. براي راه اندازي »خط نو«  نيز در حال حاضر آمادگي ندارم. به اين دليل كه رضا به روستا رفته و جواب 
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ايميل هاي من را هم نداده است. ثاثنًا در مورد طراحي حروف جديد نيز مي شود با جواد همكاري كرد. به اين 
دليل، مي توان و بايد خط نو را به بعد موكول كرد و كادرها را جلو انداخت. و همين كار را هم خواهم كرد. 

اقدام خواهم كرد. بعدها در  يا خارج  از داخل  به اجاره هاست  با پرشين تولز نسبت  اتمام حجت  از  بعد 
مورد نام آن بيشتر فكر مي  كنم. اما تصميم دارم از همان اول به چند زبان كار كنم. و خوب است در همين 
فاصل، هم در ارشاد به ثبت برسانم و هم از مؤسسه رابرت مجوز رسمي بگيرم. و هم با يك وكيل در اين 

موارد مشورت كنم. 

نشست با عطارديان
قرار است ساعت 3 بعد از ظهر امروز با عطارديان گفتگو كنم. نتيجه آن را  گزارش خواهم كرد.

نشست به بهشتي
هفته آينده هم قرار است با بهشتي صحبت كنم. 

يادآوري
امروز متن يادآوري را كه ديروز براي اعضاي گروه هم انديشي ارسال كرده  بودم براي خانم بيات هم ايميل 

كردم با بردار بذار اين ال نامه گزارش امروز را تمام مي  كنم: 

با احترام 

يادآوي مي شود دومين نشست كارگاه هم انديشي عرف پارلماني در سال 92 از ساعت 8 صبح روز يكشنبه 
8 ارديهبشت  ماه جاري در دفتر كادرها به نشاني تهران، خيابان كريم خان، خيابان آبان شمالي )دكتر عضدي( 

خيابان پزشك، شماره 6، زنگ 3 برگزار خواهد شد. اينجانب افتخار پذيرايي از شما را خواهد داشت. 

در ضمن هر يك از اعضاي محترم كه اخطار قبلي مبني بر اصالح دستورنامه يا آئين نامه ي عرفي گروه را 
دارند، پيشنهاد خود را پيش از انتشار دستور اجالس در اختيار منشي موقت قرار دهند تا در دستور اجالس 

قيد شود 

پيشنهاد تصويب »بيانيه هدف گروه« ، تعيين جا براي نشست هاي آتي)با توجه به پيشنهاد مهندس عطارديان 
براي برگزاري نشست ها در دبيرخانه كانون عالي و پيشنهاد مهندس شهرياري مبني بر برگزاري نشست ها در 

دفتر آرياكيان(، و اصالح بخشي از دستورنامه گروه ازجمله پيشنهادهاي مطرح شده هستند. 

با احترام. منشي موقت 
داود حسيني 
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چهارشنبه 4 فروردين 1392
مورد گزارش  در  او  با  و  داشتم  انجمن شركت هاي ساختماني جلسه  دفتر  در  مهندس عطارديان  با  ديروز 
به  از برگردان كتاب را  امروز يك نسخه  پارلماني گفتگو كردم.  انديشي عرف  عملكرد سال 91 گروه هم 
اداره اي كه در ارشاد براي حفظ مالكيت معنوي راه اندازي شده تحويل دادم و قرار شد سه ماه ديگر به آنجا 
آقاي محمد تركمان هم  ثبوتي و  با پروفسور  نيز  بدهند.  اداري گواهينامه  بررسي هاي  از  بعد  تا  بزنم  زنگ 
در مورد كارگاه ها موضوع گپ زدم. به ويژه دكتر تركمان نكات جالبي مطرح كرد و تا آنجا كه حافظه مدد 
برساند آن ها را يادداشت خواهم كرد. امروز عصر نيز دومين نشست معلمان در دفتر كادرها برگزار مي شود. 

مشروح اين ها:

استراحت به خود
امروز بعد از ظهر دومين كارگاه معلمان برگزار شد. بعد از كارگاه كه تا ساعت 6/30 ادامه داشت، تا االن 
كه ساعت 10/30 است به مرور نكات كارگاه پرداختم. كارگاه - به نظر خودم - بسيار موفق بود و از مرور 
لحظات آن غرق چنان شادي عجيبي شده ام كه فكر كردم هرچند مطالب نوشتني بسيار است، با اين همه 
بهتر است به خودم استراحت بدهم و از اين شادي عميق بيشترين بهره را ببرم. به همين خاطر،  در ادامه به 
كارهاي دلخواهم )مثاًل خواندن خانه اموات( مي پردازم و از اجراي برنامه اي تدوين شده سرباز مي زنم. اين 

همه استراحت من!
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پنجشنبه 5 ارديبهشت 1392
امشب مطالب زيادي براي يادداشت دارم: گزارش مالقات با مهندس عطارديان، شرح ثبت اثر در دفتر مالكيت 
معنوي ارشاد، گزارش گفتگو با آقايان دكتر ثبوتي و محمد تركمان، كه به بحث هاي مهمي منجر شد، گزارش 
دومين نشست معلمان و مباجثي كه در آن مطرح شد و توصيف دستاوردهاي نويني كه در مورد برخي از مسائل 
تربيتي و نيز روش آموزش دستورنامه رابرت كسب كرده ام. و نيز نامه دكتر وردي نژاد در پاسخ به ارسال اخبار 

كادرها و درخواست رساندن سالمش به دكتر معين، دكتر اميري و دكتر جمالي. و خرده ريز هاي ديگر.

برگرداندن مهندس عطارديان به گروه هم انديشي
بعد از آنكه مهندس عطارديان به خاطر بيماري اعالم كرد كه ديگر نمي تواند در كارگاه هم انديشي شركت 
كند من با اين حساب كه او استعفاء داده است نامش را از فهرست دريافت كنندگان گزارش ها و صورتجلسات 
گروه هم انديشي حذف كردم و اين نكته را به اطالع گروه هم رساندم. البته هيچ كس هم مخالفت نكرد. 
چون در اين مورد قاعده اي نداريم اما وقتي اعالم مي كند كه ديگر نمي تواند در كارگاه شركت كند چه راه 
ديگري وجود دارد؟ راستش به اين سؤال حتي فكر هم نكردم. اما با بيان اين مطلب به ساير اعضاء ، به صورت 
غيرمستقيم اين نكته را يادآوري كردم كه حاال يك نفر از اعضاي كسر شده و در نتيحه تعداد نصاب هم يك 

نفر كم مي شود. )البته به جاي او آقاي عبدالحسيني دبير ستاد اجرايي شوراياري ها به گرو اضافه شد(. 

اما وقتي قرار شد گزارش عملكرد گروه در سال 91 را تهيه كنم ديدم نمي شود حضور مؤثر مهندس عطارديان 
و مهندس بهشتي را ناديده گرفت. هم به اين دليل كه آمدن و بعد نيامدن اين دو شخصيت بسيار اهميت 
دارد و هم به اين دليل كه اگر در گزارش عملكرد گروه نام و نظرات اين دو نفر نقل شود به اعتبار گزارش 
خيلي افزوده خواهد شد. به همين خاطر تصميم گرفتم تا درخواست وقت مالقات براي گفتگو را براي اين 

دو بزرگوار ارسال كنم. و جالب است كه هر دو نيز استقبال كرد  هاند. 

وقتي بيشتر يه اين قضيه فكر كردم و به اين نتيجه رسيدم كه اين گروه بيشتر يك گروه اعتباري است تا يك 
گروه كاري، تصميم گرفتم بكوشم اين دو نفر را دوباره و به صورت مشروط به گروه برگردانم. البد شرطش 
هم اين است كه اين دو به عنوان دو عضو غيرموظف يا دو عضو افتخاري عضو گروه باشند اما الزم نباشد 
در تما جلسات حضور يابند در نتيجه غيبت آنان در نصاب تأثيري نگذارد. اين هم راه حل دارد:  تعداد نصاب 
را مشخص كنيم به نحوي كه حتي كم تر از نصف باشد. در اين صورت آنان به تعهدات و تصميم هاي گروه 
اما آنان  متعهد خواهند بود، چون تمام صورتجلسات و دعوت نامه ها طبق قاعده براي آنان ارسال مي شود 
در تمام نشست ها نمي توانند شركت كنند و تا وقتي گروه براي غائبان تصميمي نگرفته اشكالي هم نخواهد 

داشت. با اين جمعبندي جديد بود كه با مهندس عطارديان مالقات كردم. 

رنگ پريده
طبق معمول در انتهاي اتاق بزرگ دبير انجمن شركت هاي ساختماني پشت ميز نشسته بود اما برخالف معمول 
از پشت ميزكار به سمت ميزكنفرانس 6 نفره اي كه جلوي اتاق و كنار پنجره مشرف به خيابان گذاشته شده 
نيامد. در نتيجه من به او نزديك شدم. بعد از حال و احوال تعارف كرد تا بشينم. ديدم تمايل دارد پشت همان 
ميزكارش بنشيند. من هم روي يك صندلي كنار ميزكار او نشستم تا گفتگو را شروع كنيم. رنگ پريده بود اما 

نسبت به روزهايي كه تازه از بيمارستان مرخص شده بود كمي آب زيرپوستش رفته بود. 

برايش توضيح دادم كه بعد از استعفاي ايشان از گروه من ديگر گزارش  نشست هاي گروه را برايش نفرستادم. 
او بود كه اعتراض كرد:  من كه استعفا ندادم. نمي توانم در نشست هاي گروه شركت كنم. از اين پاسخ جا 
خوردم و توضيح دادم وقتي گفتيد كه نمي توانيد در گروه شركت كنيد چه معناي ديگري غير از استعفاء دارد؟ 
در غير اين صورت هم من و هم تمام اعضاء گروه به خصوص دكتر معين، آقاي جمالي، آقاي گلسرخي، 
آقاي كيخسروي و آقاي شهرياري و همه، از نيامدن شما واقعاً متأسف شدند. باز تأكيد كه به هر حال،  من 
استعفا ندادم اما به دستور پزشك و به خاطر مشغله زياد قادر نيستم در جلسات گروه شركت كنم. فكر كردم 
فرصت مناسب است كه راه حل را مطرح كنم. گفتم پس اگر اجازه بدهيد من دوباره اسناد گروه را خدمت 
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شما ارسال مي كنم و اين نظر شما را هم به گروه منتقل خواهم كرد تا ضمن عضويت شما تصميم بگيرند كه 
عدم حضور شما تأثيري در نصاب نگذارد. براي كار كافي است كه به جاي بيش از نصف تعداد مشخصي را 
به عنوان نصاب تعيين كنند. بعد اضافه كردم اما در جلسات مهم و در برخي از فعاليت هاي گروه شركت كنيد. 
او تأكيد كرد كه من نمي رسم. سرم خيلي شلوغ است. اما من ادامه دادم فرض كنيد يك بورد تخصصي سازمان 
مي دهيم براي دادن گواهي نامه به فارغ التحصيالن كارگاه هاي آموزش عرف پارلماني. خوب شما مي توانيد 
عضو اين بورد باشيد و گواهي نامه ها را امضاء كنيد. امضاء شما به آن گواهي نامه ها اعتبار خواهد داد. او در 

جواب گفت اگر برسم كه حرفي ندارم.

موافقت با عضويت
به اين ترتيب مهندس عطارديان با عضويت مجدد خود با گروه مشروط به اينكه ملزم نباشد در تمام نشست ها 
شركت كند،  موافقت كرد. من هم گفتم تصميم در اين زمينه با گروه است. اما من موافقم و اين موضوع را 

در نشست گروه مطرح خواهم كرد و نتيجه را به اطالع شما خواهم رساند. 

اخبار كادرها
از او پرسيدم اخبار كادرها را ديده است؟ منشي وي خانم بااليان به من گفته بود كه خبرنامه را در اختيار 
آن  در  دوباره  به خصوص  بخواند؟  را  آن  است  ببينم حوصله كرده  اما مي  خواستم  است.  مهندس گذاشته 
خبرنامه به نيكي از او ياد كرده  بودم. به نظرم خوانده بود. چون وقتي صحبت از چاپ كتاب شد گفت كه من 
كه قرار است آن را پيش خريد كنم و تو هم كه اين مطلب را مستند كردي! فهميدم الاقل برخي از مطالب 

آن را مرور كرده است. 

ناگهان به ذهنم رسيد كه فرصت را مغتنم شمرم و از وضع مالي او بپرسم: آيا گشايشي حاصل شده است؟ 
با دلخوري گفت نه بابا. شركت  تحت مديريت عطارديان سال هاست كه به خاطر فعاليت هاي ساخت و ساز 
براي دولت ميلياردها تومان از دولت طلبكار است و مجبور بوده است براي پرداخت هزينه ها از بازار با بهره 
باال پول نزول كند. قرار بود با شروع يك پروژه جديد دولت به آنان پرداخت كند و فكر كردم پيش خريد 100 
نسخه كتاب به خاطر همين گشايش است. اما گفت نه. خيلي متأسف شدم. و در عين حال از اراده و حمايت 
اين مرد كه در چنين شرايط مالي بسيار بد هم حاضر است 100 نسخه كتاب را پيش خريد كند تعجب كردم. 
در حاليكه قباًل با شرمساري گفته بود كه اوضاع خيلي خوب نيست و اگر گشايشي حاصل شود خواهم خريد. 
اما در حال حاضر و بدون آنكه گشايشي حاصل شده باشد باز هم روي پيش خريد كتاب تأكيد مي  كند. اما 
من گفتم نگران بودم كه اگر گشايشي حاصل نشود حقوق بچه ها را هم كانون نداشته باشد پرداخت كند. 
عطارديان توضيح داد كه قبل از عيد در يك نشست هيأت مديره براي هر يك از اعضاء متناسب با توانشان 
مبلغي تعيين كرديم اما براي اولين بار فقط احمدي زاده )كه رئيس هيأت مديره است(  مبلغ 5 ميليون تومان 
كمك كرد و همين باعث گشايش شد كه حقوق بچه ها را پرداخت كرديم. بقيه يك ريال هم ندادند. شرايط 
فعلي را با شرايط زمان خاتمي مقايسه كردم كه چقدر راحت مي توانستند ماهي چند ميليون تومان هزينه انتشار 

نشريه كاغذي پيام كارفرمايان را پرداخت كنند. 

اصل موضوع
بعد از اين مقدمات وارد اصل موضوع شديم: گفتگو. متن نامه اي را كه در همين زمينه برايش ارسال كرده بودم 
و خانم بااليان در اختيارش گذاشته بود و زير آن گفته بود كه وقت داده شود، نشانش دادم. گفت خوانده ام. 
بپرس. اولين سؤال را مطرح كردم. در جواب گفت: به اش توجه مي كنم. پاسخش همين بود. ديدم حوصله 

بحث طوالني ندارد.

عطارديان سنش باالست و بايد خيلي سردماغ باشد كه صحبتش گل كند. اما احساس كردم اصاًل دل و دماغ 
گفتگوي چالشي را ندارد. اصرار نكردم. به او گفتم اگر اجازه بدهيد مثل ميرزا بنويس ها من به جاي شما 
همين نكته را بسط مي دهم و شما مالحظه كنيد. قبول كرد. رفتم سراغ سؤال دوم: كدام خصوصيت رفتاري 
ما با اين قواعد مغاير است و چه بايد بكنيم. باز هم پاسخش كوتاه بود:  در مغز همه ما خودمحوري هست. 
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اين با دموكراسي مغاير است و راهش هم اين است كه به مرور تمرين كنيم و فرهنگمان عضو شود. در مورد 
سؤال سوم كه در مورد ارتقاء كيفيت كارگاه هاي آموزشي بود جواب داد:  اينكه به خود شما مربوط مي شود. 
ديدم تا حدي راست مي   گويد. رفتم سراغ سؤال بعدي:  دستور نامه رابرت با كدام يك از قوانين و مقررات 
ملي ما مخالفت و مغاير است و چه بايد كرد؟ كمي فكر كرد و پاسخ عجيبي داد:  اصوالً شيوه اي كه ما عمل 
كمي  مي خواستم  دارد.  اختالف  پارلماني  قواعد عرف  با  درصد  است حدود 70  رايج  ايران  در  و  مي كنيم 
مصداقي صحبت بكند. ديدم حوصله و حضور ذهن ندارد. دست از اصرار برداشتم و قرار شد وقتي با توجه 
به پاسخ هاي ديگران گزارش را تهيه مي كنم از قول او نيز به برخي از اين مغايرت ها به صورت مصداقي اشاره 

كنم و راه حل هاي پيشنهادي را نيز بنويسم و در اختيارش بگذارم. قبول كرد.

سؤال آخر مربوط به كمك هاي اعضاء به ترويج اين قواعد بود. دلم مي خواست از او مي پرسيدم چرا يك اقدام 
جدي براي آموزش اين قواعد به تشكل هاي كارفرمايي نمي كند؟ خودم جوابش را حدس زدم: در شرايطي 
كه تمام بنگاه ها در حال نابودي هستند اصاًل دل و دماغ اين حرف ها وجود ندارد. اما خودم به خدماتي كه 
در اين مدت مهندس عطارديان به پروژه كرده است اشاره كردم: اجازه انتشار ترجمه آن ها را در وب سايت 
كانون داده است )كه او اعتراض كرد و گفت كه در اين زمينه او كاري انجام نداده است كه من در جواب 
گفتم:  مي توانستيد اجازه نشر اين مطالب را در وب سايت كانون ندهيد. سري تكان داد(. اينكه اجازه داديد 
تا كارگاه ها در دفتر انجمن شركت هاي ساختماني برگزار شود. اينكه صد نسخه از كتاب دستورنامه را قرا 
راست پيش خريد كنيد. اينكه من را به دكتر سپهري معرفي كرديد )و قضيه مالقاتم با دكتر سپهري راب ه 
اجمال شرح دادم( و بعد او به اسم دكتر آخوندي اشاره كرد كه قرار است عرف پارلماني را به او معرفي كنم 
و بايد يادم باشد كه تلفن دكتر آخوندي را از دفتر عطارديان بگيرم. بعد از مرور فهرست كمك هاي عطارديان 
به ترويج آموزش دستورنامه رابرت  مصاحبه تمام شد. اما ناگهان به نظرم رسيد در مورد ميلينگ ليست گروه 

پيام كارفرمايان هم گزارشي به او بدهم. 

كشف جديد
براي او به اجمال و به زبان ساده توضيح دادم كه نرم افزار ميلمن چيست و چطور براي ديگري نصب آن 
چقدر زحمت كشيدم و موفق نشدم و در نتيجه براي ارسال مطالب سايت براي گروه وسيعي از ايميل هاي 
كارفرمايان از امكان گوگل استفاده كردم. بعد چه شد كه به مرور امكان افزودن اعضاء به گروه محدود و 
محدودتر شد و حاال ديگر من نمي توانم خودم نشاني ايميل را به گروه اضافه كنم. به عالوه، اخيراً كل گروه 
فيلتر شده است. در نتيجه اگر بخواهم تعداد ايميل هاي سايت را از 145 هزار تا باالتر ببرم بايد از ميلمن 

استفاده كنم. 

بعد داستان آشنايي خودم با يك مهندس نابيناي جوان از طريق اينترنت را شرح دادم و گفتم كه او بود كه به 
من گفت نرم افزار ميلمن كه آن هم وقت صرف آموزش نصب آن كردم و موفق نشدم، به صورت پيش گزيده 
روي سرور خودمان نصب است. اما شركتي كه اين سرور را به ما اجاره داد حاضر به فعال كردن آن نيست. 
در خاتمه گفتم در حال حاضر دارم با مسؤالن شركت پرشين تولز مذاكره مي كنم اما اگر اين كاركرد را فعال 
نكند سراغ شركت ديگري خواهم رفت. از من پرسيد: مگر مي شود؟ گفتم بله. از سايت يك بك آپ مي گيريم 
و روي سرور ديگري نصب مي كنيم. اما مسأله،  هزينه هاي آن است. وقتي كارم تمام شد گزارش آن را به شما 
مي دهم و بعد از موافقت شما اقدام خواهيم كرد. بدون آنكه به روي خودش بياورد خوشحالي اش را حس 
كردم و بعد از خداحافظي و گرفتن دو برگ اسكناس 10 هزار توماني از اتاقش بيرون رفتم. موقع خداحافظي 
با خانم باالن با تحسين توأم با اندو گفت يك دسته بزرگ از اين اسكناس هاي 10 هزار توماني به من داد تا 
به همه كاركان عيدي بدهم. خانم بااليان عميقاً  اعتقاد دارد كه عطارديان مرد دست و دل بازي است و بسيار 
متأسف است كه وضع اقتصادي او اين سال هاي اين طور خراب شده و معتقد است كه تمام بيماري هاي او 
نيز ناشي از فشار همين اوضاع بد اقتصادي است. درست يا نادرست بودن اين ارزيابي به عهده ي خودش. 
وقتي از اتاقش بيرون مي رفتم گفت:  آخي خيلي هم لجباز است. هرچه به او مي  گوييم از كارش كم كند كم 

نمي كند. بعد خودش توضيح داد: مي دانيد؟ از اين كارها لذت مي برد. كاريش نمي شود كرد. 
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ثبت كتاب
صبح روز چهارشنبه ام را با كار عجيبي شروع كردم:  ثبت كتاب. از وقتي نسخه كامل پي.دي.افي كتاب اصلي را 
سخاوتمندانه در اختيار هر عالقمندي مي گذارم، ياد حرف شادروان احمد شايگان مي افتم كه نخستين ايراني 
آشنا بود كه با كتاب دستورنامه رابرت آشنا بود و مثل هميشه هشدار مي داد مراقب باش يك رندي ترجمه ات 
را به اسم خودش چاپ نكند و من جواب دادم فعاًل  كه اصاًل كسي حاضر نيست چنين كتابي را چاپ كند. با 
اين همه، اين دغدغه غيرموجه موقعي جدي تر شد كه حسن افتخاريان برايم تعريف كرد چطور يك مجموعه 
قواعد مربوط به افزايش صادرات را كه در كالس ها و كارگاه هاي سازمان بين المللي كار ياد گرفته بود در 
اداره حقوق مالكيت معنوي ارشاد به ثبت رسانده بود تا كسي آن ها را به اسم خودش ثبت نكند. عجب. حتي 
آنچه را كه در كارگاه هاي س.ب.ك يادگرفته اي؟  بله. هرچه كه تو در ايران و زودتر از ديگران به ثبت برساني 
مالكيت آن به تو تعلق مي گيرد. به همين خاطر بود كه سرانجام بر ترديد ها غلبه كردم و گفتم كار امروز به 
فردا انداختن تنبلي است و همين امروز اقدام كن. و چهارشنبه 4 ارديبهشت 1392 يك نسخه از متن ترجمه 
كامل كتاب را همراه با فرمي كه پركرده بودم به مسؤل ارشد دادم و او هم يك تكه كاغذ دست نويس به من 

داد كه اين ها روي آن نوشته شده بود: 
شماره ثبت:  7227 مورخ 1392/2/5 )5 ارديبهشت تاريخ فردا بود كه پنجشنبه است و تعطيل!(. 

تلفن: 38512683
شماره: 14
زنكن: 371

خانم: اسماعيلي 
سه ماه ديگر پيگيري جهت روزنامه رسمي.

اين تكه كاغذ را پشت رو روي صفحه داخل جلد كتاب انگليسي »دستورنامه رابرت« چسباندم و روي آن 
نوشتم كه 92/5/5 تماس بگيرم. 

راستش به ذهنم رسيده بود كه اين قواعد را به عنوان يك دانش فني به ثبت برسانم. در ارشاد يكي از كاركان 
گفت در آن صورت بايد به ادره ثبت اختراعات مراجعه كني. بعد از خودم پرسيدم وقتي تو اين هم هزينه از 
زندگي و خانواده و عمرت پرداخته اي كه مردم اين روش را در نشست هاي خودشان به كار ببرند و تمام عمر 
خود را صرف آموزش رايگان اين روش به ديگران مي كني و تمام دوستان و رفقا نگران هستند كه به همين 
خاطر روزي دستگيرت كنند، به ثبت رساندن آن چه معنايي دارد؟ كه ديگران بدون اجازه تو از آن استفاده 
نكنند؟ و تو منتظري كه از تو اجازه بگيرند؟ يا بابت استفاده از اين قاعده به تو پول بدهند؟ فهميدم عجب 

كار احمقانه اي. از آن صرف نظر كردم. 

دومين نشست كارگاه معلمان
برخالف نشست اول كه تا حدي به خاطر دير آمدن غزل و تا حدي به خاطر تنبلي، كارها آماده نشده بود، 
براي دومين كارگاه معلمان از چند روز پيش خودم را آماده كرده بودم. صبح زود و قبل از رفتن به ارشاد 
حمام گرفه بودم. بعد از ارشاد هم ميوه و سايرملزومات را خريدم و اسناد مورد نياز را هم پرينت گرفتم و 
پيش بيني كردم كه بعضي ها جزوه هايشان را نياورند و افراد جديد ي هم ممكن است به كارگاه اضافه شود. 
دو قطعه آينه  هم خريدم و به ديوارهاي ورودي دفتر نصب كردم تا فضاي مجازي ايجاد كند و اسناد را كنار 
هم توي كتابخانه چيدم و ساعت چهار و ربع داشتم ميوه ها را در ظرف مي  گذاشتم كه صداي زنگ بلند شد. 
غزل نبود. او حتي بر خالف قولي كه داده بود تلفن هم نزد. خانم نقي ئي و خانم كاظمي معلم غزل بودند كه 

سراسيمه وارد شدند. 

به ويژه خانم كاظمي بسيار رنگ پريده و خسته به نظر مي رسيد. در طول كارگاه نيز كاماًل خسته بود. موقعي 
كه بعد از ختم كارگاه از دفتر بيرون مي رفت گفتم: خانم كاظمي امروز خيلي خسته بوديد. چرا؟ گفت ساعت 
6 صبح از خانه بيرون زدم و تا ساعت 3 بعد از ظهر كالس داشتم. از ساعت 3 تا 4 نيز بيكار بودم و در 
خيابان ها پرسه زدم تا به موقع به كارگاه برسم. گفتم كاش تشريف مي آورديد اينجا استراحت مي كرديد . 
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تشكر كرد و رفت. 

هنگام ورود نيز از تعجيل و رنگ پريدگي آنان  دچار حيرت شدم. تعجب من را كه ديدند خانم نقي تي گفت 
زود آمده ايم كه در مرتب كردن اينجا كمك كنيم و يك راست سراغ ميز و صندلي ها رفتند تا چيدمان آن ها 
را به هم بزنند. من گفتم خودم تنهايي هم مي توانستم اين كار را بكنم اما مطمئن نيستم تمام 15 نفر در اين 
كارگاه شركت كنند. اما خانم نقي ئي مطمئن بود و به همين خاطر مي خواست قبل از اينكه ديگران برسند 
ميزهاي كنفرانس و تحرير را كه در حالت عادي عمود بر هم  قرار گرفته اند، در امتداد هم قرار بدهند تا افراد 
بتوانند سه طرف يك مسطتيل دراز بنشينند. من هم كمكشان كردم و اين مسأله طي يكي دو دقيقه حل شد. 
با اين همه، تا ساعت 5 نيز تعداد اعضاي كارگاه به 15 نفر نرسيد. اما به مرور افراد جديد وارد كارگاه شدند 
و تعداد اعضاي افزايش يافت و به حدود 15 نفر رسيد. چند نفر از افراد نشست اول در اين نشست نبودند. 
و در عوض چند نفر كه همه زن بودند به افراد اضافه شده بودند. يكي از آنان خانمي جوان و چادر به سر 
بود كه همراه با يك دختر 5 تا 6 ساله آمده بود. دخترش اول روي مبل هاي كنار ديوار ساكت نشسته بود. 
بعد وسط هاي كارگاه، ناگهان به طرف مادر دويد و وسط دفتر باال آورد. مادرش خيلي نگران شد. من حتي به 
صحنه نگاه هم نكردم و درس را ادامه دادم. اما آقاي باغاني به كمك زن رفت و وقتي صحنه كمي از كنترل 
خارج شد دو دقيقه تنفس دادم تا لبي شيرين كنند و ميوه  ي بخورند. بعد خودم هم به حياط رفتم تا تي را 
براي نظافت بياورم. مادر كودك خيلي مضطرب برود و تالش هاي من براي آرام كردن او نتيجه نداشت. گفتم 
خانم سالمتي دختر شما مهم است. اينقدر نگران نظافت اينجا نباشيد و به دخترتان برسيد. بعد كه تنفس تمام 
شد او در حاليكه دخترش را در آغوش گرفته بود وسط دفتر ايستاده بود و به درس من گوش مي كرد. وقتي 
او را نگاه كردم ديدم منتظر نگاه من بوده تا اجازه رفتن بگيرد. گفتم اصاًل اجازه الزم نيست. هركس مي تواند 

هر وقت بخواهد بيايد و هر وقت بخواد برود. فقط از يك نفر درس ها را بپرسيد. 

نكات نشست دوم
من از نقل رويدادهاي كم اهميت كارگاه صرف نظر مي كنم. اما به نكاتي كه در دومين نشست كارگاه مطرح 

شد گذرا اشاره مي كنم. اين ها را بعد از خاتمه كارگاه در دفترم يادداشت كرده ام:
1. مواردي كه رئيس جلسه بايد از حقوق خود به عنوان يك عضو مجمع صرف نظر كند.

2. حكم جلب به مجمع. بعد از توضيح نصاب و عدم حصول نصاب
3. خصوصيات توصيفي استانداردها پيشنهاد و طرح يك خطا در نمودار و اينكه هركس بتواند آن را پيدا كند 

و دليل خطا را درست توضيح دهد با هوش ترين و ممتازترين دانش آموز كارگاه است
4. چرا ارجاع به كميته يك پيشنهاد قابل اصالح است؟ كسي جواب را نمي دانست

5. رئيس جلسه بايد با سوم شخص غائب از خودش صحبت كند
6. اعضاي مجمع فقط بايد رئيس را مخاطب قرار دهند

7. مراحل طرح پيشنهاد
8. توصيف خصوصيات پيشنهاد اخطار دستور و فرجام 

9. توصيف پيشنهاد سؤال پارلماني، درخواست توضيح )در نشست بعد بايد بخواهم تا اين 5 تقاضا و سؤال 
را در جدول خود وارد كنند تا گيج نشوند(

10. به جاي نصف به عالوه يك از اصطالح بيش از نصف استفاده كنند
11. حقوق عضو در مجمع

12. برخي از خصوصيات يك مجمع
13. انواع رأي گيري: صوتي. قيام و قعود. با برگه، بلندكردن دست

14. فرق اجالس و نشست )كليات آن(
15. تعريف دستورنامه و منظور از اخطار دستور

در نشست قبلي هم نكات زيادي مطرح شده بود كه خوب است يادداشت شود:
1. تفاوت نوبت دادن و گرفتن با كسب و تأييد صحن

2. مراحل ششگانه طرح و رسيدگي به يك پيشنهاد
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3. دسته بندي پيشنهادها
4. اصل يك موضوع در هر لحظه

5. اصل گرفتن آراء مخالف
6. اصل ممنوع بودن نيت خواني

به نظرم مي رسد كه در نشست آتي اين نكات بايد مورد توجه قرار بگيرد:
1. تمايز رئيس سازمان با رئيس مجمع )با توجه به اينكه چند رئيس هم در جلسه هست(

2. پارلمانتارين نبايد از حقوق عضو همزمان استفاده كند
3. رابطه قواعد درست و رفتار درست: در فواعد جايي براي نيات در نظر گرفته نمي شود. مثال: اوت رفتن 
توپ در بازي و قاعده آخرين پايي كه به توپ خورده است. مانند قواعد عرف پارلماني. مشابهت ها را بچه ها 

توضيح بدهند. 

دستاوردهاي دومين نشست كارگاه معلمان
اينجا  در  داشت.  دنبال  به  دنيا كشفيات جديد  من يك  براي خود  معلمان  كارگاه  نشست  دومين  برگزاري 
مي كوشم اين كشفيات را و روش كشف آن ها را شرح بدهم و به صورت يك روش آن را در اختيار ديگراني 

كه بعدها مي خواهند اين قواعد را آموزش بدهند بگذارم. 

درك بهتر معناي تاريخي استبداد
هرچه دركارگاه هاي آموزش عرف پارلماني بيشتر شركت مي كنم و به مطالبي كه خودم در اين كارگاه ها مطرح 
مي كنم بيشتر مي انديشم بيشتر معناي استبداد و بسترهاي تاريخي تداوم آن را در ايران بهتر درك مي كنم. به 

عنوان نمونه چند مثال ذكر مي كنم. 

هنگام ترجمه اصطالح هاي گرفتن صحن و تأييد يا تخصيص صحن، خيلي فكر كردم. اما هيچ چيز ديگري 
جز نوبت دادن و نوبت گرفتن به ذهنم نرسيد. چرا؟ چون اصاًل با معناي گرفتن صحن و تخصيص صحن 
آشنا نبودم و نمي توانستم منظور نويسنده را بفهم. از اول تا آخر كتاب را هم ترجمه كردم و تمام اين مدت به 
جاي اصطالح هاي انگليسي صحن گيري و تخصيص صحن از اصطالح شناخته شده ي گرفتن و دادن نوبت 
استفاده كردم. اما فقط در جريان بحث  و گفتگو در كارگا هاي هم انديشي بود كه ناگهان دريافتم گرفتن صحن 
و تخصيص صحن با گرفتن و دادن نوبت زمين تا آسمان فرق مي كند و من تا وقتي كه به طور كامل قواعد 

عرف پارلماني را نمي شناختم اصاًل امكان نداشت فرق اين دو مفهوم را بفهمم. 

فقط بعد از فهم بهتر اين قواعد بود كه تازه متوجه شدم گرفتن صحن با گرفتن نوبت چه فرق هايي دارد و 
تخصص صحن نيز كه از سوي ريئس صورت مي گيرد با دادن نوبت چه فرق هاي مهمي دارد. 

فهم سخن توماس جفرسون
بنيادين اين مفهوم بود كه به مرور فهميدم چرا توماس جفرسون معتقد بود كه  تازه بعد از كشف تفاوت 
آئين نامه ي داخلي اوليه مجالس سنا و نمايندگان كنگره آمريكا كه اجازه دادن نوبت را به رئيس جلسه داده 
است منجر به استبداد مي شود. با اين نكته من ضمن ترجمه پيشگفتار كتاب دستورنامه رابرت آشنا شدم. آنجا 
است كه از توماس جفرسون نقل مي شود كه تفويض اختيار به رئيس منجر به استبداد خواهد شد و خوب 
است از قانون پارلمان استفاده شود. بايد اعتراف كنم كه هنگام ترجمه پيشگفتار كتاب و به طور خاص هنگام 
نرجمه اين نقل قول از توماس جفرسون اصالً منظور او را نفهميدم. اما هرچه جلوتر آمدم و با اين قواعد 
بيشتر آشنا شدم و فرق كسب و تخصص صحن با گرفتن و دادن نوبت را بهتر فهميد، منظور جفرسون را 
بهتر درك كردم. و حاال بهتر مي فهم چرا در ايران اين همه استبداد ريشه دار است و چگونه تمام خانواده ها 
بدون آنكه خودش بدانند چگونه دارند توليد مثل مي كنند و فرزندان مستبد و خود رأي و بي قاعد به جامعه 

تحويل مي دهند. 
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قواعد ناظر بر مهدكودك هاي انگلستان
مهد  در  قواعد  اعمال  نحوه ي  مورد  در  كسي  كه  مي افتم  خاطره اي  ياد  مي كنم  مرور  را  نكات  اين  وقتي 
كودك هاي انگلستان نقل مي كرد. بر اساس آن خاطره، كه من بارها آن را براي اين و آن نقل كرده ام، و 
انگلستان نقل كرد،  اتيكز از دوستي در  فكر مي كنم از مهندس اختراعي شنيدم كه در تأييد ضرورت كد 
روزي يك پدري ايراني براي گرفتن فرزندش به مهد كودكي در انگلستان مي رود و مي بيند پسرش با يك 
دختر همسال خودش سر يك عروسك دعوا دارند. پدر به پسر تحكم مي  كند كه عروسك را بيانداز و بيا 
برويم. اما دعوا بين دو خردسال بر سر عروسك ادامه مي ياد و مربي مهد متوجه اين دعوا و راه حل پدر 
ايراني مي شود. پا در ميان مي كند و مانع از آن مي شود كه به شيوه ي پيشنهادي پدر ايراني مشكل حل شود. 
برعكس، او به عنوان يك داور و يك قاضي وارد دعوا مي شود و ضمن به ياد آوردن قواعد ناظر بر هر 
يك از رفتارهاي كودكان از آنان مي خواهد كه قواعد را رعايت كنند و به خاطر نقض قواعد از ديگري 
عذر بخواهد. قواعد چه ها بوده اند؟ به عنوان نمونه، چندتا از آن ها يادم مانده است: وقتي كسي عروسكي 
را از روي زمين برداشت، تا خودش آن را روي زمين نگذارد، عروسك براي اوست و كسي حق ندارد 
عروسك را با زور از او بگيرد. خوب. كدام يك عروسك را زودتر از روي زمين برداشته؟ دختر. پس چرا 
پس عروسك را از دست دختر قاپ زده؟ پاسخ ندارد. پس بايد عذر خواهي كند و صورت دخترك را 
ببوسد. خوب حاال اگر يكي عروسك را از دست ديگري كشيد چه بايد كرد؟ بايد قضيه را به مربي گفت. 
خوب چرا به من نگفتي؟ و اال آخر. و نتيجه؟ وجود همين وقاعد منصفانه و عادالنه است كه روابط انساني 
بين افراد را تعريف مي كند و رفتار در چارچوب همين قواعد منصفانه و خردمندان و عادالنه است كه در 

نقطه ي مقابل استبداد قرار مي گيرد. 

استبداد در كالس درس
من وقتي با قواعد عرف پارلماني بيشتر آشنا شدم، فكر مي كنم تكاليف و حقوق متقابل دانش آموزان و معلم 
يك كالس نيز مي تواند و مي بايست به همين ترتيب تدوين مي شود و چه به صورت عرف و چه به صورت 
كد اتيكز به تصويب مي رسيد و رعايت مي شد. اما فكر مي كنم كه در كالس هاي ما نيز چنين قواعدي وجود 
ندارد و به همين خاطر بچه ها نيز دمار از روزگار معلمان در مي آورند و در كالس هاي درسي ما نيز چيزي 
جز هرج و مرج يا استبداد وجود ندارد. اين نكته را بايد به مرور در كارگاه هاي معلمان به بحث بگذاريم و 
از درون آن ها يك مجموع كد اتيكز كه تكاليف و حقوق متقابل معلم و شاگرد را تدوين كرده است استخراج 

و تدوين كنيم. 

استبداد در خانواده
به همين سياق مي توان دريافت كه در خانواده هاي ايراني نيز هيچ قاعده منصفانه مدوني وجود ندارد و رابطه 
پدر با مادر و اين هر دو با فرزندان عمدتاً  استبدادي است. وقتي قاعده نباشد پدر چاره اي ندارد جز بر اساس 
تمايل يا تشخيص فردي خودش تصميم بگيرد. اين تضميم ها بر يك فلسفه اخالق يا فلسفه تعليم و تربيت 
نيز استوار نيست. در نتيجه حتي اگر قاعده اي هم در خانواده باشد آن قاعده محصول خواست و ارداه پدر 

تدوين شده و جز ماهيت استبدادي نمي تواند داشته باشد. 

قواعد  بلكه  نمي دهد.  نوبت  يا صحبت كردن  پيشنهاد  متقاضيان طرح  به  پارلماني، رئيس شخصًا  در عرف 
مفصل و پيچيده اي در يك مجمع شكل مي گيرد كه بر اساس آن يك فرد در يك زمان مشخص حق خواهد 
قرد در يك زمان و موقعيت  اين  اين كه  بگويد. تشخيص  ندارد  يا حق  بگويد و  را  داشت برخي مطالب 
مشخص حق گفتن يك مطلب مشخص را دارد يا ندارد بر عهد رئيس است. در نتيجه او صحن را اگر عضو 
متقاضي طبق آن قواعد، صالحيت داشته باشد، تخصيص مي دهد. در غير اين صورت كسب صحن عضو 
خارج از دستور است و رئيس بايد مانع او از صحبت شود. خوب. چنين قواعدي نه در كالس و نه در خانواه 
وجود ندارد و طبيعي است كه استبداد چند هزار ساله تكرار شود و ايرانيان توليد مثل كنند و نه تربيت. و نبود 
قانون و قاعده در يك جامعه هم چيزي نيست جز اينكه آن گروه هنوز به جامعه انساني ارتقاء نيافته است و 

هنوز در مرحله ي جنگلي سير مي كند. 
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كشف مهم ديگر: حركت از شيوه سنتي به شيوه مدرن
در كارگاه هم انديشي سعي كردم كه به آموزش مبرم ترين قواعد عرف پارلماني كارم را شروع كنم. در كارگاه  
كارشناسنان ستاد اجرايي شوراياري ها هم همين الگو را تكرار كردم. اما وقتي كارگاه ها جلو رفت و من خودم 
با پيشنهاد »سؤال ها و تقاضاها« بهتر آشنا شدم، اكنون به روش بسيار كارآمدتري رسيده ام: حركت از شيوه ي 

سنتي اداره جلسه به سوي شيوه مدرن. يعني چه؟

حاال از مباني اوليه شروع مي كنم: همين گرفتن صحن و تخصيص صحن و فرق آن با گرفتن نوبت و دادن 
نوبت. وظيفه رئيس در صرف نظر كردن از حق خود در دادن رأي هنگام رأي گيري علني و علت آن. بعد، 
اعضاء  بعد  را توضيح مي دهم.  پارلماني  لحظه من سؤال  اين  در  كارگاه ها سؤالتي مطرح مي كنند.  اعضاي 
درخواست توضيح دارند. من پيشنهاد درخواست توضيح را درس مي دهم. بعد اعضاء ممكن است تقاضاهاي 
ديگري داشته باشند. من تقاضاهاي ساير را درس مي دهم. در نتيجه، افراد به همان روش سنتي مي كوشند 
مطالبشان را مطرح كنند و من مي كوشم تا رفتار آنان را در قالب قواعد بازسازي كنم و قواعد را ياد آنان بدهم. 

اين تجربه از اواخر كارگاه هم انديشي عرف پارلماني آشكار شد. وقتي كه به اعضاي آن گاركاه گفتم هر 
كاري كه داريد و با قواعد پارلماني آن آشنا نيستيد،  در قالب »سؤال پارلماني«  سؤال كنيد و رئيس وظيفه اش 
اين است كه به شما توضيح بدهد. و شما بعداً طبق همان قاعده قضيه را مطرح كنيد. فكر مي كنم تمام اين 

تجربه هاي را مي شود در اين عبارت خالصه كرد: حركت از شيوه سنتي به شيوه مدرن. 

در حاشيه دومين نشست
1. بعد از ختم كارگاه، خانم نقي ئي از اعضاء دعوت مي كرد تا در يك حركت براي مالقات با خاتم آماده 
موافقان و  به  ارسال مورس  اين روز ها خاتمي مشغول  اما  نكردم.  اصاًل  دخالتي  اين موضع  در  باشند. من 
مخالفان است. اگر مخالفان به آمدنش روي خوش نشان ندهند نخواهد آمد و معلوم است كه روي خوش 

نشان نخواهند داد. 
2. شنديم كه با خودشان در اين مورد صحبت مي كردند كه در نشست آتي برخي كه در اين نشست نتوانستند 
بيايند خواهند آمد. امروز با نقي ئي تلفني صحبت كردم و به او پيشنهاد دادم اگر قرار است كساني اضافه 
شوند بهتر است چهارشنبه آتي كه كارگاه نداريم اين عده در يك كالس ديگر شركت كنند تا از گروه اول 
عقب نيافتند. او در پاسخ گفت كه اتفاقاً  عده اي مي خواستند بيايند اما چون در كالس دوم شركت نكردند بقيه 
مخالفت با حضور آنان مخالفت كردند. به همين خاطر پيشنهاد من استقبال كرد و قرار شد با بقيه در ميان 

بگذارد و احتماالً يك كارگاه كوچكتر نيز چهارشنبه آتي خواهيم داشت. 
3. براي او توضيح دادم كه بعداً مي توانيم تعداد اعضاء را به حدود 30 تا 40 نفر افزايش دهيم و راه آن را 

برايش شرح دادم. برگزاري كارگاه هاي جداگانه و دعوت از آنان. 
با رفتار اعضاي كارگاه هاي ديگر، تفاوت هاي رفتاري  4. توجه به رفتار معلمان و به خصوص مقايسه آن 
گروه هاي اجتماعي را نشان مي دهد. بايد در اين مورد حساس باشم. تا االن مي توانم بگويم كه به طور كلي 

معلمان بي تكلف تر از اعضاي هم انديشي رفتار مي كنند. 

گفتگو با تركمان
امروز صبح بعد از گفتگو با پرفسور ثبتوتي با آقاي تركمان هم صحبت كردم و يك گفتگوي تلفني بسيار جالب 
شكل گرفت. گزارش اين گفتگو، و گفتگو با افتخاريان، خانم سپهري، و ايميل دكتر وردي نژاد و خانم مينو 

مرتاظي و ساير قضايا را فردا كه جمعه است روايت خواهم كرد. براي امشب بس است. ساعت 12 شد. 
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جمعه 6 ارديبهشت 1392
ديشب خاطرات مربوط به دومين نشست كارگاه معلمان را هم نوشتم. اما خاطرات روز هاي قبل تمام نشد. 
امروز آن ها را يادداشت مي كنم. يعني گفتگوي تلفني صبح پنجشنبه با پروفسور ثبوتي، محمد تركمان، خانم 
معين،  دكتر  به  آن  در  كه  دكتر وردي نژاد  ال نامه  و  پيمان،  دكتر  مرتاضي همسر  مينو  كتايون سپهري، خانم 
دكتر جمالي و دكتر اميري هم سالم رسانده بود و من عين ال نامه را براي آن سه نفر ارسال كردم. تمام اين 
رويدادها حاومي نكاتي هستند كه توجه به آن ها هم براي شناخت جامعه و تحوالت آن و هم براي ارتقاء 
عرف پارلماني و ترويج دستورنامه رابرت مفيد هستند. اما هنوز در مورد كارگاه  معلمان نكاتي هست كه بايد 

به آن ها بپردازم.

تفاوت نوبت يا اجازه صحبت در كالس و مجمع
حدس مي زنم كه بعد از بحث هاي مربوط به گرفتن و تخصيص صحن، اين سؤال در ذهن معلمان ايجاد شود 
يا مي توان ايجاد كرد كه بين اجازه اي كه معلم به دانش آموزان كالس مي دهد تا صحبت كنند، با اجازه اي كه 
رئيس در يك مجمع مي دهد چه تفاوتي وجود دارد؟ نمي دانم پاسخ معلمان چه خواهد بود. به همين دليل 
دلم مي خواهد يادم باشد تا اين سؤال را مطرح كنم و ببينم واقعًا در اين مورد چگونه فكر مي كنند. اما خودم 
مدتي است كه به اين مسائل، يعني تفاوت روابط معلم و شاگرد با رئيس و اعضاي يك مجمع تصميم گيري 
فكر كردم. به نظرم تفاوت هاي مهمي بين اين دو رابطه وجود دارد كه مي شود در كارگاه معلمان فكر كرد و 

به تمام نتايج مهم و منطقي اين تفاوت توجه نشان داد تا سوء تفاهم ايجاد نشود. 

اتيكز معلمان
تنبيه و  به نظرم، معلمان حق دارند به صورت مشروع دانش آموزان را در راستاي تحقق هدف هاي تربيتي 
تشويق كنند. هرچند تنبيه بدني ممنوع شده است اما اين به معناي نفي هر نوع تشويق يا تنبيه نيست. و اين به 
معناي اعمال قدرت است كه اگر در چارچوب قواعد مشروعي صورت بگيرد قدرت مشروع يا اقتدار است 
و از قواعد مشروع خارج شود قدرت نامشروع خواهد بود. اما آن قواعد و چارچوب ها كه به اعمال قدرت 
معلمان مشروعيت مي بخشد چه هستند و چگونه تدوين مي شوند و چه كساني بايد آن را تدوين و بر كيفيت 
اعمال و اجراي آن نظارت كنند. فكر مي كنم تمام اين مباحث در چارچوب اتيكز معلمان مي گنجد كه بايد در 
باره ي آن بيشتر تحقيق و تأمل كنم و در كارگاه هاي معلمان به بحث بگذرم تا شايد نتيجه آن تدوين كد اتيكز 
معلمان باشد. با اين همه،  اآلن برايم محرز است كه وقتي معلم سركالس از دانش آموزان سؤالي مي پرسد و 
دانش آموزان هم براي پاسخ دست بلند مي كند او مجاز است كه در چارچوب همين اختيار قانوني از بين 
آنان يكي را انتخاب كند تا به سؤال پاسخ دهند. اما اين حق با حق رئيس جلسه كه خودش از بين كساني كه 
نوبت مي خواهند به دل خواه خودش يك نفر را انتخاب كند مساوي نيست. چرا؟ براي آنكه رئيس ذاتاً  چنين 
مشروعيتي را ندارد مگر آنكه جمع چنين اختياري را به او تفويض كرده باشد كه آن هم با اصول پارلماني 
مخالف است. چرا كه رئيس اهميت و حقوقي بيش از سايرين مي يابد و همان مي شود كه در پارلمان هاي 

جوامع ديكتاتوري رخ مي دهد. 

همين بحث ها مي تواند توجه معلمان را به ضرورت وجود قواعد عادالنه و منصفانه در خانواده، در مدرسه 
و مهد كودك و كالس درس جلب كند و نشان دهد تربيت چرا به معناي انسان سازي است و نه متخصص 
سازي كه بتوانند در كنكور سراسري مقام بياورند. اين ها نكاتي است كه براي توسعه دموكراسي و روابط 
اميدوارم اين مباحث را به شيوه اي مؤثر در كارگاه  انساني در جامعه ما از آب خوردن واجب تر است و 

معلمان مطرح كنم. و اما بعد ...

تعجيل نه تكثير:  جنبش كادرها
مدت هاست اين دو كلمه را به عنوان نوعي روش راهبردي در كار ترويج دستور نامه رابرت به كار مي گيرم. 
منظورم از اين دو كلمه اين است كه در امر آموزش اين قواعد عجله نبايد كرد اما با تمام قدرت بايد نسبت 
افراد عالقمند و مستعد را در اين جنبش )جنبش  به تكثير اين ايده كوشيد. يعني تعداد هرچه بيشتري از 
كاردها؟(  درگير ساخت. به همين خاطر،  هر فرصتي را براي طرح اين ايده به افراد جديد با تمام وجود مغتنم 
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مي شمرم. در اين صورت، چرا نبايد تماس با شخصيت مهمي مثل محمد تركمان را دنبال كنم. به خصوص 
كه شخصيت مهم ديگري مثل پروفسور ثبوتي به خود ايشان اهميت اين قضيه را تذكر داده و تصريح كرده 
است كه شما بايد با اين ايده ها آشنا شويد؟ به همين خاطر ديروز تصميم گرفتم با آقاي تركمان صحبت 
كنم. اما فكر كردم واجب تر از او خود پروفسور ثبوتي است كه هيچ نشان ايميلي از او ندارم و هيچ جزوه اي 
براي او نفرستاده ام و از »اخبار كاردها« هم بي خبر است. پس عقل حكم مي كند اول با او گفتگو كنم و كردم.

به جا نياورد
بعد از سالم خودم را معرفي كردم. اما به جا نياورد و بسيار مؤدبانه از من خواست كه كمي بيشتر توضيح 
بدهم. گفتم براي معرفي عرف پارلماني خدمت رسيده بودم. فوري به جا آورد و از اينكه من را فراموش كرده 

بود عذر خواهي كرد. عجب مرد مؤدب و مهرباني است. 

برايش توضيح دادم كه داريم كارگاه ها را سازمان مي دهيم و عصر روز هاي شنبه، يكشنبه، دوشنبه، پنجشنبه و 
جمعه نيز كارگاه هايي پيش بنيي كرده ايم. و زنگ زدم تا بپرسم آيا روز جمعه براي شما مناسبت يا پنجشنبه؟ 
مي دانستم كه روز هاي شنبه تا عصر چهارشنبه اش صرف دانشگاه زنجان مي شود. بعد از كمي بحث و گفتگو 
به اين نتيجه رسيديم كه بين ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر روز هاي پنجشنبه براي او مناسب است اما لزومًا 
تمام روز ها را نخواهد توانست در كارگاه  ها شركت كند چون ممكن است نهادهاي ديگري براي او برنامه 
بگذارند كه نمي  تواند نرود. به همين دليل فقط اگر روز هايش خالي بود در كارگاه شركت خواهد كرد. به نظرم 

از مردي با آن همه مشغله و سن چنين استقبالي عالي بود. 

پيشنهاد تدريس در دانشگاه زنجان
در ادامه به ايشان پيشنهاد كردم كه اگر بخواهد چنين كارگاه هايي را براي استادان يا دانشجويان زنجان برگزار 
كند من آماده ام كه به زنجان بروم و اين كارگاه ها را در آنجا هم برگزار كنيم. واكنش اوليه اش چندان جالب 
امتياز  نبود: زنجاني ها به اين چيزها كاري ندارند. اما من توضيح دادم كه شركت در اين كالس ها چندين 
بازآموزي  پروفشنال در پي دارد. و مي شود زنجاني ها را هم نسبت به اهميت اين مسأله آگاه ساخت. مكث 
كرد من هم سكوت كردم تا فرصت پيدا كند تا به جواب نه چندان جالبي كه داده بود بيشتر فكر كند. اما خيلي 
صبر نكردم كه احيانًا از اين جواب احساس شرمساري كند. ادامه دادم به هر حال، هر وقت مصلحت دانستيد 
كافي است به من اطالع دهيد با عالقه به زنجان خواهم آمد. و بعد فوري به موضوع آقاي تركمان پرداختم 
و از پرسيدم آقاي پروفسور ثبوتي آيا شما با آقاي تركمان تماس جديدي داشته ايد؟ پاسخش منفي بود. فكر 
كردم درخواست اينكه دوباره با او تماس بگيرد كمي خارج از نزاكت باشد. به همين خاطر گفتم من امروز 
با ايشان تماس خواهم گرفت. اما خواستم ببينم آيا شما تماس ديگري با ايشان داشته ايد يا نه؟ و به آخرين 
موضوع پرداختم:  نشاني ايميل او. و وقتي نشاني او را گرفتم يك نسخه از »اخبار كادرها«  را برايش ايميل 
كردم و از او خواستم دريافت آن را اطالع دهد تا از درستي نشاني ايميل ايشان مطمئن شوم. در پاسخي كه 
به دستم رسيد از خودش به عنوان پروفسور ياد كرده بود. بنا بر اين تعجب كردم كه چرا در برخورد اول از 

اينكه دكتر معين فقط نام او را همراه با عنوان پرفسور به كار برده بود از من سؤال كرد. 

نقد فرهنگ ايرانيان در يك گفتگوي تلفني
هرگز تصور هم نمي كردم كه گفتگو با آقاي تركمان به يك گفتگوي مفصل و يك كالس تاريخ درست و 

حسابي تبديل شود اما شد. 

در ابتداي گفتگو خودم را معرفي كردم و توضيح دادم اگر خاطرتان باشد سال گذشته دكتر ثبوتي به شما تلفن 
زد و من را معرفي كرد و از شما درخواست كرد تا به من فرصتي بدهيد تا كليات عرف پارلماني را خدمت 
شما معرفي كنم. يادش آمد. احوالپرسي كرديم و سال نو را كه حاال كهنه هم شده به يكديگر تبريك گفتيم. 
من ادامه دادم اگر خاطرتان باشد من نشاني دو وب سايت را خدمت شما دادم كه برگردان كتاب دستورنامه 
رابرت در آن ها ارايه شده است و قرار شد كه جنابعالي به اين دو وب سايت نگاهي بياندازيد. آيا فرصت 
كرديد آن ها را ببيند؟ فرصت نكرده بود.  فوري سؤال ديگري پرسيدم تا فرصت نيابد كه به قصور خودش 
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بيانديشد: آيا حاال مي توانيد فرصتي در اختيار من بگذاريد كه حضوري برخي اسناد تاريخي را كه در اين 
چند سال گردآوري كرده ام نشان شما بدهم؟ قبل از اينكه جواب اين سؤال من را بدهد تأكيد كردم جناب 
آقاي دكتر تركمان، من پيرو توصيه دكتر ثبتوتي مزاحم شما شدم. به خاطر داريد كه ايشان توصيه كردند كه 
الزم است شما با اين ايده آشنا شويد. وگرنه من كه مي دانيد جز مطالعه برخي از نوشته هاي شما تلفن شما 
را هم نداشتم. و دنبال توصيه دكتر ثبوتي مزاحم شما شده ام. راست مي گفتم. در عين حال تالش مي  كردم 
ايده بگذرد. به خصوص كه فكر كردم  با اين  طوري رفتار نكنم كه توي ذوقش بخورد و از خير آشنايي 
مورخ متفكري مثل او حتمًا سبك كارآفريني دارد و بدش مي آيد كه ديگران خالقيت هاي فكري او را ناديده 
بگيرند و به او بگويند چه بخواند و چگونه فكر كند و از چه چيزي خوشش بيايد. اين خطا را در مورد دكتر 

فراستخواه مرتكب شدم و احتماالً حمايت او را از جنبش كادرها از دست دادم. 

تدبيرم مؤثر واقع شد. احساس كردم تمايل دارد كه ريسك تلف كردن يك ساعت از وقت خود را قبول كند 
و ببيند اين ايده چيست كه دكتر ثبوتي توصيه كرده است با آن آشنا شود. اما حدس زدم جايي براي مالقات 
ندارد. به همين خاطر گفتم هر كجا كه شما بفرماييد من در خدمت خواهم بود. در عين حال اگر شما تمايل 
داشته باشيد دفتر ما هم هست. پرسيد دفترتان كجاست كه گفتم:  كريم خان. كمي مكث كردم تا فرصت كند 
فاصله اش تا دفتر من را محاسبه كند. چند لحظه بعد قبول كرد كه هفته آينده به دفتر من بيايد و با هم صحبت 

كنيم. و تازه بعد از اين تصميم بود كه بحث  مقدماتي ما شروع شد. 

دعوت به عنوان يك كارشناس
براي وي توضيح دادم كه از شما و امثال شما به عنوان افراد كارشناسي كه با فرهنگ و تاريخ ايران آشنا هستيد 
دعوت مي شود تا در مورد ارزش اين قواعد و اينكه آيا با سنت ها و فرهنگ ما تعارضي دارد يا نه، و اگر دارد 
و آن را براي ايران مفيد مي دانيد چگونه بايد آن را با ارزش ها و سنت هاي خودمان تطبيق بدهيم، نظر بدهيد. 
به همين خاطر ما يك تشكلي به عنوان يك مجمع ملي درست كرده ايم. اما بالفاصه توضيح دادم كه صفت 
»ملي«  براي اين مجمع درست نيست. بلكه منظورم بيشتر تأكيد بر اين نكته است كه اين مجمع يك انجمن 
نيست بلكه بيشتر يك اتاق فكر است. يك سرمايه اجتماعي است كه در مورد همين نكاتي كه عرض كردم 
فكر كند و راه حل بدهد. تصور مي كنم او فكر كرد كه من دارم او را دوباره به عضويت در يك جريان يا 

تشكل سياسي دعوت مي كنم. و به همين خاطر بود كه وارد صحراي كربال شديم. 

اتاقت را مرتبط كن تا جهان درست شود
اگر قرار باشد گفتگو ها با آقاي تركمان را به صورت موضوعي دسته بندي كنم، بخشي از آن ها را مي توان 
زير عنواني كه نقل كردم گنجاند. اين عنوان را از آقاي تركمان نقل مي كنم كه در بخشي از صحبت هايش 
به عنوان يكي از نصايح مادرش به او برايم تعريف كرد. اين بخش از گفتگو هاي ما مربوط به آرمان هاي 
جواني نسل هايي مي شود كه در پي تغيير جهان بودند اما به مرور به اين نتيجه رسيدند كه دست از اين بلند 
پروازي هاي غيرمنطقي يا غيرعملي بردارند و در فكر اصالح خانه ي خود باشند. در پايان همين بخش از 
صبحت ها بود كه آقاي تركمان ياد صحبت مادرش افتاد كه به او مي گفت: محمد، هروقت اتاقت را مرتب 
كني، مملكت هم درست مي شود. من حاال به معناي حرف مادرم پي برده ام. اما آن موقع مي گفتم مادر ما 

مي خواهيم جهان را درست كنيم. تو از ما انتظار داري اتاقمان را مرتب كنيم، جهان درست شود؟ 

كي به اين نتيجه رسيدم؟
آقاي تركمان به ويژه روي انتخابات شوراهاي شهر زمان خاتمي خيلي تأكيد كرد و توضيح داد كه آن انتخابات 
تقريبًا تمام جريانات فكري و  تاريخ معاصر ما بود. كم ترين سانسور اعمال شد.  انتخابات  بهترين  از  يكي 
سياسي در آن انتخابات حضور داشتند. من انتظار داشتم مردمي كه حدود صد سال است براي انتخابات آزاد 
مبارزه كرده اند قدر آن فرصت را درك مي  كردند و در انتخابات شوراي شهر حضور مي يافتند. اما خودتان 
مي دانيد كه نتيجه چه شد؟  اكثريت مردم تهران شركت نكردند و يك سري گروه هاي افراطي توانستند اكثريت 
شوراي تهران را به دست بياورند كه بعد هم قدرت اجرايي را كسب كردند. آيا نتيجه ي صد سال مبارزه براي 

آزادي و انتخابات آزاد اين بود؟ 
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من هم اذعان دارم كه تحليل عدم مشاركت مردم تهران در آن انتخابات شوراي شهر واقعاً  تكان دهنده بود.  
اما من مشكالت را بسيار ريشه تر از اين حرف ها مي دانم. من به اين نتيجه رسيده ام كه اصاًل ملت ما نمي داند 
دموكراسي يعني چه؟ و تازه وقتي هم به مرور معناي آن را دريابد، خدا مي داند چند صد سال طول بكشد تا 
به مرور براي يك رفتار دموكراتيك تربيت بشود. بنا بر اين، حس كردم در اين درد با آقاي تركمان احساس 
مشترك داريم. اما من اصاًل از اين اوضاع نا اميد نشده ام. چون اساسًا محرك و انگيزه من »اميد« نيست. بلكه 
شور و لذت است. به عالوه، اين سرزمين با اين گذشته، غير از اين نمي توانست باشد. به همين دليل اصاًل 
معتقدم تازه پس از اصالحات ارضي كه آن  هم تحت تأثير فرايند هاي بيروني جهاني شدن در كشور صورت 
گرفت، انسان آزاد و رها از مناسبات ارثي پا به عرصه گذاشت و با تهاجم امواج روستائيان جاكن شده به 
تهران است كه تازه امكان تفكر انتقادي، امكان تحقق شهروند در ايران فراهم شده است و ما واقعًا در ابتداي 
راه هستيم و بايد الفباي بازي را ياد بگيريم. اما به نظر مي رسد، آقاي تركمان به ويژه با توجه به صد سال 
مبارزه براي آزادي توقع هاي بيشتري از اين مردم داشت كه برآورده نشده است. به همين خاطر توضيح داد 
كه بعد از آن انتخابات بود كه به اين نتيجه رسيدم اين مسائل را رها كنم و دنبال ايران گردي بروم تا ايران 
را بهتر بشاسم. يا همراه با دوستان يك كودكستان راه بياندازيم. به همين خاطر به تمام دوستان گفتم من را 

كنار بگذاريد
 

به محض شنيدن »من را كنار بگذاريد« احساس خطر كردم. آيا منظورش من هم هستم؟ آيا تمايلي به شركت 
در آن مجمع به اصطالح ملي ندارد؟ آيا من را به عنوان يك جوان دچار خام طبعي مي داند؟ آيا فكر مي  كند 
كه ما باز هم در پي تغيير جهان هستيم؟ و دارد من را نصحيت مي كند كه »پسرم، اگر اتاقت را مرتب كني 

مملكت درست مي شود؟«. 

اين پرسش ها در يك لحظه و با هم به ذهنم حمله كردند. تمام اين احتمال ها وجود داشت و بايد فوراً واكنش 
نشان مي دادم. اما كدام يك از سؤال ها حالت ذهني تركمان را در آن لحظه ي خاص بهتر توضيح مي دهد؟ 
بالفاصله پاسخ دادم: آقاي تركمان، من هم شصت سال سن دارم و حدود شش سال از عمرم را در زندان هاي 
جمهوري اسالمي به سر بردم. دو سالش را هم در انفرادي هاي گوهر دشت گذراندم. و اتفاقًا در همان دو 
سال انفرادي بود كه من هم به همين نصحيت حكيمانه مادر گرامي شما رسيدم. ايشان واقعًا درست مي گفته  
است. اگر همه سعي كنند اتاق خودشان را مرتب كنند،  به طور خود به خودي مملكت هم درست مي شود. 

از صداي  تحليلش  احيانًا داشت فكر مي  كرد  بزنم. سكوت كرد.  را حدس  او  تا واكنش  كمي مكث كردم 
جوان نماي من درست نبوده است. به خصوص »دو سال انفرادي« او را وامي داشت كه در مورد اين زنداني 
سياسي با احتياط بيشتري پيش داوري كند. نبايد زياد مكث مي  كردم تا نيروهاي ذهني مخالف در درون آقاي 
تركمان فرصت اظهار وجود مي يافتند. ادامه دادم: اتفاقًا به همين خاطر حضور افراد با تجربه اي مثل شما در 
اين حركت الزم است تا ما بار ديگر چرخ را از نو نسازيم و باز بدون شناخت خصوصيات بسيار پيچيده ي 
مردم كاري نكنيم كه باز هم شكست بخورد. فكر مي كنم در اينجا بود كه فضاي بحث تغيير كرد و به مسير 

جديد افتاد. 

واكنش ها در برابر سطحي  نگري
سطحي نگري  با  متفكران  تاريخ  مخالفت هاي  را  گفتگو  از  بخش  اين  ويژگي  مهم ترين  مي شود  نظرم  به 
سطحي نگران دانست. معناي اين تغيير مسير اين بود كه كم و بيش آقاي تركمان هم به اين نتيجه رسيد كه 
شايد مخاطب او هم چندان سطحي نگر نباشد و بشو با او كمي درددل كرد. به همين خاطر به چند موقعيت 

تاريخي اشاره كرد كه وجه مشترك تمام آن ها همين واكنش به سطحي نگري بود. 

يحيي دولت آبادي و تقي زاده
از يحيي دولت  تلفني اش نقل كرد خاطره اي  از گفتگوي  اين بخش  يكي از خاطراتي كه آقاي تركمان در 
آبادي بود. وي در خاطراتش نوشته است كه بعد از ماجراهاي انقالب مشروطه تقي زاده را مي بيند و به او 
مي گويد بايد از اين مشروطه بازي دست برداريم و به كار تربيت مردم بپردازيم. بعد برايم توضيح داد كه 
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يحيي دولت آبادي خودش به اين نتيجه متعهد باقي ماند اما تقي زاده، بعدها كه فرصت يافت دوباره به دنياي 
سياست رفت و به سياسي كاري پرداخت. 

من سكوت كردم و او در اين مورد مدتي صحبت كرد و بر ضرورت كار هاي زيربنايي تأكيد كرد. به نظرم 
رسيد خوب است من هم در تأييد نظر او مطلبي بگويم و گفتم: آقاي تركمان، من درست بعد از پيروزي 
انقالب ترجمه كاپيتال ماركس را دست گرفت. اما حاال به جاي آن، »دستورنامه رابرت« را ترجمه كرده ام كه 
به مردم آموزش مي دهد در يك نشست تصميم گيري، اعضا چطور بايد از رئيس وقت بگيرند. چطور بايد 
مذاكره كنند؟ چطور بايد بلند شوند؟ چطور بايد بنشيند. چون من هم به اين نتيجه رسيدم كه اتفاقاً  همين 
نكات مهم و اوليه را هم بايد خومان بياموزيم و به ديگران آموزش بدهيم. با سؤالي كه كرد فهميدم همان 
حرف اول من چنان ذهن او را تكان داده كه قادر نيست به ادامه ي حرف هاي من توجه كند. از من پرسيد:  
كاپيتال را كه اسكندري زمان شاه ترجمه كرده بود؟ گفتم:  بله. اما ترجمه نياز به ويرايش داشت و اخيراً آقاي 
حسن مرتضوي كاپتال را دوباره ترجمه كرده است كه از دوستان من و هم پرونده ي من بوده است. اميدوار 
بودم با دادن اين عالمت ها سبب شوم كه مخاطبش را خيلي دست كم نگيرد و درخواستش را به سادگي به 
ديوار بزند. اما ذهن او هم در عالم ديگري حركت مي كرد و ياد حرفي از مدرس افتاده بود. و گفت: تاريخ ما 
افرادي مانند مدرس كم دارد. در مجلس كه بود بعد از صحبت هاي اسكندري در مورد حق كارگران حرف 
جالبي زده است؟ دجار ترديد شدم. كدام اسكندري؟ مترجم كتاب كاپيتال؟ جواب داد: نه. كاپيتال را ايرج 
اسكندري ترجمه كرده است. منظور من سليمان ميرزا اسكندري است كه از بنيان گذار حزب توده بوده است 
و نماز مي خوانده و روزه مي گرفته و به حج رفته است. او در مجلس از حقوق كارگران دفاع مي كند. مدرس 
به او مي  گويد: جناب سليمان  ميرزا،  اجازه بدهيد اول در اين كشور يك كارخانه ايجاد شود،  بعد شما از 

حقوق كارگران آن دفاع كنيد. 

حدس زدم كه اشاره ام به تالش براي ترجمه ي كاپيتال سبب سوء تفاهم شد. من مي خواستم تأكيد كنم كه از 
ترجمه ي كتاب »كاپيتال« رسيدم به ترجمه ي كتاب »دستورنامه رابرت«. كتاب اول نسخه اي بود براي نجات 
جهان از دست نظام سرمايه داري. در حاليكه كتاب دوم نسخه اي است براي نجات يك انجمن، يك گروه 
كوچك و حتي يك خانواده از دست استبداد تا بتوانند اختالف  نظرهاي اعضاي خود را به روشي منصفانه 
مديريت كنند كه حقوق فرد، اقليت،  اكثريت، و عائبان رعايت شود. اما ذهن سريع آقاي تركمان ظاهراً به 
محض شنيدن قسمت اول جمله ي من حركت خود را  آعاز كرده بود. اجازه دادم به فعاليت خود ادادمه دهد. 
آقاي تركمان بعد از نقل خاطره  ي مدرس سراغ مصطفي شجاعيان رفت و گفت مرحوم شجاعيان هم اين 
نكته را درك كرده بود. به همين خاطر مي  گفت اين قانون كاري كه در ايران اجرا مي شود مانع از رشد بخش 

خصوص خواهد شد. در حاليكه بقيه دنبال اين بودند كه روغن چپ قانون  كار را بيشتر كنند. 

سوءتفاهم جدي بود. صحبتش را قطع كردم و توضيح دادم آقاي تركمان كتابي كه قرار است خدمت شما 
معرفي كنم به سي زبان دنيا ترجمه شده است. اين كتاب فقط قواعد اداره مجامع تصميم گيري را توضيح 
داده است. فكر مي كنم همه كساني كه بخواهند يك مجمع را اداره كنند به اين قواعد نياز خواهند داشت. 
اين قواعد در واقع بخشي از قانون پارلمان يا همان قانون اساسي انگلستان است كه مي گويند مكتوب نشده 
است. با اين اشاره من عرصه ي ديگري از تاريخ جهان و ايران در ذهن آقاي تركمان گشوده شد و ايشان 
شروع كردند به نقد قانون اساسي مشروط و اينكه اين قانون را روشنفكران صدر مشروطه چگونه از روي 
قانون اساسي كشورهاي اروپايي ترجمه كردند. در حاليكه خود انگليسي ها قانون اساسي خودشان را مكتوب 
هم نكرده اند به يك عده گفتند كه براي ما قانون اساسي بنويسند. من پرسيدم :  انگليسي ها گفتند كه براي ما 
قانون اساسي بنويسند؟ با اطيمنان گفت: بله. مگر ميرزا ملكم خان در انگليس نيود؟ مگر او »قانون«  را منتشر 
نمي  كرد. آدم هايي مثل او بودند كه در انگليس به ناصر الدين شاه فحش مي دادند و هرچه از دهنشان در مي آمد 
نثار او مي كردند. در حاليكه خودشان اصاًل قانون اساسي مكتوب ندارند براي ما قانون اساسي تجويز مي كنند. 

اين بخش از صحبت او كه خودشان قانون اساسي مكتوب ندارند به نظرم درست است. اما اينكه انگليسي ها 
گفته باشند كه براي ما قانون اساسي نوشته شود چه معنايي دارد؟ شايد يك فرد انگليسي هم به يك دوست 
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ايراني خود چنين توصيه اي كرده باشد. به هر صورت احساس كردم با كپي برداري فكر نشده و سطحي 
از سنت ها و رويه هاي كشورهاي اروپايي و هر كشور ديگري مخالف است. من هم در اين مخالفت با او 
احساس مشترك داشتم. من هم حتي استانداردسازي هايي كه در كشورهاي ديگر انجام مي شود مفيد نمي دانم. 
اما قواعد بازي دموكراسي بيشتر به قواعد بازي هايي مثل شطرنج و فوتبال شبيه هستند تا استانداردسازي هاي 

نظام ها مديريت و از اين قبيل. 

يادم نمانده كه در اين زمينه چه گفتم كه آقاي تركمان به سوابق و سنت هاي غني تاريخي خودمان اشاره 
كرد: كتابي در مورد »واره« يا تعاوني هاي سنتي كهن زنان در ايران كه از سوي وزارت جهاد كشاورزي منتشر 
شده است و نيز كتاب ديگري كه جغرافي دان معاصر ايراني به نام پاپلي نوشته و نشان داده كه چطور در 
قسمت هاي مختلف جامعه چه مقادر مشاركت هاي مردمي وجود داشته است. بعد هم به لويي جرگه افغان ها 

اشاره كرد كه به عنوان نمونه اي از سنت هاي قديمي اقوام ايراني است. بر منكر تمام اين ها لعنت. . . 

تغيير مسير
احساس كردم گفتگوي ما به جدالي براي از راه به در كردن يكديگر تبديل شده است و اصرارم چه بسا به 
ضد خودش بدل شود. به همين خاطر كوتاه آمدم و گفتم آقاي تركمان، من كه متأسفانه جنابعالي را از نزديك 
نمي شناختم. فقط در پي توصيه ي پروفسور ثبوتي به شما بود كه مزاحم شدم. تصميم با خود شما. شما بهتر 
از من پروفسور ثبوتي را مي شناسيد. ايشان با شناختي كه از شما داشتند تشخيص دادند كه آشنايي شما با اين 
كتاب براي شخصيتي مانند شما الزم است. وگرنه من اصاًل مزاحم شما هم نمي شدم. حاال هم اگر مايليد كه 
حدود نيم ساعت تا سه ربع وقت خودتان را به من بدهيد تا اين كتاب را خدمت شما معرفي كنم، مزاحم 
خواهم شد. وگرنه جسارت نمي كنم. هرطور خودتان مايليد. ساكت ماندم تا واكنش او را به اين عقب نشيني 
ارزيابي كنم. مكث كردم. به نظرم مشغول محاسبه شد: چرا ثبوتي اصرار داشته من با اين كتاب آشنا شوم؟ 
البد بايد چيز مهمي باشد؟ چه اشكالي دارد نيم ساعتي با اين مردي كه دوسال در انفرادي گوهر دشت بوده 
از نزديك آشنا شوم؟ بعد از من پرسيد:  دفتر شما كجاست؟ حدس زدم بألخره موفق شدم با او نشتي بگذارم.  
و به اين ترتيب قرار شد هفته ي آينده به دفتر ما بيايد. نشاني و شماره تلفن دادم. از او نشاني ايميل خواستم. 
يادش نبود. از دخترش پرسيد. ظاهراً دخترش هم بايد كامپيوتر را وارسي مي كرد. سرانجام نشاني ايميل را 
هم داد و من بعد از ختم گفتگو يك نسخه اخبار كادرها را برايش ارسال كردم و منتظرم ببينم نتيجه ي اين 
گفتگ چه خواهد شد. آيا خواهد آمد؟ و آيا حتي اگر بيايد همكاري خواهد كرد؟ و آيا مي پذيرد كه در يك 
كار جمعي با قاعده مشاركت كند؟ خيلي خوشبين نيستم. اما پيش داوري هم نمي كنم. سعي من بايد اين باشد 

كه همه را به كار جمعي تشويق كنم و قواعد آن را به آنان معرفي كنم. 

تلفن به خانم سپهري
براي خانم سپهري يك نسخه »اخبار كادرها«  را ارسال كردم. قرار بود پارسال براي آشنايي با كليات عرف 
پارلماني به دفتر ما بيايد. اما تا ديروز كه 5 ارديبهشت بود حتي يك تلفن هم نزد. آخرين باري هم كه تلفن 
كرد، در واقع مي  خواست يك گزارش براي وب سايت پيام كارفرمايان ارسال كند و به ضرورت به آن مووضع 
هم پرداخت. خوب. منطق حكم مي  كرد وقتي كسي دنبال ماجرا نيست من هم نبايد اين قدر اصرار كنم. اما 
در اين مورد من تابع اين قاعده نيستم و معتقدم بسياري از فعاالن اجتماعي با اين قواعد آشنا نيستند و به 
همين خاطر حتي اگر آنان استقبال هم نكنند حتي االمكان من ول كن معامله نيستم تا مطمئن شوم با قواعد 
آشنا شده اند اما آن را جالب، مفيد يا الزم نيافته اند كه البته براي هر يك از اين حالت ها نيز سعي مي كنم علت 

آن را كشف كنم و ماه ها بعد يا سال ها بعد دوباره به سراغ اين افراد خواهم رفت. 

خانم سپهري، به قول آقاي عطارديان يكي از كارشناسان كانون عالي است. من اولين بار موقعي با او و با 
كنم.  منتشر  را  كارفرمايان«   »پيام  نشريه  شماره  اولين  مي  خواستم  كه  آشنا شدم  افتخاريان  همكارش حسن 
به روند تدوين  اين شماره  تير ماه 1394 منتشر شد و گزارش اصلي  اين مجله كاغذي  نخستين شماره ي 
برنامه استراتژيك كانون عالي كارفرمايي پرداخته است. براي تهيه آن گزارش، به دفتر حامي سيستم رفتم كه 
آن روز ها در قسمت شمالي خيابان فرحزاد در يك پاساژ نزديك منزل ما مستقر بود. همانجا بود كه با خانم 
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افتخاري كار مي كرد. در آن نشست  يا منشي آقاي حسن  يا معاون  سپهري آشنا شدم كه به عنوان دستيار 
حسن افتخاري به طور مفصل در مورد روش تدوين برنامه استراتژيك كانون عالي برايم توضيح داد و من هم 
گزارش آن را نوشتم و بعد از چاپ آن هم چه دعواي عجيب و غريبي در هيأت مديره وقت كانون عالي به 
راه افتاد كه شايد روزي گزارش مشروح آن را روايت كنم. اما حتي يادآوري آن دعوا مو بر تنم سيخ مي كند 
كه چطور هيأت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران )كعاصكا(، كه به قول خودشان، »در 
رأس هرم تشكيالتي كارفرمايان« قرار دارد، چقدر بد و حتي چقدر فاجعه آميز اداره مي شود و مي شود و حتي 

كسي به صرافت اينكه فكري براي اين قضيه بكند نمي افتد. 

همين جا بايد بگويم فردي كه من و خانم سپهري و آقاي افتخاري را به هيأت مديره كعاصكا معرفي كرد 
كسي نبود جز مهندس بهرام شهرياري. همين فرد بود كه سبب شد تا شركت حامي سيستم با سرمايه  گذاري 
برخي از اعضاي انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو تأسيس شود كه در آن سال ها شهرياري 
يكي از اعضاي هيأت مديره آن انجمن هم بود و از طريق همان انجمن به هيأت مديره كعاصكا هم رفته بود 
تا كعاصكا را فعال كند. مسؤالن شركت حامي سيستم كساني بودند كه از سوي سازمان صنايع كوچك وزارت 
صنايع براي عارضه يابي صنعت قطعه سازي با انجمن قطعه سازان همكاري كردند و نتيجه كارشان خيلي خوب 
بود. همانجا بود كه شهرياري و انجمن تصميم گرفتند شركت حامي سيستم را براي عارضه يابي بنگاه هاي 
قطعه سازي راه اندازي كنند. با عضويت شهرياري در هيأت مديره كعاصكا، حامي سيستم براي عارضه يابي 
كعاصكا هم وارد كار شد و تدوين برنامه استراژيك كعاصكا نيز حاصل اين تالش بود كه من گزارش آن 
را در نخستين شماره پيام كارفرمايان چاپ كردم. شهرياري من را هم كه نشريه انجمن قطعه سازان را منتشر 
مي كردم به هيأت مديره كعاصكا معرفي كرد و هيأت مديره هم من را به عنوان سردبير نشريه اشان تصويب 
كردند. به اين ترتيب، من، خانم سپهري و آقاي افتخاي توسط يك نفر - مهندس شهرياري - به هيأت مديره 
كعاصكا معرفي شديم. با اين همه، وقتي همراه با شهرياري، بعد از بازديد كارخانه اطلس ماشين،  از اصفهان 
برمي گشيتم و من فهرست اوليه اعضاي »كارگاه هم انديشي عرف پارلماني« را به شهرياري نشان دادم، او شرط 

گذاشت:  در اين گروه يا جاي من است يا جاي اين دو نفر.

مي دانستم كه در خود شركت حامي سيستم بين دو نفر بنيان گذار اوليه دعوا شده است و يكي از آنان كه دكتر 
بود از شركت رفته است و كار به جايي رسيده كه اثاث هاي او را بيرون ريخته اند. حتي مي دانستم كه اين دو 
نفر، به صورت علني از شهرياري بد مي  گويند، و احتمال مي دادم كه بين آنان دعوايي رخ داده باشد، اما تصور 
نمي كردم مرد دريا دلي مثل شهرياري اين چنين درخواستي را با چنين قاطعيتي مطرح كند. من، با شناختي كه 
از توان كارآفريني بسيار باالي شهرياري داشتم شرط او را پذيرفتم و ديگر در مورد تشكيل كارگاه هم انديشي 

عرف پارلماني با آن دو نفر حرفي هم نزدم. 

البته، تا آنجا كه به خاطر دارم، از همان ابتداء، فهرست را به ترتيب اهميت افراد به آنان نشان مي دادم تا اگر 
هر كدام از آنان با دعوت نفر يا نفرات بعدي موافق نبود، به كسي قولي نداده باشم. به همين خاطر، فهرست 
اوليه را اول نشان شهرياري دادم و وقتي او چنين شرطي گذاشت و من هم با اين تحليل كه حضور شهرياري 
در ترويج دستورنامه رابرت اثربخش تر است، شرط او را پذيرفتم و در اين زمينه ديگر حرفي هم با آن دو 
نفر نزدم. گرچه، پيش از اين و در دو گفتگوي سرپايي در پياده رو در مورد دستورنامه رابرت با هر دوي آنان 
صحبت كرده بودم. اما آن زمان هيچ صحبتي از تشكيل كارگاه گروه هم انديشي در ميان نبود. به همين خاطر،  
پرونده اين دو نفر به صورت موقت بسته شد تا وقتي اعضاء گروه هم انديشي افراد جديدي را براي دعوت 
به گروه معرفي كردند و اتفاقًا مهندس عطارديان كه يكي از اعضاي اوليه گروه بود، فقط همين دو نفر را به 
عنوان كارشناسان كانون عالي معرفي كرد تا به گروه دعوت شوند و سبب شد يك گره دراماتيك جالب در 
قصه ما شكل بگيرد:  از يك طرف شهرياري با اين شهر به گروه آمده كه آن دو نفر نباشند، از طرف ديگر، 
مهندس عطارديان كه چنين قولي را به كسي نداده حاال دعوت از همان دو نفر را پيشنهاد مي كند. جالب 
اينجاست كه عطارديان از شرط شهرياري با من اصاًل اطالعي نداشت و قرار هم نبود من اين نكته را به او 
يا ساير اعضاي مي گفتم. نكته ي جالب اينكه، من هم كه تمام اعضاي اوليه گروه را از ميان دوستان خود 
انتخاب كرده  بودم، اين دو نفر را براي عضويت در اين گروه مناسب مي دانستم. اما در برابر شرط شهرياري 
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از دعوت آنان صرف نظر كردم. تكليف من چه بود؟ نه مي  توانستم شرط خصوصي شهرياري را - كه فكر 
مي  كردم يك راز است - نزد عطارديان افشاء كنم و شهرياري هم مايل نبود در مورد شرط خودش در نشست 
عمومي حرفي برند. چون چندان معقول نبود هنوز هيچ يك از اعضاي حتي نمي دانستند كه بين اين سه نفر 
چه رفته است؟ و حق با كيست؟ و هيچ مرجع قانوني اي در مورد آن دو نفر حكمي صادر نكرده و هر نوع 
بحث در مورد آنان مستلزم آنان است كه امكان دفاع از خودشان داده شود. در حاليكه اصاًل كل اين بحث ها 

شايد براي گروه اهميتي هم نداشت. 

همين گره دراماتيك، مدت هاي مديدي ذهن من را به خود مشغول داشت. سعي كردم اشكال هاي كار را 
كه منجر به شكل گيري اين گروه شده بود بررسي كنم تا دست كم ديگر تكرار نشود. اما براي خود اين 
گره راهي به نظرم نمي رسيد. به ويژه كه اصرار عطارديان بر عضويت اين دو نفر نشان مي داد كه او، به رغم 
آشنايي احتمالي با دعواي شهرياري با آن دو نفر، حق را به طور كامل به شهرياري نمي دهد، وگرنه، اگر از 
نظر عطارديان حق با شهرياري بود، همكاري با اين دو نفر را ادامه نمي داد. در حاليكه او،  آنان را به عنوان دو 
كارشناس شايسته كعاصكا به سازمان بين المللي كار و محاففل سه جانبه داخلي و خارجي اعزام مي كند و من 

هم آن دو را براي عضويت در گروه مناسب مي دانستم. 

در خالل مباحثي كه سر اين موضوع در گروه هم انديشي عرف پارلماني درگرفت، شهرياري به عنوان يك 
نكته منفي به اطاعت كوركورانه اين دو از عطارديان اشاره كرد و خطاب به عطارديان گفت شما هر كار كه 
به اين ها بگوييد انجام مي دهند كه معناي ضمني آن مي شد اين باشد كه »اما داود حسيني با اينكه با شما كار 
مي  كند فردي مستقل است كه نظرات خودش را دارد و دنباله رو نيست«. شايد. براي اينكه وقتي در جريان 
انتخابات هيأت مديره از سوي رئيس آن تقلب شد و آقاي عطارديان و برخي ديگر از اعضاي هيأت مديره 
سكوت و الپوشاني را به مصلحت كعاصكا مي دانستند من طي نامه اي اعالم كردم كه با اين شرايط نمي توانم 
كار كنم چون به عنوان نويسنده بايد حقايق را بنويسم و نوشتن حقايق را هم شما مصلحت نمي دانيد و من 
دروغ هم نخواهم نوشت. اما عطارديان راه حل مناسب تري پيشنهاد كرد: اصالً  الزم نيست در اين مورد چيزي 
منتشر شود. و در مورد انتخابات هيأت مديره هيچ خبري در سايت و در نشريات كعاصكا منتشر نشد و من 

هم كه به خواسته خودم رسيده بودم به كار خودم ادامه دادم. اما دروغ سرهم نكردم. 

آخر كار
خوشبختانه، بحث دعوت از افراد جديد به دليل مختلف كش پيدا كرد و سرانجام اين پيشنهاد تصويب شد 
كه تمام افرادي كه از سوي اعضاء به گروه دعوت مي شوند حق دارند وارد گروه شوند. به اين ترتيب، اگر 
عطارديان بر نظر خود اصرار مي  كرد مي توانست آن دو را هم دعوت كند. اما اين ماجرا با بيماري او و بستري 
شدن عطارديان همزمان شد و اعالم كرد كه به خاطر بيماري ديگر نمي تواند در نشست هاي گروه شركت 
كند. روابط شهرياري هم با عطارديان بهبود پيدا كرد. و من هم از اين فرصت استفاده كردم و ماجراي شرط 
شهرياري را با عطارديان در ميان گذاشتم و او هم ديگر نسبت به دعوت از آنان اصراري نكرد و قضيه موقتًا 

فراموش شد.

با اين همه، بعد از آنكه قرار شد كارگاه هايي غير از و در كنار كارگاه هم انديشي عرف پارلماني سازماندهي 
شود و به خصوص وقتي تصميم گرفتم انجمن هاي دوستي را براي آموزش عرف پارلماني سازماندهي كنم، 
يكي از كساني كه براي دعوت مناسب به نظرم رسيد خانم سپهري بود. او عضو هيأت مديره انجمن  زنان 
مدير و كارآفرين  است و مي تواند در آموزش و ترويج دستورنامه رابرت نقش مثبتي ايفا كند. به همين خاطر، 
تصميم گرفتم، بدون آنكه بخواهم او را به كارگاه هم انديشي دعوت كنم، كليات عرف پارلماني را طي يك 
جلسه براي او توضيح بدهم و پيشنهاد كنم كه اگر موافق بود اين قواعد را در انجمن زنان مدير كارآفرين 
آموزش بدهيم كه او هم قبول كرد و قول داد به دفتر بيايد كه بعد از حدود دو ماه نيامد. به همين خاطر، بعد 
از انتشار نخستين شماره »اخبار كادرها«  يك نسخه را براي او ارسال كردم و تا ديرزو از او خبري نشد به 
همين خاطر ديروز به او زنگ زدم. بعد از احوالپرسي و تبريك سال نو علت نيامدنش را جويا شدم. خيلي ساده. 

بسيار گرفتار است و نمي رسد. همين.
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ناگهان اين سؤال به ذهنم رسيد كه آيا هنوز با مهندس افتخاريان كار مي كند؟ جواب داد بله. فكر كردم هر 
كاري بخواهد بكند البد آقاي افتخاريان هم با خبر مي شود. شايد از اين بابت ناراحت است كه چرا عرف 
پارلماني را فقط به او مي خواهم ياد بدهم. در حاليكه اتفاقًا اين افتخاريان بود كه حتي در حضور خانم سپهري 
از عطارديان  نااميد شدند،  از من  آنان، وقتي  بود. حتي  اعالم كرده  كارگاه  به شركت در  را  عالقه خودش 

خواستند كه به كارگاه دعوت شوند. 

به محض اينكه اين انديشه به ذهنم رسيد با خودم گفتم حاال كه قرار نيست خانم سپهري در كارگاه هم 
انديشي شركت كند، خوب، مي توانيم عرف پارلماني را در كارگاهي جداگانه به مهندس افتخاريان هم ياد 
بدهيم. بالفاصله پرسيدم: هنوز با افتخاريان كار مي  كنيد؟ جواب داد: بله. پرسيدم:  آقاي افتخاريان هم عضو 
انجمني چيزي هست؟ گفت بله او رئيس هيأت مديره انجمن شركت هاي صادراتي است )اسم دقيق انجمن 
آيا  ياد بدهيم.  اين قواعد را به اعضاي آن انجمن هم  االن يادم نيست(. گفتم بسيار خوب، پس مي توانيم 
مي توانم با افتخاريان صحبت كنم. گفت: بله همين األن آمد. بعد از من خواست تا گوشي را نگه دارم تا او 
گوشي را به افتخاريان بدهد و بعد از مدت نسبتاً  طوالني كه صداهاي پا و صندلي و آدم ها را از توي گوشي 

شنيدم،  صداي مردانه افتخاريان هم به گوشم آمد:  مشتاق ديدار. . . 

ستاد اجرايي سازماندهي به سازمان هاي مردم نهاد
بعد از احوالپرسي براي افتخاريان توضيح دادم كه مي خواهم نخستين شماره »اخبار كادرها« را برايش بفرستم 
و بعد مي  خواهم وقتي به من بدهد تا كليات دستورنامه رابرت را به او معرفي كنم تا اگر مناسب دانست براي 
آموزش آن به اعضاء انجمن تحت مديريتش اقدام كنيم. قبول كرد و در عين حال اضافه كرد كه او اين قضيه 
را با ستاد اجرايي سازماندهي به سازمان هاي مردم نهاد نيز در ميان مي گذارد تا به آنان هم آموزش داده شود. 

از مدت ها قبل، آقاي علي اكبر عبدالحسيني به من در مورد اين ستاد صبحت كرده بود. ظاهراً شوراي شهر 
جامعي  مسجد  مهندس  آقاي  دبيرش  كه  شوراياري ها،  هماهنگي  براي  دارد: يكي  هماهگي  ستاد  دو  تهران 
است و دبيرستاد اجرايي آن عبدالحسيني است و من به كارشناسان آن عرف پارلماني را آموزش مي دهم. اما 
ظاهراً تالش هاي عبدالحسيني براي معرفي عرف پارلماني به اعضاي ستاد رقيب موفق نبوده است. حاال آقاي 
افتخاريان به من وعده مي دهد كه اين موضوع را با مسؤالن ستاد سازمان هاي مردم نهاد نيز در ميان مي گذارد 

تا اين قواعد را به آن سازمان ها نيز آموزش بدهيم. چه چيزي بهتر از اين؟ 

بعد از گفتگو با افتخاريان، يك نسخه از »اخبار كاردها«  را براي او ارسال كردم. هنوز كه خبري نشده است. 
اما اين دو حركت، خيلي خوب بود و منتظر نتيجه كار هستم. 

واكنش دكتر وردي نژاد
ديروز ايميل از دكتر فريدون وردي نژاد به دستم رسيده بود. »اخبار كادرها« را خوانده بود و مي خواست خبر 
بدهد كه در خارج از كشور است و فعالً  نمي تواند در اين كارگاه  ها شركت كند. اما به دكتر معين،  دكتر اميري 
و دكتر جمالي )كه منظورش آقاي جمالي بود(  سالم رسانده بود و كلي از ماجرا تعريف كرده  بود. من هم اين 

نامه و پاسخ خود را به آن سه نفر رونوشت كردم. متن اين مكاتبات: 

جناب آقای داوود حسينی
سالم و درود بر شما. چقدر خوشحال شدم وقتی متن " كادرها " را ديدم و موجب بسی خوشحالی است 
كه با تالش و كوشش شما، اين كار مهم در ايران جای خود را باز می كند. متاسفانه من ايران نيستم و توفيق 
حضور در جمع شما را ندارم. خواهشمندم كه سالم گرم مرا به جنابان آقايان دكتر معين، دكتر جمالی و دكتر 

اميری برسانيد. 

شادكام و سرفراز باشيد
وردی نژاد
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عطارديان در بن بست
امروز صبح كه اين يادداشت ها را مي نوشتم، اين نكته به ذهنم رسيد كه شيوه ي دعوت عطارديان از اعضاء براي 
حضور در دبيرخانه كانون عالي خيلي مؤدبانه نيست. به عالوه، اگر نشست هسته مركزي گروه هم انديشي 
در دبيرخانه كانون عالي برگزار شود، براي جنبش كادرها دستاوردهاي بسيار بيشتري در پي خواهد داشت. 

به چند دليل:
1. برگزاري اين كارگاه ها در دبيرخانه كانون عالي وجه صنفي و قانوني و علني اين كار را به مراتب 

افزايش مي دهد.
2. مي شود خبر آن را از طريق سايت پيام كارفرمايان منتشر كرد

3. اعضاي فعلي هيأت مديره در جريان اين قضيه قرار مي گيرند و نسبت به اين قواعد كنجكاو مي شوند 
و مي توان اميدوار بود كه به مرور نسبت به آموزش اين قواعد در تشكل هاي كارفرمايي اقدام كنند. 

4. به حضور عطارديان در نشست ها استمرار مي دهد. 
5. در عين حال، ساير كارگاه ها را يا در دفتر ما و يا در مكان هاي ديگر برگزار خواهيم كرد تا اين جنبش 

بسط يابد و به يك جا منحصر نشود. 

به خاطر داليل باال، و به خصوص با توجه به حرف هايي كه روز سه شنبه با عطارديان در ميان گذاشتم و گفتم 
كه دو نشست ما به روز هاي تعطيل دبيرخانه كعاصكا برخورد و من نمي توانستم نشست ها را در آنجا بگذارم 
و مجبور شدم در دفتر خودم برگزار كنم، به نظرم الزم آمد كه نكاتي را به عطارديان بگويم. به همين خاطر 
فوري تلفن خانه اش را گرفتم. گفت بفرماييد: گفتم اميدوارم صداي نامأنوس من روز تعطيل شما را خراب 
نكند. مي توانستم لبخندش را روي صورت رنگ پريده اش مجسم كند. پرسيدم در شرايطي هستيد كه چند 
دقيقه اي صحبت كنم. مي دانم كه باز با نگاه بخشنده مي  گويد:  يك دقيقه ي تو كه ماشاءاهلل مي شود نيم ساعت 
اما باز هم بفرمائيد. گفتم: آقاي مهندس، من يك متني به اسم يادآوري براي اعضاء فرستادم كه خدمت شما 
هم ارسال كردم. گفت:  ديدم. ادامه دادم:  در آن متن يادآوري كردم كه شما پيشنهاد داده ايد كه نشست هاي 
گروه در دبيرخانه كانون عالي برگزار شود. قرار است كه در نشست روز يكشنبه آينده كه به اجبار در دفتر 
ما برگزار مي شود در مورد محل برگزاري اين نشست ها تصميم گيري شود. بعد ادامه دادم: شما خودتان بهتر 
مي دانيد كه حضور اين افراد در دفتر من باعث باال رفتن اعبتار دفتر من مي شود. اما من ترجيح خود من اين 
است كه اين نشست ها در دبيرخانه كانون عالي برگزار شود به اين دليل كه امنيت بيشتري براي گروه تعيين 
مي كند و اعتبار كانون را هم باال مي برد و ما مي  توانيم خبر اين فعاليت را هم منتشر كنيم، اما من به عنوان 
ميزبان نمي توانم از اين پيشنهاد دفاع كنم. به عالوه، وقتي خود شما تشريف نداشته باشيد،  اعضاء حق دارند كه 
اين دعوت را زياد جدي نگيرند. به همين دليل، پيشنهاد مي كنم، اگر در اين دعوت جدي هستيد، حدود يك 
ربع وقت بگذاريد و در جلسه يكشنبه حضور پيدا كنيد و خودتان اين دعوت را مطرح كنيد. و به خصوص 

بفرماييد كه خودتان هم مي توانيد در نشست هاي كانون شركت كنيد يا نه. تصميم با خود شما. 

سكوت كردم تا واكنش او را بفهمم. مي دانستم عطارديان فردي فرهيخته است و رفتارهايش واكنشي نيست. 
كمي مكث كرد. حدس زدم دارد پيشنهاد من را سبك سنگين مي كند. بي سليقگي  است كه فردي به نيابت از 
كسي كه قرار نيست در مهماني شركت كند، مهمان دعوت كند. هركس جاي اعضاء گروه باشد از اين روش 
دعوت ميزبان خوشش نخواهد آمد. به من گفت:  خيلي خوب. فردا به خانم بااليان يادآوري كن تا قضيه را 
بررسي كنم. حدس زدم ممكن است براي همين ساعت او كاري پيش بيني كرده باشند. حاال اگر نيايد، من 
فقط دعوت او را منعكس خواهم كرد و از روي موضوع خواهم گذشت و سعي خواهم كرد كه نشست در 
دفتر خودم باشد. اما هنوز فكر مي كنم كه اين نشست گروه اوليه هم انديشي عرف پارلماني كه حد اكثر تا 4 
ماه ديگر ادامه خواهد داشت ،  و نشست هاي كل گروه در دبيرخانه جا نمي  گيرد، بسيار مفيدتر است كه در 

دبيرخانه كعاصكا برگزار شود. 

حاال بايد به اين موضوع فكر كنم كه قضيه را چگونه به اعضاء انتقال دهم. نتيجه را يا آخر شب و يا بعداً  
يادداشت خواهم كرد. 
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دوشنبه 9 ارديبهشت 1392
از روز جمعه تا روز يكشنبه كه دومين نشست گروه هم انديشي هرف پتارلماني در دفتر كادرها برگزار شد، 
موفقيت ها آنقدر زياد بود و من هم، طبق تعهدي كه براي خودم ايجاد كرده ام آنقدر به خودم جايزه دادم كه 
از ظهر يكشنبه تا حاال كه غروب دوشنبه است، هنوز نشئه  ي اين موفقت ها هستم. حاال فكر مي كنم نيروي 

الزم براي گزارش نسبتًا مشروح رويدادهاي اخير را كسب كرده باشم. 

گفتگو با بهشتي
گفتگو با بهشتي هميشه منشأ خير بوده است. در سال هاي اخير تنها كسي كه بعد از تعطيالت اداري نوروز 
بهانه اي  دنبال  هميشه،  مثل  راستش،  نرفتم.  امسال  اما  است.  بوده  او  رفته ام  مالقاتش  به  ديدني  عيد  براي 
مي گشتم كه به ديدارمان معنا بدهد. اگر حرف تازه اي براي گفتن يا تجربه ي تازه اي براي مبادله نباشد، عيد 
ديدني به چه درد مي خورد؟ اين بهانه را وقتي يافتم كه تصميم گرفتم گزارش عملكرد گروه هم انديشي عرف 
پارلماني را - كه در واقع كادر يك محسوب مي شود - طوري تهيه كنيم كه بشود آن را به صورت يك كتاب 
در معرفي دستورنامه رابرت به طور علني و همگاني منتشر كرد. در اين صورت، بايد با مهندس بهشتي و 
مهندس عطارديان كه هركدام به داليلي از تداوم همكاري با گروه عذر خواستند، گفتگو مي شد. اما در گزارش 
خود در مورد عدم تداوم همكاري اين دو شخصيت چه بايد مي گفتيم؟ البته، مهندس عطارديان عذر پزشكي 
داشت كه تا حدودي موجه مي نمود. اما مشغله فراوان و خستگي يا داليلي از اين دست براي قطع همكاري 

چندان موجه و قانع كننده به نظر نمي رسد. 

تجريه ا ي بد براي تأمل 
نفرستادن  دليل  عنوان  به  گروه  از  وي  استعفاي  به  من  اشاره ي  به  واكنش  در  عطارديان  مهندس  وقتي  اما 
نتوانستم در نشست ها شركت  بلكه  ندادم،  استعفاء  كادر يك گفت: من كه  صورتجلسه و دستور جلسات 
كنم، جا خوردم. چه خطاي فاحشي! حتي به خاطر دارم تصميم مبني بر عدم ارسال صورتجلسات و دستور 
جلسات را به اعضاي ايميل زدم و به آنان خاطر نشان كردم كه به دليل استعفاي آقاي مهندس عطارديان نشاني 
ال نامه)به جاي ايميل( وي از فهرست دريافت  كنندگان حذف و به جاي آن نشاني ال نامه آقاي عبدالحسيني 
دبير ستاد  اجرايي شوراياري هاي تهران افزوده شد. اما هيچ يك از اعضاي گروه نيز از من نپرسيد كه مگر آقاي 
عطارديان استعفا كرده است؟ مگر استعفاي او در گروه مورد بررسي قرار گرفته است؟ و مگر گروه با استعفاي 
او موافقت كرده است؟ و مهم تر، مگر گروه شرايط استعفاي فرد را تعريف كرده است؟ و اگر تعريف نكرده، 
كه نكرده، در اين زمينه دستورنامه رابرت چه مي گويد؟ و آقاي منشي موقت، شما چطور به خودت اجازه 

دادي سرخود اين تصميم را بگيري و به فرد محترمي از سوي گروه بي احترامي كني؟

تصميم درجا
همين حاال كه بند باال را مي نوشتم به ذهنم رسيد كه اين موضوع و نيز روش برخورد با مهندس بهشتي را به 
عنوان دو تجربه مهم از نقطه نظر دستورنامه با دقت تحليل كنم و گزاش آن را به عنوان يك تجربه آموزشي 
در اختيار گروه قرار دهم. به همين خاطر موضوع را در صفحه يكشنبه 22 ارديبهشت سررسيد يادداشت كردم 
تا فراموش نكنم: كشف يك راه حل جالب ديگر! )جايزه ام اينكه چند لحظه اي در دفتر قدم زدم و از پنجره 

درختان و آسمان زيبا را تماش كردم(.

عبرت از تجربه اول
خوشبختانه مهندس عطارديان فردي بسيار شكيبا و سليم النفس است كه از اين برخوردهاي چه بسا برخورنده، 
دست از تالش براي كارگروهي نمي كشد. به همين خاطر وقتي برايش توضيح دادم با اين تصور كه شما 
استعفا داديد و از اين بابت عذر خواهي كردم و توضيح دادم كه از اين پس صورتجلسات و دستورجلسات 
را برايتان ارسال خواهم كرد، به عالمت تشكر سر تكان داد. اما تأكيد كرد كه به همان دليل پزشكي و نداشتن 
فرصت قادر به حضور در نشست هاي گروه نيست. من گفتم پس به من اجازه بدهيد شرط شما را در گروه 
مطرح كنم و طبق تصيم گروه عمل خواهيم كرد. اما مي خواهم شخصًا از شما تقاضا كنم كه قول بدهيد دست 
كم در برخي از نشست هاي مهم گروه و نيز در برخي از فعاليت هاي مهم گروه حاضر شويد. مي خواست با 
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درخواست من مخالفت كند اما فوراً به صحبتم ادامه دادم و گفتم به عنوان نمونه، قرار است يك بوردي براي 
دادن گواهينامه به كساني كه دستورنامه رابرت را فرامي گيرند، ايجاد كنيم و امضاي شخصيت هايي مانند شما 
به اين گواهي نامه ها اعتبار خواهد داد. منظورم اين است كه از حضور در چنين بوردي، اگر در سال هاي آتي 
شكل گرفت خودداري نكنيد. اما ذهن خودم واكنش عطارديان به اين بلندپروازي هاي من را حدس زد: اي 
بابا، حاال كو تا آن بورد تشكيل شود؟ اين حرف را نزد. اما لبخندش و نوع حالتي كه به صورتش داد جز اين 
معنايي نداشت. و من هم يكي از ايده هاي مهم مربوط به كاركردهاي گروه هم انديشي را به او منتقل كرده 

بودم. برد - برد. 

تفاوت دو مورد
در همان حال كه با عطارديان گفتگو مي كردم بخش ديگري از خودآگاه ذهنم مشغول كلنجار رفتن با مورد 
آقاي بهشتي و بررسي تفاوت هاي اين دو مورد با هم بود: عطارديان تا آخرين روز هاي سال 91 و درست تا 
پيش از آنكه به دليل گرفتگي رگ آئورت به بيمارستان منتقل شود و تا پيش از ممنوعيت اكيد از سوي پزشك، 
بدون يك بار غيبت و حتي تأخير در تمام نشست هاي گروه هم انديشي شركت كرد. اما مهندس بهشتي بعد از 
شركت در دو نشست، از ادامه كار عذر خواست. بنا بر اين آيا ممكن است بهشتي هم با ادامه عضويت خود 
در گروه مشروط به اينكه ملزم نباشد در تمام نشست هاي گروه شركت كند، موافقت كند؟ اگر موافقت مي كرد 
يك دستاورد بسيار بزرگ براي گروه بود، اما آيا اين يك سنت نمي شود كه بسياري از اعضاء به دليل مشغله 
زياد از حضور در نشست هاي گروه خودداري كنند؟ در اين صورت براي اين معضالت چه بايد كرد؟ اين ها 
از جمله برخي از مسائلي بودند كه ذهن من را در روزهاي آخر هفته گذشته به خود مشغول كرده بودند تا 

اينكه سرانجام براي آن ها راه حل هاي معقولي يافتم.

فكر مي كنم روز چهارشنبه هفته گذشته بود كه از خانم بهرامي منشي آقاي بهشتي خواستم تا اگر ممكن است 
مالقات ما را در روز شنبه آينده بگذارد. چون قرار است نكاتي را با مهندس بهشتي در ميان بگذارم كه نتايج 
آن را بايد در نشستي كه روز بعد، يعني يكشنبه 8 ارديهبشت برگزار مي شود گزارش كنم. خانم بهرامي قول 
داد اما از من خواست كه صبح روز شنبه براي قطعي شدن ساعت مالقات به او تلفن كنم. مالقات در ساعت 
3 عصر روز شنبه تعين شد. 5 دقيقه مانده به ساعت 3 جلو دفتر بهشتي بود. صبر كردم تا رأس ساعت 3 زنگ 
زدم اما تا ساعت 3/30 در دفتر مهندس انتظار كشيدم سرانجام وارد اتاقش شدم. بعد از احوالپرسي، تبريك 
سال نو و گزارشي از وضعيت چسبندگي مفصل ران چپم و تشخيص دكتر مبني بر اينكه بايد مفصل عوض 
كنم، و شنيدن خاطرات مهندس بهشتي از آخرين درمان هاي مربوط به دو مفصل زانو، وارد اصل بحث شدم 
و از جمله بعد از نقل وضعيت پزشكي عطارديان و خطايي كه در مورد استعفاي وي مرتكب شدم از بهشتي 
پرسيدم اگر موافق باشيد صورتجلسات و دستورجلسات براي شما هم ارسال شود و شما هم عضو گروه 
باشيد. نگران بودم كه چه پاسخي خواهد داد. خيلي خوشحال شدم وقتي جواب داد من كه خيلي دوست 
داشتم عضو گروه باشم. اما گفتم كه واقعًا نمي توانم در تمام نشست هاي گروه شركت كند و از اين بابت خيلي 
هم ناراحت هستم. ياد افتاد كه در آخرين مالقاتي كه با او داشتم چه جمله ي تشويق كننده مهمي به من گفت 
كه از نقل دوباره آن صرف نظر مي كنم. خيلي خوشحال شدم و به او گفتم پس از اين به بعد صورتجلسات 
و دستورجلسات را از طريق ايميل براي آقاي ابوترابيان ارسال مي كنم تا به دست شما برساند. قبول كرد. در 
ادامه گفتم اگر اجازه بدهيد تمايل شما را به گروه منتقل مي كنم و طبق تصميم گروه عمل خواهيم كرد اما من 
مطمئنم گروه  هم به عضويت شما افتخار خواهد كرد. در ادامه از او هم خواهش كردم تا قول بدهد تا دست 
كم در بعضي از نشست هاي مهم گروه شركت كند. او هم قول داد و سراغ موضوع اصلي رفتيم. اما اين پرسش 
به ذهنم رسيد كه چرا من از نيامدن اين دو نفر ناراحت شدم؟ در حالي كه مي دانستم در دستورنامه  بعداً 
رابرت هم تأكيد شده است كه نصاب در انجمن هاي داوطلبانه مي تواند و بايد خيلي كم تر از اكثريت باشد؟ 

كشف هاي جديد
بعد از نوشتن بخش هاي اوليه بند باال بود كه براي هواي تازه به حياط رفتم. چند روز قبل براي درختان مو 
با كمك سيم مفتولي در اطراف حياط داربست درست كردم و حياط به يك باغ كوچك و قشنگ بدل شده 
است. يكي از پاداش هايي كه به خودم مي دهم قدم زدن در حياط و تماشاي پرندگان و درختان و آسمان 
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است. هنگام آبد دادن به باغچه بود كه متوجه شدم ذهنم چند كشف جديد هم كرده است كه اگر آن ها را 
يادداشت نكنم از بين خواهد رفت. اين كشف ها در پاسخ به اين سؤال بود كه براي جذب اعضاء به حضور 
در نشست هاي هم انديشي چه بايد كرد؟  و اصاًل چه ضرورتي دارد كه تمام اعضاء  در تمام نشست ها شركت 
كنند؟ اگر با اصالح دستورنامه موافقت كنند كه مجمع با حضور هر تعداد عضو رسميت دارد، چه مانعي براي 
كار جمعي داوطلبانه است؟ هيچ. اما من چرا ناراحت مي شوم وقتي تمام اعضاي يا حتي وقتي يك عضو هم 
در جلسه شركت نمي كند؟  پاسخش را دريافتم:  بين مجامع هم انديشي و مجامع ساير انجمن هاي داوطلبانه 
يك تفاوت اساسي وجود دارد. مجمع ما يك كارگاه آموزش قواعد دستورنامه رابرت هم هست. به عالوه، 
مجمع ما قرار است به عنوان يك مجمع ملي متكفل ارتقاء عرف پارلماني و ترويج دستورنامه رابرت يا قواعد 
استاندارد اداره مجامع و شورها و سازمان هاي عضويتي شود. به همين خاطر وقتي عضوي در مجمع حضور 
نمي يابد، در واقع در كارگاه آموزشي شركت نكرده است. و اين با حضور يك عضو در مجامع سازمان هاي 

ديگر تفاوت دارد. 

وقتي عضوي در يك مجمع انجمن شركت نمي كند اما تصميمات آن مجمع را مي پذيرد،  در واقع از حقوق 
خود براي دادن پيشنهاد، شركت در مذاكره و دادن رأي محروم كرده است. اين حق اوست و در كار داوطلبانه 
گروه هيچ اشكالي هم ندارد. اما در كارگاه هم انديشي ما غيبت افراد سبب خواهد شد كه نتوانند به خوبي در 
ترويج عرف پارلماني در كشور مدد برسانند. اين مشكلي است كه سبب ناراحتي من به عنوان معلم دستورنامه 
رابرت مي شود. اما براي اين مشكل چه راه حل هايي مي توان يافت؟ كشفيات امروزم در واقع چند پاسخ به 

اين مشكل است:

تشويق و تنبيه
بهترين ابزار تربيت تشويق و تنبيه است. از اين ابزار بايد در تربيت دستورنامه رابرت بيشترين بهره را برد. 
يكي از جاهايي كه مي توان از اين ابزار استفاده كرد، صورتجلسات و دستورجلسات است. به اين معنا كه در 
هر صورتجلسه و در هر دستور جلسه مي توان فقط به صورت اشاره خاطر نشان كرد كه در اين جلسه در كنار 
تصميم ها و كارهاي عادي مجمع، كدام نكات آموزشي مطرح شد يا قرار است مطرح شود. اين امر اعضاء 

را تشويق خواهد كرد تا حتي المقدور در مجامع گروه كه كارگاه  آموزشي هم هستند بيشتر مشاركت كنند. 

ياد  را  رابرت  دستورنامه  كه  ميزاني  با  متناسب  عضاء  و حقوق  تكليف  و  منزلت  كه  است  اين  ديگر  نكته 
مي  گيرند ارتقاء يابد. يعني اعضاء از برخي جهات حق مساوي داشته باشند، اما براساس تجربه و مهارت و 
ميزان شركتشان در مجامع و نمراتي كه در امتحانات مي گيرد، رتبه بندي شود و مثاًل فقط افرادي كه بيشترين 
رتبه را مي آورند بتوانند كانديداي عضويت در هيأت مديره يا عضويت در بوردهاي ممتحنه و از اين قبيل 
شوند. همانطور كه در انجمن ملي پارلمانتارين هاي آمريكا و در مؤسسه آمريكايي پارلمانتارين ها نيز سه نوع 

عضويت وجود دارد ما هم مجبور مي شويم اعضاء كادر اول را رده بندي كنيم.

نكته سوم اين است كه اگر اعضاي گروه نتوانستند در مجامع يا كارگاه هاي گروه شركت كنند مي شود براي 
آنان كارگاه ها يا كالس هاي خصوصي تشكيل داد و البته بايد هزينه اش را هم بپردازند. 

به نظرم سه راه حل فوق را مي شود در مورد تمام كارگاه ها و به خصوص كارگاه هم انديشي عرف پارلماني 
به كار برد و اعضاء را تشويق كرد تا در مجامع شركت كنند. 

و اما گفتگو با مهندس
با اينكه براي مهندس هدف از گفتگو و حتي پرسش هاي اصلي را به عنوان محور گفتگو ها ارسال كره بودم و 
ايشان نيز آن ها را خوانده بود، با اين همه، گفتگو را با مرور اجمالي هدف از اين گفتگو آغاز كردم و توضيح 
دادم قرار است گزارش عملكرد سال اول گروه را طوري تهيه كنيم كه اگر گروه موافقت كرد با انتشار علني 
آن به آموزش دستورنامه رابرت كمك كرده باشيم و اين كتاب مقدمه اي باشد به چاپ كتاب اصلي دستورنامه 
رابرت. و اين مباحث از زبان 12 نفر عضو گروه مطرح شود. خوب. بهشتي با اين هدف نيز موافق و حتي 
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مشوق آن بود و به همين هدف گفت را شروع كرديم، اما به مرور و در جريان همان گفتگو بود كه دريافتم 
جايي از كار اشكال دارد و در مسير غلطي حركت را هدايت مي كنم و مقصر هم خودم هستم. 

خصوصيات كم نظير بهشتي
از همان سال هاي اولي كه با بهشتي آشنا شدم، يعني از سال 1370 كه با كمك دوست قديمي خودم فيروز 
شهرزاد سازمان سينمائي ديگر را راه اندازي كرديم، و نخستين فيلمنامه هايم را به فارابي دادم و چندين مالقات 
چندين ساعته با بهشتي داشتم، او را ذهني يافتم كه سخت در تالش فهم جامعه ي معاصر ايران است. در هر 
مالقات،  به شرطي كه منجر به گفتگوي نسبتًا طوالني مي شد، درمي يافتم كه وي در اين مسير گام هاي بلندي 
به جلو برداشته است. اما در جريان گفتگو اين امكان فراهم نمي شد كه بشود چارچوب مفهومي بهشتي را 
كه به نظر مي رسد حاصل تالش هاي ذهني خودش باشد، و مي كوشد با آن چارچوب مفهومي تحوالت ايران 
معاصر را توصيف كند نقادي كرد. الزمه نقادي وجود يك سند مكتوب است. و چنين سندي، تا آنجا كه به 
دست من رسيده است، نخستين بار تفريبًا همزمان با انتشار سند »خالصه  مطالعات طرح استراتژي توسعه 
صنعتي كشور« كه در تير ماه سال 1382 از سوي دكتر نيلي و دوستانش منتشر شد به دست من رسيد. عنوان 
اين سند كه در آن فشرده ي يكي از سخنراني هاي مهندس بهشتي در آن چاپ شده است اين بود: »گزارش 
نخستين هم انديشي فرهنگ و صنعت« كه روز هاي 27 و 28 خرداد 1382 در سالن اجتماعات ساپكو برگزار 
شده بود. مهندس بهشتي در آن سال ها رئيس سازمان ميراث فرهنگي بود و بعد از مالقاتي در دفتر وي متوجه 
شدم كه تك تك سلول هاي بهشتي دارد تمام تاريخ اين سرزمين را با تمام قدرت جذب مي كنند. بهشتي كه 
عاشق ايران بود انگار در بهشت دلخواهش زندگي مي كرد. و خوب، مرور گذشته ي ايران و به ويژه تاريخ 
معماري ايران فردي مانند بهشتي را در مسير فكري  كه طي مي كرد محكم تر و استوارتر مي ساخت. با اين 
همه، وقتي صحبت هاي بهشتي را در آن همايش با دقت بيشتري نقادي كردم متوجه شدم، دستگاه فكري 
بهشتي هر چند از قطعات و تأمالت و كشفيات بسيار ارزشمندي تشكيل شده است اما متأسفانه هنوز انسجام 
تئوريك الزم را نيافته است و اين فقدان انسجام يكي از مشكالت هر بحثي در مورد تاريخ اجتماعي ايران 
است و به مهندس بهشتي هم منحصر نمي شود. اساسًا ملت ما تازه مشغول خلق ايرانشناسي خود شده است. 
يعني تازه امكان خودشناسي ايرانيان، كه براي يونانيان، قرن هاي پيش از ميالد مسيح ممكن شد، تازه دارد 
ممكن مي شود و تالش هاي افرادي مانند دكتر شعباني، استاد عزيزم در دانشگاه ملي، سيد جواد طباطبائي و 

سيد محمد بهشتي و ساير متفكران معاصر نمون هايي از اين تالش هاست. 

مقايسه دو سيد
اتفاقًا وقتي »گزارش هم  انديشي فرهنگ و صنعت« به دستم رسيد، مشغول نوشتن گزارشي در مورد استراتژي 
»قطعه سازان  مجله  شماره  پانزدهمين  در  اصلي  گزارش  عنوان  به  بود  قرار  كه  بودم  كشور  صنعتي  توسعه 
خودرو« منتشر شود. كتاب هاي سيد جواد طباطبائي و كتاب »خالصه  مطالعات طرح استراتژي توسعه صنعتي 
كشور« و نيز كتاب »گزارش هم انديشي فرهنگ و صنعت« و به ويژه خالصه ي سخنراني مهندس بهشتي در 
اين كتاب، از جمله منابع اصلي من براي نقادي وضعيت اجتماعي و فرهنگي ايران امروز شد. اين گزارش در 
چندين قسمت در مجله قطعه سازان خودرو به چاپ رسيده است و من هميشه دوست داشتم يك نسخه از  
آن را به دست مهندس بهشتي برسانم اما هميشه هم فراموش كردم. اميدوارم اگر فراموش نكنم در نشست 

بعدي به دست او برسانم. 

تأمل در صحبت هاي جالبي كه گزارش هم انديشي فرهنگ و صنعت از مهندس بهشتي نقل كرده بود من 
نظام  سربرآوردن  از  خود  كاپپتال  در  ماركس  كه  توصيفي  با  بهشتي،  مهندس  كه  كرد  ترديد  اين  دچار  را 
سرمايه داري در اروپا ارايه داده است آشنا نيست. در حاليكه من از همان آغاز جدي شدن تأمالتم نسبت به 
وضعيت خاص تاريخ ايران، به اين موضوع فكر كرده كه چرا در كشوري مثل ايران و حتي مصر، هند، چين 
و ساير تمدن هاي باستاني نظام سرمايه داري سر برنياورد؟ ماركس با دقت حيرت انگيزي نشان مي دهد كه 
چطور نظام سرمايه داري همانطور كه يك جنين در يك رحم رشد مي كند، در اروپاي بعد از قرون وسطي و 
از درون نظام فئودالي اروپا سر برآورد. اگر كسي مانند ماركس به پيدايش نظام سرمايه داري بنگرد و وضعيت 
ايرن، مصر، چين و هند را هم مورد توجه قرار بدهد به اين نتيجه مي رسد كه در تاريخ چند هزار ساله ي اين 
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تمدن ها امكان سربرآوردن نظام سرمايه داري وجود نداشته است. اما مهندس بهشتي بدون چنين نگرشي و با 
تأمل در توانمندي هاي صنعت گران ايران قديم و باستان مي كوشد توضيح دهد چرا آن همه صنعت و صنعتگر 
و فناوري به زوال كشيده شد و امروز صنعتگران دنبال رو روند هاي فتاوري در كشورهاي صنعتي هستند. در 
همين سخنراني هم مي توان نطفه ي تئوري را ديد كه بعدها به عنوان »مهندسي ايران«  تدوين شد و در يك 
مقاله نشبتًا بلند انتشار يافت. پيش از پرداختن به مقهوم مهندسي ايراني خوب است همين جا بحث قبلي را به 
اين ترتيب جمع بندي كنم كه در گزارش اصلي قطعه سازان شماره 15 )مرداد ماه 1382( سعي كردم اين نكته 
را توضيح دهم مشكل اصلي يك مشكل سرزميني است . يعني به خاطر كم آبي در ايران، افزايش جمعيت به 
معناي رفاه و رونق و سربرآورن طبقه ي سرمايه داري كه موتور محرك نظام سرمايه داري شد نبود. در نتيجه، 
در ايران نظام سرمايه داري به وجود نيامد تا صنعت را و روابط صنعتي را به صورت »انقالبي و پي  اندر پي« 
متحول كند و به قول ماركس در مانيفست، نظام هاي ماقبل سرمايه داري مجبور بودن ساختارهاي قديمي خود 

را حفظ كنند و حفظ هم كردند تا نظام سرمايه داري آن ها را در سطح جهان از بين برد. 

مهندسي ايراني
بعدها متن مقاله ي مهندسي ايراني را از خود مهندس بهشتي گرفتم تا بخوانم و نقد آن را بنويسم و به ايشان 
بدهم. مقاله را خواندم اما از نوشتن نقد آن منصرف شدم. چرا؟ چون به نظرم چارچوب مفهومي آن ضعيف 
بود و مايل نبودم تالش هاي عظيم فكري مهندس بهشتي را با گفتن چنين نظري، كه مي دانستم اگر دست به 
قلم ببرم، خيلي هم تند و بي  رحمانه از آب در مي آمد، بدهم. فكر مي كردم مهندس بهشتي يك جا نمي ايستد 
و مدتي بعد خودش به ضعف هاي مقاله پي خواهد برد. و اتفاقًا در گفتگوهاي روز شنبه نيز بحث مهندسي 
ايراني مطرح شد. من گفتم در مفهوم »مهندس« اين معنا هم مندرج است كه هنگام كار از جمله به تپوگرافي 
يا مختصات محل توجه كند. در نتيجه مهندسي كه يه اين نكات توجه ندارد . . . خود مهندس بهشتي حرف 

من را قطع كرد و گفت:  اصاًل مهندس نيست. 

كل نقدي  هم كه قرار بود من به مقاله ي مهندسي ايراني بنويسم همين نكته بود كه حاال خود مهندس بهشتي 
بيان مي كرد.: يك مهندس، يك مهندس واقعي، بايد به مجموعه ي پيچيده اي از مسائل و از جمله به مختصات 
جغرافيايي و اجتماعي و فرهنگي محل توجه كند. اگر به هر دليل توجه نكند يك نامهندس است. در نتيجه 
برخالف  ايران  امروز  مهندسان  چرا  اما  مي شود.  بي معنا  غيرايراني  مهندس  برابر  در  ايراني  مهندس  بحث 
مهندسان  به  منحصر  كه  مواجه مي شويم  با مشكلي  ما  اين صورت  در  نامهندس هستند؟  اينقدر  اسالفشان 
ناپروفشنال هستند.  امروز همين قدر  ايران  در  پروفشن ها )حرفه اي گراها(  تمام  استثناء،  بدون  تقريبًا  نيست. 
چرا؟ مي دانم كه مهندس بهشتي نيز مانند بسياري از متفكران معاصر ايران سال ها و حتي دهه هاست كه به 

اين سؤال فكر كرده است و مي كند. 

در گفتگوي هاي اخيري كه با مهندس بهشتي داشته ام به نظر مي رسيد در مورد اصلي ترين علت بحران هاي 
اخير جامعه ايراني توافق نظر داريم. وي براي من توضيح داده بود كه اين بحران بيش از هرچيز محصول 
جاكن شدن امواج روستائياني است كه به شهرهاي بزرگ و به ويژه به تهران مهاجرت كردند. با اين همه، در 
جريان گفتگوي روز شنبه متوجه شدم، كه هرچند در اين زمينه توافق نظري بين ما زياد است، اما وقتي وارد 

جزئيات مي شويم، با هم تفاوت نظر پيدا مي كنيم.

در جريان گفتگو به مهندس بهشتي گفتم اين يك مصاحبه نيست كه من گفتگو  با اعضاي گروه را جدا جدا 
و كنار هم و در يك مجموعه منتشر كنم. چرا، چون سؤال ها و موضوع و تجربه مشترك است در نتيجه اين 
خطر بسيار جدي است كه مطالب بسيار تكراري و غيرقابل چاپ شود. بعد خودم توضيح دادم راهكاري كه به 
نظرم رسيده اين است كه افراد مختلف به نكات مختلفي اشاره كنند و من مجموعه ي آن ها را كنار هم مونتاژ 
مي كنم. و چون موقع نوشتن شما حضور نداريد كه به نقدهاي من پاسخ بدهيد، من مجبورم نقدهايي كه بعداً 
ممكن است به ذهنم برسد االن مطرح كنم تا شما فرصت پاسخ دادن داشته باشيد. به همين خاطر من ضبط 
صوت نياورده ام و اين مصاحبه بيشتر يك گفتگو جدلي خواهد شد و بهتر است نتيجه مورد توافق منتشر شود. 
مهندس بهشتي با پيشنهادهاي من موافق بود اما تمايل داشت كه پيش از طرح نكات خاص مورد نظر من 
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كلياتي را بيان كند كه به نظرش بسيار مهم است و بديهي است كه من هم با تمام وجود استقبال كردم و آن 
لحظه به ذهنم نمي رسيد كه اين مسير به بن بست منجر خواهد شد. به همين خاطر، من هم موافقت كردم و 

مهندس بهشتي به بيان مقدمه ي گفتگو پرداخت. 

گذر از بحران مدنيت به مدنيت
ساعت 9/30 شد. با اينكه خيلي مطلب باقي مانده است، ادامه بحث را فردا يادداشت خواهم كرد. كارهاي 

ديگري هم دارم كه بايد به آن ها برسم. 
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سشنبه 10 ارديبهشت 1392
در  نشسته ام.  ماشين  پشت  بهشتي  مهندس  با  گفتگو  ادامه خاطرات  نوشتن  براي  و  است  بامداد   4 ساعت 
ادامه  به  فوراً  مي توانم  و  نرسيده  ذهنم  به  راه حل جديدي  و  ايده  ديشت  كردم خوشبختانه  فكر  دستشويي 
نوشته بپردازم. اما در همان دستشويي بود كه باز ايده هاي جديدي كه در طول خواب، يا در واقع در طول 
خواب گردي هاي شبانه به ذهنم  خطور كرده بودند به يادم آمدند. پس پيش از پرداختن به ادامه آن گفتگو به 

اين دستاودهاي خواب گردي ها مي پردازم.

نوشتن نخستين دستورتجلسه جديد
به خاطرم هست كه ديشب پرونده ذهنم از جمله با اين مشكل بسته شد كه از اين پس صورتجلسات نشست 
كادرها را به نحوي تنظيم كنم كه اعضاي كادرها را به حضور در آن ها تشويق كند. امروز سحر يادم آمد كه 
در طول خواب گردي هاي شبانه ذهنم به اين نكته رسيده بود كه براي شروع، تجربه ي نادرست و فاجعه آميز 
گروه، و به بيان دقيق تر و مناسب تر، برخورد غلط منشي موقت، يعني راوي اين سطور، با مشكالت مهندس 
عطارديان و مهندس بهشتي در خصوص حضور آنان در كادر يك يا همان كارگاه هم انديشي عرف پارلماني 
را، و نيز بي توجهي گروه به اين برخورد و حتي تأييد آن را به عنوان يك نكته آموزشي كه در كارگاه مورد 
بررسي قرار خواهد گرفت، در دستورجلسه نشست چهارم قيد كنم و بعد، در صورتجلسه ي چهارم، بدون 
پرداختن به جزئيات قضيه، فقط نتيجه را بنويسم يا حتي فقط به تصيم احتمالي ناشي از آن مباحث اشاره كنم. 
به نظرم، اين نحوي تدوين دستورجلسه و صورتجلسه در تشويق اعضاي كادر يك براي حضور در كارگاه 

بسيار مؤثر خواهد بود. اين يك ايده. 

تاريخ حنبش كاردها
اين حركت  عنوان  كه مي شود  بود  اين  بود  كرده  ذهنم كشف  در خواب گردي هاي شبانه  كه  ايده ي دومي 
تاريخي را »جنبش كادارها«  ناميد. به اين ترتيب، آنچه را كه اكنون من، راقم اين سطور در ساعت چهار و ربع 
بامداد روز سشنبه 10 ارديبهشت مشغول نوشتن آن هستم، در واقع چيزي نيست جز تاريخ تحليلي جنبش 

كادرها. 

نحوه ي شماره دهي به كادرها
ايده ي ديگري كه به ذهنم رسيد اين است كه مي شود هر كارگاه آموزشي را به ترتيب شروع آن هم شماره 
گذاري كرد. به اين ترتيب، كارگاه هم  انديشي عرف پارلماني كادر يك، كارگاه كارشناسان كادر دو و كارگاه 
يا شرح  تاريخ كادر يك  به  الي ما شاءاهلل. حاال دوباره  معلمان كادر سه محسوب خواهد شد. همين طور 

گفتگوي تحليلي با مهندس بهشتي برمي گردم كه ديشب نيمه كار رهايش كرده بودم. 

گذر از بحران مدنيت به مدنيت
درخاطرات ديروز و ديشب، گفتگوي با مهندس بهشتي براي تدوين گزارش عملكرد كادر يك را تا آنجا دنبال 
كردم كه او بحث مقدماتي خود را با تبيين تحوالتي كه با عنوان »گذر از بحران مدنيت به مدنيت« مفهوم سازي 
كرده است، آغاز كرد. مهندس بهشتي با اشاره به اينكه منشأ مدنيت يا تمدن، مدينه يا شهر است، شرايط امروز 
ايران را تحت عنوان بحران مدنيت توصيف مي كند و در گفتگوي روز شنبه مي كوشيد نشان دهد كه توجه 
گروه هم انديشي به آموزش قواعد اداره ي مجامع يا همان دستورنامه رابرت، يكي از نشانه هاي اين امر است 
كه جامعه امروز ايران كه از اواسط دهه ي 40 هجري خورشيدي وارد بحران مدنيت شد، پس از حدود نيم 

قرن، اكنون با سرعت دارد به مدنيت رجوع مي كند و وارد دوره ي مدنيت خود مي شود. 

به بيان ديگر، رجوع به قواعد اداره ي مجامع تصميم گيري در زمانه ي مناسبي صررت گرفته است و حتي اگر 
در شرايط حاضر فقط نخبگان جامعه به اين قواعد رجوع كنند و عامه ي مردم فعاًل كاري با آن نداشته باشند، 
نشانه اين است كه نخبگان جامعه، قضيه و زمانه را خوب و درست و به هنگام تشخيص داده اند. خوب. با 
اين بخش از تحليل مشكلي نداشتيم. به همين دليل، براي اين قسمت از گفتگو عنوان »گذر از بحران مدنيت 
و مدنيت« را يادداشت كردم و چون در اين مورد با مهندس بهشتي خيلي كل كل كرده بوديم، اطمينان داشتم 
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كه مي توانم هنگام نگارش گزارش اصلي، نظرات وي را متناسب با ساختار كلي گزارش بازنويسي و تشريح 
كنم. اما نكته ي بعدي صبحت ايشان جالب تر و تشويق كننده تر بود.

برخورد پيش دستانه
مهندس بهشتي در بخش دوم گفتگوي خود به اين نكته پرداخت كه جامعه ما از اين تحوالت كم نداشته است 
اما چيزي كه عماًل در تاريخ معاصر شاهد آن هستيم اين است كه نخبگان ما چنين دور انديشي اي نداشته اند 
كه نقش خودشان را براي آماده كردن جامعه براي مواجهه با آن ببيند و پيش دستانه عمل كنند بلكه به صورت 
واكنشي عمل كرده اند و ما عماًل شاهد اين هستيم كه از سوي نخبگان نسبت به اين تحوالت واكنشي عمل 

شده است. 

استقبال از بهار مدنيت
وي در ادامه اين بخش از صحبت هايش، تحسين از اين جريان را به اوج رساند و گفت اين جريان شايد از 
جمله موارد معدودي باشد كه نخبگان نقش خودشان را درست ايفاء كنند يا به عبارتي به استقبال بهار، بهار 

مدنيت بروند. 

در اينجا بود كه من با صداي بلند خنديدم و به شوخي گفتم آقاي بهشتي حسابي داريم براي خودمان نوشابه 
باز مي كنيم. او هم خنديد و من فهميدم كه مرد فرهيخته اي مثل بهشتي تا چه حد عميقي به اين جريان باور 
پيدا كرده است. البته اين را قباًل هم گفته بود. اما باور نمي كردم كه اين اندازه براي اين جريان اهميت قائل 

باشد. 

تئوري دوم:  بينش و منش در برابر دانش و روش
تا آنجا كه من از گفتگو هاي قبلي با مهندس بهشتي دريافته بودم، اين بود كه وي با يك تئوري يا در واقع با 
يك دستگاه مفهومي منسجم به تحليل بحران مدنيت و گذر از اين بحران مي پردازد. عناصر اساسي و اصلي آن 
چارچوب مفهومي نيز -  تا آنجا كه من تصور و درك مي كردم - تعارض فرهنگ روستايي با شهري از يك 
سو و تعارض اين هر دو با فرهنگ مدرن از سوي ديگر است كه به بحران معاصر شكل داده است. روستاييان 
اعضاي جماعت هاي كوچك پراكنده در حواشي دست كوير هستند كه به خاطر محدوديت منابع آبي، مجبور 
است مازاد جمعيت خود را به طرف شهرهاي بزرگ دفع كند. با اين همه فقدان منابع آبي و روخانه هاي بزرگ 
در كشور جايي براي جذب اين جمعيت باقي نمي گذاشت. به همين دليل اين جمعيت براي كشورگشايي 
به حركت درمي آمد و به فتح آتن و هند مي پرداخت.  اما در دوران معاصر ابرشهرهايي مانند تهران شكل 
گرفتند و حاال ميليون ها روستايي با خصوصيات خود چون دانه هاي شن در اين ابرشهرها با هر بادي به اين 
سو و آن سو كشيده مي شود. من فكر مي كردم با مهندس بهشتي در تبين رويدادها و به ويژه در تبين بحران 
مدنيت و نيز گذر از بحران توافق نظر قابل قبولي داشته باشيم. اما در ادامه ي گفتگو، دو مفهوم جديد وارد 
دستگاه مفهومي شد كه ارتباط و انسجام آن ها با چارچوب مفهومي قبلي به نظرم قابل مناقشه مي رسيد. اين 
دو مفهوم عبارت بود از بينش و منش در برابر دانش و روش. تا آنجا كه من از توضيحات مهندس بهشتي 
دريافتم، دانش و روش مجموعه ي آگاهي هايي است كه از بيرون يك جامعه وارد آن جامعه شده است. در 
حاليكه بينش و منش، مجموعه ي آگاهي هايي است كه از درون همان جامعه نشأت گرفته باشد. بديهي است 
كه بينش و منش، محكم تر، ماندگار و ديرپاتر است و در بزنگاه هاي تاريخي كه رفتارهاي ناشي از اين دو 
در برابر هم و در تعارض با يكديگر قرار بگيرند مردم رفتارهاي ناشي از بينش و منش را ترجيح مي دهند و 

رفتارهاي ناشي از دانش و روش را وامي گذارند. 

به نظرم اين دو مفهوم با تجربه هاي فردي نيز تأييد مي شوند. هر فردي مي تواند با تحليل تحوالت رفتاري 
خود به اين نتيجه برسد كه برخي از رفتارهايش سريع تر از برخي ديگر تغيير مي كنند. بنا بر اين، مي توان كل 
رفتارهاي يك فرد را به صورت طيفي از رفتارها در نظر گرفت كه يك سر آن را رفتار هاي سريع التغيير و سر 
ديگر طيف را رفتارهاي بطئي التغيير تشكيل مي دهد. بسيار خوب. اما سؤال اين است كه اين مفاهيم قرار است 
چه نقشي در دستگاه مفهومي قبلي ما ايفاء كند؟ از يك سو نتيجه منطقي اين تحليل اين مي شود كه روستائيان 
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هرچه هم آموزش ببيند، بي فايده خواهد بود. چون در بزنگاه هاي تاريخي به رفتارهاي ناشي از بينش و منش 
هزاران ساله ي خود رجوع خواهند كرد و رفتارهاي ناشي از دانش و روش را واخواهند گذاشت. در آن 
صورت، بحث از گذر به مدنيت بي معنا خواهد شد. چرا كه بر مبناي دو مفهوم منش و بينش در برابر  دانش 
و روش، هر نوع آموزش مدني به اهالي تهران بزرگ كه در واقع فرزندان و نسل هاي روستائياني هستند كه 

هزاران سال در روستا زندگي كرد  ه اند، بي فايده خواهد بود. 

تا آنجا كه در خاطرم مانده، بعد از طرح دو مفهوم منش و بينش در برابر دانش و روش، كنجكاو شدم تا ببينم 
مهندس بهشتي از اين دو مفهوم چگونه در تبين گذر از بحران مدنيت به مدنيت بهره خواهد گرفت. اما با 
سابقه اي كه از روش تحليل وي داشتم مي دانستم كه احتماالً نمي توانم با روش و نتايج تحليل او توافق داشته 
باشم. با اين همه كوشيدم تا با دقت به توضيح هاي وي گوش بدهم و آن ها را بفهمم  و بعد در صورت لزوم 

به چالش بكشم.

نخستين نتيجه گيري
به نظرم نخستين نتيجه گيري مهندس بهشتي از طرح دو مفهوم متفاوت بينش و منش در برابر دانش و روش 
اين بود كه دست در كاران آموزش قواعد عرف پارلماني بايد به مختصات فرهنگي جامعه ي ايراني توجه كنند 
و به استناد يك تمثيل زيبا كه خودش به كار برد، اين تجربه را مانند يك درخت در سرزمين ايران بكارند و نه 
اينكه مانند يك ميخ آن را در اين سرزمين فرو كنند! در غير اين صورت، جامعه بر اساس همان اصل ترجيح 
دادن رفتارهاي مبتني بر بينش و منش بر رفتارهاي منبعث از دانش و روش، درست در بزنگاه هاي تاريخي 
رفتارهاي نوع دوم را وامي گذارد و رفتارهاي نوع اول را از خود به نمايش خواهد گذاشت و همين امر سبب 
يأس و نا اميدي نخبگان جامعه خواهد شد كه به اين نتيجه رسيده اند كه جامعه ما هيچ وقت نمي تواند توسعه 
يابد و از اين دانش ها بهره مند شود. انگار كه اين خاك اصاًل حاصل خيز نيست و به دنبال اين مي روند كه 
بگويند تمام اين گرفتاري ها از همان استبداد شرقي ريشه مي گيرد كه به صورت تاريخي در اين كشور حاكم 
بوده است. خالصه اينكه، براي پيشگيري از شكست هاي محتمل آينده، اين عرف پارلماني بايد از هاضمه 

فرهنگي ملت ما بگذرد. 

بله، اما چگونه؟
اين ها كليات يك چارچوب مفهومي بود كه مهندس بهشتي در نشست اول به عنوان مقدمه بحث مطرح كرد 
و براي مخاطب وي تازه گي نداشت اما براي خوانندگان كتاب در دست تهيه، نه فقط تازگي داشت بلكه ابهام 
زايي مي كرد. به همين دليل بود كه من كوشيدم تا بسيار مؤدبانه براي وي توضيح دهم كه من يك خبرنگار 
نيستم كه فقط صحبت هاي او را از طريق رسانه به خوانندگان منتقل كنم. بلكه هدفي كلي در ذهن دارم و 
كتاب براي تحقق همان هدف قرار است توليد شود. اما اگر قرار باشد هر يك از مصاحبه شوندگان نكاتي 
در تعارض با يكديگر و نيز در تعارض با هدف هاي اصلي توليد كتاب مطرح كند، نقض غرض خواهد بود. 

يادم مي آيد كه در بخشي از اين گفتگو با صراحت با وي مطرح كردم كه شما داريد با طرح اين نكات بذر 
ترديد در دل مخاطب مي افشانيد. در حاليكه ما مي خواهيم مخاطب را دعوت كنيم كه اين قواعد را بياموزد و 
به كار ببندد. به همين خاطر، صرف گفتن اينكه اين ايده بايد از هاضمه فرهنگي ما عبور كند كافي نيست. يا 
صرفًا گفتن اينكه اين درخت را بايد در سرزمين فرهنگي خود بكاريم و نه اينكه مانند ميخ در آن فرو كنيم 
كافي نست. من از همان روز اول نزد شما آمدم و از شما دعوت كردم كه اتفاقًا شما كه چنين نظراتي داريد، 
االن زمان آن است كه آستين همت باال بزنيد و در كاشتن اين درخت در اين فرهنگ به ما كمك كنيد. وگرنه 
اينكه كنار گود بنشينيد و سال ها بعد ما را نكوهش كنيد كه به جاي درخت اين ميخ را در سينه فرهنگ ايراني 
فرو كرديد، كار سختي نيست. بهشتي خنديد و من احساس كردم كه مي توانم تهاجم را تا جايي ادامه دهم كه 
او از نظر اخالقي احساس مسؤليت كند كه بيشتر با ما همكاري داشته باشد. هدف من در اين بخش از گفتگو 
اين شد كه بار ديگر به او تأكيد كنم نخستين وظيفه ي او و امثال او اين است كه با اين قواعد به درستي آشنا 
شود. اين نكته را در همان نخستين نشست هم با وي در ميان گذاشتم و به او گفتم آقاي بهشتي، الزمه ي 
اين كار اين است كه شما با دقت با اين قواعد آشنا شويد و همين حاال بگوئيد كدام قواعد با فرهنگ ايراني 
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جور نيست و چرا؟ و اتفاقًا خود اين قواعد به ما امكان داده است كه به سادگي آب خوردن هر قاعده اي را 
كه نمي پنسديم اصالح كنيم. 

بلند شدن يا نشدن
به عنوان نمونه اشاره كردم كه طبق اين قواعد افراد هنگام صحبت كردن بايد بلند شوند. ممكن است فرهنگ 
ما ايراني ها اقتضا داشته باشد كه بلند شدن براي افراد مسن خالف ادب است. يا خانم ها نبايد بلند شوند. 
بلند  افراد هنگام صحبت  بسيار خوب. مي توان اين را پيشنهاد داد و هر جمعي مي تواند تصميم بگيرد كه 

بشوند يا نشوند. 

در ادامه توضيح دادم كه اتفاقًا اين واكنش هم به يك عادت ملت ما بدل شده است و به جاي تالش براي تغيير 
رفتارهاي خود به همين رفتارهاي علط نهادي شده در عادت هاي ما اشاره مي كنند و مي گويند اين رفتارها 
با فرهنگ ايراني جور نيست. در همان اولين نشست كارگاه معلمان نيز يكي از معلمان همين نكته را مطرح 
كرد. من هم در پاسخ او گفتم كه شما اول زحمت بكش و اين قواعد را ياد بگير و آن را نقد كن و اگر ديدي 

با فرهنگ ما مناسب نيست آن را به ديوار بكوب. اما نه اينكه حتي قبل از شناخت آن به نفي آن بپردازي. 

خالصه ي حرفم براي بهشتي هم اين بود كه آقاي بهشتي، شما هم اين قواعد را نمي دانيد و حتي هيچ تالشي 
هم براي ياد  گرفتن آن ها نكرده ايد و نمي كنيد. بعد به عنوان نمونه اي از تالش هاي ذهني خودم به موضوع 
»نوبت گرفتن و دادن« در مجامع پرداختم و گفتم در طول مدتي چند سالي كه اين كتاب را ترجمه مي كردم 
مي دانستم »نوبت دادن و گرفتن«  معادل فارسي مناسبي براي اصطالحي كه در اين كتاب به كار رفته نيست. 
اما نمي فهميدم چه  بود.  اين اصطالح را دارم غلط ترجمه مي كنم معذب  اينكه  از  اين مدت وجدانم  تمام 
اصطالح ديگري بايد براي آن بسازم. چون اصاًل چنين مفهومي در فرهنگ و ادبيات فارسي نيست. چند سال 
طول كشيد تا من با مفاهم مندرج در كتاب آشنا شوم و تازه فهميدم كه چه مي خواهد بگويد. به همين خاطر 
كل اين كتاب را بايد براي تغيير دادن اصطالح نوبت دادن و گرفتن بازنويسي كنيم. آنوقت شما، فقط روي 
همين اندرز تأكيد مي كنيد كه بايد از هاضمه فرهنگي ملت ما بگذرد. بدون اينكه بگوييد اين كار چگونه بايد 

صورت بگيرد؟

تيرم به هدف خورد. مهندس بهشتي كه يك كارآفرين بزرگ است و اگر مشكل را به صورت سؤالي كه 
خالقيت او را هدف قرار داده مطرح كني، فوري واكنش نشان مي دهد، نسبت به موضوع نوبت دادن و نوبت 
گرفتن كنجكاو شد و پرسيد موضوع چيست؟ من هم روغن قضيه را زياد كردم و جواب دادم چند دقيقه اي 
زمان الزم دارد كه توضيح بدهم. با اشتياق گفت: اشكال ندارد. توضيح بده. و من هم شروع كردم به توضيح 

دادن قضيه اما اول از صحبت توماس جفرسون شروع كردم. 

اختيار نوبت دهي و استبداد
به مهندس بهشتي گفتم وقتي پيشگفتار كتاب را ترجمه مي  كردم به نكته اي از توماس جفرسون برخوردم كه 
بعدها آن را فهميدم. مي دانيد كه توماس جفرسون، در ابتداء معاون رئيس جمهور و رئيس مجلس سنا بود. 
طبق قانون اساسي آمريكا، اختيار تدوين آئين نامه  هاي داخلي دو مجلس سنا و نمايندگان به خود آن دو مجلس 
تفويض شده است. ظاهراً آئين نامه ي اوليه مجلس سنا نيز اختبارات زيادي به رئيس سنا داده است. از جمله 
اينكه اختيار نوبت دادن به اعضاي سنا نيز به رئيس تفويض داده شده بود. اما،  به قول پيشگفتار كتاب، آقاي 
جفرسون معتقد بود دادن چنين اختياري به رئيس باعث استداد مي شود. من اول كه اين پيشگفتار را ترجمه 
كردم منظور جفرسون را نفهميد. چه ربطي هست بين استبداد و نوبت دادن رئيس؟ اما بعدها منظور جفرسون 
را فهميدم. مكث كردم تا بهشتي هم روي اين موضوع تمركز كند. كاماًل كنجكاو بود تا بداند بين نوبت دادن 
رئيس به اعضاي مجمع با استبداد چه ارتباطي وجود دارد. مطمئن بودم كه در تمام عمرش به چنين سؤالي 
برنخورده بود. چون خود من هم برنخورده بودم. و شايد من نخستين ايراني اي بوده باشم كه با چنين سؤالي 

در اواخر سال 1391 هجري خورشيدي مواجه شده باشد. 
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عمداً كمي اين دست و آن دست كردم تا توجه مهندس كاماًل جلب شود و بعد گفتم:  فرض كنيد همزمان 
چهار نفر براي گرفتن نوبت صحبت بلند شده باشند. چه بايد كرد؟ و چه كسي بايد نوبت بدهد؟ مكث كردم. 
جواب داد: رئيس جلسه. پرسيدم:  رئيس جلسه بر چه مبنايي يك نفر را انتخاب مي كند؟  فقط كمي صبر 
كردم تا فرصت نكند به گاف پاسخي كه خواهد داد پي ببرد. با او همراهي كردم:  دل خودش. مهندس بهشتي 
هم تأييد كرد. و من فوري نتيجه گرفتم:  اما، اين يعني استبداد. اينكه رئيس به هركس كه دلش خواست نوبت 
بدهد عين استبداد است. حاال در چشمان مهندس بهشتي زل زدم. اعتماد به نفس ناشي از اطمينان به درستي 
پاسخ را در چشمانش ديدم كه مثل شمع آب شد. پلك هايش را جمع كرد كه به معناي كنجكاوي بيشتر بود 
و در ادامه گفتم:  به همين خاطر توماس جفرسون مي گويد بايد برويم و قانون پارلمان انگليس را بياوريم و به 
آن عمل كنيم. چون، باز هم مكث كردم تا اين »چون«  حسابي در بستر فرهنگي مهندس بهشتي كاشته شود:  
چون، بشريت قادر نيست قانوني بهتر از قانون پارلمان انگلستان خلق كند. تك تك كلمات جمله ي اخير را 
شمرده، موزون و با تأكيد بيان كردم و افزودم: اين عين جمله جفرسون است. بعد به بهشتي فرصت دادم تا به 
تعارض بين تئوري هايش و اين واقعيت بيشتر پي ببرد. اما اين فرصت را كه دست به رفتار واكنشي بزند از او 
رفتم و فوري پرسيدم:  خوب، قانون پارلمان انگلستان در اين مورد چه مي گويد و اعضاء يك مجمع چگونه 
نوبت مي گيرند؟ سؤالي كه حاال جوابش را نمي دانست. اينجا بود كه فكر كردم فرصت كافي براي مانور دارم. 

معناي غلط نوبت دادن
براي مهندس بهشتي توضيح دادم كه در سرتاسر كتاب دستورنامه رابرت براي اين كاركرد از اصطالح »فلور« 
استفاده شده است كه به معناي كف است. اما فلور در قلمرو حقوق پارلماني سه معناي متمايز دارد: يكي به 
معناي مكان جغرافيايي كه اعضاء مجمع در آنجا گردهم جمع مي شوند و جلسه تشكيل مي دهند. يكي هم به 
معناي مجموعه ي افرادي كه در آن مكان جمع شده اند، يعني كل مجمع. و يكي هم به معناي حق انحصاري 
شنيده شدن و نه حق انحصاري صحبت كردن. به مهندس بهشتي توضيح دادم كه بين اين دو مفهوم تفاوت 
معنايي مهمي وجود دارد كه اآلن به آن نمي پردازم. و به بحث در مورد فلور يا كف ادامه دادم و گفتم وقتي 
كسي در مجمع بلند شده و دارد صحبت مي كند، جز در موارد استثنائي كه قواعد آن مشخص است و فرد 
ديگري مي توند برخيزد و صحبت كند و مخاطب او هم فقط رئيس است و نه مجمع. بنا بر اين، فقط وقتي 
كه سخنران نشست، اولين فردي كه زودتر از ديگران برخيزد، تيك د فلور كرده است. يعني كف را گرفته 
است. در اينجا كمي مكث كردم تا ذهن مهندس بهشتي براي يك جرقه ديگر آماده شود. و در ادامه گفتم:  
خوشبختانه روشنفكران صدر مشروطه براي اين اصطالح »فلور« معادل بسيار زيبايي انتخاب كرده اند. مكث 
كردم تا كنجاوي او تحريك شود. به نظرم مشتاق بود بشنود: صحن. با لبخند رضايت بخشي تأييد كرد. معناي 
لبخندش اين بود كه با اين اصطالح آشنا است. اما هنوز ارتباطش با استبداد چه مي شود؟ فردي كه زودتر از 
ديگران كسب صحن كرد بايد حرف بزند. همين سؤال را كه فكر مي كردم بايد به ذهن مهندس بهشتي هم 
خطور كرده باشد با صداي بلند مطرح كردم و خودم پاسخ دادم:  نه! صرف گرفتن صحن مجوز كافي نخواهد 
داد تا كسي كه كسب صحن كرده است حرف بزند. عجب! داستان پيچيده شد. بله. مكث كردم تا پيچيدگي 
مسأله بيشتر مورد توجه مهندس قرار بگيرد. بعد ادامه دادم، در مجامع ما، وقتي كسي نوبت گرفت، هرچه 
مي خواهد مي  گويد. و اگر رئيس از او بپرسد كه چه مي خواهي بگويي؟ جواب مي دهد: حتي وقتي هم نوبت 
گرفته ام حق ندارم هرچه دلم مي خواهد بگويم؟ و فكر مي كند آزادي يعني اينكه هرچه دلش خواست بگويد. 
در حاليكه طبق قانون پارلمان ، وقتي كسي به ترتيبي كه گفتم كسب صحن مي كند، بايد ابتداء نشانه و رمز 
كاركرد پارلماني اي را كه مي خواهد انجام دهد بگويد و اگر در آن لحظه از بازي، آن كاركرد طبق قانون و 
در دستور بود، رئيس كسب صحن او را »اساين« مي كند، يعني صحن را به او تخصيص مي دهد. يعني از نظر 
حقوقي مي گويد كه كسب صحن شما در اين لحظه قانوني است. فقط در آن صورت است كه عضو مي تواند 
همان كار هايي را كه در آن لحظه از بازي طبق دستور و قانوني باشد انجام دهد. مكث كردم و به مهندس كاماًل 
فرصت دادم تا با تبعات اين »دانش و روش« جديد مواجه شود و خودم شروع كردم به تصور اينكه األن چه 
چيزهايي به ذهن مهندس خطور خواهد كرد: عجب، بعد از صد سال مبارزه براي مشروطه، منورالفكر هاي 
ما  هم ابتدائي ترين قواعد بازي دموكراسي را هنوز بلد نيستند؟ اما خيلي زود به اين نتيجه رسيدم كه ناتواني 
خودم در درك اين نكته را تشريح كنم تا در اندوه اين عقب ماندگي عظيم شريك دردهاي هم باشيم. به 
همين خاطر گفتم: در طول چند سالي كه كتاب را ترجمه مي كردم مي دانستم معادل اصطالحات كسب فلور و 
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تخصيص فلور نوبت دادن و نوبت گرفتن نيست. چون در انگليسي براي مفهوم نوبت دادن اصطالح شناخته 
شده  ديگري وجود دارد. اما در فرهنگ فارسي مفهوم كسب صحن و تخصيص صحن به معنايي كه بعداً و 
فقط با مطالعه بهتر كتاب فهميدم اصاًل وجود ندارد. چون چنين كاركردي در تمدن ما وجود ندارد. به همين 
خاطر، اين مفاهيم براي من، چندين سال غيرقابل فهم بودند و به ناچار، در طول كتاب از اصطالح »نوبت 

دادن و گرفتن« استفاده كرده ام كه كامال غلط است و تمام ترجمه بايد بازنويسي شود. 

مي توانستم تصور كنم كه براي ذهن فرهيخته، فعال و باهوشي مثال مهندس بهشتي، اين تجربه چه بار معنايي 
سنگيني در پي دارد. اين يك مورد از چيزهايي است كه گفته مي شود بعضي ملت ها فاقد آن هستند و به همين 

خاطر حتي قادر به درك آن پديده نمي شوند. 

احساس كردم، سنگرهاي مهندس كه با اعتماد به نفسي قابل احترام براي تشويق من و خوانندگان كتاب در 
دست توليد به منظور حمايت از اين حركت اجتماعي چيده شده بود، حاال درهم ريخته است: اين حركت 
نشانه اي است مبارك از گذر جامعه از بحران مدنيت به مدنيت. اما بايد از هاضمه فرهنگي ملت ما عبور 
كند. كدام هاضمه فرهنگي؟ وقتي ملتي حتي با ادعاي صد سال مبارزه براي مشروطه و پارلمان، الفباي كسب 
صحن و تخصيص صحن را نياموخته است و در هر قدم از فعاليت  هاي پارلماني اش اين استبداد است كه 

تكرار مي شود، كدام هاضمه فرهنگي؟ كدام فرهنگ؟ 

فكر مي كنم وقتي مهندس را در ميان سنگرهاي درهم ريخته اش ديدم فرصت را براي نقد »مهندسي ايراني« 
مغتنم يافتم. اما همين جا بود كه مهندس بهشتي با لبخند تلخي اعتراف كرد: اين ها اصاًل مهندس نيستند. ادامه 
بحث در اين مورد را جوانمردانه نيافتم. به همين خاطر كوشيدم بار ديگر ارادت صادقانه و صميانه ي خودم 
را به وي ابراز كنم. به همين خاطر گفتم: تا آنجا كه به عقل من  رسيده كوشيده ام تا شخصيت هايي مانند شما 
به اين قواعد فكر كنيد. با آن ها آشنا شويد و از همين حاال كمك كنيد تا اين قواعد آنطور كه با مختصات 
فرهنگي اين مردم مناسب تر است اصالح شود تا بعداً تأسف نخوريم. به همين خاطر، »كارگاه هم انديشي 
عرف پارلماني« يك اتاق فكر است براي تأمل و تفكر در همين زمينه ها، اما پيش از آنكه دير شود و اين بنا 
كج باال برود هشدادر بدهيد. وگرنه اگر هاضمه فرهنگي ايرانيان خودش اين قواعد را در آينده به شكل دلخواه 

در مي آورد، در آن صورت كه جاي نگراني وجود ندارد. 

كاماًل پيدا بود كه وقتم خيلي زودتر از اين ها به پايان رسيده است و مي بايست اتاق مهندس را زودتر ترك 
مي كردم. متوجه شدم كه دستان مهندس با يك تكه پارچه سبز رنگ روي ميزكارش بازي مي كند. توجه كردم. 
يك سجاده كوچك پارچه اي بود كه با خطوط سفيد رنگ جمالتي عربي در آن چاپ شده بود و وسط آن نيز 
يك مهر نماز قرار داشت. ناگهان دريافتم كه مهندس نماز ظهر و عصرش را نخوانده است. با سرعت بساطم 

را جمع كردم و بعد از روبوسي از اتاقش بيرون زدم. 

مشكل كجاست؟
1. مهندس بهشتي در ميان ساير اعضاي كادر يك - يعني نخستين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت - يكي از 
افرادي بود و هست كه انتظار داشتم بهترين تحليل ها را از ضرورت آموزش اين قواعد ارايه دهد. اما نخستين 
نشست نشان داد كه وي هنوز از بيرون گروه هم انديشي عرف پارلماني به صحنه نگاه مي كند و بيشتر ترجيح 
مي دهد به عنوان يك ناظر به تحليل اين حركت بپردازد و در عين حال هشدار بدهد كه مبادا چنين و چنان 
بشود. اين موضع با هدفي كه از انتشار اين كتاب دنبال مي شود چندان هماهنگ نيست. به نظر من مهندس 
بهشتي بايد داخل كادر يك شود و با تمام وجود از اين برنامه حمايت كند. براي اين كار بايد تمام توصيه هايي 
را كه الزم مي داند انجام شود تا اين نهال چون ميخ در زمين كوبيده نشود بلكه به قول خودش چون درخت در 
خاك اين كشور كاشته شود، تدوين و يا پيشنهاد كند و پيشنهادهايش هم طبق قواعد همين كتاب به تصويب 
اكثريت برسد و بعد از آنكه اطمينان يافت گروه اوليه كادرش را درست انجام داده است، آن وقت از اين برنامه 
حمايت كند. در غير اين صورت، كتابي كه قرار است ما منتشر كنيم نمي تواند بذر ترديد و شك را در مخاطب 
بكارد و اما و اگر كند. به خصوص در ميان مردمي كه عادت دارند به جاي تالش وسيع و شبانه روزي براي 
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آموختن چيزهاي جديد و الزم، عادت دارند چشم هايش را هم بگذارند و به عنعنات نداشته اجداد خود ببالند. 

2. تا آنجا كه به مهندس بهشتي مربوط مي شود، براي تحليل رويدادهاي اجتماعي از چارچوب هاي مفهومي اي 
بهره مي برد كه به نظر مي رسد خودساخته باشد. اين يك امتياز برجسته مهندس است. اما اشكالش اين است 
كه هنوز از هاضمه ي نهادهاي آكادميك بين المللي به عنوان يك روش يا يك تئوري علمي قابل قبول عبور 
نكرده و به رسيمت شناخته نشده است. حتي اگر اين مسأله را بي اهميت تلقي كنيم، انسجام و هماهنگي و 
باورپذيري اين چارچوب هاي مفهومي محل مناقشه است و بسياري از رويدادهايي كه وي به روش ويژه 
خودش تحليل مي كند مي توان با چارچوب هاي مفهومي ديگري هم تحليل كرد. با اين همه،  و حتي اگر 
پرداختن به اين مسائل و اختالف ها ارزشمند باشد كه هست، اما جايش اين كتاب نيست. اتفاقًا اين مباحث 
بايد از طريق توليد اسناد درون گروهي در گروه هم انديشي عرف پارلماني مورد بررسي قرار بگيرد و خروجي 

آن هم باز بايد طبق همين قواعد دستور نامه رابرت تعيين تكليف شود. 

3. يكي ديگر از اشكاالت كار به طرز تهيه اين كتاب گروهي مربوط مي شود. من با تأمل بيشتر به اين طرح 
به اين نتيجه رسيدم كه بايد از يك برنامه ي مصوب براي تهيه اين كتاب استفاده ببريم. به همين خاطر به اين 
نتيجه رسيدم كه طرز تهيه گروهي اين كتاب مشترك را به صورت يك سند تهيه كنم و در اختيار گروه قرار 
دهم تا به تصويب برسد و بعد از تصويب طبق آن عمل كنيم. در حال حاضر برخي از عناصر كليدي اين 

طرح در ذهنم شكل گرفته است:
3. 1. مجموعه اي از مهم ترين، مبرم ترين و پرمصرف ترين قواعد و نكات قانون پارلمان به روايت دستورنامه 

رابرت را بايد انتخاب كنم. در حال حاضر حدث مي زنم تعداد اين موضوعات به حدود 40 فقره برسد. 
3. 2. بعد اين اقالم را در اختيار اعضاء قرا ردهم تا در يك نشست گروهي و به سليقه ي خودشان حدود 4 

موضوع را انتخاب كنند.
3. 3. بعد همان 4 موضوع را خوب فرابگيرند و بررسي كنند كه آشنايي با اين چند قاعده چه تأثيراتي در 

رفتار آنان داشته يا خواهد داشت. و اين تغيير رويكرد و پي آمدهاي آن را من با تك تك آنان بررسي كنم. 
3. 4. در مرحله ي بعد، عمده ترين خصوصيات فرهنگي و رفتاري خودمان را كه با هر كدام از اين قواعد 

تعارض دارند شناسايي كنيم و به بررسي علت آن ها بپردازيم. 
3. 5. من اعتقاد دارم كه اگر طبق قواعد عرف پارلماني عمل كنيم به مرور خصوصيات رفتاري مطلوب و 
مورد نياز ما به خاطر رعايت همان قواعد ايجاد خواهد شد. من در اين مورد خيلي فكر كرده ام و حرف زياد 
دارم. يواش يواش بايد اين ها را به اعضاي گروه منتقل كنم تا بتوانند در گفتگو ها بيان كند. به عنوان نمونه، 
فرض كنيد كه ما به نيت خواني عادت داريم. بسياري از قواعد عرف پارلماني، اساسًا نياز به نيت خواني را 
از بين مي برد. بنا بر اين اگر عده اي به اين قواعد عمل كنند به مرور دست از نيت خواني بر خواهند داشت. 
بنا بر اين، هر يك از اعضاي گروه بايد بتواند با تحليل قواعد نشان دهد كه قواعدي كه او مسؤل توضيج آن 

شده است كدام خصائل منفي ما را از بين خواهد برد.
3. 6. هر عضوي همچنين مسؤليت خواهد داشت تا مقررات و قوانين ملي مخالف و مغاير با همان موضوعي 
كه اين قرار است توضيح دهد، شناسايي كند و بعد از تحليل بگويد كه براي رفع اين تعارض ها چه بايد كرد. 

مثاًل موضوع به ثبت رساندن، يا مسأله يك انجمن در يك رشته و از اين قبيل.

خالصه اينكه، قرار است اين كتاب پرمصرف ترين و مبرم ترين قواعد عرف پارلماني را همراه با شرح و نيز 
همراه با اثرات مثبت حقوقي و فرهنگي آن به زبان روايي و داستان گونه براي خوانندگان توضيح دهد. 

پيش شرط ها
براي تحقيق اين هدف بسيار بزرگ نبايد عجله كرد. بلكه بايد به مرور با افراد با ظرفيت باال، به صورت 
شخصي صحبت كرد و وقتي شرايط براي طرح موضوع آماده شد آن را در قالب يك طرح به صحن تقديم 
كرد. به همين دليل فعاًل دست نگه داشته ام تا زمان مناسب فرا برسد. اما موضوع تهيه چنين كتابي بايد گرم 

نگاه داشته شود و در هر فرصتي خبري از آن در گروه انتشار يابد و با قدرت آن را پيش برد. 
روز شنبه ي من عالوه بر تدوين دستورجلسه نشست دوم  و مالقات با مهندس بهشتي صرف گفتگو با اعضاي 
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گرو براي دعوت از آنان شد. اما پيش از پرداختن به اين موضوع، دستورجلسه نشست دوم را در اينجا نقل 
مي كنم: 

برنامه دومين نشست سال دوم كارگاه هم انديشي عرف پارلماني
يكشنبه 8 ارديبهشت 1392

دومين نشست كارگاه هم انديشي عرف پارلماني در سال 1392 رأس ساعت 8 صبح روز يكشنبه        
)دكتر  شمالي  آبان  خيابان  زند،  خان  كريم  خيابان  نشاني:  به  كادرها  دفتر  در   1392 8ارديبهشت 
عضدي)،خيابان پزشك، شماره 6، زنگ 3 (طبقه همكف غربي( برگزار خواهد شد. اينجانب افتخار 
ميزباني شما را خواهد داشت. نيز قرار است جناب آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل محترم 
كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران )كعاصكا( در اين نشست حضور يابد و از پيشنهاد 

برگزاري نشست هاي هم انديشي در دبيرخانه كعاصكا دفاع كند.
دستورجلسه

1. گزارش اعضاء از فعاليتهاي خود براي ارتقاء عرف پارلماني و تال شهاي صورت گرفته براي
سازماندهي به كارگا ههاي آموزش دستورنامه رابرت )كادرها(

2. بررسي پيشنهاد همراه با خطار قبلي در خصوص اصالح دستورنامه مصوب گروه و رعايت قواعد 
رايج در مجامع بيش از دوجين كه از سوي داود حسيني مطرح شده است.

خاطر نشان مي شود طبق دستورنامه مصوب گروه، در نشس تهاي كم تر از دوجين، برخي از قواعد 
ناديده گرفته مي شوند. دستورنامه در اين زمينه م يگويد:

رويه در بوردهاي كوچك. در نشس ت 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 نشس تهايي 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 
ياعرف در هر بورد خاص (كه بايد صرف نظر از اينكه چه تعداد اعضاء حاضر مي شوند به شكل 
يكنواخت رعايت شود)، معموالً مي تواند طرح پيشنهاد كند و به تمام پيشنهادها رأي بدهد. )صص 

454 تا455 دستورنامه رابرت. نسخه چاپخور(
در صورت تصويب پيشنهاد اصالح اين بخش از دستورنامه، در مجامع گروه قواعد دستورنامه به 

صورتكامل رعايت خواهد شد.
3. تصويب پيشنهاد تعيين محل برگزاري نشس تهاي آتي گروه كه به شرح زير ارايه شده است:

3. 1. دبيرخانه كعاصكا، خيابان حافظ، اول خيابان رودسر
3. 2. دفتر شركت آرياكيان به مديريت آقاي مهندس شهرياري، خيابان مطهري، خيابان سرافراز

3. 3. دفتر كادرها، خيابان كري مخان، خيابان آبان شمالي (دكتر عضدي)، خيابان پزشك، شماره 
6، زنگ3 )محل برگزاري نشست فردا. پاركينگ طبقاتي: نبش جنوب غربي تقاطع حافظ و كري 
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مخان(
4. كارهاي جديد، از جمله : تصويب قطعنامه »بيانيه هدف « گروه.

منشي موقت داود حسيني
شنبه 7 ارديبهشت 1392 

ال نامه باال را عالوه بر اعضاي گروه براي منشي عطارديان،  منشي دكتر معين و منشي جديد مهندس بهشتي 
هم ارسال كردم و بعد از آن از حدود ساعت 11 صبح بود كه سعي كردم با تمام اعضا تلفني هم تماس بگيرم 

و ياد آوري كنم. 

تذكر اخالقي جمالي
وقتي با جمالي صحبت كردم، ضمن اينكه گفت به دليل اينكه برايش در فرهنگستان و خارج از اختيار او 
وقت گذاشته اند، و امروز هم بايد گزارش بدهد و در نتيجه نيم تواند در نشست فردا حاضر شود، يك نكته 
مهم را نيز مطرح كرد و آن كسب اجازه از اعضاي گروه براي انتشار اخبار كادرها بود. اول من منظورش را 
بد متوجه شدم و توضيج دادم كه مسؤليت انتشار اين نشريه به گروه هم انديشي عرف پارلماني ارتباطي ندارد 
بلكه مسؤلش خود من هستم و از طرف دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت منتشر شده است و به 
عالوه، فقط هم براي اعضاي كارگاه هاي ارسال شده است. با اين همه، جمالي توضيح داد كه ذكر نام افراد در 
اين خبر نامه و انتشار آن هم مستلزم آن بود كه يا قبلش از آنان اجازه گرفته مي شد يا پيش از نشر به صورت 
خصوصي در اختيار آنان قرار مي گرفت تا مبادا خداي نكرده ما كه ادعا داريم كاري خالف اخالق انجام داده 
باشيم. حرفش را قبول كردم و بعد از ختم مكالمه نامه اي را تنظيم و به صورت فوري براي اعضاي گروه 
هم انديشي كه نام برخي از آنان در نخستين شماره اخبار كادرهاي ذكر شده بود ارسال كردم. متن آن اطالعيه:

اطالعيه دفتر كادرها
آقايان عزيز 

سالم 
نخستين شماره »اخبار كادرها« كه فعاليت هاي »كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت« )كادرها( را پوشش 
مي دهد و در حال حاضر از سوي دفتر كادرها و با مسؤليت اينجانب داود حسيني تهيه و فقط براي اعضاي 
كادرها و افراد عالقمند و وابسته به اين جريان ارسال شده است مالحظه كرده ايد و بار ديگر نيز به پيوست 
تقديم شده است. همان طور كه مالحظه مي فرماييد، اسامي افراد فقط در مواردي كه از نظر خبري الزم باشد 

قيد خواهد شد. 

با اين همه، از آنجا كه هيچ تضميني وجود ندارد كه اخبار مندرج در اين نشريه در منابع ديگري منعكس 
نشود، از تمام اعضاي محترم كادرها كه مايل نيستند نام شان در اين خبرنامه قيد شود يا براي ذكر نامشان 

شرط خاصي دارند درخواست مي شود نظرات و شرايط خودشان را به اينجانب منعكس فرمايند. 

با احترام داود حسيني 
مسؤل دفتر كادرها 
شنبه 7 اديبهشت 92

هنوز از واكنش آقاي جمالي نسبت به اين اطالعيه اطالعي ندارم. نه او زنگي زده و نه من. روز يك شنبه هم 
كه در جلسه حضور نيافت. اما دكتر بني اسدي يكي از افرادي بود كه در نشست دوم، هنگامي كه در اين مورد 
گزارش مي دادم با حركت سر و تغيير حالت صورت اين اقدام آقاي جمالي را به عنوان يك اقدام اخالقي 
تحسين كرد و مورد توجه قرار داد. نمي دانم ديگران تا چه حد اين نامه را جدي گرفتند. اما تا كنون هيچ كس 

به من نگفت كه مثاًل ذكر نامش اشكالي دارد يا ندارد. 
واكنش ديگران

با اينكه دكتر معين گفته بود كه اين هفته در نشست شركت نمي كند، اما از طريق دفترش فهميدم كه كار 
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خاصي ندارد و ظاهراً يكشنبه در دفتر است. با اين همه، به چند بار تلفن به همراهش جواب نداد و حتي 
مثل جمالي يا اميري كه بعد از من زنگ مي زنند،  اصاًل به من زنگ نزد. من هم ديگر زياد پيگيري نكردم. چه 

مي شود كرد. به قول مهندس عطارديان جزو مقامات است ديگر.

تمام جمعه و شنبه همراه مهندس گلسرخي يا جواب نداد يا خاموش بود. از حضور او در نشست دوم مأيوس 
شدم. اما كمي بعد از ساعت 8 صبح روز يكشنبه در جلسه حاضر شد و خوشحالم كرد. 

دكتر بني اسدي گفت مي آيد و جالب اينكه چند دقيقه مانده به ساعت 8 روز يكشنبه منشي او زنگ زد تا 
خبر بدهد كه دكتر در راه است و ممكن است چند دقيقه دير برسد. اين همه از دادماد مهندس بازرگان عزيز.

عبدالحسيني كه از مدت ها پيش در تدارك همايش روز يكشنبه است و ظاهراً حتي فرصت نكرده به ايميل 
سعيد اردهالي كه برايش بازفرست كردم جواب بدهد. مي دانستم او نمي آيد. با اين همه به او هم زنگ زدم. 
فردي به نام طاهري از ستاد اجرايي شوراياري ها گوشي را برداشت و گفت با مسجد جامعي جلسه دارد. قرار 

شد بعد از جلسه بگويد كه من تماس گرفتم. با اين همه تماسي نگرفت.

چگونه نشست را برگزار نكنيم؟
شهرياري و رزم خواه هم گفتند مي آيند و قبل از همه آمدند. اما كيخسروي باز هم گفت نمي تواند بيايد و از 
من طلبكار هم شد كه چرا در جمع مطرح نمي كندم كه فالني با اين ساعت مخالف است. يادم مي آيد كه قبل 
از عيد هم وقتي من اصرار داشتم كه طبق قانون وظيفه دارم جلسه را برگزار كنم برايم خط و نشان كشيد كه 
من تمام كتاب دستورنامه رابرت را جستجو خواهم كرد تا تبصره اي چيزي پيدا كنم كه به استناد آن بشود 
نشست را برگزار نكرد! اين حرف خيلي به من گران آمد. به جاي تشكر و به جاي تالش براي اينكه اين 
قواعد هرچه سريعتر در اين كشور توسعه يابد، تالش كني كه با استناد به تبصره اي از برگزاري نشست هاي 
جلوگيري كني چون در ساعتي برگزار مي شود كه تو مي خواهي در همان ساعت سركالس بروي يا به كارهاي 

شخصي يا مهم خودت بررسي!

خيلي سعي مي كنم نيت خواني نكنم. اعضاء حق دارند در مجامع شركت بكنند يا نكنند. به خودشان مربوط 
است. اما وقتي جلسه به نصاب نمي رسد و وقت سايرين تلف مي شود چه بايد كرد؟ به همين خاطر بود 
كه شامگاه شنبه چند صفحه از فصل مربوط به نصاب را پرينت گرفتم تا در ابتداي جلسه اين موضوع را به 
بحث بگذارم كه در غياب نصاب اعضاي يك اجالس به نصاب نرسيده چه كارهايي مي توانند بكنند. و بعد، 
در صورتجلسه نشست دوم به نكته اي اشاره كردم كه وجه آموزشي مهمي دارد و آن اينكه، هرگاه نشستي به 
نصاب نرسيد، اعضاي نشست به نصاب نرسيده مي توانند دست به اقداماتي بزنند تا نشست به نصاب برسد. 
از جمله اينكه بعد از تصويب پيشنهاد »تنفس« به اعضاي غايب تلفن كنند و از آنان بخواهند در نشست 
حاضر شوند تا جلسه به نصاب برسد و وقت حاضران تلف نشود. اما اين همه راه حل نيست. در اين مورد 
در نشست دوم سال دوم بحث شد و داريم به نتايج جالبي هم مي رسيم كه گزارش آن را در ادامه خواهم داد. 

دست تنها
به نظرم خيلي بد بود كه وقتي جلسه رسمي مي شود، من به عنوان ميزبان براي باز كردن در يا جواب دادن به 
تلفن يا ريختن چاي نشست را ترك كنم. به خصوص كه من هم رئيس جلسه و هم مربي كارگه هستم. به 
همين خاطر با عده اي از جمله دخترم غزل، زنم سودابه، همايون و محمود حسيني كمال و پارسايي تماس 
گرفتم تا كمكم كنند. اما همه گرفتار بودند و مجبور شدم تنهايي از ميزبانان پذيرايي كنم. به اين تريب، ضمن 
خريد و چيدن ميوه و اقالم پذيرايي و چاپ اسناد مورد نياز نزديكي هاي ساعت 8 صبح براي پذيرايي آماده 
بودم كه رزم خواه و شهرياري آمدند و بعد نيز بقيه و جلسه بعد از چند نوبت كه به دليل تعطيالت قبل و بعد 

از نوروز به نصاب نرسيديه بود به نصاب رسيد. 
دومين نشست دومين سال:  موفق

دومين نشست دومين سال،  در واقع اولين نشست بعد از تعطيالت نوروز و بعد از تعطيل ناشي از همزمان 
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شدن يكشنبه با وفات فاطمه بود. در اين نشست آقايان به ترتيب ورود به دفتر، رزم خواه، شهرياري، گلسرخي، 
دكتر بني اسدي و مهندس عطارديان و من برگزار شد و به نصاب رسيد. پيش از نصاب من گزارشي از 
فعاليت هاي ترويجي عرف پارلماني ارايه دادم و از اعضا نيز درخواست كردم تا گزارش فعاليت هاي ترويجي 
خودشان را ارايه دهند. فقط گلسرخي و بني اسدي كمي در مورد افرادي كه معرفي كرده اند سخن گفتند. تا 
ً  نيز فرد ديگري به نام لواساني را معرف كرده است.  كنون دگتر بني اسدي 8 نفر را معرفي كرده است و اخيرا

در جريان گزارش فعاليت هاي ترويجي خودم از تشكيل كارگاه براي معلمان و كارشناسان و نيز صحبت با 
دكتر سپهري براي آموش عرف پارلماني به كارشناسان اداره كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار 
و از پيش خريد كتاب و از اين قبيل صحبت كردم. به خصوص از اينكه مهندس عطارديان و مهندس بهشتي 
هر دو تأكيد كرده اند كه مايلند همچنان عضو گروه باشند اما نمي رسند در تمام  نشست ها حاضر شوند، نيز 
دكتر معين هم گفته كه مي كوشد هر ماه دست كم در يك نشست شركت كند همه خوشحال بودند. گفتم 
كه جمالي به خاطر حضور اجباري در فرهنگستان و عبدالحسيني به خاطر اينكه در چنين روزي همايش 
سراسري شوراياري ها را داشته اند و كيخسروي نيز به خاطر كالس يا دادگاه نتوانسته در جلسه شركت كند 

و وقت نشست را نامناسب مي داند

تعيين وقت كارگاه ها
بعد از اين گزارش ها نوبت به گزارش اعضا رسيد و در اينجا بود كه دكتر بني اسدي خواست تا ساعت 
از ظهر،  بعد  تا 7  از ساعت 5  كارگاه ها را هم مشخص كنيم و مشخص كرديم: شنبه، يكشنبه،  و دوشنبه 
پنجشنبه از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر، و جمعه از ساعت 19 تا 12 در دفتر كادرها. من تأكيد كردم هر كدام 
از دوستان شما كه نتوانند در اين كارگاه ها شركت كنند من حاضرم كه براي آنان در هركجا كه بخواهند كارگاه  
و كالس خصوصي هم برگزار كنم. قرار شد اعضاي گروه با دوستان خود در مورد كارگاه ها صحبت كنند تا 

هركس متناسب با اوقات خود يكي از آن ها را انتخاب كند. 

بررسي نصاب
موضوع بعدي بررسي نصاب بود. شروع كردم به روخواني متن و سريع جلو رفتن. اما با حضور مهندس 
از  يكي  عنوان  به  دكتر واليتي  مورد حضور  در  از جمله  تنفس  فاصله  در  اعالم كردم و  تنفسي  عطارديان 
كانديداهاي رياست جمهوري در انحمن شركت هاي ساختماني صحبت شد. من مشغول پذيرايي بودم اما 
احساس كردم شهرياري با اين دعوت موافق نبود و مهندس عطارديان داشت توضيح مي داد كه ما از تمام 
كانديداها دعوت خواهيم كرد و خواسته هايمان را با اآنان در ميان خواهيم گذاشت. خالصه اينكه اين روز ها 

بحث انتخابات دارد كم كم داغ مي شود. 

تمرين جاي خالي
در جريان تنفس بود كه من وايت بورد زپرتي را روي دسته صندلي پشت ميز كار قرار دادم و روي آن سه 

گزينه ي زير را به عنوان محل برگزاري نشست هاي آتي گروه  هم انديشي عرف پارلماني يادداشت كردم:
1. دفتر شركت آريا كيان

2. دبيرخانه كعاصكا
3. دفتر كارگاه هاي آموزشي

و بعد از رسمي شدن جلسه موضوع »جاي خالي« را توضيح دادم و كوشيدم كه ضمن بحث در مورد اين مسأله 
، به صورت عملي رأي گيري در اين زمينه را هم تمرين كنيم. 

در  و  مي رسد  تصويب  به  ابتداء  است،  متغيير  رقم  كه حاوي يك  اصلي  پيشنهاد  اين روش، يك  براساس 
مرحله ي بعد، تمام مصاديق رقم يا عنصر متغيير به ترتيب كميت يا به تريتب طرح زودتر در مجمع نوشته 
مي شود و مزايا و زيان هاي هر كدام مورد بحث قرار مي گيرد. بعد از اعضاي مجمع درخواست مي شود تا به 
ترتيب به گزينه هاي مختتلف رأي بدهند. به اين ترتيب، اگر گزينه اول رأي بياورد، اين گزينه در جاي خالي 
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پيشنهاد اصلي كه به تصويب رسيده است گنجانده مي شود. برخي از دوستان در مورد حقانيت و مشروعيت 
اين روش سؤال كردند و با توضيح ها و با استناد به آمار ها حقانيت و مشروعيت اين روش تصميم گيري مورد 
توجه و تأييد همه قرار گرفت. به نظر من هم يك تكنيك خيلي راهگشا و جالب است. اما در جريان رأي 

گيري در مورد اين گزينه ها بود كه اتقاق جالبي افتاد.

روز جمعه من به مهندس عطارديان گفته بودم كه روي خوشي ندارد كه من، كه ميزبان ميهمانان هستم به 
مهمانان توصيه كنم كه نشست خود را در كانون عالي برگزار كنند. به همين خاطر شايسته تر آن است كه خود 

شما تشريف بياوريد و افراد را شخصًا دعوت كنيد. 

وقتي نوبت به مهندس عطارديان رسيد، سعي كرد با ذكر مزاياي كانون، اينكه اتاقي دارد، ميز و صندلي و اتاق 
كنفرانس و غيره. و اينكه هزينه اي هم ندارد و ما هزينه هم نمي گيريم. 

بعد از اينكه توضيح مهندس عطارديان تمام شد نوبت من بود كه از پيشنهادم دفاع كنم. از رياست استعفا 
دادم و به صحن رفتم. اما شهرياري اخطار دستور داد. حكم به در دستور بودن حكم دادم و به كرسي رياست 
برگشتم و از روند اخطار دستور را از مهندس گلسرخي پرسيدم. جواب آن را نمي دانست برايش توضيح 
دادم. انواع پيشنهادهاي مربوط به تقاضا ها و سؤال ها را يكبار مرور كرديم. و از اين روش بيشترين بهره ي 

آموزشي را برديم. 

به هر حال، هنگام دفاع از پيشنهاد خودم توضيح دادم كه اگر كانون عالي به مثابه كانون عالي برگزار كننده 
ميان  در  اين نشست ها  كه خبر  اجازه دهد  و  باشد  پارلماني  كننده نشست هاي هم انديشي عرف  و دعوت 
تشكل هاي كارفرمايي منتشر شود و سبب شود تا ما نسبت به آموزش عرف پارلماني به تشكل هاي عضو نيز 
فعال شويم، من هم به گزينه دوم رأي خواهم داد. چرا كه برگزاري اين نشست ها را در دبيرخانه كانون عالي 
از برگزاري آن ها در دفتر آرياكيان و دفتر كادرها مناسب تر مي دانم. اما اگر قرار باشد ما از دبيرخانه كانون 
عالي فقط به عنوان يك مكان جغرافيايي استفاده كنيم و حق نداشته باشيم كه خير برگزاري آن را در سايت و 
نشريات كانون منعكس كنيم و كانو عالي خود را برگزار كننده نداند، در آن صورت، اين دفتر از همه لحاظ از 
دبيرخانه كانون عالي بهتر است و من قول مي دهم خدماتي كه اينجا در اختيار شما گذاشته مي شود به مراتب 

از خدمات دبيرخانه كانون عالي بهتر باشد. 

بعد از من عطارديان هم نوبت گرفت و در تأييد صبحت هاي من گفت كه در حال حاضر اين كانون عالي 
نيست كه اين نشست ها را برگزار مي كند بلكه من بدون آنكه در مجمع كانون عالي يا حتي درهيأت مديره 
گفته باشم شما را دعوت مي كنم. ممكن است فردا من كانديداي دبيركلي كانون نشوم يا رأي نياورم و دبيركل 

بعدي شما را به كانون راه ندهد. 

مهندس عطارديان در ادامه به پيشنهاد مهندس رزم خواه اشاره كرد كه هرچند خارج از دستور بود اما گفت كه 
بهتر است از حال در فكرجاي مستقلي براي اين تشكالت باشيم. مهندس عطاريان گفت به نظر من هم بهتر 
است كه از حاال به فكر يك جاي مستقل باشيد و چه جايي بهتر از همين جا؟ خوب اجاره اش را پرداخت 
كنيد و همين جا تشكيالت را مستقر كنيد. به نظر من هم اينجا از دبيرخانه كانون عالي بهتر است. البته من هم 
گفتم كه اينجا هزينه دارد و همه گفتند بهتر. بعد از اين توضيح ها رأي گيري شد و دفتر شهرياري و دبيرخانه 
كعاصكا بدون هيچ رأي مثبت چند رأي منفي داشت در حاليكه دفتر كادرها به اتفاق آراي مثبت به تصويب 
رسيد. وقت تمام شده بود و دوستان كه هم عجله داشتند با خوشحالي سركار خود رفتند. و به يك پيشنهاد 
كادرها سرمايه اي  دفتر  تجهيز  براي  تا  كند  پيشنهاد  اعالم كرد كه مي  خواست  او هم  نداند.  شهرياري رأي 

اختصاص يابد. من گفتم فرصت زياد است. بماند براي بعد. 

بعد از رفتن دوستان چنان غرق شادي بودم و چنان از اين موفقيت هاي پي در پي نشئه شده بودم كه هي به 
خودم جايزه دادم:  نسكافه، تماشاي چلچله ها، خواب و بي خيالي. تا اينكه سرانجام با انرژي تازه اي به نوشتن 
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اين خاطرات پرداختم. با نقل صورتجلسه دومين نشست كه براي تمام اعضاي گروه و از جمله براي بهشتي 
و عطارديان ارسال شد، اين گزارش را به پايان مي رسانم:

گزارش دومين نشست دومين سال كارگاه هم انديشي عرف پارلماني
يكشنبه 8  ارديبهشت 1392

دومين نشست كارگاه هم انديشي عرف پارلماني در سال 92، روز يكشنبه 8  ارديبهشت 1392 در دفتر »كارگاه هاي 
اموزش دستورنامه رابرت« )كادرها( برگزار شد و پس از استماع گزارش اعضاء در خصوص فعاليت هاي ترويجي 
آنان، اختيارات و وظايف اعضاي حاضر در مجامعي كه به نصاب نمي رسند مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس 
دستورنامه رابرت، اعضاي حاضر در اين گونه مجامع، از جمله مي توانند بعد از تصويب پيشنهاد »تنفس«، از افراد 

غائب بخواهند كه در جلسه حضور يابند تا نصاب حاصل شود و وقت حاضران به بطالت نگذرد. 

مصوبات
1. در اين نشست گزينه هاي پيشنهادي براي برگزاري نشست هاي آتي گروه هم انديشي مورد بررسي قرار گرفت و 
گزينه ي »دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت« به تصويب رسيد. به اين ترتيب نشست بعدي گروه هم انديشي 

عرف پارلماني از ساعت 8 صبح روز يكشنبه 22 ارديبهشت 1392 در دفتر كادرها برگزار خواهد شد. 
2. نيز روز هاي شنبه، يك شنبه، دوشنبه از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر، و روز پنجشنبه از ساعت 12 تا 2 بعد 
از ظهر، و روز هاي جمعه از ساعت 10 تا 12، كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت در دفتر كادرها برگزار 
خواهد شد. قرار شد آقايان دكتر اميري، دكتر بني اسدي، مهندس شهرياري و مهندس گلسرخي و نيز اعضاي 
غائبي كه دوستاني را براي دعوت به گروه هم انديشي عرف پارلماني معرفي كرده اند، تاريخ اين كارگاه ها را 

به اطالع دوستان خود برسانند تا نسبت به تشكيل كارگا هاي جديد در دفتر كادرها اقدام شود. 

منشي موقت. داود حسيني
يكشنبه 8  ارديبهشت ماه 1392

نكات صورتجلسه
به نظر خودم در گزارش باال چند نكته ظريف گنجانده شده است:

1. اينكه افراد حاضر در نشست هاي به نصاب نرسيده مي توانند به غائبان تلفن كنند و از آنان بخواهند براي 
جلوگيري از اتالف وقت سايرين در نشست حاضر شوند. 

2. اينكه ساعت و روز كارگاه هاي نيز تعيين شده است. من مي كوشم تا ساير اعضاي گروه نيز در امر ترويج 
عرف پارلماني فعال شوند و از آنان جلو نيافتم. در غير اين صورت اين احتمال وجود دارد كه وقتي كس 

ديگري بار را بردوش گرفت آنان نظاره گر شوند
3. اينكه هريك از اعضا مي توانند در مورد اصالح و تغيير هر كجاي دستور نامه در هر مجمع قانونًا فراخوان 
شده و به نصاب رسيده پيشنهاد بدهند. پس اين قواعد استاندارد يا قواعد تغيير ناپذير نيستند و انجمن ها 

مي توانند آن ها را مطابق با نيازهاي خودشان تغيير دهند. 

تصميم هاي مهم
1. تهيه سندي در مورد طرز تهيه ي گروهي كتاب براي ارايه به مجمع جهت تصويب

2. گنجاندن نكاتي در دستور جلسه يا صورتجلسه كه اعضا را تشويق به حضور در مجمع كند
3. اخذ تصميم در مورد مهندس بهشتي و مهندس عطارديان كه مايلند عضو گروه باشند اما در تمام مجامع 
آن شركت نكنند. اين تصميم بايد مانع از گسترش غيبت از مجمع شود. يكي از راهكارهاي آن اين است كه 

مسؤليت هاي گروه به مهارت پارلماني اعضا منوط و مشروط شود. 
4. ارسال نامه  براي اعضاي گروه به منظور فعال سازي كارگاه ها از طريق آنان. براي اين نشست خيلي شد!
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چهارشنبه 11 ارديبهشت 1392
امروز حدود ساعت 9 صبح كه همراه با همايون سماطي و محمود حسيني كمال عازم ورامين بوديم خانم 
نقي ئي به همراهم زنگ زد و گفت كه در نشست امروز عصر حدود 5 نفر شركت خواهند كرد و شركت 
كردند. براي نخستين بار خانم نرگس محمدي همسر تقي رحماني و خانم زهرا رحيمي همسر آقاي قدياني  
شركت كردند. خانم دهقان همسر آقاي عبدالفتاح سلطاني نيز دومين جلسه اش بود و خانم مهندسي به نام 
حسين نژاد نيز در اين جلسه حضور يافت به اين ترتيب با خانم نقي ئي شدند 5 نفر كه به قول خودشان در 
اين كالس جبراني شركت كردند. شرح اين نشست در ادامه مي آيد. به عالوه گفتگوي جالبي  هم با دكتر 

شيرازي داشتم كه مي نويسم. اين نشست و آن گفتگو حواشي جالبي داشت كه بايد يادداشت شوند.

موضوع كالس چيست؟
كارگاه در واقع با سؤال خانم نرگس محمدي شروع شد كه پرسيد:  موضوع كالس چيست؟ همانطور كه 
موضوع ساير كالس هايي مثل فيزيك يا شيمي مشخص است، موضوع اين كالس چيست؟ من از خانم نقي ئي 
خواست جواب اين سؤال  را بدهد. بعد از خانم دهقان هم خواست پاسخ خانم نقي ئي را تكميل كند. به 
نكات خوبي اشاره كردند. اما من شماره اول »اخبار كادرها« را كه قبالً  به دانش اموزان داده بودم نشانشان دادم 
و از همه خواستم جمله باال و سمت چپ صفحه را بخوانند و خودم ادامه دادم موضوع دقيق اين كالس اين 
است: كارگاه آموزش دستورنامه رابرت. بعد كتاب انگليسي رابرت روولز آو اوردر را نشان آنان دادم و گفتم 
در واقع قواعد مندرج در اين كتاب را در اين كالس آموزش مي دهيم و آن ها را تمرين مي كنيم. پس مي توانيد 

يادداشت كنيد كه موضوع اين كارگاه »دستور نامه رابرت« است. اما دستورنامه چيست و رابرت كيست؟ 

حضور همسر آقاي قدياني
همين جا بوديم كه زنگ زدند. خانم نقي ئي در را باز كرد و يك خانم چادري ميانسال وارد شد. خانم نقي ئي 
او را معرفي كرد: خانم رحيمي. نمي شناختم. بعد گفت همسر آقاي قدياني. خيلي خوشحال شدم. و شروع 
كردم صميمانه احساساتم را در مورد همسرش بيان كردن. يادم آمد كه هرگاه نوشته هاي او را مي خوانم از 
فرط شادي و غرور صورتم از اشك خيس مي شود. كم تر مردي را با اين همه شجاعت معقول و اين همه 

افكار منسجم مي شناسم. 

در جريان تعريف از آقاي قدياني بود كه يكي از اعضاي كارگاه يادآوري كرد كه خود خانم رحيمي هم يكي 
از زندانيان سياسي زمان شاه است و براي خودش كسي است. تذكر به جايي بود. سعي كردم بدون آبرو ريز 
خطايم را تصحيح كنم و بحث را به مسير صحيح بكشانم و گفتم منهاي توانمندي هاي خود خانم رحيمي 
همه مي دانند كه در پس و پشت يك مرد موفق زني شكيبا و صبور نيز وجود دارد كه در موفقيت هاي مرد 

سهيم است. 

بعد از احوالپرسي و اظهار عالقه نسبت به آقاي قدياني بحث را با تكرار خالصه چند نكته ي مطرح شده ادامه 
دادم و گفتم كه خانم نقي ئي تا كنون در سه كالس و خانم دهقاني يك كالس شركت كرده اند و خانم محمدي 
و خانم رحيمي و خانم حسين نژاد هم بار اول است كه در اين كارگاه ها شركت مي كنند. به همين خاطر من 
سعي مي كنم خالصه مطالب مطرح شده در گارگاه  هاي قبيل را طوري بگويم كه نه براي اين خانم ها خسته 

كننده باشد و اينكه بتوانيد براي نشست آتي روز چهارشنبه هم آماده باشيد. 

خطوط كلي مباحث
بعد از اين مقدمه بود كه بحث را شروع كردم و به نظرم خودم مباحث خيلي خوب جلو رفت و در پايان 
اداره مجامع تصميم گيري در  به روش هاي جاري  كارگاه تحوالت عميق در نگرش اعضاي كارگاه نسبت 
چهره اشان كاماًل آشكار بود. و در پاسخ به پرسش من با صراحت تأكيد كردند كه با عالقه در كارگاه ها شركت 

خواهند كرد. 

در اين كارگاه  نيز ضمن اشاره به مقدمه ي خالصه كتاب ارتباط اين قواعد را با دموكراسي هاي يونان باستان و 
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از آنجا به اياالت متحد آمريكا رفتم و دوباره مباني تاريخ اجتماعي ايران را تا زمان معاصر توضيح دادم و سعي 
كردم نشان دهم كه چطور اين قواعد در طول قرون متمادي و از طريق آزمون و خطا در پارلمان انگلستان 
ساخته شده است. بعد به سراع توماس جفرسون رفتم و ارتباط استبداد و حق رئيس در دادن نوبت را تشريح 
با جزئيات دراماتيك، ماجراي دشواري هاي ترجمه اصطالح كسب صحن و تخصيص صحن و  كردم  و 
تفاوت آن با نوبت دادن را به نحو بسيار استادانه اي تشريح كردم و نشان دادم كه چرا توماس جفرسون گفت 
كه اين وضعيت منحر به استبداد خواهد شد. توصيف دقيق شطرنج بازي بررهاي و ماجراي لنين در قطار و 
اينكه حتي افرادي كه در انگلستان زندگي  كرده اند به اين قواعد نرم افزاري توجهي نشان نداده اند، بحث را 
با تشريح معناي كسب صحن و تخصيص صحن و اينكه اين مفاهيم چقدر با دادن نوبت مخالف است به 

پايان رساندم.

از آنچه كه به عنوان خطوط كلي اين كارگاه نوشتم اصاًل راضي نيستم اما مطمئنم تشريح ادبي آنها در اين 
نوشته تكرار مكرر است و خواننده را خسته خواهد كرد. به همين خاطر كوشيدم از نكات متنوع و جدابي كه 

در جريان هر سخنراني به ذهنم مي رسد و مطرح مي كنم چشم ببندم. 

خانم محمدي رأس ساعت شش و ربع رفت چون امتحان زبان داشت. كالس ساعت شش و نيم خاتمه 
يافت و من از خانم قدياني خواستم كه موضوع را با همسرش كه االن در بستر بيماري است و چون او را 
قبالً  نديده ام، به مالقاتش هم هنوز نرفته ام، در ميان بگذارد و من آماده ام كه اگر خواستند به آنان آموزش 
بدهم. خانم رحيمي در كارگاه از من پرسيد كه اگر خودمان كتاب را بخوانيم خواهيم فهميد؟ گفتم بعضي از 

بخش هايش را بله اما بعضي از بخش هايش بهتر است معلم كمك كند. 

هنوز كتاب داخل بند نشده است
خانم سلطاني برايم توضيح داد كه هر بار كتاب را همراه خود به مالقات مي برد ولي هر بار مي گويند اجازه  
نداريم به جزو هاي پرينت شده مجوز ورود بدهيم. وقتي خانم ها رفتند و در حياط مشغول قدم زدن بودم به 
خاطرم آمد كه سعيد اردهالي اين كتاب ها را به عنوان نمونه صحافي كرده  است. به ذهنم رسيد كه به خانم 
دهقان هم توصيه كنم تا كتاب را به يك صحافي بدهد و كتاب صحافي شده را براي شوهرش ارسال كند. 

به محض اينكه اين ايده ي جالب به ذهنم رسيد تلفني با خانم دهقان در ميان گذاشتم. قبول كرد كه كتاب را 
صحافي كند. اما فوراً دريافتم روش پرينت گرفتن كتاب به صحاف اجازه كار نخواهد داد. به همين خاطر 

فوري يك نسخه فايل پي.دي.افي از كتاب را براي خانم دهقان ارسال كردم همراه با توضيح هاي زير:

سركار خانم دهقان سالم 
من بار ديگر فايل پي.دي.افي كتاب را براي شما ارسال مي كنم. چون اگر بخواهيد از متن كاعذي آن كه تقديم 
كرده ام يك كتاب درست كنيد، نمي شود. براي اينكه من روي هر طرف يك برگه كاغذ، دو صفحه از كتاب را 
پرينت گرفته ام. و وقتي آن ها را جدا كنند، ترتيب صفحات به هم مي خورد و نمي شود آن ها را به هم چسباند 
و يك كتاب درست كرد. به همين خاطر، وقتي به صحافي مراجعه مي فرماييد، يك كپي از فايل كتاب را هم 
روي يك سي.دي يا يك حافظه دستي كپي بكشيد و به او بدهيد تا هر طور كه الزم بود دوباره پرينت بگيرد 

كه براي صحاف مناسب باشد 
اگر صحاف مناسب نيافتيد خبرم كنيد تا معرفي كنم. 

دريافت اين نامه و نتيجه كار را به من اطالع دهيد لطفًا 
با احترام . داود 

فكر كردم اگر دچار مشكل شود با سعيد اردهالي در اين زمينه مشورت خواهم كرد تا يك صحاف به درد 
بخور را به خانم دهقان معرفي كند. 

آيا اين يك راه حل بديع براي يك مشكلي بديع تر نيست؟ به خودم جايزه دادم:  يك ليوان نسكافه!
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پيامي براي قدياني
وقتي همسر آقاي قدياني همراه با سايرين دفتر را ترك مي كرد از او خواستم به قدياني پيغام بدهد به بچه هاي 
سازمان ضرورت آموزش اين قواعد را يادآوري كند من خودم آموزش آنان را به عهد ه خواهم گرفت. و با 
اطمينان گفتم اگر با اين قواعد كار كنند مي توانند دو ميليون عضو را اداره كنند. خوشحال شد. اطميان داشتم 

حضور خانم رحيمي در همان راستاست. 

نقش ابوالفضل بازرگان
وسط كارگاه بودم كه تلفن دفتر زنگ زد. جواب ندادم. اما چند لحظه بعد همراه زنگ زد. براي بچه ها توضيح 
دادم احتماالً بايد كار مهمي باشد. دكتر بني اسدي بود. به او گفتم كه در يك كار گاه هستم. واكنشي نشان نداد. 
به من گفت كه با مهندس ابوالفضل بازرگان صبحت كرده است تا امور كارگاه را اداره كند. بعد از من خواست 
براي امور كارگاه با او تماس بگيرم. فكر كردم خارج رفتنش قطعي شده است. توضيح داد شايد برود. به او 

گفتم در مورد تهيه كتاب با او بايد صحبت كنم كه ايميلي اين كار را خواهيم كرد.

نظرات جديد در مورد طرز تهيه كتاب
در مورد طرز تهيه گروه كتاب به نظرات بديعي رسيده ام. عالوه بر اينكه مبرم ترين و پرمصرف ترين قواعد 
و رويه ها و سنت هاي عرف پارلماني را فهرست وار تهيه خواهم كرد تا اعضاء به دلخواه خود از ميان آن ها 
حدود 4 موضوع را انتخاب كنند، از آنان خواهم خواست كه هر يك از آن ها را با وضعيت موجود در عرف 
پارلماني ايران مقايسه كنند. بعد بگويند كه براي رعايت همان قواعد با چه موانع رفتاري مواجه هستيم، بعد 
توضيح دهند كه چطور تمرين همان قواعد كدام دسته از آن عادات نامناسب را تعديل مي كند و كدام دسته 
از رفتارها و عادت هاي خوب را به وجود مي آورد. نيز بايد تحقيق كنند و بگويد كه كدام دسته از مقررات و 
قواعد و قوانين و آئين نامه هاي جاري ملي با همان قواعد مخالف و مغاير هستند و براي رفع همان مغايرت ها 

گروه چه بايد بكند. 

به نظرم خطوط كلي طرح فوق به كمال رسيده است. حاال بايد موضوع ها را همراه با فهرست وظايف هر 
عضو تهيه كنم و براي گروه بفرستم تا خود را براي انتخاب آيتم ها در نشست آتي و تحقيق در مورد آن ها 

آماده سازند. آيا اين يك دستاور عظيم نيست؟ به خودم چه جايزه اي بدهم؟ 

كتاب خاطرات سفير انگليس
امروز در جريان سفر به ورامين محمود حسيني كمال از كتاب خاطرات سفير انگليس در ايران صحبت كرد و 
توضيح داد كه از نظر او ملت ايران چقدر بد و عقب مانده و دروغگو هستند. به نظر او در ميان تمام ايرانيان 
فقط يك نفر شايسه بوده است كه حسيني نام او را فراموش كرده بود. فكر كردم اين كتاب نظرات من در 

مورد تمدن يا دهاتيت ما را تأييد مي كند و تصميم گرفتم كتاب را از او بگيرم و حتمًا بخوانم. 

و اما گفتگو با دكتر شيرازي
با دكتر شيراز چند روز پيش )اجتماالً دوشنبه( تلفني صحبت كردم اما نرسيدم گزارش آن را بنويسم. حدس 
مي زنم كه او يكي از كادرهاي فعال اين جريان خواهد شد. به همين خاطر الزم است براي بررسي نقش افراد 

در سازمان دهي احتماعي به نقش او بپردازم. 

در جريان راه اندازي شوراي صلح بود كه احتماالً  اولين بار او را در دفتر كانون دفاع از حقوق بشر ديدم. 
در آن جمع محمود بهزادي هم بود و شايد از طريق او به دكتر شيرازي معرفي شده باشم. بعدها در آخرين 
نشست مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان حضور يافت. براي او و همكارانش در دندانپزشكان نيكوركار ايران 
وب سايت راه اندازي كردم. بعدها از داندانپزشكان نيكوكار ايران به حالت قهر كنار كشيد و قرار شد علت 

بروز اين تنش ها را با هم بررسي كنيم. اما هيچوقت فرصت نكرده نشست مشتركي در اين زمينه بگذاريم. 

دكتر شيرازي از جمله هسته ي اوليه پنج نفره اي بود كه تصميم داشتيم گروهي را كه حاال با عنوان »هم انديشي 
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عرف پارلماني« شناخته مي شود را ه اندازي كنيم. اما عبدالفتاح را گرفتند و در زماني كه روند راه اندازي گروه به 
صورت غيرمترقبه كليد خود دكتر شيرازي به استراليا رفته بود و خارج از دسترس بود. به همين خاطر هسته ي 
اوليه سه نفر شد:  دكتر معين، جمالي و من. در جريان آخرين گفتگوي تلفني به دكتر شيراز اين خاطرات را 
يادآوي كردم. خوشحال شد و گفت. بله. من استراليا بودم. گفتم خيلي خوب، آن سه نفر، 9 نفر ديگر را هم 
دعوت كردند و االن 12 نفر شده اند. براي آنان سال گذشته حدود 15 كارگاه برگزار كرد ه ام و امسال قرار است 
تعداد آن ها به 40 تا 50 نفر برسد. و او يكي از آنان است كه مي خواهم سري جديد كارگاه ها را امسال براي 
افرادي كه قرار است به گروه اضافه شوند برگزار كنم. خوشحال تر شد. اما توضيح داد كه من خيلي سر خودم 
را با مشغله هاي كم اهميت پر كرده ام. با خودم عهده كرده ام كه امسال آخرين سالي خواهد بود كه در كنگره 
دندانپزشكان اين قدر مسؤليت قبول كردم. اين كنگره روز 28 ارديبهشت برگزار مي شود و ما قبل از اين تاريخ 
به هيچ كار ديگري نمي رسيم. پرسيدم منظورش از ما كيست؟ گفت گروه دنداپزشك هستند كه مايلم آن ها 
را با تو آشنا كنيم و برايشان همان كارگاه را بگذاري. برايش توضيح دادم كه نخستين شماره »اخبار كادرها« 
منتشر شده و بايد برايش بفرستم. به عالوه خوب است به من فرصت بدهد تا چند نكته يا چند قاعده از عرف 

پارلماني را برايش تشريح كنم تا بهتر بتواند ساير همكاران را براي شركت در اين كارگاه ها متقاعد سازد. 

ساختار سازماني
بعد از اين بحث ها توضيح دادم كه جايگاه هم انديشي عرف پارلماني كجاست و برخي از كارگر دهايي را كه 
براي اين مجمع پيش بيني شده است تعريف كردم:  گرفتن امتحان و داده گواهينامه به دانش آموختگان عرف 
امتحان  پارلمانف و گرفتن  پارلماني، تعيين شرح درس و دادن گواهي كيفيت به مؤسسات آموزش عرف 
تخصصي از فارغ التحصيالن و نيز بررسي و تدوين قواعد مورد نياز در تمام عرصه هاي ملي و ارايه پيشنهاد 
اين قواعد و مقررات به نهادهاي مربوطه. خالصه كوشيدم كه اهميت اين كارگاه هم انديشي را كه قرار بود او 

هم يكي از دعوت كندگان آن باشد تشريح كنم. 

انجمن و مؤسسات
برايش توضيح دادم كه دريافت كنندگان گواهينامه از اين مجمع ملي كه نقش يك اتاق فكر را هم بازي خواهد 
كرد مي توانند يك انجمن ملي پارلمانتارين ها ايجاد كنند. به عالوه، مؤسسات مختلفي نيز شكل  خواهد گرفت 

كه قواعد عرف پارلماني را به عالقمندان آموزش خواهند داد. 

فكر مي كنم با اين توضيح ها توانسته باشم نظرش را نسبت به اهميت جنبش كادرها تا حدودي جلب كرده 
باشم. اما دكتر شيرازي سرش شلوغ تر از اين حرف هاست. چون از جمله انسان هاي خوش قلبي است كه 
نمي تواند به درخواست مردم به ويژه مظلومان نه بگويد. به همين خاطر همشيه بارگراني از مسؤليت ها ديگران 

بردوشش سنگيني مي كند. البته به جز مسؤليت هاي خانه و خانواده كه به همسر تفويض شده است!

به دليل مشغله زياد بايد هر از گاهي موضوع را با دكتر تازه كنم و يكي از روش هايش ارسال نشريه براي 
امييل منشي جديد است. به همين خاطر در يك فرصت مناسب بايد از منشي جديد بپرسم ايميل دارد يا نه؟ 
و اگر داشت اسناد را براي او بفرستم و از او بخواهم كه پرينت آن ها را به دست دكتر شيراز برساند. و اگر 

نشد از توانايي هاي همسرش استفاده كنم تا كنگره دندانپزشكان ختم به خير شود. 

تدوين طرز تهيه كتاب و ارسال آن به اعضاء گروه هم انديشي و تهيه دومين شماره اخبار كادرها و ارسال آن 
براي تمام گيرندگان، و همزمان پيگيري آدم هايي كه قول هايي داده اند، قهرست  كارهاي آتي من خواهد بود. 

كادرها و نه يك مرد جنگي
به نظرم بايد اين فرهنگ را كه تمام افراد بايد در فعاليت جمعي مسؤليت بر عهده بگيرند تفويت كنم و بار ديگران 
را بردوش نكشم. هرچند طبق تئوري ايزاك آديزس،  بنيان  گذارن اوليه هر سازمان بايد با تمام وجود مبارزه كنند. 
اما نيابد تربيت وجه مسؤليت پذيري افراد هم فراموش شود. در نتيجه بايد در كنار شعار »تعجيل نه، تكثير« 

عبارت ديگر ي اضافه كنم تا نشان دهد تمام اعضاء بايد با تمام وجود تالش كنند و نه فقط يك مرد جنگي. 
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جمعه 13 ارديبهشت 1392
ديروز لوازم الزم براي تعمير 5 فقره صندلي را خريداري كردم تا پيش از سومين نشست كارگاه معلمان تعداد 
بازرگان، مهندس سپهر محمدي  ابولفضل  آقايان مهندس  افزايش دهم. همچنين  صندلي هاي دفتر كادرها را 
و سعيد اردهالي در مورد كارگاه ها تماس  گرفتند و من هم يك اطالعيه براي تمام اعضاي گروه هم انديشي 
عرف پارلماني ارسال كردم. نيز در مورد روش رساندن كتاب به دست عبدالفتاح سلطاني نكاتي را با همسر 
ايشان در ميان گذاشتم و اميدوارم كه كتاب اصلي هم به دست عالقمندان دانشگاه اوين برسد. مشروح اين 

ماجراها و نيز تشريح چند كشف جديد:

ضرورت افزايش صندلي
با افزوده شدن به تعداد كارگاه معلمان، حاال اطمينان دارم كه تعداد اعضاء اين كارگاه به حدود 20 نفر مي رسد. 
در نتيجه الزم است در اين مرحله، 5 صندلي چوبي كه سال ها پيش پدر زنم به ما داد و ظاهراشان خيلي 
افتضاح شده است تعمير كنم. به اين ترتيب، تعداد صندلي هاي دفتر كادرها - با احتساب دو صندلي پايه فلزي 
كه يادگار رفيق دوران كودكيم منصور الوكي است كه در سوئد فوت كرد - جمعًا 13 صندلي خواهيم داشت 
كه با 8 صندلي  اداري چرخدار  به 21 فقره خواهد رسيد. به عالوه 6 مبل هم داريم كه در صورت ضرورت 

مي شود از آن ها استفاده كرد تا مشكالت مالي براي تجهيز دفتر به مرور حل شود. 

صندلي هاي چوبي را مادر زنم به ما بخشيد. سال ها پيش و بعد از آنكه تنها پسر باقي مانده در خانه هم به 
انگليس مهاجرت كرد و خودشان به يك خانه كوچكتر منتقل شدند، ميز نهارخوري و صندلي هاي آن را به 
ما بخشيدند. اين هم جهاز همسر بنده. بعدها كه ما هم به يك خانه كوچكتر منتقل شديم ميز آن را سر به 
نيست كرديم و صندلي هايش را به هم دفتر آورديم. صندلي هاي كهنه اي هستند كه بايد دم دفتر مي گذاشتيم 
تا به عنوان زباله ببرند. اما حاال اگر بخواهم 6 صندلي نو بخرم خدا مي داند كه چند ماه درآمد خود را بايد 
بپردازم. به همين ديروز به بازار رفتم و رنگ و روكش و اسفنج خريدم تا آن ها را نوساي كنم. حدود يك صد 

هزار تومان هزينه  روي دستم گذاشت. 

تماس مهندس ابوالفضل بازرگان
دروازه شميران در حال خريد وسايل تعمير صندلي ها بودم كه همراهم صدا كرد. مهندس ابوالفضل بازرگان 
بود كه مي خواست بگويد در غياب دكتر بني اسدي كه عازم سفر است مسؤليت سازماندهي به كارگاه را بر 
عهده دارد و برنامه ي كارگاه ها به مدعوان ارايه شده و به مرور به شما خبر خواهند داد كه در كدام كارگاه 
شركت خواهند كرد. از او تشكر كردم. از من پرسيد: آيا همين هفته كارگاه شروع خواهد شد؟ گفتم: من براي 
شروع آماده ام. اما به نظرم بايد كمي صبر كنيم تا وضعت ساير عالمندان نيز روش شود. به او اطمينان دادم 
كه با وي تماس خواهم گرفت و قضايا را پيگيري خواهيم كرد. از او پرسيدم: متن كتاب ها نيز كه تقديم شده 
و عالقمندان مي توانند آن ها را بخوانند. تشكر كرد و در عين حال به من خبر داد كه مهندس حامد سحابي 
به وي گفته كتاب ها به دست او نرسيده و او بار ديگر فايل كتاب ها را برايش فوروادر خواهد كرد. من هم 
قول دادم به محض اينكه به دفتر برسم بار ديگر برايش ارسال مي كنم. وقتي به دفتر رسيدم، متن پي .دي.افي 
هر دو كتاب اصلي و خالصه را دوباره به ايميل مهندس حامد سحابي ارسال كردم. بعداً در صندق اسپم 
بازگشت نامه او را ديدم. از نرم افزارهايي استفاده مي كند كه براي ارسال ايميل بايد از گيرنده اجازه بگيريد. 
حاال معلوم شد چرا ايميل به دست او نرسيده است. جوابش به اسپم رفته و من هم اسپم ها را غلقتي پاك 
مي كنم. تصميم گرفتم قبل از حذف اسپم ها آن ها را چك كنم تا اگر پاسخ ايميل ها به آنجا رفته باشد قبل از 

حذف وارسي اشان كرده باشم. 

كارگاه هاي روز پنجشنبه
ديروز همچنين مهندس سپهر محمدي پيامك زد كه براي پنجشنبه ها از ساعت 12 تا 13 آمادگي دارد. با ال نامه 
برايش توضيج دادم كه كارگاه ها دوساعته پيش بنيي شده است. در پاسخ از من پرسيد دوره  هر كارگاه چه 
مدت است؟ براي توضيح دادم با توجه به اينكه يك راه نرفته و يك تجربه نو است، جواب دقيق اين سوآل را 
نمي دانم اما حدس مي زنم براي آموزش بسته ي اوليه ي الزم براي ارايه پيشنهاد و مذاكره و اخذ تصميم دست 
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كم به 8 نشست دو ساعته نياز خواهيم داشت. اما مي دانيم كه همه در تمام كارگاه هاي نمي توانند شركت كنند 
به عالوه سرعت و قدرت فراگيري افراد هم يكسان نيست. از اين مهم تر، تمام كارگاه ها هماهنگ با هم جلو 
نمي روند تا بتوايم زمان برگزاري مجمع مؤسسان را تعيين كنيم. به اين داليل در صورت امكان بهتر است 

كارگاه ديگري را انتخاب كنيد. هنوز مهندس سپهر محمدي به اين ال نامه جواب نداده است.

برداربذار يك سند 
ديروز بعد از چند روز تأمل تفكر، سرانجام متن نامه اي 5 صفحه اي را تهيه كردم و براي تمام اعضاء گروه 
هم انديشي فرستادم. متن آن عينًا برداربذار مي شود:  )برداربذار را براي اولين بار همين جا براي كپي پيست 
ابداع كردم و از اين پس بدون ترديد از آن استفاده خواهم كرد. ال نامه  را هم به جاي ايميل دارم استفاده 
مي كنم. ال اول الكترونيك كه به جاي اي انگليسي مي شود جلو ساير كلمات قرارد. از جمله ال دولت به معناي 

دولت الكترونيكي و غيره(

درخواست كمك به سازمادندهي كارگاه هاي آموش عرف پارلماني

با سالم 
گزارش فعاليت هاي ترويجي گروه اعضاي هم انديشي عرف پارلماني به پيوست تقديم شده است. از تمام 
دريافت كنندگان محترم كه ال نامه )به جاي ايميل( به نشاني آنان ارسال شده تقاضا دارد دريافت آن را اعالم 

فرمايند. در غيراين صورت تلفني استعالم خواهد شد. 
با احترام شايسته 
داود حسيني 
دفتر كادرها. 12 ارديبهشت 92

گزارش آخرين فعاليت هاي ترويجي گروه 
پنجشنبه 12 ارديبهشت 1392

اعضاي محترم گروه هم انديشي عرف پارلماني عاليجنابان آقايان: 
1. دكتر اميري

2. دكتر بني اسدي
3. مهندس بهشتي
4. جمالي بحري

5. حسيني 
6. مهندس رزم خواه
7. مهندس شهرياري

8. عبدالحسيني 
9. مهندس عطارديان

10.كيخسروي
11. مهندس گلسرخي

12. دكتر معين

با احترام به آگاهي مي رساند، در دومين نشست گروه در سال 92 تاريخ، ساعت و مكان برگزاري  كارگاه هاي 
آموزش دستورنامه رابرت براي مدعوان محترم شما به شرح زير تعيين شد:

1. شنبه، يكشنبه، دوشنبه از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر
2. پنجشنبه از ساعت 12 ظهر تا 2 بعد از ظهر

3. جمعه از ساعت 10 تا 12 صبح
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خاطر نشان مي سازد اين كارگاه ها در دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت )كادرها(  به نشاني خيابان 
كريم خان، خيابان آبان شمالي )دكتر عضدي( ، خيابان پزشك، شماره 6، زنگ 3، واحد همكف غربي به تلفن 

88911017  برگزار مي شود. 
در عين حال، اگر هر يك از دوستان محترم شما به هر دليل قادر به شركت در كارگاه هاي تعيين شده نباشد،  
دفتر كادرها آمادگي خود را براي برگزاري كالس هاي اختصاصي و نيز كالس هاي جبراني در زمان و مكان 

پيشنهادي مدعوان شما اعالم مي كند. 
با عنايت به تداركات فوق، تقاضا مي شود ضمن هماهنگي با مدعوان محترم خود، نسبت به سازماندهي به 
اين كارگاه ها به نحوي كه اين كارگاه ها هرچه سريعتر و هماهنگ با هم آغاز شوند، با دفتر كادرها همكاري 

فرماييد. 

در ادامه فهرست مدعوان محترم شما و ميزان پيشرفت كارها را به استحضار مي رساند: 

1. دكتر اميري شخصيت هاي زير را معرفي كرده است:
1. 1- آقاي دكتر حسين عالئي

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

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. اما، بر اساس ال نامه ي آقاي دكتر ورودي نژاد ايشان در 
حال حاضر در خارج از كشور به سرمي برند و قادر به حضور در كارگاه ها نيستند. از وضعيت بقيه ي مدعوان 

محترم نيز اطالعات دقيقي در دست نيست. 
بنا به گفته دكتر اميري اين فهرست هنوز نهايي نشده و منتظريم ايشان فهرست را نهايي كرده و با هماهنگي 

مدعوان محترم نسبت به تعيين تكليف نهايي 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

2. 10. آقاي لواساني

آقاي  با دفتر كادرها اعالم كرد كه  تلفني  بني اسدي در آخرين تماس  آقاي دكتر  خاطر نشان مي سازد كه 
مهندس ابوالفضل بازرگان مسؤليت پيگيري سازماندهي اين گروه از مدعوان را برعهده دارند. 

الزم به ذكر است كه تا كنون به 7 شخصيت  اول فهرست فوق طي دو نشست مشترك در دفتر آقاي دكتر بني 
اسدي عرف پارلماني معرفي شده است. آقايان فخر صمدي و خانم صفا براي شركت در اين كارگاه ها اظهار 

عالقه كرده اند اما قضيه پيگيري نشده است.

3. آقاي مهندس سيد محمد بهشتي با برخي از اعضاي هيأت مديره خانه سينما در اين زمينه صحبت كرده  
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است و آقاي امير اثباتي يكي از اعضاي آن هيأت قرار بوده است پيگير قضيه باشد. اما در سال جديد اقدامي 
صورت نگرفته است. 

4. اينجانب داود حسيني 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 

آقاي دكتر شيرازي اعالم كرده است به خاطر فعاليت هايش در برگزاري كنگره دندانپزشكي قادر نيست پيش 
از 28 ارديهبشت در كارگاه شركت كند. اما بعد از اين تاريخ همراه با گروهي از داندانپزشكان در كارگاهي 

جداگانه شركت خواهند كرد. 

5. آقاي مهندس بهرام شهرياري نيز تا كنون شخصيت هاي زير را معرفي كرده است:
5. 1- آقاي دكتر فرضي پور از استادان دانشگاه

5. 2- آقاي محمد رضا شعبانعلي از مدرسان مباحث مديريتي
5. 3. آقاي دهقان وكيل و فعال اجتماعي

5. 4. اقاي هادي حدادي 
5. 5. آقاي علي اكبر سهيلي

5. 6. آقاي دكتر فضلي
هنوز كليات عرف پارلماني نيز به شخصيت هاي فوق معرفي نشده است. 

6. آقاي آرش كيخسروي نيز شخصيت هاي زير را معرفي كرده است:
6. 1- آقاي دكتر مرتضي شهبازي نيا عضو هيأت مديره كانون وكالي تهران و رئيس گروه حقوق دانشكده 

تربيت مدرس
6. 2- آقاي عيسي اميني عضو هيأت مديره كانون وكالي تهران و مدرس حقوق در دانشگاه آزاد

6. 3- آقاي صابري يكي از وكالي خوشنام عضو كانون وكالي تهران
6. 4-آقاي كورش زعيم فعال اجتماعي

6. 5 - آقاي حجت كالشي كارشناس ارشد علوم سياسي
6. 6. خانم دكتر هما داودي رئيس كانون وكالي البرز

6. 7. آقاي حسن رستگار

از  پارلماني معرفي شده است. هنوز اطالع دقيقي  نفر اول فهرست فوق كليات عرفي  به دو  تا كنون فقط 
وضعيت بقيه در اختيار اينجانب قرار نگرفته است. 

7. آقاي مهندس گلسرخي شخصيت هاي زير را معرفي كرده است:
7. 1. آقاي مهندس محمد احمدي رئيس هيأت مديره انجمن تأسيسات و تجهيزات صنعتي ايران

7. 2. آقاي مهندس هرمزد رامينه رئيس هيأت مديره جامعه مهندسان مشاور
7. 3. آقاي مهندس ايرج رهبر رئيس هيأت مديره انجمن انبوه سازان مسكن 

7. 4. آقاي مهندس محمد رضا پويشمن دبير هيأت مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايرن
7. 5. آقاي مهندس سعادتمند رئيس هيأت كانون سراسري انجم نهاي شرك تهاي ساختماني، تأسيساتي 

و تجهيزاتي ايران
7. 7. آقاي مهندس تاالري رئيس وقت انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران )در حال حاضر
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مهندس رضا پديدار رئيس هيأت مديره هستند(
7. 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.

8. آقاي دكتر معين نيز شخصيت هاي زير را معرفي كرده است:
8. 1. آقاي دكتر شامخي دبير انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري

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

8. 4. آقاي دكتر توفيقي دبير جمعيت توسعه علمي ايران
8. 5 . آقاي پروفسور ثبوتي بنيا نگذار دانشگاه زنجان

8. 5. آقاي دكتر فراستخواه عضو هيأت مديره جمعيت رشد و توسعه ايران
8. 6. آقاي دكتر سمنانيان دبيركل جمعيت توسعه علمي ايران

8. 7. آقاي دكتر رضا منصوري رئيس انجمن فيزيك ايران و معاون اسبق وزير آموزش عالي

يادآوري مي كند عرف پارلماني به 6  شخصيت اول فهرست فوق معرفي شده است و تمام آنان عالقمندي خود 
را به شركت در كارگاه اعالم كرده اند. معرفي كليات عرف پارلماني به دكتر سمنانيان به بعد از تعطيالت نوروز 

موكول شد و آقاي دكتر رضا منصوري نيز اعالم كردند كه فرصت حضور در اين كارگاه ها را نخواهند يافت. 

9. آقاي مهندس عطارديان اعالم كرده اند كه با آقاي مهندس آخوندي در اين زمينه صحبت كرده اند اما تا 
كنون اقدام خاصي صورت نگرفته است.

10. آقاي پروفسور ثبوتي
درست پس از ختم جلسه معرفي كليات عرف پارلماني، پروفسور ثبوتي با مورخ تاريخ معاصر ايران آقاي 
محمد تركمان تلفني صحبت كرد و قرار شد در نشستي كليان عرف پارلماني به نامبرده معرفي شود و بعد از 

آن در مورد شركت در كارگاه هاي آموزشي تصميم گيري شود. 

با عنايت به گزارش فوق از شخصيت هاي محترمي كه دوستاني را براي شركت در كارگاه هاي آموزشي معرفي 
فرموده اند تقاضا مي شود نسبت به نهايي كردن كارگاه مطلوب آنان اقدام و نتيجه را به دفتر كادرها منعكس 

فرمايند. 

با احترام.
داود حسيني  مسول دفتر كادرها
12 ارديهبشت 1392

براي ثبت در تاريخ
به رغم آنكه از تمام دريافت كنندگان نامه درخواست كرده بودم تا دريافت نامه را اطالع دهند، تا امروز صبح 
جمعه هيچ پاسخي دريافت نكره ام. همين كم توجهي و بي تفاوتي سبب شد تا به نتيجه  گير هاي جديدي در 

اين زمينه برسم كه به نظرم اهميت تمدني و تربيتي دارد. 

توانمندسازي ديگران 
به نظرم، يكي از هدف ها بايد توانمندسازي ديگران براي فعاليت هاي اجتماعي و گروهي دموكراتيك باشد و 
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نه اينكه به عنوان نمونه،  يك نفر جاي ده ها نفر كار كند. به همين خاطر، ترجيح مي دهم اعضاي گروه به مرور 
آماده شوند و مسؤليت هاي بيشتري برعهده بگيرند تا اينكه من شخصًا كارها را رتق و فتق كنم. در نتيجه به 
جاي اينكه خودم با مدعوان تماس بگيرم و كارگاه ها سازماندهي كنم منتظر مي مانم تا هركس كه دوستاني 
را دعوت كرده  است، وقت بگذارد و در اين زمينه مسؤليت بر عهده بگيرد. به همين خاطر، حتي اگر جواب 

ندهند تصميم دارم طي نامه اي براي تمام اعضاء گروه اعالم كنم كه چه كساني تا كنون جواب نداده اند. 

يك نمونه
به عنوان يك نمونه جهت ايجاد رقابت مثبت، نام آن گروه از اعضا را كه تا كنون هيچ كس را نيز معرفي 
نرده اند، به عنوان گيرنده نامه در صدر نامه قيد كرده ام. آقايان مهدي جمالي بحري و مهندس محسن رزم خواه 
حتي يك نفر را هم معرفي نكرده اند. در حاليكه به ويژه از آقاي جمالي انتظار داشتم تعداد قابل توجهي از 
افراد و شخصيت هاي ملي را دعوت كند و هنوز تعجبم از اينكه تا كنون كسي را معرفي نكرده برطرف نشده 
است. اميدوارم ذكر نام افرادي فعال به فعال سازي سايرين مدد برساند و افراد در اين حركت به سهم خود 

مسؤليت بر عهده بگيرند و در نتايج كار احساس مالكيت كنند. 

نامه براي مدعوان خودم
بعد از ارسال اين نامه بود كه براي آقايان سعيد اردهالي و خانم لنگرودي و آقاي دكتر پيمان نامه هايي ارسال 

كردم. متن يكي از آن ها به عنوان نمونه برداربذار مي شود: 

سركار خانم مرتاضي 

ضمن عرض سالم 
با احترام يادآوري مي شود زمان، مكان و ساعت كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت )كادرها(  به شرح زير 

به تصويب رسيده است 
يك. شنبه، يكشنبه و دوشنبه از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر 

دو. پنجشنبه از ساعت 12 تا 14 
سه. جمعه. از ساعت 10 تا 12 

مكان: خيابان كريم خان، خيبابان آبان شمالي )دكتر عضدي( خيابان پزشك، شماره 6، زنگ 3، واحد همكف 
غربي 

تلفن 8891117 

تقاضا دارد ضمن اعالم دريافت اين نامه بفرماييد در كدام يك از اين كارگاه ها مي توانيد حضور يابيد 
در ضمن دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت براي افرادي كه نتوانند در اين كارگاه ها  نيز شركت كنند 

مي تواند كالس هاي اختصاصي و جبراني برگزار نمايد. 
 تقاضا دارد سالم ويژه من را به جناب دكتر پيمان برسانيد 

مشابه همين نامه، با كمي تفاوت براي آقاي سعيد اردهالي هم ارسال شد. اما سعيد همان روز فوري جواب 
داد كه كارگاه پنجشنبه براي او مناسب است اما تا اين لحظه خانم مرتاضي و همسرش دكتر پيمان جواب 
نداده اند. دكتر شيرازي  هم كه از قبل گفته تا پيش از كنگره نمي تواند در كارگاه شركت كند و عبدالحسيني 

هم كه عضو گروه شده است. 

سكوت عبدالحسيني
اما عبدالحسيني تا كنون پاسخ چند ال نامه ام را نداده است. از جمله ال نامه مربوط به آمادگي او براي دريافت 

كتاب به عنوان نمونه، و نيز معرفي عرف پارلماني در نشست انتخابات هيأت رئيسه شوراياري ها. 
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مدت ها قبل تلفني به آقاي عبدالحسيني پيشنهاد كردم وقتي اعضاي شواراياري ها را در سالن شواراي شهر 
پارك شهر جمع مي كنند فرصت مناسبي است كه ما كليات عرف پارلماني را به آنان معرفي كنيم و به هر كس 
كه به عنوان رئيس انتخاب شد يك نسخه از خالصه ي كتاب ارايه دهيم. به نظرم اين بهترين روش بود كه به 
مرور عالقه به دستورنامه رابرت را اعضاي شوراياري ها ايجاد كنيم. عبدالحسيني گفت به موضوع فكر مي كند 
و نتيجه را به من خواهد گفت. هشت ارديهبشت تمام شد و ظاهراً بايد همايش شوراياري ها تمام شده باشد. 

اما هنوز از عبدالحسيني و ديگر كارشناسان خبري نشده است. چرا؟

نقض عهده ها
عالوه بر اين، عبدالحسيني در آخرين نشست سال قبل و در حضور من در نشست كارشناسان از خانم شرفي 
خواست تا تمام آئين نامه هاي شوراياري ها را تا روز چهارشنبه هفته  بعد براي من ارسال كنم تا آن ها را بخوانم 

و پيشنهادهاي اصالحي - اگر بود - به او ارايه دهم. اما تا كنون هيچ خبري نشده است. 

به عالوه، قرار بود از من و دخترم غزل براي شركت در همايش شوراياري ها كه قرار بود روز يكشنبه 8 
ارديبهشت 92 در برج ميالد برگزار شود كارت دعوت بفرستند و ما را هم دعوت كنم. در اين زمينه هم خبري 
نشد. چرا؟ اصاًل همايش برگزار شد يا نه؟ آيا اختالف داخلي شوراي تهران در آستانه انتخابات به حدي 
رسيده كه نمي توانند به خاطر احتمال سوء استفاده انتخاباتي دست به هچ كاري بزنند؟ حتي در اين صورت 

چرا عبدالحسيني به تعهداتش عمل نكرده و چرا دست كم يك توضيح به من نداده است؟ 

پيشنهادي كه بلعيده شد
مدت هاست به ذهنم رسيده كه براي عبدالحسيني توضيح بدهم كه معرفي كليات عرف پارلماني لزومًا همان 
چيزي نخواهد بود كه به كارشناسان ارايه دادم. برعكس، در نظر دارم كه براي شوراياري ها چند نكته ي مهرم 
مانند تفاوت نوبت گرفتن و نوبت دادن با كسب صحن و تخصيص صحن، روش رياست جلسه و محروميت 
رئيس از حقوق عضويت، حد نصاب و حكم جلب به مجمع و يا روش رسيدگي به تخلف هاي انتظامي 

اعضا ي مجامع را توضيح بدهم كه سبب خواهد شد ذهن تمام آنان تكاني جدي بخورد. 

هنوز هم در نظر دارم نكات فوق را به عبدالحسيني در ميان بگذارم. در آن صورت خودش درخواهد يافت كه 
چه فرصت خوبي است براي تقويت نهادي ستاد. با اين همه اين پيشنهاد را كه مي خواستم همين امروز صبح 
براي او ال نامه كنم، بعليدم و گفتم بهتر است صبر كنم تا بلكه به يكي از ال نامه هاي من پاسخ دهد و ببينم ك 
در آن طرف هم كششي ايجاد شده است يا نه. به خصوص كه شخص عبدالحسيني آنقدر به اين ماجرا اعتقاد 
دارد كه شب ها براي آنكه دير به مجامع گروه هم انديشي نرسد، در دفتر كنار من خوابيده است. پس نتيجه 
مي گيرم شايد به دليل نزديكي انتخابات شوراي  شهر تهران بين جناح ها تضاد خيلي باال گرفته باشد و دست 
از هر كاري كه شائبه تبليغ گروهي بدهد - از جمله معرفي عرف پارلماني - كشيده باشند. خودم احتمال اين 

تحليل بدبينانه را خيلي خيلي ضعيف مي يابم. تا بعداً بفهمم واقعيت چه بوده است. 

تالش براي ارسال كتاب به دانشگاه اوين
از زماني كه به خانم دهقاني گفتم كه نگران از كف رفتن متن كاغذي كتاب نباشد چون به سادگي آب خوردن 
مي شود از آن كپي گرفت، او هر روز مالقات كپي كتاب اصلي را همراه خود مي برد و اصرار مي كند تا شايد 
آن را تحويل همسرش بدهند. اما هميشه در جواب او گفته اند كه چون اين كپي است ما دستور داريم كه 
اجازه ورود ندهيم. من حدس زدم به داليل امنيتي مانع از اين كار مي شوند. از جمله اينكه روي كاغذ ها با 
جوهر نامرعي چيزي نوشته شده باشد. يا در متن به صورت رمز يا غير رمز نكاتي درج كرده  باشند. اما كتاب 

چاپي اين مشكالت را ندارد يا آنان فكر مي كنند كه احمالش بسيار كم تر است.

به نظرم بسيار مهم است كه يك نسخه از كتاب اصلي به دست بچه هاي اوين برسد. به همين خاطر يك لحظه به 
ذهنم رسيد كه يك نسخه عربي آن را بخرم و براي سلطاني برستم. چون او تا 14 سالگي در عراق بوده و به سادگي 
مي تواند عربي را بخواند. اما در آن صورت قرائت كتاب در انحصار او باقي مي ماند. به همين خاطر ذهنم به تالش 
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براي يافتن راه  حل ادامه داد و راه  حل را براي خانم دهقاني تلفني توضيح دادم: صحافي كردن كتاب. اما خيالم 
 آسوده نشد. فكر كردم ممكن است خانم دهقاني با مشكالتي مواجه شود. در نتيجه ال نامه زير را برايش ارسال كردم

سركار خانم دهقان سالم
من بار ديگر فايل پي.دي.افي كتاب را براي شما ارسال مي كنم. چون اگر بخواهيد از متن كاعذي آن كه تقديم 
كرده ام يك كتاب درست كنيد، نمي شود. براي اينكه من روي هر طرف يك برگه كاغذ، دو صفحه از كتاب را 
پرينت گرفته ام. و وقتي آن ها را جدا كنند، ترتيب صفحات به هم مي خورد و نمي شود آن ها را به هم چسباند 
و يك كتاب درست كرد. به همين خاطر، وقتي به صحافي مراجعه مي فرماييد، يك كپي از فايل كتاب را هم 
روي يك سي.دي يا يك حافظه دستي كپي بكشيد و به او بدهيد تا هر طور كه الزم بود دوباره پرينت بگيرد 

كه براي صحاف مناسب باشد
اگر صحاف مناسب نيافتيد خبرم كنيد تا معرفي كنم.

دريافت اين نامه و نتيجه كار را به من اطالع دهيد لطفًا
با احترام . داود

خانم دهقان جواب زير را برايم ال نامه كرد:

سالم آقای حسيني 
پيام شما را دريافت كردم شنبه به صحاف محلمون مراجعه مكنم.  با سپاس

اما نگراني هاي من ادامه يافت:  نكند به يك صحافي مراجعه كند كه كتاب هاي كهنه و پاره و تك نسخه اي را 
صفحافي مي كند و كارش چنان تابلو است كه ممكن است حساسيت بيشتر بازرسان اوين را تحريك كند؟ به 

همين خاطر ساعت 4 امروز جمعه بار ديگر ال نامه زير را برايش فرستادم:

توجه

سركار خانم دهقان 
سالم 

مي دانيد كه ما دو نوع صحافي داريم. صحافي هايي كه كتاب هاي كهنه، پاره و تك نسخه اي را صحافي مي كنند 
و صحافي هايي كه كتاب هاي تاره چاپ و در تيراژ باال را صحافي مي كنند. در هر حال از صحاف بخواهيد 
تا كتاب را مانند يك كتاب تازه چاپ و نو صحافي كند و مثال عنوان كتاب را طالكوب نكند يا از اجناسي 
به  اول و  نوع  تا معلوم نشود كه كتاب را صحاف هاي  استفاده مي كنند  استفاده كند كه صحاف هاي اصلي 

صورت كارگاهي صحافي كرده اند . در آن صورت ممكن است باز هم اجازه ورود ندهند 
سالم برسانيد. 

خوب. به خصوص با وجود پسر باهوش سلطاني در خانه حاال ديگر خيالم راحت است كه احتمال ارسال 
كتاب افزايش يافته است. و اگر باز هم ارسال آن ممكن نشد، نسبت به خريد متن عربي آن اقدام خواهم كرد 
و حتي ممكن است يك نسخه انگليسي آن را هم بخريم تا كساني كه انگليسي بلدند بتوانند آن را در اوين 

مطالعه كنند. البته شايد تا آن زمان برگردان فارسي آن هم از چاپ درآمده باشد. 

تا اگر جنبش كادرها به جايي رسيد مورخ اسناد كافي براي  به هرحال، من اين جزئيات را شرح مي دهم 
بررسي و تحليل شكل گيري آن در اختيار داشته باشند. وگرنه، اين جزئيات براي هدفي كه ما اآلن دنبال 

مي كنيم شايد چندان مهم نباشد. 

طرز تهيه گروهي كتاب
كادر يك« مي گذارم، خيلي فكر  را »گزارش  آن  اسم  به صورت موقت  كتابي كه  تهيه ي گروهي  به روش 
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مي كنم.  بديهي است كه اين روش، حتي در قلمرو انديشه و طرحي روش نيز مدام ارتقاء مي يابد. آخرين 
دستاوردهايم در اين عرصه را يادداشت مي كنم. 

1. اوالً به اين نتيجه رسيدم كه عجله نكنم. ساير اعضاي گروه مثل من تمام وقت در خدمت اين پروژه نيستند 
و نمي توانند باشند. به همين خاطر بهتر است به طور همزمان چندين مسؤليت بر عهده ي آنان نگذارم. چون 
ناديده بگيرند. اين خيلي بد است. به همين خاطر، گفتم  عادت مي كنند حرف ها و درخواست هاي من را 
مكتوب كردن طرز تهيه ي گروهي كتاب را به بعد موكول كنم و در اين مقطع حواس تمام اعضا  ي گروه 

هم انديشي مشغول سازماندهي به كارگاه ها شود. 

2. با اين  همه، اعضاي گروه از اين جهت همه در يك سطح و يك موقعيت قرار ندارند. مثاًل وضعيت بهشتي 
از اين جهت با سايرين خيلي فرق دارد. در حاليكه مي شود براي عطارديان هرچيزي را نوشت و او- شايد به 
دليل اعتقادي كه به من دارد - آن را تأييد مي كند. اما با آقاي بهشتي نمي توان اين طور رفتار كرد. چون او به 

ويژه در اين زمينه ها صاحب نظر است و اصاًل چنين برخوردي با او بسيار برخورنده خواهد بود. 

3. با عنايت به دو واقعيت باال، به اين نتيجه رسيدم كه ضمن صبر كردن براي رسيدن فرصت مناسب، به 
صورت فردي مي توانم با افراد در اين زمينه صحبت كنم و اطالعات الزم را براي اخذ تصميم مناسب در 
اختيار آنان قرار دهم. به همين خاطر، خوب است با بهشتي يا جمالي يا صاحب نظراني كه وقت بيشتري 

دارند نشست هاي جداگانه اي بگذارم و در اين مورد با آنان مشورت كنم. 

مانيفست كادر يك 
4. در حال حاضر، هدف هاي من از تهيه و انتشار اين كتاب بيشتر شده است. از جمله حاال دنبال اين هستم 
كه به اين وسيله هم تالش كنم تا همين اعضاي گروه هم انديشي نيز كتاب را بخوانند و قواعد آن را بهتر 
دريابند. بنا بر اين، وقتي به آنان مي  گويم در مورد اين موضو ع ها با شما گفتگو خواهد شد، آنان را تشويق 
خواهم كرد كه اين قواعد را بخوانند و به اين مسائل به صورت تحليلي فكر كنند. در نتيجه، محتواي كتاب 
عماًل محصول تفكر و تأمالت خود آنان هم خواهد شد. به عالوه، مايلم آنچه كه از اين هم انديشي حاصل 
مي شود، حتي االمكان طوري تنظيم شود كه مورد توافق همه باشد و اين كتاب در واقع مانيفست كادر يك 

از آب درآيد. و اين خيلي اهميت خواهد داشت. 

براي امروز بس است. به خصوص كه بايد رنگ آميزي صندلي ها را شروع كنم. . . 
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يكشنبه 15 ارديبهشت 1392
از پنجشنبه كه گزارش عملكرد ترويجي اعضاي گروه هم انديشي عرف پارلماني را براي آنان ارسال كردم و  
از آنان خواستم تا دريافت نامه را اعالم كنند، تا امروز كه يكشنبه بود هيچ خبري نشد. راستش كمي  نگران 
شدم كه چرا جواب نمي دهند؟ به همين خاطر امروز، با چند نفر از دريافت كنندگان ال نامه براي بررسي اينكه 
چرا دريافت را اعالم نكرده اند صحبت كردم. اما در اين صحبت ها در برخي مواقع، به خصوص در مورد بهرام 
شهرياري يكي از اعضاي گروه هم انديشي و سعيد سفيري يكي از كارشناسان ستاد شوراياري ها به نكات 
جالبي پرداختيم كه اهميت دارد و بايد ثبت شود. عالوه بر اين، امروز داربست درخت هاي تاك حياط را براي 
اينكه در آينده به جايي براي پذيرايي از دانشجويان كارگاه ها بدل شود توسعه دادم و پنج صندلي را كه در 
دست تعمير دارم به مرحله ي نهايي نزديك كردم. نيز ايده هايي جالبي هم براي دومين شماره اخبار كادرها 

و هم براي روش انتخاب اعضاي بورد پروفشنال به ذهنم رسيد كه در ادامه مشروح آن را گزاري مي كنم.

اختالل در اينترنت
اخيراً با جوان نابينايي كه مهندس است و چشمانش را به خاطر يك بيماري ارثي در جواني و به تدريج از 
دست داده است و از طريق ميلينگ ليست ميلمن آشنا شدم كه به صورت روزانه با هم در مورد نر م افزار ها 
و به ويژه ميلينگ ليست ميلمن مكاتبه داريم. او انگليسي را خوب مي نويسد. امروز به او پيشنهاد كردم كه 
مكاتباتمان را به زبان انگليسي انجام دهيم. منتظر پاسخ او هستم و فكر مي كنم استقبال كند. اسم او جواد 
حسيني است و در سعادت آباد ساكن است و هنوز او را نديده ام. او امروز يادآوري كرد كه جي ميل ها باز 
نمي شود. البته جي ميل من باز مي شود. اما به دليل نزديكي انتخابات يا اجرايي شدن اينترنت ملي، وضعيت 
اينترنت خيل افتضاح تر از قبل شده است. به صرافت افتادم شايد چون نامه به دست دريافت كنندگان نرسيده 
است دريافت آن را اعالم نكرده اند. به خاطر همين دغدغه ها بود كه تماس تلفني با دريافت كنندگان را كليد 

زدم و از سه نفري شروع كردم كه نقش نامه  رسان را ايفاء مي كنند:

سه منشي زن
خانم بااليان گفت كه احتماالً گزارش را پرينت گرفته اند و به مهندس داده اند. اما ترديد داشت. خانم بااليان 
جاي  را  نامه ها  پيوست هاي  معموالً  است.  ساختماني  شركت هاي  سنديكاي  در  عطارديان  مهندس  منشي 

ديگري برايش پرينت مي گيرند و او به مهندس تحويل مي دهد. 

از او خواهش كردم براي اينكه مطمئن شوم صورت جلسات و دستور جلسات نشست هاي عرف پارلماني 
به دست اعضاء  مي رسد يا نه از هم خواسته ام تا دريافت نامه را اعالم كنند وگرنه تلفني استعالم خواهم كرد. 
خانم بااليان در جواب گفت:  اشكال ندارد. تلفن كنيد. ما كه خوشحال مي شويم. ديدم فضا براي توضيح 
مناسب نيست. ظاهراً او هم با ايميل راحت كار نمي كند. ازتوضيح بيشتر صرف نظر كردم و از او خواستم كه 
از مهندس بخوهد تا ترتيب مالقات من با مهندس آخوندي را كه به عنوان يك عضو جديد گروه هم انديشي 
عرف پارلماني معرفي كرده بدهد كمي بعد خانم بااليان زنگ زد و تأكيد كرد كه گزارش قباًل به مهندس 
عطارديان داده شده و بعد شماره تلفن ثابت و همراه مهندس يا دكتر عباس آخوندي وزير مسكن سابق را به 
من داد و گفت مهندس گفته كه خود حسيني با آخوندي تماس بگيرد. مهندس وقت ندارد. در ضمن خانم 

بااليان گفت كه جي ميل آنجا باز نمي شود. 

منشي بعدي خانم بيات بود كه در دفتر دكتر معين رئيس مركز تحقيقات آسم و آلرژي كار مي كند. او هم 
گفت كه جي ميل باز نمي شود اما هاست ايميل آنان در سرور دانشگاه تهران است و به گوگل ربطي ندارد. به 
همين خاطر متن را در اختيار دكتر معين گذاشته و تا كنون دكتر هيچ واكنشي نداشته است. از او هم خواستم 

تا دريافت ايميل ها را از اين پس اطالع دهد. 

سومين منشي، خانم حكمت است كه در آريا كيان كار مي كند. مدتي است كه اينترنت دفتر آريا كيان به داليل 
داخلي و از جمله و احيانًا تمديد نكردن هاست، قطع است. اما من به ايميل شخصي شهرياري هم گزارش ها 
را ارسال مي كنم. وقتي گفت كه ايميل شركت قطع است تصميم گرفتم با خود شهرياري صحبت كنم كه به 



84

جاهاي جالبي منجر شد. 

دعوت از دكتر رحماني
در جريان صحبت در مورد مدعوان مهندس شهرياري او توصيه كرد كه از دكتر رحماني هم دعوت كنيم. و 
به اين ترتيب يك پرونده مختومه را ناخواست باز كرد و من نمي دانم چگونه اين ماجرا را گزارش كنم كه به 
اعتبار كسي لطمه نخورد و اگر اين نوشته به دست كسان ديگري افتاد حريم خصوص افراد خدشه دار نشود. 
به هر حال، با اين فرض كه در مرحله اول افراد محرم اين گزارش را خواهند خواند و در مورد جنبه هاي 

نقض حريم شخصي بررسي خواهند كرد، مطالب را يادداشت مي كنم. 

فالش بك 
رياست جمهوري خاتمي  اول  دوره  در  درمان  و  دارو  نشريه  انتشار  اوايل  به  دكتر رحماني  با  من  آشنايي 
بر مي گردد. آن روز ها تشكيل انجمن هاي پزشكي با استقبال گسترده ي پزشكان مواجه شده بود و دارو و درمان 
نيز مخاطب اصلي خود را انجمن هاي پزشكي تعريف كرده بود. دكتر رحماني هم انصافًا يكي از فعال ترين 
پزشكان انجمني بود و همين عالقه ي مشترك ما را به هم مرتبط كرد و به دو دوست بسيار نزديك و صميمي 

تبديل شديم. 

از همان نخستين آشنايي ها دكتر رحماني از روابط به زعم او غيراخالقي حاكم بر جامعه جراحان ايران شواهد 
بسيار زيادي به من ارايه مي داد و من حتي خبر برخي  از آن ها را در دارو و درمان منتشر مي كردم. محور تمام 
اين گاليه ها نفوذ غيراخالقي دكتر فاضل بود. البته، من از كانال هاي غيرمستقيم ديگري نيز اخباري شنديه 
بودم و نسبت به اين فرد خوشبين نبودم. دامنه ي اين اختالف ها از جمله منجر به اين شد كه دكتر رحماني 
شكايتي عليه تقلب در انتخابات جامعه جراحان را در ديوان عدالت اداري به ثبت رساند و بعد ها از جامعه 
جراحان بيرون آمد يا در انتخابات رأي نياورد و با اينكه فوق تخصص جراحي ريه دارد با تالش فراوان 
موفق به ثبت انجمن جراحان عمومي ايرن شد. جالب است كه جراحان عمومي ايران كه ستون اصلي جامعه 
جراحان ايران محسوب مي شوند هيچ انجمني نداشتند و جراحان به مثابه اشخاص حقيقي در انتخابات جامعه 
جراحان شركت مي كردند و يكي از انتقاد هاي دكتر رحماني به همين نكته بود كه مورد توجه قرار نمي گرفت. 

در حال حاضر انجمن جراحان عمومي ايران كه يكي از سايت هايش را من اداره مي كنم يكي از فعال ترين 
انجمن هاي پزشكي است و هر ماه دست كم يك كارگاه آموزشي برگزار مي كند كه هزنيه متوسط ثبت نام در 
آن ها يك ميليون تومان است و با همين درآمد هاست كه انجمن در مدت كوتاهي موفق شد يك ساختمان 

براي دبيرخانه خود خريداري كند و اين موفقيت ها همه مديون تالش هاي دكتر رحماني است. 

تأسيس ماپا
در جريان همكاري هاي سال هاي نخست بود كه دكتر رحماني به گفتمان كد اتيكز خيلي عالقه نشان مي داد 
و سرانجام با همكاري جدي و راهگشاي او بود كه بعد از به نتيجه نرسيدن مجمع انجمن هاي گروه پزشكي، 
كميته اي كه براي تدوين كد اتيكز آن مجمع تشكيل شده بود با حضور من مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان 
را تأسيس كرد كه وب سايت آن هنوز فعال است و اميدورام بعد از ترويج دستورنامه رابرت به گفتمان كد 

اتيكز بپردازم و در مرحله ي بعد طرح حياي پروفشن ها را دنبال كنم. 

ماپا نخستين مؤسسه اي بود كه دستورنام رابرت را به عنوان مرجع پارلماني خود به تصويب رساند و دكتر 
رحماني نقش كليدي را در اين زمينه ايفاء كرد هرچند تمام اعضاي هيأت مديره از اين پيشنهاد استقبال كردند. 

در يك دوره اي نيز يك جمع خانوادگي در دفتر سازمان داديم كه احمد، مسعود كرامتي، دكتر رحماني و من 
همراه با همسرانمان در آن شركت مي كرديم. هدف من تدوين كد اتيكز براي خانواده بود و فكر مي  كردم براي 
اينكار بايد دستور نامه رابرت را همه اعضاء آن گروه يادبگيرند. باز هم دكتر رحماني از حمايان اصلي بود اما 
احمد حاجي لو به شدت مخالفت مي كردم. كم تجربگي و عدم آشنايي من با دستور نامه رابرت و اصرار من و 
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انكار احمد جلسه را به تعطيلي كشاند. اما دكتر رحماني هميشه قبول داشت كه براي اداره مجامع به اين قواعد 
احتياج است. با اين همه، در آخرين جلساتي كه ماپا در دفتر من برگزار كرد، دكتر رحماني پيشنهاد كرد كه 
به شيوه ي سنتي جلسات اداره شود و جمع هم قبول كرد. اما من ديگر نمي توانستم شيوه سنتي را كه چيزي 
نيست جز هرج و مرج بپذيرم. در نتيجه اعالم كردم در نشست هاي ماپا شركت مي كنم و تمام تصميمهاي آن 
را مي پذيرم اما در مذاكره و رأي گيري شركت نخواهم كرد. يكي دو جلسه اي به اين تريب برگزار شد. اما 

سكوت سنگين من كه به قول ريئس هيأت مديره ماپا تئوريسن ماپا بودم، عماًل ماپا را تعطيل كرد. 

نيش دكتر فاضل 
در يكي از نشست هايي كه انجمن علمي اخالق در علوم و فناوري برگزار كرد از اعضاي هيأت مديره ماپا 
به خصوص من و دكتر رحماني و دكتر فرهود هم دعوت كردند و حتي زماني براي سخنراني به ما دادند و 
من در مورد خلق اخالق پروفشنال سخنراني كردم و متن مكتوب نوشته اي در اين همين زمينه در يكي از 
شماره هاي اتيكز نشريه ماپا به چاپ رسيد. در همن نشست بود كه دكتر فاضل دكتر رحماني را ديد و در 
حضور دكتر فرهود به دكتر معين كه رئيس هيأت مديره انجمن اخلق در علوم و فناروي بود گفت: غيراخالقي 
تر از اين فرد پزشك ديگري نبود كه او را در اين جمع دعوت كنيد؟ بيان اين قضاوت، آن  هم در حضور دكتر 
فرهود و دكتر معين، سبب شد تا اين موضوع را در جلسه هيأت مديره ماپا به بحث بگذاريم. من پيشنهاد 
دادم كه با دكتر فاضل تماس بگيرم تا آگر شواهدي در اين زمينه دارد به ما ارايه دهد تا بررسي كنيم. يا اينكه 
حرفش را پس بگيرد. جالب اينكه دكتر رحماني به اين پيشنهاد رأي داد اما پيشنهاد رأي نياورد. توضيح هاي 
دكتر رحماني و بدبيني من نسبت به دكتر فاضل سبب شد تا ادعاي دكتر فاضل را نشنيده بگيريم. اما گوشه 
رفتار  اينكه خودم چند  تا  بودم.  تر شده  رفتارهاي دكتر رحماني حساس  به  بود و نسبت  دلم چرك شده 
غيراخالقي غيرقابل گذشت را از او مشاهده كردم. يكي از آن ها روش معالجه ريه ي خودم بود كه تا دم مرگ 
رفتم و فقط با اصرار ديگران بود كه دكتر رحماني من را به يك متخصص ريه معرفي كرد و در اولين جلسه ي 
معاينه وقتي داروهاي دكتر رحماني را ديد پرسيد اين آشغال ها را چه كسي تجويز كرده است؟ من گفتم همان 
جراح ريه كه دوست شما و من است. دكتر نعمتي به من گفت: اين آشغال ها را بريز دور. و دارويي به من 
داد كه چند روز بعد راحت شدم. جالب است كه دكتر رحماني حتي حال من را هم نپرسيد تا از اين تجربه 

تلخ درسي بياموزد كه به درد بيماران بعديش بخورد.  

يك تجربه تلخ ديگر در روابط ما به روند تأسيس شعبه هاي محلي انجمن جراحان عمومي مربوط مي شود. 
من با عالقه و در پي گفتگوي تلفني با جراحان تهران، هيأت مؤسسه حدود 40 انجمن محلي و شهرستاني 
را سازماندهي كردم. و اين روند به عنوان يك تجربه ملي خيلي عالي داشت پيش مي رفت. اما يك روز دكتر 
رحماني از من خواست كه اين افراد را براي شركت در يك نشست به مطب دكتر رحماني دعوت كنم. من 
فكر مي كردم و دست هم فكر مي كردم كه دكتر رحماني حق ندارد كه به اين ترتيب از اين عده بخواهد كه 
در دفتر او حاضر شوند. به همين خاطر با اين كار مخالفت كردم و داليلم را توضيح دادم. اما دكتر رحماني 
قانع نشد و به من »دستور« داد تا شماره تلفن اين افراد را به منشي انجمن بدهم. من هم دادم. تلفن افراد كه 
اسرار شخصي نيست. و او از آنان دعوت كرد و ظاهراً كسي هم نيامد و همين رفتار باعث شد كه من ارتباطم 
را را او قطع بكنم و سال هاي اين ارتباط قطنع بود و دوباره از طرف او و براي راه اندختن دوباره نشريه پايم 

جراح برقرار شد و تا حال هم كج دار و مريز ادامه يافته است.

از اين نمونه برخورد ها بين من و دكتر رحماني چندين بار رخ داده است. من اين طور خصوصيات او را 
جمع بندي كردم كه اگر احساس كند پا روي دمش گذاشته ايد مثل يك گربه وحشي به صورت شما چنگ 
خواهد زد. كاري كه شخصي مانند جمالي بحري هرگز نخواهد كرد. با اين همه، چون دعواهاي ما شخصي 
و دو نفر بوده است، و هرگز يك دادگاه يا يك هيأت داوري صالح در مورد آن ها داوري عادالنه كارشناسانه 
نكرده است، كوشيده ام قضاوت خودم را مبناي داوري در مورد او قرار ندهم. به همين خاطر وقتي در مالقات 
با دكتر معين، او از من پرسيد چه كساني را براي دعوت در كارگاه در نظر داري، همراه با نام ديگران نام دكتر 
رحماني را هم ذكر كردم. اما واكنش دكتر معين طوري بود كه بدون بيان صريح نظراتش، اين احساس را در 
من ايجاد كرد كه بهتر است دكتر رحماني را دعوت نكنم و راستش من هم، با توجه به اينكه مي دانستم دكتر 
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معين از قضاوت دكتر فاضل نسبت به دكتر رحماني با خبر است و حاضر هم نخواهد شد كه در اين مورد 
وارد بحث و گفتگوي غيابي در مورد او بشود، تصميم گرفتم از دعوت دكتر رحماني صرف نظر كنم. به 
اين ترتيب حتي به دكتر رحماني خبر هم ندادم كه چنين كارگاهي به راه افتاده است. فقط بعد از حضور در 
يك از كنگره هاي انجمن جراحان عمومي بود كه دكتر رحماني گفت كه شهرياري به او گفته است كه چنين 
كارگاهي راه انداخته ام. همانجا به او گفتم در تالش هستيم آن را توسعه دهيم و اگر مايل باشد مي تواند در 
كارگاه هاي بعدي شركت كند. اما او گفت كه اساسًا شيوه زندگي اش را تغيير داده است و بعداً در مورد شيوه 
جديد زندگي اش برايم توضيح خواهد داد كه نداد و پرونده مختومه شد تا امروز كه شهرياري آن را باز كرد. 

وقتي شهرياري گفت دكتر رحماني را هم دعوت كنيم من گفتم كرده ام اما نيامده است. جواب داد: اگر من 
بگويم و بيايد چي؟ متأسفانه در اينجا جواب من شسته و رفته نبود و به ابهام مسأله بيشتر دامن زد. 

اول برايش توضيح دادم كه من با دكتر رحماني روابط چندين ساله دارم و با توجه به اين روابط حضور او 
را مناسب نمي دانم. بعد جمله دكتر فاضل را نقل كردم. در عين  حال از او تعريف هم كردم. در نتيجه، و با 
شناختي كه شهرياري از او دارد و حاصل همكاري براي سازماندهي به سازمان هاي جامعه مدني در جريان 
انتخابات جنبش سبز است، اين توضيح ها نبايد شخصي مثل شهرياري را قانع كند. به عالوه، من خودم شخصًا 
و به رغم تنش هاي حادي كه با او داشته  ام از او خوشم مي آيد. به عالوه، باور ندارم كه قضاوت هاي من بايد 
مبناي تصميم گيري شود. نيز، دعوت از افراد را نبايد به اين خواسته ها و كدورت هاي شخصي كه هنوز هيچ 
حكمي در موردش صادر نشده است موكول كرد. از اين ها مهم تر دكتر رحماني هميشه مدافع دستورنامه 
رابرت بوده و در امور انجمني خيلي خيلي فعال است. به توجه به همين دليل بود كه وقتي تلفن قطع شد و با 
منشي شهرياري صحبت كردم از او خواستم كه اسم دكتر رحماني را هم در ليست مدعوان مهندس شهرياري 
بگذارد و از او نيز براي شركت در كارگاه دعوت كند. اما در طول روز كه به موضوع فكر كردم با دقت و 
وضوح بيشتري به خاطر آوردم كه دكتر معين با اين دعوت موافق نبود و من به همين خاطر پيگير دعوت 
از دكتر رحماني نشدم و او بعدها از كانال شهرياري از موضوع باخبر شد. به همين خاطر با منشي آرياكيان 
تماس گرفتم و از او خواستم از دعوت از دكتر رحماني فعاًل صرف نظر كند تا من با شهرياري صحبت كنم. 

آخرين قسمت داستان
ساعت نه و نيم شب بود كه به همراه شهرياري زنگ زدم و گفتم اگر حوصله داشته باشد مي خواهم در مورد 
دعوت از دكتر رحماني مفصل تر با او صحبت كنم. گفت مهمان دارد بماند براي روزي ديگر. گفتم باشد و 

همراه را قطع كردم. 

حاال فكر مي كنم كه بايد كل جريان را براي شهرياري توضيح بدهم و اگر قرار شد دعوت كنيم بايد از دكتر 
معين استعالم كنيم. هرچند او هرگز با صراحت نخواهد گفت كه فالني نيايد. در نتيجه بايد بتوانيم حدس 
يا نه؟ و بعد تصميم  بزينم كه در صورت حضور دكتر رحماني دكتر معين همچنان به جلسه خواهد آمد 

بيگريم. چه مكافاتي براي خودمان درست كرده ايم.

تحول رويكرد در سفيري
سعيد سفيري يكي از كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري هاست و به همين خاطر در كارگاه كارشناسان شركت 
مي كند. اما نسبت به ضرروت قواعد دستور نامه رابرت خيلي جدي نبود و به اعتراف خودش از جزئيات 
هرچيز بيزار است! امروز كه به ستاد زنگ زده بودم تا با عبدالحسيني صحبت كنم سفيري گوشي را برداشت 
و بعد از احوال پرسي گرم گفت عبدالحسيني هنوز نيامده است. همين سبب شد تا با او وارد گفتگوي مفصلي 

بشوم و در همين گفتگو بود كه نكات جالبي مطرح شد. 

جواب  هنوز  اما  كرده ام  ارسال  عبدالحسيني  براي  ايميل  چند  كنون  تا  كه  كردم  روشن  سفيري  براي  من 
ايميل هاي من را نداده است. به همين خاطر نگران شدم و زنگ زدم با او صحبت كنم و از او بپرسم كه چرا 
به ايميل هاي من جواب نمي دهد. سفيري گفت چند روزي است كه ايميل هاي ستاد قطع بوده و شايد يكي 
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از داليلش اين بوده باشد. 

بعد برايش گفتم كه به او زنگ هم زدم و فردي به نام طاهري گوشي را برداشت و گفت كه عبدالحسيني با 
مسجد جامعي جلسه دارد و به او پيام خواهم داد كه شما زنگ زديد. اما باز  هم به من زنگ نزد. سفيري در 
توضيح يا توجيه گفت: اين روز ها سرمان واقعًا شلوغ است. من يادم افتاد كه قرار بود همايشي از شوراياري  ها 
اما  كنيد  دعوت  هم  را  من  بود  قرار  گفتم  بعد  شد.  برگزار  بله  گفت  پرسيدم.  مورد  اين  در  كنند.  برگزار 
نكرديد؟ با شرمندگي گفت من مسؤل دعوت ها نبودم عذر مي خواهم. گفتم همايش چطور برگزار شد و چه 
كساني سخنراني كردند. خوب. ظاهراَ تعداد شركت  كنندگان بسيار بيش از توقع سفيري بوده است. چمران، 

مسجدجامعي و قاليباف هم سخنراني كرده اند و چند نفر از شورايار هم جزو سخنرانان بوده اند. 

طرح دوباره پيشنهاد
بعد در مورد پيشنهادي كه با عبدالحسيني در ميان گذاشته بودم صحبت كردم. اينكه در جريان انتخابات هيأت 
رئيسه شوراياري ها من يا هركس ديگري كليات عرف پارلماني را به آنان معرفي كنيم يا حتي فيلمي در اين 
اما امروز  تا امروز عبدالحسيني جواب پيشنهاد من را نداده است.  زمينه نشان دهيم. بعد تصريح كردم كه 

مي خواهم در مورد اين پيشنهاد چند نكته توضيح بدهم. 

جلسه علمي
وسط صحبت هاي من سفيري پيشنهاد جديد خودش را مطرح كرد و ادامه گفتگو در دو خط موازي كه هرگز 
به هم نمي رسند پيش رفت: من در تالش براي توضيح نكاتي در خصوص جلسه معرفي عرف پارلماني به 
به شوراياري ها در جريان انتخاب هيأت ريسه و او در توضيح جلسه علمي كه مناسب ترين جاست براي 

معرفي عرف پارلمان. 

سرانجام با جان كندن موفق شدم از سفير بخواهم اين دو مورد را از هم تفكيك كند. هر دو پيشنهادهاي جالبي 
هستند. اما من مي خواهم يكي دو نكته در تكميل پيشنهادم مطرح كنم و اگر با عبدالحسيني مواجه شدي اين 
كات را به او منتقل كن تا در اين مورد بهتر بتواند تصميم بگيرد. البته، او باز هم از عالي بودن معرفي عرف 
پارلماي در جلسات علمي شورايار ي صحبت كرد كه البته مدت  هاست نشست هاي علمي برگزار نشده اما 

مي شود آن را دوباره فعال كرد و چند جلسه را به اين قضيه اختصاص داد. 

به هرحال، سرانجام موفق شدم ذهن او را به درخواست خودم جلب كنم و برايش توضيح بدهم كه منظورم 
از معرفي عرف پارلماني به نشست شوراياري ها  لزومًا به معناي تكراي همان مطالبي كه در نخستين نشست 
براي شما گفتم نيست. بلكه من دنبال آن هستم كه در اين معرفي، برخي از قواعد مبرم مربوط به كسب صحن 
و تخصيص صحن و فرق آن با نوبت دادن و گرفتن صحبت كنم. يا در مورد اينكه رئيس چه مواقعي نبايد 
رأي بدهد يا در مذاكرات نبايد شركت كند و از اين قبيل. خالصه مطالبي را مطرح كنم كه كاربردي باشد و 

به درد رئيسان و هيأت رئيسه بخورد. 

سرانجام بعد از آنكه سفيري متوجه شد كه اساسًا چرا دارم اين نكات را با او درميان مي  گذارم و چرا مايليم با 
عبدالحسيني در مورد اين نكات صحبت كند، به نكته ي جالبي اشاره كرد:  اينكه در آن جلسه التهاب انتخابات 
چنان باالست كه هيچكس به اين موضوع ها توجهي نخواهد كرد و بهتر است كه در همان نشست علمي اين 
مباحث مطرح شود. حاال من بودم كه دريافتم چرا او آنقدر بر نشست هاي علمي تأكيد مي  كرد. به او گفتم 
اگر اينطور است كه هيچ. من پيشنهادم را پس مي گيرم. اما او تأكيد كرد كه موضوع را با عبدالحسيني در ميان 
خواهد گذاشت. چون او فردي نكته سنج و ريزبين است و نكاتي را مي بيند كه ما كمتر به آن توجه مي كنيم. 

جالب بود كه اين طور از عبدالحسيني تعريف مي كرد. 
تغيير رويكرد

سفيري چند بار در طول صبحت به من گفت كه رويكردش در خصوص اين قواعد عوض شده است و حاال 
بيش از گذشته به ضرورت آن پي برده است. به همين خاطر قضيه را جدي تر از قبل دنبال خواهد كرد. در 
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اينجا بود كه ما وارد فاز ديگري شديم. من به او گفتم موضوع را نبايد فقط سياسي ديد. بلكه به اعتقاد من 
قضيه تمدني است. بعد مثالي از كد اتيكز اوليه انجمن پزشكي آمريكا نقل كردم و گفتم كه اين كد اتيكز به 
براي ريزترين رفتار پزشكان نيز قاعده تدوين كرده است و به عنوان نمونه، اگر سه طبيب به طور  ناخواسته 
به صورت همزمان بر بالين بيماري دعوت شوند، كد اتيكز انجمن تعريف كرده كه كدام پزشك بايد بيمار را 
معاينه كند. كدام پزشك بايد نقش دستيار را ايفا كند و از اين قبيل. بعد گفتم تدوين چنين قواعدي مستلزم 
دانستن دانش توليد قانون است. دستورنامه رابرت در واقع دانش توليد قاعده و قانون را به ما مي  دهد كه االن 
بلد نيستيم و به همين خاطر تمام روابط اجتماعي ما بي قانون است و ما عماًل در يك جنگل زندگي مي كنيم.

در پايان از او پرسيدم آيا اخبار كادرها به دستش رسيده؟ نرسيده بود. چرا؟  نمي  دانم. من براي عبدالحسيني، 
عليپور، طاعتي و شرفي ارسال كردم و از آنان خواستم به ديگران هم بدهند اما هنوز به دست سفيري نرسيده 
بود. ايميل او را گرفتم تا يك نسخه از اخبار كادرها را برايش ارسال كنم و كردم. او هم يك مقاله اي يك 
افغاني برايم ارسال كرده كه اوضاع فعلي ايران را بررسي كرده است. من در مقابل به مقاله ي يك افغاني ديگر 
اشاره كردم كه با توصيف حوزه تمدني ملت هايي كه نوروز را جشن مي گيرند و عضو شاخه ايراني اقوام هندو 
اروپايي محسوب مي شوند پيشنهاد داده بود كه اين ملت ها بكوشند تا يك ائتالف بين خود به وجود بياورند. 

من از اين ايده خوشم آمده است و موافقت خودم را اين ايده را براي سفيري توضيح دادم

الگوي آغداشلو
بعد سفيري از من پرسيد كه آيا آغداشلو را مي شناسم. پاسخم مثبت بود. برايم توضيح داد كه من هم مانند 
آغذاشلو بكوشم تا مقاالتي را به چاپ برسانم و سرمايه ي اجتماعي ناشي از آن شهرت را صرف ترويج عرف 
پارلماني كنم. من برايش توضيح دادم كه برعكس. من در حال حاضر حتي با رسانه اي شدن مسأله هم موافق 
نيستم و نظرم اين است كه بايد با چراغ خاموش حركت كنيم تا اين نهال چنان ريشه بگيرد كه نشود آن را 

كند و دور انداخت. آخرين حرف او اعالم موافقتش با راهبرد من بود. 

تأمالت تنهايي
امروز از جمله در مورد اينكه دومين اخبار كادرها را در بياورم يا نه؟ مطالب آن چه باشد؟ چطور توزيع كنيم؟ 
حتي به اين ايده كه جمالي را به عنوان مديرمسؤل آن معرفي كنيم، فكر كردم. اين تأمالت ادامه دارد. اما در 
جريان همين تأمالت بود كه به فكرم رسيد براي انتخاب اعضاي بورد ممتحنه، بهتر است درحضور مجمع 
از افراد شايسته و عالقمند امتحان بگيريم و بعد مجمع به افراد شايسته تر رأي بدهد. فكر خوبي است اما به 

قول قائد آنقدر مدرن است كه آدم وحشت مي كند!

كارگاه  پنجشنبه پيش تاز
تا امروز چهار  نفر تلفني انتخاب خودشان را اعالن كرده اند:  كارگاه پنجشنبه. به اين ترتيب اين كارگاه تا 
كنون پيشتاز بوده است. پروفسور ثبوتي، مهندس سپهر محمدي، سعيد اردهالي و حامد سحابي. اين خبر را 

مي شود در اخبار كادرها چاپ كرد. فرا اين كار را خواهم كرد. 
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دوشنبه 16 ارديبهشت 1392
امروز حدود 3 ساعت وقتم صرف معالجه ي چسبندگي مفصل ران چپم شد. دكتر خورسندي كه از دوستان 
خانم دهكردي است گفت بايد مفصل عوض كني. اما فقط وقتي بايد اين كار را بكني كه چاره ي ديگري 
نباشد و نتواني دردش را تحمل كني. فعاًل كه مي توانم دردش را تحمل كنم. پس فعاًل تعويض مفصل منتفي 
است. دكتر خرسندي و خانم دهكردي از دشواري هاي اين عمل، به خصوص با توجه به گراني ارز و قالبي 

شدن كاالهاي پزشكي صحبت كردند. و فعاًل پرونده تعويض مفصل بسته مي شود. تا بعد.

امروز دومين شماره »اخبار كادرها«  را در يك صفحه آماده كردم اما پيش از توزيع آن را براي مشورت براي 
آقاي جمالي ارسال كردم و منتظر مشورت او هستم. با جمالي  ساليان سال همكاري كرديم. او مديرمسؤلي 
حرفه اي است و كمك او در اين زمينه خيلي مفيد واقع خواهد شد. به عالوه، تالش مي كنم كل اعضاي 
گرو ها در اين عرصه مشاركت كنند و توانمندي هايشان ارتقاء يابد. سرمقاله دومين شماره هم به چند دليل 
حساسيت زا است: اول تعرضي كه به نظرات بهشتي شده است. دوم، تعريقي كه از تمدن ارايه داده كه بر 
اساس آن مدينه و بسياري از شهر ها لزومًا متمدن محسوب نمي شوند. سوم نقش خيلي گنده اي كه به كارگاه ها 
داده شد و مي تواند توي ذوق بزند. در اين زمينه، جمالي خيلي خوب قضاوت مي كند و براي رفع مشكل هم 
خيلي خوب راه حل هاي عملي مي دهد. منتظرم بعد از نظر او دومين »اخبار كادرها« را منتشر كندم. متن اين 
خبر نامه در ادامه بردار و بذار شدده است. خود خبرها به اندازه الزم گويان هسند و نيازي به توضيح بيشتر 
ندارند. روند ذهني شكل گيري آن ها هم چيز جديدي براي يادداشت در بر ندارد. اما ذكر اين نكته الزم است 

كه كوشيده  ام با ذكر نام برخي از افراد موجه اهميت كار را باال ببرم تا سبب تشويق ديگران شود. 

درخواست خانم دهقان
وقي از مطب برگشتم نامه خانم دهقان را ديدم. گفته بود كه صحاف هم همين را به او گفته اند. احتماالً به او 
گفته اند كه صحافي آنان از نوع كارگاهي است و جاي كتاب نو را نخواهد گرفت. روز چهارشنبه به دفتر خواهد 
آمد تا در كارگاه معلمان شركت كند. در نامه اش نوشته كه روز چهارشنبه نشاني صحاف را از من خواهد گرفت. 
اما من اميدم به سعيد اردهالي است تا يك صحاف مناسب را معرفي كند. در نتيجه ايميل زير را امشب براي 
سعيد ارسال كردم. به نظرم نكته ي حائز اهميتش اين است كه به طور كامل مسؤليت هاي احتمالي را با صراحت 
به عهده گرفته ام. قرار است كتاب با نام نشر برنامه و با نشاني و شماره تلفن واقعي همين دفتر صحافي شود تا 
اگر با يك ذره احتمال لو رفت يقه من را بچسبند. البته من هم تصميم ندارم حتي به بازجويان جمهوري اسالمي 
دروغ بگويم. و كل حقيقت را خواهم گفت:  تالش مشروع براي ارسال كتاب در دست چاپي كه از طريق سايت 

منتشر شده است براي افراد عالمند در زندان. متن نامه اي كه براي سعيد در همين زمينه ارسال كرده ام: 
آقاي اردهالي عزيز 

در زير مكاتبات بين من و سركار خانم دهقان همسر آقاي عبدالفتاح سلطاني وكيل مدافع حقوق بشر كه اكنون 
در دانشگاه اوين به سر مي برد تقديم مي شود 

خدمت شما عرض كردم كه خالصه دستورنامه رابرت در دانشگاه اوين دست به دست مي گردد. اما خالصه 
خيلي ساده است و خوب است اصل كتاب نيز ارسال شود. اما بازرسان كپي ترجمه فارسي كتاب اصلي را 
به داليل امنيتي دستور دارند فقط اصل كتاب هاي چاپ شده را تحويل بگيرند. به همين  نگرفته اند. ظاهراً 
خاطر به ذهنم رسيد كه كپي را به صورت يك كتاب صحافي كنيم. اما الزم است كه صحافي بكوشد تا آن را 

به صورت يك كتاب فارسي چاپي نو صحافي كند 
بعد از دادن اين توضيح ها به خانم دهقاني، قرار است روز چهارشنبه كه همراه با 20 نفر ديگر براي شركت 
در كارگاه آموزش دستور نامه رابرت به دفتر من بيايد، آدرس يك صحاف ايده ال را به ايشان بدهم تا كتاب 
را به روشي كه گفتيم صحافي كند. اما من از همان ابتداء روي كمك شما حساب مي كردم. حاال نيز در نظر 
دارم خانم دهقان را براي ياري نزد شما بفرستم. آيا با صحافي كه چنين كاري را بكند آشنا هستنيد؟ و آيا 

حاضريد سفارش خانم دهقان را به ايشان بكنيد؟ 
من صفحه ي شناسنامه ي قالبي براي كتاب درست كرده ام و نام و  نشاني و شماره تلفن دفتر خودم را به 
عنوان نشر برنامه داده ام تا براي كسي درسر درست نكند. بنابراين مسؤلبت سين جين هاي احتمالي خود من 
خواهم بود. با اين همه اطيمنان دارم كه اگر كتاب خوب صحافي شود مشكلي پيش نمي آورد.     قربانت. داود 
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كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت 
شماره 2 • نيمه اول ارديبهشت  1392 اخبار كادرها

»كادرها« سرواژه ي »كارگاه هاي آموزش دستورنامه 
رابرت« است، اما شنوندگاني كه با معناي فارسي آن 
آشنا نباشد، ابتدا ياد معناي انگليسي آن مي افتند. در 
زبان انگليسي اين كلمه چند معناي نزديك به هم 
دارد. اول، معدودي پرسنل تربيت شده كه مي توان 
به  دوم،  كرد.  ايجاد  بزرگ  سازمان  يك  آنان  حول 
معناي افرادي است كه به يك عقيده باور تعصب آميز 
دارند. به هر فرد اين گروه نيز كادر گفته مي شود. در 
عين حال به معناي قاب و چارچوب هم هست. با 
اين حساب، آيا انتخاب عنوان »كارگاه هاي آموزش 
دستورنامه رابرت«، كه سرواژه اش »كادرها« مي شود، 
اصلي  هدف  اتفاقاً  خير.  قطعاً  است؟   بوده  گزافي 
تربيت  نيز  رابرت  دستورنامه  آموزش  كارگاه هاي 
كادرهايي است كه به يك عقيده باور تعصب آميز 
دارند و بايد بتوانند سازمان هاي بزرگ ايجاد كنند. 
اما آن باور تعصب آميز و آن  سازمان ها ماهيت تمدني 

خواهند داشت. به چه معنا؟ 
البته كه »تمدن«  با مدينه و ُمُدن ارتباط تنگاتنگ دارد 
آزاد  به صورت  انساني كه  معناي  به  اما »شهروند«  
و مستقل در امور مربوط به اداره ي شهر مشاركت 
مي كند، لزوماً در هر مدينه  اي متولد نخواهد شد. به 
نظر مي رسد شهر ها به تحوالت گسترده اي نياز دارند 
تا ساكنان آن ها از مناسبات اجتماعي موروثي فاصله 
بگيرند و بتوانند قواعد و مقررات و قوانين منصفانه 
توليد  را خودشان  نياز خودشان  مورد  عادالنه ي  و 
كنند و با تمام وجود از اجرا و حاكميت اين نوع از 
مقررات چنان پشتيباني كنند كه در هر لحظه اراده ي 
قواعد  آموزش  »كارگاه هاي  باشد.  حاكم  اكثريت 
رابرت« در نظر دارد مهارت توليد چنين قوانيني را 
آموزش دهد و كادرهايي با اين مهارت تربيت كند. 
از اين منظر به اطراف خود نگاه كنيم: در خانواده، در 
مهدكودك، در كالس درس و حتي در انواع مجامع 
تصميم گيري و در هر »جماعتي« كه شاهدش هستيم، 
يك كاستي مشترك تجديد توليد مي شود: ناتواني آن 
جمع در توليد و بازتوليد قواعد منصفانه اي كه ضمن 
رعايت حقوق متوازن فرد، اقليت، اكثريت و غائبان، 
بتوانند اِعمال مستمر اراده ي اكثريت را تضمين كنند.  
اگر »مدنيت« را به معناي ساخت مسكن، خوراك 
متمدن اند.  شهر ها  تمام  فروبكاهيم،  پوشاك  و 
كه  بدانيم  جامعه اي  معناي  به  را  مدنيت  اگر  اما 
افرادش در چارچوب قواعد منصفانه و عادالنه ي  
كم  بي تمدن  شهرهاي  مي كنند،  رفتار  خودساخته 
نيستند. با اين حساب، »كادرها« وظيفه ي تاريخي 
عظيمي بر عهده خواهند داشت: ساختن تمدن و 

نه لرومًا رجوع به آن. 

اطالعيه دفتر كادرها

پنجشنبه پيشتاز است

مهندس سيد محمد بهشتي: 
رجوع به اين قواعد رجوع به مدنيت است

بنياد  سابق  مديرعامل  بهشتي  محمد  سيد  مهندس 
ميراث  سازمان  سابق  رئيس  و  فارابي  سينمايي 
فرهنگي و يكي از اعضاي گروه هم انديشي عرف 
پارلماني در گفتگويي كه عصر شنبه 7 ارديبهشت ماه 
1392 انجام شد، با اشاره به استقبال از قواعد اداره ي 
شوراها، مجامع تصميم گيري و سازمان هاي عضويتي 
خاطر نشان ساخت كه جامعه ي ما با بحراني مواجه 
نيمه دوم دهه ي چهلم هجري شمسي  از  كه  است 
شروع شده است و هر چه جلو مي رويم شاهد افول 
آن بحران و عروج تمايالت مدني هستيم، و رجوع 

به اين قواعد در واقع رجوع به مدنيت است. 
بر  تأكيد  با  گفتگو  اين  ادامه ي  در  بهشتي  مهندس 
اين بحران ها كم نداشته است به   از  تاريخ ما  اينكه 
تحليل نقش نخبگان در مواجهه با بحران ها پرداخت 

و خاطر نشان ساخت آنچه را كه در تاريخ معاصر 
ما  نخبگان  كه  است  بوده  اين  بوده ايم  آن  شاهد 
دورانديشي الزم براي مواجهه ي پيش دستانه با اين 
واكنشي  رفتار  نتيجه اش  و  نداشته اند  را  بحران ها 
اما نحوه ي   مواجهه ي  آنان به بحران ها بوده است. 
نخبگان با  اين قواعد شايد از جمله موارد معدودي 
باشد كه نشان مي دهد نخبگان دارند نقش خودشان 

را درست ايفاء مي كنند. 
خاطر نشان مي شود اين گفتگو براي تهيه گزارشي 
پارلماني  عرف  انديشي  هم   گروه  دستاوردهاي  از 
پارلماني  ارتقاء عرف  در  بتواند  اگر  كه  انجام شد 
منتشر  كتاب  صورت  به  كند  ايفاء  مفيدي  نقش 
گروه  اعضاي  ساير  با  است  قرار  شد.  خواهد 

هم انديشي عرف پارلماني نيز گفتگو شود. 

براي  كادرها«  »اخبار  نخستين شماره  ارسال  پي  در  
و  رابرت«  دستورنامه  آموزش  »كارگاه هاي  اعضاي 
مهدي  آقاي  موضوع،  اين  به  عالقمندان  از  برخي 
جمالي بحري، عضو گروه سه نفره ي دعوت كنندگان 
تذكر  پارلماني  عرف  انديشي  هم   گروه  اعضاي 
كادرها  دفتر  آن،  پي  در  و  كرد  مطرح  را  جايي  به 
است  ممكن  كه  دوستاني  براي  را  زير  اطالعيه 
نامشان در »اخبار كادرها« قيد شود فرستاد. از تمام 
دريافت كنندگان درخواست مي شود به اين اطالعيه 

توجه فرماييد: 
 

فعاليت هاي  كه  كادرها«  »اخبار  شماره  نخستين 
)كادرها(  رابرت«  دستورنامه  آموزش  »كارگاه هاي 
دفتر  از سوي  را پوشش مي دهد و در حال حاضر 
تهيه و  اينجانب داود حسيني  با مسؤليت  كادرها و 

فقط براي اعضاي كادرها و افراد عالقمند و وابسته 
به اين جريان ارسال شده است مالحظه كرده ايد و 
بار ديگر نيز به پيوست تقديم شده است. همان طور 
كه مالحظه مي فرماييد، اسامي افراد فقط در مواردي 

كه از نظر خبري الزم باشد قيد خواهد شد. 
با اين همه، از آنجا كه هيچ تضميني وجود ندارد كه 
اخبار مندرج در اين نشريه در منابع ديگري منعكس 
نشود، از تمام اعضاي محترم كادرها كه مايل نيستند 
نام شان در اين خبرنامه قيد شود يا براي ذكر نامشان 
و  نظرات  مي شود  درخواست  دارند  خاصي  شرط 

شرايط خودشان را به اينجانب منعكس فرمايند. 

  با احترام داود حسيني 
مسؤل دفتر كادرها 
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»كادرها« در معنايي ديگر

الزام هاي اخالقي
كادرها«  »اخبار  دريافت كنندگان  تمام  از   •
خبرها  اين  شدن  رسانه اي  از  مي شود  درخواست 

اجتناب ورزند. جداً 
مجاز  ديگر  رسانه هاي  در  كادرها«  »اخبار  نقل   •
بيانيه هاي  صورت  به  انتشار  قابل  خبرهاي  نيست. 

مطبوعاتي در اختيار رسانه ها قرار خواهد گرفت. 

حامد  مهندس  ثبوتي،  پروفسور  آقايان  كنون  تا 
اردهالي  سعيد  و  سپهر محمدي  مهندس  سحابي، 
آموزش  كارگاه  در  شركت  براي  را  خود  آمادگي 
اعالم  پنحشنبه  روز هاي  در  رابرت  دستورنامه 
است  قرار  كه  كارگاه هايي  ترتيب،  اين  به  كرده اند. 
روز هاي پنجشنبه از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر در 

دفتر كادر ها برگزار شود، پيشتاز است. 
كه  است  مدعواني  از  ثبوتي  پروفسور  است  گفتني 
هم انديشي  گروه  به  معين  مصطفي  دكتر  سوي  از 
محمد  دكتر  آقاي  شده اند.  دعوت  پارلماني  عرف 
حسين بني اسدي نيز 9 نفر را به گروه دعوت كرده 
مهندس  و  سحابي  حامد  مهندس  آقايان  كه  است 
سپهر محمدي دو نفر از آنان هستند. آقاي مهندس 
را  گروه  اين  هماهنگي  مسؤليت  بازرگان  ابوالفضل 
برعهده گرفته  است. آقاي سعيد اردهالي مدير نشر 
اختران و ناشر كتاب »دستورنامه رابرت« نيز از سوي 
پارلماني  عرف  هم انديشي  گروه  به  حسيني  داود 

دعوت شده است. 

گروه هم انديشي عرف پارلماني در حال حاضر 12 
عضو دارد و قرار است تعداد آنان  به حدود 40 
نفر افزايش يابد و روند ايجاد يك انجمن فرضي 
جريان  در  گروه  اين  هدف هاي  كنند.  تمرين  را 
تدوين اساسنامه تعريف و نهايي خواهد شد، اما به 
نظر مي رسد يكي از هدف هاي اين گروه مي تواند 

ارتقاي حرفه اي گرايي در عرف پارلماني باشد. 
شنبه،  روز هاي  در  كارگاه  پنج  برگزاري  كنون  تا 
ظهر،  از  بعد   7 تا   5 ساعت  از  دوشنبه  يكشنبه، 
پنجشنبه، از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر، و جمعه از 
ساعت 10 تا 12 براي مدعوان پيش بيني شده است 
و تا كنون چهار نفر از مدعوان كارگاه مطلوب خود 

را انتخاب كرده اند. 
همين جا از ساير مدعوان محترم درخواست مي شود 
از كارگاه هاي  انتخاب يكي  به  هرچه زودتر نسبت 
اعالم شده اقدام كنند و نتيجه را به دفتر كادرها اطالع 
دهند. اين دفتر آمادگي خود براي برگزاري كالس هاي 

اختصاصي و جبراني نيز اعالم كرده است. 
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امروز براي ميزبان از سومين نشست كارگاه معلمان آماده شده ام: 5 صندلي چوبي فرسوده را نوسازي كردم و 
بعد از ظهر هم حدود 100 هزار توماني صرف خريد ميوه و سوروسات خواهم كرد. اسناد مورد نياز را پرينت 
خواهم گرفت تا در اختيار شاگردان بگذارم. و نكاتي كه بايد در كالس مرور شود يا براي بار او بايد مطرح 
كنم يادداشت خواهم كرد. ديروز هم در نشست ديگري در ستاد شوراياري ها شركت كردم و نكات جالبي 
مطرح شد. هنوز آقاي جمالي در مورد دومين شماره اخبار كادرها جوابم را نداده است و هنوز به همين خاطر 

آن را در ميان اعضاي كادرهاي توزيع نكرده ام. شرح اين ماجراها:

دعوت به ستاد
ديروز داشتم به اين موضوع فكر مي كردم كه علت سكوت عبدالحسيني چيست؟ با اينكه چند بار به او تلفن 
كرده ام و به خصوص به آقاي سفير در اين مورد با حرف زدم و از او خواهش كردم تا به عبدالحسيني حتمًا 
نكاتي را مطرح كند و به نظرم حتمًا مطرح كرده است، پس چرا تماس نمي  گيرد و چرا به ايميل هايي كه تا 

كنون برايش ارسال كرده ام پاسخ نمي دهد؟ 

راستش سعي مي كنم نيت خواني نكنم. اما در شرايطي كه يك روده ي راست در شكم ما ايرانيان معاصر يافت 
نمي شود گريزي از نيت خواني نيست. فكر كردم شايد او را تحت فشار گذاشته اند كه بحث عرف پارلماني را 
نزديك انتخابات كنار بگذارد. گاهي فكر كردم به دليل برخي نكات غير مذهبي كه در نشست ها مطرح مي كنم، 
با ادامه ي جلسات مخالفت شده است. البته، به اين احتمال هم مي انديشيدم كه سرشان شلوغ باشد. ديروز هم 
مشغول همين خيال بافي ها بودم كه همراهم زنگ زد. خانم شرفي منشي گروه كارشناسان بود كه از من دعوت 
كرد اگر مي توانم ساعت 2 همان روز براي نشست به ستاد بروم. تعجب كردم. پرسيدم چه نوع نشستي؟ حاال 
نوبت او بود كه تعجب كند: چه نوع نشستي؟ احتماالً فكر كرد يك سؤال درسي از او پرسيده ام و حاال بايد 
از ميان 5 نوع اجالسي كه در آن ها قاون پارلمان اعمال مي شود يكي را انتخاب كند تا ببينم او درس هايش را 
خوب ياد گرفته است يا نه؟ سكوت كرده بود تا من جواب او را بدهم. متوجه سوءتفاهم شدم. توضيح دادم 
نشست كارگاهي است يا قرار است فقط با شما يا عبدالحسيني گفتگو كنيم؟ حاال منظورم را فهميد: آهان. نه. 
از همان نشست هاي هميشگي. گفتم:  برنامه نشست چيست؟ گفت قرا است آئين نامه ها را بررسي و اصالح 
كنيم. گفتم: مي آيم. و رأس ساعت دو در شيشه اي سالن كارشناسان را باز كردم و سالم دادم. خانم شرفي، 
خانم ميالني، خانم طاعتي، آقاي نيك فالح و آقاي مظاهري و يكي دو خانم كارمند چادري جديد كه آنان 
نمي شناسم و كارشناس نيستند، به احترام پشت ميزهايشان برخاستند. خانم شرفي به ساعتي كه داخل سالن 
به ديوار باالي سر من نصب بود و من آن را نمي ديدم اشاره كرد و به شوخي گفت 5 دقيقه مانده است. گفتم 
ساعت شما عقب است. ساعت دقيقًا 2 است. خنديدم. دست تكان دادم و به طرف اتاق كنفرانس رفتم كه 
در عين حال دفتر كار آقاي عليپور هم هست. اتفاقًا عليپور داخل اتاق بود. بعد از سالم و احوالپرسي پرسيدم 

ميز را پائين تر كشيده ايد؟ چرا؟ 

عليپور با تحسين به من خيره شد. تعجب كردم. نگران شدم نكند در كارشان زيادي فضولي مي كنم و او شكار 
شده است. سعي كردم مسأله را كم اهميت جلوه دهم. خنديم: فقط كنجكاو شدم. همين.  فايده نداشت. حاال 
از نگاه او تحسين مي باريد. بيشتر تعجب كردم. موضوع چيست؟ گفت: اين ها همه نشانه  است. گيج تر شدم. 
نشانه چي آقاي عليپور؟ دوباره خنديم تا فضا سبك شود. عليپور حركتي به عضالت صورتش داد كه براي 
من آشناست:  حاال مي خواهد يك داستان يا يك ماجراي شيرين يا جذاب را از اول تا آخر تعريف كند. من 
نگران شدم كه جاال بايد چند دقيقه اي سرپا بايستم و به قصه ي او گوش بدهم كه معموالً پايان ندارد و من 
مجبور مي شوم با بي نزاكتي هايي كه هيچ هشداري هم براي عليپور محسوب نمي شود حرف او را قطع كنم و 

مسأله ديگري را به وسط زمين بازي بياندازم. اما اين بار قصه ي جالبي تعريف كرد:

امين و مأموِن هارون الرشيد
هارون الرشيد دو پسرش امين و مأمون را براي كسب علم نزد حكيمي فرستاد. اما چشمش با امين )يا آن 
يكي، يادم نمانده( بود و ميل داشت او را وليعهد خود كند. اما آن يكي بود كه در علم پيشتاز بود. روزي نيتش 
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را به حكيم گفت و گله كرد. اما حكيم از هارون خواست تا يك روز به مكتب  برود و رفت. حكيم پيش 
از آمدن دو پسر، زير تشك يكي از آن  ها مقداري كلوخ ريخت اما زير تشك ديگري يك پارچه انداخت. دو 
برادر آمدند. آنكه زيرش كلوخ ريخته بودند، كمي ماتحتش را تكان داد و راحت نشست. اما آن يكي با تعجب 
سقف و كف مكتب را ورانداز مي كرد و آرام نداشت. حكيم پرسيد: چه شده است؟ و آن پسر با تعجب گفت:  
نمي دانم يا سقف پائين آمده يا كف باال رفته است؟ حكيم نگاهي به هارون كرد و هارون نيز به تعجب افتاد. 

منظورش از نقل اين افسانه را دريافتم اما با خنده گفتم:  مثال مع الفارقي است آقاي عليپور. من آنقدر در آن 
تنگناي بين تخته سفيد و ميز كنفرانس عذاب كشيده ام كه اگر يك ميليمتر هم اين ميز پائين كشيده شود متوجه 
خواهم شد. هر دو خنديديم. بعد گفتم: اما اين قصه نشان مي دهد كه هارون چقدر آي كيو بوده است! عليپور 
متوجه كنايه من نشد. او مرد بسيار خوش قلبي است. اما بر خالف عبدالحسيني ذهنش سريع االنتقال نيست 
و تالش مي كند اين كاستي را با تالش بيشتر جبران كند. به نظر مي رسد تمام كارشناسان عالقه ي قلبي قابل 
احترامي به من پيدا كرده اند. اين يك سرمايه معنوي هنگفت است كه هميشه قدرش را خواهم دانست. اما به 
نظر مي رسد عليپور در بيان اين عالقه دست و دلبازي مي كند. ديروز موقعي كه از او خداحافظي مي كردم به 
دستم نگاه كرد و پرسيد:  دست هايت ظريف نيستند؟ از اين سؤال كه در آن لحظه واقعًا عجيب بود تعجب 
كردم. دست راستم را باال آوردم و بين صورت او و صورت خودم چند بار چرخاندم. انگار قرار است يك 
ليوان يا يك شاخه گل را معامله كنيم. حق با اوست. دست هايم خيلي ضمخت هستند. اما براي خودم بسيار 
عادي است. گفتم: اين دست  كارهاي سخت زياد كرده است. از چهار پنج  سالگي براي تأمين معاش كار كرده 
است. عليپور مانند حكيم قصه ي هارو ن الرشيد حكيمانه سر تكان و انگار شاهد ديگري براي ادعاي خودش 

يافته باشد گفت:  شما آدم خاصي هستيد!

كارگاهي خارج از برنامه
اين آدم خاص - به قول آقاي عليپور - صبر كرد تا بچه ها يكي يكي آمدند و احوالپرسي كردند و سرانجام 
كارگاه شروع شد. اما اين كارگاه بنا به خصوصياتي كه يافت، از ساير كارگاه ها متمايز شد. در ادامه فقط همين 

تمايزها را گزارش خواهم داد.
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اين  غير  در  كردم.  رها  كاره  نيمه  را  شوراياري ها  كارشناسان  نشست  دومين  گزارش  چهارشنبه  روز  صبح 
صورت، تدارك نشست سوم كارگاه معلمان تمام نمي شد. در تدارك اين نشست بودم كه به نظرم رسيد به 
جمالي هم زنگ بزنم و نظر او را در مورد دومين شماره »اخبار كادرها«  بپرسم. زنگ زدم. به او گفتم كه دلم 
مي خواهد نقش مديرمسؤل اين خبرنامه را برعهده بگيرد. بعد از همين صحبت بود كه با همان نزاكت ذاتي 
كه دارد برايم توضيح داد كه با انتشار اين نشريه به شدت مخالف است. مخالفت جمالي، به عنوان يكي از 
پارلماني را  انديشي عرف  اوليه اي كه همراه دكتر مصطفي معين و من كارگاه هم  اعضاي گروه سه نفره ي 
به عنوان نخستين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت فراخوان كرديم، يكي از چالش هاي اصلي اين روز هاي 
من شده است. اما جمالي فرصتي براي برگزاري يك مالقات حضوري و بحث در اين مورد را ندارد و به 
همين خاطر من هم توزيع نشريه را تا تعيين تكليف اين چالش جديد، به تأخير انداخته ام. بديهي است كه 
در اين چند روز از زواياي مختلف اين مسأله را بررسي كرده ام كه اگر فرصت شود تا به روش رمان نويسي 
اين خاطرات را ادامه دهم مشروح آن ها را گزارش خواهم كرد. در غير اين صورت مجبور خواهم شد فقط 

خالصه هاي آن را يادداشت كنم. 

عصر روز چهارشنبه سومين نشست كارگاه معلمان در دفتر كادرها برگزار شد و بعد از اتمام اين نشست 
نخستين گزارش آن را براي معلماني كه ايميل آنان را داشتم ارسال كردم. مشروح اين گزارش نيز به چنديد 

صفحه نياز خواهد داشت.

با مدعوان  تلفني  از طريق گفتگوي  انتظاري بود كه  نتايج مثبت و غيرقابل  اين روز ها  دستاورد بسيار مهم 
شركت در كارگاه هم  انديشي عرف پارلماني حاصل شد. كساني كه فكر مي كردم به خاطر مشغله فراوان 
نخواهند توانست در كارگاه حضور يابند، همه براي شركت در كارگاه اعالم آمادگي كردند. اين ماجراها نيز 

بخش اصلي اين گزارش را پر مي كند. 

طي همين سه روز، نامه  هايي براي تك تك مدعوان ارسال كردم كه حاوي نكات ابتكاري فراواني بود. از 
جمله اينكه در اين نامه ها اشاره كردم كه به پيشنهاد فالن كس قرار است از شما براي حضور در كارگاه 
هم انديشي عرف پارلماني دعوت به عمل آيد، اما پيش از آن الزم است بسته ي اوليه قواعد را بياموزيد و براي 
همين بايد در يكي از كارگاه هاي زير شركت كنيد. بعد اين نامه را براي تمام مدعوان ارسال كردم و يك نسخه 

از آن را نيز براي عضو دعوت كننده فرستادم. فكي مي كنم اين ايده بسيار مؤثر خواهد بود. 

تشكل هاي  از  تعدادي  مسؤالن  با  كه  گفت  من  به  كردم.  تلفني صحبت  سپهري  دكتر  با  نيز  پنج شنبه  روز 
كارفرمايي و كارگري صبحت كرده و از توانمندي هاي من و زحماتي كه طي چند سال اخير در اين زمينه 
كشيده ام حرف زده و خالصه كلي به ترويج اين ماجرا مدد رسانده است و مايل است كه در ادامه نشست 
اواخر سال 91 نشست ديگري با من داشته باشد اما فعاًل مسافر است و نشست بعدي به بازگشت او از سفر 

موكول شد كه بعد از 20 خرداد خواهد بود. 

با مهندس احمدي و امير اثباتي هم صحبت كردم. قرار شد شنبه با دفتر احمدي تماس بگيردم و كليات عرف 
پارلماني را براي او معرفي كنم. او رئيس يكي از اعضاي هيأت مديره يكي از انجمن هاي مؤسس مؤسسه 
تحقيق و توسعه صنعت احداث است. همچنين قرار شد امير اثباتي نيز ساعت 3 بعد از ظهر روز دوشنبه به 
دفتر بيايد. صبح روز دوشنبه هم در ستاد در كميته اصالح اساسنامه خواهم بود و ساعت 11 نيز به ديدار 

اردهالي خواهيم رفت. 

اين ها خالصه ي مهم ترين رويدادهاي جنبش كادرها در سه روز گذشته است. اكنون ساعت 6 صبح است و 
بعد از ظهر هم در دفتر ميزبان دوستان گاوداري دمزآباد هستم و تدارك آن وقت زيادي از من خواهد گرفت. 

تا برسم سعي مي كنم سبك نگارشم را به سبك ايده  آل براي رماني كه در ذهنم دارم نزديك كنم. 
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ادامه گزارش نشست كارشناسان
در آخرين بند از گزارش اين نشست كه به يادداشت هاي صبح روز چهارشنبه 18 ارديبهشت مربوط مي شود 
گفتم كه اين كارگاه خارج از برنامه بود و به همين خاطر ويژگي هاي متمايزي يافت و من در گزارش خود 

بيشتر به همين ويژگي هاي متمايز مي پردازم. 

1. كم توجهي اي عبدالحسيني
يكي از دغدغه هاي اين روز هاي من اين بود كه چرا عبدالحسيني نسبت به ايميل هايي كه برايش مي فرستم 
كنم.  را زير گوشش زمزمه  دنبال فرصتي مي گشتم كه همين سؤال  كارگاه  بي توجه است. در طول  اينقدر 
چشم هايش را گرد كرد و با تعجب پرسيد: بي توجه؟ - آره. هيچ واكنشي نشان نمي دهي. مگر پاسخ سعيد 
اردهالي ناشر كتاب را برايت ايميل نكردم؟ گفت: چرا. ديدم. پرسيدم خوب چرا جواب ندادي؟ به جاي 
پائين  ايميل هايي كه برايش فرستاده بودم. بعد نگاهش را  يادآوري  به  به اين سؤال من شروع كرد  جواب 
انداخت و سرش را طوري تكان داد كه معنايش برايم آشناست: تأسف. بعد علت تأسفش را توضيح داد: 
سرمان خيلي شلوغ است. راست مي گويد. حتي افراد جديدي كه با سن و لباس و وضعيت هاي مختلف در 
ستاد پرسه مي زدند يا با عبدالحسيني كار داشتند گواه بود كه تراكم كارها در ستاد چندين و چند برابر شده 

است و عبدالحسيني لحظه اي فراغ خاطر ندارد. هيچ نيت بدي در كار نيست. 

2. تمدن در معناي جديد
برخالف كم توجهي اي عبدالحسيني به ايميل هاي من و به برنامه ي كارگاه، توجه سعيد سفيري به ميزان قابل 
توجهي به اين دو مسأله افزايش يافته است. به نظر مي رسد تأمل در مباحث آرام آرام او را قانع مي سازد كه 
براي جامعه مفيد است. به خصوص بعد از آن گفتگوي تلفني كه چند روز پيش با او داشتم و اقرار كرد كه 
به اهميت اين ماجرا بسيار بيشتر از اوايل كار پي برده است. در آن گفتگو برايش توضيح دادم كه فعاليت  هاي 
ما بيش از آنكه حزبي و يا سياسي به معناي حزبي آن باشد، يك فعاليت تمدني است. تمدن را برايش تعريف 
كردم و ضمن همين تعريف جديد از تمدن كه در جريان گفتگو با سفيري آن را صورت بندي كردم، به ضمن 
رسيد كه سرمقاله ي دومين شماره اخبار كادرها را به همين موضوع اختصاص دهم. در اين تعريف،  تمدن  به 
معناي جامعه اي است كه افراد در آن قادرند قواعد و قوانين عادالنه و منصفانه توليد كنند و طبق همان قواعد 
عادالنه و بشر ساخته نيز عمل كنند. در چارچوب اين تعريف، يونان باستان متمدن است اما امپراتوري هاي 
بايد بي تمدن محسوب  از شهر ها  اين تعريف بسياري  بر اساس  لزومًا متمدن محسوب نمي شوند.  باستاني 
شود. اين نكته را بعد از ظهر در كارگاه معلمان هم توضيح دادم و گفتم كه اگر تمدن را به ساختن مسكن و 
خوراك و پوشاك فرونكاهيم و آن را به معناي توانمندي يك جامعه در خلق قواعد منصفانه و عادالنه و رفتار 
در چارچوب اين قواعد تعريف كنيم، شهر هاي بي تمدن كم نيستند. اين تعريف سفيري را خيلي تحت تأثير 
قرار داد و من از اين فرصت بهره گرفتم و گفتم كار ما در واقع تمدن سازي است و او اعتراف كرد كه حاال 

از قبل نيز بيشتر به اين روند باور يافته است. اين ها شواهدي است از تحوالت رويكردي در سعيد سفيري.

در عين حال من به اين نكته هم اشاره كردم كه آقاي عبدالحسيني نيز مدير بسيار اليقي است كه بايد قدرش 
را بدانيد. در ادامه و به عنوان نمونه روي يكي از خصلت هاي عبدالحسيني انگشت گذاشتم: مدير مثل او 
خيلي كم است كه افرادي را كه بيش از خودش سواد و تجربه دارند طرد نمي كند بلكه دعوت مي كند تا به 
مجموعه بيايند و با كارشناسان صحبت كنند. و بعد اين جمع بندي خود را با افزودن جمله اي به يك هشدار 
جدي تبديل كردم:  هر مدير ديگري جاي او بود افراي مثل من را به ستاد راه هم نمي داد. به نظرم اين داوري، 
آن هم از سوي من - كه در چشم سفيري ارج و قربي دارم - در روش برخورد او با عبدالحسيني نبايد بي تأثير 
بوده باشد. اين تأثير در نشست سوم قابل مشاهده بود: با هم به كارگاه آمدند و در طول كارگاه نيز با هم 
هماهنگ تر عمل مي كردند. حتي شايد بتوان گفت برگزاري اين كارگاه تشويق هاي سفيري بي تأثير نبوده باشد. 

3. تقديم كتاب به مظاهري
در نشست قبلي آقاي مظاهري كتابي در مورد روش خواندن ماركس به من هديه داد. از ماركس بيش از آن 
دور شده ام كه چنان كتابي بتواند نقشي ايفاء كند. اما تصميم گرفتم متقاباًل يك نسخه از كتاب »كماندار و اهل 
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خرد«  را برايش هديه ببرم بردم. اول كارگاه كتاب را به او دادم. ديگران سعي كردند خيلي كنجكاوي نشان 
ندهند. او هم كتاب را به ديگران نشان نداد. من هم نگفتم كه نويسنده كتاب خودم هستم. شايد بعداً در مورد 

قصه هاي كتاب با هم بحث كنند. 

اين كتاب نخستين كتاب داستان من است كه آن را نشر برنامه كه مديرش سودابه بود در سال 1377 منتشر 
براي همه يك  اگر  نبردم. فكر كردم  كارشناسان  براي ساير  اما عمداً  دارم.  دفتر  را در  آن  از  تعدادي  كرد. 
نسخه از كتاب مي بردم، در آن صورت برخوردم با مظاهري عادالنه نمي بود. به همين خاطر فقط يك جلد به 

مظاهري تقديم كردم. التبه اگر هر يك از كارشناسان بخواهد با اشتياق به او هم تقديم خواهم كرد. 

4. در نقش كارگزار
نشست روز سه شنبه شايد نخستين نشستي بود كه تحت خواست كارفرما يعني آقاي عبدالحسيني برگزار 
مي شود و او بود كه مي گفت چه بايد كرد. به نظر مي رسد تمركز من روي آموزش قواعد ناظر بر پيشنهادها 
كارشناسان  به  مبتال  موضوع هاي  اگر  مي كند  تصور  عبدالحسيني  و  است  طوالني شده  تحمل  از حد  بيش 
در كارگاه ها مطرح شود براي آنان جذاب تر خواهد بود. به همين خاطر من براي اين دعوت شدم كه در 
خصوص اصالح آئين نامه هاي ستاد به شوراياري ها كمك كنم. من هم پذيرفتم. اصرار در اين مورد بي نتيجه 
است. كالس ها و مطالب آن بايد براي دانشجويان جذابيت داشته باشد. اما اين جلسه هم خيلي جذب نشد 

و به اغتشاش ذهني بچه بيشتر دامن زد. 

5. كد اتيكز در امپراتوري دروغ؟
بعد از بحث هاي كم حاصل فراوان سرانجام قرار شد اصالح آئين نامه هاي ستاد اجرايي شوراياري ها را شروع 

كنيم و نخستين آئين نامه اي هم كه ارايه شد »منشور اخالقي« شوراياري ها بود. 

بايد اعتراف كنم كه اوايل به تدوين اين جور سندها خيلي عالقه داشتم. حتي يكي از عواملي كه سبب شد 
دستور نامه رابرت را جدي تر بگيرم اين بود كه به اين نتيجه رسيده بودم كه كد اتيكز سندي است كه بايد در 
يك جمع به تصويب برسد. اما تا وقتي جمعي قواعد نداشته باشد تصويب كد اتيكز نيز ممكن نمي شود. به 
همين خاطر كد اتيكز و پروفشن را در اولويت بعد از دستورنامه قرار دادم. اما حاال فكر مي كنم تا جامعه اي 
مثل ريگ دروغ بگويد در آن جامعه كد اتيكز و منشور اخالقي بي معناست. اين كشف مهمي است كه قباًل 
به آن كم تر توجه مي كردم. اما در جريان نشست سه شنبه كارشناسان ستاد و بحث در مورد كد اتيكز آنان به 

اهميت اين اصل بهتر و عميق تر پي بردم. 

وقتي عليپور منشور يك صفحه اي اخالق شوراياري ها را در صحن توزيع مي كرد توضيح مي دادم ما به اين 
آئين نامه خيلي احتياج داريم. چون درست بعد از انتخابات شوراياري ها بايد به آن سوگند بخورند. اما وقتي 
نوبت من شد گفتم خودتان مي دانيد كه تا چه حد به كد اتيكز و تدوين و رعايت آن ها عالقه دارم. اما اين 
روز ها هروقت صحبت از تدوين كد اتيكز مي شود تنم مي لرزد و هيچ عالقه به مشاركت در تدوين كد اتيكز 
ندارم. به نظرم همه تعجب كردند. چون خودم من در نشست هاي قبلي اعالم عالقه كرده بودم تا كد اتيكز 

شوراياري ها را با كمك هم باز نويسي كنيم. چطور شد كه حاال عقيده ام عوض شده است؟

براي بچه ها توضيح دادم كه اوالً كد اتيكز را كه با منشور اخالقي فرق دارد نبايد با آئين نامه هاي انضباطي خلط 
كرد. كد اتيكز بر باور و اعتقاد قلبي افراد بنا شده است. به همين خاطر تا وقتي در جامعه  اي اين اندازه دروغ 

رايج است سخن گفتن از كد اتيكز مسخره خواهد بود. بعد سعي كردم همن نكته را براي بچه ها باز كنم. 

تدوين كد اتيكز براي 500 هزار مربي مهد كودك
براي توضيح نظر خودم به تجربه تدوين كد اتيكز براي 500 هزار مربي مهد كودك در اياالت متحده آمريكا 
پرداختم. براي آنان توضيح دادم كه گزارش اين تجربه در يكي از شمار هاي نشريه اي به نام اخالق پروفشنال 
منتشر شده است و من آن را به فارسي ترجمه كرده ام و در سايت ها هم در دسترس است. در اين گزارش، 
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تجربه ي تدوين كد اتيكز مربيان مهد كودك تشريح شده است. براي تدوين اين كد اتيكز، قبل از هرچيز 
عمده ترين مشكالت ايتكال مربيان را شناسايي كردند و در يك بانك اطالعات دسته بندي كردند. در مرحله ي 
بعد، برخي از اين مشكالت را با مربيان مهد كودك ها در ميان گذاشتند و از آنان خواستند توضيح بدهند كه 

اگر در چنين موقعيت هايي قرار گرفتند چه مي كنند يا چه بايد بكنند. 

در ادامه به تشريح يكي از اين موقعيت ها كه در خاطرم بود پرداختم و گفتم فرض كنيد كه شما مربي يك مهد 
كودك هستند و مادر يكي از بچه از شما خواهش مي كند كه اجازه ندهيد فرزندش ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر 
كه تمام بچه ها به خواب مي روند، بخوابد. چون، به اعتقاد والدين، وقتي كودكشان بعد از ظهر مي  خوابد شب 
خوابش نمي برد و صبح نمي تواند خيلي زود از خواب برخيز و پدر و مادر براي رسيدن به موقع در سركار 
دچار مشكل خواهند شد. بعد پرسيدم: اگر يك مربي مهد كودك در ايران با اين معضل اتيكال مواجه شود 
چه مي كند؟ كمي مكث كردم تا بقيه هم به اين سؤال فكر كنند. بعد خودم جواب دادم:  احتماالً راحت ترين و 
دم دست ترين راه حل ها را دارد: دروغ گفتن. خيلي ساده به مادر بچه يا به خود بچه دروغ مي گويد و مشكل 

مانند آب خوردن حل مي شود. 

بعد از كمي مكث براي ته نشين شدن تأثير اين جمع بندي گفتم:  كد اتيكز مجموعه اي از راه حل هاي مشكالت 
اخالقي و تضاد منافع بين افراد است. اين مشكالت در جامعه اي معنا مي يابد كه دروغ نگفتن به عنوان يك 
»اصل« پذيرفته شده باشد. در ايران كه دروغ نگفتن يك »اصل«  نيست بلكه در هر موقعيتي كه شما با دشمن 
طرف مي شويد اين اصل تبصره مي خورد و شما مي توانيد به دشمن خود دروغ بگوييد. دشمن كيست؟ كسي 

كه منافع شما را به خطر بياندازد. 

بعد ادامه دادم رفقايي دارم كه خودشان را كمونيست مي دانند و به خاطر عقايدشان سال ها زندان بود ه اند. اما 
حتي اين افراد نيز معتقدند دروغ گفتن به دشمن مجاز است. دشمن  كيست؟ - جمهوري اسالمي. سازمان 
تأمين اجتماعي، وزارت دارايي و سازمان ماليات ها. پس دروغ گفتن به اين ها مجاز است. از آن طرف هم 
حفظ نظام از اوجب واجبات است و به خاطرش مثل ريگ دروغ مي گويند. بعد در ادامه به بيان خاطره اي از 
پسر عموي روحاني خود پرداختم كه تعريف مي كرد در مصر وقتي  متوجه شدند يك روحاني ايراني هستم 

فردي فرياد مي زد: كذاب كذاب كذاب. . . 

لحن بيانم كه از فرط ناراحتي مي لرزيد خيلي تأثير گذاشته بود. كمي صبر كردم و در ادامه سطح بحث را به 
مسائل روزمره كشاندم و مثال زدم: شما به مهماني رفته ايد يا هنگام ناهار يا شام سرزده وارد خانه اي شديد. 
ميزبان از شما مي پرسد ناهار خورده ايد؟ و شما با حسن نيت كامل و فقط براي آنكه ميزبان را دچار زحمت 
نكنيد با اطمينان جواب مي دهيد: بله. در حاليكه ناهار نخورده ايد و اگر ميزبان اصرار كند شما هم مي گوييد: 

به ابررر فررزز خورد ه ام. تمام. اين هم روش ما در حل مسائل اتيكال. 

حرف هايم خيلي مؤثر واقع شده بود. فرصت را مغتنم شمردم تا بحث را تا آخرين نتايج منطقي آن دنبال 
كنم. ادامه دادم:  در حاليكه اگر ما اصل دروغ نگفتن را بپذيريم، در آن صورت اين سؤال ها مطرح مي شود كه 
بايد با كودكي كه مادرش مي خواهد ظهر نخوابد، چگونه بايد رفتار كرد؟ از يك طرف كودك ميل دارد مانند 
ساير همسانان خودش بعد از نهار استراحت كند، از طرف ديگر مادر هم حق دارد از مهند كودك بخواهد 
بعد از ظهر فرزندش را نخواباند تا شب زودتر بخوابد. حاال اين تضاد منافع را چگونه بايد حل كرد كه هم 
دروغ نگفت، هم حقوق مادر، حقوق كودك، حقوق ساير بچه، و حتي حقوق مهد كودك را رعايت كرد؟  
يافتن پاسخ هاي معقول، عادالنه و منطقي به اين پرسش ها كار بسيار دشواري است. به همين خاطر گروهي از 
متخصصان فلسفه و حقوق و روانشناسي گردهم جمع مي شوند و در نوشتن اين كد هاي اتيكز كمك مي كنند 
و تمام افراد تحت تأثير نيز در توليد اين قواعد مشاركت خواهند داشت. به همين خاطر،  تدوين كد اتيكز 

مربيان مهد كودك هاي آمريكا 5 سال زمان برد. 

بعد جمع بندي كردم: متأسفانه در ايران  هم كه يد طواليي در حيثيت زدايي از مفاهيم متعالي دارد، رسم شده 
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است كه متني به اسم منشور اخالقي تدوين  كنند و به در و ديوار سازمان بياويزند. در حاليكه در هيچ يك 
از اين منشورهاي اخالقي به مسأله ي اصلي، يعني به اصل ممنوعيت دروغ نپرداخته اند. و حرف آخر: من 
هروقت اين كد هاي اتيكز را مي بينم حالم بد مي شود و تنم كهير مي زند. بعد سند يك برگي منشور اخالقي 

شوراياران را كناري گذاشتم. 

بچه ها غرق در حيرت شده بودند. اما در جامعه ي ما آنقدر دروغ رايج است كه تعجب آنان نبايد به خاطر 
گفتن اين بديهيات بوده باشد. حتي قبح قضيه آنقدر ريخته كه به دروغگو بودن خودمان اذعان كه داريم 
هيچ، به آن مي خنديم. پس اين حيرت كارشناسان و سكوت سنگين حاكم بر فضا از چه بود؟ همان موقع 
خودم اين را دريافتم: احتماالً از اين متعجب شدند كه تا به حال فكر مي كردند كه با تدوين منشور اخالق 
و واداشتن شوراياران به قرائت آن و اداي سوگند به رعايت مفاد آن تا چه اندازه به بسط اخالق در جامعه 
مدد مي رسانده اند. اما حاال ناگهان متوجه رياكارانه و بي فايده بودن آن مراسم شدند. به نظرم اينجاي كار جاي 

تعجب داشت. خوب. كمي مكث كنم تا تأثير موضوع در خاطرات عاطفي بچه ها ته نشين شود.

پيش دستي عبدالحسيني
اما عبدالحسيني كه بسيار سريع  االنتقال است با سرعت بچه ها را از كما بيرون كشيد و فوري گفت: خوب. 
پس آئين نامه انتخاب هيأت رئيسه را بررسي كنيم و طبق عادت پيشنهاد خود را با تصميم رياستي عوضي 

گرفت. اين يك تجربه بسيار با ارزش است كه بايد توضيح بدهم.

آقاي عبدالحسيني دبيرستاد اجرايي شوراياري  هاست. من نمي دانم شرح وظايف او چيست. كارشناسان چه 
آقاي  اما خود  نه.  يا  است  تعريف شده  دبيرستاد  با  و  هم  با  آنان  متقابل  تكاليف  و  دارند. حقوق  وظايف 
عبدالحسيني با تمام وجود دوست دارد هم در سطح ستاد و هم در سطح شوراياري ها و هم در سطح كشور 
روابط دموكراتيك و عادالنه بسط بيابد. در حسين نيت او و در تالش براي ترويج اين ايده ها هيچ ترديدي 
ندارم كه اگر داشتم او را براي دعوت به كارگاه هم  انديشي عرف پارلماني پيشنهاد نمي كردم. با اين همه، به 
هم به اعتبار عادات رفتاري اش - از جمله باهوش و سريع بودن - به طور طبيعي از ديگران جلو مي افتد و هم 
به اعتبار سمتي كه دارد حرفش بايد مطاع باشد. به همين خاطر،  به رغم آنكه بارها تأكيد كرده كه مايل است 
تصميم ها به شكل دموكراتيك در در همين نشست اتخاذ شود اما گاهي و در بسياري از مواقع يادش مي رود 
كه يك عضو مجموعه است و مانند سايرين بايد طبق قواعد عمل كند. و التبه هر وقت به او تذكر مي دهم با 
خنده عذر خواهي مي كند. در اين مورد هم تذكر دادم و كوشيدم تا روند كار در نشست را حتي المقدور در 

چارچوب قواعدي كه تا كنون تمرين كرده ايم جلو ببرم.

مسأله مركزي
مسأله مركزي در روند انتخاب هيأت رئيسه اين است كه آيا شوراياري ها خودشان و بدون نظارت كارشناسان 
ستاد اعضاي هيأت رئيسه ي خودشان را انتخاب كنند يا نه، مثل گذشته به مركز بيايند و زير نظارت ستاد 

اجرايي انتخابات برگذار كنند؟

درك غيردقيق
در پاسخ به اين سؤال و سؤال هاي مشابه، عبدالحسيني مدام به قواعدِ- به زعم خودش - استانداردي كه در 
كتاب دستورنامه رابرت توضيح داده شده اشاره مي كرد و از من مي خواست تا كمك كنم تا آئين نامه هاي ستاد 
طبق آن قواعد اصالح شود و تصميم داشت براي اعضاي شواري شهر بعدي نيز طي گزارشي اعالم كند كه 

اين آئين  نامه ها با توجه به، يا بر اساس قواعد استاندارد اداره جلسات تنظيم شده است. 

البته، آنچه كه در بند قبل آمد، بيان شسته رفته ي اشارات عبدالحسيني بود كه بعد از كلي كل كل متوجه آن 
شدم. و تازه فهميدم كه عبدالحسيني هنوز درك دقيقي از كاركرد و نقش مرجع پارلماني ندارد و با صراحت 
به او گفتم وقتي اين طور سخن مي گويي من متوجه مي شود كه در توضيح مطلب به شما ناتوان و ناموفق 

بوده ام. و او هم تعجب مي كرد كه چرا مقصود او را درك نمي كنم. 
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قواعد استانداردي وجود ندارد
بعد سعي كردم معناي »استاندارد«  را برايش توضيح بدهم و بگويم كه قواعد مندرج در قانون پارلمان - به 
معناي رايج كلمه -  »استاندارد«-  نيست. اين ها مانند قواعد يك بازي هستند كه بسيار انعطاف پذيرند. به 
همين خاطر، اگر قانون ملي ما به شوراي شهر اختيار داده باشد كه آئين نامه هاي شوراياري ها را تدوين كند، 
اين حق مشروع شوراي شهر است كه تعيين كنند انتخابات شوراياري ها كجا و چگونه و تحت چه شرايطي 
برگزار شود. در نتيجه، وقتي طبق نص صريح قانون پارلمان مي توان روش و نحوه ي انتخاب را اينگونه تغيير 
نيز  پارلماني  اين مرجع  كرد. حتي خود  استاندارد«  صحبت  »قواعد  از  نمي شود  ديگر  اين صورت  در  داد، 
شرايط عضويت، تعداد هيأت رئيسه، مدت سمت، نحوه ي استعفا و بسياري از مسائل ديگر را در اختيار هر 
گروه گذاشته است. در نتيجه اين توقع كه آئين نامه ي انتخاب هيأت رئيسه را طبق قواعد دستورنامه رابرت 
تدوين كنيم توقعي است كه نشان مي دهد اين قواعد را من به عنوان مربي درست توضيح نداده ام. فكر مي كنم 
عبدالحسيني منظورم را درك كرد. اما گمان مي كنم برخي از اعضاي گروه هنوز با اين مشكل دست و پنجه 

نرم مي كنند. 

پايان ماجرا
سرانجام بحث در مورد اصالح آئين نامه  انتخاب هيأت ريئسه شوراياري ها در دستور بررسي قرار گرفت و در 
وسط كار مشخص شد كه كار با اصالح جزئي قابل رفع نيست و پيشنهاد ارجاع به كميته مطرح شد و رأي 
آورد و كميته ا ي مركب از من، عليپور، سفيري و ديگري و بدون حضور عبدالحسيني تشكيل شد تا با توجه به 
رويه هاي توصيف شده در دستورنامه رابرت آئين نامه ي مناسبي براي انتخابات هيأت مديره تهيه كند و براي 

بررسي و تصويب در اختيار اجالس كارشناسان قرار دهد. 

ادامه مسأله مركزي
اما مسأله ي مركزي همچنان به قوت خود باقي است: انتخابات در محالت و به صورت مستقل برگزار شود 
يا در مركز و زير نظر ستاد؟ عبدالحسيني گفت طبق تصميم جمع عمل خواهيم كرد. اما عليپور با تكيه به 

تجربه هاي ستاد اصرار دارد كه انتخابات بايد در مركز برگزار شود. بايد ديد چه پيش خواهد رفت.

درخواست از خانم شرفي
پنجشنبه طي ايميلي از خانم شرفي منشي گروه درخواست كردم تا از قول من از بچه بخواهد كه فصل هاي 
مربوط به انتخابات و اخذ رآي را بخوانند و مشخص كند كه كداميك از كارشناسان قرار بود در اين باره 
كنفرانس بدهد و براي اينكار آماده باشد. در خاتمه برايش نوشتم اگر خود جمع به تصميمات مصوب خودش 

احترام نگذارد كار جمعي را مسخره كرده است. اميدوارم اين تذكر مفيد واقع شود. 

و اما يك چالش جدي: مخالفت جمالي با »اخبار كادرها«
با آقاي مهدي جمالي بحري بيش از 22 سال است كه آشنا هستم. و از اين مهم تر، در طول اين مدت با هم 
همكاري داشته ايم. باز هم از اين مهم تر، در اين همكاري ايشان كارفرما بوده و من كارگزار يا مجري بوده ام. 
به نظرم اين يك هنر است كه چنين روابطي بيش از دو دهه ادامه يابد. به ويژه كه در بيشتر اين سال  ها، آقاي 
جمالي غير از كارفرما يا نماينده ي تام االختيار وي، مديرمسول نشرياتي بوده است كه من به عنوان مجري 
و سردبير در آن ها ايفاي نقش كرده ام يا نماينده ي تام االختيار مديرمسؤل بوده است. اولين نشريه گلنامه بود 
كه همزمان با برگزاري نخستين جشنواره گل و گياه و در ده شما منتشر شد و مؤسسه ديگر كه من مدير آن 
بودم آن ها را منتشر كرد و نخستين شماره آن روز 24 ارديبهشت ماه 1371 )يعني 21 سال پيش( منتشر شد 
و آخرين آن ها  هم مجله »دارو و درمان« كه تا بعد از انتخاب دور اول احمدي نژاد ادامه يافت و 50 شمار 
منتشر شد. البته، اعتراف مي كنم كه اگر قرار باشد براي اين امر خير از ميان ما دو نفر يكي مسؤل شناخته 
شود، آقاي جمالي با سعه ي صدر و رفتار انساني و مدبرانه خود به تداوم اين رابطه غنا بخشيده است. به 
خاطر ندارم كه در طول اين مدت طوالني و در ارتباطات متقابل و پيچيده ي كاري كه با هم داشته ايم، حتي 
يك معصيت كوچك از ايشان ديده باشم. اگر كسي سراغ يك انسان واقعي را از من بگيرد،  من بدون ترديد 

جمالي را نشان خواهم.



99

امكانات مادي و  با هوش كه بهترين  اما يك مديرمسؤل توانمند،  نيستند،  انسان هاي خوب حتمًا كم  البته، 
معنوي را براي توليد بهترين نشريات فراهم آورد و مانند يك سپر بال نشريه را در تمام مدت از انواع بالياي 
آسماني و زميني حفظ كند، اجازه ندهد كه حق هيچ كس در اين ميان ضايع شود و كم ترين رفتار غيراخالقي 
نيز امكان ظهور و بروز نيابد، به راستي ناياب است و جمالي چنين كسي است. و كم تر كسي مي داند كه 
جمالي بنيان گذاري واقعي روزنامه همشهري است و با تالش هاي عظيم و ايثارهاي حيرت انگيز او بود كه 
اين روزنامه شروع شد و پا گرفت و ريشه دواند و در عين حال بسيار كم هستند كساني كه مي دانند پشت 
اين پروژه ي موفق جمالي بيشترين نقش را ايفا كرد و هرگز نيز جايي در اين زمينه چيزي نمي گويد. خوب. 

مخالفت چنين كسي را با انتشار »اخبار كادرها« هرگز نمي توان ناديده گرفت. اما چرا مخالف است؟ 

جنبش كادرها
از همان لحظه كه در نقد تعريف با شكوه آقاي سيد محمد بهشتي از جنبش كادرها، كه در گفتگويش با من، 
براي تهيه گزارش عملكرد گروه هم  انديشي، »رجوع به اين قواعد را رجوع به تمدن« اعالم كرد، شروع به 
تأمل كردم، و ايده ي »جنبش  كادرها« به مثابه يك جنبش تمدن ساز به ذهنم رسيد و در سرمقاله دومين شماره 
»اخبار كادرها« به آن پرداختم، و در همان سرمقاله كوتاه توضيح دادم كه اين حركت رجوع به تمدن نيست 
بلكه ساختن تمدن است، به ويژه، وقتي در همان سرمقاله سه معناي »كادر« را نقل كردم و كوشيدم كه به 
جاي بار سياسي، بار تمدن سازي روي دوش اين جنبش بگذرم، حدس زدم بسياري از اعضاي كارگاه هاي 
آموزش دستورنامه رابرت از خوف با آن مخالفت خواهند كرد و نگران خواهند شد كه با اين كار يك ستاره 

سرخ روي پيشاني آنان نصب كرده ايم تا هدف قراول قرار بگيرند. 

عالوه بر اين نگراني، يك نگراني ديگر نيز داشتم: زدن زيرآب عقيده ي مهندس بهشتي كه آن  هم با تمام وجود 
سعي كرده از اين حركت دفاع كند و آن  هم با اين همه صراحت و حال گيري. 

البته، خودم هم از سرمقاله خوشم آمد و هم با اين بخش از تحليل هاي مهندس بهشتي موافق نيستم. با اين 
همه، اين نگراني ها آنقدر جدي بود كه تصميم گرفتم دومين شماره »اخبار كادرها« را پيش از توزيع براي 
آقاي جمالي ارسال كنم و از او بخواهم كه به عنوان مديرمسؤل و از زاويه نگاه يك مديرمسؤل آن را مطالعه 

كند. متن ايميلي را كه برايش ارسال كردم، ورداربذار مي كنم: 
 

جناب آقاي جمالي 
سالم 

دومين شماره »اخبار كادرها« پيش از آنكه توزيع شود خدمت شما تقديم مي شود تا از نظرات خردمندانه 
شما بهره مند شويم 

تقاضا دارد اگر نظري داريد بفرماييد تا بعد آن را توزيع كنم 
قربان شما. داود 

پيش از ارسال اين ايميل از خودم پرسيدم اگر مخالف بود چه خواهي كرد؟ جوابم روشن بود:  اگر بحث 
به نتيجه نرسيد از توزيع آن صرف نظر خواهم كرد. اما مطمئن بودم و هستم كه با هم آنقدر بحث خواهيم 
كرد تا راه حل مشكل را بيابيم. كم نبوده است مواردي از بروز اختالف هاي شديد. اما آقاي جمالي هرگز از 
قدرت »نه« گويي خود به عنوان مديرمسؤل استفاده نكرده بلكه كوشيده تا مشكل به نحوي برطرف شود و يا 

بحث هاي من را قانع كننده تشخيص داده است.

اصالح امور
يكي از مهم ترين توانمندي هاي آقاي جمالي به عنوان مديرمسؤل اين بود كه مي توانست به ايجاد اصالح و 
تغيير در متن مشكلي را كه باعث مي شد با مطلبي مخالفت كند از بين ببرد. اين توانايي براي يك مدير مسؤل 
بسيار عالي است: بتواند خوب بد يك متن را تشخيص دهد و با اصالحاتي كه هميشه متن را ارتقاء مي دهد 

آن مشكل را برطرف كند. 
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توانمندي ديگر او به عنوان مديرمسؤل اين بود كه به دليل اشرافي كه به سازمان  تحت مديريتش داشت، نيز 
به دليل اينكه آدم شناس بسيار قابلي است، به سادگي مي توانست اثرات احتمالي منفي يا مثبت انتشار يك 
مطلب روي گروه هاي اجتماعي مختلف مخاطبان را حدس بزند و به صورت پيش دستانه مانع از بروز مشكل 
شود. به نظر من اگر انتشار نشرياتي مانند دارو و درمان ارزشي بوده باشد، بخش مهم آن مديون مديرمسؤلي 

خردمندانه آقاي جمالي بوده است. 

نقش من به عنوان سردبير
با اين همه، نقش من هم به عنوان سردبير روشن بوده است: يافتن موضوع هاي جديد، جدي، مؤثر و كارآمد 
كه ذهنيت مخاطبان را از اساس زير و زبر كند! و اتفاقًا آقاي جمالي نيز از همين خصوصيت من خوشش 
مي آمد و در عين حاال مراقب بود كه اين نوآوري ها برخي چيزهاي حساس را به هم نزند. تركيبي واقعًا 
ماندگار و عالي بين يك سردبير خوب و يك مديرمسؤل خوب. چرا حاال اين دو با هم همكاري نكنند؟ به 
همين خاطر است كه افتخار مي كنم مردي مانند جمالي مديرمسؤلي نشريه »اخبار كادرها« را بر عهده بگيرد. 

االن كه اين نكات را مي نويسم ياد نكته اي مي افتم كه تكيه كالم فرج سركوهي بود. او مي گفت سردبير منافع 
خوانندگان را نمايندگي مي كند و مديرمسؤل منافع حكومت يا دولت. من نقل به مضمون مي كنم. اما منظورش 
با هم در  تأكيد بر تضاد دائمي و گريزناپذير بين مديرمسؤل و سردبير بود. اين دو نقش به صورت داتي 
تعارض هستند. و الته، وظيفه ي ذاتي مديرمسؤل »نه« گفتن و وطيفه ي ذاتي سردبير »بله« گفتن است. در واقع 
سردبير است كه بايد مطالب را براي چاپ پيشنهاد كند و مديرمسؤل فقط مي تواند نه بگويد و مانع از چاپ 

مطلبي بشود. حتي مكلف نيست در مورد تصميم خود توضيح بدهد. 

نمي دانم تا چه اندازه نقل قول هاي باال با حقوق و تكاليف متقابل مديرمسؤل و سردبير انطباق داشته باشد، 
اما تضاد بين اين دو نقش كاماًل محسوس است. به همين خاطر مواردي كه سبب شده ما ساعت ها در مورد 

مسائل بحث كنيم، كم نبوده است.

قانون گرايي
به خاطر دارم آن روز ها كه كد اتيكز انجمن پزشكي آمريكا را در مجله دارو و درمان معرفي مي كردم، يكي از 
كد ها تأكيد داشت كه اگر پزشكان قانوني را خالف اخالق يافتند مي توانند آن را رعايت نكند. آقاي جمالي 
با اين نظريه مخالف بود. به همين خاطر مدت ها با هم بحث كرديم. سرانجام با نشر آن موافقت كرد حتي به 

خاطر مي آورم كه حق را به پزشكان آمريكايي داد. 

با توجه به بيش از دو دهه تجربه همكاري اطمينان دارم كه مشكل با بحث به راه حل معقولي منجر خواهد 
شد. با اين همه هنوز به درستي درنيافته چرا آقاي جمالي با نشر اين خبرنامه مخالف است؟ 

فكر مي كنم يكشنبه 15 ارديبهشت »اخبار كادرها« را برايش ارسال كردم و باالي آن هم تاريخ زده بودم:  نيمه 
اول ارديبهشت. اما تا آخر شب سه شنبه خبري نشد. زنگ زدم. جواب داد كه در يك جلسه است. بعداً تماس 
مي  گيرد. شب خوابم گرفت و زود خوابيدم. صبح كه بلند شدم حدس زدم شايد ديروقت تماس گرفته و 
من خواب بوده ام و جواب او را نداده ام. حدود ساعت 10 روز چهارشنبه با او تماس گرفتم و دريافتم كه با 
انتشار آن مخالف است. متأسفانه روند بحث به ويژه با هيجاني شدن من همراه شد و ناگهان فهميدم كه در 
برابر شخصيت محترمي مثل او صدايم باال رفته است. به او گفتم كه شما مي دانيد كه هروقت من هيجان زده 
مي شوم صدايم باال مي رود و اميدوارم من را ببخشيد. او هم توضيح داد آنقدر من را دوست دارد كه )البد اين 

بي ادبي هاي من را تحمل مي كند. همين طور هم هست واقعًا(. 

شايد به خاطر هيجاني شدن بحث، االن يادم نيست كه گفتگوي تلفني ما چه مسيري را طي كرد تا در گزارش 
آن همان مسير را طي كنم. ظاهراً وقتي يك گفتگو با عصبيت همراه شود، طرفين حرف يكديگر را قطع كنند 
و از اين شاخه به شاخه ديگر بپرند، گزارش آن  هم بايد به همين شكل بشود. اما چون نمي خواهم به تخيل 
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متوسل شوم مي كوشيم نكات مطرح شده در آن گفتگو را بازنويسي كنم.

وقتي سعي كردم بفهمم چرا او با توزيع محدود نشريه موافق نيست احساس كردم او هم روي داليل مخالفت 
خود فكر نكرده است و بعد از خواندن نشريه احتماالً احساس ناخوشايندي يافته است اما هنوز نتوانسته است 
براي آن احساس ناخوشايند، داليل حقوقي و منطقي و قانوني تأمين كند. اما احساسش به او گفته است كه 

احتماالً انتشار اين خبر نامه، به نوعي اهانت به دوستان است. چرا؟ 

به نظرم يكي از داليلي كه مي خواست به آن استناد كند اين بود كه در نشر اين اخبار كه مربوط به گروه هم   
انديشي عرف پارلماني مي شود،  از آنان اجازه گرفته نشده است. پس بهتر است نشر چنين خبرنامه اي در گروه 

مطرح شود و نظر موافق آنان را كسب كند. 

شايد در وهله ي اول اين پيشنهاد بسيار دموكراتيك و حتي بسيار اخالقي به نظر برسد. اما آيا گروهي كه 
فعاليتش علني است، اعضاء آن حق دارند انتشار هر نوع خبري از فعاليت هاي آن را ممنوع كنند؟  به عالوه، آيا 
در همين چندين ماهي كه از فعاليت گروه هم انديشي گذشته است، ما براي ترويج فعاليت هاي اين گروه به 
شكل هاي مختلف نسبت به انتشار اخبار آن تالش نكرده ايم؟ آيا از هر يك از اعضاء نخواسته ايم كه دوستان 
خودشان را از فعاليت هاي اين گروه با خبر سازند و حتي آنان را دعوت كنند تا به گروه ملحق شوند؟ آيا در 
اين مدت - دست كم خود من - اخبار فعاليت هاي گروه هم انديشي را در ساير گروه ها مطرح نكرده ام؟  پس 
مسأله به لحاظ حقوقي اين خواهد بود: آيا نشر اخبار فعاليت هاي يك گروه كه فعاليت علني دارد و قرار است 

افكار خودش و بر نامه هاي خودش را توسعه بدهد مستلزم اجازه از آن گروه است؟ 

من براي آقاي جمالي مثال زدم و پرسيدم آيا به عنوان نمونه يك مؤسسه آموزش زبان اگر خبرنامه اي در مورد 
فعاليت هايش منتشر كند بايد از دانشجويان مؤسسه اجازه بگيرد؟ )حاال اضافه مي كنم: به عنوان مثال نشريه 
مي خواهد خبر مربوط به قبول يا شاگرد ممتاز شدن دانشجويان خودش را در نشريه ي داخلي مؤسسه منتشر 

كند. آيا بايد از آن دانشجو مجوز بگيرد؟(

فرض كنيم خبرنگار زيركي از طريق آشنايي و گفتگو با يكي از اعضاي گروه هم انديشي عرف پارلماني از 
برگزاري چنين كارگاه هايي با خبر شد و خبر آن را در يك نشريه يا روزنامه انتشار داد. آيا آن نشريه كاري 
خالف اخالق صورت داده است؟ به نظر من نه. اگر گروه مي خواهد خبرش منتشر نشود، خودش بايد مراقب 
باشد. خوب. آيا نشر خبر هاي گروه بدون كسب اجازه از آنان توسط من كه حضورم نشانه  اي از اعتماد گروه 
به من بوده است،  كاري غيراخالقي نيست؟ نه. چون من تا به حال نيز اخبار گروه را در تمام سطوح، به 
جز در رسانه ها منتشر كرده ام. حاال هم از انتشار آن در رسانه ها - نه به دليل غيرعلني بودن گروه، بلكه به 
دليل اينكه انتشار خبرش در رسانه سبب جلو افتادن تقاضا از عرضه نشود مخالف بوده ام. وگرنه من از خدا 
مي خواهم اين اخبار هر چه زودتر از تلويزيون پخش شود و هر شب در مورد عرف پارلماني در تلويزيون 

بحث كنند.  

بعد از طرح سؤال در مورد مؤسسه آموزشي بود كه آقاي جمالي بحث رسميت و دريافت مجوز را مطرح 
كرد. من حتي پرسيدم كه آيا يك دانشگاه بخواهد خبرنامه اي از فعاليت هايش منتشر كند بايد از دانشجويان 
مجوز بگيرد؟ پاسخ جمالي اين بود كه آن موسسه يا دانشگاه يك مؤسسه رسمي هستند كه به صورت رسمي 
به ثبت رسيده اند. پرسيدم چه فرقي در ماهيت مسأله دارد؟ جواب داد اگر جرمي مرتكب شد قابل پيگيري 
خواهد بود. گفتم اگر جرمي صورت گرفته باشد كه به هر حال من مجرم هستم. چه نشريه من مجوز داشته 
باشد چه نداشه باشد. جرم اين است كه انتشار مطلبي در مورد كسي به او خسارت وارد كرده باشد. من 
كه جرمي مرتكب نشده ام. اگر هم جرمي مرتكب شده باشم، چه مجوز داشته باشم و چه نداشته باشم بايد 

پاسخگو باشم. 

به نظرم مسأله بسيار مهم است و پاي آزادي انديشه و بيان در ميان است. وگرنه، اين ساده ترين كار است كه 
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بگويم : چشم، بدون اجازه بزرگان و اعضاي گروه هيچ مطلبي منتشر نخواهم كرد. در حاليكه من فكر مي كنم 
هر يك از اعضاي گروه مي تواند در مورد عملكرد گروه خاطره نويسي كند و خاطراتش را منتشر كند. نكته 

اين است كه دروغ نگويد. به افراد افتراء نزند. نظرات و عقايد آنان را تحريف نكند. و از اين قبيل.

تا آنجا كه يادم مي آيد، بحث به جايي كشيد كه آقاي جمالي گفت من كه نمي توانم در اين وضعيت خيلي 
حرف ها را بزنم. حدس زدم چه مي خواهد بگويد. همان مسائل و نگراني هاي امنيتي كه احتماالً به خاطر همان 
مسائل هم با نشر آن در اخيار كادرها موافق نيست. وقتي اين نكته را مطرح كرد گفتم هر طور شما بفرماييد. 
بدون اجازه شما كاري نخواهم. تشكر كرد. پيشنهاد داد مسأله را گروه مطرح كنيم. اما من پيشنهاد دادم بهتر 
است ما دو نفر در مورد مسأله روشن شويم و اگر الزم شد در گروه مطرح كنيم. منظور من اين بود كه شايد 

يكي از ما متوجه مسأله شد و مشكل را برطرف كرديم. 

با اين توافق كه با هم بيشتر صحبت كنيم و تا پيش از آن من هم نشريه را توزيع نخواهم كرد، به گفتگوي 
خود خاتمه داديم. تا امروز كه عصر جمعه است از آقاي جمالي خبري نشده است. يكشنبه هم جلسه داريم. 
من هم فرض را بر اين گذاشته ام كه اصاًل نشريه اي فعال در كار نيست. و به اين ترتيب فعاًل پرونده دومين 
شماره اخبار كادرها موقتًا بسته شده است. اما مي كوشم از اصول آزادي انديشه و بيان كوتاه نيايم و در عين 
حال با بهره گيري از خرد آقاي جمالي به راه حل معقولي برسيم. فكر مي كنم اين بحث ادامه خواهد يافت و 

مي كوشم آن را با دقت بيشتري دنبال كنم. 
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سشنبه 24 ارديبهشت 1392
از روز جمعه 20 ارديبهشت تا امروز سشنبه 24 ارديبهست هيچ مطلبي يادداشت نكرده ام. در حاليكه همان 
روز جمعه هم از حوادث عقب افتاده بودم، و در اين چند روز هم رويداد هاي مهمي در بستر جنبش كادرها 
رخ داده است كه بايد مستند و تحليل شوند. اين عقب  ماندگي علت هاي مختلف دارد. از جمله و به ويژه 
يك دليل مهم آن اين است كه تصميم گرفته ام براي تقويت روش نگارش داستاني خود، اين يادداشت ها را به 
صورت يك داستان يا يك رمان بازسازي كنم. ضرورت اين كار پرداختن به جزئيات است كه وقت بيشتري 
هم از من مي گيرد. به همين خاطر، در ادامه اين يادداشت مي  كوشم تا ابتداء خالصه ي مهم ترين رويدادها نقل 

كنم و اگر فرصت دست داد به تشريح جزئيات آن خواهم پرداخت. 

سومين نشست كارگاه معلمان
عصر روز چهارشنبه سومين نشست كارگاه معلمان برگزار شد. در اين نشست هم برخي از اعضا حضور 
نيافتند. از جمله خانم نرگس محمدي. اما افراد جديدي شركت كردند كه در جلسه قبلي نيامده بودند. يكي 
از آن  ها خانمي است به نام جوانمرد كه در نخستين نشستي كه در خانه خانم كاظمي برگزار كرديم حضور 
داشت و يادم هست كه گفت ما هدف نداريم و من برايش توضيح دادم كه رسيدن به يك هدف مورد توافق 
نيز بلدي مي خواهد و اتفاقًا ما روش رسيدن به يك هدف مورد توافق را بلد نيستيم. همانجا از واكنش او 
نسبت به اين توضيح بديهي كه تا آن زمان او نمي دانست حدس زدم كه يكي از دانشجويان جدي اين كارگاه 
خواهد شد. اما وقتي در جلسه بعد حضور نيافت در مورد قضاوت خود دچار ترديد شدم. اما او در جلسه 

سوم حاضر شد و چقدر هم خانم پر انرژي است. 

در اين نشست كه حدود 20 نفر شركت كردند، خانمي به نام مهندس حسين نژاد در پاسخ به سؤالي كه در 
خصوص فرق بين دادن و گرفتن نوبت و گرفت و تخصيص صحن پرسيدم، جواب بي نقص و كامل ارايه 
داد و به همين خاطر ازتمام بچه هاي كالس تقاضا كردم او را تشويق كنند. اين خانم به من گفت كه فعاليت 
صنفي ندارد. اول ناراحت شدم. بعد دريافتم كه او تمام وقت دنبال فعاليت هاي سياسي است. خوشحال شدم 

اما از و نپرسيدم كه در كدام حزب فعال است. شايد مشاركت. نمي دانم. 

عالوه بر تفاوت بين نوبت دادن و صحن گرفتن، انواع تقاضاها و سؤال ها، 8 خصوصيت استاندارد پيشنهادها، 
و پيشنهادهاي اخطار دستور، فرجام، كفايت و كميت مذاكره هم مورد بررسي قرار گرفت. 

در همين كارگاه بود كه از خانم نقي ئي خواستم تا ايميل تمام اعضاي كارگاه را بگيرد و در اختيار من قرار 
دهد. اين نكته را در صورت جلسه نيز قيد كردم و از دريافت كنندگان خواستم تا اين نكته را به اطالع خانم 
نقي ئي برسانند. اما امروز عصر كه خانم نقي ئي با من تماس گرفت و گفت كه يك نشست جبراني ديگر 
براي 4 نفر ديگر برگزار كنيم، دريافتم كه هنوز هيچكس پيغام من را به او نرسانده است. البته كه اشتباه از 
جانب خود من بوده است. در اين نوع فعاليت گروهي اگر مخاطب يك عمل خاص مشخص نشود كه دچار 

آسيب خواهد شد. 

در پايان كالس مرد ها همچنان انتقادهايي را در اين مرحله مطرح كردند كه بايد مورد توجه قرار بدهم. از 
جمله اينكه ممكن است در ادامه با ريزش زيادي مواجهه شويم و از جمله پيشنهاد دادند كه بحث ها كاربردي 

تر باشد. 

بعد از ختم جلسه، صورتجلسه اي تدوين كردم و براي تمام اعضايي كه ايميل آنان را داشتم ارسال كردم. متن 
آن صورتچلسه و توضيح منشي موقت هنگام ارسال ان: 

خانم هاي گرامي آقايان عزيز
سالم 

گزارش نشست سوم كارگاه معلمان به پيوست تقديم شده است. من فقط براي كساني كه ايميلي از آنان در 
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اختيارم بوده بدون توجه به اينكه در نشست حضور داشته اند يا نه، اين گزارش را ارسال مي كنم. 

به اين وسيله از خانم نقي تي تقاضا دارم تا پيش از نشست بعدي ايميل تمام اعضاي كارگاه را كه تا كنون در 
كارگاه شركت كرده اند در اختيار من قرار دهد تا براي آنان يا براي هر كدام كه الزم مي دانند، گزارش ها و 

برنامه هاي كارگاه ها ارسال شود. 
با احترام داود حسيني 
منشي موقت گروه 
چهارشنبه 18 ارديبهشت 1392

گزارش سومين نشست كارگاه معلمان

چهاشبنه 18 ارديبهشت 1392
ارديبهشت  معلمان) روز چهارشنبه 18  (كادر  معلمان  به  رابرت  آموزش دستورنامه  كارگاه  سومين نشست 

1392 در دفتر كادرها برگزار شد و نكات آموزشي زير مورد بررسي قرار گرفت:.
نكات آموزشي:

1. تفاوت نوبت دادن و نوبت گرفتن با صحن گرفتن و صحن دادن
2. انواع پنجگانه تقاضاها و سؤا لها

3. مرور و ادامه بررسي خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهاهاي پارلماني
4. معرفي اجمالي پيشنهادهاي اخطار دستور و فرجام
5. معرفي پيشنهادهاي كميت مذاكره و كفايت مذاكره

6. قواعد مربوط به رعايت نزاكت در مجامع تصميم گيري )ممنوعيت ذكر نام اعضاء و مخاطب قرار دادن
يكديگر(مصوبات:

1. خانم نقي ئي فهرست ايميل تمام شركت كنندگان در كارگاه را در اختيار منشي موقت كارگاه قرار دهد و 
كساني كه هنوز ايميل ندارند نسبت به ايجاد آن اقدام كنند.

2. نشست بعدي گروه روز چهارشنبه دو هفته بعد اول خرداد 1392 در دفتر كادرها برگزار خواهد شد.
ساعت حضور در كارگاه از ساعت 4 به بعد است اما كارگاه از ساعت 30 / 4 تا 30 / 6 خواهد بود.

برنامه سومين كارگاه:
1. مراحل ششگانه طرح پيشنهادهاي پارلماني

2. دسته بندي پيشنهادها و معرفي تك تك آ نها
3. ادامه بحث در مورد خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهاد
4. مبرم ترين قواعد ناظر بر سازماندهي به يك سازمان داتمي

3. اسناد مورد نياز:
1. نمودار سه صبفحه اي پيشنهادها
2. جزوه 47 بندي و 9 صفح هاي

3. فصل هفدهم كتاب اصلي
منشي موقت. داود حسيني
چهارشنبه 18 ارديبهشت ماه 92

پنجشنبه روز خوبي بود
دكتر آخوندي، دكتر سپهري، سايرين و ارسال ايميل هاي دعوت براي همه و واكنش ها...
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چهارشنبه 25 ارديبهشت 1392
اين روزها در هواخوري هاي روزمره شادي و اندوه غريبي را تجربه مي كنم: با يك عصاي چوب آلبالوي 
بلند، شاخه هاي سركشيده درخت ها تاك حياط را كه از داربست سيمي بيرون زده اند، به مسير درست هدايت 
مي كنم. مثل دختري كه يك طرطه گيس اش را از صورتش كنار بزند. كاري بسيار لذت بخش است. اما براي 
مادري غصه دار مي  شوم كه صدها فرزندش را از دست داده و كاري از دستم ساخته نيست. درخت خرمالوي 
اندازه يك نخود  جوان ام امسال بيش از هزار گل داد. اما حاال كه گل هايش به بار نشسته و فرزندانش به 
بزرگ شده اند، روزي نيست كه صدها جنين زيبا در دامنش سقط نشده باشد. خيلي دلم مي  سوزد. نه براي 
خرمالوهاي خوشمزه اي كه مي شد به همسايه ها يا به پرندگان هديه داد، بلكه براي مادر جواني كه شاهد مرگ 
اين هم فرزند ناكام است. هميشه در اين فكرم كه با باغباني در اين مورد درد دل كنم شايد بتوانم دل اين 

خرمالوي عزيز را به دست آورم.

رويايي با معناهايي ژرف
ديشب خواب غريبي ديدم: در طول خوابم كه به بلندي يك سريال تلويزيوني به نظر مي رسيد، كتايون، دختر 
محبوبي كه بعد از آزادي از زنان دلباخته اش شدم، اما يك شكست عاشقانه ي فوق العاده تلخ ديگر را تجربه 
كردم، به شخصيتي با قدرت هاي سحر انگيز بدل شده بود و هميشه، پدرش كه بهترين مربي دورن نوجواني و 
جواني من بود در تمام صحنه هاي سوررئاليستي حضور داشت و به من هشدار مي داد كه اگر مي تواني معشوق 
خود را جذب كن. و در طول اين ماجراي سراپا حيرت انگيز و شرمساري از مربي خود، من دنبال جلب 
توجه دخترش بودم. اما او بي توجه به تالش هاي مذبوحانه ي من در حال قدرت نمايي هاي عحيب بود: بر 
همه چيز و همه كس فائق مي آمد و همه ي پديدارهاي انساني و طبيعي را به تمسخر مي گرفت و عماًل دست 

مي انداخت و معجره وار آن ها را دگرگون مي ساخت. اين خواب غريب واقعًا چه معناهاي ژروفي داشت. 

بهبود شرايط خانوادگي
ديشب حدود نيم ساعت با همسرم تلفني صحبت كردم. به نظر مي رسد بعد از حدود 5 سال كشمكش هاي 
سخت، زمينه ي پذيرش حرف منطقي تا حدودي فراهم شده است. حال او بسيار وخيم است. به يك دكتر 
داخلي حاذق مراجعه كرديم گفت معده اش سالم است اما براي رفع استفراغ هاي  مكرر بايد مغزش را عوض 
كند و در اين زمينه كاري از دست من ساخته نيست و بايد ببه يك روانشناس مراجعه كند. سال هاست هر نوع 
تالش در اين زمينه با شكست كامل و حتي به عكس خودش بدل شده است. اما گويا قضاوت اين پزشك 
حاذق تا حدودي تأثير گذاشته و همسرم تالش براي تغيير مغزش را به طور جدي آغاز كرده باشد يا تحت 
تأثير موقت داروهاي خواب آور و آرامبخشي كه مصرف مي كند كمي آرام شده و مي تواند چند دقيقه اي 
حرف منظقي را تحمل كند. نمي دانم. تصميم گرفته ام اين شب ها، به منزل بروم و كار بازنويسي ترجمه را در 
خانه دنبال كنم تا بتوانم در روابط غزل و مادرش از نزديك نظارت داشته باشم تا دست از گيس كشي هاي 
مداوم بردارند. اين روز ها »دور دورن  زدن« غزل در شهرك غرب، كه حاال به يك اعتراض عيجب دختران و 
پسران تهران عليه حكومت است، مايه عذاب مادرش شده و گويا همين فشرها مادر را از پا انداخته است. 
حاال ديگر بايد به طور جدي مداخله كنم. اما ديشب باران زيادي باريد و من تلفني با سودابه حرف زدم و 

در دفتر ماندم. 

جبران عقب ماندگي
به عنوان يك مورخ از تاريخ عقب مانده  ام. تصميم گرفتم گزارش ها را به هنگام سازي كنم و رويدادهاي چند 
روز جا مانده را به صورت »برگشت به عقب« مرور و يادداشت كنم. به اين ترتيب، به روايت قصه ي ديروز 

مي پردازم و در ادامه قصه  ي پريروز و پيش پريروز را روايت خواهم كرد.

اولين، آخرين و اولين
مهندس محمد احمدي مديرعامل شركت ترمون و رئيس هيأت مديره انجمن صنفي شركت هاي پيمانكار 
تأسيسات و تجهيزات صنعتي ايرن نخستين فرد در سياهه ي افرادي بود كه مهندس گلسرخي براي عضويت 
كه  است  آنان  از آخرين  يكي  اما  كرد  پيشنهاد  اواسط سال گذشته  در  پارلماني  در گروه هم انديشي عرف 
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سرانجمم بعد از ماه ها پيگيري توانستم پيدايش كنم. ديروز صبح منشي او خبر داد كه تا ظهر در دفتر است 
و من مي توانم او را مالقات كنم و در يكي از اتاق هاي ساختماني خوش ساخت در نبش تقاطع بزرگمهر 
با فلسطين با او به گفتگو نشستم: سر و صورتي آفتاب سوخته و پوشيده از لكه هاي ريز و درشت سياه كه 
تا حدي طاسي سرش را استتار مي كرد. وقتي در همان نخستين تبادل كلمات پي بردم مردي است خوش 
قلب، مهربان، متين و منطقي، فهميدم چرا نام او اولين نامي بود كه ضمن معرفي مدعوان به ذهن گلسرخي 

رسيده بود. 

با اين استدالل كه مهندس گلسرخي با سن و تجربه اي كه دارد، حتمًا در اين محصول نكات ارزشمندي يافته 
است كه اصرار دارد تا من آن را به شما معرفي كنم. اين تذكر به تأثير نبود و سبب شد از پشت ميز تحرير 
بسيار بزرگ و كران قيمت خود، به پشت ميز كوتاه پذيرائي تغيير مكان دهد تا من بتوانم اسناد معرفي كليات 

عرف پارلماني را راحت تر به او نشان بدهم. 

وقتي گفت كه فرصتش محدود است و حد اكثر در 10 تا 15 دقيقه مطلب را خالصه كند، از ذكر روضه ي 
تاريخي عرف پارلماني صرف نطر كردم و بر جنبه هاي كاربردي قضيه تأكيد گذاشتم و مطلب را به نقد روش 
جاري در دادن نوبت و تفاوت آن با كسب صحن و تخصيص صحن شروع كردم. بعد از تفهيم تفاوت هاي 
بنيادين اين دو مفهوم به تشريح نظر توماس جفرسون پرداختم كه معتقد بود تفويض اختيار به رئيس چرا 
پارلماني  به عرف  آنجا، و طبق توصيه ي جفرسون  از  بعد  استبداد و هرج و مرج خواهد شد.  بروز  سبب 
انگليس پرداختم و اولين قاعده را تشريح كردم و توضيح دادم كه چطور براي رعايت همين قاعده ي اصلي 
ساير قواعد استخراج شده است. بعد، به تشريح قواعد ناظر بر پيشنهاد پرداختم و ضمن تشريح پيچيدگي 
آن ها و در اين مرحله به اسناد و از جمله به ثبت اختراعات دستگاه هاي آموزش عرف پارلمان پرداختم و 
توضح دادم كه چطور اين قواعد از انگليس به آمريكا منتقل شد و در انجا بود كه مثل قواعد يك زبان دوم 
گرامر آن از سوي آمريكايي ها تشريح شد. در مرحله ي بعد به توصيف دستورنامه و نقش آن در انجمن ها 
پرداختم و گفتم در ايران قرار است چه بكنيم و گروه هم انديشي عرف پارلماني به مثابه هاضمه فرهنگي در 
اين زمينه چه نقش هايي قرار است ايفاء كند و چرا مهندس گلسرخي شما را پيشنهاد داده است و حاال اگر 
تمايل داريد بايد براي يادگيري بسته ي اوليه قواعد در يكي از اين كارگاه ها شركت كنيد. مهندس احمدي 

نخستين كسي بود كه كارگاه خود را هم مشخص كرد: شبنه ها از 5 تا 7 بعد از ظهر. 

به نظرم اين يك دستاورد بسيار بزرگ بود و خودم فكر مي كنم كليات عرف پارلماني به عالي ترين شكل 
معرفي شد كه مردي مانند احمدي كه اين همه سرش شلوغ است و در تصميم هايش هم جدي است كارگاه 

خودش را نيز انتخاب و اعالم كرد. 

كارت اخالقي
از مهندس احمدي نشاني ايميل او را خواستم تا متن كتاب و ساير اسناد ديگر را برايش ارسال كنم. كارت 
شخصي و كارت انجمني خودش را داد. اكنون كه آن دو را با هم مقايسه مي كنم مي بينم كه در كارت انجمني 
نشاني از مشخصات شركتي نيست و در كارت ويزيت شركت نيز هيچ اشاره به انجمن نشده است. به اين 
البته به نظر مي رسد بيشتر ناشي از ارزش  اتيكال را رعايت كرد ه اند، كه  ترتيب هموطنان عزير اين نكات 

فروتني و گمنامي است و نه ارزش پايبندي به اتيكز و قانون و منافع مشتريان. 

به محض آنكه به دفتر رسيدم يك نامه براي مهندس احمدي و يك نامه نيز براي مهندس گلسرخي ارسال 
كردم كه در ادامه ورداربذار مي كنم.

جناب آقاي مهندس احمدي 
سالم 

ضمن تشكر از فرصتي كه در اختيار من گذاشتيد، به پيوست برگردان كتاب اصلي »دستورنامه رابرت« و 
خالصه ي آن همراه با نخستين شماره »اخبار كادرها« در يك صفحه تقديم شده است. تقاضا دارد به خاطر 
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داشته باشيد كه اصطالح هاي نظام نامه به دستورنامه و نوبت گرفتن و دادن به كسب صحن و تخصيص صحن 
بايد تغيير كند. 

نيز تقاضا دارد دريافت اين نامه را با پس فرست همين نامه به نشاني اينجانب اعالم فرماييد 
قربان شما. داود

البته تا كنون جوابي نداده است و من هم آنقدر پيگيري خواهم كرد تا دادن پاسخ به اينگونه ايميل ها به يك 
عادت بدل شود. 

جناب آقاي مهندس گلسرخي 
سالم 

امروز در خدمت آقاي مهندس احمدي بودم. كليات عرف پارلماني را  به ايشان معرفي كردم. قرار شد به گروه 
هم انديشي عرف پارلماني محلق شود. در كارگاه هاي روز شنبه نيز شركت خواهد كرد. با پيشنهاد پيش خريد 

تعدادي از نسخ كتاب براي انجمن و مؤسسه احداث هم موافق  است و قرار شد موضوع را بررسي كند 
آقايان مهندس تاالري، پويشمن، سعادتمند و نوراني نيز به عضويت در گروه هم انديشي موافقند و قرار است 

كارگاه  مناسب خود را انتخاب و اعالم كنند 
دفتر آقاي فخر صمدي اعالم كرد كه مشغول تغيير مديريت در انجمن هستند. آقاي رامينه هم به ايميل من 

هنوز جواب نداده  است. با خانم هژبري هم تماس دارم هنوز وقت نداده است 
از همكاري  شما ممنون. 
قربانت .داود 

جلسه اي پربار
دومين نشست كارگاه كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر تهران در سال 1392 ديروز 
سه شنبه برگزار شد )اميدوارم در شمارش چندمين آن اشتباه نكرده باشم(. در اين جلسه قرار بود خانم ميالني 
به عنوان مخبر كميته گزارش دهد. به عالوه در نشست قبلي يك آئين نامه تيپ از انجمني به نام »انجمن 
همسايگي« در اياالت متحد آمريكا به من داد كه كتاب رابرت رولز را به عنوان مرجع پارلماني خود معرفي 
كرده است. خانم ميالني فكر مي كرد كه آن انجمن شبيه شوراياري هاي شوراي شهر تهران است. پيش از 
جلسه من آن اساسنامه را خوانده بودم. بر اساس آن اساسنامه، مالكان، ساكنان، و پروانه داران فعال در يك 
محله عضو انجمن مي شوند و بقيه ي ساختارهاي انجمن مانند ساير انجمن ها استاندارد است. اما شوراياري ها 
منتخب اعضاي يك انجمن شوراياري نيستند. بلكه فقط ساكنان هر محله، آن  هم به هر تعداد در انتخابات 
شوراياري ها شركت مي كنند و افراد بر اساس اكثريت نسبي به عنوان عضو اصلي و علي البدل بورد شوراياري 
انتخاب مي شوند. به هر صورت، پيش از جلسه با خودم عهد كرده بودم براي حفظ حرمت خانم ميالني در 
جمع نگويم كه اين انجمن ها با شوراياري هاي ما تفاوت دارند. اما وقتي گلنامه ها را بين كارشناسان توزيع 
كردم اين نكته را هم گفتم و به يك بحث چالشي مخرب دامن زد. سفيري كه از ابتدا مي خواست مطمئن 
شود كه انجمن هاي همسايگي مانند انجمن هاي شوراياري ها هست يا نه، از داوري من به وجد آمد و خانم 
ميالني هم اصرار داشت كه شبيه شورياراي ها هستند. اما من همانجا متوجه تفاوت ها و شباهت هايشان شدم 

و توضيح دادم اما مفهوم نشد.

تفاوت انجمن همسايگي با انجمن شوراياري
انجمن هاي همسايگي  تفاوت  نتيجه رسيدم كه جا دارد روي  اين  به  پياده انديشي ها  امروز صبح در فاصله 
با انجمن هاي شوراياري در كارگاه بعدي كار كنم. اين تفاوت ها بسيار مهم هستند و انجمن هاي همسايگي 
ساختار  يك  شوراياري  انجمن هاي  حاليكه  در  دارند  معقول  ساختاري  ديگري  استاندارد  انجمن  هر  مانند 
ناقص دارد. مهم ترين تفاوت اين است كه مالكان، ساكنان و پروانه داران هر محله به صورت داوطلبانه عضو 
انجمن مي شوند و از ميان خود هيأت مديره انتخاب مي كنند. احتماالً يكي از وظايف اين انجمن حمايت يا 
همكاري با حكومت محلي هم هست. در چنين حالتي مي شود براي اين انجمن سازمان مناسبي تعريف كرد. 
اما شوراياري ها اين ساختار را ندارند و در عين اينكه مانند شوراي حكومتي انتخاب مي شوند، اختيار آن ها 
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را هم ندارند. در جلسه ديروز به اين ساختار شتر شيرپلنگي اشاره كردم و بايد خاطرم باشد تا در جلسه بعد 
در اين زمينه بيشتر بحث كنم. 

توزيع گلنامه
در نشست هاي قبلي گفته بودم كه مي توانم در هفته دو شماره نشريه شوراياري ها را منشر كنم. نگران بودم كه 
فكر كنند خالي بسته ام. ديروز همراه خودم 4 شماره نشريه گلنامه را كه در سال 1371 و همزمان با برگزاري 
نخستين نمايشگاه گل و كياه منتشر كرده بوديم با خودم بردم و بين بچه ها توزيع كردم. باز هم عبدالحسيني 
بود كه با دقت خاص خودش يكي از آن ها را مرور كرد و به نظرم با تحسين مرور مي كرد به اين معنا كه:  
باريك اهلل به تو! در جلسه گفتم كه هنگام انتشار اين نشريه همسرم دخترم را حامله بود. برايشان جالب بود 

چون حاال دخترم را كه بيست و يكساله است مي شناسند. 

در اين جلسه و ضمن بحث در مورد گزارش خانم ميالني نكات بسيار مهمي مطرح شد. از تمرين نكاتي 
كه قباًل درس داده بودم، تا نكات مهمي كه براي نخستين بار مورد بررسي قرار مي گرفت. تعداد اين نكات 

زياد است و نقل آن ها شايد چندان ضروري نباشد. به همين خاطر به مهم ترين نكته مي پردازم و مي گذرم.

انتخاب هيأت رئيسه: متمركز يا غيرمتمركز
ملزم  شوراياري ها  اعضاي  اما  مي شود،  انجام  محله  سطح  در  شوراياري ها  اعضاي  انتخابات  آنكه  رغم  به 
هستند براي انتخاب هيأت رئيسه ي خود يك روز كه از طرف ستاد تعيين مي شود به مركز بيايند و انتخاب 
هيأت رئيسه خود را زير نظر كارشناسان ستاد انجام دهند. از روزي كه در كارگاه هاي آموزش دستورنامه 
رابرت براي كارشناسان شركت كرده ام و از اين مسأله با خبر شده ام، اين رويه را مورد انتقاد قرار داده ام. 
اما پاسخ كارشناسان هم به من اين بوده است كه اين افراد قادر نسيتند هيأت رئيسه خود را انتخاب كنند و 
در نتيجه در ميان آنان اختالف ها باال مي گيرد و دعوايشان مي شود. من هم مي پرسيدم اگر اين اعضاء  تا اين 
حد با قواعد كار جمعي آشنا نباشند كه بتوانند اولين كار را كه انتخاب رئيس است انجام دهند، پس چگونه 
خواهند توانست در مورد مسائل مهم ديگر به توافق برسند؟ با اين همه، احساس كردم اصرار من بي فايده 
است و بايد صبر كنم تا خود كارشناسان شوراياري ها به مرور متوجه شوند كه تا چه حد با قواعد اوليه بازي 
دموكراسي و تصميم گيري دموكراتيك ناآشنا هستند. تازه آن موقع به مرور درك خواهند كرد كه اگر بين 
اعضاي شوراياري ها دعوا مي شود، مسؤليت آن بر عهده ي اين كارشناسان است كه ابتدائي ترين قواعد كار 

گروهي را بلد نيستند تا به مرور اين قواعد را به شواراياري ها منتقل كنند. 

بعد از چند ماه برگزاري كارگاه ها و آشنايي نسبي كارشناسان با قواعد دستورنامه رابرت، به مرور بهتر درك 
پارلمان است كه طي  با قانون  آنان  ناآشنايي  مي كنند كه اگر بين اعضاي شوراياري ها دعوا مي شود علتش 
چندين قرن دعوا  و كشمكش در پارلمان انگليستان كشف و شناخته شد. نشست ديروز از اين جهت يك 
نقطه عطف بسيار مهم بود. چون به صورت رسمي اين بحث در گروه كارشناسان شوراياري ها مطرح شد 
كه آيا انتخاب هيأت رئيسه بايد به صورت متمركز زير نظر ستاد برگزار شود يا در محالت؟ و جالب اينكه 
اكثريت قاطع آراء اين است كه در محالت برگزار شود. اما ديروز هنگام بحث در اين زمينه خانم طاعتي 
گفت وقتي اعضاي شورايار ي ها حين دعوا آب جوش توي صورت هم مي پاشند چطور مي توانند انتخابات 
سالم برگزار كنند؟ و من به جنگ ميان مقامات سياسي ارشد كشور اشاره كردم و گفتم اين سؤال را هم 
مي شود مطرح كه چرا در طول 30 سال گذشته هم مقامات سياسي ارشد كشور يك ديگر را جر داده  اند؟ و 
خودم جواب دادم به اين دليل ساده كه جامعه ما در اين راه كم تجربه است و تازه بعد از اين دعوا هاست به 

به صرافت ضرورت وجود قواعد عادالنه خواهند افتاد. 

تفاوت قانون پارلمان و آئين نامه
با اينكه اين تمايل وجود دارد كه انتخابات بهتر است در سطح محله برگزار شود، اما هنوز زمان و مطالعه الزم 
است تا اين دوستان متوجه تفاوت بين قانون عام پارلمان و آئين نامه بشوند. فكر مي كنم نزديك 18 نشست 
آموزشي براي آنان برگزار كرده ام اما هنوز موفق نشده ام به آنان تفهيم كنم كه چه فرق اساسي بين قانون عام 
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پارلمان و آئين نامه ي يك سازمان خاص وجود دارد و افراد تا قانون پارلمان را بلد نباشند نه مي توانند آئين نامه 
بنويسند و نه مي توانند دموكراسي بازي كنند.  به نظر مي رسد با اين بحث ها به مرور بچه ها تفاوت اين دور 

را درك خواهند كرد. 

سؤال هاي جالب
در جريان بحث در مورد اخذ تصميم در مورد اين مسأله كه انتخابات هيأت رئيسه به صورت متمركز و زير 
نظر ستاد برگزار شود يا در سطح محل، سؤال هاي بسيار خوبي از سوي من مطرح شد كه جواب آن ها را 
نمي دانست و سبب شد تا ضمن بحث در مورد آن ها مباحث جالبي مورد بررسي قرار بگيرد. من به برخي 

از آن ها اشاره مي كنم.

من از بجه ها پرسيدم چرا اعضاي صحن بايد كانديدا معرفي  كنند و افراد خودشان نمي توانند كانديدا شوند؟ 
يك پاسخ اين سؤال اين بود كه معرفي نامزد در مواقع يك پيشنهاد است كه بايد مورد حمايت قرار بگيرد. 
در نتيجه وقتي كسي فرد ديگري را معرفي مي كند به اين معناست كه از يك پيشنهاد ديگر حمايت كرده 
است. بعد وقتي پرسيدم چرا افراد نمي توانند خودشان را كانديدا كنند؟  همه جواب آن را حدس زدند. چون 
كسي حمايت نكرده است. اما من اضافه كردم اگر كسي خودش را كانديدا كند و يكي از او حمايت كند اين 

كانديدا درست است. 

در يك مورد ديگر پرسيدم آيا پيشنهاد خانم ميالني به عنوان مخبر كميته نياز به حمايت دارد يا نه؟ همه گفتند 
نياز به حمايت دارد. اما نياز به حمايت نداشت؟ چرا باز هم كسي به خاطر نداشت كه قباًل درس داده بودم: 

چون نظر كميته را منعكس مي كند كه دست كم بايد دو نفر باشد. پس نيازي به حمايت ندارد. 

در ادامه به تشريح ماهيت انتخابات پرداختم و خاطر نشان ساختم كه معرفي نامزد در واقع به معناي طرح اين 
پيشنهاد است كه »آقاي الف رئيس هيأت مديره باشد«. بعد توضيح دادم كه اگر قرار بود اين پيشنهاد اصالح 
شود چه فرايندي را طي مي كرد:  فردي بايد پيشنهاد مي داد كه »الف«  خط بخورد و به جاي آن »ب« نوشته 
شود. اين پيشنهاد هم مي توانست از طريق اصالح ثانويه اي مبني بر اينكه »ب« هم خط بخورد و به جاي 
آن »پ« نوشته شود اصالح شود. بعد توضيح دادم كه در روند اصالح ما ديگر سراغ اصالح ثالثيه نمي رويم 
چون پيچيده مي شود. اما اگر در پيشنهادي مقادير بيشتري باشد از تكنيك جاي خالي استفاده خواهيم كرد. و 
بعد تكنيك جاي خالي را براي آنان توضيح دادم اما خانم ميالني كه مي  خواست نشان دهد مطلب را خوب 
گرفته پيشنهادش را به صورتي مطرح كرد كه در يك پيشنهاد دو جالي گذاشت كه گزينه ها بسيار متنوع و از 
نظر حقوق غيرقابل تشخيص مي شد. اين روند را با بچه ها تحليل كرديم كه چرا ايجاد دو جاي خالي در يك 

پيشنهاد غلط و غيراصولي است. 

در مرحله بعد، قرار شد پيشنهاد تفكيك موضوع شود و فقط در مورد سال اول رأي گيري به عمل آيد. كه 
اين پيشنهاد هم غيرمنطقي بود. در نهايت پيشنهاد اين شد كه انتخاب هيأت رئيسه در سال اول در مركز و 
در سال هاي بعد در محالت برگزار شود. چرا؟ چون سال اول كه اعضاي شوراياري دور هم جمع مي شوند 
رئيس ندارند. اما سال هاي بعد رئيس دارند. بعد از آنان پرسيدم: بسيار خوب. سال اول كه رئيس ندارند چه 
بايد بكنند؟ باز هم جواب آن را نمي دانستند. من عمداً يك مثال زدم كه به خاطرشان بماند. گفتم فرض كنيد 
تابوتي روي زمين است. چطوري يك جمع اين تابوت را براي حمل به گورستان از زمين بلند مي كنند؟ 
بچه ها تعجب كردند. خودم جواب دادم يك نفر با صداي بلند مي گويد:  الاهلل اال اهلل و همه با هم تابوت را بلند 
مي كنند. غير از اين است؟ با تعجب به من نگاه كردند. برايشان توضيح دادم در مورد انتخاب هيأت رئيسه ي 
جديد هم همين طور است. وقتي افراد دور هم جمع شدند يك نفر وسط مي آيد و با صداي بلند مي گويد 
جلسه رسمي من فالني را به عنوان رئيس انتخاب مي كنم. همين. اگر كس ديگري هم دوست داشت، فرد 
ديگري را معرفي مي كند. بعد كه معرفي نامزدها تمام شد نخستين مجمع كار خود را شروع مي كند كه يكي 

از وظايفش انتخاب هيأت رئيسه است. 
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من اين نكات را به اين دليل يادداشت مي كنم تا همه بدانند ملتي كه به قول خودش صد سال است براي آزادي 
مبارزه كرده است و حاال بعد از اين همه تالش شوراياري تشكيل داده است، نه فقط اعضاي شوراياري ها بلكه 
حتي كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها هم اين مسائل به اين سادگي را بلد نيستند. و جالب اينكه من هم 
اگر كتاب دستورنامه را نخوانده بودم هيچ چيز در مورد همين مسائل بسيار ساده نمي دانستم. خوب چطور 

انتظار داريم در اين كشور دموكراسي حاكم شود؟ 

نقش زبان و اينترنت
در ميان تمام كارشناسان ستاد فقط خانم ميالني با زبان انگليسي به اندازه كافي آشنا است. همين آشنايي سبب 
شده است تا از طريق اينترنت به اسناد انجمن همسايگي دست يابد و بتواند چند قدم از ساير كارشناسان 
جلوتر برود. اين تجربه نشان مي  دهد كه آشنايي با زبان انگليسي يا يك زبان خارجي و نيز وجود اينترنت تا 
چه اندازه در تحوالت فكري اخير مؤثر بوده است. بعدها، كساني بخواهند روند تحوالت فكري در عرصه 
عرف پارلماني را در كشور مطالعه كنند احيانًا به همين بررسي پديد ه هايي نياز خواهند داشت كه من آگاهنه 

سعي مي كنم جزئيات آن ها را ثبت كنم تا راحتر بتوانند قواعد ناظر بر اين تحوالت را كشف كنند. 

به هر حال،  كارگاه ديروز از اين جهت ممتاز بود كه پرسش هاي متعددي را كه با بحث مرتبط بود مطرح 
مي كردم و هر سؤال يك ضربه جديد و مؤثر بود براي آنكه نشان دهد تا چه اندازه در اين زمينه دانش عمومي 
ما ناچيز است. من حتي به اين موضوع هم پرداختم كه ويژگي هاي ان .جي.او ها چيست و چرا هر سازماني 
كه دولتي نباشد لزومًا »سازمان غيردولتي« نيست. بعد توضيح دادم كه انتخاب معادل »سازمان ها مردم نهاد«  
اما تصور مي كنم در ميان جمع فقط عبدالحسيني بود كه  براي اصطالح »ان.جي.او« چقدر نادرست است. 
عمق اين فاجعه را دريافت و مدت ها از اين همه غفلت در سطح ملي گيج مي خورد. به خصوص كه ستاد 
اجرايي و هماهنگي سازمان هاي مردم نهاد يا  »سمند«  نيز درست به موازات همين ستاد زير نظر شوراي شهر 
تهران فعال است و عبدالحسيني با مسؤالن آن سازمان نيز ارتباط دارد. او حاال بهتر عمق اين عقب ماندگي ها 

را درك مي كند. 

درخواست از منشي جلسه
وقتي به دفتر برمي گشتم طبق معمول به ماجراهاي كالس فكر مي كردم و تازه بيشتر متوجه مي شدم كه چه 
مسير غلطي را طي مي كنند. به همين خاطر، طي ايميلي به خانم شرفي از او خواستم كه از قول من از تمام 
بچه ها بخواهد تا  براي نشست بعدي دوقسمت از كتاب اصلي را كه در مورد آئين نامه هاست مطالعه كنند. 
و از آنجا كه خانم شرفي به خاطر گرفتاري هاي كاري وظايف منشي گري خود را به خوبي انجام نمي دهد 
با تأكيد از او خواستم دريافت ايميل و اقدامات بعدي را به من گزارش كند. تا االن كه گزارشي نداده است. 

قرارداد پيش خريد كتاب
ديروز آقاي سعيد اردهالي ناشر كتاب متن پيش نويس قرارداد خريد كتاب را برايم ال نامه كرد و من هم متن 
آن را براي خانم شرفي ارسال كردم. اين متن را كه يك سند تاريخي در جنبش كادرهاست در ادامه برداربذار 

مي كنم: 

متأسفانه نمي توانم پرونده ارسالي از سوي سعيد اردهالي را برداربذار كنم. نمي دانم چه مشكلي در پرونده 
چاپخور او يا من وجود دارد. به همين خاطر برخي از نكات مهم آن را نقل مي كنم.

1. قيمت كتاب 35 هزار تومان تعيين شده و در حدود 750 صفحه با 25 درصد قيمت تخفيف
2. تعداد پيش خريد 400 نسخه است. مدت قرارداد دو ماه و نيم. 

3. تيراژ كتاب مشخص نشده است.
4. ناشر متعهد شده كه نام خريدار را به هر شكلي كه او تعيين مي كند روي جلد هر نسخه كتاب درج كند. 

مشخص نشده تمام مجلدات يا همان 400 نسخه اي كه قرار است به او داده شود. 

تفاوت كه حجم آن حدود 160 صفحه  اين  با  نيز پيش بيني شده است.  براي خالصه كتاب  همين شرايط 
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خواهد بود و قيمتش نيز 8 هزار تومان پيش بيني شده است. 

روند مذاكره
من در طول اين يادداشت ها روند انتخاب ناشر و مذاكره براي پيش خريد آن  را شرح داده ام. اما شرح نخستين 
نشست سه نفره ي ناشر، مترجم و خريدار كه ظهر روز دوشنبه 23 ارديبهشت ماه 1392 در دفتر نشر اختران 

برگزار شد نداده ام. گزارش آن نشست از اين قرار است:

ستاد  در  دوشنبه  روز  صبح   9 ساعت  از  كه  شوراياري ها  آئين نامه هاي  اصالح  كميته  جلسه  ختم  از  بعد 
شوراياري ها در پارك شهر برگزار شد، با آقاي عبدالحسيني منتظر ماشين ستاد شديم و در اين فاصله در مورد 
مسائل مختلف سياسي مربوط به انتخابات رياست جمهوري كل كل كرديم. ثبت نام هاشمي رفسنجاني، آن  
هم با آن تدارك و آن طرح زيركانه كل صحنه ي سياسي انتخابات را با شرايط جديد مواجه كرده است. اين 
بحث ها طول كشيد و ساعت به حدود 12 رسيده بود. من به دفتر اردهالي زنگ زدم. اما او نبود. همراهش را 
گرفتم و به او زنگ زدم. طلبكار شد كه چرا زودتر زنگ نزدي. من فكر مي كردم نمي آيي از دفتر بيرون زدم. 
با خنده به او گفتم قباًل به دفتر زنگ زدم. از صبح تا حاال به دفتر نرفته اي. وقتي دروغش را لو دادم خنديد. 

گفت راه بيافتيد من هم خودم را مي رسانم. 

ما زودتر از او رسيديم. رفتيم و در اتاقش نشستيم و به همان بحث هاي خود در مورد مسائل انتخابات ادامه 
داديم تا اردهالي آمد. آن ها را معرفي كردم و در مورد نحوه ي آشنايي با هر يك از آن دو مختصري توضيح 
دادم. گفتم كه قبل از انقالب در كتابخانه پارك شهر كتابدار بودم و همكاري داشتم كه همكالسي سعيد بوده 

است و همين سبب آشنايي ما با هم شده است. بعد موضوع كتاب مطرح شد. 

عنوان كتاب
مجامع  انواع  و  شوراها  اداره  »قواعد  بشود  كتاب  اول  نام  كه  كرد  پيشنهاد  مشخص  طور  به  عبدالحسيني 
تصميم گيري و سازمان هاي انتخابي« و »دستورنامه رابرت«  عنوان دوم بيايد. استدالل عبدالسيني اين بود كه 
براي خريد اين كتاب مراجعي بايد آن را تصويب كنند كه اگر »دستورنامه رابرت« را اول بگذاريم ممكن 
است با دشواري هاي اداري مواجه شود.  من مخالفت كردم و دليم را توضيح دادم اما تأكيد كردم كه خريدار 

عمده شما هستيد و اگر اين شرط شما عوض نشود من اصراري ندارم. 

قيمت كتاب
من در مورد قيمت گفتم پارسال اين قيمت را 30 هزار تومان تعيين كرديم. بعد از سعيد پرسيدم آيا با توجه 
به افزايش قيمت ها در نظر دارد آن را اضافه كند؟ كه توضيح داد همه چيز به خصوص صحافي گران شد و 
نظرش اين بود كه قيمت باالي 35 هزار تومان تعيين شود. بعد كه قرار داد را ديدم متوجه شدم قيمت آن را 

35 هزار تومان گذاشته است. 

خريداران ديگر
من توضيح دادم كه مهندس عطارديان هم قول داده 100 نسخه پيش خريد كند. همچنين دكتر سپهري نيز 
كه بعد از 20 خرداد با او نشست دارم قولي براي پيش خريد كتاب داده است. البته شايد بشود براي مؤسسه 
احداث نيز 50 نسخه در نظر گرفت. در مجموع فكر مي كنم كه 1000 نسخه اول زود فروش برود و ما براي 

ترجمه و آماده سازي ويرايش 2011 آماده شويم. 

در آخر قرار شد سعيد پيش نويس قرارداد را به من ايميل كند و من هم براي خانم شرفي پيش فرست كنم. 
سعيد روز بعد پيش نويس قرارداد را فرستاد و من هم همان روز براي خانم شرفي فرستادم. اما هنوز از اعالم 

خبر دريافت آن خبري نشده است. 

موقعي كه از دفتر سعيد بيرون مي زديم گفتم كه در تدارك كتاب ديگري در همين زمينه هستم كه شايد زودتر 
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از كتاب اصلي آماده شود. اما وقتي تاريخ دو ماه و نيم را براي انجام قرارداد ديدم، كه البته ترديد دارم در اين 
فاصله كارها انجام شود، فكر مي كنم كتاب گزارش كادر اول در اين مدت آماده نخواهد شد. به خصوص كه 

اگر قرار باشد ترجمه را باز نويسي كنم. 

حاشيه هاي اين نشست
در اين نشست نكات حاشيه اي هم مطرح شد. تا آنجا كه به من مطرح مي شود به عنوان مترجم پيشنهادهايي 
نثر  دارد در خصوص علت لحن عربي  نقل  ارزش  نكته كه  اطمينان عبدالحسيني جلب شود. يك  تا  دادم 

ترجمه است. 

دليل لحن عربي گراي نثر ترجمه
من خودم ترجيح مي دهم حتي المقدور از لغات عربي استفاده نكنم. هرچند لغات عربي موجود در زبان فارسي 
حاال ديگر بخشي از فرهنگ لغات زبان ماست و من هيچ نفرتي از اين لغت ها ندارم. اما حفظ زبان هاي موجود 
را نه به دليل ناسيوناليسم افراطي بلكه به دليل پايبنديم به انترناسيوناليسم الزم مي دانم و فكر مي كنم همانطور 
كه بايد مانع نابودي نوعي گياه يا جاندار كم ياب شد، بايد از اين زبان ها هم حفاظت كرد تا از بين نرود. به 
اين دليل فكر مي كنم بايد براي عناي زبان فارسي و بقاي آن مدام لغات هاي جديد بسازيم و به پويايي اين 
زبان مدد برسانيم. با اين همه، به اين دليل خاص كه بيشتر اصطالح هاي پارلماني ما كه در اويل مشروطه 
ساخته شده منشاء عربي دارند و من هم مجبور بوده ام و مي بايست همان ها را به كار مي بردم و اين اصطالح ها 
تعدادشان در اين كتاب زياد هم هست، به نظرم رسيد كه اگر لحني در ترجمه به كار بگيرم كه اين اصطالح ها 
خيلي گل درشت جلوه نكنند بهتر است. به عنوان نمونه، دستورجلسه، صورتجلسه، كفايت مذاكره، كميت 
مذاكره، تعويق نامشخص، تعويق مشخص، ختم جلسه، تنفس و غيره همه منشأ عربي دارند و مي بايست آن ها 
را در ترجمه حظ مي كرديم. به همين خاطر نثر كتاب نيز همان لحني را گرفته تا اين اصطالح ها در ميان متن 

غريبه به نظر نرسند. 

تجربه اي دانشجويي
بعد از اين حرف ها از تجربه ام در ترجمه  ي كتاب »افسانه هاي برادران  گريم« صحبت كردم كه به سال 1354 
يعني حدود 38 سال پيش مربوط مي شود )عجب عمر زود گذشت(. در آن سال ها دانشجوي رشته شبانه 
ادبيات فارسي دانشگاه ملي بودم. معلمان زبان انگليسي ما فردي بود كه آن موقع كتاب هايي در مورد ساموئل 
بكت را ترجمه كرده بود. به ما يك تكليف ترجمه پيشنهاد كرد. من ترجمه افسانه هاي برادران گريم را دادم 
كه قبول شد. بعد به ذهنم رسيد كتاب افسانه هاي صبحي را بخوانم و اصطالح ها و ساخت هاي زبان اين 
جور قصه  را بررسي كنم و از خصوصيت اين زبان در ترجمه كتاب بهره ببرم. ترجمه ها دست كم از نظر 
معلم زبانم، آنقدر جالب شده بود كه مدام از من مي پرسيد چه كار كردي كه اين ترجمه ها اينقدر قشنگ شده 
است؟ و من ترفند را برايش توضيح دادم و او خيلي تشويقم كرد. البته براي سعيد و عبدالحسيني توضيح 
دادم كه پيش از من كسان ديگري از همين تجربه استفاه كرده اند و به محمد قاضي اشاره كردم كه هنگام 
ترجمه دن كيشوت كتاب حسين كرد شبستري را با همين هدف بازخواني كرده بود و من از تجربه او اين 
تكنيك را آموختم. منظورم از تعريف اين خاطره اين بود كه من امتحان خودم را در امر ترجمه جدود 40 
سال پيش داده ام و قبول شده ام. در نتيجه نبايد نگران باشد. اين خاطره بي نتيجه نبود. چون سعيد در واكنش 
به اين پيشنهاد من كه از متن انگليسي كپي بگيرم براي مقابله در اختيار او بگذارم، با اطمينان جواب داد مقابله 
نياز ندارد. با اين همه، هم من و هم سعيد تأكيد كرديم كه ترجمه بايد بار ديگر بازنگري شود و در جريان 
اين بازنگري متن نهايي را براي هر دو نفر شما خواهم فرستاد و از هر پيشنهادي براي بهتر شدن ترجمه 
استقبال خواهم كرد. و حتي پيشنهاد دادم در مورد مسائل مورد مناقشه سه نفره مي توانيم تصميم بگيريم. البته 

اين پيشنهاد آخر احتماالً به اين دليل مورد استبقال قرار نگرفت كه فكر كردند كار به آنجا ها خواهد كشيد. 

مالقات با اميراثباتي
عبدالحسيني مسير رفتن به ستاد را طوري انتخاب كرد تا از حافظ برود و تقاطع حافظ كريم خان من از ماشين 

ستاد پياده شدم و به دفتر آمدم. 
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تا ساعت 3 كه قرار بود امير اثباتي به دفتر بيايد كار خاص ديگري نداشتم. براي پذيرايي از امير اثباتي آماده 
شدم و او هم رأس ساعت 3 وارد دفتر شد. 

شاپرك و اميراثباتي
حدود 22 سال پيش يك مجموعه ميان پرده ي آموزشي حول مسائل شهروندي براي روابط عمومي شهرداري 
تهران نوشتم و بعد از پادرمياني بهشتي قرار شد دفتر خود ما كه آن روز سازمان سينمايي ديگر بود بسازد. 
االن نمي خواهم به خاطرات آن سال ها و آن ماجراها بپردازم. فقط ذكر اين خاطره خالي از لطف نيست كه 
احمد حامد كه در تدارك مجموعه به من كمك كرد، براي طراحي لباس امير اثباتي را پيشنهاد داد و امير هم 
لباس قشنگي براي قهرمان قصه كه دختري سه چهار ساله به اسم شاپرك بود، طراحي كرد. لباس بيننده را تا 
حدي به ياد شاپرك مي انداخت. من از لباس خوشم آمد و دريافتم كه امير اثباتي جوان خوش ذوقي است. از 
آن آشنايي تا امروز به خاطر ندارم كه امير را بار ديگر از نزديك ديده باشم. هرچند اخبار فعاليت هاي هنري 
او در رسانه ها بازتاب دارند. وقتي وارد دفتر شد يك چيز اسباب تعجبم شد. هنوز مانند همان روز ها مردي 
خوش چهره، جذاب و زيبايي بود و زيبائي اش ايراني و حتي شرقي بود. و جالب اينكه احتماالً يك دانه از 

تعداد موهاي سرش كم نشده است. مردي صميمي است و ارتباط با او لذت بخش است.

بعد از پذيرايي مختصر روي صندلي ميز كنفرانس نشستيم و من از او خواهش كردم در مورد آنچه كه سبب 
شد بهشتي من را به او معرفي كند برايم صحبت كند و او هم به طور مفصل دو جريان را برايم تعريف كرد 
كه يكي از آن ها مربوط مي شود به ساختاري كه مي خواهند براي سازماندهي به يك خانه هنر بسازند كه 
بعد از زلزله در هريس توسط هنرمندان در آن شهر در دست ساخت است و يكي هم به مسائل خانه سينما 

مربوط مي شود. 

ماجراي خانه هنر هريس
بعد از زلزله پارسال در هريس گروهي از سينماگران به ويژه ترك زبان آستن همت براي كمك به هموطنان 
باال زدند و در محل سينما آزادي مشغول گردآوري كمك ها شدند. خانه سينما هم از پشت ماجرا را مديريت 
مي كرد. اين كمك ها نهايتًا منجر به ايجاد خانه  هنر در هريس شده است كه قرار است در كنار فعاليت هاي 
هنري به درمان آسيب هاي اجتماعي ناشي از زلزله هريس نيز بپردازد. براي طراحي معماري اين خانه هنر 
سيد محمد بهشتي نيز عضو هيأت ژوري انتخاب طرح بوده است. و از همان جاست كه هنگام بحث در 
مورد روش سازماندهي به هيأت امناء خانه هنر بهشتي پيشنهاد كرده است كه در اين زمينه از تجربه هاي من 

هم كمك بگيرند.

كشمكش خانه سينما با مسؤالن ارشاد
بخش دوم صحبت هاي امير اثباتي به كشمكش هاي هيأت مديره خانه سينما با مسؤالن ارشاد مربوط مي شد.  
خالصه اينكه با روي كار آمدن دولت احمدي نژاد تالش براي تصاحب خانه سينما و بيرون ريختن هنرمنداني 
كه طرفدارد اصالح طلبان و آزادي خواهان هستند شروع شد و براي غرق كردن خانه سيينما از انواع روش هاي 
غيرقانوني و غيراخالقي استفاده كرده اند. در تمام اين كشمكش ها اين هيأت مديره خانه سينما بوده است كه 
پيروز شده اند. اما سرانجام به يك مشكل كم اهميت اداري گير داده اند و فعاًل خانه سينما اسمًا تعطيل است 
اما عمال، فعاليت خود را در ساختمان شماره 2 ادامه مي دهد. با اين حال، بحث در مورد ساختار خانه سينما 

نيز نكته اي بوده كه بهشتي توصيه كرده تا با من مشورت شود. 

معرف عرف پارلماني
بعد از صبحت هاي نستبًا طوالني اما شيرين امير تربيون به من داده شد و من ابتداء از گزارش آشناي امان در 
20 سال پيش شروع كردم و به اجمال توضيح دادم كه چطور از سينما به مطبوعات كشيده شدم و چگونه 
در اين مسير و در راستاي انتشار مجالت خوب براي انجمن ها به آسيب شناسي فعاليت هاي انجمني پرداختم 
و سر از رابرت رولز آو اوردر در آوردم و بعد به تشريح تاريخچه قواعد از يونان باستان تا امروز پرداختم 
و چند نكته كليدي مثل همان تفاوت نوبت دادن و نوبت گرفتن با كسب صحن و تخصيص صحن توضيح 
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دادم كه براي امير جالب بود. كد اتيكز، تفاوت پروفشن با بيزينس، و بعد ضرورت تصميم گيري دموكراتيك 
مباحثي بود كه به نسبت مفصل مورد بحث من قرار گرفت. مقايسه تاريخ ايران و تاريخ يونان و به خصوص 

تشريح نقش كم آبي و روستا ها ايران از جمله نكاتي بود كه به نظرم براي امير جذاب بود. 

گروه هم انديشي عرف پارلماني
بعد از اين بحث ها صحبت را به گروه هم انديشي عرف پارلماني كشاندم و پيشنهاد كردم كه اگر اين قواعد 
برايش جالب است و آموختن آن را ضروري مي داند مي تواند در كارگاه هم انديشي عرف پارلماني شركت 
كند. بعد برايش توضيح دادم كه اين كارگاه قرار است به صورت آزمايشي و آموزشي يك سازمان دائمي براي 
ارتقاء حرفه اي گرايي در امر عرف پارلماني ايجاد كند. گواهينامه به پارلمانتارين ها و مؤسسات آموزشي بدهد 
و در عين حال به تصحيح و اصالح قواعد و قوانين و مقرراتي بپردازد كه به نحوي به عرف پارلماني مربوط 
مي شوند. از او خواستم اگر عالقه به اين موضوع دارد مي تواند خودش همراه يا بدون ساير دوستان هيأت 
مديره خانه سينما به يكي از كارگاه ها بيايند و آموزش را شروع كنند. اما حتي اگر تمايلي به اين كار نداشته 
باشند من براي معرفي عرف پارلماني به يك جلسه ديگر نياز دارم. در پايان گفت كه مايل است در گروه 
هم انديشي عرف پارلماني شركت كند. اما نشست بعدي و اينكه با ديگران هم صحبت كنم، به آينده نزديك 
موكول شود كه خبرم خواهد كرد. قبول كردم و او رفت تا به زودي خبرم كند. شب برايش متن برگردان دو 
كتاب اصلي و خالص و اولين شماره اخبار كادرها و چند لينك را ارسال كردم اما هنوز به من نگفته كه اسناد 

را دريافت كرده است يا نه. 

هنوز نمي توانم با قاطعيت بگويم كه در نشست بعدي خواهد آمد يا نه؟ و آيا در كارگاه ها شركت مي كند يا 
نمي كند؟ اما ترديدي ندارم كه مردي است اجتماعي كه زندگي ايش نشان مي دهد به كارهاي جمعي به صورت 

بسيار جدي عالقمند است پس احتمال استقبالش زياد است. 

درخواست از جمالي
آقاي جمالي با مخالفت خود با توزيع دومين شماره اخبار كادرها سبب شد تا بعد از بحث با وي و رفع 
دغدغه هاي او از توزيع خبرنامه اجتناب كنم. اما اصرار دارم كه اين كار حتمًا بايد بشود. در نتيجه مايلم در 
يك فرصت مناسب تمام صحبت هاي آقاي جمالي را با دقت بشنوم. چون مطمئن هستم نكات مهمي را مطرح 
خواهد كرد كه بايد به آن ها توجه شود. اما تا كي بايد صبر كنم؟ به نظرم رسيد خوب است نامه اي برايش 

ارسال كنم. متن نامه اي كه به او نوشتم و از طريق اينترنت فرستادم از اين قرار است:

جناب آقاي جمالي 
سالم 

اميدوارم حالتان خوب باشد 
با توجه به افزايش فزاينده دست در كاران ارتقاء عرف پارلمان و آموزش دستورنامه رابرت ضروري است 
يك خبرنامه ، يك سياهه ال نامه )ميلينگ ليست(  و يك وب گاه براي اين جريان راه  اندازي شود. اين ها هيچ 

هزينه اي نياز ندارند و از دست خودم برمي آيد. 

در حال حاضر و پيش از تصويب اساسنامه گروه هم انديشي، اين انتظار كه اين كارها از سوي آن گروه انجام 
شود منطقي نيست. به همين خاطر دفتر كادرها با مسؤليت اينجانب بايد شانه زير اين بار بدهد 

من بسيار خوشحال خواهم شد كه در جريان راه اندازي و ايجاد و توسعه »كارگاه هاي آموزش دستورنامه 
رابرت«  نيز از كمك هاي فكري، مديريتي و آموزشي شما بهره مند شويم. 

به همين خاطر بسيار سپاسگذار مي شوم در فرصتي كه در اختيار بنده خواهيد گذاشت در مورد تمام اين 
مسائل )و نيز برخي مسائل مربوط به گروه هم انديشي عرف پارلماني(  به صورت حضوري صحبت كنيم و 

دغدغه هاي جنابعلي مورد توجه قرار بگيرد. 
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هر وقت و هركجا كه بفرماييد در خدمت خواهم بود.

قربان شما. داود 
سه شنبه 24 اسفند 92

امروز پنجشنبه است. اما هنوز جوابي از او دريافت نكرده ام. به ذهنم رسيد مصاحبه با مهندس بهشتي را براي 
او ارسال كنم تا نظرش را بدهد. اما سرانجام گفتم صبر مي كنم تا در مورد اين مسائل با جمالي حرف برنم 

بعد اقدام كنم. 

آخرين ماجراي روز آخر
شامگاه ديروز بود كه خانم نقي ئي با من تماس گرفت و پرسيد آيا مي تواند يك كالس جبراني براي روز 
پنج شنبه تدارك ببيند؟ گفتم بله. گفت: يك كالس چهار نفره. كه به اين معناست كه غير از خودش سه نفره 
ديگر نيز در اين كارگاه جبراني شركت كنند تا بتوانند در نشست چهارشنبه هفته آينده با كارگاه اصلي همراه 
شوند. من از اين پيشنهاد استقبال كردم. اما توضيح او در خصوص اين اقدام جالب بود. گفت اگر براي تمام 
اعضاء اين آموزش ها الزم باشد براي اين خانم كه حتمًا بايد در اين كالس ها شركت كند هزار بار بيشتر الزم 
است. نمي دانم اين خانم يا خانم هايي كه قرار است فردا پنجشنبه ساعت 3 به دفتر بيايند چه كساني هستند 
كه اين همه برايشان آموزش اين قواعد الزم است. اما همين كه هر عضو اين طور مشوق و مروج اين قواعد 
مي شود نشان مي دهد كه تشخيص من در تشبيه اين قواعد به آفتابه الستيكي آقاي القائيان زياد بي ربط نبوده 

است. 

آخرين مطلب
امروز در صندوق ال نامه ها يك نامه برگشتي داشتم. همانكه براي مهندس احمدي ارسال كردم. اما هيچ يك 
از دريافت كنندگان نامه ها، حتي امير اثباتي نيز هيچ خبري از اينكه ال نامه هاي من را دريافت كرد يا نه نداده 
است. با اين همه، بايد به خاطر داشته باشم كه تلفني به مهندس احمدي بگويم نامه ام به او برگشت شده 

است و دليل آن را دريابم.

برنامه آتي
بعد از نهايي شدن قرارداد پيش خريد كتاب، بازنويسي ترجمه را بايد با سرعت شروع كنم. از طرف ديگر 
بايد شب ها به خانه بروم و در بهبود روابط خانوادگي بكوشم. به همين خاطر به آقاي معظمي هم زنگ زدم 
تا بيايد و يكي از كامپيوتر ها را براي انتقال به خانه آماده سازد. در اين صورت، بازنويسي ترجمه را در خانه 

صورت خواهم داد. 

تماس با افراد جديد
تماس با دكتر عباس آخوندي و استقبال او از اين ماجرا، تماس دوم با  دكتر سپهري و تعيين قرار بعدي 
براي بعد از 20 خرداد، و تماس با ساير افراد از جمله رويدادهاي چند روز اخير بوده كه ضمن گزارش هاي 

روزآمد به آن ها هم خواهم پرداخت. 

تحليل انتقادي مجمع شركاي گاوپروري
اين موضوع  به  نبودم  مايل  اول  برگزار شد.  روز چمعه نشست مجمع شركاي گاوپروري دمزآباد در دفتر 
انواع  قواعد، نشست مجامع تصميم گيري شركت ها و  اين  بالقوه  بازارهاي  از  بعد فكر كردم يكي  بپردازم. 
سازمان هاي تجاري و اقتصادي است. به همين خاطر روش اداره نخستين مجمع را به صورت انتقادي مرور 
كردم. به نظرم فاجعه بار آمد و تصميم گرفتم روش برگزاري اين مجامع و نقد و ارتقاي آن ها بخشي از 
فعاليت هاي دفتر كادرها را تشكيل بدهد. به همين خاطر يك متن انتقادي و راهنمايي مطرح كردم و براي 
ساير اعضاي گروه ارسال كردم. اين ماجرا سر درازي دارد كه بايد به مرور به آن بپردازم. اما اين ماجرا نيز 

در آينده پي گيري خواهد شد. 
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پنجشنبه 26 ارديبهشت 1392
امروز ساعت 3 بعد از ظهر نشست جبراني براي كارگاه معلمان در دفتر برگزار مي شود. اين كالس قرار 3 
اين نشست است،  عضو جديد شركت كنند كه، بر اساس قضاوت خانم نقي ئي كه برگزار كننده ي اصلي 
اهميت حضور يكي از آنان، هزار برابر سايرين است. هنوز نمي دانم اين فرد كيست و چرا اهميت حضور او 
بيش از اهميت هزار نفر ديگر است. همين قضاوت خانم نقي ئي به نشست بعد از ظهر اهميت خاصي داده 
است. اما داستان اين نشست را بعد از آنكه برگزار شد گزارش خواهم داد. االن كه ساعت حدود يك بعد از 
ظهر است و تا ساعت 3 حدود دو ساعت وقت دارم و كارهاي سايت هاي تحت مديريتم را هم انجام داده ام، 

فرصتي است تا گزارش رويدادهايي را بدهم كه به دليل تراكم مطلب و طوالني نويسي آن از قلم افتاده اند:

نشست گاوپروري دمزآباد
تا پيش از برگزاري نخستين مجمع عمومي شركت گاوپروري-كه من اسمش را دمزآباد گذاشتام- تصميم 
نداشتم در اين خاطرات به آن بپردازم. فعاليت هاي آن را يك امر شخصي تلقي مي كردم كه ارتباطي به جنبش 
نوعي  از  بعد  ويژه  به  نشست،  نخستين  غيرحرفه اي  و  غيرقانوني  روش  تحمل  از  بعد  اما  نداشت.  كادرها 
بايكوت ظريف من در اين نشست، نسبت به آن حساس شدم و ساعت ها به اين نوع برگزاري مجمع و نيز به 
انگيزه هاي ساير شركا كه همه از دوستان و رفيقان خودم هستم فكر كردم و دستاوردهاي اين تأمالت آن قدر 
زياد بود كه تصميم گرفتم از اين پس، ماجراهاي مربوط به اداره ي جلسات اين مجمع نيز به عنوان بخشي از 
تجربه هاي جنبش كادرها مورد توجه قرار بگيرد و گزارش آن در اين نوشته ها ثبت شود. داليلم براي اين كار:

گاورپروري دمزآباد نيز يك كارگروهي تجاري است كه در حال حاضر 5 عضو دارد اما هنوز بسياري از نكات 
و قواعد آن ناروشن است و حتي آئين نامه هاي آن هم تدوين نشده است و فقط در چارچوب يك قرارداد 
مشاركت مدني برخي نكات روشن شده و به امضاي اعضاي رسيده است. در اين شركت، عباسعلي تاجيك 
پسر عموي من عضويت دارد كه در دمزآباد زندگي مي  كند و مسؤليت هاي اجرايي گاوپروري را بر عهده دارد. 

مسعود كرامتي، همايون سماطي و محمود حسيني كمال نيز ساير اعضاي اين گروه هستند. 

تا آنجا كه به مباحث عرف پارلماني مربوط مي شود همايون، محمود و مسعود هر سه با فعاليت هاي چند سال 
اخير من در راستاي ترويج دستورنامه رابرت آشنا هستند. به ويژه مسعود كرامتي و همسرش در مجامع انجمن 
در دست تأسيسي كه در زمينه مسائل خانواده قرار بود ايجاد شود شركت داشت و همان روز ها بود كه من 
داشتم با مفاد كتاب دستورنامه رابرت آشنا مي شدم پيشنهاد كردم كه جلسات آن مجمع طبق همان قواعد اداره 
شود و مسعود از جمله حاميان اين ايده بود اما به دليل مخالفت هاي احمد حاجيلو يكي ديگر از دوستانم،  و 

نيز به دليل ناوارد بودن من و كوچك بودن مجمع و مسائل ديگر، آن نشست ها ادامه نيافت. 

بعدها با همكاري آقايان مهدي جمالي بحري، مسعود كرامتي، دكتر سهراب رزاقي، و دكتر بهزاد رحماني 
تالش كرديم تا شوراي اخالق پروفشنال را راه اندازي كنيم. در همان جمع نيز من عالقمند بودم كه جلسات 
طبق قواعد دستورنامه رابرت اداره شود. اما آن جمع نيز ناكام ماند. بعد از سركوبي جنبش سبز دكتر رزاقي به 
خارج فرار كرد. بهزاد از من فاصله گرفت. اما دوستي و همكاري من با جمالي و كرامتي و حتي با دكتر بهزاد 
رحماني ادامه دارد. بنا بر اين مي توان گفت كه مسعود بيش از بقيه با فعاليت هاي من در اين زمينه آشناست 

اما از قواعد دستورنامه رابرت چيز زيادي نمي داند. 

دوستي من با محمود حسيني كمال و همايون سماطي به دوران زندان بازمي گرديد. در همان اول دستگيري 
كه بند سه اوين منتقل شدم، محمود حسيني كمال هم در زندان بود چند ماهي با هم بوديم و محمود آزاد شد. 
شش سال بعد كه من هم آزاد شدم،  هر ازگاه محمود را در مهماني هاي مختلف مي ديدم. وقتي در شهركت 
غرب خانه خريديم همسايه شديم. وقتي او در شركت ساختماني خودش با شركايش مشكل پيدا كرد و 
ساختمان سازي را به كناري نهاد به پيشنهاد من در مورد راه اندازي يك گاوپروري با كمك عباسعلي تاجيك 
روي موافق نشان داد و قضيه را جدي گرفت. بعدها كه منزل پدري من در ورامين فروش رفتم سهمم را به 
شركت دادم و گاو خريدند و به اين ترتيب تعداد سهامداران به سه نفر افزايش يافت. بعد مسعود و بعد از او 



117

نيز همايون پول دادند و عضو شدند. و روز جمعه گذشته )20 ارديبهشت( تمام اعضاء در دفتر من نخستين 
مجمع را برگزار كردند و اين مجمع چنان بعد اداره و برگزار شد كه فكر كردم، تمام مجامع ايراني كم و بيش 
به همين صورت اداره مي شوند. بنا بر اين، همين مجمع نيز مي تواند به مثابه يك آزمايشگاه در خدمت ارتقاء 

عرف پارلماني باشد و من نبايد از كنار آن بي تفاوت و ساكت بگذرم.

پايبندي به پيمان
اما از همان موقع كه با قواعد دستورنامه رابرت يا با قانون پارلمان آشنا شدم و دريافتم كه مجامع ما چقدر 
احمقانه اداره مي شوند، با خودم عهد كردم در هيچ كار گروهي ديگري شركت نكنم مگر آنكه اعضاء گروه 
»دستورنامه رابرت«  را رسمًا به عنوان مرجع پارلماني خود به تصويب برسانند. به همين خاطر، بعد از آنكه 
مجمع مؤسسه اخالق پزشكي با جوسازي ها دكتر بهزاد رحماني رأي داد كه دستورنامه رابرت را كنار بگذارد 
و به شيوه ي سنتي مجامع خود را اداره كند، من اعالم كردم كه از اين پس فقط براي رسيدن مجمع به نصاب 
در نشست هاي ماپا شركت خواهم كرد و هر تصميم آن را قبول خواهم داشتف اما از حقوق خود براي طرح 
پيشنهاد، مشاركت در مذاكرات و اخذ رأي صرف نظر خواهم كرد و همين كار را هم كردم و تالش اعضاء 
براي شركت من در مذاكرات به نتيجه نرسيد و بدون حرف زدن من نيز ادامه مجامع بي معنا بود. به همين 
خاطر ماپا به تعطيلي كشيده شد و هر بار كه تالشي دوباره براي جمع شدن مجمع صورت گرفته من بر 
شرط خود تأكيد كرده ام و صادقانه هم مي گويم كه هر تصميم مجمع را خواهم پذيرفت. اما ديگر مجمعي 

برپا نشد كه نشد. 

بايكوت حجم
در سازمان در دست تأسيس حمايت از جامعه مدني )حجم( نيز همين نقش را ايفاء كردم. وقتي تالش هايم 
مقاومت  از  بعد  ويژه  به  و  نرسيد  به جايي  گروه  پارلماني  مرجع  عنوان  به  رابرت  دستورنامه  معرفي  براي 
سحرخيز و عسگري و تا حدودي دكتر سهراب رزاقي تصميم گرفتم سكوت كنم و تصميم خود را اعالم 
كردم و در طول دو ساعت مذاكره سايرين، من ساكت مي نشستم و به مذاكرات گوش مي دادم. حجم نيز به 
داليل متعد فروپاشيد و به نتيجه نرسيد. باقي دستيگري شد، سحرخيز دستگير شد، رزاقي فرار كرد، عسگري 
از كانون رفت و البته هيچكدام از اين ماجراها عامل فروپاشي حجم و به نتيجه رسيدن آن نبود بلكه عامل 

اصلي انحالل بي سرانجام آن نيز به همين ناآشنايي ما با قواعد مربوط مي شد و مي شود. 

شرط عدم مشاركت
وقتي شركت دامپروري مزآباد شكل مي  گرفت اعالم كردم كه در نشست هاي مجمع حضور خواهم يافت اما 
پيشنهاد نخواهم داد، در مذاكرات شركت نخواهم كرد و رأي نخواهم داد مگر آنكه گروه »دستورنامه رابرت« را 
به عنوان مرجمع پارلماني تصويب كند و جلسات مجمع بر اساس قواعد آن مديريت شود. اما جمع هنوز اين 
پيشنهاد را نه فقط نپذيرفته، بلكه به خصوص از سوي همايون و محمود اين قواعد مورد تمسخر هم واقع 
مي شود. رفتار اين دو در طول جلسه كه هي يكديگر را تأييد فرمودند و به هم اعتبار دادند در حاليكه حتي 

يك بار هم نظر من را در اين موارد نپرسيدند، حاكي از همين رفتار بود. 

من، دست تنها، براي تدارك جلسه خيلي كار كردم. با اين همه، و در حاليكه به جز عباس كه سواد ندارد اما 
مي داند كه اين روز ها من جلسات و كارگاه هايي برگزار مي كنم، بقيه مي دانند كه چطور در سطح ملي كتاب 
دستورنامه رابرت با استقبال شخصيت هاي ملي كشور مواجه شده است، حتي يكبار هم من را مخاطب قرار 
ندادند تا بپرسند در اين مورد خاص تو به عنوان يك آدمي كه از ما بيشتر بلدي چه مي گويي؟ شايد نگران 
بودند كه در جوابشان بگويم قرار است حرفي نزنم. اما طرح پيشنهاد، شركت در مذاكره، دادن رأي با توضيح 

قواعد اداره جلسات از سوي يك پارلمانتارين متقاوت است. خوب. شايد اين را هم نمي دانند.

در هر حال، در طول جلسه، تمام اعضاء بارها از من پرسيند:  چه شده است؟ سرحال نيستي؟ من واقعًا چيزيم 
نبود. اما بعداً كه به موضوع فكر كردم به اين نتيجه رسيدم كه من در واقع از روش اداره ي جلسه به آن شكل 

افتضاح كالفه شده  بودم اما چاره اي هم جز تحمل نداشته ام. 
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بعد در جريان پياده انديشي ها بود كه علت ناراحتي خودم را دريافتم و در همان پياده انديشي ها بود كه تصميم 
گرفتم طي نامه اي به تك تك اعضاء نظراتم را در مورد اين مجمع بيان كنم. در آن پياده انديشي طوفاني نكات 

زيادي به ذهنم رسيد و هر لحظه شدت و لحن انتقادها تندتر مي شد. برخي از گاف ها:

فراخوان مجمع
خوب، در اولين قدم كار جمعي، فراخوان يك مجمع رويه ها و قواعد مشخصي دارد. به خصوص وقتي مجمع 
به يك شركت تجاري مربوط باشد. اما روز يا شب قبل از مجمع، حسيني كه اين مسؤليت را بر عهده دارد 
تلفني با من حرف زد و من از او پرسيدم كه آيا به كرامتي خبر داده اي يا نه؟  هنوز از او دعوت نكرده بود. 
من بر حسب حدس گفتم گمان نمي كنم او در گير كاري باشد. اما اگر در گير كار تأتر باشد، بايد توجه داشته 
باشي كه تأتري ها روز هاي جمعه سركار مي روند و به جاي آن روز هاي شنبه تعطيل هستند. منظورم فقط 
يادآوري اين بود كه براي تعيين روز هاي مجمع حواست به اين موضوع جمع باشد. هرچند در حال حاضر 
گمان نمي كنم مسعود كرامتي سركار تأتر باشد، اما اگر باشد نمي تواند در جلسه حضور يابد. به نظرم حسيني 
كه زحمات زيادي را تحمل شده است و براي ايجاد هماهنگي نيز خيلي زحمت كشيده است گفت حتي اگر 
نباشد جلسه را برگزار مي كنيم. من چكار كنم كه او كار تأتر دارد. آقاي تاجيك براي حضور در نشست كار 

را تعطيل كرده و يك كارگر هم اجير كرده است. نمي شود كه جلسه را به خاطر او عقب بياندازيم. 

طبيعي است كه من از اين پاسخ محمود خيلي جا خوردم. داليل اين جا خوردن شايد اين باشد كه من با 
قواعدي آشنا هستم كه او از آن ها چيزي نمي داند. از جمله اينكه، هنگام تأسيس يك شركت، روند فراخوان 
مجمع، تاريخ برگزاري مجمع بايد در آئين نامه مشخص شده باشد. در اين صورت همه اعضاء مي دانند كه 
مثاًل سه شنبه هاي اول هر ماه مجمع خواهد بود. بعد باز هم طبق آئين نامه همه مي دانند كه چه مدت قبل 
فراخوان برگزار مجمع بايد به دست اعضاء برسد و اين فراخوان هم مشخص است كه چه اطالعاتي را بايد 
در اختيار اعضا بگذارد. خوب، در مورد نخستين مجمع ما هيچ كدام از اين قواعد مشخص نشده است. در 
اين صورت مي بايست روز مجمع با استمزاج از بقيه مشخص شود و به همه هم اطالع داد. در اين صورت 
هم اگر عضوي غائب باشد، حتي اگر مجمع به نصاب هم برسد، بايد اسناد مربوط به فراخوان طبق آئين نامه 
ضميمه اسناد شده باشد. بنا براين، خبر نكردن كرامتي، و يا اگر خبر شود اما نتواند در جلسه حضور يابد، 
اين حق را به بقيه نمي دهد كه در اين صورت به عنوان مثال روز جمعه و بدون حضور كرامتي جلسه مجمع 
را برگذار كنند. چون اين روز در آئين نامه مشخص نشده است تا از مدت ها قبل عضو بداند آن روز را بايد 
براي مجمع خالي بگذارد. يا آئين نامه مشخص نكرده كه از طريق چه وسيله اي و به چه شيوه اي فراخوان بايد 

صورت بگيرد تا مجمع قانوني باشد. 

آن روز كه حسيني زنگ زد همايون هم پيش من بود. من كوشيدم براي حسيني برخي از اين نكات را توضيح 
بدهم. اما فكر مي كنم رفتار من به عنوان نوعي گير دادن الكي تلقي شد كه گويا من قدر اين همه زحمات 
حسيني را نمي شناسم و حاال مال لغتي شده ام كه سر مسائل ناچيز گير داده است. ادامه تالش  من براي توضيح 
مقصودم به تعميق سوءتفاهم منجر شد و به شكل ناخوشايندي بحث ما خاتمه يافت و تجربه ي بدي به جا 

گذاشت كه نشان مي داد تا چه انداز نسبت به قواعد مجمع درك هاي متفاوتي داريم. 

رئيس جلسه
وقتي هم كه جلسه شروع شد، هيچ بحثي در مورد انتخاب رئيس به شيوه رأي گيري با برگه صورت نگرفت 
و حسيني طوري رفتار كرد كه انگار مديرعامل به طور معمولي رئيس مجمع هم هست. در طول جلسه هم 
من يك خواسته داشتم و آن اين بود كه اگر من يا هر كس ديگري نياز مبرم به پولي كه در گاوپروري سرمايه 
گذاري كرده پيدا كرد تحت چه شرايطي شركت پول مورد نياز عضو را تأمين خواهد كرد. نه فقط به اين 
درخواست من توجه نشد، بلكه حسيني اعتراف هم كرد كه حتي نمي داند كه قانون تجارت در اين مورد چه 

مي گويد. در حاليكه ارايه پاسخ هايي از اين دست جزو وظايف رئيس جلسه است. 
تصميم در مورد اقدام صورت گرفته
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اصلي ترين موضوع اين مجمع تصميم گيري در مورد افزايش سرمايه شركت بود. من اعتقاد داشتم كه حتي 
به رأي گذاشتن اين پيشنهاد هم مسخره كردن مجمع است. البته هرگز از اين لغت استفاده نكردم و حتي 
اينكه ساير اعضاء قادر به  با اطالع از  اما منظورم اين است كه مديرعامل،  چيزي  هم در اين مورد نگفتم. 
افزايش سرمايه نيستند، اقدام به ادامه ساخت و ساز كرده است و حاال شركت مجبور است براي خريد عليق و 
پرداخت بدهي هاي ناشي از ساخت و ساز با افزايش سرمايه شركت موافقت كند. در واقع قبل از آنكه مجمع 
با افزايش سرمايه موافقت كند، مديرعامل آن را خرج هم كرده است. در نتيجه اين ديگر يك پيشنهاد نيست 

بلكه تصويب اقدام مدير عامل است و ساير اعضاء كاري جز تأييد و تصويب آن ندارند. 

و نكته مهم ديگر اينكه ساير اعضاء سرمايه اي براي افزودن ندارند. در نتيجه اين مصوبه عماًل معنايي جز 
افزايش سرمايه حسيني نيست. و اين سرمايه به ميزان افزايش خواهد يافت كه - اگر قرار باشد بر اساس ميزان 
آن تصميم گيري شود - حسيني به تنهايي بيش از 50 درصد سهام را خواهد داشت و ديگران هيچ نقشي در 

تصميم گيري ندارند.  

عصبانيت من
من وقتي در جلسه شاهد اين رويه ها بودم - بدون اينكه خودم متوجه باشم - عصباني شده ام، طوري كه در 
طول جلسه چندين بار از من پرسيدند چه ات شده است؟ و من هم پاسخ مي دادم هيچي. اما به خصوص از 
اين مسأله رنج مي كشيدم كه همايون و محمود طوري عمل مي كردند كه انگار هر دو مواظب هستند كه مثاًل 
تريبون به دست من نيافتد و يا مثاًل وقت جلسه را با بحث هاي مسخره در مورد عرف پارلماني تلف نكنم. 

البته شايد تمام اين تصورات ذهني باشند و يك سرسوزن واقعيت هم نداشته باشد. اما اين حقيقت است كه 
در طول جلسه هيچ اشاره اي به اين نشد كه خوب، من به عنوان يك كارشناس و حتي تنها كسي در ايران كه 
دستورنامه رابرت را ترجمه كرد ه ام در مورد روش اداره مجمع چه فكر مي كنم؟  اين ها هيچ، حتي دغدغه ي 
اين را هم نداشتند كه به درخواست من در خصوص روش تأمين پول مورد نياز سهام داران تصميم بگيرند و 

تكليف من را براي افزايش سرمايه مشخص كنند. 

پياده انديشي هاي شبانه
وقتي اعضاء رفتند تازه تأمالت من در خصوص روش اداره مجمع شروع شد و اتفاقًا در جريان همين تأمالت 
بود كه يك دفتعه به صرافت افتادم نبايد اين تجربه ي بسيار با ارزش را ناديده بگيرم. چرا كه در اين مملكت 
چه بسا هزاران مجمع سهامداران به همين شكل برگزار مي شود و خوب است از زواياي گوناگون تحليل شود 
و تجربه هاي آن در اختيار همه قرار بگيرد. به همين دليل تصميم گرفتم اوالً روند برگزاري مجامع گاوپروري 
از زوايه روش هاي اداره مورد بررسي قرار بگيرد، ثانيًا اين مسأله بررسي شود كه چطور مي شود روش اداره 
چنين مجامعي را به مرور ارتقاء داد. ثالثًا گزارش اين تجربه نيز به عنوان بخشي از تجربه جنبش كادرها در 

جريان همين نوشته ها ثبت و ضبط شود تا بتواند در اختيار ديگران قرار بگيرد. 

در پي همين تأمالت بود كه تصميم گرفتم به جاي سكوت، نامه اي انتقادي به تك تك اعضاء مجمع بنويسم 
و اعتراض خودم را به روش برگزاري مجمع اعالم كنم. التبه تصميم دارم همچنان از حقوق خود به عنوان 
يك عضو چشم بپوشم و با اعتماد كامل به هر تصميمي كه مي گيرند، هر ميزان كه به من سود تعلق بگيرد يا 
زيان، هيچ اعتراضي نخواهم كرد. اما مي خواهم تالش كنم كه به اين وسيله هم كه شده اين دوستان را نسبت 
به ضرورت قواعد دستورنامه رابرت متقاعد كنم، و از اين مهم تر در جريان تجربه اين تالش ها به دانش و 

درك جديدي نسبت به اين كار برسم. 

از خشم به بخشش
شب خيلي تبم تند بود. هرچه به ابعاد فاجعه آميز قضيه بيشتر پي مي بردم، بيشتر عصباني مي شدم. به دليل 
همين عصبانيت بود كه گفتم هر تصميمي كه مي گيرم مي تواند خردمندانه نباشد. آگانه تصميم گرفتم روي آن 
بخوابم و خوابيدم. صبح كه از خواب بلند شدم، طبق معمول دامنم پر از جواب بود و به نظرم رسيد كه متن 
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نامه روي يك نكته مهم كه آن هم درخواست تعيين تكليف براي افزايش سرمايه بود تمركز كنم و فعاًل به 
موضوع هاي ديگر نپردازم. در عين حال، لحن نامه  نيز دوستان و هدايت گر و سازنده باشد و نه عصباني و تند 
و انتقادي. سرانجام آنچه كه نوشتم و از طريق ايميل براي همايون، مسعود و محمود فرستادم به شرح زير بود: 

عاليجنابان آقايان:
تاجيك، عباسعلي

حسيني كمال، محمود
سماطي، همايون
كرامتي، مسعود

سالم
ضمن تشكر صميمانه از حسن اعتماد تمام اعضاء گروه نسبت به يكديگر و نيز ضمن تشكر صميمانه از 

تالش هاي تحسين برانگيز آقايان حسيني و تاجيك، با احترام نكات زير خاطر نشان مي شود:
1. در روند فراخوان و برگزاري نخستين مجمع گروه كه روز جمعه 20 ارديبهشت ماه 1392 در دفتر اينجانب 
برگزار شد، موارد خالف قانون و مقررات قابل توجه بود. ضمن اشاره به يك مورد از آن ها از رئيس جلسه 
كه قانونًا مسؤل اجراي تمام قوانين مربوطه مي باشد، درخواست مي شود، حتي المقدور در اين زمينه توجه 
بيشتري مبذول فرمايد. بديهي است اذعان به ندانستن قوانين مربوطه، رافع مسؤليت هاي قانوني هيچ فردي 

نخواهد بود. 
برعهد ه ي  عماًل  نامكتوب،  عرف  طبق  البد  آن،  مسؤليت  قانوني،  مراحل  طي  بدون  كه  جلسه  رياست   .2
مديرعامل گروه قرار گرفته بود، در خصوص رويه ي قانوني مربوط به مواردي كه اعضاء به نحو اضطراري 
به سرمايه ي خود نياز پيدا  كنند، اعالم بي اطالعي كرد. در حاليكه به نظر مي رسد مسؤليت پاسخگويي به تمام 
سؤالت اعضاء در خصوص قوانين و مقرارت ملي و نيز اساسنامه و آئين نامه هاي مربوطه بر عهده ي ريئس 

مجمع مي باشد. 
 3. نيز به نظر مي رسد، در تمام مواردي كه اساسنامه يا آئين نامه هاي يك گروه تجاري مسكوت گذاشته شده 

باشد، بايد طبق قانون تجارت عمل كرد. 
4. با توجه به موارد فوق، اعالم مي دارد افزايش ناچيز سرمايه ي اين جانب موكول و مشروط به آن است كه 

رويه ي برداشت از سرمايه ي سهامدارن در موارد ضروري مشخص شود. 
5. در مرحله ي اول مواد مربوطه در قانون تجارت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

6. در صورتي كه قانون تجارت تأمين كننده ي نظر اينجانب نباشد، رويه زير در اين خصوص پيشنهاد مي شود 
و درخواست مي كند، در صورت موافقت ساير سهامدارن، بعد از فراخوان مجمع فوق العاده، نسبت به طرح 

و تصويب آن اقدام شود:

رويه پيشنهادي در خصوص برداشت سهامداران از سرمايه خود
هرگاه هر يك از سهامداران به تمام يا بخشي از سرمايه ي خود نياز پيدا كند:

1. سهامدار متقاضي دست كم ده روز قبل به صورت تلفني به مديرعامل گروه اطالع خواهد داد.
2. ميزان ارزش اسمي سرمايه، با توجه به نرخ تورم اعالم شده از سوي بانك مركزي محاسبه مي شود

3. در صورتي كه در صندوق گروه اين مبلغ وجود داشته باشد، نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد شد.
4. در صورت نبود وجه نقد مديرعامل از طريق تأمين سرمايه از بازار، افزايش سرمايه، يا فروش اموال قابل 
فروش شركت نسبت به پرداخت وجه مورد نياز اقدام خواهد كرد، مشروط بر اينكه ضرور و زيان هاي حاصل 

از اين معامالت ناخواسته و تحميلي نيز محاسبه و به حساب درخواست كننده گذاشته  شود. 
5. ميزان ضرور و زيان ناشي از اين معامالت ناخواسته، پيش از اقدام، محاسبه و به اطالع متقاضي سرمايه 

خواهد رسيد. 
6. بروز هر نوع اختالف در اجراي رويه ي فوق از طريق داوري حل و فصل خواهد شد.

7. رويه ي تعيين داوري طبق مفاد قوانين ملي مربوطه خواهد بود. 
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دوستان گرامي
مي توانيد به درستي حدس بزنيد كه تالش من در اصل، به خاطر آن است كه رفتارهاي تجاري اعضاي گروه 
از همان ابتداء و در حد ضرورت در چارجوب قواعد و قوانين شناخته شده سامان بيابد تا دوام همكاري 

تضمين شود. 
قربان شما. داود حسيني 
شنبه 21 ارديبهشت 1392
تا امروز با محمود و همايون در مورد اين نامه تلفني صحبت كرده ام در حاليكه اين دو هنوز موفق نشده اين 
فايل را باز كنند و نامه را بخوانند. بايد ديد وقتي خواندند واكنش آنان چه خواهم بود. من هدف روش است: 
آشناسازي دوستان با اين قواعد، فهم علت مقاومت دوستان و روش هاي ترويج اين قواعد در ميان چنين افراد 

و چنين مجامعي و جمع بندي اين تجربه و به اشتراك گذاري آن ها در ميان عالقمندان. 

كارگاه جبراني
امروز ساعت 3 يك كارگاه جبراني براي معلمان برگزار شد و در اين كارگاه سه نفر جديد و سه نفر قديمي 
شركت كردند: خانم ها: آذر افزا )دو خواهر(  و آقاي آزادگان جديد بودند و خانم دهقان، خانم نقي ئي و خانم 
جوانمردي نيز جلسه سوم بود كه در كارگاه شركت مي كردند. نكات خوبي در اين نشست مطرح شد كه 

گزارش آن بماند براي فردا. 
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جمعه 27 ارديبهشت 1392
ديروز ساعت كمي از 2 گذشته بود كه زنگ دفتر به صدا درآمد. نيم ساعت زودتر از قرار قبلي. من با لباس 
راحتي داشتم كتري را روي اجاق مي گذاشتم تا آب جوش را داخل فالسكي بريزم كه ساخت چين است 
و پيش از تشكيل كارگاه معلمان خريدم. ترديد داشتم كه اول لباس عضو كنم يا گوشي دربازكن را بردارم. 
گوشي برداشتم. خانم دهقان همسر آقاي فتاح سلطاني بود كه اكنون در زندان اوين است. وقتي من را با شلوار 
كردي ديد خواست برگردد. مالحظه راحتي من را مي كرد. از خواهش كردم خودش را عالف خيابان ها نكند. 
گفت بانك كار دارم. گفتم عصر پنجشنبه است. بانكي باز نيست. تشريف بياوريد تو من هم لباسم را عضو 
مي كنم. منتظر شما و دوستانتان بودم. گفت: قرار بود 2 بيايم تا 2 و نيم كه كارگاه شروع مي شود. به سختي 
توانستم او را قانع كنم كه مزاحم من نيست. وارد شد و من به سالن ديگر رفتم و لباس عوض كردم. به اين 
ترتيب بقيه نيز آمدند. خانم نقي ئي و آقاي آزادگان، بعد خانم جوانمردي و مدت ها طول كشيد تا چهره ي 
اصلي بيايد:  خانمي به نام مرضيه آذرافزا همراه با خواهرش كه به نظر مسن تر از او مي رسيد. خانم نقي ئي در 
باره او بود كه مي  گفت آشنايي او با اين قواعد هزار بار مهم تر است. علت آن را بعداً متوجه شدم. اين خانم 
مسؤل بخش آموزش جوانان يا مسؤلي مهم در بخش جوانان حزب مشاركت است. بسيار خوب. اين قواعد 

به بهترين افراد ممكن دارد آموزش داده مي شود. 

قواعد عقيده و قواعد اراده
پرتقال شد كتاب منطق ارسطو را كه دكتر  وقتي خانم دهقان در دفتر مستقر و مشغول كندن پوست يك 
ميرشمس الدين اديب سلطاني ترجمه كرده جلوي او گذاشتم و گفتم تا بچه هاي ديگر بيايند مي توانيد اين 
كتاب را ورق بزنيد. بعد سعي كردم برايش فرق بين قواعد ناظر بر عقيده با قواعد ناظر بر اراده را توضيح 
بدهم. اما طوري با بهت به توضيح هاي من گوش داد كه از اين كار پشيمان شدم. ظاهراً  خانم دهقان از بد 
حادثه گرفتار اين ماجراها شده است. تمايل چنداني به فعاليت هاي اجتماعي ندارد اما ناگزير است نقش يك 
همسر مهربان را ايفاء كند و البته كه انصافًا همسري مهربان هم هست. اما با صراحت به من گفت كه عالقه 
چنداني به اينجور فعاليت ها ندارد. بعد از من پرسيد كه نظرم در مورد انتخابات چيست و به كدام يك از 
كاندايدها رأي مي دهم. من كه تمايلي نداشتم وارد اين بحث بشوم با لبخند گفتم رأي افراد امري خصوصي 
است. از من پرسيد اگر كسي بخواهد رأي بدهد به او چه مي گوئيد. من متوجه شدم كه خانم نقي ئي هم با 
دقت به پاسخ هاي من گوش مي دهد. جواب دادم توصيه مي  كردم به حرف فرد عاقلي مثل خاتم توجه كند. 

بعد پرسيدم آيا عاقل تر از خاتمي سراغ داريد؟ 

تعارض اصولگرايي و عملگرايي
واقعيت اين است كه خودم بين دو گرايش اصولگرايي و عملگرايي - به معناي ايروني اين او اصطالح - 
گرفتار مانده ام. اگر بر اساس اصولي كه به آن ها باور دارم عمل كنم، نبايد در انتخابات وارد شوم و نبايد به 
كسي رأي بدهم. اما در عمل شرايطي را احساس مي كنم كه آمدن اين يا آن كانديدا حتي در توسعه كشور به 
سوي دموكراسي تأثير تعيين كننده دارد. گمان نمي كنم بشود بين هاشمي و كانديداي رهبر جبهه استبداد ديني 
هيچ تمايزي نديد. در نتيجه نمي توان در بين اين دو جبهه بي تفاوت باقي ماند. هرچند احتمال رد صالحيت 
هاشمي يا حتي تقلب هاي گسترده زياد است. اما اين مسائل تاكتيكي جواب پرسش هاي نظري در اين زمينه 
نيست. در نتيجه من در سطح نظري و براي ايجاد انسجام فكري در دورن خودم دچار تعارض هايي مي شوم 
كه هنوز تالش نكرده ام كه نتايج و پيامده هاي منطقي آن ها را به صورت عميق بررسي كنم و براي رفع  آن ها 

بكوشم. شايد اين روز ها اين كار را بكنم و اين تعارض را به نحوي منطقي و اصول رفع كنم. 

يك قابلمه بزرگ فلزي
تصور مي كردم آقاي آزادگان بايد مردي هيكل مند و قوي باشد. اما مردي كوچك تر از خودم است كه بيش 
از 60 ساله به نظر مي رسد. همان كسي است كه پسرش در نشست اول حاضر شد و ديگر پيدايش نشد. 
وقتي آقاي آزادگان به دفتر آمد در تالش بود تا از پسرش هم بخواهد تا در كارگاه شركت كند اما نشد. مدتي 
بعد همين مرد با صداي بلند از من كه مشغول چاپ چند سند براي توزيع در كارگاره بودم پرسيد شما يك 

قابلمه بزرگ فلزي داريد؟ 
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از اينكه موزها را خودم نخورده بودم و براي مهمانان نگه داشتم يك لحظه پشيمان شدم. داشتم به همين 
موضوع فكر مي كردم كه رويم را برگرداندم تا از وضعيت موز ها با خبر شوم. آن ها پالسيده شده بودند. به 
همين خاطر آقاي آزادگان مي خواست نصحيتم كند كه ميوه هايت را داخل يك قابلمه فلزي بزرگ داخل 
يخچال بگذار تا اينطور زود نگندد. اما از موز ها خبري نبود. هركدام ترتيب يكي از آن ها را داده بودند. پس 
قابلمه را براي چه مي  خواستند؟ آقاي »آزادگان« داشت براي خانم ها توضيح مي داد كه از من گفتن. بهترين 
كار اين است كه موبايل ها را داخل يك قابلمه بگذاريم. تازه دو ريالي من افتاد. فوري واكنش نشان دادم:  نه. 
اينجا در اين دفتر تمام فعاليت هاي ما علني و قانوني است. اينجا يك مؤسسه آموزش دستورنامه رابرت است 
و افراد هم براي اين آموزش بايد هزينه پرداخت كنند. شما هم فرض را بر اين بگذاريد كه وزارت اطالعت 
داخل اين لوستر هم وسايل استراق سمع و  استراق بصر نصب كرده است و همه ما را كنترل مي كند. بعد 
خودم فكر كردم نكند اين ها دچار ترس شوند. ادامه دادم با اين حال، من خودم با صداي بلند مي گويم كه 
مخالف نظام هستم و اين مخالفتم هم حق من است و كاري غيرقانوني هم انجام نمي دهم. بعد با لحني كه 
انگار يك امر بديهي و مورد قبول همه را تكرار مي كنم ادامه دادم:  با اين همه مي دانيم هر وقت بخواهند 
مي توانند به اينجا بريزند و در اينجا را هم تخته كنند. ما هم براي اين كار كامالً  آماده ايم كه برويم پيش آقاي 
سلطاني. به نظرم همين چند جمله راهبردهاي من را با زبان ساده توضيح داد و فكر مي كنم همه با اين مواضع 

كاماًل موافق بودند و هيچ بحثي هم در نگرفت. 

آمدن دو خواهر
كمي از ساعت 3 گذشته بود كه صداي زنگ در بلند شد. دو خواهر بودند كه به نظر مي رسيد باالي شسصت 
سال سن داشته باشند: آذر افزا. دو خواهري كه يكي از آن ها ظاهراً مسؤل آموزش يك يك تشكل سياسي 

پيش از تعطيل كردن آن بوده است. 

آعاز كارگاه
من كارگاه را با اكراه شروع كردم. چون مي دانستم بايد مطالبم را تكرار كنم و از تكرار بدم مي آيد. ناخواسته 
در همان اول كار اعالم كردم كه معلم خوبي نيستم چون از تكرار مطالب درسي كه در يك كالس مي دهم 
دلخورم. اما اينجا مجبورم همان مطالبي را تقريبًا دوباره تكرار كنم كه قباًل براي ساير همكاران گفته ام. با اين 
همه تفاوت هايي با بحث هاي قبلي خواهد داشت. بعد از اين مقدمه بحث خودم را شروع كردم. محور بحثم 
تأكيد و تشريح اين مطلب بود كه اين قواعد را فرد خاصي ننوشته، بلكه مانند يك زبان در جريان دههها 
بدون طرح و برنامه ي قبلي و از طريق آزمون و خاط خلق شده است. به همين خاطر بحث را با استناد به 
يك جمله از مقدمه خالصه كتاب كه در آن گفته مي شود »بخش كمي از اين سنت به يونان باستان كشيده 
مي شود«  با شرح نمونه هاي از رويداد هاي تاريخي يونان باستان شروع كردم و به انگلستان دوران حكومت 
روميان رسيدم. در جلسه بعد بايد بحث را از روند توسعه قانون پارلمان شروع كنم و به اصل »يك پيشنهاد 

در هر لحظه« برسم و از آنجا به انواع پيشنهاد و مسائل ديگر بپردازم. 

واكنش به كارگاه
به نظر مي رسيد خانم نقي ئي، خانم جوانمردي و خانم دهقان برايشان مهم بود كه ارزيابي خانم آذرافزاي 
كوچك در مورد كيفيت كارگاه چه خواهد بود. من، البته مثل هميشه تالش كردم »بهترين«  را ارايه كنم. به 
همين خاطر با دقت، شمرده، آرام به توصيف رويدادها و بعد با احتياط به تحليل آن ها مي پرداختم. هدفم 
هم روشن بود: اگر قرار است براي دموكراسي در كشور مبارزه كنيم بايد اين تاريخ و اين گذشته را خوب 
بشناسيم و دچار توهم نشويم كه به زودي اينجا هم مثل كشورهاي صنعتي توسعه يافته خواهد شد. و تصور 
مي كنم اين مواضع، با مواضع آذرآفزا ها خيلي مغايرت نداشت. به همين خاطر، واكنش هر دو به مطالبي كه 
من در كارگاه مطرح مي كردم تحسين و تعجب و هيجان بود. تقريباً  تمام مطالبي كه مطرح كردم برايشان 

تازگي داشت. 

تفاوت هاي فرهنگي چه مي شود؟ 
يك مورد خانم آذر افزا در مورد ارتباط تفاوت هاي فرهنگي در ميان جوامع و اثر آن در اين قواعد پرسيد. 
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براش توضيح دادم كه اين قواعد اليتغير نيستند و هر جمعي حق دارد و بايد متناسب با نياز هاي خودش 
آن ها را اصالح كند و مثال زدم كه طبق اين قواعد به فردي كه جلسه را اداره مي كنند »چير« يا »چيرمن« گفته 
مي شود. براي اين دو اصطالح در فارسي اصطالح »ريئس« را به كار مي برند. اما از اين قواعد نمي توان نتيجه 
گرفت كه »رئيس«  داراي اختيارات ويژه اي باشد. به همين خاطر، در عمل، نقش چيزمن نظارت بر رعايت 
قواعد است و نه بيشتر. اما در فارسي براي مفهوم »رئيس« اختياراتي نيز متصور است كه با كاكرد »چيرمن« 
تفاوت ماهوي دارد. به همين خاطر من به عنوان مترجم كتاب خيلي سعي كرده ام اصطالح ديگري بيابم كه 
مناس باشد اما نيافته ام. اما شما مي توانيد قطعنامه اي به تصويب برسانيد و به جاي چيرمن به فردي كه چلسه 

را اداره مي كند »مبصر« بگويد. 

مثال ديگر
براي خانم آذرافزا مثال ديگري را نيز توضيح دادم و گفتم طبق اين قواعد افراد هنگام صبحت كردن بايد 
برخيزند و هر وقت حرفشان تمام شد بشينند. تا وقتي كسي ايستاده است كس ديگر حق ندارد صحبت او 
را قطع كند. اما هرجمع مي تواند تصويب كند كه مثاًل خانم ها يا افراد مسن هنگام صحبت الزم نيست بلند 
شوند. پس مي بينيد كه اين قواعد كاماًل انعطاف پذير هستند و هر جمعي مي تواتند آن  ها را مطابق با نيازهاي 
خود بازنويسي كند. او قانع شد. اما تصميم دارم همين موضوع را در كارگاه ديگر به بحث مشروح بگذارم. 

كارگاه مشاركتي
وقتي كارگاه تمام شد خانم آذرافزاي كوچك ضمن تشكر واقعي توصيه كرد كه كوشش كنم تا مطالب به 
صورت مشاركتي در كارگاه مطرح شود و همه در آن مشاركت كنند. حرف او را صادقانه قبول كردم اما 
توضيح دادم كه مي بايست اين جلسه را زودتر جمع مي كردم. او هم توضيح من را قانع كننده يافت. اما يادم 
خواهد ماند كه بحث را به صورت مشاركتي مطرح كنم. همانجا در حضور جمع از خانم آذرافزا خواستم تا 

در جهت مشاركتي شدن كارگاه هر كار كه از دستش بر ميآيد به من كمك كند. 

موي دماغ
وقتي خانم ها رفتند، آقاي آزادگان از من پرسيد مي تواتد چند دقيقه اي نزد من بماند تا با هم صحبت كنيم؟ 
معلوم است كه بله. اما حدود يك ساعتي در دفتر ماند و حرف هايي كه زد ارزش نقل ندارد. فقط از دهان 
من بيرون كشيد كه چهار زبان بلدم. چقدر مطلب نوشته ام. مي توانم براي سازمان ها نشريه الكترونيكي راه 
بياندازم. مي توانم برايشان سايت ايجاد كنم و از اين جور حرف ها. تا اينكه علي رجامند زنگ زد كه دارد نزد 

من مي آيد. بهانه خوبي بود تا تنهايي خود را بازيابم. 
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يكشنبه 29 ارديبهشت 1392
اين روز ها تنور انتخابات رياست جمهوري به سرعت داغ مي شود و بسياري از افرادي كه به كارگاه ها مي آيند 
سخت درگير اين انتخابات خواهند شود و در نتيجه فرصت كمي پراي پرداختن به اين قضايا برايشان با قي 
مي ماند. با اين همه، امروز مهندس محسن رزم خوا پيرو صحبتي كه هفته پيش مطرح كرده بود زنگ زد و به 
من خبر داد كه نشست مديراني كه در باره اش حرف زده بود شامگاه روز دوشنبه هفته آينده قرار است در 
منزل يكي از مهمانان برگزار شود و از من خواست تا خودم را براي آن نشست آماده كنم. من از اينكه مهندس 
رزم  خواه نتوانسته بود گروهي از دوستان خود را در مورد ضرورت يادگيري دستورنامه رابرت متقاعد كند 
خيلي متعجب شده بودم. خوشبختانه خبر اين مهماني نشان داد در انتخاب شخصي مانند رزم خواه براي گروه 

هم انديشي اشتباه نكرده ام. در گزارش امشسب به اين مسأله بيشتر مي پردازم. 

تا كنون چهار نفر و با احتساب رابط آقاي بهشتي پنج نفر به درخواست من براي اعالم دريافت صورتجلسات 
و دستورجلسات پاسخ داده اند. اما تفاوت اين پاسخ ها و سكوت برخي ديگر، از اين نظر جالب توجه است 
كه چگونه مي توان و بايد پايبندي به اين قواعد را در ميان افراد ترويج و تعميق كرد. در ادامه به اين موضوع 

هم خواهم پرداخت. 

ارسال پيش نويس قرار داد پيش خريد كتاب راي مهندس عطارديان و نيز تأمل در نوشتن كتابي با عنوان موقت 
»مدخلي بر دستورنامه رابرت«  از جمله ساير موضوع هايي است كه تصميم دارم در ادامه به آن ها بپردازم. 

آشنايي با مهندس رزم خواه
آشنايي من با مهندس رزم خواه بايد به قبل از سال 1379 برگردد. نخستين شماره »قطعه سازان خودرو«  نشريه 
انجمن سازندگان قطعه سازان خودور تير ماه اين سال منتشر شده است. به نظرم بايد پيش از شروع اين سال 
گفتگو با مهندس بحرينيان و ساير اعضاي هيأت مديره را شروع كرده باشم. تا آنجا كه به خاطر دارم، مهندس 
بحرينيان كه از دوستان قديم بود و يكي از مديران موفق قطعه سازي، پيشنهاد سردبيري من را در هيأت مديره 
انجمن مطرح كرد و در اولين جلسه همراه با مهندس رزم خواه در دفتر خودش با من به گفتگو نشستند. 
از همان زمان دريافتم كه مهندس رزم خواه عالوه بر مسائل فني و مهندسي و مديريتي به مسائل فرهنگي، 
اجتماعي و سياسي هم عالقمند است. بعدها او قائم مقائم مديرمسؤل شد و به همين خاطر تا انتشار آخرين 
نشريه قطعه سازان با او همكاري نزديك داشتم. در پي تغيير در تركيب هيأت مديره جديد فشار روي مجله 
بيشتر شد. به خصوص به اين خاطر كه هيأت مديره هرگز قادر نشد بين نشريه و فراكسيون هاي داخل هيأت 
مديره يك راهكاري منطقي و عادالنه ايجاد كند و البته اين ناتواني نيز يكي از جلوه هاي فقدان قواعد كارامد 
فراكسيوني كه  اين فشار ها  براي تصميم گيري در مورود مسائل حساس است.  سرانجام در پي  و عادالنه 
نشريه را اداره مي كرد در براي اكثريت هيأت مديره كه تصور مي كردند مي شود از انتشار نشريه به سودآوري 
هم رسيد شكست خوردند و نتيجه اش اين شد كه من نشريه را واگذار كردم و تاكنون نشريه جديدي هم 
منتشر نشده است. اما ارتباط دوستانه من با آن فراكسيون انجمن - به خصوص با مهندس رزم خواه و مهندس 

شهرياري - ادامه يافته است. اين دو اكنون عضو اوليه گروه هم انديشي عرف پارلماني هستند. 

سابقه مهندس رزم خواه
مهندسي  آمريكا  در  انقالب  از  قبل  او  مي آورم  به خاطر  رزم  خواه  مهندس  توضيح هاي خود  از  كه  آنجا  تا 
تحصيل مي كرده است. عضو انجمن اسالمي بوده است. بعد از انقالب از مديران صنعت خودروسازي مي شود 
تا اينكه از بخش دولتي به بخش غيردولتي كوچ مي كند و يك كارخانه لنت سازي راه مي اندازد. مدتي با 
بحرينيان و بعد با شهرياري شريك شد و االن با شهرياري همكاري مي كند و كارخانه خودش ظاهراً تعطيل 
شده است. از نخستين روز ها همراه با شهرياري به كارگاه مي آيد و مدتي است كه به بيماري پاركينسون هم 

متبالء شده است و دارو مصرف مي كند. 

از همان نخستين روز ها كه قرار شد اعضاء اوليه كساني را براي دعوت به كارگاه شناسايي و معرفي كنند 
مهندس رزم خواه نيز تالش هايي كرد. از جمله به افرادي مانند نجفي منش و دكتر رجال در ميان گذاشت اما 
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آن ها فرصت نداشتند تا در كارگاه ها حضور يابند. من هم تصميم گرفته بودم كه به مهندس رزم خواه و آقاي 
جمالي در اين مورد ديگر حرفي نزم. 

اشاره گذرا به جمالي
همين جا اشاره كنم كه به نظرم روابط عمومي آقاي جمالي هم عالي است. به همين خاطر انتظار داشتم او هم 
براي ترويج دستورنامه رابرت يك لشگر بسيج كند اما تعجب مي كنم كه حتي يك نفر زا هم معرفي نكرد. 
فقط يكي دو باز از خانمي به نام خوارزمي صحبت كرد كه گويا با او در اين مورد حرف زده است. يك روز 
كه در كارگاه من كمي عصباني شده بودم جمالي با خنده گفت كه به خاطر همين چيزها جرأت نمي كند 
كسي را به كارگاه دعوت كند. من البته اين قضيه را هرچند به شوخي بيان شد مؤثر مي دانم. او بسيار دغدغه 
دارد كه افرادي كه معرفي مي كند چه رفتاري داشه باشند. همچنين نگران است كه گروه با آنان چه برخوردي 
خواهد كرد. به عالوه، آن طور كه خودش تعريف مي كند بيشتر دوستانش كه روزگاري انقالب و جبهه  رفته 
بوده اند حاال ديگر اصاًل اعتقادي ندارند كه در اين امامزاده كسي دفن شده باشد. به همين خاطر اكثر آنان به 

آرمان هايشان پشت كرده اند و دنبال جبران مافات هستند تا بلكه از خجالت خانواده به درآيند. 

بازگشت به رزم خواه
وقتي اصرار من به مهندس رزم خواه و جمالي بي نتيجه ماند - همانطور كه نوشتم - تصميم گرفتم كه در 
اين مورد ديگر به آنان حرفي نگويم و فشاري اخالقي وارد نكنم. به همين خاطر وقتي مهندس رزم خواه 
براي اولين بار از وجود چنين گروهي صحبت كردم حدس زدم شايد تالش هايش براي متقاعد كردن آنان 
نيز به نتيجه نرسد. با اين پسزمينه است كه معلوم مي شود تلفن امروز او و اعالم اينكه دوشنبه هفته آينده 
عرف پارلماني را براي يك گروه 15 تا 17 نفره از مديران معرفي كنم هم خوشحال شدم و هم تعجب كردم. 
اين افراد چه كساني مي توانند باشند؟ آيا واقعًا يك گروه از تكنوكرات ها هستند يا گروهي سياسي كه در پي 
تأسيس يك سازمان اند؟ بديهي است كه بعد از نخشتسن نشست پاسخ اين پرسش ها را گزارش خواهم كرد. 
اما تا همين جا مي توان نتيجه گرفت كه داوري من در مورد وي خطا نبوده است و به همين ترتيب اميدوارم 

آقاي جمالي نيز گروهي از افراد مهم را با اين جريان متربط سازد. 

واكنش به درخواست من
بعد از ارسال درخواست اعالم خبر دريافت صورتجلسات و دستورجلسات،  تا كنون عالوه بر شهرياري، 
كيخسروي، دكتر اميري، و عبدالحسيني نيز به اين درخواست جديد واكنش نشان داده اند و دريافت نامه ها 
را اعالم كرده اند. وقتي امروز با مهندس رزم خواه تلفي صحبت مي كردم در اين مورد هم حرف زديم و او به 
من گفت كه نامه ها را دريافت كرده ام جواب نداده است. قرار شد از اين پس دريافت را اعالم كند. به نظرم 
اين روش برخورد نيز نوعي باغباني است. به اين معنا كه با صبوري و سماجت و پيگيري يك قاعده درست 

را به تدريج و آرام آرام در گروه جا مي اندازي:  دريافت نامه ها را اعالم كنيد!

البته، سكوت جمالي بيشتر از بقيه تأمل برانگيز است به خصوص كه از او درخواست كرده ام براي بيان داليل 
مخالفتش با انتشار خبرنامه كه بعد از مخالفت او انتشارش را متوقف كرده ام، با من قرار بگذارد. اما ديگر به 
من زنگ نزد. گرفتاري هاي كاري و فعاليت هاي دم انتخابات شايد علت اين سكوت را توضيح دهد. نمي  دانم.

يك ايده جديد
تصميم دارم در دستورجلسه نشست آتي از جمله در مورد ساعت شروع جلسه مطلبي مطرح كنم. در حال 
حاضر، بعد از رسيدن ساعت مقرر و بيشتر به اين دليل كه به اندازه كافي اعضاء حاضر نشده اند، جلسه تشكيل 
نمي شود. در حاليكه طبق دستورنامه راهش اين است كه سر ساعت جلسه افتتاح شود و اگر جلسه رسميت 
نيافته  بود راهكارهايي پيش بنيي شده است. هدف اين است: يا طبق دستورنامه عمل كنيد يا با طرح اصالحيه 
اين مواد را طبق نظر خودتان اصالح كنيد به شرطي كه بعد از آن طبق قاعده خودساخته عمل كنيد. اين هفته 
اين كار را خواهم كرد. در اين دستورجلسه ضمن تشريح قواعد روش اصالح آن ها را نيز گوشزد خواهم كرد. 

ايده جديد ديگر
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تصميم دارم كتابي با عنواني مانند »مدخلي بر دستورنامه رابرت«  بنويسم اما هنوز به اين نتيجه نرسيده ام كه 
اين مطالب را خودم بنويسم يا از زبان اعضاء كادر اوليه روايت كنم. تصميم داشتم با جمالي در اين مورد 
همفكري كنم. اما حاال تصميم گرفتم خودم جنبه هاي مختلف قضيه را تخيل و ارزيابي كنم تا ببينم كدام راه 

بهتر است. شايد بعد از آن با جمالي هم همفكري كنم. 

اگر قرار باشد كتاب به صورت گروهي تهيه شود، مناسب است طي همين يكي دو روز آينده فهرست آيتم ها 
انتخابات اوضاع را  به  بيشتر  نزديكي  اين صورت  ارسال شود. در غير  افراد گروه هم انديشي  براي  تهيه و 
شلوغ تر مي كند و معلوم نيست اگر رفسنجاني رئيس جمهور برخي از افراد شاخص چه كاره خواهند شد؟ 

ارسال پيش خريد براي عطارديان
از  عطارديان همين روز ها براي شركت در كنفرانس بين المللي كار به ژنو خواهد رفت. تصميم دارم فردا 
اردهالي درخواست كنم تا يك پيش نويس قرارداد نيز براي مهندس عطارديان تهيه كند تا برايش ارسال كنم. 

واكنش اعضاي هيأت مديره شركت گاوپروري
امروز همايون به دفتر آمد. هنوز نامه من را نخوانده است. جالب اينكه از من نخواست تا يك نسخه از نامه 
را براي او چاپ كنم. دليلش اين بود:  موضوع آن را برايم توضيح دادي ديگر. اين هفته با حسيني هم مالقات 
داشته و به او در مورد گردآوري و تدوين اسناد حسابداري صحبت كرده است. حسيني هم نامه من را نخوانده 
است. او هم از من نخواست كه آن را برايش فاكس كنم. به نظرم حتمًا در مورد نامه من بحث كرده اند و هر 
دو به اين نتيجه رسيده اند كه قضيه را جدي نگيرند. اين  رفتارها نمي توانند بي معنا باشند. اگر بي تفاوتي آنان 
ادامه يابد، يا از شركت بيرون خواهم آمد يا در مجامع آن شركت نخواهم كرد. شركت در روند تصميم گيري 
مسخره ديگر برايم مقدور نيست.  و مهم تر؛ چنين رفتارهايي نمونه هايي از رفتارهاي ما در كار جمعي است، 

آن  هم از سوي كساني مانند حسيني و سماطي كه افرادي تحصيل كرده و دموكرات هستند. 
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سه شنبه 31 ارديبهشت 1392
امروز روز مهمي است: قرار است شوراي نگبهان بعد از استفاده از تأخير قانوني 5 روزه، اسامي نامزدهاي 
احراز صالحيت شده را اعالم كند. شواهد حاكي از اينكه اين شورا هاشمي و مشائي را رد صالحيت خواهد 
كرد كم نيستند. عالوه بر اين، نيروهاي بشار اسد هم در جنگ داخلي به موفقيت هايي دست يافته اند و شهر 
مهم قصري را پس گرفته اند و به نظر مي رسد راه نجات خودشان را حمله به اسرائيل براي باز پس گيري 
بلندي  هاي جوالن مي دانند. حزب اهلل لبنان و جمهوري اسالمي هم منافع خود را در شركت در اين جنگ 
مي يابند. در نتيجه اگر اين منافع با منافع آمريكا و روسيه هم جهت شود، شاهد يك جنگ جدي بين اسرائليل 
و سوريه خواهيم بود. در اين صورت، هاشمي و مشائي حتمًا بايد رد صالحيت شوند و شايد حتي براي رد 
صالحيت آنان باشد كه به جنگ عليه اسرائيل دامن خواهند زد. با رد صالحيت هاشمي پرونده اصالح طلباني 
و مبارزه در چاچور قانون با نيروي استبداد ديني نيز به آخر خط مي رسد و مبارزه بي خشونت - يا حتي 
با خشونت - به عنوان گفتمان برتر در آينده مطرح خواهد شد و رنگ سبز بيشتر به چشم خواهد آمد. در 
چارچوب چنين چشم اندازي دستورنامه رابرت هم زير فشار بيشتر قرار خواهد گرفت و هم نقش مهم تري 

ايفاء خواهد كرد:  ايجاد ظرفيت كار گروهي براي مبارزه بي خشونت اما قانوني عليه بي قانوني و استبداد. 

با اين همه، اين اميد هم وجود دارد كه نيروهاي استبدادي با يادآوري خشم مردم در جنبش سبز، از واكنش 
احتمالي مردم بترسند و با نيروي معتدلي مثل هاشمي همكاري كنند. اما اين اميد خيلي كم است. به اين دليل 
ساده كه نيروي استبداد بايد از طريق مبارزه نابود و حذف شود. اما اصالح طلبان اهل مبارزه براي اين هدف 
نيستند و به همين دليل در طول اين مدت نيروهاي استبدادي دست باال را يافته اند و دليلي ندارد در برابر اين 
نيروي بي خاصيت كه به مبارزه اعتقاد ندارد كوتاه بيايد. اما قلبًا دلم مي خواهد اين تحليل ها غلط از آب درايد 

و هاشمي رئيس جمهور شود. 

در عمق
خوب. اين تحليل ها به رويدادهاي روز سياسي مي پردازد. در زير پوست جامعه، يا با تعبير بهتر، در كف 
چامعه چه خبر؟ به نظرم، در اين سطح، مردم ايران دارند به آرامي و خيلي بطئي با مفاهيم اوليه دموكراسي 
آشنا مي شوند. و جنبش كادرها اين وجه از تالش هاي مردم ايران را به نمايش مي گذارد كه حاال به شرح آن 

مي پردازم. 

يادآوري و يك نكته آموزشي
بعد از يك مدت طوالني تأمل و تفكر، سرانجام متن زير را با عنوان »يادآوري و يك نكته آموزشي« براي 

اعضاي گروه هم انديشي ارسال كردم. 

آقايان عزيز 
سالم 

با احترام يادآوري مي كند دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت )كادرها( افتخار دارد كه از ساعت 7/30 
صبح روز يكشنبه 5 خرداد ماه 1392 پذيراي شما بزرگوران باشد كه قرار است رأس ساعت 8 در چهارمين 

اجالس يك هفته در ميان گروه هم انديشي عرف پارلماني شركت فرماييد. 

استحضار داريد كه بر اساس دستورنامه مصوب گروه، نشست ها بايد رأس ساعت اعالم شده افتتاح شوند. 
اما اگر به نصاب نرسيده باشند، به استناد تصريح دستورنامه: تنها اقدام قانوني كه مي توان انجام داد، تعيين 
زمان تعويق نشست، تعويق نشست، تصويب پيشنهاد تنفس، يا انجام اقدام هايي براي كسب نصاب است. 

صفحه 337 دستورنامه. بند 3 

از آنجا كه رعايت قانون مشروع و مصوب يك گروه از سوي اعضاي همان گروه يك اصل است، از اعضاي 
محترم درخواست مي شود اگر رويه مندرج در دستورنامه را مناسب نمي دانند با دادن اخطار قبلي و رويه 
پيشنهادي خود نسبت به اصالح اين قسمت از دستورنامه اقدام فرمايند تا در فراخوان چهارمين نشست كه 
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اين  اختيار اعضاي محترم قرار خواهد گرفت، گنجانده شود. در غير  ايميل در  از طريق  عصر روز جمعه 
صورت، همه تالش كنيم تا پايبندي به قوانين مشروع را از پائين ترين سطوح تمرين كنيم. 

درخواست مي شود دريافت اين نامه را از هر طريق كه مناسب مي دانيد به منشي موقت اطالع دهيد 

 با احترامات شايسته. 
منشي موقت. داود حسيني 
دوشنبه 30 ارديهبشت 92

يك تجربه با ارزش
اكنون من خودم را جاي خوانندگاني فرضي قرار مي دهم كه شايد چند دهه بعد اين متن را بخوانند. در آن 
صورت، و به داليلي كه در ادامه توضيح مي دهم، آنان قادر نخواهند بود تمام معناهاي اين بازي كالمي را كه 

امروز در ميان ما انجام مي شود دريابند. 

در اين نامه من به دغدغه ها و پرسش ها و ترديد هاي متنعد و متنوعي پاسخ داده ام. مي گوشم به آن ها اشاره 
كنم تا روشن شود كه چطور در اين نامه كوتاه اين همه معنا مندرج است كه براي ديگراني كه در اين گروه 

بازي نمي كنند غيرقابل دريافت خواهد ماند. 

اول. مهندس بهشتي
با مهندس بهشتي بحث هاي مبسوطي در مورد قانون و مشروعيت آن داشته ايم. مهندس بهشتي در اين مورد 
ذهن بسيار قعال و قلب بسيار پرشوري دارد كه تا نكات پيچيده در اين عرصه را درك كند و توضيح دهد. به 
عنوان نمونه، روزي فيلم »آف سايد« جعفر پناهي مطرح بود. مهندس بهشتي اين پرسش را مطرح مي كرد كه 
آيا حضور دختران در وزشگاه آزادي كاري غيرقانوني بوده  است؟ به خاطر دارم كه در صحبت هايش اشاره 

كرد كه اين سؤال را با دانشجويان خود نيز مطرح كرده است. 

اخيراً هم كه خودم براي تهيه كتابي در خصوص تجربه كادر يك با وي گفتگو داشتم به برخي از رفتارهاي 
اعتراضي مردم اشاره كرد و اين نكته را هم خاطر نشان ساخت كه در واكنش به اين رفتارها عده اي نام آن را 

قانون گريزي مي نامند و آن را محصول استبداد شرقي يا آسيايي و اينجور حرف ها تلقي مي كنند. 

من با ذكر دو نمونه باال مي خواهم بر اين نكته تأكيد كنم كه فردي مانند بهشتي در مورد اينكه چه كاري قانوني 
و چه كاري غيرقانوني است خيلي فكر كرده است اما تا آنجا كه اكنون به نظرم مي رسد،  هيچگاه براي يافتن 
پاسخ اين سؤال ها تالش فكري مشتركي انجام نداده بوديم. من خودم كه پاسخ اين پرسش ها را به اين روشني 

كه در نامه مورد بحث به آن پرداخته ام نداشتم و خودم سال ها يه اين موضوع فكر كرده ام. 

مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان
به خاطر دارم يكي از بحث هاي مفصلي كه در هيأت مديره مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان بين من و دكتر 
رحماني درگرفت همين بود. در آن زمان باور عمومي ما اين بود كه رعايت قانون بخشي از كد اتيكز پزشكان 
بايد باشد. اما در عين حال روند تصويب قوانين غيرعادالنه را هم با چشم مي ديديم كه چطور يك گروه 
استبدادي از طريق يك فرايند به ظاهر مردم ساالر اما در واقع غير دموكراتيك، يك مشت نماينده نما را به 
مجلس مي فرستد و آنان هر مزخرفي را به نام قانون به تصويب مي رسانند و قواي قهريه هم براي اجراي آن ها 
دست به سركوب مردم مي زنند. به همين خاطر، اين روند متقلبانه، نه از طريق مطالعه كتب حقوقي بلكه از 
طريق مشاهده ي رفتار گروهي مستبد كه مي كوشند براي رفتار خود رداي قانوني فراهم كنند زير سؤال رفت. 
اما هنوز جوابي براي اينكه پس قانون مشروع كه بايد اخالقًا هم متوقع بود رعايت شود چه خصوصيتي بايد 

داشته باشد؟ 
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تجربه دارو و درمان
ترديد من نسبت به اخالقي بودن رعايت هر نوع قانوني به تجربه هاي قديم تر من برمي گردد: انتشار دارو و 

درمان. 

تا آنجا كه به خاطر مي آورم انتشار ترجمه ي بخشي از كد اتيكز انجمن پزشكي آمريكا كه براي پزشكان اين 
حق را قائل شده بود كه قوانين غيراخالقي را با هزينه خودشان ناديده بگيرند، با مخالفت آقاي جمالي بحري 
مواجهه شد كه قائم مقام مديرمسؤل بود و فكر مي كرد در جامعه اي كه سرتاپايش قانون شكني است ترويج 
اين انديشه ها مفيد نيستند. اما بحث ها جدي شد و من هشدار دادم كه تابعيت نامشروط از قوانين هم مي تواند 
براي همه مشكل ساز شود. پس بهتر است شرط ديگري براي قوانين در نظر گرفته شود و آن عادالنه بودن 
قانون است. در اين صورت، هر قانوني براي آنكه الرم الرعايت شود بايد هم عادالنه باشد و هم مصوب 
مشموالن آن قانون. بديهي است عادالنه بودن يك قانون محصول تعقل و استدالل فلسفي است. اما مشروعيت 

آن محصول تصويب از سوي يك گروه. 

همين انديشه بود كه سبب شد تا به اين نتيجه برسم كه صرف اكثريت براي مشروعيت بخشي به يك مصوبه 
كافي نيست. بلكه آن متن بايد به معناي كانتي يا سقراطي كلمه عادالنه هم باشد و بين شهروندان مشمول 

قانون بازي عادالنه ايجاد كند و زمين بازي تراز براي طرفين بازي فراهم آورد.

عدم مشروعيت حكومت ديني
همين تفكرات سبب شد تا به اين نتيجه برسم كه حكومت ديني حتي اگر اكثريت مردم يك حوزه قضايي 
هم آن را تأييد كنند، حكومتي عادالنه نخواهد بود. در نيتجه هر نوع تالش براي ايجاد و حفظ حكومت ديني 

تالشي است غيراخالقي.

بعد از اينكه به اين نتيجه رسيدم كم كم از رفتن به هيأت مديره انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري 
اجتناب كردم و حتي نظراتم را با صراحت مطرح كردم و از كساني خواستم تا اين نظراتم را به دكتر معيين 

كه رئيس هيأت مديره انجمن بود برسانند. نمي دانم رسانند يا نه؟ 

اخالق و رعايت قانون
حتي پيش از رسيدن به اين نقطه، با اخالقي شمردن رعايت هر قانوني در هيأت مديره انجمن ايراني اخالق 
در علوم و فناوري مخالفت مي كردم اما زورم نرسيد كه از گنجانده  شدن اين اصل در اصول اتيكز آن انجمن 
جلوگيري كنم. اين انجمن رعايت قوانين مصوب در نظام قضايي كشور را يك امر اخالقي تعريف كرد و به 
همين خاطر همكاري من با اين انجمن قطع شد. هرجند به صورت علني و رسمًا اين مطلب جايي مطرح 

نشد و من هم جز يك نفر در اين مورد با كسي حرف نزدم.

با همين توضيح ها روشن مي شود كه دست كم مهندس بهشتي، دكتر معين،  و جمالي بحري كه از مخاطبان 
اين نامه بوده اند، با اين بحث ها آشنا هستند. اما دامنه اين آشنايي به اين عده محدود نمي شود.

بازرگان ه و »پفيوزي«
بني اسدي، در  بازرگان يعني دكتر  با دادماد شادروان مهندس  تا  اين فرصت پيش آمده  تا كنون چند مورد 
اين مورد صحبت كنم كه منظور وي از اينكه مي گفت ما ملت پفيوزي هستيم چه بوده است؟ خودم فكر 
مي كنم منظورش اين است كه ما با »اصول« اخالقي پايبندي نداريم. البته، ما به »اصل« بقا باور داشته ايم. اما 
نتوانسته ايم »جامعه اي انساني« بنا كنيم كه اصل »قانون«  بر آن حاكم باشد و نه اصل »بقا«. و دليل اين نيز 
سرزميني است. به همين دليل معقدم جامعه ما براي گذر از »پفيوزي« به »انسانيت« بايد چنان رشد كند كه 
قلبًا به برخي اصول اخالقي برسد و به آن ها به مثابه يك ملت باور قلبي بيابد. امري كه تاريخي است و از 

دست اين و آن خارج است. 
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در چارچوب همين تأمالب بود كه هم به دكتر بني اسدي و هم به اقاي ابوالفضل بازرگان و حامد سحابي 
با صراحت گفتم كه اخالقًا كسي ملزم نيست قانون نامشروع و ناعادالنه را رعايت كند. بعد هم افزودم به 
اين دليل با صراحت در اين زمينه صحبت مي كنم كه مي دانم شركت شما در تدوين كد ايتكز انجمن هاي 
پروفشنال فعال است و شما تحت تأثير كد اتيكز انجمن هاي پروفشنال در كشورهاي توسعه يافته به اعضاي 
اين انجمن ها توصيه مي كنيد كه رعايت قانون يك اصل اخالقي است. در حاليكه اتفاقًا، رعايت كردن قانون 
نامشروع و غيرعادالنه است كه غيراخالقي است. با اين همه، هنوز براي خودم روشن نبود كه يك گروه چه 

نوع قانوني را بايد عادالنه و مشروع تلقي كند و به آن اخالقًا پايبند باشد؟ 

در پاسخ به همين سؤال آخري بود كه گاهي فكر كردم منشور حقوق بشر مي تواند به عنوان يك قانون مادر 
براي خلق قوانين ديگر تلقي شود. اما منشور حقوق بشر اين خاصيت »مادر« بودن را نداشت تا اينكه از طريق 
كتاب دستورنامه رابرت با مفهوم »قانون پارلمان« آشنا شدم كه مادر و سرچشمه ساير قوانين است و ساير 
قوانين كيفري و مدني نيز تحت حاكميت قانون پارلمان توليد و تصويب مي شوند. در نتيجه اين قانان پارلمان 
است كه اخالقًا بايد رعايت شود. و ساير قوانيني كه مشروط به قانون پارلمان تصويب شده باشد عادالنه و 
مشروع خواهند بود. پس مي توان از افراد عضو يك گروه كه قانون پارلمان يا يك فرائت مكتوب از آن را 
به عنوان دستورنامه به تصويب خود رسانده توقع داشت كه اخالقًا اين قانون را رعايت كنند. براي خودم و 
در اين مرحله از رشد فكري، اين دستاورهاي عظيم و ارزشمند و در حال حاضر منطقي و مستدل مي رسد. 

با توجه به اين سوابق است كه جمله زير معناهايي فراخ تر و فربه تري براي مخاطبان خود مي يابد: 

افتتاح  اعالم شده  بايد رأس ساعت  اساس دستورنامه مصوب گروه، نشست ها  بر  كه  داريد  استحضار 
شوند. اما اگر به نصاب نرسيده باشند، به استناد تصريح دستورنامه: تنها اقدام قانوني كه مي توان انجام 
براي  اقدام هايي  انجام  يا  تنفس،  پيشنهاد  تعويق نشست، تصويب  تعويق نشست،  تعيين زمان  داد، 

كسب نصاب است. صفحه 337 دستورنامه. بند 3 

از آنجا كه رعايت قانون مشروع و مصوب يك گروه از سوي اعضاي همان گروه يك اصل است، از 
اعضاي محترم درخواست مي شود اگر رويه مندرج در دستورنامه را مناسب نمي دانند با دادن اخطار قبلي 
و رويه پيشنهادي خود نسبت به اصالح اين قسمت از دستورنامه اقدام فرمايند تا در فراخوان چهارمين 
نشست كه عصر روز جمعه از طريق ايميل در اختيار اعضاي محترم قرار خواهد گرفت، گنجانده شود. 

در غير اين صورت، همه تالش كنيم تا پايبندي به قوانين مشروع را از پائين ترين سطوح تمرين كنيم. 

در متن فوق »اصل« رعايت اخالقي قانون به چند شرط موكول شده است: اول( مشروع بودن قانون، كه به 
معناي عادالنه بودن آن قانون است كه موضع فلسفه حقوق است،  دوم(  اينكه اين قانون عادالنه و مشروع 
از سوي يك گروه نيز به تصويب برسد. و سوم( اينكه حتي در چنين شرايطي هم فقط اعضاي همان گروه 
ملزم به رعايت آن قوانين هستند. پس اگر در سطح ملي اين شرايط حاكم باشد، فقط در آن صورت از آحاد 
يك ملت مي توان توقع داشت كه به قوانيني كه با اين شرايط توليد و تصويب مي شوند اخالقًا پايبند باشند. 

بومي سازي و هاضمه فرهنگي
يكي از دغدغه هاي بسياري از مردم فعلي ايران اين است كه آيا آنچه كه از غرب و از تمدن هاي غربي از طريق 
فرايند هاي عظيم و سيل آساي جهاني شدن وارد اين فرهنگ مي شوند مفيد هستند؟ و مردم بايد خودشان را 

تسليم آن ها كنند؟ 

بحث در اين مورد خيلي طوالني است و پرونده اين بحث تا مدت هاي طوالني باز خواهد ماند. اما حرف من 
اين است كه هر گروه مي تواند كل قواعد و دستورنامه رابرت را متناسب با سليقه و نيازهاي خود تعديل و 
تصحيح كند. در نتيجه اين سؤال، گرچه سؤال بسيار مهمي است اما در مورد قواعد دستورنامه رابرت صدق 
نمي كند. چون اين  ها استاندارد نيستند بلكه قواعد بازي هستند و اتفاقًا بسيار انعطاف پذير هستند و هر گروه 
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مي تواند متناسب با نيازهاي خود آن را اصالح كند. 

من خيلي تالش كردم تا موفق شدم اصل باال را در عمل به اعضاي گروه هم انديشي نشان بدهدم. به همين 
دليل اين هفته ها در هر فراخوان و در هر دستورجلسه اي روي اين نكته تأكيد مي كنم كه اعضاء مي توانند به 

سادگي و دادن يك اخطار قبلي هركجاي اين دستورنامه را مورد بازنگري و اصالح قرار دهند. 

دغدغه ي مهم بعدي:  خصوصيات رفتاري ايرانيان 
يكي ديگر از دغدغه هاي بسيار مهمي كه از سوي افراد مهمي مانند دكتر معين يا مهندس بهشتي يا دكتر بني 
اسدي مطرح شده اين است كه اين قواعد در يك فرهگ و در يك شرايط سياسي ديگري از سوي مردمي با 

خصوصيات ديگر ايجاد شده است. آيا با اين حساب، اين قواعد به درد مردم ما مي خورد؟ 

پاسخ من به اين پرسش نيز روشن بوده است. من مي گويم مردم ما به عنوان مثال شفاف نيستند و رودربايستي 
دارند. اين خصوصيت محصول وضعيت تاريخي و سرزميني ماست و به اين سادگي ها هم عوض نمي شود و 
عوض شدن اين خصوصيات تاريخي ملت ما امري تاريخي است و از طريق تحوالت تاريخي عوض مي شود. 
درست. اما ما نيز تصميم نداريم  كل ملت را عوض كنيم. بلكه با توجه به تحوالت اجتماعي، ما ناگزيريم 
برخي از رفتارهايمان را كه نامناسب هستند عوض كنيم. اما ما اعضاي همين گروه بايد با تمرين و تالش و 
حاكم كردن قواعد مناسب نسبت به تغيير رفتارهاي ناشايست خودمان و ساير اعضاي گروه تالش كنيم. و 
اگر چنين گروه هايي در كشور شكل بگيرد مي توان اميدوار بود كه به تدريخ فرهنگ عمومي را تحت تأثير 
قرار بدهند. اين پخس من نيز با استقبال مواجه شده است و بخشي از نامه »يادآوري« ني به همين جنبه از 

مباحث ما پرداخته است. به ويژه آنجا كه مي گويد: 

در غير اين صورت، همه تالش كنيم تا پايبندي به قوانين مشروع را از پائين ترين سطوح تمرين كنيم.

با اين توضيح ها اميدوارم براي آيندگان توضيح داده باشم كه چطور اين متن از سوي اعضاي گروه درك 
خواهد شد يا از سوي نويسنده انتظار مي رفته كه درك شود. و يك نكته مهم تر: در حاليكه در سطح جامعه 
تالش براي رسيدن به يك جامعه قانونمند و دوكراتيك به عنوان يك تمايل وجود دارد، اما حتي نخبگان 

جامعه ي ما چگون در حال تمرين كردن كوچكترين قواعد عادالنه و دموكراتيك هستند. 

مقاومت ادامه دارد
رغم  به  بگويم  است  كافي  نمونه  عنوان  به  دارد.  ادامه  نيز  تمرين هاي كوچك  همين  مورد  در  مقاومت  اما 
خانم  عبدالحسيني،  كيخسروي،  بهتشي،  آقايان  فقط  نامه ها،   اين  دريافت   اعالم  براي  مكرر  درخواست هاي 
بااليان، آقاي ابوترابي، و دكتر اميري به درخواست من پاسخ داده اند و هنوز نمي دانم چرا بقيه جواب نمي دهند 

و علت چيست؟ 

جلسه بعد از ظهر
امروز بعد از ظهر ساعت 2 بايد در كارگاه كارشناسان شركت كنم. ساعت حدود يك است. بايد دوش بگيرم. 

نهار بخورم و 2 آنجا باشم. مطلب براي نوشتن زياد است. مي گذارم براي بعد. اگر زنده ماندم. 
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پنجشنبه 2 خرداد 1392
به  امسال  از 2 خرداد 1376 شانزده سال گذشت و اگر رفسنجاني را رد صالحيت نمي كردند، 24 خرداد 
رد  خبر  ديروز  اما  مي شد.  قوي تر  مراتب  به   84 خرداد   22 و   76 خرداد  مجموع2  از  قوي  بسيار  احتمال 
صالحيت او كل كشور را حيرت زده كرد. در واكنش به اين رد صالحتيت دختر خميني براي نخستين بار 
افشاء كرد خميني در همان جا كه گفته بود خامنه اي براي رهبري مناسب است بعد از نام او اسم رفسنجاني را 
هم نقل كرده است. يعني معلوم شد، در تمام اين مدت از نظر خميني رفسنجاني هم صالحيت رهبري داشته 

اما خودش كه سكوت كرده بود هيچ،  خامنه اي هم هيچ اشاره اي به اين مطلب نكرده است. 

روشي كه هاشمي براي مواچهه با رد صالحيت انتخاب كرده سكوت است و اتفاقًا اين روش كه نوعي مظلوم 
نمايي است سبب مي شود كه به مرور موجي در حمايت از او شكل بگيرد كه مي تواند بسيار قوي هم بشود. 
فعاًل كه دختر و نوه ي خميني و پسر مطهري نامه هاي تكان دهنده اي نوشته اند و خيلي دشوار است قبول اينكه 
چنين اقبالي به هاشمي به همين سادگي فراموش شود. به نظرم كه هاشمي در رهبري نارضايتي مردم حتي از 

ميرحسين هم جلو افتاد. بايد ديد چه خواهد شد. 

در  كارگاه  اعضاي  خاطر ضرورت حضور  به  بود  قرار  ابتدآ  كه  شد  برگزار  شرايطي  در  معلمان  كارگاه  نشست  چهارمين 
نشست هايي كه احتماالً به انتخابات رياست جمهوري يا شوراها مربوط مي شد اصاًل برگزار نشود. اما خانم نقي ئي زنگ زد 
و پرسيد ظاهراً نشيتي كه قرار بود اعضاي كارگاه در آن شركت كنند منتفي شده است. آيا مي شود كارگاه را دوباره برگزار 
كنيم؟ من كه البته تصميم گرفته بودم در نشست ماهانه انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري بروم، قبول كردم و سرانجام 
چهارمين كارگاه با حضور 8 نفر از اعضاء برگزار شد. بحث در مورد رد صالحيت رفسنجاني خيلي داغ بود و به جاي 4/30 
كارگاه ساعت 5/30 شروع شد و تا 6/30 ادامه يافت. گزارشي كه از اين كارگاه براي اعضاي كارگاه ارسال كردم نكات مهم 

مطرح شده در آن را نشان مي دهد. آن گزارش را ورداربذار مي كنم:

با سالم 

گزارش نشست چهارم آموزش دستورنامه رابرت به پيوست تقديم مي شود. با توجه به نشاني ايميل ها به نظر 
مي رسد اين نامه بايد به دست افراد زير برسد: 

اربابي، آرمان جو، آذرافزا )مرضيه(،  ايزديان،  نقي ئي، رحيمي، دهقان، كاظمي، رئيسي، جوانمردي،  خانم ها: 
حسين نژاد 

و آقايان: مرد، هاشمي، آزادگان )فرهنگ( 
براي ساماندهي به گردش منظم اطالعات در بين تمام اعضاء از تمام كساني كه اين ايميل را دريافت مي كنند 

درخواست مي شود كه دريافت آن  را با ارسال يك ايميل به نشاني منشي موقت اعالم نمايند 
همين جا از خانم نقي ئي در خواست مي شود ترتيبي اتخاذ فرماييد كه گزارش نشست چهارم به دست تمام 
اعضاي گروه كه مايل به ادامه همكاري هستند رسانده شود و نتيجه را لطفًا و حتمًا به منشي موقت گروه 

گزارش فرمايند 
نيز اعضايي كه تا كنون نشاني ايميل خود را به منشي گروه نداده اند در اين مورد اقدام نمايند تا دستور جلسه 

بعدي براي آنان ايميل شود. 

با احترام. منشي موقت. داود حسيني 
پنجشنبه 2 خرداد 1392 

اما متن گزارش: 

گزارش چهارمين نشست كارگاه معلمان
چهاشبنه اول خرداد 1392

چهارمين نشست كارگاه آموزش دستورنامه رابرت معلمان )كادر معلمان( روز چهارشنبه اول خرداد 1392 با 
حضور 8 نفر از اعضاء در دفتر كادرها برگزار شد و به دليل غيبت تعدادي از اعضاء، درس جديد ارايه نشد و 

برخي قواعد مورد بررسي مجدد قرار گرفت.  
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برخي از نكات بررسي شده:
1. تفاوت نوبت دادن و نوبت گرفتن با صحن گرفتن و صحن دادن

2. معناي سه گانه »صحن«
3. تفاوت هاي »حق انحصاري شنيده شندن«  با »حق انحصاري حرف زدن« و تشريح علت اين تفاوت ها

تصويب  براي  مؤخذه  آراي  اكثريت  منفي، شرط  آراي  اخذ  توضيح ضرروت هاي  آراء،  4. روش شمارش 
پيشنهاد

5. محدوديت هاي رئيس جلسه در استفاده از حق شركت در مداكره و رأي دادن هنگام رأي گيري علني، و 
روش هاي رأي دادن رئيس جلسه هنگامي كه يك پيشنهاد با اختالف فقط يك رأي تصويب يا رد مي شود.

6. مرور انواع پيشنهاد تقاضا و سؤال
7. هنگامي كه پيشنهاد »سؤال پارلماني«  در دستور يا خارج از دستور است

7. اقدامات قانوني يك مجمع در غياب نصاب
8. قواعد ناظر بر تعيين تاريخ برگزاري اجالس هاي عادي يك گروه يا انجمن و شرايط تغيير اين تاريخ

9. تفاوت هاي روابط حقوقي متقابل موجود بين معلم و شاگردان در يك كالس با روابط حقوقي متقابل حاكم 
بين يك رئس و اعضاي يك مجمع: 

الف: در خصوص تأخير دانش آموزان در حضور در كالس با تأخير اعضا در حضور در مجمع
ب. فعال يا غيرفعال برخورد كردن دانش آموزان در كالس و اعضاء در مجامع

10. قواعد ناظر بر برخورد با عضوي كه در مجمع زياد حرف مي زند
11. قواعد ناظر بر طرز بيان رئيس جلسه و زمان نشستن و برخاستن وي 

مصوبات:
پنجمين نشست كارگاه معلمان روز چهارشنبه 8 خرداد ماه 1392 از ساعت 4 تا 6/30 در دفتر كادرها برگزار 

خواهد شد. نيم ساعت اول صرف پذيراتي و گپ هاي پيش از دستور مي شود. 

برنامه   پنجمن كارگاه:
پيش از اجالس از طريق ايميل به اطالع اعضاء  رسانده خواهد شد. 

منشي موقت. داود حسيني
پنجشنبه اول خرداد 1392

پيرامون يازده موردي كه در صورتجلسه ذكر شده بحث هاي خوبي درگرفت. بيشتر آن ها ماهيت پارلماني 
دارند اما چند مورد آن ها به روابط آئيني يا اتيكز معلمان ارتباط مي يابد. من عمداْ مباحث عرف پارلماني را 
با كد اتيكز معلمان مقايسه مي كنم با اين اميد كه به مرور معلمان را تشويق كنم تا بعد از آنكه تصميم گيري 
دسته جمعي را يادگرفتند نسبت به تدوين كد اتيكز معلمان هم اقدام كنند. شايد همين نكات كه االن به نظر 

مي رسد، بتواند براي شروع روند تدوين كد اتيكز معلمان مورد استناد قرار بگيرد. 

نكات حاشيه اي
مهم ترين نكته اين بود كه از بيش از 15 نفر عضو كارگاه، ديروز فقط 8 نفر در كارگاه شركت كردند. گفته شد 
كه علت اصلي آن فعاليت هاي انتخاباتي بود. خودم اينطور فكر نمي كنم. اين ها هم گرفتاري هاي خودشان را 
دارند. بعضي وقت مي توانند و بعضي وقت ها نمي توانند در جلسات شركت كنند. مرد ها خيلي كم تر حضور 

داشتند. فقط يك نفر. 

يك كيسه شكالت
همين يك نفر هم وقتي آمد با خودش يك كيسه از انواع شكالت آورد. فكر كردم براي خانه اش خريده 
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و سر راه به اينجا آمده است. اما گفت: نه براي بچه خريده ام. ولي فكر نمي كنم كسي از آن خورد. بعد از 
خاتمه كارگاه خودش چندتا از آن ها را نوش جان كرد و من هم باقي مانده  آن را گره زدم و در يك جاي 

امن گذاشتم تا مصرف نشود. 

موضوع دستمزد
در جريان گفتگو ها با خانم نقي ئي از من پرسيد كه آيا با اين قرار گذاشتن ها و به هم زدن ها اسباب دردسر من 
نشده است؟ برايش توضيح دادم كه در حال حاضر هدف اصلي زندگي من شده آموزش همين قواعد. بعد 
گفتم كه من نمي دانم چه طور روحانيان يا طبيبان بابت كارشان مزد مي گيرند. من اگر طبيب مي شدم از بابت 
درمان بيماران مزد نمي گرفتم. بعد توضيح دادم كه قباًل طبيبان منبع درآمد ديگري جز پزشكي داشته اند. باقي 
يا مزرعه اي داشته اند كه اموراتشان را از آن طريق مي چرخاندند و بابت طبابت از كسي پول نمي گرفتند. من 
هم مايلم همين طور عمل كنم. و بابت آموزش خودم مزدي نمي  خواهم. اما مايلم بابت هزينه هاي حاشيه اي 
افراد مبلغي پرداخت كنند به ويژه به اين خاطر كه اين روند حالت سياسي نيابد و بيشتر كسب و كار جلوه 
كند تا امنيت آن بهتر تأمين شود. خانم نقي ئي هم اطمينان داد كه كارها رو به راه است. البته مخفي نماند كه 

اوضاع مالي خانواده خوب نيست. اما هروقت دامنه خرج را محدود نكنم بي انتها مي نمايد. 

تأسيس انجمن هاي پارلمانتارين
امروز به خاطرم رسيد وقتي به صورت تمريني ايجاد يك سازمان دائمي را تمرين مي كنيم، آن سازمان دائمي 
تمريني يك انجمن پارلمانتارين باشد و هركس كه در پايان كار عضو انجمن شد به عنوان پارلمانتارين به كار 
خود ادامه دهد. براي اين ايده چند دليل دارم كه مهم ترين اش اين است كه به عنوان مثال، معلمان انجمن 
دارند و بايد اساسنامه آن را اصالح كنند. و من معلم نيستم و شايد نخواهند من عضو آن شوم. اما آنان به 
غم عضويت در انجمن معلمان مي توانند عضو يك انجمن پارلمانتارين هم بشوند. به هر حال فكر مي كنم به 
ايده ي خوبي رسيده ام و هر كار گاهي كه بعداً راه مي افتد ايجاد يك انجمن پارلمانتارين را تمرين مي كنند و 

درست همزمان با ختم دوره، از همايش ملي هم مدرك خواهند گرفت و عضو خواهد شد. 

ارزيابي كلي
از آموزش قواعد دستورنامه رابرت مي رود. فلسفه، اخالق، سياست، تاريخ،  به نظرم كارگاه ها بسيار فراتر 
منطق و تعليم و تربيت و پروفشن ها همه بخش هايي از مباحثي هستند كه در اين كارگاه ها مطرح مي شوند و 
به عنوان يك فعاليت اجتماعي كه مي تواند زير يك هدف آموزشي و پرورشي جلو برود، نقش تمدن سازي 

خود را ايفاء خواهد كرد. 

گزارش كارگاه كارشناسان
بدترين  ياز  يك  و  برگزار شد  ارديبهشت   31 سه شنبه  هم  شوراياري ها  كارشناسان  كارگاه  نشست  سومين 
كارگاه ها از آب درآمد. كاماًل آشكار بود كه در ميان كارشناسان استطكاك هايي بروز پيدا كرده و مناسبت دچار 
بحران شده است. اما هيچ يك از آنان هم نمي خواهند من را در جريان بگذارند. من هم كنجكاوي نكردم. 

اما شواهد كم نبود. 

طبق معمول ساعت 2 وارد ساختمان شدم. در سالن كارشناسان خانم ميالني، خانم طاعتي، آقاي نيك فالح و 
مظاهري و دو خانم جديد چادرچاقچوري با همان لباس هاي آخوندي پشت ميزهايشان نشسته بودند. سالم 
و احوالپرسي كردم و به طرف اتاق كنفرانس رفتم. قبل از ورود به اين اتاق به اتاق كارمندان سركشيدم. به 
نظرم رسيد سفيري سرش در كامپيوتر است. حواسش را پرت نكردم و وارد اتاق شدم. كمي بعد خانم طاعتي 
آمد و خبر داد كه در جلسه نمي آيد و مرخصي مي خواهد بگيرد. بعد از اتمام جلسه هم ديدم كه مظاهري 
و عبدالحسيني دو نفري به پارك شهر رفتند تا با هم سيگار بكشند. اين دو شاهد و شواهد و امارات ديگر 
حاكي از آن بود كه احتماالً بين طاعتي و مظاهري كه به احتمال زياد وارد روابط عاطفي پر مشاجره اي شده  اند، 
تنش هاي كاري و عاطفي با هم قاطي شده و مسائل گره خورده است و عبدالحسيني مي كوشد گره را باز كند. 
سفيري هم با اينكه آنجا بود در كارگاه  حضور نيافت و در پاسخ به نظر من كه »سفيري به موضوع عالقمند 
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شده«،  عبدالحسيني جواب داد: »اينطور نيست«. 

موضوع مهم نتيجه بررسي هاي شوراي نگهبان بود و مسأله اصلي اينكه صالحيت هاشمي رد مي شود يا نه؟ 
تحليل من اين بود كه رد خواهد شد. به نظرم عبدالحسيني موافق نبود. تا اينكه آقاي عليپور آمد. او براي انجام 
كاري به مأموريت رفته بود و مي توانست از آنجا به منزلش برود و در كارگاه  هم شركت نكند. اما از يكي از 
مناظق بسيار جنوبي تهران به جاي خانه به محل كار برگشته بود تا در كارگاه شركت كند: نشانه اي آشكار از 
عالقه او به اين مباحث. هم او بود كه گفت از منابع مثق شنيده كه هاشمي مشائي و قاليباف رد صالحيت شده 
است. بعد از اين خبر بود كه بحث ها باال گرفت و من از احتمال جنگ سوريه و اسرائيل صحبت كردم كه به 
نبردهاي سياسي داخلي هم جهت خواهد داد و بعد عبدالحسيني خاطره اي تعريف كرد كه ارزش نقل دارد.

جنگ در سوريه و سنگر  امام زمان
عبدالحسيني تعريف كرد كه چند زن از يكي از شهرهاي اطراف تهران )كه عبدالحسيني اسمش را گفت و من 
فراموش كردم اراك بود يا جاي ديگر( به چمران رئيس شوراي شهر تهران نامه مي نويسند و اطالع مي دهند 
كه آنان سنگري ساخته اند كه براي حفظ جان 200 نفر مناسب است اما به كمك احتياج دارند تا ظرفيت آن 
را به 2 هزار نفر افزيش دهند. عبدالحسيني در ادامه تعريف كرد زنان را دعوت مي كند و با آنان به گفتگو 
مي نشيند و از جمله از آنان مي پرسد كه امام زمان چرا گفته سنگر بسازيد؟ آنان جواب مي دهند كه به گفته 
امام زمان  جنگي در سوريه به راه خواهد افتاد كه دامن شما را هم خواهد گرفت و بهتر است كه براي حفظ 
خود سنگر بسازيد. عبدالحسيني از آنان مي پرسد:  چرا امام زمان به نايب برحقش آقاي خامنه صحبت نكرد 
كه تمام امكانات دست اوست و در آن صورت ديگر نيازي نبود كه شما دست به دامان اين و او آن شويد؟ 
خيلي كنجكاو شدم كه بدانم جواب زنان به اين پرسش چه بوده است؟ عبدالحسيني گفت: به من گفتند تو 
چيزي نمي فهمي و رفتند. بعد در واكنش به تحليل من از احتمال بروز جنگ اين طور خاطره اش را تمام كرد. 

حاال معلوم مي شود كه من نمي فهميدم!

حضور خانم زينالي
در همان آغاز جلسه بود كه خانم زينالي وارد جلسه شد. بعد عبدالحسيني توضيح داد كه از او خواسته است 
در اين جلسات حضور يابد تا خودش دريابد به اين مباحث عالقه دارد يا نه؟ در مورد اينكه كسي به جلسه 
اضافه شود، الزم ندانستند نطر من را هم بدانند. خانم زينالي در مديريت و امور مالي تحصيل كرده است و 
البد قرار است كمك كارشناسان باشد. چادرش كه به خصوص شبيه عباي آخوند هاست خيلي آزار دهنده 

است. به خصوص كه كنار خانم ميالني و شرفي مي نشسند كه معمولي تر لباس پوشيده اند. 

انجمن همسايگي يا بورد حاكميتي؟
من بحث را با اشاره به اساسنامه تيب انجمن  همسايگي شروع كردم كه خانم ميالني در اختيارم گذاشته بود و 
من گفته بودم كه اين انجمن ها با شوراياري ها تفاوت دارند. اما در اين جلسه گفتم كه اين انجمن ها ساختار 
منطقي تري دارند و اگر قرار است ما در جهت بهبود شوراياري ها حركت كنيم بايد آن ها را از اين وضعيت 
شترشيرپلنگ درآوريم. يا به سوي شوراحاكميتي برويم و يا انجمن هاي  همسايگي. بعد تفاوت اين دو ساختار 

را بررسي كردم. يكي انجمن است و يكي بورد. 

در ادامه همين بحث ها بود كه عليپور اساسنامه شورياري ها را در اختيارم قرار داد كه طبق آن ستاد حق دارد 
آئين نامه هاي شوراياري ها را تنظيم كند. فقط اصالح اساسنامه شوراياري هاست كه بايد به تصويب شوراي 
شهر برسد. جمع بندي من اين بود كه اين تفويض اختيار به ستاد امر خوبي است كه ما مي توانيم كار را جلو 
ببريم. پس اگر قرار است چيزي اصالح شود، آن چيز اساسنامه شوراياري هاست كه بايد به تصويب شوراي 

شهر برسد. 

بعد عليپور برخي از بندهاي اساسنامه را قرائت كرد به عنوان شاهدي بر اينكه خوب تنظيم شده است. اما 
اين طور نبود. همان بند اولي كه خواند مربوط به اعضاي علي البدل بود كه در غياب اعضاي اصلي وارد شورا 
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مي شوند تا شورا به نصاب برسد. من همين مسأله را به عنوان يك مشكل مورد بررسي قرار دادم و نتيجه 
گرفتم اين اساسنامه هم نياز به بازنگري كامل دارد. قرار شد يك نسخه از اساسنامه در اختيار من قرار دهند 
تا آن را با دقت وارسي كنم. اما هم آنان فراموش كردند و هم من. امروز طي نامه اي از خانم شرفي خواهم 

خواست تا يك نسخه از آن را برايم ارسال كند. 

جمعبندي 
در اين نشست كارشناسان نكات متعددي بررسي شد و آقاي عبدالحسيني نظرش اين بود كه اين نشست 
خيلي خوب بوده است. من چنين نظري نداشتم و فكر مي كنم يكي از تق و لق ترين كارگاه بود. هم به خاطر 
نبود سفيري و طاعتي و هم به خاطر مسأله حذف هاشمي، فضا مغشوش بود و بچه ها هم هيچ آينده روشني 
در چشم انداز خود نمي بينند و نمي دانند كه سرنوشت شوراياري ها بعد از انتخابات مخدوش شوراهاي شهر 

چه خواهد شد. 

همسايگي و حاكميتي
از  مقاله  دفتر رسيدم چند  به  وقتي  بود.  ارزشمند  انجمن هاي همسايگي  با  من  آشنايي  اين همه، صرف  با 
ويكيپديا در اين مورد خواندم و تصميم دارم اين هفته هم انجمن همسايگي و هم شوراهاي حكومتي را به 

جايي برسانم و هفته بعد با دست پرتر وارد كارگاه بشوم. 

مصمم هستم تا نشست بعدي،  اساسنامه شوراياري ها را هم با دقت مطالعه كنم و اگر قرار است چيزي براي 
اصالح به شوراي شهر بعدي ارايه شود،  اساسنامه باشد و آئين نامه ها را هم خودمان تنظيم خواهيم كرد. 

و اما گروه هم انديشي
تأثير شرايط اجتماعي ماه هاي اخير، خيلي برزخي است: از وقتي تصميم  وضعيت گروه هم انديشي تحت 
پايان سال  تراكم كاري  به  اول  براي شركت در كارگاه هاي آموزش دعوت كند،  افراد جديد  از  گرفت كه 
برخورديم، بعد به تعطيالت نوروزي و تا پايان خرداد هم به مسأله انتخابات و پيامدهاي آن. چيزي حدود 
5 ماه عالفي. در اين مدت آموزش قواعد جديد را هم به اين دليل كه فاصله آموزشي كارگاه هاي زياد نشود 
تعطيل كردم، در نتيجه گروه نه حالت آموزشي دارد و نه مي تواند تصميم هاي جدي مثل تصويب اساسنامه 

بگيرد و به همين داليل تق و لق به نظر مي رسد.

واكنش جمالي
به نظرم رسيده بود با انتشار اخبار كادرها و راه اندازي سايت و ميلينگ ليست به گروه حركت جديد بدهم كه 
اثر مثبت زيادي هم داشت اما ابتكار اخبار كادرها با مخالفت جمالي رو به رو شد و به رغم درخواست هاي 
مكرر جمالي هم فرصت نيافته تا با هم در اين مورد گفتگو كنيم. دلم مي خواست در جريان گفتگو با جمالي 
در مورد طرح توليد كتاب به صورت گروهي نيز مشورت كنم و بعد طرح آن را بنويسم و نسبت به اجراي 
آن آستين باال بزنم. اين كتاب نيز به كار گروه در دوران برزخ حركت خواهد داد. اما هنوز جمالي را نديده ام 
تا در اين مورد نيز با او مشورت كنم. امروز به نظرم رسيد كه همراه با دستور جلسه بعدي كه قرار است 
فردا براي گروه ارسال كنم طرح تهيه كتاب را نيز برايشان بفرستم تا به گروه تحركت بدهد. اين طرح هدف  

آموزشي دارد و اعضاي گروه هم انديشي را نيز وا مي دارد تا برخي از مباحث را بهتر بياموزند. 

دعوت از افراد جديد
بود  قرار  و  كردم  فعال تري  برخورد  كرده اند  معرفي  هم انديشي  گروه  اعضاي  كه  افرادي  با  فاصله،  اين  در 
گزارش اين برخورد ها را نيز بنويسم كه به يكي دو هفته قبل مربوط مي شوند. بنا بر اين خالصه ي آن ها را 

به اختصار نقل مي كنم: 

دكتر سپهري
چند روز قبل )پنجنشبه هفته قبل( با دكتر سپهري رئيس مؤسسه كار و تأمين اجتماعي تلفني صحبت كردم.  
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پارسال يك مالقات حضوري با او داشتم كه طي آن بخشي از كليات عرف پارلماني را به او معرفي كردم و 
چند پيشنهاد نيز به او ارايه دادم. از جمله را ه اندازي كارگاه براي كارشناسان اداره كل سازمان هاي كارگري و 
كارفرمايي و را ه اندزي يك مؤسسه آموزشي و پيش خريد كتاب. دكتر سپهري در مجموع استقبال كرد اما 
نظرش اين بود كه ويرايش 2011 كتاب را ترجمه كنم و از چاپ ويرايش 2000 آن صرف نظر شود. من قبول 
نكردم و گفتم شما ويرايش 2011 آن را بخريد كه چند سال بعد منتشر مي شود اما من مايلم ويرايش 2000 
را در هزار نسخه  هم كه شده زودتر چاپ كنم. در تماس اخير در مورد چاپ كتاب هم صحبت كردم و گفتم 
كه قرار شد آقاي عطارديان هم 100 نسخه از ويرايش 2000 را خريداري كند. به نظرم او هم متقاعد شده كه 

از همان چاپ 2000 هم حمايت كند. 

عالوه بر موضوع كتاب به من گفت كه با تعدادي از مسؤالن انجمن هاي كارگري و كارفرمايي در مورد من 
و كارم صحبت كرده است و به آنان توصيه كرده كه از طريق من با اين قواعد آشنا شوند. در مجمع از من 
خواست كه تا بعد از 20 خرداد كه از سفر بي مي گردد صبر كند. قبول كردم. از من خواست كه به عطاريان 

هم سالم برسانم كه يادم رفت.

دكتر آخوندي
دكتر عباس آخوندي را كه زمان وزير مسكن بود، آقاي عطارديان معرفي كرد. اما با توجه به تجربه دكتر معين 
به اين پيش داروي رسيده بودم كه حتي المقدور از مقامات دعوت نكنم. با اين همه، و به خصوص با توجه به 
اينكه اين هشدار را خود عطارديان داده بود بنا بر اين اگر دكتر آخوندي هم قرار بود مثل ساير مقامات باشد 
دست كم عطارديان نبايد او را معرفي مي كرد، تلفن او را از خانم بااليان گرفتم و به او زنگ زدم. خيلي مهربان 
و گرم بود و خيلي استقبال كرد و قرار شد كه گويا شنبه به دفتر او زنگ بزنم. اما وقتي زنگ زدم منشي او 
گفت كه منتظر تلفن شما بود. ولي درگير يك كار است و چند روز آتي تماس مي گيريم يا تماس بگيريد. در 

هر حال بعد از آن تماس ديگر تماس نگرفتم و شايد به زودي بار ديگر با او تماس بگيرم. 

دوستان مهندس گلسرخي
با برخي از دوستان مهندس گلسرخي هم تماس گرفتم. رامينه و فخر صمدي در گير نقل و انتقال مديريت 
در انجمن مشاوران هستند. نوراني در گير انتخاب مديرعامل در مؤسسه احداث، تاالي و پويشمن استقبال 
كردند. مهندس احمدي كارگاه شنبه را انتخاب كرد و ايميليش برگشت مي خورد. سعادتمند جواب نداد و در 

كل همه چيز پا در هواست. و همين پا در هوايي نيز يكي از خصوصيات ما ايرانيان است انگار. 

دوستان بني اسدي
براي دوستان دكتر بني اسدي ايميل زدم و تاريخ كارگاه هاي را اعالم كردم. اما غالبًا جوابي نداده اند. حامد 

سحابي، بازرگان، سپهر محمدي و رجائي تعيين تكليف شده اند. باقي مانده جوابي نداده اند.  

ساير دوستان
روي دوستان شهرياري كه زياد حساب نمي شود كرد. از دوستان دكتر معين هم فقط دكتر ثبوتي كارگاه خود 
را تعيين كرده است. دكتر توفيقي و دكتر فراستخواه دست كم جواب ايميل را داداه اند و گفته اند كه تا بعد از 
خرداد رويشان حساب نكنم. بقيه به ايميل هاي من هم جواب نداده اند. آقاي كيخسروي كه اعتبار خودش هم 
زير سؤال است چه برسد به دوستانش. جمالي هم كه هيچ كس را معرفي نكرد. بهشتي نيز هيأت مديره خانه 
سينما را معرفي كرد كه آن هم با لجاجت هاي من فقط امير اثباتي يك بار به دفتر آمد و كليات عرف پارلماني 
را به او معرفي كردم و قرار شد خبرم كند. از دوستان خودم هم فقط سعيد اردهالي اعالم آمادگي كرده است. 

دكتر شيرازي كه مي گفت كنگره دارد. دكتر پيمان و همسرش نيز حتي به ايميل ها هم جواب ندادند.

مشت نمونه خروار
اگر اين مشت از نخبگان ايراني نمونه اي از خروار باشد بايد همچنان با قائد هم عقيده بود كه هرچه ايران را 

كم تر بشناسيم شايد بتوانيم بيشتر دوستش داشته باشيم. . . 
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چشم انداز نزديك
در كوتاه مدت براي هر عرصه فعاليت هاي زير را بر عهده دارم:

1. آماده سازي ترجمه ها
دراين زمينه بايد صحبت هايم را با سعيد نهايي كنم كه كار حروفچيني و ايجاد نمايه و ارجاعات در نهايت 
با من خواهد بود يا با ناشر؟ و اگر بر عهده من افتاد بايد كمك اين ديزان را بخوانم، يك ماشين هم در خانه 
نصب كنم و كار ويرايش و نهايي سازي كتاب را با جديد دست بگيرم. البته بعد از نقد شدن نخستين قرارداد 

پيش خريد. 

2. توليد كتاب مدخل
ايراني بسيار حياتي است. اين كتاب  توليد يك كتاب مدخل براي معرفي دستورنامه رابرت براي خواننده 
مهم ترين و مبرم ترين قواعد را به روشي كه براي خواننده ايراني راحت باشد معرفي خواهد كرد. در نوشتن 
اين كتاب مصميم هستم. اما بايد ديد كه اگر در گفتگو با كادر يك تهيه شود مفيد تر است يا بدون وابستگي 

به آنان و به عنوا ن يك كتاب كادرها؟ 

3. راه اندازي اخبار كادرها، سايت و ميلينگ ليست براي كادرها
اين كارها را بعد از تعيين تكليف با مخالفت  خواني آقاي جمالي دست خواهم گرفت. 

4. اقدام براي ايجاد مؤسسه
بعد از بازگشت آقاي دكتر سپهري اين كار را هم كليد خواهم زد. در عين حال به فكر ايجاد يك مؤسسه 

آموزش عالي هم در اين زمينه فكر خواهم كرد. دكتر اميري در اين زمينه دوم مي تواند كمك باشد.

5. ايجاد شعب انجمن هاي پارلمانتارين ها
به نظرم منطقي تر است كه كادرها هر كدام، البته اگر خودشان هم موافق بودند، ايجاد يك انجمن پارلمانتارين 

را به عنوان هدف پايلوت كنند. در اين صورت خودم در شكل گيري اين انجمن ها نقش خواهم داشت.

6. ساماندهي به بورد پروفشني
به  انداخت و نسبت  بورد را هم جلو  ايجاد  بيافتد مي توان روند  پارلمانتارين جلو  انجمن هاي  اگر تشكيل 

صدور گواهينامه اقدام كرد تا بتوانند انجمن را سازماندهي كنند. 

7. تحقيق در مورد انجمن هاي همسايگي و حكومت هاي محلي
به نظرم تحقيق در مورد نكات فوق نيز بايد در دستور كارم قرار بگيرد و قرار گرفته است. 

8. كد اتيكز معلمان
فكر مي كنم بايد مطالعه ي انجمن هاي معلمان كشورهاي ديگر را نيز در دستور كارم بگذارم. به خصوص 

تدوين كد اتيكز آنان را. 

اين عرصه  به  امور كه  بقيه  از گزارش  پارلماني است.  برنامه هاي من در قلمرو عرف  از  اين ها برخي  البته 
ارتباطي ندارد صرف نظر مي كنم. 



140

يكشنبه 5 خرداد 1392
امروز چهارمين اجالس كارگاه هم انديشي عرف پارلماني در دفتر كادرها برگزار شد و به نصاب نرسيد. ديروز 
در دانشكده مديريت دانشگاه تهران كليات عرف پارلماني را در نشستي متشكل از 10 نفر از مدعوان دكتر 
مجتبي اميري معرفي كردم. فرداشب هم قرار است كليات عرف پارلماني را به گروهي از دوستان مهندس 
رزم خواه معرفي كنم. عصر جمعه را به وب گردي براي يافتن اسنادي در خصوص حكومت هاي محلي و 
انجمن هاي محالت پرداختم. حاصل كار يافتن يك مجمعوعه از اساسنامه ها و آئين نامه هاي شوراهاي محلي 
و انجمن هاي محالت بود كه در تمام آن ها دستورنامه رابرت به عنوان مرجع پارلماني معرفي شده اند. اين 
اسناد را امروز در اختيار آقاي عبدالحسيني گذاشتم كه بسيار خوشحال شد. در همين فاصله با افرادي مانند 
دكتر منوچهري نايب رئيس هيأت مديره كانون وكالي مركز، آقاي عيسي اميني و دكتر شهابازي نيا هم صحبت 
كردم. پيشنهاد پيش خريد 50 نسخه از كتاب از سوي دانشكده مديريت دانشگاه تهران نيز مطرح شده است. 

اين نكات را در ادامه گزارش مي دهم. 

واكنش ها به عدم حصول نصاب
در نشست امروز واكنش ها به تكرار عدم حصول نصاب دارد جدي مي شود. من منتظر بودم كه كم توجهي 
برخي از دوستان به شركت منظم در اجالس ها منجر به اعتراض حاضران شود تا براي اين رفتار خالف قاعده 
چاره انديشي شود. اين اتفاق امروز رخ داد. هرچند به رغم عدم نصاب كارهاي مفيدي صورت گرفت. پيش 

از ادامه گزارش، دستور چهارمين اجالس ورداربذار مي شود: 

دستور چهارمين اجالس كارگاه هم انديشي عرف پارلماني در سال دوم
يكشنبه 5 خرداد 1392

چهارمين اجالس يك هفته درميان كارگاه هم انديشي عرف پارلماني در سال 1392 رأس ساعت 8 صبح 
روز يكشنبه 22 ارديبهشت 1392 در دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت، به نشاني: خيابان كريم خان 
زند، خيابان آبان شمالي )دكتر عضدي(، خيابان پزشك، شماره 6، زنگ 3 )طبقه همكف غربي( با تلفن شماره 
را خواهد داشت و مدعوان عزيز  ميزباني شما  افتخار  برگزار خواهد شد. منشي موقت گروه   88911017

مي توانند از ساعت 7/30 در محل حاضر شوند و به صرف صبحانه و بحث هاي پيش از دستور بپردازند. 

گزارش  اعضاء
1. گزارش اعضاء از فعاليت هاي خود براي ارتقاء عرف پارلماني و تال ش هاي صورت گرفته براي سازماندهي 

به كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت و ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آتي. 

2. گزارش منشي موقت از پيشرفت در ترويج دستورنامه رابرت در ساير كارگاه هاي آموزشي و نيز روند 
ترجمه و چاپ كتاب »دستورنامه رابرت«.

قالب كتابي كه قرار  پيشرفت تدوين گزارش عملكرد سال 91 گروه در  از روند  3. گزارش منشي موقت 
است به عنوان مدخلي بر آموزش و معرفي »دستورنامه رابرت« به صورت علني منتشر شود، و ارايه حدود 
40 موضوع به صحن با اين هدف كه هر يك از اعضاء حدود 4 موضوع انتخاب  كنند و گفتگو  با هر يك 
از آنان حول همين 4 موضوع و در راستاي همان چهار سؤالي كه قباًل تقديم اعضاي محترم شده، صورت 

خواهد گرفت. 

نكات آموزشي
مرور قواعد ناظر بر روند تأسيس يك سازمان دائمي، انجمن موقت )صص 515 و 516 مرجع پارلماني گروه( 

و قواعد ناظر بر نصاب )صص 335 تا 340 همان كتاب( 

اخطار قبلي براي اصالح دستورنامه
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1. با توجه به ابراز عالقه ي آقايان مهندسان سيد محمد بهشتي و محمد عطارديان به ادامه عضويت خود در 
گروه هم  انديشي عرف پارلماني و در عين حال معذوريت آنان از شركت در تمام اجالس هاي گروه، داود 
حسيني با اخطار قبلي پيشنهاد خواهد داد كه به رغم افزايش تعداد گروه به 12 نفر، نصاب مجامع گروه به 
جاي 7 نفر 5 نفر تعيين شود و نكات آموزشي ارايه شده در نشست ها به صورت مناسب به غائبان آموزش 

داده شود.

)اسحتضار داريد كه در حال حاضر تعداد اعضاي گروه 10 نفر و نصاب گروه 6 نفر است و اين پيشنهاد در 
نشست آتي فقط در صورتي قابل طرح است كه به نصاب رسيده باشد و دو سوم رأي مثبت آراء مؤخوذه 
پذيرش  به  ملزم  گروه  عضو   12 تمام  پس  آن  از  مصوبه،  اصالح  اين  تصويب  در صورت  كند.  كسب  را 
مصوبات يك گروه 5 نفره خواهند بود كه پيشنهادهايشان حداقل با 3 رأي مثبت مي تواند تصويب شود اما 
پيشنهادهايشان براي اصالح دستورنامه و آئين نامه گروه مستلزم اخطار قبلي و 4 رأي مثبت آراء مؤخذه در 

نشستي خواهد بود كه دست كم 5 نفر در آن شركت كرده باشند(. 

2. داود حسيني اخطار قبلي مي دهد كه آن بخش از مرجع پارلماني گروه كه به »رويه در بوردهاي كوچك« 
مي پردازد، ناديده گرفته شود.  

خاطر نشان مي شود طبق مرجع پارلماني گروه، در نشست هاي كم تر از دوجين، برخي از قواعد ناديده گرفته 
مي شوند. مرجع پارلماني گروه در اين زمينه مي گويد:

رويه در بوردهاي كوچك. در نشس ت 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 ياعرف 
در هر بورد خاص)كه بايد صرف نظر از اينكه چه تعداد اعضاء حاضر مي شوند به شكل يكنواخت رعايت 
شود(، معموالً مي تواند طرح پيشنهاد كند و به تمام پيشنهادها رأي بدهد. )صص 454 تا455 مرجع پارلماني 

گروه(.
در صورت تصويب پيشنهاد ناديده گرفتن اين بخش از مرجع پارلماني، در مجامع گروه قواعد دستورنامه به 

صورت كامل رعايت خواهد شد.

كارجديد
به عنوان نمونه، پيشنهاد قطعنامه »بيانيه هدف« گروه.

با احترام. منشي موقت .داود حسيني
 جمعه 3 خرداد 1392
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پشتخواني دستور اجالس
توضيح  را  زيادي  نكات  پارلماني  هم انديشي عرف  كارگاه  اجالس  دقيق صورت چهارمين  مطالعه  هرچند 
مي دهد، اما نكاتي هم هست كه براي دريافت آن ها به پشتخواني دستور اجالس نياز داد. از عنوان همين 

دستور اجالس شروع كنم.

اصطالح  دو  مرور  به  كه  مي دهد  نشان  تجربه  اما  دارم،  ترديد  انتخاب  اين  بودن  مطلوب  در  هنوز  هرچند 
»اجالس« براي »سشن« و »جلسه« براي »ميتنيگ« در گروه ما دارد جا مي افتد. 

اجالس و جلسه در سازمان هاي موقت
نكته دوم توجه كردن به مفهوم »سازمان موقت« است. بر اساس اين مفهوم، هرگاه روند تأسيس يك سازمان 
دائمي در دو تا سه جلسه خاتمه نيابد، سازمان موقتي شكل مي گيرد با رئيس و منشي موقت كه بايد قواعدي 
براي خود داشته باشد. اگر اين سازمان موقت زمان برگزاري اجالس هاي خود را مشخص كند، هر جلسه 
يك اجالس هم خواهد بود. اما اگر اجالس ها با فراخوان رئيس صورت بگيرد يا در هر جلسه زمان نشست 
جلسه بعدي تعيين شود، مجموعه ي جلسه ها يك اجالس را تشكيل مي دهند. با اين تعاريف، مجامع سازمان 
موقت ما هر كدام يك اجالس هستند و به همين دليل در صورت ها و دستور ها از آن به عنوان »اجالس« نام 

برده ام. به موقع اين نكته را براي ديگران توضيح خواهم داد. 

بندهاي يك، دو و سه دستورجلسه به نكاتي پرداخته اند كه نتيجه ي آن در صورت اجالس چهارم آمده است. 
به همين خاطر و براي ناتكراري نكات اين صورت ورداربذار مي شود: 

صورت چهارمين اجالس كارگاه هم انديشي عرف پارلماني
يكشنبه 5 خرداد 1392

چهارمين اجالس كارگاه هم انديشي عرف پارلماني در سال 92، روز يكشنبه 5 خرداد 1392 در دفتر »كارگاه هاي 
اموزش دستورنامه رابرت« )كادرها( برگزار شد و به نصاب نرسيد. 

مصوبات
در اين جلسه، پيشنهاد شد در راستاي تالش براي حصول نصاب در  اجالس هاي آتي گروه، نام حاضران در اين 

اجالس در صورتجلسه قيد شود. اين پيشنهاد بدون مداكره و اخذ رأي تصويب شد.

خاطر نشان مي كند تصميم فوق طبق مفاد مرجع پارلماني مصوب گروه در دستور است. 

حاضران در اجالس چهارم
1. آقاي دكتر مجتبي اميري

2. آقاي علي اكبر عبدالحسيني
3. آقاي مهندس علي اصغر گلسرخي

4. منشي موقت. اينجانب داود حسيني

گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضاي گروه هم انديشي

الف: دكتر اميري
1. به دعوت دكتر اميري ده نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها، دانشجويان نخبه دكتري، و اعضاء مجامع مهم 
تصميم گيري ساعت 15 روز شنبه 4 خرداد ماه 1392 در كارگاهي در دانشكده مديريت دانشگاه تهران شركت 
كردند و در اين جلسه كليات كتاب دستورنامه رابرت معرفي شد. قرار است اين افراد، بعد از آشنايي با بسته ي 

اوليه قواعد قانون پارلمان و در صورت احراز شرايط به نشست هم انديشي عرف پارلماني دعوت شوند. 
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2. آقاي دكتر اميري از سوي دانشكده مديريت دانشگاه تهران آمادگي پيش خريد 50 نسخه از كتاب دستورنامه 
رابرت را اعالم كرد. قرار شد فاكتور پيش خريد تهيه و به ايشان تسليم شود. 

ب. آقاي علي اكبر عبدالحسيني
1. آقاي عبدالحسيني به عنوان دبيرستاد اجرايي شوراياري هاي تهران با مفاد قرارداد پيش خريد 400 نسخه از 
كتاب قواعد اداره شوراها و انواع مجامع تصميم گيري و سازمان هاي انتخابي - دستورنامه رابرت، و خالصه ي 

آن موافقت كرده و قرار است دو ماه بعد از امضاي اين قرارداد نخستين چاپ كتاب منتشر شود. 
2. آقاي عبدالحسيني همچنين يكي از استادان دانشگاه و مشاوران ستاد اجرايي شوراياري ها را براي شركت 

در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت معرفي كرد. 

پ. آقاي مهندس علي اصغر گلسرخي
1. آقاي مهندس محمد احمدي رئيس هيأت مديره انجمن صنفي شركت هاي پيمانكار تأسيسات و تجهيزات 
صنعتي ايران كه از سوي مهندس گلسرخي براي عضويت در گروه هم انديشي عرف پارلماني دعوت شده است، 
آمادگي خود را براي شركت در كارگاه هاي روز هاي شنبه اعالم كرد. وي همچنين از پيشنهاد پيش خريد تعدادي 

از نسخ كتاب دستورنامه رابرت براي ارايه به انجمن هاي فعال در صنعت احداث استقبال استقبال كرد. 
2. ساير مدعوان آقاي مهندس گلسرخي نيز عمدتًا عالقمندي خود براي شركت در گروه هم انديشي عرف 

پارلماني را اعالم كرده اند اما تا كنون كارگاه مناسب را انتخاب و اعالم نكرده اند. 

ت. اينجانب داود حسيني
1. قرار است شامگاه فردا دوشنبه كليات عرف پارلماني به تعدادي از دوستان مهندس رزم خواه معرفي شود. 

2. آقاي مرتضي شهبازي نيا استاديار دانشگاه تربيت مدرس و از اعضاي هيأت مديره كانون وكالي مركزي كه 
از سوي آقاي كيخسروي دعوت شده  است، عالقمندي خود براي شركت در كارگاه هاي آموزش دستورنامه 
رابرت را اعالم كرد. قرار است طي روز هاي آتي وي يكي از كارگاه هاي اعالم شده را انتخاب و نتيجه را به 

منشي موقت اعالم كند. 
3. دو نفر از مدعوان آقاي دكتر معيين در پاسخ به درخواست منشي موقت مبني بر انتخاب كارگاه  مطلوب 
از ميان كارگاه هاي اعالم شده، خاطر نشان ساخته اند كه تا پايان خرداد قادر به شركت در كارگاه ها نخواهند 
بود. آقاي دكتر ثبوتي كارگاه روز پنجشنبه را انتخاب كرده است. آقاي دكتر رضا منصوري قادر به شركت در 

كارگاه ها نيستند و بقيه تا كنون جوابي نداده اند. 
4. از مدعوان آقاي دكتر بني اسدي، تا كنون آقايان ابوالفضل بازرگان، حامد سحابي و مهندس سپهر محمدي 

كارگاه  روز پنجشنبه را انتخاب و اعالم كرده اند. 
5. آقاي دكتر عباس آخوندي از مدعوان آقاي مهندس عطارديان آمادگي خود را براي آشنايي با كليات عرف 

پارلماني اعالم كرده است. 
6. آقاي سعيد اردهالي ناشر كتاب دستورنامه رابرت و از مدعوان اينجانب منشي موقت، آمادگي خود را براي 

شركت در كارگاه  روز هاي پنجشنبه اعالم كرده است. 
7. طي نخستين نشست، كليات عرف پارلماني به آقاي امير اثباتي يكي از اعضاي هيأت مديره خانه سينما 
معرفي شد. وي از سوي آقاي مهندس سيد محمد بهشتي معرفي شده است. قرار است به زودي برنامه خود 

را براي همكاري هاي بعدي در اين زمينه اعالم كند. 
8. پيش نويس فاكتور پيش خريد 100 نسخه از كتاب دستورنامه رابرت و خالصه ي آن كه از سوي ناشر صادر 

شده بود، از طريق ايميل براي آقاي مهندس عطارديان ارسال شده است. 
10. منشي موقت گزارشي در مورد طرز تهيه ي گروهي كتابي )با نام موقت(  »مدخلي بر دستورنامه رابرت«  
را  ارايه داد و پيشنهاد دكتر اميري مبني بر ارايه فهرست موضوع ها به اعضاي گروه از طريق نامه و پيگيري 
دريافت پاسخ اعضا براي درج در كتاب مذكور بدون مذاكره و اخذ رأي تصويب شد. )مسؤليت اين مصوبه 

نيز برعهده ي حاضران در نشست است و بايد در اجالس با نصاب بعدي به تصويب برسد(. 
)خاطر نشان مي كند، قرار است حدود 40 قاعده از مبرم ترين و پرمصرف ترين قواعد قانون پارلمان انتخاب و 
از طريق گفتگو با اعضاء به زبان ساده توضيح داده شود. مغايرت  هاي قوانين ملي و عرف پارلماني ما با اين 
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قواعد توصيف شده و راهكاري حل آن مغايرت ها نيز بررسي و پيشنهاد خواهد شد همچين قرار است در 
اين كتاب، هدف ها و فعاليت هاي گروه هم انديشي عرف پارلماني نيز معرفي شود. اگر محصول نهايي چيز 

دندانگيري از آب درآيد، و بعد از تصويب گروه مي توان نسبت به نشر آن به نام گروه اقدام كرد(. 

نشست بعدي ساعت 8 صبح روز يكشنبه 19 خرداد ماه 1392 در دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت 
آغاز مي شود. دوستان گرامي مي توانند از ساعت 7/30 براي صرف صبحانه ي سرپايي و گپ هاي پيش از 

دستور به ميزبان خود افتخار دهند. 

همين  جا از اعضاي محترمي كه اخطار قبلي براي اصالح مصوبات دارند درخواست مي شود جهت درج در 
صورتجلسه نشستي آتي به منشي موقت اعالم فرمايند. 

برنامه نشست آتي عصر روز جمعه 17 خرداد 1392 به نشاني ال نامه اعضاء ارسال خواهد شد. 

منشي موقت. داود حسيني
يكشنبه 5 خرداد 1392

با مرور و مقايسه ي دستور و صورت اجالس چهارم نكات زيادي روشن مي شود. اين نكات نيازي به تكرار 
ندارند. اما برخي حاشيه هاي جالب نيز جريان داشت كه اتفاقًا مهم هستند و در اين صورت و دستور نيامده 

كه بايد به آن ها پرداخت.

معرفي سالم زاده
وقتي نوبت گزارش به عبدالحسيني رسيد گفت كه آقاي سالم زاده را براي عضويت در گروه معرفي مي كند. 
من سالم زاده را در ستاد اجرايي شوراياري ها ديده ام. او همسر خانم شرفي يكي از كارشناسان ستاد است. در 
همان نشست اولي كه او را ديدم كمي در مورد عرف پارلماني با او صحبت كردم و سعي داشتم تشويقش كنم 
تا هم خودش اين قواعد را ياد بگيرد و هم در محافل دانشجويي و آكادميك نسبت به معرفي آن تالش كند. 
او از جمله يكي از نويسندگان نطق هاي مسجدجامعي هم بايد باشد. با اين همه، به عبدالحسيني تذكر دادم كه 
اين گروه تصويب كرده تمام مدعواني كه از سوي ساير اعضاء دعوت مي شوند بدون رأي گيري به عضويت 
در گروه پذيرفته شوند. بنا بر اين مصوبه، هركس را كه شما معرفي كنيد جمع هم او را خواهد پذيرفت. اما 
شما هم سعي كنيد افرادي را دعوت و معرفي كنيد كه با بقيه افراد هم تراز باشند و اگر كنار فردي مانند دكتر 
معيين نشست، باعث نشود كه دكتر معين در نشست هاي آتي  حضور نيابد. بعد به تجربه خودم در اين زمينه 
اشاره كردم و گفتم از ميان تمام كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها من فقط شما را براي عضويت درگروه 
دعوت كردم و شما شاهد بوديد كه برخي از همكاران خود شما از اين بابت ناراحت شدند. اما من تأكيد 
كردم كه به اعتبار شناختي كه از شخصيت شما پيدا كردم و بدون توجه به سمت فعلي شما از شما دعوت 
مي كنم در اين گروه عضو شويد. درست است؟ تأييد كرد و توافق كرديم كه سالم زاده در كارگاه هاي عرف 

پارلماني شركت كند اما هنوز در مورد دعوت او به گروه هم انديشي تصميم گيري نشود. 

تأثير اين گفتگو بر دكتر اميري و مهندس گلسرخي
درست بعد از ختم اين گفتگو بود كه دكتر اميري گفت از ميان دوستان من هم بعد از آنكه شما صالحيتشان 
را تأييد كرديد دعوت خواهيم كرد. و اين دقيقًا همان پيشنهادي بود كه مهندس گلسرخي در روز هاي اوليه اي 
كه اين بحث ها مطرح شد ارايه داد. او اصرار داشت از ميان كساني كه از سوي اعضاء دعوت مي شود، من 
هم به عنوان معلم و صاحب نظر كساني را كه براي حضور در اين كارگاه ها مناسب مي دانم انتخاب كنم. اما 
من قبول نكردم و هنوز هم قبول ندارم. اما تأكيد مي كنم كه افراد بايد شخصيت هاي مهمي باشند و بتوانند 
تأثير زيادي بر اطرافيان خود داشته باشند. نمي دانم سالم زاده اين خصوصيت را دارد يا نه. اما عبدالحسيني 
با همين اشاره به اين نتيجه رسيد كه سالم زاده براي شركت در كارگاه  مناسب است اما براي شركت در 
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كارگاه هم انديشي مناسب نيست. با اين همه، بعد از حدود يك سال، به مرور انگيزه براي معرفي كليات عرف 
پارلماني به دوستان در ميان اعضاي كارگاه هم انديشي دارد رواج مي يابد. 

پيشنهاد تأليف كتاب
در جريان همين نشست بود كه به صورت غيررسمي مسأله انجمن هاي محالت در اياالت متحد مطرح شد. 
من عصر روز جمعه ساعت ها وب گردي كردم و از وب سايت حكومت محلي پروتنلند در ارگان آئين نامه ده 
انجمن محلي، هدف ها و ارزش هاي اداره مشاركت محالت، كد اتيكز شورا و بخش مربوط به اداره شواري 
شهر از قانون حكومت محلي پورتلند را پرينت گرفتم تا در نشست روز سه شنبه كارشناسان آن ها را به بحث 
بگذارم. اما آقاي عبدالحسيني بسيار مشتاق بود و اسناد را به او دادم تا با خود ببرد. به من گفت كه مي دهد 
به خانم ميالني ترجمه كند. گفتم بين تمام كارشناسان توزيع كن و آنان را تشويق كن تا ترجمه كنند و به 
فراگيري انگليسي بپردازند. از توصيه من استقبال كرد و من در ادامه توضيح دادم كه وقتي گوگول كل صفحه 

را با يك دكمه ترجمه مي كند ديگر هم بايد با انگليسي كار كنند. 

وقتي كمي در مورد اين مسائل صحبت كردم ديدم عبدالحسيني براي اولين بار از تصميم ستاد براي تأليف 
كتابي سخن گفت كه قرار است تجربه هاي حكومت هاي محلي در ده كشور را بررسي كند. بعد به من پيشنهاد 
كرد كه تأليف اين كتاب را بر عهده بگيرم. خيلي خودم را مشتاق نشان ندادم. نمي دانم پيش از اين تجربه 
قرار بود چه كسي اين كتاب را تأليف كند؟ چه كسي ايده و طرح آن را داده است؟ اين كفش را براي پاي 
چه كسي دوخته اند؟ و آيا اخالقي است كه وسط كار طراحي اين طرح جا به جا شود؟ ظاهراً عبدالحسيني 

ترديد ندارد كه من انتخاب مناسبي براي تهيه آن كتاب هستم. 

نكات مهم
1. اين كه هيچ كدام از آئين نامه هاي انجمن هاي محلي يك شهر هم مانند هم نيستند نشان مي دهد كه اين 
آئين نامه ها نه بر اساس يك اساسنامه تيپ بلكه بر اساس اراده ي مؤسسان هر انجمن در محله شكل گرفته 
است. من روي اين نكته تأكيد داشتم تا به عبدالحسيني توضيح بدهم كا آنچه الزم صورت بگيرد آموزش 
قانون عام پارلمان به شهروندان تهراني است و نه دادن يك آئين نامه به آنان. فكر نمي كنم فردي به باهوشي 

عبدالحسيني هم هنوز اهميت اين نكته را دريافته باشد. 

2. به رغم اين تنوع محتواي در آئين نامه ها، كاماًل مشخص بود و هست كه تمام آن ها از جهاتي كاماًل شبيه هم 
هستند: اينكه محصول يك كارخانه اند كه در آن يك دانش فني توليد قوانين عادالنه و جامع و منسجم حاكم 
است: همان قانون عام پارلمان كه در دستورنامه ربرات معرفي و تشريح شده است. تمام آئين نامه ها جز يك 
استثناء كه مرجع پارلماني نداشت - يا من به خاطر خستگي براي يافتن آن وقت و دقت كافي صرف نكردم 
- دستورنامه رابرت بازنگري را كه دهه ها قبل از پتنت خارج شده، به عنوان مرجع پارلماني خود معرفي كرده 
بودند. من اين ورژن دستورنامه رابرت را در دفتر دادم. سال ها پيش آن را از اينترنت پرينت گرفتم. آن را نشان 
عبدالحسيني و ساير اعضاي مجمع نشان دادم و گفتم كه اين از پتنت خارج شده و در اينترنت رايگان است 
و شايد به همين خاطر انجمن هاي محالت اين ويراش را به عوان مرجع پارلماني انتخاب كرده اند چون ديگر 
الزم نيست ويرايش جديد را خريداري كند. چه بسا كه عالوه بر مسأله مالي، اين مسأله هم مطرح باشد كه 

نيازشان را همين ويراش كتاب نيز تأمين خواهد كرد. 

3. مقايسه دستورزبان و دستورنامه رابرت. عد در ادامه خطاب به عبدالحسيني و دو عضو ديگر دو ويرايش 
نتيجه گرفت در حاليكه هر دو  و  مقايسه كردم  امروزي  استاد و دستورزبان هاي  با دستورزبان 5  را  كتاب 
ويرايش اين كتاب قواعد ناظر بر تصميم گيري در پارلمان و ساير مجمع را شرح داده است، اما گرامر اين 
قواعد كه فلسفه حقوقي آن  ها را تشريح مي كند نه فقط مانند هم نسيتند بلكه ويرايش جديد از ويرايش 50 
سال پيش خيلي تغيير كرده و ماهيت اين قواعد را بهتر تشريح كرده است. نمي دانم منظورم را حاضران در 
نشست تا چه اندازه گرفتند. اما فكر مي كنم درك بهتر اين نكته واقعًا مستلزم قرائت دقيق هر متن و مقايسه 

آن ها با يكديگر باشد كه اين آدام ها فرصت و دقت الزم براي اين كار را ندارند. 
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حمله خواب
با اينكه امروز عصر خيلي خوابيدم. باز هم با حمله خواب از پا در آمدم. مي خوابم و صبح زود گزارش را 
ادامه مي دهم. صبح امروز ساعت 5 بود كه كارم را شروع كردم. شايد به اين دليل ميزان خوابم باال رفته كه 
نشانه پيري است و شايد يك مرض ناشناخه كه قرار است زودتر ترتيبم را بدهد. به علت خستگي گزارش 

را ناتمام مي گذارم و به بستر مي روم. 
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سه شنبه 7 خرداد 1392
در حاليكه گزارش نشست دانشكده مديريت و گزارش نشست چهارم هم انديشي ناتمام مانده و قرار است 
آن ها را تمام كنم، ديشب در محفل دوستان مهندس رزم خواه شركت كردم و عرف پارلماني را براي آنان 
توضيح دادم. اما بر خالف انتظارم، وقتي سخنراني من براي اداي نماز مغرب و عشاء قطع شد ديگر از من 
نخواستند كه سخنراني خودم را تمام كنم. بنا بر اين، به اين نتيجه رسيدم كه در محفل مهندس رزم خواه در 
معرفي عرف پارلماني شكست خوردم. در ادامه اين گزارش مي خواهم اين شكست را تشريح و عوامل آن 
را بررسي كنم. در عين حال به تشريح نشست محفل دكتر اميري و عوامل موفقيت آن خواهم پرداخت. هر 
دوي اين گزارش ها تصاويري از بخش هاي گوناگون جامعه ارايه مي دهد كه به ويژه بعد از حذف هاشمي و 
در آستانه انتخابات رياست جمهوري وضعيت تاريخي خاصي را تجربه مي كنند. امروز عصر نيز، از يك سو  
قرار است سازمان هاي جامعه مدني در كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران دومين نشست خود 
را برگزار كنند و بيانيه مطالبات سازمان هاي مدني را تكميل و نهايي كنند و آقاي مهندس عطارديان از من 
هم براي شركت در اين نشست دعوت كرده است، هم اينكه از سوي ديگر بايد در كارگاه كارشناسان ستاد 
شوراياري هاي شركت كنم و در نتيجه مانده ام معطل كه چه بايد كرد؟ تاريخچه ي شكل گيري سازمان هاي 
جمعه مدني هم جالب است و تا آنجا كه فرصت و حافظه من و حوصله خواننده فرضي اجازه دهد به آن 

خواهم پرداخت. 

محفل مهندس رزم خواه
دوستانش  از  تعدادي  كه  اشاره گفت سال هاست  به  رزم خواه  مهندس  كه  بود  قبل  هفته  مي كنم چهار  فكر 
نشستي ماهانه دارند و با آنان صحبت كرده و قرار است در يكي از اين نشست ها كليات عرف پارلماني را 
معرفي كنم. همين اقدام شاهد بسيار خوبي است از اينكه شخصي مانند مهندس رزم خواه تا چه اندازه به 
ضرورت آموزش و ترويج قانون پارلمان باور پيدا كره است. هفته ي گذشته روز و زمان نشست را تلفني 
قطعي كرد: دوشنبه ساعت 7 بعد از ظهر. و در تماس تلفني ديروز به من خبر داد كه بين ساعت 6/30 تا 7 

جلوي ايستگاه قلهك بايستم تا او مرا از كنار خيابان بردارد و به نشست ببرد. 

از او پرسيدم مي خواهم متن سندي را براي دوستانش تكثير كنم. چند نفر هستند؟ و او در پاسخ گفت:  دست 
كم 20 نفر. متن »قانون پارلماني« را كه از مطلبي با همين عنوان به نقل از روزنامه نيويورك تايمز سال 1895 
ترجمه كرده ام، همراه با متن انگليسي آن در 21 نسخه تكثير كردم و همراه با ساير اسنادي كه براي اين كار 

آماده كرده ام راه افتادم. 

األن به ذهنم رسيد كه متن برگردان فارسي آن سند را همين جا برداربذار كنم تا خواننده هم با محتواي اين 
سند آشنا شود:

قانون پارلماني
بتوانند نشست هاي شهري1 را به  مدت ها پيش كسي گفت فقط كشوري اليق جمهوري است كه مردمش 
نحو مناسب برگزار كنند. به شيوه ي استتناجي بايد به اين گزاره افزود كه در اياالت متحده ما مي دانيم چگونه 
نشست هاي شهري مناسب را برگزار كنيم و اين كار را طبق يك قاعده  انجام مي دهيم. البته وقتي مردم در 
نشست هاي شهري حضور مي يابند تا تعيين كنندكه شهرهايشان نسبت به موضوع هاي مورد عالقه ي آنان چه 
بايد بكنند، مواردي از بي نظمي بروز مي يابد، اما عموم مردم آمريكا در نشست هاي شهري به شيوه اي مناسب 

رفتار مي كنند واجازه مي دهند تا اكثريت حكومت كند.

خارج از رسم آمريكايي برگزاري نشست هاي شهري، احترام نسبت به آنچه كه به عنوان »قانون پارلماني« 
شناخته مي شود، فوق العاده ارتقاء يافته است، و در هيچ كشور ديگري اين اندازه به مقررات برگزاري منظم 
نشست ها توجه نمي شود. غيرممكن است در اين كشور يك روستا را پيدا كنيد كه دست كم يك نفر در آن 

نباشد كه مردمش وي را به عنوان »پارلمانتارين« نشناسند.

1."""""""" """" نشست هاي قانون گذاري ساكنان يك شهر 
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دانشگاهيان همه پارلمانتارين هستند. به سختي يكي از آنان فارغ التحصيل مي شود در حاليكه نتواند به عنوان 
رئيس جلسه، يك كنوانسيون ملي سياسي يا حتي يك كنگره مجلس قانون گذاري را اداره كند. آنان مي آموزند 
كه در نشست هاي درسي و در مجامع مذاكراتي خود اخطار دستورنامه اي بدهند، و اصالحيه ها و جايگزين ها 
را پيشنهاد كنند. ماسون ها، آد فلوها2، شواليه هاي پتياس3، و صدها انجمن سري ديگر، و البته پسران مالت نيز، 
نشست هاي خود را طبق، به اصطالح، روش پارلماني برگزار مي كنند. حتي زنان نيز دريافته اند كه الزم است 
قانون پارلماني را ياد بگيرند. عالي ترين نوع نشست آنان ديگر نشست محرمانه ي »انجمن ميسيونري كليسا« 
نيست، بلكه زنان اين روزها كنوانسيون هاي بزرگ برپا مي كنند و رئيسان اين كنوانسيون ها چكش ها را روي 

ميز مي كوبند، رسميت جلسه را اعالم مي كنند، و حتي حد نصاب را مي شمارند.

كه  رابرت«4،  »دستورنامه  جديد  ويرايش  كه  ببينيم  هستيم،  ما  كه  پارلماني  مردم  ندارد،  تعجب  جاي  پس 
اكنون به عنوان يك اثر استاندارد شناخته مي شود و از سوي بسياري از مردم به عنوان بهترين كتاب در نوع 
خودش براي استفاده در نشست هاي شهري، انجمن ها و انواع مجامع تصميم گيري شناخته شده است، چاپ 
شده باشد. ويرايش جديد در هزار نسخه به چاپ رسيده و به نسخه هايي كه پيش از اين منتشر شده افزوده 
مي شود و به تيراژ 173 هزار نسخه مي رسد. ويرايش جديد به طور كلي مشابه ويرايش قبلي است، اما، در 
جهت انطباق بيشتر با استفاده در كنگره و با اصول بنيادين قانون پارلماني، چند تغيير در آن داده شده است.

1."""""""" """" نشست هاي قانون گذاري ساكنان يك شهر
2. """""" """ انجمن هاي بسيار بزرگ با اعضاء گوناگون

3. """"""" "" """"""" يك انجمن سري كه در 1864 در واشينكتن تأسيس شد و اكنون بيش از دو 
هزار شعبه و 50 هزار عضو دارد

"""""""" """"" "" """"" .4
از: نيويورك تايمز

چاپ: 24 مارس 1895
در دقايق آخري كه خود را براي مالقات با مهندس رزم خواه آماده مي  كردم كوشيدم به استناد آنچه كه مهندس 
رزم خواه توضيح داده است، مهم ترين خصوصيات افراد حاضر در محفل را مجسم كنم و حدس بزنم كه 
كليات عرف پارلماني را براي اين محفل خاص چگونه بايد معرفي كرد كه سبب جذب آنان به اين جريان 
شود. بايد اعتراف كنم آنچه را كه تخيل كردم با آنچه كه كمي بعد ديدم زمين تا آسمان متفاوت بود و چه 
بسا اصلي ترين عامل شكست من نيز همين پيش تصوري بود كه از محفل در ذهنم ساخته بودم. و البته اين 
پيش تصورات نيز بيشتر بر مبناي اطالعات اندكي بود كه مهندس رزم خواه به صورت قطره  چكاني در اختيارم 

قرار داد. 

يكي از نكات مهمي كه مهندس رزم خواه در اختيارم گذاشت اين بود كه اين افراد از جمله مديران ارشد 
سابق وزارت صنايع و بخش هاي صنعتي كشور بوده اند كه حاال يا بازنشسته شده اند يا از كار بركنار شده اند. 

اما بيشتر آنان همچنان در بخش خصوصي فعال هستند و هركدام در شركتي يا در جمعي نفوذ دارند. 

بهزاد نبوي، مصطفي تاجزاده و محسن سازگارا
در طول مسير رزم خواه به اشكال مختلف اشاره كرد كه از جمله بانيان اوليه اين جمع محسن سازگارا و بهزار 
نبوي بوده اند كه يكي فراري و ديگري زنداني است. تاجزاده  هم كه از هم محله اي هاي مهندس رزم خواه بوده 

و اكنون در قرنطينه ي زندان اوين است از جمله اعضاي اين محفل بوده است. 

وقتي مهندس رزم خواه خودرو ي گرانقيمت مشكي رنگ را از خيابان شريعتي وارد يكي خيابان هاي انشعابي 

2. """""" """ انجمن هاي بسيار بزرگ با اعضاء گوناگون
3. """"""" "" """"""" يك انجمن سري كه در 1864 در واشينكتن تأسيس شد و اكنون بيش از دو 

هزار شعبه و 50 هزار عضو دارد
"""""""" """"" "" """"" .4
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كرد كه به طرف درروس مي رود برايم توضيح داد كه يكي از موضوع هاي دائمي كه در بازجويي هاي خود 
بايد توضيح بدهم فعاليت همين محفل است. و وقتي گفتم البد در بين گروه كسي را هم دارند كه اطالعات 
مي دهد به تلفن همراه اشاره كرد كه به وسيله آن تمام روابط ضبط و كنترل مي شود. در جلسه متوجه شدم كه 
برخي از افراد تلفن همراه خودشان را در جايي دورتر از صحن مي گذارند البد به اين دليل كه صداي آنان 

را با وضوح منتقل نكند. 

نكته مهم ديگري كه از توضيح هاي مهندس رزم خواه دستگيرم شد اين بود كه اعضاي اين محفل مديراني 
از نوع - به قول مهندس رزم  خواه - »ما«   هستند. وقتي روي كلمه »ما« تأكيد كرد كوشيدم تا خصوصيات 
اعضاي شاخص  مهندس شهرياري و ساير  و  نجفي منش  مهندس  بحرينيان،  مهندس  مانند  افرادي  مشترك 
انجمن قطعه سازان را در ذهن خود مجسم كنم: مديراني كه با قواعد ناظر بر دنياي مدرن تجارت و كسب 
و كار تا حدود زيادي آشنا هستند. فرايند هاي جهاني سازي را درك مي كنند و دنبال مدرن سازي عرصه هاي 
صنعتي و اجتماعي كشور هستند و طبعًا از يك حكومت مدرن، مبتني بر قانون و رأي مردم استقبال مي كنند. 
با چنين پيش زمينه اي بود كه وقتي جلوي در ساختمان رسيديم احساس كردم درست آمده ايم. اما به محض 
اينكه وارد ساختمان شديم و همسر ميزبان را داخل آشپزخانه و در لباسي كاماًل محجبه ديدم متوجه شدم كه 
روابط درون خانوادگي اعضاي اين محفل با  روابط درون خانوادگي افرادي مانند بحرينيان و شهرياري خيلي 

فرق مي كند. آيا همين برداشت غيرواقعي از روابط دروني اين محفل سبب شكست من شد؟ 

ميرخاني سرم را خواهد بريد!
قبل از رسيدن به منزل سعي كردم تا ببينم غير از خصوصيات كلي اعضاي محفل، آنان چه اشخاص حقيقي اي 
هستند. مهندس رزم خواه هم نام برخي از آنان و مقام ها و سمت هايشان را برايم توضيح داد. مثاًل گفت فالني 
كه در فالن قسمت سازمان توسعه صنايع كار مي  كرد. يا فالني كه در فالن تاريخ رئيس فالن اداره بود. اما من 
جز يك نفر هيچكدم را نشناختم و آن يكي هم شخصيت بسيار جالبي بود:  داود ميرخاني رشتي. و همانجا 
بود كه دلم لرزيد و با خودم گفتم اگر زودتر او را معرفي مي كرد، اصاًل سعي مي كردم قيد اين جلسه را بزنم. 
اما نزديك منزل بوديم و امكان تعطيل كردن جلسه يا نرفتن به آن وجود ندارد. اما به مهندس رزم خواه گفتم 
من بايد فرار كنم تا به دست اين ميرخاني نيافتم. وگرنه سرم را مي برد. هم من و هم مهندس رزم خواه اين 
اظهار نظر را شوخي تلفي كرديم. به خصوص من تصور مي كردم بعد از  آن همه سال كه از انتشار نقدي كه 
من در مورد سند استراتژيك صنعت خودرو نوشته  بودم و در مجله قطعه سازان خودرو چاپ شده بود گذشته 
و ميرخاني هم البد تغيير كرده در نتيجه سرم را نخواهد بريد. اما ارزيابي من اين است كه او سرم را، يا در 
واقع انديشه  ام را كه براي معرفي آن دعوت شده بودم، با بي رحمي بريد و تمام اعضاي گروه را نيز از آشنايي 

بيشتر با قانون پارلمان محروم كرد. چطوري؟ توضيح خواهم داد.

كوهي كه موش زائيد
در دومين شماره قطعه سازان خودرو كه مرداد ماه 1379 - يعني حدود 13 سال پيش - منتشر شده، نوشته اي 

با عنوان »فراخوان براي نقد سند ملي خودرو« به چاپ رسيده است. در اين مطلب، نوشته  بودم:

پس از تقديم نهمين ويرايش پيش نويس سند ملي خودرو به جلسه هيأت دولت كه عصر روز يكشنبه 19 
تير ماه 79 و به رياست سيد محمد خاتمي رئيس جمهور تشكيل شده بود، هر يك از اعضاء دولت در 
كه قبال سند ملي خودور مسؤليت هايي بر عهده خواهند داشت، نطرات خود را مطرح كردند. در پايان 
اين جلسه و بنا به دستور رياست جمهوري قرار شد كميسيوني متشكل از وزارت صنايع، بازرگاني، مور 
اقتصادي و دارايي و انجمن خودروسازان و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل شود و نكات 
مطرح شه و به ويژه پرسش هايي را كه رياست جمهوري در اين زمينه مطرح كرد، بررسي و نتيجه را 

ظرف يك ماه براي اخذ تصميم نهايي به هيأت دولت تقديم كند.

در آخر اين مقدمه اعالم شده گزارش اصلي سومين شماره ي نشريه قطعه سازن خودرو كه شهريور ماه 79 
منتشر مي شود به نقد اين سند خواهد پرداخت و اين همان شماره نشريه اي است كه جنجال عظيمي به پا كرد 
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و از جمله سبب شد تا همين آقاي ميرخاني كه نفر اصلي پشت سند ملي خودرو بود رئيس جلسه ديشب را 
بر عهده داشت براي هميشه از من دلخور شود. حتي روي جلد اين شماره از نشريه سبب شد كه از وزارت 

صنايع با خود من صحبت كنند و منظور از اين طرح را بپرسند. 

طرح روي جلد اين شماره نشريه يك فرقان زنگ زده و كهنه را نشان مي داد كه يك مجموعه از خودروهاي 
تازه ساخت ايراني را در آن تلنبار كرده اند: انگار كه قرار است آن ها را مانند زباله به بيرون بريزند. براي كسب 
اجازه ي چاپ اين طرح روي جلد، مهندس رزم خواه - تا آنجا كه به خاطر دارم - از من خواست براي آنكه 
حرف در نيايد با خود مديرمسؤل يعني دكتر محمد باقر رجال كه رئيس هيأت مديره انجمن نيز بود صحبت 
كنم و من مجبور شدم نيمه هاي شب يا اول بامداد در فرودگاه حاضر شوم و پيش از آنكه دكتر رجال از كشور 
بيرون برود طرح را نشان وي بدهم. او هم طرح را ديد و تكان خورد. اما وقتي معناي طرح را برايش توضيج 

دادم قبول كرد به شرط آنكه عنوان گزارش اصلي - دست كم در روي جلد نشريه - تغيير كند. 

نوين خودروسازي كشور روي  كه صنعت  بگويد  مي خواهد  اين طرح  دادم  توضيح  دكتر رجال  براي  من 
زيرساختارهاي كهنه و فرسوده اي قرار گرفته كه ظرفيت اين نوسازي ها را ندارد. دكتر از اين تفسير خوشش 
نيز  اما حتي اين عنوان  آمد و عنوان گزارش هم اين شد: »صنعت نوين خودروسازي و راهبردهاي كهنه«. 

نتوانست آتشي را كه به راه افتاده بود خاموش سازد. 

من هنوز هم كه بعد از 13 سال بخش هايي از آن گزارش را مي خوانم لذت مي برم و عميقًا تحت تأثير نثر 
بسيار زيبا و مؤثر آن قرار مي گيرم:

هنگامي كه در گرماگرم نبرد عليه واردات گرايان در اواخر سال 78، »انجمن خودروسازان ايران«  پرچم 
سفيد صلح و تفاهم را برافراشت و به دبير خود )يعني همين آقاي داود ميرخاني رشتي( مأموريت داد تا 
با طرح »سند ملي خودرو« بكوشد تا تمام طرف هايي را كه به ارزش افزوده عظيم صنعت خودروسازي 
كشور چشم دوخته اند، پاي ميز مذاكره براي تفاهم بكشاند، هياهو بر سر واردات خودور - كه مي رفت 
تا ساختار مالي متزلزل خودروسازان را در هم بريزد - موقتًا فروكش كرد و به نظر مي رسيد كه سرانجام 
از دورن مذاكرات فشرده ي پشت پرده اي كه هر از گاه اخبار آن به بيرون درز مي كرد، استراتژي كالن 
صنعت خودرو بر مبناي منافع ملي سربرآورد و نهال نوپاي صنعت نوين خودروسازي كه گفته مي شود 

يكمي از افتخارات كشور است، از گزند كشمكش هاي مخرب در امان بماند. 

اين نوشته كه با بند باال شروع شده، اين گونه به پايان خود نزديك مي شود:

روند تدوين سند ملي خودور و مفاد اين سند نمونه اي از عملكرد پرنخوت خودروسازان است و كساني 
كه پس از آن همه هياهو، نهمين ويرايش اين متن را براي نخستين بار وروق مي زنند و در مي يابند كه آن 
هدف مقدس براي به تفاهم كشاندن تمام جناح ها حول منافع ملي، اكنون به 6 خواسته صنفي پيش پا افتاده 

و غيرمرتبط تقليل يافته است، حق دارند زير لب زمزمه كنند كه »كوه موش زائيده است!«

خود گزارش اصلي كه 10 صفحه ي بدون عكس و فشرده نشريه به آن اختصاص داده شده، ويرايش هاي 
مختلف اين سند را با هم مقايسه مي كند و نشان مي دهد كه تا چه اندازه آماره ها و ارزيابي هايي كه در يك 
و  منطق  هيچ  تغييرات  اين  از  كدام  هيچ  اينكه  جالب  و  كرده  تغيير  بعدي  ويرايش هاي  در  آماده،  ويرايش 
لفاظي و  نتيجه خواننده مجاب مي شود كساني كه اين سند را نوشته اند فقط شعبده و  استداللي ندارد. در 

آمارسازي به كار برده اند تا عده اي را مرعوب كنند يا بفريبند. 

همه پيش بيني مي كردند كه انتشار اين مطلب آتش به پا خواهد كرد اما كم تر كسي دامنه آتش را آن اندازه 
گسترده مي ديد كه بعد از 13 سال، آقاي ميرخاني در جلسه ديشب نگارش و نشر آن را »شانتاژ بازي«  ارزيابي 
كرد و بدتر اينكه اقاي مهندس رزم خواه كه من را به اين جلسه دعوت كرده بود و اتفاقًا قائم مقام تام االختيار 
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مديرمسؤل بود و مسؤليت نشر مطلب بر عهده اوست، حتي كالمي در دفاع از من بر زبان نياورد و من هم البته 
سكوت را ترجيح دادم چرا كه احتماالً هيچ از اعضاي جلسه ديشب چيزي از اين ماجراي قديمي نمي دانستند. 

وقتي مهندس رزم خواه گفت ميرخاني هم هست. براي اطمينان پرسيدم  داود ميرخاني رشتي؟ من بايد فرار 
كنم تا به دست اين ميرخاني نيافتم. وگرنه سرم را مي برد. من لبخند زدم و او هم لبخند زد. گمان نمي كرديم 

هنوز آن زخم تازه باشد. 

وقتي وارد منزل شديم سه چهار نفر نشسته بودند. هيچك از آنان را نشناختم. صبر كرديم تا بقيه دوستان 
عضو محفل نيز يكي يكي آمدن و به 11 نفر رسيدند. يكي از آنان هم ميرخاني بود بدون هيچ تغيير جديد در 
چهره:  سر و صورت سوخته و قهوه اي، كله بدون مو، سبيل و ريش پروفسوري سفيد و طبق معمول به خاطر 
بيماري يك پا، لنگان لنگان راه رفتن. رفت و باالي جلسه نشست. معلوم شد كه او رئيس جلسه هم هست!

تا قبل از ساعت 8 اعضاء محفل چرت و پرت گفتند و حال كردند. يكي از مهوش تعريف كرد كه بچه 
بروجرد بوده و ديگري از اين صحبت كرد كه بروجرد سه شخصيت مهم داشته: آيت اهلل بروجردي، مهوش 
و اصغر قاتل. يكي آروز كرد كه باالي كوهي برود و هايده را در آعوش بگيرد و غل غل خوران به داخل 
چشمه اي در پا كوه بيافتد. يكي از روحاني با كرامتي تعريف كرد كه درست بعد از دفن مهوش خواب مي ببند 
كه زني بدون نماز ميت تدفين شده است و او كفش و كاله مي كند به شهر ري مي آيد و روي قبر اين زن 
يعني خانم مهوش نماز ميت مي خواند. ديگري - كه چقدر شبيه آقا نادر فروشنده لوازم پالستيكي در بازارچه 
بهجب آباد بود - مراسم عزاداري الت و لوط هاي تهران را نمايش داد كه بر سر و صورت خود مي كوفتند و 
فريايد مي زدند: خانم مرد، خانم مرد، خانم مرد. و يكي از آنان از لبخند يك نوجوان كم و سال به اين صحنه 
عصباني مي شود و فرياد مي كشد:  امروز روز خنده  است؟ امروز روز خنده  است؟ و بعد تيغه ي چاقو را باز 
مي كند تا بچه را ادب كند و سرانجام يكي از نوچه هايش پادر مياني مي كند و از او مي خواهد به جاي بچه 
او را تنبيه كند و نرگدا هم نامردي نمي كند و سر طاس او را با چاقو تيغ مي زند. و نوچه كه خون از سرش 

جاري است فرياد مي زند رحم ندارد. بعد با عزاداراني كه فرياد مي زدند خانم مرد خانم مرد همراه مي شود!

تا ساعت 8 خاطراتي از اين دست نقل شد. هرچند مي شد دو گروه با دو پسزمينه فرهنگي را از هم تشخيص 
داد: يك گروه كه صورت كشيده و دماغ تيزش بيننده را ياد محسن سازگارا مي انداخت و گروه ديگري كه 
ليدرش شبيه نادر پالستيك فروش بود: گروه اول جدي تر و اصولي تر و گروه دوم شوخ طبع تر و احتماالً 
عمل گرا تر. در تمام اين مدت من در رفتار اين عده دقت مي كردم تا سر درآورم براي اين جمع كليات عرف 
پارلماني را چه طور معرفي كنم كه بيشترين تأثير را برجا بگذارد به نحوي كه بخواهند با اين قواعد بيشتر 

آشنا شوند. 

وقتي ميرخاني آمد به احترامش برخاستم سالم كردم. دست دارد. خودم را معرفي كردم و پرسيدم مرا به خاطر 
مي آوريد؟ كمي تأمل كرد و گفت يك چيزهايي يادم مي آيد. اما فكر كردم من را نشناخت. به خصوص شايد 

به اين دليل كه مدت هاست من سبيلم را زده ام و چهره ام بايد خيلي تغيير كرده باشد. 

شروع جلسه
ساعت 8 كه شد صاحب خانه با يك جلد قرآن به صحن نزديك شد و ميرخاني به رزم خواه كه پائين اتاق و 
رو به روي من روي يك صندلي نشسته بود اشاره كرد و گفت:  قرآن. و مهندس رزم خواه قرآن را گرفت. آن 
را باز كرد و زد زير آواز. برايم خيلي حيرت انگيز بود. كمي كه جلو رفت ديدم صداي خوشي دارد و قشن 

مي خواند. بعد برايم توضيح داد كه آواز هم مي خواند! كاري كه اصاًل به مهندس رزم خواه نمي آيد. 

تلفن همراه
وقتي مهندس رزم خواه به ترتيل قرآن مي خواند دو اتفاق با نمك توجه همه را جلب كرد: يك دانه روعني كه 
نمي دانم پسته بود يا فندق، پيش از آنكه زير دندان هاي جوان ترين عضو گروه كه كنار من نشسته بود خرد 
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و خمير شود، از دست او فرار كرد و روي فرش افتاد. اين عضو محترم هم حرمت قرآن را آنقدر حفظ نكرد 
كه دست كم به صورت موقت از جستجوي دانه روغني دست بردارد. با آن هيكل بزرگ از روي صندلي بلند 
شد. مبل و صندلي را اين طرف و آن طرف كشيد تا دانه روغني را يافت و بعد خم شد و دست گنده اش را 
زير صندلي دراز كرد و با بدبختي دانه را برداشت. روي صندلي نشست و دانه را در دهانش انداخت و شروع 
كرد به خرد كردن دانه پدر سوخته. خيلي تعجب كردم از اينكه ديدم تعداد اعضايي كه در اين جمع كوچك 

حتي به خاطر حرمت قرائت قران هم دست از خوردن نمي كشند اينقدر زياد هستند. 

اما اتفاق با نمك تر آهنگ شاد و كوچه بازاري اي بود كه هنگام قرائت قرآن در فضاي روحاني اتاق منتشر 
شد. اول، فقط هنگامي كه مهندس رزم خواه براي تمديد نفس صدايش را قطع مي كرد آهنگ ضربي شنيده 
مي شد. اما كم كم همه گوش هايشان را تيز كردند تا از زير آواز مهندس رزم خواه نيز صداي آن آهنگ را 
بشنوند. اين صدا از داخل يكي از جيب هاي مهندس رزم خواه بيرون مي زد و صبر مهندس براي قطع شدن 
آن به نتيجه نرسيد. و سرانجام مجبور شد در حاليكه براي اداي كلمات قرآن چهچه مي زد گوشي تلفن را از 
جيبش خارج كرده و آن را خاموش كند. در اينجا بود كه صبر همه تمام شد و اول گروه نادر و بعد گروه 

محسن با هم زدند زير خنده. و چه خنده اي. 

معرفي كليات عرف پارلماني
بعد از ختم قرآن جلسه رسمي شد و رئيس جلسه از فردي كه كنارش نشسته بود خواست تا اخبارش را 
گزارش كند. اما مهندس رزم خواه وقت گرفت و شأن نزول من را در جمع توضيح داد و به شوخي و جدي 
گفت كه در محضر من تلمذ كرده و و جناب رئيس نوبت را به من داد تا معرفي عرف پارلماني را شروع كنم. 
قبل از اينكه دهن باز كنم يكي از گروه نادر پالستيك فروش به شوخي گفت مهندس رزم خواه هيچ وقت در 
محضر كسي تلمذ نكرده است. ببيند كه چقدر به شما عالقه دارد كه اين حرف را در مورد شما مي زند. من 
هم بحثم را با اشاره به روابطم با مهندس رزم خواه شروع كردم و در حاليكه متن تكثير شده  »قانون پارلماني« 
را بين حاضران توزيع مي كردم گفتم كه اتفاقًا وقتي در خدمت ايشان مجله »قطعه سازان خودرو« را منتشر 
مي كردم نماينده ي تام االختيار مديرمسؤل مجله كه دكتر محمد باقر رجال رئيس هيأت مديره انجمن سازندگان 
قطعات و مجموعه هيا خودرو بود، مهندس رزم خواه بود كه نقش رئيس من را ايفاء مي كرد و آشنايي با اين 
كتابي كه مي خواهم امشب آن را خدمت شما معرفي كنم محصول همان فرصت هايي بود كه مهندس رزم خواه 
و همكارانش در اختيار من گذاشتند. فكر مي كنم همين جا بود كه ميرخاني من را به خاطر آورد اما چيزي 
بروز نداد. من سرجاي خود بركشتم و گفتم كتابي كه مي خواهم معرفي كنم اين است و اين مطلبي كه تكثير 
كردم مقاله اي است كه در سال 1895 و هنگامي كه ويرياش جديدي از اين كتاب منتشر شده، در روزنامه 

نيويوك تايمز آن زمان انتشار يافته است. 

روند جهاني شدن
به اجمالي گفتم كه اين كتاب گرامر و دستور زبان قانون پارلمان را توضيح مي دهد اما قانون پارلمان محصول 
ذهن اين نويسنده نيست بلكه به عنوان يك تجربه بشري در طول تاريخ و بدون طرحي از پيش تدوين شده 
و از طريق آزمون و خطا خلق شده است و ريشه ي آن به يونان باستان مي رسد و طي ده قرن در پارلمان 
انگليس ساخته و پرداخته شده و از آنجا به اياالت متحد آمريكا رفته و در آنجا بوده كه براي نخستين بار 
مكتوب شده است. در ادامه اين بخش از صحبت هايم به اين پرداختم كه نشان بدهم چگونه روند آشنايي من 
با اين اثر يك امر تاريخ و اجتماعي بوده است و اگر اين بستر ها فراهم نمي شد اين كتاب را در چشم من هم 
فرو مي كردند ممكن بود آن را نبينم. اما بعد از دوران دوم خرداد بود كه ما در جريان يك مجموعه روند هاي 

جهاني شدن اهميت اين كتاب را دريافتيم و من نسبت به ترجمه آن اقدام كردم. 

بعد از بيان مختصري از تاريخچه كتاب به نحوه ي مواجهه ي آمريكايي ها با اين قانون پرداختم و به توماس 
جفرسون رسيدم كه با تفويض اختيار اداره كنگره به رئيس جلسه مخالف بود و آن را زمينه بروز استبداد 
مي دانست. و به طرح اين سؤال پرداختم كه چرا تفويض اختيار دادن نوبت سبب استبداد مي شود و اصاًل 
نوبت دادن چه معنايي دارد؟ مكث كردم تا كسي به اين سؤال جواب بدهد. بحث خوبي در گرفت. يكي 
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از صحن توضيح داد كه در اين جا مفهوم نوبت دادن كاربرد مناسبي ندارد. بلكه بايد چيزي شبيه فرصت 
يا رخصت در گود زورخانه تلقي كرد. پرسيدم بسيار خوب. معنا و كاركرد آن فرصت يا رخصت خواستن 
چيست؟ ميرخاني جواب داد: اجازه صحبت كردن. گفتم بسيار عالي. اما چه كسي اختيار و قدرت دادن اجازه 
صحبت كردن را به رئيس داده است؟ يكي از صحن با اطمينان خاطر از اينكه سؤال بسيار پيش پا افتاده اي 
است جواب داد طبق قرارداد جمع اين اختيار را به رئيس تفويض كرده است. گفتم بسيار خوب. همين كار را 
ملت ما در قانون اساسي تجربه كرده و قدرت احراز شرايط را به شوراي نگهبان داده است. اما اكنون شوراي 
نگهبان چه مي كند؟ حتي اگر فردي مانند هاشمي رفسنجاني با 70 درصد آراي مردم به عنوان رئيس جمهور 
انتخاب شود،  شوراي نگهبان مي تواند اعالم كند كه ما در احراز صالحيت رياست جمهوري دچار اشتباه 
شديم و رفسنجاني رئيس جمهور نيست. بعد نتيجه گرفتم وقتي جفرسون مي گويد چنين تفويض اختياري 
به استبداد منجر مي شود همين را مي گويد. شما هم به رئيس خود اختيار مي دهيد تا به افراد نوبت بدهد. اما 
رئيس به دلخواه خودش نوبت خواهد داد يا بر اساس قواعد؟ اگر به دلخواه خودش نوبت بدهد، عين استبداد 
است. و  چون ما قواعدي عرف پارلماني را بلد نيستيم تا رئيس بر آساس آن ها نوبت بدهد، كل روند اداره 

مجمع مبتني بر خواست و اراده رئيس جلسه خواهند بود و استبداد چيزي جز اين نيست؟ 

سال   13 كه  ميرخاني  مانند  فردي  بسيار خوب.  مي پرسم:  از خودم  مي نويسم  را  يادداشت ها  اين  كه  حاال 
پيش چنان زخمي به او زدي در مورد تو چه فكر مي كند؟ 13 سال پيش، به قول يكي از افراد مؤثر صنعت 
خودروسازي آن روز مهندس ؟؟؟ فرزندش را كه سند ملي خودرو بود كشتي، حاال امروز هم مثل اجل معلق 
افتاده اي كه 30 سال تمام براي حفظ آن تالش كرده است. و در نخستين بخش  روي سر فرزند ديگرش 
صحبت هايت هم داري او را به استبداد رأي متهم مي كني. آن هم با چه داليل دندانش شكني. واكنش چنين 

فردي چه بايد باشد؟ يا چه مي تواند باشد؟ 

فوق العاده بود
در جريان سخنراني چنان مسلط برخورد كردم كه خودم كيف كرده بودم. واكنش تك تك اعضاء را با قدت 
دنبال مي كردم. همه با حيرت به من چشم دوخته بودند و تمام نكاتي كه برايشان مطرح مي كردم جالب بود و 
تازگي داشت. به نحوي كه وقتي از مهندس رزم خواه پرسيدم چطور بود با حيرت گفت: فوق العاده بود. هيچ 
كدام آن ها را نمي دانستم چرا اين ها را به ما نگفتي؟ من جواب دادم سخنراني هم مثل نوشتن يك امر خالق 

است. نكاتي به ذهنم آدم مي رسد كه جديد هستند. 

به هر حال، ضرورتي ندارد تمام نكاتي را كه در سخنراني ديشب مطرح كردم نقل كنم. اما موضوع پروفشن و 
كد اتيكز، منطق ارسطو و عقل سليم، روش خلق زبان، و اشاره اجمالي به تاريخ يونان و رم و انگلستان باستان 
و تأ كيد بر اينكه قانون پارلمان قواعد بازي است و اين قواعد وجهه حقوقي دارند و حقوق غائبان، افراد، 
اقليت و اكثريت را به شيوه ي عادالنه و متوازن تضمين و رعايت مي كنند،  از جمله برخي از نكاتي بود كه 
در سخنراني ديشب مطرح شد. اما اوج صبحت آنجا بود كه اختيارات رئيس و تعريف صحن و گرفتن صحن 
و تفاوت حق انحصاري شنيده شدن با حق انحصاري سخن گفتن به بحث گذاشته شد تا از آنجا به قواعد 
پيچيده ي عرف پارلماني برسم و نشان دهم كه چرا اين قواعد مانع از استبداد رأي خواهد شد. اما در اينجا 
بود كه ميزبان اعالم كرد شام حاضر است و رئيس جلسه هم جلسه را براي اداي نماز و صرف شام تنفس داد. 

نماز خواندن 
من از بچگي شاهد نماز خواندن افراد مختلف بوده ام، اما سابقه نداشته است كه در يك ميهماني افراد قبل از 
صرف شام به اين ترتيب نماز بخوانند. اوالً در هيچ يك از مهماني هايي كه در آن ها شركت كرده ام مراسم نماز 
جماعت برگزار نشده است. تمام دوستان من كافر بوده اند يا اگر نمازخوان هم در بين آنان بوده به صورت 
فرادا نماز خوانده اند. پس اولين باري بود كه در يك ميهماني دوستان شركت مي كردم كه تمام آنان به استثناي 

من نماز مي خوانند. 

اين شكل نماز خواندن برايم آنقدر تازگي داشت كه وقتي ديدم چند نفر روي ميزغذا نشسته اند و خودشان 
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را براي خوردن غذا آماده مي كنند تصور كردم به طنز و شوخي از نماز خواندن سخن مي گويند و منظورشان 
از عزا خارج كردن شكم است. اما متوجه شدم كساني كه پشت ميز غذارخوري نشسته اند قادر به خم كردن 
كمر يا زانوي خود نسيتند به همين خاطر مهر خود را روي ميز گذاشته اند تا به صورت نشسته عبادت كنند. 
اما هفت نفر كه چنين عذري را نداشتند پشت سر ميزبان صف كشيدن و نماز خود را به جماعت خواندند. 

در جريان اقامه نماز، يكي از اعضا كه يكي از پاهايش كوچكتر بود خودش را با زحمت به من كه در انتهاي 
اتاق پشت صف جماعت نشسته بودم نزديك كرد. از بس چاق بود بايد صبر مي كرد تا نماز خوانان به سجده 
بروند تا جا باز شود. اما باز هم جا باز نشد و او چاره اي جز عقب كشيدن مبل ها نداشت. سرانجام وقتي به 
من نزديك شد روي مبل كنار دستم من نشت. كاسه اي بلوري را وراونه روي ميز گذاشت و مهر نمازش را 
روي كاسه قرار داد تا وقتي به سجود مي رود سرش به مهر برسد. او هم مشكل كمر داشت و از حدي بيشتر 

نمي توانست خوم شود. 

اخبار سياسي
بعد از اداي نماز و صرف شام جلسه رسمي شد و رئيس جلسه از اعضاء خواست تا به نوبت از باالي اتاق 
اخبار خود را بيان كنند و مهم ترين اخبار هم به رد صالحيت ها مربوط مي شود و اينكه شوراي نگهبان ابتداء 
به صالحيت رفسنجاني رأي داده اما بعد وزير اطالعات و فرمانده سپاه به شوراي نگهبان رفته اند و ضمن ارايه 
نتايج نظر سنجي ها تأكيد كرده اند كه اگر رفسنجاني را رد صالحيت نكنيد يك سونامي وحشتناك راه خواهد 
افتاد كه از 24 خرداد از مجمع 2 خرداد و 22 خرداد هم خطرناك تر خواهد شد. تقريبًا هيچ يك از  اخباري 
كه در ادامه نشست مطرح شد ارزش ويژه خبري نداشتند براي آنكه تمام آن ها در سايت ها و در رسانه ها در 
دسترس بود. از اين جمع مديران انتظار مي رفت چنان اخباري ارايه مي دادند كه اين همه رسانه اي نباشد. اما 

بعداً دريافتم كه جمعي جدي نيستند و هر نوع انتظاري عبث است. 

وقتي نوبت به من رسيد گفتم اگر در مورد عرف پارلماني خبر بخواهيد دارم. اما ميرخاني با قاطعيت سر تكان 
داد و گفت: نه اخباري سياسي مي خواهيم. گفم ندارم. و افراد باقي مانده  هم اخبار به درد بخوري نداشتند و 

وارد مرحله ي بعدي شدند. 

اصالح ناپذيري نظام
بعد از ارايه اخبار رئيس جلسه وارد بحث اصلي شد و با صراحت گفت حذف رفسنجاني ديگر هيچ ترديدي 
باقي نگذاشت كه نظام اصالح  پذير نيست. حاال سوآل اين است كه چه بايد كرد؟ بعد خودش جواب داد كه 
سه راه بيشتر پيش پاي ما نيست. يا دست از تالش برداريم و همه چيز را رها كنيم. يا دست به مبارزه خشونت 
آميز بزينم يا به روش هاي بي خشونت متوسل شويم )البته صورت بندي جمالت او را من به اين شكل بازنويسي 

كردم(. بعد از اين بود كه بحث شروع شد و تا وقتي من و مهندس جلسه را ترك كرديم ادامه داشت. 
 

از روايت واحد تا تكثر روايت از اسالم
عضوي كه بيش از همه به محسن سازگارا شبيه بود و به هر مناسبتي ياد و خاطره اي از او را كه بنيان گذار 
گروه بوده است زنده مي كرد در صحبت هايش خاطر نشان ساخت كه قرآن و دين ما هم اجازه نداده است 
كه عزت انسان مخذوش شود. و اين ها عزت ما را مخدوش كردند و در نتيجه ديگر هيچ سكوت و سازش 
و توجيهي جايز نيست. او براي استدالل نظر خود به آيه اي از قرآن اشاره كرد كه البته نه آيه و نه سوره و 
نه مضمون آن را به خاطر نمي آورد. اما رئيس جلسه با اشاره به اينكه آيه هاي مكي بيشتر بر رحم و محبت 
تأكيد دارند و آيه هاي مدني بيشتر بر قهر و خشونت، حدس زد كه آيه مورد نظر بايد مكي باشد. همين اشاره 
كافي بود كه بحث به سمت مكي يا مدني بودن آيه، تفسير هاي مختلف از اين دو نوع آيه و انواع تفسير ها و 
ضرورت توجه به شأن نزول  آيات مطرح شود و هركس كه صحن را به دست مي گرفت بحث را به هر طرف 
كه مي خواست مي برد و متأسفانه من هم در سخنراني كوتاه خود فرصت نيافتم براي آنان توضيح بدهم كه 

اين روش بحث به هزار سال پيش مربوط مي شود و امروز تا چقدر اين روش عقب مانده و ابتدايي است.
نكته مهمي كه توجه من را جلب كرد تنوع حيرت انگيز عقايد اسالمي در مورد اين تعداد اندك از مسلماناني 
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بود كه وجوه مشترك سياسي و اجتماعي و شغلي فوق العاده زيادي دارند. كمي كه توجه كردم ديدم در مورد 
هر موضوعي كه حرف مي زنند صداي روشنفكران ديني معاصر ايران را مي شنويد: يا بازرگان و نهضت آزادي 
يا محسن كديور و منتظري، يا مجتهد شبستري و يا دكتر شريعتي. در واقع همه حاضران در مورد تقريبًا تمام 
مسائل ديني خودش را مجتهد و صاحب رأي مي دانستند و از آنجا كه هيچ كدام از اين به اصطالح مكاتب 
فاقد در سطح نظرات فردي و هم در سطح  نيز  افراد  اين  ندارد،  مبناي عقلي و فلسفي مستحكمي  فكري 
نظرات گروهي كاماًل فاقد انسجام و استحكام نظري بودند. همين تنوع سرسام آور در ميان اين گروه كوچك 
از روشنفكران مسلمان من را ياد نشست هاي مذهبي افرادي نظير پدرم انداخت كه در دهه ي 40 ميالدي دور 
هم جمع مي شدند و قرآن مي خواندند و روحاني محل نيز كه آخوندي به نام آقاي قرني بود تفسير مي گفت. 
مقايسه كه كردم به نظرم رسيد آدم هاي آن روز انگار يك روايت واحد و غالب از اسالم، فقه و شريعت داشتند 
و آن روايت نيز همان چيزي بود كه آن روز ها توسط روحانيت سنتي و جريان غالب آن را توليد و در بازار 
ملي توزيع مي كرد. اما امروز تا دلت بخواهد روشنفكر ديني داريم كه در مورد مسائل مختلف نظريه پردازي 
مي كنند و مسلمانان طبقه متوسط تازه مدرن شده  هم اين عقايد را مصرف مي كنند و به همين خاطر، بازتاب 
آن تنوع را در بحث اين گروه ديدم و پي بردم كه به ويژه در چنين شرايطي چقدر قواعد عرف پارلماني حتي 

براي اين افراد نيز رهايي بخش مي تواند باشد. 

البته، كسي كه با نخستين قاعده عرف پارلماني كه در 1581 رسمًا تثبيت شده آشنا باشد و  بداند كه در هر 
لحظه فقط يك موضوع بايد در صحن در دست بررسي باشد درك مي كند كه اين روش اداره مجامع ما تا 
چه انداز ابتدايي و اتفاقًا تا چه اندازه پيچيده است. . قاعده ديگر حاكي از آن است كه تا وقتي يك پيشنهاد 
مشخص مطرح نشود، هر نوع مذاكره اي ممنوع است جز در مورد استثناء كه يك عضو از مجع اجازه مي گيرد 
براي آنكه بتواند نظرش را در قالب يك پيشنهاد مطرح كند اجازه كمي توضيح داشته باشد و اين توضيح هرگز 

نبايد به مذاكره بيانجامد. 

به هر حال، تماشاي اين صحنه برايم خيلي عبرت آموز بود. به همين خاطر در سكوت اين كشمكش هاي 
بي قاعده و حقيقتًا احمقانه را تحمل مي كردم و منتظر بودم ببينم كه آيا دو باره چند دقيقه اي فرصت به من 

خواهند داد كه بحثم را تمام كنم؟ 

اين بحث ها حول همين محور تا حدود ساعت 11 ادامه يافت و حدث زدم كه چيزي به پايان جلسه نمانده 
است. موضوع را با مهندس رزم خواه مطرح كردم. او به من گفت خودت بپرس. من گفتم شما من را به اين 
جا دعوت كردي. من كه اين ها را نمي شناسم. اما مهندس رزم خواه هم ترديد داشت كه قضيه را مطرح كند. 
او آدم بسيار با هوشي است و خوب تشخيص داد كه جمع تمايلي به شنيدن ادامه ي سخنراني من را ندارد. 

به همين خاطر زير گوشي از او پرسيدم فكر مي كنم من بد صحبت كردم؟

از اين جور تجربه ها با مهندس رزم خواه زياد داشته ام. موارد زيادي قرار بوده كه من به عنوان سردبير مجله 
هيأت  عنوان عضو  به  او همه  تا  مي دادم  توضيح  هيأت سردبيري  يا  مديره  هيأت  به  را  مطلبي  قطعه سازان 
مديره دنبال آن را بگيرد و به نتيجه برساند. اما هرگاه به نتيجه دلخواه نمي رسيديم ترديدي در گفتن اينكه 
تو بد توضيح دادي نمي كرد و راحت مي  گفت نبايد اين طور مي گفتي. اما ديشب با اطمينان و حتي تحسين 
فوق العاده اي تأكيد مي كرد كه خيلي خوب صحبت كردي. عالي بود. اما چرا با استقبال دوستانش مواجه نشد؟ 
پاسخ رزم خواه اين بود:  اين ها بريده اند! همان پاسخي كه جمالي بحري در واكنش به اين سؤال به من داده 
است كه چرا دوستانش را براي معرفي عرف پارلماني تشويق نمي كنند: آقاي داود همه بريده اند و هيچ اميدي 
ندارند و دنبال بيرون كشيدن گليم خودشان هستند و ما را هم مسخره مي كنند كه فكر مي كنيم هنوز در اين 

امامزاده كسي دفن باشد. 

پاسخ قاطع: نه
سرانجام با اصرار من مهندس رزم خواه اين مسأله را مطرح كرد كه بحث فالني چه مي شود؟ من هم صحبت 
او را ادامه دادم كه انتظار داشتم چند دقيقه اي به من وقت مي داديد كه بحثم را جمع كنم. اما ميرخاني قضيه را 
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جمع كرد: بيش از نيم ساعت وقت داديم و شما مي بايست در ابتداي بحث خود روي چند نكته مهم انگشت 
مي گذاشتيد و خالصه و لب بحث را مطرح مي كرديد. اما شما به حاشيه رفتيد و همه به دهن دره افتادند. بعد 

من را نصحيت كرد كه در سخنراني هاي بعدي خود اين طور عمل نكن. بعله. بدهكار هم شديم. 

بعد از اين اعالم نظر قاطع و منفي بود كه ديدم مهندس رزم خواه كتش را از پشت صندلي برداشته و دارد 
مي پوشد و با ميزبان هم مشغول خداحفظي است. پرسيدم داريد مي رويد. جواب داد:  آره. من هم كتم را 
پوشيدم و خداحافظي كرديم. همه به احترام مهندس يا من يا هردو بلند شدند و بعد از خداحافظي از سالن 

بيروي زديم. 

انعطاف پذير مثل ماهي
عقيده  لجاحت روي يك  اختالف خيلي  بروز  هنگام  كه  است  اين  رزم خواه  مهندس  از خصوصيات  يكي 
نمي كند. نه اينكه داراي نظر نباشد يا فرصت طلبانه به هر بادي ميل كند. نه. اتفاقًا وقتي به نظري مي رسد 
بسيار محكم از نظرش دفاع مي كند اما با كساني كه با نظرش مخالف باشند، برخالف شهرياري، شاخ به شاخ 
نمي شود. به همين خاطر ديشب هم قضيه را زير سبيلي رد كرد. اما مطمئن هستم كه متوجه شد كه هم به او 
و هم به من كه ميهمان او بودم توهين آشكاري صورت گرفت. به همين خاطر، من به جاي تأكيد بر اين جنبه 
كار، بارها و بارها از او تشكر كردم كه اين قدر در ترويج اين قواعد كمك مي كند و باور دارد كه اين قواعد 
چقدر براي جامعه ي ما الزم است در عين حال ما با چه دشواري هايي براي ترويج و آموزش اين قواعد مواجه 
خواهيم بود. با اين همه، او همچنان تصور مي كرد يا چنين وانمود مي كرد كه اعضاي جلسه بريده اند، و يا 
اينكه صحبت هاي تو تأثير خودش را گذاشته و آنان كتاب را با دقت مطالعه خواهند كرد. بايد انتظار كشيد 

و ديد كدام نظر درست تر است. 

ارسال كتاب
و  كتاب  و خالصه  اصلي  كتاب  گرفتم  تصميم  بود.  بامداد  يك  نزديكي هاي  ساعت  رسيدم  دفتر  به  وقتي 
پيوند هاي وب سايت پيام كارفرمايان و ماپا را به ايميل ميرخاني ارسال كنم. اما تصميم داشتم اشاره اي به 
»شانتاژ بازي« بكنم و يادآوري كنم كه مسؤل نشريه در واقع دكتر رجال و مهندس رزم خواه بوده اند و هيچ 
مسؤليتي متوجه من نيست. هرچند به عنوان نويسنده از تمام مطالب آن گزارش دفاع مي كنم و اين حق افراد 
است كه بتوانند سندي به آن مهمي را نقد كنند. اما تمام اين گزينه هاي را غيراخالقي يافتم. به همين خاطر 
خيلي محترمانه طي نامه اي بسيار كوتاه به او اعالم كردم كه كتاب ها به پيوست تقديم شده است. دريافت 
آن ها را اعالم كند. يك روبرداري از نامه  نيز به صورت مخفي براي مهندس ارسال كردم. بايد ببينم واكنش 
ميرخاني چيست؟ آيا كتاب را در اختيار ساير اعضا قرار خواهد داد؟ آيا كتاب را خواهد خواند؟ آيا مطالب 
آن را جالب خواهد يافت؟ آيا مطالب آن را خواهد فهميد؟ آيا قبول خواهد كرد كه ما چقدر بد جلسات 
خود را اداره مي كنيم؟  آيا قبول خواهد كرد كه اين قواعد قواعد بازي دموكراسي هستند؟ صبر من خيلي 

زياد است و صبر مي كنم. 

ادامه ماجراهاي امروز
من هنوز گزارش نشست محفل دانشكده مديريت و ادامه ي فعاليت هاي گروه هم انديشي عرف پارلماني را 
روايت نكرده ام. با اين همه، ادامه اين بخش از گزارش را به فعاليت هاي امروز اختصاص مي دهم و دوباره به 

مسائل روي زمين مانده برخواهم گشت.

امروز كيخسروي زنگ زد. مدت ها بود زنگ نمي زد. اما ديروز من شخصًا با عيسي اميري صحبت كردم و 
براي دكتر شهبازنيا هم ايميلي ارسال كردم كه روبردار آن را براي كيخسروي هم فرستادم. آيا تماس امروز او 
واكنش به اين اقدام ها بود كه نوعي اعتراض هم محسوب مي شود؟ نمي دانم. به هر حال او تلفن چند نفر را 

به من داد كه با آنان صحبت كرده و اعالم آمادگي و عالقه كرده اند. 

يك. تلفن فردي به نام آقاي پرويز تابشيان كه قرار است گروهي از وكيالن را سازمان بدهد و من براي آنان 
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كارگاه بگذارم. 
دو. تلفن خانم داودي كه رئيس كارآمدي است و رئيس كانون وكالي استان البرز هم هست.

سه. آقاي حجت كالشي كه حزبي است و آقاي كيخسروي 2 ريالي من را انداخت كه جوان بدقلقي است اما 
اگر بتوانيم رگ خوابش را به دست بياوريم شخصيت بسيار با ارزشي است. 

چهار. آقاي علي صابري كه روشن دل است و براي انتخابات شوراي شهر تهران هم كانديدا شده است. 

در مورد آقاي كوروش زعيم از او پرسيدم. هنوز با او حرف نزده و نظرش اين بود كه بايد در يك مالقات 
حضوري موضوع را با او درميان بگذارد. 

در مورد آقاي رستگار هم نظرش اين بود كه قضايا را خيلي جدي نمي  گيرد. 

تفاوت رويكرد
در جريان بحث روشن شد كه دنبال افرادي است كه جدي باشند و يك بازيگر حسابي در اين عرصه. البته 
من نظر ديگري دارم. من معتقدم بايد عرف پارلماني را به هر كسي معرفي كرد و كوشيد تا به اين قواعد 
عالمند شود. كيخسروي معتقد است كه افراد بايد مهم في االهم بشوند تا انرژي ها هدر نرود.  اصرار داشت 
كه خبرنامه را منتشر كنم و يك سايت راه بياندازم گفتم در فكرش هستم. اما يكي از افراد مخالفت كرده و 

منتظرم با او بحث كنم. جالب است نپرسيد اين فرد كيست و چرا مخالفت كرده است؟ 

با نام »كادرها« نيز موافق نيست. نظر او را قبول نكردم. تلفني هم در اين مورد حرفي نمي زد موكول شد به 
مالقات حضوري. از او خواستم در نشست بعد شركت كند و بكوشد تا بچه هاي تكليف كارگاه ها را روشن 

كند. به من قول داد كه چنين كند. 

لغو نشست بعد از ظهر
كمي قبل خانم شرفي از ستاد اجرايي شورايايي ها خبر داد كه مسجد جامعي بعد از ظهر به ستاد مي آيد و 
با بچه ها جلسه دارد. به عالوه او به خاطر بيماري قلبي در بيمارستان بستري بوده است و - شايد به همين 
خاطر - نمي توانستند نشست را عقب بياندازند. به عالوه، مسجد جامعي گزارشي از كارشناسان خواسته كه 
بسيار مهم است و بايد امروز تحويلش بدهند. به اين داليل اعالم كرد كه نشست به هفته بعد موكول شود. 

استقبال كردم. 

دعوت مهندس عطارديان
اين روزها و در آستانه انتخابات رياست جمهوري بار ديگر گردهم  آيي سازمان هاي جامعه مدني براي تدوين 
مطالبات خود و ارايه آن ها به كانديداهاي رياست جمهوري از طرف كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي 
ايران به راه افتاده است. مهندس عطارديان فراموش كرد كه من را براي نشست اول دعوت كند. نمي دانم 
براي چه كاري با دفترش در انجمن شركت هاي ساختماني تماس گرفتم و خانم بااليان گفت مهندس با من 
كار دارد. كارش همين بود كه من را براي شركت در نشست سازمان هاي جامعه مدني دعوت كند. اما من 
تمايلي به رفتن نداشتم  و از او عذر خواستم و گفتم كه گزارش آن را تهيه خواهم كرد و در وب سايت 
منتشر مي كنم. بعد خود مهندس به من زنگ زد و خبر داد كه دكتر عليزاده سردبير نشريه انجمن شركت هاي 
ساختماني گزارش و عكس به من مي دهد. با او تماس گرفتم. گفت شنبه حاضر مي شود. امروز سه  شنبه 

است. هنوز به من نداده است. 

دو روز قبل با ارسال يك فاكس خطاب به من به صورت رسمي من را هم دعوت كرده است. پريروز هم كه 
جلسه داشتيم نامه رسان كعاصكا اصل نامه را براي من آورد. همانجا اصل نامه مهندس گلسرخي را هم به او 
تحويل داد. نشست بعدي قرار است امروز ساعت 2/30 در دفتر انجمن شركت هاي ساختماني برگزار شود. 
به دليل مختلف تمايلي به شركت در اين نشست ها ندارم. خوشبختانه، اين نشست با كارگاه كارشناسان ستاد 
همزمان شد و بهانه خوبي براي من فراهم ساخت كه از رفتن در آن عذر بخواهم. پريروز طي نامه اي به خانم 
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بااليان گفتم كه نمي توانم در نشست شركت كنم اما دخترم براي تهيه كزارش خواهد آمد. األن يك ربع به 
دو است. هرچه زنگ مي زنم گوشي غزل خاموش است. از طرف ديگر خانم شرفي هم زنگ زد و گفت كه 
كارگاه به خاطر حضور مسحدجامعي تعطيل باشد و من هم قبول كردم. حاال نه غزل آمده و نه كارگاهي در 
كار است و من مي توانستم و بايد در نشست بعد از ظهر سازمان هاي نهادهاي مدني شركت كنم. اما باز هم 

شركت نخواهم كرد. چرا؟ 

اعتقاد من كساني كه تحت نظارت غيراخالق و غيرقانوني و غيرعادالنه شوراي نگهبان وارد  به  يك. اوالً 
بازي انتخابات در ايران مي شوند حداقل هاي شرافتمندي را ندارند. البته، اين حكم در عمل با دشواري هاي 
نظري متعددي مواجه مي شود. به نظر مي رسد هميشه اين فرصت را براي مردم مي سازند يا ساخته مي شود 
كه احساس كنند بين بد و بدتر حق انتخاب دارند و مردم نيز براي انتخاب بين بد و بدتر يا حتي خوب و بد 
فرصت دارند. به همين خاطر در عمل فرد به اين نتيجه مي رسد كه از اين حق استفاده كند. رأي به خاتمي و 

رأي به رفسنجاني استفاده از همين روزنه براي اعمال اراده مردم بود. 

اما روند تاريخ نشان داد اين نظام كه در پي يك انقالب عظيم عليه استبداد سركار آمده از روي اجبار همين 
حق ناقص را هم به رسميت شناخته بود. و به مرور همين حق نيز از مردم پس گرفته شد. ايجاد انواع موانع 
در برابر حاتمي، و سرانجام حذف بي رودربايستي رفسنجاني كه پيش بيني مي شد در همان دور اول رأي 
بياورد درستي اين اصل را نشان داد كه مردم بايد در براي هر نقض قانوني مقاومت كنند تا داستان برشت 
تكرار نشود. به بيان ديگر، تعارض بين اصول و عمل به مرور حل شد و اكنون هم مي توانند با خيال راحت 
وارد بازي انتخابات نشوند و تنور اين انتخابات نمايشي را به عنوان نمايشي براي مشروعيت رژيم گرم نكنند. 

دو. من با خودم عهد كرد ه ام و بر اين عهده خود متعهد هستم كه در نشست هاي بدون قاعده شركت نكنم و 
اگر از پيش در آن ها عضو بوده ام فقط براي نصاب در آن  ها حضور خواهم يافت اما از حقوق خود به عنوان 

عضو صرف نظر خواهم كرد. 

سه. به رغم آنكه آقاي عطارديان در دعوت نامه يكسان خود با صراحت درخواست كرده است كه در اين 
نشست حضور يابيد و »نسبت به نظرات اصالحي خود و تشكل مربوطه در تدوين نهايي بيانيه مطالبات، 
نطرات كارشناسي و دغدغه هاي اجتماعي خود را به عنوان يك فعال اجتماعي بيان نماييد«، اما اين حكم شامل 
من نمي شود. چون من به اعتبار سمت از سوي يك سازمان اجتماعي دعوت نشده ام بلكه به عنوان خبرنگار 
دعوت شده ام و به اين عنوان هم مايل نيستم در اين جلسه بروم و اين ها جزو حقوق من است. اما طبعًا بايد 

گزارشي از اين نشست آماده كنم كه خواهم كرد و لزومًا مستلزم رفتن در اين نشست نيست. 

به همين خاطر با غزل تفاهم كردم كه براي تهيه گزارش به من كمك كند و تا االن كه ساعت 2 است و فقط 
نيم ساعت وقت دارم از او خبري ندارم. 

چهار. عدم شركت من به روند شكل گيري اين ماجرا هم ارتباط دارد و گزارش آن ما را چند سال به عقب 
بر مي گرداند. 

حمايت از جامعه مدني 
چند سال پيش كه با مراجعه به اسناد مي توان تاريخ دقيق آن را هم روشن كرد، به معرفي آقاي محمد عسگري 
كه آن زمان مسول اجرايي دبيرخانه كعاصكا بود به نهاد نوپايي دعوت شدم كه قرار بود براي تأسيس يك 
انجمن براي حمايت از سازمان هاي جامعه مدني ايجاد شود و كساني مانند عيسي سحرخيز، عمادالدين باقي، 
دكتر سهراب رزاقي، عبدالفتاح سلطاني، دهقان،  شادروان خانم ماشيني، خانم مرتاضي لنگرودي برخي از 
اعضاي اوليه آن بودند. نشست هاي اين سازمان در دست تأسيس، يا اين سازمانِ - به اصطالح دستورنامه 
رابرت - موقت، ابتداء در محل هاي مختلف برگزار مي شد. اما بعد به طور مرتب در دفتر من برگزار شد و 

من هم با تمام وجود براي شكل گيري و ارتقاء آن تالش كردم. 
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متأسفانه، تأسيس آن سازمان با مراحل اوليه آشنايي من با دستورنامه رابرت همزمان شد. اما من، از يك سو، 
به اندازه كافي با قواعد دستورنامه رابرت آشنا نبودم كه بتوانم به شيوه ي درست آن را در آن جمع ترويج كنم، 
و از سوي ديگر، آنقدر با آن قواعد آشنا شده بودم كه مي دانستم روشي كه ما بر اساس آن جوامع خود را جلو 
مي بريم پر از اشكال است و ديگر نمي توانستم با روش سنتي كنار بيايم. همين امر سبب شد كه سرانجام در 
نشست هاي گروه سكوت اختيار كنم و رسمًا اعالم كردم از حقوق خود در ارايه پيشنهاد، شركت در مذاكرات 
و دادن رأي خودداري مي كنم و فقط به خاطر رسيدن به نصاب در نشست هاي گروه حاضر خواهم شد. البته، 
از آنجا كه من ميزبان هم بودم، سكوت من براي برخي ها اهانت آميز جلوه كرد و اين عوامل همراه با بسياري 

عوامل ديگر سبب شد كه بعد از نزديك به صرف 2 سال موفق به تدوين اساسنامه  هم نشديم. 

ضربه آخر
كارفرمايان تحويل مي دادم در نشست حجم  پيام  فردايش يك شماره خبرنامه  يك روز كه من مي بايست 
و گپ هاي  خنده  كر  كر  با  همراه  كه  پيشنهاد  اين  يابد.  خاتمه  زودتر  ساعت  نيم  كه جلسه  كردم  پيشنهاد 
با خشم فروخفته اي  آنقدر عصاني كرد كه  زيرلبي مطرح شد رئيس جلسه را كه دكتر سهراب رزاقي بود 
گفت ديگر در اين نشست ها شركت نخواهد كرد و من هم كه احساس بي گناهي مي كردم توضيح دادم به 
خاطر گرفتاري هايي كه داشتم درخواست كردم جلسه نيم ساعت رودتر خاتمه يابد. اما بعدها محمد عسگري 
توضيح داد چون تو ميزبان بودي نبايد اين پيشنهاد را مي دادي چون به اين معنا بود كه از آمدن ما به محل 
كارت ناراضي هستي. و توضيح هاي صادقانه من در اين خصوص كه به حضور شما و همكاري با شما واقعًا 

افتخار مي كنم به نتيجه اي نرسيد و نشست هاي حجم حتي بدوين هيچ تصميمي براي هميشه تعطيل شد. 

ناگهان سازمان هاي جامعه مدني
مدت ها بعد از تعطيلي حجم بود كه  از شكل گيري نهادي با نام سازمان هاي جامعه مدني - آن هم در كانون 
عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران - با خبر شدم و فهميدم كه اين كار را محمد عسگري و دكتر رزاقي 
راه انداخته اند و توانسته اند موافقت مهندس عطارديان را هم جلب كنند و به زعم خودشان افراد ناراحتي مثل 

عيسي سحرخيز و من را هم خبر نكنند. 

بعدها از بعضي از كساني كه به نمايندگي از سازمان هاي مدني در اين مجموعه جمع مي شوند رفتارهايي ديدم 
كه نه مي شود به صورت علني در مورد آن صحبت كرد و نه مي شود آن ها را ناديده گرفت يا فراموش كرد. 

از جمله واكنش هاي دكتر رحماني يا دهقان. 

با اين همه، خيلي دلم مي خواست تجربه ناكام حجم را به صورت جمعي تحليل مي كرديم. اما وقتي عده اي 
زبان و قواعد مشترك براي بازي مشترك ندارند بديهي است كه نتوانند قدم از قدم بردارند. اين جمع چگونه 

مي تواند گذشته خود را به ويژه وقتي به خاطر همين كاستي از هم پاشيده باشد، تحليل و نقادي كند؟ 

دكتر  مثل شهرياري،  افرادي  با حمايت  به خارج،  رزاقي  فرار  و  كانون  از  رفتن عسگري  به رغم  و  ظاهراً 
رحماني و دهقان اين سازمان در آستانه انتخابات دوباره شكل گرفت. اما همه انتظار داشتند كه رفسنجاني 
تأييد صالحيت شود و اين امكانات در حمايت از او بسيج شود. اما رد صالحيت رفسنجاني تمام برنامه ها 
را به هم مي زند و در غياب او ديگر هر نوع داع كردن تنور انتخابات چيزي جز تثبيت استبداد ديني نخواهد 
ابتدال  اين ها كه در عرصه مانده اند جز  از آدم هاي بي شرم و بي شرفي مانند  بود. به عالوه طرح مطالبات 
سازمان هاي جامعه مدني تأثير ديگري نخواهد داشت. به همين دليل، حتي اگر كارگاه  هم نداشتم و حاال هم 
كه كارگاه منتفي شده است، در اين نشست ها شركت نمي كردم اما به عنوان خبرنگار گزارش آن را در سايت 

منتشر خواهم كرد. 

حدود 3 ربع پيش كه از نيامدن غزل مطمئن شدم با دكتر عليزاده سردبير نشريه پيام آبادگران تلفني صحبت 
كردم و از او خواستم چند قطعه عكس از مراسم برايم بفرستد. قبول كرد. در آخر كار نيز متن سند را منتشر 
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مي كنم. انتشار مذاكرات نيز تا وقتي به صورت يك سند مصوب در نيامده باشد صحيح نيست. بنا بر اين 
مشكلي از اين بابت نخواهم داشت. فقط آرزو دارم غيبت غزل با مصيبتي جانكاه همراه نشده باشد كه قرار 

است بعداً از آن با خبر شوم. 

نشست در دانشكده ي مديريت
حاال كه خاطرات را تا آخرين لحظه دنبال كردم بايد به شنبه صبح برگردم كه به دكتر اميري زنگ زدم تا جلسه 
فردا را يادآوري كنم. از من پرسيدآيا مي توانم ساعت 3 در دفتر كار او كليات عرف پارلماني را براي سه نفر 
از دوستانش معرفي كنم؟ جوابم مثبت بود و قرار گذاشتيم. اما وقتي وارد اتاقش شدم و سه پسر و يك دختر 
جوان را ديدم كه به عنوان دانشجويان رشته ي دكتري در اتاق كارش بودند به ساعت روي ديوار نگاه كردم و 
تازه فهميدم كه يك ساعت زودتر به آنجا رسيده ام. كيفم را گذاشتم و از اتاق بيرون زدم و در محوطه بسيار 

زيباي دانشگاه تا ساعت 3 روي يك نيمكت دراز كشيدم و آسمان را ديد زدم.

يك سخنراني موفق
در نشست دانشكده مديريت ده نفر شركت داشتند: دو دانشجوي دكتري پسر و يك دانشجوي دكتري دختر، 
چهار خانم كه عضو هيأت علمي مديريت ورزش بانوان بودند و سه نفر از دوستان دكتر اميري كه در شوراها 
و مجامع مختلف عضو هستند و قباًل نيز از مديران بخش هاي مختلف جامعه بوده اند. از جمله آقاي رضا 
مددي و محمد حسين سليمي جهرمي و جبار رضايي. البته هيچ كدام از آنان را قباًل نديده بودم و نامشان را 

هم نشنيده بودم.

جلسه دانشكده مديريت عالي برگذار شد. با اعتماد به نفس كامل، با فروتني معقول، و مسلط به مباحث و 
روش عرضه مطلب، به نحوي كه آقاي رضا مددي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در تدارك روند هايي 
هستند كه بر اجراي سياست هاي مجمع نظارت داشته باشد و گزارش شود، در ال نامه اي كه برايم ارسال كرده 

بود بر اين جه از امر معلمي انگشت گذاشته بود. 

بايد اين نكته را نقل كنم كه بحث خودم را با ايجاد تمايز روشن بين دانش مديريت و حقوق شروع كردم. و 
چون كتاب هاي ايزاك آديزيس را به دقت فوق العاده و چندين بار خوانده ام و حتي در ترجمه يكي از آن ها 
مشاركت جدي داشته ام و بارها و بارها در نوشتن مقاالت مختلف به آن ها استناد كرده ام و در امر مديريت 
دفتر و مباحث داخلي نكات مطرح شده در آن تئوري را بارها نقل كرده ام، توانستم با برخي از اشاره ها به 
مخاطبانم نشان دهم وقتي از تمايز بين ايو دانش سخن مي گويم لقلقه زبان نيست. به همين خاطر اين اشاره ها 
به ارتقاء اقتداري معنوي من در چشم مخاطب مؤثر بود و به حرف هايم توجه نشان داد. نيز در اول صبحتم 
تأكيد كردم كه اگر در يك ساختار سازماني يك مجمع با اعضايي با حقوق برابر تعريف كنيد، به اين قواعد 
براي ادار ه ي آن ساختار نياز خواهيد داشت. ضمن آنكه به طور كلي اعمال اين قواعد به ارتقاء كيفيت مديريت 
در يك سازمان مدد خواهد رساند. هرچند اين قواعد نمي توانند كيفيت تصميم ها را از نظر مديريتي تضمن 
كنند. اين روش برخورد من مورد تحسين دكتر اميري هم قرار گرفت و در جلسه فردا روي آن تأكيد كرد. 

خودم فكر مي كنم در امر مهارت هاي سخنراني با سرعت رشد مي كنم. 

نكات مطرح شده
در اين نشست بحثم را با تفاوت بين مديريت و حقوق پارلمان شروع كردم. بعد به تاريخچه اين ماجرا از 
مان آقاي خاتمي پرداختم و بعد به مسأله نوبت دادن و گرفتن و تفاوت آن با كسب صحن و تخصيص صحن 
پرداختم و به همين ترتيب مجموعه اي از پيشنهاد را توصيف كردم تا به اين نتيجه برسم كه چطور ما در 
مجامع خود مانند بره ره اي  ها شطرنج بازي مي كنيم. در آخر كار هم گفتم كه آقاي دكتر اميري به عنوان يك 
از اعضاي گروه هم انديشي حق دارد شخصيت هاي مهمي را كه مناسب مي داند براي عضويت در آن گروه 
دعوت و پيشنهاد كند. يكي از شاخص ها نيز انتخاب اشخاص مهم بوده است. يعني كساني كه بر روي ديگران 
تأثيرگذار هستند. بعد گفتم شما ما از جمله مدعوان دكتر اميري هستيد و بايد در نشست هاي بعدي مشخص 

كنيد كه مايليد در كارگاه هاي ما شركت كنيد يا نه؟ و اگر تمايل داشتيد در خدمت خواهم بود. 
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سؤال هاي تكراري
بعد از ختم جلسه سؤال هايي مطرح شد كه هميشه مطرح مي شود و من در دادن پاسخ هاي مجاب كننده به 
آن ها استاد شده ام. از جمله مهم ترين سوال اينكه آيا اين قواعد با فرهنگ ما جور هست؟  و پاسخ من به اين 
سوال براي خوانندگان اين نوشته ها تكراري است:  اين قواعد را مي شود متناسب با نيازها باز نويسي و اصالح 
كرد. به عالوه، عمل به اين قواعد برخي از خصوصيات نامناسب ما را به مرور اصالح خواهد كرد. فرهنگ 
ما هم چيز تغيير ناپذيري نيست و با سرعت تحت تأثير فرايند هاي گوناگون در حال تغيير است و بايد هم 

تغيير كند. بنا بر اين از اين جهت نبايد دغدغه داشت. 

يك نكته ظريف
معموالً دكتر اميري نيم ساعت تا يك ساعت دير در نشست ها شركت مي كرد. اما در نشست يكشنبه گذشته 
تقريبًا سرساعت رسيد. علتش را نمي دانم. اما وقتي من يك ساعت هم زودتر رسيدم توضيح دادم كه چقدر 
تالش كردم و حتي نهارم را نصفه رها كردم كه رأس ساعت سه برسم. حاال يك ساعت هم زود رسيده ام. 

فكر مي كنم چنين رفتارهايي كم كم سبب تغيير رفتار ما و قواعد حاكم بر رفتار ما خواهد شد. 
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پنجشنبه 9 خرداد 1392
ديروز صبح وقتي بيدار شدم ذهنم داشت فقدان قواعد عادالنه در انواع روابط اجتماعي مانند روابط معلم 
و شاگرد، روابط رئيس و مرؤس، رابطه همسايگان  و روابط درون شوراي نگهبان را تحليل مي كرد و به 
جمع بندي هم رسيده بود:  در غياب اين قواعد آنچه كه حاكم است اعمال قدرت نه بر اساس قواعد عادالنه 
و مورد توافق، كه بر اساس تمايل و خواست فرد صاحب قدرت است و اين چيزي نيست جز استبداد. البته،  
اين كشف همانقدر باستاني است كه گربه و سگ هم شعور دارند. ولي من حاال در آستانه شصت سالگي 
است كه درك مي كنم گربه و سگ هم شعور دارند يعني چه. به همين خاطر، هر وقت گربه اي را در پارك 
روبه روي دفتر مي بينم هماندازه برايش احترام قائل مي شوم كه براي آدمياني كه روي چمن ها دراز كشيده اند. 
اين روز هاست كه درك مي كنم گربه ي داخل پارك هم مي تواند نيت من را درك كند و با من ارتباط  بگيرد. 

در مورد استبداد حاكم بر روابط اجتماعي هم همينطور.

ديروز در كارگاه معلمان از آنان پرسيدم وقتي دانش آموزي دير به كالس بيايد، آئين معلمي چه حكم مي كند؟ 
همه سكوت كردند. دوباره پرسيدم: معلمان با دانش آموزي كه ديربيايد چگونه رفتار مي كنند؟ باز هم سكوت 
كردند. خودم ادامه دادم: يكي مداد الي انگشتس مي  گذارد. يكي اخم مي كند. ديگري از نمره ي انضباطش 
كم مي كند. يكي او را مي فرستد دفتر. يكي او را نصحيت مي كند. بعد كمي مكث كردم و دوباره پرسيدم:  هر 
معلمي يك جور رفتار مي  كند. نه؟ به صورت هايشان دقت كردم. همه كم و بيش همين رويه را تأييد كردند. 
و در اينجا بود كه ضربه را وارد كردم:  خوب. اين يعني استبداد. فكر مي كنم خانم منطقي بود كه متوجه نشد 
يعني چي؟ دوباره و با صداي شمرده توضيح دادم:  اينكه يك فردي طبق دلخواه خودش اعمال قدرت كند 
چيزي نيست جز استبداد. مگر استبداد معنايي جز اين دارد؟ بعد اين جمع بندي را تعميم دادم:  فقدان قواعد 
عادالنه فقط به عرصه سياست منحصر نيست. تمام عرصه هاي زندگي ما فاقد قواعد عادالنه است. روابط زن 
و شوهر، روابط والدين و فرزندان، روابط معلم و شاگر، روابط رئيس و مرئوس، همه و همه روابط جنگلي 
است. يعني هر كس قدرت دارد هر طور كه دلخش بخواهد اين قدرت را اعمال مي كند. چرا؟ براي اينكه ما 

دانش فني توليد قواعد عادالنه را ايجاد نكرده ايم و ضرورتش هم تا كنون وجود نداشته است. 

بعد از كمي مكث ادامه دادم در جوامع ما دانش فني ساختن ساختمان، دوختن پوشاك، پختن غذا و ساختن 
شهر و آبادي وجود دارد. اما دانش فني توليد قواعد عادالنه وجود ندارد. قانون پارلماني دانش فني توليد 

قواعد عادالنه است.

بله، اينكه قواعد عادالنه در روابط اجتماعي ما حاكم نيست، حكمي قديمي است. اما درك اينكه اين گزاره 
يعني چه، منظور چه قواعدي است،  و مهم تر، اين قواعد چطور بايد ساخته و اعمال شود، نكات جديدي 

است كه طي سال هاي اخير ذره ذره كشف مي كنم و جلو مي روم. 

استبداد در ستاد
اجرايي  ستاد  در  جامعي  مسجد  آقاي  قبلي  اخطار  بدون  خاطر حضور  به  كه  زد  زنگ  شرفي  خانم  وقتي 
شوراياري ها نشست كارگاه به بعد موكول شود، فكر كردم كه بر اساس آن قرار چقدر روابط اجتماعي من 
با افراد ديگر كه بسيار اهميت هم داشتند، دست خوش تغيير شد: به عطارديان گفته بودم كه در نشست سه 
شنبه سازمان هاي جامعه مدني نمي توانم شركت كنم چون بايد در كارگاه كارشناسان حاضر شوم. بعد به 
سودابه زنگ زدم كه اگر مي تواند جاي من براي تهيه خبر به سنديكاي شركت هاي ساختماني برود. نتوانست. 
از دخترم تقاضا كردم. قبول كرد. اما درست در آخرين لحظات به من خبر دادند كه كارگاه ستاد كارشناسان 
شوراياري ها به هم خورده است. آن هم به دليل حضور دلبخواهي آقاي مسجد جامعي. و اين يعني استبداد. 
استبداد  به يك قهرمان بدل شود. و همين  ببازد و  استبداد  با  مبارزه  اگر مسجدجامعي جانش را سر  حتي 
رأي يك نفر، كل زنجيره ي روابط بين گروهي از انسان هاي ديگر را تحت تأثير قرار مي دهد. مي توان تصور 
كرد كه كارشناسان ستاد هم مجموعه ي پيچيده اي از روابط با انسان هاي ديگر دارند اما حضور دلبخواهي 
مسجدحامعي تمام آن قرار و مدارها را نيز به هم مي ريزد. به اين ترتيب شما با مناسباتي طرف هستند كه مدام 

به دليل اراده ي افراد صاحبت قدرت به هم مي ريزد. استبداد چيزي جز اين است؟ 
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ريشه يابي استبداد
مي توان در مورد ريشه هاي اين استبداد به نظريه پردازي پرداخت. اما مسأله اين است:  راه حل؟ خيلي ساده: 
افراد بايد قواعد منطقي و عادالنه ناظر بر فعاليت هاي گروهي را كه محصول تجربه بشري است و تا كنون 
مورد توجه ما قرار نگرفته فرا بگيرند: اينكه روش هاي حقوقي و اخالقي تشكيل جلسات گروهي چيست؟ 
چه موقع به نصاب مي رسد؟ كي  و چگونه بايد برگزار شوند؟ حق اعضاء هر گروه در تعيين زمان نشست ها 
اين نشست ها را  بايد  تغيير زمان و مكان آن ها چيست؟ در چه شرايطي چه كساني و چگونه  يا روش  و 
فرابخوانند؟ و از اين قبيل. . . اگر مسجد جامعي و ديگران با اين قواعد آشنا بودند يا درصدد كشف آن ها 
برمي آمدند،  مي آموختند كه هر گروه چگونه بايد زمان مجامع خود را تعيين كند. چگونه و به چه روشي 
نشست  هاي اضطراري را فرا بخواند. حق اعضاء در اين عرصه هاي چيست؟ اگر كساني نياند چه تبعاتي در 
پي خواهد داشت؟ و با غيبت چند نفر جلسه قانوني است؟ و از اين قبيل. . . در آن صورت ما با چيزي به 
نام استبداد مواجه نبوديم. بلكه همه جا با قانون و قاعده عادالنه اي مواجه مي شديم كه طبق اراداه و تمايل 

اعضاي يك گروه و طبق يك قاعده مورد توافق توليد و اصالح و اعمال مي شوند. 

تغيير هاي سريع
اين سال ها كه سخت با اين مسائل دست و پنجه نرم مي كنم متوجه مي شوم كه چطور شناخت و آگاهي 
ملت ما به مثابه يك ملت از قانون و روش توليد و اعمال قانون با چه سرعتي متحول مي شود. نمونه هاي 
فراموش نشدني آن رفتار حداد عادل رئيس مجلس با توكلي بود كه اخطار آئين نامه اي داد و رئيس هر بار 
آن را خارج از دستور تلقي كرد و دست آخر هم به توكلي گفت:  رئيس جلسه من هستم و اگر هزار بار هم 
اخطار آئين نامه اي بدهي آن را خارج از دستور اعالم مي كنم. اما در دوره بعدي مجلس بود كه الريجاني، 
حكم خودش را به عنوان رئيس در قبال يك اخطار آئين نامه اي كه با مخالفت صحن مواجه شده بود براي 

فرجام به صحن برد. 

در ادامه ي همين تحوالت تاريخي است كه خامنه اي ديروز اعالم كرد بايد قانون فصل الخطاب باشد. در 
حاليكه تمام اين نزديك به سه دهه  رهبري، سلطان را فصل الخطاب اعالم كرده بود. البته، حاال قانون به نفع او 
رأي داده است. بله، اما همين امر سبب خواهد شد كه مردم دفعه هاي بعدي مچ او را بگيرند و از او بخواهند 

كه حاال هم قانون بايد فصل الخطاب باشد نه ميل ملوكانه. 

به نظرم تأمل در همين تأمالت وسيع برآمده از تحوالت اجتماعي است كه به يك ملت اجازه مي دهد خودش 
را و پويايي هاي حاكم بر خودش را درك كند و به جايي برسد كه آتني هاي باستان رسيدند: خودشناسي و 

آتن  و يونان شناسي. به اين دليل است كه مي بينيم ايرانشناسي ما هم تازه در شرف شكوفايي است. 

در هر حال، همان ديروز دلم مي  خواست در مورد دو موضوع باال - يعني استبداد و روند خلق قواعد عادالنه 
- را كه سخت ذهنم را مشغول خود كرده اند، يادداشت كنم، به خودم گفتم بعد از برگزاري كارگاه معلمان 

اين كار را انجام بده، كه حاال، الوعده وفا. انجام شد.

غيبت  معلمان
انتخابات  با  پيش از كارگاه فقط خانم مرضيه آذر افزا بود كه با ارسال ايميل اعالم كرد به خاطر درگيري 

رياست جمهوي در كارگاه شركت نمي تواند بكند. متن آن ايميل: 

سالم. از اين كه توفيق تعليم در ان دوره تدريس شما را ندارم متاسفم. در گير داستان انتخابات شده ام و 
همه ذهنم متوجه اين امر است. متوجه ارزش و اهميت آشنايی فعاالن مدنی با قواعد مورد نظر هستم و 
اميدوارم كه توفيق يادگيری و ترويج آن را نيز داشته باشم. بی نهايت از ايميل هايی كه فرستاده ايد تشكر 
می كنم و درخواست دارم كه اگر اقتضا می كند همچنان مطالب مربوطه را دريافت كنم. در مورد روش 
آموزش مشاركتی و تسهيلگری هم به زودی متونی را برای جنابعالی ارسال می كنم.                                                                                                                                       
بااحترام فراوان.مرضيه آذرافزا
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از اين نامه مي شد دريافت كه احتماالً بعد از برگزاري انتخابات هم در نشست هاي ما شركت نخواهد كرد. 
چرا؟ آيا بحث هاي سياسي من به مذاقش خوش نيامد؟ آيا تصميم دارد بعد از انتخابات از طرق ديگري قضيه 
را پيگيري كند؟ و ده ها سؤال ديگر. خيلي به آن ها فكر كردم. اطالعات الزم براي يافتن پاسخ آن ها را ندارم. 
مي توانستم از او بخواهم با خانم نقي ئي هماهنگ كند. به هر دليل اين كار را نكرده و قضيه را مستقيمًا با من 
در ميان گذاشته است. در حاليكه اين فرد همان كسي است كه در مورد حضورش در كارگاه نقي ئي گفت كه 
به اندازه هزار نفر اهميت دارد. پس چه شد؟ مي توانم حدس بزنم در رده هاي باالي تشكيالتي است كه به 

قول خودش گرفتار انتخابات است. اما مي توانست در نشست هاي بعد از انتخابات شركت كند. 

بعد از تأمل در اين سؤال ها و بدون آنكه با خانم  نقي ئي مشورتي بكنم ال نامه زير را برايش پس فرست كردم:

ممنون 
من صورت و دستور اجالس ها را برايتان ارسال مي كنم.  اگر تمايل به ادامه شركت در كارگاه را داريد 
بهتر است مطالب مطرح شده را به نحوي فرابگيريد و اگر تصميم نداريد اعالم كنيد. چون صورت و 

دستور جلسات فقط براي اعضاي كارگاه بايد ارسال شود 
سرافزار باشيد 
داود

فكر مي كنم پاسخ مناسبي داده باشم. او ناگزير خواهد بود اعالم كند كه مي  خواهد در كارگاه شركت كند يا 
اينكه از دريافت صورت و دستور اجالس ها محروم خواهد شد. البته، هنوز نمي دانم كه خانم نقي ئي مي داند 

كه اين »هزار نفر« از شركت در كارگاه منصرف شده است يا نه. 

پذيرايي خوب
در حد توان ميوه، كافي ميكس و قند و اقالم ديگر را خريدم و از پيش براي پذيرايي آماده شدم. اين روز ها فكر 
مي كنم اين معلمان انصافًا افراد شريفي هستند و براي فعاليت هاي اجتماعي خود بيشترين هزينه ها را دارند 
پرداخت مي كنند. بنا بر اين، يك پذيرايي آبرومندانه تر از آنان حتي اگر به قيمت زدن از دهان زن و همسرم هم 
باشد ارزش دارد. وقتي خانم كاظمي كه با خانم نقي ئي كمي مانده به چهار و نيم به دفتر آمد، توت فرنگي ها 
و زردآلو ها را در كاسه هاي بلوري ديد گفت:  اين ها خيلي گران هستند. گفتم: براي شما معلمان شريف اين 

چيزها هيچ قابلي ندارند. خوشحال شدند. 

انتقاد از روش تدريس
اما توپ خانم نقي ئي حسابي پر بود. شروع كرد در اين باره انتقاد كردن كه من در جريان تدريس دستورنامه 
رابرت برنامه و شرح درس ندارم. حق با او بود. بنا بر اين به جاي مقاومت گفتم: من براي آموزش اين قواعد 
سركالس نرفته ام  تا روش تدريس آن را از مربي حرفه اي فراگرفته باشم. بلكه خودم اين كتاب را خوانده ام  
و دارم از طريق آزمون و خطا سعي  مي كنم روش تدريس و تمرين اين قواعد را هم كشف كنم. بنا بر اين، 
شما معلم ها كه حرفه و كارتان همين است در اين زمينه مي توانيد كمك كنيد تا روش مناسب را تمرين و 
مدون كنيم. اما اين خلع سالح او را قانع نكرد و در ادامه گفت:  ببيند وقتي من رياضي درس مي دهدم، اول 
براي دانش آموزم توضيح مي دهم كه در باره چه چيزي قرار است حرف بزنم. اول مفهوم مورد درس را روي 
تخته سياه مي نويسم و آنقدر در مورد آن مفهوم كار مي  كنم تا بچه آن را بفهمد. بعد دنبال قواعد مي روم.  بعد 
اين سؤال مشخص را مطرح كرد كه آيا شما اساسًا قبل از كالس به اين موضوع فكر مي كنيد كه قرار است 
در اين كارگاه چه چيري را به دانش آموزان ياد بدهيد؟ و بي مهابا ادامه داد آيا ممكن است برنامه امروز كالس 
را نشانم بدهيد؟ بي رودربايستي مي  خواست بداند كه برنامه ي امروزم براي كالس چيست؟ به او گفتم:  برنامه 
را براي همه ايميل كردم. مگر شما نديديد؟ متأسفانه نديده بود و همين سبب شد كه سنگرش در هم بريزد 

و گرنه توپش خيلي پر بود. 

از روي ميز دسته ي مرتب دستور جلسه چهارم و سوم را نشانش دادم كه چطور نكات كارگاه قبل و نكات 



165

كارگاه بعد در آن ها قيد شده است و چطور همه طبق يك روش مرتب جلو مي رود. هرچند به دليل نامرتبي 
حضور داشن آموزان اين برنامه  به هم ريخته است. حاال اين توپ من بود كه پر بود. و او هم به سنگر دفاع 
افتاد: فقط يك جلسه كه آن هم با موافقت خود شما كالس جبراني گذاشتيم. ديدم حركت در اين مسير بي 
معناست سعي كردم انتقاد از روش تدريسم را تشويق كنم و بحث را در مسير درست هدايت كنم. به همين 
خاطر، برايش توضيح دادم كه اين مسير در كشور ما يك راه نرفته و نكوبيده است. من هم كه در خارج 
آموزش نديده ام. مثل يك گياه خودرو اين كار را دارم ياد مي گيرد. شما هم مي توانيد كمك كنيد كه اين روش 
به مرور تكامل پيدا كند. اما توجه داشته باشيد كه آموزش اين قواعد مثل آموزش زبان انگليسي يا روسي 
نيست كه دهه ها تجربه پيشتش انباشت شده باشد. در جريان همين بحث ها بود كه زنگ در پشت سرهم به 
صدا در مي آمد و افراد جديدي وارد مي شدند. نزديك ساعت 4/30 حدود 8 تا 9 نفر جمع شده بودند كه بعداً 
به 12 نفر رسيدند: از مردها هاشمي، مرد، آزادگان و خدايي، و از خانم ها نقي ئي، كاضمي، رئيسي، ايزديان، 

اصغري، پرنيان )خانم منطقي( مهندس صديقه حسين نژاد و محبوبه توكل.

رأس ساعت 
عقربه هاي ساعت ديواري 4/30 را نشان مي داد كه اعالم كردم جلسه رسمي است و با چكشي را كه خودم با 
تراش يك كوشت كوب چوبي و چسبناندن دو تكه چوب به دو طرف آن درست كرده ام،  روي ميز كوبيدم 

و اعالم كردم جلسه رسمي است. افراد حاضر نيز قضيه را جدي گرفتند و دور ميز نشستند. 

اولين نكته اي را كه مطرح كردم مبحث نصاب بود. براي ثبت در تاريخ ايرانشناسي بايد اين نكته را در همين 
جا يادآوري كنم كه ما به اين نكته توجه نكرده بوديم كه  يك گروه در جريان ايجاد يك سازمان دائمي كه 
هنوز اساساسنامه خود را ننوشته و اعضاء دائمي آن مشخص نشده، نصابش چگونه تعيين مي شود. در گروه 
هم انديشي به فكرمان رسيد وقتي تعداد اعضاي عالقمند به ايجاد سازمان داتمي مثاًل 10 نفر است، نصاب 
به طور خود به خودي 6 نفر خواهد بود. اما صرف دقيق نبودن اين مسائل گروه هم انديشي عرف پارلماني 
را با مشكل مواجه كرد. بعدها من بخش مربوط به نصاب دستورنامه رابرت را با دقت بيشتري مرور كردم. 
افراد  از  از اين كتاب تصريح شده است كه در نشست هاي توده اي نصاب در هر لحظه  مركب  در بخشي 
حاضر است. به اين ترتيب در نشست هاي دائمي نيز كه قرار است به يك سازمان دائمي منجر شود، نصاب 
افراد حاضر در نشست است. وقتي سازمان دائمي ايجاد مي شود مي توان قواعدي را تعيين كرد. اينجاست كه 
مي توان بار ديگر براي همان گروه نصاب را مشخص كرد. در گروه هم انديشي، ما، طبق عرف عمل كرديم و 

تعداد گروه را 10 و نصاب را 6 نفر در نظر گرفتيم. اما اكنون اين نصاب به سختي حاصل مي شود. 

تعريف نصاب
بر مبناي همين تجربه است كه من تالش كردم در آغاز كار گروه معلمان، مفهوم نصاب را تعريف كنم و 
نصاب در نشست هاي توده  اي و سازمان موقت را براي آنان توضيح دهم. بر اساس همين تجربه هاست كه 
تصميم گرفتم نخستين شماره نشريه آموزشي اي كه قرار است با نام »دستورك نامه« يا »دستورناك«،  مفهوم 

نصاب را تشريح كنم. 

در ادامه از آقاي هاشمي پرسيدم كه نصاب را تعريف كند. او هم برخاست و نصاب را در يك سازمان رسمي، 
نصف به عالوه تعريف كرد. چند نفري تذكر دادند كه نصف به عالوه يك نه، بلكه بيش از نصف. خوشحال 
شدم كه درس هاي قبلي يادشان بود اما تذكر دادم كه حق ندارند بدون كسب صحن و بدون تخصيص صحن 

حرف بزنند. ريسه رفتند و ساكت شدند. 

بعد شروع كردم به تكميل تعريف هاشمي. البته حاال فكر مي كنم كه بايد از صحن مي پرسيدم كه تعريف 
هاشمي چه اشكالي دارد و چه كسي مي تواند آن را كامل كند. متأسفانه اين كار را نكردم. بايد روش خودم 
را در اين زمينه ها بهبود بدهم. از جمله نكاتي كه در تكميل تعريف هاشمي مطرح كردم تفاوت بين سازمان 

دائمي و سازمان سمي بود. 
بعد از ارايه تعريف نصاب، و اينكه نصاب چيست، اين سؤال را مطرح كردم كه جلسات در فقدان نصاب چه 
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كارهايي قانونًا مي توانند انجام دهند؟ در اين جا بود كه موضوع اجالس و جلسه مطرح شد و من بار ديگر اين 
نكته را مرور كردم و با ارجاع به جدول پيشنهادها كوشيدم چرايي اولويت تعيين زمان جلسه تعويقي به ختم 
جلسه را نيز تعريف كنم. اما مي دانم بيشتر بچه متوجه اين نكته هم نشدند و دوباره بايد آن را توضيح بدهم.

تفاوت بين سازمان رسمي و سازمان دائمي
آقاي هاشمي در تعريف خود از نصاب به مفهوم سازمان رسمي اشاره كرد. من صحبت او را به اين شكل 
تصحيح كردم كه اگر منظور از سازمان رسمي سازمان به ثبت رسيده باشد، بين اين دو نوع سازمان، از نظر 
نصاب تفاوتي وجود ندارد. البته، طبق قانون تجارت، نصاب شركت ها تعيين شده است و شركت ها بايد طبق 
آن  قانون عمل كنند. اما منظور ما از سازمان دائمي سازماني است كه حيات سازماني اش ادامه دارد و اين 

سازمان مي تواند به ثبت رسيده باشد يا نرسيده باشد. 

در اينجا بود كه تأكيد كردم هيچ نيازي نيست كه انجمن ها براي تداوم حياتش حتمًا به ثبت برسند بلكه صرف 
تدوين اساسنامه و امضاي آن، يك مؤسسه حقوقي را به وجود مي آورد كه اسناد آن در دادگاه قابل طرح 
است. اين حق شهروندان است كه اگر دلشان خواست انجمن هايشان را در اسناد حكومت به ثبت برسانند 
و اين تكليف حكومت است كه انجمن ها را در صورت تمايل شهروندان به ثبت برساند. اين معادله در اين 
جا معكوس شده است و حكومت شهروندان را مكلف مي كند تا انجمن هايشان را به ثبت برسانند در حاليكه 

هيچ لزومي به اين كار نيست. 

از آنجا كه اين مسأله را بدون زمينه سازي و بدون مقدمه مطرح كردم، به احتمال زياد بسياري از اعضاء به 
چرايي آن، داليل حقوقي آن، ضرورت به ثبت رساندن يا نرساندن يك انجمن، توجه نكردند. به همين خاطر 
اين موضوع را نيز در نشست هاي بعدي بايد پيگيري كنم و جزو موضوعات اجالس آتي ذكر خواهم كرد. 

بعد از اين بحث هاي مقدماتي، به درهم ريختگي ناشي از تغيير زمان مجامع پرداختم و گفتم كه نشست هاي 
مجامع بايد در آئين نامه ي گروه ذكر شود. و وقتي در آئين نامه ذكر شد روند اصالح و تغيير آن مانند روند 
تغيير و اصالح مفاد آئين نامه گروه است: اخطار قبلي، دو سوم آراء مثبت مؤخوذه در يك مجمع كه به صورت 
قانوني فراخواني شده و به نصاب رسيده باشد.  البته اين موضوع، بعداً در بحث مربوط به سازمان هاي موقت 

مطرح شد، بار ديگر مورد بررسي قرار گرفت. 

نقدر روش تدريس
يعد از نقد اين مشكل، به نقد مطرح شده از سوي خانم نقي ئي از روش اداره كالس پرداخت و گفتم كه نقدها 
را وارد مي دانم. و سعي كردم علت كاستي ها را بر اساس فقدان تجربه، خودرو بودن خودم، و درهم بستگي 
قواعد عرف پارلماني توضيح دهم. در اين قسمت از كارگاه به كتاب »دستورنامه رابرت براي خنگ ها«  هم 
اشاره كردم كه در واقع يك شرح بر اين كتاب است. نيز گفتم كه در مورد قانون پارلمان كتاب هاي بسيار 
زيادي نوشته شده و حتي دستگاه هاي آموزشي بسيار زيادي در اداره پتنت آمريكا به ثبت رسيده است. من 
هم در هر كارگاه سعي كرده ام روش هاي مناسب تري را كشف و تمرين كنم. از جمله به اين نكته اشاره كردم 
كه روش تدريسم در كارگاه هم انديشي عرف پارلماني، با روش تدريسم در كارگاه  معلمان فرق عمده دارد. 
در اين كارگاه سعي كرده ام همان روند سنتي تشكيل يك مجمع را دنبال كنيم و قدم به قدم روش هاي سنتي 
را با روش هاي جديد كه ياد مي گيريم جايگزين كنيم. بعد از اعضا درخواست كردم اوالً كمي بردبار باشند، 
ثانيًا به عنوان افرادي كه در اين زمينه حرفه اي هستند سعي كنند اين درس ها را كج  دار و مريز بياموزند و بعد 
براي روش تدريس حرفه اي آن به من كمك كنند. و نكته مهم اينكه موضوع اين كارگاه به كارگاه آموزش شنا، 
نوازندگي و فوتبال شبيه  تر است تا به آموزش تاريخ يا فلسفه يا منطق. چون اين ها قواعد يك بازي هستند 

و ما براي آموختن آن ها فقط بايد بازي كنيم تا قواعد را به خاطر بسپايم. 

در  كه  كردم  اشاره  نمونه  عنوان  به  كه  به خصوص  واقع شد.  مؤثر  در مجموع  توضيح ها  اين  مي كنم  فكر 



167

كارگاه هاي معمولي موضوع درس را روي تخته سياه مي نويسند، اما من به جاي آن از صورت جلسه و دستور 
جلسه استفاده مي كنم تا كالس به مرور با روش هاي تدوين صورتجلسه و دستورجلسه نيز آشنا بشوند. همين 
جا بود كه از اعضا خواهش كردم به دستور جلسه كه بين آنان توزيع كرده بودم توجه كنند و اشاره وار به 
تعريف صورتجلسه و دستورجلسه پرداختم كه اسناد حقوقي يك سازمان دائمي محسوب مي شوند كه در 

دادگاه ها قابل طرح هستند و من در نشست هايي آتي در مورد آن توضيح خواهم داد. 

انجمن پارلمانتارين ها
در همين جا بود كه آقاي مرد پيشنهاد كرد كه همين گروه بعداً روي روش تدريس قانون پارلمان كار كند 
و تجربه هايش را در اختيار ديگران قرار دهد. من هم از اين ايده استقبال كردم و حتي پيشنهاد دادم كه در 
جريان ايجاد يك انجمن فرضي مي توانيم نسبت به تشكيل اولين انجمن پارلمانتارين هاي ايران اقدام كنيم و 
در پايان دوره هركس تمايل داشت در اين زمينه كه آقاي مرد پيشنهاد كرد به فعاليت خود ادامه دهد در همين 
انجمن بماند. در مورد اين پيشنهاد رأي گيري نشد اما در پايان جلسه دوباره آن را مطرح كردم و قرار است 

در نشست بعدي در اين مورد كه هدف انجمن چه باشد تصميم گيري شود. 

به نظرم آقاي هاشمي، آقاي مرد و خانم نقي ئي نسبت به روش تدريس من بيشترين انتقاد را داشتند و دارند. 
حاال هم كه خودم مطالب آخرين كارگاه را مرور مي كنم در مي يابم كه در يك كارگاه و بدون هيج برنامه 
مشخصي به نكات و قوانين مختلفي اشاره كرده ام. اما به مرور بچه هاي كالس دارند درمي يابند كه من برخي 
از قوانين مهم و پرمصرف را در جريان كار آنقدر تكرار مي كنم تا مهم ترين قواعد در ذهن مخاطبان جا بيافتد 
و به بقيه نيز كه فقط اشاره اي كرده ام بعدها دوباره برخواهم گشت. اين كه نكات جديد مطرح شده در كالس 
را در دستوركار نشست بعدي يادداشت كنم و اين يادداشت ها را نيز در هر صورت جلسه حفظ كنم، كل گروه 
را ملزم خواهد ساخت كه به مرور نكات را تكرار و تمرين كند. بعد از اين مقدمات بود كه به مرور نكات 

قبلي كه در دستورنامه آمده بود پرداختم. جاي آن است كه دستورجلسه را ورداربذار كنم: 

گزارش چهارمين نشست كارگاه معلمان
چهاشبنه اول خرداد 1392

چهارمين نشست كارگاه آموزش دستورنامه رابرت معلمان )كادر معلمان( روز چهارشنبه اول خرداد 1392 با 
حضور 8 نفر از اعضاء در دفتر كادرها برگزار شد و به دليل غيبت تعدادي از اعضاء، درس جديد ارايه نشد و 

برخي قواعد مورد بررسي مجدد قرار گرفت.  

برخي از نكات بررسي شده:
1. تفاوت نوبت دادن و نوبت گرفتن با صحن گرفتن و صحن دادن

2. معناي سه گانه »صحن«
3. تفاوت هاي »حق انحصاري شنيده شندن«  با »حق انحصاري حرف زدن« و تشريح علت اين تفاوت ها

تصويب  براي  مؤخذه  آراي  اكثريت  منفي، شرط  آراي  اخذ  توضيح ضرروت هاي  آراء،  4. روش شمارش 
پيشنهاد

5. محدوديت هاي رئيس جلسه در استفاده از حق شركت در مداكره و رأي دادن هنگام رأي گيري علني، و 
روش هاي رأي دادن رئيس جلسه هنگامي كه يك پيشنهاد با اختالف فقط يك رأي تصويب يا رد مي شود.

6. مرور انواع پيشنهاد تقاضا و سؤال
7. هنگامي كه پيشنهاد »سؤال پارلماني«  در دستور يا خارج از دستور است

7. اقدامات قانوني يك مجمع در غياب نصاب
8. قواعد ناظر بر تعيين تاريخ برگزاري اجالس هاي عادي يك گروه يا انجمن و شرايط تغيير اين تاريخ

9. تفاوت هاي روابط حقوقي متقابل موجود بين معلم و شاگردان در يك كالس با روابط حقوقي متقابل حاكم 
بين يك رئس و اعضاي يك مجمع: 

الف: در خصوص تأخير دانش آموزان در حضور در كالس با تأخير اعضا در حضور در مجمع
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ب. فعال يا غيرفعال برخورد كردن دانش آموزان در كالس و اعضاء در مجامع
10. قواعد ناظر بر برخورد با عضوي كه در مجمع زياد حرف مي زند

11. قواعد ناظر بر طرز بيان رئيس جلسه و زمان نشستن و برخاستن وي 

مصوبات:
پنجمين نشست كارگاه معلمان روز چهارشنبه 8 خرداد ماه 1392 از ساعت 4 تا 6/30 در دفتر كادرها برگزار 

خواهد شد. نيم ساعت اول صرف پذيراتي و گپ هاي پيش از دستور مي شود. 

برنامه   پنجمن كارگاه:
پيش از اجالس از طريق ايميل به اطالع اعضاء  رسانده خواهد شد. 

منشي موقت. داود حسيني
پنجشنبه اول خرداد 1392

از آنجا كه تصميم گرفته ام، تمام نكات پيشتر مطرح شده را در دستور اجالس كارگاه ذكر كنم، الزم است 
دستور نشست سوم را نيز در ادامه ورداربذار كنم: 

گزارش سومين نشست كارگاه معلمان
چهاشبنه 18 ارديبهشت 1392

سومين نشست كارگاه آموزش دستورنامه رابرت به معلمان )كادر معلمان( روز چهارشنبه 18  ارديبهشت 1392 
در دفتر كادرها برگزار شد و نكات آموزشي زير مورد بررسي قرار گرفت:. 

نكات آموزشي:
1. تفاوت نوبت دادن و نوبت گرفتن با صحن گرفتن و صحن دادن

2. انواع پنجگانه تقاضاها و سؤال ها
3. مرور و ادامه بررسي خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهادهاي پارلماني

4. معرفي اجمالي پيشنهادهاي اخطار دستور و فرجام
5. معرفي پيشنهادهاي كميت مذاكره و كفايت مذاكره

6. قواعد مربوط به رعايت نزاكت در مجامع تصميم گيري )ممنوعيت ذكر نام اعضاء و مخاطب قرار دادن 
يكديگر(

مصوبات:
1. خانم نقي ئي فهرست ايميل تمام شركت كنندگان در كارگاه را در اختيار منشي موقت كارگاه قرار دهد و 

كساني كه هنوز ايميل ندارند نسبت به ايجاد آن اقدام كنند.
2. نشست بعدي  گروه روز چهارشنبه دو هفته بعد اول خرداد 1392 در دفتر كادرها برگزار خواهد شد. 

ساعت حضور در كارگاه از ساعت 4 به بعد است اما كارگاه از ساعت 4/30 تا 6/30 خواهد بود.

برنامه   سومين كارگاه:
1. مراحل ششگانه طرح پيشنهادهاي پارلماني

2. دسته بندي پيشنهادها و معرفي تك تك آن ها
3. ادامه بحث در مورد خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهاد

4. مبرم ترين قواعد ناظر بر سازماندهي به يك سازمان داتمي
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3. اسناد مورد نياز:
1. نمودار سه صبفحه اي پيشنهادها

2. جزوه 47 بندي و 9 صفحه اي
3. فصل هفدهم كتاب اصلي

منشي موقت. داود حسيني
چهارشنبه 18 ارديبهشت ماه 1392

حاال حتي با نگاه كردن به فهرست باال مي توان به ياد آورد كه چه نكاتي مطرح شده است. از دانش آموزان 
چه سؤاالتي پرسده شده است. و با مرور سريع آن ها مي توان وضعيت آگاهي بچه را از درس هاي داده شده 

دريافت و روي نكاتي پيچيده تر تمركز كرد. 

درس هاي جديد
پس از مرور نكات درس هاي گذشته بود كه درس جديد را مطرح كردم. اين درس، خالصه  نكات فصل 
هفدهم كتاب بود كه از همان روز هاي اول پرينت گرفته بودم و به اعضاء داده بودم. در واقع همان نكاتي 
را مطرح كردم كه در اولين نشست كارگاه هم انديشي عرف پارلماني روي آن ها تكيه كردم:  حقوق برگزار 
كنندگان نشست هاي توده اي: تعيين هدف، تعيين مسؤالن، شرايط عضويت، حقوق اعضاء در نشست هاي 
توده اي، و روش تشكيل يك سازمان دائمي. بعد از آن  هم بخش سازمان موقت را از روي كتاب روخواني 
كردم و تفاوت بين اجالس و جلسه را برايشان توضيح دادم. اين نكات در دستور جلسه نشست پنجم خواهد 

آمد و همان را ورداربذار خواهم كرد. 

در اواخر جلسه نيز در مورد زمان نشست هاي گروه رأي گيري شود و پيشنهاد هر هفته يك نشست در ساعت 
5 روز هاي چهارشنبه رأي آورد و ختم جلسه اعالم شد. 

جمعبندي
فكر مي كنم ايده ي طي كردن مسير ايجاد يك انجمن طبق عرف پارلماني خودمان و اصالح آن و نيز ايده ي 

ذكر نكات مطرح شده در دستورجلسه، ايده ي خوبي باشد. 

به عالوه جا دارد به مرور گزارش مسؤالن و گزارش اعضاء نيز در دستور جلسه ذكر شود. 

طرح اطالح طلبان براي انتخابات رياست جمهوري
تذكر اين نكته هم جا افتاد كه در آغاز نشست اين خبر كه اصالح طلبان در پي آن هستندكه يكي از دو نامزد 
رئيس و ديگري معاون اعالم شود و رفسنجاني و خاتمي نيز طي اطالعيه اي از مردم بخواهند كه به آنان رأي 
دهند در اين نشست مطرح شد. فرداي همان روز نيز روزنامه شرق اين طرح چهار مرحله اي را منتشر كرد. 
به نظرم به مرور تنور انتخابات دوباره داغ خواهد شد و اگر اصالح طلبان ببرند فضاي مناسبي براي كار ما 

نيز فراهم مي شود. 

و اين همه صورت اجالس پنجم كادر معلمان

صورت پنجمين اجالس كارگاه معلمان
چهاشبنه 8 خرداد 1392

پنجمين اجالس كارگاه آموزش دستورنامه رابرت به معلمان )كادر معلمان( روز چهارشنبه 8 خرداد 1392 با 
حضور اعضاي زير برگزار شد:
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حاضران:
الف: خانم ها: 1( اصغري، 2( ايزديان، 3( پرنيان، 4( توكل، 5( رئيسي، 6( كاظمي، 7( نقي ئي

ب. آقايان: 8( آزادگان، 9( خدايي، 10( مرد، 11( هاشمي

مرور نكات جلسه قبل:
1. تفاوت نوبت دادن و نوبت گرفتن با صحن گرفتن و صحن دادن

2. معناي سه گانه »صحن«
3. تفاوت هاي »حق انحصاري شنيده شدن«  با »حق انحصاري حرف زدن« و تشريح علت اين تفاوت ها

تصويب  براي  مؤخذه  آراي  اكثريت  منفي، شرط  آراي  اخذ  توضيح ضرروت هاي  آراء،  4. روش شمارش 
پيشنهاد

5. محدوديت هاي رئيس جلسه در استفاده از حق شركت در مذاكره و رأي دادن هنگام رأي گيري علني، و 
روش هاي رأي دادن رئيس جلسه هنگامي كه يك پيشنهاد با اختالف فقط يك رأي تصويب يا رد مي شود.

6. مرور انواع پنجگانه پيشنهادهاي تقاضا ها و سؤال ها
7. اقدامات قانوني يك مجمع در غياب نصاب

8. قواعد ناظر بر تعيين تاريخ برگزاري اجالس هاي عادي يك گروه يا انجمن و شرايط تغيير اين تاريخ

نكات جديدي كه مطرح شد: 
1. مفهوم »نصاب«، و نصاب در نشست هاي توده اي، مجامع، كنوانسيون ها، نصاب هنگام سكوت آئين نامه، 
روش اصالح نصاب، نصاب در سازمان موقت، نصاب در شوراهاي حكومتي، قواعد ناظر بر جلب به مجمع 

براي حصول نصاب در شوراها و مجامع حكومتي، نصاب در گروه خودمان، قوانين ملي در اين زمينه
2. نشست هاي توده اي، حقوق و تكاليف متقابل برگزار كنندگان و اعضاي نشست هاي توده  اي، 

3. تدارك برگزاري نشست هاي توده اي، پيش بيني فردي كه شروع جلسه و نامزد رياست را معرفي مي كند، 
تعيين نامزد رياست و نامزد منشي جلسه، تعيين هدف گروه، تعيين مرجع پارلماني

كميته  تشكيل  و  هدف  شرح  اول  نشست  نشست،  دو  طي  دائمي  سازمان  يك  تأسيس  بر  ناظر  قواعد   .4
اساسنامه، نشست دوم: تصويب اساسنامه و اعالم تنفس، امضاي اساسنامه از سوي عالقمندان و پرداخت حق 

عضويت و وروديه، رسميت جلسه، انتخاب رئيس و منشي دائم و اعضاي هيأت مديره طبق آئين نامه
5. سازمان موقت، قواعد ناظر بر سازمان موقت، تفاوت هاي اجالس با جلسه در سازمان هاي موقت

6. ممنوعيت هر نوع مذاكره در مجمع، پيش از طرح، حمايت و قرائت يك پيشنهاد 
7. تفاوت سازمان دائمي با سازمان رسمي، عدم نياز به ثبت سازمان هاي دائمي، ضرورت هاي ثبت آن ها و 

قواعد ناظر بر روند ثبت سازمان هاي دائمي

مصوبات:
1. پيشنهاد خانم رئيسي مبني بر برگزاري اجالس هاي سازمان موقت به صورت يك هفته در ميان مطرح و 
بعد از حمايت، قرائت شد. پيشنهاد اصالح اوليه آقاي مرد مبني بر جايگزين كردن »هر هفته« به جاي »يك 
هفته درميان« به تصويب رسيد و سرانجام پيشنهاد برگزاري اجالس هاي سازمان موقت به صورت هفتگي با 

8 رأي موافق و 2 رأي مخالف تصويب شد. 
2. پيشنهاد اصالح ساعت شروع اجالس ها از 4/30 به 5 روز هاي چهارشنبه نيز به تصويب رسيد. به اين ترتيب 
نشست هاي سازمان موقت هر هفته از ساعت 5 تا 7 روز هاي جمعه در دفتر كادرها برگزار خواهد شد. اعضاي 

محترم مي توانند از نيم  ساعت قبل از شروع اجالس در دفتر حاضر شوند و به بحث هاي پيش از دستور بپردازند.
3. به دليل تعطيلي روز چهارشنبه هفته  آينده، ششمين اجالس سازمان موقت روز چهارشنبه 22 خرداد ماه 1392 

در دفتر كادرها برگزار خواهد شد.
4. تصويب شد اعضاي غائب و اعضايي كه هنوز حساب ال نامه براي خود ايجاد نكرده اند، صورت  اجالس و 

دستور اجالس سازمان موقت را از افراد حاضر و حساب دار دريافت كنند. 
5. قرار شد افراد غائب نكات جديد مطرح شده را از افراد حاضر در اجالس ها بپرسند و فرابگيرند. 
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دستور ششمين اجالس كارگاه:
دستور ششمين اجالس كارگاه تا شامگاه روز دوشنبه ي قبل از اجالس براي اعضاي محترم از طريق اينترنت 
ارسال خواهد شد. اعضاي محترمي كه اخطار قبلي براي اصالح مصوبه دارند مي توانند تا پيش از آن تاريخ 

براي درج در دستور اجالس در اختيار منشي موقت قرار دهند

منشي موقت. داود حسيني
جمعه 10 خرداد 1392
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سشنبه 14 خرداد 1392
امروز سالگرد وفات خميني و فردا سالروز قيام15 خرداد است. 50 سال از روزي گذشت كه براي نخستين 
بار در عمرم شاهد قيام مردم ورامين بودم. پدرم كتابفروشي را تخته كرد من را به خانه رساند و تحويل مادرم 
داد و چوب بلندي از زير داربست بيرون كشيد و راه  افتاد تا به تظاهر كنندگاني كه به طرف تهران مي رفتند 
بپيوندد. من هم كه از دست مادرم فرار كرده بودم مي خواستم همراه پدرم باشم دنبالش راه افتادم. اما پدرم 
هر از گاهي برمي گشت و با دلسوزي مي گفت: برگرد پسر. تو هنوز به سن جهاد نرسيده اي. گوشم به اين 
حرف ها بدهكار نبود و چند قدم دورتر از تير رس چوب بلندش دنبالش لوكه مي رفتم تا بيرون شهر كه يك 
اينترناش بززگ كنار جاده ي شوسه نگه داشت و پدرم را سوار كرد و من تك و تنها در بيابان باقي ماندم و 
چاره ي جز بازگشت به ميدان شهر نيافتم. تا غروب با بچه هاي ديگر شوفر بازي كردم  و تر تر كنان، يك آجر 
قزاقي را روي ديواره ي سيماني دور ميدان از الي آجر قزاقي شوفر ها هل دادم تا حسابي خسته شدم. قزاقي  را 
انداختم كنار و رفتم خانه. وقتي سركوچه رسيدم هوا تاريك شده بود و فقط مادرم سركوچه منتظر بود. بغلم 
كرد و گفت: از آقات چه خبر؟ گفتم: هيجي. بعدها كه بزرگتر شدم فهميدم عروب همان روز كه من شوفر 

بازي مي كردم جمعيت را به گلوله بستند.
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پنجشنبه 16 خرداد 1392
سه شنبه كه داشتم خاطرات روز 15 خرداد 50 سال پيش را مي نوشتيم محمود حسيني كمال زنگ زد. از 
گاوداري دمزآباد برمي گشت و مي خواست براي گرفتن يك نامه و امضاء و ارسال مجدد آن به دفتر بيايد و 
با امكانات اينجا كارهايش را انجام دهد. براي تدارك نهار از نوشتن دست كشيدم تا امروز كه دل و دماغ 

كار پيدا كردم. 

در سطح بين المللي آمريكا ريال و صنعت خودورسازي را هم تحريم كرده است. صادرات نفت به حدود 600 
هزار بشكه در روز رسيده و فشار آژانس روي فعاليت هاي هسته اي كشور بيشتر شده است. 

در سطح منطقه نيرو هاي بشر اسد شهر قصير را پس گرفته و در وب سايت هاي انگليسي زبان اسرائيل از قول 
مقامات آن كشور خواندم كه بقاي اسد را خطرناك تر از حكومت القاعده در سوريه ارزيابي كرده اند. به اين 
دليل كه اسد حاال به ايران وابسته تر شده و ايران هم تنها كشوري است كه علنًا اعالم كرده كه خواهان محو 
اسرائيل است. به نظر مي رسد با فشار ايران كه به قول جليلي به پشت خيمه دشمن رسيده اند، فشار براي باز 

كردن جبهه ي جديد از بلندي هاي گوالن عليه اسرائيل خيلي زياد است. 

در داخل هم تنور انتخابات گرم نشده است. به روايت فرامرز مرداي كه مناظره ي دوم هشت كانديدا را ديده 
است عارف هيچ شانسي براي جذب آراء ندارد. سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و شوراي هماهنگي راه 
سبز اميد انتخابات را تحريم كرده اند. با اين همه، قرار است تا شنبه هيأت هفت نفره در مورد ائتالف روحاني 
و عارف و حمايت اصالح طلبان از آنان تصميم گيري شود. هنوز من نمي دانم كه اين دو نفر با هماهنگي 
اصالح طلبان و طبق يك برنامه نامزد شده اند يا اعتصاب شكني كرده اند و به رغم تصميم آنان وارد كارزار 
شده اند. رئيس ستاد دكتر عارف آقاي دكتر جعفر توفيقي است كه از سوي دكتر معين براي عضويت در گروه 
هم  انديشي عرف پارلماني معرفي شده و من در يك نشست حدود يك و نيم ساعت كليات عرف پارلماني 
را به او معرفي كردم اما به دليل انتخابات به من گفته كه تا پايان انتخابات نمي تواند در كارگاه هاي آموزش 

عرف پارلماني مشاركت كند. 

ديشب فهرست 31 نفر اصالح طلبان براي شوراي شهر تهران در وب سايت جرس منتشر شد. مسجد جامعي 
در صدر اين ليست است و آقاي علي صابري نيز كه از سوي كيخسروي براي عضويت در گروه هم انديشي 
عرف پارلماني معرفي شده يكي ديگر از كانديداهاي اصالح طلبان است. هنوز او را نديده ام. اما به گفته ي 
كيخسروي او وكيلي روشن دل و بسيار توانمند و جدي است و از جمله وكالت كانون هموفيلي ها را بر عهده 
داشته كه موفقيت هاي خوبي در دفاع از حقوق هموفيلي ها نيز كسب كرده است. يكبار با او تلفني صحبت 
كردم. اما اين روز ها حدس مي زنم به خاطر انتخابات شوراها بايد سرش خيلي شلوغ باشد. به همين خاطر 

هنوز براي معرفي كليات قانون پارلمان با او تماس نگرفته ام.

به خاطر تعطيالت خرداد و انتخابات پيش رو كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت با وقفه مواجه شده و 
در اين مدت كار خاصي صورت نگرفته است. با اين همه نكات قابل ذكر كم نيست و اين نوشته به همين 

نكات مي  پردازد. 

سكوت جمالي
بعد از مخالفت جمالي با انتشار دومين شماره »اخبار كادرها«، قرار شد براي ادامه بحث به دفتر كادرها بيايد 
و با هم گفتگو كنيم. از 15 ارديبهشت تا 15 خرداد يك ماه تمام گذشت. اما هنوز جمالي به اين خاطر به 
دفتر نيامده است. هفته ي اول بيمار شد. بعد گفت طي هفته بعد خواهد آمد. اما نيامد و زنگ هم نزد. من هم 
بسياري از كارها را به مشورت با وي موكول كرده ام. در عين حال من هم ديگر زنگ نزدم. اما يكي دو روز 
پيش طي ايميل ديگري برايش نوشتم كه منتظر گفتگو با او هستم. در هر حال، واكنش جمالي به ادامه كار با 
گروه هم انديشي عرف پارلماني خيلي مهم است. هنوز نمي توانم با دقت بگويم كه آيا او به اين همكاري ادامه 

خواهد داد يا نه؟ و اگر همكاري خود را كم يا قطع كند، دليل يا داليل واقعي آن چيست؟ 
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بايد اعتراف كنم كه در آخرين گفتگوي تلفني كه با او داشتم، متأسفانه و طبق معمول صدايم باال رفت كه 
ناشي از هيجاني شدنم در جريان بحث است اما در اين مواقع بسيار ناخوشايند و آزار دهنده مي شوم. در پايان 
تلفن به اين نكته اشاره كردم و جمالي هم با صدايي كه بسيار مظلومانه شده بود جواب داد كه من آنقدر شما 

را دوست دارم كه اين ها را تحمل مي كنم. 

علت عمده ي ديگر مي تواند گرفتاري هايش باشد كه در آستانه انتخابات حتمًا زياد شده است. گرچه به نظر 
مي رسد كه او با تشكل هاي سياسي ارتباطي ندارد اما فكر نمي كنم بتواند در اين شرايط حساس و آن هم براي 

حمايت از آدمي مثل رفسنجاني بي تفاوت بماند. 

نااميدي مفرط از شرايط افتضاح موجود هم مي تواند حتي قهرماني مثل جمالي را به صورت موقت دلمرده 
كند. وقتي رفسنجاني را رد صالحيت مي كنند افرادي مثل جمالي حق دارند ببرند. زمان مي برد كه اين افراد 

دوباره خودشان را از نظر روحي بازسازي كنند. 

واقعيت اين است كه كنار كشيدن جمالي براي من هم يك ضايعه خواهد بود. هيچكدام از افرادي كه در حال 
حاضر به اين قواعد عالقه نشان مي دهند، جمالي نخواهند شد. او انساني شريف، جدي، اخالقي و متعهد 
است. اين خصوصيات را كم و بيش تمام عالقمندان فعلي به قانون پارلمان دارند اما تمام اين خصوصيات 

مثبت و الزم در جمالي به كمال وجود دارد. 

به هر حال، اگر با هم صحبت كنيم، در مورد مسائل زيادي بايد حرف بزنيم: 1( داليل مخالفتش با انتشار 
اخبار كاردها و رفع عوامل مخالفت، 2( مشاورت براي راه اندازي ميلينگ ليست و سايت، طرح  انتشار كتاب 
و موانع فرا راه، و انتشار نشريه آموزشي »دستورنامك«، 3(  مشاورت براي ادامه كار سازماندهي به كارگاه ها 

و راه اندازي دفتر كادرها و موضوع نصاب در گروه و ساير كارها. 

در تمام اين مدت سعي كرده ام كه به او زياد تلفن نكنم و او را زير فشار قرار ندهم تا شايد خودش اعالم 
آمادگي كند. به نظرم بايد منتظر ماند تا روحيه اي بهبود بيابد. 

گاوداري دمزآباد: 
نخستين شركت تجاري ايراني با مرجع پارلماني

بعد از نخستين نشست سهامداران گاوداري در همين دفتر بود كه به اين نتيجه رسيدم بكوشم تا به جاي 
قانون  رعايت  و  آشنايي  ضرورت  مرور  به  سهامدارن،  مجمع  در  تصميم گيري  مسائل  با  منفعالنه  برخورد 
پارلمان را به ساير دوستان آنقدر گوشزد كنم تا آنان در همين نشست ها با قانون پارلمان آشنا شوند و به 
ضرورت رعايت آن ها پي ببرند. در پي همين تصميم بود كه صبح روز بعد از نخستين اجالس، نامه اي براي 
ساير سهامداران نوشتم و برايشان ايميل كردم. متن اين نامه را در گزارش هاي قبلي ورداربذار كرد ه ام و الزم 
به تكرار آن نيست. اما تذكر اين نكته الزم است كه طي نشست سه نفره پريروز سه شنبه 14 خرداد 1392، 
محمود و همايون هر دو موافقت كردند كه من مسؤل تهيه اساسنامه شركت در چارچوب قانون پارلمان بشوم 

و كتاب دستور نامه رابرت نيز به عنوان مرجع پارلماني شركت انتخاب شود.  

به اين ترتيب، بعد از مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان كه نخستين مؤسسه غيرتجاري ايراني بود كه دستورنامه 
رابرت را به عنوان مرجع پارلماني خود انتخاب كرد، و البته، سرانجام نافرجامي يافت، شركت گاوپروري 
دمزآباد نيز نخستين شركت تجاري ايراني است كه اين كتاب را به عنوان مرجع پارلماني خود انتخاب مي كند 

و من اميدوارم به سرنوشت اولي گرفتار نشود. 

عصر همان روز سه  شنبه 14 خرداد 92 مسعود كرامتي هم زنگ زد. قضيه را برايش تعريف كردم. ديروز 
دوباره به من زنگ زد و گفت مي خواهد پيشم بيايد و آمد. با او هم به صورت مفصل در مورد مسائل مختلف 
و از جمله قانون پارلمان حرف زديم. نكات جالبي در اين نشست ها و بحث ها مطرح شد. تا آنجا كه حوصله 
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اجازه دهد به اين موضوع مي پردازم. هدفم اين است كه در اين نكته تأمل كنم كه چه عواملي سبب شد 
تا سرانجام اين دوستان قديمي دست از مقاومت بردارند و دستورنامه رابرت را به عنوان مرجع پارلماني 

بپذيرند؟

روند تغيير عقيده ي آدم ها
به نظرم در يكي از كتاب هاي جين  شارپ كه به فارسي هم ترجمه كردم، به اين موضوع پرداخته شده است 
كه افراد طي چه روندي دست از اعتقاد به يك ايدئولوژي برمي دارند يا به يك ايدئولوژي يا يك رژيم سياسي 
پشت كرده و تغيير عقيده مي دهند؟ البته، جزئيات تحليل او را به خاطر نمي آورم. اما مي دانم كه در مبارزه 

بي خشونت تغيير عقيده  ي مردم و بريدن آنان از يك گروه حاكم و استقبال از گروه مخالفت اهميت دارد. 

در بحث از معرفي قانون پارلمان هم اين نكته اهميت مي يابد: چطور بايد قانون پارلمان را معرفي كنيم كه 
افراد با ذهن باز آن را نقادي كنند و اگر درست يافتند بپذيرند؟ 

من به اين سؤال خيلي فكر كرده ام و كوشيده ام تجربه هايم در اين زمينه را تحليل و دسته بندي هم بكنم و از 
تجربه هايم قواعدي بيرون بكشم كه در موارد بعدي كمكم باشد. شايد مفيد باشد با تأمل در اين تجربه ها، سير 

تكاملي معرفي عرف پارلماني و عوامل موفقيت يا شكست در اين زمينه را تا اينجا جمع بندي كنم. 

مرحله ي اول: مرعوب سازي مخاطب
در روز هاي اولي كه با كتاب دستورنامه رابرت آشنا شدم كوشيدم تا اسناد متعددي از طريق اينترنت فراهم 
بياورم كه مخاطب را تحت تأثير قرار بدهد. اين اسناد از جمله نشان مي داد كه 1( اين كتاب و كتاب هاي مشابه 
چقدر زياد هستند و چقدر در مورد آن ها در كشورهاي پيشرفته بحث شده و مي شود، 2( چقدر قواعد ناظر 
بر پيشنهادي پارلماني پيچيده و مهم هستند كه براي آموزش آن ها چندين دستگاه و وسيله ي كمك آموزشي 
اختراع شده و در اداره پتنت آمريكا به ثبت رسيده است. )كپي اين سند ها را نشان افراد مي دادم(. 3( اينكه 
اين قواعد از حدود 100 سال پيش در دنيان عرب زبان شناخته شده بوده و حتي ويرايش دهم كتاب به زبان 
عربي ترجمه شده و چاپ دوم آن  هم منتشر شده است. 4( اينكه ريشه ي اين قواعد به يونان باستان مي رسد. 
5( اينكه اين قواعد محصول تجربه ي بشر طي قرن هاست و محصول ابتكار يك فرد نيست. 5( اينكه كنگره 

آمريكا نيز اذعان مي كند بهتر از اين قواعد نمي شود ساخت. 

هرچند هنوز از شواهد مزبور براي توضيح قانون پارلمان استفاده مي كنم و در بيشتر موارد جواب هم مي دهد، 
با اين همه، به مرور كه با خود قواعد بيشتر آشنا شدم از روش ديگري نيز بهره گرفتم.

مرحله دوم: مقايسه رويه ها
در اين مرحله، برخي از رويه هاي پارلماني در ايران را توضيح مي دادم و بعد از مقايسه با همان رويه بر اساس 
قانون پارلمان، نتيجه مي گرفتم كه چقدر قانون پارلمان بهتر و رعايت آن ضروري است. يكي از اين رويه ها، 
ايران است كه فرجام ندارد. مورد اخطار آئين نامه اي دكتر توكلي و مخالفت  اخطار آئين نامه اي در مجلس 
حداد عالي را با او شرح مي دادم و بعد، پيشنهاد فرجام را توضيح مي دادم و مخاطب درمي يافت كه دست كم 

در جاهايي عرف پارلماني ما مشكل دارد. 

نصاب طبق قانون تجاربت
قانون تجارت در مورد نصباب در مجامع تصميم گيري و مقايسه آن با پيشنهاد »جلب به مجع« يكي ديگر 
از مواردي بود كه مؤثر واقع مي شد و هنوز  هم اثرگذاشت است. براساس قانون تجارت، مجامع در نشست 
اول با دوسوم، در نشست بعد با بيش از نصف و در نشست سوم به هر تعداد عضو حاضر، حاصل مي شود. 
خوب اين قانون خيلي احمقانه است. در حاليكه در قانون پارلمان، اگر نصاب بيش از نصف باشد، هميشه 
بيش از نصف است و اگر به نصاب نرسد مي توان از پليس خواست كه افراد غائب را دست بسته و كت بسته 
به مجع بياورد تا نصاب حاصل شود. وقتي اين قسمت از قانون را براي هموطنان تعريف مي كنم مقاومتشان 
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در هم مي شكند. 

نوبت و صحن 
يكي ديگر از روش هاي من براي ترويج قانون پارلمان تشريح كيفيت اخذ نوبت در مجامع ايراني و مقايسه آن 
با روند كسب صحن و تخصيص صحن در مجامعي است كه طبق قانون پارلمان اداره مي شوند.  اين تقاوت 
را به ويژه با تجربه هاي جالب خودم در ترجمه اصطالح ها كسب صحن و تخصيص صحن تركيب مي كنم و 
حسابي مخاطب را تحت تأثير قرار مي دهدم. بعد صحبت توماس جفرسون در مورد استبدادي شدن تفويض 
اختيار به رئيس را نقل مي كنم و نتيجه مي گيرم در مجامعي كه به روش ايراني به افراد نوبت داده شود، اصاًل 
قاعده و قانوني شكل نخواهد گرفت و در نتيجه رئيس به صورت دلخواه اعمال قدرت مي كند و اين چيز 

نيست جز استبداد. اين مثال تأثير خوبي روي مخاطب مي گذارد. 

هر لحظه يك موضوع
يكي ديگر از موضوع هايي كه در جريان معرفي كليات عرف پارلماني مورد اشاه قرار مي دهم قاعده هر لحظه 
يك موضوع است كه در سال 1581 در پارلمان انگلستان شناخته و مستقر شد.  در حاليكه در مجامع ايراني 
هنوز اين قاعده حاكم نشده و در هر لحظه مسائل گوناگوني از سوي افراد پيشنهاد شده يا مورد بحث قرار 
مي گيرد و رئيس جلسه نيز تا وقتي قواعد ناظر بر اولويت پيشنهادها حاكم نباشد كاري نمي تواند انجام دهد. 
اين موضوع و موضوع شمردن رأي مخالفان از جمله قواعدي هستند كه معرفي آن ها سبب عالقه مخاطبان 

به قانون پارلمان مي شود. 

به نظرم تركيبي منطقي از دو روش اول و دوم براي مجاب كردن يك مخاطب با تجربه كافي است و معموالً 
اگر فرد به فعاليت هاي جمعي عالقمند باشد جذب مي شود. 

شطرنج بازي برره اي
از اصطالح شطرنج بازي برره اي براي اشاره به روش دموكراسي بازي در ايرن استقاده مي كنم. اين اصطالح، 
در ابتداء عنوان مقاله اي بود كه به سفارش دكتر معين نوشتم تا براي معرفي قانون پارلمان به دوستانش بدهد. 
اين مقاله بعدها در وب سايت  پيام كارفرمايان منتشر شد. با اين همه، هنگام معرفي كليات عرف پارلماني به 
افراد جديد نيز اين اصطالح استفاده مي كنم تا نشان دهم كه چطور مردم ما با برخي از قواعد قانون پارلمان 
آشنا هستند اما همين آشنايي هم ناقص است. به عالوه با بخش هاي اصلي اين قواعد كه كمتر ديده مي شود 
اصاًل آشنا نيستند. قواعد ناظر بر پيشنهادي پارلماني از جمله ي آن قواعد نامرئي هستند. در حاليكه مثاًل دست 
بلند كردن و رأي گيري كردن از جمله قواعدي هستند كه ديده مي شوند و مردم ما به شكل ناقص با آن ها 

آشنايند. 

مرحله سوم: قانون پارلمان؛ دانش فني خلق قوانين عادالنه
با اين همه، به مرور اين ايده در ذهنم تقويت شد كه قانون پارلمان در واقع دانش فني خلق قواعد و قوانين 
عادالنه و مشروع هم هست. و اتفاقًا اين آن چيزي است كه جايش در تمدن ما خالي بوده است. با اين ايده 
از همان موقع آشنا شدم كه در اسناد انجمن ملي پارلمانتارين ها در معرفي رويه يا قانون پارلمان سه تعريف 
ارايه كرده بود كه دومي آن ها اين بود: قانوني كه تحت آن قوانين كنيفري و مدني تصويب و خلق مي شوند. 
با اين همه، آشنايي با اين ايده يك چيز است، درك بهتر و بيشتر اينكه اگر جامعه اي اين روش را خلق نكرده 
باشد يا به هر دليل هنوز با اين روش آشنا نباشد چه بر سرش مي آيد، موضوعي ديگر. حاال ماه هاست كه از 

اين زوايه به فقدان قانون پارلمان در ايران مي انديشم و هر روز ابعاد تازه  اي برايم گشوده مي شود. 

فقدان مهارت خلق قانون به معناي رواج استبداد
وقتي اعضاي تك تك جماعت ها و گروه هاي يك جامعه نتوانند قواعد و قوانين عادالنه بر اساس حقوق برابر 
براي اعضاء خود خلق كنند، آنچه كه رواج مي يابد يا آنارشي است، يا استبداد است يا روابط  سنتي مبتني 
بر سلسله مراتب قدرت سنتي. اين فهم جديد نه فقط سبب جلب افراد بيشتري به قانون پارلمان مي شود، 
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بلكه براي خودم اهميت تاريخي و فرهنگي يافته است و به مرور احساس مي كنم كه از اين زاويه مي توان و 
بايد بسياري از تفكرات و نظرات و برنامه هاي سياسي ايدئولوژيك را نقادي كرد و ضمن نقادي آن ها برنامه 
و راهكار سياسي براي حل مشكالت ارايه داد. به عنوان نمونه، آيا شكست مشروطه از جمله به اين مربوط 
نمي شود كه مردم و نمايندگان آنان در واقع با قانون پارلمان يا دانش فني خلق قانون آشنا نبودند؟ آيا همين 
حاال، سر برآوردن رهبر به عنوان »فصل الخطاب« از جمله به اين خاطر نيست كه مجامع تصميم گيري مختلف 
حكومتي بلد نيستند خودشان فصل الخطاب قابل قبول و مشروعي براي خودشان باشند در نتيجه به يك 
فصل الخطاب بيروني نياز پيدا نكنند؟  آيا به عنوان نمونه، شوراي نگهبان، حتي اگر بخواهد مي تواند به عنوان 
يك هيأت تمام تصميم بگيرد و به آقا باالسر نياز نيابد؟ ايضًا مجلس خبرگان، مجلس تشخيص مصلحت يا 
مجلس شورا و غيره؟ خوب. مي بينيم كه از اين زاويه وارد دنياي جديدي مي شويم كه تازه كشف كرد ه ايم و 

يك دنياي پر از مسأله است.

ذكر مصائب آيت اهلل آذري قمي
بعد از رسيدن به اين جمع بندي ها بود كه به نظرم رسيد مجموعه ي مقاالت محسن كديور در ذكر مصائب 
آيت اهلل آذري قمي را كه در وب سايت راه سبز اميد )جرس(  منتشر شده بود ورداربذار كنم تا بعدها از اين 
زوايه به بررسي قضيه بپردازم. اكنون فكر مي كنم مي توانم مشكالتي را كه افرادي مانند منتظري، طاهري، 
آذري قمي و غيرهم با مسأله واليت مطلقه فقيه و از اين قبيل مفاهيم داشته اند، از منظري نو و بديع مورد 

بررسي قرار بدهم: قانون پارلمان. 

روش انتخاب مرجع
مدت مديدي است كه با مفهوم دود سفيد آشنا شده ام. اين مفهوم به مراسم انتخاب پاپ از سوي كاردينال ها 
اشاره دارد كه دور هم جمع مي شوند و هرگاه دود سفيد از دودكش ساختمانشان بلند شد نشان آن است كه 
پاپ جديد را انتخاب كرده اند. اين روز ها خيلي عالقمند هستم بدانم روند انتخاب پاپ چگونه است و بر 
اساس چه قواعدي صورت مي پذيرد. ثانثًا كاردينال هايي كه در آن مراسم شركت مي كنند به چه آئيني پايبند 
هستند. فقط به عنوان نمونه مي توانم به خاطر بياورم كه آنان مجاز نيستند تا 50 سال بعد مذاكرات آن جلسه 
محرمانه را به بيرون درز بدهند. اما در مذهب شيعه مرجع اعلم چگونه انتخاب مي شود؟ دشواري هاي اين 
روش چيست؟ چرا اين سنت ها به اين ترتيب ادامه يافته؟ آيا امكان بهبود اين روش ها وجود دارد؟ چرا ما به 
روش هاي ديگري نرسيده ايم؟ اين روش امروز براي جامعه سياسي ما چه دشواري هايي ايجاد كرده است؟ و 
آيا مي شود از قانون پارلمان در اين عرصه مدد گرفت و افرادي كه صالحيت انتخاب مرجع اعلم دارند زير 
يك سقف و در چارچوب چنين قواعدي به انتخاب مرجع اعلم برسند؟ اين ها هم سؤال هاي جالي هستند كه 

اين روز ها ذهنم را مشغول كرده اند. 

اين بحث ها حول اين سؤال مطرح شد كه عقيده ي آقايان سهامداران دامپروري دمزآباد چه شد كه دستورنامه 
رابرت را به عنوان مرجع پارلماني خود قبول كردند؟ از همايون شروع مي كنم.

همايون سماطي را از دوران زندان مي شناسم. بعد از زندان نيز از سال ها قبل به عنوان حسابدار با من همكاري 
داشته است. بنا بر اين، او از نخستين كساني است كه شاهد آشنايي من با دستورنامه رابرت بوده است. من 
هميشه در مورد فعاليت هاي دفتر و برنامه هاي آينده اش با او صحبت كرده ام. اما راستش هيچگاه يك نشست 

با برنامه براي معرفي عرف پارلماني به او نداشته ام. هميشه به صورت حاشيه اي برايش توضيح داده ام.

يك بار قرار شد با حضور او، دكتر بهزادي، پارسايي و من يك شركت ايجاد كنيم. يكي دو جلسه اي دور هم 
جمع شديم. اما او با اين استدالل كه حتي طرح اين قواعد از سوي تو نوعي استبداد رأي است مخالفت كرد. 

دكتر بهزادي هم كه گفت نمي رسد بيايد و قضيه تمام شد. 

وقتي هم كه نخستين جلسه مجمع برگزار شد و من آن نامه اعتراضي را براي سهامداران نوشتم، همايون 
نامه را نتوانست باز كند و به من گفت كه آن را نخوانده است. در نيتجه من مضمون نامه را براي او توضيح 
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دادم. در جلسه پريروز نيز در حضور محمود حسيني كمال روي چند محور صحبت كردم. اما تا وقتي كه به 
صورت مصداقي برخي از قواعد مهم قانون پارلمان را براي اين دو نفر توضيح نداده بودم، هر دو مقاومت 
مي كردند. به خصوص وقتي معناي سخنم به صورت تلويحي اين مي شد كه شما دموكراسي را بلد نيستيد، 
به ويژه آقاي حسنيي مقاومت مي كرد و حتي ناراحت مي شد. اما وقتي موضوع نوبت دادن رئيس در عرف 
پارلماني خودمان را برايش تشريح كردم و گفتم كه از دل اين روش استبداد ناشي مي شود، احساس كردم هر 

دو در خود فرو رفتند و تأمل كردند. 

ما  تجارت  قانون  طبق  كه  گفتم  بود.  تجارت  قانون  به  اشاره  گذاشت،  تأثير  آنان  روي  كه  ديگري  نكته ي 
مجامع به دوسوم آراء رسميت مي يابد. اما اگر دوسوم نرسند چه مي شود؟ قبول داشتند كه طبق همان قانون 
مجمع بعدي با بيش از نصف رسميت خواهد يافت؟ بعد پرسيدم اگر در اين نشست نيز به نصاب نرسيد 
چه مي شود؟ قبول كردند كه در نشست سوم با هر تعداد از حاضران جلسه نصاب دارد. در اين جا بود كه 
گفتم آيا بين نشست اول و نشست سوم از نظر حقوقي فرقي هست؟ جواب منفي بود. در هر سه نشست هر 
تصميمي مشروعيت دارد. بعد گفتم آيا اين رويه احمقانه نيست؟ به فكر رفتند. در اين مرحله بود كه گفتم 
آنجا كه نصاب را بيش از نصف تعيين مي كنند هرگاه نصاب حاصل نشود هيچ تصميمي اتخاذ نمي شود. بعد 
دوباره پرسيدم پس چه بايد كرد؟ در اينجا بود كه قاعده جلب به مجمع را تشريح كردم و نتيجه گرفتم كه 
قانون پارلمان منطق دارد. و به همين خاطر در اين كتاب تصريح شده است كه انجمن هاي معمولي و داوطلبانه 

بايد نصاب خود را خيلي كوچك بگيرند كه مجامع به آن برسيد. 

برخوردن به ديگران
فكر مي كنم از تجربه نخستين شركت تجاري ايراني كه سر انجام بعد از نخستين نشست مجمع خود كتاب 
دستورنامه رابرت را به عنوان مرجع پارلماني انتخاب كرد بايد اين درس را بگيرم كه از متهم كردن افراد به 
اينكه دموكرات نيستند بپرهيزم. به ويژه افرادي كه خود را دموكرات مي دانند و قلبًا به ارزش هاي دموكراتيك 
احترام قائلند. اين افراد قطعًا دموكرات هستند و به حكومت اراده ي اكثريت احترام مي گذارند اما توجه ندارند 
كه وزن كشي اراده اكثريت در هر لحظه و ضمن رعايت حقوق افراد، عائبان و اقليت و اكثريت در شرايط 
مختلف رعايت مجموعه اي از قواعد را الزام آور مي سازد كه ما آن قواعد را كم بلديم اگر نگوييم اصاًل بلد 

نيستيم. 

در ادامه گفتگو با همايون و محمود به مسأله تنبيه دانش آموزان از سوي معلمان هم اشاره كردم كه بر اساس 
آن نتيجه مي گيرم معلمان هم دانش آموزان خاطي را هر طور كه دلشان بخواهد تنبيه مي كنند. چون در اين 
زمينه قواعدي كه آئين معلمي را تشريح كند وجود ندارد. و اين يعني استبداد. همين استبداد است كه در 
تمام جنبه هاي زندگي اجتماعي ما حاكم است. در خانواده، در مهد كودك، در محل كار و در شوراي نگهبان 
و غيره. بعد داستان مهد كودك انگليس را مثال زدم كه چگونه دو كودك بر سر يك عروسك با هم دعوا 
مي كردند. پدر يكي از بچه ها كه ايراني بوده از فرزندش مي خواهد تا عروسك را رها كند و همراه پدر به خانه 
برگردد. مربي اين صحنه را مي بيند. از پدر مي خواهند كناري بايستد. بعد بچه ها را طبق قواعد حاكم در مهد 

كودك مورد سوآل قرار مي دهد و سر انجام از آنان مي خواهد كه طبق همان قواعد رفتار كنند. 

وقتي اين قواعد را تعريف كردم محمود با سر خطاب به همايون تأييد كرد كه بله، در انگليس چنين قواعدي 
جاري است. بعد از تشريح اين قواعد بود كه منظور من از فقدان قواعد در كالس هاي درس مدارس ايراني 
مفهوم شد و متوجه شدند كه چرا مي گويم روابط بين معلمان و دانش آموزان ترويج مستمر استبداد در جامعه 
است در حاليكه ما عليه استبداد فقط در عرصه سياسي مي جنگيم در حاليكه استبداد اين اندازه در تمام سطوح 

رايج است و با وجود اين نظامات استبدادساز كاري نمي شود كرد. 

خالصه اينكه تالش هاي - در واقع جانكاه من! - براي مجاب كردن دوستان قديم به نتيجه رسيد و سرانجام 
آقاي سماطي فهرستي از سؤال ها را جلو من گذاشت تا به عنوان مسؤل جلسات، پاسخ آن ها را مدون كنم و 

در نشست بعدي در اختيار اعضا بگذارم. اين سؤال ها اين ها هستند: 
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1. نحوه تعيين صورتجلسات
2. نحوه تعيين اعالم جلسات مجمع شركاء

3. نصاب تشكيل جلسات
4. نحوه اداره جلسات مجمع شركاء

5. نحوه دادن پيشنهاد و تصميم گيري در جلسات

البته سؤال هاي باال ترتيب مناسبي ندارند و توضيح هركدام مستلزم پيش زمينه هايي است كه بايد در مورد آن ها 
برايشان صحبت كنم. اما به هر حال شروع خوبي است و من به ويژه اميدوارم كه بعد از آشنايي محمود با اين 

قواعد بشود آرام آرام به فكر ساير دوستان هم بود كه در آن مجموعه ي سياسي با هم كار مي كنند. 

فعاًل يكي از روش هايي كه به ذهنم مي رسد اين است كه در پاسخ به همين سؤال ها جواب هايي را بنويسم و 
براي دوستان ارسال كنم تا بحث قطع نشود و در عين حال به عالقه دوستان مدد برساند. اين كار را خواهم 

كرد. 

و اما مسعود كرامتي
مسعود انساني اصول گرا، جدي، و شريف است كه دغدغه ي اصلي اش انسانيت است. به خصوص در چند 
سال اخير كه همسرش به سرطان و بيماري هاي ديگر مبتال شده در انسانيت سنگ تمام گذاشته است. سابقه 
آشنايي من به او به بيش از 20 سال پيش برمي گردد كه سازمان سينمايي ديگر را ايجاد كرديم و سالن هايش 
را در اختيار گروه هاي فيلمسازي قرار مي داديم و مسعود و  مالقلي پور در آن دفتر آمدند و فيلم ساختند. بعد 
از آن هم، وقتي من مجموعه ي شاپرك ها را براي شهرداري مي ساختم مسعود مشاور كارگردان شد. هرچند 
من به حرف او گوش ندادم. اين دوستي تا امروز ادامه يافته است. به دعوت من در نشست ماپا شركت كرد 

و براي ايجاد شوراي اخالق پروفشنال هم با ما همكاري داشت. در نشست هاي خانوادگي هم همراه بود. 

هم در نشست هاي خانوادگي و هم در نشست شوراي اخالق پروفشنال من اين قواعد را پيشنهاد دادم و 
مسعود از جمله حاميان آن بود. در نتيجه كم و بيش با كليات اين قواعد آشناست و هميشه هم از آن ها 

حمايت كرده است. ديروز وقتي گفتم كه همايون و محمود هم از آن حمايت كرده اند خوشحال شد. 

آخرين  به حرف هاي من گوش مي دهد. من هم  بزرگواري  با  و  به من مي زند  از گاهي سري  مسعود هر 
دستاورهاي فكري ام را در عرصه هاي مختلف برايش شرح مي دهم. ديروز هم همين طور شد. او از دست 
مردمي كه هنوز هم مي خواهند در انتخابات شركت كنند عصباني بود. من هم سعي كردم طبق معمول از اين 
صحبت كنم كه براي اصالح مشكالت جامعه بايد دراز مدت فكر كنيم و به فكر اصالحات بنيادين و ماندگار 
و اساسي باشيم. حتي گفتم بايد كاري كنيم كه چند نسل بعد از خودمان بتوانند شاهد ميوه ي درختاني باشند 
كه ما در حيات خود بايد بكاريم. با اين مقدمه از آخرين دستاوردهاي فكري خودم در همين زمينه اصالحات 

اجتماعي صحبت كردم. به برخي از آن ها به اجمال اشاره مي كنم. 

دروغ ممنوع
يكي از نكاتي كه در گفتگو با مسعود مطرح كردم تحليل عادت ما به دروغ گويي بود. تأكيد كردم تا وقتي 
ملت ما عادت دارند مشكالت اخالقي را با دروغ رفع و رجوع كنند بحث اخالق بي معناست. بعد تجربه ي 
تدوين كد اتيكز 100 هزار مربي پيش دبستاني در آمريكا را برايش تشريح كردم كه 5 سال طول كشيده است 
و با طرح برخي از وضعيت هاي اخالقي كه براي مربي ها پيش مي آيد شروع كرده اند. يكي از آن وضعيت ها 
همان درخواست والدين از مربي است كه مانع خواب كودكشان شود تا شب زودتر به خواب برود. مسغود 
منظور من را فهميد و تأييد كرد در ايران در چنين وضعيتي مربي كودك را مي خواباند و به مادر بچه هم دروغ 
مي گويد! هر دو نتيجه گرفتيم كه تا وقتي اصل راستگويي در جامعه به عنوان يك اصل جا نيافتد بحث از 
اخالق بي معناست. پس سوال مهم: چگونه اين اصل را در جامعه جا بياندازيم در حاليكه بسياري از دوستان 

شرافتمند خودمان عميقًا اعتقاد دارند كه بدون دروغ اصاًل نمي شود پاكدامن بود!
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فكر مي كنم يكي از اين دوستان هم مسعود باشد. تجربه هاي او هم نشان مي دهد كه بدون دروغ نمي شود 
زندگي كرد. به همين خاطر همين مشكل را گرفتم و بحث را حول همين مسأله ادامه دادم و به خاطراتم در 

مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان پرداختم.

در آن مؤسسه هم همين بحث مطرح شد و اكثريت اعضاي هيأت مديره اعتقاد داشتندكه در اين جامعه فاسد 
بدون دروغ و درجه اي از فساد اصاًل نمي شود قدم از قدم برداشت. خيلي بحث شد. سر انجام من تهديد كردم 
اگر قرار باشد مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان هم اصال استريل بودن سازمان را به عنوان يك اصل نپذيرد، 
ديگر ايجاد اين مؤسسه بي معناست. يا دست كم من نيست. بعد مصالحه كرديم تا مدتي به صورت آزمايشي 

بكوشيم و ببينيم كه آيا مي شود در همين جامعه فاسد هم پاك زندگي كرد و موفق هم بود؟ 

براي مسعود توضيح دادم يكي از نخستين نكاتي كه مطرح شد راه انداختن يك وب سايت بود. با آن شرطي 
كه گذاشته بوديم ديگر نمي توانستيم از نرم افزارهاي قفل شكسته استفاده كنيم. چون اين كار نوعي دزدي 
است. بعد براي يافتن راه حل فكر كرديم و به چندين راه حل رسيديم كه همه اخالقي بودند. از جمله استفاده 
از نرم افزارهاي اوپن سورس يا آزاد. همان تعهده اخالقي سبب شد تا من با نرم افزار اسپيپ آشنا شوم كه از 
نظر اخالقي استفاده از آن هيچ اشكالي ندارد و هم يك نرم افزار عالي است. خالصه اينكه كافي است يك فرد 
به طور جدي تصميم بگيرد غيراخالقي عمل نكند. اين كار هم ممكن است و هم خالقيت فرد را غني مي كند 

و راه  حل هاي عالي هم روي فرد باز مي شود. 

ما مي پرسد  از  به منزل دوستي مي رويم كه  مثال ساده ي ديگر هم زدم:  فرض كن سر ظهر و سرزده  يك 
نهار خورده ايم يا نه؟ ما هم فقط به خاطر رعايت نزاكت و اينكه دوستامان را در زحمت نياندازيم به دروغ 
مي گوييم : بله ناهار خورده ام. در حاليكه نخورده ام. و البته كه با كمال حسن نيت و نزاكت هم دروغ مي گويم 
تا دوستم را به دردسر نياندزم. اما كافي است اصل راستي را رعايت كنيم. در اين صورت، پيش از رفتن به 
منزل دوست و سر ظهر به اين موضوع فكر مي كنيم. يا آن ساعت نمي رويم. يا يك ساندويچ مي خوريم و 
مي رويم. يا با او در نهار شريك مي شويم و به نحو ديگري از خجالتش خارج خواهيم شد. نتيجه اينكه دروغ 

نگفتن سخت نيست. فقط بايد به يك ارزش تبديل شود و در نظام تربيتي ما گنجانده شود. 

500 شرافتمند
من از اين دست مثال ها زياد زدم تا با مسعود به اين نتيجه برسيم كه كافي است حدود 500 ايراني شرافتمند 
به اين باور برسند كه مي توانند در چارچوب همان قانون پارلمان با يكديگر همكاري كنند و اصالح بنيادين 
كشور را شروع كنند. اين 500 نفر )كه رقمش بدون محاسبه و به صورت فرضي تعيين شده(  الزم نيست 
يك حزب تشكيل دهند تا به قدرت برسند. نه. كافي است با هم همكاري كنند براي نجات ايران و ساختن 

يك تمدن جديد. 

اينجا بود كه به دومين شماره اخبار كادرها كه برايش پرينت گرفته بودم اشاره كردم. اين شماره نشريه را به 
دليل مخالفت آقاي جمالي هنوز تكثير نكرده ام حتي در اختيار هيچ كس ديگري نگذاشته بودم. اما احساس 
كردم موضوع صحبت با مسعود ايجاب مي كند در جريان اين بحث ها قرار بگيرد. مسعود گفتگو با بهشتي را 
خواند و بعد از او درخواست كردم تا سرمقاله آن را هم بخواند: كادرهاي در معناي ديگر. بعد برايش توضيح 
دادم كه چرا بهشتي معتقد است كه روشنفكران درگير اين جريان براي نخستين بار با مدرنيته دارند پيش دستانه 
برخورد مي كنند. و چرا كار ما - بر خالف بيان آقاي بهشتي - نه رجعت به تمدني كه وجود نداشته، بلكه 
ساختن تمدن است. تمدن به معناي ساختن جامعه اي بر مبناي قواعد عادالنه و انساني. فكر مي كنم هر دو به 
دستاوردها و چشم اندازهاي مشترك بسيار زيادي رسيديم. و به اين معنا، مسعود يكي از كادرهاي عالي اين 

حركت تمدن ساز است. 

سؤال از اثباتي
جالب است كه مسعود از من پرسيد: امير اثباتي هم آمد پيشت؟ در جواب گفتم:  آره. يك جلسه آمد و برايش 
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توضيح دادم و قرار شد با ساير دوستان هيأت مديره خانه سينما هم صحبت كند و نشست ها را دو نفره يا 
چند نفره ادامه دهيم. بعد من از آگاهي، جدي بودن و خصائل مثبت امير تعريف كردم. مسعود هيچ واكنشي 

در تأييد يا تكذيب بروز نداد و اين برايم كمي تعجب آور بود. 

در جريان همين صحبت ها بود كه احمد حامد تماس گرفت. احمد حامد نيز يكي از دوستان بسيار قديم 
است. وقتي مسعود به عنوان مشاور در شاپرك قرار شد به من كمك كند احمد حامد هم تهيه كننده يا مدير 
توليد پروژه شد. حاال هر وقت به آن روزها فكر مي كنم از آن هم ناشي گري و آن هم جهل از خودم خجالت 
مي كشم. به هر حال، گوشي را از مسعود گرفتم و با او هم صحبت كردم. به نظرم احمد هم مي تواند كادر 
خوبي براي جنبش كادرها باشد. جالب است كه در همان فاصله كوتاه از مهندس بحرينيان پرسيد. به من 
گفت كه گويا از كارها كنار كشيده است و با همت او كتابي در مورد اخالق در اقتصاد منتشر شده است كه 

من البته بي خبرم و با مهندس بحرينيان ارتباطم كم شده است. 

به هر حال، بايد به خاطر داشته باشم كه از طريق مسعود با احمد هم روابطم را احياء كنم. او هم انسان 
شريفي است. 

اكنون مي توانم ادعا كنم كه به مرور خطوط كلي حركتي كه جنبش كادرها بايد طي كند روشن تر مي شود: 
كردن  استريل  و  اصالح  يا  نياز  مورد  سازمان هاي  گام، ساختن  نخستين  عنوان  به  پارلمان  قانون  با  آشنايي 
سازمان هاي موجود و حركت به سوي خلق قواعد عادالنه و مشروع براي هر جمع و جماعتي كه وجود 
دارد اما قواعد ندارند. اين مسير به صورت خود به خودي به اصالحات بنيادين جوامع و جماعت ها و كل 
جامعه منجر خواهد شد. چرا؟ چون اصالح را از خودشان شروع كرده اند و صورت مستمر ادامه خواهند داد 
و به ابزار بنيادين اصالح نيز - قانون پارلمان - مجهز شده اند. وقتي مسعود خدا حافظي كرد و رفت من اين 

احساس را داشتم كه بيش از هر زمان ديگري به هم نزديك شده ايم. 

ساير فعاليت هاي ترويجي
فقط  كنون  تا  كردم.  ارسال  هم انديشي  گروه  اعضاي  براي  را  چهارم  اجالس  بار صورتجلسه  دومين  براي 
شهرياري، رزم خواه، جمالي، و اخيراً كيخسروي دريافت آن را اعالم كرده اند. از گيرندگان دست دوم خانم 
بااليان منشي مهندس عطارديان و آقاي ابوترابي منشي مهندس بهشتي هم دريافت آن را اعالم كرده اند. اما از 
بقيه هنوز خبري نشده است. اما من تصميم دارم كه اين مشكل را با صبوري و سماجت حل كنم. و احتماالً 

مسأله را در گروه مطرح مي كنم و بر اساس مصوبه گروه عمل خواهم كرد. 

فعال شدن كيخسروي
در يك اقدام قابل تحسين آقاي كيخسروي با من تماس گرفت و شماره تلفن آقاي تابشيان، آقاي كالشي و 
خانم هما داودي را براي معرفي كليات قانون پارلمان به من داد. من از او در مورد حسن رستگار و كوروش 

زعيم هم پرسيدم. جواب داد كه با زغيم بايد حضوري صحبت كند. در مورد حسن هم من من كرد. 

به هر حال، در مورد وكال تا كنون با دكتر شهبازي نيا، دكتر عيسي اميني كليات قانون پارلمان را معرفي كرده ام. 
به خاطر روند انتخابات اين ماجرا هم با مشكل مواجه شده است. 

به هر حال، چند روز قبل با هر سه نفر تلفني صحبت كردم و براي هر كدام از آنان يك نسخه از كتاب اصلي 
نيز فرستادم و از آنان خواستم دريافت كتاب را به من اعالم كنند. تا كنون فقط خانم داودي اعالم دريافت 
تابشيان قرار است عده اي وكيل  آقاي  نداده اند.  آقاي كالشي هنوز جواب هم  تابشيان و  آقاي  كرده است. 
ديگر را نيز براي حضور در يك كارگاه آموزشي سازماندهي كند. هنوز با آقاي علي صابر دوست نابينا تماس 
نگرفته ام. وقتي ديدم اسمش در فهرست كانديداهاي اصالح طلب شوراي شهر تهران است تصميم گرفتم تا 
بعد از انتخابات با او تماس هم نگيرم. مي دانم سرش بسيار شلوغ است. به عالوه، اينكه او در انتخابات رأي 
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بياورد يا نه،  كل جواب او متفاوت خواهد شد. اصاًل كل زندگي او و ساير كساني كه در انتخابات درگير 
هستند تغيير خواهد كرد. به همين دليل چاره اي نداريم تا چند روز بعد از انتخابات هم صبر كنيم تا ببينيم 

اوضاع چه خواهد شد. 

به هر حال، بدقولي آدم هايي مثل دكتر شيرازي، دكتر پيمان و همسرش، جمالي، دكتر معين، و بقيه، كمي حال 
آدم را مي گيرد. آيا با ملتي اين چنين مي شود كاري كرد؟ هميشه پيش از آنكه كاماًل مأيوس شوم به دستاوردها 
هم فكر مي كنم: آنقدر ها بد نيست. به عالوه، قرار نيست اميد محرك ما باشد. بايد بتوانيم از كارمان لذت 

ببريم. اعتياد به اين لذت است كه نيروي الزم براي حركت را توليد خواهد كرد. 

يكشنبه اجالس پنجم گروه هم انديشي را خواهم داشت. بايد خودم را براي آن آماده كنم. فردا و پس فردا 
فرصت دارم. 
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دوشنبه 20 خرداد 1392
ديروز يكشنبه علي اكبر عبدالحسيني، مهندس علي اصغر گلسرخي و دكتر مجتبي اميري در پنجمين اجالس 
كارگاه هم  انديشي عرف پارلماني كه با من تعداد حاضران 4 نفر شد و به نصاب نرسيد و همانطور كه از 
مدت ها قبل پيش بيني مي كردم و منتظر بودم، خود اعضاء دست به كار شدند تا براي رسيدن به نصاب كاري 
بكند و كردند و نتيجه هم داد. با دقت مراقب بوده ام و هستم كه نقش موتور محرك گروه را بازي نكنم و 
منتظر بمانم كه تمام اعضاء در امر پيشبردن كارهاي گروه از خودشان مايه بگذارند و ديروز جلوه اي از مثبت 

بودن اين راهبرد مشاهده شد. 

عصر ديروز هم همراه با غزل و دختر احمد حاجيلو به نشست سازمان هاي مدني رفتيم و به گريه و زاري 
فعالن و نمايندگان سازمان هاي مدني كه مطالباتشان را براي نمايندگان محسن رضايي، حسن روحاني، محمد 
رضا عارف، علي اكبر واليتي بازگو مي كردند گوش داديم. ماجراي تأسيس »شوراي سازمان هاي جامعه مدني 
باشد  تا آنجا كه حوصله ظرفيت داشته  به قول حكيم فردوسي - آب چشم.  از -  ايران« داستاني دارد پر 

داستانش را روايت خواهم كرد. 

نشست سه شنبه كارشناسان نيز ديروز از طرف آقاي عبدالحسيني با اين استدالل كه بچه نزديك انتخابات 
شوراي شهر خيلي كار دارند وتو شد. براي نشست روز چهارشنبه معلمان نيز كارهايي كرده ام كه گزارش 

خواهم داد. 

گروه اربعه
تا يك ذره مانده به آخر جلسه، در نشست ديروز كه چهار نفر شديم و به نصاب هم نرسيد، از مسائل گوناگون 
حرف زدند و تالش هاي من براي متوقف كردن بحث ها كاماًل بي نتيجه بود. همه تشنه ي اين بودند كه »گپ« 
برنند. محور گپ ها هم حيرت از شرايطي بود كه بر كشور حاكم شده و استبداد ديني پنجه هايش را در دل و 
جگر جامعه فرو مي كند و از كسي هم كاري ساخته نيست. نقل آن بحث ها يك قدم موضوع قانون پارلمان را 
جلو نمي برد. اما تجربه عجيبي بود از اينكه اعضاي گروه چطور دوست داشتند از مسائل روز و چالش هاي 
انتخابات گپ بزنند. در جريان همين گپ ها بود كه مشخص شد آقاي عبدالحسيني كه اوايل انقالب نوجواني 
ده دوازده ساله بوده مي خواسته است به گروه ممد رينگو ملحق شود كه مي خواست جوانان انقالبي را به ليبي 
و لبنان ببرد براي بسط انقالب اسالمي. در حاليكه دكتر اميري و عبدالحسيني در آن سال ها در جبهه ي حزب 
اهلل بوده اند، من و مهندس گلسرخي نيز در جبهه ي مخالف بوديم و حاال هر چهار نفر پشت يك ميز نشسته 

بوديم و غصه مملكت را مي خورديم. 

سرانجام نزديك هاي آخر جلسه من موفق شدم بندهاي صورت جلسه را مرور كنم. بعد، عبدالحسيني از اين 
صحبت كرد كه تحويل بن ها انجام شده و تا يكي دو هفته ي ديگر پيش پرداخت پيش خريد كتاب ها را به 
ناشر خواهند داد. بعد راجع به كتابي صحبت كرد كه قرار است در خصوص سنت هاي حكومت هاي محلي 
در ده كشور جهان نوشته شود و قباًل گفته بود كه نوشتن آن را هم به من سفارش خواهند داد. من پرسيدم 
آيا اين خبر را  در صورتجلسه بياورم كه چواب مثبت بود و من آن را در صورت اجالس پنجم آورده ام كه 

آن را ورداربدار خواهم كرد. 

بعد بحث به نصاب كشيده سد. من گفتم كه در نشست هاي توده اي و در نشست هايي كه براي تأسيس يك 
سازمان دائمي برگزار مي شود نصاب اعضاي حاضر در هر زمان است و منطقي هم هست. به اين دليل كه 
هنوز هيچ آئين نامه اي تصويب نشده است و طبق اخطار قبلي پيشنهاد كردم كه مي توانيم ما هم نصاب خود را 
نصاب نشست هاي توده اي اعالم كنيم اما اين امر مستلزم آن است كه نصاب فعلي كه اكثريت 10 نفر اعضاي 

گروه است، يعني شش نفر، حاصل شود. 

بعد از اين بحث، مسأله اين بود كه چه كنيم تا شش نفر در نشست بعدي جمع شوند و وقتي نصاب را اعضاي 
حاضر تصويب كردند ما چهار نفر كار را با سرعت بيشتري جلو ببريم. 
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تبلور نخبگان كشور
اگر روزي قرار شد تاريخ جنبش كادرها مورد بررسي قرار بگيرد، حاصل نشدن نصاب در مجامع اين گروه 
كوچك كه با چنان شور و شوقي كارش را آغاز كرد، يكي از آن نكات مهمي است كه بايد با دقت مورد 

توجه نسل هاي آتي قرار بگيرد.

تا كنون به رغم درخواست هاي مكرر من شخصي مثل دكتر معين حتي حاضر نشده است دريافت صورت 
جلسات و دستور جلسات را اعالم كند. اگر قرار نبود به عنوان منشي موقت گروه خدمت كنم، حتي حاضر 
نبودم كه تا آخر عمرم يكبار هم نام كسي را ببرم كه اين طور به اين درخواست هاي من بي محلي مي كند. 
به همين ترتيب آقاي بهشتي، عطارديان، حتي گلسرخي و رزم خواه و كيخسروي و بني اسدي و سايرين. 
بارها و بارها درخواست من را براي اعالم دريافت اي ميل ها بي جواب گذاشته اند. حتي فردي مثل جمالي كه 
قوت قلب من و به نظر خودم، يكي از ستون هاي اصلي اين جريان بود، بعد از آنكه با انتشار نشريه اخبار 
كادرها مخالفت كرد و من به احترام او توزيع دومين شماره آن را از نيمه دوم اسفند تا حاال كه به 20 خرداد 
رسيده ايم متوقف كرده ام، حتي حاضر نشده يك تلفن بزند كه چرا زنگ نزده است و توضيحي در اين زمينه 
بدهد: تو داري تمام لحظات پخته ترين دوران عمرت را به رايگان صرف آموزش اين قواعد مي كني و بعد 
نخبگان كشور كه به قول خودشان، نياز به اين قواعد را به عنوان مبرم ترين نياز تشخيص داده اند اين طوري 
عملي مي كنند كه اين روز ها گزارشش را مي دهم. آياي جا ندارد كه نسبت به توانمندي و جدي بودن اين 

ملت شك كرد؟ 

وجه روشن
خوب. من تقريبًا از همان اويل كار گروه اين راهبرد را دنبال كرده ام كه تمام اعضاء به مرور احساس مسؤليت 
كنند و خودشان نسبت به ارتقاء گروه آستين باال بزنند. به همين خاطر، و به عنوان نمونه دست نگه داشته ام 
تا خود افرادي كه دوستان خود را معرفي  كرده اند، آنان را براي شركت در كارگاه هاي عرف پارلماني تشويق 
كنند. نخستين اثر مثبت اين رويكرد را در واكنش هاي دكتر بني اسدي مشاهده كردم. وقتي مي خواست به سفر 
برود مهندس بازرگان را به عنوان مسؤل سازماندهي به گروه مدعون خودش معرفي كرد. چند بار به مهندس 

بازرگان زنگ زدم. برايش ايميل فرستادم. بد نبوده است. اما دلخواه نيز نبود. 

به عنوان يك نمونه ديگر، واكنش من در مورد كساني است كه شهرياري معرفي كرده است. همان اوايل به 
يكي دو نفر از آنان زنگ زدم. حتي جوابم را هم ندادند. بعد قضيه را رها كردم تا خود شهرياري گروه را 
سازمان بدهد. او هم گفته است كه تا بعد از انتخابات رياست جمهوري صبر كنم كه كردم و چند روز ديگر 

اين نمايش مسخره كه آبرويي براي ما در كل جهان نگذاشته تمام مي شود.

در مورد به نصاب نرسيدن گروه نيز همين رويكرد را دنبال كرده ام. جلسه را، به خصوص از زماني كه قرار 
شد در دفتر خودم برگزار شود، اعالم مي كنم و منتظر مي مانم. حتي اگر يك نفر هم نيايد در صورتجلسه آن 

اجالس مي  نويسم جلسه فراخوان و تشكيل شد اما به نصاب نرسيد و تصميمي هم نگرفت. 

جالب اينكه، از يك زماني تصميم گرفتم نام حاضران و غائبان را هم در صورتجلسه ننويسم تا عدم حصول 
نصاب روي كساني كه در جلسه شركت نمي كنند فشار اخالقي وارد كند تا به مرور افراد رويكردشان عضو 
شود. سرانجام ديروز صبر حاضران تمام شد. من گفتم خودتان مي دانيد. من از مدت ها پيش خواهش كردم 
خودان به غائبان زنگ بزنيد و از آنان توضيح بخواهيد. به پيشنهاد گلسرخي قرار شد سه نفر حاضر به غائبان 
تلفن بزنند و از آنان بخواهند تا در كارگاه ها شركت كنند. اين نكته در صورتجلسه قيد شد. پيش از ادامه 

گزارش صورت جلسه را ورداربذار مي كنم كه تأمل در مفاد آن جالب است:

صورت پنجمين اجالس كارگاه هم انديشي عرف پارلماني
يكشنبه 19 خرداد 1392

پنجمين اجالس كارگاه هم انديشي عرف پارلماني در سال 92، روز يكشنبه 19 خرداد 1392 در دفتر »كارگاه هاي 
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اميري، علي اكبر عبدالحسيني، مهندس علي اصغر  آقايان دكتر  با حضور  )كادرها(  رابرت«  اموزش دستورنامه 
گلسرخي و اينجانب منشي موقت برگزار شد و به نصاب نرسيد. 

مصوبات
در اين جلسه، اين پيشنهاد به تصويب رسيد كه در راستاي تالش براي حصول نصاب در  اجالس هاي آتي، 

اعضاي حاضر با اعضاي غائب تلفني صحبت كنند. 

گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضاي حاضر
الف: دكتر اميري

1. دكتر اميري در گزارش خود خاطر نشان ساخت نشست هاي آموزش قانون پارلمان به دوستان وي به بعد از 
انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر موكول شده است.

2. صدور فاكتور پيش خريد 50 جلد كتاب دستورنامه رابرت و خالصه ي آن از سوي ناشر براي ارايه به 
معاونت مالي اداري دانشكده مديريت دانشگاه تهران مورد تأكيد قرا رگرفت.

ب. آقاي علي اكبر عبدالحسيني
1. آقاي عبدالحسيني خاطر نشان ساخت روند تأمين منابع مالي براي پيش خريد 400 نسخه از كتاب دستورنامه 
رابرت و خالصه ي اين كتاب در ستاد اجرايي شوراياري هاي شهر تهران مراحل نهايي را طي مي كند و در 

يكي دو هفته ي آتي مبلغ پيش بيني شده در اختيار ناشر كتاب گذاشته خواهد شد. 
2. قرار شد مسؤليت نگارش كتابي براي تحليل و معرفي نظام هاي حكومت هاي محلي در 10 كشور جهان 
كه از سوي ستاد اجرايي شوراي شهر تهران سفارش داده خواهد شد، بر عهده ي داود حسيني گذشته شود. 
پيشنهاد شد دستاوردهاي اين پژوهش به عنوان نخستين تجربه ي »گروه هم انديشي عرف پارلماني«  در زمينه 
بررسي و پيشنهاد اصالح ساختارهاي حقوقي كشور به افكار عمومي ارايه شود. بديهي است اين پيشنهاد بعد 

از تصويب اساسنامه ي گروه هم  انديشي عرف پارلماني قابل بررسي خواهد بود. 
ايالت اروگان آمريكا كه همه جز يك مورد كتاب  3. اساسنامه هاي بيش از ده انجمن محلي شهر پورتلند 
دستورنامه رابرت را به عنوان مرجع پارلمان خود معرفي كرده اند، براي ترجمه و بررسي در اختيار كارشناسان 

شوراياري هاي شهر تهران قرار گرفته است. 

پ. آقاي مهندس علي اصغر گلسرخي
1. آقاي مهندس گلسرخي قانون پارلمان را ببه تعداد ديگري از دوستان خود معرفي كرده است. اما هنوز به 

نتيجه ي مشخصي منجر نشده است. 

ت. اينجانب داود حسيني
البرز و آقايان حجت  1. كتاب دستورنامه رابرت براي خانم هما داودي رئيس هيأت مديره كانون وكالي 
كالشي و پرويز تابشيان كه از سوي آقاي آرش كيخسروي معرفي شده اند ارسال شد. قرار است كليات قانون 
پارلمان به اين افراد معرفي شود و پس از آن نسبت به ادامه روند آموزش و تمرين قانون پارلمان تصميم گيري 
از كانديداهاي  نيز معرفي كرده است. وي يكي  خواهد شد. آقاي كيخسروي همچنين آقاي علي صابر را 

عضويت در شوراي شهر تهران است و به همين خاطر، ادامه ي همكاري به بعد از انتخابات موكول شد. 
از آنان كارگاه مطلوب خود را  انجام يكي دو نفر ديگر  با برخي از مدعوان، سر  2. طي تماس هاي مكرر 

معرفي كرده اند.

نشست بعدي ساعت 8 صبح روز يكشنبه 2 تير  ماه 1392 در دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت آغاز 
مي شود. دوستان گرامي مي توانند از ساعت 7/30 براي صرف صبحانه ي سرپايي و گپ هاي پيش از دستور 

به ميزبان خود افتخار دهند. 

همين  جا از اعضاي محترمي كه اخطار قبلي براي اصالح مصوبات دارند درخواست مي شود جهت درج در 
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صورتجلسه نشستي آتي به منشي موقت اعالم فرمايند. 

دستوركار نشست آتي عصر روز جمعه 31 تير ماه 1392 به نشاني ال نامه اعضاء ارسال خواهد شد. 

منشي موقت. داود حسيني
يكشنبه 19 خرداد 1392

در نامه اي كه به پيوست آن صورت اجالس باال را براي اعضاء ارسال كردم نوشته بودم: 

عاليجنابان آقايان 
دكتر اميري 

دكتر بني اسدي 
مهندس بهشتي 

مهدي جمالي بحري 
مهندس رزم خواه 
مهندس شهرياري 
مهندس عطارديان 
آرش كيخسوري 
مهندس گلسرخي 

دكتر معين 

 هم فرست به 
خانم ها بااليان و بيات، و آقاي ابوترابي 

با سالم 
صورت پنجمين اجالس هم انديشي عرف پارلماني به پيوست تقديم مي شود. تقاضا دارد دريافت آن را با 

پس فرست همين نامه به منشي موقت اعالم فرماييد. 
خاطر نشان مي سازد منشي موقت گزارشي از روند ارسال و دريافت صورت و دستورجلسات براي اعضاء 
گروه را در اجالس آتي تقديم خواهد كرد تا نسبت به افرادي كه صورتجلسات به دستشان نمي رسد تصميم 

گيري شود. 
به همين دليل بار ديگر از تمام دريافت كنندگان اين سند درخواست مي شود دريافت آن را اطالع دهند 

 
با تشكر. منشي موقت داود حسيني 
يكشنبه 19 خرداد 1392 

تا امروز فقط شهرياري، جمالي، كيخسروي و خانم بااليان و آقاي ابوترابي كه در واقع منشي بهشتي است 
جواب اين نامه را داده اند. حتي از ابوترابي پرسيدم آيا مهندس بهشتي مهارت جواب دادن به نامه هاي اينترنتي 
را فرا گرفته است؟ به من جواب داد: بله به او ياد داده ام. اما هنوز جواب نداده است. چه بايد كرد؟ تصميم 
دارم با صبوري كار را ادامه دهم و در يكي از نشست هاي آتي استعفاي خودم را مطرح خواهم كرد. از اين 

هم بي اعتنايي به درخواست هايم، آن هم از سوي اين افراد، خيلي عذاب مي كشم. 

نتايج مثبت
در تأمالت صبحگاهي امروز به اين نتيجه رسيدم كه يك نامه براي گلسرخي، اميري و عبدالحسيني ارسال 
كن و در آن گزارش بدهم كه هر يك از اعضاء براي غيبت چه غذر موجهي را مطرح كرده است. نگران 
بودم كه چيزهايي بگويند كه اسباب درسر بيشتر بشود. اما پيش از آنكه آن نامه را اراسل كنم، امروز مهندس 
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گلسرخي زنگ زد و خبر داد كه با جمالي تلفني صحبت كرده است و به زبان بسيار شيريني كه خاص خود 
گلسرخي است به او گفته است كه شما يكي از اصلي هاي گروه بوده ايد و در نشست ها هم مشخص شده كه 
چقدر به حقوق ديگران احترام مي گذاريد. حسيني هم براي ما توضيح داده كه پيشنهاد كرده ساعت جلسه را 
تغيير بدهيم و شما به خاطر ديگران نپذيرفته ايد. اما ما چه كنيم كه به شما عادت كرد ه ايم؟ شما ما را به اين 

نشست ها عادت داده ايد و حاال خودتان چرا نمي آيد؟ 

خالصه، همانطور كه سبك گلسرخي است با لحني بسيار محترمانه و مؤدبانه طرح موضوع كرده و جمالي 
هم توضيح داده كه تا تير و مرداد نمي تواند صبح ها در جلسات شركت كند. گلسرخي هم از او پرسيده اگر 
بعد از ظهر يك شنبه باشد مي تواند شركت كند؟ جمالي هم گفته است بله. گلسرخي هم به عبدالحسيني هم 
صحبت كرده او هم با بعد از ظهر يكشنبه موافق بوده است. بعد به من زنگ زده تا ضمن دادن اين گزارش 

از اميري بخواهم تا با توجه به اين تصميم ها با ديگران هم صحبت كند. 

من به گلسرخي گفتم كه كيخسروي هم همين خاسته را داشته است. او با كيخسروي هم صحبت كرد و 
چند دقيقه بعد به من اطالع داد كه عبدالحسيني، شهرياري، كيخسروي، جمالي و گلسرخي گردن شكسته 
مي توانند و پيشنهاد مي كنند كه جلسات به 5 بعد از ظهر يكشنبه ها منتقل شود. من هم موافق بودم اما گفتم 
كه با جلسه ي كارگاه هاي ديگر تداخل پيدا مي كند. او گفت دومي را جا به جا كن. راستش تا امروز براي 
كارگاه عصر يكشنبه كسي اعالم آمادگي نكرده است. در نتيجه من هم موافقت كردم و قرار شد با دكتر اميري 
صحبت كنم. همان موقع به اميري زنگ زدم. بعد از چند بار تماس گفت با من تماس مي گيرد. از صبح تا 
حاال كه ساعت نه و ربع است چندين بار با او تماس گرفته ام جوابي نداده است. مي خواهم از او بخواهم كه 
با بهشتي، معين و رزم خواهم هم صحبت كند و اين نكات را بگويد تا ببينيم چه مي شود. چون ظاهراً بهشتي 
هم صبح هاي يكشنبه گرفتار بود. اما به نظرم مي رسد كه دكتر معين نتواند عصر هاي به خاطر شركت در مطب 

و ساير نشست هاي انجمن ها شركت كند. بنا بر اين ما دكتر معين را از دست خواهيم داد احتماالً. 

تا همين جا از اينكه مهندس گلسرخي فعال تر با قضايا برخورد مي كند، جاي شكرش باقي است. ياد حرف 
محمود حسيني كمال مي افتم كه مي گفت او مسؤل تشكيالت حزب بوده است و در ميان ساير احزاب تنها 
حزبي كه نظم نسقي داشته همان حزب او بوده است. من هم فكر مي كنم او سازمانده خوبي به ويژه با توجه 

به خصوصيات نظم ناپذير ما ايراني هاست. 

نشست توده اي يا همگاني؟
در نشست ديروز من چندين بار به نشست هاي توده اي اشاره كردم. مهندس گلسرخي زيرگوشي به من گفت 
كه به جاي اين لفظ »توده اي« بهتر است از يك كلمه ديگر مثل »همكاني«  استفاده كني. بعد خودش توضيح داد 
كه شايد او بيش از حد و اندازه معمول نسبت به توده اي و توده حساسيت دارد. من هم براي آنكه بي  احترامي 
نكرده باشم گفتم چشم از معادل همگاني استفاده مي كنيم. اما بعداً فكر كردم اين روش كار غير اصولي است. 
من سال هاست كه براي كلمه توده اي در برابر همگاني به دليل مختلف مخالفت كرده ام. در عين حال، در همان 
نخستين نشست ها خاطر نشان كردم كه اگر گروه با هر اصطالحي مخالف است مي تواند پيشنهاد تغيير آن را 

بدهد. اگر گروه تصويب كرد اعمال خواهد شد. 

از ديروز تا به حال يكي از دغدغه هاي من همين موافقت از روي رودريايستي با تغيير اين اصطالح است. 
من به عنوان مترجم اصطالح توده اي را از همگاني بهتر مي دانم. در پس و پشت كلمه ي »توده اي« فرهنگي 

خوابيده كه در همگاني نيست. و به نظرم براي مس ميتينگ مناسب تر است. 

امروز به ذهنم رسيد طي نامه اي به مهندس گلسرخي پيشنهاد كنم كه با دادن يك اخطار قبلي اعالم كند كه 
در نشست آتي پيشنهاد تغيير توده  اي به همگاني را مطرح خواهد كرد. خود اين كار يك تمرين هم حساب 
مي شود. به عالوه، من به عنوان مترجم هنوز قانع نشده ام و صحيح هم نمي دانم كه اين لغت را كه بار فرهنگي 

ويژه دارد، به خاطر توده اي ها از فرهنگ لغات فارسي حذف كنيم. بايد ديد چه خواهد شد. 
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ادامه ماجراي تغيير ساعت جلسه
مهندس  قول  از  و  دادم  توضيح  برايش  را  مهندس گلسرخي  زد. جريان  زنگ  اميري  دكتر  قبل  دقيقه  چند 
گلسرخي از او خواهش كردم كه با دكتر معين، مهندس بهشتي و مهندس رزم خواه صحبت كند. قبول كرد. 
واكنش هاي متفاوت دكتر معين را در مواجهه با فعاليت هاي گروه برايش مرور كردم كه به نظرم زائد بود. 
يادآوري كردم كه دكتر معين در يك مرحله به اين جمع بندي رسيد كه الزم نيست افرادي مانند او متخصص 
قانون پارلمان بشوند و كافي است تالش كنند تا انجمني براي ترويج اين قانون راه بياندازند. من با اين نظر 
مخالف بودم و در عين حال تأكيد كردم كه اين پيشنهاد بايد در گروه مطرح شود و هر چه گروه تصويب 
كرد. كه دكتر معين ديگر به گروه نيامد. بعد از تصويب گسترش گروه پيش از تصويب آئين نامه، كليات عرف 
پارلماني را براي دوستان دكتر معين معرفي كردم، به نظرم واكنش دوستان دكتر معين سبب شد تا نظرش 
نسبت به ادامه كار كمي تغيير كند. بعد دو باره با هم نشستي داشتيم. آنجا بود كه خيلي من را تشويق كرد و 
در عين حال گفت كه نمي تواند در تمام جلسات حضور پيدا كند ولي پيدا بود كه مايل است در گروه باشد. 

در مورد مهندس بهشتي هم توضيح دادم كه او خيلي اظهار عالقه كرده اما گفته كه نمي رسد در گروه شركت 
كند.

به هر حال، روي اين نكته تأكيد كردم تا طوري با آنان رفتار نكند كه فشار اخالقي روي  آن ها وارد شود. 

نكات مهم تر
به دكتر اميري اين نكته را هم خاطر نشان كردم كه چون من معلم اين كارگاه هستم و قرار هم بوده كه بابت 
برگزاري كارگاه مبلغي هم پرداخت شود، ديگر روي خوشي ندارد كه من به دوستان اصرار كنم كه در اين 

نشست ها حاضر شوند. يكي از داليل من براي عدم اصرار به دوستان اين نكات هم بوده است. 

در آخر، در مورد ائتالف عارف و روحاني پرسيدم. گفت ظاهراً تمايل به روحاني بيشتر است. نظرسنجي ها 
هم اين را نشان مي دهد. پرسيدم: در مورد ائتالف در خصوص تركيب كابينه هم بحث مي شود؟ جواب داد 
حتمًا. در عين حال نظرش اين بود كه عارف هم قبول كرده كه اگر جمع تصميم گرفت به نفع دكتر رحاوني 

كنار برود. بايد ديد چه مي شود. 

در مورد نشست سازمان هاي جامعه مدني ايران، و كارگاه معلمان حرف زياد دارم. اما حاال مي خواهم نگاهي 
به سايت ها بياندازم براي اخبار انتخابات و بقيه كارها. ادامه روايت بماند براي فردا. 
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سه شنبه 21 خرداد 1392
عصر يكشنبه همايش سازمان هاي جامعه مدني ايران در سالن اجتماعات انجمن شركت هاي ساختماني برگزار 
شد. من هم با غزل و دختر احمد حاجيلو كه اين روزها و به خاطر فرار از خاطرات مرگ برادرش كه مدتي 
قبل فوت كرد، در منزل ما مستقر شده، به اين همايش رفتيم. در اين همايش تقريبًا تمام فعاالن مدني از تمام 
حوزه ها و بخش هاي جامعه آمده  بودند. به محض ورود به سالن عماد الدين باقي را ديدم و از بس اين مرد را 
دوست دارم كنارش نشستم و گپ زدن را شروع كرديم. او به من گفت خوشحالم كه كار را ادامه داديد و به 
اينجا رسانديد. در جوابش گفتم من در اين جريان نقشي نداشته ام. دوستان من و سحرخيز و برخي ديگر را 
دور زدند. تعجب كرد و من كوشيدم خيلي مختصر قضيه را براي او كه گوشش هم سنگين است و سمعكش 

را هم همراه نداشت توضيح دهم. اما مشروح قضيه جالب تر است. 

عالي  كانون  دبيركل  اجرايي  معاون  اصطالح  به  زمان  آن  كه  عسگري  محمد  كه  بود   86 سال  مي كنم  فكر 
انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران بود از من دعوت كرد تا در روند تأسيس سازماني شركت كنم كه هدفش 
حمايت از سازمان هاي جامعه مدني بود. من با اشتياق از اين پيشنهاد استقبال كردم و در همين نشست ها بود 
كه از نزديك با افرادي مثل عيسي سحرخيز، سهراب رزاقي، عبدالفتاح سلطاني، سعيد دهقان، مينو مرتاضي 
لنگرودي، فريده ماشيني كه چند وقت قبل به سرطان مبتال و فوت شد، فاطمه فرهنگ خواه و يك دوجين 
فعال مدني ديگر آشنا شدم و چون دفتر كارم نيز در همين راستا فعاليت مي كند به يكي از فعالترين عناصر 

اين مجموعه تبديل شدم. 

در مراحل اوليه اي كه من وارد آن روند شدم، بحث اصلي اين بود كه آيا در اين سازمان در دست تأسيس فقط 
اشخاص حقوقي بايد شركت كنند يا اينكه هم اشخاص حقيقي و حقوقي شركت خواهند داشت؟ ما جواب 
اين سؤال را و مهم تر، روش به توافق رسيدن بر سر جواب اين سؤال را نمي دانستيم.  به همين خاطر من با 
مراجعه به سايت  سازمان هاي مختلف سعي مي كردم اساسنامه هاي سازمان هايي را كه حالت جبهه داشتند پيدا 
كنم و ببينم كه آن ها چطور اين مشكل را حل كرده اند. بعد اين اساسنامه ها را در اختيار ديگران و از جمله 

باقي مي گذاشتم و سعي مي كردم راه حلي براي اين مشكل پيدا كنم. 

به  بود،  يا حجم  مدني  از جامعه  موقتش حمايت  نام  كه  تأسيس  اين سازمان در دست  بعدها نشست هاي 
صورت انحصاري در دفتر كار من برگذار مي شد. اول حدود 15 تا 20 نفر در جلسات آن شركت مي كردند 
كه به مرور آب رفتند اما چند نفر پاي اصلي قضيه بودند: سحرخيز، رزاقي، سلطاني، عسگري، دهقان، من و 

ديگراني كه كم تر حضور داشتند اما راوبطشان قطع نشد. مثل خانم لنگرودي و ديگران. 

من پيش از اين تاريخ با كتاب دستورنامه رابرت آشنا شده بودم و داشتم به مرور قواعد آن را مطالعه مي كردم. 
اما هنوز آنقدر با قواعد و جنبه هاي مختلف قانون پارلمان آشنا نبودم كه بتوانم به تمام سؤاالت جواب بدهم. 
واقع حكم  كتاب هم در  ترجمه خالصه  بودم.  نكرده  را هم شروع  اصلي  كتاب  ترجمه  فكر مي كنم هنوز 
ويترين براي كتاب اصلي را دارد و نمي توان يك جلسه را بر اساس قواعدي كه در آن كتاب ارايه شده به 

خوبي ارايه داد. 

تشتت و بي قاعدگي از يك سو و ناتواني من در مجاب ساختن ساير اعضاء به ضرورت پايبندي به يك مرجع 
پارلماني سبب شد كه من از يك سو نخواهم كه در آن بي قاعدگي محض رفتار كنم و نه بتوانم جمع را به 
رعايت قواعدي كه خودم هم به صورت كامل بلد نبودم مجاب سازم. به همين خاطر تصميم گرفتم به خاطر 
حفظ نصاب در جلسات حاضر شوم. اما چون تصميم ها به هر حال در جهت حمايت از سازمان هاي مدني 
بود اعالم كردم كه هر تصميمي كه گروه بگيرد من از آن پيروي خواهم كرد. با اين همه، سكوت من كه در 
اين زمينه ها خيلي هم حرف نو براي گفتن داشتم براي عده اي به خصوص سهراب رزاقي كه اتفاقًا از اين 
قواعد حمايت مي كرد كمي سنگين و اهانت آميز بود و به نظرم سنگيني همين احساس بود كه در انحالل 

غيررسمي گروه در دست تأسيس نقش ايفاء كرد. 
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فروپاشي حجم
عوامل متعددي در فرواپشي حجم دست داشتند. اما آنچه كه به ختم اين پرونده كمك كرد رأي به پيشنهاد من 
مبني بك ختم جلسه نيم ساعت پيش از زمان تعيين شده بود. به خاطر دارم كه فرداي همان روز من مي بايست 
يك شماره اضطراري »پيام كارفرمايان« منتشر مي كردم. به همين خاطر نيم ساعت به ساعت پيش بيني شده 
براي ختم جلسه پيشنهاد ختم جلسه را مطرح كردم و جالب است كه با اكثريت قاطع به تصويب رسيد. من 
خيلي خوشحال شدم و بعدها عسگري برايم توضيح داد كه همين خوشحالي تو باعث ناراحتي سهراب رزاقي 
شد. پرسيدم چرا؟ مگر خوشحالي از رأي آوردن پيشنهاد من چه اشكالي دارد؟ جواب داد تو صاحب خانه  و 
ميزبان نشست ها بودي. وقتي اين قدر از پيشنهاد ختم جلسه خوشحال شدي معنايش اين بود كه از حضور 
ما در محل كارت ناراحتي و مي خواهم ما زودتر دفتر تو را ترك كنيم. خداي من، عبجب تفسيري. من هرگز 

چنين نيتي نداشتم بلكه فقط به دليل كار واجبي كه داشتم اين پيشنهاد را دادم. 

در هر حال، رزاقي آنقدر ناراحت شد كه با خشم فروخفته من را تهديد كرد كه ديگر هرگز پا به دفتر من 
نخواهد گذاشت و من هم كه از اين همه اهانت خشمگين شده بودم جواب خوبي ندادم و همين ديالوگ هاي 
عصبي سبب شد كه ديگر نشستي در دفتر من برگزار نشود و ظاهراً اين جمع از هم پاشيد تا پرده دوم اين 

نمايش.

شوراي سازمان هاي جامعه مدني ايران
با اينكه من سردبير نشريه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران بودم، اما عسگري با صراحت اعالم 
مي كرد كه بسياري از اخبار كانون را در اختيار من قرار نخواهد داد. اين كشمكش حتي به دعوايي منجر شد 
كه مهندس سعيدآبادي مديرمسؤل نشريه و دبيركل كعاصكا نيز وارد قضيه شدند و يك جا عسگري اين 
نظر را مطرح كرد كه شما خبرنگاران بوق هستيد و نمي شود هيچ رازي را با شما در ميان گذاشت. متأسفانه 
مهندس سعيدآبادي هم از اين نظر دفاع مي كرد و اصرار داشت كه به هر حال هر سازماني يك مجموعه 
اطالعات غيرقابل انتشار دارد. من هم اين اصل بديهي را قبول داشتم. اما مجموعه ي ما بلد نبود كه چطور 
بايد اسناد درون گروهي كعاصكا را از اخبار و گزارش هايي كه بايد منتشر شود تفكيك كند. اين بحث به هيچ 
جا نرسيد اما احتماالً تحت همين استدالل ها بود كه بعد از مدت ها و در آستانه فرار رسيدن انتخابات سال 
1388 فهميدم بچه هايي باقي مانده در حجم، منهاي چند نفر تحت لواي كعاصكا به فعاليت خود ادامه داده اند 
و سازماني با عنوان »شوراي سازمان هاي جامعه مدني ايران«  ايجاد كرده اند و بيانيه مطالبات خودشان را هم 
تدوين كرده اند و فقط هنگامي من را به عنوان سردبير پيام كارفرمايان در جريان گذاشتند كه قرار بود طي 
يك مراسم همگاني مطالبات سازمان هاي جامعه مدني را به نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در ميان 
بگذارند. راستش خيلي به من برخورد. اما كوشيدم با اين استدالل كه حق طبيعي آنان بوده است كه بدون 
دعوت از من سازمان جديد ايجاد كنند، به عالوه، البد رفتارهاي من اشكالي داشته كه دعوتم نكره اند، بر 
خشم خودم غلبه كنم. با اين همه، واكنش من به عنوان سردبير با اين قضيه طوري بود كه همه كس از اين 
خشم با خبر شد. در عين حال، من در وضعيتي بودم كه نمي توانستم ماجراي سابق حجم را هم توضيح بدهم 

و استدالل كنم كه كار اين گروه صحيح نبوده است. 

هرچند جزئيات ماجرا در خاطرم نمانده، اما گمان مي كنم به دليل اينكه به شكل غيرمنطقي روند تأسيس حجم 
را به هم زدند، و افرادي مثل من و سلطاني و برخي ديگر را خبر نكردند، مي توانستم حدس بزنم كه فردي 
مثل عسگري كه ذاتًا دروغگو بود چه سم پاشي هايي عليه من به راه انداخته است. اثرا اين سم پاشي ها را در 

رفتاري مهندس عطارديان كه كمي تا قسمتي دهن بين هم هست مي شد ديد. 

در هر حال، من مدير داخلي آن روز مؤسسه را براي عكاسي و تهيه خبر به همايش فرستادم. و اتفاقًا عسگري 
در مورد تاريچه حجم هم توضيحي در مراسم داد و از جمله اشاره كرد كه روند ايجاد سازماني براي حمايت 
از سازمان هاي جامعه مدني )يعني همان حجم(  به خاطر دستگيري اعضاي آن از هم پاشيد. دروغي كه گنده تر 
از آن نمي شود در مورد ماجراي حجم در يك همايش همگاني مطرح كرد. اين روند به خاطر مشكالت 
داخلي و به خصوص به خاطر رأي آوردن پيشنهاد ختم جلسه به خاطر انتشار نشريه پيام كارفرمايان از هم 
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پاشيد و نه به خاطر دستيگيري اعضاي آن. 

البته سهراب رزاقي در جريان اين روند كه نزديك به دو سال طول كشيد حدود يك ماهي به زندان افتاد اما او 
به دليل شكايت از اختالس در يك شركت دولتي براي بازجويي دستگير شد و حتي در طول بازجويي ها يك 
سؤال هم در مورد حجم از او نپرسيده بودند. عماد الدين باقي هم قبل و بعد از اين روند بازداشت شده بود 
كه هيچكدام از پرونده ها ربطي به حجم نداشت و او اصاًل از ماه ها قبل در نشست هاي حجم شركت نمي كرد 
و گويان اعالم هم كرده بود كه ديگر شركت نخواهند كرد. بنا بر اين، چنين ادعايي از آن دروغ هايي بود كه 
عسگري بي اخيتار و براي مهم جلوه دادن برخي رويدادها مطرح مي كرد و من هم از مدت ها قبل كه متوجه 
اين ماجرا شده بودم و آن را براي سالمت كار كانون مناسب نمي دانستم با آن مخالفت مي كردم و دعواي من 

با عسگري بر سر دروغگويي او از مدت ها قبل شروع شده بود. 

وقتي گزارش صوتي آن نشست را گوش كردم كه عسگري با صراحت و در يك تريبون عمومي اعالم مي كرد 
كه حجم به خاطر دستگيري اعضاي آن تعطيل شد، واكنش نشان دادم و به عنوان شاهدي بر دروغگويي هاي 
عسگري آن را مطرح كردم. اين مطلب به گوش شهرياري رسيد. فكر كرد حاال تصميم دارم اين ماجرا را در 
سطح افكار عمومي مطرح كنم. كه من اطمينان دادم اين طور نيست و مخاطب من فقط افرادي هستند كه در 

حدود دو سال در حجم فعاليت كردند و تالش هايشان به نتيجه نرسيد. 

توضيح براي باقي
وقي در سالن همايش كنار باقي نشستم از او پرسيدم كدام گوشش كم شنواست. گوش راستش را نشانم داد. 
براي رفع مشكل بايد سمت چپ او مي نشستم. اما مبل هاي رديف آخر سالن را طوري نصب كرده اند كه 
چنين امكاني نبود. از آن طرف، مبل ها كاماًل به ديوار چسبيده است. فاصله دو رديف هم آنقدر كم است كه 
نمي شد از جلو باقي به آن طرف مبل رفت. تنها راه اين بود كه افراد سمت راست رديف را بلند مي كرديم. 
من و باقي از رديف خارج مي شيديم و من زودتر از بقيه وارد رديف مي شدم تا باقي بعد از من بيايد و كنار 
راست من بنشيند. در آن صورت ديگر من در آن گوشه ي سالن تا آخر برنامه محصور مي شدم. در حاليكه 
كارهاي زيادي داشتم و بايد روند عكاسي را هم كنترل مي كردم. اين شد كه قيد جا به جايي را زدم و كوشيدم 
زير همان گوش كم شنواي باقي و زير هياهوي بلندگو هاي بد صدا داستان حجم را به صورت خالصه براي 
باقي مرور كنم. خالصه اي اينكه من و سحرخيز و برخي از افراد ديگر را دور زدند و خودشان اين كار را 
كردند. من خيلي در جريان نيستم. باقي خيلي تعجب كرد. اما حتمًا به خاطر همان گوش سنگين مايل نيست 

در اين جور مجامع خيلي وارد گفتگو شود. 

در ميان همين گفتگو ها بود كه سر و كله دكتر عليزاده سردبير نشريه پيام آبادگران جلو رديف آخر پيدا شد 
كه داشت براي من يا باقي دست تكان مي داد. من با او آشنا بودم. حتي پيش از اين همايش دو با با او تلفني 
صحبت كردم تا از نشست هاي سازمان هاي جامعه مدني عكس و خبر براي وب سايت پيام كارفرمايان به من 
بدهد. هر دو بار هم قول داد و به رغم سفارش مهندس عطارديان عمل نكرد. اين دكتر همان كسي است كه 
نخستين جلسه نشست هم انديشي عرف پارلماني را هم به نحوي به هم ريخت و من در جاهاي ديگر اين 
خاطرات به آن اشاره كرده ام. به هر حال، افتخارش اين است كه دكتر است و در دانشگاه درس داده است. 
اما در اين لحظه ي خاص نمي دانستم دارد براي من ابراز احساسات مي كند يا براي باقي. به باقي نگاه كردم. 
او هم حيرت زده بود و مشكل من را داشت. دكتر درشت اندام سرانجام راه باز كرد و جلو آمد. و شروع 

كرد با باقي صحبت كردن.

صحنه ي بسيار جالبي بود. باقي براي آنكه بشنود او چه مي گويد، سرجايش بلند شده بود و از روي سر من 
خودش را خم كرده بود تا گوش راستش را كه كم مي شنود به دهان دكتر عليزاده نزديك كند. جناب دكتر هم 
كه با بدبختي در ميان در رديف مبل بي فاصله سمت راست من ايستاده بود سعي مي كرد با صداي خفه براي 
باقي توضيح دهد كه او را هنگامي كه در دانشكده علوم اجتماعي درس مي داده ديده است. دلم براي هزارمين 
بار براي اين دكتر بيچاره سوخت. سعي كردم خودم را از اين مخمصه بيرون بكشم. بلند شدم و با صداي آرام 
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به حضرت دكتر گفتم گوش باقي سنگين است و سمعكش را هم نياورده است. بيا كنارش بشين حرف بزن. 

دكتر راه داد تا از الي آخرين رديف مبل هاي سالن خارج شوم و نفسي به آسودگي بكشم. بعد دنبال غزل 
رفتم و بعد كنار گلسرخي نشستم كه دو رديف جلوتر نشسته بود و تا اخر كنار او بودم. 

توانمندي هاي شهرياري
او را  اداره مي كرد اشاره كرد و به شوخي پرسيد:  گلسرخي به شهرياري كه روي صحنه داشت جلسه را 
مي شناسيد؟ گلسرخي از اين خوشمزگي ها زياد دارد كه او را مردي دوست داشتني مي سازد. اما من شوخي 
او را جدي گرفتم و گفتم: كل اين ماجرا روي كاكل همين مرد دارد مي چرخد. يادم رفتم به او بگويم: نگاه 
كن. يك نفر از اعضاي هيأت مديره كانون عالي را نمي بيني. عطارديان هم كه سازمان بين المللي كار است. 
در نتيجه كل كار را شهرياري دارد جمع و جور مي كند. گلسرخي نيز كه در نشست هاي شوراي سازمان هاي 

مدني شركت مي كرده است اين ارزيابي من را تأييد كرد. 

تأييد شهرياري چند جنبه دارد: يك جنبه ي آن اين است كه به مرور تك تك اعضاي گروه هم انديشي كه 
از يكديگر شناخت بيشتري كسب مي كنند بيشتر پي مي برند كه تمام ده نفر شركت كننده در آن گروه همه 
افرادي ملي و توانمند هستند. به عنوان مثال، در جلسه صبح بود كه عبدالحسيني از فعاليت هاي شوراياري هاي 
شهر تهران صحبت كرد. من حس كردم كه گلسرخي با چه عالقه اي به آن گزارش توجه نشان مي دهد. احتماالً 
در آن لحظه هم بايد اذعان كرده باشد كه شناخت من براي انتخاب و معرفي اعضاي اين گروه دقيق و مناسب 

بوده است. )يادم رفت كه جنبه هاي ديگر چه بود(.

برقرار  ارتباط  با تمام سازمان هاي مدني  ما  از طريق شهرياري  اين است كه  به هر حال، يك جنبه اش هم 
مي كنيم و در آينده مي توانيم اين سازمان ها را به فراگيري قانون پارلمان تشويق كنيم. 

نقد بيانيه مطالبات
من يك نسخه از بيانيه مطالبات سازمان هاي جامعه مدني ايران را كه دم در گرفته بودم و همراهم بود مرور 
كردم. كل سند ايراد هاي اساسي دارد. اما تصميم گرفته ام به جاي اينكه در برابر يك جمعي كه به نظرم دارند 
اشتباه مي كنند، سيخ نأيستم بلكه تا جايي كه نقض اصول اصلي و جدي نباشد، با جمع همراه شوم و به مرور 
به نقد رفتارهاي آن جمع بپردازم. اما نمي دانم چطور شد كه ديدم دارم از مطالبات اين سازمان ها زير گوش 
گلسرخي انتقاد مي كنم. براي او توضيح دادم كه اما انتقادهاي من را عطارديان سانسور كرد و اجازه نشر آن را 
نداد. گلسرخي كنجكاو شد و از من خواست تا يك نسخه از آن نقد را در اختيار او قرار دهم و من هم قول 

دادم و بايد يادم باشد كه به اين وعده وفا كنم يا توضيح دهم. 

نقد بيانيه اول
وقتي چهار سال قبل متن مطالبات سازمان هاي جامعه مدني را در اختيار من گذاشتند نقدي بر آن نوشتم. 
بسياري از مطالبات را بررسي كرده بودم و به اين نتيجه رسيده بودم كه براي تحقق اين مطالبات هيچ رئيس 
جمهوري كار جدي از دستش ساخته نيست. بلكه اين خود سازمان هاي مدني هستند كه بايد آستين همت 
باال بزنند و براي تحقق خواسته هايشان كار كنند. آخر نقد نيز يك تشبيه به كار برده بودم: ما يك باغ زيبا 

مي خواهيم و دولت بايد براي ما اين باغ را بسازد!

به نظرم من نقد عالي و مؤثري بود. اما عطارديان از دستم عصباني شد و با عصبانيت با نشر آن مخالفت كرد 
و من هم اصرار نكردم. چون ديدم تمام اين فعاليت هاي با اسم كانون عالي انجام شده حاال سردبير نشريه 
كانون عالي آن را اين طور هوا كند. آبرويي براي كعاصكا باقي نمي ماند. اما زيرگوش گلسرخي گفتم: تمام آن 
نقدها را مي شود در يك جمله خالصه كرد: ما يك باغ زيبا مي خواهيم و دولت بايد براي ما بسازد! فقط بيان 
همين جمله كافي بود كه با حيرت سر تكان دهد و از من بخواهد كه حتمًا متن نقد را در اختيار او بگذارم. 

نقدهاي ديگر



193

بيانيه ي مطالبات انقادهاي ديگري نيز دارد. از جمله اينكه كلي گويي است. مثاًل از دولت حق آزادي انجمن 
را مطالبه مي كند يا خواهان توجه دولت به محيط زيست است و از اين قبيل. اما به نظر من بايد با دقت 
ديد موانع آزادي انجمن در ايران واقعًا چيست؟ و براي هر كدام از اين موانع چه نهادها و افرادي بايد چه 
كارهاي مشخصي انجام دهند. تدوين برنامه اي با چنين خصوصيات از نظر فني و آگاهي كار سختي نيست 
چون دانش فني و تجربه هاي اين مسائل در سطح جهان و به رايگان در اختيار است. اما يك تيم جدي و 
كاري مي خواهند كه با حوصله و طي مدت هاي مديد و به صورت مستمر كار كنند. در حاليكه سازمان هاي 
جامعه مدني طي چهار سال گذشته كاماًل تعطيل بوده است و در آستانه انتخابات آن  هم به صورت نمايشي 
فعاليت خودش را شروع كرده است و اگر بخواهند كار را ادامه دهد يا مثل حجم فرو مي پاشد يا جز يكي 

دو نفر كسي ته آن باقي نخواهد ماند. 

با توجه به اين رويكرد است كه صبح روز بعد ساعت ها در حياط قدم زدم و به سؤال هاي مختلف در مورد 
اين نشست فكر كردم. از خودم پرسيدم  آيا نمايندگان اين سازمان هاي مدني از وضعيت حكومت و نظام 
زندان  در  بابك زهرايي  كه  آنطور  نه  برگشته،  از جبهه   كه فرصت طلبان  نمي دانند  آيا  ندارند؟  سياسي خبر 
پيش بيني مي كرد كه براي دفاع از حقوق محرومان عمل خواهند كرد، بلكه بر عكس در جهت حفظ و تعميق 
و بسط منافع خودشان به مثابه يك گروه نظامي و امنيتي كل سرنوشت كشور را در دست گرفته اند و هر 
مخالفي را با شدت تمام سركوب خواهند كرد؟ آيا نمي دانند وقتي فردي مثل رفسنجاني را مثل آب خوردن 
رد صالحيت مي كنند، گوششان به مطالبات سازمان هاي مدني نيست؟ و مهم تر، آيا نمي دانند كه دستگاه هاي 

دولت چنان فشل و درب و داغان هستند كه جز سد راه سازمان هاي مدني شدن كاركرد ديگري ندارند؟ 

يعني كوشيدم  يعني چه؟  اما »فكر كردم«  اين دست فكر كردم.  از  از سؤال هايي  به مجموعه اي گسترده اي 
باز هم در  بله. مي دانند. پس چرا  پيدا كنم. خوب. جواب اين سؤال ها كه مشخص است:   جواب آن ها را 
برابر نمايندگان نامزدهاي انتخابات رياست جمهوي اين طور با جديت از مشكالت خود سخن مي گويند در 
حاليكه تقريبًا هيچ اميد يا انتظار يا حتي هيچ اعتمادي به اين كه رئيس جمهور منتخب بخواهد يا بتواند كاري 
انجام دهد ندارند. پس چرا اين همه تالش مي كنند تا به اصطالح مطالبات خودشان را در چنين جمعي با 
نمايندگان نامزدهاي رئيس جمهوري در ميان بگذارند؟ و اگر توجه كنيم كه در مقايسه با 4 سال قبل استقبال 

از اين حركت گسترش قابل توجهي هم يافته است، چرا اين گروه از مردم چنين مي كنند؟

به نظرم اين بخش از سؤال هاست كه به تفكر و پژوهش جدي نياز دارد و گفتن اينكه مردم نمي فهمند يا 
»پفيوزند« انگ است و نه جواب. به ويژه اگر اين باور را داشته باشيم كه حتي يك سوسك و مورچه و موش 

هم به اين معنا »مي فهمند« كه در طول دوره زندگي خود چه مي كنند و چرا؟ 

سري  يك  با  ايراني  شهرنشينان  شدن،  جهاني  از  ناشي  تحوالت  سري  يك  پي  در  كه  است  اين  واقعيت 
روش هاي زيست و حقوق آشنا شده اند كه به ذائقه اشان خوش آمده است. مي شود با آقاي سيد محمد بهشتي 
بيدار شده است. اين  ايران »تمايالت مدني«  هم نظر بود كه حاال در اين گروه هاي وسيع مردم شهرنشين 
تمايالت مدني در جزوه مطالبات سازمان هاي مدني تبلور يافته است. اما مردم ايران كه طي يكي دو نسل و 
با پول باد آورده نفت و تحت تأثير روند هاي جهاني شدن با اين چيزهاي خوشمزه آشنا شده اند شايد تصور 
مي كنند اگر اين تمايالت خودشان را بيان كنند و به گوش دولت برسانند، غول دولت هم سمعًا و طاعتًا گويا 
با يك چشم بر هم زدن آروز هاي آنان را برآورده مي سازد. يعني آيا ملت ما اين همه دچار توهم است؟ يا نه. 

خيلي هم رند هستند و مي خواهند بدون آنكه يك قران هزينه كنند به خواسته هايشان برسند؟ 

فكر مي كنم خوب باشد كه در اينجا، از تخيل خودم كمك بگيرم و بكوشم در مورد انگيزهاي سازمان ها و 
افراد مختلف از حضور در چنين همايشي خيالپردازي كنم. در اين صورت شايد بتوانم به برخي از انگيزه هاي 

حضور پي ببرم. كه البته درستي اين قضاوت را بايد به روش هاي تجربي قابل اتكاء بررسي كرد. 

فهرست انگيزه هاي حضور
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1. مسؤالن بسياري از سازمان هاي مدني دوست دارند به اعضاي خود وانمود كنند كه كاري انجام داده اند. 
اين داوري حتي در مورد كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز كه ميزبان اين جريان بوده است 

صادق است. 

كل ماجرا را از طرف كانون  عالي شهرياري مديريت مي كرد كه با خشم از تقلب آشكار هيأت مديره و رئيس 
هيأت مديره كانون را ترك كرده است. دبير كعاصكا در ژنو و رئيس هيأت مديره نيز در آمريكا هستند. اينكه 
كعاصكا يك كاري انجام داده باشد، به نوعي مشروعيت سازي براي هيأت مديره كعاصكا نيست؟ اين قاعده 
در مورد ساير سازمان ها نيز صدق مي كند و البد اشكالي هم ندارد. از بيكاري يا كم كاري مسؤالن سازمان هاي 

جامعه مدني بهتر است. 

2. نزديك انتخابات است. در نتيجه مي شود به كانديداها خط داد كه اگر رأي ما را مي خواهيد بايد به اين 
خواسته ها توجه كنيد. و همين كه نمايندگان حتي در حرف نيز چنين وعده هايي بدهند نوعي نيروي اجتماعي 

ايجاد مي شود كه مثبت است. 

3. نفس جمع شدن اين هم كنشگران مدني زير يك چتر پوششي مثل كعاصكا كلي ارزش دارد. چه ارزشي؟ 
آنان با يكديگر آشنا تر مي شوند. اين آشنايي سبب خواهد شد كه در غم ها و رنج هاي يكديگر به صورت 
جدي تر سهيم شوند و همين روابط نوعي سرمايه اجتماعي است كه به عنوان يك نيرو مي تواند در برداشتن 

موانع مؤثر باشد. 

حاال اگر كسي مثاًل بهرام شهرياري را دستگير كند يا مشكلي برايش پيش بيايد، تعداد بسيار بيشتري از فعاالن 
مدني او را مي شناسند. در نتيجه براي نجات او تعداد وسيعي از سازمان ها با هم همكاري خواهند داشت. 

هم افزايي يكي از دستاوردهاي مهم اين نوع همكاري هاست. 

4. استمرار يافتن. تا وقتي انتخابات رياست جمهوري در كشور برگزار شود مي توان اميدوار بود كه چنين 
نشست هايي نيز استمرا بيابد. در آن صورت مي توان اميدوار بود كه دبيرخانه اين شورا در فاصله دو انتخابات 

نيز فعال شود و به مرور فعاليت هاي چنين سازمان هايي استمرار و تداوم يابد. 

5. بررسي موانع. به هر حال، بعد از چند دوره برگزاري انتخابات رياست جمهوري است كه اگر مطالبات 
محقق نشود يواش يواش اين ايده مطرح خواهد شد كه اگر باغ مي خواهيد بايد بيل بزنيد نه نق! اگر از مطالبه 
محوري در سازمان هاي مدني صحبت مي شود منظور اين نيست كه مطالبات خودشان را بنويسند و براي 
حل آن ها تحويل رئيس جمهوري بدهند. بلكه منظور اين است كه براي رسيدن به مطالبات خودشان توسط 

خودشان برنامه ريزي كنند و نه اينكه التماس كنند. 

مسكوت گذاشتن اصل مطلب
به هر حال، در دومين اجالس مجمع سازمان هاي جامعه مدني تقريبًا تمام مشكالت مملكت مطرح شد: از 
كم شدن منابع آب هاي زير زميني و كويري شدن كشور، تا سانسور عبارت »رقص كالغ« در يك قصه. اما 
هيچكس از انتخابات 1388، از رد صالحيت هاشمي، از مسائل اساسي كه ناشي از سياست هاي رهبري است، 
از دخالت سپاه و تشكيالت اطالعات و امينت در تمام عرصه هاي زندگي و ساير مسائل مبرم و مهمي از اين 
دست هيچكس هيچ حرفي به زبان نياورد. چرا؟ چون طرح آن ها بي فايده است؟ نوعي رندي مردم است؟ از 

طرف برگزاركنندگان خواسته شده بود كه در چارچوب سخن بگويند؟ 

حواشي نشست
شهرزاد  اشرف  آن ها  از  يكي  كردم.  صحبت  باقي  و  گلسرخي  از  غير  ديگر  نفر  چند  با  نشست  اين  در 
خواهر صميمي ترين دوستم كه چند سال قبل فوت شد. او به خاطر بيماري هاي رواني دو برادر ديگرش با 
انجمن هاي حامي بيماران آشنا شده است و احتماالً عضو هيأت مديره اين انجمن ها بايد باشد. بعد از آمدن 
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به دفتر يك نسخه كتاب دستورنامه رابرت براي او ايميل كردم تا بخواند. 

خانم مينو مرتاضي هم در اين نشست فعال بود و اتفاقًا بخش مربوط به ايجاد شوراي اخالق حرفه اي را هم 
او پشت تريبون مطرح كرد. اين ايده اول بار از توي كله ي پوك من بيرون زده است و در باره ي آن مفصل 
نظريه پردزي كرده ام اما هرگز نمي توانستم تصور كنم كه اين ايده نيز به عنوان مطالبات سازمان هاي مدني 
با رياست جمهوري در ميان گذاشته شود. قطعًا اگر در نشست هاي شوراي سازمان هاي مدني حضور داشتم 
و چنين پيشنهادي مطرح مي شد از قصه دق مي كردم. جالب است كه خانم مينو مرتاضي كه مي دانست اين 
ايده ها را من سر و سامان داده ام با حالتي پوزش خواهانه به اين نكته اشاره كرد. مثاًل به معناي نوعي عذر 
تقصير براي آنكه بي اجازه اين ايده ها را مصادره كرده است. خنده ام گرفت. فكر كردم كاش بيشتر اين ايده ها 
را درك مي كرد. در آن صورت اين يك مسأله ديگر به عنوان يك خواسته از رئيس جمهور قابل طرح نبود. 

آخر رئيس جمهور و به طور كلي حكومت در اين زمينه چكار مي تواتد بكند؟ 

از او در مورد حضورش در كارگاه ها پرسيدم. توضيح اش اين بود كه دوباره احضارش كرده اند و بايد برود 
به بازجو ها پاسخگو باشد. به همين دليل سعي مي كند خيلي در فعاليت ها مشاركت نداشته باشد. پس چرا 
در اين نشست ها كه وجه سياسي برجسته تري دارد اين اندازه فعال بوده است؟ خيلي قضيه را جدي نگرفتم. 

افرادي از اين دست در حاشيه تمام حرفه ها هستند. 

خانم مرضيه   آذر افزا در اين جلسه به من گفت كه براي حفظ گرين كارت يا سند ديگري از اين دست بايد 
يك ماهي به آمريكا برود. پرسيدم بعد از آن برمي گردد. گفت حتمًا. پرسيدم دوست دارد در كارگاه ها شركت 
كند گفت حتمًا. گفتم پس صورت و دستور اجالس ها را برايش ارسال خواهم كرد. به او گفتم در نشست 

چهارشنبه آتي هم مي تواند شركت كند. 

برخورد سعيد دهقان هم خيلي گرم بود. سال ها مي شد كه او را نديده بودم. يكي از مدعوان مهندس شهرياري 
است. اما من دل خوشي از او ندارم. در جريان جنبش سبز كه براي فهرستي از ايميل ها پيام مي فرستادم عليه 
اينترنت منتشر كرد و به بياني صريح تر من را به نيروي هاي امنيتي لو داد. متأسفانه  من مطالب زشتي در 
جزئيات قضيه يادم نمانده و اسناد را هم پاكسازي كردم. اما رفتارش به خصوص به عنوان وكيلي كه بايد 
مي دانست هيچ كار خالفي صورت نگرفته چقدر زننده و حتي خيانت آميز بود. به همين دليل دلم نسبت به 

اين شخصيت چرك است. 

وقتي كنار مهندس گلسرخي نشسته بودم با چند نفر از دوستان او آشنا شدم. از جمله با مهندس پارسا كه 
خيلي دنبالش بوده ايم تا كليات قانون پارلمان را به او معرفي كنيم. او جزو سخنرانان بود. و نيز مهندس ورزنده 
كه عضو هيأت مديره انجمن شركت هاي ساختماني و دوست مهندس سعيد آبادي است و من به سفارش 
آنان يك شماره ويژه نامه ي پيام آبادگرايان براي انتخابات انجمن شركت هاي ساختماني منتشر كردم كه البته 

هنوز دستمزد من را نداده اند. 

انجمن هاي  به  پارلمان  قانون  هنوز نمي توانم بفهمم كه چرا فردي مثل عطارديان هيچ تالشي براي معرفي 
كارفرمايي نمي كند؟ اما من مأيوس نيستم. به همين خاطر قرار شد كه كليات قانون پارلمان را طي يك نشست 
با ورزنده در ميان بگذارم. شايد بعد از آن بشود براي كاربرد آن در انجمن شركت هاي ساختماني تصميم 

گرفت.

در صحبت با ورزنده بود كه گفت چطور سازمان هاي امنيتي مديران شركت هايي را كه دنبال گرفتن طلبشان 
از دولت هستند تهديد مي كنند. ياد خاطره آقاي جمالي افتادم كه دنبال نجات يك شركت داروسازي از چنين 
تله اي بوده است. وزارت اطالعات طي نامه اي به معاون دارويي از او مي خواهند كه جلو آن شركت را بگيرند 

و جمالي با معاون دارويي صحبت مي كند و تشويقش مي كند كه تسليم اين نامه هاي خالف قانون نشود. 
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در طول جلسه براي گرفتن نوبت طرح مطالبات چند مورد اعتراض مطرح شد كه به خير گذشت. بعد از 
طرح مطالبات نمايندگان رضايي، روحاني، قالي باف، عارف و واليتي حرف زدند و سعي كردند كه نشان دهند 

موكالن آنان به پيگيري مطالبات مطرح شده متعهد هستند. 

وقتي به دفتر رسيدم يك نسخه از كتاب دستورنامه رابرت را براي باقي و شهرزاد ارسال كردم. متني كه براي 
باقي نوشتم ورداربذار مي كنم: 

جناب آقاي باقي 
سالم 

ويرايش اوليه برگردان كتاب دستورنامه رابرت به پيوست تقديم مي شود. نخستين شماره »اخبار كادرها« نيز 
كه قرار است فعاليت كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت را پوشش دهد تقديم شده است.

 
توجه داشته باشيد كه برخي از معادل ها كه براي اصطالح هاي قانون پارلمان انتخاب شده اصالح خواهد شد. 
از جمله به جاي نظام نامه از دستورنامه استفاده خواهد شد و به جاي نوبت دادن و نوبت گرفتن از كسب 
صحن و تخصيص صحن استفاده خواهم كرد. دو مفهوم اخير براي ما كه با قواعد پيچيده ي قانون پارلمان 
آشنا نيستم اصاًل ناشناخه است به همين خاطر از درون همان مجامع به اصطالح دموكراتيكي كه سازمان 

مي دهيم استبداد تحديد توليد مي شود 

استحضار داريد كه اين كتاب تا سال 2005 به سي زبان ديگر ترجمه شده بوده است. در عربي عنوان اين 
كتاب را »قواعد نظام دموقراطي« گذاشته اند چون از يك نظر واقعًا قواعد بازي دموكراسي هم است 

من بسيار خوشحال خواهم شد كه طي يك نشست دست كم يك ساعته بتوانم اسناد جالبي را كه در اين زمينه 
گردآوري كرده ام به شما نشان بدهم و اهميت و تاريخچه ي قانون پارلمان را از يونان باستان تا امروز براي 

شما تشريح كنم تا مالحظه فرماثيد درسم را خوب ياد گرفته ام يا نه. 

در ضمن ماهيت اين قواعد يك بازي دسته  جمعي است. به همين دليل ما داريم با تشكيل كارگاه هاي مختلف 
هم اين قواعد را تمرين مي كنيم و هم انجمن هاي گوناگون مي سازيم. 

اكيداً باور دارم اشخاصي با عالئق و مسؤليت هاي شما حتمًا و فوراً بايد با قانون پارلمان آشنا شوند و اگر در 
پي تعليم دموكراسي هستند اين قانون را به عالقمندان ياد بدهند 

تقاضا مي كنم دريافت اين نامه را اعالم كنيد 

قربانت. داود

در پاسخي كه باقي داد نگفت كه عالقه اي به معرفي كتاب دارد يا نه. به هر حال، همين كه افرادي مانند باقي 
با اين كتاب آشنا شوند عالي است. 

نشست معلمان
فردا ششمين اجالس معلمان است. من طبق وعده مي بايست دستور جلسه را شامگاه دوشنبه براي اعضاء 
ارسال مي كردم. با ورداربذار اين نامه و تذكر اينكه امروز سه شنبه كارگاه كارشناسان هم روي هوا رفته اين 

يادداشت ها را به پايان مي رسانم:

دستور ششمين اجالس كارگاه معلمان
چهاشبنه 22 خرداد 1392
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ششمين اجالس كارگاه آموزش دستورنامه رابرت معلمان (كادر معلمان) از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر روز
چهارشنبه 22 خرداد 1392 در دفتر كادرها به نشاني خيابان كري مخان ، خيابان آبان شمالي (دكتر عضدي)، 
خيابان پزشك، شماره 6، زنگ 3، واحد همكف غربي به تلفن شماره 8891107 و 09356528611 برگزار 
خواهد شد. مديريت دفتر كادرها افتخار م يكند كه از ساعت 30 / 4 ميزبان اعضاء محترم اين كارگاه باشد.

گزار شها:
1. گزارش سركار خانم نق يئي مسؤل برگزاري كارگاه از اجراي مصوبات نشست قبلي
2. گزارش اعضاء از فعالي تهاي خود براي ترويج آموزش دستورنامه رابرت به ديگران

نكات آموزشي:
1. مرور نكات جلسات قبلي (در صفحه 2 فهرست شده است)

2. تصويب بيانيه هدف گروه به عنوان تمرين و آموزش موارد زير:
1.2 . مراحل ششگانه طرح يك پيشنهاد

2. 2. مرور انواع پنجگانه پيشنهادها
2.3 . بررسي خصوصيت هشتگانه پيشنهادها

3. 4. معرفي پيشنهاد »اصالح «
به اعضاي محترم پيشنهاد م يشود در صورت امكان مباحث مربوط به پيشنهاد اصالح را در هر دو كتاب اصلي 

و خالص هي آن مرور كنند.

منشي موقت. داود حسيني
دوشنبه 20 خرداد 1392

نكات مطرح شده در اجالس سوم:
1. تفاوت نوبت دادن و نوبت گرفتن با صحن گرفتن و صحن دادن

2. معناي سه گانه »صحن «
3. تفاوت هاي »حق انحصاري شنيده شندن « با »حق انحصاري حرف زدن « و تشريح علت اين تفاو تها

4. روش شمارش آراء، توضيح ضررو تهاي اخذ آراي منفي، شرط اكثريت آراي مؤخذه براي تصويب پيشنهاد
5. محدوديت هاي رئيس جلسه در استفاده از حق شركت در مداكره و رأي دادن هنگام رأي گيري علني، و
روش هاي رأي دادن رئيس جلسه هنگامي كه يك پيشنهاد با اختالف فقط يك رأي تصويب يا رد مي شود.

6. مرور انواع پيشنهاد تقاضا و سؤال
7. هنگامي كه پيشنهاد »سؤال پارلماني « در دستور يا خارج از دستور است

7. اقدامات قانوني يك مجمع در غياب نصاب
8. قواعد ناظر بر تعيين تاريخ برگزاري اجال سهاي عادي يك گروه يا انجمن و شرايط تغيير اين تاريخ

9. تفاو تهاي روابط حقوقي متقابل موجود بين معلم و شاگردان در يك كالس با روابط حقوقي متقابل حاكم  
بين يك رئس و اعضاي يك مجمع:

الف: در خصوص تأخير دانش آموزان در حضور در كالس با تأخير اعضا در حضور در مجمع
ب. فعال يا غيرفعال برخورد كردن دانش آموزان در كالس و اعضاء در مجامع

10 . قواعد ناظر بر برخورد با عضوي كه در مجمع زياد حرف م يزند
11 . قواعد ناظر بر طرز بيان رئيس جلسه و زمان نشستن و برخاستن وي

نكات مطرح شده در اجالس چهارم:
1. تفاوت نوبت دادن و نوبت گرفتن با صحن گرفتن و صحن دادن

2. معناي سه گانه »صحن «
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3. تفاوت هاي »حق انحصاري شنيده شدن « با »حق انحصاري حرف زدن « و تشريح علت اين تفاو تها
4. روش شمارش آراء، توضيح ضررو تهاي اخذ آراي منفي، شرط اكثريت آراي مؤخذه براي تصويب

پيشنهاد
5. محدوديت هاي رئيس جلسه در استفاده از حق شركت در مذاكره و رأي دادن هنگام رأي گيري علني، و
روش هاي رأي دادن رئيس جلسه هنگامي كه يك پيشنهاد با اختالف فقط يك رأي تصويب يا رد مي شود.

6. مرور انواع پنجگانه پيشنهادهاي تقاض اها و سؤا لها
7. اقدامات قانوني يك مجمع در غياب نصاب

8. قواعد ناظر بر تعيين تاريخ برگزاري اجال سهاي عادي يك گروه يا انجمن و شرايط تغيير اين تاريخ

نكات مطرح شده در اجالس پنجم:
1. مفهوم »نصاب «، و نصاب در نشس تهاي توده اي، مجامع، كنوانسيو نها، نصاب هنگام سكوت آئي ننامه،
روش اصالح نصاب، نصاب در سازمان موقت، نصاب در شوراهاي حكومتي، قواعد ناظر بر جلب به مجمع 

براي حصول نصاب در شوراها و مجامع حكومتي، نصاب در گروه خودمان، قوانين ملي در اين زمينه
2. نشس تهاي توده اي، حقوق و تكاليف متقابل برگزا ركنندگان و اعضاي نشس تهاي توده اي،

3. تدارك برگزاري نشس تهاي توده اي، پيش بيني فردي كه شروع جلسه و نامزد رياست را معرفي مي كند، 
تعيين نامزد رياست و نامزد منشي جلسه، تعيين هدف گروه، تعيين مرجع پارلماني

4. قواعد ناظر بر تأسيس يك سازمان دائمي طي دو نشست، نشست اول شرح هدف و تشكيل كميته
اساسنامه، نشست دوم: تصويب اساسنامه و اعالم تنفس، امضاي اساسنامه از سوي عالقمندان و پرداخت 

حق عضويت و وروديه، رسميت جلسه، انتخاب رئيس و منشي دائم و اعضاي هيأت مديره طبق آئي ننامه
5. سازمان موقت، قواعد ناظر بر سازمان موقت، تفاوت هاي اجالس با جلسه در سازما نهاي موقت

6. ممنوعيت هر نوع مذاكره در مجمع، پيش از طرح، حمايت و قرائت يك پيشنهاد
7. تفاوت سازمان دائمي با سازمان رسمي، عدم نياز به ثبت سازما نهاي دائمي، ضرور تهاي ثبت آ نها و قواعد 

ناظر بر روند ثبت سازمان هاي دائمي
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پنجشنبه 23 خرداد 1392
ديروز بعد از ظهر ششمين اجالس معلمان برگزار شد و براي آنكه بتوانند در سخنراني شيخ دكتر روحاني 
شركت كنند نيم ساعت زودتر جلسه خاتمه يافت. نيمه هاي شب كه در حياط قدم مي زدم متوجه صداهاي 
غيرعادي بوق ماشين ها و هياهوي مردم شدم. وقتي به خيابان كريم خان رفتم، موجي كه خاتمي آرزوي آن 
را كرده بود و غروب مقاله اي در سايت بي.بي.سي خوانده بودم كه امتناع راه افتادن چنين موجي را استدالل 
كرده بود در خيابان ديدم:  مردم با خودروهايشان به خيابان ريخته بودند و بوق زنان عكس هاي روحاني را 
تكان مي دادند. حدس زدم در برابر 97 درصد طرفدار شيخ دكتر، 3 درصد باقي مانده نيز به قالي باف و جليلي 

مربوط مي شد. امروز در سايت ها از قول شيخ دكتر خواندم كه شنبه شب جشن پيروزي خواهد گرفت.

وقتي باقي در نشست عصر يكشنبه  ي سازمان هاي جامعه مدني از من پرسيد حدسي مي زني موج راه بيافتد؟ 
جوابم منفي بود. توضيح دادم فرصت كم است. اما ديشب كه با فرامرز مرادي صحبت كردم گفتم احتمال راه 
افتادن موج وجود دارد و توضيح دادم:  به خاطر زمينه ذهني موجود در مردم از بعد از رفع صالحيت هاشمي، 

و نيز به خاطر آمادگي براي پخش سريع خبر ائتالف و حمايت از روحاني. 

مدتي كنار خيابان كريم  خان و نبش خيابان آبان شمالي به تماشاي مردم ايستادم. از پياده هايي كه از كنارم 
مي گذشتند، يا موتورسواراني كه كنارم مي ايستادند مي پرسيدم كه اين وضعيت تا كجاها ادامه دارد؟ چون فكر 
مي كردم اين تحرك به خاطر مراسم سخنراني شيخ دكتر باشد كه قرار بود همين دورور بر برگزار شود. اما 

مي گفتند در قسمت هاي ديگر شهر هم همين طور است. نمي دانم تا چه حد درست مي گفتند. 

به هرحال، موضوع اين يادداشت ها مسائل انتخاباتي نيست. اما خاطرات مربوط به آموزش و ترويج قانون 
پارلمان نيز اين روز ها تحت تأثير مسائل انتخاباتي است.

رأي  مشاركتي ها
وقتي از خانم نقي ئي پرسيدم خبر غير روزنامه اي چه دارد؟ كمي تأمل كرد، كه يعني دارد فكر مي كند اين 
خبر را به من بدهد يا نه؟ من هم طوري به او نگاه كردم كه يعني: تصميم با خودت. بعد گفت: مشاركتي ها 
با رأي 8 به 7 از دكتر روحاني حمايت كردند. پرسيدم:  مگر رأي به نامزدها مخفي نيست؟ منظورم را متوجه 
نشد. توضيح دادم در هر سازمان هر كس بخواهد نامزد مي شود و رأي دادن به كانديداها نيز مخفي و با برگه 
است. چطور اين مسأله را كه در انتخابات رياست جمهوري به چه كسي  رأي بدهيم به صورت علني به رأي 
گذاشته اند؟ اين قدر اين روش كار برايش عادي و طبيعي بود كه منظور من را باز هم متوجه نشد. براش 
توضيح دادم كه در يك حزب افراد مختلف خودشان را كانديدا مي كنند و كسي كه بيش از نصف آراي حزبي 
را كسب كرد به عنوان نامزد حزب معرفي مي شود و اعضاي حزب هم حق دارند به آن كانديدا رأي بدهند 

يا ندهند. حاال كه مشاركت كانديدا ندارد؟ 

بله. روش كار اين است: در هيأت سياسي يا در هر ركن تصميم گيري حزبي كه البد 15 عضو دارد )علت فرد 
بودن عدد هم اين است كه البد هنگام رأي گيري تساوي ايجاد نشود!( 8 نفر به حمايت حزب از شيخ رأي 
داده و 7 نفر به عدم حمايت. و با يك رأي اختالف، نه فقط كساني كه رأي منفي داده اند بلكه تمام اعضاي 

حزب و حتي تمام طرفداران حزب بايد به شيخ دكتر رأي بدهند. 

ياد خاطره ي افتادم و براي خانم نقي ئي تعريف كردم: روزي به دعوت خانم منصوري و مرحوم ماشيني براي 
تدوين كد اتيكز حزب دعوت شدم. وقتي از خانم منصوري پرسيدم عمده ترين مشكل اخالقي كه حزب با 
آن مواجه است چيست؟ برايم به عنوان يك نمونه توضيح داد كه هيأت سياسي تصميم مي گيرند كه حزب 
بايد - به عنوان مثال عيني - به دكتر معين رأي بدهد. اما عده اي رأي نمي دهند. پرسيدم مگر اعضا حق ندارند 
به هر كس كه دلش خواست رأي بدهد؟ دهانش از تعجب باز ماند و با حيرت پرسيد: پس فعاليت حزبي 
چه مي شود؟ اين درك دموكرات ترين حزب اصطالح طلب در كشور ماست. فكر مي كنم خانم نقي تي از اين 
حرف ها ناراحت شد و طوري با حركت دست انتقاد هاي من را كنار زد كه نشان مي داد راه كارهاي من خيلي 
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با واقعيت احزاب در ايران فاصله دارد. حق با اوست. اما حيرت انگيز است كه حزبي مانند مشاركت در مورد 
اين مسائل ساده و در اين زمان هنوز اينقدر عقب مانده باشد. 

شوراي حل اختالف
در بحبوحه ي بحث هاي ائتالف بين روحاني و عارف، يك شوراي به رياست دكتر محمدعلي نجفي تشكيل 
شد. صرف شنيدن اين خبر من را ياد سؤالي انداخت كه سال ها قبل كه نجفي وزير آموزش و پروش بود از 
مرحوم عالقبندان معاون او پرسيدم: دكتر نجفي چه خصوصيت برجسته اي دارد كه وزير شده است؟ و او هم 
بدون ترديد گفت: مهارتش در جعبندي مباحث جلسات. بعدها كه من تاريخ تكامل قانون پارلمان را توضيح 
مي دادم اين خاطر را نقل مي كردم و نتيجه مي  گرفتم كه روش هاي اداره ي جلسات ما در بهترين حالت مانند 
روش اداره پارلمان انگلستان در دوره ي اوليه حياتش است. چون در آن دوره نيز پارلمان به روش دكتر نجفي 
اداره مي شده است: حول يك موضع اعضاء بحث مي   كنند و نتيجه ي مورد توافق را رئيس جلسه جمعلندي 
و براي رأي گيري ارايه مي دهد. من با اين پس زمينه فكر مي كردم دكتر نجفي پيروز خواهد شد و شوراي 
حل اختالف يا هر اسم ديگري كه داشت، به نتيجه خواهد رسيد. اما هر چه جلوتر رفتيم، از حل مسأله در 
آن شورا خبري منتشر نشد تا اينكه سرانجام شوراي مشاوران خاتمي اعالم كرده اند كه مي خواهند اطالعيه 
در حمايت از دكتر روحاني بدهند. خاتمي هم با يك نامه صرح از دكتر عارف خواست تا از نامزدي انصراف 
بدهد و دكتر عارف هم كه البد دريافت اگر كنار نكشد اصالح طلبان با حمايت از روحاني عماًل پشت او را 
خالي خواهند كرد، عقب كشيد. اين تجربه نشان داد كه اگر ساختار ها مناسب نباشند از دست فردي توانمند 

منانند دكتر نجفي نيز كار زيادي ساخته نخواهد بود. 

من از اين زوايه مسأله آن شورا را مورد تأمل قرار نداده بودم. اما آيا آن شورا، با هر تركيبي، حق داشت كه 
مثاًل با اكثريت آراء تصميم بگيرد كه يكي از اين دو نفر بايد كنار بكشند؟ هر كانديدايي حق دارد تا پايان 
خط مسابقه به تالش خود ادامه دهد. و حتي اگر در رقابت هاي درون حزبي نيز رأي نياورد مي تواند بار 
ديگر خودش را كانديدا كند. از طرفي، تا وقتي بيش از نصف آرا را نياورد، حتي اگر هيچ رقيبي هم نداشته 
باشد بايد به اين مسابقه ادامه دهد. هيچ كدام از اين اصول براي ما شناخته شده نيست و هيچ كس حتي به 
فكر ايجاد ساختارهاي مناسب هم نيست. حاال به راحتي مي شود تخيل كرد كه دوستان دكتر عارف چقدر 
ناراحت باشند و چگونه ترميم اين شكاف كه ناشي از فقدان ساختارها و قواعد مناسب است، تا آخر در 
جبهه اصالح طلبان ادامه خواهد يافت. كما اينكه عارف از روحاني حمايت نكرد و حتي فردي منانند نقي ئي  
هم از اين بابت گله داشت. من به او گفتم چرا بايد حمايت مي كرد؟ مصلحت طلبي؟ در اين صورت داشتن 

نظر متفاوت چه مي شود؟

به همين ترتيب، سازمان مجاهدين انقالب اسالمي كه تمام اين مدت به خاطر ترس از بروز انشعاب خودش 
را كوچك نگه داشته بود، سر مسأله ي كوچكي مثل حمايت يا عدم حمايت از كانديداها دچار انشعاب شد. 
شاخه خارج از كشورش مخالفت كرد. از شاخه داخل كشورش هم كه خبر ندارم. جنبش سبز هم رأي نداد. 
مشاركت هم به قول نقي ئي تا مرز انشعاب سر اين مسأله ساده جلو رفته است. مي گويم ساده. به اين دليل 
كه در روند اتخابات، هركس دوست دارد خودش را كانديدا مي كند يا نمي كند. به كانديداها رأي مي دهد يا 
نمي دهد. اصاًل در اين زمينه همه آزادند و كسي در مورد اين مسائل نظر كسي را نمي پرسد كه اساب دلخوري 

شود. 

ايده ي يك كار پژوهشي در آسيب شناسي ساختار انتخابات
به هر صورت، به جاي نقل خاطره به تحليل امور مربوط به انتخابات مشغول شدم. به نظرم رسيد مي شود 
طرحي براي بررسي مسائل مربوط به انتخابات و احزاب به گروه هم انديشي عرف پارلماني دارد تا در اين 

زمينه يك كار تحقيقي انجام دهد و منتشر كند. روي اين ايده بايد بيشتر كار كنم. 

با هوش ترين عضو
وقتي كارگاه تمام شد خانم رئيسي به من نزديك شد و جدول مربوط به كاربرد پيشنهادهاي پارلماني را نشانم 
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داد و گفت: اين خط نقطه چين بايد اينجا باشد. درست مي گفت. خط نقطه  چين در حال حاضر در جدولي 
كه من در اختيار اعضاي كارگاه معلمان قرار داده ام جلو »روي ميزگذاري« است در حاليكه بايد جلوي »كفايت 
مذاركره « باشد. من اين مسأله را به صورت يك مسابقه مطرح كردم و گفتم در نمودار اين صفحه جدول كه 
كاربرد پيشنهاد ها را نسبت به هم نشان مي دهند، يك خطا راه يافته است. هركس آن را بيابد و علت خطا را 
توضيح بدهد با هوش ترين عضو كارگاه است. حاال خانم رئيسي جواب درست را پيدا كرده بود. سعي كردم 
از واكنشم نفهمد كه پاسخ درست را يافته است. پرسيدم بر چه اساسي مي گوئيد؟ به توضيح پشت صفحه 
اشاره كرد. تازه فهميدم چه گافي كرده ام. در پشت صفحه توضيح داده شده است كه نمودار نقطه چين كاربرد 
پيشنهاد كفايت مذاكره را در مورد ساير پيشنهادها نشان مي دهد. در حاليكه در نمودار به جاي آنكه خط 
نقطه چين رو به روي پيشنهاد كفايت مذاكره باشد، رو به روي پيشنهاد روي ميز گذاري است. به روي خودم 

نياورد و به او گفتم در جلسه بعد مطرح كن.

نوآوري در سبك آموزش 
به نظرم روش جديد آموزش قانون پارلمان كه هنوز بايد تكامل يابد بهتر شده است. در اين روش، سعي 
مي كنم روند ايجاد يك انجمن را طبق عرف پارلماني ايران دنبال كنيم و اشكاالت آن را بر طرف سازم. به 
همين خاطر در نشست روز چهارشنبه بيانيه هدف گروه به عنوان يك پيشنهاد اصل مطرح شد و حاال سعي 
مي كنيم كه ضمن تالش براي اصالح يا تصويب هدف گروه، روش برخورد با يك پيشنهاد را نيز تمرين كنيم.

به نظرم در كارگاه معلمان عماًل نخستين انجمن پارلمانتارين هاي ايران را ايجاد خواهيم كرد. بعد وضعيت 
ادغام آن ها با هم مي تواند شكل بگيرد. يا اينكه خود اين گروه تعداد مؤسسان را از همين حاال زياد كند. بايد 

ديد چه مي شود. 

هدف اوليه گروه
در اين جلسه خانم مهندس حسين نژاد كه خانم بسيار باهوشي است هدف گروه را به شكل زير پيشنهاد داد: 

ارايه راهكار براي تبديل جمع هاي هيأتي به انجمن هاي سازمان يافته. 

بديهي است كه اين هدف از نظرگاه هاي مختلف اشكاالت مختلفي دارد. اما در روند اصالح به جاي خوبي 
خواهيم رسيد. 

اگر قرار به گسترش اين گروه باشد، مي شود از بچه هاي كارشناسان و كارگاه هم انديشي دعوت كرد كه به 
اين انجمن بپيوندند يا افراد جديدي را براي آموزش بسته اوليه فراخواند. در اين مورد هنوز تصميم ي گرفته 

نشده است و بايد صبر كرد تا گروه به نتيجه منطقي برسد. 

صورتجلسه
به محظ خاتمه كارگاه ششم، صورتجلسه آن را نوشتم و براي كساني كه ايميل هايشان را داشتم ارسال كردم. 

متن آن: 

صورت ششمين اجالس كارگاه معلمان
چهاشبنه 22 خرداد 1392

ششمين اجالس كارگاه آموزش دستورنامه رابرت معلمان (كادر معلمان) روز چهارشنبه 22 خرداد 1392 با
حضور اعضاي زير برگزار شد:

حاضران:
الف: خانمها: 1) اصغري، 2) پرنيان، 3) توكل، 4) حسي ننژاد، 5) جوانمردي، 6) رئيسي، 7) كاظمي، 8) نق يئي

ب. آقايان: 9) آزادگان، 10 ) باغاني، 11 ) خدايي، 12 ) كاكازاده، 13 ) هاشمي
مرور نكات جلسات قبل:
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1. حقوق برگزار كنندگان نشست هاي تود هاي
2. نصاب در نشست هاي توده اي و در سازما نهاي موقت

3. مرور مراحل تأسيس يك سازمان دائمي

نكات جديدي كه مطرح شد:
1. طرح پيشنهاد اصلي تصويب بيانيه زير به عنوان بيانيه گروه به صورت تمريني از سوي خانم حسين نژاد:

هدف گروه عبارت است از: ارايه راهكاري براي تبديل جمع هاي هيأتي به انجمن هاي سازمان يافته.
اين پينشهاد مورد حمايت قرار گرفت و قرائت شد و قواعد زير مرور شد يا مورد بررسي قرار گرفت:

1. مراحل ششگانه طرح يك پيشنهاد
2. تشريح مفهوم الويت پيشنهادها نسبت به هم )به صورت مصداقي: پيشنهاد اصلي و پيشنهاد اصالح(

3. تشريح خصوصيات هشتگانه توصيفي استاندارد پيشنهادها )به صورت مصداقي برخي از خصوصيات
توصيفي پيشنهاد اصلي و پيشنهاد اصالح(

4. توضيح انواع پيشنهادهاي اصالح، شامل: خط زدن، گنجاندن، و خط زدن و گنجاندن

هفتمين اجالس كادر معلمان از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر روز چهارشنبه 29 خرداد 1392 در دفتر كادرها
برگزار خواهد شد. اعضاي محترم مي توانند زودتر از زمان تعيين شده به ميزبان افتخار بدهند.

دستور هفتمين اجالس كادر معلمان عصر روز دوشنبه 27 خرداد به نشاني ال نامه اعضاي گرامي ارسال
خواهد شد.

منشي موقت. داود حسيني
چهارشنبه 22 خرداد 1392

مكاتبه با سعيد
سعيد اردهالي طي نامه اي در مورد اسم كتاب از من سؤال كرده بود. نمي دانم منظورش اسم انگليسي كتاب 
است يا فارسي. در هر صورت كپي صفحه هاي شناسنامه و اول كتاب اصلي و خالصه اش را اسكن كردم و 

همراه با نامه ي زير برايش فرستادم: 

سالم 
من فكر كردم كتاب هاي اصلي را مي خواهيد و به همين خاطر تصوير دو صفحه شناسنامه و عنوان را اسكن 

كردم و ارسال مي كنم. 
اگر منظورتان فارسي آن ها باشد، مي دانيد اسم كتاب را قرار شد بگذاريم: 

دستورنامه رابرت 
راهنماي اداره  شوراها و انواع مجامع تصميم گيري و سازمان هاي انتخابي 

البته با همان شرطي كه دبير ستاد مطرح كرد 
اگر قرار است اين دو صفحه را به فارسي كامل كنيم، مطلب ديگري است 

همين جا از فرصت استفاده كنم و چند نكته را بگويم 
روز يك شنبه با دكتر اميري و آقاي عبدالحسيني جلسه داشتيم 

عبدالحسيني توضيح داد كه بن ها دريافت شده و طي يكي دو هفته آينده مبلغ پيش بيني شده را در اختيار 
ناشر خواهد گذاشت 

دكتر اميري نيز بار ديگر از من خواست تا فاكتور پيش خريد 50 جلد از هر دو كتاب اصلي و خالصه به نام 
آقاي دكتر طاهر روشن دل معاون امور اداري مالي دانشكده مديريت دانشگاه تهران به پيوست نامه اي خطاب 

به او صادر شود تا در اختيارش قرار بگيرد 
فكر مي كنم اين درخواست را با شما در ميان گداشتم اما گويا شما فراموش كرديد فاكتور را صادر كنيد 

مي دانيد كندن پول از سازمان هاي دولتي خيلي سماجت مي خواهد و بايد مثل درل فرو كرد 
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در مررد متن  نامه هم به نظرم مي شود چيزي از اين دست نوشت 

جناب فالني 
ه سفارش آقاي دكتر مجتبي اميري مدير پوژهش هاي كاربردي دانشكده ي مديريت دانشگاه تهران به پيوست 
فاكتور پيش خريد  پنجاه نسخه از كتاب »دستورنامه رابرت- - قواعد ادراه شوراها و انواع مجامع تصميم گيري 

و سازمان هاي انتخابي« تقديم مي شود. تقاضا دارد دستور اقدامات مقتضي را صادر فرماييد 
سعيد اردهالي 

مدير نشر فالن ناشر كتاب 

 در ضمن آقاي عطارديان هم كه قرار بود 100 نسخه بخرد تا آخر خرداد ژنو است 
قربانت. داود 

در مورد گروه هم انديشي و كارشناسان هيچ كاري نكرده ام. عمداً دست نگه داشته ام تا در نشست آتي از آنان 
بخواهم كه نسبت به فعال شدن كارگاه ها اگر كاري نمي كنند دنبال نكينم. 

از جمالي هنوز خبري نشده است. مي گذارم پاي شلوغي سرش و تا نشست بعدي هم با او تلفني حرف 
نخواهم زد. نوبت اوست كه با من تماس بگيرد. از دكتر اميري هم خبري نشد. اما شنبه براي گلسرخي نامه اي 
از اصطالح نشست همگاني به جاي نشست  پيشنهاد خواهم كرد كه براي استفاده  او  به  خواهم نوشت و 
توده اي پيشنهاد اصالح دستورنامه را بدهد. برايش توضيح خواهم داد كه چرا اين اقدام به معناي يك قدم در 

راه آموزش قانون پارلمان است. 

تبعات پيروزي اصالح  طلبان
اگر در تهران اصالح طلبان پيروز شوند، كه احتمالش زياد است، هيچ بعيد نيست كه فهرست 31 نفره ائتالف 
اصطالح طلبان مانند فهرست 30 نفره اصالح طلبان در انتخابات ششم مجلس پيروز شود. در آن صورت تنور 
كادرها حسابي داغ خواهد شد. مسجدجامعي حسابي طرف اين ايده را خواهد گرفت. به خصوص كه در اين 

مدت عبدالحسيني و ساير كارشناسان ستاد خيلي از من و اين طرح پيش او تعريف كرده اند. 
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پنجشنبه 30 خرداد 1392
ديروز هفتمين كادر معلمان خيلي خوب برگزار شد و آنقدر از آن لذت بردم كه تا حاال كه شامگاه پنجشنبه 
است به خودم مرخصي دادم. در ادامه توضيح مي دهم در اين نشست چه شد و چرا خوب پيش رفت. اما 

پيش از آن چند رويداد ديگر را نيز بايد يادآوري كنم.

پيشگامي مهندس گلسرخي
در ششمين نشست كادر هم انديشي كه روز يكشنبه قبل برگزار شد مهندس گلسرخي و دكتر اميري تصميم 
گرفتند با اعضاي غائب صبحت كنند و از آنان بپرسند چرا در نشست ها شركت نمي كنند تا جلسات به نصاب 
برسد و سعي كنند مشكل را بررسي كنند. در اين زمينه مهندس گلسرخي با جمالي صحبت كرد. جمالي 
هم توضيح داده بود كه به داليل موجه نمي تواند روز هاي يكشنبه در كارگاه حاضر شود. مهندس گلسرخي 
پيشنهاد كرده بود كه اگر ساعت 5 بعد از ظهر باشد مي تواند شركت كند؟ پاسخ جمالي با اكراه مثبت بوده 
است. چون احتماالً مي داند كه دكتر معين به خاطر مطب هاي عصر قادر به شركت نخواهد بود. با اين همه، 
گلسرخي با شهرياري، كيخسروي و عبدالحسيني هم صحبت كرد. موافق بودند. عطادريان و دكتر بني اسدي 
هم كه نيستند. خودش و دكتر اميري هم موافق بودند. من هم كه موافق بودم. به اين ترتيب اكثريت موافقت 
كرد كه جلسه صبح به عصر يكشنبه بيافتد. البته اين روش تصميم گيري خالف قاعده است و اگر حتي يك 
نفر هم موافق نباشد اعتبار نخواهد داشت. )هرچند در اين زمينه با اطمينان نمي توانم داوري كنم(. اما نكته ي 

مهم اين ها نيست. 

از همان اول اين جريان قرار شد دكتر اميري با دكتر معين و مهندس بهشتي و مهندس رزم خواه  صحبت 
كند و نتيجه را به من اطالع دهد و امروز كه پنجشنبه است، يعني حدود 12 روز از آن تاريخ مي گذرد هنوز 
نتيجه را به من نگفته  است. چندين بار به او تلفن زدم. هر بار گفته همين امشب زنگ مي زنم. مجبور شدم 
با گلسرخي در ميان بگذارم. گلسرخي هم كه طبق عادت مألوفش در حاليكه همراهش با من مشغول بود 
با  دكتر اميري هم صحبت كردم و من شنيدم كه چه گفت. و او هم قول داد كه همين امشب اقدام مي كند و 
هنوز امشب نرسيده است. اين نمونه اي از رفتار نخبگان ايراني است كه من را چنان ناراحت مي كند كه گاهي 

تصميم مي گيرم ديگر هرگز با آنان تلفني صحبت نكنم و با بعضي ها كه ديگر نمي كنم. 

پيشنهاد گلسرخي در مورد اصطالح «نشست توده اي«
مهندس گلسرخي در نشست قبلي به صورت غير رسمي از من خواست كه به جاي »توده اي« از اصطالح 
همگاني يا عمومي استفاده كنم. من هم در آن نشست احترامش را حفظ كردم و با اكراه از اصطالح نشست 

همگاني استفاده كردم. 

خوب. گلسرخي يكي از شخصيت هاي ملي گراست كه پدرسوخته بازي هاي حزب توده  را از نزديك تجربه 
كرده است و از آن متنفر است. نسل ما آن تجربه را ندارد. به همين خاطر براي نسل من توده اي بار معناي 
از  مناسب تر  متينگ«  براي اصطالح »مس   را  آن  به همين خاطر من  نيست.  منفي  آنقدر ها  دارد كه  ديگري 
همگاني يا عمومي مي دانم و داليل خود را نيز دارم. جالب اينكه قبلن هم كسان ديگري اين نكته را مطرح 
انتخاب  كردم  تأكيد  نيز  هم انديشي  نشست  همين  در  داشتم. حتي  را  داليل خودم  هم  من  اما  بودند  كرده 
مترجم اين است و اگر شما نظر ديگري داريد مطرح كنيد. اما در نشست قبلي مهندس گلسرخي با لحني 
اين درخواست را مطرح كرد كه من به احترام سن و موقعيتش تسليم شدم. اما بعد كه فكر كردم ديدم رفتارم 

درست نيست. چه بايد بكنم؟

بعد از مدت ها كلنجر رفتن سرانجام به اين نتيجه رسيدم كه طي نامه اي محترمانه مطلب را با او در ميان بگذارم 
و راه اصولي طرح و تصويب اين پيشنهاد را با وي در ميان بگذارم كه در واقع نوع برخورد دموكراتيك است 
و تمريني براي ما محسوب مي شود. اين نامه را برايش ارسال كردم و منشي او هم دريافت آن را اعالم كرد. 

با بردار و بدار نامه هر نوع توضيح ديگري زيادي خواهد بود: 
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جناب آقاي مهندس گلسرخي

سالم

به عنوان مترجم كتاب »دستورنامه رابرت« براي انتخاب معادل مناسبي براي اصطالح """"""" """" 
هنوز اصطالح بهتري از »نشست توده اي« نيافته ام، هرچند با تداعي آن جنبش منفي در تاريخ سرزمين پر از 
درد كشورم نيز تا حدودي آشنا هستم. با اين همه، معادل هايي مانند »همگاني« و »عمومي« بار معنايي ديگري 
اين معادل  تغيير  براي  به عنوان مترجم، هنوز  اين،  بر  بنا  متمايز مي سازد.  »توده  اي«  از  را  يافته اند كه آن ها 
براي آن اصطالح قانع نشده ام. اما همانطور كه در نخستين نشست هاي گروه هم  انديشي هم مورد تأكيد قرار 
گرفت،  هريك از اعضاي گروه حق دارد به جاي اصطالحاتي كه مترجم كتاب به كار برده است، معادل هاي 
جديدي پيشنهاد كند كه در صورت تصويب در گروه،  اعضاي گروه ملزم به استفاده از اين اصطالح مصوب 
خواهند بود. به همين خاطر مي  خواهم از شما تقاضا كنم اجازه فرماييد پيشنهاد تغيير اصطالح »توده اي« به 

»همگاني«  از سوي شما مطرح شود و در گروه مورد بررسي قرار بگيرد. 

استحضار داريد كه اين پيشنهاد، در واقع يك پيشنهاد »اصالح مصوبه« خواهد بود كه تحت شرايط زير قابل 
بررسي است:

1. اعالم اخطار در نشست قبلي يا درج آن در فراخوان نشست آتي
2. كسب دوسوم رأي مثبت از مجموع آراء اخذ شده در نشستي كه به صورت قانوني فراخوان شده و به 

نصاب رسيده باشد.
 

جناب مهندس گلسرخي
روش فوق طبق مرجع پارلماني است كه از سوي گروه به تصويب رسيده است. بنا بر اين، اگر تمايل داريد 
كه اين پيشنهاد به شكل فوق در گروه مطرح شود اعالم فرماييد تا در فراخوان نشت آتي درج شود و مورد 
بررسي قرار بگيرد. اين كار نوعي تمرين قانون پارلمان هم محسوب خواهد شد و بايد اميدوار باشيم كه 

آغازي باشد براي حركت گروه به سوي رفتارهاي سازماني دموكراتيك.

قربان شما. داود
دوشنبه 27 خرداد 92 

البته تا امروز كه پنجشنبه است هنوز جواب نداده است و من فكر مي كنم هنوز گروه ما براي اين برخوردهاي 
خيلي لوكس آماده نشده باشد و بيشتر ترجيح مي دهيم كه هيأتي مسائل را رتق و فتق كنيم. 

كارشناسان درگير انتخابات
تا روز دوشنبه اين هفته به من حتي خبر هم ندادند كه نشست سه شنبه برگزار خواهد شد يا نه. اين ديگر 
خيلي كم لطفي است. مجبور شدم طي يك ايميل از خانم شرفي سؤال كنم و جواب اين بود كه به خاطر 
گرفتاري در امور مربوط به انتخابات شوراي شهر كارشناسان ستاد مشغول هستند و نمي توانند در كارگاه 
شركت كنند. من هم طي جمله كوتاهي جواب دادم: اين تجربه نشان داد تمام بحث ها باد هوا بوده است. البد 
خانم شرفي كمي گيج گيج خورده كه يعني چه؟ اما من هم ديگر پيگيري نكردم. او هم چيزي نگفت و به اين 

ترتيب كارگاه كارشناسان هم روي هوا رفت. 

البته از ليست كارشناسان 12 يا 13 نفر رأي آوردند كه در ميان ساير ليست ها بيشتر از همه رأي آورده و 
سرليست آن هم مسجدجامعي است. ليست بعدي هم متعلق به قاليباف است. اما همچنان چمران بيشترين 
رأي را آورده و همين نشان مي دهد كه وقتي نصف تهراني ها در انتخابات شركت نكنند نتيجه اش چه مي شود. 

صرف نظر از رد صالحيت ها، در فهرست اصالح طلبان كانديدايي از نهضت آزادي يا ملي مذهبي ها و ساير 
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فرقة ها ديده نشد يا من درنيافتم. طبيعي است كه هر چهره شناخته شده و رأي آوري را حذف كرده باشند 
يا حذف مي كردند. 

با اين همه، به نظر مي رسد اين بار اصالح  طلبان زير بار قاليباف نخواهند رفت. به خصوص با آن رفتارهايي 
كه از او سر زد. به همين خاطر حتمًا تالش خواهند كرد تا شهرداري مورد قبول خودشان را بگذارند بعد 
طي ماه هاي آينده و سال هاي آينده كلي نيرو در شهرداري جا به جا خواهد شد و باند قاليباف را پاكسازي 
خواهند كرد. به خصوص كه او طي اين مدت كلي از پست ها را با هدف بردن در انتخابات رياست جمهوري 

به پاسداراني از استان هاي مختلف واگذار كرده بود. 

نتيجه انتخابات
اينكه دكتر اميري هنوز به وعده خود مبني بر تماس گرفتن با بهشتي، معين، و رزم خواه عمل نكرده، هرچند از 
يك طرف وجه اخالقي را نشان مي دهد، اما از طرف ديگر حاكي از اين است كه جنگ بر سر غنائم بايد خيلي 
جدي باشد. در روزنامه ها در مورد نامزدهاي احتمالي براي كابينه گمانه زني هاي متنوعي شده بود. در اين 
گمانه زني راست ميانه، كارگزاران بيشترين جايگاه را داشتند و در جايگاه آخر اصالح طلبان بودند: عارف، 
براي وزارت فرهنگ است. مهرعليزاده، آخوندي،  احتمالي  نامزدهاي  از  بهشتي هم يكي  ابتكار.  توفيقي و 
مسجدجامعي و ديگراني از اين دست هم در فهرست منتظران آمده بود كه من با آنان در مورد عرف پارلماني 

صحبت كرده ام و البد اگر مسؤليتي پيدا كنند شايد بتوانند در پيشبرد اين طرح مفيد باشند. بايد ديد. 

جلسه هفتم معلمان
حاال به جلسه هفتم  معلمان بپردازم. حدود ساعت 4 بعد از ظهر بود كه زنگ زدند. قرار بود از 4/30 بيايند تا 
5 كه كارگاه شروع مي شود. باز اشتباه كردند؟ كاكازاده بود و برايم توضيح داد كه از كرج مي آمده است و از 
همين حوالي رد مي شده است. محاسبه كرده كه به جاي رفتن به خانه و برگشت مجدد كمي زودتر به اينجا 
بيايد. از خانم نقي ئي پرسيده كه اشكالي ندارد؟ او هم گفته نه. و حاال آمده. بعد از من پرسيد اشكالي ندارد؟ 
من واقعًا از حضور اين مرد خوش برخورد و دوست داشتني بسيار خوشحال شدم. گفتم: چه اشكالي؟ و 
سعي كردم طبق تصميم قبلي، با او به مسائلي وراي قانون پارلمان بپردازم. به همين خاطر، با روي باز كنارش 

نشستم وبحث را شروع كردم. 

هاشمي،  باغاني،  مثل  ديگري  افراد  با  كه  است  معلمان  تعاوني مسكن  مديره شركت  هيأت  كاكازاده عضو 
خدايي و بهشتي كانون صنفي را هم اداره مي كنند. ظاهراً با اصرار هاشمي او هم به اين بازي عالقمند شده 
است. خودش برايم گفت كه فردي غايت گراست. به اين معنا كه بايد بداند چرا كار خاصي را انجام مي دهد؟ 
در اين مورد هم برايش سوآل بود كه خوب. بعد از اينكه در اين كارگاه شركت كرديم قرار است چه بشود؟ 
چرا بايد اين قواعد را بياموزيم؟ من حس كردم سؤال هاي خوبي است. و بهتر است كه اين سؤال ها را در 
جمع به بحث بگذاريم و ديگران هم مشاركت كنند. به همين خاطر چند سند در اختيار كاكازاده گذاشتم تا 

مطالعه كند و خودم به ادامه تدارك پذيرش از مهمانان پرداختم. 

به خاطر آوردن يك ماجراي مهم
يادم رفت يادآوري كنم كه درست حوالي ظهر امروز خانم نقي ئي زنگ زد كه آيا شما در مراسم جشن بعد 
از ظهر در استاديوم آزادي شركت نمي كنيد؟ من اصاًل از كل ماجرا بي خبر بودم. برايم توضيح داد كه قرار 
است بعد از ظهر در استاديوم آزادي جشني برگزار شود و به عالوه تعدادي از بچه در سفر هستند و گروهي 
هم دوست دارند كه در جشن شركت كنند. به خصوص خانم ها مايلند كه همراه آقايان به استاديوم بروند. 
نظر من را پرسيد. جواب من هم روشن بود. هر طور كه دلتان مي خواهد عمل كنيد. اما همانطور كه قباًل هم 
گفتم هيچ كس جز يك تصميم جمعي از قبل اعالم شده نمي تواند يك جلسه را لغو كند. گفت ولي با توجه 
به اينكه عده اي در سفر هستند ممكن است جلسه به نصاب نرسد. گفتم همانطور كه در جلسات قبل گفتم 
در نشست هاي توده اي مثل نشست ما كه هنوز آئين نامه اش تدوين و امضاء نشده، نصاب تعداد افراد حاضر 

در هر زمان است. 
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بعد من در ادامه توضيح دادم كه اگر مي بينيد كه سر تا سر جامعه در روابط استبدادي غوطه مي خورد علتش 
همين دست رفتارهاي ماست. به همين خاطر هيچ چيز و هيچ كس در اين جامعه طبق قواعد قابل پيش بيني 

عمل نمي كند. 

ظاهراً حرف هاي من مؤثر واقع شد و خانم نقي ئي از اصرار خود براي هوا كردن نشست دست برداشت و من 
فكر مي كردم كه دو سه نفري بيشتر حضور نخواهند يافت اما ده نفر آمدند و بحث هاي به خوبي پيش رفت. 

اين  بعد از ختم اين جلسه صورتجلسه را تدوين كردم و براي اعضا فرستادم. نكات مهم مطرح شده در 
نشست در آن صورتجلسه كه در ادامه آن را ورداربذار خواهم كرد آمده است. اما در حاشينه نيز نكات خوبي 

مطرح شد كه جا دارد به آن بپردازم. 

گزارش ترويجي اعضا
براي اولين بار در صورت جلسه ششم پيش بيني شده بود كه اعضاء از فعاليت هاي ترويجي خودشان گزارش 
خواهند داد. به همين خاطر بعد از آنكه جلسه رأس ساعت شروع شد و من به عنوان منشي موقت در مورد 
فهرست ايميل اعضاء و اعالم دريافت صورتجلسات و دستور جلسات نكاتي را مطرح كردم، موضوع ارايه 
گزارش اعضاء از فعاليت هاي ترويج   آنان شروع شد. اول از همه خودم صبحت كردم تا الگوي بشود براي 
سايرين. من از فعاليت هايي كه طي هفته گذشته در زمينه ترويج قانون پارلمان داشتم گزارشي ارايه كردم بعد 

تريبون را به خانم توكل دادم. 

خانم توكل
خاتم توكل كه در حال تحصيل در دكترا يا كارشناسي ارشد حقوق است، با گروهي از وكال و حقوقدانان 
همكاري مي كند كه اخيراً يك انجمن نيز ايجاد كرده اند. او با دوستان خود در آن انجمن در مورد قواعد عرف 

پارلماني حرف زده و دارد آنان را تشويق مي كند تا من روزي بروم و براي آنان نيز كارگاه بگذارم. 

خانم ايزدي
او يك مترجم زبان آلماني است. در گزارش خود گفت كه با همكاران مترجم خود در اين زمينه صحبت كرده 
است اما ظاهراً نتوانسته آنان را نسبت به ضرورت آموزش اين قواعد قانع كند. خودش مي گفت كه نمي داند 

اين قواعد به چه كار آنان مي خورد؟ 

خانم نقي ئي
خانم نقي ئي در اين مورد صحبت كرد كه پسر 23 ساله اش را كه فارغ التحصيل رشته مديريت صنعتي است 
تشويق كند تا در اين كارگاه شركت كند. بعد به فكر اين است كه تعدادي از اعضاي خانواده هاي فاميل را 
گرد آورد و يك انجمن خانوادگي ايجاد كند و در اول جلسات من هم عرف پارلماني به آنان ياد بدهم. به او 
گفتم كه اگر چنين انجمني تأسيس كرد به خاطر داشته باشد كه هزاران انجمن مشابه در كشورهاي پيشرفته 

فعال هستند كه از طريق اينترنت مي توان از تجربه هاي آنان چيز ياد گرفت. 

خانم جوانمرد
وي توضيح داد كه هم در محل،  هم در خانواده و هم در ميان كاركنان ارتباط گسترده ندارد و در اين زمينه 

كاري نكرده است. 

خانم حسين نژاد
او يك مهندس است و به خاطر عالقه به فعاليت هاي سياسي وارد كارگاه  شده است. به من گفت كه به فكر 
آموزش اين قواعد به محافل ديگر هست. من يادآوري كردم كه در ايران انجمن مهندسان به عنوان اشخاص 

حقيقي پروفشنال ايجاد نشده است و جاي آن خالي است. و مي شود به اين موضوع هم فكر كرد. 
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من خوشبينم كه مهندس حسين نژاد بتواتد يك انجمن مهندسان پروفشنال خوب و اصولي ايجاد كن. او را 
زني بسيار با هوش، توانمند و با اراده و جدي مي دانم. 

خانم پرنيان
خانم پرنيان در نشست ديروز با روسري و بدون چادر حضور يافت. او در گزارش خود گفت كه اين قواعد 
را براي شوهر و پسرش كه يك شركت را اداره مي كنند توضيح داده است اما چون زن است حرفش را زياد 
جدي نگرفته اند. او در ادامه گفت كه همسرش در فعاليت هاي جمعي و گروهي مذهبي متنوعي فعاليت دارد 

و سعي خواهد كرد كه ضرورت اين قواعد را براي آانان توضيح دهد. 

خانم اصغري
نمي دانستم كه خانم اصغري خواهر شوهر خانم پرنيان است. به خاطر ندارم كه او در اين زمينه چه گفت. 

ظاهراً قرار شد كه با خانم پرنيان براي متقاعد كردن برادرش همكاري كند. 

آقاي مرد
هفته گذشته آقاي مرد نيامده بود. ديروز توضيح داد كه به چناران رفته است شهري در شمال مشهد. بعد 
توضيح داد كه در آنجا به نيروهاي سياسي قانون پارلمان را معرفي كرده و از آنان خواسته كه به سايت پيام 

كارفرمايان مراجعه كنند. او از افراد عالقمد است. 

آقاي كاكازاده
نوبت به كاكازاده كه رسيد از او خواستم سؤال خودش را مطرح كند. چون او دومين باري بود كه در كارگاه 
ما شركت مي كرد. او هم توضيح داد كه به خاطر همكاري با هاشمي در هيأت مديره شركت تعاوني معلمان با 
اين قواعد آشنا شده است و حاال هم دنبال اين است كه بداند اين قواعد به چه درد مي خورند. بعد به اعتبار 

شغل معلي كه دارد و مثل هر معلمي سعي خواهد كرد آنچه را كه بلد است به ديگران هم بياموزد. 

دانش فني تمدن سازي
من كليات مقدماتي را براي آقاي كاكازاده توضيح نداده ام. به همين خاطر با اهميت تاريخي اين قواعد آشنا 
نيست. ظاهراً هاشمي و نقي ئي  نيز نمي توانند آنچه را كه من مي دانم براي تازه واردان توضيح دهند. به همين 
خاطر گفتم از فرصت استفاده كنم و باز در مورد اهميت اين قواعد كمي روضه بخوانم. اما اين بار نكاتي را 

مطرح كردم كه در دومين شماره اخبار كادرها مطرح كرده ام كه البته هنوز منتشر نشده است. 

در ادامه من كمي از منهدس بهشتي صحبت كردم و گفتم كه او از جمله معدود فرهيختگان جامعه است و 
نظر او را در مورد بحران تمدني تشريح كردم و گفتم كه به نظر او تمايل به آشنايي با اين قواعد نشانه اي از 
گذار از بحران تمدن و رجوع به تمدن است. بعد همان تعريف خودم را از تمدن ارايه دادم و گفتم اگر منظور 
از تمدن ساختن منزل و پختن غذا و دوختن لباس و زندگي شهري باشد ما متمدن هستيم. اما اگر منظور از 
تمدن ساختن قواعد مصنوعي و نه موروثي براي جوامع خودمان باشيم، در اين عرصه جامعه متمدني نيستيم. 

چون اين دانش فني را نداريم. 

شريعت و روحانيت
در ادامه توضيح دادم كه تا پيش از دنياي مدرن، بسياري از قواعد مورد نياز جوامع روستايي و شهرستان هاي 
كوچك را روحانيت و بر اساس شريعت و براي يك انسان مسلمان توليد مي كردند و از طريق آخوند هاي 
مسأله گو در مساجد به مردم ارايه مي كردند. اما تحت تأثير روند جهاني تمام آن جوامع شخم خوردند و 
حاال با ميليون ها افراد تك و جدا شده از مناسبت اجتماعي سنتي مواجه ايم و تقسيم  كار پيچيده و روحانيت 
نا كارآمدي كه ديگر نمي تواند و نتوانسته است براي افراد جامعه نه به عنوان مسلمان بلكه به اعتبار شغل و 
حرفه اشان قاعده تعريف و توليد كنند. به همين خاطر جامعه با يك بحران بي قاعدگي مواجه است. به عالوه، 
ديگري مثل قديم قرائت روحانيت از شريعت نيز تنها قرائت موجود نيست و به همين خاطر جامعه با يك 
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بحران بي قانوني و بي قاعدگي مواجه شده است و تأسف اينجاست كه مردم ما با دانش فني و مهارت ايجاد 
قواعد عادالنه براي خودشان آشنا نيستند. از اين زوايه، اين رويه ها و قواعد كه به عنوان قانون و رويه پارلماني 
مشهور شده در واقع دانش فني توليد قواعد عادالنه است كه مردم مي توانند بر اساس آن براي خود انواع 
قواعد مورد نياز خودشان را توليد و تدوين كنند. به اين معنا اين معارت كه ما در پي آموختن آن هستيم، 

مهارت تمدن سازي است و بسيار فراتر از فعاليت انجمني و حزبي مي رود. 

مثال هاي متنوع:  تعيين مرجع اعلم
بعد براي تبين منظورم چندين مثال متنوع از عرصه هاي مختلف زدم كه به گمانم قباًل در اين يادداشت ها به 

آن اشاره كرده ام و تكرارشان نمي كنم. اما يك مثال آن جديد و مهم است كه ذكر آن شايد مفيد باشد. 

در اين زمينه و به ويژه خطاب به خانم پرنيان كه همسر مذهبي و مسجدي دارد توضيح دادم كه حتي براي 
انتخاب يك مرجع اعلم، ساير مراجع به چنين قواعدي نياز دارند. در غير اين صورت داستان همانطور مي شود 
كه در مورد مخالفت منتظري و آذري قمي در تعيين خامنه اي به عنوان مرجع اعلم رخ داد و كار به كجاها كه 

كشيده نشد كه آقاي كديور قصه ي آن را در »ذكر مصيبت آيت اهلل آذري« آورده است. 

فكر مي كنم تبيين مسأله از اين زوايه ديدي به افراد مي دهد كه آنان احساس مي كنند در يك روند تاريخ تمدن 
 سازي درگير شده اند. 

نكات آموزشي
در نشست ديروز يك پيشنهاد اصالح به صورت آزمايشي مورد بررسي قرار گرفت. نكته مهم اين است كه 
براي اولين بار اين پيشنهاد تعيين هدف گروه است كه هم جدي است و هم قبل از پرداختن به آن برخي 
پارلماني، درخواست توضيح و تقاضاي ساير تدريس شده است و ديگر در  پيشنهادهاي ديگر مثل سؤال 

جريان بحث كم تر دچار بي قانوني مي شويم. 

در جلسه ديروز آقاي هاشمي همان پيشنهادي را داد كه من آرزويش را داشتم: پيشنهاد جايگزين: ترويج 
دستورنامه رابرت، به جاي ارايه راهكار براي تبديل جمع هاي توده اي به انجمن هاي سازمان يافته. آقاي مرد 

هم پيشنهاد اصالح ثانويه خط زدن »ترويج« و گنجاندن »آموزش« به جاي آن را داد. 

در جريان بحث در مورد اين پيشنهاد قواعد مختلفي كه قباًل آموزش داده شده بود اما متوجه نشده بودند، 
دوبار تشريح شد و به نظرم بعد از شش جلسه، بيشتر اعضاي كارگاه، تصويري از كل نظام قواعد ناظر بر 
مذاكره به دست آوردند و همين امر اسباب خوشحالي آنان شد. به راحتي مي شد احساس كرد كه تمام اعضاء 
از آشنايي با اين روش معقول و منطقي و عالي بسيار خوشحالند. به همين خاطر است كه من هم از ديشب 

تا به حال واقعًا خوشحالم. 

با ورداربذار صورتجلسه اين داستان را خاتمه مي دهم. 

صورت هفتمين اجالس كارگاه معلمان
چهاشبنه 29 خرداد 1392

هفتمين اجالس كارگاه آموزش دستورنامه رابرت معلمان )كادر معلمان( روز چهارشنبه 29 خرداد 1392 با 
حضور اعضاي زير برگزار شد:

حاضران:
الف: خانم ها: 1( اصغري، 2( پرنيان، 3( توكل، 4( حسين نژاد، 5( جوانمردي، 6( ايزديان، 7( نقي ئي

ب. آقايان: 8( كاكازاده، 9( هاشمي، 10( مرد
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گزارش ها:
1. منشي موقت در گزارش خود خاطر نشان ساخت كه اسناد گروه از طريق ايميل براي افراد زير ارسال 

مي شود:
1. كاكازاده )رضا مهاجر(، 2. مرد، 3. آزادگان )فرهنگ(، 4. هاشمي، 5. پروين جوانمرد، 6. مريم ايزديان، 7. 
مهين اربابي، 8. آرمان جو، 9. زهرا رحميي، 10. طاهره نقي ئي، 11. كاظمي، 12. آذرافزا، 13. حسين نژاد، 14. 

توكل، 15. اصغري، 16. دهقان.
وي در ادامه از افرادي كه نشاني  آنان در فهرست فوق نيست خواست تا نشاني  ال نامه هاي خود را در اختيار 
منشي قرار دهند. نيز از افرادي كه تمايلي به ادامه حضور در كارگاه ندارند درخواست مي شود اعالم كنند تا 

نشاني اشان از فهرست فوق حذف شود. 
اعالم  را  اسناد  دريافت  توكل، حسين نژاد  نقي ئي،  كاكازاده، جوانمرد،  هاشمي،  خانم ها:  و  آقايان  در ضمن 

كرده اند. از بقيه نيز درخواست مي شود دريافت اسناد گروه را اعالم فرمايند. 

امكانات  و  دادند  ارايه  را  پارلمان  قانون  معرفي  براي  ترويجي خود  فعاليت هاي  گزارش  اعضا  تك تك   .2
بالقوه ي خود براي ايجاد انواع انجمن ها را بررسي كردند.  

كار قبلي:
پيشنهاد خانم حسين نژاد مبني بر اعالم هدف گروه به شرح زير در دستور قرار گرفت:

»ارايه راهكار براي تبديل جمع هاي هيأتي به انجمن هاي سازمان  يافته«. 
و  رابرت«  »ترويج دستورنامه  عبارت  بر جايگزين كردن  مبني  آقاي هاشمي  اوليه  پيشنهاد اصالح  ادامه  در 
پيشنهاد اصالح ثانويه ي آقاي مرد مبني بر خط زدن »ترويج« و گنجاندن »آموزش«، حمايت و قرائت و ادامه 

مذاكره به اجالس بعدي موكول شد. 

نكات آموزشي:
پيشنهاد، خصوصيات  مراحل ششگانه طرح  با  مرتبط  مفاهيم  فوق،  پيشنهادهاي  بررسي  و  در جريان طرح 
هشتگانه پيشنهادها، مفهوم نظام رتبه بندي پيشنهادها، قواعد ناظر بر مذاكرات و تعديل مدت و تعداد مذاكره 

كنندگان، شرايط در دستور بودن سؤال پارلماني مورد بررسي قرار گرفت. 

هشتمين اجالس كادر معلمان از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر روز چهارشنبه 5 تير 1392 در دفتر كادرها برگزار 
خواهد شد. اعضاي محترم مي توانند زودتر از زمان تعيين شده به ميزبان افتخار بدهند.

دستور هفتمين اجالس كادر معلمان عصر روز دوشنبه 2 تير ماه  به نشاني ال نامه اعضاي گرامي ارسال خواهد شد. 

منشي موقت. داود حسيني
چهارشنبه 29 خرداد 1392


