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يكشبنه 2 تير 1392
امروز صبح ششمين اجالس كارگاه هم انديشي عرف پارلماني با حضور شهرياري، رزم خواه و دكتر اميري و 
من در دفتر كادرها برگزار شد و يكي از نشست هاي خوب اين گروه بود و تصميم جالبي هم گرفت كه نشان 
مي دهد اين افراد نسبت به ترويج قانون پارلمان خيلي جديد هستند و نااميدي هاي نوساني من بي مورد است. 

پيش و پس از اين نشست هم چيزهايي رخ داد كه به آن ها هم خواهم پرداخت. 

فعاليت هاي اعضاي گروه براي نصباب
من، به رغم عدم حصول نصاب، طبق قاعده، هر يكشنبه در ميان فراخوان نشست ها را ارسال مي كردم و 
مي كوشيدم از طريق دستورجلسات و صورتجلسات نشان دهم كه نشست فعال است اما گاهي به نصاب 
نمي رسد در نتيجه سعي كردم با ارايه انواع اطالعات، به صورت غيرمستقيم هم عالقه به شركت در نشست ها 
را تهيج كنم و هم عدم حصول نصاب را به عنوان نوعي توهين به كساني كه در نشست شركت مي كنند جا 
بياندازم. كه البته به نظرم توهين هم هست. چون فكر مي كنم اگر كسي به داليل موجهي مثاًل سه ماه نمي تواند 
در نشست هاي گروه شركت كند مي تواند طي يك نامه استعفاي موقت خودش را اعالم كند تا از تعداد اعضا 

كم شود و به نصاب برسيم. شايد دوستان اين امكان به ذهنشان نمي رسد. 

يك قاعده ي باطل در قانون تجارت و در عرف ما جاري است كه بر اساس آن مجامع فوق العاده در مرحله 
اول با دو سوم، در مرحله بعد با اكثريت و در مرحله سوم با هر تعداد به نصاب مي رسند. البته گويا مجامع 
عادي در مرحله او با اكثريت و در مرحله بعد با هر تعداد به نصاب مي رسند. به همين خاطر، هر انجمن 
معموالً تعداد زيادي عضو مي گيرد و مجامع آن  هم كه معموالً ساالنه است و در مرحله اول به نصاب نمي رسد 
در مرحله دوم نيز با هر تعداد نصاب حاصل است. اما من ضمن رد اين قانون و تشريح حكم جلب به مجمع 
توضيح دادم كه وقتي جمعي نصاب خود را اكثريت گذاشت، نشست برگزار خواهد شد اما به نصاب نرسيده 

است. 

يك پيشرفت مهم در ترويج قانون پارلمان
در اين مورد كه مجمع فاقد نصاب چه كارهايي مي تواند انجام دهد تأمالتي شد. ار جمله اينكه مجمع فاقد 
نصاب مي تواند تصميم هايي اتخاذ كند براي حصول نصاب. بر اساس همين قاعده است كه بعد از چند جلسه 
عدم حصول، حاضران فعال شده اند كه براي كسب نصاب آستين باال بزنند، و به جاي برگزاري نشست بعدي 
با هر تعداد، به فكر حصول نصاب در گروه باشند كه يك مرحله ي عالي در آموزش قانون پارلمان محسوب 
مي شود. من اين نكته را با آگاهي كامل مي نويسم و اميدوارم در دهه هاي آينده كه قانون پارلمان در اين كشور 

توسعه خواهد يافت، آيندگان بدانند كه ما براي پيش  بردن همين اصول ساده چقدر تالش كرديم. 

به هر حال، به جاي راه حل غيرعقالني برگزاري آخرين مرحله مجمع با تعداد حاضران، در نشست قبلي 
مهندس گلسرخي پيشنهاد كرد كه حاضران با غائبان در اين مورد صحبت كنند. ظاهراً هدف اين بود كه از 
طريق اين گفتگو دوستان را تشويق كنند كه در مجمع حاضران شوند. اما همان شب آقاي گلسرخي به من 
زنگ زد كه با جمالي صحبت كرده است و جمالي هم توضيح داده كه به خاطر گرفتاري هايش نمي تواند تا 
مدتي در نشست هاي يك شنبه  صبح شركت كند. گلسرخي پيشنهاد مي كند كه اگر ساعت نشست از 8 صبح 
به 5 عصر تغيير كند مشكل حل خواهد شد؟ و آقاي جمالي كه خيلي فرد با مالحظه اي است با اكراه قبول 

مي كند. 

آقاي گلسرخي در ادامه با شهرياري و عبدالحسيني هم صحبت مي كند. ظاهراً  آن دو هم با تغيير ساعت جلسه 
مخالفتي ندارند. من پيشنهاد كردم كه اقاي كيخسروي هم بارها تأكيد كرده كه صبح ها نمي تواند شركت كند. 
گلسرخي با او هم صبحت كرد و در نتيجه خودش، من، شهرياري، عبدالحسيني و كيخسروي توافق داشتيم 

كه نشست به بعد از ظهر موكول شود. يك نفر كافي بود تا نشست هاي بعد از ظهر به نصاب برسد. 

من موضوع را با دكتر اميري منتقل كردم تا به كار را با اين هدف كه ساعت نشست را به بعد از ظهر منتقل 
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كند با ديگران صحبت كند. آنجا بود كه دريافتم دكتر اميري هم بدون آنكه بداند مهندس گلسرخي با جمالي 
به توافق هم رسيده است، با او با اين هدف صبحت مي كند كه او را تشويق به جضور در جلسه بكند. 

و  دارد  مهم  چندين جلسه  يكشنبه  روز هاي  هم عصر  او  كه  داد  توضيح  من  براي  اميري  دكتر  بعداً  وقتي 
نمي  تواند در جلسه شركت كند تصور اينكه بين جمالي و او چه گفتگو هايي رد و بدل شده است مو بر تنم 

سيخ كرد. 

از اين بگذريم كه براي پيگيري مورد دكتر اميري چقدر انتظار كشيدم و چند بار به او تلفن كردم. هر بار 
مي گفت كه موفق نشده آنان را پيدا كند. تا اينكه سرانجام ساعت حدود 10 شب شنبه به من خبر داد كه 
مهندس بهشتي مي گويد كه به رغم تغيير ساعت فعاًل در جلسات نمي تواند شركت كند. دكتر معين را هم پيدا 
نكرده است و خودش هم نمي تواند در جلسات بعد از ظهر بيايد. اما اگر قرار است نصاب حاصل شود تا 
بعد نصاب به تعداد اعضاي حاضر تغيير كند حاضر است استثنائًا اين يكشنبه در جلسه شركت كند اما بعداً 

قادر نيست در جلسات حاضر شود. 

خوب. نه با دكتر معيين تماس گرفته شده است و نه دكتر اميري مي تواند عصر يكشنبه در جلسه حاضر شود. 
نتيجه: عدم اجماع. به همين خاطر من فراخوان را با توجه به نكات فوق به شكلي كه در ادامه بردار بذار 

مي كنم براي اعضاء ارسال كردم:

سالم 

استحضار داريد بر اساس مرجع پارلماني مصوب گروه 
يك. نصاب در نشست هاي توده اي تعداد حاضران در هر زمان است 

دو. نشست هايي كه براي ايجاد يك سازمان دائمي تشكيل مي شوند، ماهيت نشست توده اي دارند و نصاب 
در آن ها نيز حاضران در هر زمان است 

مي گيرد.  شكل  موقت  سازمان  يك  يابد،  ادامه  جلسه  سه  از  بيش  در  دائمي  سازمان  يك  ايجاد  اگر  سه. 
سازمان هاي موقت مي توانند براي خودشان قواعدي، از جمله ناظر بر نصاب، تعريف كنند 

چهار. گروه هم انديشي عرف پارلماني، براي خود به عنوان يك سازمان موقت، عرفًا نصاب بيش از نصف 
را تعيين كرد 

پنج. اما به داليل گوناگون، اجالس هاي اخير گروه به نصاب نرسيد و منجر به اتالف وقت حاضران شد 
شش. داود حسيني براي رفع مشكل ضمن اخطار قبلي پيشنهاد كرد كه نصاب گروه از »بيش از نصف« به 

»حاضران در هر زمان« اصالح شود. اما تصويب اين پيشنهاد مستلزم حصول نصاب است 
هفت. با اين همه، اجالس هاي گروه حتي براي تصويب اين پيشنهاد نيز به نصاب نرسيد 

هشت. در اجالس قبلي، حاضران تصميم  گرفتند براي حصول نصاب جهت تصويب اين پيشنهاد با غائبان 
صحبت كنند 

نه. در مرحله ي اول گفتگو ها، برخي از دوستان اظهار داشتند اگر ساعت برگزاري نشست ها از ساعت 8 
صبح به 5 بعد از ظهر تغيير كند امكان حضور خواهند داشت. اما آخرين گزارش هاي دريافتي حاكي است كه  
برخي ديگر از دوستان نيز قادر به شركت در نشست هاي بعد از ظهر نخواهند بود. به اين ترتيب، براي تغيير 

ساعت نشست اجماعي شكل نگرفت. 
ده. به همين خاطر، اجالس هاي گروه، تا تصميم ديگر، همچنان ساعت 8 صبح روز هاي يكشبنه هر هفته در 

ميان، در محل دائمي برگزار خواهد شد 
يازده. درخواست مي شود دريافت اين خبر را به منشي موقت اعالم فرماييد 

دوازده. دستور اجالس ششم، كه ساعت 8 صبح روز يكشنبه 2 تير ماه 1392 در دفتر كادرها برگزار خواهد 
شد، به پيوست تقديم شده است 

منشي موقت. داود حسيني 
جمعه 31 خرداد 92 
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پيش از ادامه گزارش اصل دستورجلسه را نيز ورداربذار مي كنم: چ

دستور ششمين اجالس كارگاه هم انديشي عرف پارلماني در سال دوم
يكشنبه 2 تير 1392

ششمين اجالس يك هفته درميان كارگاه هم انديشي عرف پارلماني در سال 1392 رأس ساعت 8 صبح روز 
يكشنبه 2 تير 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 88911017 
برگزار خواهد شد. منشي موقت گروه افتخار ميزباني شما را خواهد داشت و مدعوان عزيز مي توانند از ساعت 

7/30 در محل حضور يابند و به صرف صبحانه ي سرپايي 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. 

نكات آموزشي
مرور قواعد ناظر بر نصاب در مجامع گوناگون و سازمان هاي موقت، و توصيف قواعد ناظر بر روند تدوين 

دستور جلسه و صورت جلسه. 

اخطار قبلي براي اصالح نصاب گروه 
1. داود حسيني اخطار قبلي مي دهد كه در ششمنن اجالس پيشنهاد اصالح نصاب سازمان موقت را به شكل 

زير ارايه خواهد داد: 
»نصاب در سازمان موقت  هم  انديشي عرف پارلماني تعداد افراد حاضر در هر زمان است«. 

بديهي است براي تصويب پيشنهاد فوق الزم است نصاب فعلي گروه )6 نفر( حاصل شود و اين پيشنهاد با 
دو سوم آراء حاضران به تصويب برسد. در صورت تصويب اين پيشنهاد، نصاب گروه تا تدوين اساسنامه،  

تعاد حاضران در هر زمان خواهد بود. 

كارجديد
به عنوان نمونه، پيشنهاد قطعنامه »بيانيه هدف« گروه.

با احترام. منشي موقت .داود حسيني
 جمعه 31  خرداد 1392

دهن كجي به ما؟
مي توانستم حدس بزنم كه به خصوص به فرد حساسي مثل مهندس گلسرخي برخواهد خورد. نيز مي دانستم 
وقتي طبق قواعد شفاف و عادالنه و مورد قبول بازي نكنيم همين سوءتفاهمات ادامه خواهد يافت. در عين 
حال مي دانم كه تحول ما نيز از طريق همين آزمون و خطاها محقق خواهد شد. در نتيجه اميدوار بودم دوستان 

در عمل در يابند كه بهترين روش، بازي طبق قواعد شفاف و جامع است. 

در هر حال، با دكتر اميري قطعي كردم كه چون با دكتر معين هنوز تماس گرفته نشده و خودش نيز بعد از 
ظهرها نمي تواند حاضر شود،  معنايش اين است كه اجماعي در مورد تغيير ساعت حاصل نشده و در نتيجه تا 
اطالع بعدي نشست ها طبق تصميم قبلي صبح  يكشنبه در ميان برگزار خواهد شد و از جمله جلسه فردا نيز 
صبح برگزار مي شود و نه بعد از ظهر. اما از او خواهش كردم كه حتمًا اين ماجرا را براي مهندس گلسرخي 
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هم توضيح بدهد. 

اگر  دارد  كه حق  بزنم  مي توانستم حدس  گرفت.  تماس  من  با  گلسرخي  مهندس  كه  بود  شنبه  روز  عصر 
احساس كند كه سنگ روي يخ شده است. اما برايش توضيح دادم كه تا پيش از ارسال فراخوان دكتر اميري 
موفق به تماس با دكتر معين نشده است. خود دكتر اميري هم قادر به شركت در جلسات بعد از ظهر نيست. 
دكتر معين هم به خاطر حضورش در مطب از همان اول با جلسات بعد از ظهر موافق نبود و حتي اگر ما 
چنين تصميمي بگيريم دكتر معين و دكتر اميري به احترام جمع ممكن است مخالفتي نكنند اما به هرحال آنان 
ديگر در جمع ما نمي توانند شركت كنند. در نتيجه مشكل حل نشده است و بايد دنبال راه حل ديگري بود. 
با اين توضيح ها مهندس گلسرخي آرام شد اما از من خواست تا قضيه را براي جمالي و گروهي كه با تغيير 
ساعت نشست موافقت كرده بودند اطالع دهم. من هم نامه اي براي آنان نوشتم كه در زير ورداربذار مي كنم: 

عاليجنابان آقايان 
جمالي بحري 

مهندس رزم  خواه 
مهندس شهرياري 
آرش كيخسروي 

هم فرست: 
 جناب آقاي مهندس گلسرخي 

سالم 
استحضار داريد در پي عدم حصول نصاب در نشست هاي اخير گروه، آقايان مهندس گلسرخي و دكتر اميري 
قبول زحمت كردند تا براي رفع مشكل با ساير اعضاي محترم گفتگو و مشورت كنند. در پي گفتگوي آقاي 
مهندس گلسرخي با تعداي از اعضاي محترم، اين پيشنهاد مطرح شد كه اگر نشست هاي گروه از ساعت 8 
صبح به ساعت 5 بعد از ظهر يكشنبه منتقل شود، مشكل بر طرف خواهد شد. با توجه به نص صريح مرجع 
پارلماني گروه دراين مورد كه اگر تصميمي با اجماع گروه اتخاذ شود، يعني هيچ كس با آن مخالف نباشد، 
رعايت قوانين غيرالزم مي شوند، مي شد اجتهاد كرد كه اگر هيچ يك از اعضاي گروه با اين تصميم مخالف 
نباشند قانوني خواهد بود. اما تا آخرين فرصت هاي انشتار فراخوان اجالس ششم امكان گفتگو با دكتر معين 
فراهم نشد. به عالوه دكتر اميري هم عصر روز هاي يكشنبه چند جلسه مهم و پي در پي دارند. و هر چند با 
بزرگواري اعالم آمادگي كردند كه جلسات بدون حضور ايشان بعد از ظهر برگزار شود، و ايشان حاضرند 
در نشست عصر فردا و فقط براي حصول نصاب شركت كنند، اما به خاطر عدم امكان گفتگو با دكتر معين 
كه به نظر مي رسد قادر به حضور در نشست هاي عصر نباشد، مي توان نتيجه گرفت كه در اين زمينه اجماعي 

حاصل نشده است. 
با عنايت به گفتگو هاي آقاي گلسرخي با شما عزيزان ارايه اين توضيح به دستور ايشان تقديم شد و اميدوارم 

مورد پسند شما و ايشان قرار بگيرد. 
خاطر نشان مي كند همين مشكالت به ظاهر پيش پا افتاده ضرورت رعايت قانون جامع پارلمان را بيش از 
پيش نشان مي دهد. بايد منتظر ماند و ديد شخصيت هاي برجسته اي كه عضو گروه هستند براي رفع مشكالتي 

از اين دست چه خواهند كرد 

با احترام شايسته. داود حسيني 

غيبت گلسرخي
به رغم اين توضيحات خيلي خوب، كه نشان مي داد تصميم پيشنهادي گلسرخي به جمالي و توافق اوليه 
آنان فقط به دليل عدم اجماع منتفي شده است، اما مي شد حدس زد كه مهندس گلسرخي همچنان بايد از 
رفتار خودش دلخور باشد. چرا نبايد حدس مي زد كه ممكن است ديگران به اين تصميم مخالف باشند؟ و 
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چرا هنگام صحبت با جمالي كار را تمام شده تلقي كرده بود؟   آيا به رغم آنكه خواسته بود با ريش سفيدي 
مسأله اي را حل و فصل كند سنگ روي يخ نشده بود؟ 

من به عنوان رئيس موقت جلسه فقط يك دغدغه دارم و آن فهم درست قانون پارلمان و نظارت بر اجراي 
تام و تمام آن است. به همين دليل به نظرم، پيش از گفتگو با دكتر معين اجراي هر نوع تصميمي در اين زمينه 
نوع ضايع كردن حق غائبان محسوب مي شود. به عالوه، اگر كيخسروي و جمالي صبح ها نمي توانند در جلسه 
شركت كنند، دكتر معين و دكتر اميري هم بعد از ظهرها قادر به شركت نيستند. پس چرا بايد ساعت جلسه 

بدون رأي گيري و طي شدن روند قانوني آن تغيير كند؟ 

با تأمل در همين ماجراها بود كه حدس زدم گلسرخي در جلسه فردا شركت نخواهد كرد تا شايد دلخوري 
خودش را از اين ماجرا نشان دهد. البته، قرار نيست نيت خواني كنيم. شايد بعد از آنكه فكر كرده ساعت 
جلسه عوض شده براي صبح خود كاري تعيين كرده باشد. به هر حال به من گفت كه قادر به شركت در 
جلسه فردا نيست و من هم براي آنكه قضيه را با خوشي ختم به خير كرده باشم به شوخي گفتم كه گيال س ها 

را تنها خواهيم خورد اما جاي شما خالي خواهد بود. 

غيبت عبدالحسيني
درست در جلسه قبل بود كه آقاي عبدالحسنيي هم با خوشحالي مي گفت حتي اگر بقيه نيامدند ما چهار نفر 
حتمًا حضور خواهيم يافت و كار را به جلو خواهيم برد. اما عصر روز شنبه كه با او تماس گرفتم تا براي 
اقامت شبانه در دفتر كارم او را دعوت كنم گفت كه فردا بايد براي يك كار اداري واجب به طالقان بروند و 
سعي مي كند ساعت نه صبح خودش را برساند كه البته براي من روشن بود از محاالت است. به هر حال او 
و گلسرخي هم در نشست امروز حاضر نشدند و جلسه باز هم به نصاب نرسيد. و وقتي در پاسخ به سؤال 
مهندس گلسرخي گفتم كه شهرياري و رزم خواه و دكتر اميري در جلسه شركت كردند جواب داد: پس به ما 
دهن كجي كردند؟ و همين جمله نشان مي دهد كه در ذهنش چه مي گذرد. و اين ها نمونه هايي است از رفتار 

نخبگان و اتفاقًا دلسوختگان اين كشور.

بعد از جلسه به عبدالحسيني زنگ زدم. به من گفت كه به خاطر خوردن غذاي بيرون مسموم شده و به طالفان 
هم نتوانسته برود. ساعت حدود نه هم به دفتر زنگ زده بود كه من به خاطر اينكه در جلسه بوده ام گوشي 

را بر نداشتم. 

فقه و سياست:  قانون پارلمان جايگزين فقه
امروز صبح ساعت حدود 4 صبح از خواب بيدار شدم. كمي به راديو انگليسي زبان گوش دادم و سايت هاي 
خبري را مرور كردم. در سايت خبري كلمه به نقل ار رونامه شرق گفتگويي با يك آخوند به نام داود فيرحي 
به مناسبت انتشار كتابش به نام »فقه و سياست« منتشر شده بود. آن را خواندم و خيلي لذت بردم. يك نسخه 
از آن ورداربذار كردم تا بعداً روي موضوع كار خودم. موضوع اين كتاب مواجهه فقه با دموكراسي در ايران 
معاصر بوده است. اين موضوع براي من بسيار اهميت دارد. چون فكر مي كنم كه فقه يك دستگاه خلق قواعد 
و قانون است كه در فرهنگ جامعه ما ريشه دارد و طي قرن ها اين مسؤليت را برعهده داشته است. اما در 
دهه هاي مدرن قرار شده است كه مردم يا نمايندگان آنان دست به خلق قانون بزنند و در اين روند يا سبب 
بي نظمي و بي قاعدگي شده اند يه به نيروهاي سنتي و راديكال مذهبي ميدان را واگذار كرده اند. تحليل من 
اين است كه طي دهه هاي اخير مردم و نمايندگانشان فناوري الزم براي توليد قوانين مناسب را بلد نبوده اند 
و يك چيز جعلي قرار بوده جاي فقه را بگيرد و طبيعي است كه شكست بخورد. اما اگر مردم و نمايندگان 
آنان با قانون پارلمان به معناي همان نظام دانشي براي خلق قواعد آشنا باشند ديگر نيازي به فقه نخواهند 
داشت. در نتيجه قانون پارلمان جايگزين فقه خواهد شد. اين يك حكم تاريخي بسيار مهمي است كه اگر 
بتوانم آن را مستدلل ارايه كنم كاري كارستان انجام داده ام. به همين خاطر تصميم گرفته ام كه اسنادي در اين 
زمينه گردآوري كنم و روي اين موضوع كار خواهم كرد و دو كتاب فقه و سياست و حكمت و حكومت را 

به زودي و به همين هدف خواهم خريد. 
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پيش از جلسه
شهرياري زودتر از همه و كمي قبل از ساعت 8 آمد. رزمخواه همراهش نبود. گفت كه او شركت نمي آيد. 
تعجب كردم. آنان با هم كار مي كردند و شريك بودند. اما حاال ديگر رزم خواه آنجا كار نمي كند. كمي بعد و 

سر ساعت 8 رزم خواه آمد. و چند دقيقه بعد از ساعت 8 هم دكتر اميري آمد. 

توضيح دادم كه چه كساني نخواهند آمد و در نتيجه جلسه باز هم به نصاب نخواهد رسيد. حرف من اين 
بود كه خوب، فرض كنيم كه جلسه به نصاب رسيد و پيشنهاد من هم مطرح و تصويب شد كه نصاب تعداد 
حاضران در هر زمان باشد. در اين صورت هم تعداد ما مي توانست همين 4 نفر باشد. در نتيجه مي توانيم با 
همين تعداد كار كنيم. تازه اينجا بود كه فهميدم بقيه با پيشنهاد نصاب تعداد حاضران به اين دليل موافق نيستند 
كه تصور مي كنند ادامه اين روند به انحالل مؤسسه در دست تأسيس خواهد انجاميد. به همين دليل بخش 
اصلي اين جلسه نيز صرف بررسي همين مسأله شد و دست آخر هم قرار شد كه مهندس شهرياري با اعضاء 
جلسه اي براي رسيدگي به اين مسأله تشكيل دهد. من با اين پيشنهاد هم به اين دليل مخالف بودم كه تجربه 
من نشان مي دهد تمام اعضاء به اين قواعد عالقه دارند و براي بسط و ترويج آن  هم فعالند اما وقت شركت 
در اين نشست  را ندارند بنا بر اين هر كار بكنيم نتيجه همين خواهد بود و بهتر است يا نصاب را كم كنيم 
يا اگر كساني قادر به شركت نيستند به صورت موقت استغفا بدهند. اما توضيح هاي من هم مورد قبول قرار 
نگرفت و پيشنهاد شهرياري به سه رأي مثبت به تصويب رسيد. صورتجلسه ششم كه در آدامه آن را ورداربذار 

مي كنم اين قضايا را به خوبي پوشش مي هد: 

صورت ششمين اجالس كارگاه هم انديشي عرف پارلماني
يكشنبه 2 تير 1392

ششمين اجالس عادي كارگاه هم انديشي عرف پارلماني، روز يكشنبه 2 تير 1392 در دفتر »كارگاه هاي اموزش 
دستورنامه رابرت« )كادرها( با حضور آقايان دكتر اميري،  مهندس محسن رزم خواه، مهندس شهرياري و اينجانب 
منشي موقت برگزار شد و به نصاب نرسيد و در نتيجه پيشنهاد همراه با اخطار قبلي منشي موفت مبني بر اصالح 
نصاب گروه به »افراد حاضر در هر زمان«  مطرح نشد. ظاهراً حاضران به غائبان عالقمند هستند و بر شركت آنان 

اصرار دارند. 

مصوبات
در اين جلسه، دكتر اميري پيشنهاد كرد كه »علل عدم حضور منظم اعضاء در جلسات گروه مورد بررسي قرار 
گرفته و از نتايج آن راهكارهايي مورد توافق ارايه شود كه همه به آن متعهد باشند«. در ادامه مهندس شهرياري 
اين پيشنهاد جايگزين را مطرح ساخت كه »براي بررسي علل عدم حضور منظم اعضاء گروه در جلسات، 
آقاي )جاي خالي( مسؤل تشكيل جلسه اي فوق العاده باشد تا حتي المقدور كليه اعضاء در جلسه مورد نظر 
حضور داشته باشند و زمان ادامه كار جلسات مورد بررسي قرار بگيرد. مكان اين جلسه متناسب با نطر اعضاء 
در نظر قرار خواهد گرفت«. مهندس رزم خواه پيشنهاد اصالح افزودن اين عبارت را داد كه »و راه  حل هاي 
گسترش تفكر عرف پارلماني نيز ارايه و تصويب گردد«. پيشنهاد اصالح مهندس رزم خواه به تصويب نرسيد 
و با تصويب تقاضاي محوز پس گيري پيشنهاد دكتر اميري، پيشنهاد مهندس شهرياري با سه رأي موافق و يك 

رأي مخالف به تصويب رسيد. 
در ادامه دكتر اميري براي پر كردن »جاي خالي«، مهندس شهرياري را معرفي كرد كه به تصويب رسيد و به اين 
ترتيب مهندس شرياري مسؤل برگزاري جلسه مورد نظر شد. اطالعات در مورد اين جلسه از طريق مهندس 

شهرياري در اختيار اعضاي محترم قرار خواهد گرفت. 

نكات آموزشي
1. در جريان طرح، مذاكره و تصويب پيشنهادهاي فوق، قواعد ناظر بر آن ها از قبيل طرح پيشنهاد اصلي، 
از  يكي  عنوان  به  خالي«  »جاي  ايجاد  پيشنهاد،  پس گيري  مجوز  تقاضاي  اصالح،  پيشنهادهاي  انواع  طرح 
زيرمجموعه هاي پيشنهاد اصالح، پيشنهاد ارجاع به كميته، انواع پنجگانه پيشنهاد »تقاضاها و سؤال  ها« مرور 

و تمرين شد. 
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2. در اين جلسه همچنين تفاوت هاي موجود در رونيههاي ثبت شركت ها در آمريكا و ايران به اجمال بررسي 
شد و با توجه به اين تفاوت ها، مفاهيم اساسنامه، آئين نامه و منشور ثبت شركتي مورد مقايسه قرار گرفت. 

آمريكايي  »كالج  امريكا و  پارلمانتارين  هاي«  ملي  »انجمن  اسناد  مندرج در  انگليسي هدف  متن  ادامه  3. در 
وكيالن پارلماني« به عنوان دو نمونه از بيانيه هدف در اختيار حاضران قرار گرفت و از آنان درخواست شد تا 
اين اسناد را به عنوان نمونه اي براي تدوين هدف گروه هم  انديشي عرف پارلماني مورد تأمل قرار دهند. اين 

سند براي تمام اعضاء ارسال شده است. 

گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضاي حاضر
الف: آقاي دكتر اميري

1. دكتر اميري در ارتباط به ترويج عرف پارلماني در ميان دوستان خود كار خاصي انجام نداده بود. داود حسيني 
نيز هر نوع تماس با دوستان وي را موكول به پيگيري دكتر اميري كرده است.

2. بعد از معرفي عرف پارلماني به تعدادي از دوستان مهندس رزم خواه هيج اقدام ديگري در اين زمينه صورت 
نگرفته است. 

2. آقاي مهندس شهرياري تلفن سه نفر از فعاالن »شوراي سازمان هاي جامعه مدني« را در اختيار داود حسيني 
قرار داد با اين همه، پيگيري قضيه براي دعوت از دوستان جهت شركت در كارگاه هاي پيش بيني شده بر عهده 

اعضاي محترمي است كه دوستاني را معرفي كرده اند. 

نشست بعدي ساعت 8 صبح روز يكشنبه 16 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 
دستور جلسه نشستي آتي به منشي موقت اعالم فرمايند. 

دستوركار نشست آتي عصر روز جمعه 14 تير ماه 1392 براي اعضاء ارسال خواهد شد. 

منشي موقت. داود حسيني
يكشنبه 2 تير 1392

خبرهاي خوب
در اين جلسه شهرياري به من گفت كه مي خواهد با دبيركل حزب عدالت و توسعه صحبت كند تا من به 
اعضاي آن حزب قانون پارلمان ياد بدهم. دبيركل اين حزب نوبخت است كه مردي خوش پوش و خوش 
فكر است و من هنگام انتشار دارو درمان با بردارش كه يك متخصص كليه است دمخور بوده ام. روحاني كه 
اخيراً رئيس جمهور شده از همين حزب است و نوبخت معاون روحاني در دفتر مطالعات استراتژيك است 

و ظاهراً شهرياري هم با اين حزب قاطي شده است. 

خبر خوب دوم اين كه شهرياري كه نقش كليدي اي در شوراي سازمان هاي جامعه مدني ايفاء مي كند دارد 
زمينه آموزش اين قانون را در آنجا هم مهيا مي سازد. به عالوه نام و تلفن سه نفر كه از فعاالن همين شورا 
هتسند به من داد اما من گفتم كه ديگر با اين افراد تماس نخواهم گرفت و اعضاء محترم خودشان مسؤليت 
سازماندهي به كارگاه هاي را بر عهده بگيرند. از بس اين مدعوان محترم رفتارشان بد بوده كه ديگر هيچ تمايلي 
براي پيگيري قضيه ندارم و اين نكته را در صورتجلسه اخير هم خاطر نشان كردم تا خودشان در اين قضيه 

دعوت از ديگران فعال تر شوند

واكنش دكتر آخوندي
نمي دانم اين نكته را در يادداشت هاي خود نوشتم يا نه كه در يك اقدام عجيب از دفتر دكتر عباس آخوندي 
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تماس گرفتند و يك وقت يك ساعته براي صبح روز چهارشنبه همين هفته براي ما تعيين كردند. نمي دانم 
بعدش چه خواهد شد. اما تا همين جا كه بعد از انتخابات پيگير قضيه شده بايد خوشحال بود. 

در مورد جلسه امروز
جلسه امروز خوب بود. خيلي آرام پيشنهادهايي مطرح شد و من كوشيدم روند را در مسير درست قانون 
پارلماني هدايت كنم. در واقع، اين روش جديد آموزش من است كه بهتر جواب مي دهد: مي گذارم افراد به 

همين روش بي قاعده حرفشان را بزنند و بعد مي كوشم بگويم قاعده چيست و چه بايد بكنند.  

در نشست امروز مهندس رزم خواه به دنبال طرح اين نكته بود كه اين جمع بايد براي آموزش عرف پارلماني 
به مردم و به ملت برنامه ريزي كند و از اين حرف ها. من هم گفتم مهندس، همين كه شماها در اين نشست ها 
شركت كنيد و در عمل قانون پارلمان را بياموزيد فعاًل كافي است. نخستين وظيفه اين گروه آموزش قانون 
پارلمان است و اين همه از طريق همين تمرين ها حاصل مي شود. صبر كنيم تا شما خودتان با اين قواعد به 
خوبي آشنا بشويد، بعد براي ديگران تصميم بگيريم. ظاهراً اين رويكرد من به ويژه مورد قبول و تأييد دكتر 

اميري و شهرياري هم قرار گرفته است و در عمل هم دارد جواب مي دهد. 

براي امروز كافي است. نوشتن همين يادداشت ها چقدر وقت از من مي گيرد. آيا كند و تنبل شده ام؟ 
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چهارشنبه 5 تير 1392
ديروز بعد از يك ماه و نيم انتظار بي نتيجه براي گفتگو با آقاي جمالي در مورد دومين شماره »اخبار كادرها«، 
اين شماره نشريه را همراه با يك نامه براي آقاي بهشتي ارسال كردم و نظر او را جويا شدم. بعد به ستاد 
اجرايي شوارياري ها رفتم تا در كارگاه آنان شركت كنم. يكي از بدترين كارگاه ها شد به خصوص كه در وسط 
كارگاه مهندس عطارديان هم زنگ زد و حالم را طوري گرفت كه نامه اي براي او هم ارسال كردم. شب هم 
كه اخبار سايت ها را خواندم و به خاطر اينكه روز قبلش )دوشنبه(  تولد آقا امام زمان بوده، »شخصيت « هاي 
برجسته اين مملكت حرف هايي در مورد آقا  امام زمان زده بودند كه در پايان روز احساس جوجه اي را داشتم 
كه روي آتش كبابش كنند. اما بنازم اين رو را! با خودم گفتم اتفاقًا به خاطر همين مشكالت فوق العاده عظيم 

و تقريبًا حل ناشدني است كه در اين سرزمين باقي مي مانم. مشروح اين فراز و فرودهاي عاطفي:

قهر جمالي!
هنوز در مورد تحليل علت قطع ارتباط آقاي جمالي ترديد دارم. البته، خودش با نوعي شرمساري ويژه خودش 
برايم توضيح داد كه نمي تواند در نشست ها شركت كند. به ويژه او كه آنقدر از نظر اخالقي به اين قول و 
قرار ها پايبند است. حاال ديگرن هم پا توي كفش كرده اند كه براي جمع كردن اعضاي گروه از جمله به او هم 
فشار وارد كنند. در اين مورد ترديدي نيست. اما براي بحث در مورد علت مخالفتش با انتشار اخبار كادرها 
دچار ترديدم كه مسأله فقط وقت باشد. فكر مي كنم او مي توانست در اين مدت يك ساعتي را براي بحث 
در اين مورد اختصاص دهد. به من چند بار هم قول داد اما بد قول شد. يادم هست آخرين بار گفت تا آخر 
اين هفته مي آيد اما نيامد و بعد از آن بود كه من ديگر دست از تماس هاي مجدد در اين زمينه كشيدم و پيش 
خودم گفتم بگذارم هر وقت فرصت كرد بيايد. آيا در اين بيش از يك ماه و نيم گذشته واقعًا فرصت نيافته 

است يا اينكه از نحوه ي برخورد عصبي من با خودش رنجيده خاطر شده است؟ 

در واقع وقتي تلفني و بي پرده به من گفت كه من با انتشار اين خبرنامه مخالفم، بحثي كه در ذهن من شكل 
گرفت اين بود كه به استناد كدام حق با اين حق من مخالفت مي كند؟ البته بعداً حدس زدم او به اين دليل با 
نشر اين خبرنامه مخالف است كه معتقد است من در داخل يك گروه به اعتبار اعتمادي كه اعضاي گروه به 
من كرده اند حضور يافته ام و حاال بدون كسب اجازه اوليه از آنان نشريه اي منتشر مي كنم كه خبرهاي داخلي 
آن گروه در آن منتشر شده است. پاسخ من به اين شبه اين بوده است كه من قباًل نيز اين كار را مي كرده ام 
و اخبار اين گروه را به گروه هاي ديگر و اخبار ساير گروه ها را به اين گروه منتقل مي كرده ام. در نتيجه، اوالً 
فعاليت هاي اين گروه و گروه هاي ديگر محرمانه نبوده اند. ثانيًا اخبار اين گروه ها تا كنون نيز از طريق دستور 
جلسات و صورت جلسات به صورت كتبي و از طريق گزارش هايي كه افراد مي داده اند به صورت شفاهي 
در سطح همين گروه ها منتقل مي شده است. حاال فقط شكل عضو كرده و مجموعه ي همان خبر ها در يك 
جا در اختيار همان افراد قرار گرفته است. اين توضيح من براي اينكه كار جديد و خالف اخالقي صورت 

نگرفته است. 

اما مي شود فرض كرد كه عده اي از اعضاي گروه به هر دليل با اين شيوه ي جديد انتشار اخبار موافق نباشند. 
به  اين صورت، يك شماره آن به صورت آزمايشي منتشر شد و هيچ كس جز جمالي مخالفت نكرد.  در 
عالوه، بنا به توصيه آقاي جمالي از همه خواسته شد كه اگر مخالفند خبري در مورد شخص آنان در اين 
خبرنامه منتشر شود خبر كنند. هيچ كس جز جمالي براي ادامه كار مخالفت نكرد. به عالوه در شماره دوم 
نيز آن اطالعيه و آن الزام هاي اخالقي در نشريه تعيين و تبيين شد. و اگر كسي مخالف باشد مي تواند نظرش 
را بگويد تا از ذكر نامش خود داري شود. پس كجاي كار من اشكال دارد؟ و چرا جمالي بعد از يك ماه و 
نيم براي گفتگو سر اين موضوع اين دست و آن دست مي كند؟ آيا فقط مسأله وقت مطرح است؟ يا از من 

دلخور شده است؟ 

من بنا را بر اين گذاشته ام كه بيش از اين با درخواست هاي مكررم وي را تحت فشار اخالقي قرار ندهم و صبر 
كنم هر وقت سرش خلوت شد با هم گفتگو كنيم. اما مي ترسم جمالي به خاطر عصبانيت من از من دلخور 
شده و تمايلي به طرح اين موضوع هم ندارد. اين دقيقًا سؤالي است كه جواب آن را ندارم و از شواهد نيز 
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چيزي دستگيرم نشده است. با اين همه، انتشار اين خبر نامه را آنقدر در اين شرايط مفيد ارزيابي مي كنم كه 
مايلم به هر ترتيب توليد و توزيع آن را دوباره از سر بگيرم و در عين حال هيچ كس را بهتر از جمالي براي 
مديرمسؤلي اين نشريه نمي شناسم و سخت معتقدم كه خوب است آقاي جمالي حتمًا مديرمسؤل افتخاري اين 
نشريه و ساير نشريات اين كارگاه و اين گروه ها باشد تا ابد. به همين دليل بدون مجوز او انتشار اين دست 
اخبار را به مصلحت خودم و گروه و آينده اين جنبش نمي دانم. از بس كه جمالي مديرمسؤلي توانا و كاربلد 

است و حضورش احتمال خطاها را تقريبًا به صفر مي رساند. 

چرا بهشتي؟
حتي اگر آقاي جمالي هم با انتشار دومين شماره »اخبار كادرها« موافقت مي كرد، تصميم داشتم پيش از توزيع 
يك نسخه از آن را به دست بهشتي برسانم تا نظرش را در مورد خالصه اي كه از گفتگو با او تهيه كرده بودم 
بپرسم. به خصوص مايل بودم پيش از انتشار نشريه وي با مضمون سرمقاله هم كه در واقع تعرضي به او 
است آشنا شود تا اگر توضيحي دارد بدهد. به همين دليل، وقتي واكنش جمالي به تأخير افتاد به نظرم رسيد 
كه نشريه را براي بهشتي ارسال كنم. چون فكر كردم در هر زماني كه مشكل با جمالي حل شود، نكات مطرح 

شده از سوي بهشتي تاريخ است و سرمقاله ي من هم اهميت خودش را حفظ خواهد كرد. 

البته، يكي از داليلي كه دومين شماره اخبار كادرها را قبل از توزيع براي جمالي فرستادم نكاتي بود كه به 
ويژه در تعرض با نظرات بهتشي در سرمقاله مطرح شده است. در اين سرمقاله من به »مدينه« اشاره كرده ام 
كه هم به معناي شهر است و هم بعد از هجرت محمد از مكه به يثرب، نام اين شهر به »مدينه« تغيير كرد 
و از نظر اسالمي هايي مثل بهشتي، همين تغيير نام نوعي آغاز تمدن اسالمي و تمدن بشري هم محسوب 
مي شود. اما من در آن سرمقاله كوتاه، تعريف كردم كه اگر متمدن به معناي شهروند مستقلي باشد كه تحت 
قواعد خودساخته - و نه خدا ساخته - عمل مي كند در آن صورت هر »مدينه « متمدن نيست. اين اشارات به 
صراحت برخي مفاهيم ديني را نابود مي كند. به همين خاطر ترديد داشتم كه آيا اسباب رنجش افراد مذهبي 
نخواهد شد؟ اين ترديد ها آنقدر جدي بود كه فكر مي كردم در صورت مخالفت بهتشي سرمقاله را اصالح يا 
عوض كنم. به همين خاطر در ارسال مطب براي بهشتي هم ترديد داشتم. اما ديروز كه پيش از ارسال خبرنامه 
براي بهشتي، سرمقاله را مرور كردم، نه فقط ترديد نداشتم، بلكه جمله آخر آن را هم به شكل زير تغيير دادم: 
با اين حساب »كادرها« وظيفه اي تاريخي عظيمي بر عهده خواهند داشت: ساختن تمدن و نه لرومًا رجوع به 
چيزي كه وجود ندارد! در حاليكه قباًل اين بود:  و نه لزومًا رجوع به آن. اين همه اطمينان خاطر در اين فاصله 

كوتاه؟ از كجا آمد؟

فقه و سياست
به نظرم نقش اصلي در اين تغيير موضع يا در واقع در اين تحكيم موضع را مباحثي سبب شده كه آخوند داود 

فيرحي در گفتگو با شرق و به مناسبت انتشار كتباش »فقه و سياست« مطرح كرده بود. 

در يادداشت هاي چند روز قبل در مورد اين كتاب مطالبي نوشتم. حاال بايد اضافه كنم كه در مورد ساز و كار 
روحانيت براي توليد قواعد مورد نياز افراد به مثابه مسلمان خيلي فكر كرده بودم. تقريبًا تمام محتواي ذهني 
عامه اهالي روستا هايي كه من مي شناختم، تا پيش از شكل گيري مناسبات و روابط جديد، توسط روحانيت 
توليد مي شد. اين مردم تصويري كه از جهان و تاريخ و انسان داشتند همان تصويري بود كه در حوزه ها توليد 
و از طريق روحانيت و از باالي منابر و ساير كانال هاي انتقال به روستائيان منتقل مي شد. بر اساس اين روايت، 
جهان توسط خدا خلق شد. بعد انسان و 122 هزار پيامبرش آمدند. بعد نوبت به محمد و اهل بيتش رسيد تا 

امروز كه همه منتظر ظهور آقا امام زمان هستند. همين. 

همين روحانيت، تقريبًا تمام قواعد رفتاري مورد نياز هر فرد مسلمان شيه يا سني را هم - از گور تا گهوار 
- توليد مي كرد. منطقه الفراق هم محدود بود هم كم اهميت و هم همين منطقه  نيز تحت تأثير فقه و شريعت. 
اما دو تا مسأله مطرح است: در برخي از جوامع مثل يونان باستان شهروند متولد شد كه خودش براي خود 
قانون خلق كرد كه با شريعت فرق داشت. مسأله دوم اينكه در دنيان مدرن در ايران نيز افرادي پا به تاريخ 
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گذاشته اند كه قباًل نبوده اند و نه فقه براي آنان شريعت توليد كرده و نه آنان شريعت فقها را مي پسندند. اين 
انسان هاي تاره متولد شده در كشوري باستاني نه به شريعت كه به قانون نياز دارند اما اين افراد مهارت توليد 
قانون عادالنه و منصفانه و بر مبناي خواست و ارده ي خودشان را ندارند. از يك زاويه، ريشه ي بحران هاي 
اخير در كشورهايي نظير ما اين است: ناكارآمدي شريعت و ناكارآمدي قانون. پس ما به كتابي نياز داريم به 

اين عنوان: قانون و شريعت، در نقد »فقه و سياست« 

قانون وشريعت
از مدت ها پيش به صرافت افتادم كه جامعه ي ما - كه دارد از دوران شريعت فاصله مي گيرد، مهارت توليد 
قانون را ندارد و قانون پارلمان مي تواند به جاي شريعت مطرح شود. در اين نكات بايد بعدها بيشتر مطالعه 
و كار كنم. اما فعاًل اشاره به اين نكته كفايت مي كند كه تأمالتم هر روز بيش از پيش مطمئنم مي سازد كه 
اگر تمدن را به معناي شهروند مستقل و آزاد تلقي كنيم، همانطور كه در سرمقاله دومين شماره اخبار كادرها 
گفتم، كم نيستند شهرهايي كه بي تمدن هستند. به خاطر همين كسب يقين بود كه ترديدم در انتشار سرمقاله 
به چنان يقيني بدل شد كه قبل از ارسال آن براي بهشتي، آخرين جمله ي آن را نه فقط تعديل نكردم كه بلكه 
آن را تيزتر و كاري كردم تا بهتر فرو برود. با اين همه، در نامه  جداگانه اي كه براي بهشتي نوشتم كوشيدم 
برخي نكات را مطرح كنم. به دليل اهميت نامه اي كه ديروز براي بهشتي ارسال كردم متن آن را ورداربذار 

مي كنم و به سراغ موضع بعدي مي روم:

استاد گرامي 
جناب آقاي بهشتي 

با سالم 

پيش نويس دومين شماره »اخبار كادرها« به پيوست خدمت شما تقديم مي شود. همانطور كه مالحظه خواهيد 
فرمود، اين شماره خبرنامه از نيمه اول ارديبهشت براي توزيع بين دست در كاران آموزش قانون پارلمان آماده 
شده بود اما به دليل مخالفت آقاي جمالي بحري از توزيع آن خودداري شد تا در مورد علت اين مخالفت 
گفتگو شود. متأسفانه در پي گذشت يك ماه و نيم، هنوز فرصت اين گفتگو فراهم نشده است. تصميم داشتم 
بعد از گفتگو با آقاي جمالي و پيش از توزيع آن، يك نسخه از اين شماره اخبار كادرها را براي شما هم 
ارسال كنم تا از نظراتان به ويژه در مورد خالصه اي كه از گفتگوي شما فراهم آمده، و نيز از نظر شما در مورد 
سرمقاله آن - كه در واقع نقدي به نظرات جنابعالي هم محسوب مي شود - با خبر شوم و بعد نسبت به توزيع 
آن اقدام كنم. من اميدوارم كه در روزهاي آينده فرصت گفتگو با آقاي جمالي فراهم شود. اما بسيار خوشحال 

خواهم شد اگر نظر جنابعالي را هم در خصوص موارد زير بدانم 
يك. اساسًا با انتشار چنين خبرنامه اي در چنين گستره اي و با چنين رويكردي موافق هستيد؟ 

دو. آيا متني كه از گفتگوي با جنابعالي تهيه شده مورد تأييد است؟ 
سه. آيا اشكالي كه با توصيه و رهنمودي رفع شود مشاهده مي فرماييد؟ 

با عنايت به واكنش هاي متفاوت اعضاي گروه در تهيه ي  اين نكته را ضروري مي دانم كه  پايان تذكر   در 
گزارش مورد بحث، رويه هاي ديگري مطرح شده است كه متأسفانه به دليل عدم حصول نصاب در مجامع 

گروه امكان طرح و تصويب آن ها فراهم نشده است. 

 با خبرم كه اين ال نامه ها مستقيمًا به دست جنابعالي مي رسد. آيا اين امكان وجود دارد كه پاسخ مكتوب اين 
نامه را از همين طريق داشه باشم يا به بنده افتخار مي دهيد كه از محضرتان فيض ببرم؟ 

قربان شما. داود 

از طريق نامه فوق چند هدف جانبي نيز پيگيري شده است: اول اينكه چطور اين هدف  متعالي با رفتار هاي 
دوستان فشل شده است. دوم اينكه حتي افرادي بسيار متعالي مانند جمالي و خودش چطور به برخي قول و 
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قرار هاي ساده نيز متعهد باقي نمي مانند. خود آقاي بهشتي قول داد كه در نشست هاي هم انديشي شركت كند. 
اما فقط در دو نشست شركت كرد و توضيح اش براي نيامدن اين بود كه فرصت ندارد. و سوم اينكه چقدر 
زمبنه براي كار هست و انجام آن ها با چه موانعي مواجه مي شود. به هر حال، اميدوارم ارسال اين خبرنامه هم 

براي جمالي و هم براي بهشتي كه هر دو از افراد كم نظيراند، منشأ اثر خير شود. 

نشست سه شنبه 4 تير 
به خاطر ندارم كه نشست ديروز كارشناسان ستاد شوراياري ها نشست چندم بود؟ بايد براي نشست بعدي 
بررسي كنم و شماره آن را در آورم. اما نشست ديروز از يك نظر بدترين نشست ها بود. گرچه عليپور اصرار 

داشت كه به دليل نكاتي كه در آن مطرح شد يكي از نشست هاي خيلي خوب بود. 

 اين نشست بعد از چند جلسه تعطيلي به خاطر انتخابات شوراي شهر برگزار شد. نكته ي شادي آور اين بود 
كه مسجدجامعي و ليست اصالح طلبان كه وي سرليست آن بود حدود 13 تا 14 رأي آورد. دو سه رأي كم تر 
از بيش از نصف. دليل خوشحالي ما هم اين بود كه مسجد جامعي حامي شوراياري و ستاد و عبدالحسيني 
شوراياري ها  ستاد  تركيب  خورد  هم  به  و  عبدالحسيني  رفتن  به  منجر  قطعًا  جامعي  مسجد  رفتن  و  است 
خانم  مي شد. حتي  امور  ساير  و  دستورنامه  كتاب  و خريد  كارشناسان  كارگاه  نامشخص شدن وضعيت  و 
محجبه اي مثل طاعتي كه در نيروهاي امنيتي و انتظامي رفت و آمد دارد پيش از انتخابات نامه ي تعدادي از 
هنرمندان سينما در حمايت از مسجدجامعي را براي من فرستاد. به هر حال، عبدالحسيني كه خوشحال بود 
هرچند او اگر از اين ستاد برود درآمد بيشتري مي تواند كسب كند. اما ظاهراً آدمي بسيار جديد در ساختن 

دموكراسي است. اما در همان اول جلسه حرفي زد كه بد جوري دلم را شكست.

وقتي وارد اتاق كنفرانس شدم او و خانم طاعتي در اتاق بودند. سالم و احوالپرسي. بعد عليپور هم آمد. يك 
رو بوسي حسابي كه حاكي از عالقه بود. خوشحالم كه كمي اودكلن خوشبو مصرف كرده بودم. بعد از رأي 
اصالح طلبان پرسيدم. فكر كنم گفت: 13 تا 14 نفر. گفتم خوب با دو نفر ديگر هم مي توانند به تفاهم برسند 

و اكثريت را كسب كنند. 

تضاد تاريخي خيال و واقعيت
افراد در مجمع حاضر  بود:  رابرت  نامه  تأثير دستور  بيشتر تحت  داشتم  از صحنه شطرنج  تصوري كه من 
مي شوند. نامزدهاي مقام رياست معرفي شده و رأي گيري آغاز مي شود. خوب. نفر اول كه البد از اصطالح 
طلبان است به اكثريت دست نمي يابد و براي كسب اكثريت با جرياناتي كه دو سه رأي دارند وارد مذاكره 
مي شوند براي مصالحه تا نامزد اصالح طلبان به اكثريت برسد و رئيس شورا شود. اما توضيح عبدالحسيني 
به كلي با اين تصوير ذهني تضاد تاريخي و تمدني داشت. او به من گفت كه مذاكره حول اين است كه كدام 
جريان رئيس شورا و كدام جريان شهردار انتخاب كند. سعي كردم برايش قواعد دستورنامه را توضيح بدهم:  
در مجمع نامزدها بايد اكثريت آراء رأي دهندگان را كسب كنند و چون اصالح طلبان اكثريت ندارند بايد با 
يكي دو نفر از اقليت مذاكره كنند. او حرفم را تأييد كرد. من توضيح دادم:  در جريان همين مذاكرات است 
كه برنامه ها با هم ائتالف مي كنند. او لبخند معناداري زد و گفت. اما اينجا از برنامه خبري نيست. مي گويند 

30 هزار متر تراكم بدهيد تا رأي بدهيم!

بله. واقعيت كشور ما اين است. اگر كسي هم وارد شوراي شهر مي شود بيشتر براي اين است كه از اين نمد 
كالهي براي خودش بدوزد. دقيق يادم نيست كه رقم تراكمي كه عبدالحسيني گفت 30 هزار متر بود يا هكتار. 
مهم نيست. مهم اين است كه محور مذاكرات بين دو جريان منافع شخصي و گروهي است و نه برنامه هاي 
متفاوت براي اداره شهر. بعد هم، صرف نظر از اينكه كل ساختار سياسي ما فشل و بدبخت است و اين وصله 
پينه ها هيچ نقشي نخواهد داشت، اما فرض اين است كه اگر جرياني به اكثريت دست يافت، بتواند مدت 4 
سال شهر را مديريت كند. اين چه نوع تقسيم عنائم است كه : رئيس شورا از يك جريان و شورا از جريان 
ديگر. خوب مي توان تصور كرد كه حاال با رفتن قالي باف چطور تمام دست نشاندگان او از شهرداري اخراي 
خواهند شد و افرادي از جناج اكثريت به اين مقامات و قراردادها و امكانات بي حساب و كتاب خواهند رسيد. 
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ضربه دوم
ضربه دوم را عبدالحسيني وقتي وارد كرد كه بعد از ماچ و روبوسي گفت مسجدجامعي برايش ساعت 2/30 
جلسه ي ناخواسته اي گذاشته و بايد برود. بعد برايم توضيح داد كه فكر كرده اگر اين جلسه را برگذار نمي كرد 

بين آن ها فاصله زياد مي شد و چه بسا كار از دست مي رفت. 

در اين كه عبدالحسيني حسن نيت و هوشياري را با هم دارد و قلبًا يك دموكرات واقعي است ترديد ندارم. به 
نظرم روز به روز دوستي ما عميق تر مي شود. با اين همه، در مقام دبير ستاد مجبور است از نيروهايش براي 
كارهاي بر زمين مانده استفاده كند و در عين حال كارگاهي آموزشي نيز براي آنان داير كند كه حاال معلوم 

نيست چقدر مورد عالقه اشان باشد. 

به هر حال، با رفتن عبدالحسيني كارگاه تق و لق شد. چند دليل دارد:
اوالً مدت هاست كه با مداخله هاي عبدالحسيني و شايد به خاطر فشاري كه از سوي بچه ها وارد مي شد، مسير 
كالس از روندي كه قباًل طراحي شده بود عضو شد. قباًل قرار بود كه بچه هاي وقتي قواعد اوليه براي تصويب 
يك طرح را ياد گرفتند طرح آموش قانون  پارلمان به اعضاي شوراياري ها را به بحث بگذاريم. من طرحي 
چند صفحه اي هم در اين زمينه تدوين كردم. اما هدف كارگاه ها از آن تاريخ عوض و متناسب با شرايطي 
تحميلي از بيرون، اين هدف نيز هر از ماه تغيير كرد. به همين دليل كارگاه ديگر نه برنامه مشخصي دارد و نه 
هدفي. و در هر جلسه هم كشمكشي زير پوستي بين عبدالحسيني به عنوان كارفرما و من به عنوان مربي در 
مي گيرد كه معموالً راه به جايي نمي برد. ديروز با رفتن او يك طرف اين االكلنگ خالي بود و من هم سفت 

روي جاي خودم نشستم با اين معنا كه خوب وقتي رئيس نيست من هم نمي دانم چه بايد كرد؟ 

ثانثًا آقاي نيك فالح مرخصي بود و خان شرفي هم مريض بود. و آن خانم جديد هم نيامده بود. 

ثالثًا قرار بود خود آقاي عبدالحسني در مورد اساسنامه گزارش بدهد كه او هم نبود. 

خالصه كارگاهي از اين بي برنامه تر و بي هدف تر در عمرم نديده بودم. به همين خاطر شروع كردم به استماع 
گزارش اعضاء در مورد اينكه براي معرفي قانون پارلمان چه كرده اند. خالصه آن:

آئان  است.  كرده  پارلمان صحبت  قانون  مورد  در  مهم  از شخصيت هاي  نفر  با حدود 15  كه  عليپور گفت 
عالقمندان شده اند. اما نمي داند با اينان چه بايد كرد؟ قرار شد تلفن آنان را به من بدهد و من با آنان تماس 
بگيرم و عرف پارلماني به آنان معرفي كنم و بعد از آن تصميم بگيريم كه چه بايد كرد:  آيا در كارگاه هاي من 

شركت كنند يا كار ديگري انجام شود؟

بقيه  بچه ها كار خاصي نكرده اند. اما قرار شد به فكر باشند. 

فقه و قانون
بعد نمي دانم به چه بهانه اي بحث را كشيدم سر اهميت اين قواعد به مثابه مهارت ايجاد قواعد و قانون براي 
هر جمعي. و بعد توضيح دادم كه زندگي در روستا ها چگونه بود و چطور تمام قواعد مورد نياز مردم به عنوان 
افرا مسلمان از سوي روحانيت و مراجع توليد مي شدند. اين قواعد از گهواره تا گور را پوشش مي دادند و 
تمام آن ها نيز به روشي منظم از درون قرآن و سنت و حديث استخراج مي شدند. اما با توسعه ي جامعه جديد 
و گسترش عرصه هاي مباح و خارج از قلمرو فقه و نيز خارج شدن بسياري از شهروندان از اين نظام توليد 
قواعد، اكنون با انبوه مردمي طرفيم كه نه به فقه اعتقادي دارند و نه فقها براي آن  مردم و آن عرصه ها قانون 
و قاعده تعريف كرده اند. در نتيجه ما با جامعه اي بي قانون و بي قاعده مواجه هستيم. بعد توضيح دادم كه چرا 
خلق اين قواعد در واقع خلق تمدن است. و چرا جامعه امروز ما به جاي فقه و شريعت به اين مهارت براي 

ايجاد قانون و قاعده در تمام جماعت ها و جمعيت ها نياز دارد. 
بعد از توضيح هاي من عليپور به زبان آمد كه اين نكات او را عميقًا تكان داده است. فكر مي كنم حرفم را 
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بهتر از سايرين فهميد. اما خانم ميالني كه معموالً واكنش هايش را بروز نمي دهد. خانم طاعتي كه بيشتر غرق 
كشمكش هاي عاطفي با آقاي مظاهري است و آقاي سفيري نيز كه ظاهراً مغزش به چيزهايي كه عالقه نداشته 

باشد واكنشي نشان نمي دهد. 

سند فور آل
با اين همه در جلسه ديروز دو سه مورد انتقادها و كنايه هاي تند و تيزي به مذهب زدم. يكي موقعي بود كه از 
مباني مشروعيت شريعت حرف مي زدم: چرا من بايد اين طور عمل كنم؟ چون خدا گفته؟ خدا به كي گفته: 
به پيامبرش محمد؟ خوب چرا پيامش را »سند فور آن« نزد؟ اين سؤال را از سفيري پرسيدم. او هم با لحن 

ملتمسانه اي گفت:  آقاي حسيني ما پرونده داريم. آن را سنگين تر نكن. همه خنديديم. 

گل گرفتن در خانه مراجع
آنجا هم كه در مورد روش انتخاب مرجع اعلم حرف مي زدم تا نشان دهم كه حتي در آن سطح هم ما به اين 
قوانين نياز داريم و حتي مراجع تقليد ما هم روشي براي حل اختالف هاي خودشان ندارند، توضيح دادم كه 
ديديد در خانه آيت اهلل منتظري و آيت اهلل آذري قم را گل گرفتند. چرا؟ چون گفته بودند كه به نظر آنان فالني 
مرجع اعلم نيست. همين. آيا اين است روش مراجع ما براي تعين مرجع اعلم؟ بعد با نگاه به خانم طاعتي 
توضيح دادم كه بالخره چند مرجع در قم هستند كه بايد از بين خودشان يك نفر را به عنوان مرجع اعلم 
انتخاب كنند آنان با چه روشي اين كار را مي كنند؟  اگر اختالف نظر داشتند راه ديگري جز اين وجود دارد 
كه كنار هم بنشينند و نظرات هم را بشنود و بعد هم تابع نظر اكثريت شوند؟ همين كاري كه اسقف ها براي 
انتخاب پاپ مي كنند و بعد دو سفيد اعالم مي كند كه رأي گيري انجام شده؟ آيا مي دانيد كه آنان مكلفند تا 50 
سال داليل رأي دادن يا ندادن خود را به يك فرد به عنوان راز محفظ نگه دارند؟ اين روش را مقايسه كنيد 
با روش مراجع ما براي تعيين مرجع اعلم كه كارشان به كجاها كشيده مي شود. به نظرم اين حرف ها بيش از 
همه آقاي عليپور را تحت تأثير قرار داد. چون يك جاي ديگر به زبان آمد كه اين نكات حاصل دهه ها تالش 
و تحقيق شماست. فكر مي كنم حرف بي ربطي نزد. در حاليكه سفيري و مظاهري متوجه عمق نكاتي كه گفتم 

نشدند. با اينكه ظاهراً كتاب فق و سياست را هم خوانده اند. يا دست كم ديده اند. 

تلفن عطارديان
وسط كارگاه بود كه خانم آليس بااليان منشي عطارديان به همراهم زنگ زد. به او گفتم كه در يك كارگاه 
هستم. اما اصرار داشت كه با عطارديان صحبت كنم. و كردم. گله داشت كه در گزارش مربوط به نشست 
شوراي سازمان هاي جامعه مدني نمايندگان هفت نفر از كانديدهاي در نشست حاضر شده بودند اما من در 
گزارشم نوشته ام چهار نفر. خيلي ساده توضيح دادم كه خوب اشتباده كردم. تصحيح مي كند. ترديد داشت كه 
چطور اشتباه كرده ام؟ جواب دادم خوب اشتباه كردم. اول چهار نفر آمده بودند. اين رقم در ذهنم مانده بود. 
بعد زياد شدند. اما اين بخش يادم نمانده بود. خبر را اصالح مي كنم. حرف ديگري نداشت. اما قر و لندي 
كرد كه معنايش اين بود:  داري كم كاري مي كني. به عالوه مي داند كه با اين نمايش ها تمايل زيادي ندارم. 
اما دوست دارد كه من به اين سن و سال به عنوان يك خبرنگار جوان بدوم و از اين مراسم عكس بگيريم و 

گزارش مبسوط آن را چاپ كنم. 

به هر حال، روابط با مهندس عطارديان نيز بايد روعن كاري شود. متني را برايش ارسال كردم كه براي حفظ 
در تاريخ جنبش  كادرها در ادامه ورداربذار مي كنم: 

جناب آقاي مهندس عطارديان 
دبيركل محترم كعاصكا 

سالم 
در خصوص نكاتي كه تلفني اظهار داشتيد اجماالً به استحضار مي رساند 

يك. پيرو دستور جنابعالي بعد از آنكه از دريافت مطالب از آقاي دكتر عليزاده خبري نشد، با ايشان تماس 
گرفتم و خواهش كردم مطالب و عكس نخستين نشست  شورا را پيرو دستور جنابعالي براي چاپ در وب 
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سايت پيام كارفرمايان براي من ارسال كند. اما خبري نشد 
دو. روزهاي سه شنبه  هر هفته نيز از ساعت 2 تا 4 در نشستي بايد حاضر شوم كه لغو آن از اختيار من خارج 
است. به همين خاطر خبرنگاري را براي تهيه عكس و ضبط گفتگو ها دعوت كردم اما بد قولي كرد و نيامد. 
سه. چند دقيقه قبل از ساعت 2 روز سه شنبه بار ديگر قضيه را تلفني براي آقاي دكتر عليزاده شرح دادم 
و ضمن تشريح مشكالت، از او بار ديگر خواهش كردم كه تعدادي عكس و يك كپي از نوار مذاكرات يا 

گزارش نشست را به من هم بدهد. قول داد اما عملي نشد 
چهار. جلسه اصلي را كه خودم همراه با عكاس آمدم و گزارش و متن بيانيه آن در وب سايت منتشر شد. 

پنج. اگر گزارش تهيه شده مطلوب نيست، با اذعان به اينكه به عنوان سردبير وظيفه ي خود مي دانم مطالب 
مطابق ميل شما و نه خودم، در سايت منتشر شود، بفرماييد چه كنيم تا مطلب دلخواه شما شود؟ 

از اين ماجرا تهيه شود، تقاضا دارد دستور فرماييد يكي از  اگر فكر مي كنيد الزم است گزارش مشروحي 
دست در كاران يا مسؤالن شوراي سازمان هاي جامعه مدني يك كپي از صورت مذاكرات يا نوار ضبط شده 
در اختيار سايت پيام كارفرمايان بگذارند تا مشروح گزارش آن پس از رؤيت جنابعالي در سايت منتشر شود. 
شش. در مورد حضور من در اين شورا، اگر چهار سال بعد فراموش نشدم، نظراتي دارم كه تقديم خواهم كرد 
قربان شما. داود

اين ضربات براي آنكه حال آدم گرفته شود خيلي هم زياد است. اما وقتي سايت ها و خبرهاي مربوط به 
امام زمان را خواندم - به خصوص حرف هايي كه بزرگترين سياست مرد تاريخ معاصر ايران يعني هاشمي 
رفسنجاني در مورد امام زمان زده بود -  ديگر خيلي حالم گرفته شد. نمي توانم وضعيت خودم را تشريح كنم. 
به خاطر ندارم قباًل دچار چنين وضعيتي شده باشم. يك حالي بسيار عجيب از نا اميدي مطلق. در همين حالت 
بود كه به صورت تصويري خودم را مشاهده كردم: عده اي مثل يك جوجه پوستم را كننده و دارند روي آتش 
كباب مي كنند تا بخورند. چنين جوجه اي براي دفاع از خودش چه مي تواند بكند؟  خيلي از آن مرحله گذشته 
كه چنين جوجه اي احساس خطر كند و از دست خطر در برود! احساس نا اميدي من مانند احساس نااميدي 

چنين جوجه اي بود: كار از اميد خيلي گذشته، جوجه!

اما عجيب تر اين بود كه درست لحظاتي بعد احساس كردم بسيار خوشحالم كه چنين مشكالت عظيمي در اين 
جهان هست و من فرصت دارم كه با آن دست و پنجه نرم كنم. و اين تصوير در ذهنم شكل گرفت:  كويري 

بي انتها كه دارم در آن يك بوته گون مي كارم به اين اميد كه باغچه اي بسازم كنار طوفان هاي عظيم شن. 

ساعت 11/30 با دكتر عباس آخوندي قرار دارم و بعد از ظهر نيز كارگاه معلمان. گزارش اين  رويدادها را 
بعد خواهم نوشت. 
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پنجشنبه 6 تير 1392
ديروز كارگاه معلمان خوب نبود اما به نتايج خوبي منجر شد. امروز پاسخ مثبت آقاي بهشتي رسيد. بعد فكر 
كردم خوب است نامه اي به آقاي جمالي بنويسم و از او بخواهم كه مسأله مخالفتش با انتشار دومين سماره 
اخبار كادرها  را روشن كند. امروز بعد از ظهر ساعت 3 كليات عرف پارلماني را به دكتر شيرازي و دكتر 
گلشن معرفي كردم. قرار شد براي ادامه گفتگو شنبه ساعت 3 نيز به مطب او كه يك سالن معماري خودروو 
هم هست، بروم. اين گفتگو ها قرار است منجر به اين شود كه قانون پارلمان را به اعضاي كميته فرهنگي 
انجمن دندانپزشكان آموزش بدهيم. امروز همچنين كتاب »فقه و سياست« آقاي داود فيرحي را خريدم. قباًل 
در ذهنم بود كه چيزي با عنوان »قانون و شريعت « بنويسم و در آن توضيح دهم كه چرا قانون را بايد خود 
مردم و براي خودشان بنويسند و نيازي به شريعتي فقها نيست. اما فكر كردم به جاي پا توي گفش آخوند ها 
كردن و حساسيست آنان را برانگيختن بهتر است با چراغ خاموش و با تمام قدرت مهارت خلق قانون را به 
مردم ياد داد. در آن صورت ديگر نياي به فقه نخواهند داشت. در ادامه رويدادهاي فوق را با توضيح بيشتري 

روايت مي كنم. 

نشست هشتم معلمان
عصر روز چهارشنبه نشست هشتم كارگاه آموزش دستورنامه رابرت در دفتر برگزار شد. از اول تا آخرش پر 

از نكته هاي قابل تأمل بود. 

1. وقتي اعضاء جمع شدند از آقاي كاكازاده خواستند برايشان آواز بخواند و او هم كه انگار منتظر اين دعوت 
بود زد زير آواز و چندتا از ترانه هاي شجريان و گلپا را خواند. به نظرم اين ها تالش هايي است براي حفظ 
جمع. سعي مي كنند وقتي دور هم جمع مي شوند خسته نشوند و به همه خوش بگذرد. خوب. اين هم يكي از 
شگردهاي ايراني هاست براي جمع شدن. بعد توجه كردم ديدم همين جمع به صورت گروهي در نشست هاي 
و برنامه هاي ديگري نيز حاضر مي شوند. در واقع يك گروه براي انواع فعاليت هاي فرهنگي و تفريحي و 

خوش گذراني در معناي اسالمي آن. 

2. خانم رحيمي، خانم دهقان، آقاي خدايي، آقاي هاشمي و خانم مهندس حسين نژاد و خانم ايزديان نيامدند 
در عوض بعد از چند جلسه خانم اربابي آمده بود كه بعداً متوجه شدم يكي از بهترين دبيران فيزيك است و 

خانم نقي ئي هم يكي از بهترين دبيران رياضي. 

به هر حال، با نيامدن خانم حسين نژاد كه پيشنهاد اصلي را داده بود و آقاي هاشمي كه پيشنهاد اصالح اوليه 
را داده بود، ادامه بحث در مورد پيشنهاد اصلي فاقد جذابيت مي شد. به همين دليل، به محض اينكه خانم 
نقي ئي به من گفت اين دو نفر نخواهند آمد، به هم ريختم و مدتي دچار بي برنامگي شدم. و تا آخر نيز اين 

برنامگي ادامه يافت. 

3. نكته جالب طرح سؤال خانم رئيسي بود. اگر در يك نشست توده اي، برگزار كنندگان نشست هدفي را 
تهيه كردند، اما در نشست دوم، مدعوان بخواهند هدف را اصالح كنند مي شود يا نه؟ من گفتم نه. اما آقاي 
مرد اصرار كرد كه مثل ساير پيشنهادها مي شود آن را اصالح كرد. ديدم بايد از مفاهيمي كه به كار برده ايم 
ابهام زاديي مي كرديم. منظور من از »نه« اين بود كه پيشنهاد جديد نمي شود داد اما منظور آقاي مرد اين بود 
كه در چارچوب هدف اعالم شده مي شود آن را اصالح كرد به نحوي كه به يك پيشنهاد جديد تبديل نشود

4. موضوع بعدي اصرار آقاي مرد در مورد قابل مذاكره بودن يا نبودن پيشنهاد اخطار و فرجام بود. من گفتم 
قابل مذاكره است. او مي گفت نيست. بعد كه به جدول مراجعه كردم ديدم دو اخطار داريم با دو حكم مختلف 

در مورد قابل مذكره بودن آن ها. 

5. پايان جلسه بار ديگر روش تدريس من را زير سؤال بردند. گويا حاشيه روي هاي من افراد را ديوانه مي كند. 
خصوصيت ذهني من كه كل گراست. اين خصوصيت ذهني بد جوري در عمل هم باعث مي شود همه چيز 
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را قاطي كنم و مخاطب گيج و سردرگم مي شود. اين عيب روش كار من است و به ويژه معلم ها كه كارشان 
همين است به خوبي متوجه مشكل مي شوند و عتراض مي كنند. 

6. اما در عين حال، كارگاه من هم با يك كالس فرق هاي اساسي دارد. در يك كالس شرح درسي هست براي 
چند ساعت، بعد امتحان و دادن نمره كه مشخص مي كند بعضي ها درس را خوب ياد نگرفته اند و بعضي ها 
هم خوب ياد گرفته اند و كالس تمام مي شود. اما در كارگاه هاي من قرار است كادرهاي قوي براي ايجاد 
سازمان هاي بزرگ تربيت شوند. يا در كادر معلمان قرار است يك انجمن بزرگ ايجاد شود براي ترويج و 

آموزش دستورنامه رابرت. 

7. بعد از ختم كارگاه بار ديگر در مورد روش تدريس بحث شد و بعضي از اعضاي كالس به انتقادهاي خود 
ادامه دادند. كالس شرح درس و يك برنامه مشخص ندارد. در حاليكه من فكر مي كنم برنامه ما اين است كه 
يك انجمن ايجاد كنيم و به مرور كه جلو مي رويم قواعد بيشتري را نيز تمرين مي كنيم و به خاطر مي سپاريم. 
و تا به حال هم همين مسير را طي كرده ايم و خوب بوده است. با اين همه، بعد از ختم جلسه ساعت ها به 
مشكالت و راه حل آن ها فكر كردم و طبق معمول صبح با دامني پر از جواب از خواب بلند شدم. جواب ها 
روشن بود: دادن مسؤليت به كساني كه انتقاد مي كنند. همين اصل باعت شد كه صورتجلسه هشتم معلمان به 

شكل كاماًل متفاوتي تنظيم و ارسال شود. آن را ورداربدار مي كنم: 

صورت هشتمين اجالس كارگاه معلمان
چهاشبنه 5 تير1392

هشتمين اجالس كارگاه آموزش دستورنامه رابرت معلمان )كادر معلمان( روز چهارشنبه 5 تير 1392 با حضور
الف: خانم ها: 1( اربابي، 2( پرنيان، 3( توكل، 4( جوانمردي، 5( رئيسي، 6( نقي ئي

ب. آقايان: 7( آزادگان، 8(كاكازاده، 9( مرد 
برگزار شد. 

با توجه به غيبت ارايه دهندگان پيشنهاد اصلي )خانم حسين نژاد(  و پيشنهاد اصالح اوليه )آقاي هاشمي(، هرچند 
از نظر حقوقي امكان ادامه مذاكره در خصوص موضوع اصلي مانده از اجالس قبلي وجود داشت، اما از نظر 
آموزشي ترجيح داده شد از مذاكره در خصوص »بيانيه هدف« خود داري و قواعد آموزش داده شد مرور شود. 

با تأكيد بر اينكه تا ارايه قواعد ناظر بر تدوين و تصحيح و تصويب صورتجلسات، و نيز، تا تدوين و تصويب و 
امضاء اساسنامه انجمن در دست تأسيس، از  صورتجلسه و دستوركار به عنوان ابزارهاي كمك آموزش استفاده 

مي شود، در ادامه تكاليف زير به اطالع مي رسد: 

)اخطار دستور( و قسمت 24  ترتيب قسمت 23  به  كه  نقي ئي درخواست مي شود  و  اربابي  از خانم ها   .1
)فرحام( را با دقت مطالعه كنند و طرح پيشنهادي خود به عنوان شرح درس براي اين دو قسمت را به صورت 

مكتوب تدوين و تكثير كرده و به اجالس دهم گروه ارايه دهند. 
)اخطار دستور( و قسمت 24  ترتيب قسمت 23  به  آقاي مرد درخواست مي شود كه  از خانم توكل و   .2
)فرجام(  را با دقت مطالعه كرده و در اجالس نهم گروه به ترتيب اين دو پيشنهاد را در كارگاه تدريس كنند.

3. از تمام اعضاي گروه درخواست مي شود كه دو قسمت مذكور در بندهاي فوق را با دقت مطالعه كنند و 
سؤال هاي خود را در اجالس نهم از تدريس كنندگان مباحث مورد نظر بپرسند 

4. از خانم جوانمردي درخواست مي شود قسمت 12 )پيشنهاد اصالح( را با دقت مطالعه كند و در اجالس 
دهم به سؤال هايي كه از سوي مربي و ساير اعضاء مطرح خواهد شد پاسخ دهد

• خاطر نشان مي شود متن ويرايش شده ي قسمت هاي 23 و 24 طي يكي دو روز آينده از طريق ايميل براي 
تمام دريافت كنندگان ارسال خواهد شد. 
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• اگر خانم اربابي و خانم نقي ئي كه مسؤل تهيه شرح درس پيشنهادي براي اين دو قسمت هستند، در درك 
متون دچار مشكل شدند اعالم كنند تا متن انگليسي اين دو قسمت نيز تقديم آنان شود. 

• دستور اجالس نهم با توجه به تكاليف فوق تدوين و عصر روز دوشنبه هفته آينده براي دريافت كنندگان 
ارسال خواهد شد.

همين جا از خانم نقي ئي درخواست مي شود شماره هاي تماس خانم ها اربابي، جوانمرد، توكل و آقاي مرد 
را در اختيار منشي موقت قرار دهد تا اگر دريافت اين صورتجلسه را اعالم نكردند، به صورت تلفني هم از 

دريافت اين نامه از سوي نامبردگان اطمينان حاصل شود. 

پيشاپيش از مساعدت شما در بهبود روش ترويج و تمرين قواعد قانون پارلمان صميمانه سپاسگذاري مي كند. 
با احترام 
منشي موقت داود حسيني 
پنجشنبه 6 تير 1392

يكي ديگر از ابتكارات اين بود كه لينك ده ها كتاب انگليسي كه در شرح دستورنامه رابرت تدوين شده براي 
اعضاي كارگاه معلمان ارسال كردم و در مقدمه نامه ام نيز نوشتم اگر در درك كتاب اصلي دچار مشكل هستيد 
تنبلي ذهني  اما به نظرم  مي توانيد به اين كتاب ها مراجعه كنيد. قصدم ارعاب دانش آموزان نبود و نيست. 
خودشان را فرا فكني مي كنند. وگرنه فردي مثل حسين نژاد هنوز نگفه ام »ف« مي گويد »فرحزاد«. اما يك 

مطلب ساده را اگر ده بار هم تكرار كنم فردي مثل خانم دهقان متوجه نمي شود. 

چالش با نقي ئي
معمول  طبق  زد.  زنگ  نقي ئي  خانم  پيش  ساعت  نيم  كه حدود  بودم  يادداشت ها  همين  نوشتن  در جريان 
دغدغه اش اين است كه بعضي از اعضاء گروه را ترك كنند. البته اين نگراني من هم هست. اما برايش توضيح 
دادم كه حتي در انجمن پارلمانتارين هاي آمريكا نيز اعضاء رده بندي شده اند و عده اي عضو عادي هستند 
كه فقط 120 صفحه ي اول را بلد هستند. عده  اي رده دوم، عده اي در رده سوم و عده اي نيز مجتهد. و گفتم 
كه مجتهد ها را كميته اي گواهي مي كند كه يكي از اعضاي آن هنري مارتين رابرت سوم است همراه با چند 

وكيل برجسته كه اين كتاب را روز آمد مي كنند. 

در عين حال گفتم خوب است بدانيم مثاًل خانم مهندس حسين نژاد يا آقاي  مرد هم دچار آشفتگي ذهني 
شده اند يا فقط افرادي مثل خانم دهقان دچار آشفتگي ذهني مي شوند؟ و آيا شما به عنوان دبير رياضي با 
به  را  افراد  اين جور  ناچاراً  و  نفهميده اند؟  را  رياضيات  كرده ايد  كه هرچه سعي   برنخورده ايد  دانشجوياني 
كارگاه هاي فني حرفه اي معرفي نمي كنند؟ آيا استعداد و عالقه آدم ها يكي است؟ آيا ما در اين كارگاه افراد 

را رده بندي كرده ايم؟ 

به هرحال، به خانم نقي ئي تأكيد كردم كه من هركاري از دستم بر بيايد انجام خواهم داد تا شما معلم ها كمك 
كنيد تا روش تدريس اين قواعد نطم و نسق و روش استاندارد بيابد. 

نامه به جمالي
بيش از يك ماه و نيم از آخرين تلفن جمالي مي گذرد و از و خبري نشده است. البته دريافت تمام ال نامه هايي 
را كه برايش ارسال كرده ام تأييد كرده است و از اين نظر هم در ميان بقيه تك است اما گفتگوي تلفني نداشتيم 

و اين رفتار از او كاماًل بعيد است و معناي خوبي ندارد. 

وقتي آقاي بهشتي از طريق آقاي ابوترابي جواب داد كه متن خالصه شده خوب است، به نظرم خطور كرد 
كه ضمن نوشتن نامه اي به جمالي، نامه به بهشتي و جواب او را نيز برايش ارسال كنم و در اين مكاتبه اين 
احتمال را در نظر بگيرم كه اگر من در اين مدت تلفن نكرده ام به اين علت بوده است )واقعًا هم به همين علت 
بوده است( كه فشار اخالقي روي او نگذارم. اما حاال هم درخواست دارم كه يك راه حلي براي مخالفتش 
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با انتشار نشريه بدهد. به هر حال، به جنبه هاي مختلف قضيه فكر كردم و نامه اي برايش نوشتم كه در ادامه 
ورداربدار مي كنم:

جناب آقاي جمالي 
با سالم 

نامه اي را كه براي آقاي بهشتي ارسال كردم تا نظر ايشان را در مورد خالصه اي كه از گفتگو با ايشان 
تهيه كرده بودم جويا شوم، خدمت جنابعالي نيز ارسال مي كنم. به پيوست آن نامه، ويرايش جديدي نيز 
از دومين شماره »اخبار كادرها« براي آقاي بهشتي فرستاده بودم كه در آن آخرين جمله سرمقاله  اش به 

شكل زير تغيير كرده بود: 
با اين حساب، »كادرها« وظيفه تاريخي عظيمي بر عهده خواهند داشت: ساختن تمدن و نه لزومًا رجوع 

به ]آن.[ چيزي كه وجود ندارد!
آقاي بهشتي پاسخ داده است كه متن خوب است و خواسته است تا متن كامل گفتگو را برايشان بفرستم 

كه به ايشان گفتم فعاًل تهيه چنان گزارشي با چنان شكلي منتفي است. 
من واقعًا از شما عذر خواهي مي كنم كه به رغم مشغله هاي زيادي كه داريد، دست از سر شما بر نمي دارم. 
دلم نمي خواست با تجديد تقاضا، فشار اخالقي بيشتري بر شما، كه به ويژه هيچگاه از كمك به ديگران 
دريغ نمي ورزيد، وارد كنم. حاال هم توقع اينكه براي گفتگو وقتي بگذاريد ندارم. فقط انتظار دارم در 
صورت امكان راه حل مشكلي را كه به خاطر آن با انتشار اين خبر نامه در اين تيراژ محدود مخالف ايد 

اعالم كنيد تا طبق همان عمل كنيم 
اگر اشكال محتوايي است كه بنده با افتخار حكم شما را به عنوان مديرمسؤل روي چشم مي گذارم. 

اين  از توزيع  نيز مي توانيم پيش  از ساير اعضاي گروه هم انديشي را داريد  اگر دغدغه ي كسب اجازه 
نشريه در تيراژه 40 نسخه، اول آن را براي اعضاي گروه هم انديشي بفرستيم و اگر موافق بودند نسبت 

به توزيع آن اقدام كنيم 
من در اين مدت تمام تخيل خودم را به كار گرفته ام تا داليل مخالفت شما را در خيال خود بازسازي كنم. 
عنايت داريد كه نشست هاي ما تا آنجا كه من درك مي كنم غيرعلني و محرمانه نبوده است و تمام اخبار 
آن نشست را من در ساير مجامع و گروه هاي عرف پارلماني نقل مي كرده ام. همانطور كه اخبار فعاليت 
ساير كارگاه هاي آموزشي را نيز در گروه هم انديشي ارايه مي كردم. بنا بر اين، هيچ اقدام جديدي صورت 

نمي گيرد جز اينكه همان اخبار از همان طريق اينترنت براي همان افراد ارسال مي شود. 

به هر حال، من در نظر دارم يك وب سايت، يك ميلينگ ليست و انتشار نشريه آموزشي اي با عنوان 
»دستورنامك« را شروع كنم. با توجه به گسترش عالقمنان به اين مهارت، استفاده از اين ابزارها ضروري 
به نظر مي رسد. اما همكاري شما يك نفر بيش از تمام اين ابزاها و اقدام ها سالمت آينده ي اين جريان را 

تضمين مي كند. به همين دليل همچنان مطيع اوامر جنابعالي خواهم بود 

دوستدار شما. داود 

و  قائلم  احترام  مرد  اين  براي  خيلي  هست.  هم  صادقانه  نوشتم.  خوبي  نامه ي  مي كنم  فكر  خودم  خوب. 
وجودش سالمت آينده جريان را تضمين خواهد كرد. حاال بايد منتظر جواب ايشان بمانم.

ريش پتويي
طبق قرار قبلي خودم را يك ربع مانده به ساعت 3 به جلو دفتر يا مطب دكتر گلشن رساندم كه در واحد 
شماره 14 در خيابان كوه نور بود. از دور دكتر شيرازي را شناختم و برايش دست تكان دادم. وقتي رسيدم 
ديدم هر چه زنگ مي زند كسي در را باز نمي كند. با تلفن همره دكتر گلش تماس گرفت. گفت من منتظر شما 
هستم و صداي زنگي هم نشنيدم. آنجا بود كه فهميديم دكتر شيرازي زنگ در ساختمان شماره 16 را فشار 

مي داده  است. يك ساختمان پائين تر آمديم و وارد شديم. 
منزل، مطب يا كارگاه دكتر گلشن در زير زمين ساختمان قرار دارد و با سليقه خود دكتر گلشن تزئين شده 
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است: سليقه اي شلوغ و اختالطي و خام دستانه، تركيبي از فرهنگ درويشي و شعر سهراب سپهري و بسيار 
شلوغ. اما روي ميزي كه نشيتم يك گياه را هدايت كرده بود كه روي ميز و از دورن يك چراغ روغني سفالي 

بيرون آمده بود و روي ميز يك حلقه بزرگ ايجاد كرده بود. 

به محض وارد شدن ريش هاي بسيار بلند و سفيد و سر كم پشت او من را ياد قاتد و تشبيه شاملو از ريش 
او به »ريش بتويي« افتادم و اين يادآوري را به زبان آوردم. با اين اميد كه نوعي روابط غيررسمي و صميمي 

ايجاد كنم. 

بعد از نشستن دكتر شيرازي يك راست رفت موضع و معرفي من. دكتر گلشن هم خيلي از دكتر شيرازي تشكر 
كرد كه چنين كسي را  )يعني من را(  با چنين دستوركار به او معرفي كرده است. 

بعد از اين معرفي اوليه من كيفم را خالي كردم و شروع كردم به معرفي كليات عرف پارلماني تا رسيدم به 
آنجا كه بعد از تشريح انتقال اين قواعد به آمريكا و نوشته شدن مانوئل توماس جفرسون، رسيدم به اين گفته 
او كه چطور اگر به رئيس تفويض اختيار شود استبداد شكل خواهد كرد. بعد شروع كردم به تشريح فرق 

نوبت دادن و كسب صحن كردن. 

در چند دقيقه ي آخر جلسه بود كه دوستان گروه دكتر گلشن با چند دقيقه فاصله وارد مي شدند و ما مجبور 
شديم تا ادامه جلسه را به ساعت 3 روز شنبه آينده موكول كنيم. 

از دفتر گلشن بيرون آمديم. در راه وقتي اصرار كردم كه دكتر شيرازي در كارگاه من هم بيايد با قاطعيت 
گفت كه آنقدر سر خود را شلوغ كرده كه نمي رسد. اما بعد فهميدم كه قرار است اين قواعد به اعضاي كميته 
فرهنگي انجمن دندانپزشكان آموزش داده شود كه او هم عضو آن كميته است. گفتم خوب. اين همه خوب 

است و با هم همكاري خواهيم كرد. 

ظاهراً قرار است كه دكتر شيرازي و دكتر گلشن زمينه معرفي و تمرين قواعد را در اين كميته فراهم آورند و 
بعد اين قواعد را به اعضاي كميته ياد بدهيم. تجربه خوبي خواهد شد. 

فقه و سياست
كتاب فقط و سياست را هم امروز خريدم و اگر جالب باشد در دستور مطالعه ام مي گذارم. اما به نظرم رسيد به 
جاي مباحث نظري در اين خصوص بهتر است به روش هاي عملي متوسل شويم تا هرچه سريعتر گرو ه هاي 
هرچه بيشتري از مردم را با اين قوان آشنا كنيم. به نظرم مردم به اندازه كافي از قواعد فقيه ساخته منتفر و زده 
شده اند و ياد دادن قانون پارلمان هم چنان وظيفه ي وقت گير و پر زحمتي است كه جايي براي جدال هاي 
نظري با اهل فقه باقي نمي گذارد و الزم هم نيست. تشت فقه بد جوري از بام افتاده است و جامعه تشنه 

مهارت خلق قانون است كه سخت به آن نياز دارد.  
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شنبه 8 تير 1391
امروز با دكتر گلشن دومين نشست را در دفتر كارش برگزار كرديم. در هر گام به جلو چند بار دور خودمان 
مي چرخيديم و آسمان و ريسمان را به هم مي بافتيم. سرانجام موفق شدم مفاهيم كليدي قانون پارلمان را 
در يك سطح از نظر علمي باالتر براي دكتر گلشن توضيح دهم. از نكاتي كه امروز در اين نشست به ذهنم 
رسيد و مطرح كردم خودم هم لذت بردم. دكتر هم خيلي خوشحال بود. سرانجام من فهرست كارگاه ها را 
در اختيارش قرار دادم تا يكي را انتخاب كند يا خودش گروهي را براي را ه اندازي يك كارگاه سازمان دهد. 
ديروز جمعه بخش اول كتاب داود فيرحي در مورد فقه و سياست را خواندم و ظاهراً شب با سؤاالتي در 
مورد نقش فقه خوابيدم. صبح دامن پر از گل هاي پاسخ بود. از جمله سيلي از نوانديشي در مورد جنبش 
بهائيت در ذهنم جريان داشت كه معلوم بود حاصل عمليات شبانه ذهنم بوده است. خالصه اش اينكه به نظرم 
رسيد سازماندهي بهايئان در حلقه هاي 9 نفره مي تواند ناشي از آشنايي شوقي افندي باشد كه در 1915 در 
بيروت مقاله اي به انگليسي و در معرفي قانون پارلمان در نخستين شماره نشريه اتحاديه دانشجويان دانشگاه 
آمريكايي بيروت نوشته و من آن سند را به عنوان دليل آشنايي عرب ها با قانون پارلمان در كارگاه ها نشان 
مي دهم. به عالوه، با توجه به توضيح هايي كه علي رجامند در مورد بهايت داد، نكات بسيار ظريفي در اين 
عرصه به ذهنم رسيد كه به موضوع جنبش كادرها ارتباط وثيق دارد. امروز نامه اي هم براي عبدالحسيني نوشتم 
و خاطر نشان كردم كه كارگاه كارشناسان ستاد در واقع مرده است و بايد فكري كرد. به عده اي زنگ زدم و 
نيز فايل كتاب هاي تفسير را براي اعضاي گروه هم انديشي نيز ارسال كردم. و از همه مهم تر، از طريق گفتگو 
با خانم حكمت منشي شهرياري دريافتم كه مهندس شهرياري به او مأموريت داده تا نشستي با حضور 12 نفر 
عضو گروه هم انديشي برگزار كند تا مشكالت را به شيوه خودشان بررسي كنند و تأكيد كرده است كه اول با 
دكتر معين صحبت كند و هروقت و هر جايي را كه او پسنديد بقيه را در همان زمان و همان جا دعوت كند. 
اما هرچه كه خانم حكمت به دفتر و همراه دكتر معين زنگ زده تا آن لحظه جوابي نگرفته و دست به دامن 
دكتر اميري شده است. در حاليكه دكتر اميري هم از اين رفتار دكتر معين اشكش درآمده بود. به نظرم رفتار 
شهرياري اصاًل پسنديده نبوده و تحت تأثير همين رفتارها امروز به اين نتيجه رسيدم كه در دستور جلسه آينده 
پيشنهاد انحالل گروه و ايجاد يك گروه جديد را مطرح كنم. امروز خيلي به اين ايده فكر كردم و براي كساني 
كه در آينده تاريخ جنبش كادرهاي را دنبال مي كنند خوب است به اين نقطه عطف مهم توجه داشته باشند. 
من فكر مي كنم چاره اي جزاين نخواهيم داشت كه اين گروه را منحل كنيم و با افراد جدي تر سه كارگاه يك 
گروه جديد بسازيم كه نقاط ضعف گروه فعلي را نداشه باشد. اما به نظرم بايد صبر كنم تا سراب شهرياري 

هم بيابان شود. مشروح اين ايده ها:

موفق در امتحان
امروز دكتر گلشن در چند مورد من را امتحان كرد و خوشبختانه نمره قبولي گرفتم. ساعت 5 دقيقه به 3 به 
منزلش رسيدم و زنگ زدم. وقتي وارد شدم گفت خودم را آماده كرده بودم تا مثل ساير موارد دست كم نيم 

ساعتي منتظر بمانم. كه من گفتم: حاشا و هلل!

امتحان بعدي اين بود كه تقريبًا اطمينان داشت كه من پرونده كتاب دستورنامه را براي او نفرستادم. وقتي با 
تأكيد گفتم كه ارسال كرده ام، اين سؤال مطرح شد كه پس چرا نرسيده؟ من گفتم برگشت هم نشده است. 
خالصه، من از ماشين او به صندوق ايميل خودم رفتم و در بخش »ارسالي ها« نشاني دكتر را پيدا كردم و به 
او نشان دادم. حق با من بود. كتاب را ارسال كرده بود. نشاني هم درست بود اما به دست او نرسيده بود. گفتم 
شايد به صندوق اسپم رفته باشد كه نتوانستم صندوق اسپم او را بيابم. او هم زياد پيگير قضيه نبود. من رو 

سفيد شده بودم. 

در امتحان بعدي يك كتاب به من داد كه يك دكتراي جامعه شناس آن را نوشته كه از دوستان اوست. از من 
خواست تا با صداي بلند يكي دو بند اول كتاب را بخوانم. وقتي بند اول را خواندم از من پرسيد كه آيا هيچ 
مشكلي در كتاب نمي بينم. من با خنده توضيح دادم كه در همان بند اول تضاد و تناقض عجيبي وجود دارد. 
خنده ام از اين جهت بود كه فهميدم دارد هوش و فهم من را امتحان مي  كند )ياد قائد افتادم كه مدام هوش 

من را تست مي زد(. 
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در همان بند دو سه خطي اول كتاب از چهار اصلي صحبت شده بود كه دوتاي آن ها اصلي و دوتاي ديگر 
فرعي هستند!

در امتحان چهارم و هنگامي كه من داشتم مفهم اصل را شرح مي دادم از من پرسيد كه »اصل« معادل چه 
اما گفتم ترديد دارم كه اين لغت را درست تلفظ  انگليسي است كه من هم گفتم: آكسيوم.  اصطالحي در 
مي كنم يا نه. خالصه اينكه واژه هايي مثل پرنسيپل و غيره را براي اين اصطالح به كار نبردم. بعد كه به دفتر 
رسيدم دنبال لغت گشتم. درسم را خوب پس داده بودم. آكسيوم به همان معنايي است كه مورد نظرم بود و 

من درست جواب داده بودم. پيوند يك صفحه از فرهنگ لغت انگليسي برخط را برايش ارسال كردم. 

تصويري از دكتر گلسن
از خاطرات دكتر گلشن اين تصوير از او در ذهنم شكل گرفت كه به خاطر تمايالت روشنفكري هميشه 
در حاشيه جهان روشنفكري در ايران پرسه زده است: از مالقات با شاملو تا ساعدي، و از سخنراني مذهبي 
در دانشگاه هاي آمريكا و دوستي با حسن عشايري و دكتر نجل رحيم در نشست هاي يك هفته در ميان در 
بيمارستان تجريش. اما به معنايي كه بابك احمدي در كتابش در خصوص روشنفكران ارايه داده، دكتر گلشن 

را نمي شود يك روشنفكر دانست بلكه بيشتر دوست دار روشنفكران است. 

همانطور كه گفتم در نشست امروز تفريبًا از همه چيز حرف زديم كه ارتباطي به قانون پارلمان ندارد و من هم 
از نقل آن ها صرف نظر مي كنم. اما آنجا كه به معرفي قانون پارلمان مربوط مي شد، خوب از آب درآمد. من با 
ذكر يكي دو مثال خوب، توانستم برايش توضيح دهم كه چطور در پارلمان انگليسي براي برخي پركتيس هاي 
پارلماني مفهوم سازي شده و بعدها آمريكايي ها قواعد و مناسبات بين اين مقاهيم را توضيح داده اند. خودم از 
اين روش كار خوشم آمد و بيش از پيش به درستي اين حرف بابك زهرايي باور مي ياورم كه سخنراني هم 

مانند نويسندگي يك كار خالقه است يا الاقل براي من كه اينطور است. 

در پايان اين نشست تاريخ و زمان 5 كارگاه پيش بيني شده را دادم و قرار شد آن را بررسي كند و از ميان آن ها 
يكي را برگزيند. وقتي از خانه بيرون مي آمدم پرسيد فكر مي كني كارگاه ها كي شروع شوند؟ من با تأكيد گفتم 
هيچ تاريخي نمي  توانم بدهم چون خارج از اختيار من است. اما اگر خودتان كارگاهي را سازمان بدهيد هر 

ساعت و روزي كه اعالم كنيد كار را شروع خواهيم كرد. 

روش كار 
در مورد روش كار هم تأكيد كردم كه قرار نيست من رياضي يا فيزيك درس بدهم بلكه من بيشتر يك مربي 
ورزش هستم كه قرار است يك بازي را ياد افراد بدهم. و روش كارم نيز اين است كه افراد عضو كارگاه روند 
ايجاد يك سازمان داتمي را تمرين مي كنند و در پايان دوره يا آن سازمان را رها مي كنند يا افراد عالقمند با 
امضاي اساسنامه در همان انجمن كه به صورت آزمايشي ايجاد شده همكاري را ادامه مي دهند. حتي هدف آن 

انجمن فرضي نيز بر اساس همان قواعد تعيين مي شود. خوشش آمد. ما هم خوشمنان آمد!

كارگاهي كه جوانمرگ شد
از روز سه شنبه هفته پيش كه از كارگاه كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها خارج شدم دنبال اين مي گشتم 
كه نظرم را در مورد اين كارگاه به عبدالحسيني اعالم كنم. سرانجام امروز تصميم گرفتم فهرست بلند باالي 
كتاب هاي انگليسي در مورد دستورنامه را براي او هم ارسال كند. مي دانم برايش اهميت دارد و در باور به 
اين كتاب محكم تر مي شود همانطور كه دادن آئين نامه هاي انجمن هاي محلي شهر پورتلند ايالت ارگان همين 
تأثير را روي او داشت و به نظرم او را در ترويج اين نظرات در بين دوستان و همكاران و شوراي شهر مصمم 
تر مي سازد. به هر حال، در مقدمه آن نامه كه پر از لينك به كتاب هاي در مورد دستورنامه رابرت بود نكاتي 
را به او گفتم كه در ادامه ورداربذار مي كنم و در آن نامه نكات خيلي خوبي را با لحن مؤثر با عبدالحسيني در 

ميان گذاشتم و جا دارد كه مورد توجه قرار بگيرد:
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آقاي عبدالحسيني 
سالم 

متأسفم كه زبانت خوب نيست. اما حيفم آمد فايل زير را برايت ارسال نكنم: عنوان و لينك چند كتاب به زبان 
انگليسي كه در باره دستورنامه رابرت نوشته شده است.حيف كه روي جلد كتاب ها نيامده است. 

در ضمن، بايد با تأسفم اعالم كنم كه به نظر من كارگاه كارشناسان ستاد مرده است و ادامه دادنش به اين 
ترتيب به مصلحت ما نيست. تحليل علت جوانمرگ شدن اين كارگاه را حضوري و دو نفري بايد تحليل كنيم. 
در حال حاضر توصيه من اين است تا استقرار شواري جديد و تعيين سياست هاي آن دست نگاه داريم و كار 
را در چارچوب يك تعريف ديگر ادامه دهيم. يا اينكه ادامه كار با مديريت يك نفر - يا شما يا من - ادامه يابد. 

اگر مديريت با من باشد، محل برگزاري آن را به جاي ديگري در همان نزديك ها منتقل كرده و ارتباط كارگاه 
را با كارهاي روزمره كارشناسان به طور كامل قطع مي كنم و طي چند جلسه ديگر كار را طوري به پايان مي برم 
كه اعضاء بتوانند امتحان بدهنند و مدرك مرحله مقدماتي پارلمانتارين را دريافت كنند. و شايد بتوان به خاطر 

دريافت اين مدرك كمي هم به حقوقشان اضافه كرد. چه مهارتي براي كارشناسان از اين بهتر؟ 
اگر قرار باشد مديريت با شما باشد، بفرماييد چه كنيم. من در خدمت خواهم بود. 

در ضمن منتظرم بعد از استقرار شوراي جديد، كار را در سطح شوراياري هاي تهران آغاز كنيم. به شرطي كه 
بتوانيم اين پروژه را خوب تعريف كنيم و جا بياندازيم. 

قربانت. داود 

حاال بايد منتظر واكنش او باقي بمانم. اما مؤدبانه گفته ام كه ديگر حاضر نيستم در اين هرج و مرج در كارگاه 
حاضر شوم. علت هرج و مرج هم همين است كه گفته ام. مرتبط كردن برنامه آموزشي كارگاه به نيازهاي 

روزمره و عظيم ستاد در اين زمينه. 

اخطار قبلي براي انحالل گروه هم انديشي عرف پارلماني
كساني كه اين نوشته ها را دنبال كره باشند مي دانند كه اين كارگاه با چه شوق و شوري شروع شد. اما اكنون 
مدت هاست كه به نصاب هم نمي رسد و افرادي حتي حاضر نيستند به درخواست هاي هزار باره من مبني بر 

اعالم دريافت نامه ها نيز پاسخ بدهند. چرا اين طور شد؟ 

قطعًا رفتار من خالي از اشكال نيست و شايد حاضران در كارگاه احساس مي كردند كه وقتشان تلف مي شود. 
اما اين احساس مشترك نيست و حتي آن هايي هم كه در نشت شركت نمي كنند اصرار دارند كه كارگاه خوب 
بوده است اما آنان گرفتارتر از آن هستند كه بتوانند در اين كارگاه ها شركت كنند. به هر حال، مي توان حدس 
زد كه تحليل اين پديده نيز از اين آدم به آدم ديگر تغيير مي كند و راهش اين است كه گروه نظر خود را طي 

يك قطعنامه اعالم كند. كاري كه نه بلد است و نه مي تواند. 

به نظر من تحليل عواملي كه منجر به اين جا شد بسيار مهم است و از دست ما كه خودمان در گيري اين 
قضيه هستيم بر نمي آيد. بايد به يك موضوع پژوهشي بدل شود كه با بهره گيري از ابزارهاي قابل اتكاء تحقيق 
بررسي شود. با اين همه من هنوز تصميم نگرفته ام كه انحالل گروه را پيشنهاد بدهم. در حاليكه مسير كار 
بسيار ساده  است: ارايه پيشنهاد انحالل به مجمع و بعد از تصويب قطعنامه انحالل تأسيس يك گروه جديد با 
قواعد جديد و افرادي جدي كارگاه هاي ديگر. به اين ترتيب از وجود اعضايي كه با نيامدنشان گروه را مختل 

كرده اند راحت مي شويم و ديگر تعهدي به آنان ندرايم. 
راه ديگري كه باقي مي ماند تصويب پيشنهاد ديگر من مبني بر تغيير نصاب از اكثريت اعضاي گروه به تعداد 
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حاضران در هر لحظه است. اما اين پيشنهاد را هفته قبل هم داده بودم و به نظرم مي رسد كه حتي اگر نصاب 
هم حاصل مي شود رأي نمي آورد. به همين خاطر شايد زود باشد كه پيشنهاد انحالل گروه را مطرح كنم و 
بايد منتظر تأثير نشست شهرياري بمانم. هرچند تا اين جا نيز شهرياري شكست خورده است و كار بسيار 

تعبيض آميزي مرتكب شده است. 

عالوه بر اين ها، بايد صبر كنيم تا گروه به اين نتيجه برسد و با افراد ديگري از كارگاه هاي ديگر نيز صحبت 
كنم. 

تماس هاي حاشيه اي
امروز با دكتر سپهري صحبت كردم. قرار بود بعد از 20 خرداد با او صحبت كنم و به مالقاتش بروم. اما 
احساس كردم كه تمايل زيادي ندارد. به همين خاطر تأكيد كردم كه براي پيش فروش كتاب ها نمي خواهم 
خدمت برسم. مسله ي ادامه ساير همكاري هاست. او هم كمي ترديد داشت به همين خاطر گفتم پس در يك 
فرصت ديگر مزاحم شوم. خالصه قرار شد ايشان زنگ بزند كه به احتمال بسيار زياد به سقف كوبيدن سر 

بنده محسوب مي شود. 

امروز همچنين به دفتر دكتر بني اسدي هم زنگ زدم. منتشي نبود. مهندس بازرگان نبود و آقاي گفت كه دكتر 
بني اسدي هم هنوز از سفر برنگشته. پرسيدم نمي دانيد چرا به ايميل ايش جواب نمي دهد؟ بعد خودم به خودم 

گفتم:  عجب سؤال اجمقانه اي. منتظر جواب طرف نماندم. 

ارسال ويرايش جديد
ديروز جمعه قسمت هاي 23 و 24 را ترجمه دوباره كردم و براي اعضاي كارگاه معلمان فرستادم. در نشست 
قبلي و با اصرار آقاي مرد در مورد قابل مذاكره بودن يا بنودن اخطار دستور و فرجام بحث كرديم. من جدول 
آخر كتاب را كه ديدم متوجه شدم كه اين ها دو وضعيت دارند و من براي خالصه شدن جدول قيد كرده ام:  
قابل مذاكره نيسند. در حاليكه تعريف نشان مي داد قابل مذاكره بايد باشند. به همين خاطر اين دو قسمت را 
بعد از بازنگري براي بچه هاي كارگاه معلمان ارسال كردم. در صورت جلسه قبلي هم تكاليفي براي اعضاي 

كارگاه تعيين كرده ام كه به اين سؤال ها نيز مربوط مي شود و من در صورت جلسه آن ها را قيد كرده ام.

احساس مي كنم ارسال فهرست بلندباالي كتاب هايي كه در مورد كتاب دستورنامه رابرت نوشته شده و نيز 
ارسال همين دو قسمت كتاب تمام مدعيان را كيش مات خواهد كرد. با اين همه بايد منتظر ماند و ديد.

خيلي خوابم گرفت. بقيه مطلب كه در مورد وضعيت بهايئان و ارتباط آنان با قانون پارلمان مي شود بعداً ادامه 
خواهم داد. حتي به نظرم رسيد كه در اين مورد با علي رجا نيز مكاتبه كنم. بماند براي بعد.  
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يكشنبه 9 تير 1392
پيش از پرداختن به رويدادهاي امروز، دو نكته را كه يادم رفته بايد خاطر نشان كنم: در جلسه قبلي گروه 
هم انديشي عرف پارلماني كه شهرياري،  رزم خواه و اميري آمدند، شهرياري گفت كه مي خواهد با نوبخت 
دبيركل حزب پيروز عدالت و توسعه صحبت كند تا من قانون پارلمان را به اعضاء آن حزب آموزش بدهم. 
البته، شهرياري يك كارآفرين گنده است با سوء مديريت  هاي خاص خودش. ايده هاي زيادي مي دهد كه لزومًا 
تمام آن ها اجرايي نمي شوند. اما به نظر مي رسد از نظر مالي هم در حزب آنقدر نفوذ داشته باشد كه حرفش 
را بخوانند. مثل بحرينان در جمعيت توليد گرايان. اگر اين اتفاق بيافتد خيلي مهم است. همين جا اين را اضافه 
كنم كه منتظرم تا اعضاء كابينه مشخص شوند. شايد بشود با بعضي از آنان براي معرفي قانون پارلمان دست 

به كارهايي زد. 

نكته بعدي كه دلم مي خواهد يادآوري كنم نكته اي بود كه آقاي سفيري در آخرين نشست كارشناسان ستاد 
شوراياري ها مطرح كرد: با اينكه از مدت ها پيش مي دانستند كه قرار است اعضاي شوراي شهر تهران به 31 
نفر افزايش يابد، اما هيچ اقدامي براي تغيير تعداد صندلي ها و كرسي هاي صحن و تعداد اتاق هاي اعضاي 
شورا نكرده اند و حاال اگر شورا بخواهد جلسه بگذارد نيمي از آنان كرسي ندارند. خوب. اين همه نكته اي از 

اينكه كشور مال آقاي غائب است. 

تماس با جمالي
امروز بر ترديد هاي خود غلبه كردم و سرانجام با جمالي به گفتگو پرداختم. خوشبختانه نگراني هايم بي مورد 
بود و علت تلفن نكردن او نيامدنش »قات زدن« اوست. اصطالحي كه خودش به كار برد و در تمام مدتي كه 

او را مي شناسم تازگي داشت. به من گفت كه حتمًا و به زودي به من سر مي زند. 

تلفن كاكازاده
امروز كاكازاده هم به من زنگ زد تا اگر به خاطر برخورد صريحش در كارگاه معلمان از او دلخور شده ام از 
دلم دربياورد. كه انصافًا دلخور نشده بودم. اما صحبتش سركالس تمركزم را به هم ريخت. اما اين نبايد سبب 
ناراحتي او شود. كما اينكه نيامدن آقاي هاشمي و خانم حسين نژاد نيز تمام برنامه هاي از پيش طراحي شده 

من را به هم ريخت. مفصل با هم صحبت كرديم. شايد به نكات مهم آن اشاره كنم. 

قانون پارلمان و بهائيت
اين  تأثير اجتمالي  پارلمان و  با قانون  افندي  دوست داشتم تأمالت خودم را در مورد نقش آشنايي شوقي 
آشنايي با نوع سازماندهي به جامعه بهايئيان، و در مرحله بعد، نقش اين سازماندهي در توانايي اين جامعه به 
خلق قاعده و قانون و در نتيجه كمرنگ شدن نياز اين طايقه به فقه و فقاهت بررسي كنم و نكاتي را بنويسم. 
اينكار را به اين موقع شب انداختم بدون آنكه در طول روز به اين موضوع ها فكر كنيم يا با علي رجا كه 

بهائي زاده است مكاتبه كنم. اين كار را ادامه خواهم داد. حتي اگر بعداً. . . 

اعالم تعطيلي كارگاه ستاد
امروز همچنين نامه ي به خانم شرفي نوشتم و به او يادآوري كردم كه طي نامه اي به آقاي عبدالحسيني گفته ام 
كه ادامه نشست هاي كارگاه ستاد شوراياري ها با وضعيت فعلي به صالح نيست. اما چون ممكن است وي 
صندوقش را باز نكند به شما هم يادآوري مي كنم كه سه شنبه هفته   آينده نخواهم آمد. نمي دانم تأثير ارسال 
اين نامه چه خواهد بود. اما هرچه باشد، ادامه نشست هاي كارگاه به مصلحت ما نيست و بايد تكليف كار 

روشن شود. 

عدم جواب دكتر معين
امروز با منشي شهرياري هم صحبت كردم چون نتيجه آن نشست هم برايم مهم است. برايم توضيح داد كه 
دكتر معين جواب نداده و امروز عصر دكتر اميري با دكتر معين جلسه دارد و قرار است كه در اين جلسه 
مسأله را مطرح كند و به ما خبر بدهد يا من فردا با او تماس خواهم گرفت. به هر حال، كاش تا پيش از زمان 
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ارسال دستورجلسه اين مسأله روشن بشود. 

جمالي چه گفت؟
عمده نگراني من اين بود كه عصبانيت بي منطق من كه باعث مي شود صدايم در بحث ها باال برود، سبب 
رنجش خاطر جمالي شده باشد و به همين خاطر از من دلخور شده است. با اين همه، امروز خودم را جاي 
جمالي گذاشتم. هروقت با و كار داشتم به او تلفن مي كردم. اما مدتي است كه به او تلفن نكرده ام بدون 
آنكه دليلش را براي آو توضيح داده باشم. آيا او حق ندارد فكر كند كه من بعد از مخالفتش با انتشار اخبار 
كادرها از دست او عصباني شده ام و حاال ديگر محلش نمي گذارم؟ به هر حال، و به ويژه بعد از ارسال نامه ي 
اخير كه بعد از دريافت پاسخ بهشتي برايش نوشتم، فكر كردم تداوم قطع ارتباط معنا ندارد و حتي اگر قهر 
هم كرده است بايد تالش كنم از دلش درآورم. زنگ زدم. اما هيچ كدام از اين تحليل ها صحيح نبود. خيلي 
ساده او به قول خودش »قاط زده است« هرچند نمي دانم يعني چه؟ اما ظاهراً كاري را كه براي فرهنگستان 
بايد انجام دهد، آنطور كه پيش بيني مي كرده جلو نرفته است و مجبور شده است دخترش عطيه را هم كمك 
بگيرد. و به همين خاطر، عالوه بر اينكه صبح هاي يكشنبه در فرهنگستان گرفتار است، روزهاي ديگرش نيز 

سخت مشغول است. 

بديهي است كه جمالي هرگز دروغ نمي گويد. با اين همه مايل نبود كه خيلي راجع به پروژه در دست اجرا 
و مشكالتش توضيح دهد. اما همين اندازه اشاره كرد كه در تنظيم حدود 30 تا 40 مصاحبه اي كه با افراد 
گوناگون براي انجام پروژه اي كه فكر مي كنم در مورد داروسازي در ايران است، دچار مشكل شده است. 
همه مصاحبه شوندگان چرت و پرت گفته اند و البد چيز دندانگيري از داخل آن ها بيرون نمي آيد، و مصاحبه 

شوندگان مدعي هم هستند و همين گرفتاري ها سبب شده تا جمالي قاتي كند و نرسد در كارگاه  بيايد. 

در مورد عصبانيتش از من به خاطر اينكه صدايم باال رفت توضيح داد كه اصالً  اينطور نبوده است. بعد از 
من پرسيد: يعني فكر مي كني من چنين آدمي هستم؟ كه من جواب دادم: صداي من باال رفت و خوب، اين 
كار مناسب نبود و من عذر خواهي مي كنم و نگران بودم كه از دستم دلخور شده باشيد. دلخور نشده بود و 
موضوع تمام شد و خيلي خوشحال شدم. اما تا آخر شهريور هم نمي تواند در كارگاه هاي صبح روز يكشنبه 
شركت كند. در نتيجه بايد ديد شهرياري مي تواند يك نقطه ي بهينه اي را براي برگزاري كارگاه تعيين كند يا 

نه؟ 

رعايت حق غائبان
بعد از گفتگو با جمالي به نظرم رسيد كه اگر جلسه آينده به نصاب برسد مي شود پيشنهاد تغيير ساعت جلسه 
از 8 صبح به 5 بعد از ظهر را مطرح كرد و اگر رأي بياورد مشكل دكتر معين هم حل خواهد شد. مشكل 
اين بود كه پيش از اخذ تصميم نشد با او صحبت كرد. در نتيجه اگر بدون گفتگو با او و اطمينان از اينكه او 
با تغيير ساعت جلسه مخالف نيست، تصميم مي گرفتيم حق غائبان را رعايت نكره بوديم. اما اگر در دستور 
جلسه اعالم كنيم كه قرار است پيشنهاد تغيير ساعت جلسه مطرح شود و جلسه نيز به نصاب برسد، در آن 
صورت مي شود به صورت قانوني ساعت جلسه را تغيير داد. اين ايده چنان به نظرم تازه رسيد كه شروع كردم 
به نوشت دستورجلسه تا همراه با فراخوان نشست آتي براي اعضاء ارسال كنم. اما هنگام نوشتن دستور جلسه 
بود كه به خاطرم آمد كه اگر جلسه به بعد از ظهر منتقل شود آنوقت دكتر اميري هم نمي تواند شركت كند. و 

در اصل قضيه فرقي نخواهد كرد: من يكي دو نفر از اعضاء را از دست خواهيم داد. 

به هر حال، نظر جمالي اين است كه گروه بدون حضور اين يا آن فرد به كار خودش ادامه دهد. بايد ديد 
چه مي شود. 

ارسال كتاب هاي تفسير
فكر مي كنم امروز بود كه فهرست و پيوندهاي حدود 15 كتابي  را كه در باره دستورنامه به انگليسي نوشته 

شده است، براي اعضاء گروه هم انديشي هم ارسال كردم. حتي نگاه به اين فهرست  هم بايد جالب باشد. 
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پنجشنبه 13 تير 1392
كارگاه ديروز معلمان آنقدر خوب برگزار شد كه تا االن كه ساعت 6/30 عصر روز پنجشنبه است هنوز نشئه ي 
لذت آن هستم. تالش هاي آقاي شهرياري براي برگزاري يك جسله جداگانه براي بررسي مشكل اعضاء گروه 
هم انديشي براي شركت در مجامع اين گروه به شكست انجاميد. چيزي كه كاماًل قابل پيش بيني بود و من با 
صراحت در اين زميته توضيح دادم اما دوستان توجه نكردند. با اين همه، براي برون رفت از بن بست عدم 
نصاب راه حل ساده اي را كه از مدت ها پيش به ذهنم رسيده بود اما عمداً مطرح نمي كردم، امروز طي ارسال 
نامه اي براي اعضاي گروه مطرح كردم و بايد منتظر نتيجه آن باشم. به نظرم گروه هم انديشي نيز به جاي 
خوبي مي رسد. و البته هنوز و متأسفانه جمالي در مورد علت مخالفت خود با توزيع »اخبار كادرها«ي شماره 
2 توضيحي نداده و با اينكه توزيع اين خبرنامه در اين شرايط خيلي در تحركت جنبش كادرها مي تواند مفيد 
باشد، اما همچنان منتظر ميل آقاي جمالي هستم كه كي تصميم به گفتگو خواهد گرفت. اين نوشته به تفصيل 

نكاتي حول اين سه محور اما نه منحصر به آن ها خواهد پرداخت. 

چرا كارگاه خوب برگزار شد؟
جوابش تا حدودي براي خودم روشن است: اگر كارگاه را با طرح مسائل ساده تر شروع كنم، اعضاء، به 
ويژه اعضايي كه سال ها در فعاليت انجمني شركت داشته اند پيش خود خواهند گفت اين مطالب را كه بلديم. 
درست مثل وقتي كه خالصه كتاب را به اين گروه از افراد مي دهم و واكنش آنان عمدتًا اين است كه خوب 
اين كتاب مطالب دندانگير مهمي نداشت. همين اتقاق در مورد محمود حسيني يا در مورد زندانيان رخ داد 
كه با خواندن خالصه كتاب نتوانستند به اهميت اين رشته از شناخت بشري پي ببرند. به همين خاطر، عمداً  
اعضاي كارگاه را در همان نشست هاي اوليه به وسط پيچيده ترين قسمت هاي قانون پارلمان پرتاب مي كنم. در 
نتيجه اعضاء احساس مي كنند مطالب جدي مهمي وجود دارد كه آنان تا كنون نمي دانسته اند. در نتيجه موضوع 
را جدي مي گيرند. بعد كه مي خواهند آن را بفهمند متوجه نمي شوند. چرا؟ چون به جاي اينكه بحث را از يك 
گوشه و كنار شروع كرده باشم و نم نم به قسمت هاي پيچيده بپردازم، از پيچيده ترين قسمت ها شروع كرده ام. 
بعد كه اعضاء صبوري به خرج مي دهند و با تمرين ها و مثال هاي بيشتر تصوير جامعي از كليات قواعد ناظر 
بر پيشنهاد ها را در ذهن خود تصور مي كنند تازه با كل نظام قواعد ناظر بر پيشنهاد آشنا مي شوند و ناگهان به 
درك كليت آن دست مي يابند. ديروز همين اتقاق در كارگاه افتاد و سرانجام تمام كارگاه به شناخت كلي از 
قواعد نائل آمد. همه خوشحال بودند و من از همه خوشحال تر. اين توضيح كلي عامل موفقيت بود. اما به 

توضيح بيشتري نياز دارد.

تعيين تكليف براي اعضاي عالقمند
در پايان جلسه قبلي كه فكر مي كنم جلسه هشتم بود، خانم نقي ئي طبق معمول و نگران از ريزش گروه باز 
هم سر به شورش برداشت كه روش تدريس همه را گيح كرده است. بحث باال گرفت. آقاي مرد به اين نكته 
اشاره كرد كه خانم نقي ئي بهترين دبير رياضي تهران و خانم اربابي بهترين دبير فيزيك تهران هستند. اين ها 
در امر آموزش بسيار با تجربه اند. به عالوه، در حرفه  ما، هرگاه دانش آموزي درس را نفهمد، مسؤل معلم 
است، اگر شرح درس درست نباشد، مسؤل معلم است. اگر پيچيده ترين نكات به زبان ساده توضيح داده نشود 
مسؤل معلم است. و ما معلم ها هم اين مسؤليت ها را قبول داريم و در اين زمينه به خصوص شما با شاگردان 
پرتوقعي مواجه هستيد و كارتان سخت است. بعد خطاب به اعضاي كالس گفت كه آن ها هم بايد صبور 
باشند و خودشان سعي كنند درس را ياد بگيرند بعد در مورد روش تدريس اين نكات در همين انجمن كار 
خواهيم كرد. من هم دنبال همين خط را گرفتم و توضيح دادم كه به هر حال شما معلمان بايد به من كمك 
كنيد تا روش بهتر تدريس اين قواعد را تدوين كنيم و ترويج كنيم. به اين نوع مصالحه قائل ختم شد. اما ماجرا 
در ذهنم من كه تمام نشد. مدام به اين مرافعه فكر مي كردم تا به نظرم رسيد با تفويض اختيار به اين معلمان 
آنان را به همكاري بيشتري دعوت كنم. به همين خاطر وقتي ترجمه بهتري از قسمت 23 و 24 آماده كردم، 
به ذهنم رسيد كه از خانم اربابي و خانم نقوي ئي بخواهم كه اين دو قسمت را با دقت بخوانند و هر طور 
كه خودشان مناسب مي دانند شرح درس مناسب را تدوين كنند تا در كارگاه مطرح شود. از خانم جوانمردي 
هم كه احساس مي كردم خيلي گيج مي خورد خواستم تا قسمت مربوط به پيشنهاد اصالح را بخواند. از اقاي 
مرد و خانم توكل هم خواستم تا در جلسه دهم قسمت هاي 23 و 24 را براي كالس تشريح كنند. به نظرم 
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مشاركت دادند اين افراد خيلي خوب بود. 

خوشبختانه خانم اربابي، رئيسي و نقي ئي سه نفري دور هم جمع شدند تا متن را بخوانند و شرح درسي 
تهيه كنند و تازه آنجا بود كه فهميدند اصاًل متن را نمي فهمند. در طول چند روز گذشته چند بار تلفني با من 
صحبت كردند و گفتند كه متن را نمي فهمند. من گفتم اگر فكر مي كنيد مشكل از ترجمه است من مي توانم 
كپي اصل كتاب را هم برايتان ارسال كنم. اما  به مرور درك كردند وقتي من مي گويم متن حقوقي است و به 

دليل تأكيد بر ايجاز و درستي، پيچيده شده است، يعني چه. 

هرچند خانم نقي ئي به اين خاطر كه براي شركت در مراسم عروسي يكي از خويشان خود به شهرستان رفته 
بود و در كارگاه حاضر نشد، اما كاماًل پيدا بود كه تالش هاي خانم اربابي به عنوان بهترين دبير فيزيك تهران 

و خانم رئيسي و خانم رئيسي براي درك فهم متن كتاب خيلي مفيد بوده است.

مربي ورزش هستم و نه معلم فيزيك
در ابتداي جلسه ديروز هم براي چند نفري كه زودتر از بقيه آمده بودند توضيح دادم كه كار من را با معلم 
فيزيك و رياضي مقايسه نكنيد. برعكس كار من را با يك مربي ورزش مقايسه كنيد. چون من قرار است يك 

بازي را به شما ياد بدهم و شما اين بازي را تمرين كنيد تا بتوانيد خوب بازي كنيد. 

همين تغيير رويكرد در رفتار خود من هم تأثير گذاشته است. به اين معنا كه به جاي تشريح قواعد انتزاعي، 
اول يك مثال مي زنم و در جريان عمل، كاري را كه بايد كرد تشريح مي كنم و بعد قواعد آن را بيان مي كنم. 

در نشست هاي اخير كارگاه معلمان، هدف گروه را به بحث گذاشته ام. خانم مهندس حسين نژاد هدف گروه را 
»ارايه راهكار براي تبديل جمع هاي هيأتي به انجمن هاي سازمان  يافته« ارايه داد. آقاي هاشمي پيشنهاد اصالح 
جايگزيني با اين مضمون مطرح كرد: »ترويج دستور نامه رابرت«. بعد آقاي مرد پيشنهاد اصالح ثانويه مبني 
بر خط زدن »ترويج« و كنجاندن »آموزش« را مطرح كرد. در جريان همين تمرين بود كه بچه ها با قواعد ناظر 

بر نظام پيشنهادهاي پارلماني آشنا شدند. 

يك پيشنهاد فوريتي
در جريان مذاكره، ديدم خانم اربابي به طرف باالي كالس آنجا كه رئيس جلسه ايستاده بود مي آيد. صبر كردم 
تا ببينم چه كار دارد. حركت نوساني پنكه متوقف شده بود و آخر كالس را باد نمي زد. خانم اربابي آمده بود 
تا حركت دوراني پنكه را بازتنظيم كند. وقتي رفت سرجايش نشست از صحن پرسيم. اگر قرار بود همين 
كاركرد با اصطالح ها و مفاهيم قانون پارلمان بيان شود،  خانم اربابي از چه پيشنهادي بايد استفاده مي كرد؟ 
اتفاقًا اين خود خانم اربابي بود كه جواب داد: تقاضاي فوريتي. بعد پرسيدم. اين پيشنهاد از كدام پيشنهادها 
جلو مي افتد؟ باز خانم اربابي بود كه جواب داد: از تمام موضوع هاي در دست بررسي جلو مي افتد. فهميدم 
كه موضوع را خوب فهميده است. منهاي يكي دو اسثتناء تقريبًا تمام بچه  هاي كارگاه معلمان با مباني و قواعد 

اصلي ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني آشنا شده اند.  و خوشحالي از سر و رويشان مي باريد. 

تشكيك آراء
وقتي پيشنهاد اصالح ثانويه مرد رأي گير نياورد، خيلي جا خورد و پيشنهاد تشكيك آراء را مطرح كرد. در 
آ« لحظه بود كه خودم براي اولين بار با اين سؤال مواجه شدم كه فرق پيشنهاد تجديد نظر با تشكيك آراء 
البته، اين ترديد را در كارگاه مطرح نكردم تا  بايد تجديد شود؟  چيست؟ چون در هر دو حال رأي گيري 
خودم آن را بيشتر بررسي كنم. اما راستش قواعد ناظر بر تشكيك آرا ء را هم نمي دانستم. چون اصاًل به نظرم 
نمي رسيد كه در اين جمع هاي كوچك نياز به آن ها پيدا شود. اما حاال نسبت به اعالم نتايج تشكيك كرده بود. 

موضوع را با كارگاه در ميان گذاشتم و گفتم كه با قواعد پيشنهاد تشكيك آراء آشنا نيستم. در نتيجه عقاًل فكر 
كنيم كه چبه بايد كرد؟ 
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آقاي مرد گفت منطقًا به درخواست هر نفر بايد رأي گيري تجديد شود. من پرسيدم چنين پيشنهادي نياز به 
حمايت خواهد داشت؟ پاسخ مرد منفي بود. ولي من گفتم در اين صورت ممكن است هر كس كه پيشنهادش 
رأي نياورد خواستار تجديد انتخابات شود. بعد اين طور جمع بندي كردم كه به همين دليل رئيس بايد قبل 
از رأي گيري حتمًا با صداي بلند و با لحن شمرده و براي هر چند بار متن كامل پيشنهاد را قبل از رأي گيري 

قرائت كند تا بعد از رأي گيري كسي ادعا نكند كه نشنيدم يا نفهميدم. 

بالخره كارگاه را به تأمل در مورد اين مسائل كشاندم و پيشنهاد كردم كه اجازه بدهيد تا همه اين قسمت را 
بخوانيم و قواعد ناظر بر تشكيك آراء را در كارگاه بعد دنبال خواهيم كرد. به هر حال پيشنهاد را دو باره به 

رأي گذاشتم و باز هم پيشنهاد مرد رأي نياورد. 

اصالح ثانويه خانم جوانمردي
بعد كه سراغ پيشنهاد جايگزين آقاي هاشمي رفتيم خانم جوانمردي توضيح داد كه به نظرش »كلمه ربرات«  
كلمه خوبي نيست. هاشمي به شوخي پرسيد: »جورج« چطور است؟ بعد من توضيح دادم كه »رابرت«  نام 
برند كتاب است. اما خانم جوانمردي اصرار داشت كه عبارت ديگري به جاي آن بگذاريم. برايش توضيح 
دادم كه يك پيشنهاد مشخص بدهد. خالصه، پيشنهادش اين شد كه كلمه »رابرت« خط بخورد و به جاي آن 

عبارت »تصميم گيري گروهي« كنجانده شود. 

بعد كه اين فرايند هم در عمل تكميل شد بار ديگر قواعد انتزاعي ناظر بر مراحل ششگانه طرح هر پيشنهاد 
و خصوصيات هشت گانه پيشنهادها را تشريح كردم و اطمينان يافتم كه به جز باغاني و تا حدي كاكازاده و 

خانم پرنيان همه مطلب را به طور كامل درك كرده اند. 

تغيير رويكرد جوانمردي
يكي از كساني كه حدس مي زدم كارگاه را ترك كند خانم جوانمردي است. به رغم آنكه به صورت فعال در 
كارگاه ها و كارهاي گروهي شركت مي كند، ظاهراً خودش روابط اجتماعي گسترده ندارد و تنهاست. به همين 
خاطر حدس مي زدم كه اگر كارگاه برايش جالب نباشد ادامه نخواهد داد. اما ديروز، پيش از شروع كارگاه به 
من گفت كه ديروز در جلسه اي شركت كرده است. آنقدر اين جلسه افتضاح اداره شد كه درك كرد آموختين 
اين قواعد چقدر الزم است و تصميم گرفته است كه كار را ادامه دهد. خيلي خوشال شدم و احساس كردم 

كه مشاركت دادن او مفيد بوده است. 

سازماندهي به كارگاه
در جريان استماع گزارش اعضاء از فعاليت هاي ترويجي آنان، آقاي هاشمي توضيح داد كه در جنوب شهر 
تهران در حال سازماندهي به يك كارگاه 10 تا 15 نفره است كه خودش مربي آن باشد و ضمن تدريس به 
آنان براي خودش هم يك تمرين باشد. وي در ادامه توضيح داد كه هرگاه اين كارگاه افتتاح شود در مراسم 

افتتاح از من هم دعوت خواهد كرد و از من هم خواهد خواست تا در آن كارگاه حاضر شوم. 

مورد  در  كلمه اي  چند  و  كردم  استفاده  فرصت  از  اما  شدم.  خيلي خوشحال  خبر  اين  شنيدن  از  من  طبعًا 
ساختارهايي كه در دست احداث داريم توضيح دادم و گفتم تمام اين ساختار ها با اين هدف دارند شكل 
مي گيرند كه اين حرفه و پروفشن بي صاحب نماند. در نتيجه تمام كساني كه آموزش مي بييند يا مي خواهند 
آموزش بدهند خوب است كه از مراجع ملي كه براي همين منظور در دست سازماندهي است - و همان جا 
من از آقاي هاشمي دعوت كردم كه به آن مجمع ملحق شود - گواهينامه بگيرند. بعد تأكيد كردم كه ما اصرار 
داريم كه اين گواهينامه ها هيچ كدام دولتي نشود و به ضرب و زور تصويب قانون نخواهد اعتبار كسب كند، 
بلكه اعتبارش محصول فعاليت ها و عملكرد خودش باشد. همانطور كه گواهي يك مجتهد ارزش داشت و 
دارد. آقاي هاشمي هم قبول كرد. خانم توكل هم روي عده اي وكيل كار مي كند. اما بقيه ديگر كار مشخصي 

نكرده اند و يا هنوز به نتيجه نرسيده است. 
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يادم هست خانم نقي ئي مي خواست پسرش را به شركت در اين كارگاه ها تشويق كند. خانم پرنيان هم همسر 
و پسرش را. امروز خانم نقي ئي كه نبود. خاانم پرنيان هم گفت كه مردها انعطاف پذير نيستند!

جمع آوري امضاء براي وزير زن
بعد از ختم جلسه ديدم همه رفتند اما خانم اربابي با يكي ديگر از خانم مشغول يادداشت كردن نام زنان 
ديگر است. از او پرسيدم جريان چيست؟ گفت داريم امضاء جمع مي كنيم كه طي نامه اي به روحاني رئيس 
جمهوري از او بخواهيم تا از انتخاب زن وزير در كابينه اش غلف نكند. خوشم آمد. به او گفتم براي آموزش 
اين قواعد هم كاري مي كرديد. جواب داد ما يك مجمع داريم به نام مجمع زنان روشنفكر )يا همچين اسمي( 
كه رئيسش خانم راكعي است. در اين مدت به خاطر فضا اجازه فعاليت نمي داند. اما حال دارد دوباره فعال 

مي شود. من آنجا اين قواعد را حتمًا معرفي خواهم كرد. 

دعواهاي آشكار باغاني با هاشمي
وقتي باغاني كمي ديرتر از هاشمي وارد دفتر شد متوجه شدم كه هاشمي و تا حدي مرد، اصاًل به باغاني 
توجهي نكردند. انگار كه با هم دعوايشان شده باشد. ظاهراً آقاي هاشمي به عنوان دبير يك شركت تعاوني 
مسكن معلمان اصرار دارد كه در نشست هاي آن تشكيالت نيز اين قواعد جاري شود اما كساني و از جمله 
شايد باغاني هم مخالف است. شوخي يا جدي بحث اخراج كسي از هيأت مديره است كه من گفتم اين حق 
بايد با تصريح در آئين نامه از سوي مجمع به هيأت مديره تفويض شده باشد. بعد به شوخي كاكازاده توضيح 
داد كه هاشمي كه تالش دارد اين قواعد در هيأت مديره جاري شود به عنوان يك فرد اخالل گر شناخته شده 
و قرار است از هيأت مديره اخراجش كنند. اين نكات به صورت شوخي مطرح مي شد اما كاماًل پيدا بود كه 
بين اعضاء هيأت مديره اختالف هاي جديد است و تازه اين قواعد به عنوان راهگشا كشف شده اما عده اي 

هنوز قبول ندارند. 

از  بسياري  كه  مي داد  مانور  قضيه  اين  روي  باغاني  مي داد  دست  فرصتي  وقت  هر  نيز  كارگاه   جريان  در 
كشورهاي جهان دموكرات نيستند و شايد هم الزم نيست باشند. اما من با قاطعيت به او جواب دادم هرگاه 
جمعي اصل حاكميت اكثريت را قبول كند به صورت عقلي به همين قواعدي مي رسد كه در قانون پارلمان 
متبلور شده است. البته مي توان مثاًل براي برخي از پيشنهاد ها نظام رتبه بندي تعريف نكرد. اما در ان صورت 
شما مجبور خواهيد شد كه پيشنهادهاي هم رتبه را يكي يكي تعيين تكليف نهايي كنيد تا بتوانيد بعدي را 

مطرح نماييد. البته باغاني اصاًل متوجه منظورم نشد اما فهميد كه بحث جدي تر از اين حرف هاست. 

قواعد عرف پارلماني به عنوان يك كشف مهم بشري
ديروز كه سر انجام بچه ها با مفاهيم و اصطالح هاي پارلماني آشنا شدند ، بار ديگر برايشان توضيح دادم كه تا 
وقتي ما پديدارها و رويدادهاي پارلماني را شناسايي نكنيم. آن ها را بر اساس كاركرد و مضمونشان تعريف 
نكيم و براي آن ها اسم نگذاريم و در مرحله بعد، قواعد مندرچ در اين كاكردها و مفاهيم را شناسايي نكينم، 
جلسه  ما  وقتي  چرا  و  چيست  اساسًا  شناخت  كه  دادم  توضيح  برايشان  بعد  نكرد ه ايم.  پيدا  شناختي  اصاًل 
مي گذاريم هنوز مراحل اوليه اين شناخت را نيز طي نكرده ايم. به همين خاطر نشست هاي ما بي قاعده مانند 
يك حمام زنانه خر تو خر و شير تو شير است. فكري مي كنم فقط ديروز بود كه اين حرف ها را به خوبي 

درك كردند. 

پيش از پرداختن به گروه هم انديشي خوب است آخرين صورت جلسه معلمان را نيز ورداربذار كنم:

صورت نهمين اجالس كارگاه معلمان
چهاشبنه 12 تير1392

نهمين اجالس كارگاه آموزش دستورنامه رابرت معلمان )كادر معلمان( روز چهارشنبه 5 تير 1392 با حضور
الف: خانم ها: 1( اربابي، 2( پرنيان، 3( توكل، 4( جوانمردي، 5( حسين نژاد، 6( رئيسي
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ب. آقايان: 7( باغاني، 8(كاكازاده، 9( مرد، 10( هاشمي
برگزار شد. 

• در ابتداء برخي از اعضا گزارشي از فعاليت هاي ترويجي دستورنامه رابرت ارايه دادند. 
• خانم پرنيان و آقاي باغاني هنوز حساب پستي براي خود باز نكرده اند در نتيجه صورت و دستور جلسات از 
طريق اينترنت براي ايشان ارسال نمي شود. همين جا از خانم نقي ئي درخواست مي شود با هماهنگي با اين دو 

نفر نسبت به روش ارسال جايگزين اسناد گروه براي ايشان تصميم گيري و اقدام شود. 
• هنوز برخي از اعضاء دريافت اسناد گروه را به منشي موقت اعالم نمي كنند. درخواست مي شود در اين زمينه 

نيز دوستان همكاري كنند. 

• مصوبات:
پيشنهاد خانم حسين نژاد مبني بر تصويب: »ارايه راهكار براي تبديل جمع هاي هيأتي به انجمن هاي سازمان  
يافته« به عنوان »بيانيه هدف«، و پيشنهاد اصالح اوليه آقاي هاشمي مبني بر جايگزين كردن عبارت »ترويج 
دستورنامه رابرت« و پيشنهاد اصالح ثانويه ي آقاي مرد مبني بر خط زدن »ترويج« و گنجاندن »آموزش«، مورد 

بررسي قرار گرفت و پيشنهاد اصالح ثانويه آقاي مرد رد شد.
در ادامه، آقاي مرد نسبت به آراء مؤخوذه پيشنهاد تشكيك آراء را مطرح كرد اما از آنجا كه رئيس جلسه نسبت 
به قواعد ناظر بر پيشنهاد تشكيك آراء ترديد داشت، از جمع درخواست كرد تا با توافق آراء نسبت به اخذ 

رأي مجدد موافقت كنند. پيشنهاد اصالح ثانويه در رأي گيري مجدد نيز رد شد. 
پس از آن، خانم جوانمردي پيشنهاد ثانويه ي ديگري مبني بر خط زدن كلمه ي »رابرت« و افزودن عبارت 

»تصميم گيري گروهي« را مطرح كرد اما با ختم جلسه، ادامه بررسي به اجالس دهم موكول شد. 

تكاليف ورزشي:
)اخطار دستور( و قسمت 24  ترتيب قسمت 23  به  كه  نقي ئي درخواست مي شود  و  اربابي  از خانم ها   .1
)فرحام( را با دقت مطالعه كنند و طرح پيشنهادي خود به عنوان شرح درس براي اين دو قسمت را به صورت 

مكتوب تدوين و تكثير كرده و به اجالس دهم گروه ارايه دهند. 
)اخطار دستور( و قسمت 24  ترتيب قسمت 23  به  آقاي مرد درخواست مي شود كه  از خانم توكل و   .2
)فرجام(  را با دقت مطالعه كرده و در اجالس دهم به سؤاالت پارلماني كه از سوي رئيس و صحن در اين 

زمينه مطرح خواهد شد پاسخ دهند.
3. از تمام اعضاي گروه درخواست مي شود كه دو قسمت مذكور در بندهاي فوق را با دقت مطالعه كنند و 
سؤال هاي خود در مورد پيشنهادهاي اخطار دستور و فرجام را در قالب سؤال پارلماني در اجالس دهم از 

خانم توكل و آقاي مرد بپرسند.
4. برگردان جديدي از قسمت 29 )تشكيك آراء( طي يكي دو روز آينده براي اعضاي گروه ارسال مي شود. 

تقاضا دارد با دقت مطالعه كنند و براي پاسخ به سؤال هاي پارلماني در اين زمينه آماده باشند.  
4. از خانم جوانمردي درخواست مي شود قسمت 12 )پيشنهاد اصالح( را با دقت مطالعه كند و در اجالس 

يازدهم به سؤال هايي كه از سوي مربي و ساير اعضاء مطرح خواهد شد پاسخ دهد

با احترام 
منشي موقت داود حسيني 
چهارشنبه 12 تير 1392

ماه رمضان آمد و . . . 
و آخرين نكته اينكه چهارشنبه هفته آينده ماه رمضان است. بحث شد كه چه كنيم. تصميم گرفته شد كه به 

رغم ماه رمضان افراد در جلسات حاضر شوند. به نظرم اين همه جالب بود. 

گروه هم انديشي در بن بست
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دو هفته گذشته بخشي از ذهنم صرف دنبال كردن تالش هاي شهرياري شد. قابل پيش بيني بود افرادي كه هر 
دو هفته يكبار نمي توانند در نشستي كه به ادعاي خودشان به آن عالقه دارند و آن را مهم مي دانند و رأي هم 
داده اند شركت كنند چطور مي توانند در نشست ديگري شركت كنند؟ بعد هم در آن نشست قرار است چه 
بگويند؟ حيف كه من اسم خودم را به عنوان مخالف ذكر نكردم. اما هر آدم دقيقي از محتواي مذاكرات بايد 
بفهمد كه من با پيشنهاد شهرياري موافق نبودم و توضيح هم دادم كه اين افراد فقط به دليل مشغله ي فراواني 
كه دارند در اين مجامع گروه نمي توانند شركت كنند. همين و يك راه حل قضيه اين است كه نصاب به تعداد 
حاضران در هر زمان تبديل شود. اما نشست قبلي پيشنهاد شهرياري را تصويب كرد. بعد خانم حكمت منشي 
شركت شهرياري به من گفت كه شهرياري مسؤليت دعوت از افراد را بر عهده  ي او گذاشته است. اما به او 
گفته كه قبل از همه با دكتر معين تماس بگيرد و از او بخواهد تا ساعت و مكان دلخواهش را تعيين و اعالم 

كند و به بقيه بگويند كه در آنجا حاضر شوند. 

مخالفت باج دادن به دكتر معين
وقتي اين دستور شهرياري را شنديم خيلي ناراحت شدم. هرچند احترام به دكتر معين حساب مي شود اما  
توهين به ديگران هم هست و همين چيزها نكاتي است كه من به شدت از آن ها متنفرم و با آن ها مي جنگم. 
چون خالف عدل و انصاف است كه براي يك فرد كه داراي حقوق برابر با سايرين است امتياز ويژه اي قائل 

شد. 

اتفاقًا در همان روزهاي اوليه دعوت از گروه بود كه دفتر دكتر معين به ما يعني به من و جمالي در واقع دستور 
داد كه چون او عازم خارج است نخستين نشست گروه هم انديشي عرف پارلماني را به دو هفته بعد موكول 
كنيم. من هم كه افراد را دعوت كرده بودم به جمالي گفتم مطلقًا زير بار اين دستور يا توصيه دكتر معين حتي 
به قيمت قطع رابطه كامل با او نخواهم رفت و همين باعث شد كه جلسه اول را بدون حضور او برگذار كنيم. 

در نشست هاي بعدي هم كه با دكتر معين داشتم ديدم توقع دارد كه حساب ويژه اي براي او باز كنيم. حتي 
جمالي با صراحت به من گفت كه دكتر معين دوست دارد رئيس شود. اما من باور نكردم. اما هرچند نيت 
خواني اخالقًا مذموم است اما كاماًل پيداست كه دكتر معين براي خودش حساب ويژه باز مي كند. حتي با 
صراحت به من گفت كه او يك سرمايه اجتماعي دارد كه مايل نيست هرجايي آن را سرمايه گذاري كند. 
احتماالً منظورش از سرمايه اجتماعي همان نامزدي او به عنوان كانديداد اصالح طلبان است كه چند ميليون 

رأي آورد. 

با اين همه، و طبق گزارش خانم حكمت، وي چند روزي با دفتر و همراه دكتر معين تماس مي گيرد اما حتي 
موفق با تماس هم نمي شود. بعد هم كه جواب او را نمي دهند. سرانجام به توصيه شهرياري، حكمت به دكتر 
اميري متوسل مي شود كه روز يكشنبه بعد با دكتر معين جلسه داشته است. بعدها دفتر دكتر معين ساعت 
7/30 روز شنبه )پس فردا(  را در دفتر مؤسسه اخالق تعيين مي كند. در مرحله بعد خانم حكمت دنبال دعوت 

از سايرين بر مي آيد.  

به هر حال، هرچند با اين روش برخورد شهرياري اصاًل موافق نبودم اما ربط مستقيمي به من نداشت. خودش 
مي دانست كه چه بكند. اما من حدس زدم به خيلي ها برخواهد خورد. به همين دليل قضيه را با حساسيت 

دنبال كردم تا ببينم چه كساني در آن نشست شركت خواهند كرد. 

در عين حال به نظرم رسيد طي نامه اي نظر مخالفم را در مورد عدم شركت در آن نشست و نيز بحث هايي 
كه بين من و دكتر معين گذشته و گزارش آن را هم به گروه داده ام، براي شهرياري ارسال كنم و كردم. متن 

آن نامه را در ادامه وردابذار مي كنم: 

آقاي شهرياري 
سالم 
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خانم حكمت از قول شما گفت بهتر است من هم در نشست شنبه در دفتر انجمن اخالق حاضر شوم. 
گفتم باشد. اما به داليل زير حضور من در اين نشست مفيد نيست

 
يك. دكتر معيين قباًل براي من علت عدم حضور خود را تشريح كرده و البته از نظر من داليلش موجه 
نبوده است. من در حضور خودشان با داليلشان مخالفت كردم و در عين حال به گروه هم گزارش دادم 
دليل ايشان اين بود كه ما نمي خواهيم خودمان متخصص عرف پارلماني شويم. پس بهتر است هرچه 

زودتر يك انجمن درست كنيم تا آن انجمن متكفل آموزش اين قواعد به جوانان و عالقمدان شود. 
پاسخ من به اين نظر، اين ها بود 

اول. نظر شما بايد در گروه مطرح شود و گروه در اين زمينه تصميم بگيرد 
دوم. من به عنوان يك عضو با نظر شما مخالفم و فكر مي كنم اين گروه قرار  بوده و بايد با اين قواعد 
به خوبي آشنا شود چون قرار است به عنوان يك مرجع ملي در مورد اين قواعد و روش ترويج و حتي 

بومي سازي آن ها تصميم بگيرد 
سه. انجمن پارلمانتارين ها يك ساختار جداي از گروه ماست و كساني كه از گروه ما گواهينامه دريافت 

مي كنند و به عنوان پارلمانتارين شناخته مي  شوند انجمن پارلمانتارين ها را تشكيل خواهند داد 
چهار. مسؤليت آموزش اين قواعد نيز بر عهده  ي مؤسسات آموزشي و مربياني است كه اين قواعد را ياد 

خواهند گرفت. گروه ما به عنوان يك جمعيت ملي وظايف مهم تري دارد. 

البته گفتگوهاي ما به نتيجه نرسيد و به نظر من برخورد دكتر معين با من بسيار غيرمؤدبانه هم بود و من 
خيلي هم از دستش ناراحت هم شدم. انگار ارث پدرش را از من طلبكار بود 

 بعدها كه عرف پارلماني را به مهمانان او معرفي كردم وقت ديگري به من داد. من فكر كردم كه براي 
گفتگو در مورد گزارش عملكرد گروه در سال 91 به من وقت داده است. اما فهميدم اشتباه مي كنم. ظاهراً 
منشي او هدف من را به ايشان بد منتقل كرده بود. در پايان اين جلسه بود كه ديدم برخوردش خيلي 
عوض شده و من را خيلي هم تشويق كرد اما گفت كه نمي تواند در تمام جلسات بيايد. من هم از او 

خواهش كردم در بعضي از آن ها بيايد. اما در هيچ كدام ديگر از جلسات شركت نكرد 

به اين ترتيب، و همانطور كه خدمت شما عرض كردم، ظاهراً دكتر معين هم به اهميت اين قواعد اذعان 
دارد اما فرصت اينكه وقت بگذارد ندارد 

به عالوه،  شايد در غياب من راحت تر بتواتد از روش تدريس من هم انتقاد كند كه البته من خودم با 
تمام وجود در تالش بهبود روش خود هستم. اما متأسفانه فعاًل جز من كسي در ايران با اين قواعد آشنا 
نيست و چاره نيست جز اينكه خود شما ها كتاب را بخوانيد و در بهبود روش تمرين قواعد كتاب به 

يكديگر كمك كنيم 

با توجه به دو دليل فوق، نبود من در گروه شايد مفيدتر باشد. با اين همه اگر شما وجود من را هنوز 
مفيد مي دانيد حتمًا خواهم آمد 

منتظر كار در حزب عدالت و توسعه هستم. به نظرم مهم ترين كاري كه مي شود كرد همين است. 
قربانت. داود 

به  بود كه خانم حكمت  بود كه سرانجام ديروز چهارشنبه  منتظر واكنش شهرياري  باال  نامه  ارسال  از  بعد 
من خبر داد كه جلسه منتفي شده است. پرسيدم چرا؟ چواب داد كه تعداد معدودي، در واقع يعني من و 
شهرياري و احتماالً به مدت نيم ساعت هم مهندس گلسرخي مي توانستند در آن جلسه شركت كنند. بعد با 
خود شهرياري صبحت كرديم.  او ضمن توضيح اينكه افراد فرصت نداشتند در جلسه شنبه شركت كنند به 
من پيشنهاد كرد كه استثنائًا افراد با حق وكالت در جلسه شركت كنند و رأي بدهند. اما من گفتم اصاًل حق 
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وكالت غيرقانوني است و حرفش را هم نزنيد. راهش اين است كه افرادي كه نمي توانند تا مدت مشخصي در 
كارگاه شركت كنند استعفا بدهند تا نصاب ما پائين بيايد و مجمع به نصاب برسيد. به عالوه، در كارگاه هاي 

ديگر افراد خوبي شناسايي شده اند كه مي شود جايگزين كرد. 

امروز با ارسال شماره تلفن اعضاء نامه اي هم براي آنان ارسال كردم كه متن آن را ورداربذار مي كنم:

راهي براي خروج گروه از بن بست

اعضاي محترم 

سالم 
با عنايت به اينكه آقايان مهندسان بهشتي و عطارديان با اين شرط كه الزم نباشد در تمام مجامع گروه 
از  نفر  شركت كنند، عضويت در گروه را پذيرفته اند، مجع گروه براي حصول به نصاب به حضور 6 
اعضاي محترم نياز دارد. اما در حال حاضر دكتر بني اسدي هنوز در سفر خارج از كشور هستند. آقاي 
جمالي و آقاي كيخسروي هم به منشي موقت اعالم كرده اند كه قادر به شركت در مجامع گروه نيستند. و 
آقاي دكتر معين هم در آخرين مالقات حضوري با منشي به وي اعالم كرده است كه نمي تواند در تمام 

مجامع گروه شرك كند. 

هرچند راهكار استعفاي موقت براي خروج از بن بست عدم نصاب راهكار مناسبي است، اما تا كنون 
هيچ يك از دوستاني كه در نشست هاي مجمع نمي تواتند شركت كنند استعفاي موقت خود را به صورت 

رسمي اعالم نكرده اند. 

با توجه به نكات فوق اگر در نشست يكشنبه آتي آقايان 
يك. دكتر اميري 

دو. مهندس شهرياري 
سه. مهندس رزم خواه 

چهار. آقاي عبدالحسيني 
پنج. مهندس گلسرخي 

شش. منشي موقت داود حسيني 
حتمًا شركت كنند نصاب حاصل خواهد شد و مي توان پيشنهاد اينجانب مبني بر »نصاب با تعداد حاضران 

در هر زمان« را به تصويب رساند و گروه را از بن بست خارج كرد. 

فرا  به خوبي  را  پارلمان  قانون  قواعد  ديگر  كارگاه هاي  در  نشان مي سازد شخصيت هاي ديگري  خاطر 
گرفته اند و بسيار عالقمند هستند كه به مجمع ملحق شوند. در صورت تصويب مي توان از آنان دعوت 

به عمل آورد و جايگزين كرد 

با عنايت به نكات فوق و ضرورت احتمالي هم فكري با يكديگر، شماره تلفن اعضاي اوليه گروه تقديم 
مي شود تا از حصول نصاب در روز يكشنبه آتي اطمينان حاصل شود و وقت حاضران هدر نرود 

با تشكز از دوستاني كه دريافت اسناد گروه را به منشي موقت اعالم مي كنند خاطر نشان مي سازد اين نامه 
جزو اسناد گروه محسوب نمي شود و نيازي به زحمت نيست 

با احترام. منشي موقت. داود حسيني
در اين نامه اشاره شده كه:  هرچند راهكار استعفاي موقت براي خروج از بن بست عدم نصاب راهكار مناسبي 
است، اما تا كنون هيچ يك از دوستاني كه در نشست هاي مجمع نمي تواتند شركت كنند استعفاي موقت خود 
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را به صورت رسمي اعالم نكرده اند. 

ذكر اين نكته الزم است كه در نامه قبلي به اين راهكار اشاره شده بود. متن آن: 

اعضاي محترم گروه هم  انديشي عرف پارلماني 

با سالم 
فراخوان و دستور هفتمين اجالس گروه كه قرار است از ساعت 8 تا 10 صبح روز يكشنبه 16 تير ماه 

1392 در محل هميشگي برگزار شود به پيوست تقديم مي شود. 

استحضار داريد كه در چند جلسه اخير به دليل غيبت ناخواسته بعضي از اعضاء، مجامع گروه به نصاب 
نمي رسد. به نظر مي رسد دوستاني كه مي دانند طي يك مدت مشخص قادر به حضور در مجامع گروه 
نيستند، اگر استعفاي موقت خودشان را اعالم كنند، مشكل نصاب حل خواهد شد. و بعد از رفع مشكل 

نيز دوباره مي توانند به گروه ملحق شوند. 

 طبق معمول درخواست مي شود دريافت اين سند را به منشي موقت اعالم فرماييد. 
با احترام. منشي موقت 
داود حسيني 
چهارشنبه 12 تير 1392 

دستور هفتمين اجالس كارگاه هم انديشي عرف پارلماني در سال دوم
يكشنبه 16 تير 1392

هفتمين اجالس يك هفته درميان كارگاه هم انديشي عرف پارلماني در سال 1392 رأس ساعت 8 صبح روز 
يكشنبه 16  تير 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 88911017 
برگزار خواهد شد. منشي موقت گروه افتخار ميزباني شما را خواهد داشت و مدعوان عزيز مي توانند از ساعت 

7/30 در محل حضور يابند و به صرف صبحانه ي سرپايي 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. 

اخطار قبلي:
1. داود حسيني اخطار قبلي مي دهد كه در ششمنن اجالس پيشنهاد اصالح نصاب سازمان موقت را به شكل 

زير ارايه خواهد داد: 
»نصاب در سازمان موقت  هم  انديشي عرف پارلماني تعداد افراد حاضر در هر زمان است«. 

بديهي است براي تصويب پيشنهاد فوق الزم است نصاب فعلي گروه )6 نفر از ده نفر، بدون احتساب آقايان 
مهندسان بهشتي و عطارديان كه اعالم كرده اند در مجامع گروه نمي توانند حاضر شوند( حاصل شود و اين 
پيشنهاد با دو سوم آراء حاضران به تصويب برسد. در صورت تصويب اين پيشنهاد، نصاب گروه تا تدوين 

اساسنامه،  تعداد حاضران در هر زمان خواهد بود. 

كارجديد
به عنوان نمونه، پيشنهاد تصويب قطعنامه »بيانيه هدف« گروه، يا هر پيشنهاد ديگري كه از سوي صحن مطرح 
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شود و در چارچوب دستورنامه و هدف شفاهاً  اعالم و توافق شده گروه باشد.

با احترام. منشي موقت .داود حسيني
 چارشنبه 12 تير 1392

ظاهراً با نقل اين اسناد ديگر تمام حرف هاي مربوط به گروه هم انديشي عرف پارلماني تا امروز گفته شد. اما 
يك نامه  ديگر هم نوشتم تا براي اعضاي ان گروه ارسال كنم كه به خاطر مشكل فني اي كه براي ياهو پيش 
آمد ارسال نشد و من هم از ارسال آن پشيمان شدم و نفرستادم. اما اين جا آن را ورداربذار مي كنم. چون 

تحليل من را از اين گروه نشان مي دهد: 

راهكاري ساده براي مشكلي ساده تر

هرچند به رغم درخواست هاي مكرر منشي موقت گروه، هنوز تعدادي از اعضاي گروه هم انديشي عرف 
پارلماني، حتي از اعالم دريافت اسناد گروه به منشي موقت خودداري مي ورزند و در نتيجه نمي توان گفت 
كه چه تعداد از اعضاي گروه صورت و دستور جلسات گروه را دريافت ومطالعه مي كنند يا نمي كنند، 
اما به نظر مي رسد تمام اعضاي گروه از عملكرد خودشان كاماًل با خبر باشند: مدت هاست كه مجامع 
گروهشان به نصاب نمي رسد و هرچند دوستاني كه در جلسات شركت مي كنند به تمرين قانون پارلمان 
مي پردازند اما امكان هر نوع تصميم گيري گروهي از آنان سلب مي شود و وقتشان كه كم  ارزش تر از وقت 

ديگران نيست هدر مي رود. براي خروج از اين بن بست چه مي شد كرد؟ 

فرض را بر اين مي گذاريم كه تمام اعضاء محترم گروه به اهميت آموزش، تمرين و ترويج قانون پارلمان 
با  نيستند  قادر  اين همه  با  پذيرفته اند.  را  اين گروه  دليل عضويت داوطلبانه در  به همين  دارند و  باور 
دستكاري در برنامه  هاي كاري خود طوري عمل كنند كه صبح روزهاي يكشنبه يك هفته در ميان خود را 
كه از سال پيش برنامه ريزي شده و به آن رأي داده ا ند، براي شركت در مجامع اين گروه خالي بگذارند 
)نشانه اي از يك جامعه سراپا بي نظم و استبدادي(. با اين همه، هيچ راهكاري براي جلوگيري از اتالف 

وقت ساير دوستان وجود نداشت؟ 

فرض كنيم عضو محترمي به رغم تعهداتش مجبور مي شود درست صبح روزهاي يكشنبه درميان در يك 
كالس درس شركت كند. بسيار خوب. ساده ترين كار اين بود كه طي ارسال يك نامه به مجمع گروه، 
ضمن اعالم اين خبر، براي مدتي كه مجبور به شركت در كالس است، از گروه استعفا دهد و در عين 
حال، براي جبران نكات آموزشي مطرح شده در كارگاه ها برنامه ريزي كند. در اين صورت، تعداد اعضا 

و در نتيجه تعداد حاضران الزم براي حصول نصاب كاهش مي يافت و مجامع به نصاب مي رسيد. 

عملكرد يك ساله ي اعضاي گروه هم انديشي، با هر شاخصي كه ارزيابي شود نمره قبولي نمي گيرد. 

قربان شما. داود 
چهارشنبه 12 تير 1392

هرچند اين نامه به دليل فني ارسال نشد اما محتواي آن امروز به اعضاي گروه پيشنهاد شد و بايد منتظر نتيجه 
ماند. پيش از تحليل اين رويدادها الزم است يك نامه ديگر را كه براي اعضاي گروه ارسال كردم با يك 

توضيح ورداربذار كنم. 

اعضاي محترم گروه هم انديشي عرف پارلماني 
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با سالم 
اعالم  هدف  اينكه  به  توجه  با  مي شود.  تقديم  پارلماني«  وكالي  آمريكايي  »كالج  آئين نامه  پيوست  به   
شده ي گروه هم انديشي عرف پارلماني ايجاد يك سازمان دائمي براي ترويج و آموزش قانون پارلمان و 
آسيب شناسي قوانين، قواعد، و مقررات مغاير با قانون پارلمان و ارتقاء رويه  هاي خلق قواعد عادالنه در 
تمام سطوح است، آئين نامه ي اين كالح مي تواند در تدوين آئين نامه ي گروه مددكار باشد. از همين رو 

ضمن ارسال اين سند تقاضا دارد آن را با دقت مرور فرماييد. 

الزم به ذكر است كه روند تأسيس انجمن پارلمانتارين هاي ايران در يك كارگروه ديگر و با حضور برخي 
از افراد متعهد و دلسوز آغاز شده است و ما منتظريم تا هرچه زوتر گروه هم انديشي عرف پارلماني بتواند 
بورد پروفشنال خود را براي گرفتن امتحان از فارغ التحصيالن و دادن گواهينامه به آنان سازماندهي كند. 

نه به عنوان داود حسيني )كه اگر يكبار جوابش را نمي داديد ديگر هركز تا ابد مزاحمتان نمي شد( - كه به 
عنوان منشي موقت و قانوني گروه، كه صداي قانوني خود شماست، از شما بار ديگر درخواست مي كند 

دريافت اين اسناد را با پس فرست همين نامه به نشاني وي اعالم فرماييد 

 
با احترام. منشي موقت
داود حسيني

بند آخر نامه به نظرم كمي تند است كه نشان مي دهد چقدر عصباني هستم. با اين همه تعداد معدودي تا 
كنون به اين نامه پاسخ داده اند كه يكي از آنان كه براي نخستين بار هم جواب داد مهندس بهشتي بود. اما 

هنوز خيلي ها جواب نمي دهند. واقعًا نمي فهمم چرا؟

تحليل رويداد
ساير  در  هم  و  تجارت  قانون  در  هم  دارد.  وجود  نصاب  مفهوم  از  عجيبي  درك  ايران  پارلماني  عرف  در 
اساسنامه هاي تيپي كه در اختيار متقضيان تأسيس انجمن مي گذارند، مجامع اگر در نوبت اول به نصاب نرسد 

در نوبت هاي بعدي به هر تعداد نصاب حاصل مي شود. 

به خصوص  و  كرده ام  مبارزه  قاعده  اين  با  از جمله  پارلمان  قانون  آموزش  نخستين روز هاي  از همان  من 
قاعده ي جلب به مجمع را براي افراد توضيح داده ام و متن كتاب را در ضرورت تعيين نصاب بسيار كم مورد 
تأكيد قرار داده ام اما در عين حال تأكيد كرده ام كه بدون اصالح نصاب طبق قواعد پيش بيني شده نمي توان هر 

تعداد حضور را به عنوان نصاب در مجامع بعدي قبول كرد. 

با  منطقي است كه  پارلمان است خوشبختانه چنان  قانون  از كتاب و طبق  اين توضيح هاي من كه آموخته 
در  من  گيري هاي  سخت  مورد  در  كسي  ديگر  كه  است  خاطر  همين  به  است.  شده  مواجه  همه  استقبال 
خصوص ضرورت حصول نصاب ايراد نمي گيرد بلكه به مرور دارد اهميت جدي گرفتن اين بحث ها براي 
انجمن حاضر نمي شوند  دارند متوجه مي شوند وقتي در نشست يك  تازه  اعضاي گروه روشن مي شود و 
تا چه اندازه رفتاري غيراخالقي از خودشان بروز مي دهند. به نظرم خود اين اصرار هاي من منجر به نوعي 
فرهنگ سازي يا انتقال فرهنگ عرف پارلماني در كشور شده است. و بدون اصالح آدم ها ما هيچ اصالحات 

واقعي نخواهيم داشت. 
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يكشنبه 16 تير 1392
قرار است امروز هفتمين اجالس گروه هم انديشي عرف پارلماني در دفتر برگزار شود. طي دو هفته گذشته، 
اعضاء  از  قبل،  جلسه  حاضران  قبلي  مصوبه  اجراي  در  و  گذاشت  سر  پشت  را  بزرگ  تجربه  يك  گروه 
درخواست شد تا در نشستي جداگانه شركت كنند و علت عدم نصاب را بررسي كرده و راهكاري براي حل 
اين معضل ارايه دهند. اين نشست كه قرار بود ديروز در دفتر انجمن علمي اخالق در علوم و فناوري برگزار 
شود، به هم خورد و برگزار نشد. اما سبب شد اعضاي همين گروه كوچك، مواردي را تجربه كند كه براي 
اين گروه ارزشمند بود. آنچه كه امروز در هفتمين اجالس گروه هم انديشي رخ بدهد، بعد از ختم جلسه 
گزارش مي كنم. اما االن ساعت 4 بامداد است و تصميم دارم به رويدادهايي بپردازم كه طي چند روز گذشته 
رخ دادند و مهم ترين آن ها تماس تلفني بود كه ديشت با جمالي گرفتم و طي آن قرار شد دومين شماره اخبار 
كادرها را بين اعضاي جلسه امروز توزيع كنم و نظرات آنان را جويا شوم. عالوه بر اين، گفتگوهايي با دكتر 

اميري، گلسرخي، عبدالحسيني، رزم خواه و شهرياري داشتم كه نقل آن ها الزم است. 

عقب نشيني در برابر جمالي
جمالي از ابتداء نظرش اين بود كه اوالً به عنوان يك عضو گروه هم انديشي با انتشار اخبار كادرها مخالف 
است ثانيًا اين موضوع بايد در گروه مطرح شود و گروه بايد اجازه اين كار را بدهد. من معتقد بودم آقاي 
جمالي حق دارد با ذكر نامش در نشريه مخالف باشد و من نامش را حذف مي كنم، اما از آنجا كه اين نشريه 
توسط دفتر كادرها منتشر مي شود و نام افرادي را كه مخالف باشند ذكر نمي كند دليلي ندارد براي انتشار خود 

از گروه هايي كه در اين دفتر آموزش مي بينند اجازه بگيرد. 

خوب، هر يك از ما در استدالل درستي نظرات خود نكاتي را به صورت تلفني مطرح كرديم، و همانجا بود 
كه صداي من باال هم رفت، اما جمالي گفت تلفني كه قادر نيست تمام داليل خودش را مطرح كند. 

مي شد حدس زد دغدغه ي جمالي اتهام هاي امنيتي است كه ممكن است بعدها به گروه و اعضائش بزنند و 
افراد را سر همين قضيه دراز كنند. پاسخ من به اين دغدغه اين است كه اگر بخواهند چنين كنند انتشار يا 
عدم انتشار نشريه در اين تصميم نيروهاي امنيتي نقشي ندارد. چون همين حاال هم ما اسناد خود را از طريق 
اينترنت در همين سطح توزيع مي كنيم. اتفاقًا بر عكس، اگر گروه فعاليت هاي خودش را حتي المقدور علني 

و بدون شائبه ي مخفي كاري ادامه دهد، در عين حال چراغ خاموش حركت كند بهتر است. 

به هر حال، من بر اين باور بودم كه گروه هم حق ندارد در مورد اينكه دفتر كادرها نشريه اي منتشر بكند يا نه 
تصميم بگيرد. هرچند اعضاي گروه حق دارند با طرح خبر خودشان در نشريه مخالفت كنند. در اين صورت 
انتشار اخبار گروه چي؟ آيا اعضاي گروه حق دارند از درج نام گروهشان و فعاليت گروهشان در اين نشريه 

مخالف باشند؟ اگر جواب مثبت باشد چطور بايد تصميم گيري شود؟ 

نظر من اين بود كه ما دو نفر در اين مورد گفتگو كنيم و اصاًل به اين نتيجه برسيم كه آيا اين تصميم در قلمرو 
مسؤليت گروه هم انديشي عرف پارلماني و ساير گروه ها هست كه در اين مورد تصميم بگيرند يا نه؟ و اگر به 
اين نتيجه رسيديم كه اين تصميم در قلمرو مسؤليت دفتر كادرهاست و ربطي به گروه ها ندارد، ديگر نيازي 

به طرح اين مسأله در گروه ها نيست. 

طي حدود دو ماه گذشته من منتظر جمالي ماندم تا در حد چند دقيقه اي به دفتر بيايد يا در جاي ديگر نشست 
مشتركي بگذرايم و در اين مورد گفتگو كنيم. جمالي گفت نمي رسد بيايد و سرانجام هم نيامد كه البته از فردي 

مثل جمالي خيلي عجيب است مگر آنكه به قول خودش »حسابي قاط زده باشد«. 

حدود هفته پيش بود كه به ذهنم رسيد خبرنامه را براي بهشتي هم بفرستم و نظر او را در مورد انتشار نشريه، 
خالصه گفتگو با خودش و نيز سرمقاله نشريه كه تعرضي به نظرات او هم هست، جويا شوم و در عين حال 
بگويم كه جمالي با نشر اين خبرنامه مخالف است. اما خوشبختانه پاسخ بهشتي مثبت بود و اين خود قوت 
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قلبي بودبراي من. به خصوص كه بهشتي در گفتگوهاي قبلي اش با من به تغيير نام شهر يثرب به مدينه بعد 
از هجرت محمد از مكه به اين شهر اشاره كرد كه به معناي متمدن شدن يثرب بعد از استقرار اسالم در اين 
شهر تفسير شد. در حاليكه من در سرمقاله با واژه هاي مدينه و مدن و تمدن زياد كار كردم تا نشان دهم هر 
»مدينه « اي لزومًا متمدن نيست. اين نظرات، به صراحت تعرض به تمدن خواندن فرهنگ اسالمي هم مي شد. 
در واقع بحث اين است كه در جوامع اسالمي و در مدينه هاي بسياري از كشورها كه مردمس قدرت خلق 
قواعد مستقل و خودساخته را ندارند تمدني شكل نگرفته است. اين نظرات بيش از آنكه از نظر سياسي مسأله 
ساز باشد - از نظر خودم - مي توانست از نظر ديني مسأله ساز باشد و به خصوص تحمل و شنيدنش براي 
افرادي مثل بهشتي سنگين باشد. اما فكر مي كنم هم بهشتي و هم جمالي، از اين نظر با سرمقاله مخالفتي ندارند 
و انگار قبول دارند كه فقدان مهارت خلق قانون در ميان شهروندان اين شهر ها يك نقص تمدني مهم است. 

اما جمالي از پيامدهاي امنيتي كه ممكن است دامن گير گروه شود نگران است. 

راستش من هنوز هم از نظر حقوق معتقدم كه اختيار دفتر كادرها بايد آزاد باشد كه هر نشريه اي كه دلش 
مي خواهد منتشر كند و در اين زمينه نيازي به كسب مجوز از هيچ مرجعي ندارد. با اين همه، فكر مي كنم اگر 

فردي از اعضاي گروه به انتشار نشريه از سوي دفتر كادرها مخالف باشد چه بايد بكند؟ 

فرض كنيم يك مؤسسه آموزشي نشريه اي داخلي از فعاليت هاي آموزشي خود منتشر كند. آيا دانش آموز يكي 
از كالس هاي اين مؤسسه حق دارد در كالس درس بخواهد كه مسؤالن آن مؤسسه آموزشي در اين مورد از 

او و از ساير همكالسي هاي نظر نظر خواهي كند؟ 

اين بحث هاي با جمالي كه به نتيجه نرسيد و من انتشار نشريه، راه اندازي ميلينگ ليست و راه اندازي وب 
سايت دفتر كادرها را به عقب انداختم تا با او به تصميم برسيم كه خوب، بعد از حدود دو ماه حتي نيامد تا 
با هم در اين مورد بحث كنيم. آيا اين رفتار جمالي قابل دفاع است؟ يعني حتي نيم ساعت هم نمي توانست 
به اينجا بيايد يا به من يگويد تا هر جا كه او خواست با او گفتگو كنيم؟ شايد هم به اين نتيجه رسيد كه 
گفتگو در اين زمينه با من بي نتيجه است. چون من تصميم خودم را به انتشار اين نشريه گرفته ام. و او هم 
مخالف است و من هم معتقدم حتي اگر گروه  هم انديشي به عدم انتشار نشريه هم رأي بدهد من حق دارم 

اين نشريه را منتشر كنم. 

نظر نهايي 
ديشب فكر كردم ممكن است گروه هم انديشي امروز به نصاب برسد. به عالوه، من كه به هر حال بايد اين 
اخبرنامه را بين اعضاء گروه منتشر كنم. آنان هم يا مخالفت خواهند كرد يا نه. در نتيجه عقب انداختن نشر 
آن براي تعيين تكليف با جمالي مشكلي را حل نمي كند. اگر اعضاء بخواهند مخالفت كنند بعد از توزيع هم 
مخالفت خواهند كرد و همين بحث ها باز هم ادامه خواهد يافت. به همين دليل ديشب زنگ زدم به جمالي 
تا به او بگويم حاال كه فرصت نمي كند دو نفري يك جلسه بگذاريم، من اين نشريه را فردا بين اعضاء توزيع 
كنم تا ببينم نظر آنان چيست؟ جمالي هم كه البته در مهماني بود گفت كه او مخالف است اما خوب است كه 

با گروه هم در ميان گذاشته شود و آنان هم به پيامدهاي احتمالي انتشار آن فكر كنند. 

به هر حال، يكي از تصميم هاي من براي جلسه امروز توزيع دومين شماره خبرنامه و ارايه گزارشي در اين 
زمينه است كه هم منصفانه و درست باشد و هم اعضاء را در جهت موافقت با نشر آن تشويق كند. پيامد اين 

اقدام را بعد از نشست گزارش خواهم كرد. 

ساير اخبار
در اين چند روز اخير، خبرهاي مهم به برگزار نشدن نشست روز شنبه با دكتر معين چرخ مي زد. هم رزم  خواه، 
هم دكتر اميري و هم گلسرخي زنگ زدند و هر يك به نحوي از خبررساني نسبت به اين جلسه گله داشتند. 
بعد كه با خانم حكمت صحبت كردم برايم توضيح داد فقط به كساني كه قرار بود در جلسه شركت كنند گفته 
است كه جلسه به هم خورده است. اما افرادي مثل عبدالحسيني، دكتر اميري و رزم خواه اصاًل قرار نبوده كه 
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در نشست شرك كنند. به همين خاطر، به آنان در مورد به هم خوردن جلسه هم خبر نداده است. پرسيدم: 
مهندس گلسرخي چي؟ او از محل انجمن به من زنگ زد. ظاهراً به او اطالع نداده بوديد؟ كه خانم حاكمت 
برايم توضيح داد: دو بار به همراه او زنگ زده است. او همراه را روشن كرده اما جواب نداده است. خانم 
حكمت نيز تصور كرده كه آقاي گلسرخي همراه را روشن كرده و كنار گوشش گذاشته و در نتيجه پيام خانم 
حكمت مبني بر به هم خوردن نشست را شنيده است! از چنين تفسيري تعجب كردم و توضيح دادم كه اين 
بنده خدا به محل قرار رفته است. به نحوي برايش توضيح بدهيد. شماره همراه مهندس گلسرخي را گرفت 
تا قضيه را برايش توضيح نمي دهد. از نتيچه بي خبرم. اما وقتي حضور اين مرد مسن و محترم را حوالي دفتر 

انجمن اخالق در ساعت حدود 8 صبح روز شنبه تصور مي كنم ناراحت مي شوم. 

مذكرات دكتر اميري با دكتر معين
دكتر اميري ظاهراً در مورد علت غيبت دكتر معين با وي صحبت كرده است. چون همان حرف هاي دكتر معين 
را از او برايم نقل كرد:  اينكه افرادي مثل دكتر معين نمي خواهند متخصص عرف پارلماني شوند و فرصت 
حضور ندارند و از اين حرف ها. من هم گفتم كه از اول قرار بود افرادي كه در گروه هم انديشي گردهم 
مي آيند با اين قواعد به خوبي آشنا شوند و به عنوان مرجع ملي براي تصميم گيري در اين زمينه عمل كنند. 

چطور مي شود افراد اين مجمع هم اين قواعد را فرا نگيرند و بعد در ترويج آن  بكوشند؟ 

به هر حال، دكتر اميري از بعضي از اعضاء به عنوان زينت المجالس سخن گفت كه من گفتم گروه در اين 
مورد بايد تصميم بگيرد. 

خريد كتاب
من از دكتر اميري در مورد خريد 50 نسخه كتاب هم پرسيدم. به من گفت كه فاكتور پيش خريد را به معاون 
مالي داده است و به او جواب داده اند كه بايد چيزي دست ما باشد. قرار شد من از آقاي اردهالي بخواهم كه 
يك نسخه سردستي برايش بفرستد تا به معاون مالي دانشگاه بدهد اما يادم رفت يا در واقع تنبلي كردم براي 

سعيد نامه بزنم. امروز اين كار را خواهم كرد. 

با اين توضيح ها به نقطه امروز مي رسيم و بايد منتظر برگزارش هفتمين نشست گره هم  انديشي در سال 92 
باشيم. 
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دوشنبه 17 تير 1392
ديروز هفتمين اجالس گروه هم انديشي عرف پارلماني، به رغم آنكه شش نفر از اعضاي آن از قبل هم پيمان 
شده بودند كه در آن شركت كنند تا نصاب حاصل شود، باز هم به نصاب نرسيد. اما در اين نشست نكاتي 
مطرح شد و رويداهايي رخ كه از چشم انداز تاريخ جنبش كادرها ارزش ثبت و ضبط دارد. امروز همچنين 
بايد دستور جلسه دهمين اجالس كادر معلمان را نيز بنويسم و ارسال كنم و گزارشي هم از نشست فرداي 
كادر كارشناسان شوراياراي ها بدهم. اول خواستم مكاتبات اينترنتي را انجام بدهم، اما مانند روز ها و حتي 
هفته هاي اخير اينترنت با اختالل رو به رو است و كار نمي كند. ظاهراً در جريان انتقال دولت كارها رهاتر از 

قبل شده است.

نخستين فرد
ديروز نخستين كسي كه رأس ساعت 7/30 در زد آقاي عبدالحسيني بود. دكمه دربازكن را زدم و فوري براي 
عوض كردن لباس به اتاق ديگر رفتم. تدارك پذيرايي تمام شده بود در نتيجه بحثمان در گرفت و تا آمدن 
شهرياري كه چند دقيقه قبل از 8 رسيد بحثمان ادامه يافت. من سعي مي كنم نكات مهمي كه در ارتباط با 
حنبش كادرها كشف كرده ام و در اين گفتگو و گفتگوهاي مشابه مطرح مي كنم بنويسم تا مشخص شود اين 

ايده ها چطور شكل گرفتند و چطور گسترش يافتند يا مردند. 

پارلمان يا حوزه
اين روز ها به طور كلي نسبت به نقش حوزه ها، روحانيت و نهاد دين در توليد قواعد و قوانين براي مؤمنان 
خيلي حساس شده ام. تا آنجا كه تأمالتم از مشاهدات شخصي نشان مي دهد، بسياري از قواعد و قوانين و 
هنجارهاي مورد نياز در بيشتر عرصه هاي زندگي شخصي، خانوادگي و اجتماعي مردمي كه مي شناسم و در 
ميانش زندگي كرده ام، از خشت تا لحد و از گور تا گهواره، توسط روحانيت و فقه تدوين و توزيع شده و 

توسط نهادي ديني نيز جا انداخته شده است.

اين قواعد  فرايند خلق  بر  از زندگي در حوزه علميه و ساوركارهاي حاكم  هرچند هيچ تجربه ي شخصي 
ندارم، اما با تكيه به مطالعات ناقصم مي توانم در يابم كه به رغم بسياري اشكاالت، حوزه سازمان يافته ترين  
و منسجم ترين و گسترده ترين نهاد توليد قواعد و قوانين شرعي بوده است. داود فيرحي در كتاب »فقه و 
سياست در ايران امروز«  كه اين روزها در دست مطالعه دارم خيلي خوب روند توليد اين قواعد را تشريح 

كرده است. 

از طرف ديگر با سرريز شدن امواج جهاني سازي به مرزهاي جوامع ديني خاورميانه و ايران، تحوالت بنيادين 
در اين جوامع رخ داد كه يكي از پيامدهاي آن شكل گيري مناسبات جديد و نياز به قوانين و قواعدي بود 
كه روحانيت قادر يا مايل به توليد و توزيع و جا انداختن آن ها در اين جمعيت هاي جديد نشد. اما از سوي 
ديگر، مردمي كه از مناسبات ديني سنتي بيروي مي افتادند، نه تجربه و نه توان جايگزين ساختن ساختارهاي 
جايگزين براي توليد قوانين و قواعد براي مناسبات جديد را نيافتند. در نتيجه نوعي آشوب و بي قاعدگي 

سراپاي زندگي هاي غيرديني را فرا گرفت و اين روند هنوز ادامه دارد. 

اين روز ها يكي از محورهايي كه توجهم را به خود جلب مي كند همين نكات مزبور در بندهاي فوق است. 
هرچند االن يادم نيست كه بهانه صحبت با عبدالحسيني چه بود و از كجا شروع شد، اما به خاطر دارم كه 
ناگهان خود را وسط يك بحث جدي در مورد اينكه چرا خانم ها بيشتر از مردها در گير فعاليت هاي اجتماعي 
مي شوند يافتم. و براي توضيح نظراتم داشتم به اين نكات اشاره مي كردم كه در محالتي مثل محله هاي قديمي 
در شهرهاي كوچك، تمام افراد محله در تمام لحظات و به صورت آنالين با هم ارتباط داشتند. يادم مي آيد 
كه تمام زنان همسايه تكيه كالمشان »زن آقا«  بود كه با آن مادرم من را صدا مي زدند. در چنان محله هايي اصاًل 
به تشكيل انجمن محل و سازمان هاي رسمي اي از اين دست نيازي نبود. در روستا  ها هم كه تمام زنان در 
تمام 24 ساعت شبانه روز مشغول كار بودند و به صورت مدام و آنالين از طريق كار با بقيه ارتباط داشتند. 

در نتيجه آن جا هم صحبت از انجمن و شورا و اين حرف ها بي معناست. 
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وضعيت در شهرهاي جديد
در ادامه به تشريح وضعيت جديد پرداختم و توضيح دادم كه امروز نيز فقط آن گروه از خانم ها در شهرهاي 
بزرگ كه بجه هايشان از آب و گل به در آمده باشد، شوهرانشان اجازه بدهند، باز نشسته هم شده  باشند و 

فرصت و اوقات فراغت داشته باشند به اين جور كارها عالقمند مي شوند.

عبدالحسيني نيز در تأييد اين مطلب به اين نكته اشاره كرد كه تورهاري ايراني گردي كه خانم ها را به نقاط 
سراسر ايران مي برند تا چه زياد شدند. من هم خانم هاي زيادي را مي شناسم كه خودشان را درگير  انواع 

فعاليت هاي ورزشي و بدن سازي كرده اند. 

از مجموع اين بحث ها به اين جمع بندي رسيدم كه اگر مردم مثاًل در انگلستان به شيوه اي متفاوت با ما زندگي 
مي كنند، اصاًل به معناي تفاوت نژادي بين اين مردم نيست. به اين معني نيست كه آنان سه تخم دارند و ما 

دو تا. نه، وضعيت سرزميني ما سبب شده است كه ما به اين شيوه زندگي كنيم و ديگران به شيوه اي ديگر. 

امتناع تفكر عقلي و حكومت قانون در چاه خاورميان
تا اينجاي قضيه مشكلي نيست. اما مشكلي كه اين روز ها توجهم را بيش از گذشته جلب مي كند اين است 
كه اين تفاوت ها آنقدر عظيم و ريشه دارند كه گاهي به اين نتيجه قطعي نزديك مي شوم كه در جوامعي مثل 
جوامع خاورميان  اصاًل تفكر عقلي و حكومت قانون ممتنع است. البته، در گفتگو با عبدالحسيني از امتناع 
تفكر و حكومت قانون در خاورميانه حرفي نزدم. اما كوشيدم توجه او را به تفاوت هاي بسيار عميقي جلب 

كنم كه تأمل در آن ها به همين نتيجه منجر خواهد شد. 

اول كتاب »فقه و ساست«  را به او نشان دادم و يك خطبه در مورد نقش فقه در ايران پيش و پس از اسالم 
برايش ايراد كردم. و توضيح دادم كه چطور در طول اين تاريخ طوالني خود مردم در توليد گروهي و جمعي 
قواعد و قانون براي مجامع و جمعيت هاي خود هيچ نقشي نداشته اند بلكه هميشه روحانيت برايشان قاعده 
خلق كرده  است، آن هم قواعدي كه از اصول و مباني قدسي و آسماني استخراج شده و جهت هدايت مؤمنان 

حهت زندگي آن دنيايي كارآيي داشته اند. 

در طول اين بخش از بحث، عبدالحسيني تالش داشت قواعد و شريعت فقها را نقادي كند و اشكاالت آن را 
بر مال سازد. از جمله اين كه همين قواعد انسان ها را تجزيه كرده است و سبب نفاق و چند دستگي در كشور 
و ملت مي شود. من سعي كردم وارد بحث محتواي قواعد فقهي نشوم و فقط روش و ساروكار توليد قوانين 

در ايران سنتي را با توليد قوانين با جومع غربي مقايسه كنم. 

در ادامه و به عنوان شاهد جلد چهارم مجموعه آثار افالطون را به او نشان دادم كه كاًل در مورد قانون است. 
بعد به يك نكته در مقدمه كتاب »نامه هاي خصوصي و گزارش هاي محرمانه سر ريدر بوالرد« سفير كبير 
انگليس در ايران در طول جنگ جهاني اول اشاره كردم. اين مكاتبات، طبق قانون انگليس 50 سال بايد منتشر 
مي شود و شد. اما يك نامه بوده است كه هنگام نشر كتاب، هنوز از حصر خارج نشده و فقط يك سال بعد 
از حصر خارج مي شود. تنظيم كنندگان و ويراستان كتاب خاطر نشان كرده اند كه براي آنكه مجوز استناد به 
آن  نامه را كه فقط يك سال به انقضاي دوران حصر آن باقي مانده بوده است، به دست آورند به هر جايي كه 
مي توانستند مراجعه كردند اما موفق به نقض اين قانون نشده  اند و بعد كله كرده اند كه بوروكراسي انگليس 
مانع از اين كار شد. با ذكر اين مثال ها مي خواستم توجه عبدالحسيني را به اين نكته جلب كنم كه به طور كلي 
روند خلق قوانين در كشوري مثل انگلستان، با روش توليد قانون در كشوري مثل ايران - به لحاظ تاريخي 
متفاوت بوده است و حاال ما در يك حالت آشوب زندگي مي كنيم كه هم روحانيت و مرجع توليد قوانين 
فقهي ما اينطور فلج و ناكارآمد و حتي نابود شده است و نه مراجع جايگزيني داريم يا خلق كرده ايم كه بتوانند 

قواعد مورد نياز خودشان را بر مباني ديگري غير از مباني قدسي و ديني خلق كنند. 

در جريان همين بحث هاي با عبدالحسيني بود كه ناگهان احساس كردم براي نخستين بار موضوع جديدي 
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به ذهنم رسيد. البته، پيش از ثبت آن بايد اعتراف كنم كه چه بسا اين ايده را قباًل در كتاب هاي مختلف هم 
خوانده باشم، اما ديروز ضمن صحبت با عبدالحسيني احساس كردم كه براي من از اين زاويه جديد يك 

كشف تازه بوده است. اين كشف چيست؟

مجلس همچون پارلمان هزار سال قبل
بله، در جريان همين بحث ها بود كه يك دفعه كشف كردم آنچه كه در جريان انقالب مشروطه در ايرن شكل 
گرفت بسيار شبيه مراحله اوليه عمر پارلمان انگلستان است. در واقع، و همانطور كه خود مردم و انقالبيون 
هم مطرح كردند، آن ها دنبال »عدالت خانه«  بودند تا از طريق آن نيازها و شكايات مردم و طبقات صاحب صدا 
را به گوش سلطان برسانند. اما در عين حال، گروه هايي از انقالبيون دنبال اين بودند كه با پريدن از فاصله 
هزار ساله نقشي را به مجلس مشروطه تفويض كنند كه شكل گيري آن در انگلستان هزار سال زمان برد: توليد 
قانون. و ظاهراً در همان مراحل اوليه بسته ي كاملي از قواعدي كه فقها در طول سده ها براي مردم خلق كرده 
بودند و عماًل اجرا هم مي شد به عنوان قوانين مدني به تصويب مجلس رساندند. عجب كار خبطي! و بعد 
فكر كردند كه حاال ديگر مي توانند به جاي فقها در ادامه كار قوانين مورد نياز را تدوين و تصويب كنند. به 
همين سادگي. و چه بلبشويي كه در اين صد سال رخ نداده است و خدا مي داند چطور مي شود اين كالف 

سردرگم را از هم باز گشود. 

به نظر خودم، رويكردي كه در باال ذكر كردم جديد است و اگر كسي قانون پارلمان را - دست كم آنطور كه 
در دستورنامه رابرت تشريح شده - به خوبي درك نكرده باشد، و نتواند تخيل كند كه فراگرفتن اين قواعد 
از سوي اكثريت مردم، به نحوي كه انحصار توليد قواعد از دست فقه ها خارج شود و به دست ساروكارهاي 
كارآمد جايگزين قرار بگيرد،  دست كم چند دهه زمان نياز خواهد داشت، عمق اين رويكرد جديد را متوجه 

نخواهد شد. نمونه اش عبدالحسيني كه فرد بسيار با هوشي هم هست.

در جريان بحث، و با اين تصور كه من از گويا از فقه ها دفاع مي كنم بارها كوشيد تا به نقد قوانين فقهي 
بپردازد. اما من آب پاكي را روي دستش ريختم و گفتم مي داني كه من اصاًل به آن اصول آسماني باور ندارم. 
اما منظورم اين است كه سنت توليد شريعت در ايران بسيار غني است و فقه ها بر مبناي بسيار پاخورده و 
محكمي قواعد را استنباط و استخراج مي كرده اند و براي اين كار لوازم بسيار زيادي بايد فراهم مي شده و 
افرادي مثل  با  اين باب وارد شود و مي داني كه سر همين موضوع  هركسي حق نداشته و نمي توانسته در 
آيت اهلل منتظري و آيت اهلل آذري قمي كه معتقد بودند خامنه اي صالحيت توليد اين قوانين را ندارد چه آورند. 
اما بر عكس، هر فرد كاسب مسلكه حقه بازي به سادگي وارد مجلس قانون گذاري مي شود و طي صد سال 
اين مجلسه مزحرفاتي را به اسم قانون توليد كرده كه مردم هم اگر زور حكومت پشت سرشان نباشد هرگز 
آن ها را اجرا نخواهند كرد. در حاليكه مردم قوانين فقهي را با ايمان و باور قلبي اطاعت مي كردند يا روحانيت 

همراه با گروه حاكم قادر بوده اند اين قوانين را به اشكال مختلف به مردم تحميل كنند. 

اما من  اين وضعيت اشاره كرد.  به عنوان عامل  به دين »ما«   در جريان همين بحث ها بود كه عبدالحسيني 
بالفاصله اين سؤال را مطرح كردم:  بله. عنصر دين در مناسبات اجتماعي ما خيلي مؤثر بوده و هست. اما سؤال 
مهم تر اين است كه چرا دين ما اين شكل خاص را پيدا كرده و شكل ديگري به خود نگرفته است؟ چرا دين 
در انگلستان يك طور شده و در شبه جزيره عربستان يك جور ديگر؟ اين تفاوت در دين ها علتش چيست؟ 
بعد خودم جواب دادم كه به نظر من، هرچند دين در رفتار مردم يك سرزمين نقش بسيار تعيين كننده دارد، 
اما وضعيت آن سرزمين است كه شكل دين را تعيين مي كند و نه برعكس. در نتيجه بايد توضيح داد كه چرا 
دين مردم و عقايد مردم در ساحل جنوبي درياي مديترانه و در حاشيه رود نيل آن طور است اما دين مردم در 
مجمع الجزاير يونان در ساحل شمالي مديترانه طور ديگر. و چرا در دولت  شهرهاي يونان در هزار سال قبل 
از ميالد تفكر عقلي و حكومت قانون شكل مي گيرد اما در عربستان حدودهزار سال بعد از ميالد تازه اسالم 

سر برمي آورد؟ به نظر من تفاوت هاي سرزميني در اين تفاوت هاي آئيني نقش داشته است. 

رويكرد  نوع  و  تفكر  روش  بر  مهمي  تأثير  كه  مي كنم  فكر  و  يافت  ادامه  شهرياري  آمدن  تا  بحث ها  اين 
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عبدالحسنيي داشته باشد. 

گپ هاي انتخاباتي
كمي بعد از شهرياري، مهندس گلسرخي آمد و بعد از روبوسي با شهرياري از كار بسيار بزرگ او تجليل 
كرد. منظورش راه اندازي و ادامه فعاليت هاي شوراي سازمان هاي جامعه مدني است كه گلسرخي هم يكي 

از اعضاي آن شوراست و من قصه ي اين جريان را در جاهاي مختلف و به تناسب روايت كرده و مي كنم. 

با آمدن دكتر اميري بحث به مسائل بعد از انتخابات كشيده شد و به نظرم محور بحث اين بود كه آيا در 
شخص خامنه اي تغيير رويكردي رخ داده است يا نه؟ و محور بحث هاي اين بود كه تحت تأثير شرايط اين 

تغيير رويكرد به وي تحميل شده است. 

ساعت از 8/15 ربع گذشته بود و من دغدغه اين را داشتم كه افراد عادت كنند تا جلسه را رأس ساعت از 
پيش اعالم شده شروع كنند: مهم ترين نقطه تغيير رفتار. بعد با زبان خواهش و تمنا از دوستان خواستم كه اگر 

جسارت نيست دامنه بحث را ظرف يكي دو دقيقه جمع كنيد تا رسميت جلسه را اعالم كنيم. 

يك تجربه جديد
در نشست هاي قبلي، ابزار سفره و پذيرايي را روي يك ميز كوتاه چار گوش دراز مقابل مبل ها مي چيدم و 
افراد هم روي مبل ها مي نشستند و چنان جا خوش مي كردند كه به دعوت من، هم به عنوان ميزبان و هم به 
عنوان رئيس جلسه براي نشستن دور ميز كنفرانس و اعالم رسميت جلسه توجهي نشان نمي داند. )قربان اين 
فرهنگ بروم!(.  در طول هفته گذشته به اين مشكل فكر كردم و به نظرم رسيد كه ابزار سفره را دو قسمت 
كنم: بخشي روي ميز كنفرانس و بعضي روز ميز پذيرايي. و افراد را از همان اول به دور ميز كنفرانس هدايت 
كنم. و همين كار را هم كردم. در نتيجه، ديگر براي شروع جلسه الزم نبود از افراد بخواهم كه تغيير مكان 
بدهند. بعد هم چكش رياست را دست گرفتم و روي ميز چند ضربه زدم و رسيمت جلسه را با حدود 20 
دقيقه تأخير اعالم كردند و آقايان هم رضايت دادند. بسياري از نكات مهم اين جلسه در صورت جلسه قيد 
شده است. آن را در ادامه وردار بذار مي كنم و در ادامه در توضيح برخي نكاتي كه در صورت جلسه نيامده 

مطالبي را خواهم افزود:

صورت هفتمين اجالس كارگاه هم انديشي عرف پارلماني
يكشنبه 14  تير 1392

هفتمين اجالس عادي كارگاه هم انديشي عرف پارلماني، روز يكشنبه 14 تير 1392 در دفتر »كارگاه هاي اموزش 
دستورنامه رابرت« )كادرها( با حضور آقايان دكتر اميري،، مهندس شهرياري، علي  اكبر عبدالحسيني، مهندس 
علي اصغر گلسرخي و اينجانب منشي موقت برگزار شد و  به رغم وعده ي قبلي، آقاي مهندس رزم خواه به دليل 
مشكل ناخواسته اي كه برايش پيش آمد، نتوانست در اين نشست شركت كند و در نتيجه، بازهم نصاب حاصل 

نشد و جلسه به صورت غيررسمي ادامه يافت.

استماع گزارش  فعاليت هاي ترويجي اعضاي حاضر و مصوبات ناشي از اين گزارش ها:

آقاي عبدالحسيني 
1. آقاي عبدالحسيني اعالم كرد كه با تثبيت نسبي وضعيت ستاد شوراياري ها بعد از برگزاري انتخابات شوراي 
اسالمي شهر تهران، اين ستاد خواهد توانست نسبت به پرداخت مبلغ پيش خريد كتاب دستورنامه رابرت در 

همين هفته جاري اقدام كند. 
2. قرار شد كارگاه  آموزش قانون پارلمان به كارشناسان ستاد شوراياري ها تا زمان مشخصي در آينده نزديك 
ادامه يابد و كارشناسان عالقمندي كه اين دوره را با موفقيت به پايان مي رسانند براي گرفتن گواهينامه به گروه 

هم انديشي عرف پارلماني معرفي شوند.



45

آقاي مهندس شهرياري
1. آقاي مهندس شهرياري كه يكي از اعضاي شوراي سازمان هاي جامعه مدني است به تالش خود براي تبين 

ضرورت آموزش قانون پارلمان به ساير اعضاي شورا ادامه مي دهد.
2. وي برخي از دوستان و اعضاي شوراي جامعه مدني را براي شركت در كارگاه ها ي آموزش دستورنامه 

رابرت به اينجانب معرفي كرده است. در اين جلسه قرار شد منشي موقت با آنان تماس بگيرد. 
3. معرفي ضرورت ترويج قانون پارلمان در حزب عدالت و توسعه به دبيركل اين حزب به آينده نزديك 

موكول شد.

آقاي مهندس گلسرخي
در  شركت  براي  را  احداث  صنعت  انجمن هاي  مديره  هيأت  فعاالن  از  تعدادي  گلسرخي  مهندس  آقاي 
كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت معرفي كرده اند. تالش براي نهايي كردن حضور اين عزيزان در كارگاه ها 

كه تاريخ و ساعت آن ها اعالم شده ادامه دارد. 

آقاي دكتر اميري
1. قرار شد )البته يك قرار دو طرفه بين منشي موقت و دكتر اميري( كه زحمت پيگيري دعوت از برخي از 
مدعوان دكتر معين به گروه هم انديشي عرف پارلماني به كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت، را دكتر اميري 

بر عهده بگيرد. 
2. فاكنور پيش خريد 50 نسخه از كتاب دستورنامه رابرت مدت ها قبل براي دكتر اميري از طريق ايميل ارسال 
شده است. قرار شد آن ها را بازيابي كرده و نسبت به طي مراحل اداري، اقدام كند. نيز قرار شد ناشر كتاب 

يك نسخه از كتاب در دست تهيه را در اختيار ايشان بگذارد تا به مسؤالن دانشكده ارايه دهد.
3. پيگيري معرفي قانون پارلمان به دوستان ادامه دارد اما هنوز به جاي مشخصي نرسيده است.

اينجانب داود حسيني
1. طبق معمول، دو كارگاه آموزش دستورنامه رابرت، يكي در دفتر كادرها براي معلمان، و ديگري در ستاد 
اجرايي شوراياري ها، براي كارشناسان اين ستاد، برگزار مي شود. پيشنهاد شد كه اگر گروه هم انديشي عرفي 
پارلماني موافق باشد بعضي از عالقمنداني كه بسته ي اوليه اين قواعد را فراگرفته اند و در اين زمينه جدي تر 
و پيگيرتر هستند به گروه هم انديشي عرفي پارلماني دعوت شوند. بدون رأي گيري رسمي حاضران در اين 

نشست با اين پيشنهاد موافق بودند و من نسبت به اين كار اقدام خواهم كرد. 
2. دومين شماره »اخبار كادرها« كه مربوط به نيمه اول ارديبهشت ماه 1392 است در صحن توزيع شد و 
منشي موقت دليل تأخير توزيع آن را براي حاضران توضيح داد و نظر آنان را جويا شد. تمام اعضاي حاضر 

با ادامه توزيع اين خبرنامه الكترونيكي، بدون رأي گيري، موافقت كردند. 

پيشنهاد غيررسمي
از آنجا كه مجمع باز هم به نصاب نرسيد، پيشنهاد همراه با اخطار قبلي منشي موقت مبني براي »تعين نصاب 
گروه بر اساس تعداد حاضران در هر زمان«، قابل طرح نبود. عالوه بر آن، راهكار ديگري نيز به صورت 

غيررسمي مطرح شد:
1. دوستاني كه اعالم كرده اند تا آينده ي نامعلوم قادر به شركت در مجامع گروه نيستند، به عنوان اعضاي 
بني اسدي، جمالي  آقايان دكتر  بهشتي و عطارديان،   آقايان  بر  ترتيب، عالوه  اين  به  تلفي شوند.  مستعفي 
از  نيستند  به شركت در مجامع گروه  قادر  موقتًا  اعالم كرده اند  بحري، كيخسروي، و دكتر معين كه رسمًا 
عضويت گروه مستعفي شناخته شوند. به اين ترتيب اعضاي گروه عماًل آقايان دكتر اميري، مهندس رزم خواه،  
عبدالحسيني، مهندس شهرياري و مهندس گلسرخي و اينجانب خواهند بود )6 نفر( كه مجامع آنان با حضور 

4 نفر رسميت مي يابد.   
از آنجا كه مجمع گروه به نصاب نرسيده بود و قواعد خود در مورد اين مباحث را هم تصويب نكرده است 
و رئيس موقت نيز از قواعد ناظر بر اين موارد در مرجع پارلماني اطالع نداشت، و از همه مهم  تر، هيچكس 

با استعفاي دوستان موافق نيست، تصميم گيري در مورد اين راهكار هم مقدور نشد. 



46

مصوبه رسمي
با توجه به وضعيت موجود، حاضران در مجمع توافق كردند كه نشست آتي مجمع، از ساعت 8 صبح به ساعت 
5 بعد از ظهر روز يكشنبه 30 تير ماه موكول شود. در آن صورت، آقايان جمالي بحري و كيخسروي قادر خواهند 
بود در مجع شركت كنند و آقاي دكتر اميري نيز برنامه هاي خود در عصر آن روز را به نحوي تغيير خواهد داد 
تا در آن نشست حاضر شود، با اين اميد كه دكتر بني اسدي هم تا آن زمان از سفر باز گشته باشد و در مجمع 
حضور يابد و مجمع )گوش شيطان كر( به نصاب برسد تا بتواند در مورد پيشنهاد »نصاب با تعداد حاضران در 

هر زمان«  يا هر پيشنهاد ديگري كه از سوي صحن مطرح شود، تصميم بگيرد. 

اخطار دستور!
خاطر نشان مي كند تصميم فوق در يك نشست فاقد نصاب به تصويب رسيده است. بنا بر اين، هرگاه در هر 
زمان هر يك از اعضاء نسبت به آن اخطار آئين نامه اي صادر كند، رئيس موقت حكم به ابطال آن خواهد داد و 

تكليف نهايي حكم رئيس را نيز، اگر فرجام خواهي شود، مجمع تعيين خواهد كرد. 

نكات آموزشي
در جريان بررسي نكات فوق، دو قاعده از قانون پارلمان مطرح شد كه خالصه آن ها براي غائبان نقل مي شود:
1. بر اساس بند 3 صفحه 298 كتاب »دستورنامه رابرت«: »تقاضاي توضيح« هرگاه مستلزم توجه فوري باشد، 
اگر فرد ديگري صحن داشته باشد در دستور است. )مي توان نتيجه گرفت اگر مستلزم توجه فوري نباشد و 

كس ديگري صحن داشته باشد، خارج از دستور است(. 
2. اگر عضوي ايده اي داشته باشد كه هنوز به صورت يك پيشنهاد مشخص در نيامده است، مي تواند در قالب 
پيشنهاد »تقاضاي ساير« از طريق رئيس از صحن بخواهد تا به او فرصت صحبت كردن داده شود و حتي با 
كمك غيررسمي صحن، ايده اش به يك پيشنهاد قابل طرح بدل شود. قواعد ناظر بر»تقاضاي ساير« در بخش 

سؤال ها و تقاضاها )از 297 تا 304( تشريح شده است. برخي از آن ها:
الف. هرگاه هيچ موضوعي در دست بررسي نباشد در دستور است.

ب. هرگاه با هدف موضوع در دست بررسي ارتباط داشته باشد از هر موضوع در دست بررسي جلو مي افتد. 
در نتيجه اگر با هدف موضوع در دست بررسي مرتبط نباشد خارج از دستور است. 

براي توضيح هاي بيشتر در مورد نكات فوق به بخش 33 كتاب مراجعه شود.

نشست بعدي ساعت 5 بعد از ظهر يكشنبه 30 تير  ماه 1392 در دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت 
آغاز مي شود. دوستان گرامي مي توانند در طول روز و در هرساعتي كه مايل باشند براي 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 
دستور جلسه نشست آتي به منشي موقت اعالم فرمايند. نيز توجه داشته باشند هر پيشنهادي مبني بر اصالح 

نصاب نيز جزو پيشنهادهاي آئين نامه اي و دستورنامه اي است و بايد همراه با اخطار قبلي مطرح شود. 

دستوركار نشست آتي عصر روز جمعه 28  تير ماه 1392 براي اعضاء ارسال خواهد شد. از اعضاء درخواست 
مي شود دريافت اسناد رسمي گروه را به منشي موقت اعالم فرماييند. 

منشي موقت. داود حسيني
يكشنبه 16 تير 1392

حاال كه اين گزارش را بار ديگر مي خوانم مي بينم تصويري جامع و فشرده از ماجراهاي آن نشست ارايه 
داده است. با اين همه، و بنا به سنت، بسياري از نكات در اين گزارش ذكر نشده است كه براي دنبال كردن 

تحوالت جنبش كادرها اهميت دارد. به آن ها اشاره مي كنم. 
نخستين اجتهاد نخستين مجهتد قانون پارلمان در ايران! 
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اينكه مسؤالن و مخبران كميته هاي به صحن به چه ترتيبي گزارش بدهند، دستورنامه آن را مشخص كرده 
است:  مسؤالن به ترتيبي كه در آئين نامه تعريف شده است، كميته ها نيز ابتدا كميته هاي دائمي به ترتيبي كه در 
آئين نامه قيد شده اند و بعد كميته هاي موقت به ترتيب تاريخ تأسيس آن ها. اما وقتي در مجمع ما قرار است 
اعضاء از فعاليت هاي ترويجي خود گزارش دهند ترتيب آن چگونه بايد باشد؟ در اين زمينه دستورنامه ساكت 
است و من هم به عنوان رئيس قاعده اي ندارم. پس مي خواهم به عنوان نخستين مجتهد ايراني قانون پارلمان 
نخستين فتواي خود را در اين زمينه صادر كنم: به نظرم مي توانم به مجمع پيشنهاد كنم كه اعضاء به ترتيبي كه 
در صحن نشسته اند، يا به ترتيب سن، يا به ترتيب نام خانوادگي گزارش خود را ارايه دهند و هر پيشنهادي 

كه تصويب شد طبق آن عمل شود. 

البته، من هنوز مطمئين نيستم كه اين پيشنهاد يك پيشنهاد پارلماني است يا مديريتي؟ در نتيجه يك قاعده ي 
آئين نامه اي تلقي مي شود يا يك قاعده ي اجرايي؟ به عالوه، به دنبال همان ابهام، نمي دانم احتياج به اخطار 
دستور دارد يا بايد هنگام تدوين قواعد در يك سازمان موقت در مورد آن تصميم گرفت. به هرحال، اگر هيچ 

عضوي مخالف نباشد مي شود طبق تصميم لحظه اي كه رئيس يا هر عضو ديگري پيشنهاد داده عمل كرد. 

به هر حال، در جلسه ديروز بدون هيچ تصميم قبلي رئيس از عبدالحسيني درخواست كرد كه گزارش خود 
را ارايه دهد و هيچ يك از اعضاء نيز حتي به صرافت اين نيافتاد كه رئيس طبق كدام قاعده چنين تصميمي 
گرفته و چرا مثاًل از شهرياري يا دكتر اميري شروع نكرده است؟ شايد الزم باشد اعضاء را نسبت به اين 

مسائل حساس كنم. 

گزارش عبدالحسيني
عبدالحسيني ضمن ذكر اينكه اين هفته مي تواند قسط اول پيش پرداخت را بدهد تأكيد كرد كه طبق قرارداد 
بايد ظرف دو ماه و نيم بعد كتاب حاضر باشد اما به عنوان كارفرما عجله اي ندارد و مايل نيست كه كيفيت 
كتاب فداي سرعت شود. خوب. قربان آدم چيز فهم. اما من  ضمن تشكر از حسن نيت او گفتم هرچه زودتر 

كتاب به عنوان يك امر فيزيكي در دست مخاطبان قرار بگيرد در بسط قانون پارلمان تأثير مي گذارد. 

گزارش شهرياري
گزارش شهرياري زيادي مفصل بود اما به عنوان رئيس جلسه هيچ مداخله اي نكردم. او گزارش مبسوطي از 
روند شكل گيري شوراي سازمان هاي جامعه مدني - البته بدون اشاره به تاريخچه فعاليت هاي قبلي آن تحت 
عنوان حجم- ارايه داد و اينكه بعد از نشست اخير اعضاي شوار دو مالقات هم با خاتمي و با رفسنجاني 
داشته اند. و يك نشست هم گويا با نوبخت دبيركل حزب عدالت و توسعه كه حزب روحاني و حزب حاكم 
است و به تفصيل در مورد نكاتي كه در هركدام از اين دونشست مطرح شد اشاره كرد. بعد هم اشاره كرد كه 
با اعضاي شورا صحبت كرده و دارد آنان را تشويق مي كند كه اين قواعد را بياموزند. و به عنوان نمونه سه 

نفر از آنان را هم به منشي موقت معرفي كرده تا در كارگاه ها شركت كنند. 

گزارش گلسرخي
گلسرخي صحبت خاصي نداشت و براي دعوت و تشويق مدعوان خود هم كار خاصي نكرده بود. به خاطر 
مي آورم وقتي براي بار اول دعوت از اين دوستان مطرح شد چقدر تالش داشت كه بدون رأي گيري بشود 
از اين افراد دعوت كرد. اما حاال كه دوستانش هيچ محلي نمي گذارند او هم هيچ كاري نمي كند. ظاهراً قبول 
كرده است كه نمي رسند در اين كارگاه ها شركت كنند. از نظر من اين هم نمونه اي است از رفتارهاي بي قاعده 

و بي حساب كتاب ايرانيانياني كه در يك جامعه ي غيرانساني يكديگر را آزار مي دهند. 

گزارش اميري
دكتر اميري گزارش خاصي نداشت. فقط در صحبتش اشاره كرد به نشستي كه با دكتر معين داشته است. 
به عنوان يك متخصص  نبوده كه  اين  از اول هم نظرش  او گفته كه  به  اميري، دكتر معين  از دكتر  نقل  به 
اين جريان كمك كند. و البد  افتادن  به راه  اين بوده كه  بيشتر دنبال  ياد بگيرد.  اين قواعد را  پارلمانتاريان 
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وظيفه ي خود را تمام شده تلقي مي كند. 

تأمل در رفتار دكتر معين
از  ديگري  نمونه ي  گروه،  اين  كننده  دعوت  نفره  اعضاي سه  از  يكي  عنوان  به  ويژه   به  معين  دكتر  رفتار 
رفتارهاي بي حساب و كتاب و بي قاعده ي ما ايرانيان است. من كوشيده  ام در طول ين گزارش ها تصاوير نسبتًا 
دقيق و بي طرفانه اي از رقتار دكتر معين ترسيم كنم. وي به خصوص به خاطر اينكه در يك مقطع حساس به 
عنوان نامزد اصالح طلبان براي رياست جمهوري مطرح شد، مدت ها وزير و وكيل و مدير دانشگاه و رئيس 
انجمن هاي مختلف و عضو هيأت مديره سازمان نظام پزشكي و سمت هاي ديگر بوده است، حتي تالش كرد 
كه جبهه ي دموكراسي و حقوق بشر ايجاد كند، يكي از چهره هاي مهم اين جريان است. به نظر من اينكه او 
به عنوان نخستين فردي كه آستين باال زد تا براي آموزش قواعد دستورنامه رابرت اين گروه شكل بگيرد، 
بزرگترين خدمت را كرد. بعد از اعالم آمادگي او بود كه افراد ديگري مثل عطارديان قضيه را جدي گرفتند. 
به عالوه وي دكتر بني اسدي و دكتر اميري را معرفي كرد و 7 نفر ديگر از دوستان مهم خود را هم معرفي 

كرد. اما از يك جايي يواش يواش از جريان فاصله گرفت. 

اگر نخواهم به نيت خواني هاي غيرمستند متوسل شوم، و به مشكالتي كه خودم عاملش بودم اشاره كنم بايد 
خاطر نشان سازم كه تجربه ي اوليه من براي آموزش اين قواعد به اعضاي گروه هم انديشي عرف پارلماني 
كافي نبود. من فكر مي كردم براي مهم نشان دادن اين قواعد بايد بر جنبه هاي پيچده و مهم اين قواعد تأكيد 
كنم تا افرادي مثل دكتر معين بيشتر تحت تأثير قرار بگيرند. اما ظاهراً اين رويكرد من اثر مثبتي بر عده اي 
از  آن  كامل  آموزش  قواعد يك تخصص است كه  اين  آموختن  نتيجه رساند كه  اين  به  را  آنان  نداشت و 
حوصله ي آنان خارج است و كار را براي نسل هاي بعدي رها كردند. به ويژه افرادي مثل دكتر معين و مهندس 
عطارديان دوست نداشتند كه در ميان عده اي شخصيت مهم به اين شاخص و شناخته شوند كه الفباي كار 

جمعي را هم بلد نيستند، آن هم در شرايطي كه عمرشان را سر اين كار صرف كرده اند. 

در تأييد اين احساس ياد صحنه اي مي افتم كه در نشست سه نفره نخستين و آخرين كالس جبراني سؤالي را 
مطرح كردم و آقاي بهشتي با لحني جدي و شوخي گفت مي دانيم كه بلد نيستيم خودت توضيح بده. 

به هر حال، براي افراد شاخصي مثل اين بزرگوران سخت است كه در برابر سؤال هاي ساده اي در مورد اداره 
انجمن ها قرار بگيرند و جوابش را ندانند. 

به هر حال، من توضيح دكتر معين را قانع كننده نيافتم.اما اين يك تجربه بسيار مهم بود كه وقتي شخصيت هاي 
ملي كه به خصوص مدعي فعاليت هاي انجمني هستند وارد كارگاه  مي شوند بايد مراقب آنان بود كه احساس 

ناخوشايندي به آنان دست ندهد كه برمند و به آنان بربخورد. 

گزارش خودم
من در بخش اول گزارش خودم از كارگاه معلمان تعريف كردم و گفتم كه آنان خودشان تصميم گرفته اند تا 
يك انجمن پارلمانتارين به صورت آزمايشي ايجاد كنند و حتي بيانيه هدف آنان را هم نقل كردم كه عبارت 
است از »ارايه راهكار براي تبديل مجامع هيأتي به انجمن هاي سازمان يافته« و پيشنهاد جايگزين »ترويج 

دستورنامه رابرت«. 

در همين بخش از گزارش بود كه پيشنهاد كردم بعضي از آنان را مي توانيم به گروه هم انديشي عرف پارلماني 
دعوت كنيم و به روش سنتي گلسرخي جواب داد كه خيلي هم خوب است و كسي هم مخالفت نكرد و من 

هم در صورت جلسه قيد كردم كه اين پيشنهاد بدون اخذرأي تصويب شد )هرچند مجمع نصاب نداشت(.

در همين قسمت از گزارش من بود كه شهرياري دست بلند كرد و من ضمن آنكه به اعضاي جلسه يادآوري 
مي كردم هدفم ارايه آموزش است، از مهندس شهرياري پرسدم چرا دست بلند كرده ايد؟ جواب داد: تقاضا 
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توضيح دارد. گفتم االن من هم به عنوان يك عضو دارم گزارش مي دهم و صحن دارم و وقتي كسي صحن 
دارد تقاضاي توضيح خارج از دستور است. شهرياري به من گفت پس چرا وقتي ديگران گزارش مي كردند 

خودت از آنان سؤال كردي؟ جواب دادم: من هم اشتباده كردم و مي توانستيد اخطار دستور بدهيد. 

اين شكل برخورد من گويا از نظر ساير اعضاء هم زننده و توهين آميز آمد. هرچند گمان نمي كنم شهرياري 
ناراحت شده باشد. 

به اين ترتيب من به گزارش خود ادامه دادم و موضوع بعدي گزارشم نشريه اخيار كاردها بود. در اين مورد 
ضمن توضيح به هريك از افرادي كه آن را نگرفته بودند يك نسخه دادم و در ادامه افزودم كه اين نشريه در 
نيمه اول ارديبهشت براي توزيع آماده بود. اما آقاي جمالي با انتشار آن مخالف بود و من هم دست نگاه داشتم 
تا طي نشستي با جمالي در مورد داليل مخالفتش بحث كنم كه نسستي صورت نگرفت. تا ديروز كه با جمالي 

صحبت كردم و احتمال دادم كه نشست امروز ما به نصاب مي رسد و مي  تواند در اين مورد تصميم بگيرد. 

علت مخالفت جمالي
در توضيح علت مخالفت جمالي گفتم تا آنجا كه من مي فهم او دغدغه امنيتي دارد و اصرار داشت كه اعضاي 
گروه هم انديشي بايد با انتشار چنين نشريه اي موافق باشند. در حاليكه من معتقد بودم مسؤليت انتشار اين 
نشريه به عهده دفتر كادرهاست و ارتباطي با گروه ندارد. با اين همه به توصيه آقاي جمالي من اين نشريه را 

در گروه توزيع مي كنم تا نظر گروه را بپرسم و بعد توزيع كنم. 

در ادامه توضيح دادم كه اوالً كار ما محرمانه و مخفيانه و غيرعلني نيست و در مورد اخبار اين گروه تا كنون 
همه جا صحبت شده و خود من اخبار آن را در كارگاه هاي ديگر نيز مطرح كرده ام همانطور كه اخبار آن 
گروه ها را در اين جا نيز ارايه كرده ام. به عالوه،  از دوستان هم درخواست كرده ايم كه اين گروه را به دوستان 

خود معرفي كنند و بكوشند افراد هر چه بيشتر را براي عضويت در اين گروه دعوت كنند. 

نكته بعدي كه به آن اشاره كردم و جالب بود اين بود كه ما نه مشغول كسب و كار هستيم و نه از اين راه 
درآمدي كسب كرده ايم كه به اداره ماليات ها پاسخگو باشيم، و نه دنبال ايجاد يك مؤسسه يا بنگاه رسمي 
هستيم. بلكه خيلي ساده در ميهماني هايي خصوصي خود كه دور هم جمع مي شويم دوست داريم اين قواعد 
را به يكديگر آموزش بدهيم. اخبار اين مهماني را هم همه جا مي گوئيم و هرچه شفاف تر و علني تر هم فعاليت 

كنيم خطر كم تري خواهد داشت. 

بعد نظر اقاي بهشتي را هم نقل كردم و تأكيد هم كردم كه افتخار مي كنم كه به عنوان سردبير مديرمسؤل 
من اقاي جمالي باشد. من مديرمسؤلي شايسته تر از وي نمي شناسم و ايشان هم به خاطر همين دغدغه هاي 
انتشار اين نشريه موافق باشد. بعد  با  بايد  اعتقاد داشتند كه گروه  نبودند و  انتشار خبرنامه موافق  با  امنيتي 
پرسيدم آيا با انتشار اين نشريه موافقيد؟ كه البته آقاي گلسرخي با صداي بلند گفت چه اشكالي دارد؟ خيلي 
هم خوب است؟ من از دوستان پرسيدم مطالب آن و به ويژه سرمقاله اش را خوانديد كه هم خوانده بودند و 

هم موافق بودند. 

با اين همه، بعد از ختم جلسه، به نظرم رسيد محض احترام و كسب اطمينان خبر موافقت گروه با توزيع 
اخبار كادرها را براي جمالي ايميل كنم و منتظر نظر او باقي بمانم. همين كار را كردم. متن نامه اي كه برايش 

ارسال كردم اين بود: 

جناب آقاي جمالي 
سالم 

ضمن تقديم ويرايش جديد دومين شماره اخبار كادرها )كه نام شما به دستور حذف شده( خاطر نشان مي كند 
در نشست امروز ضمن ارايه دومين شماره اخبار كادرها، گزارش دادم كه تأكيد شما طرح مسأله در گروه و 
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كسب اجازه از گروه بوده است و داليل احتمالي مخالفت شما را هم توضيح دادم و ا زجمع پرسيدم كه آيا 
با اين همه با توزيع اين خبرنامه موافقند يا نه كه به اتفاق موافق بودند 

البته جلسه امروز هم به دليل اينكه مهندس رزم خواه به دليل گرفتاري اي كه برايش پيش آمد نتوانست حاضر 
شود به نصاب نرسيد. 

در ضمن مهندس بهشتي )كه متن شماره دوم را هم مطالعه كرده(، دكتر معين )كه حضوري نشريه شماره يك 
را به وي دادم(  و دكتر بني اسدي و مهندس رزم خواه را كاماًل به خاطر دارم كه بعد از انتشار شمار يك كه 

بدون كسب اجازه هم منتشر شد، از آن استقبال كردند. 

اينكه به خاطر اين جور كار ها هر آن احتمال دارد عده اي را دراز كنند زياد است. اما هرچه اين فعاليت ها 
علني تر و غيرحزبي تر باشد ميزان خطر احتمالي را كاهش مي دهد 

مخالفتي كه از طرف شما به عنوان يك عضو گروه مطرح شد مستلزم بحث هاي عميق حقوقي است كه مشتاق 
بودم با شما انجام بدهيم. اما گروه حوصله ي اين بحث ها را هم ندارد 

 با اين همه، اگر دغدغه اصلي شما كسب اجازه از گروه بود - هرچند جلسه به نصاب نرسيد - اما مراد 
حاصل شد. تا چه دستور فرماييد 

قربان شما .داود

اين نامه را ديروز عصر براي جمالي ارسال كرده ام و االن كه ساعت حدود 10 شب است هنوز جواب آن را 
نداده است در حاليكه دريافت صورتجلسه را به من اعالم كرده است. مي توانست يك جمله بنويسد كه پس 
توزيع كنيد. اما هنوز جوابي نداده و من هم هنوز دست نگه داشته ام. اين هم يك نمونه از رفتار شخصيتي 

مثل جمالي كه اين همه محبوب من است و اين همه مقيد به رعايت حقوق ديگران. 

با انتشار نشريه اي كه قرار است كس ديگري با مسؤليت خودش در تيراژ بسيار محدود به صورت اينترنتي 
منتشر كند و در آن همان اخباري را مطرح كند كه باز هم به صورت اينترنتي براي همان افراد ارسال مي كرده 
است و مي كند، مخالف مي كند. اصاًل حق دارد مخالفت كند؟ آيا كار خالفي صورت گرفته است؟ آيا گفتن 
همان حرف هايي كه به صورت ديگر براي ديگران نقل مي شود، وقتي يك جا و در يك صفحه منتقل شود، 

مستلزم اجازه است؟ قباًل مستلزم مجوز نبوده است؟ 

اين ها سؤال هاي جالبي است كه مي شد و مي شود و بايد با دقت مورد بررسي قرار بگيرد. اما گروه هم انديشي 
كه مثاًل متشكل از گروهي از نخبگان است حوصله پرداختن به اين مسائل و ارايه دقيق جواب آن ها را ندارد. 
در حاليكه اگر ما بخواهيم در مورد اين رويدادها قاعده تدوين كنيم و بر اساس آن ها تصميم بگيريم بايد پاسخ 
تمام اين سؤال ها را در چارچوب يك فلسفه حقوق منسجم و دقيق توليد كنيم. اما گروه بدون حتي تأمل به 

اين سؤال ها جواب داد كه چه اشكالي دارد؟ و تمام. 

اما از سوي ديگر جمالي هم كه به اين نكات توجه نشان مي دهد، بعد از حدود دو ماه يك وقت نيم ساعته به 
اين كار اختصاص نداده است و در حاليكه توزيع چنين خبرنامه اي در چنين شرايطي خيلي به تحرك كادرها 
كمك مي كند، مانع از توزيع آن شده است. حاال هم كه تصميم گروه را برايش ارسال كرده ام نمي كند كه طي 
يك كلمه تشكر كند و تكليف من را كه اين همه برايش احترام قائلم مشخص سازد. چرا؟ چرا ما اين طور 

رفتار مي كنيم؟ آيا توقع هاي من بي جاست؟ 

من براي شخصيت جمالي احترام زيادي قائل هستم. و اطمينان دارم كه يكي از مقيدترين افراد گروه به قول 
و قرار همين آقاي جمالي است. و درست به همين دليل است كه نمي  توانم بفهمم او را چه شده است؟ اين 
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كارهاي از او بعيد بود. 

بعد از ختم گزارش من آقاي شهرياري پيشنهاد تقاضاي توضيح  را مطرح كرد. اما به جاي تقاضاي توضيح از 
من، شروع كرد به توضيح نظرات خودش. صحبتش را قطع كردم و از او پرسيدم كه صحبت هاي او تقاضاي 
توضيح است يا تقاضاي ساير؟ شهرياري در ادامه جواب داد كه مي خواهد از من در مورد كارگاه معلمان 

توضيح بخواهد اما قبل از آن بايد نظراتش را توضيح بدهد تا بتواند سؤالش را مطرح كند. 

بعد از كمي صحبت كردن كه بالخره منظور او را نفهميدم، گفت كه آيا صحيح است كه يك انجمن معلمان 
اين طور فهميدم و در  او  باشد؟ الاقل من از صحبت هاي  پارلمانتارين ها را هم داشته  انجمن  كاركرد يك 
توضيح گفتم كه در گارگاه معلمان افراد مختلفي شركت دارند: مهندس، وكيل و معلم و دبير. اين افراد هم 
به مثابه اشخاص حقيقي وارد كارگاه شده اند در نتيجه اين گروه يك انجمن معلمان نيست كه بخواهد كار 

پارلماني هم انجام دهد.

انجمن   تعدد  با  او  گويا  كه  بودم  كرده  را  برداشت  اين  شهرياري  مهندس  صحبت هاي  از  چرا  نمي دانم 
پارلمانتارين ها مخالف است. به همين خاطر يك خطبه خارج از دستور در اين باره ايراد كردم كه برخالف 
سنت پارلماني در كشور ما هر تعداد از افراد هر صنف مي توانند به دلخواه يك انجمن درست كنند. در نتيجه 
در كشور مي شود ده ها انجمن داروسازان، يا هر تعداد انجمن قطعه سازان ايجاد كرد كه اعضاء آن ها هيچ 
نيازي هم ندارند كه آن ها را به ثبت برسانند و فقط اگر خواستند به ثبت برسانند اسم آن ها بايد متفاوت باشد 

تا از نظر حقوقي متمايز شوند. 

نكته ديگري كه اشاره كردم اين بود كه تمام انجمن هاي پارلمانتارين ها اگر دلشان خواست مي توانند كساني 
را به عضويت قبول كنند كه از اين گروه هم انديشي گواهينامه دريافت كرده باشند. اين كار را هم نمي توان 
به آن ها تحميل كرد. اما اين گروه بايد چنان اعتباري كسب كند كه همه افتخار كنند كه از گروه گواهينامه 
دريافت كرده است. و اگر روزي اين حرف ها را قرار شد در مجلس تصويب كنند و به قانون بدل سازند ما 

بايد اولين گروهي باشيم كه با جديت با اين كار مخالفت كنيم.

بعد از صحبت هاي من شهرياري وقت گرفت و توضيح داد كه با تمام حرف هاي من موافق است و اين 
با كاركرد  حرف ها را هم نزده است. فقط مي خواسته اين نكته را يادآوري كند كه كاركرد انجمن  معلمان 

انجمن پارلمانتارين ها خلط نشود. من هم گفتم متشكرم و قائله را خاتمه داديم. 

جمع بندي اين تجربه
راستش ذهن ما ايراني ها اصاًل تربيت نشده است كه در چارچوب كار كند. اين مشكل در جريان كار گروهي 
به يك عارض مخرب بدل مي شود. هركس حرفي مي زند كه ديگران منظورش را درك نمي كنند و ساعت هاي 
وقت گروه تلف مي شود. به همين خاطر، يادگيري بازي در قواعد دستورنامه به معناي تفكر در چارچوب 
قواعد هم هست و ذهني كه تمرين نكرده خيلي سخت مي تواند اين كار را انجام دهد و به تمرين زيادي نياز 
دارد. شايد به همين خاطر بود كه بعد از رفتن شهرياري، گلسرخي زبان به اعتراض گشود كه من به عنوان 
مربي عرف پارلماني بايد با اين كج رفتاري هاي اعضا بيشتر مدار كنم و توي ذوق افراد نزنم. من هم اين انتقاد 
گلسرخي را وارد مي دانم اما من هم همان اندازه بي تربيتم كه ديگران. دسته جمعي و با صبر و بردباري بايد 

تالش كنيم و جلو برويم. 

سؤال دكتر اميري
دكتر اميري در ادامه مي خواست اين نكته را مطرح كند كه بايد به اعضاء كم تجربه كه قادر نيستند با اين 
قواعد خوب كار كنند فرصت داده شود تا اول نظرات خودشان را توضيح دهند بعد با كمك ديگران از درون 

توضيح آنان يك پيشنهاد خارج شود. 
البته جمله بندي فوق كار من است كه توضيح هاي او را به اين صورت جمعبندي كردم. اما چندين دقيقه 



52

براي بيان همين مطلب ساده وقت جمع را گرفت. من هم كه از همان ابتدا با سؤال او آشنا بودم سعي مي كردم 
صحبتش را قطع كنم و جوابش را بدهم. اما گلسرخي در دفاع از دكتر اميري مانع مي شد. من هم صبوري به 
خرج دادم و حدود ده دقيقه اي منتظر توضيح دكتر اميري نشستم كه در همان لحطه ي او متوجه آن شده بود. 
بعد از ختم كالم دكتر اميري توضيح دادم كه چنين نكته اي در اين كتاب پيش بنيي شده است و عضو مي تواند 
در قالب يك تقاضاي ساير از صحن اجازه بگيرد تا به او فرصت بدهد نظرش را در مورد يك موضوع بيان 
كند تا با كمك مجمع يك پيشنهاد از داخل آن استخراج شود. اما الزمه اش اين است كه عضو قباًل بگويد 
كه در مورد چه موضوعي قرار است حرف برند؟ و رئيس هم از مجمع سؤال مي كند آيا به اين عضو محترم 
چنين اجازه اي مي دهد؟ و اگر مجمع اجازه داد عضو حرف مي زند. در واقع درس اين قاعده را بارها قباًل 

داده ام اما فراموش كرده بودند. 

به هرحال دوستان فكر كردند كه شهرياري به خاطر برخورد تند من جلسه را ترك كرده است و خيلي نگران 
شدند در حاليكه از چند روز قبل شهرياري شرط كرده بود كه براي شركت در نشست اتاق بايد زودتر برود. 

و جاي نگراني نبود. 

در پي همين بحث ها بود كه بخشي از صورتجلسه اجالس هفتم را به نقل قواعد مربوط به تقاضاي توضيح 
و تقاضاي ساير اختاص دادم كه در صورتجلسه آمده است. 

برنامه ريزي براي ادامه كارگاه كارشناسان
بعد از ختم جلسه صحبت هاي من با عبدالحسيني در حالي ادامه يافت كه گلسرخي داشت به آن ها گوش 
مي داد. عبدالحسيني به تأكيد به من گفت كه سه شنبه كارگاه برگزار خواهد شد و من به او گفتم پس معلوم 
است نامه من را نخوانده اي؟ تعجب كرد. نخوانده بود. من برايش توضيح دادم كه در آ ن نامه برايش نوشته ام 
كه كار كارگاه با اين شرايط تمام شده است. مگر آنكه كارگاه به شكل ديگري ادامه يابد. متن اين نامه را در 
قسمت هاي قبلي گزارش نقل كرده ام. اما چون عبدالحسيني نخوانده بود برايش توضيح دادم كه طبق مقررات 
ستاد شما مسؤل آنجا هستيد و نه گروه كارشناسان. در حاليكه شما تمايل داشتيد كه گروه كارشناسان به يم 
مجمع تصميم گيري براي كارهاي ستاد تبديل شود. اين حسن نيت شما را مي رساند. اما مقامات و قوانين 
مجمع شوراياري ها را مسؤل نمي شناسد و شما بايد پاسخگو باشيد. به همين خاطر رويكرد شما در اينكه 
نيافتاده  اتفاق  اين  با واقعيت ها نمي خواند. عماًل هم  به يك ركن تصميمم گير بدل شود  مجمع كارشناسان 
است و تصميم هاي مجمع تحت تأثير تصيم هاي شما بوده است و نه برعكس. به همين خاطر من فكر مي كنم 
رويكرد ما بايد عضو شود و ما بايد بين فعاليت آموزشي كارگاه و مكانيزم تصميم گيري آنان تمايز قائل شويم

در ادامه گفتم گروه كارشناسان مي توانند در روند تصميم گيري يك نهاد مشورتي باشند اما مسؤليت  تصميم ها 
برعهده شما خواهد بود. پس بهتر است ما كارگاه را به يك كار صرفًا آموزش بدل سازيم و طي يك مدتي 
از كارشناسان امتحان بگيريم و به آنان گواهينامه بدهيم و اگر شد كمي هم به خاطر گرفتن اين گواهينامه 
به حقوقشان اضافه كنيد و كارگاه تمام شود. ساير كارها مثل اصالح آئين نامه ها يا آموزش قانون پارلمان به 

اعضاي شوراياري ها را مي توانيد در موردشان جداگانه تصميم بگيريد. 

اين پيشنهاد من با موافقت آقاي عبدالحسيني مواجه شد و از آن ها استقبال كرد. اما گفت كه در مورد افزايش 
حقوق دستش باز نيست اما مي تواند به آنان بگويد كه اگر اين گواهينامه را دريافت كنند مي توانند درس 
بدهند. وقتي گلسرخي خداحافظي كرد و رفت من براي عبدالحسيني توضيح دادم چون با فاصله وارد روند 
كار ستاد مي شود بهتر از شما در مي يابم كه از اين جلسه تا جلسه بعد تا چه حد اولويت ها و تصميم ها و 
كارهاي ستاد تغيير مي كند و همين تغييرات در برنامه هاي آموزشي كارگاه نيز اثر گذاشته است. اين ارتباط 

بايد قطع شود. قبول كرد و فردا در نشست كارشناسان در اين مورد تصميم خواهيم گرفت. 
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سشنبه 18 تير 1392
اين خاطر كه گل سر سبد  به  به ويژه  پارلماني،  اعضاي گروه هم انديشي عرف  رفتار  تأمل در  اين روز ها 
هم  آنان  تمام  و  شده ام،  آشنا  آنان  با  اجتماعي  فعاليت  سال   30 حدود  طي  كه  هستند  ملي  شخصيت هاي 
ضرورت كار در چارچوب قاعده و قانون را قبول كرده اند و بيش از يك سال هم هست كه وقت صرف 
كرده اند تا اين قواعد را بياموزند، تا مرز فلج رواني من را تهديد مي كند. ديروز و پريروز آنقدر بي حال بودم 

كه دلم نمي خواست يا در واقع نمي توانستم از رختخواب خارج شوم. 

تأمل در رفتار اين افراد، من را به اين اعتقاد قطعي مي رساند كه حق با كساني است كه معتقدند عقل و قانون 
در خاورميان ممتنع است. اين اعتقاد به ويژه هنگامي به قطعيت مي رسد كه پاي روابط اجتماعي و فعاليت 
اجتماعي ما ايرانيان در ميان بيايد. به اين دليل ساده كه افراد در قلمرو شخصي و خصوصي زياد پاسخگو 
نيستند و در بسياري از عرصه ها حق دارند هر طور كه دوست دارند عمل كنند. اما به محض اينكه موضوع 
كار گروهي در ميان مي آيد، كاماًل پيداست كه افراد هيچ چيزي در اين زمينه نمي دانند و چنان آشفته، بي قاعده 

و بد عمل مي كنند كه تا سطح حيوان ساقط مي شوند.

هرچند قياس احمقانه اي است، اما امروز صبح كه از خواب بلند شدم متوجه شدم كه ذهنم دارد وضعيت من 
را با وضعيت سقراط مقايسه مي كند: بر اساس گزارش هاي افالطون، سقراط در گفتگو با آتني ها انگار يك تنه 
به جنگ همه ي آتن مي رود. كم تر كسي را در گفتگو ها مي توان يافت كه سقراط با او هم عقيده باشد. عماًل 
سقراط افكار و رفتار همه را نقد مي  كند. وضعيت من هم اين طور شده است. ناخواسته مجبور مي شوم رفتار 
و افكار همه را نقد كنم و چه بسا منزوي تر از اين همه خواهم شد. گاهي حتي به اين نتيجه مي رسم كه رسمًا 
تالش براي ترويج قانون پارلمان را تعطيل كنم و به كار ديگري بپردازم و به خصوص داستان ها و رمان هايم 

را به سرانجام برسانم. اما باز هم احساس مي كنم راهي جز اين فرا روي مردم نيست. 

به خاطر همين دغدغه ها بود كه تصميم گرفتم باز هم به نوشتن پناه بياورم و در ادامه وضعيت رفتار گروه در 
چند نشست اخيرش را مورد تأمل بيشتر قرار دهم.

به عالوه، ديشب دستور جلسه كادر معلمان را تدوين و برايشان ارسال كردم كه آن را هم نقل خواهم كرد. 

تصميم جديد
در تأمالت ديشب بود كه فكر كردم بايد روي جنبه هاي فكري و عقيدتي قانون پارلمان هم در گروه ها كار 
كنم. به نظرم رسيد از اعضاي گروه ها بپرسم كه به نظر آنان »اصل«  چيست؟ و چرا بايد به اصول مورد اعتقاد 
پايبند بود؟ اما فكر كردم كه در اين زمينه بايد خودم بيشتر تأمل كنم و به جمع بندي هاي خوبي برسم تا بتوانم 

در كارگاه موفق عمل كنم.

در جريان قدم زدن هاي صبحگاهي بود كه فكر كردم در قانون پارلمان »اصل«  اراده اكثريت است. بعد يادم 
افتاد كه در مقدمه كتاب دستورنامه رابرت در اين مورد يك مقدمه فلسفي بسيار عالي نوشته شده است كه 
به دليل پيچيدگي متن از ترجمه آن تن زده بودم. آن را نگاه كردم و ديدم خوب است كه آن را ترجمه كنم 

و براي اعضاي گروه بفرستم. 

االن به ذهنم رسيد كه مي توانم در يكي از شماره هاي اخبار كادرها از آن استفاده كنم. و خواهم كرد. 

اما در مورد رفتار اعضاي گروه هم انديشي
بعد از اينكه نشست هاي گروه به نصاب نرسيد،  آقاي گلسرخي و اميري مأموريت يافتند كه با ساير اعضاء در 
اين زمينه گفتگو كنند. آقاي گلسرخي بريد و دوخت و نشست را به عصر يكشنبه انداخت. اما به دليل اينكه 
عصر يكشنبه دكتر اميري نمي  تواند بيايد و به اين دليل كه نشد با دكتر معين صحبت كنيم، اين تصميم را 
قبول نكرديم. و قرار شد نشست ديروز با حضور دست كم شش نفر به نصاب برسد كه ديروز هم رزم خواه 
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نتوانست بيايد. 

در جلسه قبلي، دكتر اميري و شهرياري و رزم  خواه به اين پيشنهاد رأي دادند كه آقاي شهرياري با گروه 
صحبت كند و علت عدم حضور را جويا شود. او هم جلسه گذاشت. بي توجه به اينكه اين افراد در جلسه از 
پيش تعيين و توافق شده ي روز هاي يكشنبه هم حضور نمي يابند چه برسد به نشست جداگانه روز شبنه. كه 
خوب عماًل فقط خودش و من قرار شد در اين جلسه حاضر شويم و اصاًل جلسه اي برگزار نشد. آيا چنين 
تصميم هايي در شأن افراد عاقلي مثل اين سه نفر هست؟ هرچه هم من توضيح دادم كه اين كار بي فايده است 

كسي گوش نداد. 

بياندازند. بدون  اما در جلسه يكشنبه اخير ناگهان دوباره تصميم گرفتند كه جلسات گروه را به روز شنبه 
اخطار قبلي و در نشستي كه نصاب نداشت و باز بدون هماهنگي با سايريني كه حضور ندارند. اما تراژدي 
تر اين كه به محض رفتن شهرياري، گلسرخي يادش افتاد كه جلسه را از روز شبنه دو باره به روز يكشنبه 
متقل كند و خودش بريد و دوخت. من گفتم خوب در حضور شهرياري براي روز شنبه تصميم گرفتيد؟ 
چطور با اين سرعت نظراتان را عوض مي كنيد؟ كه گلسرخي واقعًا عصباني شد كه آقاي حسيني مي گذاري 

كارمان را بكنيم يا نه؟ 

به اين ترتيب، به رغم آن هم اصرار هاي من، تصميم هايي به اين مهمي با اين همه بي دقتي و بدون رعايت 
هيچگونه تشريفات اتخاذ مي شود. 

سؤال از اميري
بعد از ختم جلسه و در پي تأمالت خصوصي بود كه اين سؤال به ذهنم رسيد كه يعني آيا دكتر اميري كه آن 
همه اصرار داشت عصر روزهاي يكشنبه قادر به حضور در كارگاه نيست، نظرش عوض شده است؟ به او 
زنگ زدم. جواب داد كه من فقط براي يك جلسه روز يكشنبه آتي به تغيير ساعت كارگاه رأي دادم تا نشست 

به نصاب برسد و تصميم بگيرد كه نصاب با هر تعداد حاضران قانوني است. 

بعد از اين گفتگو بود كه صورت جلسه را بر اساس اين روايت از آن مصوبه تنظيم كردم. نمي دانم واكنش 
گلسرخي چه خواهد بود. 

مي دانند كه نمي دانند
خالصه قضيه اينكه افراد وقتي دور هم جمع مي شوند نه با قواعد آشنا هستند و نه مي توانند در چار چوب 
اين قواعد عمل كنند. تنها اميد من اين است كه دست كم اين افراد متوجه شدند كه كل ماجرا قاعده مند است 
و در نتيجه از آنان كه ندانند و ندانند كه ندانند يك گام بسيار بزرگ فاصله گرفته اند و به اينجا رسيده اند كه 

مي دانند كه نمي دانند. و اين خوش دستاورد بسيار بزرگي است و جاي اميدواري. 

ديشت دستور جلسه دهمين اجالس كادر معلمان را به شرح زير براي آنان ارسال كردم: 

دستور دهمين اجالس كارگاه معلمان
چهاشبنه 19 تير1392

از ظهر روز  تا 7 بعد  از ساعت 5  دهمين اجالس كارگاه آموزش دستورنامه رابرت معلمان )كادر معلمان( 
چهارشنبه 19 تير 1392 در دفتر كادرها به نشاني خيابان كريم خان،  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 مي كند كه از ساعت 4/30 ميزبان اعضاء محترم اين كارگاه باشد. 

• گزارش ها:
1. استماع گزارش منشي موقت از روند ارسال دستور جلسه و كساني كه دريافت آن را اعالم كرده اند و 
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بررسي علت عدم اعالم دريافت از سوي اعضاي محترم و بررسي وضعيت حضور و غياب اعضاء
2. استماع گزارش اعضاء از فعاليت هاي خود براي ترويج آموزش دستورنامه رابرت به ديگران و تالش براي 

راه انداي انجمن هاي جديد

• كار مانده از اجالس قبل:
پيشنهاد خانم حسين نژاد مبني بر تصويب: »ارايه راهكار براي تبديل جمع هاي هيأتي به انجمن هاي سازمان  
يافته« به عنوان »بيانيه هدف«، و پيشنهاد اصالح اوليه آقاي هاشمي مبني بر جايگزين كردن عبارت »ترويج 
دستورنامه رابرت« و پيشنهاد اصالح ثانويه ي خانم جوانمردي مبني بر خط زدن كلمه »ربرت« و گنجاندن 

عبارت »تصميم گيري گروهي« به جاي آن. 

• كارهاي جديد:
بررسي هركار جديدي كه در چارچوب هدف اعالم شده گروه و در چارچوب قواعد مرجع پارلماني مصوب 

گروه، طبق دستور باشد و از سوي صحن مطرح شود و در دستور قرار بگيرد. 

• نكات آموزشي:
مرور و تمرين قواعد قباًل مطرح شده و نيز تعريف و تشريح قواعد جديد مورد نياز متناسب با روند پيشرفت 

گروه در مسير ايجاد يك سازمان داتمي براي تحقق هدف مصوب گروه.

با احترام 
منشي موقت داود حسيني 
 دوشنبه 10 تير 1392

نكات جديد مطرح شده در اجالس نهم: 
در اجالس نهم براي نخستين بار پيشنهاد »تشكيك آراء« مطرح شد اما چون قواعد ناظر بر اين پيشنهاد مطرح 
نشده بود بحث در مورد آن ها منوط به خواندن بخش مربوطه شد. ترجمه بهتري از قسمت 29 كتاب )تشكيك 
آراء(  براي اعضاء ارسال شد. در مجمع آتي به سؤال هاي اعضاء پاسخ داده خواهد شد. برنامه   آموزشي اجالس 

دهم نيز در صورت اجالس نهم آمده است. 

نشست امروز كارگاه كارشناسان
امروز بعد از ظهر بايد در گارگاه كارشناسان شوراياري ها شركت كنم. بعد از نوشتن اين گزارش به خانم 
با آقاي  شرفي ايميل خواهم زد كه بچه را براي نشست بعد از ظهر مطلع كند و در ضمن بعد از گفتگو 
مورد  در  است  قرار  احتماالً  كه  مي دانم  اما خودم  برساند.  آنان  اطالع  به  نيز  را  دستور جلسه  عبدالحسيني 
آينده گروه صحبت شود. نظر خودم اين است كه طي يكي دو جلسه آينده، برنامه هاي آموزشي را در دو 
سطح مقدماتي و متوسطه با گروه در ميان بگذارم و بعد از آنان در دو مقطع امتحان بگيرم و به شكل به آنان 
گواهينامه بدهيم و كارگاه به اين شكل خاتمه يابد. اما اگر عالقمند بودند به صورت جداگانه و با دعوت از 
دوستان خودشان روند ايجاد انجمن پارلمانتارين هاي سنگلج را دنبال كنيم. يا هر پيشنهاد ديگري كه جمع 

مطرح و تصويب كرد. 

اما طرح آموزش اين قواعد به اعضاي شوراياري ها را ظاهراً بايد از سطوح ديگري پيگيري كنم. شايد زور 
ستاد به تصويب اين طرح در شورا نمي رسد. يا شايد بشود با همكاري دوستان طرح آموزش را هم پيش برد

به عالوه،  از اين فرصت ها بايد براي ترويج قانون پارلمان در سطح شوراهاي شهرهاي ديگر نيز استفاه كرد. 
براي وعده صبحانه امروز بس است. بايد ديد بعد از كارگاه عصر چه مي شود كرد. 
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چهارشنبه 19 تير 1392
كتاب  خريد  كوپن هاي  تحويل  براي  عبدالحسيني  و  شد  گرفته  مهمي  تصميم  كارشناسان  كادر  در  ديروز 
دستورنامه رابرت آماده بود. به نظر مي رسد رأي اصالح طلبان در شورا باعث شده كه دشمنانشان شمشيرها 
را از رو ببندند. حتي با صراحت يك »آنتنك« - به قول عبدالحسيني - به ستاد تحميل كرده اند كه كارش 
گوش خواباندن به صحبت هاي عبدالحسيني است. آقاي عليپور گروهي از اعضاء و دبيران شوراياري ها را، كه 
به خصوص در قسمت هاي مرفه تر و با فرهنگ تر تهران هستند، به طور جدي براي فراگيري قانون پارلمان 
سازماندهي كرده است. يكي از آنان را ديروز در ستاد زيارت كردم. آقاي جمالي هنوز جواب نامه من را براي 
توزيع دومين شماره اخبار كادرها كه براي نيمه اول ارديبهشت آماده شده بود، بعد از 2 ماه نداده است. در 
حاليكه روز يكشنبه گذشته گروه هم انديشي نيز با توزيع اين خبرنامه موافقت كرد. اين رفتار جمالي بد جوري 
فكرم را به خود مشغول كرده  است. از چنين فردي چنين رفتاري عجيب است. به همين خاطر ديگر دارم 
برايش نگران مي شوم.  از دكتر فرهود و دكتر رحماني در چند روز گذشته رفتارهايي بروز يافته كه چون به 
نحوي با حركت كادرها مربوط مي شود به آن ها خواهم پرداخت. بعد از ظهر هم دهمين نشست كادر معلمان 
را داريم و چون براي خودم تكليف اين كارگاه روشن شد، با سرعت بيشتري جلوي خواهيم رفت. ادامه اين 

گزارش به تفصيل همين نكات پرداخته است.

پايان كارگاه كارشناسان
ديروز وقتي وارد اتاق كنفرانس شدم، غير از آقاي عليپور فرد ميانسال ديگري اين طرف ميز رو به روي او 
نشسته بود. عليپور او را معرفي كرد:  دكتر اعرابي. دبير شوراياري منطقه يك )يا يكي از محالت منطقه يك(. 
حدس زدم قضيه از چه قرار بوده است. آقاي عليپور مشغول تعريف از قانون پارلمان و از مربي آن بوده 
است. بعد خودش برايم توضيح داد كه دكتر اعرابي يكي از همان شخصيت هايي است كه با آنان در مورد 

عرف پارلماني صحبت كرده است. 

من به دكتر اعرابي با دقت بيشتري نگاه كردم تا ببينم همان دكتر اعرابي است كه متخصص تدوين برنامه 
استراتژك است و براي هولنديگ تأمين دارو كار مي كرد يا نه؟ بعداً برايم توضيح داد كه آن دكتر اعرابي پسر 

عمه ي اين دكتر اعرابي است. 

من بعد از آنكه به اتاق عبدالحسيني سر زدم به اتاق كنفرانس برگشتم و سرجايم نشستم. بعد بچه ها آمدند. 
همه بودند. از خانم شرفي پرسيدم پيام من را به بچه ها و به عبدالحسيني رسانده است؟ كه رسانده بود. پيام 

من اين بود كه دستور جلسه را آقاي عبدالحسيني تعيين كند. 

قبل از رسميت جلسه دكتر اعرابي گفت كه آقاي عليپور از من دعوت كرده كه در جلسه شركت كننم. من 
ضمن ابراز خرسندي گفتم من در اين زمينه مسؤليتي ندارم. اما به نظرم در اين جلسه مباحث آموزشي مطرح 
نخواهد شد. بعد كه عبدالحسيني آمد با همان ظرافت خودش پيشنهاد داد كه نشستي با حضور ساير اعضاء 

شوراياري هاي منطقه يك برگزار كنند تا من كليات عرف پارلماني را به آنان معرفي كنم. 

بعد از رفتن دكتر اعرابي و رسميت جلسه عبدالحسيني شروع به صحبت كرد. اما من مانع شدم و گفتم طبق 
قواعدي كه كار كرده ايم بايد عمل كنيد. و جلسه طبق همان قواعد جلو رفت و در نهايت اين پيشنهاد به 

تصويب رسيد كه: »كارگاه  آموزش دستور نامه رابرت، حداكثر تا اول شهريور خاتمه يابد«. 

من از جنبه هاي فني و تكنيكي كه جمع تحت تأثير آموزش ها دستور نامه رابرت به كار برد تا به سهولت و 
رواني و زيبايي به اين تصميم برسند مي گذرم. اما راستش خودم كيف كردم وقتي ديدم هنگامي كه افراد در 
چارچوب اين قواعد عمل كنند چقدر انساني تر، كارآمد و قشنگ تر است. در عوض به عواملي مي پردازم كه 

در واقع اين كارگاه را جوانمرگ كرد. 

به خاطر دارم كه آقاي عبدالحسيني و بعد آقاي عليپور چطور من را به عنوان يك فرشته نجات تلقي كردند 
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كه مي تواند به آنان كمك كند تا شوراياري ها را از اين وضعيت بحراني خارج كنند. شايد به همين خاطر بود 
كه با چنان اشتياقي درس ها را فرا گرفتند. خوب. چه اتفاقي افتاد كه امروز بعد از تصويب تصويب باال انگار 

كه نفسي به راحتي كشيدند؟

عوامل مرگ زودرس 
به نظرم شايد صحيح نباشد از مرگ زودرس كارگاه حرف بزنم. چون قرار است اين كارگاه خارج از قلمرو 
ستاد شوراياري ها و به عنوان هسته اوليه تأسيس يك انجمن پارلمانتارين ها به كارش ادامه دهد. بنا بر اين، 
براي داوري در مورد سرنوشت اين كارگاه بايد منتظر ماند. اما اين كارگاه با هدفي كه براي خودش تعريف 

كرده بود شكست خورد. 

تا آنجا كه به خاطر دارم هدف گروه اين بود كه بسته اوليه قواعد قانون پارلمان را فرا بگيرد و بعد به صورت 
دسته جمعي طرحي براي آموزش قانون پارلمان يا دستورنامه رابرت به شوراياري ها را به تصويب برسانند. 
اما وقتي بچه ها بسته اوليه قواعد را فراگرفتند و طرح اوليه آموزش دستورنامه رابرت به شوراياري هاي ارايه 

شد، به جاي استقبال، عقب نشستند و كم كم قضيه رها شد. چرا؟

به نظرم مي توان چند دسته عوامل را فهرست كرد:
الف. عواملي كه به ستاد و شوراي شهر و شهرداري مربوط مي شود

ب. عواملي كه به خود اين قواعد و مربي آن مربوط مي شود

مشكالت پيش و پس از انتخابات شوراها
در گروه الف مي توان به اين نكته اشاره كرد كه قبل از انتخابات، بالتكليفي ناشي از نامعلوم بودن وضعيت 
مسجد جامعي مطرح بود. زيرا همه مي دانستند كه اگر او رد صالحيت شود يا اگر او رأي نياورد، نخستين 
او مطلقًا نمي توان حتي در مورد  كسي كه ستاد را ترك خواهد كرد عبدالحسيني است و به محض رفتن 
سرنوشت شغلي كارشناسان ستاد هم حدس زد، چه برسد به سرنوشت طرح آموزشي. هرچه به انتخابات 
شوراياري ها نزديكتر مي شديم بالتكليفي ناشي از ناروشني وضعيت عميق تر مي شد و دست هيچكس به كار 

نمي رفت. 

بعد كه مسجد جامعي با فهرستي از اصالح طلبان رأي آورد، حاال مشكالت جديدي با ماهيت ديگر در افق 
سر برآورده اند. به نظر مي رسد بازندگان انتخابات شمشير را از رو بسته اند كه به اصالح طلبان اجازه نفس 
با هوش و خويشتن دار است كاماًل  اين روزها عبدالحسيني كه مردي  به همين خاطر،  ندهند.  كشيدن هم 

عصاباني به نظر مي رسد.

ديروز كه با هم در اتاق او صحبت مي كردم، برخالف روزهاي قبل كه عمداً در اتاقش را باز مي گذاشت، 
اصرار داشت كه در اتاقش را ببندد. بعد با حيرت و دلمردگي برايم توضيح داد كه برايش »انتنك«  گذاشته اند. 
بعد كه با هم از اتاقش خارج شديم حواس من را به جوانك بسيار كم سن و سالي جلب كرد كه كنار در اتاق 
با چهر ه اي مغبون و غمگين ايستاده بود و با اشاره فهماند كه همان »انتنك« است. در حاليكه از قيافه پسرك 
هم غم و قصه مي باريد كه مي دانست رئيسش در مورد او اينطور فكر مي كند. واي كه در چه جامعه ي گند 

و گهي زندگي مي كنيم. 

خوب، همين دو مورد براي دلمردگي كافي است. در چنين شرايطي چه آدم عاقلي مي تواند به اين فكر كند 
كه دستورنامه رابرت را به شوراياري ها آموزش بدهد؟

دشواري يادگيري دستورنامه 
اوائل كار حتي خود من هم فكر مي كردم مي شود با برگزاري كارگاه هاي 60  تا 70 نفره دستورنامه رابرت 
را طي مثاًل ده جلسه به افراد ياد داد. اين تصور را به طور طبيعي كارشناسان هم داشتند. اما، من خيلي زود 
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دريافتم كه چنين تصوري خام انديشي است و آموزش دستورنامه به شوراياري ها يك امر مستمر و مداوم 
است و بايد طوري برنامه ريز كرد كه طي 4 سالي كه افراد عضو شوراياري ها هستند به صورت مدادم اين 
قواعد را فرابگيرند. همين رويكرد در طرحي كه من تهيه كردم بازتاب داشت. اما در آن لحظه، كارشناسان 
هنوز به اندازه من به دشواري كار پي نبرده بودند. اما بعداً كه پي بردند، به جاي استقبال از طرح من، آنان را 
كنار گذاشتند. چرا؟ چون طرح دراز مدتي بود و در جامعه ي كلنگي ايران هيچ عاقلي از طرح هاي بلند مدت 

استقبال نمي كند. 

به نظرم اين ها عمده ترين عامل شكست كارگاه بودند. اما با اين همه اين كارگاه  دستاورهاي بسيار عظيمي 
داشت كه موفقيت آينده آن را تضمين مي كند. چند شاهد:

چشم ما را باز كرد
به عنوان يك نمونه به اين نكته اشاره مي كنم كه ديروز وقتي عبدالحسيني داشت در مورد اهميت دستورنامه 
براي دكتر اعرابي صحبت مي گرد به اين نكته اشاره داشت كه وقتي چمران پيشنهادي را به رأي مي گذارد آن 
پيشنهاد 3 رأي بياورد از نظر او رد است. در حاليكه بايد آراء منفي را هم بشمارد. چون ممكن است فقط يك 
نفر با آن پيشنهاد مخالف باشند و بقيه ممتنع باشند. در نيتجه اين پيشنهاد بايد تصويب شد. بعد نتيجه گرفت 

كه اين بحث ها چشم هاي ما را باز كرد. 

شاهد ديگر اينكه آقاي عليپور دست كم با 15 نفر از افراد شاخص شوراياري ها در مورد اين قواعد صحبت 
كرده و آنان را تشويق مي كنند تا اين قواعد را بياموزند. 

شاهد ديگر اينكه آقاي سالم زاده شوهر خانم شريفي كه استاد دانشگاه است و با ستاد همكاري مي كند و گويا 
حتي سخنراني هاي مسجدجامعي را قلمي مي كند اظهار عالقه كرده كه در كارگاه ها شركت كنند. 

تمام اين شواهد نشان مي دهد كه مصرف كنندگان اين كاال براي خريد دوباره آن به فروشنده مراجعه مي كنند 
و حتي مشتريان جديد مي آورند. اين ها نشان هايي است حاكي از اين كه كارگاه موفق بوده است اما شوراها و 

شهرداري و ساير سازمان هاي حكومتي درك و حيات ندارند تا اين راهكارها را درك و جذب كنند. 

پيشنهاد  ادامه كار
به هر حال، بعد از آنكه پيشنهاد ختم كارگاه رأي آورد در چند مورد صحبت شد. اول اينكه از دانش آموزان 
امتحان گرفته مي شود و به قبول شدگان گواهينامه خواهيم داد. پيشنهاد دوم هم اين بود كه كارگاه كارش را 
خارج از قلمرو ستاد براي ايجاد يك انجمن پارلمانتارين ها ادامه دهد. عليپور، خانم شرفي، خانم ميالدي سه 
نفري هستند كه مي شود روي  آنان حساب كرد. خانم طاعتي و عبدالحسيني را هم بايد ديد. وضعيت بقيه هم 
تحت تأثثير شرايط است. اما من تصميم گرفتم كه حتي اگر فقط دو نفر نيز باقي بمانند نسبت به تأسيس يك 
انجمن پارلمانتارين هاي شعبه سنگلج اقدام كنيم و بعد نسبت به ائتالف يا ادغام انجمن هاي مختلف با يكديگر 

تصميم بگيريم. در مورد اين روش كار داليلي دارم كه به برخي از آن ها اشاره مي كنم:
1. اول بايد اين فرهنگ را جابياندازيم كه مي توان همزمان ده ها انجمن پارلمانتارين داشت كه حتي وقتي 

بخواهند خودش را به ثبت هم برسانند كافي است كه نامشان متمايز باشد.
2. وقتي ده ها انجمن داشته باشيد ده ها رهبر و رهبري نيز ايجاد خواهيد كرد كه مي توانند كار را پيش ببرند.

3. از همان اول بنا را بر ايجاد شعباتي مي گذاريد كه دنبال رو نيستند و مي توانند به رغم مركز به فعاليت 
خودشان با خالقيت و استقالل نسبي ادامه دهند. 

4. روند ادغام و ايجاد فدراسيون و برگزاري كنوانسيون را هم تمرين مي كنند كه در ايران قواعدش ناشنخته 
است. 

اين تصميم سبب شد تا تكليف كارگاه معلمان نيز روشن شود. حاال اين انجمن نيز يك شعبه مستقل خواهد 
بود كه اگر خواستند مي توانند با هم همكاري كند. 
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پيامدهاي شرايط جديد
با تصويب ختم كارگاه كارشناسان ما با شرايط جديدي مواجه شده ايم. پيش از پرداختن به آن الزم است چند 

نكته را يادآوري كنم. 

در جريان بحث در مورد آينده مسجد جامعي، بعضي از كارشناسان معتقد بودند كه استعقاي مسجد جامعي و 
پذيرش مسؤليت وزارت در دولت روحاني كار خوبي نيست. اما عجيب بود كه عبدالحسيني اصرار داشت كه 
او از شورا برود. وقتي تنها شديم به من اطمينان داد كه مسجد جامعي از شورا نخواهد رفت و او هم اين كار 
را درست نمي داند. اما اصرارش به رفتن مسجد جامعي به اين خاطر است كه بعداً بدهكارش نشويم. در واقع 
از حاال داريم اصرار مي كنيم كه اين مسؤليت را قبول نكند تا بعداً بتوانيم خواسته هايمان را با او مطرح كنيم و 
او هم محكم بايستند. و در ادامه به خاطرات تلخي اشاره كرد كه نشان مي داد چطور به خاطر كم بودن تعداد 
اصالح طلبان در شورا بچه هاي ستاد و كارشناسان تحت چه فشارهايي بوده اند و ستاد را فقط به اين دليل كه 
ممكن است اعتبارش به حساب مسجدجامعي ريخته شود عماًل تحت تحريم قرار داده بودند. واقعيت هايي كه 
عبدالحسيني در اين زمينه ها به آن ها اشاره مي كرد هركدامشان سناريو هاي يك سريال 13 قسمتي پر و پيمان 

هستند كه نشان مي دهند چطور دستگاه هاي اداري تا مغز استخوان فاسد شده اند. 

جدي شدن پيش خريد كتاب
در تمام مدتي كه قرار بود بعد از جلسه به اتاق عبدالحسيني برويم فكر مي كردم شايد بخواهد ته مانده ي 
دستمزد من را بدهد. دستمزد بسيار ناچيزي كه پول توي جيبي غزل را تأمين مي كند تا كمتر سرم غر بزند كه 
تو عرضه پول درآوردن نداري.  اما بعداً فهميدم حدس غلط بوده است. بلكه آقاي عبدالحسيني براي دادن 
كوپن پيش خريد كتاب آماده شده است و مي خواست بعد از امضاء قرار داد پيش خريد كوپن ها را به من 

بدهد كه من براي اولين بار با خودم كيسه نبرده بودم و قرار شد بعداً بدهد. 

ديشب با سعيد تلفني صحبت كردم و گفتم كه تلفن عبدالحسيني را برايش ايميل مي كنم تا اقدام كند. امروز 
صبح ضمن ارسال تلفن عبدالحسيني و نشاني ستاد پيشنهاد كردم كه او براي گرفتن كوپن ها اقدام كند و در 
ضمن نسبت به اصالح نام كتاب هم به عبدالحسيني بگويد كه اگر توازن قوا تغيير كرده جاي اسم اصلي  و 
فرعي كتا را عوض كنيم. ترجيح دادم كه من هم در اين نشست حاضر نشوم تا اگر نگراني نسبت به ترجمه 

دارند با هم درميان بگذارند. 

پذيرش مسؤليت منشي موقت
با تصويب تصميم ختم كارگاه، ايميلي براي خانم شرفي فرستادم و ضمن تشكر از او خواستم تا ايميل و 
تلفن همراه تمام بچه ها را براي من ارسال كنم تا از اين پس به عنوان منشي موقت با تمام بچه تماس بگيرم. 

هدفم اين است كه طي چهار جلسه باقي مانده كارهاي زير را نجام دهم:
1. تشكيل كرسي قانون پارلمان با شركت دكتر اميري، مهندس رزم خواه، مهندس شهرياري، عبدالحسيني و 

گلسرخي. 
2. تدوين سؤال هاي امتحاني و گرفتن امتحان و معرفي آنان به رياست كرسي 

3. گرفتن امتحان عملي و شفاهي و داد گواهي نامه
4. تقديم گواهينامه طي مراسم رسي به فارغ التحصيالن.  

5. و همراه با اين فرايند، تالش براي تدوين اساسنامه انجمن و ايجاد يك انجمن پارلمانتارين ها 
6. ايجاد يك كنفدراسيون از چند انجمني كه به اين ترتيب در آينده ايجاد خواهد شد

7 شناسايي افراد شاخص براي عضويت در گروه هم انديشي 

دعوت براي تشكيل كرسي قانون پارلمان
با توجه به تصميم هاي فوق بود كه نامه زير را امروز صبح براي تمام اعضاي گروه هم انديشي ارسال كردم 
اما فقط از 5 نفر از اعضاء پيشنهادي نخستين كرسي قانون پارلمان خواستم كه دريافت نامه را اعالم كنند. در 
كارم تعمد داشتم كه مشخص كنم افرادي كه به هر دليل در كارگاه ها و مجامع شركت نمي كنند منتظر هيچ 
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امتياز ويژه اي  نباشند. اين پنج نفر غير از خودم تنها اعضايي هستند كه بسيار مرتب تر و جدي تر از بقيه در 
كارگاه ها شركت كرده اند. من هم فقط آنان را به تشكيل مجمع دعوت كردم. متن نامه:

تأسيس نخستين كرسي قانون پارلمان

اعضاي محترم گروه هم انديشي عرف پارلماني
با احترام و خرسندي به استحضار مي رساند نخستين فارغ اتحصيالن يكي از كارگاه هاي آموزش دستورنامه 
قانون  آموزش  دوره  متوسطه ي  مرحله  گواهينامه  و كسب  امتحان  دادن  براي  آينده  هفته  رابرت طي چهار 
پارلمان به گروه هم انديشي عرف پارلماني معرفي خواهند شد. از همين رو ضروري است نخستين كرسي 

قانون پارلمان در گروه هم انديشي عرف پارلماني طي اين مدت سازماندهي شود.

بيشتر  در  گروه  اعضاي  از  نفر  شش  فقط  پارلماني،  عرف  هم انديشي  گروه  اعضاي  عملكرد  به  عنايت  با 
نشست هاي گروه حضور يافتند و از ميان آنان  اين جانب داود حسيني به دليل تضاد منافع مناسب نيست 
كه در اخذ امتحان از اين گروه فارغ الحتصيالن حضور داشته باشم. در نتيجه، اعضاي نخستين كرسي موقت 
تبديل آن به يك سازمان  پارلماني و  تا تدوين و تصويب اساسنامه گروه هم انديشي عرف  پارلمان،  قانون 

دائمي، به شرح زير پيشنهاد مي شود:
1. دكتر اميري، مجتبي

2. مهندس شهرياري، بهرام
3. مهندس رزم خواه، محسن

4. آقاي عبدالحسيني، علي اكبر
5. مهندس گلسرخي، علي اصغر

از شخصيت هاي محترم فوق تقاضا مي شود اوالً موافقت خودشان را براي عضويت در نخستين كرسي موقت 
اين  ايفاي  براي  را  خود  رابرت«   «دستورنامه  كتاب  دقيق تر  مطالعه ي  با  ثانيًا،  فرمايند.  اعالم  پارلمان  قانون 

مسؤليت مهم آماده سازند.

با احترام شايسته
داود حسيني 
مسؤل دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت

اين همه نامه اي كه براي تمام اعضا ارسال شد: 

اعضاي محترم گروه هم انديشي عرف پارلماني
فارغ  نخستين  از  امتحان  گرفتن  براي  پارلمان  قانون  كرسي  نخستين  تشكيل  براي  تقاضانامه  پيوست  به 

التحصيالن كارگاه هاي آموزش دستور نامه رابرت تقديم  مي شود
از آقايان دكتر اميري، مهندس رزم خواه، مهندس شهريابي، علي اكبر عبدالحسيني و مهندس گلسرخي تقاضا 

مي شود دريافت اين نامه را اعالم فرمايند

با احترام
داود حسيني

به نظرم اين تبعيض بسيار مثبتي بود كه بايد بين اعضاء فعال و غيرفعال قائل شد. به همين خاطر در اين نامه 
اوالً فقط از فعاالن درخواست شركت در كرسي شد. ثانيًا فقط از آنان خواسته شد كه جواب بدهند. اما ثالثا، 
براي تمام اعضاء ارسال شد تا بقيه هم دريابند كه به اين افرا كه فعال تر بوده اند توجه شده است. و نيز اينكه 

با نيامدن برخي ها كار به زمين نمي ماند. 
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ايده هاي جديد در مورد كرسي
در مورد كرسي قانون پارلمان مقداري خيالبافي كردم كه مفيد بود. نتيجه ي آن ها راهبردهاي زير است:

1. به جاي ارايه ي گواهينامه ي چاپي و فرمي، رئيس گروه متني خواهد نوشت كه ماجرا را شرح مي دهد. بعد 
ساير اعضاي كرسي نيز با خط خودشان متني به دلخواه مي نويسند و همه زير متن خود را امضاء خواهند كرد. 
بعداً اين متن قاب گرفته مي شود و طي مراسمي كه همه كادرها به آن دعوت خواهند شد به فارغ اتحصيالن 

تقديم مي شود. 
2. از فارغ التحصيالن يك امتحان تستي به عمل مي آيد كه نتيجه آن به كرسي گزارش خواهد شد

3. يك مجموعه سؤال نيز در اختيار اعضا كرسي گذاشته مي شود كه به دلخواه از دانشجو بپرسند و جواب 
آنان را به داوري بگذارند. 

4. به نظرم گلسرخي براي رياست نخستين كرسي مناسب باشد. 
5. به هر دانشجو مي شود سه درجه داد: مقدماتي، متوسطه و عالي. مقدماتي كليات است تا صفحه 121، 

متوسط بايد 8 خصوصيت توصيفي استاندارد پيشنهادها را بدانند. عالي بايد تبصره ها را هم بدانند. 
6. براي عضويت در انجمن ها، درجه مقدماتي كافي است، اما براي عضويت در گروه هم انديشي، افراد 

بايد درجه عالي را از كرسي دريافت كنند به عالوه شرايط ديگري كه در آئين نامه تعيين خواهد شد. 

تعيين تكليف كادر معلمان
به نظرم با تعين تكيلف كادر كارشناسان، كادر معلمان نيز تا حد زيادي تعيين تكليف خواهد شد. به اين معنا 
كه اين مجموعه نيز بدون آنكه منتظر بماند مي تواند با همين اعضاي فعلي براي ايجاد يك انحمن پارلمانتارين 
اقدام كند و به فعاليت هاي خود ادامه بدهد. فقط اعضايي كه گواهي مقدماتي از كرسي بگيرند مي توانند عضو 

شوند و كساني كه گواهي عالي بگيرند مي توانند عضو گروه هم انديشي شوند. 

مثل اينكه دستاورها بد نبوده است. نظرم نزنند!
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جمعه 21 تير 1392
از عصر روز چهارشنبه كه دهمين كادر معلمان تمام شد تا االن، عصر بعد از ظهر جمعه، در ذهن من اتفاق هاي 
بسيار مهمي رخ داد و همانطور كه گويا پياژه نشان داده كه رشد كودكان به صورت مرحله اي پرش مي كند، 
به نظر مي رسد كه نظرات و نظريه ها نيز گويا در ذهن خالق آن ها به صورت مرحله اي جهش مي كنند. در اين 
صورت بايد بگويم كه ديروز بعد از ختم كارگاه ها معلمان انگار ذهنم ناگهان يك تئوري قدرت در جامعه ي 
ايران را كشف كرد يا در واقع با تركيب عناصري كه از سال هاي پيش در ذهنم بود، اين تئوري ناگهان شكل 
تقريبًا نهايي خود را پيدا كرد. همين كشف باعث شد تا يادداشتي با عنوان »از سازمان هاي انقالبي تا باندهاي 
قدرت: اصول زيربنايي قانون پارلمان«  بنويسم و در وب سايت پيام كارفرمايان منتشر كنم. بعد، در مراحل 
بعدي، اشكالت جزئي اين منشور را بر طرف كردم و آن را در قالب نخستين شماره ي نشريه »دستورنامك«  

آراستم و براي 99 ايميل دوستاني كه تقريبًا تمام آنان با كليات عرف پارلماني آشنا شده اند، پست كردم. 

عالوه بر اين رويداد فكري بسيار بزرگ، يك اتفاق بسيار بزرگ ديگر نيز در ذهنم شكل گرفت و آن كشف 
تم اصلي يك رمان بزرگ ديگر است در حد رمان انفرادي. اآلن فكر مي كنم كه همين ماجراهايي كه دارم 
ساعت به ساعت آن ها را مي سازم، مي توانند دست مايه دومين رمان بزرگ من شود كه تم مشخصي دارد و 
ماجراهاي آن اين همه بديع و عالي و عاطفي است. با اين تفاوت كه امكان نبود ماجراهاي انفرادي را با اين 
جزئيات يادداشت كنم، اما ماجراهاي دومين رمان بزرگ با دقت يادداشت شده است و مي توان به سادگي آن 

را در قالب رمان بازنويسي كرد. 

مي دانم، اگر بخواهم آنچه را كه بر من گذشت با دقت تشريح كنم دست كم به سياه كردن 40 صفحه نياز 
دارم. به همين خاطر، نوشتن اين گزارش ها را به عقب انداختم تا انرژي كافي ذخيره كنم. 

براي ادامه اين گزارش خوب است آخرين بند از آخرين قسمت اين نوشته ها را ورداربذار كنم: 

به نظرم با تعين تكيلف كادر كارشناسان، كادر معلمان نيز تا حد زيادي تعيين تكليف خواهد شد. به اين 
معنا كه اين مجموعه نيز بدون آنكه منتظر بماند مي تواند با همين اعضاي فعلي براي ايجاد يك انحمن 
پارلمانتارين اقدام كند و به فعاليت هاي خود ادامه بدهد. فقط اعضايي كه گواهي مقدماتي از كرسي بگيرند 

مي توانند عضو شوند و كساني كه گواهي عالي بگيرند مي توانند عضو گروه هم انديشي شوند. 

مثل اينكه دستاورها بد نبوده است. نظرم نزنند!

يكبار ديگر آخرين بند از نوشته صبح روز چهارشنبه را مي خوانم و با آنچه كه عصر همانروز اتفاق افتاد 
مقايسه مي كنم. بدجوري نظرم زدند. و همين اتفاق بود كه سبب شد تا تئوري قدرت در ايرن را صورتبندي 

كنم. خوب. چه رخ داد؟

نشان هاي كودتا!
راستش من در تمام ده جلسه قبل، نحوه چيدن ميزهاي دفتر را تغيير نمي دادم: ميز كنفرانس به ميز تحريري 
خودم عمود است. در نتيجه هر وفت تعداد حاضران از شش نفر افزايش مي يافت، مي بايست ميز كنفرانس 
و ميز تحرير را در امتداد هم قرار مي داديم و 5 صندلي ديگري را كه خودم تعميرشان كردم از سالن ديگر 
مي آورديم و دور ميز درازي كه از تركيب ميز تحرير و ميز كنفرانس به وجود آمده بود مي چيديم تا تمام افراد 
بتوانند در كارگاه شركت كنند. در طول 9 جلسه گذشته من به ميزها دست نمي زدم، اما هنگام شروع جلسه يا 
كمي بعد از آن مشخص مي شد كه بايد چينش ميزها را عوض كنيم. اما عصر روز چهارشنبه براي اولين بار 
خودم چينش ميزهاي را عوض كردم. چون مطمئن بودم كه اين اعضاء كه حتي حاضرند با زبان روزه هم در 
كارگاه شركت كنند بسيار جدي هستند و حتمًا تعدادشان امروز هم زياد خواهد بود. اما وقتي خانم نقي ئي 
همراه با خانم جوانمردي و خانم رئيسي آمدند، بر خالف نشست هاي قبلي هيچ تالشي براي تغيير چيدمان 

ميزها نكردند. البته در آن لحظه من متوجه علت اين ماجرا نشدم. 
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يكي دو دقيقه بعد از ساعت 5 از خانم نقي ئي پرسيدم چه كساني در كارگاه  شركت نخواهند كرد؟ برايم 
توضيح داد كه خانم اربابي در سفر است. خانم كاظمي هم كه به خارج رفته است. ديگر كسي چيزي به او 
نگفته است. بعد من توضيح دادم كه خانم مهندس حسين نژاد براي من ايميل زده است كه نمي تواند در اين 
جلسه شركت كند. از خانم توكل، از خانم اصغري، از خانم ايزدي، خبري نشد. از آقاي كاكازاده و آقاي 
آزادگان هم خبري نشد و كارگاه دهم ما با كمترين تعداد كار خود را شروع كرد. بدون اينكه من بتوانم حدس 

بزنم داستان چيست.

توزيع »تشكيك آراء«
خوب. وقتي ديدم تعداد كارگاه كم است فكر كردم روخواني متن »تشكيك آراء« در يك جمع كوچك تر 
مناسب باشد. در حاليكه قبل از آن تصميم داشتم از يك نفر بخواهم تا آنچه را كه فهميده است تشريح كند. 
به همين خاطر بعد از توزيع فصل مربوط به تشكيك آراء و اخطار دستور و فرجام به بچه ها گفتم: براي 
آنكه مهارت درك اين متن را كسب كنيم خوب است در قسمت اول كارگاه خصوصيات هشتگانه استاندارد 

پيشنهاد تشكيك آراء را با هم بخوانيم. 

پيشنهاد در كتاب اصلي دستورنامه تقيسم مجمع  اين  برايشان توضيح دادم كه اسم  از روخواني متن  پيش 
است، به اين دليل كه در سنت پارلمان انگليسي هر وقت مي خواستند مجمع را بشمارند، موافقان به سالن 
»بله« و مخالفان به سالن »نه« ها مي رفتند و 8 دقيقه بعد چهار در اين سالن ها بسته مي شده است تا موافقان 
و مخالفان شمرده شوند. به همين خاطر اسم اين پيشنهاد در سنت انگلوساكسن ها »تقسيم مجمع« است اما 
در دوران مشروطه اسم اين پيشنهاد را در مجلس ايران »تشكيك آراء« گذاشتند كه معادل مناصبي است و 
من هم همين معادل را به جاي »تقسيم مجمع« گذاشتم. اما گويا يكي از داليل بدفهمي اعضاي  كارگاه همين 
مسأله بود. البته بعداً فهميدم كه همه طي اجراي يك نماشينامه به كارچرخاني خانم نقي ئي و كارگرداني آقاي 

هاشمي داشته اند من را بازي مي داده اند و بيشتر اين سؤال ها و ابهام ها ايفاي نقش بوده است. باور مي كنيد؟

براي آنكه قضيه روشن شود الزم مي دانم متن اين قسمت از كتاب را در اين جا ورداربذار كنم: 

§ 29 - تشكيك آراء
هرگاه عضوي نسبت به نتيجه ي رآي صوتي )شفاهي( يا رأي دهي با بلند كردن دست ترديد داشته باشد 
- چه نتيجه ي آراء نزديك به هم به نظر برسد و چه نسبت به ارقام ارايه شده از تعداد اعضاء رأي دهنده 
مردد باشد - مي تواند تقاضاي تشكيك آراء كند، كه به موجب آن رأي گيري دوباره با قيام و قعود الزامي 

خواهد شد. 
تجديد رأي گيري شفاهي از طريق بلند كردن دست تشكيك آراء محسوب نمي شود، زيرا در مجامع بزرگ 
ممكن است بلند كردن دست از قيام و قعود دقيق تر نباشد، و زيرا - حتي در يك نشست كوچك - قيام و 

قعود مي تواند در رأي دادن حداكثر تعداد اعضاء تأثير بيشتري بگذارد. 
تمام حاضران  كه  كوچك  بسيار  نشست  يك  در  قطعي  نتيجه ي  بدون  شفاهي  رأي گيري  يك  در  اگر، 
مي توانند به راحتي يكديگر را ببينند، يك عضو، به جاي تشكيك، درخواست بلند كردن دست بكند، اين 
درخواست ماهيت يك تقاضا را دارد، و رئيس مي تواند رأي گيري را با بلند كردن دست تجديد كند، مگر 
آنكه يك تشكيك نيز مطرح شود. با اين وجود، پيش و پس از آنكه به اين ترتيب اخذ رأي شود، هر عضوي 

همچنان حق خواهد داشت تا اگر فكر كرد كه نتيجه ي قطعي  تري خواهد گرفت، درخواست تشكيك كند. 

خصوصيات توصيفي استاندارد

يك تشكيك آراء:
1. از هر پيشنهادي كه در دست رأي گيري باشد يا تازه به رأي گذاشته شده باشد جلو مي افتد؛ در مدت 
زمان بالفاصله بعد از اين رأي گيري، اما نه بعد از آنكه رئيس موضوع بعدي را براي رأي گيري قرائت كرده 
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باشد، مي توان درخواست آن را مطرح كرد. از هيچ پيشنهادي عقب نمي افتند.
2. مي تواند در مورد هر پيشنهادي كه مجمع قرار است در مورد آن رأي شفاهي يا دستي بدهد به كار رود. 

هيچ پيشنهاد فرعي  اي در مورد آن كاربرد ندارد.
3. بدون كسب صحن، وقتي ديگري كسب صحن كرده باشد و در هر زماني پس از آنكه پيشنهاد به رأي 

گذاشته شده باشد، حتي بعد از اعالم نتايج رأي گيري، در دستور است.
4. به حمايت نياز ندارد.

5. قابل مذاكره نيست.
6. قابل اصالح نيست.

7. به اخذ رأي نياز ندارد، زيرا يك عضو منفرد نيز مي تواند تشكيك آراء كند.
8. نمي تواند تجديد نظر شود. 

خوب من تصور مي كردم اين متن دقيق را كه براي ترجمه اش از هفت شكاف بدنم بطر بطر عرق بيرون 
ريخت، با هم مي خوانيم و جاهايي كه فهم آن كمي  دشوار باشد برايشان توضيح مي دهم. هدفم هم اين بود 
كه بگويم اگر چند قسمت از اين كتاب را روخواني كنيم و با مفاهيم و سبك كار كتاب آشنا شويم، قرائت 
و متن تمام قسمت هاي كتاب بسيار آسان خواهد شد. اما از همان اول كار، خانم نقي ئي بناي مسخره كردن 
كتاب را گذاشت. در حاليكه عينك  اش را هم جاگذاشته بود و من عينك زاپاس خودم را به او دادم اما بعداً 
خانم جوانمردي گفت كه نمره ي چشم او 4/5 آستيگمات است، ذره بين به او دادم كه فكر مي كنم حتي با 
ذره بين هم نمي توانست متن را كه خيلي هم ريز است ببيند، چه برسد به اينكه متن را بخواند، و چه برسد 
به اينكه متن را بفهمد. با اين همه، با بي پروائي حيرت انگيزي كه در جلسات قبلي سابقه نداشت،  شروع كرد 
به مسخره كردن كه اين حرف ها اصاًل چه معنا دارد؟ خوب وقتي عضوي نسبت به نتيجه آراء شك داشت 
بيان كرد. حتي  اين مسأله را به شيوه ي خيلي ساده تري هم مي شود  تقاضاي شمارش آراء مي دهد. خوب 
مي شود يك نمودار كشيد. بعد از من پرسيد: ماژيك شما مي نويسند؟ مي خواست پاي تخته برود و نمودار 

بكشد. گفتم نه. همان ماژيكي است كه شما داديد اما اين همه نمي نويسد. 

بعد از اين شلوغ كاري ها بود كه آقاي مرد پادرمياني كرد و توضيح داد كه اين متن حقوقي است و با دقت 
وضعيت هاي حقوقي را تشريح كرده است و به اين ترتيب، بحث در يك حالت كمي  معقول تر جلو رفت. 

تشكيك در رأي يا درخواست رأي گيري با قيام و قعود؟
راستش مفهوم »تقسيم مجمع« كه من برايش اصطالح »تشكيك آراء« گذاشتم، هم به معناي اين است كه 
پيشنهاد دهنده نسبت به نتيجه ي آراء اعالم شده كه با دست يا شفاهي گرفته شده باشد ترديد دارد و هم به اين 
معناست كه او تقاضاي رأي گيري با قيام و قعود را هم كرده است. اين دو مفهوم متمايز در معناي »تشكيك 
آراء« نيست. تشكيك آراء به اين معناست كه عضو در شمارش آراء تشكيك كرده است. اين مطلب را خانم 
جوانمردي خاطر نشان كرد و من سعي كردم تا برايش توضيح دهم كه اگر در اصطالح »تشكيك آراء« دو 
معنا را بگنجاند مشكل حل خواهد شد. اما او معتقد بود كه كتاب در اين مورد متناقض است و از من اصل 
كتاب را خواست تا ترجمه را با متن مقايسه كند. من هم اصل كتاب را به او دادم و او در نظر خود همچنان 
تأكيد داشت تا وسط جلسه پيشنهاد تنفس مطرح شد. اين پيشنهاد را خانم نقي ئي مطرح كرد. من تعجب 
كردم. چون همه روزه بودند و من هم هيچ تداركي براي پذيرائي نديده بودم. پس تنفس براي چه؟ حدس 
زدم شايد يكي از خانم ها دچار مشكل خاصي شده است كه صالح نيست به من بگويند. موافقت كردم. و 
كوشيدم هيچ توجهي به خانم هايي كه به سالن هجوم بردند نكنم. خانم جوانمردي جايي نشست كه وقتي 
من براي توضيح كنارش نشستم نتوانم دخال سالن را ببينم. با او متن را با دقت مرور كرديم و به او نشان 
دادم كه هيچ كجاي ترجمه غلط نيست. جالب است كه در ميان اين توضيح، با صداي آرام از او پرسيدم براي 
خانم ها مشكلي پيش  آمده؟ راستش صداهاي كر و كر خنده هاي زيرلبي مي آمد اما من نگران شدم كه برايشان 
مشكلي رخ داده باشد. بحث هاي ما ادامه داشت تا كمي بعد متقاعد شد يا وانمود كرد كه متقاعد شده است. 

بعد جلسه ادامه يافت.
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در قسمت دوم جلسه بود كه من متوجه يك قاب يا تابلو بزرگ شدم كه كاغذ پيچ شده جلو خانم نقي ئي 
روي ميز قرار داشت. خيلي كنجاو شدم. به خاطرم آمد قبل از تنفس چنين چيزي جلوي خانم نقي ئي نبود. 
حتي با شوخي پرسيدم اين چيست؟ اما جوابم را ندادند تا اينكه زمان از 7 گذشت و ختم جلسه را اعالم 
كردم. در اين زمان بود كه خانم نقي ئي بلند شد و سخنراني خود را شروع كرد. مضمون سخنراني او هم اين 
بود كه از همان نخستين جلسه قرار بوده يا به نظر مي رسد كه قرار بوده كه كارگاه ما ده جلسه طول بكشد و 
حاال در خاتمه ده جلسه ما مي خواهيم از شما با تقديم اين هديه تشكر كنيم و اعالم كنيم كه ديگر كارگاه را 
خاتمه شده تلقي كنيم! اينجا بود كه ناگهان احساس كردم در طول اين جلسه، و حتي در طول تمام ده جلسه، 
حرفي كه تمام اين معلمان در كارگاه يا در نشست مي  زدند يا براي رد يا تصويب يك پيشنهاد دست بلند 
مي كردند، هيچكدام از آن حرف ها و هيچكدام از آن رأي ها نيت ها و اراده ها و خواست قلبي خودشان نبوده 
است و همه نمايش بوده است و همه من را بازي داده اند. اين تلقي چنان پتكي در كله ام خورد. اما همانجا 
سعي كردم با اين رويكرد كه نيت خواني ممنوع است و به من ربطي ندارد قضيه را فيصله بدهم و گفتم: اينكه 
از اول چه گفتيم يك مطلب است اما در وسط كار اكثريت رأي داد كه اين نشست ها ادامه يابد و ما نخستين 
انجمن پارلمانتارين ها را با هم انجام دهيم و حتي قرار شد نشست ها با هر تعداد از اعضاء نصاب داشته باشد 
و به رسميت برسد. حاال هم، اگر اصاًل نمي خواهيد در كارگاه  شركت كنيد، ميل خودتان است. اما اگر هرهفته 
زياد است مي توانيد تصميم بگيرد دو هفته يك بار، ماهي يكبار حتي شش ماه يكبار جلسه بگذاريد اما تالش 

براي تأسيس انجمن را ادامه بدهيم. 

بعد از اين صحبت هاي من بود كه سرانجام گروه تصويب كرد كه نشست ها از اين پس نخستين چهارشنبه  ي 
نخستين چهارشنبه  بعدي،  نخستين نشست  است،  ماره رمضان  مرداد،  يعني  بعد،  ماه  باشد و چون  ماه  هر 

شهريور )6 شهريور( باشد. 

با تصويب اين پيشنهاد، خانم نقي ئي بسته را از روي ميز برداشت و گفت اين همه يك هديه ناقابل است 
كه از سوي دوستان به شما تقديم مي شود. بسته را به آقاي هاشمي داد و او هم به من داد و من هم بسيار 
خوشحال شدم. اما وقتي رفتند، احساس بسيار بدي داشتم: در تمام اين مدت اين دوستان عزير در دو نقش 
متمايز را بازي مي كرده اند: نقش عضويت در گروه خودشان، كه رويه هاي خاص خودشان را دارد و نقش 
شركت در اين كارگاه كه طبق نقشه اي كه در گروه اصلي طراحي شده است، نقش خود را ايفاء مي كرده اند. 
در نتيجه، وقتي پيشنهادي مطرح مي شد به تفكر و احساس و تشخيص خودشان زياد كار نداشتند، بلكه به 
اين فكر مي كردند كه در گروه چه تصميمي گرفته شده يا خواهد شد. و طبق همان تصميم رأي مي دادند و 
حتي اگر رأي داده  بودند، طبق تصميم هاي گروه اصلي بود كه به سادگي رأي خودشان را نقش مي كردند و 
اصاًل برايشان آنچه كه اهميت نداشت رأيي بود كه داده بودند و تصميمي بود كه در اين گروه گرفته بودند. 
نمونه اش همين كه با صراحت تصويب شد كه اين گروه تا ايجاد يك انجمن دائمي به كار خود ادامه دهد، 
اما امروز همان افراد يا بخشي از آنان رأي دادن كه كارگاه خاتمه يابد. تازه به رغم اين تصميم از پيش اتخاذ 
شده با پيشنهاد من مبني بر اينكه چهارشنبه هاي اول هر ماه دور هم جمع شويم و به تالش براي تأسيس 
يك انجمن پارلمانتارين ها ادامه دهيم، رأي دادند اما من ديگر براي رأي اين افراد يك پشيز هم ارزشي قائل 
نيستم. و كشف همين دوگانگي در رفتار بود كه مانند يك پتك داغان كننده مغزم را داغان كرد: تمام اين 
مدت بازيچه ي افرادي بودم كه فكر مي كردم صادق ترين دوستان دهه ي آخر عمر من هستند؟ چنين احساسي 

نابودم كرد. به معناي واقعي كلمه نابود شدم. 

تاريخ جنبش كادرها يا تاريخ دورويي و آب زيركاهي؟ 
تازه بعد از اين ضربه بود كه مي  توانستم تاريخ به اصطالح جنبش كادرها را از اول و با سرعت در ذهنم مرور 
كنم و دريابم كه در واقع اين تاريخ،  تاريخ دو رويي و آب زيركاهي و زبوني كساني است كه در اين ماجرا 
حضور يافته اند. هرچند همين جا بايد بگويم كه بين كادرهاي اين جنبش تفاوت زياد است، اما نكات مشترك 

آنقدر فراوان است كه مي توان از جنبش تزوير سخن گفت تا جنبش كادرها. 

تعميم نظريه
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نيز  خيلي سريع ذهنم توانست تشابه هاي عظيم و مكرر بين اين گروه و گروه كارشناسان شوراياري ها را 
شناسايي كند: در آنجا نيز بيشتر كساني كه در كارگاه شركت مي كنند و به پيشنهاد ها رأي مي دهند، در واقع 
رأي واقعي آنان نيست. در آنجا هم قدرت واقعي بيشتر دست عبدالحسيني است و افراد با جاي رأي واقعي 
خود نگاه مي كنند كه . . . كه چي؟ همين جاست كه تئوري قدرت در ايران آغاز مي شود و من بايد بسيار با 

احتياط همين سؤال را جواب بدهم: محرك آدم ها در گروه هايي كه در ايرن شكل مي گيرد چيست؟ 

پيشنهاد ختم  از تصويب  بعد  آنجا كه  از مؤثرترين صحنه هاي آخرين كارگاه كارشناسان مي افتم.  ياد يكي 
كارگاه در اول شهريور، پيشنهاد شد كه گروه خارج از قلمرو ستاد به كار خود ادامه دهد. اما مظاهري با صداي 
بلند اعالم كرد كه ما هر كار كه عبدالحسيني انجام بدهد همان كار را خواهيم كرد. بعد متوجه شدم كه افرادي 
مثل عبدالحسيني در كادر كارشناسان، يا هاشمي در كادر معلمان قدرت واقعي را در دست دارند و بر گروه 
حكم مي رانند. اما اين شيوه ي حكم راني مشروع و در چارچوب قوانين شفاف و مدون و مورد قبول نيست، 
بلكه در چارچوب مناسبات بسيار پيچيده ي ديگري است كه حاال،  و در مقايسه با قانون پارلمان مي توان آن 
را شناخت و توضيح داد. در واقع، قانون مشروع در يك سازمان در چارچوب قانون پارلمان مي تواند اعمال 
شود، اما وقتي چنين قواعدي وجود ندارد يا شناخته شده نيست، قدرت چگونه در يك گروه شكل مي گيرد 
و چگونه اعمال مي شود و تداوم مي يابد؟ اين مقايسه است كه به نظرم مي رسد امكان تدوين يك تئوري 
در مورد قدرت در ايران را در اختيار من قرار داده است. همين كشف بود كه سبب شد بتوانم جمعبندي 
تجربه هاي خودم را به صورت مقدمه اي بر ترجمه ي متن »اصول زيربنايي قانون پارلمان«  تدوين كنم و همراه 

با ترجمه در وب سايت پيام كارفرمايان منتشر كنم. 

قانون  تئوري در ذهنم طي كرده است، متن مقدمه و ترجمه ي »اصول زيربنايي  اين  بيان روندي كه  براي 
پارلمان« را عينًا در صفحه ي بعد مي كنم. اما در ادامه توضيح مي دهم كه اين متن چگون تكميل و به اينجا 
رسيد، و اين شكل را يافت كه بتوانم به عنوان نخستين شماره »دستورنامك« براي 99 نفر از كساني كه با 

كليات قانون پارلمان آشنا شده اند، بفرستم. 

از سازمان هاي انقالبي تا باندهاي قدرت
عنوان مقاله از مدت ها پيش كه با جزئيان قانون پارلمان آشنا شده  بودم، در ذهنم به صورت مبهم شكل گرفته 
بود. هميشه اين سؤال اساسي ذهنم را به خود مشغول مي كرد كه اگر يك سازمان بدون چنين قواعدي شكل 
بگيرد، مسآله قدرت در آن چه شكلي به خودش مي گيرد؟ جوابم روشن بود: افراد توانمندي كه قدرت رهبري 
زيادي دارند يا تمايل شديدي به اعمال قدرت دارند، ساير افرادي را كه به رهبري اعتماد مي كنند يا او را قبول 
دارند هدايت مي كنند. ساير افراد مسأله دار نيز از گروه اخراج يا منزوي مي شوند يا خودشان از گروه بيرون 
مي روند يا اصاًل جذب چنين گروه هايي نمي شوند. تمام گروه هاي داخل زندان، حزب كارگران سوسياليت 
با رهبري بابك زهرايي، حتي همين گروهك خودمان به رهبري دكتر، بقيه ي گروه هاي سياسي شناخته شده 
ايراني، از نهضت آزادي بگير كه آقاي بني اسدي يك بار با صراحت به من گفت كه در نهضت رهبري با اين 
قواعد آشناست اما مايل نيست اعمال كند! تا احزاب بزرگ و كوچكي مثل مشاركت و كارگزارن كه روي 
شاخ حجاريان يا كرباسچي مي چرخند. و تمام باندهاي قدرت علني و مخفي كه قدرت را در اختيار دارند 
يا تي سازمان هاي بزرگي مثل فدائيان يا مجاهدين تا سپاه پاسداران كه به عنوان يك سازمان انقالبي شكل 
گرفت و همه به باندهاي قدرت سقوط كردند. بنا بر اين، در انتخاب عنوان مشكلي نداشتم. به محض اينكه 
تجربه ي گروه معلمان و گروه كارشناسان را جمع بندي كردم سريع يه اين نتيجه رسيدم كه هر گروهي كه 
با اين قواعد آشنا نباشد يا طبق اين قواعد عمل نكند راهي جز اين ندارد كه به يك باند تبديل شود. اما اين 

نكته در ويرايش اول مقدمه نيامده بود. بند آخر اين مقدمه ابتداء به اين شكل بود:
ارايه شده، قرائت  ادامه  پارلمان« را، كه در  مي توان حدس زد بيشتر كساني كه »اصول زيربنايي قانون 
مي كنند، با آن ها آشنا باشند. اما مترجم كتاب بايد اعتراف كند كه درك كامل و همه جانبه ي اين اصول 
را مديون سال ها تدقيق و تأمل در جمله چمله اين كتاب مي داند كه براي ترجمه اش مي بايست به طور 

كامل دركشان مي كرد.
بقيه در دو صفحه بعد
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نشريه آموزشي »دستورنامه رابرت«  •  شماره 1 •  نيمه دوم تير  1392

دستورنامك
كر(  شيطان  )گوش  حاليكه  در 
و  معروف ترين  فارسي  ترجمه 
قانون  مكتوب  قواعد  جامع ترين 
با عنوان »دستورنامه  پارلمان ]1[ 

انواع مجامع  و  اداره شوراها  قواعد  رابرت - 
براي  انتخابي«  سازمان هاي  و  تصميم گيري 
چاپ آماده مي شود، الزم بود »اصول زيربنايي 
قانون پارلمان«، كه ترجمه اش به دليل دشواري 
در  و  شود  ترجمه  مي شد،  انداخته  عقب  به 
اختيار ناشر قرار بگيرد. برگردان اين متن همراه 
با جمعبندي تجربه هاي مترجم كتاب در اين 

زمينه در ادامه تقديم عالقمندان مي شود:

تاريخ  منظر،  يك  از  ايران،  معاصر  تاريخ 
آرمان هاي  با  كه  است  انقالبي  سازمان هاي 
بزرگ ايجاد شدند اما به سطح باند هاي قدرت 
سقوط كردند كه از بين رفتند يا كشور را از بين 
تاريخي نصيب راقم  اين شانس  اگر  مي برند. 
اين سطور نمي شد كه در جريان ترجمه ي اين 
كتاب، كم و بيش، با قانون پارلمان آشنا شود، 
كه محصول تاريخ تمدن هاي عقل گراي روي 
قابل  دركي  نمي توانست  هرگز  است،  زمين 
قبول از ماهيت قدرت در ميان مردمي كسب 
كند كه در طول تاريخ خود فرصت خلق قواعد 
ناظر بر خود را نيافتند و به ناگزير، نمايندگان 
آسمان در زمين تكليف آنان را تقرير مي كردند.

با اطمينان مي توان حدس زد تعداد ايرانياني كه 
حوصله و هاضمه قرائت و درك »دستورنامه 
رابرت« را داشته باشند، معدود خواهد ماند. 
عهده ي  بر  نيز  تاريخي  مسؤليت  اين  اما 
فاصله گيري  با  كه  بود  خواهد  افراد  همين 
اين  چهل،  ده  روشنفكري  رمانتيسيسم  از 
چنبره  در  ملتشان  كه  كنند  درك  را  واقعيت 
از  را  آنان  كه  گرفتاراند  تاريخي اي  شرايط 
انساني محروم  روابط  مهارت ساخت  كسب 
تاريخي  چنبره ي  اين  شكستن  و  مي سازد. 
مستلزم دهه ها و چه بسا قرن ها تالش عظيم 
است كه فقط در پي فرايند هاي جهاني  شدن 

ممكن شده است.

»اصول  كه  كساني  بيشتر  زد  حدس  مي توان 
زيربنايي قانون پارلمان« را، كه در ادامه ارايه 
شده، قرائت مي كنند، با آن ها آشنا باشند. اما 
مترجم كتاب بايد اعتراف كند كه درك كامل و 
همه جانبه ي اين نكته را كه چگونه اين اصول 
در قالب نظام پيچيده اي از قواعد و رويه هاي 

دقيق و كاربردي تبلور يافته  اند، مديون سال ها 
كتاب  اين  جمله  جمله  در  تأمل  و  تدقيق 
به  مي بايست  ترجمه اش  براي  كه  مي داند 
طور كامل دركشان مي كرد. اكنون با اطمينان 
به  خدشه ناپذير  پايبندي  بدون  كه  مي  گويد 
اين قواعد و رويه ها، هر سازمان انتخابي اي از 
همان ابتداء محكوم است كه در مسير استحاله 
»اصول  اما  و   .  . برود.  جلو  قدرت  باند  به 

زيربنايي قانون پارلمان«: 

اصول زيربنايي قانون پارلمان
قواعد قانون پارلمان كه در اين كتاب ارايه شده 
توزان  بر  مبتني  برساخته اي  تحليل،  در  است، 
دقيق حقوق اشخاص و زيرگروه ها ي درون كل 
اعضاي يك سازمان يا يك مجمع تلقي خواهند 

شد. يعني، اين قواعد بر رعايت حقوق: 
 • اكثريت 

 • اقليت، به ويژه يك اقليت قوي - بزرگتر 
از يك سوم، 

 • اعضاي منفرد، 
 • غائبان، و 

 • تمام اين ها با هم، مبتني هستند.

حد  در  حقوق  اين  تمام  از  حفاظت  روش 
متناسب بيشتِر محتواي قانون پارلمان را شكل 
مي دهد، و نياز به اين حفاظت ميزان تحولي 
را كه در اين قانون ايجاد شده، ديكته مي كند. 
رويه پارلماني كل اعضاي يك سازمان را - كه 

اراده عمومي خود را از طريق 
دهند  مي  نشان  اعضاء  مجمع 
يك  هم  تا  مي سازد  قادر   -
كه  آنطور  را،  كارآمد  رهبري 
مايل هستند، مستقر و قدرتمند سازند، و هم 
در عين حال، با دقت درجه اي از كنترل مستقيم 
بر امور خودشان را كه تصميم مي گيرند براي 

خودشان محفوظ نگه  دارند، اِعمال  كنند.

در نهايت، اين اكثريت حاضر در مجمع است 
كه اراده عمومي را تعيين مي كند، اما فقط در 
مذاكره  مشورتي  روند  يك  فرصت  ارايه  پي 
آزاد و كامل. فقط دو سوم از حاضران و رأي 
دهندگان يا بيشتر مي توانند حق اقليت يا هر 

تعدادي را براي چنين مذاكره اي انكار كنند.

هميشه  آن  اعمال  اگر  حتي  ارتباط،  اين  در 
زيربنايي  فرض  يك  نباشد،  مفيد  و  عاقالنه 
فرد  هر  است.  موجود  حق  يك  به  نسبت 
بتواند  كه  آنجا  تا  دارد،  حق  گروهي  زير  يا 
شود،  تحمل  گروه  كل  منافع  چارچوب  در 
تا  دهد  انجام  را  خود  تالش  بيشترين 

موضع اش به عنوان اراده مجمع اعالم شود.

برابر  در  حفاظت  عنوان  به  ديگر،  مهم  اصل 
بي ثباتِي، به عنوان مثال، ناشي از عواملي مانند 
تنوعات جزئي در ميان حاضران، اين است كه 
از  قبلي بزرگتر  اقدام  تغيير يك  براي  الزام ها 
الزام هاي انجام آن اقدام در مرحله اول است.

تشكيالت  يك  پارلمان،  قانون  قواعد  تحت 
مشورتي، اساسًا يك عامل آزاد است - آزاد 
براي انجام آنچه كه ميل دارد با بيشترين حد 
تحفظ براي خودش و بيشترين حد توجه به 

حقوق اعضائش.

كنون  تا  روِش  بهترين  پارلمان  قانون  كاربرد 
ابداع شده براي توانمندسازي مجامعي است 
تمام  نظر  به  كامل  احترام  با  اندازه،  هر  در 
اعضاء، براي رسيدن به اراده عمومي در مورد 
بيشترين تعداد از موضوع ها با پيچيدگي هاي 
انواع  تحت  و  زمان  كم ترين  در  متفاوت 
تا  كامل  هماهنگي  از  داخلي  فضاي هاي 

اختالف نظر عميق يا هيجاني.

[1] Robert’s Rules of  Order - 
Newly Revised

در باره دستورنامك
كادرها«   »اخبار  است  قرار  حاليكه  در 
فعاليت هاي كارگاه هاي آموزش دستورنامه 
برساند،  عالقمندان  اطالع  به  را  رابرت 
»دستورنامك« در پي آن است كه در هر 
قاعده ي  يا يك  نكته  شماره ي خود، يك 
به  را  رابرت«  »دستورنامه  از  مبرم  و  مهم 
زبان ساده براي عالقمندان توضيح دهد. با 
دستورنامك،  شماره ي  نخستين  همه،  اين 
ترجمه ي »اصول زيربنايي قانون پارلمان« 
»دستورنامه  چاپ  دست  در  كتاب  از  را 
تقديم  مترجمه  مقدمه  با  همراه  رابرت«، 
وب  در  نوشته  اين  مي كند.  عالمندان 
سايت »پيام كارفرمايان« منتشر شده است.

از سازمان هاي انقالبي تا باندهاي قدرت:
اصول زيربنايي قانون پارلمان
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شب خوابيدم و صبح وقتي بيدار شدم پاسخ اين اشكال در ذهنم بود و متن را به شكل زير تصحيح كردم:
ارايه شده، قرائت  ادامه  پارلمان« را، كه در  مي توان حدس زد بيشتر كساني كه »اصول زيربنايي قانون 
مي كنند، با آن ها آشنا باشند. اما مترجم كتاب بايد اعتراف كند كه درك كامل و همه جانبه ي اين نكته 
را كه چگونه اين اصول در قالب نظام پيچيده اي از قواعد و رويه هاي دقيق و كاربردي تبلور يافته  اند، 
مديون سال ها تدقيق و تأمل در جمله چمله اين كتاب مي داند كه براي ترجمه اش مي بايست به طور كامل 

دركشان مي كرد.

اما حتي در اين صورت هم بين مطالب مقاله و عنوان آن ارتباط معنا داري وجود نداشت. خيلي فكر كردم. 
جمله زير به ذهنم رسيد و به ويرايش جديد متن كه منشر هم شده بود اضافه كردم:

اكنون با اطمينان مي  گويد كه بدون پايبندي خدشه ناذپير به اين قواعد و رويه ها، هر سازمان انتخابي اي از 
همان ابتداء محكوم است كه در مسير استحاله به باند قدرت جلو برود. . .

گرچه حكم باال خيلي قطعي است اما با دركي كه من از مفهوم باند قدرت دارم، اين حكم در مورد تمام 
در  يا  انتخابي  سازماني  كه  دليل  اين  به  مي كند  نباشند صدق  پارلمان  قانون  در چارچوب  كه  سازمان هايي 
چارچوب قانون پارلمان است كه ويژه ي همينجور سازمان هاست و يا در چارچوب اين قانون نيست و در 
واقع فاقد قانون مناسب است. پس يك سازمان قدرت بي قانون است و قدرتش را به صورت نامشروع اعمال 

مي كند پس يك باند است. در حال حاضر كه در اين تعريف خدشه اي نمي بينم. 

در ويراش اوليه مقاله،  آنجا كه به وجه مذهبي قضيه مي پرداخت جمله به اين شكل بود:
هرگز نمي توانست درك قابل قبول قبولي از ماهيت قدرت در ميان مردمي كه در طول تاريخ و به اجبار، 

حق خلق قواعد ناظر بر خود را به نمايندگان آسمان در زمين تكليف تفويض كرده اند، كسب كند.

اين مردم اصاًل به مفهوم »حق خلق قواعد ناظر بر خود«   به نظرم در جمله باال چند غلط گفته بودم. اوالً 
نرسيدند كه بعداً آن را به نمايندگان آسمان در زمين تفويض كنند. اين نرسيدن هم محصول مجموعه ي شرايط 
سرزميني است كه در آن زندگي كرده اند. ثانيًا وقتي چنين حقي شناخته نبوده است، نمايندگان آسمان هم نه 

حق بلكه تكليف آنان را تعيين مي كردند. 

خيلي طول كشيد تا متن نهايي به شكلي كه در صفحه ي قبل نقل كردم شكل گرفت و جمله باال به شكل 
جمله زير اصالح شد: 

 هرگز نمي توانست دركي قابل قبول از ماهيت قدرت در ميان مردمي كسب كند كه در طول تاريخ خود 
فرصت خلق قواعد ناظر بر خود را نيافتند و به ناگزير، نمايندگان آسمان در زمين تكليف آنان را تقرير 

مي كردند.

بعد از اصالح اين جمله بود كه به اين يقين رسيدم كه توزيع آن از نظر محتوا بين اعضاء كادرها و دست در 
كاران جنبش كادرها بي اشكال است. اما با توجه به وضعيت جمالي چه بايد مي كردم؟ 

وضعيت جمالي
جمالي به توزيع »اخبار كادرها« مخالفت كرده و به همين خاطر بيش از دو ماه است كه دومين شماره »اخابر 
كادرها« را بين افراد توزيع نكرده ام. اگر براي توزيع »دستورنامه« هم از او كسب اجازه بكنم، يك معنا دارد؟ 
اگر كسب اجازه نكنم و بدون اجازه او توزيع كنم، يك معنا دارد؟ به عالوه، در مورد مخالف او با عدم توزيع 
»اخبار كادرها« سرانجام چه بايد بكنم؟ اگر فقط او مخالف باشد، نبايد توزيع كنم؟ و اگر يك نفر - مثل 
او - مخالفت كند، چه بايد بكنم؟ من حدود دو ماه است كه به اين سؤال ها فكر مي كنم. به ويژه به اين فكر 
مي كنم كه از آدمي مثل جمالي چطور ممكن است كه دو ماه جواب من را ندهد؟ به عالوه، بعد از دو ماه به 
قول خودش عمل نكند؟  دو ماه پيش بود كه گفت آخر همين هفته مي آيد و با من در مورد اين قضيه بحث 
مي كند. قرار بود بعد از اين بحث تصميم بگيريم كه مسأله را در گروه مطرح كنيم يا نه. وقتي بعد از آن هم 
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انتظار نيامد عقب نشستم و گفتم خوب. در گروه مطرح كنيم. وقتي هم مطرح كرديم، و گروه موافق بود، باز 
هم چواب نامه من را نداده است.

بعد از مدت ها تفكر، سرانجام به اين نتيجه رسيدم كه بهترين كار اين است كه در چارچوب قانون پارلمان 
عمل كنيم. به اين معنا كه ما قبل از تشكيل گروه هم قسم شديم كه در چارچوب كتاب دستورنامه رابرت عمل 
كنيم. البته اين موضوع را هنوز به جمالي نگفتم. اما فكر كردم راه حل خوبي است كه در وضعيت مناسب به 
جمالي خاطر نشان كنم كه آقاي جمالي، وقتي ما كارمان را شروع كرديم قرار شد طبق دستور نامه رابرت كار 

كنيم. اما طبق دستورنامه رابرت قضيه چه مي شود؟

تا آنجا كه فعاًل از دستورنامه مي فهم، چون مجمع قبلي گروه هم انديشي به نصاب نرسيد، تصميم در موافقت 
با انتشار گروه يك تصميم قانوني نيست. به همين خاطر چون يك نفر با صراحت مخالفت كرده است و در 
جلسه اي بدون اخطار قبلي، كه به نصاب هم نرسيده، با انتشار نشريه موافقت كرده اند، نمي توانم طبق اين 
تصميم عمل كنم. به همين خاطر، به رغم آنكه توزيع خبرنامه را در تحرك كار كادرها بسيار مفيد ارزيابي 
مي كنم، به ويژه، با گفتگويي كه با بهشتي انجام داده ام و سرمقاله اي كه در دومين شماره آمده، با اين همه، 
به اين نتيجه قطعي رسيدم كه تا تشكيل مجمعي كه به نصاب برسد و بعد از آنكه اخطار قبلي هم داده شود، 
و در يك مجمع قانوني با انتشار نشريه موافقت شود، به احترام جمالي دست نگاه مي دارم، اما بعد از طي 
مراحل قانوني، ضمن توضيح اينكه چرا به مدت دو يا سه ماه توزيع نشريه به عقب افتاد، نشريه را توزيع 
خواهم كرد و آن وقت است كه به جمالي خواهم گفت كه طبق قانون پارلمان عمل كردم. تا ديگر حرف و 

حديث نداشته باشد. 

نشر  براي  هم  باز  كه  بود  مطرح  برايم  سؤال  اين  حاال  رسيدم،  آن  به  ديروز  كه  فوق  راهبرد  به  توجه  با 
»دستورنامك«  بايد از جمالي اجازه بگيرم؟ پاسخم با قاطعيت منفي بود. به اين دليل كه در اين نشريه قرار 
نيست هيچ صحبتي از گروه  هم انديشي و كادرها در ميان آيد. بلكه اين يك نشريه آموزشي است براي ترويج 

مفاهيم و قواعد دستورنامه رابرت. 

وقتي به نتايج باال رسيدم، كاماًل مطمئن بودم كه بايد نشريه را بين دست در كاران توزيع كنم. با اين همه، 
بايد اشاره اي به »اخبار كادرها« هم مي كردم كه بدانند چنين نشريه اي هم قرار است منتشر شود و دست كم 
جمالي درخواهد يافت كه پرونده ماجرا بسته نشده است. به هيمن خاطر، يك بند مطلب نوشتم با عنوان »در 
بارده دستورنامك« و در آن توضيح دادم كه »اخبار كادرها« قرار است خبر منتشر كند و »دستورنامك« هم 

يك نشريه آموزشي است. 

فكر مي كنم دست كم بايد تا نشست بعدي گروه هم انديشي صبر كنم و ببينم تكليف نصاب چه خواهد شد. 
اگر نصاب به تعداد حاضران در هر زمان باشد، در فراخوان نشست بعدي آن توضيح مي دهم كه به رغم 
موافقت مجمع هفتم با انتشار نشريه، اما چون آن مجمع به نصاب نرسيده بود و يك نفر هم مخالف بود، 
حاال در اين مورد تصميم بيگرد. اگر با توزيع موافقت كرد اخبار كادرها را بدون كسب اجازه مجدد از جمال 

توزيع خواهم كرد. 

اما صرف نظر از شكل حقوقي تصميم گيري، علت اينكه دومين شماره را براي جمالي فرستادم شكي بود كه 
نسبت به سرمقاله داشتم. نكران بودم مباحث مربوط به مدينه و تمدن و اين مسائل به مذهبي ها و به ويژه 
به بهشتي بربخورد. در اين زمينه ها جمالي حساسيت خوبي دارد. اما او بيشتر از نظر امنيتي نگران بود كه به 
جنبش كادرها گير بدهند و آن را تخته كنند و يا برخي از افراد از اينكه آنان را ناخواسته ذيل »جنبش  كادرها« 

قرار داده ايم ناراحت باشند. 

با توجه به جميع جهات، فكر مي كنم صبر من و تأمل من در مورد اين قضايا به نتايج خوبي رسيده است و 
باز هم صبر خواهم كرد. اما برايم يك مسأله روشن شد: با جمالي هم طبق قراري كه گذاشتيم در چارچوب 
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قانون پارلمان عمل خواهم كرد و همه را نيز دعوت مي كنم كه در همان چارچوب عمل كنند. 

رمانتيسيم روشنفكري دهه چهل؟
»رمانتيسيم  مفهوم  يافته،  راه  قدرت«  باندهاي  تا  انقالبي  سازمان هاي  »از  منشور  در   كه  مفاهيمي  از  يكي 

روشنفكري دهه چهل« است. اين يعني چه و چه شد كه اين مفاهيم را در نوشته گنجاندم؟

راستش، بعد از ختم كارگاه ملمان احساس خيلي خيلي بدي داشتم. حس مي كردم تمام اعضاي گروه من 
را بازي داده اند و به رغم رأي هايي كه در صحن مي دهند، پشت صحن و با مكانيزم هاي ديگري كه كاماًل 
ايراني است تصميم هاي ديگري مي گيرند و به همان تصميم ها نيز عمل مي كند. به ويژه وقتي احساس كردم 
كه ساير اعضاي كادرها، از دكتر معين و بهشتي، تا جمالي و رزم خواه و عبدالحسيني، كم و بيش همينطور 
هستند، يعني همه آب زيركاه، دو رو، رند، و ايروني، از دست همه  آنان به معناي واقعي كلمه دلخور شدم. 
اين دلخوري به حدي بود كه وقتي بعد از رفتن آنان، بسته اهدايي را باز كردم و ديدم داخلش عالوه بر يك 
جلد كتاب شاهنامه مصور از انتشارات سروش، يك پاكت حاوي يك ميليون پول هم گذاشته اند، خيلي به 
من برخورد. آني به خانم نقي ئي زنگ زدم و گفتم من پول نمي خواهم و حتمًا كسي بيايد پول را پس بگيرد. 

تضاد بر سر قبول يا رد پول
اما خودم مي دانستم كه رفتارم متناقض است. از يك سو خودم گفته بودم كه بهتر است بابت كارگاه دستمزدي 
بدهند تا اين كار هم رونق بگيرد و هم جنبه سياسي نگيرد بلكه يك برنامه آموزش مديريت تلقي شود. اما 
حاال كه به محترمانه ترين شكل مبلغي منطقي به من داده اند، اينقدر عصباني هستم. مي دانستم عصبانيتم به 
خاطر احساس اهانت است. اما به مرور شروع كردم قضيه را از يك زاويه تاريخ بررسي كنم. خصوصيت 
مهم اين رويكرد كه همه جا به كمكم مي آيد اين است كه ايران ها، با هر معياري هر اشكالي هم داشته باشند، 
محصول شرايطي است كه به صورت تاريخ از آن سر برآورده اند. در نتيجه، با چنين رويكردي، سعي مي كنم 
ايروني ها نگاه نكنم. بلكه رندي آن ها، بالهت و سفاهت آن ها و  يا قائد به  هرگز مثل مثاًل صادق هدايت 
هرچيز ديگر را ناشي از شرايطي بدانم كه از آن بيرون آمده ايم. همين رويكرد بود كه سبب شد تمام شب 
پنجشنبه تا نزديكي هاي ظهر روز پنجشنبه، رفتار معلمان را از زاويه ي ديگر نيز بنگرم و آن  را با رويكرد 

ديگري بررسي كنم. 

اول: جايگزين شدن ارزش ها
در نخستين مرحله فكر كردم تا امروز، مردم ايران با قانون پارلمان آشنا نبوده اند و شرايط اينكه خودشان هم 
اين قانون را توليد كنند نداشته اند. نكته مهم تر اينكه، تا جا افتادن اين قواعد و اين ارزش ها در ميان ايرانيان، 
حتي اگر فرض را بر اين بگذاريم كه با آموزش مي شود اين كار را كرد، ده ها و حتي قرن ها وقت الزم است 
كه ايراني ها بتوانند گروه هايي در چارچوب قانون پارلمان تشكيل دهند. به عالوه، رفتار ايراني ها طبق رويه ها 
و سنت هاي خودشان هم همه باطل و غيراخالقي نيست. به عنوان مثال، درست است كه روند جمع آوري پول 
و يا دادن هديه به من را از من مخفي كردند، اما لزومًا نيت بازي دادن من را نداشته اند، بلكه با حسن نيست 
مي خواسته اند من را به قول معروف سورپرايز كنند، يا اينكه مي دانستند من مخالفت خواهم كرد، و خواسته اند 

با غافل گيري من مانع از مخالفت من شوند. 

ارزش هاي حرفه اي
يكي ديگر از داليلي كه مصر بودم پول آنان را پس بدهم اين بود كه معتقدم فعاليت هايي مثل ترويج دين، 
آزادي و قانون و سالمتي، در واقع پروفشن هستند و برايم واقعًا سخت است بابت آموزش به ديگران پول 
بگيرم. حتي براي آموزش نرم افزار اسپيپ نيز مايل نبوده و نيستم از كسي پول بگيرم. اين ها براي خودم قطعي 
است. زندگي من نيز كم و بيش پايبندي به اين عقايد را نشان مي دهد. اما آيا اصرار بر اينكه من به خاطر 
فعاليت آموزشي از كسي پول نمي گيرم، نوعي اهانت به معلمان محسوب نمي شود كه از طريق تعليم و تربيت 

فرزندان ما دست مي گيرند و با همان دستمزد كم مي كوشند زندگي شرافتمندانه اي داشته باشند؟ 
 



71

به عالوه، آيا اينكه من از معلمان پول نگيرم، براي من لذت بخش است. اما آيا آنان ناراحت نخواهند شد كه 
ببيند بعد از ده جلسه كه در كارگاه حاضر شدند، و نزديك به 400 هزار تومان هزينه ميوه و پذيرايي از آنان 
شد، اما اگر من از آنان پول نگيرم، اسباب ناراحتي آنان را فراهم نمي آورم؟ آيا نبايد به آنان نيز فرصت داد 

تا به من نيكي كنند؟ 

از ختم كارگاه دهم تا ساعت ده روز پنجشنبه به تمام اين مسائل فكر كردم و سرانجام وقتي با خانم نقي ئي 
صحبت كردم، تمام تضادهاي دروني خود را براي او تشريح كردم و داليلم را براي قبول هديه  و دستمزدشان 
برايش توضيح دادم و از او خواهش كردم كه توضيح هاي من را به ساير دوستان هم منتقل كند و در عين حال 
به آنان بگويد كه از جلسه بعد، اگر خواستند بيايند، من ديگر به اين دليل دستمزد نخواهم گرفت چون قرار 

است با كمك هم يك فعاليت مشترك را انجام دهيم و يك انجمن پارلمانتارين ها را ايجاد كنيم. 

خانم نقي ئي هم برايم توضيح داد كه تمام بچه ها با طيب خاطر اين مبلغ را جمع كرده اند و همه خوشحالند 
كه شما اين پول را قبول كنيد. به عالوه، ما تصميم داريم در انجمن هاي خودمان از اين قواعد استفاده كنيم 
و شايد نشست هايي براي روخواني متن كتاب بگذاريم و از شما دعوت خواهيم كرد كه در جلسات ما بيايد 

و از اين حرف ها. 

جمع بندي كنم: وقتي قضيه را تاريخي نگاه مي كنم مي بينم جايي براي رومانتيسيسم روشنفكري دهه چهل 
باقي نمي ماند. نه با سرنگون كردن شاه، نه با حكومت كارگران و دهقانان، نه با جنگ چريكي، نا از طريق 
مبارزه با امپرياليسم، و خالصه با هيچ يك از گفتمان ها رمانتيك روشنفكري دهه چهل، مشكالت عظيم ته 
نشين شده در اين ملت حل نخواهد شد. اين مشكالت به دهه ها و چه بسا قرن ها تالش نياز دارد كه به ويژه 
فقط به خاطر روند هاي جهاني شدن امكان آن ها در ايران امروز و معاصر فراهم آمده است. اين هم منشأ نزول 

اين مفاهيم در سوره ي مكي يا مدني اينجانب. 

با همين رويكرد بود كه بعد از رفتن معلمان، كوشيدم يك صورت جلسه غير احساساتي تدوين كنم و براي 
آنان بفرستم. در اين صورت اجالس دهم، به خصوص به عنوان يك نكته آموزشي توضيح دادم كه تغيير 
زمان برگزاري اجالس هاي يك گروه يك اصالح مصوبه است كه حتمًا بايد در فراخوان گروه قيد مي شد و 
چون قيد نشده است در هر زمان هر عضوي كه به اين مصوبه اعتراض كند، حكم رئيس معلوم است: ابطال 

مصوبه.  و در صورت فرجام خواهي نيز تصميم نهايي را مجمع بايد اتخاذ كند. 

در ادامه صورت اجالس دهم را كه پر از نكات جذاب است در ادامه ورداربذار مي كنم: 

صورت دهمين اجالس كارگاه معلمان
چهاشبنه 19 تير1392

دهمين اجالس كادر  معلمان روز چهارشنبه 19 تير 1392 با حضور
الف: خانم ها:  1( پرنيان، 2( جوانمردي، 3( رئيسي، 4( نقي ئي

ب. آقايان: 5( مرد،  و 6( هاشمي
برگزار شد و از آنجا كه نصاب مجمع بر اساس مصوبات قبلي »تعداد حاضران در هر زمان«  است نصاب حاصل 

شد و رسميت يافت.  

استماع گزارش از فعاليت هاي اعضاء براي ترويج قانون پارلمان
خانم نقي ئي

1. خانم نقي ئي از معرفي قانون پارلمان به يكي از اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران خبر داد.
خانم جوانمردي

1. خانم جوانمردي از تمايل خود به آموزش دستورنامه رابرت در يكي از جلسات دوستانه خانگي خبر داد 
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و قرار شد متن انگلسي كتاب دستورنامه را تهيه كند
منشي موقت

از اعضاي  نفر  با شركت 5  پارلمان  قانون  2. منشي موقت در گزارش خود از شكل گيري نخستين كرسي 
اوليه گروه هم انديشي عرف پارلماني خبر داد. يكي از وظايف اين كرسي گرفتن امتحان از فارغ التحصيالن 

كارگاه هاي آموزش دستورنامه ربرات و دادن گواهينامه ي مقدماتي، متوسطه يا عالي به آنان خواهد بود. 
3. قرار است 8 نفر از كارگاه كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها طي 4 هفته آينده براي امتحان به كرسي 

قانون پارلمان معرفي شوند.
4. در صورت تمايل به دريافت اين گواهينامه، هريك از اعضاء محترم كادر معلمان نيز به كرسي قانون پارلمان 

معرفي خواهند شد. 
5. گروه هم انديشي عرف پارلماني پيشنهاد داود حسيني مبني بر دعوت از تعدادي از اعضاء كادر معلمان براي 
عضويت در گروه هم انديشي عرف پارلماني را تصويب كرده است. داود حسيني بعد از كسب نظر موافق 

اعضاء كادر معلمان اين پيشنهاد را در گروه هم انديشي عرف پارلماني مطرح كرد. 
6. خانم پرنيان حساب ايميلي در اختيار منشي قرار داد و كتاب اصلي و كتاب خالصه دستورنامه رابرات براي 

وي ارسال شد. 

فعاليت هاي تمريني
در ادامه جلسه فصل 29 كتاب دستورنامه رابرت با عنوان «تشكيك آراء« روخواني و بررسي شد. همين جا به 
آن دسته از اعضاي محترم كه در درك كتاب اصلي با مشكل مواجه مي شوند توصيه مي شود ابتداء متن خالصه 
را مطالعه كنند. زيرا كساني كه فرصت يا تمايلي به ترويج قانون پارلمان ندارند، خالصه كتاب را مفيد خواهند 

يافت. 

• مصوبات:
1. پيشنهاد اصلي خانم حسين نژاد مبني بر تصويب: »ارايه راهكار براي تبديل جمع هاي هيأتي به انجمن هاي 
آقاي  اوليه  اصالح  پيشنهاد  و  دائمي،  سازمان  يك  ايجاد  براي  گروه  »بيانيه هدف«  عنوان  به  يافته«  سازمان  
هاشمي مبني بر جايگزين كردن عبارت »ترويج دستورنامه رابرت« و پيشنهاد اصالح ثانويه خانم جوانمردي 
مبني بر خط زدن كلمه ي »رابرت« و افزودن عبارت »تصميم گيري گروهي« در دستور قرار گرفت. بعد از رد 
شدن اصالح ثانويه خانم جوانمردي آقاي مرد پيشنهاد كرد عبارت »قواعد تصميم گيري گروهي« بعد از كلمه 
»ترويج« گنجانده شود و عبارت »دستورنامه رابرت« در پرانتز قرار بگيرد. با تصويب اين پيشنهاد، »ترويج 
قواعد تصيم گيري گروهي )كتاب دستورنامه رابرت«( به عنوان پيشنهاد جايگزين به تصويب رسيد و ادامه 

بررسي به اجالس بعدي گروه موكول شد. 
2. پيشنهاد  اصالح مصوبه ي خانم نقي ئي مبني بر تغيير تاريخ اجالس هاي سازمان موقت از چهارشنبه هر هفته 
به چهارشنبه اول هر ماه مطرح و به تصويب رسيد. به اين ترتيب اجالس يازدهم كادر معلمان از ساعت 5 تا 
7 بعد از ظهر روز چهارشنبه 6 شهريور در محل دائمي برگزاري اجالس هاي كادر معلمان برگزار خواهد شد. 

تذكر چند نكته آموزشي
با توجه به اينكه گروه هنوز با بسياري از قواعد قانون پارلمان آشنا نيست اين احتمال كه دست به رفتاري 

غيرقانوني بزند زياد است. فقط با هدف طرح نكات آموزشي خاطر نشان مي شود:
يا دائمي مستلزم اخطار قبلي و ثبت در فراخوان  1.  اصالح زمان برگزاري اجالس هاي هر سازمان موقت 
اجالس آتي است. به همين خاطر دوستان كه مايل بودند نشست گروه از چهارشنبه هر هفته به چهارشنبه اول 
هر ماه تغيير كند، مي بايست اين پيشنهاد را از طريق منشي و فراخون اجالس دهم به اطالع تمام اعضاي گروه 

مي رساندند.
2. يكي از شرايط در دستور بودن اخطار دستور اين است كه هنگام نقض قواعد داده شود. در نتيجه مي توان 
نتيجه گرفت وقتي هيچ عضوي هنگام بررسي پيشنهاد تغيير زمان برگزاري اجالس اخطار دستور نداده است، اين 
تصميم قانوني است. اما اخطار دستور در 5 مورد، حتي اگر بعد از نقض قاعده نيز مطرح شود در دستور است 

)صفحه 227 دستورنامه رابرت(. يكي از اين موارد عيناً نقل مي شود:
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الف( يك پيشنهاد اصلي د رمغايرت با آئين نامه ها )يا اساسنامه( سازمان يا مجمع تصويب شده باشد. 
»در تمام اين موارد )يك مورد آن نقل شد(، هرگز اخطار دستور دير نيست، چرا كه اقدام انجام شده باطل است« 
)همان ص. 227(. در چنين مواردي اخطار دستور مي تواند تا زماني كه نقض تداوم دارد در هر زمان صادر شود. 
به توجه به نكات باال در هر زمان هر عضوي حق خواهد داشت نسبت به مصوبه اجالس دهم مبني بر تغيير 

زمان اجالس اخطار دستور بدهد و حكم رئيس در اين زمينه نيز روشن است.

البته، از آنجا كه رئيس و منشي موقت نقش مربي را هم ايفاء مي كند، طبعاً برايش بايد خيلي افت داشته باشد كه 
دانش آموزان خود را با تركه سركالس بنشاند!

تا شش شهريور، به دورد. 
با احترام 
منشي موقت داود حسيني 
چهارشنبه 19 تير 1392

دعوت به گرفتن گواهينامه
به نظرم الزم است ارتباط خود را با تمام اعضاء گروه معلمان حفظ كنم. براي حفظ ارتباط چندين راهبرد 

در نظر دارم:
1. ارسال اخبار كادرها و دستورنامك براي آنان.

2. دعوت از تك تك آنان براي شركت در مجامع گروه هم انديشي بعد از تعيين تكليف قطعي زمان اجالس 
گروه هم انديشي

3. دعوت و اصرار به اينكه به فارغ التحصيالن گواهينامه داده شود
4. اصرار به اينكه با حضور دست كم تعدادي از آنان انجمن پارلمانتارين ها تأسيس شود

چشم اندزهاي آينده
به نظرم توضيح هاشمي در اين زمينه كه قرار است سازمان معلمان را دوباره فعال كنند و دارند در زمينه اداره 

اين سازمان همفكري مي كنند تا از قواعد دستورنامه كمك بگيرند، قابل تأمل است.

به عالوه، فكر نمي كنم هيچ انساني قادر باشد بعد از آشنايي حتي مقدماتي با قواعد قانون پارلمان، حتي در 
حد اينكه هر لحظه بايد يك موضوع را بررسي كرد، يا يك پيشنهاد مشخص را بايد به مذاكره گذاشت، يا 
براي اصالح بايد قباًل اصالحيه را مشخص كرد، يا قبل از طرح پيشنهاد مذاكره بي معنا و بي نتيجه است، بله، 
حتي بعد از آشنايي با همين مقدمات هم ديگر كم تر كسي خواهد توانست روش اداره ي امروز مجامع و 
سازمان هاي ما را تحمل كنند. بنا بر اين من بايد خوشحال و اميدوار باشم كه اين آقايان تا همين حد عالي نيز 
با قواعد پارلمان آشنا شدند. و امروز به طور دقيق 100 نفر در ايران هستند كه با كليات قانون پارلمان آشنا 

شده اند و دريافته اند كه سازمان هاي ما يك كاستي عظيم دارد كه بايد آن را رفع كرد. 

نكات نانوشته زياد است. اما براي شامگاه جمعه ي تنهايي من كافي است. 
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يكشنبه 23 تير 1392
ارسال »دستورنامك« براي بيش از 100 نفر از شخصيت هايي كه با كليات قانون پارلمان آشنا شده اند، به ويژه  
دو ماه پس از آنكه مخالفت جمالي مانع از توزيع »اخبار كادرها« شده است، تحرك قابل توجهي را در ميان 
اين حركت ايجاد كرد. ديروز شنبه نيز وقتم را صرف تكميل اين روند كردم و به ارسال »دستورنامك« به 
كساني كه دريافت نكرده بودند پرداختم و در عين حال واكنش هاي دريافت كنندگان را وارسي كردم. اين 
ايده نيز به ذهنم رسيده است كه مطالب »دستورنامك «  را طوري انتخاب و تدوين كنم كه بعدها بشود آن ها را 
به صورت يك كتاب مجازي يا كاغذي منتشر كرد. در ارتباط با تشكيل كرسي قانون پارلمان نيز دستاوردهاي 
خوبي داشتيم. البته، تا آنجا كه به خاطر دارم اعضاي كادر معلمان نه به ارسال صورتجلسه و نه به ارسال 
»دستورنامك« تا كنون واكنشي نشان نداده اند. البته، خيلي زود است كه واكنش آنان را تحليل كنم. اما رويدادي 

نيست كه بشود ناديده اش گرفت. تفصيل اين نكات:

واكنش هاي متفاوت:  مهندس رامينه
واكنش دريافت كنندگان »دستورنامك« متفاوت بوده است. بعد از مدت ها كه از مهندس رامينه مديرعامل 
يا رئيس هيأت مديره جامعه مهندسان مشاور خبري نبود، شايد به اين دليل كه مشغول تحويل گرفتن امور 
جامعه بعد از انتخابات اخير بود، ديروز اجازه خواسته بود كه مطالب دستورنامه را در وب سايت جامعه منتشر 

كنند. من طي پاسخي از او تشكر كردم. 

مهندس رامينه يكي از كساني است كه مهندس گلسرخي معرفي كرده است. خيلي از قانون پارلمان استقبال 
كرد و دنبال خريد آن بود. اما تلفن هاي متعدد به دفتركارش و به جامعه بي نتيجه بود. به من گفند در حال جا 
به جايي هستند. ديروز در واكنش به دريافت »دستونامك« از من خواست كه اجازه دهم تا مطالب آن در وب 
سايت جامعه منتشر شود. اين نكته نشان مي دهد كه آقاي رامينه به عنوان رئيس هيأت مديره جامعه مهندسان 
مشاور مستقر شده است. همين جامعه بود كه به عنوان يكي از نخستين جوامع مهندسي كتابچه ي كد اتيكز 
خود را منتشر كرده بود و من در دومين شماره اتيكز، نشريه مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان آن را نقد كردم 
و بعدها فهميدم كه جامعه طي انعقاد قراردادي با شركت بنياد صنعتي ايران كه يكي از مديرانش دكتر بني 
اسدي است آن را تدوين و منشر كرده است. بني اسدي به من گفت كه در واقع او اين سند را نوشته است. 

دكتر بني اسدي مهندس فخرصمدي را هم به عنوان يكي از نامزدهاي معرفي قانون پارلمان معرفي كرد. اما او 
هم سخت گرفتار تحويل جامعه به مهندس رامينه بود. به همين خاطر معرفي قانون پارلمان به وي و به خانم 
بي طرف به تعويق افتاد و من هم ديگر از ادامه كار مأيوس شدم. حاال واكنش مهندس رامينه نشان مي دهد كل 
قضايا عوض شده است: مهندس رامينه مهار كنترل جامعه را به دست گرفته و بايد منتظر واكنش هاي بعدي 

جامعه به قانون پارلمان باشيم. 

من در مكاتبات خود با مهندس گلسرخي به واكنش مهندس رامينه هم اشاره كردم. چون براي مؤسسه احداث 
هم و هيأت مديره و هيأت امناء اين مؤسسه هم اين واكنش مي تواند مهم باشد. 

مهندس سپهر محمدي
وي، آنطور كه خودش توضيح داده، از اعضاي شواري انجمن اسالمي مهندسان )يا انجمن مهندسان مسلمان 
- بايد بيشتر دقت كنم( است و در پاسخش از انتشار كتاب خيلي استقبال كرده بود و نوشته بود كه منتظر 
است اين قواعد در انجمن جا بيافتد اما بهتر است كه كتاب منتشر شود. ضمن ابراز خوشحالي از من پرسيده 
بود كه كتاب كي منتشر مي شود؟ چون بعد از انتشار كتاب امور بهتر پيش مي رود. من در پاسخش نوشتم 
دادن جواب قطعي به اين سؤال در اين كشور دشوار است. اما نقد اينكه متن پي .دي.افي فارسي آن و نيز متن 
انگليسي آن در دسترس است. بالفاصله طي نامه  ديگري از من خواست كه چطور مي تواند آن ها را پيدا كند؟ 

جزو برنامه من است كه متن پي.دي.افي كتاب را براي تمام عالمندان بفرستم. به همين خاطر فكر مي :ردم 
براي مهندس سپهر محمدي هم ارسال كرده ام. شايد هم واقعًا ارسال كرده باشم. به هر حال، فوراً دوباره 
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برايش ارسال كردم و توضيح دادم كه هر كار بخواهد بكند در خدمت خواهم بود. به اين ترتيب، انجمن 
مهندسان مسلمان يا انجمن اسالمي مهندسان )كه به هم فرق دارند( و نيز جامعه مهندسان مشاور آماده ترين 

تشكل براي آموزش قانون پارلمان به نظر مي رسند. 

خانم هما داودي
وي رئيس هيأت مديره كانون وكالي البرز است. كيخسروي او را معرفي كرده است. برايش متن پي.دي.
افي كتاب را ارسال كردم. قرار بود سه شنبه اي كه به تهران مي آيد با من تماس بگيرد و به دفتر بيايد تا در 
مورد شركت او در كارگاه ها هماهنگي كنيم. اما هيچ خبري از او نشد. ديروز طي نامه اي در پاسخ به دريافت 
»دستورنامك« ضمن تشكر از بدقولي خودش هم عذر خواسته بود و گذاشته بود به حساب اينكه سرش خيلي 

شلوغ است و در آينده نسبت به اين قضيه پيگيري خواهد كرد. باشد. 

دكتر وردي نژاد
دكتر وردي نژاد شخصيت معروفي است. او را دكتر اميري معرفي كرده است. طي نامه ي پرشوري از دريافت 

دستورنامك تشكر كرده بود. 

واكنش عبدالحسيني
عبدالحسيني كه هنوز عادت نكرده تا به صورت مرتب به ايميل ها جواب بدهد و احتماالً بعد از آنكه من از 
خانم شرفي خواستم به او اين نكته را يادآوري كند طي نامه اي در واكنش به دريافت »دستورنامك« نوشته 
بود عالي است. موقعيت او كه مي تواند - اگر در سمت دبير ستاد اجرايي شوراياري ها باقي بماند - در ترويج 

قانون پارلمان در ميان شوراهاي شهرها مفيد باشد مهم است. 

افراد ديگري نيز در حد تشكر و اعالم دريافت جواب داده بودند. بعضي ها تأكيد كرده بودند كه مشتاق هستند 
درادامه هم اين نشريه را دريافت كنند.

من امروز هنوز صندوق نامه هايم را وارسي نكرده ام. اما تا همين جا مي شود حدس زد ارسال اين جور اسناد 
پارلمان كمي  قانون  به دست در كاران آموزش  به گسترش است و  و مطالب نشان مي دهد كه جنبش رو 

تحرك مي دهد. 

با جمالي چه بايد كرد؟
ديشب آخر شب بود كه به تأمل در خصوص واكنش جمالي پرداختم. به اين نتيجه رسيده ام كه با جمالي بر 
اساس قانون پارلمان عمل كنم. اما طبق اين قانون او مجاز است هر وقت نخواست به همكاري خود خاتم 
دهد. در حاليكه من حضور فعال او را بسيار مثبت ارزيابي مي كنم. به همين خاطر كنار كشيدن احتمالي او 
ضربه بدي به اين برنامه خواهد زد. بيش از دو ماه است كه در واقع ارتباطش را قطع كرده است و در توضيح 
اين قطع ارتباط به اين اشاره مي كند كه سرش بسيار شلوغ است و »قات زده « است. باور كنم؟ هنوز قادر به 

هضم اين رفتارجمالي نشده ام. انتظار چنين رفتاري را از او نداشتم. 

بعد از ساعت ها تأمل سرانجام به اين نتيجه رسيدم كه دوباره آخرين نامه ام را برايش ارسال كنم و توضيح 
بدهم كه شايد اين نامه را نديده باشد. و از او خواهش كردم در صورت امكان دريافت اين نامه را اعالم كند. 
اين نامه، همان نامه است كه عصر يكشنبه هفته پيش و بعد از آنكه گروه هم انديشي با توزيع اخبار كادرها 
موافقت كرد برايش ارسال كردم و مضمونش اين بود كه آيا هنوز هم با توزيع اخبار كاردها مخالفت است يا 

اينكه حاال ديگر اجازه دارم آن را توزيع كنم؟ كه متأسفانه هنوز جواب اين نامه را هم نداده است. 

در ارتباط با جمالي نكته مهم اين است كه هرگز مايل نيستم طوري عمل كنم كه او گروه را ترك كند. اين 
حكم در مورد اشخاصي مثل دكتر معين صدق نمي كرد. اما عدم همكاري جمالي با گروه، هرچند حتي يك 

نفر را هم معرفي نكرده، بسيار مهم است. 
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كرسي قانون پارلمان
واكنش مهندس گلسرخي به تقاضاي من براي تشكيل كرسي قانون پارلمان بسيار جالب بود. وي در پاسخ 
من را به عنوان مدير دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت خطاب كرده بود و با اين تقاضاي من موافقت 
كرده بود. در پاسخ من هم برايش توضيح دادم كه 7 نفر از كارشناسان ستاد شوراياري ها و حدود 15 نفر ار 
كارگاه معلمان اين دوره را پشت سرگذارانده اند و كرسي بايد براي گرفتن امتحان از آنان و دادن گواهينامه 
به آنان آماده شود. در همين نامه خاطر نشان كردم كه كتابچه اي حاوي سؤال ها و جواب هاي مناسب براي 
دوره مقدماتي، متوسط و عالي تهيه خواهد شد و در اختيار اعضاي كرسي گذاشته مي شود. در پايان هم اشاره 
كردم كه بيش از صد نفر از شخصيت هاي ملي تا كنون با كليات قانون پارلمان آشنا شده اند كه عده از آنان 

را هم خودش معرفي كرده است. 

تصميم گرفتم طي نامه اي به اعضاي كرسي آقاي مهندس گلسرخي را هم به عنوان رئيس معرفي كنم. اما 
بعد فكر كردم هنوز بجه ها با قواعد معرفي اعضاء كميته ها آشنا نيستند و اعضاء كرسي هم اعضاي كميته يك 
سازمان دائمي نسيتند و من هم رئيس مجمع يك سازمان داتمي نيستم و اين كار من ممكن است كلي حرف 

و حديث در پي داشته باشم. به همين خاطر صبر كردم تا در نشست هاي بعدي اين نكات را بررسي كنيم. 

اما آخر شب به رزم خواه زنگ زدم تا گله كنم كه چرا به ايميل ها جواب نمي دهد. در پاسخ گفت دچار مشكلي 
شده كه در تلفن نمي تواند توضيح بدهد و حضوري توضيح خواهد داد و به خاطر همين مشكل نمي تواند در 

كرسي هم شركت كند. اما در نشست يكشنبه آتي گروه هم انديشي حتمًا خواهد آمد. 

با توجه به اعالم آمادگي دكتر اميري و مهندس شهرياري تا كنون سه نفر از اعضاي كرسي موافقت خودشان 
را اعالم كرده اند. فكر مي كنم عبدالحسيني هم موافقت كند. بعد بايد منتظر دكتر بني اسدي بمانم تا ببينم 
اصاًل از خارج بر مي گردد يا نه؟ دفترشان كه جواب نمي دهند. گاهي فكر مي كنم نكند ورشكست شده اند و 

بساطشان را جمع كرده اند؟ 

فقه و سياست
فصل هاي بيشتري از كتاب فقه و سياست را مطالعه كردم. كتاب خوبي است اما تالش فقها براي اينكه جامعه 
را همچنان در چارچوب همان احكام فقهي خود تحت كنترل داشته باشند به نظرم تالشي مذبوحانه آمد و 
هر نوع توجيهي براي تداوم اين كنترل رفتاري غيراخالقي است كه به استبداد ديني منجر خواهد شد. در اين 
عرصه عمر فقه به سرآمده اما اين قانون پارلمان است كه ناشناخته مانده و جاانداختن آن دهه ها تالش نياز 

دارد و معلوم هم نيست كه در جوامعي مثل ايران جواب بدهد يا نه. 

بهائيان
در همين زمينه اتفاقًا احساس مي كنم تجربه بهائيان بايد جالب باشد. به خصوص با مقاله اي كه از شوقي 
افندي خواندم - اگر اين گزارش علي رجامند درست باشد كه شوقي افندي دومين رهبر بهائيان بعد از پدرش 
عباس افندي است. شوقي افندي در نخستين شماره نشريه اتحاديه دانشجويي دانشگاه آمريكايي بيروت در 
سال 1915 قانون پارلمان را معرفي كرده است. نمي دانم اين آشنايي تا چه حد در سازماندهي به بهائيان در 
گروه هاي 9 نفره و ايجاد كنوانسيون جهاني از بهائيان مؤثر بوده است. احساس مي كنم از اين زاويه بايد جريان 
بهائيان را مطالعه كنم و علي رجا نقطه شروع خوبي است. اما فعاًل پيشبرد و معرفي قواعد قانون پارلمان در 

اولويت است. 

براي وعده صبحگاهي كافي است. 
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دوشنبه 24 تير 1392
ديروز ساعت 11 صبح بود كه فردي به نام وشتاسبي از دفتر دكتر نجفي عضو شوراي شهر تهران زنگ زد و 
از من خواست امروز ساعت يازده به دفتر وي در خيابان مطهري بروم. خانم نقي ئي در آخرين نشست كادر 
معلمان گزارش داده بود كه وقتي همراه با خانم رئيسي با آقاي نجفي مالقات مي كنند در مورد قانون پارلمان 
با اطمينان به من گفت كه دكتر نجفي با شما تماس خواهد  با او صحبت كرده اند. بعد  و فعاليت هاي من 
گرفت اما من قضيه را جدي نگرفتم. به هر حال، تمام طول ديروز و ديشب اين موضوع را تحليل مي  كردم 
ديروز همچنين  مي كنم.   گزارش  را  آن ها  امروز  نوشته  در  كه  مي بافتم  ذهنم  در  را  مختلفي  سناريوهاي  و 
جمالي در واكنش به درخواست من اعالم كرد كه آخرين نامه من را كه روز يكشنبه هفته قبل برايش نوشته ام 
به توزيع  او نسبت  از  نامه ضمن گزارش ما وقع آخرين اجالس هم انديشي  اين  دريافت كرده است. طي 
دومين شماره اخبار كادرها كسب اجازه كرده بودم. اين پاسخ او كه »دريافت« شد، يعني با توزيع نشريه، به 
رغم موافقت گروه مخالف است. خوب. اين روش برخورد جمالي هم تمام طول ديروز من را آشفته كرده 
بود. داليل آن را در نوشته ي امروز توضيح مي دهم. ديروز همچنين بعد از مدت ها بي خبري، آقاي كيخسروي 
تلفني با من تماس گرفت. اما من خيلي از دست او و از دست تمام اعضاي گروه هم انديشي عرف پارلماني 
عصباني بودم و هستم. در نتيجه در اين مكالمه تلفني دق دلم را خالي كردم ديگر برايم اهميت نداشت كه 
كيخسروي و حتي بقيه اعضاي گروه هم بروند و ديگر پشت سرشان را هم نگاه نكنند. واقعًا  احساس مي كنم 
كه آخرين روزنه هاي مولكولي اميد به آينده نيز در خاطرم محو مي شوند و يقين مي يابم همانطور كه درتاريخ 
خاورميانه از عدل و عقل خبري نبوده، در آينده هم خبري نخواهد شد.  و با اينكه فردا سه شنبه بايد در 
كارگاه كارشناسان شوراياري هاي شركت كنم، هنوز خانم شرفي ايميل كارشناسان را برايم نفرستاده است. به 
قول خودش فرمي را در اختيار آنان قرار داده تا ايميل هايشان را در آن بنويسند و بعد كه نوشتند براي من 
ارسال كند. البد هنوز ننوشته اند. خدا مي داند چقدر رفتار اين خانم هم آب زيركاه و مزورانه است. قبال ً چقدر 
سريع و مؤدبانه به من درخواست هاي من جواب مي داد. و حاال منتظر مي ماند تا فرم نظرخواهي را پر كنند. 

قطعًا امروز به مالقات دكتر نجفي خواهم رفت و گزارش آن را در ادامه همين نوشته خواهم نوشت. تا كنون 7 
نفر از كساني كه نامشان جزو فهرست احتمالي وزراي روحاني در روزنامه اعتماد ديروز از قول يك نماينده ي 
روحاني نقل شده بود، كساني هستند كه قانون پارلمان را به صورت مستقيم )و يك مورد به صورت غير 
مستقيم( به آنان معرفي كرده ام. اين دستاورد كمي در اين مدت كوتاه نيست. با اين همه، در طول امروز افكار 
زيادي به ذهنم خطور كرد و براي نوع مواجهه با دكتر نجفي سناريو هاي مختلفي را مجسم كردم كه به ادامه 

اين نوشته جذابيت مي دهد. اما قصه را با نقل جمالي ادامه مي دهم. 

رفتار جمالي:  يك نمونه از الل بازي 
رفتار جمالي با من و در واقع با گروه در مورد توزيع دومين شماره »اخبار كادرها« و متقاباًل رفتار ساير اعضاي 
گروه و كل گروه در اين زمينه، در واقع يك نمونه از ناتواني ما ايرانيان در ساختن قواعد و مناسبات انساني 
بين خودمان است. ما با يك مشكل به اصطالح فقه ها مستحدثه در روابط بين خودمان مواجه مي شويم. اما 
دانش فني و به بيان دقيق تر زبان درك و فهم آن و خلق يك گزاره ي جديد بر اساس قواعد زبان يا در واقع 
زبان خلق يك قاعده ي جديد بر اساس زبان قواعد قانون پارلمان نداريم. در نتيجه الل و گنگ باقي مي مانيم 
و چاره اي نداريم كه اصاًل قادر به فهم و درك و حل مشكل نشويم. و به همين ترتيب، مشكالت در مناسبات 
اجتماعي ما به جاي آنكه به صورت خالق و در قالب گزارش ها و قواعد جديد حل و فصل شوند و ما نظمي 
منسجم از قواعد نو شونده و گسترش يابنده مواجه باشيم با آشوب مواجه هستيم. اعتراف مي كنم كه كشف 
آنچه را كه در همين بند توضيح دادم مديون درك قانون پارلمان هستم و فكر نمي كنم كسي كه با قانون 
پارلمان آشنا نباشد بتواند اين نكته ساده را درك كند. با اين همه، با نقل نامه و شرح دوباره ماجرا سعي مي كنم 

قضيه را از نظر تئوريك براي خودم  بهتر تحليل كنم. 

شرح ماجراي جمالي با رويكرد نو
وقتي در نيمه اول ارديبهشت ماه 92 دومين شماره اخبار كادرها را براي جمالي ارسال كردم به او گفتم كه 
اين نشريه را من به عنوان مسؤل دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت منتشر مي كنم اما افتخار مي كنم 
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كه او به عنوان مدير مسول افتخاري نگاهي به مطالب نشريه بياندازد و اگر نكته اي و رهنمودي به نظرش 
مي رسد به من بگويد. 

نگرني اصلي خودم اين بود كه در سرمقاله اين شماره »اخبار كادرها« اشاره كرده بودم كه مردم هر »مدينه اي«  
پيغمر اسالم اشاره دارد و برخي  از آنجا كه اصطال »مدينه« به نخستين مقر سياسي  نيسند.  لزومًا »متمدن « 
به مدينه  تغيير يثرب  مانند مهندس بهشتي( منشأ تمدن اسالمي را همين  از اسالميست ها )حتي اشخاصي 
مي دانند، احتمال دادم اين تعبير من برخورنده باشد. چون در سرمقاله با صراحت تحليل شده بود كه در شهرها 
مردم بايد به مرحله اي از بلوغ فكري رسيده باشند كه بتوانند قواعد ناظر بر خودشان را خودشان توليد كنند 
اما در بسياري از شهرها چنين مردم متمدني هنوز متولد نشده است. در نتجه ما شهرهاي بي تمدن زياد داريم. 

نگراني نسبت به اين سرمقاله به خصوص از اين جهت باال بود كه در كنار آن خالصه گفتگو با مهندس بهشتي 
ارايه شده بود كه در تيتر آن گفته مي شود: »رجوع به اين قواعد )قواعد قانون پارلمان( رجوع به مدنيت است« . 
در حاليكه در آخرين جمله سرمقاله آمده بود : با اين حساب، »كادرها« وظيفه ي تاريخي عظيمي بر عهده 
خواهند داشت: ساختن تمدن و نه لزومًا رجوع به چيزي كه وجود ندارد! خوب. اين سرمقاله مي توانست به 
مهندس بهشتي خيلي برخورنده باشد. به همين خاطر خواستم نظر مشورتي جمالي را بدانم و نشريه را )فكر 
مي كنم روز 15 ارديهبشت ماه 1392 - يعني دو ماه 10 روز پيش( براي او ارسال كردم و هنوز توزيع اين 
خبرنامه آن هم در سطح حداكثر 100 ايميل افراد مطمئني كه از دوستان و عالمندان قانون پارلمان هستند، 
روشن نشده است.  من هم از جمله به اين دليل كه اين مسأله يك تجربه و يك نمونه از مشكالت ما ايرانيان 
در ساخت و تعريف قواعد مورد نياز است، از توزيع آن بدون اينكه اين مسأله به صورت اصولي حل شود 

خودداري كرده ام. 

اجتهاد قواعد مستحدثه
من گزارش اين قضيه را در بخش هاي مختلف خاطرات روزانه ام ارايه داده ام. اما اين مسأله امروز از اين 
جهت برايم مهم شده است كه آن را به عنوان يكي از هزارن مورد مسائل مستحدثه اي مي يابم كه يك گروه 
بايد بتواند براي آن دست به اجتهاد بزند و قاعده اي را طبق قانون پارلمان براي خودش ابداع كند كه مبتني بر 
اصول زيربنايي قانون پارلمان باشد. يعني دست كم حقوق جمع، اكثريت، اقليت، افراد و غائبان و همه با هم 
را به صورت متوازن رعايت كرده باشد. اين احتهاد در قواعد را ما ايرانيان بلد نيستيم. و از آنجا كه جمالي 
يكي از جدي ترين افراد گروه هم انديشي عرف پارلماني است، اين مورد را جدي گرفته ام كه با كمك او به 
نتيجه برسيم و اين تجربه ي تاريخي مهمي خواهد بود. چون گروه ما توانسته است براي اولين بار براي يك 

مسأله مستحدثه قاعده ي خودساخته خلق كند و به آن پايبند باشد. 

نخستين كشف راهگشا
در اين روند اجتهاد قواعد مستحدثه، نخستين كشف راهگشا برايم اين بود كه توافق كنيم تا در چارچوب 
قانون پارلمان، به عنوان نظامي از قواعد و رويه هاي منسجم براي خلق قواعد بر اساس اصول زيربنايي اين 
قانون عمل كنيم. البته، اين كشف يا در واقع فهم من از قانون پارلمان است. اما مطمئنم ساير افراد گروه هم  
انديشي اين اندازه عميق اين قضيه را درك نكرده باشند. حتي هنوز اطمينان ندارم كه جمالي هم به اين درك 
رسيده باشد. چون اگر به اين درك مي رسيد بايد عملي از او كه حاكي از اين درك باشد از او سر مي زد. در 
حاليكه واكنش هاي او حاكي از رويكرد سنتي اوست: مسكوت گذاشتن يك مسأله تا انشاء اهلل مشمول مرور 
زمان شود و صورت مسأله را گذر زمان پاك كند؛ بالخره آنقدر با توزيع اخبار كادرها مخالفت مي كند تا 
داود منصرف شود يا اگر داود پيگيري كرد او هم اصاًل از همكاري با گروه هم انديشي عرف پارلماني كنار 
مي كشد. در آن صورت من و ساير اعضاي گروه چه كاري از دستمان ساخته است؟ آيا ساير افراد گروه مثل 
دكتر معين، مهندس عطارديان، بهشتي، دكتر بني اسدي، كيخسروي كه خواسته يا ناخواسته اما عماًل از گروه 
كنار كشيده اند علت آن جز همين ناتواني در ارايه راه حل خالقانه در چارچوب قانون پارلمان است؟  و آيا 
همين ناتوان ما در خلق قواعد - خلق جمالت و گزاره ها و احكام جديد در چارچوب زبان قانون پارلمان - 
نيست؟ جمع بندي همين تجربه هاست كه به صورت بسيار فشرده و موجز در مقدمه »اصول زيربنايي قانون 
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پارلمان« - كه در وب سايت پيام كارفرمايان و در نخستين شماره »دستورنامك«  بيان كرده ام و فكر نمي كنم 
كسي متوجه منظورم شده باشد. 

راه حل قانون پارلمان چيست؟
هرچند خودم در امر قانون پارلمان هنوز به درجه اجتهاد نرسيده ام )چه كسي بايد مجتهد شدن من را گواهي 
كند؟( اما طبق اين قانون مي توانم استدالل كنم كه گروه هم انديشي عرف پارلماني فقط هنگامي مي تواند يا 
مي توانست جلو پخش اخبارش را در »اخبار كادرها« يا در هر نشريه و در هر محفل ديگري مي گرفت يا 
بگيرد كه در گروه اين پيشنهاد تصويب و عطف به ماسبق شود كه »گروه يك گروه غيرعلني است و اخبار 
آن محرمانه  است«. در حاليكه طرح چنين پيشنهادي خارج از هدف اعالم شده گروه و حتي در تعارض با 
هدف اعالم شده گروه است كه عبارت است از ترويج قانون پارلمان و الي آخر. چطور يك گروه كه هدفش 

گسترش خود و ترويج قانون پارلمان تعريف شده مي تواند چنين پيشنهادي را به تصويب برساند؟ 

البته، اين گروه مي تواند پيشنهادهاي ديگري با اين مضمون به تصويب برساند. مثاًل ممنوعيت نقل اسامي 
اعضاي گروه در خارج از گروه. يا محرمانه مانند نام و يا فعاليت هاي دروني گروه. يا اينكه هر خبري از گروه 

پيش از نشر بايد به تصويب گروه برسد و از اين قبيل. 

تا آنجا كه اكنون به خاطر مي آورم، از همان روز هاي اول قرار شد اخبار فعاليت هاي گروه در رسانه ها بازتاب 
نيابد. به همين دليل خود من از گروه عكاسي نكردم. حتي چند بار كه مهندس عطارديان دستگاه هاي صوتي 
اتاق كنفرانس انجمن شركت هاي ساختماني را روشن مي كرد من و جمالي به آن اعتراض مي كرديم. بنا بر 
اين مي شود نتيجه گرفت كه گروه - اگر نه با اخذ رأي - اما تلويحًا به اين نظر رأي داده كه فعاًل اخبار 

فعاليت هايش رسانه اي نشود. 

با اين همه، حتي در اين صورت، مقاهيمي مثل رسانه اي شدن يا نشدن اخبار گروه نياز به ابهام زدايي دارد. در 
حاليكه من به عنوان منشي موقت و به عنوان مربي گروه اخبار گروه را از طريق ايميل و يا به صورت شفاهي 
براي ساير گروه ها و افراد ديگر نقل كرده ام و مي كنم، و از ساير اعضاء هم خواسته ايم كه براي گسترش گروه 
همكاران خود را به عضويت در گروه دعوت كنند،آيا انجام همان كار در قالب يك وجيزه ي مجازي يك 

صفحه اي خالف مصوبه گروه بايد محسوب شود.؟ 

به عالوه، حتي اگر خالف مصوبه گروه باشد، آيا غيبت جمالي از شركت در مجامع گروه چه حكمي دارد؟ 
به هر حال، او با صراحت نظر مخالف خودش را به صورت رسمي به منشي موقت اعالم كرده است. البته 
اين نظر مكتوب به منشي اعالم نشده است. اما به هر حال شفاهًا گفته شده است. در اين صورت، حكم قانون 

پارلمان در اين زمينه چيست؟

به نظرم، اگر گروه بخواهد مصوبه قبلي خود را اصالح كند، بايد بر مبناي قواعد ناظر بر اصالح مصوبه عمل 
كند. به اين معنا كه در يك نشست قانونًا تشكيل شده و به نصاب رسيده مصوبه قبلي خود مبني بر منع 
رسانه اي شدن اخبار گروه را اصالح كند. البته اين مصوبه، چون  قاعده ناظر بر خود گروه نيست، ماهيت 
آئين نامه اي ندارد و بدون اخطار قبلي در گروه قابل طرح است. به همين دليل، مصوبه گروه در نشست قبلي 
كه به نصاب نرسيد، باطل است. و به همين خاطر، به رغم وجود اين مصوبه، و از آنجا كه به عنون رئيس 
جلسه مي دانستم كه مصوبه باطل است، از توزيع اخبار كادرها خودداري كردم و باز هم نظر جمالي را جوياب 
شدم. اگر كسي با اين مصوبه مخالفت نمي كرد مي شد نشريه را توزيع كرد. اما به دليل مخالفت جمالي، باز 

هم دست نگاه داشتم تا مصوبه موجه گروه را كسب كنم. 

با عنايت به اين توضيح ها، به اين نتيجه مي رسم كه در فراخوان آتي گروه، ضمن اشاره به اين نكات، پيشنهاد 
اصالح مصوبه بدهم تا گروه اجازه انتشار اخبار خود در نشريه دفتر كادرها را مشروط به اينكه جمالي بحري 

آن ها را تأييد كرده باشد،  بدهد. 
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به اين ترتيب، پيشنهادي به شرح زير در اطالعيه دعوت گروه براي اجالس آتي خواهم گنجاند:

داود حسيني پيشنهاد زير را مطرح خواهد كرد: خبر هاي فعاليت هاي گروه هم انديشي عرف پارلماني با 
اين شرط در »اخبار كادرها« - نشريه مجازي دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت - با مسؤليت 
داود حسيني منشر شود كه قبل از آن،  ) . . . ( به عنوان نماينده تام االختيار گروه آن ها را قرائت و نشر 
آن ها را تأييد كرده باشد. داود حسيني براي پر كردن جاي خالي در پيشنهاد فوق، »آقاي مهدي جمالي 

بحري« را پيشنهاد مي كند. 

نقد پيشنهاد
به محض نوشتن بند فوق شروع به قدم زدن كردم و ضمن راه انديشي - چيزي شبيه راه پيمايي - چند نكته 
مهم به ذهنم رسيد: اول اينكه، جمالي اصاًل با انتشار هر خبري از گروه مخالف است. در نتيجه با تصويب 
مصوبه فوق او ممكن است به انتشار هر خبري در اخبار كادرها مخالفت كند. به عالوه، نه فقط به دليل عقلي، 
بلكه حتي بر اساس قانون پارلمان - كه البته آن  هم منشأ و فلسقه عقلي پشت سر خود دارد - وقتي كسي با 
پيشنهادي مخالف باشد معقول نيست كه در اجراي آن سهيم شود. به اين دو دليل پيشنهاد فوق معقول نيست. 

و بايد به راه  حل هاي ديگري فكر كرد. 

نمونه اي از خلق قاعده
مورد جمالي و اخذ تصميم در مورد نشر اخبار گروه به عنوان يك قاعده نمونه اي از همان چيزي است كه 
معتقدم مردم ما مهارت خلق آن به شيوه دموكراتيك را ندارند:  خلق قواعد بر مبناي قانون پارلمان. در اين 
چارچوب قواعد نه به اين دليل كه خدا يا پيامبر يا سنت و حديث چنين گفته اند، بلكه به اين دليل كه تمايل 
جمع آن را مي خواهد استدالل مي شود. و حاال مي توان دريافت كه ملت ما در اين زمينه كاماًل بي تجربه هستند 
و اصالح اين وضعيت حتي با استفاده از امكانات جهاني شدن به چندين دهه يا قرن زمان نياز خواهد داشت. 

ساعت شش و ربع صبح است. از ساعت حدود چهار بامداد نوشتن اين قسمت را آغاز كردم. گفتگوهايم با 
كيخسروي هم از اين جهت كه در آن ها براي اولين به نكات تازه اي اشاره كردم جالب است و مايلم هنگامي 

به ثبت آن ها بپردازم كه نيروي تازه ام زياد باشد. 

چون بعد از مالقات با دكتر نجفي - البته اگر گفتگوي با او سرشوقم بياورد - نوشتن را ادامه خواهم داد، نقل 
گفتگو با كيخسروي و ساير قضاياي امرروز را به بعد از مالقات با دكتر نجفي موكول مي كنم. 
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سشنبه 25 تير 1392
ديروز بعد از مالقات با دكتر نجفي سخت در افكار خودم غرق شدم و ذهنم را رها گذاشتم كه به حال خود 
چرخ بزند. ديشب با اين سؤال ها به خواب رفتم كه در نشست امروز كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها 
چه برنامه ي را اجرا كنم؟ از يك سو هنوز كرسي قانون پارلمان جدي نشده است و از سوي ديگر نمي خواهم 
نشست با آنان را تمام شده تلقي كنم. امروز صبح وقتي از خواب بلند شدم جواب ها و ايده هاي جالبي بود 
كه به ذهنم مي رسيد. متأسفانه اگر فوراً آن ها را يادداشت نكنم، بعضي از آن ها آنقدر بديع و تازه اند كه زود 
از يادم مي روند. فكر مي كنم يكي از همين ايده هاي صبحگاهي اين بود كه در نشست امروز، كل نشست هاي 
قبلي را از اين زاويه با كمك اعضاء كارگاه بررسي كنيم كه اگر بار ديگر قرار بود همان اجالس ها را از نو 
شروع كنيم، با توجه به آشنايي  اي كه طي اين كارگاه با قانون پارلمان پيدا كرديم، چه مي كرديم؟ به عنوان 
نمونه، اگر با قانون پارلمان آشنا بوديم، صورتجلسات خود را تدوين و امضاء مي  كرديم،  در نتيجه، اگر قرار 
بود تصيم هاي گروه با پيشنهادهاي از راه رسيده عوض شود، رئيس يا يكي از اعضاء اخطار مي داد و به اين 
سادگي تصميم هاي گروه عوض نمي شود و اين همه اسباب سرخوردگي را فراهم نمي كرد. اين فقط يك 
نمونه از موارد متعددي بود كه به ذهنم رسيد اگر اين برنامه را در چهار كارگاه باقي مانده اجرا كنم، به آن 
خواهيم رسيد. بعد حدس مي زدم كه در پايان اين مذاكرات پاياني مي توانستم كارگاه را به اين نتيجه برسانم 
كه وقتي مي گويم قانون پارلمان دانش فني و مهارت خلق قواعد و قوانين است يعني چه. و چرا اين كسب 
اين مهارت براي مردم ما به معناي مهارت خلق روابط و مناسبات انساني است و اكنون كه اين مهارت گروهي 
را نداريم چطور به صورت استبدادي و فردي تصميم مي گيريم و اين تصميم هاي ما تا چه انداز غيرانساني 

است. اين ايده ي اخير انقالبي ترين و عميق ترين ايده اي است كه اين روز ها به ذهنم رسيده است. 

فتواي آيت اهلل زنجاني
ظاهراً آيت  اهلل زنجاني اين روزها فتوا داده كه روزه داراني كه خيلي تشنه باشند و تاب نياورند مي توانند در 
حد رفع نياز آب بنوشند بدون آنكه روزه اشان باطل شود. محتواي اين فتواي براي من اسباب مضحكه است. 
اما يكي از آخرين نمونه هاست كه نشان مي دهد چطور نمايندگان آسمان در زمين براي مردم قاعده خلق 
مي كنند. حاال اين روش و اين سنت را با اين اصل زيربنايي قانون پارلمان مقايسه كنيم كه بر اساس آن يك 
گروه يك عامل كاماًل آزاد است و هر كار كه دلش بخواهد مي تواند انجام دهد. مي بينيم كه بين قانون پارلمان 
و فقه چه تفاوت عظيمي وجود دارد و چطور مردم ما در طول عمر خود مطيع فقه بوده اند در حاليكه با الفباي 
قانون پارلمان هنوز هم آشنا نيستند. چطور مي شود از اين مردم بيچاره انتظار داشت دموكرات باشند و بتوانند 

مناسبات انساني مورد قبول و مورد نياز خودشان را خلق كنند؟

فرق طرح درس استاد با معلم
البته امروز تصميم داشتم از خانم شرفي )يا از كس ديگري( معادل انگليسي طرح درس را بپرسم و اسناد 
انگليسي و فرانسه موجود در جهان مجازي را مرور كنم تا با آن آشنا شوم. اما األن مي توانم معناي تفاوت 
بين يك استاد دانشگاه و يك معلم مدرسه را بهتر بفهمم. اولي يك پروفشنال است در حاليكه دومي نيست. 
بايد طرح  اما براي معلمان  چرا؟ چون اولي مي تواند خودش براي درسي كه مي دهد طرح درس بنويسد، 

درس نوشته شود. 

با توجه به اين نكته است كه به اين نتيجه رسيدم در نوشتن طرح درست مشكلي ندارم. مشكل اين است كه 
اول بايد تكليف مخاطبان روشن شود و متناسب با نياز مخاطبان و به صورت موردي طرح درس بنويسم. 
اين نكته، ضمن گفتگو با دكتر نجفي به ذهنم رسيد و همانجا براي اولين بار به اين نكته اشاره كردم. چون 
دكتر نجفي هم پرسيد آيا براي تدريس اين قواعد طرح درس تهيه كرده ايد؟ و من جواب دادم طرح درس 
بستگي به نياز مخاطبان دارد. و براي توضيح نظر خودم گفتم فرض كنيم اگر قرار باشد اين قواعد به اعضاي 
يك انجمن آموزش داده شود، رئيس انجمن به 10 جلسه تمرين نياز خواهد داشت، اعضاي هيأت مديره به 
5 جلسه، اما اعضاء مجمع شايد دو جلسه هم برايشان كافي باشد. آنقدر كه نجفي تيزهوش و به خصوص در 
اين زمينه با تجربه بود كه همين اشاره برايش كافي بود. در حاليكه تفهيم همين موضوع به بعضي از اعضاء 

كارگاه معلمان شايد هرگز مقدور هم نمي شد. 



82

البته براي دكتر نجفي هم توضيح دادم كه آموزش اين قواعد با آموزش رياضي و فيزيك خيلي فرق دارد. در 
كالس فيزيك دانش آموزان بايد به صورت جداگانه مطالب را بياموزند و به صورت جداگانه امتحان بدهند. 
يكي ممكن بهترين نمره و ديگري نيز بدترين نمره را بگيرد. اما در يك گروه كه قرار است با هم همكاري 
كنند، حتي اگر يك نفر اين قواعد را ياد بگيرد يا يادش باشد، به ديگران هم ياد مي دهد و يادآوري مي كند. 
به عالوه، هرگاه عضوي قاعده اي از قواعد قانون پارلمان را بلد نباشد مي تواند از رئيس جلسه بپرسد. چون 
رئيس جلسه بايد اين قواعد را بداند. حتي اگر رئيس جلسه هم قاعده اي را فراموش كرده باشد، يك لحظه 

به گروه درجا راحت باش مي هد و به كتاب مرجع مراجعه مي كند و حكم را مي يابد. 

كارگاه در كار نيست
تا امروز صبح هنوز جواب خانم شرفي به دستم نرسيده بود. از او درخواست كرده بودم كه نشاني ايميل و 
تلفن بچه ها را به من بدهد تا با توجه به تغيير وضعيت كارگاه، خودم به عنوان منشي موقت با آنان تماس 
بگيرم. فكر مي كنم كه در جريان همين تماس هاي مستمر است كه نم نم بايد افراد را تربيت كرد كه به قواعد 
گروه پايبند باشند و آن ها را رعايت كنند )ببين بايد كار را از چه سطوحي شروع كنيم!(. در حاليكه قباًل 
بالفاصله يا تقريبًا بالفاصله جواب هايش كه توأم با عالقه و شور بود به دستم مي رسيد. مي توانم حدس بزنم 

كه بالتكليفي در ستاد اجرايي شوراياري ها بي داد مي كند. 

چند روز قبل در رسانه هاي مجازي خواندم كه در مراسمي آقاي خاتمي آقاي مسجدجامعي را به عنوان يك 
وزير ارشاد مناسب معرفي كرده است. يادم افتاد كه اين صحبت را در مراسم اكران خصوصي »گذشته« فيلم 
اصغر فرهادي مطرح كرده بود. جالب است كه همين روز ها خواندم كه وزير ارشاد دولت احمدي نژاد هم 

خواستار آن شده بود كه آثار مخملباف از موزه سينما جمع آوري شود. 

خوب. همين اعالم از يك سو مي تواند اين ذهنيت را در كارشناسان ستاد دادمن بزند كه مسجدجامعي رفتني 
است و همراه با او عبدالحسيني هم خواهد رفت. اما از سوي ديگر مي توان اين احتمال را هم داد كه برعكس، 
خاتمي با اين حرف بوسه مرگ به پيشاني مسجد جامعي زد. در نتيچه او ديگر به كابينه نخواهد رفت و در 
شوراي شهر تهران ماندني خواهد بود. منظورم از نقل اين نكات نشان دادن فضايي است كه اين روزها در 
ستاد حاكم شده است. از يك سو نيروهاي مخالف اصالح طلبان و دارو دسته قالي باف و افراطيون شمشير 
را از رو بسته اند تا ثابت كنند كه بادي نيستند كه با رأي يك مشت پاپتي بلرزند، از سوي ديگر وضعيت 
مسجدجامعي و عبدالحسيني هم مطلقًا معلوم نيست. در چنين شرايطي اگر كسي نگاه درازمدتي به زندگي و 
حل مشكالت اين جامعه نداشته باشد و با صبوري مشغول كاشتن نهالي نباشد كه انتظار دارد دو قرن ديگر 

انشاء اهلل به ثمر بنيشيند، بديهي است كه هيچ تمايلي به برگزاري كارگاه قانون پارلمان نداشته باشد. 

عبدالحسيني نيست
به هر حال، كمي بعد از ساعت 9 صبح بود كه با ستاد تماس گرفتم تا از برگزاري كارگاه مطمئن شوم. هنوز 
عبدالحسيني نيامده بود. يك نشانه ديگر از بالتكليفي. گفتم به خانم شرفي وصلم كند. گفت نمي داند كه او 
هم آمده است يا نه؟ نشانه اي ديگر. گفتم به هر يك از كارشناسان كه مي  خواهد وصل كند. خانم طاعتي آمده 

بود. به او وصلم كرد. 

غيبت  ويژه  به  نيست.  طبيعي  چندان  رفتارهايش  جوان  دوشيزه  اين  كه  درمي يابم  بيشتر  مي گذرد  هرچه 
ناگهاني اش از كارگاه قبلي خيلي عجيب بود. ناگهان در يك چشم به هم زدن از كارگاه غيب زد. بدون اينكه 
يك اشاره اي بكند كه دارد مي رود. . . به هر حال، بايد با فاصله بيشتري با او ارتباط داشته باشم. به ويژه كه 
حدس نزديك به يقين دارم كه بين او و آقاي مظاهري دست كم بايد نوعي روابط عاطفي - اعم از عشق يا 

نفرت يا هر دو - شكل گرفته باشد. 

بعد از حال و احوال برايش توضيح دادم كه دنبال عبدالحسيني مي گردم تا از او بپرسم كارگاه چه ساعتي 
برگزار خواهد شد؟ نمي دانست. خانم شرفي هم هنوز نيامده بود. بعد گوشي را داد به مظاهري كه مي خواست 
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با من صحبت كنيم. حال و احوال كرديم. از ساعت برگزاري كارگاه پرسيدم. او هم نمي دانست. گفتم قرار 
بود ساعت ده روز سشنبه باشد. گفت من اواخر كارگاه نبودم. راست مي  گفت. قرار شد ضمن چند دقيقه ي 
آتي بپرسد و نتيجه را به اطالع من برساند. اما حدس خودش را بيان كرد: كارگاهي در كار نخواهد بود. چون 
حتي اتاق كنفرانس هم پر از كتاب شده است و جايي براي برگزاري كارگاه نيست. خوب. اين همه از اين 
كارگاه. من جمله اي گفتم كه حاكي از نااميدي عميق به اصالح امور بود: مسدود شدن آخرين روزنه هاي 
مولكولي به بهبودي اوضاع. در اين مورد كمي درد دل كرديم. بعد از وضعيت شورا سؤال كردم به خصوص 
وضعيت مسجدجامعع، به خصوص بعد از صحبت هاي خاتمي. او هم جواب روشني نداشت. اما من تحليل 
خودم را از شرايط برايش گفتم: نيروهايي كه هاشمي را رد صالحيت كردند و آن همه لعن و نفرين براي 
خودشان خريدند بايد خيلي احمق باشند كه اين هم ثروت باد آورده و بيش از 20 هزار شغل نان و آب دار 
را به خاطر رأي مردمي كه با يك خيار نظرشان عوض مي شود بدهند دست باند و دارو دسته رفسنجاني. بعد 
گفتم اگر در امپراتوري آمريكا، قدرت امپراتور با رأي مردم از اين دست به آن دست مي رود، امپراتور حق 
هاپولي كردن يك دالر را ندارد. اما در اينجا ميليارد ها ثروت بي حساب و كتاب است كه باند هاي قدرت براي 
تصاحب آن دعوا دارند و اگر اين ثروت هاي بي حساب و كتاب با رأي مردم جا به جا بشود، خيلي جاي 
تعجب است. به نظرم ذهنش با اين تحليل تكاني خورد. بحثمان گل كرده بود كه ديدم با كسي سالم و عليك 

مي كند. عبدالحسيني آمده بود. گوشي را به او داد. 

كوپن ها حاضر است
عبدالحسيني فكر كرد براي كوپن ها زنگ زده ام. گفت كوپن ها حاضر است و مايل بودم كه با هم با آقاي 
اردهالي قرار بگذاريم. من گفتم براي اين زنگ زدم كه ببينم كارگاه هست يا نه؟ كارگاهي نبود. بچه سخت 
مشغول دادن كوپن به شواراياري ها هستند.  از او خواستم كه بررسي كند هروقت كه فرصت و ميل بود به 
من خبر بدهند. در مورد كوپن هم گفتم كه به شما و اردهالي مربوط مي شود. من ترجيج مي دهم در مراسم 

تحويل كوپن حضور نداشته باشم. در ادامه به دو نكته ديگر اشاره كردم: اول گفتگو با دكتر نجفي.

برايش توضيح دادم كه يكي از اعضاي كادر معلمان با دكتر نجفي قراري داشته و ضمن آن قرار قانون پارلمان 
و كار ما را به او معرفي كرده است. پريروز از دفتر دكتر نجفي زنگ زدند و براي ديروز وقت دادند. نزديك 
دو ساعت كليات قانون پارلمان را برايش معرفي كردم. مكث كردم تا ببينم واكنش عبدالحسيني به اين خبر 
چيست. در واقع داشتم به او گله مي كردم كه نزديك به يك سال است قانون پارلمان را به شما و كارشناسان 
ستاد شما معرفي كردم، اما يكي از شما قدم جلو نگذاشت تا اين قانون را به اعضاي شورا از جمله به دكتر 
نجفي معرفي كند. آنوقت خانم ديگري در يك مالقات چند دقيقه اي قانون پارلمان را آنطور به دكتر نجفي 

معرفي كرد كه مايل شد از آن سر در بياورد.

راستش خودم توقع داشتم و دارم كه مثاًل وقتي آدمي مثل مسجد جامعي با قانون پارلمان يا با هر ايده ي مثبت 
ديگري آشنا مي شود به كسان ديگري كه فكر مي كنند آنان هم خوب است با اين ايده آشنا شوند، معرفي كند. 

اما ظاهراً اين هم از خصوصيات مشترك انساني نيست. 

عبدالحسيني در واكنش به مكث من سكوت كرد. خودم مجبور شدم سكوتم را بشكنم. پرسيدم: راستي شما 
قانون پارلمان را به آقاي مسجدجامعي معرفي كرده ايد؟ جواب داد:  خيلي كم. خوب، جواب دندانشكني بود. 

چشمم كور. 

اما سعي كردم ذهنم را جمع كنم و به موضوع  از اين پاسخ غافلگيركننده ي عبدالحسيني كمي گيج شدم. 
بعدي پرداختم: شما كه هنوز به ايميل هاي من جواب نمي دهيد. فوراً جواب داد: جواب دادم. راست مي گفت. 
را جوب  قبلي ها  رسيد.  گفتم:  بود.  نوشته  برايم  كننده  تشويق  جمله  يك  دستورنامه  ارسال  به  واكنش  در 
نداده ايد. به اسپم خودتان سري بزنيد شايد نامه ها به آنجا مي روند. بعد ادامه دادم:  من از پنج نفر از اعضاي 
گروه هم انديشي كه از بقيه فعال تر هستند تقاضا كردم كه كرسي قانون پارلمان را تشكيل بدهند. از آقاي 
گلسرخي، دكتر اميري، شهرياري رزم خواه و شما. آن ها قبول كردند. خواستم بدانم نظر شما چيست. آيا شما 
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هم موافقت مي كنيد. عين پاسخي كه دادم يادم نيست. اما كاماًل از لحن پاسخش دريافت كه خيلي خوشحال 
شد. خوشحالي اش صادقانه بود. اين احساس من را هم بسيار خوشحال كرد. گفتم: خيلي ممنونم كه قبول 
كرديد. حاال به مرور آئين  نامه ي كرسي را مي نويسم و متون و سؤال ها را هم آماده مي كنيم تا به مرور براي 
گرفتن امتحان از فارغ التحصيالن آماده شويد. تشكر كرد. مكالمه امان با اين قرار تمام شد كه زمان كارگاه 

بعدي را به من خبر بدهد. 

شاخص هاي ارزيابي فارغ التحصيالن
به  است  زمينه الزم  اين  در  فكر كرده ام.  پراكنده  به صورت  فارغ التحصيالن  ارزيابي  مورد شاخص هاي  در 
تجربه ي انجمن و مؤسسه پارلمانتارين هاي آمريكا توجه كنيم. اما خودم فكر مي كنم ما با توجه به شرايط 

خودمان سه مرحله يا سه نوع پارلمانتارين مي توانيم تعريف و شناسايي كنيم:
1. كسي كه با كليات قانون پارلمان و از جمله با نظام قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني آشنا شده است.

2. كسي كه مي تواند در عمل نيز طبق اين قواعد عمل كند و مي كند.
3. كسي كه به طور جدي يك فعال اجتماعي براي ترويج قانون پارلمان است. 

به ذهنم رسيد طي نامه اي به اعضاي نخستين كرسي قانون پارلمان همين نكات را بگويم و در اين زمينه 
فعاليت را شروع كنيم. اما فكر كردم كمي زود است. بهتر است اين قضيه پخته تر شود. به عالوه، خوب است 
تكليف انتشار اخبار كادرها نيز روشن شود و اين اخبار را در آن نشريه منتشر خواهيم كرد. به خصوص كه 
ديروز بعد از يك گفتگوي تلفني با مهندس رزم خواه، او هم موافقت خودش را با عضويت در كرسي قانون 

پارلمان اعالم كرد. يك دستاور خوب.

گزارش گفتگو با دكتر محمدعلي نجفي
براي خودم  با دكتر نجفي  بپردازم. گفتگو  با دكتر نجفي  به گزارش گفتگو  اين مقدمات مي خواهم  از  بعد 
به دو دليل مهم است: دليل اولش سمت هاي مهمي است كه در جمهوري اسالمي داشته و حاال هم بعد از 
انتخاب روحاني قرار است به عنوان وزير در كابيته برود )هرچند من احتمال آن را به همان داليلي كه سبب 
رد صالحيت هاشمي شد بسيار كم مي دانم(. دليل دومش هم اين است كه سال ها پيش، وقتي داشتم گزارشي 
در مورد اصالحات در نظام آموزش متوسطه در زمان وزارت دكتر نجفي تهيه مي كردم تا در نشريه لوح آقاي 
قائد منتشر شود )و منتشر هم شد(، همراه با قائد به يكي از ساختمان هاي اصلي آن روز وزارت آموزش و 
پرورش رفتيم و با مرحوم عالقبندان يكي از معاونان وي گفتگو كرديم. در همان گفتگو و بعد از برخورد هاي 
با استعدادي است. اما  صميمانه عالقبندان من به او گفتم:  شنيده ام كه دكتر نجفي در رياضيات مرد بسيار 
دوست داشتم بدانم مهم ترين خصوصيت او به عنوان وزير چيست؟ چرا به عنوان وزير آموزش و پرورش 
انتخاب شده است؟ آقاي عالقبدان كه اصاًل از اين سؤال من به هيجان نيامد خيلي عادي جواب داد: مهم ترين 

خصويت ايشان اين است كه خيلي خوب مي توانند جلسات مذاكرات را جمعبندي كند. 

هرچند آن جواب برايم عجيب بود و به همين خاطر در ذهم باقي ماند، اما فقط بعد از ديدن سردرگمي در 
جلسات گوناگون مذاكرات و بعداً به ويژه بعد از آشنايي من با كتاب دستورنامه رابرت و قانون پارلمان، و 
به خصوص بعد از اينكه دريافتم قرن هاي اوليه پارلمان انگلستان هم به همين شيوه اداره مي شده است،  در 
كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت، صحبت مرحوم عالقبندان را نقل مي كردم و مي كوشيدم با تحليل شم 
افراد توانمند به اداره ي اين جور مجامع توضيح بدهم كه به مرور اين شيوه اداره مجلس در پارلمان تحول 
پيدا كرد و با باال گرفتن تضادها به ويژه در مجلس عوامل، اين قواعد ساخته و پرداخته شد. خوب. با اين 

سابقه، برايم خيلي جالب بود كه حاال براي همين مرد قانون پارلمان را معرفي مي كنم.

پريروز بعد از تلفن آقاي وشتاسبي دفتردار دكتر نجفي، و ديروز صبح پيش از عزيمت به محل قرار مالقات با 
او، سعي مي كردم به ويژه به دليل اهميتي كه فكر مي كردم اين مالقات مي تواند براي جنبش  كادرها در آينده 
داشته باشد، سناريوهايي براي پيش بردن اين گفتگو در ذهنم طراحي كنم. به خصوص مي كوشيدم با مرور 
انواع واكنش هايي كه مقامات و شخصيت هاي معروف تر نسبت به معرفي كليات قانون پارلمان از خود نشان 
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داده بودند، كارآمدترين و اثربخش ترين سناريو را طراحي كنم. به عالوه، خيلي كنجكاو بودم كشف كنم كدام 
خصوصيات در اين مرد سبب مي شود كه بتواند جلسات بي نظم و قاعده و بي در و پيكري را كه با حضور 
افراد مختلف برگزار مي شود اداره كند و يك امر تقريبًا غيرممكن را ممكن كند: از دورن اين نشست ها به 

جمع بند اي برسد كه سرانجام مورد قبول اكثريت قرار مي گيرد. 

با مرور نشست هايي كه داشته ام، يكي از بدترين آن ها به نظرم نشستي بود كه با دكتر فراستخواه داشتم. يادم 
هست كه اصاًل قادر نبود كمي سكوت كند و به حرف هاي من گوش كند. به هر نكته اي كه گفتم صحبتم را 
قطع كرد و يك پيشنهاد يا يك ايده ي جديد ارايه داد. واكنش دكتر شامخي مدير عامل يا دبير انجمن ايراني 
اخالق در علوم و فناوري هم خيلي آزار دهنده بود. چيزي نمانده بود كه با هم گالويز شويم. آخرش گفتم 
اگر دكتر معين شما را معرفي نمي كرد و خودتان هم قبول نمي كرديد من هرگز مزاحم شما نمي شدم. جلسه 
با مهندس مسجدجامعي هم از اين نظر بد بود. به خاطرم مي آيد كه نشست اول كه اصاًل با دلخوري خاتمه 
يافت و من به حالت قهر از اتاقش رفتم و فقط هنگام رفتن بود كه مسجدجامعي به پالوچ گفت وقت ديگري 
به من بدهد و من هم در جلسه بعدي طوري رفتار كردم كه انگار نه انگار كه از او دلخور شده ام. با اين همه، 
حتي در جلسه دوم هم اين احساس را داشتم كه بسياري از نكاتي كه مطرح مي كنم از اطراف خودآگاهي 
مسجد جامعي عبور مي كند ولي داخل گوش و آگاهي او نمي شود. به اصطالح عوامانه، »نمي گيرد«. نمي دانم 
چرا. اما احساس مي كردم حتي وقتي به من گوش مي كند حواسش جاي ديگري است و در ذهنش چيزهاي 
ديگري جريان دارد. اما افرادي مثل دكتر توفيقي يا دكتر ميلي منفرد با تمام حواس به حرف هاي من گوش 
مي دادند و بيشتر آن ها را مي گرفتند. با توجه به اين سابقه دلم مي خواست حدس بزنم دكتر نجفي از اين 
نظر چه تيبپ شخصيتي است؟ و من با چه طرحي بايد گفتگو با او را پيش ببرم كه به نتيجه مطلوب برسيم؟ 

نتيجه مطلوب؟
برايم اين سؤال مطرح شد كه منظورم از نتيجه مطلوب چيست؟ سعي كردم با توجه به شناختي كه از مقاماتي 
مثل دكتر نجفي دارم به اين سؤال فكر كنم و تمام سعي  خودم را روي همين هدف متمركز كنم: نتيجه مطلوب 
چيست؟ يعني قرار است بعد از گفتگو با دكتر نجفي، وي كجا ايستاده باشد؟ چه تغييري در رويكرد او ايجاد 
شده باشد كه در تمام عمر باقي بماند و رويكرد و رفتار او را تغيير دهد؟ در پاسخ به سؤال هايي از اين دست 
بود كه فكر كردم آخرين دستاوردهاي من در اين زمينه براي افرادي مثل دكتر نجفي بايد داراي بيشترين 
البته،  كنند.  توليد  عادالنه  قواعد  براي خودشان  نيستند  قادر  تاريخي  داليل  به  ما  ملت  اينكه  باشد:  اهميت 
مي شد حدس زد كه چنين حكمي با واكنش تند مخاطب مواجه شود. به همين دليل به خاطر سپردم هرگاه 
از اين موضوع صحبت به ميان آمد بالفاصله تأكيد كنم كه اتفاقًا ايرانيان در اخذ تصميم هاي فردي و ارايه ي 
راه حل هاي فردي بسيار توانمند هم هستند. اما اين راه حل ها و تصميم ها و قواعد به محض آنكه از قلمرو 
زندگي شخصي و خصوصي افراد خارج شود و افراد و اشخاص ديگر را نيز در بر بگيرد، چيزي جز استبداد 
نيست و روابط ناشي از مناسبات استبدادي اتفاقًا چيزي است كه سراپاي جامعه ما را فراگرفته است. به همين 
خاطر است كه مي شود گفت ملت ما مهارت ساخت مناسبات انساني را كسب نكرده اند. چرا كه مناسبات 
استبدادي مناسبات انساني نيست. در يك جامعه استبدادي مناسبات قدرت حاكم است و نه مناسبات عدالت. 

در نيتجه يك جامعه استبدادي به جامعه انساني ارتقاء نيافته است و يك باغ وحش و يك جنگل است. 

فكر مي كردم اين رويكرد به قانون پارلمان، و قانون پارلمان را نه به عنوان قانوني كه انحصاراً در پارلمان يك 
كشور حاكم است، بلكه به عنوان يك مهارت مشاع و همگاني براي خلق مناسبات انساني بايد معرفي كنم. 
در آن صورت، قضيه از يك مسأله حقوقي، سياسي و اجتماعي به يك مسأله فرهنگي و انساني ارتقاء خواهد 
يافت و احتماالً بيشتر توجه فردي مثل دكتر نجفي را جلب خواهد كرد. ولي آيا يادم خواهد ماند كه با اين 
رويكرد به قضيه بنگرم و قانون پارلمان را توضيح بدهم؟ اگر دكتر نجفي هم مثل دكتر فراستخواه، بعد از هر 
جمله ي من يك، به بهانه ارايه يك پيشنهاد ميكروفون را از دستم بيرون بياورد فرصتي براي اين بحث ها فراهم 
خواهد شد؟ به همين موضوع ها فكر مي كردم اما تا وقتي براي اولين بار و از نزديك با دكتر نجفي برخورد 

كردم هيچ سناريوي از پيش طراحي شده اي در ذهن نداشتم. 
اولين عجايب
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وقتي از پله هاي ساختمان نبش خيابان گلريز باال رفتم و پشت در رسيدم، در باز شد. تعجب كردم. دختر 
خانم بيست و چند ساله اي با چادر مشكي، چشم و ابروي مشكي با آرايش غليظ و لب هاي بسيار سرخ و 
بسيار خوش برخورد پشت در بود. از من پرسيد: آقاي حسيني؟ گفتم: بله. ساعت دقيقًا 11 بود. پرسيدم: 
منتظرم بوديد؟ گفت: بله. معلوم بود كه دكتر نجفي گفته بود كه قرار است در اين ساعت من به دفترشان 
برسم. از دختر جوان پرسيدم: اين »بنياد اميد صالحان« كارش چيست؟ آقاي وشتاسبي نشاني اين بنياد را به 
من داده بود. اما من يادم رفتم از او بپرسم كار اين بنياد چيست. خانم جوان جواب داد: كمك به دانشجويان. 
من پرسيدم به ما هم كمك مي كند؟ خنديد و من تازه وقتي براي نشستن روي مبل رو به روي ميز اين دختر 
جوان مقابل يك راهروي نسبتًا دراز ايستادم ديديم پيرمردي كه معلوم بود از گفتگوي من با دختر جوان 
ناراحت شده است، با صورت اخم كرده به هال نزديك مي شد. من تصميم گرفتم براي رعايت حال عاطفي 
اين پيرمرد كه البد گرسنه و عصباني هم بود، با دختر جوان ديگر حرف نزنم. ساكت نشستم تا پير مرد من 
را به انتهاي راهرو كه البد دفتر دكتر نجفي بايد انجا باشد راهنمايي كند. اما چند دقيقه بعد، در بغل دستم باز 
شد و مرد جواني با سرعت از در بيرون آمد و پشت سر او بود كه براي اولين بار دكتر نجفي را از نزديك 
ديدم: در پيراهن مغز پسته اي و شلوار قهوه اي و موهايي كه نسبت به زماني كه وزير بود و چهره اش را در 
تلويزيون مي ديديم بسيار كم پشت تر و بسيار سفيد تر شده بود. بعد از سالم و احوالپرسي وارد اتاق شديم. 
من گفتم: در آسمان ها دنبال شما مي گشتم. او هم جواب داد اما مثل هميشه در زمين هستم. احساس كردم 
مرد بي تكلفي است. روي مبل نشست و من را به نشستن دعوت كرد و توضيح داد كه خانم نقي ئي خيلي 
از شما تعريف كرده است. ديدم ديگر نيازي به مقدمه ندارد و بايد يك راست سراغ مطلب بروم و قبل از 
هرچيز به نقل خاطره ام از مرحوم عالقبندان پرداختم و در ادامه توضيح دادم كه در كارگاهاي آموزشي كه 
داشته ام اين خاطره را نقل كره ام و ياد شما را زنده مي كرديم. صبر كردم تا ببينم واكنش او چه خواهد بود. آيا 
با طرح سؤالي سعي خواهد كرد سناريوي خودش را به مذاكره اعمال كند؟ يا با واكنشي سعي خواهد كرد 
برداشت يا تلقي من را اصالح كند؟ سكوت كرد و لبخندي زد كه فقط عالقه اش را به ادامه صحبت تو نشان 
مي داد. بدون اظهار هيچ واكنش عاطفي كه تو از بيان مطلب خود ناراحت شوي. يا نشان دهد كه با تلقي تو 
مخالف است يا حتي طور ديگري فكر مي كند. فقط ابراز اشتياق به اينكه هرچه دلت مي خواهد بگويي. آيا راز 
موفقيت او در اداره جلسات بي نظم و قانون و قاعده همين است؟ اما اين اول بحث است. بايد ديد ظرفيت 

او در شنيدن بحث هاي دور و دراز چقدر است؟

وقتي كيف حاوي اسنادم را روز ميز عسلي كنار مبل گذاشتم تا روي مبل بنشينم برايش توضيح دادم كه در 
كارگاه هاي آموزش قانون پارلمان توضيح مي دادم كه در قرن هاي اوليه عمر پارلمان انگليس، مجلس عوام 
كم و بيش به همين شكل اداره مي شد و اداره كردن آن به شمي نياز داشت كه ظاهراً فقط در افراد معدودي 
مثل شما مي توان يافت. نشستم و مكث كردم تا واكنش او را به اين تمجيد صادقانه بسنجم. همان لبخند و 
اشتياق به شنيدن همراه با حضور و توجه. احساس كردم حاال بايد يك ضربه كاري بزنم تا ببينم اين لبخند 
و اين اشتياق چگونه در چهره اش رنگ مي بازد و به خشمي پنهان بدل خواهد شد. در ادامه گفتم: وقتي خبر 
تشكيل هيأت حل اختالف به رياست شما منتشر شد با كنجكاوي دنبال مي كردم كه آيا موفق خواهيد شد بين 
اصالح طلبان تفاهم ايجاد كنيد؟ مكث كردم و حاال با دقت در چشم هايش خير شده بودم. واقعًا جا داشت 
واكنشي در چهره اش مشاهده كنم. و اطمينان داشتم هركس ديگري بود ميكروفوني را كه سكوت من به او 
تقديم كرده بود برمي داشت و شروع مي كرد به توضيح آنچه كه در آن جلسات گذشت و سعي مي كرد توضيح 
دهد كه چرا اين اصالح طلبان هرگز موفق نخواهند شد در مورد موضوعاتي به اين مهمي يا به اين سادگي 
به تفاهم برسند و از خودخواهي و نفهمي و كم ظرفيتي آنان داد سخن مي داد. اما دكتر نجفي باز هم ساكت 
ماند و با لبخندي روي لب من را تشويق به ترك تازي مي كرد و من هم شروع به ترك تازي كردم و در ادامه 
با صراحت گفتم: حدس من اين بود كه اين بار موفق نخواهيد شد و هيچ خبري از آن هيأت منتشر نشد تا 
اصالح طلبان و شوراي مشورتي آقاي خاتمي عقب نشيني كردند. باز هم چيزي نخواهد گفت؟ مكث كردم. 
واقعًا هيچ واكنشي نشان نداد، جز لبخند و نگاهي حاكي از اينكه صادقانه دوست دارد من باز هم حرف بزنم 

و نظراتم را بگويم. به خودم گفت: اهلل اكبر از اين همه صبر و توانايي در گوش دادن!

جمع بندي اوليه
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قابل قبول در مورد  به نظريه اي  با دكتر نجفي بود كه توانستم  اوليه آشنايي  اين ترتيب در همان دقايق  به 
مهارت دكتر نجفي در اداره مجامع بي قانون و قاعده برسم: توانمندي در گوش دادن توأم با اشتياق و حضور 
و توجه و سرعت انتقال ذهني بسيار باال براي تحليل مداوم و واقع بينانه و جمع بندي دقيق از كل جريان بحث 
و گفتگو، همراه با سالمت نفسي كه از زخم زبان ها و كنايه هايي كه در مذاكرات ما موج مي زند كم تر آسيب 
مي بيند. همين خصوصيات سبب مي شود وقتي اعضاء يك مجمع وسط ميدان در حال مبارزه لقظي هستند، 
او باالي سكوي رياست به عنوان يك داور بي طرف صحنه  را تماشا كند تا بازيگران از نفس بيافتند و او با 
طرح خالصه اي كه مبين اراده اكثريت است، به اين نبرد بي قاعده خاتمه دهد و بازيگرن يك بازي بي قاعده 
را از دست خوشان نجات دهد. اما وقتي قاعده ي نباشد، آن  هم قاعده اي با جامعيت و دقت قانون پارلمان، 
اين مهارت ها لزومًا به نتيجه منجر نخواهد شد. بعد، به دكتر نجفي گفتم: شما توانايي عجيبي در گوش دادن 
داريد و همين رمز موفقيت شماست. اما تا قواعد جامعي در كار نباشد يك جمع لزومًا  نخواهد توانست به 
توافق برسد. بعد كتاب رابرت را از كيف در آورده بودم به او دادم و افزودم: در اين كتاب اين قواعد تشريح 
شده است. و به اين ترتيب، معرفي كليات عرف پارلماني به دكتر نجفي آغاز شد و تا بيش از يك ساعت و 
نيم بعد من مثل فرفره و يك نفس در مورد جنبه هاي مختلف قانون پارلمان براي وي صبحت كردم و هر از 

گاه يكي از سندهايي را كه براي همين منظور همراه خود برده بودم به او نشان مي دادم. 

بخش عمده اي از مسائلي كه در مالقات با دكتر نجفي و در معرفي قانون پارلمان براي او مطرح كردم، همان 
مطالبي بوده است كه براي ديگران هم توضيح داده ام. در نتيجه نقل آن ها در اينجا براي خواننده احتمالي اين 
گزارش تكراري خواهد بود. به همين خاطر من سعي كنم ضمن صرف نظر كردن از مطالب تكراري نكاتي 

را كه براي اولين بار مطرح كردم يا به نتايج و تحليل هاي جديد منجر شد نقل كنم. 

خالصه نكات مطرح شده
يكي از نكاتي كه براي خودم تازگي داشت و از قبل تصميم گرفته بودم كه در مالقات با دكتر نجفي هم مطرح 
كنم، تأكيد بر اين وجه از قانون پارلمان به مثابه يك مهارت، دانش فني يا متدلوژي خلق قواعد عادالنه در 

انواع جماعت ها، گروه ها و سازمان ها بود و نه قانوني براي استفاده انحصاري در پارلمان يك كشور. 

يكي ديگر از عناصري كه در اين مالقات مورد تأكيد قرار دادم اين بود كه چگونه اين قوانين مانند قواعد 
منطق، يا حتي قواعد رياضي در طول تاريخ و ابتداء بر اساس پراكتيس جاري در پارلمان انگلستان، ساخته 
شدند. چگونه يك پديده ي مكرر در پراكتيس پارلماني سبب شد تا افراد بتوانند كاركرد هاي آن پراكتيس را كه 
براساس تكرار شناسايي شده بود، تعريف كنند و برايش يك نام بگذارند و بعد كه نظام مفاهيم ساخته شد، 

قواعد و روابط و نسب مندرج در اين مفاهيم را استخراج كنند. 

نكته ديگري كه توضيح دادم اين بود كه خود انگليسي ها نه نيازي به نوشتن اين قواعد يافتند و نه مي توانستند 
اين قواعد را به اين زيبايي كه آمريكايي ها نوشته اند بنويسند. براي توضيح اين قضيه به زبان اشاره كردم و 
توضيح دادم چرا كساني كه قرار است يك زبان بيگانه را بياموزند به درك قواعد آن زبان نياز پيدا مي كنند و 
به همين دليل بود كه گرامر زبان قانون پارلمان يا تصميم گيري گروهي در آمريكا و آن هم براي آمريكاييان 

غير انگليسي تبار تدوين شد و تكامل يافت. 

هر لحظه يك موضوع
مي دانستم يكي از موضوع هاي مورد عالقه دكتر نجفي نخستين قاعده قانون پارلمان خواهد بود كه در سال 
1581 شناسايي و اعالم شد: هر لحظه يك موضوع. اين قاعده را با استناد به اسنادي كه از كتاب هاي گوناگون 
نسخه گيري كرده بودم با ذكر جزئيات توضيح دادم و بعد با ذكر مثالي هاي نشان دادم كه چگونه مناسبات 
مختلف بين مجموعه ي پيشنهادهاي پارلماني به عنوان مفاهيم پارلماني شكل مي گيرد. در اينجا بود كه ضمن 
نشان دادن جدول پينشهادهاي آخر كتاب دستورنامه، انواع ابزارهاي اختراعي به ثبت رسيده در اداره پتنت 
آمريكا را نشانش داده و طرز كار آنان را تشريح كردم. يكي از مواردي كه سؤال كرد، همين جا بود. پرسيد:  
احتماالً اين ابزارها بيشتر به كار رئيس جلسه مي آيد؟ سؤالش درست بود. تأييد كردم و افزدم در عين حال 
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ساير اعضاء هم بهتر است طبق همين قواعد بازي كنند. بعد ابزازهاي ديگري را نشان دادم كه براي نصب در 
سالن مجمع و براي استفاده ي تمام اعضاء اختراع شده اند. 

بي عالقگي به كتاب خالصه
يكي از نكات جالب اين بود كه هيچ عالقه اي به كتاب خالصه ي دستورنامه نشان نداد. بر خالف بسياري از 
مخاطبان كه اصرار داشتند تا خالصه اي از اين قواعد در اختيار مردم گذاشته شود، دكتر نجفي حتي به خالصه 
كتاب نگاه  هم نكرد و توضيح من را در مورد اينكه مي شود قوانين را بر اساس كم مصرف و پرمصرف دسته 

بندي كرد و نه اينكه آن ها را خالصه كرد، خيلي عالي و فوري درك كرد. 

طرح درس
در يك جاي بحث كه از فعاليت  هاي دفتر سؤال كرد و من برايش توضيح دادم كه كارگاه راه انداخته ام و دنبال 
گرفتن مجوز آموزش از وزارت كار هستم تا از وزارت علوم و آموزش عالي، از من پرسيد آيا طرح درسي 
آماده كرد ه ايد؟ و وقتي برايش توضيح دادم كه طرح درس بايد متناسب با نيازهاي متفاوت فراگيران متفاوت 
تدوين شود، تا ته خط را گرفت. با اين حال توضيح دادم، به عنوان مثال، اگر اعضاي يك انجمن بخواهند 
اين قواعد را ياد بگيرند، الزم است رئيس هيأت مديره مثاًل 10 ساعت وقت صرف كند. در حاليكه براي 
اعضاي هيأت مديره 5 ساعت وقت كافي است و اعضاي انجمن با صرف يك ساعت با آن دسته از قواعد 

آشنا مي شوند كه به آن ها نياز دارند. مطمئنم خيلي زود و سريع و عالي اين مطلب را درك كرد. 

بداهت سفاهت
در يك جاي بحث، حرف  خيلي گزنده شد: آنجا كه از نصاب در عرف پارلماني در ايران صحبت مي كردم و 
به عنوان مثال گفتم كه در قانون تجارت ما نصاب در مجامع فوق العاده در مرحل او دو سوم است، در مرحله 
دوم بيش از نصف و در مرحله سوم، هر تعداد. او چنان اين در بيان اين قانون با من همراهي كرد كه متوجه 
شدم كه اين قاعده براي او هم كامالً  طبيعي است. اما من در ادامه افزودم فقط وقتي با قاعده جلب به مجع 
آشنا شدم به سفاهت اين قانون پي بردم. وقتي اين كلمه سفاهت را با تأكيد تلفظ كردم حواسم بود تا واكنش 
او را ثبت كنم: عصبانيت نبود، بلكه كنجكاوي بيشتر بود كه چرا سفاهت؟ و بعد كه قاعده حكم به مجمع 
را برايش تشريح كردم، پرسيدم: اگر يك مجمع با هر تعداد مشروعيت مي يابد، چرا بايد قبل از آن خواهان 
مجامعي با حضور دوسوم اعضاء بود؟ آيا اين سفاهت محض نيست؟ هچ چيز نگفت. فكر كردم ذهن رياضي 

او سفاهت را با سرعت كشف كرد اما هضم آن براي هاضمه اش خيلي دشوار بود. 

نكته ظريفي كه مثل برق گرفت
در ادامه بحث در مورد نصاب، به نكته ظريفي از كتاب اشاره كردم كه بر اساس آن توضيح داده مي شود كه 
چطور وقتي مجمعي مي خواهد عدد نصاب را تعيين كند بايد همزمان كه عدد نصاب را در آئين نامه ي خود 
خط مي زند عدد جديد را براي گنجاندن مطرح كند. در غير اين صورت به محض اينكه پيشنهاد خط زدن 
عدد نصاب به تصويب برسد، نصاب مجمع بيش از نصف خواهد بود. در همين جا بود كه پرسيد: پس قانون 
پارلمان نصاب را بيش از نصف تعيين مي كند؟ من گفتم بله. و متوجه شدم كه چه نكته ي ظريفي را در بار 

اول، آن  هم با توضيح هاي كمي كه من داده ام با سرعت برق گرفته است. 

نوشتنن آئين نامه
در اواخر جلسه بود كه دكتر نجفي پرسيد كه آيا مي توانم در نوشتن آئين نامه با سازمان ها كمك كنم؟ من 
براي نخستين بار احساس كردم كه سؤالش بي ربط است و موضوع را متوجه نشده است. برايش توضيح دادم 
نوشتن آئين نامه روندي خلق قواعد خود گروه براي خودش است. به جاي اينكه براي يك گروه آئين نامه 
آئين نامه تدوين و  بياموزند چطور براي خودشان  تا  ياد بدهيم  پارلمان را  قانون  به آن گروه  بايد  بنويسيم، 
تصويب كنند. بعد از كمي مكث ادامه دادم: تصويب مواد آئين نامه  هم مانند ساير تصميم هاي گروه است. اگر 
گروهي قادر به اخذ تصميم شده باشد، خيلي ساده مي تواند آئين نامه ي خودش را هم تصويب كند. به عالوه، 
آئين نامه  هيچ دو سازماني نبايد مثل هم باشد. آئين نامه مانند لباس براي هر فرد بايد متفاوت باشد. اما در ايران 
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ما كه مردم با قانون پارلمان آشنا نيستند، سازمان هاي دولتي به آنان يك آئين نامه ي تيپ مي دهند تا پركنند. در 
حاليكه بايد به مردم قانون پارلمان يا مهارت و دانش فني خلق قانون را آموخت. 

نياز آيت اهلل ها به قانون پارلمان
در بخشي از گفتگو من اشاره كردم كه حتي آيت اهلل ها نيز وقتي قرار است مرجع اعلم انتخاب كنند به اين 
قواعد نياز دارند. بعد، روند انتخاب مرجع اعلم در ميان مراجع تقليد در شيعه را با روند انتخاب پاپ از ميان 
اسقف ها مثال زدم و توضيح دادم كه اسقف ها تا پنجاه سال حق ندارند مذاكرات خود را افشاء كنند. اما روند 
انتخاب مرجع را در ميان شيعيان مشاهده كنيد. ديديم كه كار به كجا كشيد؟ بعد اضافه كردم: احتماالً هميشه 

هميطور بوده اما به خاطر نبون وسايل ارتباطي عامه ي مردم بي خبر مي مانده اند. 

شوقي افندي و بهائيت
آنجا كه تاريخ قانون پارلمان را در كشورهاي عربي توضيح مي دادم، به مقاله ي شوقي  افندي هم اشاره كردم 
كه در سال 1915 در نخستين شماره نشريه اتحاديه دانشجويان دانشگاه آمريكايي بيروت به زبان انگليسي 
نتشر شده است و من يك كپي از آن را از سايت بهائيان باربرداري كرده ام و در نشست هاي معرفي كليات 
قانون پارلمان آن را نشان مي دهم. اما در جريان گفتگو با دكتر نجفي به نكته ي جديدي اشاره كردم و گفتم 
كه شوقي افندي بعد از عباس افندي دومين رهبر بهائيان بوده است. اين سند نشان مي دهد كه وي با قانون 

پارلمان در سال 1915 آشنا بوده است. 

ناتواني در نيت خواني يا توانايي نيت نخواني
مي دانيم كه بهائيان در لوژ هاي 9 نفره سازماندهي مي شوند و احتماالً آشنايي با همين قانون پارلمان به آنان 
اين امكان را داده است تا بتوانند كل جامعه ي بهايي را در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي سازماندهي كنند 
و  بدون نياز به فقه ها، قواعد خودشان را بيافريند. و شايد يكي از عوامل دشمني فقه ها با بهائيان همين باشد. 
توي دلم گفتم چون دكان آنان را تخته كرده اند. بعد در صورت دكتر نجفي دقت كردم ببينم آيا توانست حرف 
دلم را هم بخواند؟ پاسخم منفي بود. ظاهراً او شم اينكه درون افراد را بخواند ندارد و به نظر من يكي ديگر 
از عوامل موفقيت دكتر نجفي در اداره مجامع بي قاعده همين باشد: او با نيت افراد كاري ندارد و بر اساس 
نيت خواني در مورد نظر ديگران داوري و يا حتي پيش داوري نمي كند يا نمي تواند بكند. همين امر باعث 
مي شود كه او بر اساس آنچه كه افراد در مجمع بيان مي كنند داوري كند و نه بر اساس نيت خواني كه مي تواند 

اشتباه از آب درآيد. 

شوراي سي و يك نفره شهر تهران
يكي از موارد كميابي كه او حرف زد طرح سؤالي در اين مورد بود كه آيا مي توانم در نوشتن آئين نامه ي 
شوراي سي و يك نفره جديد شهر تهران كمك كنم؟ كه من در جواب گفتم: اگر قرار است كاري براي شورا 
بكييم بايد قانون پارلمان را به آنان آموزش بدهيم و اگر در شوراي شهر چند نفري مثل شما بودند مي شد به 
اين كار اميد بست اما فكر نمي كنم اعضاي سي و يك نفره نيازي به قانون پارلمان احساس كنند؟ بعد حرفم  
را خالصه كردم: به درد اين ها نمي خورد. دكتر نجفي هم با زبان صورت حرفم را تأييد كرد. من در ادامه 
افزودم: در كشور ما شوراها به شهرداري ها تبانده شده اند و وصله اي ناجور بر پيكر شهرداري ها هستند. كسي 
هم مقصر نيست. كل ساختار بر اساس تصميم شورا طراحي نشده است. در نتيجه شهرداري كار خودش را 

مي كند و شوار هم چرخ پنجم است. 

خاطرم نيست كه همين جا بود كه به تجربه ام از شوراي شهر پورتنلند از ايالت ارگان آمريكا اشاره كردم يا در 
جاي ديگر. به هر حال، براي او توضيح دادم كه براي آموزش اساسنامه ي انجمن هاي محالت و شوراياري ها، 
به صورت تصادفي و از طريق جستجو در اينترنت به سايت شوراي شهر پورتلند رفتم. در اين شه حدود 50 
انجمن محلي فعال هستند. بيش از ده آئين نامه ي اين انجمن ها را پرنيت گرفتم. بر خالف اينجا كه سازمان هاي 
دولتي از ناچاري آئين نامه هاي تيپ به متقاضيان مي دهند، هيچ دو آئين نامه ي انجمن هاي محلي آن شهر مانند 
هم نبود. و مهم تر، شوراي شه نيز فقط 5 نفر عضو داشت. رئيس شورا شهردار شهر هم هست و چهار نفر 
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ديگر شوراي شهر نيز چهار كميسيونر هستند كه با هم شهرداري را اداره مي كنند: نوعي گواهي بر اين ادعا 
كه در ايران شورهاي شهر و روستا چرخ پنجمن هستند. به نظرم رسيدم براي دكتر نجفي اين نكات بديهي 
هستند و او در اين زمينه اطالعات كاملي بايد داشته باشد. در هر صورت فرصت را مغتنم شمردم و توضيح 
دادم كه من بخش هايي از قانون شوراي اين شهر را پرينت گرفتم. در آن جا هم تصريح شده بود كه مرجع 
پارلماني شورايي 5 نفره پورتنلند هم آخرين ويرايش كتاب دستورنامه رابرت است و حتي بخش هايي از 

قواعد اين كتاب را به صورت تعديل شده در قانوشان نقل كرده بودند. 

فشل بودن سازمان هاي دولتي
در بخشي از توضيحاتم به اين نكته اشاره كردم كه اخيراً خواندم در مدت محدودي از دولت احمدي نژاد 25 
درصد مصوبات غيرقانوني بوده اند. بعد با اشاره به نبوغ او در رياضيات برايش توضيح دادم كه نظام قانوني 
و حقوقي يك كشور هم بايد مانند يك نظام از مفاهيم رياضي دقيق و منسجم و بدون خالء و حفره باشد 
كه هيچگاه امكان تفسيرهاي دلبخواهي را فراهم نياورد. به همين خاطر، كتاب دستورنامه رابرت هم كه يك 
كتاب قانون است با زبان حقوقي نوشته شده و در نتيجه درك آن ها در بعضي از جاها بسيار دشوار مي شود. 
در توضيح بيشتر نظرم مثال زدم كه در متون حقوقي مربوط به خانواده مفاهيمي مانند تمكين خاص و تمكين 
عام و ناشزه و نقه و از اين قبيل ساخته شده است تا قانون گذار هنگام تقرير قانون مجبور نشود كه هر بار 
به جاي اصطالح تمكين خاص بگويد »بوس و كنار زن با همسر هر گاه كه همسر ميل فرمايد«. بعد به ذكر 
مثالي از دستورنامه پرداختم و گفتم: در دستورنامه هم وقتي مفهوم »تشكيك آراء« تعريف مي شود، اين مفهوم 
با مفهوم »درخواست رأي گيري با دست« متمايز شده است. بنا بر اين ما با دو نوع پيشنهاد پارلماني مواجه 
هستيم كه قواعد ناظر بر آن ها متفاوت است. بديهي است كه نوشتن احكام در مورد اين مفاهيم مستلزم ارايه 
تعاريف دقيق و متمايز از اين مفاهيم است و به همين خاطر اين كتاب فقط هنامي درك و فهم مي شود كه 

خواننده با تمام اين مفاهيم به خوبي آشنا شده باشد. 

فكر مي كنم همين جا بود كه به طرح 300 شكايت از شبكه چهار انگليس اشاره كردم كه بعد از پخش پيام 
احمدي نژاد به مناسبت فرارسيدن سال نو ميالدي در دادگاه مطرح شد. تمام اين شكايت ها در دادگاه هاي 
انگليس كه مو را از ماست مي كشند با دقت و در طول زمان بررسي شد. نتيجه؟ مكث كردم. اين خبر را در 
سايت ها و در دنياي مجازي نخوانده بود. سكوت كرد و همچنان مشتاق بود كه من وراجي كنم. جواب دادم 
حتي يك مورد - توجه بفرماييد - حتي يك مورد نتوانستند بيابند كه شبكه چهار خالف مقررات خودش 
عمل كرده باشد. بعد نتيجه گرفتم كه هر سازماني قادر است مقررات خودش را خودش توليد يا اصالح كند. 
در نتيجه سازمان فشل باقي نمي ماند. در حاليكه در سازمان هاي ما اعم از دولتي يا خصوصي اين مهارت 
خلق قواعد و اصالح آن ها وجود ندارد. و به همين خاطر تمام سازمان ها - به خصوص سازمان هاي دولتي 

فشل هستند. 

فرق فقه و قانون
در مورد تفاوت فق و قانون و روند توليد قواعد در نظام فقهي و نظام پرلماني صحبت كردم. تفاوت هاي 
ماهيتي اين دو نظام را مورد بررسي قرار دادم و گفتم كه براي نظام فقاهتي اين مهم است كه بتواند براي قوانين 
مستحدثه منشأ مشروعيتي از درون نظامي از متنون مقدس استخراج كند. در حاليكه در پارلمان مشروعيت 

قوانين مصوب مبتني بر اراده همگاني و نه اراده آسماني است. 

در ادامه توضيح دادم كه چطور سنت توليد قواعد بر اساس مشروعيت نوع دوم ريشه در تاريخ تمدن غرب 
دارد و به يونان باستان مي رسد. از يونان به رم و از رم و به لندن و از آنجا به پارلمان انگلستان. بعد اشاره كردم 
كه در فرايند جهاني شدن چطور نظام دوم به صورت گزافي به نظام دومي زور تپان شده است و در حاليكه 
صرف نظر از محتوا، فقه ها براي توليد يك قاعده چه وسواس هاي عظيمي داشتند و چه نظام روشمندي را 
دنبال مي كردند، در نظام جديد و در پارلمان ما چطور قانون توليد مي شود. يكي از موارد نادري كه دكتر نجفي 
به پامنبري پرداخت و براي صحبت من حاشيه آمد همين جا بود كه وقتي از روش توليد قانون در پارلمان 
خودمان صحبت مي كردم كلمه »كيلويي« را اضافه كرد: كيلوني قانون مي نويسند. فكر مي كنم در اينجا بود كه 
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از تجربه خود در تحليل قانون تجميع عوارض حرف زدم كه حاصلش به صورت يك گزارش نستبًا طوالني 
اما جذاب و تحليلي در مجله قطعه سازان خودرو با عنوان »آماتوريزم در قانون نويسي« منتشر شد. به اين 
روش كار در مجلس اشاره كردم كه با يك چرخش قلم مي نويسند تمام قانون هاي مغاير با اين قانون كن  لم 
يكن مي شود. در حاليكه براي كل نظام قانون گذاري كشور به سادگي مقدور نيست كه تمام قوانين موجود و 
جاري اما مغاير با مصوبه اخير را بررسي كند و تبعات آن را مشخص سازد. بعد از اين بخش از نظرات خود 
نتيجه گرفت: وقتي اين طور قانون نوشته مي شود بسيار طبيعي است كه مردم براي اين قوانين پشيزي ارزش 

قائل نباشند و مدام در فكر دور زدن آن ها باشند. 

خالصه اينكه در تمام توضيح هاي خود دنبال اين بودم كه عظمت دشواري ها را نشان دهم و تأكيد كنم اين 
مشكالت فقط وقتي مردم - بيشتر مردم - مهارت تدوين قانون و قاعده عادالنه را كسب كنند اين مشكالت 
حل خواهد شد. در نتيجه مشكل يك مشكل فرهنگي است و بايد به روش فرهنگي و از طريق آموزش براي 

حل آن برنامه ريزي شود. 

در هيأت دولت
من در همين جاي بحث بود كه اشاره كردم خيلي دلم مي خواست هيأت دولت وقتي مي گذاشتند و اين قواعد 
را تمرين مي كردند. مكث كردم تا ببينم واكنش دكتر نجفي چيست. مكثم بي فايده بود. در نتيجه خودم اضافه 
كردم: اما آنقدر مشكالت پيش روي دولت جديد زياد خواهد بود كه نمي توان چنين توقعي از آنان داشت. 
در مورد اين نظر من هم واكنش تأييد يا ردي نشان نداد. حتي تنوانستم از او بفهمم كه آيا خود او در كابينه 

خواهد بود يا نه؟ خيلي ساده گفت: هيچ چيز معلوم نيست. 

اين روز ها فهرستي از اعضاي احتمالي كابينه روحاني منتشر شده كه اگر درست باشد 7 نفر آنان به صورت  
مستقيم يا غيرمستقيم بايد با قانون پارلمان آشنا باشند: دكتر توفيقي، دكتر فاني، حسين عالء، دكتر نجفي، دكتر 
آخوندي، مهدس بيطرف، و مسجدجامعي. اگر تمام اين عده عضو كابينه باشند مي توان اميدوار بود كه بشود 
قانون پارلمان را به كابيته آموزش داد تا اين كابيته طبق قانون پارلمان اداره شود. البته من خوشبين نيستم كه 

حكومت به روحاني اجازه دهد كه دار و دسته  رفسنجاني و خاتمي را به قدرت برساند. 

اشاره به تجربه روحاني
در جايي از توضيحاتم براي دكتر نجفي به كتاب خاطرات دكتر روحاني از انرژي هسته اي اشاره كردم و گفتم 
آقاي روحاني در بخشي از كتاب خاطراتش به نشست هاي شوراي عالي امنيت ملي اشاره مي كند و مي گويد 
كه جلسات اين شورا به دعوا و مرافعه منجر مي شد و نتيجه گرفته است كه ما كار گروهي را بلد نيستيم. دكتر 
نجفي در مورد اين اظهار نظر دكتر روحاني نيز كه به صورت علني در كتابش به آن اشاره كرده واكنشي نشان 
نداد. اما ادامه دادم: حاال اين را مقايسه كنيد با كابيته امنيتي اسرائيل. آن كابينه زمان دولت سابق نتانياهو هشت 
عضو داشت و هر تصميمش بايد به تصويب كابينه مي رسيد. بعد با لحن نسبتًا تمسخر آميزي اشاره كردم كه 
البته در اينجا اشاره ي آقاي خاتمي تمام بازي را به هم مي ريزد. واكنش دكتر نجفي به اين اظهار نظر اين بود:  

انگار كه اصاًل آن را نشيده باشد. 

جمع بندي بعدي
او  از  ارسال كردم و  براي دكتر نجفي  را  به دفتر رسيدم، متن پي دي افي كتاب اصلي و دستورنامك  وقتي 
خواستم دريافت أن را اطالع دهد. كمي بعد اطالع داد و نوشته بود كه از حضورم مستفيض شده است. بنا بر 

اين، يك موضوع من را به خود مشغول نگه خواهد داشت:  نقش آتي دكتر نجفي در جنبش كادرها. 

به نظرم او اين توانايي را دارد كه با خواندن كتاب با قواعد آن آشنا شود و بتواند در عمل از آن ها استفاده كند. 
با اين همه بايد صبر كرد و ديد آينده چه شكلي براي  خودش خواهد ساخت و دكتر نجفي چه نقش هايي 
را مي تواند يا بهتر است بازي كند؟ در هر حال نجفي يكي از حاميان و مروجان قانون پارلمان خواهد ماند. 
اما اينكه در جنبش كادرها چه نقشي را ايفاء كند بايد دست نگه داشت و ديد آيا او به كابينه خواهد رفت 
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و رأي اعتماد خواهد گرفت؟ در اين صورت توقعي كه از او مي رود متفاوت خواهد بود. اما اگر به كابيته 
دعوت نشود يا رأي اعتماد نگيرد، نقشي كه مي شود از او انتظار داشت متاوت است. در هر حال، من در 
مالقات حضوري با او هم جز در مورد دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت در مورد ساختارهاي در 
دست ساخت براي آموزش قانون پارلمان چيزي نگفتم. اما من دست از سر او بر نخواهم داشت: نشريه ها 
را برايش ارسال خواهم كرد تا بعد از تعيين تكليف كابينه. اما در هر حال، دكتر نجفي يك از كادرهاي مهم 

چنبش كادرها خواهد ماند. اين پيش بنيي من است. 

اخبار كادرها در مركز توجه 
محسوب  كادرها  جنبش  مسأله  ترين  مبرم  كادرها  اخبار  سرنوست  كادرها  جنبش  داخلي  نظر  از  نظرم  به 
مي شود. به اين مسأله خيلي فكر كرده ام. حتي امروز به ذهنم رسيد كه فايل پي.دي.افي اخبار كادرهاي شماره 
2 را براي كساني كه اسمشان در آن آمده ارسال كنم و نظر آنان را جويا شوم. اما باز هم به نظرم رسيد اول 

بايد تكيف قضيه در گروه مشخص شود و بعد به فكر آن در سطح منطقه باشم. 

اما امروز يك »يادآوري« براي اعضاي سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني ارسال كردم كه از يك نظر 
به معناي آموزش قانون پارلمان به اعضا هم محسوب مي شود و اين فرق رويكرد من با دكتر معين است. من 
معتقدم فقط در جريان همين تمرين هاست كه افراد به طور عملي با قانون پارلمان آشنا مي شوند. اما متن آن 

يادآوري كه امروز براي اعضاء ارسال كردم: 

يادآوري
اعضاي محترم گروه هم انديشي عرف پارلماني

سالم
ضمن يادآوري اينكه هشتمين اجالس گروه به جاي ساعت هشت صبح ساعت پنج بعد از ظهر روز يكشنبه 

30 تير ماه در دفتر كادرها برگزار خواهد شد، خاطر نشان مي كند:
هر پيشنهاد مبني بر هر نوع اصالح هر نوع قاعده، رويه و عرف ناظر بر عملكرد خود گروه فقط وقتي در 
دستور است كه قباًل در مورد آن اخطار قبلي داده شده باشد و از طريق درج در فراخوان اجالس بعدي، تمام 
اعضاي گروه از طرح آن پيشنهاد در مجمع آتي قباًل با خبر شده باشند و مجمع طبق رويه هاي قانوني گروه، 
فراخوان شده و به نصاب رسيده باشد و آن پيشنهاد دوسوم رأي موافق از كل آراء مأخوذه را نيز كسب كند. 
با عنايت به قاعده فوق،  به كليه اعضاء محترم يادآوري مي شود اگر چنين پيشنهادي در نظر دارند، براي درج 

در فراخون گروه در اختيار منشي موقت قرار دهند. 
اعضاي محترم استحضار دارند كه حكم اخطار فقط در مورد همان موضوع پيشنهاد شده مشروعيت دارد و  آن 
موضوع در جريان اصالح نمي تواند به موضوع جديدي تبديل شود. در نتيجه هر پيشنهاد اصالح  جايگزين 

بايد در چارچوب موضوع اصلي باشد. 
طبق رويه عرفي جاري  در سازمان موقت »گروه هم انديشي عرف پارلماني« و تا تصويب آئين نامه هاي گروه، 
فراخوان اجالس ها، عصر روز جمعه ي ماقبل اجالس از طريق ايميل  براي اعضاي ارسال مي شود و هنوز 

گروه تكليف اعضايي كه دريافت اسناد گروه را اعالم نمي كنند، تعيين نكرده است. 
خاطر نشان مي شود اين يادوري جنبه قانوني ندارد و نيازي نسيت اعضاء دريافت آن را به منشي موقت اعالم 

كنند. 
عين همين نامه به صورت چاپخور نيز پيوست شده است

قربان شما.

تا امروز سه پيشنهاد براي درج در فراخون در ذهن دارم:
1. پينشهادي مبني بر دادن مجوز براي استناد و ارجاع و نقل تجربه ها، عملكرد و مصوبه هاي گروه مگر آنكه 

با تصويب گروه محرمانه تلقي شده باشد و ذكر نام اشخاص بعد از كسب موافقت از آنان.
2. پيشنهاد مبني بر تعيين نصاب سازمان موقت با حضور حاضران در هر زمان

3. اينكه ارسال از طريق ايميل قانوني است و نيازي به اعالم دريافت نيست و عذر اعضاء هم پذيرفته نيست 
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مگر آنكه شكل جايگزيني مطرح كنند. 

بعد از تصويب پيشنهاد يك باالست كه تالش براي نشر اخبار كادرها و رفع مشكل شروع خواهد شد. 

در فراخوان اجالس آتي جنبه هاي حقوقي و پارلماني بررسي خواهد شد. 

خانم رئيسي: يك فيلسوف زبان بلد
امروز وقتي اين يادداشت ها را مي نوشتم خانم رئيسي به من زنگ زد تا نظرم را در مورد چند لغت انگليسي 
از اساسنامه انجمن ملي پارلمانتارين هاي آمريكا بپرسد. در جريان گفتگو با اين خانم بود كه فهميدم نيت 
خواني من در مورد كادر معلمان به احتمال بسيار زياد غلط بوده است و خانم رئيسي هم يك مترجم قابل و 
يك فيلسوف حرفه اي است كه به طرف عرفان تغيير جهت داده است. آنچه كه خانم رئيسي در مورد كارهاي 
كادرها معلمان برايم گفت نه فقط ارزش نقل دارد بلكه نشان مي دهد كه اين جنبش با چه سرعتي فراگير 
مي شود. اما ديگر خواب امان ادامه كار نمي دهدم. نيم ساعت از نيمه شب گذشته است. بقيه گزارش را فردا 

روايت خواهم كرد. 
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چهارشنبه 26 تير 1392
ديروز در حاليكه مشغول نوشتن گزارش مالقات با دكتر نجفي بودم خانم رئيسي زنگ زد و صحبتمان حدود 
يك ساعتي طول كشيد و در هر مرحله از اين گفتگو بود كه من بيشتر و بيشتر يقين مي يافتم كه خانم رئيسي 
نيز يك شخصيت بسيار مهم از جنبش كادرها خواهد شد. در جريان همين گفتگو بود كه كشف كردم بر 
خالف تصوري كه رفتار بي تكلف و فروتنانه اين زن در مخاطب ممكن است ايجاد كند، او يك متفكر جدي، 
يك فعال واقعي و يك انسان متعال است. اميدوارم گزارشي كه در ادامه از اين گفتگو مي نويسم بتواند حق 

مطلب را در مورد اين زن كه به نظرم تعدادشان با سرعت رو به افزايش است ادا كند. 

همچنين، پريروز عصر كه بعد از گفتگو با دكتر نجفي مشغول نشخوار حرف هاي خودم بودم، منشي مهندس 
بحرينيان زنگ زد. تعجب كردم. سال ها بود كه ارتباطمان قطع شده بود. خانم مرتضوي گفت: من هم تعجب 

كردم. نمي دانم چكار دارد. 

يكي نفر از سه تفنگ دار
آشنايي من با مهندس بحرينيان به قبل از انقالب برمي گردد. او بردار نامزد يكي از دوستان قبل از انقالب من 
بود كه با آن دوست در پرورشگاه فرح پهلوي آشنا شدم. بعد از اخراج از آن پرورشگاه، به اتهام فعاليت هاي 
ضد سلطنتي،  دوستي ما ادامه يافت تا اينكه پيش از انقالب به آمريكا رفت و بعد از انقالب به عنوان هوادر 
يك سازمان كمونيستي به ايران برگشت و تعدادي از جزوات و كتاب هاي آن سازمان كمونيستي را هم با 
استالينيسم در تمام وجوه سياسي، علمي و  با  خودش آورد. مهم ترين خصوصيات آن جزوات مخالفتشان 
فرهنگي بود. من هم كه پيش از آن و در داخل كشور به يك ضد استالينيسم آشتي ناپذير بدل شده بودم از آن 
جزوات خوشم آمد و دوستي ما در سطح سياسي هم ادامه يافت و با بردار نامزدش كه حاال همسرش شده 
بود - يعني با آقاي مهندس بحرينيان- كه او هم هوادر همان جريان فكري شده بود و از قبل از انقالب با او 

هم آشنا شده بودم ادامه يافت. 

مهندس بحرينيان كه قبل از انقالب دانشجوي دانشگاه علم و صنعت بود، بعد از انقالب و به ناچار و به 
داليلي كه مايل نيستم در اين نوشته به آن ها بپردازم مجبور شد از آن سازمانك كمونيستي فاصله بگيرد و به 

صنعت بپردازد. من هم كه دستگير شدم و به زندان رفتم. 

سال ها بعد از زندان بود كه مهندس بحرينيان به عنوان يكي از مؤسسان و از اعضاي با نفوذ انجمن سازندگان 
قطعات و مجموعه هاي خودرو به هيأت مديره آن انجمن پيشنهاد كرد كه »قطعه سازان خودرو« نشريه آن 
انجمن را من منتشر كنم. هيأت مديره انجمن قبول كرد و من چندين سال به عنوان سردبير نشريه قطعه سازان 
خودرو با تعدادي از اعضاي هيأت مديره انجمن همكاري نزديك داشتم. اين عده، به مرور يكي از بهترين و 
اخالقي ترين فراكسيون هيأت مديره انجمن را شكل دادند:  بحرينيان، شهرياري و رزم خواه. اين سه نفر، كه 
به خطر نزديكي هاي اخالقي و فرهنگي با هم نزديك تر از ديگر اعضاي هيأت مديره بودند، به همكاري هاي 
اقتصادي نيز دست زدند و به نظرم به عنوان هسته اصلي طرح ها و ايده هاي مهم انجمن قطعه سازان عمل 

مي كردند. 

از هنگامي كه من با كتاب دستورنامه رابرت آشنا شدم، همين سه نفر از جمله كساني بودند كه من از ميان 
كل قطعه سازاني كه مي شناختم، براي معرفي قانون پارلمان به آنان انتخاب كردم. هر سه نفر استقبال كردند. 
اما هنگامي كه تشكيل گروه هم انديشي عرف پارلماني جدي شد، بحرينيان با اين استدالل كه واقعًا نمي رسد 
مسؤليت جديد قبول كند از حضور در گروه هم انديشي عرف پارلماني، به همين دليل خودداري كرد و من 
هم بدون هيچ دلخوري قبول كردم. چون، بحرينيان بخش مهمي از وقت خود را صرف فعاليت هاي اجتماعي 
مي كند و در دوره مورد بحث به عنوان رئيس يكي از مهم ترين كميسيون هاي اتاق ايران فعاليت مي كند و 
همراه با نيروهايي كه در دفتر خودش سازمان داده است تغذيه فكري و نظري اتاق را در كنار شخصي مانند 

دكتر نهاونديان كه بسيار با هم رفيق شده اند، برعهده دارد. 
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با اين همه، به داليلي كه هيچ وقت با صراحت به من نگفت، از من فاصله گرفت. به تلفن هايم جواب نداد. 
به نامه هايم جواب نداد. از طرق مختلف به او سالم مي رساندم جواب نمي داد و من به اين نتيجه رسيدم كه 
خوب. با من قهر كرده است. و بر اساس تئوري مديريتي آقاي ايزاك آديزيس، خدا نكند يك كارآفرين »نه« 
بگويد. چون »نه« او واقعًا »نه«  است. من هم ديگر روي اسم بحرينيان يك خط قرمز كشيده بودم. هرچند او 
را فردي توانمند مي دانستم كه اگر مي شد حمايتش را از قانون پارلمان كسب مي كرديم خيلي ارزش داشت. 
اما ديگر كاريش نمي شد كرد. به هر دليل اين كارآفرين بزرگ به اين قانون - يا به عبارت بهتر - به عرضه 

كننده ي آن - »نه« گفته است. 

اهميت بحرينيان
فكر مي كنم با همين توضيح مختصر بايد اهميت فردي مثل بحرينيان براي ترويج قانون پارلمان مشخص شده 
باشد. براي بهتر پي بردن به اهميت او بايد به يك تجربه ي ديگر او هم اشاره كنم و بگويم كه او مؤثر ترين و 
مهم ترين شخصيت بنيان گذار »جمعت توليدگرايان ايران« بود كه با فراكسيون  مشهدي ها در مجلس تأسيس 
كرد و اصرار داشت كه نشريه آن جمعيت را هم من منتشر كنم و نخستين شماره ي آن را هم من منتشر كردم 
اما در نحوه ي اداره ي آن جمعيت اختالف افتاد و نشريه را بعدها كسان ديگري منتشر كردند و بعد از حذف 
فراكسيون مشهدي ها از مجلس پرونده ي آن جمعيت هم به رغم تالش هاي هسته ي مؤسس اصلي بسته شد: 
نمونه ي ديگري از احزاب سياسي كه حاكمان براي حفظ قدرت بعد از اتمام مدت تأسيس مي كنند و معموالً 
هم به نتيجه نمي رسد. چون پويايي رفتار هنگامي كه در قدرت باشي با اين پويايي در هنگامي كه از زين 

افتاده باشي از زمين تا آسمان فرق مي كند.  

من  با  مي خواهد  بحرينيان  مهندس  مرتضوي گفت  وقتي خانم  كرد  تصور  مي توان  بهتر  مقدمه  اين  ذكر  با 
صحبت كند چه حالي پيدا كردم: زدم زير خنده. چي شده خانم مرتضوي؟ رفيق ما چه اش شده است؟ جواب 
داد: واهلل من هم نمي دانم. پرسيدم: كار و بار كسب و كارتان چطور است؟ مي دانستم مرتضوي هيچوقت 
اطالعات معنا داري بيرون نمي دهد. اما حتي از لحن او هم مي شد فهميد اوضاع اقتصادي بنگاه هاي رفيقمان 
چگونه است و البته سال هاست كه خراب است. به هر حال، خيلي حساس شدم تا دريابم علت تماس مجدد 

بحرينيان چيست؟ چون به قول يكي از دوستان مشترك، او بدجوري روحيه ي كاسبكارانه پيدا كرده است. 

وقتي ارتباط را با مهندس برقرر كرد اولين سؤالي هم كه از او پرسيدم  همين بود: اسم من را خط زده بودي. 
چي شد دوباره ياد من كردي؟ و او هم خيلي ساده جواب داد: داشتم دنبال تلفن كس ديگري مي گشتم. اسم 
تو را ديدم گفتم يك زنگي بزنم حالت را بپرسم. راستش خيلي خوشحال شدم. يك رابطه ي حدود چهل ساله 
بدون هيچ دليل موجهي قطع بشود واقعًا تأسف آور است. اما دست كم يكي از داليل سنگين شده اين رابطه 
به يادم آمد: حمايت او از شخص خامنه اي با اين توجيه كه در چنين جوامعي چنين رهبراني گريز ناپذيراند. 
و من خيلي تند با او برخورد كردم: آخرش داري از جبهه ي استبداد ديني حمايت مي كني. در حاليك سرمنشأ 
تمام گرفتاري ها از همان جاست. اگر به عنوان صاحب كارخانه بگويي مجبوري اين طور حرف بزني و گربعد 

از اين بحث بود كه من روي اسم او خط كشيدم. اما قهر نكردم. 

درد مشترك زبان نامشترك
با اين همه، در ادامه ي گفتگو به اين اشاره كرد كه وقتي او نظريات يكي از اقتصاددانان را در مورد علت عقب 
ماندگي كشورهايي مثل ايران مطرح كرده بوده است، من در جواب به او گفته ام، اين ها مسأله من نيست و 
عالقه اي به آن بحث نشان نداده ام و اين را به عنون خودخواهي من تلقي كرده است. در حاليكه او از افرادي 
مثل من كه به دنبال درمان عقب ماندگي هاي جامعه ايران هستند توقع دارد تا به نظرات و راهكارهاي يكديگر 
توجه كنند. چون تا وقتي گروه نخبگان به حرف هاي يكديگر توجه نكنند، قادر نخواهند شد زبان يكديگر 
را بفهمند و با هم روي يك برنامه ي مشخص براي رفع مشكالت ملي همكاي كنند. بله. اين دقيقًا مشكل 
مردم ايران و به خصوص مشكل نخبگان ايران است و اتفاقًا به همين دليل من هم از مهندس بحرينيان انتظار 
داشم كه او هم از قانون پارلمان به عنوان دانش و مهارت ايجاد همكاري و هم انديشي و روش عاالنه براي 
رسيدن به تصميم مشترك در بين نخبگان حمايت كند اما او هم درست مثل من گفت: مسأله من قانون پارلمان 
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نيست. من برايش توضيح داده بودم: مهندس، نخبگان ايراني حتي براي رسيدن به يك استراتژي واحد و ايجاد 
تعهده به اجراي آن نياز به يك روش حل اختالف دارند؟ اما موفق نشدم او را قانع كنم. شايد به اين دليل 
كه روش هاي ديگري هم براي ايجاد تفاهم در مورد مفاهيم كليدي استراتژي وجود دارد كه ارتباطي به قانون 
پارلمان ندارند. به هر حال، احساس كردم اصرار ما براي قانع كردن يك ديگر به نوعي جنگ قدرت بدل شده 
است و در حاليكه مهندس رزم خواه و به خصوص مهندس شهرياري از هواداران پر و پا قرص قانون پارلمان 
شده اند، نفر سوم اين سه تفنگدار از همكاري با ما دريغ كرد. حاال هم كه زنگ زده حالم را بپرسد بهتر است 
زخم اختالفات قديمي را تازه نكنيم و از اوضاع خود حرف بزنيم. در نتيجه وقتي از حال و احوال من پرسيد 
در جواب گفتم: امروز صبح پيش دكتر نجفي بودم و حدود دو ساعتي به من وقت داد تا قانون پارلمان را به 

او معرفي كنم. در اينجا بود كه براي اولين بار بحرينيان گفت كه دكتر نجفي از اقوام ماست. 

شوهر دختر عمو
و در ادامه توضيح داد كه او شوهر دختر عموي من است اما در تمام مدتي كه وزير بود من هيچ تالشي 
براي نزديكي با او نكردم تا شائبه ي سوء استفاده از قدرت پيش نيايد. بعد گفت: مي داني كه او از دانشجويان 
نخبه ي رياضي در آمريكا بود و مرد بسيار با هوشي است. تأييد كردم و پرسيدم: از كابينه چه خبر؟ جواب داد: 
هچ خبر دقيقي ندارم. هيچ خبري به بيرون درز نمي كند. ولي ما با وزاراي دوره رفسنجاني هم مواق نيستيم. 

مي دانستم اين روزها منظورش از »ما« اعضاي اتاق ايران است. در حاليكه قباًل وقتي مي گفت »ما« منظورش 
قطعه سازان خودرو بود. برايم توضيح داد بسياري از مشكالت امروز ناشي از تصميمات غلطي است كه در 
زمان همين افراد گرفته شده است. فكر مي كنم منظورش از »همين افراد« وزاري دوره رفسنجاني و خاتمي 
بود. بعد ادامه داد كه بايد افراد جديدي وارد كابينه شوند تا فكر نكنند در مملكت قحط الرجال است. احتماالً 
دنبال اين هستند كه افرادي مانند نهاونديان را وارد كابينه كنند. اما فكر نمي كنم نهاونديان به كم تر از رياست 

جمهوري رضايت بدهد. البته اين نظرم را كه در ذهنم گذشت به زبان نياوردم. 

عارضه يابي كارشناسان دانشگاه هاروارد از وضعيت ايران
موضوع ديگري كه در اين گفتگوي كوتاه مطرح شد، تأكيد او بر درستي نظراتي بود در مورد ايران كه از 
سوي كارشناسان دانشگاه هاروارد مطرح شده است. اين افراد براي بررسي برنامه هاي توسعه زمان شاه به 
ايران مي آيند و - چه بسا براي نخستين بار - متوجه تفاوت هاي عظيم بين مردم ايران و مردم كشورهاي غربي 
مي شوند و به اين نتيجه مي رسند كه آنچه به عنوان دانش مديريت و به خصوص دانش مديريت دولتي در 
غرب شناخته مي شود بر اساس مناسبات جاري در ميان مردم غرب ساخته و پرداخته شده است. در حاليكه 
بين مردم ايران چنين مناسباتي اصاًل وجود ندارد بلكه برعكس مناسباتي برخالف آن مناسبات حاكم است. 
به همين دليل مفاهيمي مانند برنامه ريزي و بودجه بندي و از اين قبيل در فضاي جامعه ايران بي معنا هستند. 

نظرات اين گروه از كارشناسان دانشگاه هارودارد و گروه ديگري كه پيش از آنان در اوايل دهه ي چهل در 
ايران بوده اند در چهار كتاب )به گفته بحرينيان(  در همان سال ها منتشر شده است كه فقط يكي از آن ها به 
فارسي ترجمه شده است و من آن را با دقت خوانده ام و يكي از ديگر از كتاب هاي آنان را تيز به زبان انگليس 
خوانده ام و هر دوي اين كتاب ها را بحرنيان به من داده بودند. در اين زمينه توافق من و بحرينيان خيلي زياد 
است. اما تمركز من روي ترويج قانون پارلمان به ويژه در ميان مردم فاقد قدراست در حاليكه تأكيد مهندس 
بحرينيان فشار روي مقامات حكومتي براي وادشتن آنان به اتخاذ تصميم ها و سياست هاي اقتصادي است كه 
منجر به توسعه و رشد شود. در حال حاضر من فكر مي كنم هركس به سهم خود مي تواند در جهت بهبود 
جامعه تالش كند و انواع اين تالش ها مأجوراند. اما به رغم صحبت هاي پريروز مهندس بحرينيان، احساس 
باقي است و من معتقدم حتي اگر همين مردم و نخبگان قانون  كردم اختالف روش هاي ما به قوت خود 
پارلمان را بيامزوند و اين مهارت به دانش فني براي خلق قواعد در تمام سطوح منجر شود، بعد از آن است 
كه مي توان انتظار داشت مردم وارد روند تاريخ و تغيير تاريخ شوند. البته اين نكات را در گفتگو با بحرينيان 
مطرح نكردم. اما پرسيدم: هنوز فكر مي كنم اتاق به قانون پارلمان نياز ندارد و او كه مي كوشيد به لحن اش 
حالتي از تأسف و در عين حال بي نياز بدهد، كلمه »نه«  را خيلي كشيده ادا كرد تا به آن معناي زمان حال 
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استمراري بدهد: هنوز هم به اين چيزها نيازي ندارند. من به اين جمع بندي رسيدم كه در اين صورت حاال 
حاال بايد بدوند. و البد بحرينيان هم به اين نتيجه رسيد كه داود، تو هم حاال حاال بايد بدوي  ها؟ 

سراغ گيري از دكتر معين
در اين جاي بحث بود كه مهندس بحرينيان سراغ دكتر معين را گرفت. البته به عنوان يكي از بنيان گذاران گروه 
هم انديشي عرف پارلماني. من قباًل براي مهندس بحرينينان از نقش دكتر معين در دعوت از افراد براي ايجاد 
يك سازمان دائمي براي حمايت و ترويج عرف پارلماني براي بحرينيان صحبت كرده بودم. البد مي خواست 
بداند هنوز هم دكتر معين ارتباطش را با ما حفظ كرده است يا نه؟ چه جوابي مي توانستم بدهم؟ دكتر معين 
هنوز خودش را عضو گروه مي داند ولي عضوي كه قادر نيست يا نمي تواند در مجامع آن شركت كند. اما اين 
جواب را به بحرينيان ندادم و در عوض از تشكيل نخستين كرسي قانون پارلمان صحبت كردم كه قرار است 
از فارغ التحصيالن دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت فارغ التحصيل مي شوند امتحان بگيرد و به آنان 

گواهينامه بدهد. فكر كردم شايد اين خبر براي او جالب تر باشد. 

ارسال كارنامك شماره يك
نمي توانستم علت  هنوز  اما  كردم.  نشخوار  را حسابي  بحرينيان  مهندس  با  گفتگوهايمان  تلفن  قطع  از  بعد 
نمي تواند  آدم  ماجراها  اين  در  اما  است.  نيت خواني ممنوع  كنم.  را درك  بحرينيان  مهندس  تماس سرزده 
بي خيال باشد. به همين خاطر احتماالت زيادي را در نظر گرفتم. اينكه برخي مثل شهرياري و رزم خواه از 
اهميت قانون پارلمان صحبت كرده باشند، كساني در اتاق اين نكته را طرح كرده باشند، نشريه اخبار كادرها يا 
دستونامك را برايش فرستاده باشند. اما هيچ شاهدي نداشتم تا هر يك از اين حالت هاي ذهني را، يا هيچ كه 
يك فرضيه را به فرضيه ديگر عالب كند. به همين خاطر تا ديروز دست نگه داشتم تا اينكه سرانجام نخستين 
شماره »دستورنامك« را ديروز براي بحرينيان هم ارسال كردم و نشاني ايميل او را هم در فهرست ايميلي كه 
زير نامه »دوستان« گنجانده شده اند، اضافه كردم. نفس احياء اين رابطه ارزشمند است. و من اميدوارم بحرينيان 

هم به ضرورت قانون پارلمان زودتر و بهتر پي ببرد و باز هم به همكاري 40 ساله ادامه دهيم. 

فيلسوفي كه عارف شد
خانم رئيسي با موهاي زرد )يا زرد رنگ شده( و صورت سفيد و ظريف و صدايي آرام از نخستين مالقاتي 
كه به عنوان يكي از اعضاي كادر معلمان با او داشتم، تصويري از خودش در ذهنم به جا گذاشت كه آخرين 
گفتگوي تلفني با او كه ديروز انجام شد، آن را به طور كامل زير و رو كرد. حاال حدس مي زنم او يكي از 
جدي ترين زنان براي ترويج قانون پارلمان در ايران خواهد شد. در حاليكه قباًل اين حس را داشتم كه او همراه 

با جمع به كارگاه آمده است و از خودش اراده اي قوي ندارد. چه تصور غلطي. 

ديروز گرم نوشتن گزارش گفتگو با دكتر نجفي بودم كه تلفن زنگ زد. انتطار نداشتم خانم رئيسي باشد. چون 
تصور مي كردم گروه معلمان بعد از آخرين اجالس كارگاه آموزش دستور نامه رابرت ديگر در دفتر پيدايشان 
هم نخواهد شد. اما خانم رئيسي بود و زنگ زده بود تا در مورد معناي چند اصطالح از اساسنامه انجمن ملي 
پارلمانتاريان هاي آمريكا با من مشورت كند. تعجب كردم. من اساسنامه را به خانم رئيسي دادم تا ترجمه كند 
و به عنوان يك نمونه از اساسنامه ي سازمان هاي مشابه مورد بررسي گروه قرار بگيرد. اما اين پيشنهاد مال 
موقعي بود كه گروه تصميم داشت يك انجمن پارلمانتارين هاي ايراني را تأسيس كند. در حاليكه گروه در 

دهمين اجالس اعالم كرد كه دهمين جلسه آخرين جلسه گروه باشد. 

اين نكات را براي خانم رئيسي توضيح دادم و پرسيدم مگر فعاليت گروه خاتمه نيافت؟ در پاسخ به من گفت 
ولي گروه تصويب كرد كه از اين پس به صورت ماهانه جلسه تشكيل شود. حق با او بود. اما اين پيشنهاد 
را من مطرح كردم. آن هم وقتي كه گروه اعالم كرد كه ديگر نشستي نداشته باشد. وقتي من علت را پرسيدم 
توضيح داديد كه جلسات كانون معلمان را مي خواهيد فعال كنيد و ديگر نمي رسيد و از اين جور حرف ها. 
بعد من گفتم حيف است. شما به جاي هفته اي يكبار مي توانيد هر دو هفته يا حتي هر ماه و شش ماه يكبار 

بياييد.  و شما هم قبول كرديد. 
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اما خانم رئيسي بار ديگر با خونسردي جواب داد بله. ولي ما هم قبول كرديم و قرار است جلسات به صورت 
ماهانه اداه يابد. 

من ياد تصميم هاي متعددي افتادم كه گروه اتخاذ كرده بود و بعد بدون رعايت تشريفات تصميم هايش را 
عوض كرده بود. بعد به خانم رئيسي گفتم: ببينيد خانم رئيسي، من احساس مي كردم كه تصميمات شما در 
جلسات كارگاه بيشتر نمايشي بود و احساس  مي كردم كه تصميم هاي واقعي شما خارج از اين كارگاه و به 
شيوه ي خاص خودتان گرفته مي شود. و اصاًل هم برايتان مهم نبود كه در كارگاه چه تصميم ي به صورت گروه 
اتخاذ شده است. شما تصميم هاي كارگاه را يك فعاليت آموزشي تلقي مي كرديد و نه تصميم جدي. در گروه 
رأي دست ها و رأي قلب هاي شما يكي نبود. و اين خيلي برخورنده بود و من ناراحت شدم. مكث كردم تا 
واكنش او را ارزيابي كنم. سكوت كرد. من ادامه دادم: ما تصويب كرده بوديم كه گروه تا تدوين اساسنامه يك 
انجمن پارلمانتارين به صورت آزمايشي به فعاليت خودش ادامه دهد. اما شما در نشست قبلي ناگهان پيشهاد 
قبلي را ناديده گرفتيد. البته من هنوز درسش را نداده بودم. به همين خاطر گله اي هم ندارم. اما اگر قرار بود 
پيشنهاد خالف پيشنهاد مصوب قبلي بدهيد تشريفاتي داشت كه رعايت نشد. االن هم تصميم با خود شماست. 
اما اگر قرار نباشد كه كار را ادامه دهيم، در آن صورت ديگر ترجمه اساسنامه موردي ندارد. خانم رئيسي در 
ادامه توضيح داد تا آنجا كه من مطلع هستم، اين دوستان در ادامه همكاري با شما كاماًل جدي هستند. حتي 
جلسات يكشنبه هاي خودشان را به مطالعه ي گروه كتاب دستورنامه رابرت اختصاص داده اند و قرار است 

مشكالت احتمالي خودشان را در جلسات ماهانه با شما در ميان بگذارند. 

با تعجب پرسيدم: يعني دوستان مي خواهند به آموزش قانون پارلمان ادامه دهند؟ در جواب من گفت: تا آنجا 
كه من مطلع هستم و در جريان تصميم گيري آنان شركت داشته ام، قانون پارلمان براي آنان بسيار بسيار جدي 
است و كاماًل مصمم هستند كه در تمام نشست هاي سازمان هاي خودشان آن ها را رعايت كنند و همين حاال 
هم وقتي جلسه مي گذارند بر اساس همان قواعد كه شما آموزش داديد عمل مي كنند و تصميم دارند كه اين 
قواعد را به ديگران هم آموزش بدهند. به همين خاطر دنبال تدوين طرح درس هم هستند كه به شما نشان 
ايجاد شده بود. خيلي فرق داشت.  با تصوراتي كه در ذهنم  تا تكميل شود. خبر هايي كه مي شنيدم  بدهند 
خوشحال شدم. و گفتم: خانم رئيسي اين ها خبرهاي بسيار خوبي است كه از شما مي شنوم. فضا كاماًل عوض 
شده بود و وظيفه من بود كه آن پيشداوري علط را تصحيح كنم. گفتم: بسيار خوب. اگر قضيه جدي است 
مي خواستم خدمت شما نكته اي را عرض كنم و از شما خواهش كنم به ساير دوستان و به خصوص به خانم 

نقي ئي هم منتقل كنيد. 

كرسي قانون پارلمان
در ادامه برايش توضيح دادم كه ما يك كرسي قانون پارلمان مركب از 5 نفر از شخصيت هاي ملي كه از يكسال 
پيش اين قوانين را تمرين كرده اند تشكيل داده ايم و قرار است تمام كساني كه از دفتر كادرها فارغ التحصيل 
مي شوند اين كرسي از آنان امتحان بگيرد و به آنان گواهينامه بدهد. من مي خواهم از اعضاي كارگاه معلمان 

تقاضا كنم كه به مرور به اين كرسي امتحان بدهند و گواهينامه بگيرند. 

بعد من بار ديگر به تشريح اهميت اجتماعي قانون پارلمان به مثابه دانش فني و تكنولوژي و روش خلق 
قواعد عادالنه گروهي در برابر تحميل قواعد استبدادي پرداختم و نتيجه گرفتم با چنين رويكردي به قانون 
پارلمان، همكاري تمام كساني كه قانون پارلمان را فرا مي گيرند مي تواند براي اصالح بسياري از جنبه هاي 
روابط انساني ادامه يابد به همين خاطر من دوست دارم كه با تمام دوستان شما و ساير كساني كه به مرور 
با اين قانون آشنا مي شوند يك شبكه گسترده اجتماعي ايجاد كنيم و در چارچوب قواعد همين قانون با هم 
همكاري كنيم. در واكنش به صحبت هاي من خانم رئيسي گفت تا آنجا كه من متوجه شده ام تمام دوستان نيز 
همين طور فكر مي كنند. من خودم هم برايم بسيار جالب است و حتمًا همكاري با شما را ادامه خواهم داد. 

ادامه گفتگوي ما در فضاي بسيار مثبتي جريان يافت. من گزارشي از گفتگو با دكتر نجفي ارايه دادم و سعي 
كردم نكاتي را براي خانم رئيسي نقل كنم كه برايش جالب باشد. از جمله به اين نكته اشاره كردم كه دكتر 
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نفي هم از طرح درس سؤال كرد  اما من جواب دادم كه طرح درس بايد متناسب با نياز داوطلبان و متقاضيان 
مختلف به شكل مختلف تدوين شود. نمي توان يك طرح درس براي هر نوع مخاطبي تدوين كرد. بعد ادامه 
دادم فرض كنيم اگر قرار باشد قانون پارلمان را به يك انجمن مستقر آموزش بدهيم، رئيس هيأت مديره 
ممكن است به 10 جلسه آموزش نياز داشته باشد،  در حاليكه اعضاي هيأت مديره 5 ساعت آموزش بيشتر 
نياز نخواهند داشت و براي ساير اعضاء انجمن كه سالي يك بار در مجمع شركت مي كنند حداكثر ي ساعت 

آموزش كفايت مي كند. 

در ادامه به تجريه كارگاه معلمان اشاره كردم و گفتم در همين كارگاه شما، برنامه ي من اين بود كه مسير ايجاد 
يك سازمان دائمي را از اول تا آخر به صورت آزمايشي و تمريني دنبال كنيم و پا به پاي هر مرحله، قواعد 
همان مرحله را هم توضيح بدهم و شما هم تمرين كنيد. به همين خاطر، بعد از آنكه كار كردن با قواعد ناظر 
بر پيشنهادها را تا حدودي ياد گرفتيد سراغ تدوين آئين نامه رفتيم. تدوين و تصويب خود آئين نامه مستلزم 
آن است كه قواعد بسيار زياد ديگري را بياموزيد و تمرين كنيد. به همين خاطر، براي گروهي كه مي خواهند 

يك سازمان دائمي ايجاد كند، طرح و روش درس متفاوت خواهد بود. 

درك متفاوت از طرح درس
فكر مي كنم االن كه بند باال را نوشتم متوجه شدم كه منطور معلمان از طرح درس چه بوده است. به نظرم 
در واقع آنان از من كتاب درسي مي خواهند كه موضوع را برايشان شرح داده باشد و معلمان همان مطالب را 
سر كالس بيشتر توضيح بدهد و تمرين كند. اگر منظور معلمان از طرح درس اين باشد، در آن صورت من 
از همان اول كار طرح درس را به آنان داده ام: كل كتاب. و چون كتاب خود آموز است همه مي توانند آن را 
بياموزند. و در كارگاه  نيز بر اساس مطلب كتاب، قرار است يك سازمان دائمي را به صورت آزمايشي ايجاد 
كنيم. بعد براي خانم رئيسي توضيح دادم كه به همين خاطر در نشست بعدي همه بچه ها بايد فصل مربوط به 

آئين نامه را بخوانند. چون قرار است تدوين يك آئين نامه ي آزمايشي را در كارگاه تمرين كنيم. 

ادامه ماجرا
آمريكا چقدر فوري  پارلمانتارين هاي  انجمن ملي  اساسنامه  از من پرسيد كه ترجمه  ادامه خانم رئيسي  در 
اساسنامه  كه  است  خوب  بنويسيم  اساسنامه  يك  خودمان  براي  است  قرار  وقتي  دادم  جواب  من  است؟ 
در  كه  نمي كنم  اما من تصور  براي همين مي خواهيم.  را  اسناسنامه  اين  كنيم.  مطالعه  را  مشابه  سازمان هاي 
يك جلسه كار ما با اساسنامه تمام شود. بنا بر اين خيلي عجله نداريم. بعد پرسيدم شما چند صفحه اش را 
ترجمه كرده ايد؟ گفت چهار صفحه. خيلي تعجب كردم. چهار صفحه اش را ترجمه كرده ايد؟ گفت: ولي من 
مدت هاست ترجمه را كنار گذاشته ام و به همين خاطر سرعتم كم شده است. با اين همه تا چند روز ديگر 
تمام آن را ترجمه مي كنم اما چون فعاًل كامپيوتر در دسترسم نيست مي دهم خانم اربابي حروفچيني كند و 

بعد براي شما ارسال مي كنم. 

پرسيدم: مگر قباًل شما مترجم بوديد؟ گفت بله. چي ترجمه كرده ايد؟ كتاب هاي فلسفي! خيلي تعجب كردم. 
مگر شما مطالعات فلسفي داريد؟ بله من از هند فوق فلسفه گرفته ام. چه كتاب هايي ترجمه كرده ايد؟  فلسفه 
ذهن و داليل اقدام ها. نام انگليسي اين كتاب ها را نيز برايم نقل كرد. منتشر هم شده است؟ گفت نه. گفتم 
اگر خواستيد منتشر كنيد من مي توانم به ناشر خوبي معرفي كنم. بعد برايم توضيح داد كه ترجمه ها را همسر 
سابق اش براي نشر به ناشر داده است. اما بعد كه از همسرش جدا شده است ديگر پيگير كار نشر كتاب ها 
نبوده و آن ها را رها كرده است. نام همسرش را پرسيدم. گفت. يك استاد معروف فلسفه. بعد از او پرسيدم: 
در حال حاضر با كدام مكتب فلسفي نزديك تر است؟ گفت من در حال حاضر به عرفان عالقه داردم. يك 

نوع عرفان خاص. 

در بخشي از گفتگو هايمان لغت ها و اصطالح هايي را كه دنبال معادل فارسي آن ها مي گشت با من در ميان 
گذاشت. در جريان بحث در مورد معادل اين اصطالح ها بود كه مطمئن شدم يك مترجم درست و حسابي 

است. از آشنايي با چنين بانويي خيلي خوشحال شده بودم. 
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پنجشنبه 27 تير 1392
ديروز در جريان گفتگوي تلفني با خانم نقي ئي يك مرحله ديگر در صورتبندي به نظراتم در خصوص فهم 
وضعيت ايرانيان به جلو رفتم. ده سال پيش و در جريان تهيه مطالب پانزدهمين شماره مجله »قطعه سازان 
خودرو« كه در مرداد 1382 منتشر شده است، و در نقد برنامه استراتژي توسعه صنعتي كشور كه آن روزها از 
سوي دكتر نيلي و همكارانش تهيه و منتشر شده بود، نكاتي را از سيد محمد بهشتي و سيد جواد طباطبائي 
نقل كردم و به اين جمع بندي رسيدم كه هنوز چارچوب مفهومي براي فهم بحران جاري در ايران معاصر را 
ايجاد نكرد ه ايم. اين نكته را دكتر طباطبائي گفته بود و من اين گفته را با گفته هاي سيد محمد بهشتي مقايسه 
كرده  بودم كه تقريبًا به همين واقعيت اشاره مي كرد و مي گفت كه ما هنوز ايرانيان را به عنوان اينكه كسان 
خاصي هستند نشناخته ايم. هر دو درست مي  گويند. من هم بيشترين تالشم اين بوده است كه در تاريكي 
روزني بيابم. و اين روز ها فكر مي كنم بعد از آشنايي با قانون پارلمان، به مثابه يك روش و يك فرهنگ براي 
خلق قواعد و اخذ تصميم و تعريف هنجار و قواعد رفتار اجتماعي و سازماني، حاال به آرامي دارم عمق 
فقدان اين روش و فرهنگ در ميان ايرانيان و پيامدهاي نبود اين روش در ميان اين مردم را درك مي كنم و به 
مرور متوجه وجود چيزي مي شوم كه اگر با اين مقاهيم و با اين روش و فرهنگ آشنا نبودم اصاًل نبود آن را 

در ميان ايرانيان نيز نمي توانستم درك كنم. 

درك چيزي كه نيست!
در مقدمه اي كه براي دومين شماره »اخبار كادرها« نوشتم، توضيح دادم كه بر خالف نظر آقاي سيد محمد 
بهشتي كه رجوع به قواعد عرف پارلمان را رجوع به مدنيت تعبير مي كند، رجوع به اين قواعد در واقع آغاز 
توليد مدنيت است. چون قبل از اين اصاًل مدنيت به معناي خلق قواعد و قوانين مدني در اين كشور سابقه 
نداشته است. در واقع مي توانم بگويم كه اين شانس تاريخي نصيب من شده است تا نبود چيزي را در ميان 
ملتم درك كنم كه بدون درك عميق قانون پارلمان به مثابه روشي براي خلق قواعد مدني، امكان نداشت بتوانم 
آن را درك كنم. حاال هم وقتي مي كوشم تا اين قضيه را براي ديگران توضيح دهم كاماًل متوجه مي شوم درك 

آن برايشان تقريبًا ممكن نيست. 

رويكردي براي فهم عمق ايران
حاال در پي مجهز شدن به چنين دستگاه مفهومي اي است كه مي توانم تمام رفتار افراد را با رويكردي كاماًل 
نو نقادي كنم و اشكال رفتارهاي آنان را برايشان توضيح دهم. مي توانم عمق روابط استبدادي جاري در تمام 
مناسبات اجتماعي را به صورت كامل درك كنم و حتي روابط و مناسبات آلترناتيو اين مناسبات غيرانساني را 
نه فقط تخيل كنم بلكه پيشنهاد كنم و حتي براي ايجاد و ساخت آن روابط ساز و كارهاي عملي و اجرايي 

ارايه دهم. 

خوشبختانه اين دستگاه مفهومي يك دستگاه مفهومي آكادميك صرف نيست و منجر به تغيير رفتار و رويكرد 
در تمام سطوح رفتاري در ميان ايرانيان خواهد شد. اين دستگاه مفهومي همچنين آموختني است و مي توان 
آن را به ديگران آموزش داد و تجربه هاي من تا اينجا نشان مي دهد كه بسياري از ايرانيان خوش جنس و 
شريف از آموختن اين قواعد استقبال هم مي كنند. بنا بر اين،  آشنايي با اين روش و با اين دستگاه مفهومي و 
پي بردن به عمق اين فاجعه كه ملت ما تا كنون فاقد اين دستگاه مفهومي بوده  است، هيچ جايي براي نااميدي 
نمي گذارد بلكه بر عكس، وقتي مي فهمم كه اين مشكل از طريق آموزش و پرورش رفع شدني است بسيار 

خوشحال و اميدوارم مي شوم.

به نظرم كشف اين دستگاه مفهومي براي يك ايراني مانند من كه در وسط تاريكي ايستاده است، امكانات 
بسيار عظيمي براي خلق انواع آثار جالب مي دهد. من هم عجله ندارم و براي اين كار كاماًل آماده ام. 

اين مقدمه را از اين جهت نوشتم كه بگويم اين روز ها افكارم در كدام جهت به پيش مي رود. اين پيشرفت در 
گفتگو با خانم رئيسي، با خانم نقي ئي، با دكتر نجفي، در نوشته هاي اين روزهايم و نيز در راه حلي كه براي 

رفع اختالف با جمالي مطرح كردم نمود مي يابد. 
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تحوالت عظيم در معلمان
بعد از آنكه با خانم نقي ئي تلفني حال و احوال كرديم من ساكت ماندم تا ببينم براي چه تلفن كرده است. 
حدس زدم بعد از گله اي كه از گروه نزد خانم رئيسي كرده ام، از گله هاي من با خبر شده و حاال زنگ زده 
از دلم درآورد. مكث كردم. او هم ساكت ماند. سكوت من به اين معنا بود: خوب. براي چه زنگ زده ايد؟ او 
متوجه سؤال من شد. بعد از ذكر القابي محترمانه، به من گفت:  ما تصميم گرفته ايم كه در نشست هاي روز 
يكشنبه خودمان كتاب دستورنامه را به صورت گروهي روخواني كنيم و بكوشيم از آن ها متوني ساده تهيه كنيم 
كه به آموزش آن  كمك كند. بعد در نشست هاي ماهانه روز چهارشنبه اين نوشته ها را در اختيار شما بگذاريم 
تا آن ها را تصحيح كنيد. مكث كرد. حاال او منتظر واكنش من بود. من هم با اين چاقو هاي بي دسته كه از سوي 
افراد كار آفرين ساخته مي شود كامالً  آشنا هستم. بهترين واكنش من تشويق آنان بود و شروع كردم به تشويق 
آنان. راستش خيلي هم خوشحال شدم كه كارگاه ها اين اندازه روي اين افراد تأثير گذاشته كه مي خواهند كتاب 
دستورنامه رابرت را با هم بخوانند و روي آن كار كنند. اما مي دانستم كه كارشان به جايي نخواهد رسيد. اما 
چرا بايد پيش داوري مي كردم و اسباب نااميدي آنان مي شدم؟ به همين دليل گفتم:  خبرهاي بسيار خوبي است 
و من بسيار خوشحال شدم. و بعد باز هم سكوت كردم. اين بار معناي سكوتم اين بود كه خوب. ديگر چه؟

من هم در ايميلم به آقاي هاشمي و هم در گفتگوهايم با خانم رئسي توضيح داده بودم كه بعد از گفتگوي 
خانم نقي ئي با آقاي دكتر نجفي، وي به من وقت مالقات داده و حدود 2 ساعتي كليات قانون پارلمان را به او 
معرفي كرده ام. حتي به خانم رئيسي پيغام دادم كه اين خبر را به خانم نقي ئي بگويد و حتي بگويد كه ما كرسي 
قانون پارلمان را تشكيل داده ايم و مي خواهيم از تمام فارغ التحصيالن امتحان بگيريم و به آنان گواهي نامه 
بدهيم. به همين دليل انتظار داشتم كه خانم نقي ئي از اين خبر ها مطلع باشد و در مورد آن ها صحبت كند. اما 
به سكوتش ادامه داد. آيا واقعاً  از اين خبرها مطلع نيست؟ نمي دانم. من باز هم به سكوتم ادامه دادم او هم 
حرفي نزد و فضاي سنگيني به وجود آمد كه تداوم آن را قشنگ نيافتم. گفتم: خير داريد كه دكتر نجفي به 
من وقت مالقات داد؟ به سؤال من جواب مستقيم نداد و در عوض پرسيد: برايم بسيار جالب است كه مردي 
مثل او كه اين روز ها خيلي سرش شلوغ است به شما وقت مالقات داده است. من خودم وقتي شما را به او 
معرفي مي كردم باورم نمي شد كه به اين زودي وقت مالقات بدهد. آن هم حدود دو ساعت! بعد از اين بود 
كه گفتگوي ما حول محور دكتر نجفي و مالقات با او ادامه يافت و حرف هاي زيادي رد و بدل كرديم كه 

فقط نكات مفيدش را كه به جنبش كادرها مربوط مي شود نقل مي كنم. 

درخواست پذيرش وزارت
خانم نقي ئي در صحبت هايش از جمله به اين اشاره كرد كه طي دو نشستي كه اخيراً همراه با حدود 30 زن 
و همين عده مرد با دكتر نجفي داشته است، دكتر نجفي از ضرورت تشكيل اتاق فكر براي بررسي مشكالت 
ايران صحبت كرده است و تأكيد كرده خودش ترجيح مي دهد به جاي قبول پست وزارت در اتاق فكر مشغول 
باشد و خودش اتاق فكر را براي حل مشكالت ايران مهم تر از پست وزارت مي دانسته است. خانم نقي ئي با 
ذكر اين شواهد مي خواست نتيجه بگيرد كه به نظر او براي شخصي مثل دكتر نجفي كه چنين اعتقاداتي دارد و 
اينطور عميق در پي فهم مشكالت ايران است، آشنايي با شما برايش خيلي مهم بوده است كه به رغم اين همه 
شلوغي با اين سرعت به شما وقت داده است تا با او مالقات كنيد. من هم فكر مي كردم خانم نقي ئي درست 
مي گويد. اما ادامه دادم ولي خانم نقي ئي شما هم در بازاريابي و عرض كردن محصول استاد هستيد. وگرنه من 
حدود يك سال است كه قانون پارلمان را دارم به كارشناسان ستاد شوراياري هاي شوراي شهر تهران آموزش 
مي دهم و از آنان هم خواسته بودم كه اين مسأله را به اعضاي شوراي شهر تهران معرفي كنند. آنان دست 
كم هفته اي يكبار اعضاي شوراي شهر و از جمله دكتر نجفي را مي ديدند. اما شما كه فقط يك مالقات چند 
دقيقه اي با او داشته ايد محصول را چنان عالي معرفي كرديد كه نجفي خريدار آن شده است. اين به مهارت 

شما در بازاريابي و روابط عمومي برمي  گردد. جداً در روابط عمومي نمره اش 20 است. 

خانم نقي ئي در همين گفتگو برايم توضيح داد كه در هر دو نشست يكي از دو نفري كه قرار بوده سخنراني 
كند و براي دكتر نجفي دليل بياورد كه بايد پست وزارت آموزش را بپذيرد او بوده است. اما خانم نقي ئي تا 
حد زيادي قانع شده است كه اگر او در اتاق  فكر هم فعال بماند براي ايران جه بسا مفيد تر خواهد بود. اينكه 
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اتاق فكر چيست؟ از چه كساني تشكيل شده است؟ چه اختياراتي دارد و قرار است چه بكند؟ سؤالي بودند 
كه نه من جواب آن ها را مي دانستم و نه خانم نقي ئي. به همين دليل اصالً  سراغ اين موضوع نرفتم. اما حدس 
زدم وقتي دو ساعت صحبت هاي سريع من كه پر از نكات فروان فلسفي،  تاريخي، سياسي، حقوقي و پارلماني 
بود، تقريبًا تمامش براي شخصي مثل دكتر نجفي تازگي داشت، البد بايد براي اعضاي اتاق فكر مورد نظر هم 
اين نكات جالب باشد. آيا اعضاي آن اتاق فكر سراغ من را هم خواهند گرفت؟ من مطمتون بودم تمام نكاتي 
را كه مطرح كردم دكتر رنجفي فهميد. اساسًا طوري مطرح كردم كه بفهمد. اما صرف گوش دادن به آن هم 
مطلب به اين معناست كه قدرت تحليل و قدرت خلق آن همه مطلب آن هم يك جا، به دكتر نجفي منتقل 
خواهد شد؟ قطعًا نه. در نتيجه حتي كمي انصاف حكم مي كند كه نجفي بعد از طرح موضوع در آن اتاق فكر 
بكوشد كه از من هم به عنوان يك عضو آن اتاق دعوت كنند. دعوت خواهند كرد؟ نمي توانم حدسي بزنم. 

به خاطرم آمد كه در پايان آن گفتگو دكتر نجفي از من پرسيد كه حقوق خواتده ام؟ گفتم: نه. بعد پرسيد: 
در اين باره با حقوق دانان صحبت كرده ايد؟ جواب دادم بله اما گويا ناراحت شدند كه چرا من اين ها را ياد 
گرفته ام و نه آن ها. برخورد افرادي مثل دكتر عيسي اميني و دكتر جهرمي در روزي كه براي معرفي قانون 
پارلمان نزد آنان رفتم مؤيد اين نوع نگاه است. هرچند ديگراني مثل سلطاني و خانم هما داودي و كيخسروي 

طور ديگري رفتار كرد ه اند. 

به هر جال، براي خانم نقي ئي بسيار مهم بود كه از واكنش دكتر نجفي نسبت به قانون پارلمان با خبر شود. 
تأثير  آنقدر در دكتر نجفي  به نظرم صحبت هاي من  او توصيف كردم و گفتم  براي  برداشت خودم را  من 
گذاشت كه سبب تغيير رويكرد در او نسبت به اين قضايا شود. بنا بر اين، با شناختي كه از او دارم با اطمينان 
مي گويم كه او در آينده نسبت به اين قضيه بي تفاوت نخواهد ماند و به يكي از اعضاي فعال اين حركت 
تبديل خواهد شد. خانم نقي ئي پرسيد آيا قرار مشخصي براي آينده گذاشتيد؟ گفتم من عمداً وارد اين عرصه 
نشدم. به اين دليل كه دكتر نجفي در شرايط خاصي قرار داد. اگر وزير شود، يك آينده قابل تصور است و 
اگر نشود آينده اي ديگر. به همين دليل بايد تا تعيين تكليف كابينه صبر كنيم و ببينيم كه او چه كاره خواهد 
شد. اگر پست آموزش و پرورش را بگيرد من مطئمنم كه از هيچ تالشي براي آموزش غيررسمي اين قواعد 

دريغ نخواهد كرد. 

تالش براي صورتبندي جديد
فكر مي كنم در اينجاي بحث بود كه سعي كردم مرحله ي جديد درك خودم از مردمي كه با قانون پارلمان 
آشنا نيستند را در گفتگو با خانم نقي ئي صورتبندي كنم. برايش توضيح دادم كه ذهنم ما چطور جهان را 
مي فهمد. هرگاه يك عالمت صوتي يا تصويري به ذهن ما وارد مي شود، به صورت صدا يا عالمت و يا بو 
حتي، در ذهن ما يك حركتي آغاز مي شود، يك موتوري شروع به كار مي كند، يك نرم افزاراي باال مي آيد يا 
يك المپي در تاريكي ذهن ما روش مي شود كه بعد مي گويم:  فهميديم. مثاًل ما صدايي را مي شنويم كه اين 
كلمه را تلفظ مي كند: »عاشورا«. خوب با شنيدن اين صدا در ذهن ما چه اتفاقي مي افتد؟ خودم به اين سؤال 
جواب دادم: هزاران اطالعات و خاطراتي و آگاهي هايي كه ما داريم با شنيدن اين صدا در دهنمان به حركت 
در مي آيد و تصور مي كنيم كه مفهوم »عاشورا« را درك كرديم. درست است؟ جواب داد: بله. خوب. حاال 
توجه كنيد شما در ميان گروهي ژاپني كه حتي يك بار هم كلمه »عاشورا« به گوششان نخورده باشد، اين 
كلمه را تلفظ كنيد و بگوييد: »عاشورا«. آنان از اين كلمه چه مي فهمند؟ مكث كردم تا به سؤالم واقعًا فكر 
كند. بعد خودم گفتم در ذهن يك ژاپني زير كليدواژه »عاشورا« هيچ اطالعاتي ذخيره نشده است. در نتيجه 
هيچ حركتي در ذهنش رخ نمي دهد . در نتيجه مفهوم »عاشورا« را نمي فهمد. خوب. حاال ما در ايران مي گويم: 
»قانون پارلمان«. البته مردم ما از كلمه قانون و از كلمه پارلمان شناختي دارند. اما از »قانون پارلمان« آنطور 
كه امروز ما با آن آشنا شده ايم، يا در واقع از »دستورنامه رابرت«  هيچ شناختي ندارند. درست است؟ جواب 
داد بله. گفتم خوب، دستورنامه رابرت يا قانون پارلمان فقط يك كلمه نيست. مثل همان كلمه عاشورا، پشت 
اين كلمه در فرهگ عرب نيز  يك تاريخ و يك فرهنگ و يك روش و يك شيوه ي زيست وجود دارد كه 
تبلور سياسي آن حكومت قانون است، تبلور حقوقي آن رعايت حقوق ديگران و حقوق افراد و حقوق بشر 
است كه در جامعه ما وجود ندارد. يك مهارت و دانش همگاني است كه گروه ها و جمعيت ها و جماعت ها 
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مي توانند با آن براي خودشان قواعد عادالنه خلق كنند و چون خودشان اين قواعد را خلق كرده اند به آن ها 
پايبند هم هستند و هر وقت بخواهند مي توانند خودشان آن ها را تغيير بدهند و اصالح كنند. اما در طول تاريخ 
چند هزار ساله ايران، قواعد و هجارهاي مورد نياز مردم را - چه قبل از اسالم و چه بعد از اسالم - روحاينت 
تغين مي كرده است و مردم هم مجبور بودند كه همان قواعد را كه به اسم شريعت مي شناسيم رعايت كنند. 
اما در دوره معاصر كه ميلون ها روستايي وارد شهرهاي بزرگ شده اند، نه اين مردم مهارت خلق قواعد مورد 
نياز خودشان را دارند و نه قواعد روحانيت كفايت مي كند. در نتيجه افراد براي خودشان و به سليقه خودشان 
و به مصلحت خودشان قانون و قاعده تعريف مي كنند و هركس از قاعده و دليل خودش اطاعت مي كند. اما 
اين قواعد هرگاه بر ديگري هم تحميل شود، ما با مناسبات و با قواعد استبدادي مواجه هستيم. و شاهديد 
كه در سراپاي جامعه، به جاي قواعد عادالنه اي كه به صورت گروهي و با موافقت گروهي و براي اعضاي 
همان گروه خلق شده باشد، ما با قواعد استبدادي مواجه هستيم كه يك فرد قدرتمند براي تحميل به ديگران 
و به صورت دلبخواهي وضع مي كند. يك مرد براي همسرش و براي فرزندانش قانون و قاعده تعيين مي كند. 
اما اين قواعد حتي اگر در قديم مناسب بود، امروز ديگر استبدادي است. اما نه فرزندان و نه همسران ديگر 
قواعد استبدادي را كه شوهرانشان تعيين مي كنند نمي  پذيرند. در نتيجه يا خانواده از هم مي پاشد يا در خانواده 
آشوب و بي قاعدگي حاكم است و يا روابط استبدادي كه غيرانساني است. خوب. در چنين شرايطي معرفي 
انساني جديد و عادالنه بين  اينكه به مردم آموزش بدهيم كه چطور روابط  پارلمان يعني  و آموزش قانون 
خودشان خلق كنند. مي بينيد كه كار ما از ايجاد يك سازمان صنفي يا يك حزب سياسي بسيار مهم تر است. 
وظيفه ي ما ايجاد مهارت خلق روابط انساني در ميان مردمي است كه روابطشان عمدتًا استبدادي و در نتيجه 
غير انساني است. به همين دليل از شما و گروه شما كه به نظرم بهترين و شريف ترين انسان هايي هستند كه 
در ششمين دهه ي عمرم با آنان آشنا شده ام  انتظار دارم كه در گسترش اين مهارت در ميان مردم با من و با 
ساير افرادي كه در اين حركت هستند همكاري كنيد. به خصوص كه شما معلم هستيد و مي توانيد اين كار 

را در ميان جوانان انجام دهيد. 

خلق دستگاه مفهومي براي فهم بحران
حتي وقتي مشغول صحبت بودم مي فهميدم كه دارم يك خطبه ي خوب و مؤثر براي خانم نقي ئي ايراد مي كنم. 
بعد از پايان خطبه ي طوالني مكث كردم. به نظرم رسيد دارم وارد مرحله ي نويني در كشفياتم مي شوم: خلق 
از مصاحبه هاي  اين عبارت را مديون يكي  ايران معاصر.  براي فهم بحران جاري در  يك دستگاه مفهومي 
دكتر سيد جواد طباطبايي بودم كه براي نوشتن يكي از مقاالت »قطعه سازان خودرو« آن را نقل كردم. آن روز 
منظور دكتر طباطبائي را خوب فهميدم اما متوجه شدم خود او هم هنوز اين دستگاه مفهومي را خلق نكرده 
است. در جريان صحبت با خانم نقي  ئي بود كه احساس كردم احتماالً در خلق اين دستگاه مفهومي از دكتر 
طباطبائي جلو افتاده ام و به زوي اين كار را خواهم كرد. بعد به خانم نقي ئي گفتم:  ببينيد خانم نقي ئي. ملت 
ما هنوز يك دستگاه مفهومي براي فهم بحراني را كه در آن عوطه ور است خلق نكرده است. من فكر مي كنم 
با آشنايي بيشتر با قانون پارلمان ملت با با اين دستگاه مفهومي براي فهم گرفتاري هاي خودش آشنا خواهد 
شد. و اين يك انقالب فكري بزرگ خواهد بود. مطمئن بودم كه فهم اين مطالب براي خانم نقي ئي خيلي 
سنگين بايد باشد. به همين خاطر سعي كردم با ذكر چند مثال مطلب را برايش روشن سازم. اما فكر نمي كنم 

موفق شده باشم. بحث را عوض كردم. 

بود و  پارلمان  قانون  آن ها گفتگو كرديم يكي تشكيل كرسي  ادامه صحبت در مورد  نكات ديگري كه در 
درخواست از اينكه اعضاي گروهشان امتحان بدهند و گواهينامه بگيرند. و ديگري اينكه همه با هم در ترويچ 
قانون پارلماني به همكاري ادامه دهيم. در مورد طرح درس هم بحث كرديم. اما خانم نقي ئي اين بخش از 
بحث را اين طور خالصه كرد: يا من نمي فهمم كه شما چه مي گوييد. يا شما نمي فهميد كه من چه مي گويم. 
بدون انكه از اين عدم فهم متقابل ناراحت شده باشيم با اين اميد كه در آينده خواهيم فهميد خداحاقظي 
كرديم. اما حدود نيم ساعت بعد دوباره زنگ زد و از من پرسيد كه آيا اگر بخواهد همراه با آقاي مرد و آقاي 
هاشمي در دفتر ما روزهاي سه شنبه براي بحث در مورد دستورنامه رابرت جلسه بگذارند به آنان اجازه خواهم 

داد؟ پاسخم روشن بود. خيلي خوشحال هم شدم. 
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سوگند نامه
يكي از ايده هايي كه امروز به ذهنم رسيد اين بود كه هر فارغ التحصيلي در مراسم دريافت گواهينامه سوگندي 
را قرائت كند. متن اين سوگند را بعداً  تدوين خواهيم كرد اما روي جنبه هاي اخالقي ترويج قانون پارلمان 
مربوط خواهد شد و پارلمانتارين ها را به مثابه يك پروفشن براي ترويج حق و عدالت و آزادي و حاكمت 

قانون و حقوق بشر و دموكراسي معرفي خواهد كرد. 

خطابه اي براي كرسي
نوشتن مقاله اي با عنوان باال نيز يكي از ايده هاي جديدم بود. اين مقاله براي اعضاي كرسي نوشته خواهد شد 
و چند مسأله را با آنان در ميان خواهد گذاشت. از جمله اينكه آيا خوب است ما اول كرسي تشكيل بدهيم 
و افرادي كه از كرسي درجه عالي مي گيرند به عضويت در سازمان هم انديشي عرف پارلماني دعوت شوند؟ 
به معناي ديگر آيا كرسي از سازمان ملي مستقل باشد، يا اينكه آن سازمان كرسي را انتخاب كند؟ كداميك از 

اين دو حالت بهتر است؟ 

مطرح شود.  گروه  در  مباحث  اين  كه  است  زود  هنوز خيلي  اما  مي كنم  فكر  باال  به سؤال هاي  روزها  اين 
مي ترسم آنان را گيج كند. اما مسائلي هستند كه در افق نزديك با آن ها مواجه خواهيم شد. 

معضل جمالي
معضل جمالي، به ويژه بعد از آنكه خيلي ساده به ارسال مجدد نامه اي جواب داد كه آن را دريافت كرده است 
وارد مرحله ي جديد شد. با توزيع نشريه مخالف است. فرصتي براي بحث و گفتگو هم تعيين نمي كند. بعد 
از آنكه گروه هم اعالم موافقت كرد نمي گويد كه خوب. حاال ديگر با اينكه من مخالفم اما چون گروه موافق 
هستند پس منتشر كن. من با صراحت و محترمانه از او پرسيدم با توجه به رأيي كه گروه داده چه دستوري 
مي دهيد؟ سكوت. چقدر؟ چند ماه؟ و چقدر غيبت و عدم حضور در جلسات؟ و حتي ندادن جواب به اين 

هم سؤال؟ 

اين سؤال ها به خصوص در روابط من و جمالي و به خصوص بعد از اينكه سه نفري با هم يك كار جمعي 
را شروع كرديم، سؤال هاي مهمي است. اينكه شما اين سؤال ها را مسكوت بگذاري، يا خودت را به نشنيدن 

بزني، كار گروه را مختل مي كني. به نظرم اين روش درستي نيست.

حتي توضيح هاي دكتر معين، مهندس عطارديان، و حتي مهندس بهشتي، و كيخسروي براي عدم حضورشان 
در گروه مطلقًا قانع كننده نيست. امروز به همين مسائل مي انديشيدم: هنگامي كه كار گروه را شروع كرديم 
نام افراد را به سايرين نشان مي دام و مي گفتم اين ها عضو اوليه گروه هستند. آيا شما هم مايليد در اين گروه 
باشيد؟ حتي دكتر معين با عضويت يكي از كانديداهاي اوليه مخالفت كرد و من هم ديگر از او دعوت نكردم. 
آيا اين موجه است كه فردي مثل دكتر معين كه يكي از اعضاي گروه 3 نفره دعوت كننده ي اوليه هستند، به 
هر دليل، وسط كار ديگر به حضور در جلسات ادامه ندهند؟  به رغم آنكه مي دانند نيامدنشان در گرو سبب 
مي شود كه گروه به نصاب نرسد؟ چندبار به صورت پي در پي جلسات ما به نصاب نرسيد و من اين مطلب 

را در صورتجلسات گروه قيد كردم. چطور اين افراد محترم قبح و زشتي اين قضايا را درك نمي كنند؟

وقتي به اين سؤال ها فكر مي كنم مي بينم نظرم نسبت به اين دوستان انتقادي است. بد سؤال بعدي اين است 
كه آيا من حق دارم در خاطرات خودم به اين مسائل بپردازم يا نه؟ 

فكر مي كنم مشكلم با جمالي اين باشد كه از نظر او من حتي در خاطراتم نيز اگر قرار باشد به تجربه هاي اين 
گروه اشاره كنم بايد از افراد گروه اجازه بگيرم. در حاليكه از نظر من افراد آزادند آنچه را كه مي خواهند در 
مورد ديگران بنويسند و فقط اگر به حيثيت فردي لطمه زدند آن فرد مي تواند به دادگاه مراجعه و درخواست 

خسارت كند. 
كشف جديد
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خالصه اينكه مدت هاست كه به موضوع جمالي فكر مي كنم. نزديك به سه ماه است كه با توزيع دومين شماره 
»اخبار كادرها« مخالفت كرده است. در عين حال هيچ نشستي هم نگذاشت تا با هم در اين مورد صحبت 
كنيم. خودش مي گويد گرفتار است. ولي آيا منطقي است كه به دليل گرفتاري او نشريه اي را كه براي توزيع 

آماده است معطل بگذارد؟  چه بايد بكنم؟

بعد از مدت ها و بعد از بررسي انواع راه  حل ها، امروز صبح كه از خواب بلند شدم راه حل نهايي در ذهنم 
بود. استناد به قانون پارلمان و در چارچوب آن عمل كردن. به نظرم اين راه حل خوب بود. به خصوص كه 
براي ساير اعضاي گروه يك كار آموزشي و يك تمرين كار گروهي نيز تلقي مي شد. به همين خاطر امروز 
»اخبار كادرها« ي شماره 2 را در 2 صفحه براي تمام اعضاء گروه ارسال كردم و در صفحه 2 نيز گزارشي از 

ماجرا ارايه دادم. صفحه دوم را در ادامه عينًا نقل مي كنم:

اعضاء محترم سازمان موقت هم  انديشي عرف پارلماني

با سالم
همانطور كه مالحظه مي فرماييد، دومين شماره »اخبار كادرها« از روز 15 ارديبهشت 92 براي ارسال به 
نشاني حدود 100 ايميل اشخاصي كه با كليات قانون پارلمان آشنا شده اند و قرار است در كارگاه هاي 
كارگاه هاي  دفتر  از طرف  اين وجيزه  مجازي  بود.  آماده شده  كنند  رابرت شركت  آموزش دستورنامه 
آموزش دستورنامه رابرت آماده مي شود و قرار است درميان آشنايان و كارورزان اين كارگاه ها از طريق 

ايميل ارسال شود و اخبار و برنامه هاي اين دفتر را به اطالع كارورزان برساند. 

اينجانب به دليل شناختي كه از آقاي مهدي جمالي بحري به عنوان يك مديرمسؤل بسيار متعهد و حرفه اي 
داشتم. و نيز به اين دليل كه بعد از انتشار نخستين شماره »اخبار كادرها« اين اخطار را داده بود كه افراد 
با ذكر نامشان در اين وجيزه موافق باشند، دومين شماره وجيزه را پيش از توزيع براي نظر خواهي براي 
وي ارسال كردم اما وي با توزيع اين وجيزه مجازي مخالفت كرد و مذاكره تلفني منجر به حل اختالف 
نظر بين ما نشد. به همين خاطر قرار شد ادامه مذاكره به صورت حضوري ادامه يابد. اما متأسفانه به دليل 
مشغله هاي بسيار زياد آقاي جمالي اين فرصت فراهم نشد و در نتيجه، حدود دو ماه بعد، يك نسخه از 
اين وجيزه ي مجازي براي آقاي سيد محمد بهشتي ارسال شد تا قبل از توزيع احتمالي آن، نظر وي نيز 
نسبت به متني كه از گفتگوي با او  تهيه شده و در اين وجيزه آمده با خبر شوم. آقاي بهشتي با متن تهيه 

شده از گفتگوي با خود راضي بود و با توزيع وجيزه نيز مخالفتي نداشت. 

خاطر نشان مي كند هدف از گفتگوي دو نفره - دست كم از نظر من - اين بود كه شايد بتوانم براي آقاي 
جمالي توضيح دهم كه مسؤليت توزيع اين وجيزه بر عهده ي شخص من است و من نيز مانند هر شهروند 
ديگري در نشر عقايد و نظرات خود آزادم و فقط اخالقًا ملزم هستم كه از نسبت ناروا و وارد ساختن 
لطمه به افراد ديگر خودداري كنم كه خواهم كرد. به عالوه، تمام اين اطالعات و اخباري كه از طريق 
اين وجيزه در اختيار كاروزان قرار مي گيرد، در حال حاضر نيز به صورت شفاهي و يا از طرق ديگر در 
اختيار كاروزان كارگاه ها گذاشته مي شود. در نتيجه، نه تا كنون كاري خالف قاعده صورت گرفته است و 
نه با توزيع اين وجيزه كار خالفي انجام مي شود. به همين دليل، اصاٌل نيازي به طرح اين موضوع در گروه 
هم انديشي عرف پارلماني نيست. اما آقاي جمالي بر مخالفت خود مصر بود و همين اصرار ايشان من را 

به تأمل انداخت كه به تمام ابعاد قضيه بيشتر فكر كنم تا راه حلي براي اين اختالف نظر بيابم. 

بعد از مدت ها تأمل به اين نتيجه رسيدم كه ما - اعضاي گروه هم انديشي عرف پارلماني- از همان آغاز 
همكاري متعهد شديم كه در چارچوب قانون پارلمان - به روايت مكتوب در كتاب دستورنامه رابرت - 
عمل كنيم. و اساسًا هدف اوليه ما از اين گردهمايي اين بود كه كار جمعي و خلق قواعد و قوانين ناظر بر 
گروه خودمان را، طبق قانون پارلمان تمرين كنيم. و چه تمريني بهتر از اين كه در مورد اين مسأله حساس 
نيز در چارچوب قانون پارلمان تصميم گيري كنيم. به همين خاطر، و بعد از اينكه فرصت گفتگوي دو نفره 



106

وصال نداد، به آقاي جمالي توضيح دادم كه تصميم گيري در مورد توزيع دومين شماره »اخبار كادرها« را 
به گروه هم انديشي عرف پارلماني واگذار مي كنم. آقاي جمالي از اين پيشنهاد استقبال كرد. و به همين 
دليل، يك نسخه از دومين شماره »اخبار كادرها« در اجالس قبلي گروه توزيع شد و تمام حاضران با 
اتفاق آراء با توزيع آن موافقت كردند. ولي آيا موافقت كل حاضران مشروعيت الزم براي توزيع وجيزه 
را فراهم آورده است؟ و من مي توانستم اين وجيزه را براي دريافت كنندگان آن ارسال كنم؟ پاسخ خودم 

به اين سؤال منفي بود. چرا؟

اگر من و آقاي جمالي و ديگران مي توانستيم در مورد اين عقيده توافق داشته باشيم كه اساسًا تصميم 
گيري در مورد توليد و توزيع »اخبار كادرها« خارج از مسؤليت »گروه هم انديشي عرف پارلماني« است، 
پاسخ  هنوز  متأسفانه  )من  مي بود.  دستور  از  خارج  نيز  گروه  در  سؤال  اين  طرح  حتي  آن صورت  در 
اين مسأله را نمي دانم و ساير اعضاي گروه نيز آنقدر مشغله دارند كه فرصتي براي تأمل در اين دقايق 
نمي يابند( اما اكنون كه قرار است گروه هم انديشي عرف پارلماني در اين مورد تصميم بگيرد كه آيا با 
انتشار اخبار و گزارش  فعاليت ها و تجربه هايش در »اخبار كادرها« موافق هست يا نه، بايد طبق قاعده اين 

روند طي شود و به تصميم برسد. قاعده در اين زمينه چه مي گويد؟

از آنجا كه چنين تصميمي به قواعد ناظر بر كل گروه برمي گردد، جزو مواد آئين نامه اي گروه محسوب 
مي شود و هر تصميمي در اين زمينه مستلزم اخطار قبلي و ثبت پيشنهاد در فراخوان نشست است تا 
تمام اعضاء قبل از برگزاري اجالس از پيشنهادهايي كه قرار است مطرح شود با خبر شوند. متأسفانه در 
فراخوان نشست قبلي اين مسأله و پيشنهاد مشخص آن قيد نشده بود و در نتيجه طرح آن در اجالس 

قبلي خارج از دستور بود. 

به عالوه، نشست قبلي به نصاب نرسيد و هر تصميمي كه در مورد كل گروه اتخاذ مي  كرد غيرقانوني و 
باطل بود. در نتيجه، موافقت اعضاي حاضر با توزيع اين وجيزه، هر چند به نوعي قدرداني از تالش هاي 
اينجانب محسوب مي شد و من از تك تك آنان تشكر مي  كنم، اما به عنوان رئيس جلسه، آن تصميم  را به 
داليلي كه ذكر شد باطل و غيرقانوني مي دانستم و مي دانم و به همين دليل از توزيع دومين شماره »اخبار 

كادرها« همچنان خودداري كردم. 

دوستان گرامي!
با عنايت به نكات فوقق، قرار است در اجالس آتي كه به صورت فوق العاده، به جاي ساعت 8 صبح 
ساعت 5 بعد از ظهر روز يكشنبه 30 تير ماه 1392 در دفتر كادرها برگزار مي شود، از سوي اينجانب 
داود حسيني پيشنهادي مطرح شود كه مستلزم اخطار قبلي است و چون آن پيشنهاد به توزيع اين وجيزه 
مجازي در ميان كارورزان كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت مربوط مي شود، متن كامل اين وجيزه 

خدمت شما ارسال مي شود. 

توجه داريد كه اگر در اجالس آتي پيشنهاد ديگر من مبني بر اينكه »نصاب گروه تعداد حاضران در مجمع 
در هر زمان است« به تصويب برسد، تمام شما اخالقًا مكلف خواهيد بود كه هر پيشنهادي را كه با هر 

تعدادي از اعضاي حاضر در مجمع اتخاذ شود بپذيريد. 

البته مي دانم كه به سادگي آب خوردن هر تصميم و هر قانوني را مي توان دور زد و نيازي به اين همه 
چرت گويي نيست!

خودزني
اين  ندارم.  كنند  رفتار  پارلمان  قانون  بخواهند در چارچوب  افراد  اين  اينكه  به  اميدي  ديگر خيلي  راستش 
با قانون پارلمان آشنا نيستند و به همين خاطر اين طور عمل مي كنند توجيه مناسبي  توضيح كه اين افراد 
نيست. من هم با قانون پارلمان آشنا نبدم اما يادم نمي آيد كه حتي يك بار در مجمع ماپا يا حجم شركت نكرده 
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باشم. نمي توانم تصور كنم كه جمالي طي اين نزديك به سه ماه نمي توانست چند دقيقه اي با من مالقات داشته 
باشد. وقتي قرار نيست نيت خواني كنيم، هر نوع حدس و گماني بي معنا مي شود. اما خودم اين احتمال را 
دور از ذهن نمي دانم كه شايد از برخورد عصباني من دلخور شده است. دكتر معين هم شايد به همين خاطر. 

اما آدم انتظار دارد كه اگر اين طور است با صراحت بگويند و اين طور به قول معروف آب زيركاه نباشند. 

به همين خاطر تصميم گرفتم به صورت غيرمستقيم و حتي مستقيم به آقاي جمالي بگويم اگر در چارچوب 
گروه تصميم گيري شود نشريه را به رغم مخالفت او توزيع خواهم كرد و او هم حق ندارد يا نبايد قهر كند 
و از گروه برود. ولي آيا ايرانيان چنين خواهند كرد؟ به نظرم جواب مناسب براي خودم اين است كه در 
چارچوب يك مجموعه قواعد اصولي و عادالنه عمل كنم. يعني در چارچوب قانون پارلمان. بايد ديد واكنش 
جمالي به اين نامه و اين پيشنهاد چه خواهد بود. و آيا به همكاري خود با گروه ادامه خواهد داد؟ اگر ادامه 

ندهد ديگر وجدانم ناراحت نيست كه خطايي مرتكب شده ام. 

وظايف فردا
به نظرم فردا فرصت دارم تا بخش هاي مربوط به قواعد ناظر بر محرمانه شدن فعاليت هاي يك انجمن را 

بخوانم و آن قسمت را همراه با فراخوان مجمع براي تمام اعضاء ارسال كنم. 

وزيران كابينه
تا چند دقيقه قبل حدود 3 ربعي با پسر عمويم تلفني صحبت مي كردم. او آخرين اخبار مربوط به انتخاب 
وزراي كابينه روحاني را به نقل از روزنامه شرق برايم خواند. براي هر وزارتخانه دو نامزد نهايي شده است. 
من از او خواستم نام آنان را بگويد. آناني كه با كليات قانون پارلمان آشنا شده اند و نامزد وزارت هستند: 
دكتر نجفي، دكتر عالئي، دكتر عباس آخوندي، دكتر توفيقي، دكتر بي طرف،  )از دكتر فاني خبري نداد(. 
ظاهراً مسجد جامعي هم در شوراي شهر مي ماند و رئيس شورا خواهد شد. نيز قرار است محسن هاشمي 
هم شهردار تهران شود. در عين حال از خامنه اي هم نقل كرد كه به جليلي گفته من نگران بودم كه شما رأي 
بياوري. به قاليباف هم گفته كه تو مدير جهادي خوبي هستي. اما رياست جمهوري پيچيدگي هايي دارد كه 
روحاني بيشتر از تو با آن ها آشناست. اين حرف ها حاكي از آن است كه فضا براي ترويج قانون پارلمان در 

آينده مناسب تر خواهد شد. 
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شنبه 29 تير 1392
امروز صبح كه از خواب بيدار شدم همان مسائلي در ذهنم جريان يافت كه ديروز در ذهنم جريان داشتند. و 
من انگار صداي كسي را مي شنيدم كه با كس ديگري حرف مي زد و داشت معناي حريم خصوصي را تعريف 
مي كرد. به نظرم آن كسي كه حرف مي زدم خودم يا يكي از »خود« هاي من بود كه داشت مي گفت: فرض 
كنيد كه من بواسير دارم. اما اگر اين بواسيرم را توي بشقاب بگذارم و به همه نشان بدهم، ديگر اين بواسير 
يك امر خصوصي نيست. در نتيجه اگر كسي به تو گفت كه داود بواسير دارد، آيا من حق دارم اعتراض كنم 
كه اسرار من را افشاء كردي؟ خودت توي هر كوي و برزني توي بوق كردي كه بواسير داري، حاال وقتي من 
به ديگري مي گويم داود بواسير دارد، اعتراض مي كني؟ اگر خصوصي است، خوب آن را خصوصي نگه دار. 
ناگهان، »من« كه تا آن لحظه توي رختخواب نشسته بودم و حواسم به اين نداهاي دروني خودم بود، متوجه 
شدم كه ذهنم كشف جديد كرده است:  معناي خصوصي را متوجه شدم. و همان لحظه به بخش ديگري از 
خودم تذكر دادم يادت باشد: »معناي خصوصي«. در واقع اين يك كليدواژه بود كه حاال بخش ديگري از 
ذهنم، براي قسمت هاي ديگري از ذهنم تعريف مي كرد تا آن روي كاغذ يادداشت كند تا به خاطرش بماند 

كه يكي از كشفيات صبح شنبه من همين بوده است: »معناي خصوصي«. 

به همين ترتيب، و قبل از آنكه از رختخواب بيرون بيايم، دست كم كليدواژه هاي 5 كشف جديد در ذهنم 
خلق شد. و پيش از آنكه رختخوب را از روي ميز كنفرانس دفتر جمع كنم و توي اشكاف آن سالن بگذارم، 
اين 5 كليدواژه را روي كاغذ يادداشت كردم. امروز صبح بيش از يك ساعتي با خانم نقي ئي صبحت كردم. 
بعد از ظهر نيز حدود نيم ساعتي با محمود حسيني كمال صحبت كردم كه به من خبر داد كتابي را كه پسرش 
از خارج برايم خريده و پست كرده به دستش رسيده است. ديشب هم با دكتر اميري صبحت كردم و شب 
جمعه هم با پسر عمويم صحبت كردم. محور عمده ي اين صحبت هاي تلفني، به نحوي قانون پارلمان است 
و گزارش هر يك از اين گفتگو ها، روند توسعه ي آموزش قانون پارلمان و جنبش كادرهاي را به نمايش 
مي گذارد. ديروز غروب همچنين اسناد هفتمين اجالس گروه هم انديشي عرف پارلماني را براي اعضاء ارسال 
كردم و نامه اي خطاب به اعضاء نخستين كرسي قانون پارلمان نوشتم كه تمام نشد و گذاشتم بماند تا پخته تر 
شود. در اين زمينه دارم به طور جدي به اين نتيجه مي رسم كه الزم است گروه هم انديشي را منحل كنيم و 
با اعضاء كارآمد آن كرسي قانون پارلمان را تشكيل دهيم و بعد با افرادي كه از اين كرسي گواهينامه با درجه 

عالي دريافت مي كنند مجمع ملي تشكيل دهيم. 

از كتاب خاطرات سر  با سايت هاي تحت مديريتم، بخش هايي  ارتباط  بر كارهاي موظفم در  امروز عالوه 
ريدر بوالرد را هم خواندم. اين سفيركبير انگلستان در ايران در جريان جنگ جهاني دوم و كنار رفتن رضا 
شاه و روي كار آمدن محمد رضا شاه خاطرات روزانه ي خود را طي نامه هايي براي همسرش و تحليل هاي 
ديپلماتيك يادداشت كرده است كه بعد از 50 سال محرميت  آن ها منقضي شده و انتشار يافته است. وضعيت 
ايران از نگاه يك انگليسي با فرهنگ از اين جهت جالب است كه مي خواهم بدانم آيا اين فرد مشكل مشروطه 
و مجلس و نظام سياسي و اخالقي و فرهنگي ما را چگونه تحليل مي كرده است و آيا به قول سيد جواد 
طباطبائي »دستگاه مفهومي براي فهم بحران« ما را در اختيار داشته است يا نه؟ دلم مي خواهد به اجمال در 

مورد تمام اين قضايا صحبت كنم. اما اول: كشفيات صبح شنبه

1. معناي خصوصي
راستش نمي شود گفت كه در اين 60 سالي كه از عمرم گذشته به اين مسأله فكر نكرده باشم. اما به ويژه بعد 

از مخالفت آقاي جمالي با توزيع دومين شماره اخبار كادرها بيشتر و هدفمند تر به اين مسائل فكر كرده ام. 

واقعيت اين است كه از سال ها پيش وقتي از گفتگو ها و معاشرت هايم با ديگران يادداشت هايي برمي داشتم 
اين سؤال برايم مطرح بود كه آيا كار من اخالقي است يا نه؟ حتي اين سؤال را از حسين شهيدي كه معلم 
روزنامه نگاري در بي.بي.سي بوده است و استاد ارتباطات جمعي و روزنامه نگاري است پرسيدم. به خضوص 
وقتي اصرار داشت كه يادداشت و نامه هايي را كه براي او نوشتم به صورت يك كتاب منتشر كنم همين سؤال 
را از او هم پرسيدم كه آيا اخالقًا مي توانم نكاتي را كه در مورد ديگران يادداشت كرده ام منتشر كنم؟ پاسخ 
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حسين شهيدي اين بود كه »خوب، بده آنان كه نامشان در يادداشت ها آمده بخوانند«. اما به نظرم اين راه حل 
خوبي نبود. به اين دليل كه اگر فردي كار خالفي مرتكب شده باشد، البد راضي نيست كه اين كار خالف و 
ناپسند او منتشر شود. در نتيجه اگر قرار باشد هركس كه خاطراتش را منتشر مي كند از تمام كساني كه نامشان 

را ذكر كرده بايد مجوز بگيرد. در اين صورت اين مطالب خواندني نخواهد بود. 

از تك تك  اين سؤال مطرح شد كه مثاًل آقاي رفسنجاني كه خاطراتش را منتشر مي  كند  بعد براي خودم 
مقاماتي كه نامش را در خاطراتش ذكر كرده اجازه مي گيرد؟ يا دكتر روحاني كه در خاطراتش از وزراي امور 
بايد اجازه مي گرفته  يا  آنان اجازه گرفته است  از  اروپايي نقل كرده، هنگام نشر كتابش  خارجه كشورهاي 

است؟ فكر نمي كنم روش پيشنهادي حسين شهيدي عملي و منطقي باشد. 

اين مثال ها را از اين جهت نقل مي كنم كه نشان دهم سال هاست مسأله ام بوده  است. راستش حتي در مورد 
مذمت غيبت در فرهنگ خودمان نيز خيلي فكر كرده ام. آيا اگر فردي در خفا به كسي ظلم كرد و دست به 
فساد  زد، نبايد حتي در مورد اين كارهاي او هم حرفي زد؟ اصاًل منطقي است كه من زنم را كتك بزنم و 
هروقت خواست سرش را از پنجره بيرون ببرد و جيغ بكشد بگويم: روابط خصوصي است. چرا آن را افشاء 

مي كني؟

اعتراض جمالي
وقتي اولين شماره اخبار كادرها منتشر شد جمالي اين نظر را داشت كه حتي براي ذكر نام افراد در اين خبرنامه 
نيز بايد مطمئن بود كه مخالف نباشند. اين حرف از اين جهت براي من خيلي مهم است كه در اين خاطراتم 
دارم بي محابا نام افراد مختلف را ذكر مي كنم و دوست دارم روزي اين خاطرات را منتشر كنم. خوب. اگر 
طبق رهنمود جمالي عمل كنم، قبل از چاپ اين خاطرات بايد از همه كساني كه نامش را ذكر مي كنم اجازه 
بگيرم. آيا اخالق ملزم به اين كار هستم؟  مي بينيم كه اين سؤال قديمي همچنان جواب مي طلبد و من هم پاسخ 
آن را ندارم و راه حل كسي كه استاد روزنامه نگاري است و به قول محمد قائد بهترين كتاب تاريخ مطبوعات 
ايران را نوشته هم، مانند راه حل جمالي معقول به نظر نمي رسد. به خصوص كه من تصميم دارم رفتار افرادي 
مانند دكتر معين، مهندس بهشتي، عطارديان، بني اسدي و ديگران را از اين زاويه كه وقتي قانون پارلمان را 
بلد نباشند دست به چه رفتارهاي استبدادي اي مي زنند، در اين خطرات نقد كنم. اصاًل كاماًل غيرمنطقي است 
كه مثاًل روزنامه نگاري بخواهد رفتار نادرست و خالف و غيراخالقي كسي را افشاء كند بعد مجبور باشد كه 

از قبل از همان فرد مجوز بگيرد. در اين صورت چيزي از آزادي انديشه و بيان باقي نمي ماند. 

در وسط اين معركه است كه استعاره »بواسير« كه امروز صبح از خودم شنيدم يك پاسخ كامل بود: فقط آن 
دسته از اطالعاتي كه به خود شخص مربوط مي شود و خود شخص مايل نيست ديگران بدانند خصوصي 
است، نه اعمال و رفتار و گفتاري كه خودش آن ها را به صورت علني بيان يا اعالن كرده است بدون آنكه 
تذكر بدهد كه اين حرف من راز و خصوصي است. اما يك بيمار مجبور است اطالعاتي در مورد بيماري هاي 
خودش به پزشك بدهد و به دليل همين اجبار است كه پزشك هم مجبور مي شود اطالعات خصوصي بيماران 

را نزد خود حفظ كند. 

دلم براي خودم مي سوزد كه در سن شصت سالگي بايد به حل مسائلي بپردازم كه مادرم بايد در همان كودكي 
يادم مي داد! بله، حريم خصوصي افراد همين است و خارج از اين حريم در عرصه مشاع قرار مي گيرد و 
هركس مي تواند به آن ها استناد كند. البته اگر در اين استنادها، غيراخالقي عمل كند، مطلبي را كه نبوده بنويسد 
يا خالف واقع چيزي بنويسد كه آن مطلب خالف واقع به حيثيت فرد صدمه اي بزند آن فرد حق دارد به دادگاه 
مراجعه و تقاضاي خسارت كند. اما قصاص قبل از جنايت كه نمي شود كرد. در پرتو چنين رويكردي است 
كه من نقل و نقد رفتار اعضاي گروه هم انديشي را بخشي از حقوق تمام اعضاء گروه مي دانم و نه فقط خودم. 
من هيچ ناراحت نمي شوم و اصاًل حق ندارم ناراحت بشوم اگر ساير اعضاء در خاطرات و مقاالتشان در 
مورد چيزهاي حتي ناصواب بنويسند. اگر نشريه باشد از مديرمسول خواهم خواست پاسخ من را طبق قانون 
منتشر كند و در عين حال حق خود مي دانم در صورتي كه ناروا چيزي نوشته شده بود به دادگاه شكايت كنم. 
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اجالس غيرعلني
خوب. در يك گروه و انجمن چه مواقعي يك رفتار يا يك تصميم غيرعلني و محرمانه است؟  در خاطرم 
بود كه هنگام ترجمه كتاب دستورنامه رابرت قسمتي را در مورد همين موضوع ترجمه كرده بودم. تصميم 
گرفتم هم زمان با ارسال دستورنامه جلسه هفتم گروه هم انديشي عرف پارلماني اين قسمت از كتاب را نيز 
براي اعضاء ارسال كنم. به همين خاطر ديروز ترجمه جديدي از اين قسمت كتاب تهيه كردم و همراه دستور 

اجالس براي آنان فرستادم. متن اين دو قسمت را عينًا نقل مي كنم: 

اجالس غيرعلني 
اجالس غيرعلني در استعمال رايج پارلماني آن بايد به معناي هر نشست مجمع مشورتي، يا بخشي از يك 
نشست گرفته شود كه مسائل مطرح در آن محرمانه است. اين اصطالح در اصل به بررسي مسائل غيرعلني 
در سناي اياالت متحد اشاره مي كرد- يعني، معرفي نامزدهاي رياست جمهوري براي سمت هاي انتصابي، و 
توافقات پشت درهاي بسته. عمل سازمان هاي تحت نظام لُژ معادل انجام تمام امور در يك نشست غيرعلني 
است. در هر جامعه، موضوع هاي مرتبط با مسائل انضباطي- به ويژه محاكمه ها- به شكل مناسب بايد فقط 
در نشست هاي غيرعلني بررسي شوند. در بيشتر سازمان  ها، به جز آن ها كه تحت نظام لُژ عمل مي كنند، در 
عمل يا طبق قاعده، نشست  اعضاء به روي مردم باز است؛ اما نشست  بوردها و كميته ها طبق عرف به صورت 
اجالس غيرعلني برگزار مي شود. در مورد اخير، اعضاء سازمان كه عضو كميته يا بورد نيستند، و گاهي افراد 

غيرعضو، چه بسا براي ارايه ي گزارش دعوت مي شوند، اما آنان محق به حضور نيستند.
به  اكثريت  سوي  از  نتيجه  در  و  است،   )19( فوريتي  تقاضاي  يك  غيرعلني  اجالس  به  رفتن  پيشنهاد 
تصويب مي رسد. فقط اعضاء، به ويژه مدعوان، و كاركنان و كارمنداني كه مجمع يا قواعد آن حضورشان را 

ضروري تعيين كرده باشد مجاز به باقي ماندن در سالن هستند. 
اگر عضوي محرمانه بودن يك نشست غيرعلني را نقض كند مي تواند تحت رويه ي انضباطي تنبيه شود 
)61(. هر كس ديگري كه مجاز به حضور باشد اخالقًا نبايد هيچ چيزي را افشاء كند. صورتجلسه ، يا صورت 
مذاكرات يك اجالس غيرعلني بايد فقط در اجالس غيرعلني قرائت و طبق آن عمل شود، مگر آنكه آنچه 
بيان شده-  آنچه كه در مذاكرات  از  متمايز  اقدام صورت گرفته،  يعني،  قيد شود-  بايد در صورتجلسه  كه 
محرمانه نباشد، يا محرمانگي آن از سوي مجمع منتفي شده باشد. هر وقت صورتجلسه  يك اجالس غيرعلني 
براي تصويب در يك اجالس غيرعلني كه فقط براي همان منظور تشكيل شده بررسي مي شود، خالصه ي 

صورتجلسه ي نشست اخير از سوي آن نشست به تصويب مي رسد يا تصويب شده فرض مي شود. 

اجالس عمومي
نيمه دولتي تحت قوانين  يا  اين نوع نشست برخالف نشست غيرعلني است. بسياري از تشكيالت دولتي 
و  براي بخش خصوصي  قوانيني  معموالً چنين  باشند.  باز  مردم  به روي  بايد  يعني  مي شوند-  اداره  شفاف 

تشكيالت غيردولتي كاربرد ندارند. 
مردم مي توانند در نشست هاي بسياري از تشكيالت دولتي، مانند بورد هاي دانشكده ها شركت كنند. به هم 
چنين، در برخي از سازمان هاي بخش خصوصي مانند شوراي كليساها كشيش نشينان مي توانند حضور يابند. 
اين حضار عضو تشكيالت نيستند و معموالً حق حضور ندارند. بعضي تشّكالت، به ويژه از نوع دولتي آن ها، 
افراد غيرعضو را براي بيان ديدگاه هايشان دعوت مي كنند، اما اين امر تحت كنترل رئيس در چارچوب قواعد 
مربوطه ي مصوب از سوي آن تشكيالت و مشروط به فرجام خواهي از سوي يك عضو صورت مي پذيرد. 

اغلب، طبق قاعده يا عرف، محدويت زماني بر سخنرانان اِعمال شده و ربط آن با دقت پيگيري مي شود.

خوب. قواعد مندرج در بندهاي فوق تكليف ما را روشن مي كند. وقتي مطلبي غيرعلني و محرمانه باشد، 
بايد با تصويب پيشنهاد تقاضاي فوريتي در اين زمينه كه با اكثريت آراء بايد به تصويب برسد، مشخص شود. 
بديهي است كه هيچ يك از اعضاء حق ندارد آن را خارج از گروه منتشر كند. در بقيه موارد قضايا علني است 

و مي شود به آن ها استناد كرد. 

البته، بحث ها تمام نشده، و بايد منتظر ماند كه جمالي در نشست فردا شركت مي  كند يا نه؟ 
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2. وظيقه جمالي در طرح قضيه در گروه
كليد - يا در واقع - گروه واژه دوم عبارت باال بود. فرض مي كنيم كه بعد از انتشار نخستين شماره »اخبار 
كادرها« جمالي به انتشار اخبار گروه در »اخبار كادرها« مخالف مي بود. چكار بايد مي كرد؟ به هر حال، ابزاهاي 
حقوقي و پارلماني زيادي داشت تا اين خالف را در گروه بررسي كند. از جمله و حتي طرح رسيدگي به اين 
تخلف. اما وي فقط مخالفت خودش را با من اعالم كرد و هر بار به من قول داد كه به زودي يك مالقات 
حضوري براي بحث در اين مورد با من خواهد داشت. حدود سه ماه گذشت و از اين مالقات هم خبري 
نشد. آيا رفتار جمالي درست بود؟ آيا صرف اينكه بگويد با توزيع نشريه مخالف است كافي است؟ من چه 

بايد مي كردم؟ اگر به حرفش توجه نمي كردم، بي ادبي يا تضييع حقوق او محسوب نمي شد؟

البته، اينكه در گروه مطرح نكرد مسؤليتش تا حدودي به گردن من است. من نظرم اين بود كه اين مسأل ربطي 
به گروه ندارد. شايد به اين دليل كه مسأله را بد مطرح كرده  بوديم. وقتي من به صرافت افتادم كه مشكل را با 
گروه در ميان بگذارم او هم موافقت كرد. شايد منظورش اين بود كه گروه حق دارد در اين مورد نظر بدهد 

كه عملكردش در نشريه منتشر بشود يا نه؟ 

به هر حال، تأمل حول موضوع باال بود كه به نظرم به كشف ديگري نائل آمدم. 

3. بي اعتباري استدالل هاي فردي در كارگروهي
به نظر خودم، كشف باال هم براي خودم مهم است. پيش از اين متوجه اين قضيه نبودم كه در كار گروهي، 
مسأله اصلي اراده ي اكثريت است ضمن رعايت اراده اقليت، فرد و عائبان و كل اين ها با هم و نه استدالل 
براي درستي يا غلطي يك عمل. به همين دليل، هنگام كار گروهي بايد ديد در مورد آن مسائلي كه ماهيت 
گروهي دارند، گروه چه نظري دارند. صرف اينكه من تمايل خودم را منطقي بيابم كفايت نمي كند كه طبق 
آن عمل كنم. به همين دليل، ما در جريان كار گروه دموكراتيك وارد وضعيت پيچده اي مي شود كه بر اساس 
از  نظامي  به  ما  بلكه  به تصميم درست رسيد.  مبناي فلسفه ي اخالق فردي نمي شود  بر  ارسطوئي و  منطق 
قواعد نياز داريم كه حقانيت تصميم را در توازن با حقوق اقليت، اكثريت، فرد و غائبان تضمين كند. بنا بر 
اين تصميمي كه طبق قانون پارلمان اتخاذ شده باشد مشروعيت دارد و نه بر مبناي استالل هاي منطقي مبتني 

بر فلسفه اخالق فردي. 

در پرتو فهم باالست كه از خودم مي پرسم: آيا استدالل هاي دكتر معين براي عدم حضور در گروه مشروع 
است؟ جواب اين سؤال ساده نيست و مجموعه ي شرايطي كه در تحت آن اين تصميم اتخاذ شده است نشان 
مي دهد كه مشروعيت دارد يا ندارد. به بيان ديگر، با توجه قرارداد و قواعد مورد قبول اعضاي گروه مي توان 
حكم داد كه آيا دكتر معين با غيبتش در گروه حقوق ديگرن را نقض كرده است يا نه؟ به همين ترتيب، تصميم 

بهشتي، يا ديگراني كه بعد از قبول تشكيل يك گروه ده نفره با نيامدن هايشان گروه را فشل كردند. 

و حاال در پرتو رويكرد فوق مي توانم بفهمم كه چطور ملت ما اصاًل با چنين دستگاه مفهومي، يا با چنين نظامي 
از مفاهيم و روش و رويه ها كه از دورن آن ها قواعد و تصميم هايي خارج مي شود كه عادالنه و دموكراتيك 
هستند آشنا نيست. در نتيجه هيچ كدام از قواعد اجتماعي ما دموكراتيك نمي تواند باشد چون ملت ما فاقد 

مهارت و دانش ساخت اين قواعد بوده است و هست. 

4. خطاي بنيادين در تفكر داود فيرحي
ايران معاصر « است كه ديروز تندخواني آن را تمام كردم.  داود فيرحي نويسنده كتاب »فقه و سياست در 
حاال چقدر خوب تفاوت هاي عميق دو دنياي فقه و قانون را درك مي كنم. در حاليكه در دنياي دوم، فرد و 
گروه آزادند كه هر كاري كه دوست دارند انجام دهند، در دنياي فقه هم فرد و هم جامعه ملزم هستند فقط 
آن طور كه حكم شده عمل كنند. بنا بر اين،  تا وقتي آخوند ها و جيره خوارانشان مي توانند با قدرت بر جامعه 
حكومت كنند، سخن گفتن از دموكراسي و آزادي چقدر شوخي و احمقانه است. در اين صورت، فيرحي 

چه مي خواهد بگويد؟ 
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در دنياي قانوني سؤال اين است: چرا مي خواهم يا مي خواهيم اين كار را بكنيم؟ جواب روشن است: چون 
دلم يا دلمان مي خواهد. اما در فقه مسأله اين است: چرا بايد چنين كنم يا كنيم؟ جواب روشن است: چون خدا 
گفته است. خوب، تا وقتي فقه ها حاكم باشند، سخن از تكليف است و نه حق. در چنين جامعه اي دموكراسي 

چقدر شوخي است. و البته جايگزن آن هم آشوب خواهد بود كه دوباره به استبداد خواهد انجاميد. 

5. خطا در استدالل هاي شيخ ميرآقايي
پنجمين گروه واژه اي كه امروز صبح به عنوان كشفيات صبح شنبه يادداشت كردم عبارت باال بود. من در 
ايده آلي است كه پدرم  او همان شخصيت  به پسر عمويم اشاره كرد ه ام.  نيز  اين خاطرات  بخش هاي ديگر 
دوست داشت من باشم: يك روحاني پاك دست و خوش قلب و مهربان و شرافتمند. گمان نمي كنم كسي از 
اين مرد بدي ديده باشد. سال هاست هر از گاهي به من زنگ مي زند بدون آنكه حتي يك بار متقاباًل به او زنگ 
زده باشم. )بس است ديگر. اين بار من به او زنگ خواهم زد(. ديروقت شب جمعه هم بار ديگر به من زنگ 
زد و حدود يك ساعتي تلفني گپ زديم. من با سادگي هاي خاص خودم فكر مي كنم قانون پارلمان حتي براي 
مراجع تقليد هم ابزار و روش مناسبي است كه طبق آن دور هم جمع شوند تا مرجع اعلم را انتخاب كنند. 
اگر مجلس خبرگان توانسته است بزرگان اين عرصه را حتي به زور دور هم جمع كند، خيلي دشوار نيست 
تصور روزي كه مجلس خبرگان يا مجالسي مشابه و متشكل از مراجع بزرگ زير يك سقف جمع شوند و با 
هم در مسائل مختلف فقهي تصميم بگيرند و با هم گفتگو كنند. اگر كل ملت ما با قانون پارلمان آشنا نيست 

و قراراست آشنا شود، روحانيون و دانشگاهيان وسياسيون در اولويت قرار دارند. 

من فكر مي كنم وقتي روحانيت در حاكميت قوانين شرع اصرار كند و حتي با رأي اكثريت قوانين ديني را 
به اجرا بگذارد، خود به خود تكليف ديني را به قانون مدني تغيير داده است كه بايد در معرض نقد و نفي 
قرار بگيرد كه به استبداد ديني منجر خواهد شد و چنان نظامي قطعًا سقوط خواهد كرد. در نتيجه دو راه 
براي روحانيت باقي مي ماند: يا سكوالر كردن فقه و يا خارج كردن فقه از قانون گذاري. يا بايد بپذيرد كه با 
رأي اكثريت قبح شرعي از بين برود. يا بايد قبول كند كه قوانين شرعي از قلمرو قانون گذاري مدني بيرون 
برود.  حتي آن دسته از قواعد فقهي كه در قالبت قانون مدني به تصويب رسيدند، به زودي مجبور خواهند 
شد كه مورد بازنگري قرار بگيرند. از جمله قوانين مربوط به خانواده، ارث، زن و غيره كه تجديد نظر در 

آن ها شروع شده است. 

ولي منظورم از خطا در استدالل هاي شيخ، اين بخش از نظرات فقهي او نبود. در اين مورد با پسر عمويم 
صحبتي نكرديم. بلكه وقتي در پاسخ به اين سؤال كه چه مي كني، از تالش هايم براي ترويج قانون پارلمان 
صحبت كردم، به شوخي گفت: چنين قوانيني در انگلستان اجرايي است. در ايران ما مردم زير بار اين قواعد 
نمي روند. بعد شروع كرد با اشاره به شيوه زيست آدم ها درستي نظر خودش را اثبات كند. به عنوان نمونه 
گفت: آقاي من هر وقت به خواهد سر كار مي رود. هر وقت بخواهد از سر كار برمي گردد. او نيازي به رعايت 
نظم و قاعده ندارد. اما من اگر ده دقيقه دير به ايستگاه اتوبوس برسم بايد نيم ساعت منتظر اتوبوس بعدي 
بمانم. بنا بر اين ما به مرور براي قواعد نظم و قاعده آماده مي شويم. خوب اين تحليل به نظر درست مي آيد. 
اما وقتي بيشتر فكر مي كنم متوجه مي شوم در تفكر شبه علمي است كه براي اثبات ادعاهايمان به مثالهاي دم 
دست اشاره مي كنيم و دچار توهم مي شويم كه درستي نظرمان را اثبات كرد  ه ايم. به عنوان نمونه اي از استفاده 
از اين روش استدالل مي توانم به مندس بهشتي و حتي به قاعد و حتي به اكثريت روشنفكران جهان سومي 

اشاره كنم. 

پسر عمويم براي اثبات اينكه مردم آمادگي زندگي در چارچوب قاعده را ندارند به رفتارهاي شخصي پدرش 
اشاره مي كند. در حاليكه همان پدرش، هنگامي كه قرار باشد نماز جماعت بخواند بسيار منظم مي شود و به 

عنوان يك مؤمن تمام قواعد مؤمنان را رعايت مي كند. 

آخرين تير تركش
طبق معمول حدود سه ربعي با هم تلفني صحبت كرديم. اما براي اول بار بود كه يك اصطالح بسيار عجيب 
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بر زبانش جاري شد: اين آخرين تير تركش ما آخوند هاست!

منظورش از آخرين تير تركش،  حسن روحاني بود كه اسم واقعي اش حسن فريدون بوده است و در انتخابات 
اخير برنده شد: »آخرين تير تركش ما آخوند ها«. وقتي فردي مثل پسر عموي من از  جايگاه خودش به مثابه 
»ما آخوند ها« حرف مي زند مي توان وضعيت هزاران هزار آخوند ديگر را نسبت به حاكميت خودشان تصور 

كرد. نه. آنان سخت دنبال منزلت اجتماعي هستند و هر گز نمي خواهند آن را از دست بدهند. 

خودش برايم تعريف كرد كه چند روز پيش همراه همسرش به مطب دكتر در ميدان وليعصر رفته است. بعد 
برايم گفت كه دكتر از او و از همسرش وزيت نگرفته است. راننده تاكسي از آنان كرايه نگرفته  است. وقتي 
وارد مترو شدند جوان هايي با سر  و وضع آنچناني جايشان را به آنان داده اند. وقتي از مترو خارج شده اند، 
راننده ديگري آنان را تا منزل رسانده و از آنان كرايه نگرفته است. خود پسر عموي من در تحليل اين پديده 
گفت: به زنم گفتم ديدي؟ قباًل به خصوص در دو سال آخر عمر دولت احمدي نژاد جامعه با ما آخوند ها با 
مهرباني رفتار نمي كرد. حاال مي بيني كه بعد از انتخابات اخير برخورد مردم با ما چقدر مهربانتر شده است؟ 

همين نكته را يك آخوند ديگر به صورت يك سرمقاله در يكي از روزنامه ها نوشته بود كه من آن را در 
سايت كلمه خواندم. 

نزديك  از  كه  آخوندي  تنها  اين  به  پارلمان  قانون  معرفي  براي  تالش هايم  كه  است  خوب  نكته  اين  ذكر 
مي شناسم مطلقًا بي نتيجه است. آخوند ها نيز مثل مهندسان و پزشكان نيازي به يادگيري احساس نمي كند. 

قانون پارلمان در كابينه دكتر روحاني
ديشب وقتي داشتم اسناد هشتمين اجالس گروه هم انديشي را آماده مي  كردم تا براي آنان ارسال كنم، دكتر 
اميري زنگ زد تا خبر بدهد كه روز يكشنبه به اين دليل كه دبير همايشي است كه همان روز برگزار مي شود 

نمي توند در جلسه شركت كند. اين همه تالش براي نصاب ممكن است باز هم بي نتيجه شود. 

دكتر اميري توضيحات من در خصوص عدم توزيع دومين شماره اخبار كادرها را خوانده بود. تشويقم كرد 
كه كارت خيلي درست است و خدا پدر و مادر آن آقاي رابرت را بيامرزد كه چنين اثر مهمي نوشته است. 
من بحث را به كابينه كشاندم. از او خواستم دوستاني را كه با كابينه راه مي يابند تشويق كند تا اين قواعد را 
فرا بگيرند و طبق آن عمل كنند. در آن صورت سرعت كار خيلي باال خواهد رفت. به من گفت كه خيلي 
خوشبين است. به او گفتم كه ساير اسناد جلسه را چند دقيقه ديگر برايش ارسال مي كنم و ارسال كردم و 

دستور جلسه آن از اين قرار است: 

دستور هشتمين اجالس كارگاه هم انديشي عرف پارلماني در سال دوم
يكشنبه 30 تير 1392

هشتمين اجالس يك هفته درميان كارگاه هم انديشي عرف پارلماني در سال 1392 كه به جاي ساعت 8 صبح  
ساعت 5 بعد از روز يكشنبه 30  تير 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 88911017 برگزار خواهد شد. منشي موقت گروه افتخار ميزباني شما را خواهد داشت و مدعوان 

عزيز مي توانند زودتر از زمان شروع اجالس به محل تشريف فرما شوند.

استماع گزارش  اعضاء
1. استماع 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. 
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اخطار قبلي:
1. داود حسيني اخطار داده است در اجالس آتي پيشنهاد اصالح نصاب سازمان موقت را به شكل زير ارايه 

خواهد داد: 
»نصاب در سازمان موقت  هم  انديشي عرف پارلماني تعداد افراد حاضر در هر زمان است«. 

بديهي است براي تصويب پيشنهاد فوق الزم است نصاب فعلي گروه )6 نفر( حاصل شود و اين پيشنهاد با 
دو سوم نظر مثبت از كل آراء مؤخوذه به تصويب برسد.

هر پيشنهاد اصالح كه حول موضوع »تعيين نصاب گروه موقت« مطرح شود در دستور خواهد بود. 

مانده است. ضمن تقديم  از اعضاي محترم گروه، توزيع »اخبار كادرها«  متوقف  به دليل مخالفت يكي   .2
دومين شماره »اخبار كادرها« و »شرح اين ماجرا در صفحه ي 2 آن« به همراه همين دستورجلسه، داود حسيني 

پيشنهاد زير را مطرح خواهد كرد:
»نقل تصميم ها، عملكردها و تجربه هاي گروه هم انديشي عرف پارلماني و استناد و ارجاع به آن ها از سوي اعضاء 

مجاز است مگر آن ها كه از سوي خود گروه و طبق مرجع پارلماني مصوب گروه، محرمانه اعالم شود«.  
خاطر نشان مي كند به پيوست همين دستورجلسه، صفحه هاي 125 و 126  مرجع پارلماني گروه كه قواعد 

ناظر بر مجامع محرمانه را تشريح كرده است تقديم شده است. 

3. در صورتي كه امكان تصويب پيشنهاد مندرج در بند 2 فوق به دليل طوالني شدن احتمالي مذاكرات، فراهم 
نشود، داود حسيني از گروه درخواست خواهد كرد تا با پيشنهاد زير موافقت كنند:

داود حسيني  به تشخيص  پارلمان  قانون  به  افراد عالقمند  ايميل  به  كادرها«  »اخبار  »ارسال دومين شماره 
بالمانع است«.

هر پيشنهاد اصالحي كه با موضوع توزيع اين نشريه مربوط باشد - مثل اصالح يا حذف قسمت هايي از 
مطالب نشريه، در دستور خواهد بود. در صورت طرح اخطار دستور در اين زمينه، حكم نهايي پس از طرح 

فرجام با مجمع است. 

كارجديد
به عنوان نمونه، پيشنهاد تصويب قطعنامه »بيانيه هدف« گروه، يا هر پيشنهاد ديگري كه از سوي صحن مطرح 

شود و در چارچوب دستورنامه و هدف شفاهاً  اعالم و توافق شده گروه باشد.

با احترام. منشي موقت .داود حسيني
 جمعه 28 تير 1392

ايده ي انحالل گروه هم انديشي و ايجاد كرسي 
به نظر خودم پيشنهاد 2 خيلي هوشمندانه تنظيم شده است. در صورتي كه نصاب گروه نيز تعديل شود، در 
نظر دارم در نشست بعدي انحالل گروه را مطرح كنم و به جاي آن كرسي قانون پارلمان را سازمان بدهيم و 
بعداً با حضور كساني كه از كرسي مدرك عالي گرفته باشند مجمع ملي را تشكيل خواهيم داد. به نظرم جمالي 
و دكتر بني اسدي تنها دو نفر ديگري هستند كه مي شود از آنان به كرسي دعوت كرد و كرسي را به 7 نفر 
ارتقاء داد. و همين عده مي توانند اعضاي مؤسسه مجمع ملي هم باشند كه سريع اساسنامه را خواهند نوشت. 

اصالح بند هاي آخر
دو بند آخر توصيح گردش كار »اخبار كادرها« را وقتي براي اعضاء ارسال مي كردم به شكل زير اصالح كردم: 
توجه داريد كه اگر در اجالس آتي پيشنهاد ديگر من مبني بر اينكه »نصاب گروه تعداد حاضران در مجمع در 
هر زمان است« به تصويب برسد، تمام ما اخالقًا مكلف خواهيم بود هر پيشنهادي را كه هر تعداد از اعضاي 

حاضر در مجمع به روش قانون اتخاذ كند بپذيريم.

اميدوارم اعضاء گروه توجه كرده باشند كه در رفتار متقابل گروهي،  استدالل فردي و شخصي مناط نيست، 
بلكه تصميم جمعي در چارچوب قانون پارلمان مالك است. با چنين رويكردي است كه متوجه خواهيم شد 
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بيشتر رفتارهاي اجتماعي ما معموالً حقوق  يكي از اركان )اكثريت، اقليت، فرد، يا عائبان( را نقض مي كند. 

محور صحبت هاي خانم نقي ئي
خانم نقي ئي حوالي ظهر امروز زنگ زد تا بپرسد فصل مربوط به تأسيس سازمان هاي دائمي در كجاي كتاب 
است. خوب پاسخ اين مشكل كه ساده بود. اما گفتگوي ما حدود يك ساعتي طول كشيد و طبعًا به همه  جاي 
قانون پارلمان كشيده شد. محور صحبت ها از طرح درس به اينجا تغيير كرد كه خوب، چگونه بايد قانون 
پارلمان و اهميت آن را براي ديگران تشريح كنيم كه جذب بشوند و ريزش نكنند و من سعي كردم با بيان 
برخي از تجربه هايم نشان بدهم كه حتي معرفي قانون پارلمان نيز يك مهارت اجتماعي است و در نتيجه 
هرچه اين قانون بيشتر رواج پيدا كند مهارت ما به عنوان يك ملت در معرفي اين قانون نيز افزايش مي يابد. 
بعد در مورد خودم مثال زدم و توضيح دادم كه در ابتدا سعي كردم با نشان دادن اسناد مربوط به اختراعاتي 
كه در آمريكا به ثبت رسيده، يا تعداد بسيار زياد كتابي كه در اين زمينه چاپ شده و يا اينكه اين كتاب به 
زبان عربي ترجمه شده، توجه مخاطبان را جلب كنم. اما حاال كه با مفاد خود كتاب بيشتر آشنا شده ام، يا حال 
كه مي توانم نبود اين قواعد را در تداوم قواعد استبدادي درك كنم روش معرفي اين كتاب نيز عوض شده و 
كارآيي آن ارتقاء يافته است. به همين دليل، در حاليكه قادر نبودم دوستان نزديك خودم را جلب كنم  اما با 
هر الل بازي اي بود توانستم حد اقل توجه شما و همكارانتان را به اين نكته جلب كنم كه قانون پارلمان چيز 

مهمي است و شما تا اينجاي قضيه به اهميت قانون پارلمان باور پيدا كرده ايد و اين دستاورد خوبي است. 

صحبت هاي امروز خيلي بيش از گذشته بر خانم نقي ئي اثر داشت. او مصمم شده كه قانون پارلمان را به 
افرادي مثل برادران خاتمي ، جالئي پور و حجاريان معرفي كند. بايد ديد چه مي شود. 

مجمع گاوپروري
امروز محمد حسيني كمال هم به من زنگ زد. كتابي كه از پسرش خواهش كردم برايم بخرد و ارسال كند،  
با او در مورد تدوين  تا  رسيده است. تشكر كردم. قرار شد فردا به دستم برساند. ديدم بهانه خوبي است 
آئين نامه  گاوپروري هم گپي بزنم. يادش آوردم كه به اعضاي گروه بگويد كه با اشاره شما روند كاري كه 
گروه بر عهده ي من گذاشته بود متوقف شده است. همين اشاره نكاتي را مطرح كرد: چرا من بگويم. چون 
شما رئيس هيأت مديره هستيد. من كي ريئس هيأت مديره هستم؟ چون شما مجمع اول را فراخوان داديد كه 
عرفًا به اين معني است كه شما رئيس هيأت مديره هستيد و هر گاه صالح بدانيد دو باره مجمع را فراخوان 
خواهيد داد. گفت: ما كه در اين موارد حرفي نزديم. گفتم بدتر. وقتي در اين موارد حرف نزنيم، هرچه جلوتر 
بريم با كالفي از رفتار ها و تصميم  ها مواجه خواهيم بود كه اصاًل در مورد هيچ چيز نمي شود قضاوت كرد. 

خالصه حرف من اين بود كه به او بگويم چون تو گفتي حاال ببينيم چه مي شود من قضيه را مسكوت گذاشتم 
و مسؤليت اين مسكوت گذاشتن بر عهده شماست و قرار شد به سايرين هم شما بگوييد. ديد كه من خيلي 
جدي هستم. و راه توجيه هم بسته است. قرار مجدد اين شد كه مسأله ي اصلي را با ديگران هم در ميان 
بگذاريم و من براي تدوين پيش نويس آئين نامه بر اساس طرح خودم به كارم ادامه دهم: طرح من اين است 
كه حتي اگر يك سرمايه گذار سهام بيشتري داشته باشد بايد در مجمع نمايندگان بيشتري داشته باشد. اما هر 
رأس در مجمع يك رأي دارد و با رآي انباشي كار جلو نمي رود. در اين عرصه هم تالش من ادامه مي يابد. 

نقد قانون تجارت
اينكه براي مجمع شركت گاوپروري آئين نامه اي بنويسم، يك فرصت مغتتم است كه قانون تجارت را هم نقد 

كنم و آن را در اختيار ديگران بگذارم. 
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دوشنبه 31 تير 1392
هريك از كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت، يك گام و حتي گاهي يك مرحله در بسط و تكامل جنبش  
كادرها دست كم در مراحل اوليه عمر اين جنبش محسوب مي شود. هشتمين اجالس كارگاه هم انديشي عرف 
پارلماني نيز كه ديروز در دفتر برگزار شد و بعد از مدت ها به نصاب رسيد، به دليل بحث هايي كه در آن 

صورت گرفت و تصميم هايي كه گرفته شد، بايد يك گام مهم تر در اين مسير به حساب آيد. 

شركت هاي  انجمن  دبيرخانه  محل  در  گذشته  سال  اوايل  كه  گروه،  اين  مجمع  نشست هاي  نخستين  در 
ساختماني برگزاري مي شد، و هنوز دكتر معين، مهندس بهشتي و مهندس عطارديان هم در آن مجامع شركت 
مي كردند، مهندس شهرياري خاطره اي از شركت در يك كارگاه آموزشي ژاپني نقل كرد و گفت كه در اولين 
جلسه، مربي كارگاه از تمام شركت كنندگان خواست تا بلند شوند و همراه با او تعدادي علميات نرمشي و 
ورزشي عجيب و غريب انجام دهند و پا به پاي او فريادهاي عجيب و غريب بكشند. شهرياري بعد از نقل اين 
خاطره به من توصيه كرده كه تو هم بايد در ابتداء اين جلسه اقتدار خودت را بر دانش آموزان اعمال كني. البته 
من مي دانستم يكي از كساني كه بيش از همه عليه هر نوع اقتدار من واكنش نشان خواهد داد همين شهرياي 
خواهد بود و تجربه ي يكسال گذشته نيز صحت ارزيابي من را ثابت كرد. با اين هم، در نشست ديروز بود كه 
احساس كردم اقتدارم به عنوان يك مربي مقتدر كاماٌل تثبيت شده است و تمام اعضاء حتي شهرياري بايد به 
توصيه هاي من براي ايجاد تغيير در رفتارهاي نهادي شده خودشان تن بدهند تا بتوانند در چارچوب قواعد 
پيچيده ي قانون پارلمان به خوبي با يكديگر بازي كنند. با اين همه، من در اين اجالس اخطار قبلي دادم كه 
پيشنهاد انحالل گروه را مطرح خواهم كرد. داليلي كه براي طرح اين پيشنهاد ارايه خواهم داد نشان مي دهد 
كه چرا اين نشست يك مرحله مهم در تاريخ جنبش كادرها بود. پيش و پس از اين نشست  هم حوادث جالبي 

رخ داد كه هر كدام ارزش تحليل دارند و بايد تا آنجا كه حوصله ام مدد مي كند اين رويدادها را ثبت كنم. 

تكامل در عرصه تفكر
صبح يكشنبه كه از خواب بيدار شدم، طبق معمول متوجه بخش هايي از اعماق ذهن خود شدم كه حدس  زدم 
در طول شب كه »من« خواب بوده است، آن بخش ها به كارشان ادامه داده اند. انگار در اعماق يك قنات، نهر 
آب خنك و زالل جريان داشته است و حاال نور چراع »من« آن قسمت ها را روشن كرده باشد. به نظرم هنوز 
داشتم با محمود حسيني كمال و همايون سماطي بحث مي كردم. بعد ناگهان متوجه شدم، آن بخش هاي ذهنم 
دارند براي درستي نظرات خودشان براي همايون سماطي و حسيني كمال از يك استعاره استفاده مي برند: 

استعاره حسابداري و مقايسه آن با قانون پارلمان.

البته، در جريان بحث هاي غيررويايي و واقعي با همايون سماطي و حسيني هم از اين استعاره استفاده كرده 
بودم. بارها به همايون گفته بودم، همانطور كه تمام داده ها و اطالعات معامالت بايد تحت نظام حسابداري 
دوبل دسته بندي شود، و بدون چنين نظامي انجام ميليون هاي معامله در هر لحظه در يك كشور غير ممكن 
است، به همين ترتيب، يك سازمان هم به نظامي براي اخذ تصميم به صورت گروهي نياز دارد كه اگر اعضاء 
گروه به آن پايبند نباشدن، گروه در آينده دچار اختالف نظرهايي خواهد شد كه حتي رويه و قاعده ي شناخت 
آن ها را هم نخواهديافت. قطعًا اين بحث ها در ذهنم وجود داشتند، اما استعاره اي كه صبح متوجه حضور آن 

در ذهنم شدم، يك مرحله ي بسيار مهم تكامل يافته بود:  

استعاره اي براي فهم آشوب مدام
با تخيل اقتصاد يك كشور بدون وجود نظام حسابداري - كه البته در واقعيت اقتصاد جهاني امروز غير ممكن 
است - ناگهان توانستم كشف كنم كه چطور كشور ما در غياب قانون پارلمان به عنوان يك نظام مستقر در 
فرهنگ مردم براي آنكه هر نهاد حقوقي اي قوانين مورد نياز خودش را خلق كند و در چارچوب آن دست به 
عمل بزند، تا آنچه اندازه دچار آشوب مدام است. در نتيجه، افراد عضو گروه ها، نهادها و سازمان هاي رسمي  
و غيررسمي، نه در چارچوب »قانون« بلكه در چارچوب »حكم« يا »دستور« يا »زور« رفتار مي كنند. هركس 
به هر دليل زورش از ديگران بيشتر باشد، آنان را وامي دارد تا تصميم اش را اجرا كند و پيروان و تابعان نيز 
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هميشه با رفتارهاي منافقانه يا آب زيركاهانه وانمود مي كنند كه دستور را اجرا مي كنند اما يا درو غ مي گويند، 
يا در اجرا تصميم را خراب مي كنند يا به اشكال مختلف آن را دور مي زنند و هرگاه زورشان برسد مقاومت 
مي كنند و در نهايت سر به شورش مي گذراند و فرد حاكم و دستور دهنده از از كرسي قدرت به زير مي كشند. 

استعاره حسابداري يك امكان فوق العاده نيز در اختيار من مي گذارد تا با استناد به آن بتوانم تا حدودي آشوب 
موجود در جامعه را براي مخاطبانم توضيح بدهم. و اين نيز به عنوان يكي از كشفيات صبح يكشنبه ام در 
يادداشت روزانه ام ثبت شده است:  تاريخچه تكامل روش معرفي قانون پارلمان، از اسناد اداره پتنت آمريكا تا 
استعاره حسابداري. اوايل كار براي آنكه اهميت قانون پارلمان را براي مخاطباني كه با آن آشنا نبودند، از جمله 
به اسنادي متوسل مي شدم كه مربوط به حدود 10 دستگاه آموزشي است كه از اواخر قرن نوزدهم تا اواخر 
قرن بيستم در اداره پتنت آمريكا ثبت شده است. اميدار بودم مخاطبان من بتوانند با ديدن اين اسناد اهميت 
قانون پارلمان را دريابند. اما به احتمال زياد عده اي مقايسه ي ايران و آمريكا قياس مع الفارق تلقي مي كردند 
و به اصل تشبيه بي توجه باقي مي مانند. اما استعاده حسابداري و فقدان آن در يك اقتصاد مدرن مي تواند به 

مخاطبانم كمك كند تا شايد وجود آشوب در نبود »قانون« را بهتر درك كنند. 

خروس بي محل
خوب. اين يكي از اشكاالت من است كه مثل خروس بي محل زير آواز مي زنم. وقتي ذهنم ايده اي را كشف 
مي كند، البد براي آنكه براي ادامه كار به نيروي جديد نياز دارد، و دنبال تشويق مي گردد، من را وادار مي كند تا 
اين ايده ها را براي ديگران و به اميد كسب تشويق و نيروي جديد مطرح كنم. اما معموالً توي ذوقم مي خورد. 

همين اتقاق ديروز در مورد دكتر بني اسدي رخ داد. 

مدت ها بود كه دكتر بني اسدي در كارگاه شركت نمي كرد. گفت كه به سفر خارج مي رود اما وقتي از دم در 
دفتر بيرون مي رفت در گوشم گفت كه حتمًا به ايميل هاي من جواب خواهد داد كه نداد. اخيراً با دفترش 
تماس گرفتم. گفتند قرار است قبل از ماه رمضان برگردد. قبل از ماه رمضان زنگ زدم، اصاًل كسي جواب نداد. 
ديروز صبح اين ايده به ذهنم رسيد كه بعد از ساعت 9 صبح زنگي به دفترش بزنم تا اگر آمده بود يادآوري 
كنم كه در جلسه شركت كند. زنگ زدم. منشي گفت كه دكتر آمده و در دفتر است. من را به او وصل كرد و 

خروس بي محل من نيز به وسط ميدان پريد.

از خبرهايي كه من دادم همين پيشرفت هاي فكري بود و  او احوال كرديم. پرسيد چه خبر؟ و يكي  حال 
اينكه ده سال پيش آقاي سيد حواد طباطبائي در يكي از نوشته ها يا مصاحبه هايش از فقدان و نبود چارچوب 
مفهومي براي فهم بحران صبحت كرده بود. حاال با فهم قانون پارلمان به مثابه روشي براي توليد قانون تصور 
مي كنم داريم يك چارچوب مفهومي براي فهم بحران جاري در جامعه امان را كشف مي كنيم و به سخنراني 
در اين زمينه ادامه دادم. واكنش دكتر بني اسدي استقبال كه نبود هيچ، سعي كرد برايم توضيح بدهد كه علت 
استبداد اين نيست. به عالوه ما در كشور قانون داريم اما قانون را اجرا نمي كنند. در نتيجه مؤدبان سعي كرد 
باد هيجان من را خالي كند. من سريع متوجه خروس بي محل درونم شدم كه بدون اختيار من به وسط معركه 
پريده بود. اما موضوع بعدي را با حساب و كتاب مطرح كردم : كرسي پارلمان. گفتم از چند نفر از دوستان 
درخواست كردم تا كرسي قانون پارلمان را براي گرفتن امتحان از فاراغ التحصيالن دفتر من تشكيل دهند و 
آنان نيز محبت كردند و به زودي كرسي را براي گرفتن امتحان تشكيل خواهيم داد. خوب. قابل پيش بيني بود 
كه دكتر بني اسدي با اين قضيه نيز مخالفت كند. چه كسي اعضاء كرسي را منصوب مي كند؟ مشروعيت او از 
كجا ناشي مي شود؟ دو سؤال كليدي مهم كه جوابش را من دارم: مسؤل يك دفتر آموزشي هستم و دوست 
دارم و حق دارم هر فردي را كه فكر مي كنم قانون پارلمان را بلد هستند و براي اينكار مناسب مي دانم دعوت 

كنم تا از شاگردانم امتحان بگيرند. 

حاال كه خاطراتم از اين گفتگو را مرور مي كنم خوب به خاطر نمي آورم كه اول نكات باال را مطرح كردم 
يا اينكه اول از او پرسيدم چرا به ايميل ها جواب نداديد؟ به هر حال، او جواب داد كه به خاطر گرفتاري ها 
نرسيدم ايميل ها را بخوانم. اما به او يادآوري كردم كه هنگامي كه از در دفتر بيروي مي رفت به من تأكيد كرد 
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كه حتمًا ايميل هاي من را مي خواند و به آن ها جواب مي دهد. گفتم يادم نيست. قبول دارم. دكتر بني اسدي 
زياد  حاقظه ي  مديران  از  دسته  اين  و  عبدالحسيني.  و  بهشتي  و  شهرياري  مثل  است.  كارآفرين  مدير  يك 
خوبي ندارند. تأكيد كردم اين ها اسناد حقوقي سازمان هستند و بايد مي خوانديد. قبول كرد و با فروتني عذر 
خواست. از او خواهش كردم پس اسناد امروز را بخواند و در نشست امروز كه ساعت 5 بعد از ظهر است 
شركت كند. نكته ناراحت كننده همين اطالعاتي بود كه به من داد: هيچ يك از ايميل ها را در طول اين نزديك 
دو ماه نخوانده است. حاال هم كه به كشور باز كرده عين حيالش نيست كه ما روز هاي يكشنبه صبح جلسه 
داريم و دوستان او در مجمع حاضر مي شوند اما چون به نصاب نمي رسد عالف شده و دست از پا درازتر 
بر مي گردند. فهم اينكه اين كم توجهي ها عين استبداد و بي قانوني  و در نتيجه لگد مال كردن حقوق ساير 
اعضاي يك گروه است كه به آنان قول داده ايم در چارچوب قانون پارلمان عمل كنيم، كار سختي است؟ و به 
آموزش هاي زياد نياز دارد؟ پس چرا فردي مانند دكتر بني اسدي كه عمرش در صرف »نهضت آزادي« كرده 

است به اين نكات پيش پا افتاده توجه نمي كند؟  

بعد از اينكه برايم توضيح داد ساعت 5 بعد از ظهر در ولنجك يك جلسه دارد كه تا ساعت 6 طول مي كشد 
گفت سعي مي كند زودتر آن جلسه را ترك كند تا شايد ساعت 6 به كارگاه ما برسد، گفتگوي تلفني ما خاتم 
يافت. اما چند دقيقه بعد زنك زد و سؤال خيلي عجيبي از من پرسيد: آقاي حسيني چه كساني قرار است در 
نشست شركت كنند؟ برايش توضيح دادم. بعد از من پرسيد ممكن است از اين آقايان بخواهيد كه ساعت 
شش تشريف بياورند؟ از تعجب داشتم شاخ در مي آوردم. با لحني عذرخواهانه جواب دادم از نظر حقوقي 
اين كار ممكن نيست. خوشبختانه منظور من را دريافت و اصرار نكرد. بعد از ظهر مدام منتظرش بودم كه 
حوالي ساعت 6 پيدايش بشود كه نشد. خوشبختانه جلسه به نصاب رسيد و من در پاسخ به شورش مجدد 
اعضاء عليه رئيس جلسه، از جمله به اين سؤال آخر دكتر بني اسدي اشاره كردم و گفتم: بعد از يك سال 
شركت اين مرد محترم در اين كارگاه ها هنوز از من مي خواهد تا از ساير اعضاء بخواهم تا ساعت كارگاه را 
از ساعت 5 به ساعت 6 عقب بياندازند تا او هم بتواند در كارگاه شركت كند؟ آيا چنين فردي بعد از رف 
يكسال در كارگاه  آموزش قواعد دستورنامه رابرت مي تواند ادعا كند كه يك قدم پيشرفت است؟ آيا من ده ها 
بار در اين مورد توضيح نداده ام كه فقط مجمع و طي قواعد سختي مي تواند چنين تصميمي بگيرد؟  همين 
نكاتي كه من در واكنش به شورش اعضاء مطرح كردم آنان را قانع كرد كه چقدر ايروني هستند و چقدر به 

جاي عوض شدن تالش مي كنند قانون را از شكل بياندازند. 

همين آقاي دكتر بني اسدي در همين صبحت ديروزش باز هم تأكيد كرد كه دستورنامه رابرت هم وحي منزل 
نيست و ما بايد آن را متناسب با نيازهاي خودمان بومي و آن را موديفاي )تعديل(  كنيم. من هنوز نتوانسته ام 
فرد،  اقليت،  رعايت حقوق  اكثريت، ضمن  به حقوق  احترام  اصل  كه  بدهم  توضيح  محترم  فرد  اين  براي 
عائبان و كل اين گروه ها با هم، اهميت دارد و بايد اين اصل را حفظ كرد. وگرنه خود قانون پارلمان و خود 
دستورنامه رابرت تصريح كرده كه اعضاء تحت روشي كه باز هم خود قانون پارلمان براي رعايت حقوق 
اجزاء تدوين كرده است، هرجاي قانون را كه خواستند اصالح كنند. اين نكات را نزديك به يكسال است 
كه براي اين آقايان توضيح داده ام و مثال زده ام. اما باز هم مي گويد بايد آن را بومي سازي كنيم. بعد دلش 
مي خواهد سايرين به خاطر او ساعت حضور در مجمع را يكساعت عقب بياندازند تا او هم بتواند در آن 

شركت كند. مجمعي كه بيش از يك ماه است صورتجلسه و دستور جلسات آن را نخوانده است. 

حزب مشاركت:  نخستين حزب؟
ديروز خانم نقي ئي زنگ زد و سؤال عجيبي پرسيد: به نظر شما احزاب در آموزش قانون پارلمان در اولويت 
قرار دارند يا سازمان هاي اجتماعي؟ من بعد از شنيدن اين سؤال نگران شدم. تا همين چند روز پيش خانم 
نقي ئي ضمن احترامي كه براي من قائل بود، با بي پروائي اي كه بسيار عالي و جسورانه بود حتي تواتايي من 
را در آموزش قواعد دستورنامه رابرت زير سؤال مي برد و مي كوشيد تا خطاهاي روشي من را اصالح كند. 
شايد به اين دليل كه اين روزها متن كتاب را با دقت و جديت بيشتري مطالعه كرده، به توانايي من چنان 

اعتقاد پيدا كرده كه نگرانم مي كند. 
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افراد زيادي جمع مي شوند كه به رهبري سازمان ايمان مي يابند.  در گروه ها و سازمان هاي سياسي  معموالً 
در نتيجه مسؤليت دشورا تفكر را بر عهده ي او مي گذارند. در حزب كارگران سوسياليست من شاهد چنين 
افرادي بودم كه بابك زهرايي را يك رهبر برجسته مي دانستند كه البته برجستگي هايي قابل توجهي هم داشت. 
حتي در گروهك آشنا هم اين رابطه باز توليد مي شود و حتي دوستي مثل حسيني بعد از حدود 2 سال كه 
من مي كوشم قانون پارلمان را به او معرفي كنم، به صورت مؤدبانه مقاومت مي كند. اما فكر مي كنم چون به 
دكتر پارسا باور دارد، ايده هاي حتي غلط او را هم بهتر و ساده تر قبول مي كند. اين پديده در دنياي سياست 

مي تواند فاجعه بار شود. 

در پاسخ به سؤال خانم نقي ئي گفتم: به نظرم من احزاب در اولويت هستند. تا طبقه سياسي يك كشور به 
بازي در چارچوب قانون پارلمان پايبند نشود، فايده اي ندارد. بعد، از روش من در آموزش اين قواعد به 
مشاركت پرسيد. برايش توضيح دادم كه به نظرم روش آموزش اين قواعد از اين گرو به گروه ديگر بايد 
متفاوت و متناسب با نيازهاي مشتري هاي خاص باشد و نمي توان يك فرمول براي آموزش اين قواعد تدوين 
كرد. چون اين قواعد پيچيده و زياد هستند و در موقعيت هاي مختلف كاربردهاي كم يا زيادي دارند. با اين 
مقدمه گفتم در مورد يك حزب به طور كلي فكر مي كنم، اول از همه بايد قانون پارلماني را به كسي كه مجامع 
شوراي مركزي را اداره مي كند معرفي كرد. بعد از قانع شدن او بايد طي يكي دو نشست كليات آن را براي 
شورا توضيح داد و بعد براي آنان يك كارگاه گذاشت. اين كارگاه  ها نيز الزم نيست جدا باشد. بلكه حدود 
نيم ساعت قبل از هر نشست عادي شوراي مركزي حزب را مي شود به اين كارگاه اختصاص داد و رويه هاي 
جاري در كار شوراي مركزي را بايد قدم به قدم تصحيح كرد و در قالب قانون پارلمان بازسازي كرد. بعد، 
شوراي مركزي بايد مصوبه الزم را براي آموزش اين قانون در كل حزب به دست بياورد و با كمك مسؤالن 
تشكيالت و مسؤالن آموزش حزب اين قواعد را طي يك مدت يك ساله به مرور به مسؤالن تشكيالت در 
سراسر كشور آموزش داد. در آخر صحبت هايم اضافه كردم كه البته امروز بايد از تمام ابزارهاي مدرن آموزشي 
استفاده كرد. يك سخنراني خوب را مي توان تصوير برداري كرد و از طريق سايت در اختيار همه عالقمندان 
گداشت تا از مصرف وقت و پول بيهوده جلوگيري شود. خانم نقي ئي بعًد از من پرسيد كه با افرادي مثل 
جالئي پور، خاتمي يا حجاريان از نزديك آشنا هستم و كار كرده ام؟ كه گفتم در حد سالم و عليك. به نظرم 
تصميم گرفته باشد كه به طور جدي اين ماجرا را به مسؤالن حزب مشاركت معرفي كند. در اين صورت، 
اين دومين بار است كه من كوشيده ام دستورنامه رابرت را به مسؤالن ارشد اين حزب معرفي كنم. بار اول 
چند سال پيش بود كه از زنده ياد خانم ماشيني كه با بيماري سرطان درگذشت خواستم تا خالصه كتاب را 
كه آنروز ها به فاسي ترجمه كرده بودم كه به ميردامادي برساند. خانم ماشيني يكي از فعال ترين افراد درگير در 
تأسيس سازمان حجم بود كه به دليل ناآشنايي با قانون پارلمان شكست خورد. اين قضيه هم از سوي مشاركت 
پيگيري نشد. احزاب در كشور چنان گرفتارند كه به اين مسائل نمي رسند. اما شايد مشاركت كه اكنون در 

قدرت نيسد و از زين هم افتاده بيشتر به اهميت دستورنامه پي ببرد. 

ديروز عالوه بر دكتر بني اسدي و خانم نقي ئي، با آقاي عبدالحسيني و كيخسروي هم تلفن صحبت كردم. 
عبدالحسيني تلفن آقاي اردهالي را مي خواست. كيخسروي هم مي خواست زودتر از ساعت به دفتر بيايد كه 

آمد. 

جمله مستان مي رسند
او  نادرست  رفتارهاي  از  عصبانيتم  و  بگذارم  تمام  سنگ  كيخسروي  آقاي  از  استقبال  در  گرفتم  تصميم 
كوچكترين تأثيري در انجام وظايفم به عنوان ميزبان نداشته باشد. به همين خاطر، با اينكه بعد از خواندن 
چند صفحه از كتاب فرانسه »قرآن وصف شده براي جوانان« - كه اخيراً آن را خريده ام و مشغول خواندن آن 
هستم - خيلي خوابم گرفت. اما بسيار زشت مي دانستم وقتي كيخسروي يا رزم خواه وارد مي شوند رختخواب 
من هنوز روي ميز ولو باشد. بلند شدم و مشغول تدارك براي روزه خواران بودم كه تلفن زنگ زد كيخسروي 

بود. بعد از حدود شايد 4 ماه غيبت. 

به محض اينكه وارد شد چشمش به رختخوابي افتاد كه هنوز روي ميز كنفرانس ولو بود. گفت اگر مي دانتسم 
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خوابيد نمي آمدم. برايش توضيح دادم كه اتفاقًا اين نكته را پيش بيني كردم و نيم ساعتي هست بلند شده ام و 
منتظر شما بودم اما يادم رفت جايم را جمع كنم. به هرحال رختخواب را جمع كردم و لباس رسمي ام - يك 
پراهن، يك شلوار و كفش- را پوشيدم و با او مشغول صبحت شدم. به من گفت زودتر آمده تا درس هاي 
عقب مانده را براي او تكرار كنم؟ پرسيدم: االن؟ لحن سؤالم چنان بود كه البد جا خورد. گفتم من االن در 
تدارك پذيرايي از مهمانان هستم. براي اين كار بايد وقت ديگري را تعيين كنيم. اسناد روز را به او دادم تا 
مشغول خواندن آن ها شود. تا چشمش به اسم مهندس بهشتي در صفحه اول »اخبار كادرها« خورد هشدار 
گفتم  اتهامي.  عجب  هستيد!  شخصيت  كيش  دچار  چقدر  شما  كه  ببينيد  گفت:   بعد  شخصيت.  كيش  داد: 
آقاي كيخسروي، از همه شما درخواست كردم وقتي براي گفتگو در اختيار من بگذارد. هيجكدامتان جواب 
درخواست من را هم نداديد.  دومين نفري كه جواب داد آقاي بهشتي بود. اين چه ربطي با كشي شخصيت 
دارد؟ خدا را شكر كه قرار است نيت خواني نكنيم وگرنه واقعًا اين چه تلقي است كه آقاي كيخسروي از 

قضيه بايد داشته باشد؟ 

ادامه براي فردا
دلم مي خواهد گزارش اين نشست را به شيوه اي دراماتيك ارايه كنم. عالوه بر آن، اتقاقات جالب ديگري هم 
بعد از جلسه تا االن رخ داده است كه گزارش آن ها كمي طول خواهد كشيد و به انرژي بيشتري نياز دارد. 
ساعت 11 شب است. خسته شده ام و نياز دارم كمي زبان روسي بخوانم و به بي.بي.سي انگليسي گوش بدهم. 

بقيه داستان را فردا گزارش خواهم كرد. 
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سشنبه 1 مرداد 1392
ديشب وقتي كتاب »قران توصيف شده براي جوانان« )ترجمه تحت الفظي كتابي فرانسوي( را مي خواندم 
كتاب از دستم افتاد. موقع خواندن كتاب خوابم برد. قباًل كم تر دچار چنين حالتي مي شدم. نشانه هاي باز هم 
بيشتري از پيري يا خستگي واقعي؟ خوابيدم و ساعت 4 صبح كه بيدار شدم منتظر كشفيات صبحگاهي ماندم 
و متوجه شدم ذهنم دارد در دفاع از طرح پيشنهاد انحالل كارگاه هم انديشي عرف پارلماني، نخستين كارگاهي 
كه اعضاي آن قول دادند در چارچوب قانون پارلمان عمل كنند، اما بعد از يكسال تالش،  حتي نمي توانند و يا 
نمي خواهند نشست هاي خودشان را طبق تصميم خودشان رأس ساعت مقرر از طرف خودشان شروع كنند،  
فهرستي از داليل را رديف مي كند. به نظرم جالب است قبل از ادامه گزارش ناتمام ديشب همين داليل را كه 

امروز صبح به ذهنم هجوم آوردند يادداشت كنم. 

تأمل در يافتن ريشه ي بي قانوني در ايران 
به خاطر دارم ديروز و حتمًا طي تمام اين يكسال گذشته به اين نكات فكر كرده  بودم. در نتيجه كشفيات 
ديشب در واقع ادامه همان فرايندهايي است كه قباًل در ذهنم جريان يافته بودند. اما آنچه كه فعاليت ديشب 
ذهنم را از قبل متمايز مي كند اين است كه گويا آن فرايند ها به مرحله ي باالتري رسيده است: اينكه من اساسًا 
نبايد براي آموزش قواعد دستورنامه رابرت كارگاه برگزار كنم. بلكه بايد از عالقمدان بخواهم كه كتاب را 
بخوانند و اشكاالتشان را تلفني از من يا از پارلمانتارين ديكري كه به وي معرفي خواهم كرد بپرسند و بعد از 
آنان امتحان بگيرم. اگر سواد پارلماني داشتند، و در امتحان اين مرحله قبول شدند، همراه با گروهي كه در دفتر 
سازماندهي مي شود يا در بيرون از دفتر، در يك كارگاه شركت مي كنند كه هدفش ساخت يك سازمان دائمي 
بر اساس قواعد دستورنامه رابرت براي تحقق هدفي است كه در خود آن گروه مطرح و به تصويب مي رسد. 

همين االن اين ايده به ذهنم رسيد، كه اگر قرار شد در حزب مشاركت هم شركت كنم بايد از همين روش 
استفاده كنم. بخش هايي از كتاب را براي خواندن انتخاب مي كنم تا بخوانند. بعد از آنان امتحان مي گيرم و بعد 
كساني كه قبول شدند در كارگاه شركت خواهند كرد. چنين روشي به بحث بي حاصل شهرياري و جمالي كه 

بيش از يكسال است در هر فرصتي تكرار مي كنند خاتمه خواهد داد. 

به هر حال، صبح كه از خواب بيدارشدم اما هنوز در رختخواب دراز كشده بودم، كارگاه بعدي را كه قرار 
است يكشبنه 13 مرداد ساعت 8 صبح برگزار شود در ذهنم مجسم مي كردم. بعد اجازه مي دادم كه كارگاه 
به گپ هاي پيش از دستور خود ادامه دهد و ينم ساعت بعد از ساعت مقرر رسميت جلسه را اعالم مي كنم. 
بعد به جاي آنكه بر اساس مصوبه مجمع قبل، به جاي آنكه اعضاء به ترتيب حروف الفباي حرف اول نام 
خانواگي اشان صحبت كنند، از - مثاًل - دكتر بني اسدي يا گلسرخي يا حتي شهرياري درخواست مي كنم 
كه گزارش خودش را شروع كند. و بعد به ترتيب از چپ به راست گزارش را مي دهند تا ببينم كسي اخطار 
دستور مي دهد يا نه. بعد كه نوبت من مي شود تا در مورد داليل ضرورت انحالل كارگاه صحبت كنم فهرست 
بلند بااليي از بي توجهي عميق اعضاء به مصبوبات خودشان طي همين يكي دو جلسه اخير را ارايه مي دهم و 
به آنان نشان مي دهم كه مشكل آنان قانون و دستورنامه نيست. و سعي مي كنم در اين سؤال تأمل كنم كه چرا 
مردم ما به تصميم هاي ساده اي كه خودشان هم اتخاذ مي كنند توجهي اي ندارند؟  خيلي ساده، چرا جلسات 
خود را رأس ساعت تشكيل نمي دهند و صداي كسي در نمي آيد؟ بعد مي توانم به مجموعه ي بسيار زيادي از 

چنين شواهدي را معرفي كنم. از جمله:
1. چرا هيچ كدام شما به اينكه خالف مصوبه قبلي، افراد به ترتيب حروف اول نامشان گزارش ندادند؟

2 چرا در مجمع قبل كه اين مصوبه را من مطرح كردم، و خالف قرار قبلي بود، هيچ كدام شما اخطار 
دستور نداد؟  آيا بارها نگفته  بودم كه اصالح مصوبه و از جمله اصالح دستورنامه نياز به اخطار قبلي دارد؟ 

و مي بايست در دستور و فراخوان جلسه آمده باشد؟
3. چرا با انتشار نشريه در مجمع قبلي كه نصاب نداشت، و در فراخوان گروه نيامده بود و در غياب فردي 
كه با آن مخالف بوده است، موافقت كرديد؟ و به رغم اينكه من اين خطاي عمده را در گزارش مفصلي 
براي شما تشريح كردم، بار ديگر آن را تكرار كرديد و حتي يك نفر در مجمع بعدي نسبت به درخواست 
تنفس هاي مكرر وقت جلسه را هدر داديد و اصاًل عين خيالتان هم نشد كه جلو اتالف وقت را بگيريد 
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تا دست كم نشريه به دست ساير عالقمدان برسد؟ 
4. به عالوه، مگر از همان اول قرار نشد كه در چارچوب دستورنامه رابرت عملي كنيم، پس چرا هيچ 
كيخسروي  آقاي  اگر  مثاًل  مي گويد؟  چه  مورد خاص  اين  در  دستورنامه  نكرديد  سؤال  يكبار  كدامتان 
نمي تواند در جلسات مجمع شركت كند، چرا به ذهنش خطور نكرد كه طبق دستورنامه چه بايد بكند. در 
عوض دنبال يافتن تبصره اي بود كه به استناد آن بشود مجمع را برگزار نكرد؟ )نكته خيلي مهمي است و 
حكايت از بدجنسي و بدنيتي ما دارد. اگر ما ذاتًا آدم هاي بدجنسي باشيم كه مايل نباشيم از حق خود به 

نفع حقوق ديگران بگذريم، آيا اين قوانين تأثيري بر رفتار ما خواهد داشت؟ مسأله اين است(. 

امتناع تفكر و قانون در  بله، مجموعه اي از اين شواهد من را به طرف اين انديشه سوق مي دهند كه گويا 
خاورميان مباني عميق تري در واقعيت دارند و برچسب صهيونيستي به طرفداران اين نظريه پاك كردن صورت 

مسأله است. 

بعد از اين مقدمات به ادامه گزارش ديشب مي پردازم. 

جمالي به جاي رزم خواه
كمي بعد از آنكه كيخسروي در دفتر مستقر شد و شروع به خواندن اسنادي كرد كه در اختيارش گذاشته بودم 
صداي زنگ در بلند شد. منتظر رزم خواه بودم. اما جمالي وارد شد. بعد از ماه ها غيبت حضورش غيرمنتظره و 
خوشحال كننده بود. به خصوص نمي دانستم گزارشي كه از مخالفت او با توزيع وجيزه مجازي تهيه و توزيع 
كردم چه تأثيري روي او گذاشته است. وقتي نشست و نيم ساعت قبل از شروع جلسه تعداد حاضران دو 
نفر شده بودند حس كردم بايد به عنوان ميزبان سر ميز حاضر شوم و گفتگو با اظهار تعجب از گرماي شديد 
شروع شد و به نظريه »خلق چارچوب مفهومي براي درك بحران«  رسيد. من فقط به نقل آن بخش از گفتگو ها 

مي پردازم كه به انكشاف تئوري قانون پارلمان و نيز به تاريخ جنبش كادرها مربوط مي شوند.

گزارش پيشرفت
وقتي متوجه شدم خصوصيت مشترك دو مهماني كه اين قدر زود آمده اند، قيمت چندين ماهه ي هر دوي 
موضوع  همين خاطر  به  بدهم.  ماه  اين چند  در  گروه  دستاوردهاي  از  گزارشي  رسيد  نظرم  به  است،  آنان 
صحبت را از گزارش دستاوردهاي ملموس جنبش كادرها، مثل معرفي قانون پارلمان به دكتر نجفي، يا به 
حزب مشاركت، به تشريح دستاوردهاي نظري اين جنبش پرداختم و به خصوص خطاب به جمالي و در 
حاليكه نشريه شماره 15 مجله »قطعه سازان خودرو« را به او مي دادم برايش تشريح كردم كه ده سال پيش من 
متوجه اين نكته شده بودم كه به قول دكتر سيد جواد طباطبائي، ملت ما هنوز چارچوب مفهومي الزم براي 
فهم بحران ايران معاصر را خلق نكرده است. بعد اين ادعا را با احتياط مطرح كردم كه فكر مي كنم »ما« بعد از 
آشنايي با قانون پارلمان قادر خواهيم شد كه چارچوب مفهومي مورد نياز براي درك بحران را به مرور خلق 
كنيم و در اين عرصه فكر مي كنم كه ما از دكتر طباطبائي جلو افتاده باشيم؟ آيا آقاي جمالي منظور من را درك 
كرد؟ فكر نمي كنم. به همين خاطر سعي كردم با مثالي منظورم را برايش توضيح دهم. بعد گفتم فرض كنيم 
كه ما سه نفري كه دور اين ميز نشسته ايم، هنوز زبان را به عنوان يك وسيله ارتباطي خلق نكرده باشيم. در 
اين لحظه، جمالي پيرد وسط معركه و طوري كه نشان دهد قضيه را كاماًل درك مي كند و براي تأييد نظر من 
گفت: »بله، نداشتن زبان مشترك« و من فهميدم كه منظور من را اصاًل متوجه نمي شود. تصور اينكه گروهي 
از مردم، »زبان« نداشته باشند و نه »زبان مشترك«، به ذهني كه مهارت هاي تفكر فلسفي داشته باشد نياز دارد 
و ذهن جمالي يك ذهن فلسفي پيشرفته نيست. بعد سعي كردم براي بيان مقصودم از تجربه ام براي ارتباط 

گيري با حيوانات استفاده كنم و داستان بلبل را برايشان نقل كردم.

داستان ارتباط با بلبل
مدتي قبل بود كه وقتي براي هواخوري به حياط رفتم متوجه دو بلبلي شدم كه در اين حوالي زندگي مي كنند. 
با احتياط جلو رفتم و زير سايه درخت خرمالو ايستادم و سعي كردم صداي بلبل را تقليد كنم. دست كم اينكه 
متوجه شدم بلبل ها فرار نكردند. بعد من از زير سايه درخت خرمالو به زير سايه درخت مو نقل مكان كردم 
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و صداي بلبل درآوردم. جالب است كه يكي از بلبل ها از روي شاخه هاي درخت توت حياط همسايه بلند 
شد و روي شاخه ي درخت خرمالو نشست. مطمن شدم دنبال ارتباط با من است و دارد به صداي من واكنش 
نشان مي دهد. به اين بازي ادامه دادم و روي مبل گوشه حياط نشستم و برايش سوت كشيدم. جالب است كه 
اين بلبل از روي شاخه درخ خرما بلند مي شد باالي سر من چرخي مي زد و نشان مي داد كه مايل است روي 
شاخه هاي درخت انگور باالي سر من بنشيند. اما باز بر مي گشت و روي يكي ديگر از شاخته هاي درخت 

خرمالو مي نشت اما كمي نزديك تر به من. 

در تمام مدتي كه اين بلبل با من در پي برقراري ارتباط بود، بلبل ديگر از دور زير آواز مي زد و كاماًل پيدا 
بود كه از بازي ما دو نفر حوصله اش سررفته است. بيش از نيم ساعتي گذشت. راستش حوصله من هم سر 
رفت. كاماًل واضح بود كه ما قادر به برقراري رابطه با هم نيستيم. حتي اگر بلبل روي شانه ي من هم بنشيند، 
حرفي و رابطه اي ايجاد نخواهد شد. بلبل هم گويا به همين نتيجه رسيد و كمي بعد از انكه جفتش او را تنها 

گذاشت، از روي شاخه خرمالو پريد و به دنبال جفتش رفت. 

داستان بلبل برايشان جالب بود اما ادامه داستان براي جمالي خوشايند نبود. خطاب به او توضيح دادم نداشتن 
زبان مشترك مثل همان داستان مولوي است كه هر قومي انگور را به زبان خودش صدا مي زند يا جايي از فيل 
را كل فيل مي گيرد. اين واقعه يعني نداشتن زبان مشترك. اما وقتي طباطبائي مي گويد ملت ما هنوز چارچوب 
مفهومي الزم براي فهم بحران را خلق نكرده، معناي بسيار عميقي تر دارد و با نداشتن زبان مشترك بسيار 
متفاوت است. من اين نكات را ده سال پيش كه داشتم در همين زمينه مطلبي براي نشريه قطعه سازان خودرو 
مي نوشتم دريافتم و در اين ده سال از خودم مي پرسيدم چطور مي شود اين چارچوب مفهومي را خلق كرد. 

امروز فكر مي كنم بعد از آشنايي با قانون پارلمان موفق خواهيم شد اين چارچوب مفهومي را كشف كنيم. 

ضمن بيان نكات فوق از داخل مخزن مجالت دفتر يك نسخه از قطعه سازان شماره 15 را آوردم و به جمالي 
دادم. جمالي ضن آنكه به صحبت هاي من گوش مي داد شروع به ورق زدن نشريه كرد و تيتر هاي مقاالت آن 

را از نظر گذراند: 
استراتژي ما و استراتژي توسعه صنعتي كشور

استراتژي توسعه صنعتي كشور:  طرحي براي فرمانروايي خوب
صنعت و توسعه صنعتي يعني چه؟

خلق خردگرايي ايراني پيش شرط توسعه صنعتي

اين ها عنوان مقاالتي بودند كه من ده سال پيش در گزارش اصلي مجله صنعت قطعه سازان خودرو شماره 
15 مرداد ماه 1382 چاپ كردم. البته مثل ساير مقاالتي كه نوشته بودم بدون نام. )راستش يك روز كه قرار 
بود براي يك بنگاه حمل و نقلي وابسته به نيروي انتظامي برنامه استراتژي تدوين كنم، جوانكي كه قرار بود 
كارفرماي من بشود از من خواست فهرست مقاالت چاپ شده ام در مورد استراتژي را به او بدهم. نشستم 
فقط مقاالتي را كه در مورد استراتژي در اين مدت نوشته و در مجاالتي كه منتشر مي كردم چاپ شده است 
استراتژي در كشورهاي مختلف و در  آوردم: 285 مطلب مختلف در مورد جنبه هاي گوناگون تدوين  در 

قلمرو هاي مختلف، از تدوين داروهاي اساسي تا صنعت خودروسازي چين(. 

همزمان با انتشار مجله ماهانه »قطعه سازان خودرو« مجله ماهانه دارو و درمان، خبرنامه دو هفته يكبار »رسانه 
داروپخش« و فصل نامه داروسازان و خبرنامه داروسازان و ماهنامه پيام كارفرمايان را هم منتشر مي كردم و 
جالب است يادآوري كنم در جريان انتشار هر شماره از اين نشريات من احساس مي كردم به اندازه كل دوران 

دانشكده چيز جديد ياد مي گرفتم. 

وقتي مجله را به جمالي دادم با اشتياق شروع به ورق زدن صفحات آن كرد و به خصوص عناوين مقاالت 
را مورد توجه قرار داد. من برايش توضيح دادم كه گويا خود شما كه آن موقع در داروپخش كار مي كرديد 
از برگزار كنندگان همان همايش بررسي استراتژي توسعه صنعتي بوديد كه آن زمان شستا )شركت سرمايه 
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گذاري تأمين اجتماعي(  خيلي به اين موضوع عالقه مند بود و شما نوار آن همايش را به من داديد و آقاي 
بهشتي هم گويا در آن همايش شركت كرده بود. اما جمالي سخت مشغول مقاالت بود. فكر مي كنم اين روزها 
در حال تدوين برنامه ي استراتژيك صنعت داروسازي يا كاري شبيه به اين است براي فرهنگستان پزشكي يا 
داروسازي. و شايد به همين خاطر اين مقاالت برايش جالب هستند. بعد از من خواست كه نشريه را داشه 
باشد و با اينكه گفتم همين يك نسخه را بيشتر ندارم اصاًل متوجه منظور من نشد. در حاليكه جمالي قباًل به 
اين مسائل بسيار حساس تر بود و ممكن نبود با اين توضيح كه همين يك نسخه را دارم، مجله را مي برد. اما 
آن را برد و من كه مي خواستم از آن پرينت بگيرم و به بهشتي هم بدهم، ديگر نسخه مستقل آن نشريه را ندارم. 
البته خوشبختانه صحافي شده آن موجود است و فايل پي دي افي آن را هم بايد داشته باشم. و هر وقت هم كه 
بگويم حتمًا جمالي آن را بر خواهد گرداند. اما غرضم نشان دادن وضعيت روحي جمالي در اين شرايط است. 

كشف يك قاره جديد
گلوي خروس بي محل درون من هنوز پر از آواز بود و »من« زورم به كيش كردن اين خروس نمي رسيد. رو 
به آقاي كيخسروي توضيح دادم كه در مورد ماركس مي گويند كه او با كشف ماترياليسم تاريخي انگار كه 
قاره ي جديدي را كشف كرده است. به نظرم اين اتفاق براي ما هم افتاده است. )من عمداً كلمه »ما« را به 
كار مي برم. چون معتقدم تمام كساني كه قانون پارلمان را دست كم به روايت مكتوب در دستورنامه رابرت 
درك كنند و بتوانند جامعه اي را تصور كند كه در چارچوب قانون پارلمان سرنوشت خود را تعيين مي كند، 
فقط بعد از آن است كه در مقايسه آن جامعه با جامعه تحت كنترل »حكم« فقهي و نظام شريعت، مي تواند 
بحراني را كه اين جامعه در پي فرايند هاي جهاني شدن به آن مبتال شده است دريابد و تازه امكان مفهوم سازي 
براي اين روند هاي آشوبي برايش ميسر مي شود. آيا آقاي كيخسروي منظورم را دريافت؟ گمان نمي كنم. ولي 
جمالي نسبت به آنچه كه گفتم حساس شد و براي راحت كردن خيال من به يك جوك رايج در فرهنگ 
اصفهان تعريف كرد: چي چي مي گوويي؟ بعد خودش توضيح داد وقتي فردي به طور كلي آف سايد ايستاده 

باشد اصفهاني ها با همان لحن و لهجه ي خودش از او مي پرسند: چي چي  مي گوويي؟ كه يعني خيلي پرتي!

در آستانه كشف دستگاه مفهومي 
البته، منظور جمالي تخطئه من نبود، بلكه برعكس مي خواست فرهنگ جامعه اي را تخطئه كند كه در برابر 
اين نكات مهم من احتماالً  خواهد گفت : چي چي  مي گويي؟ بديهي است كه اين ها برايم كوچكترين اهميتي 
نداشته باشد. مهم اين است كه به خلق دستگاه مفهومي براي فهم بحران ايران معاصر بسيار نزديك شده ام و 

مي توانم در چارچوب اين تئوري نظريه پردازي كنم. 

مانيفست به جاي مقدمه
همين جا بگويم كه از مدت ها پيش به موضوعي كه بايد در مقدمه چاپ فارسي دستورنامه رابرت بنويسم 
فكر مي كردم. االن فكر مي كنم كه مانيفست خودم را مي توانم در مقدمه همين كتاب منشتر كنم. و اين تالش 

با آنچه كه بابك احمدي از معناي روشنفكري ارايه داده است بسيار هم خوان به نظر مي رسد. 

خبرهاي خوش دبيرستاد
صداي زنگ در بلند شد. در را باز كردم. دبير ستاد شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر تهران بود: علي اكبر 
عبدالحسيني. او هنوز جمالي و كيخسروي را نديده بود. هرچند غيابًا جمالي و كيخسروي عبدالحسيني را 
مي شناختند و برعكس، اما اولين بار بود كه سه نفر يكديگر را مالقات مي كردند. صحنه قشنگي بود. آنان را 
به م معرفي كردم. جمالي طوري سرتكان داد كه يعني او را از قبل مي شناسد. اما عبدالحسيني جمالي را به 
خاطر نياود. دلم مي خواست جمالي مي  گفت كه عبدالحسيني را كجا ديده است. احتماالً در نمايشگاه هاي 
كتاب و هنگامي كه عبدالحسيني در ارشاد كار مي كرد و جمالي هم در شهرداري يا صنعت داروسازي. اما 
جمالي آشنايي نداد و من هم و عبدالحسيني هم اصرار نكرديم. در همين جلسه بود كه عبدالحسنيي اعالم 
كرد كه بيش از شش ميليون تومان براي پيش خريد 400 نسخه از كتاب هاي دستورنامه رابرت و خالصه آن 
را امروز به ناشر پرداخت كرد. او خبرهاي خوش ديگري نيز بعد از جلسه به من داد كه جاي بررسي عميق تر 

دارد و در ادامه به آن خواهم پرداخت. 
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رابطه ي مشكوك رزم خواه و شهرياري
آشنايي من با رزم خواه و شهرياري به زمان انتشار نخستين شماره نشريه »قطعه سازان خودرو«  )اوايل سال 
1372( برمي گرد. در آن زمان مهندس رزم خواه به عنوان مسؤل انجمن در اداره نشريه كار مي كرد. بعدها 
يك گروه سه نفره به عنوان شوراي سردبيري نشريه سازماندهي شد كه شهرياري و بحرينيان هم جزو آن 
بودند. بين اين سه  نفر در طول اين سال ها مناسبات اقتصادي متفاوتي هم شكل گرفته است. گاهي با هم 
شريك شدند و گاهي از هم جدا شدند. وقتي اين كارگاه را شروع كرديم، رزم خواه و شهرياري شريك بودند 
و رزم خواه در همان طبقه اي كه شهرياري مستقر بود اتاق بزرگي داشت و شركت هم بروبيايي داشت. اما 
ديروز پيش از آنكه مهندس شرياري به دفتر برسد از دفتر او خانم حسيني و نه حكمت زنگ زد كه ما با خبر 
شده ايم كه آقاي رزم خواه قرار است به دفتر شما بيايد. گفتم بله. گفت ما اسنادي داريم كه مي خواهيم به 

دست مهندس رزم خواه برسد. آيا مي توانيم به دفتر شما ارسال كنيم تا به دست وي برسد؟ گفتم بله.  

خوب اين سؤال مشكوكي بود. مي دانستم كه رزم خواه - شايد به دليل بيماري پاركينسون و داروهاي زيادي 
كه بايد مصرف كند - ديگر نمي تواند مثل سابق سركار برود. همچنين با شكايات كارگرانش از شركت توكار 
صدر مواجه شده بود. بعد برايم توضيح داد كه در مورد روش تصفيه با كارگران آن شركت بين شركا و از 
جمله بابازاده و شهرياري اختالف افتاده كه نمي توانند حقوق كارگران را تصفيه كنند. من كم ترين تمايلي به 
مداخله در اين امور ندارم اما نگرانم كه اين مسائل در روابط اين دو دوست قديمي در كارگاه چه اثري خواهد 
گذاشت؟ بعد اين سؤال به ذهنم رسيد كه مگر قرار نيست شهرياري هم به كارگاه بيايد؟ در اين صورت او 
مي توانست اسناد را با خود به دفتر بياورد و به رزم خواه تحويل دهد. پس چرا كارمند شركت اين سؤال را 
از من پرسيد؟ نكند شهرياري قرار است نيايد؟ در آن صورت با توجه به اينكه دكتر اميري و دكتر بني اسدي 
گفته اند نخواهند آمد ممكن است مجع باز هم به نصاب نرسد. نگران شدم. به خانم حكمت زنگ زدم و 
پرسيدم مگر شهرياري قرار است در كارگاه  نيايد؟ گفت: چرا. تا آنجا كه من مي دانم خواهد آمد. حدس زدم 
در اين صورت بايد رابطه اشان مسأله دارد شده باشد. در يكي دو نشست اخير نيز جدا جدا وارد دفتر شدند 
و جالب اينكه رزم خواه در پاسخ به درخواست من مبني بر عضويت در كرسي قانون پارلمان گفت دچار 
مشكالتي شده كه نمي تواند حضور پيدا كند. من فكر كردم مشكالت سياسي و در ارتباط با وضعيت پسر 
اوست كه بعد از جنبش سبز فراري شده است. اما بعداً فكر كردم مي تواند به رابطه اش با شهرياري مربوط 
باشد. به هر حال دفعه دوم كه با او تماس گرفتم، عضويت در كرسي پارلمان را قبول كرد. اما با تأكيد به من 
گفت كه امروز زودتر خواهد آمد. حاال فكر مي كنم كه البد مي خواست در مورد همين مسائل صحبت كند. 

به هر حال، هر وقت صداي در بلند مي شد تصور مي كردم اين بايد رزم خواه باشد. اما صداي در بلند شد ولي 
شهرياري بود كه طبق معمول و به رغم گرماي طاقت فرساي اين روزهاي تهران كه سابقه نداشته است، لباس 
شيك به تن داشت و كروات هم بسته بود. نشست و با دوستان و به ويژه با جمالي و بعد با عبدالحسيني گرم 
گرفت. مردي بسيار خوش مشرب و دوست داشتني و پرانرژي و كارآمد است. تعدادمان به پنج نفر رسيده 
بود و با حضور يك نفر ديگر نصاب حاصل مي شد. با اين همه بعد از تأخثر رزم خواه داشتم نگران مي شدم. 
چند بار تصميم گرفتم به آقاي گلسرخي زنگ بزنم. اما اين كار را نكردم. حدس مي زنم به خاطر نوع تنظيم 
صورت جلسه و تأكيدم بر اينكه مجمع فقط براي يكبار به بعد از ظهر منتقل شده است دلخور شده باشد. 
البته راه قانوني اش اين نسيت كه نيايد. اما او پيرمردي است كه نسبت به اين قضايا حساس است. كما اينكه 
بعد از عدم پذيرش پيشنهادش مبني بر اينكه جلسه به بعد از شهر موكل شود به من گفت دوستان به ريش 
ما خنديدند )يا عبارتي شبيه به اين كه اكنون به خاطر ندارم. و همين نشسان مي دهد كه ما ايرانيان چقدر 

نيت خواني مي كنيم و همين يكي از عوامل اصلي شكست ما در كارهاي گروهي بايد باشد(. 

خوشبختانه رزم خواه هم آمد و جلسه ما چند دقيقه به ساعت 5 به نصاب رسيد. و باز هم خوشبختانه و براي 
اولين بار هيچ كس وارد بحث هاي خارج از دستور نشد و حتي به شوخي به ساعت هاي خود نگاه كردند 
كه در نشان دادن ساعت 5 با هم كمي اختالف داشتند. به هر حال براي نخستين بار جلسه سر ساعت 5 به 

نصاب رسيد و جمع كاماًل آماده بود كه من سر ساعت رسميت جلسه را اعالم كردم. 
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به چه ترتيب گزارش بدهيم؟ 
در اول جلسه اين مسأله را تكرار كردم كه طبق دستورنامه گروه، مسؤالن بايد به ترتيبي كه نامشان در آئين هاي 
گروه مي آيد گزارش بدهند. مسؤالن كميته هاي دائم نيز به ترتيبي كه نامشان در آئين نامه  ها آمده باشد گزارش 
مي دهند و مسؤالن كميته هاي موقت نيز به ترتيب تاريخي كه ايجاد شده اند. اما در دستورنامه قيد نشده است 
يا من به خاطر ندارم كه اگر اعضاء خواستند گزارش بدهند به چه ترتيبي گزارش بدهند. در نتيتجه رئيس 
جلسه نمي داند به چه ترتيبي از اعضاء بخواهد كه گزارش فعاليت هاي ترويجي خود را ارايه دهند تا مبادا 
متهم به كيش شخصيت شود. در اين لحظه به كيخسروي نگاه كردم و لبخند زدم. او هم لبخند زد. بعد گفتم 
بدهند.  الفاء گزارش  ترتيب حروف  به  اعضاء محترم  كه  پيشسنهاد مي كند  رئيس  نباشد  اگر كسي مخالف 
شهرياري كه بر مبناي تعريف ايزاك آديزيس خصوصيت كارآفريني در او برجلسته است مخالفت كرد. او 
اغلب و هرگاه خالقيتش زير سؤال برود با صداي بلند اعالم مي كند كه كسي حق ندارد او را ناديده بگيرد. 
من با اين خصوصيات او كاماًل آشنا هستم. وقتي مخالفت كرد گفتم پيشنهاد اصالح جايگزين بدهد. گفت: 
مثاًل از چپ. من پرسيدم: چپ چه كسي؟ گفت:  رئيس. گفتم: بسيار خوب، چون پيشنهاد اصالح جايگزين 
نياز به حمايت ندارد آن را مطرح مي كنم. اما قبل از طرح پيشنهاد اصالح شهرياري از كيخسروي پرسيدم چرا 
اين پيشنهاد اصالح نياز به حمايت ندارد؟ جواب داد چون تعداد اعضاء مجمع ما كم است. تشويقش كردم. 

درست جواب داده بود. 

اما پيش از آنكه پيشنهاد اصالح جايگزين شهرياري را قرائت كنم گفتم: اگر اين پيشنهاد را قرائت كنم بايد 
ابتداء موافق و مخالف در مورد اين پيشنهاد مذاكره كنند و بعد رأي بگيريم. اگر رأي نياور سراغ پيشنهاد اصلي 
مي رويم. بعد از اين توضيح هاي من شهرياري پيشنهادش را پس گرفت و من هم گفتم چون آقاي شهرياري 
قبل از آنكه رئيس پيشنهادش را قرائت كند آن را پس گرفته نيازي نيست كه از جمع تقاضاي مجوز پس گيري 
پيشنهادش را بكند. بعد پرسيدم كسي با پيشنهاد رئيس مبني بر اينكه اعضاء به ترتيب حروف الفبا گزارش 

بدهند مخالف نيست؟ كسي مخالف نبود و پيشنهاد تصويب شد.

البته من مرتكب يك خطا شدم و تصميم دارم اين خطاي خود را هنگام تصحيح صورت جلسه نشست هشتم 
در مجمع نهم مطرح كنم. و آن خطا اين بود كه اصالح دستورنامه نيز يك پيشنهاد اصالح آئين نامه تلقي 
مي شود و به اخطار قبلي نياز دارد. اما من بدون اخطار قبلي آن را مطرح كردم. و متأسفانه به ذهن هيچ يك 
از اعضاء هم نرسيد كه اخطار دستور بدهد. بعد از اين مقدمات بود كه جمالي شروع به دادن گزارش كرد، 

چون نامش با حرف جيم شروع مي شود و نخستين فرد در فهرست حروف الفبا در جمع بود. 

چرا كسي را معرفي نكردم؟ 
در مجامع قبلي كه جمالي شركت مي كرد هنگام ارايه گزارش فقط مي گفت حرفي ندارد. و من از نفر بعدي 
مي خواستم كه گزارش بدهد. اوايل به من گفت كه با خانم دكتر خوارزمي نامي كه به نظر جمالي شخصيت 
علمي مهمي در مملكت است صحبت كرده است و مي  خواهد او را هم به اين گروه دعوت كند. بعد دعوت 
نكرد و يكبار به شوخ و جدي گفت: با اين اخالق شما؟ يعني اينكه من عصباني مي شوم و ممكن است 
كساني كه من را نمي شناسند از دست من برنجند. خانم خوارزمي منتفي شد. اما بعدها در واكنش به اصرار 
من كه آقاي جمالي شما استاد روابط عومي هستيد و با صدها نفر دوستيد. من انتظار داشتم شما بيش از بقيه 
افرادي را به گروه معرفي و دعوت كنيد؟ پاسخش اين بود: آقا داود، دوستاني كه من با آنان ارتباط دارم اغلب 
از شرايط خيلي زده شده اند و به اين نتيجه رسيده اند مقبره اي كه به خاطرش عمرشان را از كف داده اند اصاًل 
خالي از امامزاده بوده است. اين افراد اصاًل ديگر اعتقادي به امكان اصالح امور ندارند و همه چيز را رها 
كرده اند. راستش من هم تصميم گرفتم كه ديگر هرگز آقاي جمالي را براي معرفي افراد تحت فشار اخالقي 
نگذارم. با اين مقدمه بود كه براي نخستين بار وقتي از جمالي خواستم گزارش بدهد نگفت من حرفي ندارم 

و شروع كرد به حرف زدن. اما چي گفت؟ 

طبعًا با فرد جديد در مورد ضرورت آموزش و ترويج قانون پارلمان صحبتي نكرده بود. اما در عوض شروع 
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كرد به دفاع از عملكرد خودش در اين زمينه كه چرا كسي را معرفي نكرده است. آيا اين رفتار از آقاي جمالي 
عجيب نبود؟ چرا خيلي عجيب بود. 

من هرگز به خاطر نمي آوردم كه جمالي دروغ بگويد. اما حاال كه به دليل توجه به نظراتش در طول زمان 
متوجه نغيير ناخواسته ذهنيت او مي شوم مي بينم بدون آنكه بخواهد دارد خالف آن چيزي حرف مي زند كه 
قباًل ادعا كرده بود. گفت: من از همان اول هم حدس مي زدم كه كار گروه به اينجا كشيده شود. به همين خاطر 
من كه دنبال معرفي افراد دقيقي مثل بهشتي بودم )!( كسي را دعوت نكردم و حتي وقتي بهشتي هم قبول كرد 

كه در گروه حاضر شود تعجب كردم. البته ديديم كه بعد از دو جلسه ايشان ديگر نيامدند. 

از عملكرد گذشته سازمان، جز هنگام اصالح يك مصوبه و فقط  انتقاد  پارلمان  قانون  من مي دانستم طبق 
در چارچوب موضوع همان مصوبه، خارج  از دستور است. اما اخطار ندادم تا حرفش را ادامه بدهد. ولي 
براي  مفهومي  مي خواهم چارچوب  كه  اكنون  و  ديگر چرا؟  كه جمالي  درمي آوردم  داشتم شاخ  تعجب  از 
فهم بحران در ايران معاصر را سرهم كنم، به خصوص به اين ويژگي ها و به اين تغييرات ناگهاني حساس 
شده ام. مشكل گروه چيست؟ كدام گروهي به اين همه خوبي پيشرفت داشته است؟ طبيعي است كه افرادي 
قادر نيستند در آن شركت كنند. آن هم با اصالح نصاب حل خواهد شد. به عالوه كسي كه حدود سه ماه 
در جلسات گروه شركت نكرده، و در همين مدت  هم با اعالم مخالفت با توزيع نشريه، فعاليت كل دفتر 
كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت را متوقف كرده است، امروز به جاي يك كلمه خشك و خالي عذر 

خواهي اين طور بستانكار است. حيرت كردم و هنوز هم علت اين رفتار را درك نمي  كنم. 

عالوه بر اين، جمالي هنگامي كه از اوضاع فعلي صحبت كرد تا نشان دهد كه چقدر جو جامعه خراب است 
به تالش هاي دست در كاران صنعت داروسازي در اوايل انقالب صحبت كرد كه به قول او »با دلسوزي يك 
مجموعه داروهاي اساسي را تدوين كردند و در تمام دوران جنگ مملكت دچار هيچ مشكلي نشد تا اينكه 
. . . « رسيد به دوران حاضر و خوب وضعيت امروز هم كه اصاًل قابل قبول نست. اما همين مواضع جمالي 

نيز برايم عجيب بود. 

اوالً مفهوم »داروهاي اساسي« ساخته و پرداخته دلسوزان انقالبي نبود و نيست. اين مفهوم را سازمان جهاني 
جهاني تعريف كرده و براي كشورهاي در حال توسعه و فقير بسته اي از داروهاي مورد نياز و ژنريك را 
تدوين كرده است به نام »داروهاي اساسي« و دولت در كشورهاي فقير معموالً سعي مي كنند كه حداقل اين 

داروها را براي همه مردم فقير تضيمن كند. 

يادم هست وقتي با آقاي جمالي نشريه دارو و درمان و رسانه داروپخش را منتشر مي كرديم با هم و حتي با 
دكتر نجفي بارها و بارها ياد وضعيت دارو در زمان شاه مي افتاديم كه بهترين دارو ها در بهترين شرايط در 
اختيار مردم بود و ما در اين دو نشريه از وضعيت دارو در بعد از انقالب انتقاد داشتيم و مخصوصًا دكتر نجفي 
مديرعامل داروپخش و بعدها مديرعامل هولدينگ تأمين دنبال اين بوديم كه بار ديگر داروها نام برند داشته 
باشند و بتوانند با يكديگر رقابت كنند. خالصه اين بخش از صحبت هاي جمالي نيز برايم تعجب برانگيز بود. 

اما جاي نقد  آن ها در مجمع نبود و من هم چيزي نگفتم تا حرفش به پايان رسيد. 

گزارش دست و پا شكسته
بعد از جمالي نوبت من بود كه نام فاميلم با ح شروع مي شود. اما طرز صحبت جمالي خيلي بر روحيه ام اثر 
بد گذاشته بود. شايد به همين دليل دل و دماغ تعريف از دستاوردهاي جنبش را نداشتم. به اختصار از معرفي 
عرف پارلماني براي دكتر نجفي صحبت كردم و گفتم كه شايد در آينده حزب مشاركت هم بخواهد تا با اين 

قواعد آشنا شود. در مورد كارگاه معلمان هم چند كلمه اي گفتم و نوبت را به رزم خواه دادم. 

رزم خواه هم مختصري در مورد معرفي كليات قانون پارلمان به دوستانش صحبت كرد كه البته با استقبال 
مواجه نشد. 
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بعد شهرياري در مورد اين صحبت كرد كه قرار است تعدادي از كاركنان شركت خودش را همراه با تعدادي 
از اعضاء شوراي سازمان هاي جامعه مدني براي آموزش قانون پارلمان سازماندهي كند. كمي هم در مورد 

تاريخه شوراي سازمان هاي مدني براي جمالي و كيخسروي تعريف كرد. 

در ادامه نوبت به عبدالحسيني رسيد كه گفت مبلغ بيش از 6 ميليون تومان بابت پيش خريد 400 نسخه كتاب 
اصلي و خالصه را امروز به ناشر تحويل داده است. بعد از ختم كارگاه كارشناسان صحبت كرد و چيزي هم 

در مورد اينكه قرار است به آنان گواهي نامه داده شود نگفت. 

كيخسروي هم به اجمال در مورد اينكه خانم داودي و آقايان تابشيان و كالشي را معرفي كرده اما هنوز به 
جايي نرسيده است صحبت كرد. 

بعد از اين بود كه پيشنهاد من در مورد نصاب گروه مطرح شد. من توضيح دادم كه وقتي گروهي براي تأسيس 
يك سازمان دائمي تشكيل مي شود، معموالً در دو نشست يا حداكثر سه نشست بايد اساسنامه اشان را تصويب 
كنند و كساني كه اساسنامه را امضاء مي كند و حق عضويت مي پردزند عضو سازمان مي شوند و سازمان دائمي 
شكل مي گيرد. اما اگر روند ايجاد يك سازمان دائمي به بيش از سه جلسه نياز پيدا كند، مثل سازمان ما، در 
آن صورت يك سازمان موقت شكل مي گيرد كه نصابش معموالً تعداد حاضران در هر زمان است. اما ما به 
صورت عرفي نصاب بيش از نصف را منظور كرديم كه در ماه هاي اخير به نصاب نرسيد. به همين دليل من 

پيشنهاد دادم تا نصاب را اصالح كنيم و بتوانيم به كارمان ادامه بدهيم. 

شورش در جلسه
به نظرم همين جا بود كه شهرياري وقت خواست و حدس زدم كه دوباره جلسه از دستور خارج شد. از 
درخواست  گفت  چيست؟  سؤالش  پرسيدم  داشت.  سؤال  واقع  در  چيست؟  پيشنهادش  پرسيدم  شهرياري 
توضيح. پرسيدم از كي؟ گفت از شما به عنوان مربي. من به او وقت دادم و او هم به جاي سؤال به تشريح اين 
موضوع پرداخت كه چرا نشست ها به اينجا كشيده است. و باز همان ساز قديمي خودش را كوك كرد كه در 
اين كارگاه ها بين آموزش و تمرين از يك طرف و ايجاد واقعي يك سازمان دائمي هيچ تمايزي قائل نشديد. 
و علت اينكه افراد در نشست شركت نمي كنند همين است. در نتيجه ما بايد عارضه يابي كنيم كه چرا افراد در 
اين نشست ها شركت نكردند. اگر نصاب را با هر تعداد تعريف كنيم، جنبه ي آموزشي كارگاه چه خواهد شد؟ 

من در ميان صحبت هاي او كه خالصه اش را نقل كردم توضيح دادم اگر جمع با ادامه صحبت آقاي شهرياري 
مخالفتي نداشته باشد او به صحبت خود ادامه مي دهد. اما توجه داشته باشيد كه قرار بود درخواست توضيح 

كند. اما دارد خوش توضيح مي دهد. و از او خواستم ادامه بدهد. 

كارگاه آموزشي يا مجمعي براي تأسيس يك سازمان دائمي؟
عالو بر اشكاالت هميشگي مبني اين كه آموزش و تمرين عملي با هم خلط مي شود، جمالي در پشتيباني از  
شهرياري يك نقد حقوقي ديگر را هم مطرح كرد و آن اينكه اينجا يك گارگاه آموزشي بوده است ولي شما 
آن را بدون اينكه اعالم كنيد به يك مجمع بدل كرديد و در نتيجه افراد بدون اينكه در جريان قرار بگيرند 
دچار تعهداتي شده اند كه خودشان از آن خبر نداشته اند. اين - تا آنجا كه من به خاطر دارم خالصه انتقاد 

جمالي بود. 

من تالش كردم جلسه را در مسير قانون جلو ببرم. اما شهرياري پيشنهاد تنفس داد. بعد از يكي دو سؤال 
آموزشي در مورد پيشنهاد تنفس آن را به رأي گذاشتيم و مجمع 15 دقيقه وارد تنفس شد تا همين مسائل 
بي ارزش و تكراري را به شيوه ي خودماني و سنتي بررسي كنند. البته من روي مواضع خودم بودم اما به نظر 

خودم توضيح جامع و كاملي به خصوص به جمالي دادم. عناصر جواب من اين بود:
1. از نخستين روزي كه همكاري را با هم شروع كرديم از هم شما قول گرفتم كه در جارچوب دستورنامه 
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عمل كنيم. ترجمه كتاب را هم در اختيارتان گذاشتم تا همه آن را بخوانيد و سند مكتوب در اختيارتان 
باشد. 

2. با اين همه از همان اول گفتم تا وقتي قاعده اي را در كالس درس نداده ام و همه شما با آن قاعده آشنا 
نشده باشيد و تا به تمام سؤال هايتان در باره آن قاعده پاسخ نداده باشم، توقع اينكه طبق آن قاعده عمل 

كنيد نداشتم. 
3. بعد از آنكه مبرم ترين قواعد ناظر بر پيشنهادها را درس و نوضيح دادم گفتم كه حاال تصميم گيري در 

چارچوب قواعد را آغاز مي كنيم.
4. يادم هست كه يك روز صبح اول مجمع كه شهرياري سمت راست من نشسته بود در چشمان وي 
خيره شدم و گفتم كه قبل از اجرايي شدن قواعد ناظر بر پيشنهادها، الزم است دو پيشنهاد ديگر را نيز 
درس بدهم: اصالح مصوبه و تحديد نظر. دليلش هم اين بود كه تا وقتي قواعد طالق را كسي نداند نبايد 

پاي صيغه ي عقد برود. 
5. به عالوه، در طول تمام اين مدت گفته ام كه كل اين ماجرا يك تمرين است و هرگاه كه اساسنامه 
امضاء مي كند و  اساسنامه را  انجمن عضو شوند  تهيه شد فقط كساني كه دوست دارند در آن  انجمن 

هيچكس الزامي به عضويت در سازمان دائمي نخواهد داشت.
6. با اين همه، تأكيد كرده ام كه ايجاد يك سازمان دائمي به صورت آزمايشي به معناي شوخي گرفتن 

نيست بلكه ما بايد به صورت كاماًل جدي يك سازمان واقعًا جدي را تمرين كنيم. 
7. بارها هم گفته ام كه قواعد بسيار فرار هستند در نتيجه اگر هزار بار هم فراموش كنيد من آن ها را تكرار 
خواهم كرد و من از اين بابت كه قواعد را فراموش مي كنيد ناراحت نيستم. ناراحتي من اين است كه 

شما قضيه را جدي نمي گيريد. 

اين بحث ها ادامه يافت و من مدام مراقب بودم كه درست به محض ختم زمان تعيين شده، ختم جلسه را 
اعالم كنم. بيچاره كيخسروي آهسته به من گفت:  اجازه بده تنفس ادامه پيدا كند. و همين يك نمونه بود كه 
من به آن استناد كنم و با لحن نسبتًا تندي از او پرسيدم: اين حرفي كه مي زني يعني چه؟ شما همه بايد از من 
بخواهيد كه قانون را كه تصميم جمعي شماست اجرا كنم. چطور به من توصيه مي كني كه قانون را بشكنم. 
مگر يك ربع  تصميم گروه نيست؟ آيا اين اصل احتياج به آموزش داشت كه ما بايد هميشه به تصميم گروه 
احترام بگذاريم؟ پس شما در اين يك سال از من چه چيزي ياد گرفته ايد؟ همه براي كيخسروي دلسوزي 
كردند. من به تندي و عصبانتيت كنترل شده ي خودم ادامه دادم و به عنوان نمونه اي ديگر به برخورد دكتر 
بي اسدي اشاره كردم و گفتم: ايشان از من مي پرسد امروز چه كساني خواهند آمد. در جواب ايشان مي گويم 
اين افراد قرار است بيايند. اما نمي دانم خواهند آمد يا نه. بعد اين مرد بزرگوار به من مي گويد مي شود به اين 
آقايان اطالع دهيد كه جلسه به جاي ساعت 5 ساعت 6 برگزار شود تا من هم بتوانم در آن شركت كنم؟ 
مكث كردم تا عمق فاجعه را دريابند. بعد خطاب به جمع و با اشاره به فرد غائب و با لحني حماسي گفتم: 
خوب اين بزرگوار كه يكسال خودش را عالف اين كارگاه هاي كرده از من چي ياد گرفته؟ مگر ممكن است 
كه من اينكار را بكنم؟ اين كار از نظر حقوق ممنوع است. ايا اين بديهيات احتياج به آموزش دارد؟ از ايشان 
مي پرسم صورت جلسات را خوانديد؟ در طول اين دوماه حتي صورتجلسات را كه اسناد حقوقي اين گروه 
هستند مطالعه نكرده است. آيا اين نكات هم به آموزش نياز دارد؟ مسأله اين نيست. مسأله اين است كه به 

اين مسائل توجه نداريد. 

بعد از اين گرد و خاك بود كه رسميت جلسه را اعالم كردم. اما يك نفر دوباره پيشنهاد 15 دقيق تنفس داد. 
پيشنهاد را به رأي گذاشتم. همه به اين پيشنهاد رأي دادند. شايد شوخي كردند. اما يك جنبه بسيار مهم از 
شخصيت ما ايرانيان را به نمايش گذاشتند. خوشبختانه من اصاًل ناراحت نشدم. چون اين اقدام را حق آنان 
مي دانستم. به همين خاطر براي آماده سازي ميوه ها مجمع را ترك كردم و در آشپزخانه چند دقيقه اي معطل 
شدم و با سيني ميوه ها برگشتم. رزم خواه كه خودش روزه نيست انتقاد كرد كه حاال اين ها را ببر. شهرياري 
گفت من روزه كه نيستم هيچ، آدامس هم مي خورم. سيني ميوه را روي ميز عسلي كنار مبل ها گذاشتم و به 

جمع پيوستم. بحث همين مسأله تفكيك آموزش از تمرين بود. من هم گوش دادم.
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يكي پرسيد كه آيا مي داني در آمريكا اين قواعد را چطور درس مي دهند؟ براي هزارمين بار برايشان توضيح 
دادم و به ذكر قاعده استخدام مشاور پارلماني از سوي رئيس مجامع بزرگ صحبت كردم كه انتخاب چنين 
مشاوري با رئيس و پرداخت هزينه اش با انجمن است. و مشاور پشت رئيس مي نشيند و به رئيس مشاوره 
مي دهد. حق انتخاب با رئيس است اما اگر جايي خالف نظر مشاور حكمي بدهد و حقي ضايع شود بايد 
استعفا بدهد. اين قاعده را نيز چند بار توضيح داده ام. بعد گفتم تا آنجا كه من مي دانم دوره هاي آموزشي 
متنوعي وجود دارد. مثاًل يك دوره آموزش صورتجلسه نويسي به قيمت 70 دالر، يا يك دوره آموزش كارآمد 
سازي رهبري و از اين قبيل. اما اينكه طي يك دوره تمام قواعد را درس بدهند فكر نمي كنم چنين دوره اي 

وجود داشته باشد.

آخر  در مرحل  و  دارند  آموزش  مرحله  ما چهار  آخوند هاي  مثل  پارلمانتارين ها  كه خود  دادم  توضيح  بعد 
گواهينامه را تيمي به آنان مي دهد كه كتاب دستورنامه را بازنويسي مي كنند. از اين بخش از صحبت هايم نتيجه 
گرفتم كه الزم نيست تمام اعضاي يك انجمن قواعد پارلماني را به صورت كامل بدانند. حتي به سندي اشاره 
كردم كه گفته بود در هر روستا يك پارلمانتارين مي توان يافت. اما مشكل اين است كه شما همين چيزهاي 

ساده را كه به حقوق ديگرن مربوط مي شود رعايت نمي كنيد. 

ما كه بع بعي نيستيم
در اين بخش از صحبت ها بود كه شهرياري گفت هر يك از ما مديراني هستيم كه زير دستمان تعداد زيادي 
پرسنل مشغول كارند. ما دوست نداريم كه تو هرجا مي  خواهي ما را بدواني! ما كه بع بعي نيسيتم. من گفتم اين 
حرف ها چيه كه مي زنيد. از ابتداء قرار بوده يك سازماني با هدفي كه خود گروه تعيين مي كند ايجاد كنيم. اين 
برنامه ي اعالم شده ما بوده است. ولي شما قواعد ساده  را هم رعايت نمي كنيد. شهرياري اينجا نكته جديدي 
مطرح كرد. او به يكي از گياه هاي دفتر كه كامالً كج شده اشاره كرد و گفتم ما هم مثل اين درخت كج بار 
آمده ايم و راست شدن ما زمان و تمرين مي خواهد. من هم گفتم براي همين من هم مثل يك مربي مجبورم 

شما را آنقدر بدوانم تا عضالتتان نرم شود. بعد اعتراض مي كنيد كه »ما بع بعي نيستيم!«

انحالل گروه
در ميانه ي همين بحث ها بود كه من گفتم آرزوي من اين است كه تعداد نصاب را حاضران در هر زمان تعيين 
كنيد تا من هم بتوانم به روش قانوني گروه را منحل كنم. بعد با اشاره به جمالي گفتم كه به آقاي جمالي هم 
گفته ام كه در نظر دارم گروه را منحل كنم. براي همين به تصويب نصاب نياز است. جمالي از انحالل گروه 
استقبال كرد تا به جاي آن گروه ديگري شكل بگيرد. اما رزم خواه نگران شد و گفت اگر اين پيشنهاد تصويب 
شود،  يك نفر هم حاضر شود نصاب است؟ گفتم بله. حتي يك نفر هم مي تواند تصميم بگيرد و صورتمجلس 

كند. البته حتما بايد در اخطار دستور قيد شود. 

اينجا بود كه رزم خواه اصالح سه نفر را مطرح كرد و عبدالحسيني پيشنهاد اصالح ثانويه چهار نفر را ارايه داد 
و به شيوه »خاي خاي« رأي گيري كرديم. بعد متوجه شدم كه جمالي و كيخسروي با اين روش آشنا نيستند 

اما چيزي نگفتند. به هر حال تعداد 4 نفر نصاب تعيين شد. 

جمعبندي
به نظرم به رغم غر و لند هايي كه مي كنند تك تك اشان هر روز بهتر و بيشتر به اهميت اين قواعد و ضايعه 
ناشي از نبود اين دانش در كشور پي مي برند. بعد از اين همه مدت، تازه دارند به صورت عملي درك مي كند 
كه اهميت اخطار قبلي چيست و چرا براي اصالح آئين نامه ها بايد اخطار قبلي داد. من اين ها را توضيح داده 
بودم و حتي اهميت و علت آن ها را هم توضيح داده بودم. اما واقعيت اين است كه نه خواندن و نه گوش 
دادن به قواعد سبب نمي شود كه اين مردم اهميت آن ها را متوجه شوند. انگار بايد در عمل اجتماعي اهميت 
آن ها را حس كنند. حتي فرد با هوشي مثل شهرياري فقط هنگام رفتن بود كه دريافت چرا پيشنهاد تغيير 
ساعت اجالس بايد در اجالس قبلي مطرح شود. به اين دليل كه افراد غائب هم بدانند كه در نشست آتي قرار 
است در مورد ساعت جلسه رأي گيري شود تا اگر برايشان مهم بود حتمًا در جلسه حضور يابند. موقع رفتن 
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بود كه جمالي با اصرار مي گفت كه آقا من سه جلسه ديگر دوباره مي توانم صبح ها بيايم ودرخواست داشت 
كه به خاطر او جلسه را تغيير ندهند. اما شهرياري از من خواست كه اعالم اخطار قبلي كنم كه شهرياري 
در اجالس آتي پيشنهاد تغيير ساعت را مطرح خواهد كرد. آقاي كيخسروي هم گفت جلسه بعدي كه صبح 

برگزار خواهد شد من هم خواهم آمد تا به انحالل گروه رأي منفي بدهم. 

اما دارم با خودم كلنجار مي روم كه داليل انحالل گروه  به هرحال، توپ و تشر من امروز مؤثر واقع شد 
خستگي يا ناراحتي يا دلمردگي از رفتار اصالح ناپذير اعضاء كارگاه نباشد. 

علت تماس بحرينيان
عبدالحسيني موقع رفتن اين پا و آن پا مي كرد. به من گفت كه مي خواهد پيش من بماند و من از مصاحبت 
با اين مرد هوشيار بسيار لذت مي برم. آخرين نفر شهرياري بود كه موقع رفتن گفت كه بار سنگيني بر دوشم 
گذشته اند. بعد توضيح داد كه بحرينيان از كميسيون اقتصاد كالن اتاق رفته و من را جاي خودش گذاشته 
پارلمان را درك  قانون  بهتر اهميت  به مرور  اين يك دستاورد. شهرياري در جايي است كه  است. خوب. 
خواهد كرد و امكان دارد در آينده در اتاق هم كار آموزش را در دست بگيريم. اما نكته اش اين بود كه سرنخي 
در اختيار من قرار گرفت تا بتوانم به اين سؤال فكر كنم كه چرا بحرينيان بعد از مدت ها رد و طرد دوباره به 
من زنگ زد و حال گروه و دكتر معين را پرسيد. مي توانم حدس بزنم كه چقدر شهرياري از اهميت قانون 

پارلمان برايش صحبت كرده است. 

گفتگوهاي من با عبدالحسيني يك ساعت ديگر ادامه يافت و به جاهاي بسيار مهمي رسيد كه بايد با جزئيات 
آن ها را روايت كنم. اما پيش از آن ذكر اين نكته جالب است كه بعد از مدت ها دكتر رحماني يك پيام تلفني 
روي گوشي همراه من گذاشته بود كه لحن  آن شوخي محض بود. با او تماس گرفتم. گفت كه فعاليت هاي 
من را در مورد عرف پارلماني پيگيري مي كند. از من مي خواست تا يك نسخه از كتاب را در اختيار هادي 
حدادي بگذارم. از او خيلي تعريف كرد. او در شوراي سازمان هاي جامعه مدني است. شهرياري مدت هاست 
كه مي گويد با آن ها تماس بگير و از آنان براي كارگاه دعوت كن. اما من آنقدر با افراد تماس گرفته ام و جواب 
نداده اند كه خسته شده ام. اما بعد از صحبت با دكتر رحماني حدادي به من زنگ زد و نشاني ايملش را داد 
تا يك نسخه از كتاب را برايش بفرستم و فرستادم. او گفت كه مؤسسه تحت مديريت او با اتاق بازرگاني 
برنامه هاي آموزشي برگزار مي كند. از من هم دعوت كرد تا به دفتر آنان بروم تا براي برنامه هاي مشترك در 

اين زمينه همكاري كنيم. 

باز هم پيش از پرداختن به گفتگوي با عبدالحسيني الزم است صورتجلسه نشست هشتم را ورداربذار كنم: 

صورت جلسه هشتمين اجالس كارگاه هم انديشي عرف پارلماني
يكشنبه 30  تير 1392

هشتيمن اجالس عادي كارگاه هم انديشي عرف پارلماني، )به صورت خاص، عصر( روز يكشنبه 14 تير 1392 در 
دفتر »كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت« )كادرها( با حضور آقايان مهدي جمالي بحري، مهندس شهرياري، 
مهندس رزم خواه، علي  اكبر عبدالحسيني، آرش كيخسروي  و اينجانب منشي موقت برگزار شد و به نصاب 

رسيد. 

مصوبات
در اين جلسه پيشنهاد همراه با اخطار قبلي داود حسيني مبني بر اينكه »نصاب مجامع سازمان موقت هم انديشي 
عرف پارلماني تعداد حاضران در هر زمان است« از سوي رئيس قرائت شد. پيشنهاد اصالح اوليه آقاي رزم  خواه 
مبني بر نصاب 3 نفر و پيشنهاد اصالح ثانويه آقاي عبدالحسيني مبني بر نصاب 4 نفر، با استفاده از روش »تعيين 
جاي خال« به رأي گذاشته شد و پيشنهاد آقاي عبدالحسيني با 5 رأي موافق به تصويب رسيد. از اين پس، تمام 

مجامع سازمان موقت هم انديشي عرف پارلمان با حصور 4 نفر از اعضاء به نصاب خواهد رسيد. 
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اخطار هاي قبلي
1. در اين اجالس، آقاي مهندس شهرياري اخطار داد كه در  مجمع بعدي پيشنهاد خواهد كرد كه مجامع گروه 

به جاي ساعت 8 تا 10 صبح ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر يكشنبه در ميان برگزار شود. 
2. در اين اجالس داود حسيني نيز اخطار داد كه در مجمع بعدي پيشنهاد انحالل گروه را مطرح مي كند. 

كارقبلي
تصميم گيري در مورد توزيع دومين شماره »اخبار كادرها«  به اجالس بعدي موكول شد. 

اجالس بعدي، طبق معمول،  از ساعت 8 تا 10 صبح روز يكشنبه 13 مرداد 1392 در محل هميشگي برگزار 
خواهد شد. 

دستور جلسه اجالس بعدي عصر روز جمعه 11 مرداد 1392 از طريق ايميل براي اعضاء محترم ارسال مي شود. 
الزم است اعضايي كه اخطار قبلي دارند پيش از اين زمان به منشي موقت اعالم كنند.  

با احترام. منشي موقت
يكشنبه 30 تير 1302

بعدالتحرير
)قسمت زير، جزو صورت مذاكرات است و نه صورتجلسه. قواعد مربوط به اين قضايا بعداً تدريس خواهد 

شد(
خاطر نشان مي شود در اين اجالس آقاي عبدالحسيني اعالم كرد كه ستاد شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر 
تهران مبلغ مربوط به پيش خريد 400 نسخه از كتاب اصلي دستورنامه رابرت و نيز 400 نسخه از خالصه 
اين كتاب را به ناشر پرداخت كرده است و به اين ترتيب نشر اين كتاب به صورت جدي در دستور كار ناشر 

قرار خواهد گرفت 

همين حا به سهم خود از جناب اقاي عبدالحسيني دبير محترم اين ستاد سپاسگذاري مي  كنم.
داود حسيني 

مرحله جديد در روابط با عبدالحسيني
بعد از رفتن اعضاء كارگاه، عبدالحسيني تا ساعت 8  در دفتر ماند و با هم صحبت كرديم. در همين صحبت ها 

بود كه به چند نكته مهم اشاره كرد:
1. براي نخستين بار با مسجدجامعي صحبت كرده تا او را قانع كند تا قانون پارلمان را ياد مردم تهران بدهيم.  
2. با رئيس ستاد سازمان دهي به سازمان هاي مردم نهاد، كه مسؤليت سازماندهي به انجمن هاي شهر تهران را 
بر عهده دارد نيز صحبت كرده بود. اما من از او خواهش كردم دست نگه دارد تا وضعيت شوراي شهر تثبيت 

شود. خودش گفت ممكن است او را عوض كنند. 
3. ظاهراً مسجدجامعي به داليل اخالقي تصميم قطعي گرفته است كه در شوراي شهر بماند و در آن صورت 

به احتمال بسيار زياد رئيس شوراي شهر خواهد شد. 

با قانون  در اين نشست من در مورد آشوب در جامعه استبدادي صحبت كردم و گفتم كه چطور آشنايي 
پارلمان اين امكان را در برابر ما قرار مي دهد كه يك جامعه مبنتي با قانون را با يك جامعه استبدادي مقايسه 
كنيم. و اين شناخت به مرور امكان كشف دستگاه مفهومي براي درك بحران را در اختيار ما قرار خواهد داد. 
در ادامه همين گفتگو ها بود كه عبدالحسيني براي تشريح خصوصيت كارشناسان ستاد به ذكر مثالي پرداخت 
و به من گفت كه چند روز پيش براي تمام كارشناسان جلسه اي گذاشته است و اين مثال را در حضور آنان  

برايشان تشريح كرده است.
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زبان استعاره و زبان علم
آنچه كه عبدالحسيني برايم تعريف كرد به كار گيري استعاره براي بيان مقصود است. در اين استعاره آقاي 
عبدالحسيني فرض كرده كه به عنوان دبير ستاد تصميم گرفته است تا از كارشناسان بخواهد تا مسير تهران 
تا كرج را تابلو حداكثر سرعت 85 كيلومتر نصب كنند. بعد واكنش هر يك از كارشناسان را در اجراي اين 

دستور براي خودشان تشريح كرده است. 
1. عليپور، به جاي نصب تابلو تا كرج، كار را تا قزوين ادامه مي دهد و به جالي ده تابلو 15 تابلو نصب مي كند.

2. خانم شرفي هيچ كاري نمي كند. به همين سادگي
3. آقاي نيك فالح به يكي ديگر از كارشناسان مي گويد كه برود اين تابلو ها را نصب كند

4. آقاي مظاهري يكي را نصب مي كند و به من مي  گويد بيا ببين اين يكي را نصب كرده ام خوب است يا نه 
تا اگر خوب است ادامه دهم

5. خانم طاعتي يكي سر ايستگاه مترو در تهران و يكي هم در ايستگاه كرج نصب مي كند. 
6. آقاي سفيري از همان اول با نصب تابلو مخالفت مي  كند و مي گويد االن ديگر هيچ كس در آمريكا از اين 

تابلو ها نصب نمي كند. 
7. خانم ميالني قبل از اقدام به نصب تجربه هاي ديگر كشورها را مرور مي كند و پيشنهادهايي براي بهبود كار 

مي يابد و بعد كار را هم به نحو احسن انجام مي دهد. 

وقتي اين استعاره را برايم تعريف كرد خيلي لذت بردم. چون احساس كردم به نحو بسيار زيبايي اين افراد را 
تشريح كرده است. به او گفتم به اين ترتيب بهترين كارمند شما خانم ميالني است. تأييد كرد. 

البته اين استعاره را براي اين به كار برد كه به من بگويد با چنين افرادي طرف است و احتماالً منظورش اين 
بود كه بگويد با چنين افرادي نمي شود يك انجمن فعال درست كرد يا انتظار داشت كه در امرو ترويج قواعد 
قانون پارلمان جدي باشند. من هم با او موافق هستم. به همين خاطر امكان ارايه آموزش به شهروندان تهراني 

هم با كمك اين ها مقدور نيست. 

قبل از اينكه برود به من گفت با توجه به آشنايي دكتر نجفي با قانون پارلمان سعي مي كند كه كارهايي را 
صورت دهد. 

جلسه ما به اين ترتيب خاتمه يافت، اما من به استعاره آقاي عبدالحسيني خيلي فكر كردم. مدت ها قبل به اين 
نتيجه رسيده ام كه در سنت فكري ما، به خاي خلق دستگاه هاي مفهومي كه به روش فلسفي امكان نقد آن ها 
فراهم شود، ملت ما بيشتر از زبان استعاره براي بيان نظرات خود استفاده مي كنند. ادبيات ما پر است از زبان 
استعاره و جالب است كه به قول داود فيرحي در كتابش »فقه و سياست در ايران معاصر« كل دستگاه فقه 
سياسي نيز بر چند استعاره مبتني است. به همين خاطر بعد از آنكه عبدالحسيني اين استعاره را برايم تعريف 
كرد عالقمند شدم براي او صحبت كنم كه زبان استعاره با زبان مفهومي چه فرقي دارد و چطور تفكر علمي 
مستلزم خلق مقاهيم است و مفاهيم چونه خلق مي شوند. به همين خاطر ديروز حدود ظهر با او تماس گرفتم 
و مسأله را در ميان گذاشتم. او به من گفت كه فردا بعد از ساعت اداري به دفتر مي آيد. االن ساعت 6 بعد از 

ظهر است اما هنوز از او خبري نشده است. 

اسناد مور نياز براي اجالس بعدي
به نظرم الزم است براي اجالس بعدي كه قرار است پيشنهاد انحالل را مطرح كنم چند قسمت از كتاب را 

براي اعضاء بفرستم: 
1. قواعد ناظر بر انحالل انجمن ها

2. قواعد ناظر بر تصحيح و امضاء و تأييد صورتجلسات

سياست هاي انحالل
مي خواهم سياست انحالل را به صورت قابل دفاعي مطرح كنم. بنا بر اين اصاًل قرار نيست وارد عارضه يابي 
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شوم و دنبال بيان مشكالت گروه بروم. بلكه مي خواهم استدالل كنم ايجاد يك سازمان براي هدفي كه داشتيم 
با اين روش مناسب نيست. در نتيجه بعد از انحالل اين گروه، ما يك كرسي قانون پارلمان ايجاد خواهيم كرد 
و با كمك دوستان كارگاه هايي را برگزار مي كنيم. فقط بعداً كه افرادي از كرسي قانون پارلمان گواهينامه ي 
درجه عالي گرفتند براي تأسيس سازمان ملي دعوت خواهند شد. بنا بر اين، فقط قرار است گروه هم انديشي 
منحل و جاي ان كرسي قانون پارلمان ايجاد شود. اعضاي كرسي نيز بايد امتحان بدهند و بهترين ها از بين 
افراد موجود بايد انتخاب شوند. بديهي است كه اين هم حق من است تا از بين فارغ التحصيالن بهترين ها را 

به كرسي دعوت كنم. 

الزم است در اين مورد بيشتر فكر كنم. 

آخرين خبر
امروز ساعت 5 آقاي مرد و آقاي هاشمي همراه با خانم نقي ئي و خانم رئيسي و دو خانم جديد به دفتر آمدند 
و در سالن ديگر براي خودشان يك كارگاه براي آموزش دستورنامه رابرت برگزار كردند. قرار بود آقاي 
عبدالحسيني هم بيايد كه تا االن نيامده است. خوشبختانه قانون پارلمان سريع تر از آنچه كه فكر مي كردم دارد 

توسعه مي يابد. 
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چهارشنبه 2 مرداد 1392
ديشب يكي از بدترين شب هاي زندگي سال هاي اخير عمرم بود. وقتي فكر مي كردم كه چطور تمام اعضاء 
حاضر در آخرين مجمع گروه هم انديشي، بعد از آنكه من بعد از ختم مدت تنفس رسيمت جلسه را اعالم 
كردم اما تمام اعضاء دوباره به پيشنهاد 15 دقيقه تنفس رأي  دادند، چنان دچار يأس و نا اميدي عميقي مي شدم 
كه احساس مي كردم مطلقًا ممكن نيست در ميان اين مردم هرگز قانون حاكم شود. اين نا اميدي آنقدر عميق 
مقوا علت  تكه  بزنم و روي يك  به خودكشي  كه دست  كردم  فكر  اين موضوع  به  به طور جدي  كه  بود 
خودكشي خودم را بنويسم و به گردانم آويزان كنم تا وقتي مردم با جنازه ام مواجه شدند آن را بخوانند : يأس 

مطلق از امكان عقل و قانون در ميان شما! 

خوشبختانه من در جلسه اصاًل ناراحت نشدم. چون به نظر مي رسد با تأمالت مداوم اين اندازه تربيت شده ام 
كه قبول كنم گروه حق داشت دوباره پيشنهاد تنفس بدهد و اين پيشنهاد، صرف نطر از نيت هاي رأي دهندگان 
اكثريت مطلق آراء را كسب كرده بود و كاماًل قانوني بود. اما وقتي مطمئن مي شدم كه اعضاء  گروه نه به دليل 
پايبندي به »اصول انتزاعي« بلكه به دليل عاطفي و در حمايت از كسي كه او را مظلوم يافته بودند، در مخالفت 
با كسي كه او را در آن لحظه ظالم ارزيابي كردند، به اين پيشنهاد رأي دادند. و اين همه مهم نبود، اگر به 
اين نتيجه نمي رسيدم كه گويا كل رفتارهاي گروهي ما به دليل باور و پايبندي به اصول تجريدي و انتزاعي 
ناشي از تفكر عقلي نيست، بلكه در هر لحظه عليه كسي كه او را ظالم و عليه خود مي دانيم با كساني كه با 

او مخالف اند احساس همدردي مي كنيم. 

در تجربه مجمع قبلي، من به عنوان رئيس گروه، از حقوق اكثريت اعضاء دفاع كردم وقتي اصرار داشتم كه 
درست وقتي مدت تنفس خاتمه يافت رسيمت جلسه بايد اعالم مي شد. اين اصرار من عين اجراي قانون 
است و اجراي قانون نيز عين رعايت حقوق اكثريت، اقليت، فرد، عائبان و كل اين گروه ها با هم است. در 
نتيجه، من در احترام به كل گروه اصرار داشتم كه سر ساعت مقرر جلسه رسميت يابد. اما اين كيخسروي بود 
كه در واقع به زشت ترين شكل ممكن، البي كردن درگوشي با رئيس، از رئيس مي خواست كه اجازه دهد 
تنفس حتي بعد از اتمام زمان تعيين شده نيز ادامه يابد. وقي او اين درخواست را از من كردم از حيرت و 
تغجب شاخ درآوردم و از او - كه يك وكيل هم هست - پرسيدم چطور چينين چيزي ممكن است؟ چطور 
از من مي خواهي كه قانون را رعايت نكنم؟ پس شما در اين يكسالي كه در اين كارگاه شركت كرد ه ايد چي 

ياد گرفته ايد؟ 

البته، علل عاطفي برخورد اعضاء  مجمع را مي توانم حدس بزنم: اينكه خواستند برخورد تند من با كيخسروي 
را تعديل كنند، او را نوازش كنند تا احساس تغيير و توهين ناشي از رفتار من برايش قابل تحمل باشد، با اين 
رفتار مانع از پريدن كيخسروي از گروه شوند و از اين قبيل. اما هيچ كس نگفت كه حسيني هم حق داشت 
و ما همه بايد طبق اصول انتزاعي قانون پارلمان كه منافع گروه و افراد و غائبان و اكثريت و اقليت را تضمين 

مي كند عمل كنيم. 

به دي كاپريو دستور  نيويورك  انتظامي  افسر  به خاطر مي آورم كه  را  نيويوركي  فيلم گنك هاي  از  صحنه اي 
مي دهد كه مراسم نمايشي بوكس بازي را جمع كند. دوكاپريو مي پرسد چرا؟ جواب مي دهد طبق قانون بوكس 
بازي در شهر نيويورك ممنوع است. دوكاپريو به كشتي  اي كه روي عرشه اش ايستاده اشاره مي كند و مي گويد: 
ولي اينجا شهر نيويورك نيست! واكنش افسر انتظامات نيويورك جالب است. برايش خيلي سنگين است، اما 
قبول مي كند و بدون هچ حرفي دور مي شود. گمان نمي كنم در كل پليس ايران يك افسر بتواند بدون توجه به 
مسال عاطفي و بر اساس اصولي انتزاعي تصميم بگيرد و رفتار كند. كمي التماس و درخوست و مظلوم نمايي 
متخلف كاقي است تا دل افسر قانون را نرم كند و تخلفش را ناديده بگيرد. اگر هم بر اجراي قانون تأكيد كند 

مردم عليه او و به نفع متخلف موضع مي گيرند. 

مخالفت متوازن
يك  از  جالب  مقاله  چند  اشتياق  با  مي انداخت،  كار  از  را  قلبم  داشت  كه  عميقي  اندوه  رغم  به  و  ديشب 
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نويسنده اي اسرائيلي خواندم كه يك كتاب بسيار جالب در مورد خاورميانه را معرفي كرده بود و كوشيده بود 
بر اساس تئوري ارايه شده در آن كتاب روند هاي جاري در خاورميانه را توضيح دهد. نام آن كتاب »فرهنگ 
و تعارض در خاورميانه« بود كه اخيراً به زبان انگليسي منتشر شده است. مفهوم مركزي در تئوري مؤلف اين 
كتاب »مخالفت متوازن«  است كه ناشي از تعارض حاكميت تك نفره )آتوكراسي(  و حاكميت قبيله اي است كه 
منجر به »مخالفت متوازن« در ميان افرا و گروه ها و جماعت ها در خاورميانه مي شود. آيا دادن پيشنهاد تنفس 
دوم و رأي دسته جمعي اعضاء به آن نوعي »مخالفت متوازن« با رئيس جلسه نبود؟  در همان مقاالت و به نقل 
از مطالب همان كتاب خواندم كه مي گفت خاورميانه  اي ها به اصول انتزاعي پايبند نيستند چون هنوز ذهنشان 
آنقدر پيچيده و پيشرفته نشده كه بتواند به صورت انتزاعي قضايا را شناسايي كند و بفهمد بلكه زبانش هنوز 
استعاره است و تفكرش هم به قول كسي كه اسمش يادم نيست »رقص ذهن« است و نه تفكر. متأسفانه در 
كارگاه هم انديشي، در كارگاه كارشناسان و حتي در كارگاه معلمان، رفتار اعضاء كارگاه ها بر اساس تفكر 
منطقي و باور يه اصول انتزاعي عقلي نبود و نيست. چرا؟ چرا مردم ما اين طور عمل مي كنند؟ علتش چيست؟ 
و مهم تر، چگونه اين رفتار ها تغيير مي كند و آيا مي توانند و مي توانيم به شيوه ي عقلي فكر كنيم؟ آيا واقعًا 
تفكر عقلي و حكومت قانون در چاه خاورميانه ممتنع است؟ اين ها سؤال هايي است كه مايلم براي توضيح 

آن ها نظريه سازي كنم. 

ضربه ي ديگر بر اين قلب حساس
پيشبرد جنبش  براي  را آتش مي زند. در حاليكه  دلم  نيز  كادرها«  »اخبار  انتشار  با  ماجراي مخالفت جمالي 
كادرها ده ها برنامه و ابتكار در نظر دارم، سه ماه است كه دومين شماره خبرنامه معطل مانده است. و تازه، 
حتي بعد از توضيح آبرو بخش، در مورد علت تأخير در توزيع نشريه، هيچ كدام از اعضاء در آخرين مجمع 
گروه هم انديشي عرف پارلماني حتي يك ذره هم احساس نياز نكرد كه به جاي دو تنفس 15 دقيقه اي و آن 
هم حرف تكراري پيشنهاد مربوط به توزيع خبرنامه را در دستور بگذارد و زودتر تكليف اين مسأله مهم را 
روشن كند. جمالي كه باورش شده بود كار درستي كرده است و گردنش را هم باال گرفته بود و متوجه طنز 
پنهان در تحليل هاي من نشده بود. اينكه با صرات نوشته بودم كه وي بعد از دو ماه حتي يك مالقات هم با 
من نگذاشت تا در اين مورد با هم صحبت كنيم، به جاي آنكه او را ناراحت كند، انگار سبب شده بود كه 
همگان اهميت او را شكف كنند. از نظر من اين رفتار جمالي لگد مال كردن اعتبار رئيس گروه و تنها مربي 
قانون پارلمان در ايران است. من حتي نگران بودم كه جمالي از اين قسمت نوشته هاي من ناراحت شده باشد. 
اما انگار خوشحال بود كه توانسته بود اين همه مدت به من بي محلي كند و حدود سه ماه مانع از توزبع اخبار 

كادرهاي شود. 

اين هم يك معماي سر به مهر است: افرادي كه به قول خودشان سرشان خيلي شلوغ است، و ساعت ها وقت 
صرف مي كنند تا در مجمع حضور يابند، و دو ساعت وقتشان هم صرف مذاكره مي شود، هيچ تمايلي از خود 
نشان نمي دهند كه جدي باشند و تصميم هاي مهمي بگيرند و به آن ها پابندي نشان دهند. به نظر خودشان 

جدي هستند. اما با هيچ شاخصي نمي شود اين ادعا را نشان داد و قبول كرد. 

پاسخ هاي  منتظر  شدم  بلند  خواب  از  صبح  وقتي  و  رفتم  خواب  به  سؤال ها  و  دغدغد ها  همين  با  ديشب 
صبحگاهي ماندم اما خبري نشد. بعد از كمي غلط زدن رختخواب را جمع كردم و در حياط قدم مي زدم و 
خيالبافي مي كردم كه ناگهان متوجه شدم خيالبافي هاي من در واقع همان كشفيات شبانگاهي است: راه حل 
مشكل به ذهنم رسيده بود و من داشتم راه حل هاي مشكل را در عالم خيال تخيل مي كردم:  توضيح براي 
خوانندگان و انتشار دومين شماره »اخبار كادرها« با حذف نام گروه هم انديشي عرف پارلمان. بعد راه انداختن 
يك سايت و يك ميلينگ ليست و بعد افزودن ايميل ها در ميلينگ ليست و بعد انتشار چندين شماره اخبار 
كادرها و دستورنامكه و بعد همينطور ذهنم به صورت سيل آسا جلو مي رفت. حتي لقب خودم را هم پيدا 
كرده بودم:  مربي صفر )يا صرف(. به تقليد از معلم اول و معلم دوم. من هم مربي هستم اما نه اول يا دوم، 
بلكه مربي صفر! به اين ترتيب، برخالف ديشب كه قلبم از غم و اندوه داشت منفجر مي شد، امروز به حالت 

عادي برگشت: هرگز نبوده قلب من اينگونه گرم و شاد!
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كارهاي بزرگ امروز
بعد از آن تصميم مهم، در نخستين مرحله، گزارشي نوشتم با عنوان »عذر تغصير به پيشگاه خوانندگان«. به 
نظرم گزارش بسيار جالب و مؤثري شد و من به جاي تعريف از خود آن را عينًا  در صفحه ي بعد نقل مي كنم 

و چند نكته را يادآوري مي كنم:
1. هدف  اصلي من در ارايه اين گزارش نيز معرفي اهميت قانون پارلمان و نقش شركت در كارگاه ها بود. 
2. مردم ما درك غلطي از قانون دارند بدون آنكه خودشان كوچكترين نقشي در اين درك غلط داشته 
باشند. اساسًا براي ملت ما امكان اينكه تاريخًا به درك متفاوتي از قانون برسند فراهم نشده است. اين 

مطلب را من حاال با تمام وجود درك مي كنم. در نتيجه هرگز نمي توانم مردم را مقصر تلقي كنم. 
3. در طول تاريخ، و به ناگزير، براي ملت ما »حكم« صادر شده است و واكنش مردم ما به اين احكام هم 

جالب است و محتاج مطالعه با رويكرد جديد. 
بيشتر حكم  است  پارلمان تصويب شده  در  قانون  عنوان  به  اين طرف  به  از مشروطه  كه  آنچه هم   .4
حكومتي بوده كه در پوسته قانون گرو ه هاي حاكم براي مردم نوشته اند و مردم هم آن ها را خيلي شبيه 

كاله شرعي كه سر احكام ديني مي گذارند، اين قوانين را هم دور زده اند. 
5. فقط آشنايي با قانون پارلمان )حتي با اينكه من هنوز بخش هاي مربوط به مجامع قانون  گذاري و دولت 
را نمي دانم(  سبب شده است كه من درك متفاوتي از روند خلق قانون پيدا كنم. بر اساس اين درك، هر 
گروه و سازمان و جماعت دموكراتيكي براي اعضاء خودش قانون خلق مي كند كه در واقع چيزي جز 

تبلور اراده اكثريت اعضاء آزاد يك گروه با حفظ ساير اركان گروه نيست. 
6. با چنين تعريفي از قانون، انتشار يك نشريه خبري هم مي تواند از نظر يك عضو گروه و يا بر اساس 
از  اين معنا نيست كه فقط  به  قانوني بودن  باشد. حاال ديگر  يا غيرقانوني  قانوني  پارلمان  قانون  قواعد 

وزارت ارشاد مجوز گرفته باشد. 
7. فقط با غلبه يافتن چنين تلقي و دركي از قانون در سطوح مختلف و گروهها و مجامع مي توان اميدوار 

بود كه تلقي مردم از قانون نيز به مرور و طي قرن ها به تدريج تغيير كند. 

هنگام نوشتن »عذر تقصير به پيشگاه خوانندگان« تمام نكات فوق را در ذهن داشتم. اينكه موفق به ترويج اين 
ارزش ها و قواعد شده ام يا نه، نمي دانم. اما به خودم نمره قبولي مي دهم. 

ويرايش دوم
ويرايش دوم اخبار كادرها با ويرايش اول آن چند تفاوت دارد:

1. در ويرايش دوم، عنوان »گروه هم انديشي عرف پارلمان« و عناصر وابسته به آن كاماًل حذف شد. اين عناصر 
بيش از همه در خبر »پنجشبه  پيشتاز است« وجود داشت. در نتيجه كل اين خبر بازنويسي شد. 

2. نكته آخر تغيير رويكرد من است در مورد پذيرش افراد جديد براي شركت در كارگاه. اين تجربه را نيز 
مديون معلمان هستم. 

روز سه شنبه در نخستين جلسه خصوصي معلمان، آنان تصميم گرفتند كه در مرحله اول، مطالب خالصه 
كتاب را به كارورزان آموزش بدهند و از آنان امتحان بگيرند و فقط كساني كه در اين امحتان قبول مي شوند 

به كارگاه دعوت شوند. 

من هم هميشه تأكيد داشتم افرادي كه در كارگاه ها شركت مي كنند خالصه كتاب را بخوانند و ياد بگيرند. اما 
نمي خوانندن و ياد نمي  گرفتند و در كارگاه دچار مشكل مي شدند. به همين دليل احساس كردم تصميم معلمان 

بسيار تصميم معقولي است در نتيجه بند آخر اين خبر را به شكل زير اصالح كردم: 

خاطر نشان مي كند شركت در كارگاه ها مستلزم دادن امتحان كتبي از مفاد مندرج در خالصه كتاب و 
گرفتن نمره قبولي خواهد بود. 

بعد از اصالح و آماده سازي ويرايش دوم »اخبار كادرها« نسبت به ارسال از طريق ايميل اقدام كردم. اين كار 
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دومين  مي فرماييد،  مالحظه  كه  همانطور 
شماره »اخبار كادرها« از روز 15 ارديبهشت 
92 براي ارسال به نشاني ال نامه بيش از 100 

است  قرار  و  شده اند  آشنا  پارلمان  قانون  كليات  با  كه  كساني  از  نفر 
در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت )كادرها( شركت كنند آماده 
اين بسته خبري از طرف دفتر كادرها آماده مي شود و قرار  بود.  شده 
است درميان آشنايان و كارورزان اين كارگاه ها ارسال شود و اخبار و 

برنامه هاي اين دفتر را به اطالع آنان برساند. 

اما بعد از انتشار نخستين شماره اين بسته خبري يكي از اعضاي محترم 
انتشار  با  داد كه  اخطار  ايكس(  )كارگاه  آموزشي  از كارگاه هاي  يكي 
نام وي  نيست. بديهي است كه  اين بسته ي خبري موافق  نام خود در 
حذف شد. با اين همه، وي اعتقاد داشت كه كارگاه ايكس بايد با انتشار 
اخبار خود در اين بسته ي خبري موافقت داشته باشد. در نتيجه  دفتر 
كادرها كه مي خواهد به عنوان يك محفل دوستانه قانون پارلمان را به 
براي  آيا  مواجه شد:  با يك مشكل حقوقي  بدهد،  آموزش  عالقمندان 
انتقال اخبار و تجربه هاي كسب شده از يك كارگاه به كارگاه ديگر بايد 

از هر كارگاه مجوز كسب كند؟ 

قاعده اول
نخستين قاعده در شروع هر كارگاه آموزشي اين است كه تمام اعضاء 
كارگاه متعهد مي شوند كه مطلقًا در چارچوب قانون پارلمان عمل كنند 
كه قواعد و رويه هاي آن )با حذف قواعد خاص مجامع قانون گذاري( 
شده  تشريح  دقت  با  رابرت  دستورنامه  كتاب  در  مكتوب  صورت  به 
است. در نتيجه، اگر اعضاي كارگاه ايكس با قانون پارلمان آشنا بودند 
دچار چنين مشكلي نمي شدند. قانون پارلمان در اين مورد چه مي گويد؟ 

قسمتي از بخش 9 كتاب دستورنامه رابرت با عنوان »اجالس غيرعلني« 
در 3 بند اين قواعد را تشريح كرده  است: 

اجالس غيرعلني 
اجالس غيرعلني در استعمال رايج پارلماني آن بايد به معناي هر نشست 
مجمع مشورتي، يا بخشي از يك نشست گرفته شود كه مسائل مطرح در 
آن محرمانه است. اين اصطالح در اصل به بررسي مسائل غيرعلني در سناي 
اياالت متحد اشاره مي كند- يعني، معرفي نامزدهاي رياست جمهوري براي 
سمت هاي انتصابي، و توافقات پشت درهاي بسته. عمل سازمان هاي تحت 
نظام لُژ معادل انجام تمام امور در يك نشست غيرعلني است. در هر جامعه، 
موضوع هاي مرتبط با مسائل انضباطي- به ويژه محاكمه ها- به شكل مناسب 
بايد فقط در نشست هاي غيرعلني بررسي شوند. در بيشتر سازمان  ها، به جز 
آن ها كه تحت نظام لُژ عمل مي كنند، در عمل يا طبق قاعده، نشست  اعضاء 
به روي مردم باز است؛ اما نشست  بوردها و كميته ها طبق عرف به صورت 
اجالس غيرعلني برگزار مي شود. در مورد اخير، اعضاء سازمان كه عضو 
كميته يا بورد نيستند، و گاهي افراد غيرعضو، چه بسا براي ارايه ي گزارش 

دعوت مي شوند، اما آنان محق به حضور نيستند.
پيشنهاد رفتن به اجالس غيرعلني يك تقاضاي فوريتي )19( است، و 
در نتيجه از سوي اكثريت به تصويب مي رسد. فقط اعضاء، به ويژه مدعوان، 
و كاركنان و كارمنداني كه مجمع يا قواعد آن حضورشان را ضروري تعيين 

كرده باشد مجاز به باقي ماندن در سالن هستند. 
اگر عضوي محرمانه بودن يك نشست غيرعلني را نقض كند مي تواند 
تحت رويه ي انضباطي تنبيه شود )61(. هر كس ديگري كه مجاز به حضور 
باشد اخالقاً نبايد هيچ چيزي را افشاء كند. صورتجلسه ، يا صورت مذاكرات 
يك اجالس غيرعلني بايد فقط در اجالس غيرعلني قرائت و طبق آن عمل 
شود، مگر آنكه آنچه كه بايد در صورتجلسه قيد شود- يعني، اقدام صورت 
گرفته، متمايز از آنچه كه در مذاكرات بيان شده- محرمانه نباشد، يا محرمانگي 

وقت  هر  باشد.  شده  منتفي  مجمع  سوي  از  آن 
صورتجلسه  يك اجالس غيرعلني براي تصويب 
همان  براي  فقط  كه  غيرعلني  اجالس  يك  در 
منظور تشكيل شده بررسي مي شود، خالصه ي صورتجلسه ي نشست اخير از 

سوي آن نشست به تصويب مي رسد يا تصويب شده فرض مي شود.

با استناد به اين بخش از دستورنامه رابرت كه به عنوان مرجع پارلماني 
گروه ايكس تعيين شده بود، هيچك از اجالس هاي اين گروه محرمانه نبوده 
است و به همين دليل اخبار و تجربه هاي اين گروه طي يك سال گذشته در 
كارگاه هاي ديگر و براي افراد غيرعضو مطرح مي شده است. به اين ترتيب، 
آيا مي شد به استناد اين قسمت از مرجع پارلماني گروه، اعتراض يك »فرد« 

را ناديده گرفت و »اخبار كادرها«  را توزيع كرد؟ نه. چرا؟

قاعده دوم
هرچند اعضاي گروه ايكس متعهد شده بودند كه بر اساس قانون پارلمان 
عمل كنند، اما چون با تمام قواعد و رويه هاي قانون پارلمان آشنا نبودند، 
بر اساس آن، اعضاي گروه ايكس مكلف  قاعده  دومي مطرح شد كه 
مي شدند طبق آن بخش از قواعد قانون پارلمان عمل كنند كه در كارگاه 
تدريس مي شد. و قواعد مربوط به اجالس هاي غيرعلني هنوز در كارگاه 
ايكس تدريس نشده بود. به همين خاطر، تصميم گيري در مورد توزيع 
دومين شماره »اخبار كادرها« در يكي از اجالس هاي گروه ايكس مطرح 
شد و تمام حاضران به اتفاق آراء با توزيع آن موافقت كردند. ولي آيا 

اين تصميم براي اجرا مشروعيت داشت؟نه. چرا؟

قواعد ديگر
طبق يكي ديگر از قواعد قانون پارلمان، هرگاه يك گروه بخواهد قواعد 
ناظر بر خودش را اصالح كند، بايد متن اصالحيه را از قبل به اطالع 
كل اعضاي گروه برساند. متأسفانه مسأله ي توزيع دومين شماره »اخبار 
قبلي  تمام اجالس هاي  بودن  به معناي اعالم غيرمحرمانه  كادرها« كه 
گروه ايكس بود، از قبل به اطالع اعضاء رسانده نشده بود و هر تصميمي 
در اين زمينه به معناي لگدمال كردن حقوق غائبان بود. به همين دليل، 
اخذ تصميم در اين زمينه به مجمع بعدي گروه ايكس موكول شد كه در 

فراخوان آن، پيشنهاد زير همراه با اخطار قبلي مطرح شده بود: 

»نقل تصميم ها، عملكردها، و تجربه هاي گروه ايكس و استناد و ارجاع 
به آن ها از سوي اعضاء مجاز است مگر آن ها كه از سوي گروه و طبق 

مرجع پارلماني گروه محرمانه اعالم شود«

در صورتي كه پيشنهاد فوق در مجمع قانونًا فراخوان شده و به نصاب 
قانوني توزيع »اخبار  به تصويب مي رسيد، مشكل  ايكس  رسيده گروه 
ايكس  گروه  مجمع  آخرين  در  متأسفانه،  اما  مي شد.  مرتفغ  كادرها« 
دومين شماره  ترتيب،  اين  به  و  نرسيد  پيشنهاد  اين  بررسي  به  فرصت 

»اخبار كادرها«  نزديك به سه در محاق توقيف فرو ماند. 

از آنجا كه استقبال از قانون پارلمان به مراتب بيش از آن چيزي است كه 
قباًل تصور مي شد، تعلل در توزيع اين بسته  ي خبري و اجراي برنامه هاي 
متنوع ديگري كه براي همين منظور پيش بيني شده است به مصلحت نبود 
به همين خاطر تصميم گرفته شد نام گروه ايكس تا اخذ تصميم نهايي، 
در  برود.  كنار  مانع  واين  شود  حذف  »اخباركادرها«  از  كلي  طور  به 
نتيجه، به داليلي كه ذكر شد، شما ويرايش دومين شماره »اخبار كادرها« 
را با حدود 3 ماه تأخير مالحظه مي كنيد. با اين اميد كه عذر تقصير من 

را به لطف خود بپذيريد. 
مربي صفر، داود حسين 
چهارشنبه 2 مرداد 92

عذر تقصير به پيشگاه خوانندگان
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جانم را به لب رساند. مشكالت فني مربوط به كامپوتر، سرعت بسيار پائين اينترنت و فيلتر كردن گوگول و 
ياهو سبب شد كه تقريبًا تمام امروزم صرف ارسال دومين شماره اخبار كادرها براي حدود فقط 100 ايميل 

شود. گرما هم كه بي داد مي كند و قوز باال قوز است. 

راه اندازي وب سايت
امروز چهارشنبه 2 مرداد 1392 وب سايت كادرها دات كام را راه انداختم. مدت ها بود دنبال اجاره كردن 
هاست از شركتي بودم كه ميلينگ ليستش را حذف نكند. امروز با مدير يك شركت گفتگو كردم و با حوصله 
برايم توضيح داد كه مشكل به شركت هاي ارايه كننده  خدمات ميزباني مربوط نيست بلكه كمپاني هاي بزرگ 
به هيچ سروري اجازه نمي دهند كه درساعت بيش از 50 ايميل و در روز بيش از 400 ايميل ارسال كنند. در 
نتيجه اگر شما از ما سرور اجاره كنيد و بيش از اين ميزان ايميل بفرستيد شما را به عنوان اسپمر شناسايي 
مي كنند و اصاًل دامين شما براي هميشه مسدود خواهد شد. بعد از اين توضيح ها بود كه به پژوهشم در اين 
زمينه خاتمه دادم و تصميم نهايي را گرفتم: اجاره هاست از پرشين تولز و راه اندازي ميلينگ ليست در گوگل 
گروپ. امروز هر دو اين كارها را انجام دادم و نشاني گروه نيز اين شد. كادرها دات كام. البته به انگليسي. 
بعد نامه دعوت به عضويت در ميلينگ ليست را براي تمام ايميل هاي كادرها ارسال كردم و بايد ببينم چند 

نفر عضو خواهند شد. 

البته براي اين كار از كاركرد فوروادر كردن ايميل ها نيز مي توانم در هاست استفاده كنم. 

تعديل يك تصميم 
در خيالبافي هاي صبحگاهي موضوع هاي حدود ده شماره اخبار كادرها به ذهنم رسيد و تصميم گرفتم ده 
شماره خبرنامه را آماده سازم و با هم ارسال كنم. اما بعد پشيمان شدم و فكر كردم بهتر است متناسب با 
ظرفيت جذب مخاطب مطلب براي آنان ارسال كنم. در نتيجه، به جاي تهيه ي خبرنامه، روي وب سايت و 

ميلينگ ليست و ترجمه كتاب بايد كار كنم. 

به اين ترتيب، درست برخالف ديروز كه قلبم از قصه داشت مي تركيد، هرگز نبوده قلبم من اينگونه گرم و 
و شاد كه امروز بود. از خودم مي پرسم نكند اين رفتارهاي نوساني روحي ناشي از كنار گذاشتن ناگهاني 

مصرف فلوكسيتين باشد؟ 

ساعت 12 است و نصب نرم افزار اسپيپ در هاست كادرها دات كام را به صبح موكول مي كنم. بدرود روز 
خوب. 
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پنجشنبه 3 مرداد 1392
ديشب گزارش تمام ما وقع را نوشتم و فكر مي كردم امروز صبح مي توانم به كارهاي معمولي خودم بپردازم. 
اما صبح كه از خوب بيدار شدم، دريافت كه طبق معمول بخش هايي از ذهنم مشغول تالش روي مسائلي 
هستند كه اين روز ها ذهنم را به خود مشغول مي كنند. به نظرم مهم ترين نكته اين بود كه دريافته بودم افرادي 
كه قرار است در كارگاه هاي من حضور يابند بهتر است پيش از حضور در كارگاه، كتاب خالصه »دستورنامه 
رابرت« بخوانند و مطالب آن را ياد بگيرند. در نتيجه، وقتي در كارگاه هاي من حاضر مي شوند من مطالب 
مهم تر ديگري را با آنان در ميان مي گذارم. به نظرم همين جا ها بود كه در واكنش به تعجِب شخصي - مثاًل - 
خانم نقي ئي كه: »مطالب مهم تر يعني چه؟« به او گفتم: مثاًل من در كارگاه از نظر فلسفي اصول قانون پارلمان 
را تبين مي كنم كه در كتاب دستورنامه رابرت نيامده است. در عالم خيال، خانم نقي ئي و آقاي هاشمي كه 
دو نفر از اعضاء كادر معلمان هستند و دارند به صورت تيمي روي مواد درسي و روش تدريس كالس هاي 
مقدماتي دستورنامه رابرت كار مي كنند، باز با تعجب به من نگاه كردند كه »تبين اصول قانون پارلمان از نظر 
فلسفي يعني چه؟« و بخش ديگري از ذهنم من داشت براي آنان فرق بين اصل و غيراصل را توضيح مي داد 
و جالب است كه بخش  هاي وسيعي از ذهنم روشن شده بود به نحوي كه هم حضور اتين ژيلسون فيلسوف 
فرانسوي و نويسنده كتاب نقد تفكر فلسفي غرب را در آن حس مي  كردم، هم حضور دكتر گلشن را در 
قسمت هاي روشن ذهنم حس مي  كردم كه در دومين مالقاتي كه با او داشتم، از من خواست تا نظرم را در 
مورد بند اول يك كتاب جامعه شناسي توضيح بدهم كه در آن از وجود چهار اصل كه بعضي از آنان فرعي 
هستند)!( صحبت شده بود. در واقع رشته اي از واقايع و تجربه هاي زندگي من كه به نحوي با مفهوم اصول و 
اصل مربوط مي شد در ذهنم روش شده بود. حتي صداي خودم را مي شنيدم كه داشتم براي محمود حسيني 
كمال استدالل مي كردم كه چرا راستگويي اصل است و اين اصل خودش مبناي استدالل درستي ساير احكام 

قرار مي گيرد. 

خوب. اين جور خيالبافي ها عملكرد معمولي هر ذهني است. اما بخش ديگري از ذهنم ناگهان متوجه شد كه 
فرق بين كارگاه هاي من با آنچه كه معلمان توقع داشتند چيست؟ بعد ناگهان مطلبي به ذهنم رسيد كه سال ها 
پيش و هنگامي كه روي مفهوم پروفشن در تعليم و تربيت كار مي كردم در جايي خواندم. خالصه آن مطلب 
اين بود كه بين معلمان و استادان دانشگاه يك تفات اساسي وجود دارد. از معلمان خواسته مي شود تا مواد 
درسي را در چارچوب آنچه كه برايشان تعين شده به ديگران آموزش دهند. اما استادان دانشگاه خودشان 
طرح درس تدوين مي كنند و در نتيجه در اين زمينه اجتهاد مي كند و در واقع توليد محتوا هم مي كنند و به 
همين دليل است كه دانشگاهيان پروفشن هستند اما معلمان در جرگه كارگران قرار مي گيرند. البته بايد يادم 
باشد كه اين مطلب را با اين صراحت به معلمان نگويم چون شايد برخورنده به نظر برسد. اما واقعيت اين 
است كه هرگاه دو كارگاه من و حتي دو نشست من مثل هم باشد، از خودم بدم مي آيد و احساس مي كنم 

كه در جا زده ام.

درك عميق تر از اصول پارلمان
تبين فلسفي اصول  به  از ذهنم شروع كرد  به دنبال تماشاي همين صحنه هاي ذهني بود كه بخش ديگري 
قانون پارلمان. از جمله اصل اول كه بر اساس آن حقوق اكثريت، اقليت، افراد، غائبان و همه  اين ها با هم 
بايد رعايت شود. چرا؟  چرا ندارد چون اصل است و درستي آن بداهتًا قابل درك است. و همين جا بود 
كه احساس كردم حرف نويسنده ي كتاب »فرهنگ و تعارض در خاورميانه« را بهتر مي فهميدم كه گفته بود 
در خاورميانه مردم بر اساس يك سري اصول انتزاعي نمي توانند فكر كنند و تصميم بگيرند. در نتيجه شايد 
نمي توانند قبول كند كه چرا يك اصل بداهتًا درست باشد. بلكه بايد درستي يك عقيده را با اتكاء و با استفاده 
از استعاره براي آنان تبين كرد. كاري كه كل تفكر عامينه و ادبي ما را تشكيل مي دهد و حتي كل احكام فقهي 
نيز به جاي آنكه بر مبناي يكي سري اصول عقلي انتزاعي مبني شده باشند، بر اساس يك سري روايت و 
استعاره بنا شده اند و به جاي استنتاج از اصول بديهي عقلي از استعارها ها مدد گرفته شده است. همين نكته 
به نظرم كشف مهمي است كه داود فيرحي در كتاب »فقه و سياست در ايران امروز« به آن دست يافته است 

و حاال نوبت من است كه اين نوع تفكر را نقد كنم و توضيح بدهم چرا اين جور بوده است؟ 
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در ادامه همين فعاليت ها بود كه ذهنم به اصل آزادي در قانون پارلمان توجه كرد. »تحت قواعد قانون پارلمان، 
يك تشكيالت مشورتي، اساسًا يك عامل آزاد است«. همين اصول و به ويژه اصل آخر تفاوت هاي ماهوي 

بين حكم شرعي و قانون عرفي را توضيح مي دهد

موضوع هاي دستورنامك 2 و 3
و  پارلمان،  قانون  اصول  تبين  رسيد:  ذهنم  به   3 و   2 شماره  دستورنامك  اصلي  موضوع  كه  بود  جا  همين 
تفاوت هاي ماهوي بين حكم شرعي و قانون عرفي. من بعدها در مورد اين موضوع ها بيتشر فكر خواهم كرد 
و هنوز مطمئن نيستم كه حتمًا موضوع شماره 2 و 3 دستورنامك همين ها باشند. اما همين فرايندهاي ذهني 
سبب شد كه امروز صبح از زاويه ي ديگري مسأله پذيرايي از مهمانان روزه دار روز يكشنبه را مورد تأمل 

قرار دهم. 

تظاهر به روزه داري
البته من سال هاست كه   متوجه قبح تظاهر به روزه داري شده ام و اين را هم بخشي از تظاهر به دين فروشي 
مسلمانان ارزيابي مي كنم كه به نظرم چقدر هم زشت است. به ويژه اين روزها شاهد صحنه هايي شده ام كه 
نشان مي دهد اين مردم در هزاره سوم ميالدي نيز از چه چيزهايي در اين كشور مي ترسند و چقدر فاقد امنيت 
هستند: هر از گاهي يك موتور سوار كنار خيابان مي ايستد. موتورش را روز حك مي گذارد. وارد كنج دنج رو 
به روي دفتر كار من مي شود. پشت شاخه ي بوته ها خودش را مخفي مي كند و وقتي متوجه مي شود سنگرش 
آنقدر در وضعيت استراتژيك قرار دارد كه اگر از دور دشمن نزديك شد بتواند سيگارش را خاموش كند و 
روزه خواري را انكار كند،  با احتياط سيگاري روش مي كند. چند پك جانانه به آن مي زند و خرسند از اينكه 
بدون عقاب حكم خدا را نقض كرده سوار موتورش مي شود و مي رود. آيا در چنين جامعه اي كه شهروندانش 
اين اندازه امنيت ندارد، حكومت قانون و رشد تقكر عقلي ممكن است؟ از اين زاويه است كه به نظرم نقد 

احكام فقهي را مي توان آغاز كرد و تفاوت هاي عظيم بين يك جامعه ديني با جامع عرفي را فهميد. 

تست فرهنگي
با چنين پسزمينه ها بود كه صحنه ي پذيرايي از مهمانان كارگاه روز يكشنه گذشته را بار ديگر مرور كردم. از 
همان زمان كه رفتم ميوه بخرم به جنبه هاي مختلف اين مسأله فكر كرده بودم. آيا بايد ميوه ها را مثل هميشه 
روي ميز عسلي كنار مبل ها بگذارم يا به احترام روزه داران كنار نگه دارم و جداگانه به روزه خواران بخورانم؟ 
حتي يادم آمد كه پارسال همين موقع كه كارگاه هاي ما در دفتر انجمن شركت هاي ساختماني برگزار مي شد 
عطارديان دستور داده بود تا طبق معمول سفره را بچينند و انتظار داشت كه روزه داران به حقوق روزه خواران 

احترام بگذارند. 

وكنش اعضاء به ظرف ميوه در ماه رمضان
به هر حال، روز يكشنبه وقتي تنفس دوم و در مخالفت با اصرار من به اجراي قانون پيشنهاد و تصويب شد 
من به آشپزخانه رفتم. رفتنم به آشپزخانه واكنش فكر نشده به لجبازي اعضاي كارگاه بود تا نشان دهم كه در 
بحث هاي پر از هرج و مرج آنان شركت نمي كنم. اما به محض اينكه وارد آشپزخانه شدم از اين رفتار خود 
پشيمان شدم. به همين خاطر براي انكه خودم را مشغول نشان بدهم، ميوه ها را شستم و در سيني گذاشتم و 
همراه با ميوه به جمع برگشتم تا ميوه را روي ميز بگذارم. رزم خواه با آنكه به دليل بيماري و ضرورت مصرف 
قرص روزه نبود با اين كار مخالفت كرد و بدون اينكه منتظر نظر ديگران باشد يا به نظر ميزبان احترام بگذارد 
به من حكم كرد كه حاال اين ها را ببر. عبدالحسيني - كه در مورد همين مسأله ي تظاهر به روزه داري با او 
صحبت كرده بودم و گفته بودم كه در چنيني جامعه دموكراسي و حكومت قانون ممتنع است - گفت كه از 
نظر او اشكالي ندارد. جمالي هم همين نظر را داشت اما حكم رزم خواه قاطع بود كه به نظر ديگران توجهي 
نشان نمي داد. امروز صبح بود كه به نظرم رسيد همين رفتار گروه را از چارچوب قانون پارلمان نقادي كنم. آيا 
رفتار اعضاء با ميزبان و روش اخذ تصميم در باره اين تصميم ميزبان طبق قانون پارلمان بود؟ مگر ما متعهد 
نشده ايم كه در روابط جمعي خود طبق قانون پارلما رفتار كنيم؟ در اين صورت چرا هيچ يك از اعضاي گروه 
از خود نپرسيد كه طبق قانون پارلمان در اين مورد چه بايد كرد؟ و چگونه بايد قواعد ناظر بر خودمان را در 
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اين زمينه تدوين كنيم؟ 

به هر حال، امروز در حاليكه تازه از خواب بلند شدم و هنوز در تخت خواب غلط مي زدم به اين مسائل فكر 
مي كردم و همين امروز صبح بود كه براي اولين بار به اين نكته توجه كردم كه مردم عربستان سعودي چقدر 
عقب مانده بوده اند: آنان تازه 1400 سال پيش، از بت پرستي وارد يكتا پرستي شدند، آنهم به ضرب و زور 
پيامبر، در حاليكه مردم اروشليم از چند هزار سال قبل يكتا پرست شده بودند و حالب اينكه مردم يونان چند 
هزار سال قبل از تفكر ديني وارد مرحله تفكر عقلي شده بودند. يعني توسعه فكري مردم دور و بر مديترانه،  

با يك عدم توزان چند هزار ساله همراه بوده است. 

به هر حال، تجربه كارگاه در واكنش به پذيرايي ميزبان مي تواند شاهدي باشد بر اين كه رويكزد اعضاي 
كارگاه در فهم قانون پارلمان حتي قدمي به جلو نيامده  است. هرچند تالش آنان به اينكه جلسه رأس ساعت 

5 شروع شود نشان داد كه نمي توان نااميد شد.
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جمعه 4 مرداد 1392
ديروز صحبت هاي رئيس قوه  قضائيه بازتاب گسترده اي در دنياي مجازي داشت. به دليل اينكه صحبت هاي 

او به وضوح تفاوت حكم شرعي با قانون مدني را نشان مي دهد آن را عينًا نقل مي كنم:

در اين مدت اخير كساني كه اهل فتنه سال 88 و در جريان اصالحات قائل به سكوالريزه شدن كشور و 
سياست بودند و راه امام را برنمي تافتند دوباره سربرآورده اند و گويي افعي جانشان گرما خورده است و 

به جنبش افتاده اند، اما اشتباه مي كنند. چرا كه امت تفكرات اين گروه را برنمي تابد.

تك تك واژه هاي اين گزاره با چنان دقتي دست چين شده است كه نشان مي دهد رئيس قوه ي قضائيه پيش از 
سخنراني احتماالً اين جمله را حفظ كرده باشد. مفهوم اين بند از سخنان او نيز كاماًل روشن است. با اين همه، 
نقل جمله ي ديگري از او، براي خوانندگاني كه ممكن است دهه ها بعد اين نوشته را بخوانند نشان مي دهد 

كه ما در چه شرايطي براي آموزش قانون پارلمان تالش خود را آغاز كرديم:

كساني كه به تفكر سكوالر اعتقاد دارند و مي خواهند دمكراسي غربي را جانشين فهم قرآني قرار دهند 
بايد بدانند كه حضرت امام شاخص انقالب است و به اندازه كافي بينات و محكمات ايشان در دسترس 
است و اينگونه افراد و گروه ها راه به جايي نخواهند برد و وضع سياسي كشور به گونه اي نيست كه مجال 

فعاليت هاي مديريتي براي آن ها باشد. 

اگر اين صحبت ها را در كنار اظهارات افرادي مثل اژه اي، مصباح يزدي، نمايندگان مجلس، فرمانده هان سپاه 
و كيهان بگذاريم، نشان مي دهد پيش بيني من در مورد تركيب كابيته، متأسفانه درست از آب درآمد. من فكر 
مي كردم وقتي گروه حاكم حتي نامزدي رفسنجاني را تاب نياورد و با قبول هزينه ي بي آبرويي غظيم او را رد 
صالحيت كرد، بايد خيلي ساده  لوح و احمق باشد كه اجازه دهد دار و دسته رفسنجاني و خاتمي كابيته  را و 
بعد قوه ي مجريه را و بعد بيش از 20 هزار شغل نان و آب دار و ميليارد ها دالر سرمايه و يك كشور بي صاحب 
و بي حساب و كتاب را تصاحب كنند. اين پيش بيني را در اين يادداشت ها ضط كردم و براي خيلي ها نيز 
شفاهي توضيح دادم. اما عمومًا خوشبين بودند كه چنين نشود و گروه حاكم درك كرده باشد كه مردم آنان را 
نمي خواهند. ولي اگر گروه حاكم با رأي مردم قدرت بي حساب و كتاب را واگذار كند كه در آن صورت با 

محاسبه گري و رندي ما ايرانيان جور در نمي آيد. 

به نظرم در كشورهاي غربي انتقال قدرت از يك گروه به گروه ديگر به معناي انتقال بي ضابطه حدود 20 
هزار شغل نباشد و از آن انتقال قدرت هيجكس نمي تواند سوء استفاده كند. و شايد يكي از داليلي كه در 
آن كشورها گروه ها به سادگي تن به انتقال قدرت مي دهند همين باشد. اما يك گروه حاكم در كشورهاي 
جهان سوم كه چنين حساب و كتابي وجود ندارد بايد بسيار احمق باشد كه قدرت را به اين دليل كه مردم 
نمي خواهند به رقبا واگذار كنند. به نظرم اگر اين انتقال قدرت در دوره رفسنجاني و خاتمي صورت گرفت با 
اين تصور بود كه خوب است آسياب به نوبت باشد تا چرخ نظام بچرخد. اما حاال گروهي حاكم شده اند كه 
تمايلي به واگذاري آن هم منزلت، ثروت و قدرت بي حساب و كتاب را ندارند. به هر حال تا همين جا تقريبًا 
محرز شده تمام افرادي كه كليات قانون پارلمان را برايش معرفي كرده ام و حدس زده مي شد كه به كابينه راه 
يابند، در كابيته نخواهند بود. البته مسجدجامعي، كه با رفتار روستايي خاتمي ضربه اي نوش جان كرد قرار 
است در شورا بماند. دكتر نجفي هم كه قرار است رئيس شوراي مشاوران روحاني شود. الته هنوز از حسين 
عالء به عنوان وزير دفاع و آخوندي به عنوان وزير مسكن صحبت مي شود. اما همچنان بايد منتظر ماند و ديد. 

اثرات سياسي كوتاه مدت،  نشان مي دهد كه احكام شرعي در طول  صحبت رئيس قوه قضائيه، عالوه بر 
تاريخ ما چه نقشي در تحكيم قدرت استبدادي غيرپاسخگو بازي كرده است و چرا هر تالشي براي روشن 
ساختن عقل در جامعه به شدت سركوب شده است. خوشبختانه، روند هاي بينان برافكن جهاني شدن امكان 
سركوب خانه به خانه و نفر به نفر را از گرو ه هاي حاكم در جهان عقب مانده گرفته است و همين امكان است 
كه زمينه را براي رشد تفكر عقلي و حكومت قانون فراهم مي سازد. اما بايد توجه داشت كه تفكر عقلي و 
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حكومت قانون با چه كندي و دشواري عظيمي در ميان مردم بسط مي يابد و ريشه مي گيرد و هرگز دچار 
خوش خيالي نشد.

فعاليت هاي ديروز
ديروز براي راه اندازي وب سايت كادرها دات كام، و گروه كادرها و نشر كتاب كارهاي خوبي صورت گرفت 

و برنامه هاي خوب تري نيز براي آينده پيش بيني شد:

1. وب سايت
وب  سايتي به نشاني كادرها دات كام و به نام »كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت« و با شعار »در خدمت 
آموزش قانون پارلمان به مردم ايران«  راه اندازي شد و دو مقاله نيز در دو بخش آن منتشر كردم. براي آينده 

اين وب  سايت فعاًل اين برنامه ها را در ذهن دارم. 

الف. تعيين يك مجموعه كليدواژه براي مفاهيم و قواعد و رويه هاي پارلماني همراه با تك هايي در متن ها كه 
به سادگي قابل دسترسي باشد و اگر كسي مثاًل روي كليدواژه »نصاب« كليك كرد تمام مطالب مربوط به اين 

مفهوم را در اختيارش قرار داهد.
ب. انتشار متن اچ.تي.ام.ال ويرايش نهايي كتاب در اين وب سايت. با افزودن تگ ها و ارجاعت در متن.

پ. انتشار متن پي دي.افي ويرايش يك با اين توضيح كه اين ترجمه نهايي نيست. 
ت. افزودن ايميل  مربي هاي نسل اول به بخش فورواردر

ث. معرفي برنامه هاي كارگاه
ج. گفتگو با مهندس عطارديان براي انتشار خبر و آگهي هاي اين سايت در ميلينگ ليست پيام كارفرمايان و 

نيز پيام جراح
چ. انتشار شماره بعدي دستورنامه در تبين معناي »اصل« 

2. گروه نامه
گروه نامه )يك معادل جديد براي ميلينگ ليست( كادرها را با اين عبارت معرفي كردم: 

كادرها مي خواهند قانون پارلمان را بياموزند، به مردم ايران آموزش بدهند، قواعد جوامع خود را بر اساس 
آن تدوين كنند و در طبق آن ها رفتار كنند. 

قواعد قانون پارلمان كه در كتاب دستورنامه رابرت تشريح شده است، حقوق اكثريت، اقليت، فرد، عائبان 
و همه ي اين ها را با هم تضمين مي كند. پس عادالنه و انساني است. 

البته عبارات باال را از حافظه نقل كردم و ممكن است كلمه ي با متن اصلي تفاوت داشته باشد و اگر يادم 
بماند اصالح خواهم كرد. 

دعوت نامه عضويت در گروه  نامه را براي ايميل هاي كادرها ارسال كردم. اما گويا چهار نفر كه ايميل آنان 
جي ميل بود عضو شده بودند. ديروز بررسي كردم و متوجه شدم عضويت از اين طريق مستلزم آن است كه 
دعوت شدگان ايميل شان جي ميل باشد. تصميم دارم در سريع ترين زمان ممكن اين را هم بررسي كنم كه اگر 

كسي ايميلش مال گوگل نبود چگونه مي تواند عضو گروه شود. 

3. انتسار كتاب
ديروز آقاي سعيد اردهالي در پاسخ به دريافت »اخبار كادرها«ي شماره 2 نوشته بود كه حتمًا خبر دارم كه 
آقاي عبداالحسيني مبلغ 6 ميليون و 8 هزار تومان بن كتاب بابت قرار داد را پرداخت كرده است. اما چون 
كارت خوان هاي بنگاه  سعيد كارت ها را نمي خوانند آن  ها را به همكاران داده اند كه نم نم بخوانند و پول ها 
البد جا به جا شود. بعد از من خواسته بود كه كار را با سرعت جلو ببرم و در وورد هم اگر كار كنم آنان هم 

مي تواند به من كمك كنند.
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به سعيد جواب دادم در مورد وورد يا اين ديزان با قاطعيت تصميم بگيرد. چون من با وورد كار نمي كنم. اگر 
مي خواهد دست آخر متن را در وورد دوباره صفحه آرايي كند، بهتر است دوباره كاري نكنيم و من متن خام 
را به او بدهم و تمام مسؤليت هاي بعدي به عهده ي او. اگر هم بخواهد من مسوليت تمام كار بر عهده مي گيرم 
و متن پي.دي.افي را به او مي دهم كه براي چاپ آماده باشد. بعد توضيح دادم كه براي من بهتر است كه متن 
خام را به او بدهم. اما در هر حال الزم است همين حاال با قاطعيت تصميم بگيرد و به من خبر بدهد. كمي 
بعد به من جواب داد كه كار را با مسؤليت خودت ادامه بده. من قبول كردم اما در نامه آخر برايش توضيح 
دادم كه ايزديزاين مي تواند به صورت خودكار صفحات را براي گرفتن فيلم و زينك نيز صفحه آرايي كند 
تا ديگر الزم نباشد از اوراق كاغذي فيلم و زنيگ بگيريم. براي اين كار الزم است از هم اكنون با ليتوگرف 
سعيد هماهنگ عمل كنيم. بعد خودم به ذهنم رسيد كه با يك جوان خوش ذوق و با تجربه كه در كار چاپ 
كارفرمايان با او آشنا شده ام مشورت كنم. در حاليكه جواب سعيد را هم هنوز دريافت نكرده ام. به اين ترتيب 
تصميم دارم بعد از حل تمام مسائل فني مربوط به فهرست مطالب، ايندكس و ارجاعات و فيلم و زنيگ كار 

ترجمه دوباره را با سرعت جلو ببرم.

نقش كتاب در خلق دستگاه مفهومي براي فهم بحران
امروز صبح به نظرم رسيد در اين مورد نيز با سعيد صحبت كنم كه آيا مجوز كتاب را گرفته است يا نه؟ و 
آيا در هر حال من تا كي فرصت دارم يك مقدمه كوتاه براي كتاب بنويسم. تصميم دارم در مورد خود كتاب 
زياد حرف نزنم. هركس فقط فهرست كتاب و عنوان كتاب را نگاه كند بايد بفهمند كتاب در مورد چيست. در 
عوض مايليم در مورد نقشي كه اين كتاب مي تواند به ما در »خلق دستگاه مفهومي براي درك عوامل بحران 
ايران معاصر« چند جمله اي توضيح بدهم. اين نكته را امروز بايد با سعيد در ميان بگذارم تا در مورد مقدمته 

تصميم بگيريم. 

انسجام نظري بيشتر: اصل رعايت كدام قانون؟ 
از زماني كه با كدهاي اتيكز انجمن پزشكان آمريكا آشنا شدم دريافتم كه رعايت قانون براي آنان يك اصل 
اخالقي است. طبق اين اصل، پزشكان قانون را رعايت مي كنند و درعين حال براي اصالح قوانيني كه خالف 
مصلحت بيماران باشد تالش خواهند كرد. اما در عين حال، در يكي از نظريه هاي اين انجمن تصريح شده 
بود كه پزشك مي تواند در صورتي كه قانوني را از نظر اخالقي براي بيمار مناسب تشخيص نداد به هزينه 

خودش ناديده بگيرد. 

به خاطر دارم در دوران انتشار مجله دارو و درمان، احتماالً بين سال هاي 80 تا 82 )سال دقيق آن يادم نيست( 
بنا بر بي قانوني است  در مورد اين نكته خيلي بحث كرديم. آقاي جمالي نظرش اين بود در جامعه ما كه 
به مصلحت نيست كه اين نظر را ترويج كنيم كه به قانون گريزي باز هم بيشتر مردم دامن مي زند. اما نظر 
من خالف اين بود و سرانجام آقاي جمالي به عنوان نماينده تام االختيار مديرمسؤل در دارو و درمان اجازه 
نشر مطالب مربوط به اين نظريه را داد و من هم آن را در يكي از شماره هاي دارو و درمان منتشر كردم. اما 
از همان زمان نسبت به اينكه رعايت قانون يك اصل باشد، دچار ترديد شدم. آيا هر متني در هر مجلسي 

قانون گذاري اي كه به تصويب رسيد، تمام افراد اخالقًا ملزم به رعايت آن هستند؟ 

خوب. وضعيت قانون گذاري در جمهوري اسالمي هيچ شكي براي من باقي نمي گذاشت كه اين قانون ها عقاًل 
محلي از اعراب ندارند. نه نمايندگان به روش درستي انتخاب شده اند و نه آنان درك درستي از مفهوم واقعي 
و درست قانون دارند و نه آنچه را كه تصويب مي كنند قانون است. آنان هرچه را كه گروه حاكم نمي پسندند 
تحت پوشش قانون تحميل مي كنند در حاليكه محتواي آن نه قانون كه زور و حكم و دستور است. به همين 
دليل نسبت به ارزش رعايت قانون به عنوان يك اصل به صورت جديد دچار ترديد شدم و حتي اين ترديد 
خودم را با هيأت مديره مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان و نيز با دكتر معين كه رئيس انجمن ايراني اخالق در 
علوم و فناوري بود در ميان گذاشتم. اما اين هر دو نظرشان اين بود كه بي قانوني بدتر از قانون بد است و با 
اين توجيه خود را اخالقًا مكلف مي داسنتند هر قانوني را كه در مجلس به تصويب مي رسد به عنوان قانون 
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مملكت رعايت كنند. 

همين جا يادآوري كنم يكي از داليل اينكه با انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري همكاري نكردم - از 
نظر خودم - همين بود. البته بعدها به اين نتيجه رسيدم كه اساسًا تالش براي ايجاد حكومت ديني و اعمال 
احكام شرعي با ضرب زور غيراخالقي است و اين نظرم را نيز به برخي از كساني كه در حكومت بودند - از 
جمله به رئيس وقت شوراي شهر ورامين كه يكي از اسراي جنگ تحميلي و يكي از دوستان خيلي صميمي 

دوره دبيرستان بود - اعالم كردم. 

به خاطر دارم كه موضوع يكي از مقاالتي كه در وب سايت مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان منتش كردم همين 
مسأله بود. پاسخ من در آن زمان اين بود كه رعايت آنچكه قانون نيست اخالقي نيست. اما هنوز نمي دانستم 

»قانون« چيست و چه متني را اخالقاً  ملزم هستم كه رعايت كنم.

مدت هاي به منشور حقوق بشر فكر كردم كه آيا مي توانم اين متن را به عنوان مبناي قانوني كه اخالقًا بايد 
بپذيرم انتخاب كنم. اما ترديد نداشتم كه منشور حقوق بشر قانون نيست بلكه يك مجموعه  ارزش است كه 

انسان خوب است به آن  ها باور داشته باشد. 

اين بالتكليفي در من سال ها ادامه داشت تا با قانون پارلمان آشنا شدم. جالب است كه در ابتداي آشنايي 
براي آموزش  پيدا نكردم و هر نوع تالش  پارلمان«  »قانون  از  نيز درك درستي  با كتاب دستورنامه رابرت 
نظام نامه رابرت را )كه بعداً معادل دستورنامه  را برايش انتخاب كردم(  نوعي تالش براي آموزش يا ارتقاء 
عرف پارلماني تلقي مي كردم. بعدها بود كه به مرور بيشتر متوجه اين مفهوم شدم كه قواعد مكتوب در كتاب 
دستورنامه رابرت در واقع قواعد و رويه هاي قانون پارلمان است به استثناي آن قواعدي كه خارج از مجامع 

قانون  گذاري )ملي(  كاربرد ندارند. 

حاال به جد دنبال اين هستم كه متن كامل قانون پارلمان را بيابم و بخوانم و مي دانم كه هنري مارتين رابرت 
كتاب ديگري به نام قانون پارلمان دارد ك خيلي معروف نيست. اما دنبال آن هستم كه آن را هم بخوانم. اما 

در حال حاضر، از نظر فكري به انسجام قابل قبولي در اين زمينه رسيده ام.

اكنون باور داردم كه اخالقًا ملزم نيستم قوانين مجلسي را رعايت كنم كه قرار است 5 مجتهد يا يك شوراي 
ديگري عدم مخالفت قوانين مصوب آن مجلس را با احكام شرعي تضمين كنند. البته، گروه حاكم هركس 
را كه قوانينش را لغو كند مجازات مي كند. من هم با محاسبه ضرور و زيان ناشي از لغو هر قانون مشخص 
در مورد آن تصميم مي گيرم. اما خودم را اخالقًا ملزم نمي دانم كه چنيني قوانيني را رعايت كنم. اما قواعد 
جوامعي را كه در آن ها حضور دارم و طبق قانون پارلمان تصويب شده باشند، رعايت كنم و به آن ها سخت 

پايبند خواهم بود. 

گزارش باال هرچند بسيار موجز بود اما به اجمال نشان مي داد كه من، به عنوان يك نمونه از مردم جامعه اي 
امروز ايران چقدر به اين موضوع ها فكر كرده ايم. در نتيجه، عباراتي كه براي تعريف گروه نامه كادرها تعريف 
كردم و كمي قبل آن را نوشتم، چطور حاصل  حدود يك دهه تالش فكري مستمر و جدي، بعد از تجربه هاي 

انقالب مشروطه و انقالب اسالمي است. دلم مي خواهد اين نكات را نيز در مقدمه كتاب مطرح كنم. 
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شنبه 5 مرداد 1392
تا تاريخ جنبش كادرها را روايت كنم و به كارهاي روزمره ام مي پردازم.  نيازي نيست  فكر مي كردم امروز 
اما چند رويداد قابل ثبت رخ داد و يكي از آن ها كه به ظاهر ارتباطي با اين تاريخ ندارد، اما به نظرم خود 
به تمام درك من از ايران و ايراني شكل بخشيده  است، اظهار نظر دو كارشناس محيط زيست بود در مورد 
وضعيت خشكسالي در آينده ي قابل پيش بيني ايران كه در دنياي مجازي منتشر شده بود و به معناي واقعي 
كلمه خواندن آن ها شعله چراغ جانم را خاموش كرد. عصر امروز كه از فرط دلمردگي و اندوه مثل مرده اي 
ايران چشم انداز  كننده  نابوده  آينده ي خشكسالي  براي  توانست  بودم، ذهنم  افتاده  بي حركت در رختخوابم 
اميدبخشي خلق كند و همين سبب شد كه دوباره چراع جانم شله ور شود به راه افتادم. عالوه بر اين، مكاتبه اي 
با سعيد اردهالي ناشر كتاب داشتم كه ارزش ثبت دارد. خانم هما داودي رئيس هيأت مديره كانون وكالي 
البرز و نيز منشي دكتر مجمدرضا سپهري رئيس مؤسسه كار و تأمين اجتماعي در واكنش به دريافت اخبار 
كادرهاي شماره 2 نامه اي به من نوشته بودند كه جوابشان را دادم. به عالوه، در وب گاه »كادرها دات كام« يك 
معرفي نامه نوشتم كه الزم است ضبط شود. اين ها و چند نكته ي ديگر موضوعاتي هستند كه در اين نوشته 

به آن  ها مي پردازم. 

تأثير بي آبي بر رويكردهاي من
كودكي من در دهه ي شصت ميالدي، كه به قول هابز  بام مورخ كمونيست انگليسي، دو دنياي سرمايه داري 
و كمونيستي طي آن جهان ماقبل سرمايه داري را به روش هاي خودشان شخم زدند، در يك روستاي حاشيه 
كويري در جنوب ورامين سپري شد. در دوران ميانسالي خود بود كه به مرور دريافتم عجب شانس تاريخي 
عظيمي نصيبم شده است: درست در دوره كودكي و نوجواني من باقي مانده ي مناسباتي كه چند هزار سال 
دوام آورده بودند، با سرعت از بين مي رفت و روستاي مسقط الرأسم، طي حدود پنج دهه از يك جماعت 
پرت افتاده و تقريبًا خودكفا به زائده ي عجبيب  الخلقه ي جهان جهاني شده بدل شد. اين اتفاقي بود كه دير 
افكن جهاني  بر  بنياد  اين روند هاي  اما در كنار  يا بيش در همه  روستاهاي جهان تكرار شد.  يا زود و كم 
آرام و هراس  بود كه  اقيانوس كوير  اين مد سمج  باشد،  اسباب نشاط كهن سالي من  شدن كه مي توانست 
انگيز روستاهاي جنوب ورامين را در كام خود فرو مي كشيد و تمام كودكي و نوجواني من را كابوس كالبد 
روستاهاي سوخته و متروك و خشكيده اي كه مثل الشه ي حيوانات خشك شده وسط كوير رها شده بودند 
از ترس و نگراني لبريز كرد. بعدها كه دريافتم منطقه اي از جهان واقع در شمال آفريقا، شبه جزيره عربستان، 
ايران تا بخش هايي از افعانستان،  در وضعيتي قرار گرفته  است كه ميزان آبي كه از دست مي دهد بيشتر از ميزان 
آبي است كه دريافت مي كند و اين روند تاريخي خشكسالي درمان ناپذير است، هراسم از نابودي ايران به 

خاطر بي آبي ابعاد عالج ناپذيري يافت. 

تا آنجا كه به خاطر دارم در بيشتر دوران زندگي ام تمام اخبار، گزارش ها، اظهار نظر ها و راه حل هاي خشكسالي 
در ايران و جهان را كه در دسترسم قرار گرفتند، دنبال كرده ام. از خشك شدن قناتي كه فكر مي كردم اگر در 
آن بيافتم حتمًا غرق مي شوم، تا دغدغه هاي هميشگي عمويم كه هروفت پدرم را مي ديد با غصه مي گفت: 
»گاگا با بي  آبي چه كنيم؟«، از طرح هاي متنوع كويرزدايي تا طرح  انتقال آب خليج و خزر به كوير مركزي. 
هيچ يك را راه حل واقعي نمي يافتم و از همان نوجواني منتظر بودم كه زاينده رود خشك شود و اصفهان 
و يزد و ساير شهرهاي كويري يكي بعد از ديگري از پا بيافتند. اما واقعيت اينكه هيچ وقت تصور نمي كردم 
كه درياچه اروميه هم خشك خواهد شد. بر اساس تصورات آن روز هاي من شمال غربي ايران خارج از 

منطقه كويرزا قرار گرفته بود. 

شايد به خاطر همين تجربه ها بود كه به راحتي شيفته ي درس مباني تاريخ اجتماعي ايران شدم كه دكتر رضا 
شعباني در دانشگاه مطرح مي كرد و با سرعت از نوشته هاي استاليني روس ها در مورد تاريخ ايران فاصله 
گرفتم. سال ها قبل از انقالب بود كه سفري پژوهشي به روستا هاي اطراف كوير كردم و همراه با يكي از 
كارشناسان مهربان سازمان آب ورامين به روستا ها مي رفتم تا برايم از وضعيت سفره هاي زير زميني و خطرات 
مصرف بي رويه آب صحبت كند. بعدها اين مسأله كه چرا در تمدن هاي باستاني مثل ايران، مصر، هند و چين 
انقالب صنعتي رخ نداد و نظام سرمايه داري از كشورهاي پر آب اروپا و به خصوص از جزيره بريتانيا سر 
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برآورد؟ در مورد ايران جوابش را دريافته  بودم: در اين سرزمين كم آب و علف، و در حدود 80 هزار روستايي 
كه وسعتشان را حجم آب قناتشان محدود مي كند،  افزايش جمعيت نه به معناي افزايش توليد و ثروت كه به 
معناي فقر بيشتر بوده است. در چنين جامعه اي نظام سرمايه داري ممتنع بوده است. براي تمدن ها مصر، هند، 
و چنين نيز پاسخ هاي قانع كننده آي دست يافتم كه به اين بحث ارتباطي ندارد. اما اين ها به جنبش كادرها 

چه ارتباطي دارد؟ 

رفتارهاي  همه  اين  نمي توانستم  نداشتم،  ايران  اجتماعي  تاريخ  به  نسبت  رويكردي  چنين  اگر  مي كنم  فكر 
غيرانساني هموطنانم را تاب آورم و احيانًا مثل هدايت از دست »اين اراذل و اوباش« دق مي كردم. اما حال، 
حتي براي رندي هاي پست آنان دلسوزي مي كنم. چون با اين تصور با اين همه پلشتي كنار مي آيم كه آنان 
در طول تاريخ خود امكان تفكر عقلي و حكومت قانون، و در نتيجه امكان انسان شدن را نداشتند و مقصر 
خودشان نبوده اند. بله، چنين رويكردي سبب مي شود هموطنانم را قرباني ناخواسته شرايط تاريخي اشان بدانم 

و به جاي تنفر دچار ترحم و دلسوزي شوم. 

معرفي  براي  كه  نشست هايي  از  يك  هر  در  حتي  و  رابرت،  دستورنامه  كارگاه هاي  از  يك  هر  در  تقريبًا 
دستورنامه رابرت داشته ام كوشيده ام با مقايسه وضعيت ايران و يونان نشان دهم كه چطور عوامل سرزميني 
سبب شد تا دولت شهر به حكومت قانون برسند و ايران به امپراتوري. بسيار خوب. با مد سمج اقيانوس كوير 

چه مي توان كرد؟ 

ديروز كه نظرات دو كارشناس محيط زيست را در اين زمينه خواندم، بار ديگر آن اندوه هميشگي در جانم 
شعله ور شد. يكي از آنان با اطمينان مي گفت حتي اگر در 20 سال آينده ميزان بارندگي دو برابر هم شود ايران 
تا ابدادهر كوير خواهد ماند. هر دو كارشناس تأكيد كرده بودند كه ايران وارد مرحله سوم خشكي خود شده 
است كه به معناي خشك شدن كامل سفره هاي زيرزميني است. كسي را در ميان دوستان و اطرافيان خود 
نمي شناسم كه بتواند اندوه عظيم من را در اين زمينه تصور كند. فكر اينكه تا چند دهه ي ديگر چه باالهايي 
به سر مردم اين كشور خواهد آمد طاقتم را طاق مي كند. با اين همه، احساس مي كنم در اعماق تاريكي يأس 
اينكه تركيبي از فناروي هاي مربوط به انرژي  خورشيدي و فناوري  مي توانم روزنه هاي اميد را تخيل كنم: 
انتقال آب و آبياري قطره اي و فناوري هاي شرين سازي آب دريا بتواند سرزمين هاي حاشيه خليج فارس و 
درياي عمان را به مرور از خشكي مطلق برهانند و نوار سبزي در حاشيه جنوبي ايران سر برآورد كه به مرور 

با قسمت شمالي اين سرزمين حركت كند. 

اميد  نيز براي خودش  در مورد خودم به اين اطمينان رسيده ام كه ذهنم قادر است در تاريكي مطلق يأس 
بيآفريند. ديروز عصر نيز وقتي تخيالتم چنين سناريوي سبزي را براي دهه هاي آتي در جنوب كشور خلق 

كرد، نفسي به راحتي كشيدم و از چنگ بختك خفگاني كه داشت جانم را مي گرفت خودم را نجات دادم. 

مكاتبه با ناشر
در پاسخ به نامه اي كه سعيد برايم نوشته بود نامه اي برايش ارسال كردم. اما به نظرم رسيد طي يك نامه ديگر 

برخي نكات را روشن كنم. متن اين نامه و پاسخ سعيد: 

جناب آقاي اردهالي
سالم

چند سوآل دارم
يك. در نقل خبر آغاز چاپ كتاب ها در اخبار كادرهاي شماره 3  نام شما و نشر دات را ذكر  مي كنم. مخالف 

كه نيستيد؟
دو. وضعيت مجوز كتاب ها به كجا رسيده است؟

سه. آيا افزودن يك مقدمه مجوز ارشاد را كان لم يكن نمي كند؟
چهار. تا كي براي نوشتن مقدمه فرصت دارم؟



149

پنج. به نظر من الزم است روند صفحه   آرايي با ليتوگرافي هماهنگ باشد. در مؤسسه من اين كار را ناظر چاپ 
انجام مي داد كه حاال ناظر چاپ ندارم. در نتيجه يا يك ليتوگرف شما معرفي كنيد يا من خودم با يكي از آنان 

مشورت خواهم خواهم كرد. موضوع مشورت نحوه ي گرفتن فيلم از فايل به صورت مستقيم است
شش. من متن ماقبل نهايي را به صورت پي.دي.اف تقديم مي كنم تا غلط گيري نهايي زير نظر شما روي متن 

كاغذي انجام شود.
هفت. الزم است براي دريافت پيش پرداخت 150 نسخه ديگر نيز اقدام كنيم. 

 
در مورد قرار داد ما نيز نكات زير قابل ذكر است

يك. چاپ كاغذي اين كتاب ها همين يكبار خواهد بود.
دو. در صورت استقبال بازار ويرايش هاي جديدتر اين كتاب چاپ خواهد شد

سه . متن پي.دي.افي نهايي كتاب، بعد از نشر كتاب و فروش آن ها در اختيار عالقه مندان قرار مي گيرد. مايلم 
مالكيت نسخه الكترونيكي  آن با شرايطي كه توافق مي كنيم در اختيار من باشد تا روي سايت كادرها منتشر 

كنم. 
چهار. در حال حاضر نيز متن پي.دي.افي ترجمه اول كتاب ها با اين توضيح كه ترجمه ها غلط و غيرقابل 
اعتماد هستند، در اختيار كارورزان كارگاه ها قرار مي گيرد. اما متن نهايي بعد از اتمام فروش كتاب آزاد خواهد 

شد.
پنج. مايلم به نحوي دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت در شناسه كتاب ذكر شود. به عنوان صحفه بند 

يا آموزش دهنده اين قواعد يا هر شكل مناسب ديگر 
شش. مايلم در مورد شرايط چاپ ترجمه ويرايش جديدتر كتاب ها نيز پيش بيني هايي داشته باشيم

  
پاسخ ناشر

سالم
ذكر نام من مناسبتي ندارد

تازه به ارساد داده ايم و هموز خبري نيست
افزودن مقدمه اشكالي ندارد

تا وقتي كار براي ليتوگرافي آماده شود
نيازي به هماهنگي با ليتوگرافي نيست. آنها خودشان متن پي دي اف آخري را لي آت و زيك مي كنند

باشد
باشد

دستاوردهاي فني
ديروز بخشي از وقتم صرف كار روي وب سايت، گروه نامه و نرم افزار حروف نگاري شد. دستاوردهاي فمي 
خوبي داشتم كه نيازي به نقل آن ها نيست. اما يك معرفي نامه براي وب گاه كادرها دات كام نوشتم كه آن را 

نقل مي كنم و لينك هاي آن را ايرانيك مي سازم تا معلوم شود:

كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت )كادرها( 
و  منتشر شد  آمريكا  متحد  اياالت  در  آن در سال 1876  رابرت كه نخستين ويرايش  كتاب دستورنامه 
برگردان فارسي ويرايش دهم آن به زودي در تهران منتشر مي شود، قواعد و رويه هاي قانون پارلمان را 
با حذف بخش هايي از آن كه در خارج از مجامع قانون گذاري كاربرد ندارد، تدوين، تشريح و بر مبناي 

اصول قانون پارلمان تبين كرده است. براي قانون پارلمان سه تعريف ارايه شده است:

• قواعد بازي دمكراسي
• قواعد حاكم بر رويه هايي كه از طريق آن ها قوانين مدني و جزايي تدوين و تصويب مي شوند

• قواعد و آدابي كه حاكم بر مجامع و سازمان هاي  مشورتي و تصميم گيري هستند.
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ريشه ي قانون پارلمان به دولت شهرهاي يونان باستان مي رسد. بعدها كه امپراتوري رم جزيره بريتانيا را 
تسخير كرد و شهر لندن بنياد گذاشته شد، ميزان بسيار كمي از تحربه ي يونان باستان در خلق قانون، به 
اين جزيره منتقل شد و با سنت هاي انگلوساكسون ها در برگزاري مجامع تصميم گيري قبليه اي در آميخت 
زبان  مثابه  به  پارلمان  قانون  مرور  به  كه  بود  انگلستان  پارلمان هاي  تاريخ  در طول حدود هزار سال  و 
تصميم گيري گروهي ساخته و پرداخته شد. اما گرامر اين زبان را آمريكايي ها تدوين كردند و اصطالح 
دستورنامه )••••• •• •••••( را براي مجموعه ي قواعد و رويه هاي پارلماني مكتوب كه از سوي 
اعضاي يك سازمان يا گروه تصويب مي شود تا طبق آن عمل كنند، آفريدند و دستورنامه هاي زيادي نيز 
تدوين و منتشر كرده اند. اما جامع ترين و معروف ترين »دستورنامه« را فردي به نام هنري مارتين رابرت 
تدوين كرد و كتابش كه به 31 زبان ترجمه شده است، با نام برند »دستورنامه رابرت« شناخته شده است 

و تا كنون براي توصيف اين كتاب به زبان ساده، ده ها كتاب نيز تأليف شده است.

دفتر »كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت« )كادرها( در نظر دارد تصميم گيري گروهي بر اساس قواعد 
اين دستورنامه را به ايرانيان عالقمند به فعاليت هاي گروهي آموزش دهد. براي كسب اطالعات بيشتر با 

اينجا مكاتبه كنيد يا با شماره 88911017 به او تلفن بزنيد.

در متن باال چهار پيوند ساخته شده است كه اولي به فهرست دستورنامه رابرت در سايت پيام كارفرمايان 
مي رود، دومي به مقاله اصول قانون پارلمان مي خورد كه از پيشگفتار كتاب دستورنامه ترجمه كرده ام و در 
وب سايت كادرها منشر شده است. پيوند سوم نيز به تعريف ارايه شده از قانون پارلمان در وب سايت انجمن 
ملي پارلمانتارين  هاي آمريكا ارجاع مي دهد. منظور از اينجا نيز نشاني گروه نويسندگان است كه براي خودم 

به عنوان اسم مستعار انتخاب كرده ام. 

قابل ذكر است كه قباًل از »مربي صفر« استفاده كرده بودم ولي به نظرم رسيد كه سطح كار را به شوخي نزديكم 
مي كند و چون دوست نداشتم اسم خودم باشم از »گروه نويسندگان« استفاده كردم. 

همين مقدمه را در گروه نامه ي كادرها نيز به عنوان نخستين پست منتشر كردم و به دست چهار نفر عضو 
گروه نيز بايد رسيده باشد. 

مكاتبات
خانم هما داودي رئيس هيأت مديره كانون وكالي البرز طي نامه اي اظهار عالقه كرده بود كه در كارگاه ها 

شركت كنند. سؤالتي داشت كه جوابشان را برايش ارسال كردم. 

منشي دكتر سپهري هم جواب داده بود كه به اخبار كادرها نياز نداريم. از او پرسيدم كه آيا دكتر خبرنامه را 
ديده است؟ منتظر جواب او هستم. جوابش برايم اهميت دارد. 

دلم مي خواهد از كارهاي ديگر بزنم و بروم سراغ ترجمه ي دوباره متن. اما اين كار برايم سخت است. بيشتر 
دوست دارم مطالب جديد ترجمه يا توليد كنم تا به مطالب قديمي ور بروم. اما چاره چيست؟ 
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يكشنبه 6 مرداد 1392
طبق معمول،  امروزم نيز با كشفيات فكري جالبي شروع شد كه الزم است آن ها را ثبت كنم، وگرنه، در ارتباط 
با جنبش كادرها، فقط گفتگويي داشتم با خانم بااليان منشي آقاي عطارديان در مورد پيش خريد كتاب از سوي 

ايشان، و چند خبر حاشيه اي ديگر كه گزارش خواهم كرد. 

سازوكار ذهن
اينكه ذهن چطور كار مي كند يكي از پيچيده ترين مشكالت هميشه ي بشر خواهد ماند. با اين همه، تأمل ذهن 
بر خودش، خالي از لطف هم نيست. كاري كه مثالً  كانت كرد و حاصلش همان »سنجش خرد ناب« شد. 
بخش وسيعي از تأمالتم در دوران دو ساله زندان انفرادي صرف توجه به طرز كار ذهنم مي شد. اما اين روز ها 

رويكردم به ذهن يك رويكرد فلسفي نيست بلكه بيشتر تمايل دارم طرز كارش را درك كنم. 

اين روز ها وقتي از خواب صبحگاهي برمي خيزم، در رختخواب دراز مي كشم و متوجه مي شوم كه بخش هاي 
ادامه ي بحث ها، چالش ها و جرو بحث هاي افراد مختلف  ديگري از ذهنم فعال است. اين فعاليت معموالً 
با يكديگر است. اما يكي از اين افراد معموالً »داود« است  )يعني خودم( كه دارد تالش مي كند تا ديگران 
را نسبت به عقيده اي متقاعد كند و بخش ديگري از ذهنم نيز شاهد اين صحنه  هاست. بعد اين بخش ناظر 
ذهنم ناگهان متوجه مي شود كه »داود« در استدالل ها، راه حل ها، و ايده هايي كه دارد مطرح مي كند و يا حتي 
كارهايي كه دارد انجام مي دهد يا دارد در مورد كارهايي كه قرار است در آينده انجام دهد صحبت مي كند يا 

نقشه مي كشد،  ناگهان يك نكته تازه و جديد را متوجه مي شود. 

در اين لحظه  ي حساس، اگر ناظر صحنه در روند ماجرا مداخله كند، معموالً ماجرا خاتمه مي يابد يا صحنه 
عوض مي شود. به همين دليل، ياد گرفته است كه از كنار صحنه شاهد اجراي آن نمايشنامه هاي جدلي باشد  
اجازه دهد تا داود حاضر در صحنه  باز هم ايده هاي جديد مطرح كند. به اين ترتيب، در همان اول روز، 
قسمت ناظر ذهنم شاهد دستاوردهاي فكري مهمي مي شود كه بايد سريع آن ها را يادداشت كند، وگرنه ممكن 

است كمي بعد ديگر به خاطر نياورد كه داود چه حرف هاي جديدي داشت مي زد. 

همين جا بايد تأكيد كنم اين روند معموالً طي ساعات روز نيز به شكل هاي مختلف رخ مي دهد: وقتي دارم 
مقاله يا سرمقاله اي مي نويسم، با مشكلي بر مي خورم و ذهنم مي كوشد براي آن راه حلي بيابد و طبيعي است 
كه مي يابد كه مي تواند به نوشتن ادامه دهد. اين روند خلق پاسخ در جريان مباحثه يا مجادله با ديگران، يا 
حتي هنكام سخنراني به وفور رخ مي دهد. به همين خاطر هم نوشتن و هم سخنراني كردن و هم مباجثه، همه، 
عرصه هايي هستند كه وقتي در آن ها مشاركت مي كنم، ذهنم براي خلق پاسخ  سؤال ها و يافتن راه حل هاي 

مشكالت بسيار فعال مي شود. 

به نظر مي رسد،  ذهن حتي وقتي »من« خواب است به فعاليت هاي خودش ادامه مي هد  و وقتي هم كه »من« 
بيدار مي شود آن بخش از ذهن مشغول كار خويش است و همين جاست كه »من« متوجه حرف هاي جديد 

و ايده هاي نوي داود مي شود. 

كرسي قانون پارلمان
مدت هاست كه به موضوع سرمقاله سومين شماره »اخبار كادرها« فكر مي كنم. به نظرم موضوع »كرسي قانون 

پارلمان«  موضوع مناسبي است. 

يادم مي آيد سال هاي پيش كتابي از ماياكوفسكي خواندم كه ترجمه عنوان فارسي آن اين مي شد: شعر چطور 
ساخته مي شود؟ مايكوفسكي در اين كتاب، روند پر پيچ و خم توليد يكي از شعرهاي خودش را توضيح 
داده بود. تجربه بسيار جالبي بود. من هم بارها و بارها، روند شكل گيري يك موضوع براي سرمقاله، يا يك 
داستان و روند نگارش و تكميل آن را در ذهنم دنبال كرده ام. امروز صبح كه از خواب بلند شدم ذهنم را 
درگير مقوله كرسي پارلمان يافتم. ذهنم داشت صحنه اي را باز سازي مي كرد كه در آن خانم شرفي، يكي از 
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اعضاي كارگاه كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها، در برابر كرسي قانون پارلمان امتحان مي داد. از اعضاي 
كرسي فقط چهره ي مهندس گلسرخي به صورت روشن ديده مي شد. انگار كارگردان نامرئي كل اين صحنه 
نيز بخش ديگري از ذهن خودم بود كه بخش اصلي »من« را تشكيل مي دهد. اين بخش از ذهنم داشت نقش 
سوفلور را ايفاء مي كرد و به مهندس گلسرخي مي رساند كه از خانم شرفي چه سؤال هايي بايد بپرسد. بعد از 
او خواست تا سوگند پارلمانتارين ها را نيز در برابر كرسي قانون پارلمان ادا كند. بعد، خانم شرفي مكث كرد 
تا همان بخش مركزي ذهن من كه گويا نقش كارگردان نامرئي اين نمايش را ايفاء مي كرد به او برساند كه 

متن سوگندي كه خانم شرفي بايد جلوي مهندس گلسرخي ادا كند چه بايد باشد؟ 

خوب، من در گذشته در مورد سوگندنامه ي انواع انجمن ها و پروفشن ها مطالعات نسبتًا زيادي انجام داده 
بودم. و حاال احساس مي كردم فشرده ي تمام آن مطالب را كارگردان نامرئي صحنه مي داند و به كل آن مطالب 
دسترسي دارد. درست همانطور كه وقتي روي تار »عاشورا« زخمه مي زنيد، انگار تمام خاطرات و احساسات 
و  اطالعات  تمام  نيز  »سوگندنامه«   كلمه  مي آيد،  در  به حركت  دورن شما  در  عاشورا  با  مرتبط  عواطف  و 
تجربه هاي من در مورد اين مفهوم را به حركت در مي آورد. و البته نمي توانم به خوبي توضيح دهم كه منظورم 
از اصطالح »به حركت در آوردن« چيست. اما كاماًل مفهوم بود كه كارگردان نامرئي دراد به خانم شرفي و 
آقاي گلسرخي مي رساند كه ديالوگ آن ها در اين بخش از نمايش اجراي مراسم سوگند پارلمانتارين چيست؟ 
و همين جا بود كه مفاهيم جديدي در مورد سوگند پارلمانتارين ها به ذهنم رسيد و بخش ناظر ذهنم احساس 

كرد كه با كشفيات جديدي مواجه شده است. 

شبه قانون و قانون
يكي از مفاهيمي كه در اين لحظه از اين نمايش ذهني از طرف كارگردان نامرئي به خانم شرفي القاء شد 
تمايز بين دو مفهوم قانون و شبه قانون بود و درست به خاطر دارم آن بخش از ذهنم كه از كنار صحنه شاهد 
و ناظر اين جريان بود ناگهان دريافت كه اصطالح »قانون و شبه قانون« براي نخستين بار است كه از زبان 
كارگردان  نامرئي به خانم شرفي و مهندس گلسرخي القاء مي شود تا آنان هنگام اداي سوگند وفاداري به قانون 
تمايز روشني بين اين دو مفهوم در ذهن خود داشته باشند و هنگامي كه به تعهد به قانون سوگند مي خورند،  
منظورشان فقط قوانيني باشد كه در چارچوب قانون پارلمان و به شيوه ي قانوني به تصويب رسيده است و نه 
مجموعه ي شبه قوانيني كه به روش هاي غيرقانوني يا شبه قانوني در مجلس غيرقانوني و تحت قوانين اساسي 

غيرقانوني به تصويب رسيده اند. 

البته، هيچ يك از مفاهيمي كه حاال توضيح دادم و بعد توضيح مي دهم، براي ذهنم تازگي نداشت. به خصوص 
اصطالح قانون و شبه قانون خيلي شبيه اصطالح »پروفشن و شبه پروفشن« بود كه سال ها پيش و در جريان 
مفهوم پردازي در مورد وضعيت پروفشن ها در ايران ابداع كرده بودم: آنچه كه در ايران به عنوان پروفشن 
پزشكي شناخته شده است،  در واقع يك شاهت هاي ظاهري با پروفشن پزشكي دارد. پس براي ايجاد تمايز 
بين وضعيت پروفشن پزشكي در ايران بهترين كار زدن برچسب »شبه پروفشن« به آن است تا از »پروفشن 
پزشكي« متمايز شود. عين همين كار را ذهنم در مورد شبه قانون هاي جاري در ايران انجام داد و براي نخستين 
بار بين دو مفهوم »شبه قانون« و »قانون« تمايز قائل شد. و خودم مي دانم كه اين مفهوم سازي چه كمك نظري 

عظيمي به من خواهد كرد. 

ادامه ي مراسم اداي سوگند
در حاليكه بخش ناظر ذهنم فهميد كه يك كشف مهم را شاهد بوده است، اما عمداً هيچ حرمكتي نكرد تا 
نمايشنامه به خوبي ادامه يابد و شاهد دستورها و رهنمودهاي تازه ي كارگران نامرئي به مهندس گلسرخي و 

خانم شرفي باشد. 

انگار خانم شرفي با نگاه پر ابهامش از كارگردان نامرئي كه همان مربي كارگاه يا »آقاي حسيني« بود مي پرسيد: 
بسيار خوب. فهميدم بين قانون و شبه قانون تمايز روشن وجود دارد. اما متن سوگند پارلمانتارين ها اين مفاهيم 

را چگونه متمايز ساخته است و من اآلن در حضور آقاي مهندس گلسرخي چه بايد بگويم؟ 
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در اينجا بود كه كارگران نامرئي به خانم شرفي ديكته كرد كه بايد سوگند بخورد هر يك از همكاران كه 
قانون را نقض كند به كرسي قانون پارلمان گزارش خواهد كرد تا نسبت به لغو پروانه ي وي به روش قانوني 

اقدام شود. 

اينجا بود كه صحنه شلوغ شد. آقاي گلسرخي منظور كارگران نامرئي را متوجه نشد و اعتراض كرد: آقاي 
حسيني، شما مي خواهيد مردم را وادار كنيد عليه يكديگر جاسوسي كنند؟ 

كارگران عوض مي شود
نكته ي بسيار جالب اين بود كه بخش ناظر ذهنم كه تا كنون به صورت خاموش كنار صحنه  ايستاده بود و 
فقط صحنه را تماشا مي  كرد انگار دريافت كه ادامه اين بحث ها تكراري خواهد بود. اعتراض هاي مهندس 
گلسرخي محلي از اعراب ندارد اما قانع كردن او سخت است و زمان مي برد. بنا بر اين، ضمن اينكه شاهد 
مجادله و بگو مگوي مهندس گلسرخي بود، انگار به ايفاي نقش نمايشنامه نويس پرداخت و شروع كرد به 

تدوين صحنه هاي بعدي نمايشنامه:

الف. هر پارلمانتاريني كه قانون را نقض كند، كرسي پارلمان پروانه اش را باطل خواهد كرد. 
ب. اما، كرسي پارلمان براي آنكه بتواند پروانه ي ناقضان قانون را لغو كند، پيش از آن بايد كد اتيكز آنان را 

تدوين و اعالم كرده باشد.
پ. به عالوه،  براي ابطال پروانه يك پارلمانتارين بايد طبق قانون پارلمان دادگاهي تشكيل شود و اتهام نقض 

قانون پارلمانتارين مورد رسيدگي قرار بگيرد. 

دهن من به خاطر تالش هاي فكري عظيمي كه در مورد روند تدوين كد اتيكز ساير پروفشن ها از حدود دو 
دهه قبل انجام داده بود، با اين فرايند ها به خوبي آشنا بود. به همين خاطر، سريع به اين نتيجه رسيد كه طرح 
اين مباحث در اين مرحله از جنبش كادرها كه هنوز هيچ فارغ التحصيل آماده اي براي دادن امتحان در برابر 
كرسي قانون پارلمان وجود ندارد، و هنوز كرسي قانون پارلمان هم تشكيل نشده است بسيار زود است و هنوز 

تالش بسيار زيادي بايد صرف شود تا دست كم مخاطبان اصلي ما با مفهوم قانون و شبه قانون آشنا شوند. 

به همين دليل، ذهنم به اين نتيجه رسيد كه اين مباحث حاال نبايد در سرمقاله سومين شماره »اخبار كادرها« 
مطرح شود. چون مخاطبان اين نشريه تازه در اول راه هستند و هنوز بسيار زود است كه اين مسائل را براي 

آنان توصيف كرد 

وضعيت پيش خريد عطارديان
امروز با خانم بااليان منشي مهندس عطارديان تلفني صحبت كردم و از او پرسيدم حاال مهندس چطور است؟ 
او به خاطر بيماري كارش به بيمارستان كشيده شد و به همين خاطر از حضور در كارگاه هم انديشي عرف 
پارلماني عذر خواست. خانم بااليان در جوابم گفت: خيلي خوبه. پرسيدم:  كداميك از كارهايش را به توصيه ي 
پزشكان كنار گذاشت؟ گفت:  هيچكدام؟ گفتم:  پس دنبال بهانه مي گشت تا در گارگاه عرف پارلماني شركت 
نكند؟ خانم بااليان خنديد. بعد براي خانم بااليان توضيح دادم كه چرا به او زنگ زده ام و از او خواستم هر 
وقت احساس كرد آقاي مهندس سر دماغ است از قول من از او بپرس كه مايل است نسبت به پيش خريد 
صد جلد كتاب دستورنامه رابرت كه قولش را داده بود اقدام كند يا نه؟ خانم باالين قول داد كه از او مي پرسد 
و پاسخش را به من منتقل خواهد كرد. من از خانم بااليان خواهش كردم هر طور كه خودش صالح مي داند 
اگر دوست داشت گله من را به مهندس عطارديان مطرح كند و به او بگويد كه فقط حضور در اين كارگاه 

را از برنامه اتان حذف كرديد؟

است؟  كتاب چند  قيمت  مي پرسد  مهندس  و گفت:   زد  زنگ  بااليان خودش  بعد خانم  نيم ساعت  حدود 
جوابش را دادم. بعد من از او پرسيدم كه آيا گله من را به منهدس منتقل كرديد؟ منتقل كرده بود و مهندس هم 
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در پاسخ فقط لبخند زده بود. در حاليكه براي من هر يك از اين واكنش ها حاوي معاني عميق تاريخي است 
كه چرا مردم ايران قادر نيستند يا نمي خواهند در چارجوب قانون و بر اساس »اصول« انتزاعي رفتار كنند؟ 

وزارت دكتر نجفي
برخالف تصويري كه آقاي جمالي از احتمال قبولي پست وزارت از سوي دكتر محمد علي نجفي مطرح كرد 
امروز در سايت ها ي خبري به نقل از دكتر نجفي خواندم كه گفته است دكتر روحاني اسم »ما« را به عنوان 
وزير آموزش و پرورش به مجلس مي دهد. اين براي اولين بار است كه يك نفر با اين اطمينان از وزارتش 
صحبت مي كند. شايد مي خواهند واكنش مخالفان را ارزيابي كنند. يكي از اين مخالفان هم جمالي است. البته 
به اين دليل كه دكتر نجفي تا به حال دو بار با سكته قلبي دست و پنجه نرم كرده و عزرائيل به او امان داده 

است. و بايد خيلي كم عقل باشد كه وزارت را قبول كند. خوب احتماالً  قبول خواهد كرد. 

اگر دكتر نجفي به عنوان وزير آموزش و پرورش به مجلس معرفي شود و رأي اعتماد كسب كند و عزرائيل 
هم به او مجال بدهد، يك فرصت تاريخي براي ايران فراهم خواهد شد تا ما در آموزش قانون پارلمان به 

دانش آموزان دبيرستان ها دستمان خيلي باز تر شود. بايد ديد شانس ملت چه رقم خواهد زد؟ 

مكاتبات
امروز منشي دكتر سپهري در جواب سؤالم يك كلمه پاسخ داده بود:  بله. يعني اينكه دكتر خودش اخبار كادرها 
را ديده و از من خواسته تا به شما بگويم كه ديگر برايش  اين ها را نفرستيد. به ذهنم رسيد به همراهش زنگ 
بزنم و از او بخواهم كه صادقانه به من توضيح بدهد كه چرا مايل نيست خبرنامه ها را دريافت كند؟اما كدام 
ايراني است كه حرف دلش را به زبان بياورد. به قول معروف، خدا زبان را به فارس ها داد تا نيات قلبي  اشان را 
مخفي كنند. از تلفن زدن به دكتر سپهري منصرف شدم. در اولين نشست چقدر استقبال كرد و حاال خبر نامه ها 

را هم رد مي كند. چرا؟
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اين روز ها سخت مشغول يادگيري نرم افزار اين ديزاين هستم كه قرار است در آن كتاب  دستورنامه رابرت 
و خالصه ي آن را صفحه بندي كنم و تحويل ناشر بدهم. تمام اين سال ها كه با اين نرم افزار كار كرده بودم، 
هيچگاه الزم نشده بود كه امكانات ويژه ي كتاب پردازي آن استفاده كنم. اما حاال، براي ساختن نمايه ، فهرست، 
پانويس ها و هوشمندسازي كل عناصر كتاب دارم كل راهنماي اين نرم افزار را بازخواني مي كنم و به نظر 

مي رسد چند روز ديگر نيز وقت خواهد بود تا بتوانم در فايل كتاب كار كنم. 

قبل از شروع اين گزارش دستور دهمين اجالس گروه هم انديشي عرف پارلماني را نيز تهيه كردم و براي 
اعضاي اين گروه فرستادم.  در فاصله ي دو يادداشت، از نطر فكري به بسط مفهوم »شبه قانون« يا »قانون نما« 
فكر كردم كه تا حدودي زيادي مانند مفهوم »شبه پروفشن« به من كمك مي كند تا بين مفهوم »قانون« و تمام 
آنچه كه به اسم قانون در اين كشور توليد شده مرزبندي نسبتًا دقيقي رسم كنم و بتوانم گفتمان خود براي 

حاكميت قانون را بسط بدهم. 

طي اين چند روز، يكي ديگر از دغدغه هايم ارايه داليلم براي طرح پيشنهاد انحالل گروه بود كه در اجالس 
قبلي مطرح كردم و در متني كه به عنوان يادآوري اواسط هفته پيش براي اعضاء گروه ارسال كردم خاطر نشان 
ساختم و در دستور دهمين اجالس نيز كه امروز براي اعضاء گروه فرستادم قيد كردم. چرا بايد اين گروه 
منحل شود؟ حتي سير ذهني من براي يافتن پاسخ اين سؤال نيز جالب است و در ادامه به آن خواهم پرداخت. 

آخرين خبر ها از كابينه روحاني نيز حاكي است كه دكتر نيلي منفرد قرار است به عنوان وزير علوم به مجلس 
معرفي شود. من مدت هاست كه اين مرد را از نزديك مي شناسم و كليات قانون پارلمان را نيز به او معرفي 
كردم و قرار بود كه در جلسه ارديبهشت ماه مديران آموزشي عالي نيز يك سخنراني در همين زمينه ايراد كنم 
كه نشد. تا اينجاي كار كابيته از روند اصالحات به اندازه ي كافي دور شده است و به نظر مي رسد مجلس هم 

همين يكي دو وزير نزديك به اصالح طلبان را كنار بگذارد و خيال همه را راحت كند. 

عالوه بر اين ها چند رويداد كوچك نيز رخ داده است كه نقل مي كنم. اما پيش از آن دستور جلسه اي را كه 
امروز براي گروه فرستادم ورداربذار كنم: 

اعضاي محترم سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني
با سالم

صورتجلسه هشتم براي قرائت، تصحيح و تصويب و نيز دستورجلسه نهم كه از ساعت 8 صبح روز يكشبنهه 
13 مرداد در محل هميشگي برگزار و با حضور 4 نفر به نصاب خواهد رسيد به پيوست تقديم شده است. 
مهندس شهرياري  آقاي  ماه،  هر  فرد  يكشنبه هاي  در  گروه  مجامع  برگزاري  پيشنهاد  بني اسدي  دكتر  آقايان 
برگزاري مجامع از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر  و اينجانب، پيشنهد انحالل گروه را  در اجالس آتي مطرح 

خواهيم كرد
با احترام

منشي موقت داود

و اما متن دستورجلسه نهم:

دستور نهمين اجالس كارگاه هم انديشي عرف پارلماني در سال دوم
يكشنبه 13 مرداد 1392

نهمين اجالس يك هفته درميان كارگاه هم انديشي عرف پارلماني در سال 1392 ساعت 8 صبح  روز يكشنبه 
30  مرداد 1392 در دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت، به نشانَي: خيابان كريم خان زند، خيابان آبان 
شمالي )دكتر عضدي(، خيابان پزشك، شماره 6، زنگ 3 )طبقه همكف غربي( با تلفن شماره 88911017 
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برگزار خواهد شد. منشي موقت گروه افتخار ميزباني شما را خواهد داشت و مدعوان عزيز مي توانند زودتر 
از زمان شروع اجالس به محل تشريف فرما شوند.

استماع گزارش  اعضاء
1. آقاي دكتر اميري: 

1.1. در خصوص پيش خريد 50 نسخه از كتاب هاي دستورنامه رابرت و خالصه آن براي دانشكده مديريت 
دانشگاه تهران

2.1. استقبال دوستان خود و مدعوان دكتر معين از شركت در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت
3.1. وضعيت برگزاري كارگاه در دانشكده

2. آقاي دكتر بني اسدي:
1.2. گزارش از وضعيت استقبال دوستان خود نسبت به شركت در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت

3. آقاي جمالي بحري:

4. اينجانب داود حسيني:
انتشار  1.4. وضعيت آماده سازي كتاب، راه اندازي وب سايت كادرها دات كام، راه اندازي گروه نامه كادرها، 

دومين شماره اخبار كادرها، 
2.4. دستاوردهاي كارگاه معلمان

3.4. دستاوردهاي نظري، خلق مفهوم »قانون و قانون نما« و پيامدهاي نظري آن.

5. آقاي مهندس رزم خواه:
1.5. گزارش از پيشرفت معرفي قانون پارلمان به دوستان

6. آقاي مهندس شهرياري:
1.6. وضعيت دوستاني كه قرار است در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت شركت كنند و ساير اقدامات 

ترويجي قانون پارلمان 

7. آقاي عبدالحسيني:
1.7. وضعيت كارگاه كارشناسان و آمادگي آنان براي شركت در آزمون 

2.7. ميزان پيشرفت معرفي قانون پارلمان در شوراي اسالمي شهر تهران و شوراياري ها و ساير سازمان ها و 
شوراها

8. آقاي كيخسروي:
1.8. ميزان پيشرفت معرفي قانون پارلمان به وكال و تشكل هاي آنان 

2.8.ميزان استقبال دوستاني كه با كليات قانون پارلمان آشنا شده اند از شركت در كارگاه هاي آموزشي

9. آقاي مهندس گلسرخي:
1.9. ميزان پيشرفت معرفي قانون پارلمان به تشكل هاي صنعت احداث

2.9. ميزان استقبال دوستاني كه كليات قانون پارلمان به آنان معرفي شده براي شركت در كارگاه هاي آموزشي

قرائت،  تصحيح و تصويب صورت اجالس هشتم:
نكته آموزشي: صفحه هاي 436 تا 441 كتاب قواعد ناظر بر تدوين صورتجلسه، و صفحه هاي 441 تا 444 

قواعد ناظر بر قرائت، تصحيح و تصويب صورتجلسات را تشريح كرده است(.
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اخطار هاي قبلي:
1. داود حسيني پيشنهاد زير را مطرح خواهد كرد:

»نقل تصميم ها، عملكردها و تجربه هاي گروه هم انديشي عرف پارلماني و استناد و ارجاع به آن ها از سوي اعضاء 
مجاز است مگر آن ها كه از سوي خود گروه و طبق مرجع پارلماني مصوب گروه، محرمانه اعالم شود«.  

)نكته آموزشي: صفحه هاي 125 و 126 قواعد ناظر بر مجامع محرمانه را تشريح كرده است(.

2. داودحسيني قطعنامه  زير را پيشنهاد خواهد كرد: 
»گروه هم انديشي عرف پارلماني روز يكشنبه 13 مرداد ماه 1392 منحل شد«.

داود حسيني داليل خود را براي طرح اين پيشنهاد طي بيانيه كوتاهي تقديم صحن خواهد كرد. 
)نكته آموزشي: صفحه هاي 525 تا 526 قواعد ناظر بر انحالل سازمان هاي به ثبت رسيده و سازمان هاي ثبت 

نشده را تشريح كرده است(.

3. مهندس شهرياري پيشنهاد زير را مطرح خواهد كرد: 
»مجامع عادي گروه ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر روزهاي يكشنبه يك هفته در ميان برگزار مي شود«. 

4. آقاي دكتر بني اسدي پيشنهاد زير را مطرح خواهد كرد:
»مجامع عادي گروه روز هاي يكشنبه اول و سوم هر ماه برگزار مي شود«. 

5. در صورتي كه پيشنهاد انحالل گروه رد شود و پيشنهادي آقاي دكتر بني اسدي تصويب شود، داود حسيني 
پيشنهاد خواهد داد كه مجمع عادي آتي گروه روز يكشنبه 20 مرداد 92 برگزار شود. 

كارجديد:

با احترام. منشي موقت .داود حسيني
 جمعه 11 مرداد 1392

نوآوري ها
در تدوين دستورجلسه فوق چند نوآوري صورت گرفته است:

1. براي اولين بار فهرست اعضاي گروه براي متمايز شدن آنان از دكتر معين و مهندس بهشتي و مهندس 
عطارديان كه ديگر به گروه نمي آيند قيد شده است.

2. اسامي آنان بر اساس حروف الفبادي حرف فامليشان ذكر شده است. اين پيشنهاد كه اعضاء بر اساس ترتيب 
حروف الفباي نامشان گزارش دهند در نشست قبلي به صورت غيرقانوني به تصويب رسيد و در نشست آتي 

قرار است جنبه هاي غيرقانوني بودن روند تصويب اين پيشنهاد مطرح شود. 
3. براي اولين بار نكاتي كه اعضاء بنا به گزارش هاي خودشان بايد پيگيري كنند در دستور ذكر شده است. 

4. براي آقاي جمالي هيچ كاري ذكر نشده است. 
5. قرار است براي نخستين بار  صورجلسه قرائت و تصويب شود و نكات آموزشي آن نيز مطرح خواهد شد. 
6. نه براي اولين بار، شماره صفحه ي كتاب كه قواعد مورد نياز در مورد هر مسأله در آن  آمده قيد شده است. 
اما براي اولين بار ديگر متن جداگانه براي افراد ارسال نشده است. معنايش اين است كه خودشان الي كتاب 

را باز كنند و اين چند صفحه را بخوانند.
7. زير هر موضوع عبارت «نكته آموزشي« در يك پرانتز نقل شده است تا اعضاء محترم توجه داشته باشند 
كه در يك كارگاه آموزشي نيز شركت مي كنند. يادآوري اين نكته از اين رو اهميت دارد كه مدام دارم تكرار 
مي كنم كه شما در جريان تأسيس يك سازمان دائمي، در واقع داريد قواعد اين كار را نيز در جريان عمل 
تمرين هم مي كنيد. اما به محض اينكه به آنان مي گويي كه اين طور عمل نكن ناراحت مي شوند و واكنش هاي 

آزار دهنده نشان مي دهند. 
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تركيب تمرين و ترويج
در اين كارگاه به خصوص تمرين قواعد رابرت و تالش برا ي ترويج آن ها به خوبي با هم تركيب شده است 
و اين دقيقًا همان هدفي بود و هست كه اين گروه برايش تشكيل شده است. با اين همه چرا پيشنهاد انحالل 

آن را مطرح كردم؟ فكر مي كنم خوب است همين جا به اين مسأله بپردازم. 

راستش اصاًل دوست ندارم اين گروه منحل شود. برعكس مايلم به مرور توسعه بيابد و نسبت به ترويج قانون 
پارلمان در سطح كشور نيز فعال باشد. اما چند مشكل وجود دارد كه هنوز در تحليل آن ها و ارايه راه  حل 

براي آن ها به جمعبندي نهايي نرسيده ام و در طول چند روز گذشته نيز خيلي به آن ها فكر كردم.

و  دارند  مشغوليت  خيلي  گروه  افراد  مي شود.  مربوط  گروه  پيشرفت  كندي  به  مشكالت  اين  از  يكي   .1
نمي رسند براي بسط گروه آنقدر كه من انتظار دارم وقت صرف كنند.

2. قرار بود با دعوت از دوستان اعضاء اين گروه،  كارگاه هاي ديگري نيز در دفتر سازماندهي شود و اعضاء 
آن كارگاه ها نيز به اين گروه ملحق شوند و بعد يك اساسنامه را تصويب كنند. تا كنون هيچ كارگاه  ديگري 
شكل نگرفته است و اين طور كه جريان ها جلو مي رود دوستاني را هم كه اعضاء اين گروه معرفي كرده اند 

بسيار پرمشغله هستند و نبايد خوش بين بود كه چنان كارگاه هايي اصاًل بتواند شكل بگيرد.
3. افرادي مثل گلسرخي، بني اسدي، حتي معين تالش خودشان را كردند و افرادي را معرفي كردند. اما هم 
خودشان و هم مدعوان آنان فرصت شركت در چنين كارگاهي را ندارند. به خصوص اين افراد خيلي گرفتارند 
و هرچند بيشتر گرفتاري هاي آنان نيز فعاليت هاي اجتماعي است و در نتيجه بايد اين قواعد را يادبگيرند، اما 

درست همان مشكلي وجود دارد كه ساير بزرگساالن در يادگيري استفاده از اينترنت و كامپيوتر دارند. 
4. به عالوه، قرار بود كه بعد از شكل گيري مجمع ملي، يك هيأت ممتحنه يا يك بورد نيز براي گرفتن امتحان 
از افرادي كه مي خواهند پارلمانتارين بشوند، از سوي مجمع عمومي اين نهاد در دست تأسيس ايجاد شود. 
اما به عنايت به اينكه  شكل گيري آن نهادي ملي زير سؤال است، من نيز به فكرم رسيد كه »كرسي قانون 

پارلمان« را با دعوت از 5 نفر از اعضاء فعال گروه تشكيل دهم و آنان نيز موافقت كردند. 
5. با تشكيل كرسي قانون پارلمان يكي از كاركردهاي مهم آن مجمع كه گروه هم انديشي به خاطر تأسيس آن 

ايجاد شده بود منتفي مي شود. 
6. يكي ديگر از مشكالت گروه اين است كه اعضاء آن بدون گذراندن امتحان و دريافت گواهي قبولي وارد 
آن مي شوند. اول قرار بود كه در جريان تأسيس يك سازمان دائمي اعضاي گروه بالخره قواعد را ياد خواهند 
افراد فعال در گروه را داراي صالحيت عضويت در  اما واقعيت ها نشان مي دهد كه نمي توان تمام  گرفت. 

مجمع قانون پارلمان )اصطالح جديد در برابر كرسي قانون پارلمان( دانست. 
7. در اين صورت، در اساسنامه گروه بايد به نحوي صالحيت افراد براي عضويت در »مجمع قانون پارلمان« 

تعيين شود. 
8. در آن صورت، چه نهادي بايد صالحيت اعضاء را احراز كند؟ و اعضاء اين نهاد مشروعيت خود را از 

كجا كسب كرده اند؟
9. اگر من كرسي پارلمان را فرا بخوانم، مرجعيت من از خودم و از معرفتم ناشي شده است. مثل يك مرجع 
تقليد. و اعضاء كرسي را من تعيين مي كنم. اما اين كرسي هم فقط مي تواند كارورزان دفتر كادرها را تأييد كند. 

را حلي كه اكنون به نظرم رسيد
از همان جاهاست كه مسأله دور مطرح  يكي  نيز  اينجا  و  فلسفه حقوق هم مطرح مي شود  در  مسأله دور 

مي شود: اول مرغ بود يا تخم مرغ؟ راه حلي آن را در ادامه تشريح مي كنم:

قانون  تأسيس كرسي  براي  را  آشنا شده اند، عده اي  پارلمان  قانون  با  ايرانياني كه  ميان  از  الف. مربي صفر، 
پارلمان فرا مي خواند.

ب. در مرحله  بعد، كل كرسي، به عنوان يك مرجع، صالحيت تك تك افراد خود را مورد بررسي و امتحان 
و آزمون قرار مي دهد و صالحيت اعضاء توسط كل گروه اجراز خواهد شد. بديهي است كه بايد آئين نامه ي 
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اين كار تدوين و تصويب شود. 

به نظرم راه حل فوق با استناد به دستورنامه رابرت، به ويژه آنجا كه صالحيت كنوانسيون ها را بررسي مي كند 
قابل اثبات است. 

فرق كرسي با بورد؟ 
امروز وقتي به اين قضايا فكر مي كردم نسبت به تفاوت كرسي با بورد حساس شدم. فكر مي كنم بين اين دو 
تفاوت معنايي بايد وجود داشته باشد. كرسي به ايجاد يك تريبون براي ارايه يك درس اشاره دارد در حاليكه 

بورد به هيأت ممتحنه يا ژوري براي تأييد صالحيت فارغ التحصيالن يك رشته دانشگاهي اشاره مي كند. 

به خاطر همين ابهام ها بود كه انتشار دستورنامه و اخبار كادرها را به عقب انداختم. چون قرار بود در اين 
مورد در اين نشريات صحبت كنم. االن سؤال مشخصم اين است كه معادل هاي آكادميك كرسي و بورد در 
زبان انگليسي و در فرهنگ انگلستان و آمريكا چيست؟ يكي هستند يا دو معناي متفاوت دارند؟ آيا كرسي 
قانون پارلمان را من راه انداخته ام و آنچه كه قرار راه بيافتد بورد است؟ يا كرسي خود نهادي است مركب 
از عده اي از صاحب نظران يك رشته؟ در آن صورت كارشان چيست و با وظايفي كه از يك بورد در ذهنم 

دارم چه تفاوي دارد؟ 

مشكل انحالل گروه چه شد؟
از مشكالت گروه  فهرستي  برگردم كه  اول بحث  به  بايد  اينجا رسيدم.  به  انحالل گروه  بررسي مشكل  از 
هم انديشي را رديف كردم كه ماهيت هاي متفاوتي دارند و راه حل هاي متفاوتي نيز مي طلبند كه لزومًا انحالل 
نيست. به همين دليل، در تدوين يك سري دليل معقول براي طرح در اجالس آتي هي طفره رفتم تا امروز 
صبح كه احساس كردم الزم است در دستور جلسه گروه داليل خود براي انحالل گروه را به صورت يك 

قطعنامه مطرح كنم. سرانجام اين دو دليل را به عنوان مقدمه قطعنامه انحالل گروه تدوين كردم: 

از انجا كه اعضاء »گروه هم انديشي عرف پارلماني« نمي خواهند يا نمي تواتند بر اساس تعهدي كه در بدو 
تأسيس اين گروه به يكديگر داند، در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت عمل كنند، 

از آنجا كه اعضاء گروه هم انديشي عرف پارلماني نمي توانند يا نمي خواهند در راستاي هدف هاي اعالم شده 
گروه جلو بروند؛ 

تصويب شد كه: گروه هم انديشي روز يكشنبه 13 مرداد 1392 منحل شود.

از شعف يا يأس
وقتي اين متن را نوشتم خيلي خوشحال بودم كه دليل واقعي پيشنهاد خود را مبني بر انحالل گروه صورتبندي 
كردم. راستش، اين ها داليل مهمي هستند و بخشي از ارزيابي واقعي من از گروه را نشان مي دهند. درست 
مثل تالش بي حاصلي كه صرف مي كني تا مرد ميانسالي مثل دكتر شيرازي يا مهندس عطارديان كار كردن با 
سايت و اينترنت را بياموزند. آنان با خجالت اعتراف مي كنند كه ديگر قادر به اين كار نيستند و اصرار شما 
فقط اسباب ناراحتي آنان را فراهم مي آورد. شايد بخشي از داليل نيامدن افرادي مثل دكتر معين، بهشتي و 
عطارديان به گروه به همين مشكالت مربوط مي شد. براي مرد ميانسالي مثل بهشتي خيلي بايد افت داشته 
باشد كه وسط يك گروه هم سن و سال هاي خود بنشيند و تا وقتي مي خواهد دهن باز كند يكي حال او را 

بگيرد كه اين طور حرف نزن.

با اين همه، وقتي كمي گذشت احساس كردم اين نوع نگاه به قضيه خيلي مهربانانه نيست. بالخره اين مردان 
به رغم تمام گرفتاري هايشان، به رغم سن بااليشان، به رغم ناتوان و ضعف هاي من در آموزش اين قواعد، 
ساعت هاي عزيزي از عمر خودشان را صرف كردند و در اين كارگاه ها حاضر شدند. به خصوص در اين 
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اواخر افرادي مانند شهرياري، دكتر اميري و مهندس گلسرخي تمام سعي خودشان را كردند تا گروه را به 
نصاب برسانند و بتوانند مشكل و مانع فرا راه گروه را از پيش پا بردارند. اين طور مسؤليت انحالل را به گردن 
آنان انداختند، مسؤالن و اخالقي نيست. وقتي به اينجا رسيدم از يك سو بسيار خوشحال بودم كه در ارسال 
اين متن براي اعضاء گروه عجله نكردم، اما از سوي ديگر دوباره دچار ترديد شدم كه خوب، دليل انحالل 

گروه چيست و چرا بايد گروه منحل شود؟ 

تمام مسؤليت ها به عهده ي من
در مرحله بعد، احساس كردم بهتر است رويكردم را 180 درجه عضو كنم و تمام مسؤليت هاي شكست گروه 
را خودم بر عهده بگيرم و در تبيين داليلم براي انحالل گروه اعالم كنم: به رغم آنكه شما با اين همه مشغله 
كه داريد در تمام كارگاه ها شركت كرديد، اما همانطور كه خودتان هم در هر كارگاه مورد تأكيد قرار داده ايد،  
من مربي كم تجربه اي هستم و به همين دليل كارگاه موفق به پيشرفت در اين زمينه نشده است و از اين جور 
حرف ها. اما واقعيت اين است كه اين ارزيابي هم چندان منطقي و واقع بينانيه نيست. پيشرفت هاي گروه 
كم نبوده است و آنان به مرور با قواعد بيشتري آشنا شده اند و افراد بيشتري را با اين قانون آشنا كرده اند. بنا 
بر اين اعالم شكست اين گروه نيز منطقي نيست. صرف نظر از اينكه مسؤل اين شكست من باشم يا گروه. 

به هر حال، در دستور اجالسي كه براي اعضاء ارسال كردم دليلي ارايه ندام و فقط خاطر نشان كردم كه 
داليل خودم را طي بيانيه كوتاهي به صحن تقديم خواهم كرد. اين روش كار هم انگيزه ي شركت در مجمع 
را ارتقاء مي دهد، هم به من فرصت خواهد داد كه امشب و فردا شب را نيز به اين مسائل فكر كنم تا شايد 

راه حل بهتري به نظرم برسد. 

رويدادهاي فرعي
عصر روز جمعه مهندس گلسرخي زنگ زد. حرف حسابش اين بود كه اجالس روز يكشنبه را فراموش 
كرده بود و به همين خاطر در آن شركت نكرده است. بعد هم به من خبر داد كه صوتجلسه آن اجالس را 
هم نديده است. بعداً معلوم شد كه حق با او بوده است: من صورتجلسه را با عنوان اسناد نشست قبلي براي 
اعضاء ارسال كرده بودم. همان شب موضوع نامه را عوض كردم و دوباره آن را براي اعضاء فرستادم. در 
جريان گفتگو هم نكات جالبي مطرح شد. از جمله اينكه مهندس گلسرخي چند بار به اين نكته اشاره كرد 
با اينكه خودش عامل اين تحركات بوده است، فراموش كرده در نشست شركت كنند. البته به جاي كلمه 
»تحركات« از اصطالح ديگري استفاده كرد كه نشان مي داد تمام آتش ها از گور او خارج مي شود بعد موقع 

حادثه غايب ميدان مي شود.

در جريان همين گفتگو بود كه به او گفتم قرار است در اجالس بعدي انحالل گروه را مطرح كنم و در مرد 
دليلم به اين نكته اشاره كردم كه فكر مي كنم عده اي توي رودربايستي گير كرده اند و به خاطر محبتي كه به من 
دارند در اين كارگاه هاي شركت مي كنند. مي خواهم از اين دوستان تقاضا كنم كه رودربايستي را كنار بگذارند 

و در يك رأي گيري با برگه به انحالل گروه رأي بدهند و خيال خودشان را راحت كنند. 

ماره رمضان و ديس ميوه
در همين گفتگو بود كه به ماه رمضان و ديس ميوه هم اشاره كردم. حدس مي زنم آقاي گلسرخي نبايد مذهبي 
باشد. از نظر سياسي كه قطعًا با حكومت ديني مرزبندي دارد. به هر حال، به او گفتم كه ديس ميوه را در زمان 
تنفس به وسط مجمع بردم تا ببينم واكنش آنان چه خواهد بود؟ و آيا كسي خواهد پرسيد كه اگر قرار باشد در 
چارچوب قانون پارلمان عضو كنيم احكام شرعي در خصوص روزه و روزه خواري و تظاهر به روزه خواري 

و روزه داردي چه مي شود؟ كه البته هيچ كس از اين زوايه به قضيه نگاه نكرد. 

هيچ چيز نفرت انگيزتر از دو روي و نفاق نيست. هرگز مايل نيستم جلو مذهبي ها مذهبي و جلو المذهب ها 
بي مذهب جلوه كنم. بلكه واقعًا دنبال اين هستم كه ببينم در چارچوب قانون پارلمان چگونه مي شود عادالنه 

و انساني زندگي گرد و زندگي شخصي و ايماني و دروني هركسي نيز براي خودش محترم باقي بماند. 
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داوري بين اين دو نفر
گاهي ذهنم ناخواسته منهندس گلسرخي را با دكتر بني اسدي مقايسه مي كند. كم و بيش همان تافوت هايي را 
كه مي توان بين دو جريان سياسي نهضت آزادي و حزب ملت ايران مشاهده كرد، در اين دو شخصيت  نيز قابل 
مشاهده است: اينكه دين را وسط دعواي سياسي بكشي و وقتي هم كه به عنوان بنيان گذار نهضت آزادي براي 
مصدق نامه مي نويسي نگويي كه نهضت آزادي تو يك جريان اسالمي سياسي است و با اين پنهان كاري از 
مصدق تصديق بگيري و در برآمدن و تثبيت خميني تالش كني، يا اينكه مرد و مردانه بايستي تا شمع آجينت 
كنند. در حاليكه دكتر بني اسدي در هر فرصتي از آداپته كردن دستور نامه رابرت و مديفاي كردن آن حرف 
مي زند و بارها و بارها به من توصيه مي كند كه انعطاف پذير باشم، مهندس گلسرخي سر برخي مواضعش 
چنان قرص و محم مي ايستد كه حيرت انگيز است. به خاطر همين تفاوت هاست كه گلسرخي را براي كرسي 

انتخاب كردم اما دكتر بني اسدي را نه. 

نامه دكتر بني اسدي
دكتر بني اسدي ديروز برايم دو ايميل ارسال كرد و گفت كه به خاطر تعهداتش به شركت در جلسات روز 
يكشنبه در صورتي كه يكشبنه هاي فرد ماه باشد مي تواند در اجالس ما شركت كند. برايش پيام دادم كه در 
دستور جلسه پيشنهاد او را ذكر خواهم كرد. يادم باشد فردا با او تماس بگيرم و ببينم پس فردا مي تواند در 

جلسه شركت كند يا نه؟ اگر نتواند بايد خودم پيشنهادش را قرائت كنم. 

مشتري هاي تازه
هفته گذشته خانم نقي ئي هم زنگ زد و از من پرسيد كه آيا مي تواند چند نفر ديگر را معرفي كند تا من كليات 
قانون پارلمان را به آنان معرفي كنم؟ پاسخ من روشن بود: حتمًا. قرار شد سه شنبه آنان نيز به دفتر بيايند و 

من با آنان كار كنم. 

رؤيابافي
مايلم نوشته ام را با اين سؤال تمام كنم كه آيا ممكن است انتخاب دكتر نجفي و دكتر ميلي منفرد به عنوان 
وزراي آموزش و آموزش عالي زمينه را براي ترويج قانون پارلمان در مراكز آموزشي متوسطه و عالي فراهم تر 

كند؟ 
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دوشنبه 14 مرداد 1392
آدم  اگر  كه  شد  برگزار  فاجعه بار  چنان  پارلماني  عرف  هم انديشي  گروه  اجالس  هفتمين  و  بيست  ديروز 
خردمندي بودم بايد همين جا جنبش كادرها را با اين جمع بندي خاتمه مي دادم كه تفكر عقلي و حكومت 
قانون در ميان اين مردم ممتنع است. اما در همان جلسه شواهد بسيار متعدد و متنوعي نيز با صراحت حاكي از 
اشتياق واقعي هموطنان به تفكر عقلي و حكومت قانون بود: يك تعارض واقعي و مستمر بين آرزو و واقعيت، 

بين تمايل و توان! گزارش امروز من به ويژه نمايش جزئيات متعددي براي بيان اين تعارض خواهد بود. 

ديروز همچنين فهرست اعضاي كابينه حسن روحاني منتشر شد كه در ميان آنان ميلي منفرد وزير آموزش 
عالي، نجفي وزير آموزش و پرورش و آخوندي وزير مسكن اعالم شده اند. به نظر مي رسد كه اين افرد بتوانند 
رأي اعتماد مجلس را هم كسب كنند. من به هر سه نفر كليات قانون پارلمان را معرفي كرده ام. البته دكتر 
آخوندي بيشتر دغدغه اش اخالق حرفه اي بود اما من براي او توضيح دادم كه پيش از آن الزم است ما بتوانيم 
در چارچوب قانون پارلمان تصميم بگيريم. به هر حال، دست كم اين سه وزير با قانون پارلمان تا حدودي 
آشنا هستند. مسجدجامعي هم كه قرار است رئيس شوراي شهر تهران شود. براي او همه دو جلسه قانون 
پارلمان را معرفي كرده ام و از طريق عبدالحسيني و ساير كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران نيز 
بايد در جريان كارگاره قرار گرفته باشد. هرچند هيچ كدام از اين البي ها نشان نمي دهد كه مردم ايران لزومًا 

بخواهند يا بتوانند در چارچوب يك مجموعه قواعد انتزاعي رفتار كنند. 

بارقه هاي اميد
علي اكبر عبدالحسيني از جمله افرادي است كه با اشتياق عظيم و هوشياري فوق العاده اشان آدم را به آينده 
اميدوار مي سازند. روز شبنه به او زنگ زدم و از او دعوت كردم كه شب براي اسكان به دفتر بيايد. عبدالحسيني 
در اطراف كرج ساكن است و صبح ها نمي توانست ساعت 7/30 خودش را به جلسه برساند. به همين خاطر 
دو سه شبي پيش من ماند و با هم به جلسه رفتيم. اما ديروز گفت كه جاي ديگري مهمان است و آنجا مي رود. 

جلسه  هم ساعت 8 صبح شروع مي شود. در نتيجه شايد برايش دشوار نباشد كه خودش را برساند. 

ديروز دوباره به او زنگ زدم تا يادآوري كنم كه صورتجلسه و دستور جلسه را از ايميل خود بخواند كه 
جواب داد جي ميل باز نمي شود. برايش فاكس كردم. بعداً برگه فاكس را نشانم داد كه كم رنگ و ناخوانا بود. 

تفكر عقلي
عبدالحسيني ساعت 7/30 صبح به دفتر آمد من اسناد جلسه را در اختيار او قرار دادم. اما او با ظرافت توضح 
داد كه زود آمده تا بحثمان در مورد تفكر عقلي را ادامه بدهيم. خيلي خوشحال شدم و كوشيدم بحثي كه در 

خاتمه جلسه قبل شروع كرديم و ناتمام ماند ادامه دهم. 

در اين گفتگو كوشيدم در مرحله اول تفاوت استعاره و مفهوم را برايش توضيح بدهم. بعد بگويم كه چطور 
زبان تفكر عقلي، زيان مبتني بر مفاهيم است اما مردم خاورميانه عمومًا تجربه ها و شناخت خودشان را از 
طبيعت و جامعه در قالب زبان استعاري بيان مي كنند. بعد استعاره خودش از روش اجراي دستور مبني بر 
نصب تابلو حداكثر سرعت در مسير اتوبان تهران كرج از سوي كارشناسان ستاد اجرايي شورياري ها را با 
استفاده از مفاهيم تئوري مديريت ايزاك آديزيس به زبان مفاهيم ترجمه كردم و به او تفاوت زبان استعاره و 

زبان مفاهيم را شرح دادم. 

براي او توضيح دادم كه شما در بيان استعاره خود از افراد مشخص نام مي بريد: از آقاي عليپور، از آقاي سفيري 
و خانم ميالني و بقيه. اما در يك تئوري مديريت براي تمام اين افراد مصداقي يك مفهوم كلي مي سازند. مثاًل 
مي گويند: مجري. در مرحله بعد، شما در استعاره ي خود سعي كرده ايد كه با استفاده از زبان استعاره نشان 
دهيد كه هر كدام از اين اشخاص مشخص دستور شما را با چه تفاوت هايي اجرا مي كنند. در حاليكه يك 
نظريه پرداز مديريت براي بيان اين تفاوت ها دست به مفهوم سازي مي زند و مثاًل از مفهوم سبك اجرايي 

استفاه مي كند. 
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يك نظريه پرداز مديريت، مفهوم »سبك«  را تعريف مي كند. مثاًل مي گويد: سبك يعني رفتارهاي مشابه يك 
مدير يا يك مجري در وضعيت هاي مشابه. بعد بر اساس اين تعريف، رفتارهاي مشابه مديران و مجريان را 
در دسته هاي مشخصي تعريف مي كند. مثاًل مي گويد بعضي از مجريان در اجراي وظايفي كه به عهده اشان 

گذاشته مي شود از مرز هاي تعيين شده فراتر مي روند. 

در مرحله ديگر، شما در استعاره ي خود از نصب تابلوهاي راهنماي حد اكثر سرعت در اتوبان تهران كرج 
صبحت مي كنيد. در حاليكه يك نظريه پرداز تمام كارهاي مشخص را كه يك مجري بايد اجرا كند، با مفهوم 
»وظيفه« يا يك »تصميم مديريتي« تعريف مي كند. به اين تريب، يك نظريه پرداز مديريت، همين تجربه شما 
را كه به صورت استعاره بيان كرده ايد در قالب اين مفاهيم توضيح مي دهد. مثاًل مي گويد مجريان با سبك هاي 
مختلف در اجراي دستورهاي مديريتي به روش هاي  متفاوتي عملي مي كنند. البته، اين گزاره مفهومي هنوز به 
يك تئوري يا شناخت منجر نشده است. بلكه اگر نظريه پردازي بكوشد از درون اين مقاهيم قواعد جديدي 
را كشف كند كه پراكتيس يا عمل مديريتي را توضيح  دهد كه پيشتر براي بشر ناشناخته بوده باشد، مي گوييم 
او موفق به نظريه پردزاي شده است و دانش مديريت را جلو برده است. مثاًل اگر يك نظريه پرداز مديريت 
بتواند بين سبك هاي اجرايي مجريان و ناقص بودن تصميم هاي مديريتي رابطه اي كشف كند كه در هر شرايط 
صادق باشد در آن صورت مي گويد هرگاه يك تصميم مديريتي داراي چنين نواقصي باشد، مجريان اين گونه 

تصميم مديريتي را تفسير كرده و در اجرا آن را تحريف خواهند كرد. 

بعد از توضيح اين مثال ها بود كه تفاوت زبان استعاره با زبان مفاهيم را برايش تشريح كردم و از جمله توضيح 
دادم كه فقط با استفاده از مفاهيم عام و جهان شمول است كه ديگران نيز مي توانند درستي يا نادرستي يك 
فرضيه يا نظريه را آزمايش كنند و نظريات مختلف را نقد، تأييد يا رد كنند و به اين ترتيب است كه علم جلو 
مي رود اما زيان استعازه نازا و سترون است. به همين خاطر است كه گفته مي شود ذهن شرقي ها فكر نمي كند 
بلكه مي رقصد. در واقع حركتي از مجهول به معمول رخ نمي دهد بلكه استعارها هاي ذهني خلق مي شوند در 

براي هميشه دور خودشان مي گردند. انگار كه مشغول يك رقص ابدي هستند. 

چرا اين  بحث ها را گزارش مي كنم؟
در فاصله چند لحظه قدم زدن از خودم پرسيدم آيا خوانندگان احتمالي اين خاطرات نخواهند پرسيد كه چرا 
در اين خاطرات اين ماجراهاي حاشيه اي با اين همه جزئيات نقل شده است؟ پاسخ خودم به اين پرسش 
چنين است: شخصي مثل عبدالحسيني اگر جذب قانون پارلمان شود و به ضرورت آموزش و ترويج آن اعتقاد 
پيدا كند جنبش كادرها يك كادر قوي را جذب كرده است. با بيان اين جزئيات مي خواهم بگويم چه عواملي 
در جذب افرادي مانند عبدالحسيني به اين مباحث مؤثر بوده است؟ آيا اگر من توانايي ارايه چنين ماحثي را 
نداشتم، يا اگر توانايي توضيح اين مسائل را به اين روش نداشتم، آيا افرادي مانند عبدالحسيني جذب قانون 
پارلمان مي شدند؟  آيا يك سري سواد فني نسبت به قانون پارلمان يا دستورنامه رابرت مي توانست افرادي اين 
چنين را به موضوع عالقمند كند؟ به عالوه، اين جزئيات نشان مي دهد كه اين جنبش به چه شكلي و با ايجاد 
تحول در رويكرد چه افرادي موفق به پيشرفت شده است؟ ذكر اين جزئيات، به ويژه اگر همراه با امانت داري 
و بي طرفي در روايت ماجراها باشد، مواد فراواني براي نظريه پردازي در اين زمينه در اختيار پژوهشگران 

بعدي قرار خواهد داد. در حال حاضر اين طور فكر مي كنم و به همين دليل اين جزئيات را شرح مي دهم. 

ادامه تشريح تفكر عقلي
در مرحله بعد به تشريح تئوري ارشيمدس در مورد كم شدن وزن اجسام غوطه ور در مايعات پرداختم و 
توضيح دادم كه در تئوري ارشميدس چگونه از مفاهيم استفاده شده است و چگونه رابطه ي بين كم شدن وزن 
اجسام شناور در مايعات به صورت يك قاعده هميشگي كشف و بيان شده است و به تمام دانشمندان و نظريه 
پردازن در سراسر عالم اجازه داده است تا بتوانند اين تئورتي درك كنند و درستي آن را به آزمون بگذارند. 

نظريه پردازي در عرصه قانون پارلمان
مثال بعدي من از نظريه پردازي، قانون پارلمان بود. در ادامه توضيح دادم كه در جران تكرار پراكتيس و عمل 
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پارلماني، نظريه پردازان موفق شدند تا كاركردهاي پارلماني مشابه را از وراي تفاوت هاي مصادقي تشخيص 
دهند و به اين ترتيب مفوهم »پيشنهاد پارلماني« را خلق كنند. بعد در جريان عمل متوجه شدند كه برخي از 
پيشنهادهاي پارلماني به رغم آنكه خواسته هاي مختلفي را مطرح مي كنند، اما در يك چيز مشترك هستند: اينكه 
پيشنهادي اصلي يا يك زمان مشخصي به عقب بيافتد. خوب. در اين مرحله، براي اين دسته از پيشنهادها نيز 
مفهوم »پيشنهاد تعوق مشخص« را خلق كردند. شما ممكن است بخواهيد كه پيشنهاد اصلي در دست بررسي 
دو ساعت ديگر بررسي شود، يا بعد از رسيدگي به يك پيشنهاد ديگر در دستور قرار بگيرد. يا بعد از انجام 
يك تنفس يا رسيدگي به يك موضوع ديگر بررسي شود. در تمام اين موارد مشخص، مفهوم »پيشنهاد تعويق 
مشخص« يك مفهوم كلي را بيان مي كند. به اين ترتيب يك ذهن مفهوم ساز مي كوشد با ساختن مفاهيم جديد 

و كشف روابط و نسب موجود بين اين مفاهيم، دامنه درك و فهم بشر را از جهان توسعه دهد.

وضعيت تفكر عقلي در خاورميانه
بعد از آنكه - به نظر خودم - تفاوت مفهوم و استعاره و زبان مفهومي و زبان استعاري را توضيح دادم و گفتم 
كه اولي زبان تفكر است اما از درون دومي تفكر عقلي حاصل نخواهد شد به اين سؤال پرداختم كه چرا ادعا 

مي شود تفكر عقلي در خاورميانه ممتنع است؟ 

به نظرم با قاطعيت نمي توان اين فرضيه را مسلم گرفت كه تفكر عقلي در خاورميانه به طور كلي ممتنع است. 
اما اين تفكر در جوامع خاورميانه اي رواج ندارد و به يك تفكر غالب در اكثر جوامع خاورميانه اي بدل نشده 
است. رفتار امروز مردم مصر، سوريه و كشور آريايي اسالمي خودمان شواهدي بر اين مدعا هستند. و تا آنجا 
كه تا امروز مي توانم تأمالتم را جمع بندي كنم پاسخم اين است: شرايط زيستي اين مردم. بعد براي توضيح 

نظراتم كوشيدم تا به تجربه هاي شخصي خودم اشاره كنم. 

براي عبدالحسيني كه با اشتياق به حرف هايم گوش مي داد توضيح دادم كه به خوبي به خاطر مي آورم كه تا 
ده سالگي يعني تا حدود سال 1340، كل مردم صاحب نظر ورامين مذهبي بودند و تمام اين مردم مذهبي در 
مورد تمام مسائل فلسفي، تاريخ، فقهي و ديني پاسخ هاي مشابه مي دادند. اگر از آنان مي پرسيديد شك بين 
ركعت سه و چهار نماز چيست؟ جواب تمام آنان يكسان بود. حضرت آدم چگونه از بهشت اخراج شد؟ 
موسي چه كرد؟ عيسي كه بود؟ زينب كبرا عصر عاشورا چه گفت؟ دو دست ابولفضل عباس كجا و چگونه 
قطع شد؟ و از اين قبيل سؤال ها، همه جوابشان مشخص بود و جواب همه ي اين سؤال ها هم همان ها بودند 
ترويج  اطرافش  بودند و توسط آخوندها در ورامين و روستاهاي  توليد شده  ديني  از طرف حوزه هاي  كه 
مي شدند. تا آنجا كه به خاطر مي آورم هيچ اختالفي نظري و فكري هم در ميان مردم وجود نداشت و هيچ 

كس هم نسبت به درستي يا نادرستي اين جواب ها شك هم نمي كرد. اما اين روند به مرور تغيير كرد.

اولين نسيم هاي مخالف
خوب به خاطر دارم يكي از اولين دغدغه هاي فكري عقيدتي پدرم كه يك پا آخوند بود اين بود كه در بعضي 
از شهرهاي ايران آن روز محافلي مشغول تبليغ بهائيت هستند. براي مبارزه با بهائيان محافل مذهبي در ورامين 
هم فعال شده بود و پدرم با عالقه در اين محافل شركت مي كرد كه آخوندهايي خارج از ورامين در آن ها 
سخنراني مي كردند و مردم را عليه بهائيان بر مي انگيختند. من از پدرم مي پرسيدم در ورامين كه بهايي نداريم. 
اما او جواب مي داد: فرق نمي كند پسرم. در هركجاي امت اسالمي كه بهائيان فعاليت كنند بايد با آنان مبارزه 
كرد. به نظرم يكي از عوامل انقالب اسالمي ناراحتي امت اسالمي از حكومتي بود كه با قدرت قهريه جلو 

ترويج بهائيت را نمي گرفت و به همين خاطر متهم شده بود كه خودش هم بهائي است. 

يكي ديگر از نخستين نسيم هاي فكري متفاوت در ورامين در مدارس و دبيرستان هاي اين شهر وزيدن گرفت. 
ما دانش آموزان احساس مي كرديم كه برخي از - به ويژه - دبيران دبيرستان هاي ما كه ساكن ورامين نبودند 
نسبت به عقايد ديني رايج در ورامين انتقاداتي دارند. يادم هست دبيري داشتيم به نام آقاي بهرام عشقي كه 
هنرمندي همه جانبه بود: از تأتر و موسيقي تا نقاشي، خط و مجسمه سازي و هر سال با ايده هايي كه در 
كالس هاي هنري دبيرستان هاي ورامين مطرح مي كرد موجي عظيم در كل شهر به راه مي انداخت كه حتي 
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چهره ي مغازه هاي ورامين را تغيير مي داد: در هر مغازه وسايلي در بورس قرار مي گرفت كه دانش آموزان براي 
ساختن كاردستي هايي كه او آموزش داده بود بايد مي خريدند و بعدها همان مغازه ها جنس هايي را مي فروختند 
نقاشي  او آموخته بودند. من به خصوص در كارگاه هاي  از  كه دانش آموزان آقاي عشقي ساختن آن ها را 
آقاي بهرام عشقي به او كمك مي كردم و او هم يك بار به جاي دستمزد يك دست كت و شلوار از فروشگاه 

فرهنگيان نزديك پارك شهر برايم خريد. 

روايت معجزه
در يكي از روزهاي عاشوراي اوايل دهه ي چهل بود كه براي نخستين بار در روز عاشورا فردي پشت بلندگو 
رفت و ادعا كرد كه با معجزه ي علم كهنه گل او شفا يافته است. او كسي نبود جز پدر همين بهرام عشقي 
دبير نقاشي بچه هاي ورامين. بعدها بهرام عشقي در كالس هاي درسش از رفتار پدرش برائت مي جست و 
اعالم مي كرد كه پدرش خوب نشده است و احساسي كه روز عاشورا داشته كاذب بوده است و به اين ترتيب 
كل انديشه معجره را به مسخره مي گرفت و همان جا بود كه مي گفت: يا وراميني ها دين دارند و بقيه مردم 

بي دين. يا برعكس. 

األن كه فكر مي كنم به خاطر مي آورم بسياري از دبيران ما عقايد مذهبي نداشتند ام در كال س ها نيز در اين 
مورد هيچ بحثي نمي كردند. چون قطعًا با مخالفت اولياء بچه و مقامات آموزش و پرورش مواجه مي شدند. 

اما حتي ايما و اشاره هاي اين معلمان نيز كافي بود تا در سد تفكرات وراميني ما خلل و ترديد ايجاد كند. 

بازتاب اختال ف هاي آخوند ها 
موج فكري سومي كه در ورامين اوايل دهه ي 40 به راه  افتاد از اختالف نظر در حوزه علميه قم ناشي مي شد 
سازوكارهاي  فقدان  از  ناشي  و كشمكش هاي  بروجردي  آيت اهلل  فوت  به  مربوط  از جمله  مي كنم  فكر  كه 
انتخاب مرجع اعلمي بعدي بود. در آن سال ها دو مسجد بزرگ در ورامين داير بود و هيچ كس فكر نمي كرد 
از 15 خرداد 1342  بعد  اما در سال هاي قبل و  باشد.  اين دو مسجد اختالفي وجود داشته  بين روحانيون 
يك كودك ده  ساله مثل من نيز به خوبي متوجه مي شد كه بين دو گروه از وراميني هاي مذهبي كه در اين 
دو مسجد عبادت مي كنند تفاوت نظرهاي جدي اي بروز يافته است. هواداران آيت اهلل شريعتمداري، مصباح 
يزدي، آيت اهلل خميني، مكارم شيرازي و سايرين هر كدام درگير رقابت هايي شده بودند كه من پيش از آن 

نديده بودم. البته، بعدها موافق و مخالف نظرات دكتر شريعتي كه به يك جدال واقعي در ورامين بدل شد. 

با ذكر اين شواهد نظراتم را اين طور جمع بندي كردم كه اگر اين اختالف هاي بعد از دهه ي چهل را ناشي 
از بسط روند هاي جهاني سازي و در نتيجه يك روند برون زا تلقي كنيم، پيش از اين، تفكر در ورامين هيچ 
موجي را تجربه نكرده بود و بايد توجه داشت كه قدمت چند هزار ساله ورامين به اين ترتيب فاقد تاريخ و 

تحول فكري بوده است. نتيجه؟ 

من، در ادامه، وضعيت شهرهاي ايران در اواخر هزاره دوم ميالدي را با وضعيت دولت شهر هاي يونان هزار 
از ميالد مقايسه كردم و براي عبدالحسيني توضيح دادم كه حتي اگر گفتگوهاي افالطون را هم  سال قبل 
بخوانيم به خوبي متوجه مي شويم كه دولت  شهرهاي يونان باستان تا چه اندازه در معرض تفكرات و نظرات 
متفاوت و مخالف بوده است كه توسط مسافران و خارجيان منتقل مي شده است. در حاليكه من به خوبي به 
خاطر دارم، از اين سر تا آن سر ورامين را طي مي كرديم و به يك غريبه هم بر نمي  خورديم. با اين حساب، 
شهري مثل ورامين هيچ نيازي به اينكه نظراتش را مورد تجديدنظر و نقادي قرار دهد احساس نمي كرد و 
حتي كسي جرأت هم نمي كرد كه عقايد ديني حاكم و رايج را زير سؤال ببرد. در چنين جامعه اي چه نيازي 

به تفكر عقلي؟ 

وقتي بحث به اينجا كشيد من تأكيد كردم كه با تمام اين احوال من با نظريه امتناع تفكر عقلي در خاورميانه 
امروز موافق نيستم و معتقدم با امواج بنيان برافكن جهاني سازي ما در خاورميانه نيز با جوامعي رو به رو 
شده ايم كه ديگر هيچ شباهتي با جوامع خاورميانه اي سابق ندارند و عقايد مردمي كه در اين شهرهاي ميليوني 
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زندگي مي كنند با سرعت حيرت انگيري در حال تغيير است و اگر انسان را يك موجود آموزش پذير بدانيم، 
كه قطعًا چنين است، مردم خاروميانه نيز دير يا زود با تفكر عقلي آشنا خواهند شد. 

صحبت هاي من كه به اينجا رسيد صداي زنگ در بلند شد. برخالف آنكه گفته بود در اجالس شركت نمي كند 
دكتر بني اسدي بود كه حضورش سبب خوشحالي قلبي من شد. 

با آمدن او گفتگويم با عبدالحسيني نيمه كار قطع شد. اما به نظرم الزم است به قول سينمايي ها كمي فالش 
به واكنش  يافت،  بني اسدي و ماجرهايي كه در كارگاه بروز  با دكتر  به جاي گزارش گفتگو  فورد بكنم و 

عبدالحسيني بپردازم.

معرفي كتاب
عبدالحسيني ساعت 9/30 در ستاد جلسه داشت. به همين خاطر حدود ساعت 9 كارگاه را ترك كرد و رفت. 
امروز صبح در اين فكر بودم كه تلفني به او بگويم صندوق نامه اش را باز كند و صورتجلسه را بيند. اما او 
پيش دستي كرد و زنگ زد. از من مي خواست در ادامه همان بحث مربوط به تفكر عقلي كتابي را به او معرفي 
كنم. من كتاب منطق ارسطو به ذهنم رسيد اما ديدم ترجمه اش قابل استفاده نيست. به او گفتم حتمًا اين كار را 
خواهم كرد اما به نظرم خوب است كه دو نفري در مورد اين موضوع گفتگو كنيم. او هم استقبال كرد. البته، 
طيق معمول من زياد حرف زدم و از جمله وقتي از من در مورد ادامه كارگاه پرسيد به تشريح خصوصيات 
مديريتي مهندس شهرياري پرداختم و بعد در جريان همين گفتگو بود كه يك نكته ي عجيبي را كشف كردم 

كه جا دارد در ادامه به آن بپردازم. 

طرز كار ذهن استبدادزده
آنچه كه در كارگاه ديروز رخ داد آنقدر مهم بود كه تمام ذهنم را ساعت ها به خود مشغول كرد و فكر مي كنم 
تجربه ي بسيار مهمي بود براي تأمالت و دريافت طرز رفتار ايرانيان. قرار است در ادامه اين نوشته جزئيات 
با  تلفني  اما نكته اي كه در جريان گفتگوي چند دقيقه اي  اتفاقات اجالس ديروز را تشريح كنم و مي كنم. 

عبدالحسنيي مطرح كردم، ناشي از، يا جمع بندي همين تأمالت بود كه ناخودآگاه به زبانم جاري شد. 

داشتم براي عبدالحسيني تعريف مي كردم كه آقاي شهرياري يك مدير كار آفرين است و طبق نظريه مديريتي 
آقاي ايزاك آديزيس افراد كار آفرين خودشان را با خالقيت خودشان تعريف مي كنند. در نتيجه اگر به يك 
مدير با سبك  كارآفرين يك پيشنهاد يا يك راه حل بدهيد، ممكن است احساس كند كه خالقيت او نديده 
گرفته شده است. در اين صورت با راه حال و پيشنهاد ارايه شده مخالفت خواهد كرد و اين مخالفت از سبك 
رفتاري چنين مديراني ناشي مي شود. البته، آديزيس طرز برخورد با مديران كارآفرين را هم صورتبندي كرده 
است. به اين شكل كه هنگام ارايه راه حل يا پيشنهاد به يك مدير با سبك كارآفرين، به صورت عمدي يكي 
دو مشكل در طرح خود بگنجانيد. در آن صورت مدير كارآفرين روي آن دو مشكل انگشت مي گذارد تا آن ها 

را تصحيح كنيد. بعد با اين ذهنيت كه پيشنهاد از صافي خالقيت او عبور كرده با آن موافقت خواهد كرد. 

من بعد از اين توضيح ها تأكيد كردم كه سال هاست در پي مطالعه ي كتاب هاي آديزيس هم با اين سبك ها و 
هم با روش برخورد با مديران آشنا هستم و مي دانم كه چقدر راحت مي شود موافقت مردي مانند مهندس 
شهرياري را با پيشنهادهاي مختلف گرفت. اما خودم احساس مي كنم اين رفتار نوعي مردم فريبي است و به 
اين روش ها متوسل نمي شوم. اما متوجه شديد كه علت رفتارهاي شهرياري چيست؟ فكر مي كنم عبدالحسيني 
جمع بندي من را تأييد كرد. بعد نوبت به اين رسيد تا از او و مهندس رزم خواه و دكتر اميري هم گله كنم و 

همين جا بود كه آن كشف جالب بر زبانم جاري شد. 

نرم افزارهاي ذهن
براي عبدالحسيني توضيح دادم وقتي كه من با مهندس شهرياري سر اين مسأله ظاهراً الينحل كه تمرين و 
آموزش را از هم تفكيك بكنيم يا نه مشاجره داشتيم، آقاي مهندس رزم خواه ساكت بود. آقاي دكتر اميري هم 
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سرش را در لپ تاپ فرور برده بود و شما هم ساكت بوديد. بعد به او گفتم: از ديشب تا حاال به اين سؤال 
فكر كرده ام كه چرا شما سه نفر ساكت بوديد؟ ذهن شما اين وضعيت را چطور تحليل مي كرد كه خروجي 
آن سكوت و بي تفاوتي شما نسبت به اين ماجرا بوده است؟ در حاليكه دارم فكر مي كنم اگر نرم افزار ذهني 
شما روي اين اصول انتزاعي برنامه ريزي شده بود كه در چنين مواقعي بايد از اجراي قانون حمايت مي كرديد، 
در آن صورت نبايد ساكت مي نشستيد، بلكه بايد در دفاع از اجراي قانون صحبت مي كرديد. اما چرا صحبت 

نكرديد؟ چرا سكوت كرديد؟

بعد برايش مسأله را بهتر شكافتم و گفتم: فرض كنيم كه ذهن ما هم مثل كامپوتر بر اساس آپليكشن هاي 
مختلفي كه در آن نصب شده است، وضعيت هاي مختلف را تحليل مي كند و واكنش نشان مي دهد. سؤالي كه 
اين روز ها برايم بسيار جذاب است اين است كه در چنان وضعتيي نرم افزار يا آپليكيشن نصب شده در ذهن 
ما چه تحليلي از شرايط حاضر ارايه مي دهد و به استناد كدام اصل يا ارزش يا طرز تحليل رأي به سكوت 
مي دهد. و چرا دستور صادر نمي كند كه: كار درست اجراي قانون درست است، پس ترديد روا مدار و از 

رئيس جلسه كه بر اجراي قانون اصرار دارد حمايت كن! 

ايجاد هماهنگي بين اعضاي تيم واليبال و يك مجمع
اينكه گفتگوي ما قطع  بيان كردم. و به محض  اين ها تقريبًا عين جمالتي بود كه تلفني براي عبدالحسيني 
شد ناگهان احساس كردم به كشف مهمي نزديك شده ام: چگونه مي توان آپليكيشن هاي نصب شده در ذهن 
خودمان را دستكاري يا ري ست كنيم تا اعضاء يك مجمع مثل اعضاء يك تيم واليبال، بتوانند هماهنگ با هم 

عمل كنند؟ 

همين حاال كه بند باال را نوشتم پاسخ هاي زيادي به ذهنم رسيد اما تصميم گرفتم كه روي اين سؤال بخوابم 
تا جوابم هايم پخته تر شود. 

آخرين نكته اي كه بايد از گفتگو با عبدالحسيني ثبت كنم اين بود كه به او گفتم به نظر من حكومت قانون 
و قانون پارلمان بايد حاصل تفكر عقلي در يك جامعه باشد. به اين معنا كه هر گاه مردمي تصميم بگيرند 
مناسبات گروهي بين خودشان را عقلي كنند در آن صورت به چيزي شبيه قانون پارلمان خواهند رسيد. آيا 
اين نتيجه گيري درست است يا بر عكس: هر گاه افراد به حقوق برابر برسند و كسي از كسي نترسد آنوقت 
است كه تفكر عقلي شكوفا مي شود؟ خوب. اين هم سؤال ديگري براي آنكه رويش بخوابم. )بروم بخوابم 

و بعد ادامه بدهم(. 

ظهور دكتر بني اسدي
دقيق به خاطر نمي آورم كه دكتر بني اسدي از كي به غيبت صغري رفت. اگر همين خاطرات و يا دستور 
جلسات را مرور كنم در خواهم يافت. اما همينطوري حدس مي زنم در جلسه اي كه بعد از تعطيالت نوروزي 
در اين دفتر برگزار شد و مهندس عطارديان هم آمد تا از اعضاء براي برگزاري نشست هايش در كانون عالي 
دعوت كند دكتر بني اسدي هم حضور يافت. در همان جلسه بود كه مهندس عطارديان توصيه كرد اگر دنبال 
يك جاي مستقل مي گرديد، همين جا خوب است و هزينه ي اجاره اش را بدهيد.  در همان جلسه بود كه 
شهرياري مي خواست پيشنهاد كند كه گروه براي بهسازي دفتر سرمايه گذاري كند اما دكتر بني اسدي كفايت 
مذاكره داد و خالصه در پايان همان جلسه بود كه هنگام خارج شدن از در حياط دكتر بني اسدي به من گفت 
كه يك ماهي به سفر مي رود اما به ايميل هاي من جواب خواهد داد. البته، به هيچ يك از ايميل ها جواب نداد 
و به جاي يك ماه حدود 4 ماه غيبت داشت و وقتي  هم كه برگشته بود در نشست قبلي شركت نكرد و تازه 
يك ايميل هم به من زد كه در اين جلسه پيشنهاد تغيير روزهاي برگزاري جلسات از روز هاي زوج به فرد را 
مطرح خواهد كرد و من اين پيشنهاد را در دستور جلسه هم ذكر كردم. با اين همه روز شنبه تصميم گرفتم 
از منشي شركت او بخواهم تا جلسه يكشنبه را به او يادآوري كند. با اين سابقه، تصور مي كردم كه امروز هم 
او نخواهد آمد. به همين خاطر وقتي او با صورت كمي الغر تر شده در چارچوب راهرو هويدا شد خيلي 
خوش حل شدم. بعد از احوالپرسي با عبدالحسيني و دكتر اميري روي صندلي نشست و از من پرسيد: در 
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اين مدت دستاوردها چه بوده است و به كجا رسيده ايد؟ من از اين سؤال خيلي خوشحال شدم و كوشيدم 
تا گزارش كوتاهي از پيشرفت گروه ارايه دهم و البته، هر گزارشي از فعاليت هاي اخير گروه اين مي شود 
كه نشست ها به نصاب نمي رسيد بنا بر اين كوشش شد تا بالخره يكي از مجامع را به نصاب برسانيم و در 
اجالس نصاب گروه از شش نفر به چهار نفر كاهش يافت و از اين پس اميد مي رود كه با برگشت شما و 
كاهش نصاب، گروه بتواند با سرعت بيشتري تصميم بگيرد. در همين لحظه بود كه صداي زنگ بلند شد و 
شهرياري و رزم خواه با هم وارد شدند. و پشت ميز نشستند و من اعالم كردم كه خوشبختانه جلسه به نصاب 
رسيده است اما آقاي دكتر از من راجع به وضعيت گروه سؤال كردند و من چند جمله ديگر خدمت ايشان 
توضيح خواهم داد و رسميت جلسه را اعالم مي كنم. با اين توضيح به ادامه تشريح وضعيت گروه براي دكتر 
بني اسدي پرداختم. از با صدايي كه هم بشنوند از من پرسيد االن گروه كجا ايستاده است؟ من جواب دادم 
كه قرار است هدف گروه و يك نامه براي ارسال به مهمانان به تصويب برسد و در همين فاصله كارگاه ها 
نيز سازماندهي شود و وقتي كارگاه ها بسته ي اوليه قواعد را فراگرفتند و مهارت گروه نيز در كار كردن با اين 
قواعد ارتقاء يافت از آنان دعوت كنيم و مجمع مؤسس را براي تدوين و تصويب اساسنامه سازماندهي كنيم. 
بني اسدي پرسيد براي چه كاري و من جواب دادم براي اينكه به صورت تمريني يك سازمان دائمي تأسيس 
كنيم و اگر در پايان اين دوره كساني تمايل داشتند در سازمان مي مانند و كساني كه تمايل نداشتند نيز دنبال 
كار خودشان مي روند. در همين جا بود كه دكتر بني اسدي گفت ولي نظر من اين است كه شما تمرين ايجاد 
يك سازمان دائمي را از آموزش اين قواعد جدا كنيد. و همين جمله كافي بود كه شهرياري هم وسط معركه 

بپرد و دوباره همان مسأله قديمي را مطرح كنند.

مغالطه شهرياري
در فاصله مكث يكي دو دقيقه اي در اين گزارش نكته ي جديدي كشف كردم و به خودم بابت اين كشف 
جالب يك خوشه انگور از باغ حياط دفتر هديه دادم. كشفم درك مغالطه ي كودكانه اي است كه در تمام اين 
مدت مستند رفتار استبدادي شهرياري و امثال او مي شد: من به عنوان مربي شرط كرد ه ام هرگاه يك قاعده را 
در كارگاه درس دادم، كارورزان موظف اند از آن پس همان كار را طبق همان قاعده انجام دهند. اما شهرياري 
اين كار را نمي كند و وقتي مي پرسم چرا طبق قاعده رفتار نمي كني؟ مي گويد: من قاعده را ياد نگرفته ام. و 
بعد كه مي پرسم چرا قاعده را ياد نگرفته اي مي گويد: براي آنكه تو مربي خوبي نيستي و نتوانسته اي به من 

درس بدهي!

به نظر خودم اين كشف بسيار مهم است و مغالطه ي شهرياري را بسيار زيبا توضيح مي دهد. من حتي اميدورام 
وقتي اين مغالطه را با ديگران و حتي با خودش شهرياري در ميان بگذارم متوجه قضيه بشوند و دست از 

مقاومت بردارند. با اين همه، األن به خاطرم آمد كه رسيدن به اين كشف نيز مراحلي داشته است. 

وقتي در عالم خيال داشتم با عبدالحسيني صحبت مي كردم، براي توضيح سبك رفتاري شهرياري، از استعاره ي 
عبدالحسيني استفاده كردم و در عالم خيال به او گفتم: طبق همان استعاره ي خودت، شخصيت نيك فالح 
را با شخصيت سفيري مقايسه كنيم: هر وقت از نيك فالح يك سؤال پارلماني مي پرسيدم كه جواب آن را 
نمي دانست شرمگين مي شد. خجالت مي كشيد و با نوعي نگاه پوزش خواهانه از اينكه درس مربي را ياد 
نگرفته بود عذر خواهي مي كرد. اما وقتي از سفيري يك سؤال پارلماني مي پرسيدم و طبق معمول جوابش 
را بلد نبود، شروع مي كرد به زير سؤال بردن كل كار: آقاي حسيني اصاًل اين قواعد به چه درد مي خورند؟  
مشكل مملكت ما اين قواعد نيستند؟ اصاًل شما چرا اين قواعد را داريد درس مي دهيد؟ چرا دنبال يك كار 

حسابي نمي رويد؟ 

بله، واقعًا شخصيت هاي نيك فالح و سفيري، دو نفر از كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري هاي شواري شهر 
تهران كه در كارگاه آموزش دستورنامه رابرت شركت مي كردند، در يك وضعيت مشابه، به دو روش كاماًل 
متفاوت واكنش نشان مي دادند. با چنين تحليل هايي به كشف خودم نزديك شده بودم. و در اين مرحله بود 
كه متوجه شدم، رفتار شهرياري حتي از سفيري هم طلبكارانه تر است: چرا طبق قاعده عمل نمي كني؟ چون 
قاعده را ياد نگرفته؟ چرا ياد نگرفته اي؟ چون شما مربي خوبي نيستي و نمي تواني درس بدهي! چقدر بي 
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شرمانه است و يك نمونه از هزارن نمونه رفتارهاي زشتي كه از ما ايرانيان سر مي زند بدون آنكه حتي قادر 
باشيم شرم آور بودن آن ها را درك كنيم. من اطمينان دارم كه شهرياري آدم نيك سيرتي است وگرنه ممكن 
نبود او را به كارگاه دعوت كنم. اما همانطور كه دكتر معين، مهندس بهشتي و مهندس عطارديان، و بقيه، به 
دليل ناآشنايي با قواعدي كه از دورن آن ها رفتار انساني توليد مي شود، دست به رفتار هاي غيرقابل قبول زدند، 

شهرياري و دكتر بني اسدي نيز، به نحو ديگري غيراخالقي رفتار مي كنند. 

پديده ي شهرياري
حاال فكر مي كنم كه در هر انجمن و سازماني يك نفر مثل شهرياري كافي است تا آن انجمن را از كار بياندازد. 
به خصوص حاال دارم معناي پيش بيني مهندس عطارديان را بهتر مي فهمم كه گفت: شهرياري هر كاري كه 
خودش بخواهد انجام مي دهد. در پايان اجالس ديروز بود كه رزم خواه هم از استبداد رأي شديد شهرياري 
گله كرد و گفت نمي داني كه اين مرد چقدر مستبد است و چه باليي به سر كاركنان خودش در آورده است. 
به عالوه در هيأت مديره انجمن قطعه سازان هم همينطور رفتار مي كرد اما آنجا دكتر رجال نوكش را مي چيد.

از آنجا كه در كشور ما افرادي مثل شهرياري كم نيستند، بنا بر اين، يك پرسش كليدي اين است كه انجمن ها با 
پديده ي شهرياري چه بايد بكنند؟ آيا چنين افرادي اجازه خواهند داد كه يك مجمع در آرامش به تخلف هاي 
اين افراد رسيدگي و مثاًل حكم اخراج آنان را صادر كند و آنان نيز با صلح و صفا انجمن را ترك كنند؟ آيا 

كل اعضاء قادرند چنان فرهنگي در يك انجمن مستقر كنند كه چنين افرادي نتوانند قواعد را نقض كنند؟ 

از جايي مثل جامعه جراحان  افرادي حتي  نيز يك شهرياري ديگر است. وقتي چنين  بهزاد رحماني  دكتر 
اخراج مي شوند )البته، احتماالً به صورت غيرقانوني، چون قانون پارلمان در ايران ناشناخته است( مي توانند 
يك انجمن جراحان عمومي ايران ايجاد كنند و كل جامعه جراحان را نيز به چالش بكشند. بنا بر اين، سؤال 
مهم اين است كه با چنين افرادي در يك انجمن چه بايد كرد؟ اين افراد با تالش فراوان، با ايثار و با پركاري 
معموالً رياست و رهبري يك انجمن نيز را بر عهده مي گيرند و با استبداد مخالفان را حذف و يك مشت افراد 
مطيع و آرام را اطراف خود حفظ مي كنند تا به رفتار خود مشروعيت بدهند. به هر حال، اين ها هم مسائلي 

است كه جامعه در آينده با آن ها دست و پنجه نرم خواهد كرد. 

ادامه مباحثه
به هر حال، علت اصلي مخالفت دكتر بني اسدي و شهرياري اين است كه چرا من اصرار دارم كه طبق قواعدي 
عمل كنند كه هنوز ياد نگرفته اند؟ پاسخ من به اين شبهه اين است كه من قواعد را به شما ياد داده ام و بلد 
اما رعايت نمي كنيد. من هرگز توقع ندارم طبق قواعدي عمل كنيد كه به شما آموزش نداده ام. به  هستيد. 
عالوه، قواعد قانون پارلمان خيلي شبيه قواعد زبان است. نمي شود از اول تا آخر قواعد يك زبان را توضيح 
داد و بعد از دانش آموزان خواست كه بسيار خوب. حاال از اول بياييد تا حرف زدن و نوشتن به آن زبان 
را تمرين كنيم. همانطور كه روش آموزش زبان اين است كه از همان اول يك قاعده و كلمات جديد را با 
تمرين هاي مكرر مي آموزند و مهارت به كارگيري آن قاعده و آن كلمات را فرا مي گيرند و سراغ قواعد بعدي 

مي روند، ما هم در اين كارگاه طبق همين روش عمل كرده ايم. 

من براي توضيح اينكه اعضاء كارگاه اين قواعد را بلد هستند اما به آن ها پايبندي نشان نمي دهند چند نمونه 
مثال زدم و يكي از آن ها اين قاعده بود كه مجامع گروه بايد رأس ساعت 8 شروع شود. بعد از دكتر بني اسدي 
پرسيدم: آيا شما اين قاعده را يادنگرفته ايد؟ پس چرا اصرار نداريد كه رسميت جلسه رأس ساعت 8 اعالم 
شود و هر نظري داريد طبق قانون در جلسه رسمي بيان كنيد؟ البته پاسخ دكتر بني اسدي و شهرياري روشن 
بود: ما از همان اول هم مخالف اين بوديم كه كارگاه ها به مجامع تصميم گيري بدل شود. بلكه كارگاه ها بايد 
آنقدر به حالت كارگاه ادامه مي يافت تا همه به حدي از آموزش مي رسيدند كه مي توانستند طبق اين قواعد 
اين اعتراض شهرياري از همان  اين مرحله، كارگاه مي بايست به مجمع تبديل مي شد.  از  عملي كنند. بعد 
جلسات اول مطرح شده است. در جلسه قبلي جمالي و كيخسروي هم از اين نظر دفاع مي كردند. در جلسه 

ديروز نيز بني اسدي جاي جمالي را گرفت و به شهرياري بال و پر داد. 
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باور دارم كه  به درستي راهي  كه مي روم  نيستم و چنان  اين عقيده موافق  با  به عنوان يك مربي  البته،  من 
نمي توانم تصور كنم مي شود روش ديگري را براي آموزش اين قواعد به كار گرفت. البته افراد ممكن است 
به صورت نظري با اين قواعد آشنا شوند. مثاًل قواعد و گرامر زبان انگليسي را بدانند اما قادر نخواهند شد به 
زبان انگليسي حرف بزنند يا بنويسند. آنچه كه مورد نظر من است، ايجاد مهارت در يك گروه است تا بتوانند 
طبق قواعد قانون پارلمان به صورت گروهي تصميم بگيرند. اين گروه، فقط از طريق تمرين اين قواعد است 
كه به مرور كار برد آن ها را در عمل ياد مي گيرد. وگرنه، توضيح و تفهيم اين قواعد آن قدر ساده است كه 
كافي است يك بار آن ها را تشريح كرد و همه آن را خواهند فهميد. اما در عمل، آن  هم از سوي اعضاء يك 

گروه، و در جريان كار جمعي، رعايت  آن ها كار سختي است. 

انواع كارورزان
تجربه هاي من نشان مي دهد كه در گروه معموالً سه دسته كارورز مي توان يافت. اول كاروزاني كه با سرعت 
قاعده  ها را ياد مي گيرند و طبق آن ها عمل مي كنند. دوم كساني كه قواعد را ياد نمي گيرند اما مدعي هستند و 
مربي را متهم مي كنند كه بلد نيست درس بدهد. سوم هم كساني كه قواعد را ياد نمي گيرند يا به سختي ياد 

مي گيرند اما از اين بابت ديگر مدعي نيستند. 

استناد به دستور جلسه
به هر حال، من براي اثبات درستي روش كارم، به صورت جلسه اشاره كردم. اما پيش از آن از دكتر بني اسدي 
پرسيدم آيا آن را خوانده است؟ گفت: نه. از شهرياري پرسيدم: آيا شما دستور جلسه را خوانده ايد؟ جواب 
او هم منفي بود )عجب. اين دو نفر مدعي، حتي دستور جلسه را هم نخوانده اند(. شهرياري گفت: فقط اين 
دفعه نخوانده ام. گفتم. اشكالي ندارد. منظور من اين بود كه نكته اي را به شما نشان بدهم. بعد، با اشاره به 
موضوع »قرائت، تصحيح و تصويب صورت اجالس هشتم«، جمله زير آن را نشان دادم و آن را از رو برايشان 
خواندم: )نكته آموزشي: صفحه هاي 436 تا 441 كتاب،  قواعد ناظر بر تدوين صورتجلسه، و صفحه هاي 
441 تا 444 قواعد ناظر بر قرائت،  تصحيح و تصويب صورتجلسات را تشريح كرده است(. بعد براي دكتر 
بني اسدي توضيح دادم كه تا امروز من در مورد صورتجلسه هيچ مطلبي نگفته بودم. اما اكنون كه قرار است 
تصميم هاي مهمي گرفته شود الزم است قواعد مربوط به صورتجلسه را درس بدهيم. در اين صورت جلسه 
از شما خواسته شده بود كه به اين صفحات نگاهي بياندازيد و من هم قبل از پرداختن به صورت جلسه آن را 
توضيح مي دادم. در صورتجلسه قواعد مربوط به موضوعات ديگري مثل مجامع محرمانه، انحالل سازمان هاي 
به ثبت رسيد و نرسيده، قيد شده بود. برايشان توضيح دادم كه قرار بود قبل از تصميم گيري اين موارد را مورد 
بحث قرار دهيم. بعد نتيجه گرفتم، كل روند كار از اول تا اينجا به همين ترتيب بوده است. اول قواعد را 
خوب درس داده ام و بعد خواسته ام آن ها را در عمل هم تمرين كنيد. حتي اگر در عمل هم خطايي رخ بدهد 
اشكالي ندارد. آنقدر تكرار مي كنيم تا آن ها را در عمل رعايت كنيد. اما هر وقت از شما ايراد مي گيرم، به اتان 

برمي خورد و ناراحت مي شويد. مشكل ما اين است. 

اوج مناقشه
وقتي در جريان اين مناقشه باز هم به اين نكته اعتراض مي كردم كه حتي شما خواهان اينكه جلسه رأس 
و  و شيشه اش شكست  زدم  مچي ام  رياست روي شيشه ساعت  با چكش  نيستيد،  يابد  8 رسميت  ساعت 
خردهايش ريخت روي ميز. شهرياري اين رفتار من را به عنوان يك نشانه اي از رفتار نامناسب تلقي كرد اما 
من واقعًا ناراحت نبودم و از روي بازيگوشي چكش را به آرامي روي شيشه ساعت مچي ام زدم و اصاًل انتظار 
نداشتم شيشه بشكند. دكتر بني اسدي چند بار گفت ساعت را به او بدهم تا برايش شيشه بياندازد. من هم 
چكش را به طرف او دراز كردم و گفتم اين را بگير و توي كله ي من بكوب و اينقدر من را چوب كاري نفرما. 

من بعداً تصميم گرفتم ساعت شيشه شكسته را براي هميشه و به عنوان يك يادگاري براي ثبت در موزه 
تاريخ قانون پارلمان حفظ كنم. به همين خاطر، براي آن شيشه نخواهم انداخت، بلكه برعكس روي يك 
پايه اي نصب كرده ام و آن را در معرض ديد همگان قرار دادم. در جلسات بعد، اين ساعت شيشه شكسته 
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بايد به عنوان نماد عذابي كه من از دست كارورزان كارگاه هم انديشي عرف پارلماني تحمل كردم تلقي شود.

پيشنهاد بركناري من از رياست
در جايي از اين مناقشه بي ثمر، و از فرط عصبانيت شهرياري گفت كه حسيني اصاًل رئيس جلسه نباشد و فقط 
مربي باشد. من گفتم اشكالي ندارد. به شرطي كه اين پيشنهاد را به صورت قانوني مطرح كني و رأي بياورد. 
اما مشكل او اين است كه اساسًا مشروعيتي براي اين مجمع قائل نيست. در جايي از مناقشه گفت: اصاًل من 
سكوت مي كنم و من هم در پاسخ گفتم: اگر بتواني سكوت كني كه مشكل حل مي شود. خيلي عصباني شد 

و از گروه بيرون رفت و روي مبل ها لم داد. خيلي عصباني بود. 

مشكل و راه حل
از نظر نظري مشكل اين است كه بعد از 27 جلسه و حتي طي اين 27 جلسه چند نفري مدام تكرار كرده اند 
كه اين كارگاه را به عنوان مرجع رسمي براي تصميم گيري پيرامون تأسيس يك سازمان قبول ندارند. بلكه 
معتقدند افراد بايد تا حدي با كليت قوانين قانون پارلمان آشنا شوند و حتي در يك امتحان كتبي شركت كنند 
و بعد، كارگاه ي كه با حضور آنان شكل مي گيرد، يك مجمع قانون خواهد بود. بديهي است كه پاسخ من به 
اين ايراد اين است كه حتي پيش از دعوت از افراد، از تك تك آنان قول گرفتم كه در چارچوب دستورنامه 
رابرت عمل كنند. پاسخ آنان اين است كه قبول. اما به شرطي كه يك دوره آموزشي اوليه را طي كرد ه باشيم. 
در پاسخ آنان مي گويم حتي سازماني هم در جريان اين كارگاه تأسيس مي كنيم، الزام آور نيست و هركس 
دوست نداشت مي تواند وارد آن نشود. مي شود آئين نامه هاي آنان را تغيير داد. اصاًل يادگيري قواعد مستلزم 
تمرين است. نمي شود قواعد آموزش شنا يا زبان را جداگانه درس داد و بعد جداگانه آن ها را تمرين كرد. 

خوب. اين اختالف نظر هست و از اول كارگاه  هم بوده است. چه بايد كرد؟ 

بي تفاوتي سايرين و »مخالفت متوازن«
يكي از نكات فاجعه آميز در اين مناقشات سكوت ساير اعضاء است. در جلسه ديروز، دكتر اميري سرش 
در كامپيوتر بود. مهندس رزم خواه ساكت نشسته بود. و عبدالحسيني نيز با هوشياري صحنه را دنبال مي كرد 
ولي به نفع هيچ يك از طرفين ماجرا وارد معركه نمي شد. در نتيجه شما با گروهي مواجه ايد كه اعضائش 
قادر نيستند يا نمي توانند بر اساس اصول انتزاعي مانند اصول و قواعد قانون پارلمان عمل كنند و در هر لحظه 
و بدون كم ترين ترديد، از قانون دفاع كنند و مطمئن باشند كه دفاع از قانوني يعني دفاع از حقوق اكثريت، 
اقليت، افراد و غائبان و تمام اين ها با هم، بلكه طبق تئوري »مخالفت متوازن« صحنه را مي سنجند تا ارزيابي 
كنند كه در كدام جبهه قرار بگيرند و در حال حاضر صالح را در اين مي بينند كه با سكوت شاهد پيروزي 
يكي از طرفين نزاع باشند و جانب او را بگيرند. در حاليكه اگر درس هاي مربي را ياد گرفته بودند بايد در 
دفاع از اصل رعايت قانون وارد صحنه مي شدند و از طرفي كه حرفش قانوني بود دفاع مي كردند. اما اين كار 

را نمي كنند. و اين يكي از بزرگترين مشكالت فرهنگي ما در كارهاي جمعي است. 

سخنان رزم خواه
وقتي شهرياري به حالت قهر جلسه را ترك كرد و انتهاي سالن روي مبل ها نشست، رزم خواه وقت خواست 
تا صحبت كند. من گفتم اصاًل رسميت جلسه اعالم نشده است. بنا بر اين ديگر قاعده ي رعايت نمي شود. 
هركاري دوست داري بكن. او هم به بيان نكاتي پرداخت كه باز هم به معناي اجتناب از اصل رعايت قانون 
بود. او به اين اشاره كرد كه در گروه دو دسته با دو رويكرد مختلف وجود دارد. در ادامه به تحليل اين دو 
رويكرد پرداخت كه به نظر من صحيح نيامد. اما االن در خاطر ندارم كه چه گفت. ترجيح دادم كه به اين 
بحث دامن نزنم. اما در صحبت هايش به اين نكته هم اشاره كرد كه اگر پيشنهاد انحالل گروه مطرح شود، 
به دليل بروز همين تعارض به انحالل گروه رأي مثبت خواهد داد. چون مصداق سخنان او يادم نمي آيد، 
نمي توانمم در مورد نظر او حرفي بزنم. اما اگر يك گروه تابع قانون پارلمان باشند، به خاطر بروز اختالف كه 
نبايد انشعاب كنند يا گروهشان منحل شود. قانون پارلمان اتفاقًا براي مديريت منصفانه همين اختالف ها كه 

طبيعي هستند ارزش دارد. 
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سؤال پارلماني در خصوص انحالل گروه
عبدالحسيني دست بلند كرد و گفت: سؤال پارلماني دارد. گفتم بپرس. پرسيد: اگر پيشنهاد انحالل گروه مطرح 
مي شد و افرادي به آن رأي مثبت مي دادند اما گروه منحل نمي شد، چه بايد مي كردند؟ پيش از آنكه من جواب 
بدهم شهرياري شروع كرد به جواب دادن. شايد به اين دليل كه ديگر مجمعي وجود نداشت و او مي توانست 
راحت از رعايت قانون هروقت دلش مي خواهد حرف بزند. اما من وسط ماجرا شدم و شروع به پاسخ دادن 
كردم و به شهرياري هم گفتم كه مخاطب سؤال پارلماني رئيس جلسه است. بعد پاسخ مشروحي به سؤال 
عبدالحسيني دادم. به شش اصل مجامع تصميم گيري اشاره كردم كه يكي از آن ها همين عدم جدا شدن كساني 
از شرايط  نيز  بعد  از وظيفه صحبت كردم و  از مغذوريت  بعد  به تصويب نمي رسد.  پيشنهادشان  است كه 
استعفاء. فكر مي كنم عبدالحسيني اين سؤال را با ظرافت مطرح كرد تا شايد جو جلسه را به نحوي تغيير دهد.

پيشنهاد من براي خروج از دور
در ادامه من گفتم: از همان روز هاي اول كارگاه بارها و بارها روي اين قاعده تأكيد كرده ام كه طبق قانون 
هر نوع مذاكره اي بدون طرح يك پيشنهاد خالف است. كساني هم كه با روش كار من مخالف هستند بايد 
پيشنهاد مشخص ارايه كنند تا رأي بياورد. البته پاسخ شهرياري اين مي توانست باشد كه ما اصاًل مشروعيت 
اين مجامع را قبول نداريم و قبول نداشته ايم. بنا بر اين اين قدر روي اين قانون كه هنوز ما خود را نسبت به 

آن متعهد نمي دانيم اصرار نكن. همان درو باطلي كه گرفتار آن شده ايم. 

و  كتاب خالصه  كردم.  مطرح  پيشنهادي  باطل، خودم  دور  از  برون رفت گروه  براي  من  كه  بود  اينجا  در 
ترجمه ي آن را آوردم و پيشنهاد كردم كه اعضاء گروه اين كتاب را ياد بگيرند و از آنان يك امتحان كتبي 
مي گيريم. افرادي كه نمره قبولي گرفتند در كارگاه شركت مي كنند و آنان ملزم خواهند بود قانون را رعايت 
كنند. اين پيشنهاد انگار آبي بود روي آتش. شهرياري سرشوق آمد و گفت منظور من هم همين بود. دكتر 
بني اسدي هم خوشحال شد. فكر كرد كه بالخره توانست در كله خشك من نفوذ كند. من هم خوشحال شدم 
كه بالخره گروه از بن بست خارج شد. شهرياري ادامه داد منظور من هم همين بود. شما از اول بايد اين 

قواعد را به ما آموزش مي داديد و بعد از ما توقع مي داشتيد كه در چارچوب قواعد عمل كنيم. 

يك سوال كليدي ديگر
آيا واقعًا حق با شهرياري و دكتر بني اسدي است؟ پاسخ من به اين سؤال قاطعانه منفي است. به اين دليل كه 
من هم كتاب خالصه و هم كتاب اصلي را ترجمه كرده ام. خود من اول كتاب خالصه را خريدم و ترجمه 
كردم و خيلي زود دريافتم كه مطالب خالصه كتاب براي مديريت يك جلسه اصاًل كفايت نمي كند. بارها افراد 
مختلف خواسته اند با خالصه كتاب كار را تمام شده تلقي كنند. براي آنان توضيح داده ام كه خالصه براي 
كشوري خوب است كه در آن مجامعي به روش قانون پارلمان اداره مي شود. در چنان جوامعي اين كتاب 
براي كسي كه مي خواهد اولين بار در چنان مجامعي شركت كند مفيد خواهد بود. اما در ايران اصالً  مجامعي 
كه طبق قانون پارلمان اداره شود وجود ندارد. در نتيجه مطالب اين كتاب اصاًل به درد كسي كه بخواهد در 
يك مجمع نقش مربي را ايفاء كند يا جلسه را اداره كند مفيد نيست. خالصه كنم، داوري در اين زمينه كه 
كارورزان يك كارگاه كدام كتاب را بايد بخوانند در صالحيت من است كه به عنوان مربي داوري كنم كه هر 
دو كتاب را ترجمه كرده ام و به خوبي با محتواي آن ها آشنام. با اين همه اگر شهرياري و بني اسدي نيز اين دو 
كتاب را حتي تورق كرده  بودند و چنين نظري مي داند مي شد احتمال داد كه حق با آنان باشد. اما من مطمئن 
هستم كه هيچ يك از اين دو بزرگوار اين دو كتاب را حتي تورقي هم نكرده اند. پس چرا از پيشنهاد من اين 
طور با اشتياق استقبال كردند؟ پاسخ من به اين سؤال همان است كه ايزاك آديزيس نظريه پرداز كالسيك 

مديريت مطرح كرده است.

سبك هاي مديريتي
تئوري اصلي ايزاك آديزيس در كتاب منحني عمر سازمان مطرح شده است. من بيش از ده بار اين كتاب را 
خوانده ام. كتاب ديگر او كه به فارسي ترجمه و منتشر شده كتابي است در مورد انواع سوء مديريت ها. كتاب 
سومش هم با عنوان مديريت تغيير در دفتر ما براي شركت پيام رسا و هنگامي كه جمالي مديركل روابط 
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عمومي شهرداري تهران بود ترجمه شد و من آن را ويرايش كردم. در اين كتاب ها، نظريه منحني عمر سازمان 
بر اساس يك معناي چهاروجهي از مفهوم مديريت تبيين شده است و در چارچوب همين نظريه سبك هاي 
مديريتي و انواع سوء مديريت ها هم تشريح شده است. به نظر آديزيس، هر مديري در يكي از وجوه چهارگانه 
مديريت قوي تر است و هر يك از اين مديران كه در يك وجه قوي باشند خصوصياتي نيز دارند. از جمله 
مديراني كه ويژگي كارآفريني در آنان قوي باشد، معموالً خودشان را با خالقيت  خودشان تعريف مي كنند و 
اگر كسي پيشنهادي را به آنان مطرح كنند احساس مي كنند كه خالقيت آنان ناديده گرفته شده است. در نتيجه 
طبق سبك مديريت خود معموالً اگر به شكلي پيشنهادي به آنان ارايه شود كه خالقيت آنان را ناديده بگيرد 

با آن مخالفت خواهند كرد. 

آديزيس براي حل اين مشكل مديران كارآفريني توصيه مي كند اگر مي خواهيد به چنين مديراني ايده ي خود 
را بفروشيد داخل آن چند غلط عمدي بگنجانيد تا مدير كارآفرين آن غلط ها را اصالح كند. در آن صورت 
احساس خواهد كرد كه سرانجام اين پيشنهاد او بود كه به اجرا درآمد!. بعد از اينكه من طرح ارايه آموزش 
كتاب خالصه را مطرح كردم هم دكتر بني اسدي و هم شهرياري هر دو نفسي به راحتي كشيدند كه به نظر 
من معنايش اين بود: آخيش. بآلخره پيشنهاد ما عملي شد! حاال جاي آن است كه صادقانه از خودم بپرسم 
ناديده بگيرد  پيشنهادي كه خالقيت من را  با هر  آيا من هم  همين اصل در مورد من هم صدق نمي كند؟ 

مخالفت نمي كنم؟ 

طرح درس معلمان
راستش اين راه حل را معلمان مطرح كردند. قرار شد تعدادي از معلمان دور هم جمع شوند و ببيند چطور 
مي توانند مطالبي را كه در كارگاه  من آموختند به زبان ساده به ديگران منتقل كنند. آنان به اين نتيجه رسيدند 
كه بهتر است اول به دانش آموزان خود خالصه كتاب را درس بدهند. بعد كساني كه در يك امتحان كتبي از 
مطالب آن كتاب قبول شدند در كارگاه هاي من شركت كنند. آنان اين پيشنهاد را با من در ميان گذاشتند و 
نظر من را پرسيدند. بديهي است كه من استقبال كردم. براي آنكه قرائت كتاب اصلي براي بسياري از مردم 
خيلي دشوار است. آما آيا دانستن مطالب اين كتاب به كار عملي در كارگاه كمك خواهد كرد؟ پاسخ احتمالي 
من منفي است. چون مهم ترين موضوعي كه من در كارگاه تمرين مي كنم بازي عملي گروه در چارچوب 
قواعد است و بيشتر روي قواعد پيچيده ي ناظر بر پيشنهاد ها كار مي كنم كه در خالصه كتاب هيچ چيز در 
اين مورد گفته نشده است. در نتيجه، حتي اگر اعضاء گروه هم انديشي تمام مطالب خالصه كتاب را بياموزند 
وقتي سر كارگاه مي آيند خيلي از آن ها به دردشان نخواهد خورد. بنا بر اين با اطمينان مي توانم بگويم كه 
مخالفتم با مخالفت شهرياري و بني اسدي از نظر آموزشي مستدل و مسند به تجربه است و نه ناشي از سبك 

سوءمديريت من. هرچند اين سوءمديريت در سبك من هست و آن را انكار نمي كنم. 

جو آرام شد
بعد از اينكه اين پيشنهاد مورد قبول شهرياري و بني اسدي قرار گرفت حتي به ذهنشان هم خطور نكرد كه 
اين پيشنهاد را به صرت رسمي به رأي بگذارند يا حتي حقوق غائبان را رعايت كنند و مثاًل پيشنهاد بدهند 
كه در جلسه رسمي بعدي، به رأي گذشته شود. همين كه خودشان راضي شدند كافي بود. يك ذره هم اين 
دغدغه را نداشتند كه خوب نظر ديگران در اين زمينه چيست؟ واقعيت اين است كه در اين زمينه رزم خواه، 
اميري و عبدالحسيني هم كه طبق قاعده مخالفت متوازن عملي مي كردند هيچ چيز نگفتند و عماًل اين دو نفر 
ناقض قانون خط خودشان را در مجع و به صورت غيرقانوني حاكم كردند: چيز كه حتي فكر كردن به آن به 

طور واقعي دچار خفقانم مي كند. 

از ساعت 10 صبح ديروز تا األن كه ساعت 10 شب است 36 ساعت مي گذرد. در تمام اين 36 ساعت، حتي 
ناتواني عظيم  از  به رويدادهايي كه در جلسه ديروز گذشت فكر مي كند و  زماني كه خواب بوده ام، ذهنم 
خودمان در رفتار بر اساس قانون چنان دچار سرخردگي مي شوم كه بارها به اين نتيجه رسيده ام كه داود، ول 

كن. داود دست از اين خواب گردي ها بردارد و دست به كار ديگري شو. داود ول كن. 
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همين تأمالت سبب شد كه بعد از كارگاه نامه هايي تنظيم كنم و براي افراد بفرستم كه با نقل آن ها اين گزارش 
را به پايان مي برم. با اين همه، و همانطور كه در اول اين گزارش گفتم، نشانه هاي اشتياق ملت مه به آموزش 
اين قانون نيز كم نيست و همين نشانه است كه ديوانه اي مثل من را به ادامه راه تشويق مي كند. برخي از اين 

نشانه ها:

نشان هاي تمايل
بعد از قبول تبديل مجمع به كالس آموزشي، دكتر بني اسدي از پيگيري مدعوانش پرسيد. گفتم كه برخي 
از آنان قبول كرده اند كه در كارگاه هاي روز پنج شنبه شركت كنند. پرسيد پس چرا شروع نمي كنيد؟ گفتم از 

بقيه خبري نيست؟ 

بعد شهرياري هم كه حاال خيلي خوشحال به نظر مي رسيد از اين صحبت كرد كه او هم دوست دارد كه 
كارگاهي با حضور كاركنانش و برخي از اعضاي شوراي سازمان هاي جامعه مدني كارگاهي در دفتر آرياكيان 
برگزار كند. دو نفر قرار گذاشتند كه مهمانانش را براي عصر روز شنبه در دفتر آريا كيان سازمان بدهند تا 

دستورنامه رابرت را فرا بگيرند. 

هنگامي كه گروه از دفتر بيرون مي رفت، دكتر اميري از تمايل دكتر معين به برگزاري يك نشست خبر داد وبه 
نقل از او گفت كه روزي را كه براي نشست درخواستي شهرياري مطرح كرده است روز خوبي نبوده است. 
در بيان دكتر اميري اين سؤال بود كه نظر من به درخواست جديد دكتر معين چيست؟ من هم كه از گروه به 
كلي نااميد شده بودم گفتم هدف آن نشست هم اين بود كه چرا دكتر در كارگاه ها شركت نمي كند. اگر بخواهد 
مي تواند شركت كند. همين. اما نمي دانم در ذهن دكتر معين چه مي  گذرد. همين اندازه كافي است كه نشان 

مي دهد او هم مايل است در اين زمينه دوباره فعال شود. 

موقع رفتن به شهرياري گفتم از منشي مهندس عطارديان شنيدم كه حالش كاماًل خوب شده است و تمام 
برنامه هاي قبلي اش را دارد دنبال مي كند غير از برنامه ما را. شهرياري گفت: امروز او را مي بينم و برداشت 
من از صحبتش اين بود كه از فتح خود براي مهندس سخن خواهد گفت و از او دعوت خواهد كرد كه در 

اين نشست ها شركت كند. 

وقتي هم رفتند رزم خواه در دفتر ماند و حدودي نيم  ساعتي با هم گپ رديم. به من گفت كه شركت توكاصدر 
ورشكست شده اش و فعاًل هيچ كار و درآمدي ندارد. فكر مي كردم با آريا كيان شريك شده است. در حاليكه 
آريا كيان در توكاصدر شريك شده بوده و حاال توكا صدر هم ورشكست شده است. وضع روحي اش خوب 
نبود. داروهاي ضد پاركينسون هم دارد حافظ او را تخريب مي كند. با اين همه، هر روز بيش از گذشته نسبت 
به ضرورت و اهميت قانون پارلمان اعقتاد پيدا مي كند. در جلسه امروز نيز من دستاوردهاي تحليلي جديد 

خودم را از قانون پارلمان در برابر احكام شرعي و شبه قانون سخن گفتم كه خيلي مؤثر بود. 

رزم خواه در عين حال به اين نكته هم اشاره كرد كه شهرياري خيلي فرد مستبدي است و با كاركنانش هم 
تا  از شهرياري تجربه كردم سبب شد  استبداد رأي رفتار مي كند. همين نكته ها و آنچه كه خودم  با  خيلي 
نسبت به كارگاهي كه قرار است روز هاي شنبه بعد از ساعت 5 در آرياكيان برگزار شود بد بين شدم. هدف 
شهرياري از برگزاري اين كارگاه چه مي تواند باشد؟ آيا قرار است خودش هم در كارگاه ها شركت كند و به 
همين شيوه كه در اين كارگاه با من عمل كرد در آنجا هم عمل كند؟ اگر جواب اين سؤال ها مثبت باشد آيا 
صالح است كه در چنين كارگاهي شركت كنم؟ اگر مصلحت اين نباشد كه شهرياري هم در كارگاه شركت 
كند، اين مطلب را چطور بايد با او در ميان بگذارم كه به او برنخورد؟ به عالوه، كارگاه براي كاركان او به 
عنوان يك برنامه  آموزش يك چيز است كه مي تواند در چارچوب خواست كارفرما تعريف شود، اما اينكه 
در اين كارگاه دوستان دكتر بني اسدي و اعضاء سازمان هاي شوراي مدني هم شركت كنند، چيز ديگر. كنترل 
اولي جزو حقوق شهرياري به عنوان كارفرماست. اما دو گروه ديگر نه. همين مسائل بود كه سبب شد با دكتر 

بني اسدي تلفني صحبت كنم.
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درخواست از دكتر بني اسدي
وقتي به دكتر بني اسدي وصل شدم به او گفتم قبل از هماهنگي نهايي براي كارگاه روز شنبه دو درخواست 
دارم: يك، خالصه كتاب را يك تورقي بفرماييد، دو، يك نشست حضوري با هم داشته باشيم تا در مورد 
نكاتي كه در ذهن دارم با هم مشورت كنيم. خالصه نكات ذهني ام را براي او شرح دادم: فكر نمي كنم كه 
مصلحت باشد كه دوستان شما و كاركنان شركت آريا كيان در يك كارگاه شركت كنند چون تا آنجا كه من 
به عنوان مربي مي فهمم، اين دو كارگاه نمي تواند در يك سطح باشد. كتاب خالصه هم مطالبش چندان جالب 

نيست به همين خاطر من آن را به خيلي از افراد كه در اين زمينه حرفه اي هستند حتي نشان هم نمي دهم. 

ارسال نامه به دليل اخالقي
بعد از اينكه تلفنم تمام شد احساس كردم كه دكتر بني اسدي را از نظر اخالقي تحت فشار گذاشته ام: مخالفت 
خودم را با برگزاري كارگاه به صورت خصوصي با او درميان گذاشته ام و او را مجبور كرده ام كه دوستانش را 
در كارگاه مشترك با شهرياري نفرستد در عين حال او را از اينكه علت اصلي را براي شهرياري تعريف كند 
منع كرده ام. به نظرم خودم براي برداشتن اين فشار اخالقي يك ايميل هم براي دكتر بني اسدي فرستادم كه 
از نظر خودم معنايش اين بود كه من به صورت رسمي و غيرخصوص نظرم را در اين زمينه گفتم و شما اگر 
مايل بوديد مي توانيد دليل مخالفت خودتان را به مخالفت من مستند كنيد. اما آن ال نامه كه چند دقيقه بعد از 

تماس تلفني براي دكتر بني اسدي ارسال كردم: 

جناب آقاي دكتر بني اسدي
سالم

همانطور كه تلفني به عرض رسيد، در گفتگو با دوستان شما بنده مطالبي براي آنان گفته ام و تعهداتي به هم 
سپرده ايم كه ممكن است عين آن مطالب و تعهدات را نتوانم با همكاران آقاي شهرياري در ميان بگذارم

اگر اين تصور من درست باشد كه آقاي شهرياري قرار است همكاران خود را با هدف هايي كه خود تعيين 
خواهد كرد به كارگاه بفرستد، من به عنوان يك معلم مزد بگير بايد آنطور كه آقاي شهرياري مي خواهد به 
كارمندان او درس بدهم. در حاليكه با دوستاني كه شما معرفي كرده ايد، قرارمان چيز ديگري بوده و براي كار 

ديگري قرار است كارگاه بگذاريم.
به عالوه، به نظر من آموزش خالصه كتاب به دوستان شما - تا آنجا كه من برداشت كرده ام - خيلي جذابيت 
مي دهم  ترجيح  من  بگيرد،  قرار  آنان  اختيار  در  متني  باشد  قرار  اگر  حتي  دليل  همين  به  داشت.  نخواهد 

بخش هايي از كتاب اصلي باشد
به دو دليل فوق من به عنوان مربي ترجيح مي دهم براي اين دو گروه دو كارگاه جدا برگزار كنم. مگر آنكه 

بعد از توضيح هاي بيشتر رويكرد من تغيير كند و اصالح شود.
قربان شما. داود

به استناد اين نامه مسؤليت مخالفت با كارگاه مشترك را شخصًا بر عهده گرفتم تا دكتر بني اسدي راحت تر 
بتواند با توافق فكر نشده اي كه با شهرياري رسيدند نقض كند. به عالوه در نامه فوق به چند نكته مهم با 

ظرافت اشاره شده است كه خواننده در خواهد يافت و اميدوارم كه مخاطب هم دريافته باشد. 

به جاي صورتجلسه
كودتا  نهم يك  مجمع  در  اما  مي كردم.  ارسال  اعضاء  براي  را  آن  اجالس صورتجلسه  از ختم  بعد  معموالً 
صورت گرفت. در اين صورت ديگر حرف زدن از صورتجلسه بي معنا بود. در نتيجه متن زير را تدوين و 

ديروز ارسال كردم: 

اعضاي محترم سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني
سالم

نهمين جلسه گروه روز يكشنبه برگزار شد اما پيش از اعالم رسميت آن مباحثي مطرح شد كه به تصميم هاي 
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جالبي انجاميد كه گزارش آن پيوست است. متن چاپخور كتاب اصلي دستورنامه و خالصه ي آن نيز بار ديگر 
تقديم مي شود.

با احترام. منشي موقت داود
به جاي صورتجلسه

دوستان عزيز

بيست و هفتمين اجالس عادي سازمان موقت هم انديشي گروه عرف پارلماني با حضور آقايان دكتر اميري، 
دكتر بني اسدي، مهندس شهرياري، مهندس رزم خواه، علي اكبر عبدالحسيني و اينجانب داود حسيني تشكيل 
شد و به نصاب هم رسيد، اما حتي پيش از اعالم رسميت جلسه، همان بحث هميشگي تفكيك كردن آموزش 
از تمرين مطرح و با اجماع اين پيشنهاد تصويب شد كه »سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني« به يك 
كارگاه آموزشي صرف بدل شود و مفاد مندرج در خالصه كتاب دستورنامه رابرت به اعضاء كارگاه آموزش 

داده شود. 

با توجه به اين تصميم گروه، كه البته به صورت غيرقانوني و خالف توافقات قبلي مطرح و مورد موافقت 
اعضاء هم قرار گرفت )!( و نشان دادن كه بنده - بعد از حدود دو سال تالش - در آموزش ابتدائي  ترين قواعد 
دستورنامه رابرت نيز شكست خورده ام، از جلسه  ي آتي، مفاد خالصه كتاب دستورنامه رابرت به شيوه ي زير 

تدريس خواهد شد:

الف. اعضاي كارگاه، به ترتيب حروف الفباي نامشان، هركدام يك بخش از كتاب را به ترتيبي كه در جدول 
را مطرح  پرسش هاي خودشان  نيز  اعضاء كالس  داد و ساير  توضيح خواهند  ارايه شده، در كالس  برنامه 

خواهند كرد. 
ب. در آغاز كالس بعدي، مربي كارگاه در مورد فصل هايي كه در جلسه قبل مورد بحث قرار گرفته است، 
سؤاالتي را براي يادآوري مطرح خواهد كرد و نفرات بعدي، بخش هاي بعدي را توضيح خواهند داد تا به اين 

ترتيب تمام 20 فصل كتاب آموزش داده شود. 
پ. در پايان كار، از حاضران در كالس يك آزمون كتبي گرفته خواهد شد.

ج. كساني كه در اين آزمون به 80 درصد سؤال ها پاسخ درست بدهند، به كارگاه هم انديشي عرف پارلماني 
دعوت خواهند شد. 

چ. در همين فاصله، مشابه همين كالس ها براي ساير دوستان و مدعوان نيز برگزار خواهد شد. و افرادي 
كه نمره ي قبولي كسب كند و به تشخيص اعضاء گروه هم انديشي صاحبت صالحيت نيز باشند، به كارگاه 

هم انديشي عرف پارلماني دعوت خواهند شد. 
خ. با اين اميد كه بعد از اين وقفه، كارگاه هم انديشي عرف پارلماني بتواند به فعاليت خود كه عبارت است از 

تأسيس تمريني يك سازمان دائمي، ادامه دهد. 

فهرست نام افراد و عنوان بخش هايي كه بايد كنفرانس بدهند:
1. دكتر اميري بخش اول

2. دكتر بني اسدي بخش دوم
3. مهدي جمالي بحري بخش سوم
4. مهندس شهرياري بخش چهارم

5. مهندس رزم خواه بخش پنجم
6. علي اكبر عبدالحسيني بخش ششم

7 آرش كيخسروي بخش هفتم
8. مهندس گلسرخي بخش هشتم.

9. دكتر اميري بخش نهم
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10. دكتر بني اسدي بخش دهم
11. مهدي جمالي بحري بخش يازدهم
12. مهندس شهرياري بخش دوازدهم
13. مهندس رزم خواهد بخش سيزدهم

14. علي اكبر عبدالحسيني بخش چهاردهم
15. آرش كيخسروي بخش پانزدهم

16. مهندس گلسرخي بخش شانزدهم
17. دكتر اميري بخش هفدهم

18. دكتر بني اسدي بخش هيژدهم
19. مهدي جمالي بحري بخش نوزدهم

20. مهندس شهرياري بخش بيستم

يادآوري: 
يك. در هر كالس دست 5 بخش بايد معرفي و آموزش داده شود. به اين ترتيب طي 4 كالس اين برنامه بايد 

خاتمه يابد )گوش شيطان كر(.
دو. تمام اعضاء كالس موظف اند تمام بخش هاي پيش بيني شده براي هر كالس را از قبل مطالعه كرده باشند.
سه. شماره صفحه  هاي ارجاعي در هر دو كتاب مطابق با متن انگليسي است. اما مي توانيد با مراجعه به فهرست 

كتاب اصلي، مطالب دلخواه خود را با كمي زحمت پيدا كنيد. 
چهار. ترجمه ها نهايي نيسنتد و موارد غلط و مبهم زياد خواهيد يافت. اين موارد را در كالس با مربي در 

ميان بگذاريد. 
پنج. فايل پي.دي.افي هر دو كتاب بار ديگر به پيوست همين نامه تقديم مي شود. 

شش. مطالب كتاب را بسيار ساده خواهيد يافت. چون اغلب آن ها را بلد هستيد. همچنان معتقدم مشكل در 
واكنش هاي ناخودآگاه افراد جوامع استبدادي نسبت به هر نوع اقتدار بيروني است، بدون آنكه بتوانند قانوني 

يا غيرقانوني بودن اقتدار را تميز دهند. 
قربان شما. داود 
يكشنبه 12 مرداد 1392

خوب. در نامه فوق نيز نكات مهمي را مطرح كرده ام. اما آيا آقايان اصاًل وقت دارند اين نامه ها را بخوانند؟ 
و اگر بخوانند سواد اينكه آن را بفمند دارند؟ تجربه هايي دارم كه نشان مي هد برخي از مخاطبانم معتقدند كه 

حتي نامه هاي من آنقدر پيچيده است كه معناي آن را درك نمي كنند. )خدا به دور(.

به رغم ارسال اين نامه، سخت اعتقاد دارم كه دوستان يك كودتا سازمان دادند و كل كارگاه را هوا بردند و 
اگر در برابر آن مقاومت نشود سنتي بنياد گذاشته شده و تا ثريا مي رود ديوار كج. به همين دليل تمام ديروز و 
صبح امروز فكر مي كردم كه در برابر اين كودتا چه بايد بكنم؟ يكي ديگر از كارهايي كه به ذهنم رسيد ارسال 

نامه ي ديگري بود همراه با قطعنامه انحالل. آن ها را هم نقل مي كنم:

اعضاي محترم سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني
سالم

همانطور كه در ايميل قبلي خاطر نشان شد، در نهمين اجالس گروه، كه حتي رسميت آن نيز اعالم نشد، به 
روش غيرقانوني پيشنهادي به تصويب رسيد كه مسؤليت آن بر عهده ي رئيس موقت اجالس است و هرگاه 
عضوي با اين تصميم مخالفت كند رئيس جلسه حكم ابطال و داليل آن را اعالم مي كند و تصميم نهايي با 

گروه است كه چقدر در اجراي قانون جدي است
با اين حال، در اين نشست قعطنامه انحالل گروه از سوي اينجانب منشي موقت در ميان حاضران توزيع شد و 
الزم است براي تمام اعضاء ارسال شود. اين قطعنامه در نخستين نشست رسمي گروه بعد از اتمام كالس هاي 

آموزشي، بار ديگر مطرح خواهد شد
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قربان شما. داود

و اما ويرايش آخر قطعنامه انحالل
قباًل متن ديگري كه به عنوان مقدمه قطعنامه نوشته بودم نقل كردم. اما در نهايت متن زير در ميان گروه توزيع 

شد و يك كپي از آن نيز براي همه ارسال شد: 

قطعنامه انحالل گروه هم انديشي عرف پارلماني

• از آنجا كه اعضاء گروه هم انديشي عرف پارلماني مشغله و مسؤليت هاي فراواني بر عهده داشتند؛
• از آنجا كه اعضاء اين گروه به رغم اين همه مشغله بيش از يك سال در كارگاه هاي آموزش دستورنامه 
رابرت شركت كردند و با مبرم ترين قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني و به طور كلي با كليات قانون پارلمان 

آشنا شدند؛
ارتقاء  براي  ملي  مجمع  يك  ايجاد  بر  مبني  گروه  شده ي  اعالم  و  اوليه  هدف هاي  تحقق  كه  آنجا  از   •
حرفه اي گرايي در ترويج قانون پارلمان و ارتقاي عرف پارلماني در كشور با توجه به مشغله هاي اعضاء گروه 

نامحتمل به نظر مي رسيد؛ 
• و از آنجا كه تجربه هاي مربي كارگاه نيز براي تمرين و آموزش قواعد دستورنامه رابرت كافي نبود؛

تصويب شد: 

گروه هم انديشي عرف پارلمان روز يكشنبه 13 مرداد ماه 1392 منحل  شود.

ديگر چه بايد كرد؟
بدون كم ترين ترديد تصميم اجالس غيررسمي گروه غيرقانوني بوده است. در اين زمينه چه بايد كرد و هدف 
چيست؟ به نظرم مبرم ترين هدف، تحليل اين ماجرا براي ياد گيري قانون پارلمان است. دوم معرفي راه قانوني 
براي طرح همين پيشنهاد است. سوم اصرار بر اينكه اگر گروه يك بار دچار خالف شود، تا ثريا مي رود ديوار 

كج. اما روش اصالح؟

به نظرم مي شود نامه اي به اعضاء نوشت. اما بهتر مي دانم كه قبل از نوشتن نامه، با تك تك اعضاء گروه در اين 
هفته صحبت كنم و داليلم را برايشان توصيح بدهم و بعد يك نامه هم براي آنان بنويسم. خود اين فعاليت ها 

بهترين كار براي تمرين قانون پارلمان است. 

خبرهاي خوش
ساعت حوالي 7 بعد از ظهر بود كه تلفن زنگ زد. خانم نقي ئي بود كه خبر مي داد يك ربع ديگر همراه با يكي 
از دوستان به دفتر مي آيد. تا تصميم گرفتم لباس عوض كنم دوباره تلفن زنگ زد و آقاي هاشمي خبر داد 
كه چون فردا با دكتر نجفي قرار دارند جلسه سه شنبه  )فردا( منتفي است. بعد زنگ در منزل به صدا در آمد 
خانم نقي ئي و خانم توكل بودند. آمده بودند گزارشي از كارهاي خود بدهند و در عين حال بگويند كه قرار 
است چهار تشكل معلمان فردا با دكتر نجفي مالقات كنند. خبرهاي خانم نقي ئي بسيار اميدوار كننده بود. اما 
نشان مي داد كه مردم ايران اشتياق به تمدن دارند. ولي معلوم نيست كه بتوانند اين تمدن را خلق كنند. يعني 
همان مسأله اي كه در آغاز اين قسمت از اين خاطرات به آن اشاره كردم. با اين همه، جزئيات صحبت هاي 

خوشبينانه خانم نقي ئي و خانم توكل را فردا نقل خواهم كرد. 
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سه شنبه 15 مرداد 1392
بيان ديگر به خيالبافي هاي خودم  طبق معمول صبح كه از خواب بلند شدم به تماشاي ذهنم نشستم يا به 
ادامه دادم. مدت هاست دوگانه ي »قانون و شبه قانون« يا »قانون و قانون نما« را خلق كرده ام اما احساس مي كنم 
بر خالف »پروفشن و شبه پروفشن« كه مفهوم كليدي گفتمان بازآفريني پروفشن ها از شبه پروفشن ها« است، 
يا  »شبه قانون«  اصطالح  كردم،  توليد  ايراينان  پزشكي  اخالق  مؤسسه  نشريه  »اتيكز«  نگارش  جريان  در  كه 
»قانون نما« بار فرهنگي منفي الزم را در مخاطب بر نمي انگيزد. به همين دليل دنبال يك جانشين ديگر براي آن 
بودم و امروز صبح كه به جريان ذهني خودم دقيق شده بودم ناگهان دوگانه ديگري به ذهنم رسيد: »قانون و 
ضدقانون«. احساس كردم ضدقانون خيلي بهتر از شبه قانون يا قانون نما، احكام تصويب شده در مراجع قانوني 

ضدقانوني را توضيح مي دهد. 

شايد الزم باشد يادآوري كنم كه بعد از آشنايي تدريجي با قانون پارلمان بود كه دريافتم چطور در چارچوب 
اين قانون تصميم گرفتن عين عدالت و رعايت حقوق همگاني است. به همين دليل اين قانون بهترين مناط 
قانون  اين  ناپذير قواعد  نتيجه رعايت خدشه  براي اخذ تصميم هاي منصفانه و عادالنه است. در  و  معيار 
درستي تصميم و رفتار جمعي ما را تضمين مي كند. بعد، فهميدم كه چرا اگر مردمي بياموزند در چارچوب 
قانون پارلمان تصميم بگيرند - اگر آدم هاي عاقل و سليم النفسي باشند -  چرا بايد با تمام وجود از رعايت 
قانون در تمام عرصه هاي زندگي اجتماعي خود دفاع كنند. بعد بود كه توانستم جامعه  و مردمي را كه تحت 
قانون پارلمان عمل مي كنند با مردم و جامعه اي مقايسه كنم كه چنين قانوني را نمي شناسند و مهارت بسيار 
پيچيده رفتار در چارچوب قانون پارلمان را كسب نكرده اند. بديهي است كه قاموس رايج در جامعه دوم زور 
و استبداد است كه در همه جا جريان دارد. و اگر در شبه نهادهاي قانون گذاري نيز متوني تصويب مي شوند 
و به اجرا در مي آيند »قانون«  نيستند. پس چه هستند؟ بعد از مدتي براي اين متنون اصطالح »شبه قانون« يا 
»قانون نما« را ابداع كردم اما هميشه اين احساس را داشتم كه اين اصطالح بار منفي كافي را ندارد و امروز به 
جاي آن اصطالح »ضدقانون« به ذهنم رسيد كه اول خيلي به دلم نشست اما اواسط روز بود كه فهميدم اين 
اصطلح هم به اين دليل مناسب نيست كه به معناي كس يا چيزي به كار مي رود كه ضد قانون است و منظور 

من را نمي رساند. 

دست به يقه با اين دو نفر
تمام طول امروز ذهنم گرفتار وضعيت ناشي از اجالس بيست و هفتم )يا نهم( گروه هم انديشي بود. تمام 
طول روز با دكتر بني اسدي و مهندس شهرياري دست به يقه بودم و سناريوهاي مختلفي را در عالم تخيل به 
اجرا در مي آوردم كه سه بازيگر داشت: من و آن دو نفر. خدا مي داند در اين سناريوهاي متعد به چه نكات 
جالبي رسيدم كه االن حال نوشتن آن ها را ندارم. فقط به برخي از آن ها كه دستاوردهاي نظري به همراه داشته 

و هنوز به خاطر دارم اشاره مي كنم. 

دو مفهوم »كارگاه« و »مجمع«
هيچ يك از اين دو مفهوم ابداع من نيستند اما در جدال نظري بين من و اين دو نفر معناي خاصي مي يابند 
كه درك متقابل ما را در بحث ها تسهيل خواهد كرد. منظورم از »كارگاه« شكل حقوقي گردهمايي هاي اوليه ي  
اعضاي گروه انديشي است كه طي آن ها هنوز تصميم گيري ها به اعضاي گروه تفويض نشده بود و من به 
عنوان مربي در آن ها عملي مي كردم. از يك تاريخ مشخص كه زمان دقيق آن را مي توانم از صورت جلسات 
گروه استخراج كنم، و بسته ي اوليه قواعد ناظر بر تصميم گيري را به اعضاء كارگاه آموزش دادم، از آن پس 
اعالم كردم كه از اين پس تصميم گيري در گروه طبق قواعد قانون پارلمان انجام خواهد شد. يادم هست، وقتي 
به اين موضوع رسيدم كاماًل واقف بودم كه از حقوقم به عنوان مربي صرف نظر مي كنم و تصميم جمع را 
قبول خواهم كرد. حتي به خاطر دارم كه جمالي از من پرسيد با تضاد بين حقوق مربي و پذيرش نظر اكثريت 
چه مي كنيد و من در پاسخ گفتم: آگانه تصميم دارم از حق مربي گري صرفنطر كنم و نظر اكثريت را خواهم 
پذيرفت. اكنون كه با اين دوگانه مفهومي، تاريخ گروه هم انديشي به دو دوره متمايز تبديل شده است مي توان 

به اختالف  نظرها شكل حقوق و نظري قابل فهم تري داد. 
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پيامدهاي اين مفهم سازي
يك. يكي از پيامدهاي مهم اين مفهوم سازي اين است كه به جناح اقليت بني اسدي و شهرياري يادآوري 
مي كند كه گروهمايي ما از همان اول مجمع نبوده است. بلكه حدود 10 نشست آن به صورت كارگاه آموزشي 

اداره شده و از آن پس به تشخيص مربي به مجمع بدل شده است. 

دو. از همان زمان اين دو نفر با چنين تصميمي مخالفت كردند و مخالفت  آن ها هم غيرمنطقي و هم ظالمانه 
بوده است. غيرمنطقي است چون جزو حقوق مربي است كه در مورد روش تربيتي خودش تصميم بگيرد. با 
اين همه، هرگاه از اين دو نفر خواسته است كه طبق خواست مربي طبق قواعد عرف پارلماني عمل كنند آن ها 
جواب داده اند قواعد را ياد نگرفته اند. بعد كه مربي آنان را بازخواست كرده كه چرا ياد نگرفته اند؟ آنان نيز 
با لحن طلبكارانه مدعي شده اند كه مربي بلد نيست به ما درس بدهد! و به اين ترتيب، به جاي آنكه شرمنده 
باشند كه چرا درس ها را ياد نمي  گيرند خشتك مربي بدبخت را روي سرش مي كشند كه مسؤليت نابلدي ما 

مربي نابلد است!

سه. به داليل مختلف مي توان نادرستي ادعاي اين دو نفر را رد كرد. اما اين دو نفر يك ويژگي هم دارند كه 
هرچند با سك هاي مختلف اما نظر اكثريت و نظر مربي را تخم خودشان هم حساب نمي كنند: شهرياري با 

شلوغ كاري و تهديد به ترك كارگاه و بني اسدي با چهره اي حق به جانب و مؤدبانه!

چهار. اما دستاورد امروز من در متمايز ساختن دو مرحله از نشست هاي گروه هم انديشي عرف پارلماني، 
اكنون هم مي توان اين دو نفر را با استدالل هاي زير خلع صالح كرد:

1. فرض كنيم كه مجمع دوباره به كارگاه بدل شود. در آن صورت آيا مربي حق تنبيه كاروزاران را خواهد 
داشت يا نه؟ اگر پاسخ منفي باشد مربي ادعا خواهد كرد در اين صورت حاضر نيستم مسؤليت مربي گري 
شما دو نفر را بر عهده بگيرم. )البته مي شود با لحن مودبانه به آنان گفت كه هرگز مربي جسارت نخواهد 
كرد اشكاالت شما را خاطر نشان كند( پس در آن صورت اين رابطه به اين دليل كه كارورزان از مربي حرف 

شنوي ندارند يا مربي مايل نيست به اين بزرگوارن جسارت كند، قطعه خواهد شد. 

2. اگر نشست هاي گروه به صورت مجمع ادامه يابد، در آن صورت اين مسأله مطرح مي شود كه رئيس جلسه 
حق دارد نسبت به خطاهاي اين دو نفر اخطار بدهد و آنان مجبورند به اخطارهاي رئيس توجه كنند يا طبق 
قانون فرجام خواهي كنند. اما اگر به قانون تمكين نكردند چه؟ قرار دارم به آنان بگويم اگر تمكين نكنيد من 

به عنوان رئيس با شما در مجمع هيچ كاري نخواهم داشت. 

مالقات با اين دو نفر
بعد از آنكه از نظر فكري به اين نقطه رسيدم تصميم گرفتم كه با هر دوي اين بزرگواران وارد مذاكره شوم 
و به انان بگويم كه جدل هاي لفظي ما ديگران را خسته كرده است. در نتيجه ما بايد تعيين تكليف كنيم و من 

تصميم گرفته ام كه ديگر در جلسات با شما وارد دوئل لفظي نشوم: يعني نوعي بايكوت. 

خطابه حقوقي
از همان ديروز تصميم گرفتم خطابه اي در خصوص تصميم غيرقانوني مجمع بنويسم و روش قانوني طرح 
و پيشنهاد آنان مبني بر بازگشت مجع به كارگاه و پيامدهاي آن  را توضيح دهم و به عنوان يك سند تاريخ 
در اختيار اعضاء قرار بدهم. اگر اين سند به يك متن درسي بدل شود، ارزشمند خواهد بود و بايد از هر نوع 
بي احترامي و دامن زدن به خستگي اعضاء پرهيز شود. نكات فوق مهم ترين نكاتي بود كه در ارتباط با مناقشه 

ذهني با اين دو نفر به ذهنم رسيده است. 

اشتياق معلمان به قانون پارلمان
همانطور كه ديروز نوشتم، حدود ساعت 7 بعد از ظهر خانم نقي ئي زنگ زد و چند لحظه بعد همراه با خنم 
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توكل در دفتر بود. پيش از ورد آنان آقاي هاشمي نيز تلفني خبر داد كه فراد با دكتر نجفي كانديداي وزارت 
آموزش جلسه دارند و در نتيجه به دفتر نخواهند آمد. 

بعد از حال و احوال، خانم نقي ئي گفت آمده ايم گزارش از فعاليت هاي خود در مورد ترويج قانون پارلمان 
بدهيم. خوشحال شدم و به گوش نشستم. توضيح داد كه آنان يك گروه 10 نفر از زنان هستند كه بيش از 
ده سال است كه با هم در عرصه هاي مختلف همكاري مي كنند. ده سال پيش با هم در نشست هاي حسينيه 
ارشاد پاي صحبت هاي مجتهد شبستري در مورد هرمنوتيك مي نشسته اند و بيش از دو سوم قرآن را بر اساس 
آموزه هاي آقاي شبستري به صورت گروهي پژهش كرده اند و سرانجام سر از حقوق بشر درآورده اند تا اينكه 

با قانون پارلمان آشنا شدند. 

وقتي اين تا اينجاي گزارش را شنيدم يادم افتاد كه خانم جوانمردي در يكي از كارگاه ها به اين نكته اشاره 
كرد كه قرار است گروه خواني كتاب دستورنامه رابرت را در يك حلسه قرائت قرآن خانگي شروع كنند. 
خانم نقي ئي در ادامه توضيح داد كه چند نفر از آن گروه ده نفره از جمله خانم رئيسي، خانم اربابي و خانم 
جوانمردي در اين كارگاه شركت كردند اما حاال دارند ده نفري روي كتاب دستورنامه كار مي كنند و آقاي 
هاشمي و مرد هم به آنان كمك مي كنند و نشست سه شنبه هاي آنان در واقع تالش همان گروه ده نفر از زنان 
است كه مي خواهد اين قواعد را خوب و عميق بفهمند و به صورت روش مند به ديگران هم آموزش بدهند. 

خوب خبر بسيار خوشحال كننده اي بود و از آنان تشكر كردم. 

خانم نقي ئي در ادامه افزود كه اعضاء گروه حاصل كارهاي خودش را در نشست هاي ماهانه اي كه در دفتر 
برگزار خواهد شد مطرح مي كند و ارتباط خودش را با گروه معلمان و اين دفتر حفظ خواهد كرد. 

تمايز قانون و شبه قانون
من از فرصت استفاده كردم و بعد از اشاره به مفهوم قانون و شبه قانون اهميت قانون پارلمان را از نظر انساني 
مورد تأكيد قرار دادم و گفتم كه قانون پارلمان يك وسيله براي رسيدن به هدف سازمان ها نيست بلكه به اين 
داليل مبناي روابط انساني است و بايد تبديل به معياري براي داوري در مورد انساني بودن يا نبودن رفتارهاي 
ما بشود و همه بايد از قانون به اين معني و نه شبه قوانيني كه در نهادهاي شبه قانوني به تصويب مي رسند 
با تمام وجود حمايت كنيم و عقاًل به اين عقيده برسيم كه رفتار در چارچوب اين قانون عين عدالت است. 

پارلمان  قانون  گفتم  مي گذراند  را  حقوق  فوق  دارد  كه  توكل  خانم  به  و خطاب  بعدي صحبتم  بخش  در 
مشروعيت خودش را از فسلفه حقوق گرفته است چون اين قانون بر اساس اصول بديهي فلسفي بنا شده اند. 
خانم توكل نگاهي به من كرد و بعد طوري به خانم نقي ئي نگاه انداخت كه مي گفت: ديدي، همان نكاي كه 
من هم گفته بودم. در چند دقيقه اي كه در اهميت قانون پارلمان از اين نظر خطابه ايراد كردم خانم توكل چند 
نگاه ديگر به همان معنا به خانم نقي ئي انداخت. آخرين بار در تأييد اين حرف من بود كه متأسفانه وكال از 
اين قانون چنانكه انتظار مي رفت استقبال نكردند به اين دليل كه گويا ناراحت هستند كه چرا من به اين نتايج 
رسيده ام در حاليكه آنان بايد مي رسيدن كه تخصص اشان حقوق بود.. خانم توكل به خانم نقي ئي نگاه كرد و 

حالت صورتش طوري تغيير داد كه مي  گفت: نگفتم!

كنحكاوي كردم كه آيا سازمان معلمان هم در مورد قانون پارلمان تصميمي گرفته است؟ گفت: راستش ما همه 
يك مشت آدم زير حكم هستيم و هنوز مي ترسيم به محض اينكه فعاليت خود را شروع كنيم همه ما را جمع 
كنند بريزند توي زندان. راست مي گفت. پرسيدم كدام سازمان ها قرار است با دكتر نجفي ديدار كنند؟ گفت 
كاًل چهار سازمان معلمان فعال است و فردا تمام اين سازمان ها با نجفي ديدار دارند: سازمان معلمان، كنانون 

صنفي معلمان، انجمن اسالمي معلمان و يك سازمان ديگر كه نامش به خاطرم نمانده است. 

با ابراز اطمينان از آينده درخشان قانون پارلمان در ايران با من خداحافظي كردند و رفتند و اين اميد را دادند 
كه در جلسه با وزير اگر شد در اين مورد هم حرف بزنند. 
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پيش خريد كتاب ها
دادم.  توضيح  برايش  بپرسد.  را  كتاب ها  پيش خريد  قيمت  تا  زد  زنگ  هم  عطارديان  مهندس  امروز عصر 
دغدغه اش اين بود كه آيا كس ديگري كتاب را پيش خريد كرده است؟ جواب دادم كه آقاي عبدالحسيني 50 
درصد مبلغ پيش خريد 400 نسخه از هر كتاب را كه 6 ميليون 800 هزار تومان مي شود پرداخت كرده و چاپ 
كتاب به صورد جدي دارد انجام مي شود و من مشغول ترجمه ي دوباره كتاب هستم. پرسيد سهم من چگونه 
حساب مي شود؟ جواب دادم قرار است ناشر دستمزدي بابت ترجمه به من بدهد. به هر حال، عطارديان بار 
ديگر تأكيد كرد كه 100 نسخه از كتاب را پيش خريد مي كند و از من خواست كه قرارداد آن را برايش ارسال 

كنم. تصميم دارم فردا به اردهالي خبر بدهم.

بخش ديگر صحبت هاي عطارديان به پاسخ گله من از او مربوط مي شد كه بنا به درخواست من شهرياري 
با او در ميان گذاشته بود: اينكه تمام مسؤليت هاي قبلي را از نوع بر دوش گرفته غير از حضور در كارگاه. 
توضيح اش اين بود كه نه. برخي از كارها را كنار گذاشته و بقيه  را هم به محض اينكه بتواند كنار خواهد 

گذاشت. به خاطر سالمتي اش و سن و سالش. 

خدايا - اگر هستي - به من صبر ايوب عطا كن
موضوع بعدي گفتگوي تلفني با عطارديان به مجمع عمومي كانون عالي در 25 شهريور آتي مربوط مي شد. 
پارلمان در اختيار من بگذارد  قانون  او گفتم اگر فرصتي براي معرفي  به  از گفتگو بود كه  اين قسمت  در 
خوب است. بعد هم گفتم كه مهارتم در آموزش اين قواعد خيلي جلو رفته به نحوي كه تضميني طي 5 
جلسه مي توانم اعضاء هيأت مديره يك انجمن را با اين قواعد آشنا كنم. پاسخ عطارديان جالب بود: به آنان 
مي گويي موقع حرف زدن بايد بلند شوند و آنان هم دوست ندارند بلند شوند! اين حرف البته مثل پتكي كله ام 
را داغان كرد. من كجا سير مي كنم اعضاء هيأت مديره تشكل هاي كارفرمايي كجا؟ اما به مهندس گفتم حتي 
اگر نخواهند بلند شوند خوب مي توانند بلند نشوند. اين كه وحي منزل نيست. جواب عطارديان سر به هوا 

بود كه يعني ول كن آقاي حسيني. 

فكرش را بكنيد. اعضاي هيأت مديره تشكل هاي ايراني از قانون پارلمان به اين دليل استقبال نمي كنند چون 
از آنان مي خواهد كه ضمن صحبت بايد بلند شوند! خدايا - اگر وجود داري - به من صبر ايوب عطا كن تا 

خودم را از دست اين مردم منفجر نكنم!
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چهارشنبه 16 مرداد 1392
امروز ساعت سه و ربع سحر بود كه از خواب بيدار شدم. در تختخوابم دراز كشيدم. شب ها معموالً تا صبح 
راديو اينترنتي روشن است و تا آنجا كه خواب از پايم نيانداخته باشد، سعي مي كنم به راديو گوش كنم تا هم 
مهارت گوش دادنم ارتقاء بيابد و هم زبانم خوب شود. هر روز چند ساعتي فرانسه گوش مي كنم، يكي دو 
ساعتي روسي، كمي عربي و بيشتر انگليسي. اين روزها هم كنفرانس مطبوعاتي حسن روحاني در صدر اخبار 
بين المللي است. طبق ممول در تختخواب دراز كشيدم و ضمن گوش دادن به راديو بي.بي.سي انگليسي، به 
تماشاي جريان ذهنم نشستم كه به نظر مي رسد شبيه قنات در اعماق تاريك ذهن جريان دارد. مي توانم به 
خاطر بياورم كه به تدريج همان جريان از اعماق به باال آمد و كل فضاي روش ذهن را اشغال كرد و بخش 
ناظر ذهنم محو شد. متوجه شدم، تالش هاي ذهنم به يك نتيجه قطعي رسيده است: اصطالح »ضدقانون« 
اصاًل مناسب نيست. به اين دليل كه به عنوان صفت در مورد كس يا رفتاري به كار مي رود ك مخالف و ضد 
»قانون« است. در حاليكه منظور من متمايز ساختن قوانيني است كه ظاهر قانون دارند اما هم محتواي، هم 
رويه هايي كه بر اساس آن ها ساخته شده اند، هم مردمي كه آن ها را توليد كرده و اجرا مي كنند يا نمي كنند، و 
هم سازوكارهايي كه بر اجراي آن ها نظارت دارند، با »قانون« تفاوت هاي اساسي دارند. اين تفاوت را مفهوم 
»ضدقانون« نمي رساند. در نتيجه ذهنم با قطعيت به اين نتيجه رسيده بود كه »شبه قانون« اصطالح بهتري است 
حتي از »قانون نما« هم بهتر است. چون اين اصطالح نيز ذهن را به مفهوم »قطب نما« نزديك مي كند و به نظر 

مي رسد منظور از قانون نما چيزي است كه قانون را نشان مي دهد. 

بديهي بود كه با فائق آمدن بر ترديد هايم براي انتخاب يك اصطالح از بين اين سه  اصطالح، تكليف بعدي 
من نوشتن مطلبي در اين زمينه بود براي »دستورنامك« و يا براي »اخباركادرها«. براي سرمقاله شماره جديد 
اخبار كادرها چند موضوع را در نظر گرفتم اما هر كدام به دليلي رد شدند. به عنوان نمونه، تصميم داشتم 
مقاله اي در مورد كرسي قانون پارلمان بنويسم. اما توجه به تفاوت كرسي قانون پارلمان با بورد پارلمانارين ها 

سبب شد كه نوشتن آن مقاله با فعاًل و تا رفع اين موانع فكري كنار بگذارم. 

قانون و شبه  قانون
فكر مي كنم صبح امروز نيز ذهنم به صورت مبهم مشغول ور رفتن به اين حرف ها بود كه متوجه شدم بند 
اول سرمقاله اي با عنوان »قانون« و »شبه قانون« براي سومين شماره »اخبار كادرها« در ذهنم نوشته شده است. 
اين بند با نقل نخستين جمله پيشگفتار كتاب، كه در ماه هاي اخير متوجه اهميت آن شده ام، شروع مي شد و 
به تعريف قانون پارلمان مي رسيد و بعد به تجربه هاي من به عنوان مربي دستورنامه رابرت مي پرداخت و در 
ادامه اين ادعا را مورد بررسي قرار مي داد كه چرا در جوامع خاورمنانه حكومت قانون ممتنع است. فكر مي كنم 
دست به يقه شدن مستمر اين روزهاي من با شهرياري و بني اسدي به اين نتيجه قطعي منجر شده بود كه 
اذعان كنم در جوامع خاورميانه حكومت قانون ممتنع است. احساس كردم كل سرمقاله در ذهنم حاضر است. 
از رختخوابم كه ميز كنفرانس دفتر كارم است پائين آمد. كامپيوتر طبق معمول روشن بود. فايل را باز كردم 
و يك نفس مقاله را نوشتم. عالي شد. براي اينكه به خودم جايزه اي داده باشم به حياط رفتم تا سر فرصت 
مطالب ديگر شماره سوم اخبار كادرها را گزينش كنم. اما متوجه يك نكته ي عجيب شدم: اگر به نتيجه گيري 
آخر مقاله باور داشته باشم، فعاليت هايم در اين زمينه نوعي آب در هاون كوبيدن است. قبول كردم كه در واقع 

هم همين است. بعد تصميم گرفتم بخوابم و براي نوشتن ادامه مطالب دو باره اقدام كنم. 

حدود ساعت 6 صبح دوباره از خواب بلند شدم. سرمقاله را دوباره خواندم و براي پردازش ساير مطالب 
خبرنامه به حياط رفتم. اما در اين مرحله بود كه به اين نتيجه رسيدم آب در هاون كوبيدن كار قابل دفاعي 
نيست. در نتيجه فكر كردم خودم واقعًا چرا با اين اشتياق مشغول كارم؟ بعد متوجه اين واقعيت شدم كه اساسًا 
آشنايي من با اين كتاب، و وجود زمينه هايي كه طي اين مدت اين همه كار انجام شده، همه خودشان معلول 
فراينده هاي جهاني شدن بوده اند و همين جريان هاي جهاني شدن است كه به ما فرصت مي دهد تا سرنوشت 
خودمان را در آينده بسازيم و همين امكان است كه رفتار افرادي مثل ما را كه براي بهتر شدن شرايط تالش 
مي كنند توجيه مي كند. در اينجا بود كه تصميم گرفتم بند آخر سرمقاله با به نحوي تغيير بدهم كه پيام نااميدي 

را به مخاطب منتقل نكند. در صفحه ي بعد ويرايش نهايي اخيار كاردهاي شماره 3 ارايه شده است: 
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كادرها به راه افتادند!

با حمايت ستاد اجرايي شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر تهران
چاپ دستورنامه رابرت كليد خورد

گفتني است كه ترجمه ي فارسي دستورنامه رابرت 
و مقاالت ديگري در زمينه قانون پارلمان، از سال ها 
شده  منتشر  كارفرمايان«  »پيام  سايت  وب  در  پيش 
است و مسؤليت مديريت اين سايت نيز بر عهده ي 

آقاي مهندس عطارديان است. 
اين اطمنيان وجود دارد كه آقاي مهندس عطارديان 
در فراهم تر ساختن تدريجي شرايط آموزش قواعد 
سازمان هاي  و  تصميم گيري  مجامع  اداره  استاندارد 
انتخابي به تشكل هاي كارفرمايي و كارگري از هيچ 
كمكي دريغ نورزد. چرا كه بدون تجهيز اين تشكل ها 
به اين دانش فني نسبتًا پيچيده، روند سه جانبه گرايي 

در كشور جدي نخواهد شد. 

كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت 
شماره 3 • نيمه اول مرداد  1392 اخبار كادرها
نخستين جمله ي پيشگفتار كتاب »دستورنامه رابرت« 
كه ترجمه فارسي آن  )گوش شيطان كر( قرار است 
طي سه  ماه آينده در تهران منتشر شود، مي گويد: 
)با  را  پارلماني  عام  قانون  مجموعه ي  كتاب  »اين 
حذف مقرراتي كه خارج از تشكيالت قانون گذاري 
كتاب  نويسنده ي  مي دهد«.  ارايه  ندارند(  كاربرد 
»دستورنامه رابرت« كتاب ديگري دارد كه عنوان آن 
اين است: »قانون پارلمان«، و اميد مي رود كه ترجمه  
اختيار  در  نزديك  آينده  در  نيز  كتاب  اين  فارسي 
عالقمندان قرار بگيرد. اما »قانون پارلمان« چيست؟ 

براي اين اصطالح سه تعريف ارايه شده است:
1. قواعد بازي دموكراسي

آن ها  طريق  از  كه  رويه هايي  بر  حاكم  قواعد   .2
قوانين مدني و جزايي تدوين و تصويب مي شوند

3. قواعد و آدابي كه حاكم بر مجامع و سازمان هاي 
 مشورتي و تصميم گيري هستند.

حق  كساني  فقط  اما  ساده اند  بسيار  باال  تعاريف 
دارند ادعا كنند كه معناي حقيقي آن ها را فهميده اند 
يا  رابرت«  »دستورنامه  صفحه اي   800 كتاب  كه 
دقت  با  را  پارلمان«  »قانون  صفحه اي   600 كتاب 
خوانده و فهميده باشند. و فقط همين گروه از افراد، 
به خصوص اگر در خاورميانه زندگي كرده باشند 
معناي اين ادعا را درك خواهند كرد كه: حكومت 

قانون در جوامع خاورميانه ممتنع است. چرا؟
پيچيده اي  بسيار  مثابه مجموعه ي  به  پارلمان  قانون 
از رويه ها و قواعد منسجمي كه بر اساس »اصول 
بديهي عقلي« بنا شده اند، و ريشه ي آن ها به تمدن 
عقلي يونان باستان مي رسد، محصول تالش تاريخي 
ملت هايي است كه كوشيده اند تا روابط قدرت در 
متوازن  حقوق  رعايت  اساس  بر  را  ميان خودشان 
با  اين ها  همه ي  و  غابئان،  و  فرد  اقليت،  اكثريت، 
جوامع  در  قدرت  روابط  اما  كنند.  تنظيم  هم، 
خاررميانه اي بر اساس تعارض دائمي يك حكومت 
مركزي استبدادي با حكومت هاي قبيله اي )و امروز، 
با باندهاي قدرت( تنظيم شده است. در نتيجه مردم 
بوده اند  مجبور  خود  تاريخ  طول  در  كشورها  اين 
متوازن «  »مخالفت  اساس  بر  را  خود  رفتار  كه 
تنظيم كنند و نه بر اساس يك سري اصول بديهي 
عقلي. تجربه ي هفت ساله ي مترجم و مربي كتاب 
»دستورنامه رابرت« در تعليم و آموزش اين قواعد 
به 7 گروه مختلف طي 7 سال گذشته نشان داد كه 
مردم ايران مطلقًا قادر نيستند روابط قدرت در ميان 
خود را بر اساس اصول انتزاعي اي كه قانون ناميده 
تمام  دليل  همين  به  بسا  چه  كنند.  تنظيم  مي شود 
آنچه كه در دوران معاصر و در نهاد »شبه پارلمان« 
تدوين و تصويب شده  است و تمام آن ها در واقع 
»شبه قانون« هستند و هيچ نسبتي با »قانون« ندارند، 

از سوي خود اين مردم ناديده گرفته مي شود. 
مدنيت،  به  خاورميانه  مردم  اشتياق  از  مي توان 
مردم  اين  گفت.  سخن  بشر  حقوق  و  دموكراسي 
شايد به اعتبار درآمدهاي نفتي به كاالهاي لوكسي 
شيك  لباس هاي  و  مدل  آخرين  ماشين هاي  مانند 
دست يابند، اما تجربه هاي مربي دستور نامه رابرت 
كه  نمي گذارد  جا  بر  ترديدي  گذشته  سال   7 طي 
و  نيستيم  خود  ميان  در  قانون  استقرار  به  قادر 
يكديگر  با  متوازن«  »مخالفت  اساس  بر  همچنان 
رفتار مي كنيم، مگر آنكه در پي فرو ريختن سدهاي 
جهاني  فرايندهاي  سهمگين  ضربات  اثر  بر  عيني 
براي  ديگري  سرنوست  دور  آينده هاي  در  بتوانيم 

خود رقم بزنيم◊ 

حمايت دبيركل كعاصكا از چاپ كتاب دستورنامه رابرت

اجرايي  ستاد  تقدير  قابل  حمايت  پي  در 
در  تهران  شهر  اسالمي  شوراي  شوراياري هاي 
پيش خريد 400 نسخه از كتاب »دستورنامه رابرت« 
و خالصه ي اين كتاب،  روند چاپ اين دو كتاب 
در شمارگان هزار جلد كليد خورد و انتظار مي رود 
طي سه ماه آينده نسخه ي كاغذي آن در ايران منتشر 

شود.
خاطر نشان مي كند در 374 محله تهران »شوراياري 
افراد منتخب هر محله  از  محله« با حضور 10 نفر 
تشكيل شده است و به عنوان بازوي كمكي شوراي 
شهر تهران در آن محله عمل مي كنند. مسؤليت امور 
اداري و اجرايي اين سازمان عظيم شهروندي با ستاد 
اجرايي شوراياري هاي تهران است كه زير نظر دبير 

ستاد و با همكاري 7 كارشناس فعاليت مي كند. 

آقاي  به  پارلمان  قانون  كليات  معرفي  پي  در 
و  تهران  شهر  شوراي  محترم  عضو  مسجدجامعي 
به توصيه ايشان و استقبال دبير و كارشناسان ستاد 
ترين  پرمصرف  و  مبرم ترين  شوراياري ها،  اجرايي 

به  آموزشي  كارگاه  يك  طي  پارلمان  قانون  قواعد 
جريان  در  شد.  داده  آموزش  ستاد  اين  كارشناسان 
دستورنامه  آموزش  ضرورت  كه  بود  تجربه  همين 
نيز  تهران  محالت  شوراياري هاي  اعضاء  به  رابرت 
مورد تأييد كارشناسان اين ستاد قرار گرفت و اين 
امر مستلزم آن است كه نسخه ي كاغذي اين كتاب به 
عنوان مرجع پارلماني در اختيار شوراياري هاي محله 
قرار بگيرد. پيش خريد 400 جلد از اين كتاب ها براي 
مالي  تأمين  تهران،  محالت  شوراياري هاي  به  ارايه 
اين كتاب را تضمين كرد و در پي پرداخت  چاپ 
نيز نشر آن را كليد  مبلغ پيش پرداخت، ناشر كتاب 
زده و مترجم نيز ترجمه ي نهايي متن هر دو كتاب 

را آغاز كرده است. 

گفتني است اين شانس تاريخي بدون حمايت اوليه 
آقاي مسجد جامعي، و بدون استقبال كارشناسان ستاد 
اجرايي و به ويژه بدون پشتكار و تعهد عميق دبير اين 
ستاد هرگز محقق نمي شد. پس جا دارد به احترام اين 

زنان و مردان شايسته كاله از سر برداريم. 

آقاي مهندس محمد عطارديان نخستين ايراني عضو 
هيأت مديره سازمان بين المللي كار و دبيركل كانون 
)كعاصا(  ايران  كارفرمايي  صنفي  انجمن هاي  عالي 
چندين  و  ساختماني  شركت هاي  انجمن  دبير  و 
ميزبان  نيز  و  ديگر،  مدني  نهاد  سازمان  و  چند  و 
دستورنامه  آموزش  كارگاه  نخستين  نشست هاي 
كتاب دستورنامه  از چاپ  بر حمايت خود  رابرت، 
رابرت تأكيد كرد. قرار است ايشان نيز 100 جلد از 
كتاب دستورنامه رابرت و خالصه اين كتاب را پيش 
به  اين كتاب ها  بيني مي شود كه  خريد كند و پيش 
تشكل هاي كارفرمايي و كارگري و حرفه اي فعال و 

عالقمند ارايه گردد. 

»قانون« و »شبه قانون«

رابرت«  دستورنامه  آموزش  »كارگاه هاي  دفتر 
)كادرها( پايگاه خود را در جهان مجازي در نشاني 
»كادرها دات كام«1 راه  اندازي كرد. عالوه بر اين، 
سرويس گروه هاي  در  نيز  »كادرها«  گروه نامه ي 
عالقمندان  از  همين جا  شد.2  اندازي  راه   گوگل 
درخواست مي شود هم در پايگاه و هم در گروه نامه 
افشاي  و  »قانون«  ترويج  براي  و  شوند  عضو 

»شبه قانون« به كادرها بپيوندند. 

است  كافي  كام«  دات  »كادرها  در  عضويت  براي 
نام يا نام مستعار و حساب ال نامه خود را در فرم 
كنيد.  وارد  »پذيرش«  صفحه ي  در  شده  پيش بيني 
كليدواژه و گذرواژه به صورت خودكار به ال نامه 

1. www.kadrah.com

2.https://groups.google.com/rum 

/#!members/kadrha

شما ارسال خوهد شد. از آن پس شما مي توانيد به 
قسمت شخصي كادرها دات كام برويد و نظرات و 
پيشنهادهاي خود را بنويسيد و در نوشتن مقاالت در 

حال پخت مشاركت كنيد. 

براي عضويت در گروه  نامه كادرها نيز كافي است 
را  در  ال نامه خود  برويد و حساب  اين صفحه  به 
در  است  الزم  البته،  كنيد.  وارد  شده  تعيين  محل 
گوگل حساب ال نامه داشته باشيد و اگر نداريد اقدام 
كنيد. به خاطر داشته باشيد فقط اعضاء گروه از ساير 

اعضاء با خبر خواهند بود. 

ارتباطي بسيار جالبي  گروه نامه كادرها فرصت هاي 
در اختيار تمام اعضاء قرار مي دهد و از اين طريق 
را  اعضاء  تمام  پيام هاي  مي توانند  اعضاء  تمام 
دريافت كنند و به تمام اعضاء به صورت همزمان 

پيام پست كنند. 
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همانطور كه مشاهده مي شود، بند آخر سرمقاله اكنون اميدورانه است در حاليكه نگارش اول آن كامال مأيوس 
كننده بود و يأس من را در واكنش به اصرار هاي دكتر بني اسدي و مهندس شهرياري بازتاب مي داد. متأسفانه 

نگارش اول اين سرمقاله را نگه نداشته ام تا نقل كنم. 

يك رويكرد جديد
با صورتبندي دوگانه »قانون« و »شبه قانون« وارد فضا و مرحله ي جديدي شده ام كه حتي شعارهاي جنبش 
كادرها را نيز تحت تأثير قرار مي دهد. به عنوان نمونه، در خبر »كادرها به راه  افتادند« از اين صحبت شده كه 

به كادرها ملحق شويد تا »قانون« را ترويج و »شبه قانون« را افشاء كنيم! 

ساعت حدود 8 صبح امروز بود كه كار خبرنامه و ارسال آن براي اعضاء جنبش كادرها خاتمه يافت. 

كلبد شكافي ظلم هاي معصومانه
براي يك گزارش مفصل است كه مي خواهد رخدادهاي آخرين  پيشنهادي  اوليه و  باال، فعاًل عنوان  عنوان 
اجالس گروه هم انديشي عرف پارلماني را با اين نگاه تحليل كند كه چطور اعضاء گروه به خصوص مهندس 
شهرياري و دكتر بني اسدي با معصوميتي مثال زدني اين طور با سماجت به ديگران ظلم مي كنند و ضمن كالبد 
شكافي آن ها نشان بدهم كه چطور اين ظلم ها به خاطر عدم شناخت قانون پارلمان رخ مي دهند و در تمام 
بخش هاي جامعه نيز اين فاجعه جريان دارد و چطور با آشنايي مردم با قانون پارلمان مي شود اميدوار بود كه 

اين ظلم ها نيز به مرور از بين بروند. 

معلوم است كه اين ايده نيز در ادامه دست به يقه بودن با اين دو مرد است. طبق معول به اين ايده خيلي ور 
رفته ام كه پرداختن به آن ها فعاًل ضرورتي ندارد. بايد روي اين ايده  هم بخوابم و وقتي محقق شد گزارش 

شكل گيري آن را نيز ثبت خواهم كرد. 

ايده هاي جديد
بخش اصلي ايده هايي كه قرار است در »كالبد شكافي ظلم هاي معصومانه« بيايند در اين يادداشت ها مورد 

اشاره قرار گرفته اند. اما برخي نكات نيز جديد بودند و نگرانم يادم بروند. به چند مورد آن ها اشاره مي كنم:
1. درست در جلسه قبل بود كه تمام اعضاء گروه كوشيدند سر ساعت 8 جلسه را شروع كنند. اما با آمدن 

دكتر بني اسدي بعد از حدد 3 ماه غيبت، آن دستاوردهم باد شد و به هوا رفت.
2. دستاورد ديگر ما اين بود كه در مدت غيبت آقاي دكتر، من پيشنهاد تقاضا ها و تحقيق ها را به اعضاء گروه 
ياد داده  بودم. و همين پيشنهاد ها تبديل كارگاه به مجمع را توجيه مي كرد. آشنايي با اين پيشنهاد سبب شده 
بود كه شهرياري به اين روش كم كم باور بياورد و به همين خاطر در نشست قبلي و براي اولين بار طبق 
قانون عمل كرد و از من خواست تا اخطار قبلي او را در خصوص ارايه پيشنهاد تغيير ساعت جلسه از صبح 
به عصر در دستور جلسه قيد كنم. اما دكتر بني اسدي كه با هيچ كدام از اين پيشنهادها آشنا نبود بر اينكه اصاًل 

مجمع نبايد ادامه يابد اصرار داشت. 
3. شهرياري همانطور كه اخطار قبلي داده بود قرار بود در اين جلسه پيشنهاد تغيير ساعت شروع اجالس را 
مطرح كند. اما به محض اينكه در جبهه ي دكتر بني اسدي قرار گرفت و موفق شد عليه رئيس جلسه كودتا 
كند به دكتر بني اسدي گفت مي خواهم پيشنهاد تغيير ساعت جلسه را مطرح كنم. دكتر بني اسدي هم با ميميك 
صورتش گفت: دست بر دار مهندس. )يعني من مخالفم چون نمي توانم بعد از ظهر ها در جلسه حاضر شوم(. 
من در چهره ي مهندس شهرياري خواندم كه كاماًل از پيشنهاد خودش منصرف شد. در حاليكه از مدت ها 
پيش دكتر اميري هم بارها و بارها بر اين نكته اصرار كرده بود كه او هم نمي تواند بعد از ظهر روز يكشنبه در 

كارگاه شركت كند. آيا اين طور رفتارها منطقي است؟ 

همانطور كه گفتم طول امروز بيشتر به همين ايده ي »كالبد شكافي ظلم هاي معصومانه« ور رفتم و اگر به جايي 
رسيد آن را گزارش خواهم كرد. خيلي خسته ام. 
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پنجشنبه 17 مرداد 1392
امروز اين ال نامه را از آقاي دكتر رضا منصوري دريافت كردم:

>From: Reza Mansouri >mansourigm@gmail.com 
To: davoodhossein@yahoo.com
PM 3:17 2013 ,7 Sent: Wednesday, August
Subject: kaari kardid kaarestaan

موفقیت شما بی نظیر است. دست مریزاد!
خدا پشت و پناهتان. باور نمی کردم!!

رضا منصوری

 --
www.rmansouri.ir

پاسخ من هم اين بود:

جناب دكتر منصوري
در شرايطي كه احساس مي كردم حتي يك فوتون نور بر جهان ما نمي تابد تا قادر به ديدن باشيم، چند كلمه ي 

شما چونان خورشيدي جانم را مشتعل كرد
ممنون
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جمعه18 مرداد 1392
ديروز يكي از تاريكي ترين روزهاي من بود. تمام تجربه ها من را به اين جمع بندي ناخواسته سوق مي داد 
كه اين خاصيت مردم خاورميانه است. بارها مچ خودم را گرفتم كه وسط سالن با صداي بلند فرياد مي زدم: 
احمق! اين خاصيت ايراني هاست كه طبق قانون عمل نكنند. چرا زور بي خود مي زني. در چنين شرايطي بود 
كه ال نامه دكتر منصوري حقيقتًا نجاتم داد و پاسخي كه برايش نوشتم بهترين بيان احساساتم در آن لحظه بود. 

ديشب محمود حسيني كمال مهمانم بود. پولم كم بود و به همين خاطر قيد خريد ميوه را زدم و با اينكه 
براي مورچه ها و پرنده ها بگذارم، مجبور شدم چهار  انگورهاي حياط را  باقي مانده ي  تصميم گرفته بودم 
خوشه از آن ها را به عنوان نوبرانه ي باغچه برايش بچينم. جالب است كه دو بلبلي هم كه همين اطراف خانه 
ساخته اند، مشغول نوك زدن به انگور ها بودند. تماشاي آن ها قلبم را باز كرد. با اين كه صورت خريد را به 
حداقل ممكن رسانده بودم باز مجبور شدم يك قوطي فلفل و يك شيشه كوچك زيتون را كه مي خواستم به 
افتخار محمود بخرم، كنار بگذارم. خيلي گران بود و قيمت خريد از پولي كه داشتم باال مي زد. سفره بسيار 
فقيرانه اي شد. با اين همه بسيار خوش گذشت و چون گفتگو ها به مجمع شركت گاوپروري هم كشيده شد به 
تاريخ جنبش كادرها ارتباط پيدا كرد و به همين خاطر گزارش آن  را خواهم نوشت. جالب بود وقتي محمود 
حسيني كمال روحيه ي درهم شكسته ام را ديد براي نخستين بار من را دلداري داد كه كاري كه مي كني خيلي 
مهم است در حاليكه طي چند سال گذشته تالش هاي من را با تحقير تختئه مي كرد. نمونه ي ديگري از رفتار 

ايراني ها!

ديروز دكتر اميري زنگ زد تا شماره تلفن دكتر ميلي منفرد را از من بگيرد. فكر مي كردم بيش از اين ها با او 
رفيق باشد كه تلفن همراه وزير علوم آينده را از من بخواهد.  گفتگوهايمان به جنبش كادرها مربوط مي شد 

در نتيجه به آن  هم خواهم پرداخت. 

ديروز به ستاد شوراياري ها هم زنگ زدم. خبري اصلي سومين شماره اخبار كادرها به حمايت اين ستاد از 
پيش خريد كتاب دستورنامه رابرت مربوط مي شد. دلم مي خواست واكنش كارشناسان نسبت به انتشار اين خبر 
را بدانم. اما هيچ كدام سركار نبودند. با همراه عبدالحسيني تماس گرفتم. شمال بود و هنوز خبرنامه را نخوانده 
بود. نمي دانستم كه به خاطر عيد فطر دو روز تعطيلي داريم. در نتيجه عده اي سه روز پنجشنبه تا يكشنبه را 
به كوه و صحرا زده اند. به عبدالحسيني گفتم مايلم در مورد جمع گذشته با هم گپي بزنيم. او هم استقبال كرد 

و قرار شد هفته ي ديگر با هم جلسه اي داشته  باشيم. 

ساعت كمي از سه بامداد گذشته است. سعي مي كنم در ادامه اثرات رفتار و گفتارم را بر شكل گيري و پيشرفت 
جنبش كادرها طي ديروز ثبت كنم. ثبت اين تجربه ها مي تواند براي فهم تاريخ اين جنبش مفيد باشد. 

جمع بندي هاي صبح پنجشنبه
طبق معمول، صبح كه از تختخواب خارج مي شوم، نكاتي را كه طي شب قبل از آن به ذهنم رسيده يادداشت 
مي كنم. اما عنوان يادداشت هاي صبح پنجشنبه ام »كشفيات« نبود، بلكه به جاي آن از عبارت »جمع بندي ها« 
استفاده كرده بودم. البد به اين دليل كه كشفي صورت نگرفته بود. تا ظهر آن روز در حياط قدم زدم و ده ها 
سناريوي مختلف را براي برخود با مجمع آتي گروه هم انديشي در ذهنم مرور كردم و به نقد آن ها پرداختم.  
بر اساس »جمع بندي هاي پنجشنبه ها«، نخستين نتيجه گيري اين بوده است كه نوشتن »كالبد شكافي ظلم هاي 
معصومانه« مشكل گروه را حل نخواهد كرد. به اين دليل كه اعضاء گروه فرصت خواندن اين متون را ندارند. 
به عالوه،  به نظر مي رسد آنچه كه گروه بايد بياموزد از طريق خواندن حاصل نخواهد شد. نمي توان با خواندن 
قواعد شنا شناگر شد. در حاليكه محتواي يك كتاب حدود 150 صفحه اي كاماًل در ذهنم آماده شوده بود از 

نوشتن آن صرف نظر كردم. 

يكي ديگر از جمع بندي هاي پنجشنبه »تالش براي انحالل قانوني گروه« است. فكر مي كنم اين جمله به داليل 
قانوني من براي طرح پيشنهاد »انحالل گروه هم انديشي عرف پارلماني« مربوط مي شود. در اين زمينه چند 
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توضيح الزم است.

فراكسيون هاي مختلف
خودم را مجسم مي كردم كه در مجمع مشغول بيان داليلم در توجيه ارايه پيشنهاد انحالل گروه هستم. براي 
حاضران در صحن توضيح مي دادم دست كم سه فراكسيون در مجع هستند كه نتيجه منطقي رفتار آنان بايد 
به انحالل گروه ختم شود. فراكسيون اول، فراكسيون عائبان است. مهندس بهشتي، مهندس عطارديان و دكتر 
معين رسمًا اعالم كرده اند كه قادر نيستند در مجامع گروه شركت كنند. نتيجه ي منطقي چنين رفتاري مي تواند 
اين باشد كه اين افراد عضو گروه نيستند و عماًل هم هيچ كاري براي گروه نكرده اند و نمي كنند. در نتيجه 

ادامه فعاليت گروه به چه درد اين ها مي خورد؟ 

مخالفان با »مجمع«
بعضي از اعضاء به خصوص مهندس شهرياري و دكتر بني اسدي با ادامه فعاليت گروه در قالب يك مجمع 
قانوني مخالفند و عماًل در تمام اين مدت تالش كرده اند كه وجه مجمعيت گروه را منتفي كنند و آن را به 
حالت كارگاه برگردانند. البته كار آنان به داليلي كه نقل كرده ام يا خواهم كرد،  غيرمنطقي است. با اين همه، 

اين افراد هم بايد از پيشنهاد انحالل »سازمان موقت« به مثابه يك مجمع استقبال كنند و به آن رأي بدهند. 

مشغله داران
افرادي مثل آقاي كيخسروي يا جمالي كه سرشان آنقدر شلوغ بوده است كه نمي توانند در ساختن يك مجمع 
ملي براي ترويج قانون پارلمان مشاركت فعال داشته باشند، به عالوه، با كليات قانون پارلمان هم آشنا شده اند 

منطقي است كه در به انحالل گروه رأي بدهند. 

جالب است، به رغم آنكه من راه قانوني انحالل گروه را ارايه داده ام، افرادي مانند منهدس شهرياري و دكتر 
بني اسدي از يك سو و عماًل مجمع را منحل مي كنند و اصاًل وجود مجمع را به رسميت نمي شناسند، از طرف 

ديگر حتي اجازه نمي دهند اين پيشنهاد مطرح شود و مورد بررسي قرار بگيرد.

يك سوآل به درد بخور
تنها سؤال به درد به خور كه در مجمع روز يكشنبه گذشته مطرح شد اين بود كه اگر كسي به انحالل مجمع 
رأي بدهد اما پيشنهاد رأي نياورد تكليف آن فرد چيست؟ اين سؤال را عبدالحسيني مطرح كرد و من فكر 
كردم كه عالوه بر طرح اين سؤال منهم قصد داشت فضاي جلسه را نيز عوض كند. اما شهرياري به جاي 
رئيس جلسه شروع به دادن پاسخ كرد و جو چنان ملتهب بود كه جواب من هم كمكي به تغيير فضا نكرد. 
من براي جمع توضيح دادم كه يكي از ويژگي هاي مجامع اين است كه افرادي بازنده يك پيشنهاد از مجمع 
انشعاب نمي كنند. در غير اين صورت ديگر مجمع و اين قواعد بي معنا مي شود. شايدي يكي از داليلي كه به 
خاطر آن عبدالحسيني اين سؤال را مطرح كرد اين بود كه مي خواست بداند مثاًل اگر حسيني به اين پيشنهاد 
رأي داد اما پيشنهاد رأي نياورد، حسيني از گروه خواهد رفت؟ بديهي است كه پاسخ منفي بود و شايد خيالش 

هم راحت شد. 

نتايج منطقي مصوبه غيرقانوني
به نظر من، تصويب پيشنهاد روز يكشبنه مبني بر اينكه مجمع به كارگاه بدل شود، عالوه بر اينكه مراحل 
قانوني خود را طي نكرد - و شهرياري و بني اسدي اصاًل نسبت به رعايت اين تشريفات اعتقادي ندارند، چون 
به تشخيص خودشان فكر مي كنند هر وقت آنان قواعد را ياد گرفتند بايد مجمع تشكيل داد - عماًل به معناي 
انحالل زورگويانه و غيرقانوني مجمع گروه است. در نتيجه يكي از پيامدهاي آن اين است كه ديگر من نه به 
عنوان منشي، نه به عنوان رئيس هيچ تكليف قانوني براي انجام وظيفه و ارسال دستورجلسه و فراخوان جلسه 
را ندارم. بخش قابل توجهي از سناريو هاي تخيلي من مربوط به همين پيامد مي شد. انواع دعوت نامه هايي را 
كه براي گروه ارسال خواهم كرد، مجسم مي كردم. واكنش تك تك افراد گروه به هر يك از اين دعوت نامه ها 
خيالي را حدس مي زدم و سعي مي كردم به اعتراض هاي خيالي آنان جواب قانون بدهم. جالب است كه در 
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آقايان بهشتي، عطارديان و معين دعوت نكرده ام. و در  از  اين دعوت نامه هاي تخليلي تصريح مي كردم كه 
توجيه اين كار خود جزئيات سناريو ها را دستكاري مي كردم. در يك سناروي مي نوشتم:  دليل  آن روشن است. 
بعد حدس مي زدم شايد بعضي ها دليل آن را متوجه نشوند. سناريوي ديگري مي نوشتم و طي آن در دعوتنامه 
قيد مي كردم به اين دليل كه منشي نيستم قانونًا وظيفه ندارم از اين سه نفر دعوت كنم و دعوت دوستانه 
نيز منتفي است چون اين مقامات حتي به درخواست  هاي من براي بازارسال نامه ها نيز توجه نكرده اند. بعد، 
احتمال مي دادم علت اين عدم بازارسال نامه ها ممكن است اين بوده باشد كه اين افراد قادر نيستند با سادگي 

با ايميل كار كنند و در واقع قادر به اين كار نيستند. بعد سناريو را بار ديگر دستكاري مي كردم. 

مربي نخواهم شد
بعد از انحالل غيرقانوني مجمع، حاال بايد كارگاه را از نو سازمان داد. اما تجربه هاي امروز من با تجربه هاي 
يكسال قبلم براي تربيت افراد زمين تا آسمان فرق كرده است و من ديگر طبق روش گذشته كار مربي گري 
را صورت نخواهم داد. به همين دليل،  در ذهنم انواع سناريوهايي را مجسم مي كردم كه بر اساس آن ها اعضاء 
گروه از من مي خواستند كه خوب، حاال كه مجمع را منحل كرديم، تو بيا و دوباره به عنوان مربي كارگاه را 
اداره كن و من هم، در عالم خيال تك تك پيشنهادهاي آنان براي مربي گري در مرحله جديد را نقد مي كردم

نيازي به خواندن كتاب نيست
يكي از جديد ترين دستاوردهاي من در تربيت پارلمانتارين ها اين است كه بر خالف تصور اوليه، اصاًل نياز به 
خواندن كتاب ها و ياد گرفتن يا حفظ كردن قواعد نيست. بلكه كافي است كه رئيس جلسه با قواعد آشنا باشد 
و بتواند جلسه را اداره كند. در اين صورت، اعضاء هم مي توانند با طرح سؤال پارلماني مشكالت خودشان 
را با رئيس در ميان بگذارند. به اين ترتيب، روش آموزش اين قواعد در دورن خود روش، تعبيه شده است. 
شايد به همين خاطر باشد كه به قول متني كه از روزنامه نيويورك تايمز 1876 ترجمه كرده ام، در هر روستاي 
آمريكا دست كم يك پارلمانتارين هست كه مجامع را اداره مي كند. درست مثل امامي كه مراسم دفن و كفن 

را در روستا هاي ما اداره مي كند. بقيه الزم نيست كل ماجرا را بلد باشند. 

رهبر اركستر
بعد از رسيدن به اين نتايج بود كه به نظرم رسيد مي شود رئيس مجمع را به رهبر يك اركستر تشبيه كرد. 
همانطور كه تمام اعضاء اركستر بايد طبق هدايت رهبر بنوازند، اعضاء مجع نيز بايد طبق رهبري رئيس مجمع 
عمل كنند. در اين صورت، چرا افرادي مثل شهرياري و دكتر بني اسدي از اجراي دستورات رئيس سر باز 

مي زنند؟

يك كشف مهم
در اينجا بود كه به يك كشف مهم رسيدم: رئيس جلسه در سخن گفتن از خود نبايد از لفظ »من« استفاده 
كند. اين يك قاعده قانون پارلمان است اما من به اين قاعده بسيار ساده اما بسيار مهم توجهي نمي كنم و وقتي 
مدام من من مي كنم، بسيار طبيعي است كه واكنش عده اي را برمي ا نگيزد كه اين همه من من به آنان برخورده 

باشد و بخواهند چشم اين من را درآورند. راه حل چيست؟

به نظرم رسيد از اين پس در هر مجمعي بايد از فردي درخواست كنم كه وظيفه داشته باشد خطاهاي رئيس 
را اخطار دهد و يكي از خطاها هم اين است كه لفط من را به كار نبرد. 

كشف دوم: كرسي براي چير
به نظرم رسيد در ترجمه دوم كتاب، به جاي اصطالح انگليسي »چير« و »چير« من از لفظ ديگري مثل »كرسي« 
استفاده كنم و كلمه عربي رئيس را براي پرزيدنت در نظر بگيرم. يكي از مواردي كه قرار است با عبدالحسيني 

مشورت كنم همين است. خوب است امروز به او زنگ بزنم و از او بخواهم به اين موضع فكر كند. 

پيشنهاد به مهندس عطارديان
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اين كشف براي من آنقدر مهم است كه در گفتگو با عطارديان با تأكيد گفتم كه در اين مدت تجربه هاي 
آموزشي من خيلي رشد كرده است )كه عطارديان در جواب گفت: طبيعي است(. بعد با اطمينان به او گفتم 
كه آقاي عطارديان، اگر من رياست 5 جلسه علني يك هيأت مديره را بر عهده داشته باشم پر مصرف  ترين 
قواعد قانون پارلمان را به تمام اعضاء ياد مي دهم و بعد خودشان مي توانند كارشان را ادامه دهند. بدون اينكه 

اصالً  نياز به خواندن كتاب ها و حفظ كردن قواعد باشد. 

نمي دانم اين حرف من چقدر اعتماد عطارديان را جلب كرده باشد. سبك مديريتي عطارديان به اجازه نمي دهد 
كه به افرادي مثل من اعتماد كند، به خصوص كه او تجربه كارگاه عرف پارلماني را در خاطر دارد كه كار را 

خيلي دشوار كرده بود. 

به هر حال، نكته اين است كه به خصوص فردي مثل دكتر بني اسدي كه چند ماهي از كارگاه غائب بود با 
اين كشفيات و تجربه هاي جديد من اصاًل آشنا نيست و يكي از داليل اصرار او در تفكيك مجمع از كارگاه 

و بازگشت به كارگاه نيز چه بسا كه همين باشد. 

شرايط ديگر براي مربي گري
در عالم خيال گروه را مجسم مي كردم كه بعد از انحالل مجمع تشكيل شده و مي خواهد كارگاه برگزار كند 
و من هم ديگر مايل نيستم مربي شوم و تصميم گرفته ام كه در جلسات ساكت بنشينم تا نشان دهم كه اگر 
مسؤليت مربي گري نداشته باشم تا چه حد سكوت خواهم كرد. اما اعضاء گروه اصرار دارند كه تدريس كتاب 
خالصه را بر عهده بگيرم. و من هم داليل مخالفت خود را يكي يكي بيان مي كنم. اولي همان بود كه گفت: 

ديگر نيازي به دانستن مطالب كتاب نيست. بعد؟

يكي از نكاتي كه در عالم خيال به عنوان شرط مربي گري مطرح مي كردم اين بود كه مربي بايد حق تنبيه و 
تشويق داشته باشد. مثاًل بايد حق داشته باشد كه از شهرياري بخواهد كه در مجمع يك ساعت اصاًل حرف 
نزدند. آيا گروه با اين شرط مربي موافقت مي  كند؟  و آيا در آن صورت آقاي شهرياري كارگاه را به قهر ترك 
نخواهد كرد؟ در همين مرحله بود كه به نظرم رسيد الزم است آخرين فصل كتاب را كه به روند انضباطي در 

مجمع مطرح مي شود مطرح مي كردم. 

نفت چراغ  نذر امامزاده
روزي  افتادم:  شهرياري  از  ياد جمله اي  كه  بود  مربي گري  شرايط  مورد  در  باقي ها  خيال   همين  در جريان 
صحبت از اين بود كه افراد دستمزد شركت در كارگاه  را پرداخت كنند. جالب است كه معلمان با آن وضعيت 
مالي مبلغ يك ميليون تومان به من دادند اما كارفرمايان هنوز تصميمي در اين زمينه نگرفته اند. كه البته پولي 
نخواهم گرفت. اما ناگهان در عالم خيال به شهرياري مي گفتم: اگر براي شركت در اين كارگاه ها هم يك دهم 
مبلغي را كه به مربي ژاپني پرداخت كرديد، مي پرداختيد، آنوقت به حرف مربي هم گوش مي دايد و تا مربي 
گفت باالي چشمتان ابرو مثل بچه ها كارگاه را ترك نمي كرديد؟ در جريان همين گفتگوهايي دروني بود كه 
يادم افتاد شهرياري با اشاره به ماهانه اي كه بابت اداره سايت قطعه سازان خودرو مي دهم گفت: من كه سهم 
پارلماني  امامزاده عرف  نفتي كه در چراغ وب سايت قطعه سازان مي ريزد نظر  خودم را مي پردازم. عجب. 
هم كرده است؟ خيالبافي در مورد اين جمله شهرياري باعث شد تصميم بگيرم طي ال نامه اي برايش توضيح 
دهم كه هزنيه اداره وب سايت قطعه سازان چقدر است و او چقدر مي دهد و نفت آن چراغ را لطفًا نذر اين 
امامزاده نكند. اين نامه را طي هفته آينده براي او خواهم فرستاد و رونوشت آن را براي بحرينيان و رزم خواه 
هم مي فرستم. خود اين نامه به نظرم پيش زمينه اي است براي آنكه در مورد شرايط مربي گر به توافق برسيم. 

عمل  كردن طبق تشخيص شخصي و نه طبق قانون انتزاعي
از  يكي  پارلمان،  عام  قانون  طبق  نه  و  مي كنند  عمل  خودشان  تشخيص  طبق  همه  گرو ه ها  اعضاء  كه  اين 
مهم ترين و مبرم ترين مشكالتي است كه ما در ايران و در كار مجمعي با آن مواجه هستيم. صرف شناخت اين 
مشكل سبب مي شود كه به راحتي راه حل آن را كشف كنيم و از اعضاء بخواهيم تا طبق تشخيص خودشان 



191

عمل نكنند بلكه بايد طبق قانون پارلمان رفتار كنند و اگر اين قواعد را هم نمي دانستند بايد از رئيس جلسه 
بپرسند. اين نكته بسيار مهمي است كه من كشف كرده ام و يادم خواهد ماند كه آن را با ساير پارلمانتارين ها 

آموزش بدهم و جزوي سؤال هاي امتحاني بگنجانم. 

اين ها خالصه ي نكاتي بود كه در خيالبافي هاي ديروز به آن ها دست يافته بودم و در »جمع بندي پنجشنبه« 
نوشته بودم. امروز صبح زود كه از خواب بيدار شدم ديدم صحنه هاي گفتگوي ديشب با محمود حسيني كمال 
در ذهنم مجسم مي شوند. به خصوص آنجا كه من براي تبيين نظريه مربوط به »مخالفت متوازن« يا »موازنه 

مخالفت« رفتارهاي سياسي هاشمي رفسنجاني و عبداله نوري را تحليل مي كردم. 

اخراج خاتمي طبق قاعده »مخالفت متوازن«
ديروز از جمله به اين موضوع فكر مي كردم كه چطور طبقه سياسي ايران هيچ واكنشي نسبت به عدم دعوت 
از خاتمي براي حضور در مراسم تنفيذ و تحليف از خود نشان نداد. البته خاتم تنها نبود، كل افراد وابسته 
به جريان اصالحات از اين دو مراسم حذف شده بودند: از عبداهلل نوري و موسوي خوئيني ها  تا كرباسچي. 
از زندانيان و حصر موسوي و كروبي كه هيچ. و جالب است كه بقيه ي افراد داخل نظام، از اينكه دوستان 
سابقشان بدون هيچ محاكمه اي از اين دو مراسم حذف شدند، و به اصطالح از كشتي نظام به بيرون انداخته 
شدند، ككشان هم نمي گزيد! اين يك نمونه ي عالي است از رفتار بر اساس »موازنه مخالفت« يا »مخالفت 
متوازن«. و اين قاعده در طول تاريخ اين انقالب عمل كرده است و چه بسا بشود با همين چارچوب مفهومي 

كل تاريخ معاصر ايران را توضيح داد. 

نكته اينجاست كه كل طبقه سياسي ايران طبق يك سري اصول انتزاعي عقلي يا »قانون« عمل نمي كند. كلمه 
قانون را در گيومه گذاشتم و منظورم قانون پارلمان است كه طبق آن اصل رعايت حق »فرد« حكم مي كند كل 
اعضاء طبقه سياسي، صرف نظر از اختالف  نظري كه به طور طبيعي با هم دارند، بايد بر سر اين اصل اتفاق 
نظر داشته باشند كه اگر حق يك فرد ضايع شد، همه با هم از آن فرد دفاع كنند. به اين ترتيب حذف خاتمي 
فقط در شرايطي مورد تأييد كل اعضاء قرار مي گرفت كه طبق »قانون« ثابت مي شد كه خاتم قانون را نقض 
كرده و متخلف است. اما طبقه سياسي ما كه »قانون«  را نمي شناسد، بر اساس همان قاعده »توازن مخالفت« 
عمل مي  كند كه در كتاب »فرهنگ و تعارض در خاورميانه« تشريح كرده است و من در سرمقاله ام با عنوان 

»قانون و شبه قانون« به آن اشاره كردم. 

استدالل  او  انتخابات.  در  توجيه مشاركت  بود در  نوري  اخير صحبت عبداهلل  توجيه هاي  تلخ ترين  از  يكي 
انتخابات را ترك نكرديم. اين توجيه ها نه  مي كرد كه ما زماني هم كه آيت اهلل منظري در حبس بود عرصه 
در چارچوب قانون كه در چارچوب قاعده مخالفت متوازن قابل درك است. در حاليكه به ويژه امروز كه 
فتواهاي خامنه اي در مورد بهائيان و حرام بودن مخالفت با مسؤالن منتشر شده است آدم درك مي كند آن پير 
مرد روستايي حق داشت كه از مبتذل شدن مرجعيت فرياد سر بدهد و البته كل طبقه سياسي ايران نيز فرياد 
او را نشنيده گرفت. اين ها نمونه هايي هستند از رقتار طبقه سياسي. عين همين نمونه ها را نيز مي شود به وفور 

در هر جمع و گروهي در ايران يافت. از جمله در واكنش محمود حسيني كمال.

دلداري هاي يك مخالف
تا ديشب كه من از نااميدي و يأس خود از حكومت قانون در ايران و ساير جوامع خاورميانه صحبت مي كردم، 
و بر ضرورت رعايت قانون پارلمان پا مي فشردم، واكنش حسيني منفي و تخطئه بود. هر بار كه مي كوشيدم 
ضرروت پايبندي به قواعد قانون پارلمان را در مجامع شركت گاوپروري گوشزد كنم محمود حسيني كمال 
مخالفت مي كرد. البته با رعايت قانون و اصول دموكراتيك مخالفت نمي كرد بلكه مدعي بود كه ما همين حاال 
هم داريم طبق آن عمل مي كنيم و من نمي توانستم اين نكته را براي او توضيح بدهم كه حتي تا همين جا هم 
يك ذره قانون را رعايت نكرده ايم. چه حادثه اي رخ داد كه نظر اين فرد عوض شد. براي كساني كه مي خواهند 

روند پيشرفت اين جنبش را درك كنند فكر كردن با اين سؤال ها اهميت دارد. 
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عوامل مؤثر در تغيير رفتار يك مخالف
ديروز وقتي محمود حسيني كمال زنگ زد كه به مهماني من مي آيد تصميم گرفتم كه هيچ صحبتي در مورد 
او من را  از بس مخالفت كرده بود و هميشه هم مخالفت هاي عجيب و غريب  او نكنم.  با  پارلمان  قانون 
عصباني مي كرد به اين نتيجه رسيدم كه چرا با بحث هاي بي ثمر اوقات خودم و او را تلخ كنم؟ ديشب هم تا 

اواخر مهماني در اين مورد حرفي نزدم. اما او نكته جالبي را مطرح كرد. 

به گفته او، پسر يكي از كارفرمايان همايون سماطي كه يكي از رفيقان من است و چند سالي با هم در يك 
بند زنداني بوديم، و حاال يكي از شركاي گاوپروري دمزآباد است، و به عنون حسابدار در بنگاه هاي مختلف 
كار مي كند، به او اظهار عالقه كرده كه حاضر است در شركت گاوپروري دمزآباد به ميزان يك صد ميليون 
تومان سرمايه گذاري كند. براي مشورت در مورد اين پيشنهاد و اخذ تصميم در مورد آن محمود حسيني كمال 
ديشب پيشنهاد كرد تا اگر همه موافق بودند روز شنبه كه به خاطر عيد فطر تعطيل است مجمعي در دمزآباد 
برگذار كنيم و در اين مورد تصميم  بگيريم. هم فال و هم تماشا. من موافق بودم. به همايون زنگ زدم. او هم 
موافق بود. قرار شد من با مسعود كرامتي هم زنگ بزنم. حدس مي زدم هنوز مشغول بازي در يك سريال يا 
يك فيلم سينمايي باشد. چون مدت ها بود كه تماسي با من نداشت. در نتيجه فكر كردم كه عيد فطر كه چند 
سالي است دو روز تعطيل دارد، بيكار باشد. وقتي زنگ زدم به من گفت كه در اين مدت بيكار بوده است و 

شبنه هم با نيك خواه آزاد قرار گذاشته و نمي تواند نرود. 

تشريح قواعد قانون پارلمان
در اينجا بود كه از علت دعوت او صحبت كردم و گفتم كه موضوع، بررسي پيشنهاد يك صد ميليون تومان 
سرمايه گذاري است. اما چون گروه ما در آئين نامه ي خود هنوز رويه قانوني فراخوان مجامع خود را تعريف 
نكرده است، مجمع شنبه اگر بدون حضور يك نفر هم برگزار شود غيرقانوني است. اما اگر رويه فراخوان 
شما  اگر  حتي  آن صورت  در  مي شد،  برقرار  مجمع  بايد  آينده  شبنه  آن  طبق  و  بود  كرده  تعيين  را  مجمع 
نمي توانستيد بياييد و مجمع، به نصاب تعيين شده در آئين نامه مي رسيد، تصميم اتخاذ شده قانوني مي بود و 
شما حق اعتراض نداشتيد. كرامتي براي آنكه مشكل را حل كند گفت من به تو وكالت مي دهم. جاي من 
هر رأيي بدهي قبول دارم. گفتم تو قبول داري اما رأي وكالتي قانوني نيست و قانون قبول ندارد و مسخره 
كردن رأي و رأي گيري است. اين حرف را با چنان لحن قاطعي گفتم كه حدس زدم فهميد هيچ جايي براي 

مصالحه در اين زمينه وجود ندارد. 

من بعد از بيان اين نكات قانوني از او خواستم تا نظرش را به صورت غيررسمي در مورد اين مشاركت بيان 
كند كه گفت فعاًل مخالف است. چون شركت ما در حال حاضر بر اساس شناخت شخصي افراد با هم شكل 
گرفته و هنوز ساختارهاي حقوقي آن قوام الزم را نيافته است كه خودش را بسط بدهد. گفتم من هم هميننظر 

را دارم. بنا بر اين،  حدس مي زنم فعاًل اين بحث منتفي باشد. 

تأثير اين گفتگو بر مخالف
محمود حسيني كمال به گفتگو هاي تلفني من با مسعود كرامتي گوش مي داد. من براي او در مورد قواعد ناظر 
بر تشكيل مجامع كمي بيشتر توضيح دادم و فكر مي كنم همين توضيح ها و گفتن همين نكات به خصوص 
همراه با ارايه تبيين فلسفي آن ها حسيني را به صرافت انداخت كه گويا حسيني در اين زمينه ها حرف هايي 
براي گفتن دارد. بعد از اين بود كه من يك نسخه از سومين شماره »اخبار كادرها« را به او دادم و به مضمون 
سرمقاله آن اشاره كردم و بحث ها در مسيري رفت كه قباًل گزارش آن را دادم. در اينجا و در اين فضا بود كه 
ديدم محمود حسيني كمال مشغول دلداري من است و تأكيد مي كند كاري كه داري مي كني خيلي ارزشمند 
است. و البته بايد صبور باشي. اين تحوالت ريشه مستلزم گذر زمان و صبر و استقامت و تالش است. خوب. 
خدا را شكر. بعد از اينكه همايون سماطي از مخالفتش دست كشيد، حاال نوبت همراه شدن محمود حسيني 
كمال است با جنبش كادرها. يادآوري كنم كه سال ها همايون سماطي من را متهم مي كرد كه با تحميل قواعد 
قانون پارلمان به ديگران من هم فردي مستبد هستم. چند سال طول كشيد تا به يك مبارزه راه سوسياليسم 
و طبقه كارگر كه جواني خود را در زندان هاي بعد از انقالب اسالمي مقاومت كرده بود نشان دهم كه شرط 
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به  اسبتداد و زور گويي  به معناي  پارلمان است و بي قانوني است كه  قانون  بازي در چارچوب  دموكراسي 
ديگران است و البته، سرانجام او هم همراه شد. 

همراهي به چه معنا؟
همين جا بايد اضافه كنم همراهي اين افراد لزومًا به اين معنا نيست كه آنان قادر خواهند شد در چارچوب 
قانون عمل كنند. همانطور كه يك گروه تصميم مي گيرد مجمع خود را رأس ساعت 8 شروع كند، اما حتي 
يك نفر نيز نسبت به اين تصميم جمعي كه حكم قانون را براي آن گروه دارد، حساسيتي نشان نمي دهد. 
در نتيجه همه منتظر مي ماند تا هر وقت كه شد جلسه را برگذار كنند. ساير شبه قوانين موجود نيز به همين 

سادگي ناديده گرفته مي شوند. 

گفتگو با وزير علوم
ديروز دكتر اميري هم زنگ زد تا شماره همراه دكتر ميلي  منفرد وزير علوم حسن روحاني را از من بگيرد. 
داشت براي من توضيح مي داد كه چرا تلفن همراه او را از من خواسته است: يكي از دوستان مي خواهد با 
او صحبت كند مي خواهم شماره را به او بدهم. براي من اهميتي نداشت. وقتي شماره را برايش خواندم از 
او پرسيدم آيا مي تواند هفته آينده با هم يك نشست داشته باشيم؟ موافقت كرد. بعد برايش توضيح دادم كه 
موضوع نشست در مورد مجمع قبلي و تصميمي است كه در آن مجمع گرفته شد. بعد ديدم دكتر اميري شروع 
كرد به تعريف از تصميم! من مي خواستم با او جلسه بگذارم و برايش توضيح بدهم كه آن تصميم غيرقانوني 
بوده است و در اين مورد با او مشورت كنم كه براي برخورد با اين تصميم غيرقانوني چه بايد كرد، اما او 
داشت تعريف مي كرد كه چقدر خوب است تمام افراد بخش هاي مختلف كتاب را بخوانند و در آموزش آن 
مشاركت داشته باشند و بهتر هم مطالب را ياد مي گيرند. ديدم من چقدر پرتم. در حاليكه من روي پابندي به 
قواعد شكلي و صوري تأكيد مي كنم، اين استاد مديريت دارد روي كارآمدي و اثربخش اين تصميم صحبت 
مي كند. دو باره با خودم گفتم: داود، احمق جان،  اين خاصيت ايراني هاست كه بدون قانون عمل كنند. چرا 

زور بي خود مي زني؟

موضوع بحث را عوض كردم. بعد گفتم كه من حدود دو ساعتي كليات قانون پارلمان را براي دكتر ميلي منفرد 
تعريف كرده ام. قرار بود در يكي از نشست هاي مديران آموزش عالي هم كليات قانون پارلمان را معرفي كنم. 
براي دكتر مجمد علي نجفي وزير آموزش و پروش هم معرفي كرده ام. مي خواستم از شما خواهش كنم هر 
وقت دكتر ميلي منفر را ديدي اين نكته را به او يادآوري كن كه از آموزش قانون پارلمان در محافل داشنگاهي 
حمايت كند. او هم قبول كرد و من اضافه كردم منظورم از حمايت كمك مالي يا اجباري كردن و قانوني 
كردن اين برنامه نيست. بلكه گوشه ذهنش به اين باشد. بعد اين طور جمع بندي كردم: من مي توانم يك برنامه 
استراتژيك چهار ساله براي آموزش و ترويج قانون پارلمان در مراكز آموزش عالي براي دكتر منفرد تهيه كنم. 
او هم قبول كرد كه حتمًا قضيه را پيگيري مي كند. دكتر اميري از جمله متعهد ترين اعضاء گروه است اما هنوز 

برايش جا نيافتاده كه اجراي اصول انتزاعي يعني چه؟ 

آخرين پناه
فكر مي كنم با توجه به تغييراتي كه در رفتار جمالي مشاهده مي كنم كه در قسمت هاي قبلي اين گزارش به 
آن ها اشاره كرده ام، حاال آخرين پناه من عبدالحسيني است. بقيه ي اعضاء گروه آوت آو اوردر هستند. فقط 
بايد قضيه را با او در ميان بگذارم تا ببينيم چطور مي شود از نابودي تالش هاي يك سال و نيمه ي خودمان به 

دست افرادي مثل شهرياري و دكتر بني اسدي جلوگيري كنيم؟ 
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اين روز ها ذهنم مثل ديگي جوشان است. آنقدر صحنه هاي گذشته ي گروه هم انديشي عرف پارلماني را مرور 
كرده و آنقدر سناريو هاي مختلف را در عالم خيال به اجرا درآورده و به چنان نتايج متناقضي رسيده كه اگر 
قرار باشد آن ها را يادداشت كنم به صد ها صفحه براي سياه كردن نياز خواهم داشت. اين صحنه ها و پيامدهاي 
آن يك طيف كامل را در بر مي گيرند: از يك سو انحالل مطلق گروه هم انديشي و به طور كلي تعطيل كردن هر 
گونه تالش براي ترويج قانون پارلمان در ايران را نتيجه مي گيرم، از سوي ديگر تا صبوري و خوشتنداري و 
كوتاه آمدن به نحوي كه كاماًل مطيع تصيم افرادي مثل شهرياري شوم و رفتار غيرقانوني او و سكوت ديگران 

را تحمل كنم با اين اميد كه به مرور دانش و رويكرد و رفتار آنان تغيير كند. 

امتناع حكومت قانون
فقط به عنوان يك نمونه، متوجه مي شوم كه از مدت ها قبل خودم را در اتاق كار مهندس بهشتي تصور كرده ام 
و دارم براي او توضيح مي دهم كه چرا حكومت قانون در ايران ممتنع است. براي بيان منظور خودم به بهشتي 
مي گويم، فرض كنيد فردي در نيويورك يا لندن كتابي بخواند كه با دقت در مورد دانش فني و روش بافت 
نياز  بتواند مجموعه ي روندهاي مورد  ارايه داده باشد. چنين فردي اگر  قالي كرمان دقيق ترين اطالعات را 
براي توليد قالي را در ذهن خود مجسم كند به اين نتيجه خواهد رسيد كه راه  اندازي صنعت قالي فافي سنتي 
در لندن يا نيويورك امروز، نه از نظر فلسفي، بلكه از نظر اجتتماعي و اقتصادي ممتنع است. نه فقط يافتن 
آن هم دختر كم سن و سال كه ساعت ها پاي دار قالي بنشينند و ريشه در تار و پود بزنند در اين دو شهر غير 
ممكن است،  بلكه در صايع بسيار پشرفته ي اين دو شهر شايد شما نتوانيد يك آهنگر سنتي بيابيد كه بتواند 
يك شانه قالي بافي برايتان درست كند. به همين ترتيب، اگر كسي بتواند مجموعه ي روندها و پيش زمينه ها و 
ذهنيت هايي را تخيل كند كه الزم است در جامعه اي شكل گرفته باشد كه مردم آن جامعه بتوانند در چارچوب 
رويه ي قانون پارلمان تصميم بگيرند به اين نتيجه قطعي خواهد رسد كه چنين عملي در ايران ممتنع خو اهد 
ايران را تشويق به رفتار در چارچوب قانون كنيم كاماًل  اينكه مردم  نتيجه هر نوع تالشي براي  بود. و در 

مذبوحانه است. 

در پايان اين نمايش خيالي در چهره ي مخاطبم كه به عنوان نمونه، بهشتي يا جمالي هستند خيره مي شوم. 
بهشتي با هم چهره ي و نگاه تشويق كننده اش مي پرسد: خوب حاال چه بايد كرد؟ و من پاسخ مي دهم: ما 
كه نمي توانيم نااميد شويم. در نتيجه، درس هايي كارگاه هم انديشي عرف پارلماني را جمع بندي مي كنيم و 
دوباره كار از از نو ادامه خواهيم داد. و در اين مرحله، ذهنم براي صدمين بار مشغول جمع بندي درس هاي 
كسب شده در جريان برگزاري مجامع هم انديشي عرف پارلماني مي شود. و يكي از آن نتايج به عنوان نمونه 
اين است كه مثاًل افرادي مثل شهرياري و دكتر بني اسدي در كارگاه هاي بعدي حضور نداشته باشند. يا اگر 
چنين افرادي در مجامع وارد مي شوند، از قبل در مورد رويه هاي برخورد انتظامي با متخلفان آموزش الزم داده 
شده باشد. در اين مرحله، ذهن يك صحنه خيلي از محاكمه يك عضو خيالي يك مجمع را كه قواعد حاكم 
بر مجامع را نقض كرده مجسم مي كند و اين نمايشنامه به بازيگراني ديگر و در مكان ذهني ديگري در عالم 

خيال ادامه مي يابد و به نتايج بسيار متفاوتي هم منجر مي شود. 

بنزين بر ذهن مشتعل
بدون اغراق ده ها و ده ها نمايشنامه هاي مختلف مانند آنچه كه در باال روايت شد در ذهنم به اجرا در آمده 
است و به نتايج بسيار متناقض و متفاوتي هم رسيده ام. اما دست نگه مي دارم و هيچ كدام از اين نتايج را 
تا كنون به اجرا نگذاشته ام. به همين دليل به نظرم مي رسد كه اين غليان هاي ذهني را به حال خود بگذارم 
تا هرگاه به نتايج عملي مشخصي منجر شد،  همان را گزارش كنم. با اين همه چند سؤال مهم از اين روش 
تفكر به ذهنم خطور كرده است:آيا واقعاً  روش تفكر منطقي همين طور است؟ يا اينكه ذهنم چنان تحت تأثير 
فشارهاي عاطفي قرار گرفته كه توان عملكرد منظم خود را از دست داده است؟ در هر صورت صحبتي كه 
مهندس گلسرخي شامگاه روز شنبه ديروز از مهندس شهرياري نقل كرد مانند ريختن بنزين بود بر اين ذهن 

آتش گرفته. 
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وقتي فهميدم گلسرخي زنگ زده خيلي خوشحال شدم. او در دو مجمع اخير گروه هم انديشي عرف پارلماني 
شركت نكرده است: اولي را فراموش كرد، دومي را هم اطالع داد كه بايد همراه با هيأت مديره ي يكي از 
انجمن ها با شوراي شهر مالقات كنند. بعد از احوالپرسي به او گفتم خوشحال مي شوم كه در طول هفته ي آتي 
او را مالقات كنم. يكي از راه هايي كه به ذهنم رسيده بود همين بود كه با برخي از افراد جدي تر كه حوصله 
خواندن نامه هاي گزارش هاي مكتوب و طوالني را ندارند حضوري گفتگو كنم و برايشان توضيح دهم كه 
چه اتفاقي افتاده و پيامده هاي حقوقي آن چيست و چه بايد كرد؟ عبدالحسيني، جمالي، دكتر اميري و حتي 

مهندس رزم خواه از جمله كانديداهاي احتمالي اين مالقات ها بودند. 

پياده كردن حسيني!
البته، وقتي تلفني نظر دكتر اميري را پرسيدم و او گفت كه برنامه ي كارگاه خيلي هم خوب است و كمك 
مي كند كه افراد با موضوع بيشتر درگير شوند، اميدم را از او از دست دادم و روي نام او خط كشيدم. اما هنوز 
گلسرخي در ذهنم بود به همين خاطر به او پيشنهاد دادم كه در طول هفته آينده با هم مالقاتي داشته باشيم. 

واكنش او چه بود؟ گفت: شهرياري خيلي خوشحال بود، مي گفت: آقاي حسيني را پياده كرده است! 

پروردگارا- اگر هستي - به من صبر ايوب عطا كن! من در ميان چه كساني دارم چه مي كنم؟ 

فكر كنيد كه اين نقل قول آن هم از زبان كسي مثل گلسرخي با ذهني كه از مدت ها پيش آتش گرفته بود چه 
كرد؟ و چه به روز من آورد؟ »حسيني را پياده كرده« آن هم با خوشحالي، چنان معاني ناخوشايندي براي من 

دارد كه گمان نمي كنم ديگر بتوانم اين زخم را تا آخر عمر ترميم كنم. 

با اينكه ديشب با گلسرخي صحبت كردم، اما حاال هرچه فكر مي كنم ترتيب صحبت ها به خاطر نمي آيد. به 
همين دليل مجبورم محور و هدف صحبتم را بازنويسي كنم.

به طور كلي از مجمع قبل تا امروز محور اصلي استدالل هاي من اين بوده است كه سواد مجمع از قواعد 
قانون پارلمان بسيار بيشتر از آن چيزهايي است كه در خالصه كتاب دستورنامه آمده است. حتي بسياري از 
پرمصرف ترين قواعد عرف پارلماني به دوستان آموزش داده شده است. اما مشكل اينجاست كه دوستان 
مايل نيستند يا بلد نيستند اين قواعد را در عمل اجرا كنند. به عالوه،  بيشتر اعضاء طبق قاعده عمل مي كنند 
و كارگروه به خوبي پيش مي رود بلكه اين فقط شهرياري و نيز بني اسدي هستند كه به دليل سبك رفتاري اي 
كه دارند قادر نيستند در چارچوب قاعده رفتار كنند و وقتي هم كه رئيس به آنان اخطار مي دهد واكنش نشان 
مي دهند. در نتيجه مشكل ما اين است كه افراد به طور كلي قواعد را رعايت نمي كنند و افرادي نيز به طور 

خاص قواعد را نقض مي كنند. 

يكي ديگر از محورهايي كه در ذهنم بود اين بود كه اساسًا از همان ابتداء قرار ما اين بوده است كه در مجمع 
شركت كنيم و از همان ابتداء قرار بوده در چارچوب قاعده عمل كنيم و نيز قرار بوده هرجا كه دوستان قاعده 

را بلد نبودند بپرسند يا من توضيح بدهم.

محور سوم هم اين بود كه تجربه هاي جديد من نشان داده است كه اساسًا براي آموختن اين قواعد نيازي 
به خواندن كتاب ها و يادگيري قواعد و بعد تمرين آن ها نيست. بلكه بهتر است افراد در جريان كار با اين 

قواعد آشنا شوند. 

براي بيان اين نظرات من به واقعيت هاي مختلفي نيز اشاره كردم: از جمله، به رفتار دكتر معين در همان اولين 
روزي كه قرار بود مجمع را دعوت كنيم و از دفترش با من تماس گرفتند كه مجمع را دو هفته به عقب 
بياندازم و من قبول نكردم چون معتقد بودم اين خالف قاعده است. همين نشان مي دهد كه از همان اول قرر 

بوده كه مجمع باشد و آن هم مجمعي در چارچوب قاعده. 
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فاكت ديگري كه آوردم درخواست عطارديان بود براي عقب انداختن مجمع كه من مخالفت كردم و او هم 
يك بيانيه ياد كه به خاطر داريد. اين واقعيت  هم نشان مي دهد كه نشست هاي ما مجمع بوده و همه هم در 

چارچوب قانون. 

رعايت نكردن قانون
در مورد اينكه مشكل ما هم در كشور اين است كه مردم قانون را رعايت نمي كنند، ده ها شاهد مثال ذكر كردم. 
از اينكه در هيچ مجمعي كسي نصاب را رعايت نمي كند و حتي شخص محترمي مثل عطارديان در پاسخ به 
اين سؤال كه نصاب رسيده جواب مي دهد »مي رسانيمش« تا تصور واكنش اعضاء مجمعي كه به خاطر رفتن 
دو نفر مجمع از نصاب مي افتد و اگر رئيس اعالم كند كه به خاطر عدم نصاب مجمع تعطيل است، خشتك 

رئيس را روي سرش مي  كشند. 

دستاوردهاي ما
در ادامه روي اين نكته تأكيد كردم كه دستاوردهاي ما نيز يادگيري قانون نبوده بلكه تمرين كرديم تا همين 
قواعدي را كه بلديم رعايت كنيم. از جمله همين كه در دو مجمع قبل تمام دوستان باالتفاق تالش داشتند 
كه رأس ساعت 8 جلسه را شروع كنند. يا اينكه، تمام اعضاء قبول كردند كه نشست به نصاب برسد و بعد 

تصميم بگيرد و به همين خاطر بعد از نصاب بود كه عدد نصاب را تصحيح كرديم. 

پرسيدن از رئيس
فكر مي كنم آخرين نكته اي كه تلفني براي مهندس گلسرخي توضيح دادم اين بود كه در خود قانون پارلمان 
پيش بيني شده است كه اگر كسي قانون را نمي دانست از رئيس مي پرسد و رئيس هم بايد جواب بدهد. با اين 
حساب ديگر الزم نيست تمام اعضاء تمام قواعد را بدانند. كافي است از رئيس بپرسند و به توضيح رئيس 

هم اعتماد كنند. 

فكر مي كنم اين ها مهم ترين نكاتي بود كه در گفتگو با مهندس گلسرخي يك نفس و با صداي بلند و پرشور 
توضيح دادم و بعد تلفن قطع شد و هيچ كدام به يكديگر زنگ نزديم. 

واكنش مسعود كرامتي
در تمام مدتي كه تلفني با مهندس گلسرخي صحبت مي كردم مسعود كرامتي نيز پشت ميز كنفرانس نشسته 
بود و به صحبت هاي من گوش مي داد. طبيعي بود كه گفتگوهاي ما نيز حول محور قانون و شبه قانون در 
ايران ادامه يابد. من سعي كردم در اين گفتگو ها آخرين دستاوردهاي فكري خودم را براي مسعود تشريح كنم. 

آنچه كه اين روزها برايم اهميت يافته اين است كه به درك جديدي از »قانون« رسيده ام كه معتقدم اگر فردي 
- دست كم در عرصه تصميم گيري جمعي و مجامع مشورتي - از قانون پارلمان تبعيت كند، رفتارش عادالنه 
و تصميم  اش درست و قابل دفاع خواهد بود. به نظر خودم اين نكته ي بسيار مهمي است كه اخيراً كشف 

كرده ام و پيامدهاي نظري فوق العاده اي براي خودم خواهد داشت. 

قانون به مثابه عدل
من سعي كردم با ذكر مثال هايي براي كرامتي توضيح دهم كه در درون ذهن هر يك از ما چه مي گذرد كه 
تصميم   مي گيريم در موقعيت خاص يك واكنش خاص داشته باشيم؟ بعد سعي كردم برايش توضيح دهم كه 
اگر سازوكارهايي را كه در ذهن ما سبب رفتارهاي خاص مي شود - به تسامح - نرم افزار بناميم، نرم افزارهاي 
ذهني ما همه بدافزار  اند و به همين خاطر سبب مي شوند كه ما ناخواسته به ديگران ظلم كنيم در حالي كه فكر 
مي كنيم زرنگ هستيم و كارهاي خوبي هم انجام مي دهيم. در ارتباط با رفتارهاي اجتماعي متقابل نيز همين 
طور است. به جاي نرم افزار »قانون«، در ذهن هاي ما بدافزار »شبه قانون« يا »حكم شرعي« نصب شده است و 

همين بد افزارها ما را وارد به مظالمي مي كنند كه چه بسا معصومانه هستند. 
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نمونه هايي از بدافزارهاي رايج
براي كرامتي چند نمونه از اين بدافزارهاي رايج را تشريح كردم. يك نمون غيراخالق بودن غيبت. غيبت از 
نظر مسلمانان متشرع بسيار زشت است افراد مذهبي صادق معموالً غيبت نمي كنند. اما به نظر مي رسد در 
توضيح بيان غيبت و مصاديق آن ما به ابهام زدايي از مفاهيم نياز داريم. آيا اگر كسي در يك جمع علني كار 

خالفي مرتكب شده باشد، نقل اين خالف و رد و نقد آن هم غيبت است؟ 

يكي ديگر از بد افزارهاي اخالقي كه در ذهن ما نصب شده است، ارزش بودن حفظ حرمت مسلمانان است. 
اما اگر مسلماني در خفا فساد كند و دست به هر كار ناشايستي بزند، باز هم بايد حيثيت او را نگه داشت يا 

بايد بعد از طي مراحل قانوني و اثبات جرم و فساد او بايد او را افشاء كرد؟

نمونه ديگر آن جمله معروف خميني است كه »مهم وضعيت فعلي افراد است«. آيا اين حكم درست است؟ 
آيا كسي كه در گذشته خطاهاي فاحشي مرتكب شده مي تواند به عنوان يك مقام دولتي منصوب شود؟ 

شفقت امري انساني
من در ادامه براي مسعود به تشريح آزمايش روانشناسان پرداختم كه بر اساس آن نتيجه گفته بودند كه كودكان 
حتي از ده   ماهگي )تاريخ دقيق را به خاطر ندارم( نسبت به طرف مظلوم رفتار حمايت گرانه دارند. آزمايش 
اين بود كه كودكان را به تماشاي مونيتوري نشانده اند كه در آن حمله يك حجم هرمي مثاًل مشكي به يك 
حجم كره اي قرمز را نشان مي دهند. بعد كه اين دو جسم را جلو كودك مي گذارند، او جسم قرمز را انتخاب 
مي كند. در آزمايش هاي بعدي حجم قرمز مهاجم است. و كودكان هم جسم مشكي را برمي دارند. اين آزمايش 
براي دانشمند شاهدي بوده است بر اين ادعا كه احساس حمايت از مظلوم از سال هاي اوليه در كودكان به 
نمايش در مي آيد. من نتيجه گرفتم كه اين از خصوصيات انساني است كه نسبت به مظلومان شفقت داشته 
باشد. اگر اين احساس در انسان ها نبود جوامع انساني هم شكل نمي گرفت. اما از اين جامعه به جامعه ديگر، 
تبلور مصداقي ظالم و مظلوم فرق مي كند. در نتيجه، ما در ايران هم شاهد اين شفقت هستيم، اما مصاديق اين 

اظهار حمايت از مظلوم به دليل بد افزارهاي ذهني طوري است كه با شرايط جديد زندگي ما انطباق ندارد. 

نتيجه گيري
من از اين توضيح هاي طوالني براي مسعود نتيجه گرفتم، در ايران اين فرصت براي مردم فراهم نشده است 
كه بتوانند »قانون« را به مثابه شاغول و مناط عدالت خلق كنند تا طبق قانون عمل كردن عين عادالنه عمل 
كردن تلقي شود. برعكس در كشور، و به خصوص در دوران معاصر، حكومت ها كوشيده اند خواسته هاي طبقه 
حاكم را به زور  و در لباس قانون به مردم تحميل كنند و مردم هم به طور طبيعي اين شبه قوانين را ناديده  
مي گيرند. اما اگر مردم به مرور با »قانون« آشنا شوند و تمايز هاي اساسي آن را با »شبه  قانون«  درك كنند، و 
به مرور نرم افزار »قانون«  در ذهن آنان نصب شود، در آن صورت مي توان اميدوار بود كه مردم هميشه طبق 

قانون عمل كنند. 

واكنش مسعود
بعد از اين توضيح ها بود كه از مسعود خواستم سرمقاله »قانون و شبه قانون« را بخواند. وقتي خواند گفت 
كه اين نوشته به بخش وسيعي از تجربه هايش بيان نظري روشني داده است و دنياي ذهني او را روشن كرد. 

اين زمينه ذيل  از شركاي كاوپروري دمزآباد است و به همين خاطر بحث هاي ما در  مسعود كرامتي يكي 
تاريخ جنبش كادرها قرار مي گيرد و من آن ها را نقل مي كنم. اما ديشب از او خواستم كه قانون پارلمان را فقط 
وسيله اي براي بهتر اداره كردن مجامع و سازمان ها نگيرد، بلكه اين قانون مانند آئين دادرسي است كه رعايت 
خدشه ناپذير آن عادالنه بودن روش اخذ تصميم را تضمين مي كند و اين است آن وجه از اين قانون كه 
براي ملت ما بسيار مهم تر است. مسعود يكي از شريفان ايران است كه امروز تمام وقت و نيرويش را صرف 

نگهداري زنش مي كند كه هم با سرطان و هم با بيماري هاي ديگري دست و پنجه نرم مي كند. 
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نامه به شهرياري
مدت ها پيش بود كه وقتي از دادن مبلغي براي كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت صحبت شد، شهرياري به 
من گفت: من كه سهمم را مي دهم. منظورش ماهانه ي يك صد هزار توماني است كه در واقع بابت مديريت 
وب سايت قطعه سازان پرداخت مي كند. در اين صورت، اين پرسش برايم مطرح شد كه پس چرا آن مبلغ 
را پاي شهريه ي كارگاه آموزش دستورنامه رابرت مي گذارد؟ به خصوص كه من تصميم دارم بابت آموزش 

قانون دموكراسي از كسي پول نگيرم. 

در اينكه شهرياري مرد بسيار دست و دلباز ، جسور، جدي كارآفرين و بسيار پر ارزش است هيچ ترديدي 
ندارم. اتفاقًا به خاطر همين ويژگي هاست كه او را به گروه دعوت كردم و حتي وقتي شرط گذاشت كه اگر 
مي خواهد او باشد بايد روي اسم دو نفر ديگر خط بكشم و من قبول كردم نشان مي دهد كه براي او چقدر 
ارزش قائل هستم. وجدان حكم مي كند به اين واقعيت نيز اشاره كنم وقتي براي عمل جراحي تخليه كيسه 
صفرا در بيمارستان بستري شدم مبلغ دو ميليون تومان دم بيمارستان مهر به سودابه داد كه هنوز آن را تسويه 
ً  قرار هم نيست از من بگيرد. اين ها خيلي ارزشمند است و من هرگز فراموش نمي كنم. اما  نكره ام و ظاهرا
گاهي اين پرسش به ذهنم مي رسد كه نكند به دليل همين دستمزدي كه فكر مي كند دارد بابت كارگاه مي پردازد 

توقع دارد كه طبق حرف او به عنوان كارفرما بايد عمل كنم؟ 

در واقع حاال كه به طرف انحالل گروه آن هم به دليل نقض قواعد از سوي شهرياري جلو مي روم اين مسأله 
برايم حساس شده است كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بگويم من بابت آموزش دستورنامه رابرت از 
كسي دستمزد نمي گيرم و تصميم ندارم بگيرم. بنا بر اين توقع نداشته باشيد كه به اين خاطر دست به اقدامي 

بزنم كه به نظرم دست نمي رسد. 

از مجمع يكشنبه قبل كه در واقع با رفتار غيرقانون شهرياري منحل شد تا امروز يكي از مسائلي كه ذهنم را 
مشغول كرده همين ماهيانه صد هزار توماني است كه او دارد به وب سايت قطعه سازان كمك مي كند. جالب 
است در آخر مجمع وقتي داشت دفتر را ترك مي كرد به نيات و هدف هايش براي احياي وب سايت هم 

اشاره كرد. 

به  تا آن راجمع كنم.  اجازه دهد  اگر سايت را نمي خواهد  او گفته ام كه  به  بار  خوشبختانه چندين و چند 
عالوه، ابتداء قرار بود كه او و شهرياري هر كدام ماهانه همين مبلغ را براي نگهداري سايت بپردازند. اما فقط 

شهرياري بود كه به وعده وفا كرد و بحرينان ادامه ندا. 

در هر صورت، با توجه به تمام اين سوابق بود كه تصميم گرفتم طي نامه اي محترمانه به او خاطر نشان كنم 
كه نفتي را كه در اين چراغ مي ريزد نذر امامزاده عرف پارلماني نكند. سرانجام امروز صبح اين نامه را به او 

ايميل كردم: 

جناب آقاي مهندس شهرياري
مديرعامل محترم شركت آريا كيان

با سالم، 
گزارش عملكرد وب سايت بازار مجازي قطعه سازان به شرح زير تقديم مي شود

يك. به طور متوسط پاسخگويي به حدود چهار مورد تلفن در هر هفته در خصوص  انجمن قطعه سازان، 
نشريه قطعه سازان و ساير مسائل مرتبط با صنعت قعطه سازي

دو. پاسخگويي به حدود 3 ايميل ارسالي به سايت قطعه سازان  در هفته، در خصوص مسائل مختلف و از 
جمله معرفي محصوالت قطعه سازان يا محصوالت مورد نياز آنان

سه. هر از گاه انتشار رايگان اخبار مربوط به محصوالت بنگاه هاي قطعه سازي
چهار. تمديد ساالنه اجاره هاست و دامين وب سايت



199

پنج. نگه  داري و مديريت گروه نامه قطعه سازان در گوگل گروپز
 

هزينه ها
يك. حدود 300 هزار تومان براي تمديد هاست و دامين به صورت ساالنه

دو. هزينه هاي مربوط به نگه داري دست كم يك خط تلفن، اينترنت پرسرعت، و ساير ملزومات اداري مورد 
نياز براي انجام خدمات فوق

دو. هزينه نيروي انساني مورد نياز براي خدمات فوق و مديريت امور مربوطه
 

البته، در حال حال حاضر امورات من از طريق مديريت چند نشريه الكترونيكي تأمين مي شود در نتيجه مبلغ 
دريافتي بابت خدمات فوق بخشي از درآمد من را تشكيل مي دهد و از اين بابت از شما تشكر مي كنم. اما 
با ارايه گزارش فوق خوشحال خواهم شد نفت اين چراع را نذر امامزداه عرف پارلماني نكنيد كه من ديگر 

تصميم ندارم از آن امامزاده درآمدي به جيب بزنم.
با احترام شايسته
داود
فكر مي كنم كلمات و جمالت نامه خوب سر هم شده است و حدس مي زنم كه همين نامه نشان دهد كه 
چقدر از رفتار او دلخورم و هرچند هنوز تصميم نهايي خودم را نگرفته ام،  اما اين نامه بايد به او نشان دهد 

كه تا همين جا نيز رفتار افرادي مانند او تا چه حد اسباب يأس من شده است. 

اينكه گلسرخي از او نقل مي كند كه گفته است »حسيني را پايده كرديم« نشان مي دهد شايد با ديگران هم در 
اين زمينه گفتگوهايي داشته است كه البد به اين معناست كه دارد زمينه را به صورت غيرقانون براي پيشبرد 
نظراتش كه تخريب گروه و تخريب قانون است پيش مي برد. من مواظب هستم كه تصميم هايم هرگز تحت 

تأثير اين خيالبافي ها قرار نگيرد و عيني و در چارچوب قانون باقي بماند. 

نامه خانم دهكردي
من تا كنون سه دهكردي مي شناسم. يكي از آنان در جريان ميكونوس ترور شد. خواهر او خانم دكتر دهكردي 
ً  نيز  متخصص ماساژ درماني و از دوستان دكتر خسرو پارساست كه از سال هاي پيش با او آشنا شدم و اخيرا
به خاطر مشكالت مفصل رانم به مطلبش رفتم. دهكري سوم خانمي است كه هنوز او را نديده ام اما مي گويد 
خانم دهكردي ديگر دختر عمومي او است. اين دهكردي سوم در دفتر مهندس سعيدآبادي دبيركل سابق 
كعاصكا به عنوان حسابدار كار مي كرد و از طريق نشريات كعاصكا متوجه شد كه من در اين زمينه فعاليت 
مي كنم. بعد از اين تاريخ بود كه دهكردي سوم براي من توضيح داد كه شوهرش متوفاي او كه يك حقوقدان 

بوده است سخت اعتقاد داشته كه اين قانون بايد در ايران هم ترويج شود. 

اين سابقه آشنايي من با خانم دهكري. به همين خاطر اخيراً نيز اخبار كادرها و دستونامك را براي ال نامه او 
هم ارسال مي كنم. امروز صبح جوابي از او دريافتم كه طي آن توضيح داده بود كه اكنون در تهران هستم و 
چطور مي تواند من را ببيند. در پاسخ به نامه  او نشاني دفتر را دادم و اعالم كردم كه هميشه براي خدمت به 

اين خانم گرامي آماده  خواهم بود. آيا يك كادر جدي ديگر به صحنه مي آيد؟ 
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سه شنبه23 مرداد 1392
ديروز صبح وقتي از خواب بيدار شدم، طبق معمول دريافتم كه ذهنم در جريان خواب »من« هم مشغول بوده 
است و حاصل تالش شبانه اش يك كشف ديگر بود: روشي خردمندانه براي حل بحران گروه هم انديشي 
عرف پارلماني! در يادداشت امروز اين راه حل و پيامدهاي آن را توضيح مي دهم. ديروز هنگامي كه براي 
را گوش  كابينه روحاني  موافقان و مخالفان  تاكسي داشت سخنان  راننده ي يك  بازارچه مي رفتم  به  خريد 
به  دادن  گوش  طاقت  افتاده اند.  هم  جان  به  دوباره  ايران  شرف  بي  سياسي  طبقه  كه  شدم  متوجه  مي داد. 
صحبت هاي آنان را ندارم و اخبار اين روز شوم را حتي گوش هم ندادم. آخر شب هم محمود حسيني كمال 
مهمانم بود و طبق معمول، يك منبر درست حسابي براي او اجرا كردم و در جريان همين اجرا بود كه توانستم 
به كشفياتم شكل هاي عرضه ي بهتري بدهم. به نظرم محمود حسيني كمال بيش از پيش متوجه قانون و تفاوت 

آن با شبه قانون مي شود. اما اين روند خيلي كند جلو مي رود. 

يادآوري مهم
معموالً روز هاي سه شنبه ي ماقبل اجالس، يك يادآوري براي اعضاء گروه هم انديشي عرف پارلماني ارسال 
مي كنم و ضمن يادآوري نشست آتي در يك شنبه آينده،  برخي اسناد را نيز كه الزم است بخوانند همراه با نامه 
براي آنان مي فرستم. ديروز دوشنبه بود اما صبح كه از خواب برخاستم متن آنچه كه بايد به عنوان يادآوري 
براي اعضاء ارسال مي كردم در ذهنم تدوين شده بود. به نظرم متني بسيار دقيق، مهم، مؤثر، مستدل و مجاب 
كننده بود. به همين خاطر تصميم گرفتم متن را يادداشت كنم تا از خاطرم نرود و روز  سه شنبه آن را براي 
اعضاء گروه بفرستم. اما وقتي يادداشت كردم ديدم متن خيلي خوبي است و چه بهتر كه يك روز زودتر به 
دست اعضاء برسد. پيش از ادامه گزارش آن متن را نقل مي كنم و مي توانم حدس بزنم كه شايد امروز به كم 

ارزش تر از ديروز به نظر برسد: 

اعضاي محترم سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني
سالم

ضمن اخطار اينكه اعضاء يك سازمان حتي با اجماع مطلق آراء مثبت خود نمي توانند اصول زيربنايي قانون 
پارلمان را نقض كنند و قواعد ناظر بر حفاظت از اين اصول را ناديده بگيرند، اعالم مي كند تصميم  بيست 
و هفتمين مجمع عادي سازمان كه در يكشنبه سيزدهم مرداد ماه نود و دو برگزار شد، مبني بر تعويق مجمع 
بعدي سازمان به حدود 2 ماه بعد، به داليل مختلف و از جمله به دليل نقض حقوق غائبان غيرقانوني است.

ضمن درخواست اينكه »اصول زيربنايي قانون پارلمان« را كه در وب سايت »كادرها دات كام «  در دسترس 
است با دقت مطالعه فرماييد، يادآوري مي كند پيشنهاد زير در فراخوان دستور جلسه آتي گنجانده خواهد شد 

تا به شيوه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار بگيرد:

پيشنهاد مي شود كه: »مجمع عادي بعدي سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني تا يكشنبه بيست و هشتم 
مهر ماه 1392 به تعويق مي افتد تا در اين فاصله،  اعضاء سازمان نسبت به آموزش قواعد دستورنامه رابرت به 

روشي كه خود مناسب مي دانند اقدام كنند«.

بديهي است تمام اصالحاتي كه حول موضوع تعويق مجمع ارايه شود، )از جمله زمان تعويق، شرايط فراخوان 
مجع بعدي در زمان زودتر يا ديرتر از زمان تعيين شده و از اين قبيل( در دستور خواهد بود.

از اعضاء محترم سازمان درخواست مي شود جنبه هاي مختلف پيشنهاد فوق را با دقت مورد مالحظه قرار دهند 
تا اراده ي آگاهانه اكثريت به اجرا درآيد.

با احترام
منشي موقت. داود
دوشنبه 22 مرداد نود و دو
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اهميت اين سند
اين سند كوتاه از جهات گوناگون براي جنبش كادرها اهميت خواهد داشت:

1. در طول ترجمه كتاب اصلي »دستورنامه رابرت« بارها و بارها به اين موضوع برخوردم كه تحت هيچ 
شرايطي نمي توان اصول بنيادين قانون پارلمان و نيز قواعدي را كه براي حفاظت از اين اصول تعريف شده 
است نقض كرد. اين نكته از اين جهت اهميت دارد كه اعضاء يك سازمان مي توانند با تصويب پيشنهاد »لغو 
قواعد« تمام قواعدي را كه مانع از انجام يك اقدام مجمع باشد لغو كنند. نيز هرگاه هيچ كس با پيشنهادي 
مشخصي مخلف نباشد تمام قواعد منتفي مي شوند. اما در تمام اين موارد، اصول زيربنايي قانون پارلماني و 
قواعدي كه براي حفاظت از اين اصول تدوين شده اند، مستثناء شده اند. به اين معنا كه كل اعضاي يك سازمان 

هم با اجماع مطلق آراء قادر به نقض اين اصول و آن قواعد نيستند.

تقريبًا تمام متن كتاب و فهرست مطالب آن را چند بار مرور كردم تا ببينم اين اصول و قواعد ناظر بر حفاظت 
از اين اصول در كجاي متن آمده است. بايد اعتراف كنم كه نتوانستم اين اصول و آن قواعد را بيابم. به همين 
دليل، با اينكه بيش از هفت سال از كار كردنم روي اين كتاب مي گذرد،  تا كنون در هيچ كارگاهي پيشنهاد 
»لغو قواعد« را درس نداده ام. علتش هم فقط اين بود كه نمي فهميدم اصول زيربنايي قانون پارلمان چيستند 
و قواعدي كه براي حفاظت از آن ها تدوين شده كدام ها هستند كه تحت هيچ شرايطي نمي توان آن ها را لغو 

كرد يا ناديده گرفت.

اين ماجرا ادامه داشت تا چند نيمه دوم تير ماه كه پيش پرداخت پيش خريد كتاب از سوي دبيرستاد اجرايي 
شوراياري هاي تهران پردخت شد و من به صرافت افتادم كه ويرايش نهايي كتاب را دست بگيرم. تازه آن 
وقت بود كه پي بردم دو صفحه از كتاب را كه بعد از پيشگفتار و قبل از متن اصلي آمده است تا كنون ترجمه 
نكرده ام. وقتي هم كه ترجمه را شروع كردم علت آن يادم آمد: اين متن يك صفحه  و نيمي آنقدر دشوار 
است كه هرگاه تصميم به ترجمه آن گرفته بودم، متوجه شدم كه از پس ترجمه آن بر نخواهم آمد. در نتيجه 
ترجمه آن را به بعد از ترجمه متن كتاب موكول كرده بودم تا كاماًل به مفاهيم و روح قانون پارلمان آشنا شوم. 

دست مانند نخستين كد اتيكز انجمن پزشكان آمريكا كه به دليل قديمي بودن آن قادر به ترجمه اش نمي شدم، 
اما حاال كه مهارتم در ترجمه بيشتر شده توانستم آن را ترجمه كنم، اصول زيربنايي قانون پارلمان را هم 
ترجمه كردم و تازه آنجا بود كه دركم از قانون پارلمان يك مرحله ي بسيار مهم جهش يافت و بازتاب اين 

جهش را در مقدمه اي كه هنگام انتشار نخستين شماره »دستورنامك« بر اين اصول نوشتم مي توان ديد. 

با توجه به اين اصول نقض ناپذير بود كه كم كم دركم از قانون پارلمان عميق تر شد و تنوانستم مفهوم »قانون« 
را در برابر »شبه قانون« درك كنم. بازتاب اين درك را نيز مي توان در سرمقاله سومين شماره »اخبار كادرها«  

با عنوان »قانون و شبه قانون« مالحظه كرد. 

به رغم اين دستاوردها، هنوز متوجه اهميت »قواعدي كه براي حفاظت از اين اصول تدوين شده« و اين قواعد 
هم غيرقابل نقض هستند،  نشده بودم. و اين نكته همان است كه پريشب كشفش كردم و متوجه شدم كسي كه 
درك درستي از مفهوم »اصل« داشته باشد، به راحتي مي تواند تمام قواعدي را كه رعايت آن ها »اصول زيربنايي 
قانون پارلمان« را تضمين مي كند، به صورت بديهي و خود به خودي درك كند و نيازي به فهرست كردن اين 
قواعد نيست. درست مانند اينكه كسي مفهوم دايره را درك كند. در نتيجه به راحتي مي تواند در اطراف خود 

هر شكل دايره اي را شناسايي كند و نيازي نيست كه روي هر شكل دايره اي  بنويسند: دايره!

وقتي صبح ديروز از خواب بيدار شدم دريافتم كه تمام فرايندهاي فوق در ذهنم طي شده و حتي جمالتي كه 
بايد به عنوان يادآوري براي اعضاء ارسال كنم در ذهنم شكل گرفته است. آن هم نه در قالب درس و تمرين، 

كه در قالب اخطار: 
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اصول  نمي توانند  اعضاء خود  مثبت  آراء  مطلق  اجماع  با  اعضاء يك سازمان حتي  اينكه  اخطار  ضمن 
اعالم  بگيرند،  ناديده  را  اين اصول  از  بر حفاظت  ناظر  قواعد  كنند و  را نقض  پارلمان  قانون  زيربنايي 
مي كند تصميم  بيست و هفتمين مجمع عادي سازمان كه در يكشنبه سيزدهم مرداد ماه نود و دو برگزار 
شد، مبني بر تعويق مجمع بعدي سازمان به حدود 2 ماه بعد، به داليل مختلف و از جمله به دليل نقض 

حقوق غائبان غيرقانوني است.

جهل نسبت به اين اصول
2. متأسفانه اين اصول در ايران شناخته شده نيستند. وگرنه، چه بسا كه اگر اين اصول نيز مانند برخي اصول 
و مباني ارزشي ديگر در ايران شناخته شده بود، بألخره عده اي آن را رعايت مي كردند. البته در آن صورت 
هم بودند افراد بد جنس و حقه بازي كه به خاطر منافعشان اين اصول را ناديده بگيرند. اما مشكل امروز ما 
جهل مطلق نسبت به اين اصول است. نمونه اش خودم و دوستان نزديكم كه افتخارشان هم رعايت حقوق 
ديگران است. اما تا همين مدت قبل با اين اصول آشنا نبودم. به همين خاطر وقتي ديشب اين اصول را براي 
حسيني تعريف كردم و توضيح دادم كه كل اعضاي يك سازمان نيز نمي توانند اين اصول و قواعد حافظ آن ها 
را نقض كنند، واقعًا تعجب كرد. واقعاً  او هم كه عمري خود را با افتخار يك دموكرات شريف و پايبند به 

اصول مي دانست با حيرت از من پرسيد: واقعًا؟

يك روز تاريخي براي جنبش كادرها
امروز در حاليكه بند باال را نوشته بودم، يعني حدود ساعت 9 صبح، خانم دهكردي زنگ زد و به من گفت 
كه مي خواهد ساعت يازده به دفتر بيايد. بسيار خوشحال شدم. حدود ساعت 11 به دفتر آمد و چند دقيقه قبل 
نيز اينجا را ترك كرد. من گزارش اين ديدار را به صورت جداگانه، در ادامه خواهم نوشت. اما الزم دانستم 
اينجا به اين نكته اشاره كنم كه به نظرم، امروز و به خاطر برقرار شدن اين ارتباط، براي جنبش كادرها يك 
روز تاريخي بايد محسوب شود. داليل اين پيش بيني را در گزارش خود خواهم آورد. اما حاال به ادامه مطلب 

قبلي مي پردازم. 

الزام پايندي مطلق به اين اصول
3. حتي وقتي اين اصول را ترجمه كردم و با مقدمه اي، نخستين شماره »دستورنامك« را هم به آن اختصاص 
نيز  ملت  يك  شهروندان  كل  يا  سازمان  يك  اعضاي  كل  كه حتي  نداشتم  توجه  يا  نمي دانستم  هنوز  دادم، 
ناديده  از آن ها را  ناظر بر حفاظت  يا قواعد  بزنند  اين اصول را كنار  با اجماع مطلق آراء مثبت  نمي توانند 
بگيرند. اگر اين را مي دانستم حتمًا در مقاله »از سازمان هاي انقالبي تا باندهاي قدرت: اصول زيربنايي قانون 

پارلمان« به آن اشاره مي كردم. 

ديروز بعد از برخاستن از خواب و آشنا شدن با جمله  اي كه ذهنم هنگام خواب بودن »من« پخته و آماده كرده 
بود، به اهميت اين مهم پي بردم و تازه آن وقت بود كه احساس كردم براي نخستين بار به اليه ي تازه اي از 
اهميت قانون پارلمان و تفاوت آن با احكام شرعي و احكام طبقه ي حاكم كه به اسم قانون به مردم تحميل 

مي شود پي بردم. 

تأثير اين سند بر مخاطبان
هنوز هيچ واكنشي از سوي دريافت كنندگان اين سند نديده ام. نمي دانم اصاًل چند نفر از آنان اين نامه را 
خوانده اند؟ و آن ها كه خوانده چقدر به اهميت اين مطلب پي برده اند؟ اما خودم حدس مي زنم اين مطلب به 
ويژه براي افرادي مثل بهشتي، معين، جمالي، گلسرخي، بني اسدي، و - وقتي اسم ها را مرور مي كنم مي بينم - 
براي تمام اعضاء گروه بايد خيلي جالب و شگفت انگيز باشد. به هر حال بايد ديد واكنش چه خواهد بود. اما 
اين سند يك واقعيت ديگر در مورد آموزش دستورنامه رابرت را نيز نشان داد كه روش من را تأييد مي كند.
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بگو فالن تا رستگار شوي
مسلمانان فكر مي كنند همين كه بگويد جز اهلل خدايي نيست رستگار شده اند. چقدر ساده! همه ي فرصت 
طلباني كه دنبال رستگاري با ارزانترين قيمت ممكن باشند اين ال اليي را مي خوانند تا تلفحوا شوند و با اين 

خيال كه تفلحوا شده اند به خواب روند. 

يكي  با  كه  گفت  و  زد  زنگ  من  به  است  بزرگواري  بسيار  مرد  كه  بهشتي  محمد  سيد  مهندس  روز  يك 
خصوصي  بخش  بانك هاي  از  يكي  مسؤالن  گفت  چيست؟  موضوع  پرسيدم  بگيرم.  تماس  دوستانش  از 
مي خواهند منشور اخالقي براي كاركنان خودشان بنويسند. من هم تو را براي اين كار معرفي كرده ام. من 
همانجا به مهندس بهشتي گفتم: اگر كساني قانون پارلمان را بلند نباشند و به آن عمل نكنند، اصاًل نمي توانند 
اخالقي عمل كنند. پيش شرط رفتار اخالقي پايبندي به قانون پارلمان است. البته، آن روز از اين كلمات و 
اصطالحات استفاده نكردم. چون آن روز دستورنامه رابرت را بيشتر به عنوان يك دانش فني درك مي كردم 
و تا پيامد يك رويكرد فلسفي.  بهشتي هم خواست من را نصحيت كند و گفت: بگذار بگويند ال اهلل اال اله، 
بعد، مطالب ديگر را مطرح كن. منظور بهشتي اين بود كه در مرحله اول كافي است كه طرف مسلمان شود. 

مراحل بعدي است كه بايد از او توقعات عبادات و تعهدات داشت. 

البته، من با دوست آقاي بهشتي تماس گرفتم و در مورد تدوين كد اتيكز در آن بانك با هم صحبت كرديم. 
اما من در عمل طبق نصحيت مهندس بهشتي عمل نكردم. به همين دليل، و برخالف اينكه به گفتن ال اله اال 
اله اوليه رضايت دهم، سعي كردم دوست آقاي بهشتي را كه قرار بود كارفرماي من باشد، به طور نسبتًا جامع 
با تاريخچه كد اتيكز آشنا كنم و حاصل اين تالش تدوين يك كتابچه بسيار با ارزش شد با عنوان: »كد اتيكز: 
از ديسيپلين اكادميك تا نهاد اجتماعي« كه براي دوست آقاي بهشتي نوشتم و او هم كه مجبور بود به عنوان 
كارفرما آن را بخواند اعتراف كرد كه رويكردش نسبت به اين قضايا تا حد فوق  العاده اي عوض شده است و 
من به هدف رسيدم. هرچند همانطور كه از مديران ايراني انتظار مي رود، مسؤالن آن بانك هم از تدوين منشور 
اخالق براي كاركنان خود منصرف شدند. تمام اين مقدمه را از اين جهت نقل كردم كه بگويم: در كارگاه هاي 
آموزش دستورنامه رابرت اين كافي نيست كه طرف بگويد ال اله اال اله تا رستگار شود. بلكه از همان اول به 
او تفهيم مي شود كه در راه بسيار دشواري وارد شده و بايد كل رسوبات ذهني اش را بسوزاند تا رستگار شود. 
و شايد همين رويكرد من به عنوان مربي است كه كارورزان را ذله مي كند. چون توقعم از كارورزان چيزي 

نيست جز اينكه از دنياي توحش به تمدن گذر كنند. و اين چقدر سخت است.

برنامه ي بعدي
به هر حال، پيشنهادي كه مطرح كردم تا در نشست آتي بررسي شود، صرف نظر از محتواي آن، در چارچوب 
قانون پارلمان است و چون در فراخوان نشست نقل مي شود كه در نشست قبلي گفته شده است، در دستور 
است. خوب، اگر در نشست بعدي اين پيشنهاد مطرح شود و به بحث گذاشته شود، تصميم گروه به اينكه در 
چارچوب يك مجمع آموزشي عمل كند، نقض نشده است. و اگر به تصويب هم برسد، باز اين تصميم نقض 

نشده و به صورت موقت مجمع تعويق مي شود. اما وظيفه من چه خواهد بود؟

خيالبافي هاي مفيد
اين روزها متوجه مي شوم كه قدرت تخيل فقط به درد  درام نويسي نمي خورد، بلكه براي يك فعال اجتماعي 
هم مي تواند بسيار مفيد و كارآمد و اثربخش باشد. در اثر همين قدرت تخيل قوي است كه انواع سناريو ها 
را در ذهنم به اجرا مي گذارم و پيامدهاي احتمالي اجرايي تمام آن ها را بررسي مي كنم و روي اجراي بهترين 
سناريو برنامه مي ريزم. با اين حساب، بهترين سناريوي محتمل آن است كه پيشنهاد رأي بياورد. در آن صورت 
مجمع منتفي خواهد شد. بعد من هم فقط در مجمع مي نشيم و فقط به سؤاالت دوستان جواب خواهم داد 
و برايشان توضيح مي دهم كه چرا در هيچ مجمع تصميم گيري اي كه قانون نداشته  باشد شركت نخواهم كرد. 

آنان براي آموزش خالصه كتاب به من مراجعه خواهند كرد و من هم خواهم  نيز مي توانم تخيل كنم كه 
كوشيد، بدون رعايت قوانين دست و پا گير، توضيح دهم كه چرا روش قبلي من درست بوده است و چرا 
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اعضاء بايد طبق دستور رئيس كه چيزي نيست جز اعمال قانون پارلمان عمل كنند. در آن صورت اصاًل نيازي 
نيست كه قواعد را جداگانه ياد بگيرند، بلكه طي بازي و به موقع آن ها را خواهند آموخت و اين روش بسيار 

بهتر است.

اگر اين پيشنهاد رأي نياورد؟
اگر پيشنهاد تعويق رأي نياورد من بار ديگر پيشنهاد انحالل را مطرح خواهم كرد. البته در نظر دارم بخواهم تا 
رأي گيري با برگه باشد و قواعد مربوط به اين رأي گيري را نيز آموزش خواهم داد. اما آيا واقعًا به مصلحت 
جنبش كادرهاست كه گروه هم انديشي منحل شود؟ در اين زمينه هنوز بر ترديد هاي خود غلبه نكره ام. اما 
مي خواهم اين فرصت در اختيار جمع قرار بگيرد تا كساني كه براي عدم حمايت از اين گروه داليل متنوعي 

دارند بخت خود را آزمايش كنند و اگر گروه منحل نشد با استحكام بيشتري به كار خود فعاليت كند. 

منشور اخالقي رئيسان: 5 قاعده اول
يكي از نكاتي كه امروز به آن توجه كردم ضرورت تدوين مجموعه اي از كد اتيكز يا حتي اتيكت رياست 
مجامع بود. كل قضيه اين است كه صرف رعايت قانون پارلمان يا اصرار به رعايت قانون پارلمان كافي نيست. 
بلكه يك رئيس بايد مثل يك امام جماعت طوري رفتار كند كه با رفتارش همه را وادارد تا به مقام رياست 
احترام بگذارند و پرده رودربايستي بايد چنان ضخيم باشد كه كمتر كسي به ذهنش خطور كند كه اين پرده را 
بدرد. اما در عين حال،  مناسبات داخل مجمع بر اساس قانون باشد. خالصه اينكه، براي اجراي قانون پارلمان 
به تشريفاتي الزم است كه بنيان گذار و حافظ اين تشريفات بيش از هر كس و پيش از هر كس ديگر رئيس 
است. به نظر خودم اين هم يك كشف مهم است كه هم بايد خودم رعايت كنم و هم به كارورزان آموزش 
دهم. خوب. در ذيل اين كد اتيكت چه اصول و قواعدي را مي توان تدوين كرد؟ چندتا از آن ها به عنوان 

نمونه:
1 ترك كردن بيان كلمات ركيك به طور مطلق. من در گفتگوهاي شخصي با دوستان بسيار نزديك از كلمات 

ركيك استفاده مي كنم. تصميم مي گيرم كه ديگر هرگز چنين نكنم.
2. حفظ متانت در تمام لحظات. در بسياري از لحظات رفتارم مرزهاي متانت را نقض مي كند. تصميم مي گيرم 

كه ديگر هرگز چنين نكنم. 
3. قطع نكردن سخن افراد. متأسفانه سخنان افراد را قطع مي كنم. تصميم مي گيرم كه هرگز چنين نكنم و حتي 
در صورت لزوم از ابزار قانون رياست هم استفاده نكنم و فرصت دهم ديگران اخطار دهند. اين سخت ترين 

تصميمي است كه مي گيرم. 
4. كارنگيري از ضمير اول شخص. حتي طبق قانون پارلمان نيز نبايد از ضمير »من« استفاده كنم. اما هميشه 

فراموش مي كنم. تصميم مي گيرم كه ديگر چنين نكنم. 
5. از ديگران با وسواس توقع دارم قانون پارلمان را رعايت كنند اما از خودم توقع ندارم. تصميم مي گيرم كه 

ديگر چنين نكنم و مي كوشم در همه جا قانون پارلمان را رعايت كنم. 

و اما گزارش مالقات با يك پديده
اگر امروز با خانم دهكردي مالقات نكرده بودم، گزارشم تمام شده بود. اما جا دارد كه ادامه اين گزارش به 

اين مالقات تاريخي بپردازد. 

سال ها پيش در نشريه كاغذي »پيام كارفرمايان« كتاب »دستورنامه رابرت« را معرفي كردم. همان روزها كسي 
از دفتر شركت بام راه زنگ زد و خودش را خانم دهكردي معرفي كرد. آن روزها مهندس بيژن سعيدآبادي 
مديرعامل شركت بام راه دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران و مديرمسؤل نشريه كاغذي 

پيام كارفرمايان بود و خانم دهكردي نيز به صورت پاره وقت آنجا كار مي كرد. 

من پيش از آن با دهكردي ها آشنا بودم: يكي از آنان كه در جريان ميكونوس به دست مزدوران جمهوري 
اسالمي كشته شد. بعدها با خانم دكتر منيژه دهكردي آشنا شدم و دريافت كه دهكردي به قتل رسيده در 
ميكونوس برادر او بوده است. سومين دهكردي هم همين خانم بود. به او گفتم كه با خانم دكتر منيژه دهكردي 
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آشنا هستم. برايم توضيح داد كه دكتر دهكردي دختر عمومي او است. سومين دهكردي وكيل است و امروز 
فهميدم كه وكيلي است كه در قلمروي اختالف هاي مالي بسيار بزرگ در ميان شركت هاي بزرگ مهارت دارد 

و از اين راه درآمد خوبي  هم كسب مي كند. 

خانم دهكردي دوم همان روز برايم توضيح داد كه او شوهري داشته است كه در بهترين دانشگاه هاي آمريكا 
فلسفه مي خوانده يا خوانده است. شوهر او هميشه كنار كتاب هاي افالطون يك كتاب دستورنامه رابرت نيز 
داشته است و هميشه براي همسرش در مورد اهميت اين كتاب صحبت كرده است. به همين خاطر،  او با 
اهميت اين كتاب از طريق همسر متوفايش آشناست. در نتيجه بسيار خوشحال است كه مي شوند اين كتاب 

دارد به فارسي ترجمه مي شود. 

مرحله دوم آشنايي
دومين مرحله آشنايي ما به مدتي قبل برمي گردد كه نخستين شماره اخبار كادرها را منتشر كردم و يك نسخه 
از آن را نيز براي او ايميل كردم. او خارج از كشور بود. يك نسخه از دستورنامك و شماره هاي دوم و سوم 
اخبار كادرها را نيز برايش ارسال كردم. چند روز پيش بود كه برايم نوشت به ايران آمده است. از موفقيت هاي 
من بسيار خرسند است و مايل است با من مالقاتي داشته باشد. نشاني اينجا و شماره تلفن ام را برايش ارسال 

كردم تا امروز كه تلفني خبر داد ساعت 11 به دفتر خواهد آمد و آمد. 

او داشتم چقدر  از  با تصور ذهني كه  اين خانم دهكردي  ببينم  تا  از پنجره ي دفتر خيابان را نگاه مي كردم 
متفاوت خواهد بود: خيلي. خيلي جدي تر از آنچيزي بود كه تصور مي كردم. مي توانم بگويم به ندرت زني 
را ديده ام كه اين اندازه جدي، و داراي افكاري دقيق و منسجم باشد و اين همه از نظر فكري با هم نزديك 

باشيم. زني توانمند كه خودش مي داند توان رهبري و مديريت بااليي دارد. 

وقتي يك سمند نخودي رنگ از خيابان عبور كرد و زني در صندلي كنار راننده اش نشسته بود، حدس زدم 
كه او خانم دهكردي است. خودرو كمي جلو رفت و ايستاد. شاخه  هاي درختان چنار نمي گذاشتند قسمت 
جلوي خودرو را ببينم. اما وقتي خانم دهكردي با لباس سياه از جلو پنجره رد شد او را كه هرگز نديده بودم 
شناختم. يكي دو ثانيه بعد صداي زنگ در بلند شد. زني با چهره ي سبزه، كشيده و تكيده وارد راهرو شد و 

با صداي جدي گفت: دهكردي هستم. 

كشف متقابل
از همان نخستين لحظات گفتگو مشخص بود كه طرفين در پي كشف دنياهاي يكديگر هستيم. با اين هدف 
مشترك كه زمينه هايي براي همكاري براي ترويج قانون پارلمان در ايران بيابيم. اما اين خانم دهكردي بود كه 
بازي را شروع كرد و نشان داد كه در كارآفريني سرآمد است. به من گفت: مدت هاست كه با هم آشنا هستيم 
اما فقط تلفني. و اولين بار است كه يكديگر را مي بينيم. بعد برايم توضيح داد، بار اول كه با هم تلفني صحبت 
كرديم چند سال پيش بود. من در آن زمان هرگز تصور نمي كردم كه شما اين قدر موفق شويد. اما وقتي اخبار 
كادرها را ديدم مطمئن شدم كه اين ميخ در بتن فرو رفته است و ديگر بيرون نخواهد آمد بلكه بيشتر و بيشتر 
فرو خواهد رفت. من آمده ام به شما تبريك بگويم و مي بايست با يك دسته گل مي آمدم. اما احساس كردم 

نيازي به دسته گل نداريد.

از همين بند اول صحبت هايش دريافتم از تمام كساني كه تا كنون قانون پارلمان را به آنان معرفي كرده ام، اين 
قانون و اهميت آن را بهتر و عالي تر و عميق تر دريافته است. توضيح هاي بعدي او درستي نظرم را تأييد كرد. 

شوهر فيلسوف
آمريكايي جان هاپكينز فلسفه  بود كه در دانشگاه  فيلسوف بزرگي  برايم توضيح داد كه همسرش  ادمه  در 
خوانده بود و سال ها روي افالطون كار مي كرد. عاشق افالطون و تمدن يونان باستان بود. هميشه يك طرف 
ميز كارش مجموعه ي كتاب هاي افالطون بود و طرف ديگرش آخرين ويرايش كتاب دستورنامه رابرت. بعد 



206

به روي جلد ويرايش دهم كتاب كه روي ميز بود اشاره كرد و توضيح داد كه ويرايش قبلي اين را داشت. 
در ادامه گفت: او بيش از ده سال براي من در مورد اهميت كتاب رابرت صحبت كرد و سعي مي كرد به من 
بفهماند كه چرا اگر ملتي با اين قواعد آشنا نباشد يا طبق آن ها عمل نكند وحشي هستند. او معتقد بود ملت ما 
وحشي هستند. احساس كردم اين دقيق ترين نتيجه اي است كه مي شود پس از درك كتاب دستورنامه رابرت 
و تأمل در رفتار ملت ايران به آن رسيد. به همين خاطر با سر نظر همسرش را تأييد كردم و پرسيدم: اسم 
همسرتان چه بود و چرا فوت كرد؟ جواب داد: فريدون سالور، از شاهزادگان قاجار )گفت كه نوه ي يكي از 
شاهزادگان خوشنام قاجار بوده اما من اسم او را فراموش كردم( كه به سرطان مرد و من از آن پس به تركيب 
و چيدمان اتاق ها دست نزده ام. متأثر شدم. بعد از من پرسيد: مي دانيد روي قبرش چه نوشته ام؟ نمي دانستم. 
خودش جواب داد: روي سنگ فبرش نوشته ام شاگرد افالطون و دوست دار عدالت )يا چيزي شبيه به اين(. 

تلقي وكال
بعد به شغل خودش اشاره كرد: يك وكيل كه به شكايات مربوط به قراردادهاي بزرگ رسيدگي مي كند. به 
همين دليل در مجامع تصميم گيري انواع شركت هاي تجاري شركت كرده است و مي تواند دريابد كه قواعد 
مندرج در اين كتاب براي اين مجامع مفيد است. اما اهميت اين كتاب بسيار بيش از مجموعه ي قواعد براي 
اداره مجامع تصميم گيري است. بلكه اين كتاب،  همانطور كه شما در نوشته هايتان توضيح داده ايد، يك كتاب 
فلسفي است كه قانون را آموزش مي دهد. و كشور ما به اين معنا فاقد قانون است و آنچه كه در اين كشور 
جاري است، نه قانون، بلكه احكام شرعي يا احكام طبقه حاكم است كه در پوشش قانون به مردم تحميل 

مي شود. 

برايم باور كردنش بسيار سخت بود كه زني با چنان درك عميق و دقيقي از وضعيت نابسامان قانون در ايران 
صحبت مي كند. وقتي سرمقاله »قانون و شبه قانون« را نوشتم مي دانستم تعداد كساني كه احتماالً آن مقاله را 
خوب درك خواهند كرد از انگشتان يك دست باال نخواهد زد. داشتم به اين نتيجه مي رسيدم كه اين خانم 
دهكردي نيز يكي از همان معدود افرادي است كه كنه مطلب آن مقاله را خيلي خوب درك كرده است. واقعًا 
در همين فكر بودم كه انگار فكر من را خواند و از من پرسيد: فكر مي كنيد چند نفر مقاله »قانون و شبه قانون« 
را فهميده باشند؟ جا خوردم. آيا واقعًا فكر من را خواند؟ يا يك توارد بود؟ و هر دو داشتيم به طور همزمان 
به يك موضوع فكر مي كرديم؟ كمي تأمل كردم و به اين فكر كردم كه واقعًا چند نفر را مي شناسم كه آن مقاله 
را درك كرده باشند؟ دكتر منصوري به ذهنم رسيد كه بعد از دريافت اخبار كادرهاي شماره سه برايم ايميل زد 
كه »كاري كرديد كارستان«. مي دانستم او خالصه كتاب دستورنامه را خوانده است و من اصل آن را هم براي 
او ارسال كرده ام. بنا بر اين احتمالش هست كه او اين كتاب را خوب خوانده باشد. ذهن فلسفي هم دارد. با 

علم هم خيلي خوب آشناست. بنا بر اين يكي از آن افراد مي تواند او باشد. نفر بعدي كيست؟ 

برايم كامالً  محسوس بود كه هركس اين مقاله را بخواند قطعًا چيزهايي از آن درك خواهد كرد. اما اين كه فرق 
عميق قانون با شبه قوانين موجود در ايران را خوب دريابد، خيلي فرق مي كند. مثاًل اطمينان داشتم كه محمود 
حسيني كمال، يا همايون سماطي يا دوستان ديگري كه در اين سطح در اطراف خود مي شناسم به چنين دركي 
از اين قضيه نخواهند رسيد. همانطور كه وقتي براي حسيني تعريف كردم كه كل اعضاء يك سازمان هم با 
اجماع مطلق آراء نمي توانند اصول زيربنايي قانون پارلمان را نقض كنند،  يا در واقع قواعد حافظ اين اصول 
را لغو كنند يا ناديده بگيرند تعجب كرد. چون همه ما اين درك را داشتيم كه بالخره كل اعضاء مطلق يك 
سازمان كه ديگر مي تواند يك تصميم را تصويب كند؟ اما اينكه حتي كل شهروندان يك كشور هم نمي توانند 
حق يك فرد را سلب كنند، چيز ديگري است. به خصوص كه ملتي به چنان درك و مهارتي برسد كه قواعد 
رفتاري مشخصي را هم تدوين كند كه رعايت آن ها حفظ حقوق يك فرد را نيز در كل روند تصميم گيري 
تعريف كرده است به نحوي كه رعايت آن ها حق فرد، غائبان، اقليت،  اكثريت و همه اين ها با هم را تضمين 
كند. اين ها ديگر انصافًا شاهكار است. و وقتي خانم دهكردي صحبت مي كردم كاماًل يقين مي يافتم كه تمام 
اين ها را به طور كامل درك كرده است. به همين خاطر به او جواب دادم: فكر مي كنم بتوانم يكي دو نفري با 
بيابم كه اين مقاله را خوب درك كرده  باشند. حاال مي فهمم يكي از آنان شما هستيد. نفر ديگر نيز دكتر رضا 
منصوري . بعد، خاطره مكاتبه امان را براي او تعريف كردم و گفتم در پاسخ نامه دكتر منصوري نوشتم در چه 
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شرايط روحي اي بودم و چگونه نامه او جانم را روشن كرد. 

در مسير درست
خانم دهكردي بحث را به مسير اصلي بازگرداند تا به اين نتيجه برسد كه ترويج قانون پارلمان بسيار فراتر 
از ارايه صرف قواعد اداره انجمن هاست. اين سطح اول بحث است. سطح هاي عميق تر بحث به ترويج تمدن 
مربوط مي شود. در كشوري كه قانون پارلمان حاكم نباشد آنچه كه جاري است . . . هر دو كمي مكث كرديم 
و من گفتم: شبه قانون است. حكم شرعي است يا اراده طبقه ي حاكم است در پوشش قانون. و مطمئن بودم 
اين همه هم فكري؟ چطور ممكن شده  بگويد.  بود كه خانم دهكردي مي خواست  اين ها همان چيزهايي 
است؟ آيا نوشته هاي من را دارد براي خودم بازخواني مي كند؟ واقعًا نه. چون درست بعد از همين جمالت 
به بيان خاطراتي از همسرش پرداخت كه مدت هاي طوالني متون يونان باستان را براي او مي خوانده است كه 
نشان مي داد ند چطور متفكران يونان باستان براي رسيدن به يك قاعده قانوني مدت ها و چه بسا سال ها با هم 
گفتگو و بحث و تحقيق مي كرده اند. و چطور قانون پارلمان محصول همان تفكر عقلي است كه به اين صورت 
متبلور شده است. مي فهميدم نه،  نوشته هاي من و نظرات شوهرش اين همه با هم نزديك و حتي شبيه هم 
بوده است. همين جا بود كه اين سؤال در ذهنم خليد: گفتگوي با من تا چه اندازه خانم دهكردي را به ياد 
همسرش مي اندازد؟ نكند تناسخي رخ داده باشد؟ به هر حال، درك ما از قانون پارلمان و ماهيت تمدني اي 

كه دارد و اهميت آن براي جامعه امروز بيشتر از اين نمي توانست يكي باشد. به موضوع بعدي پرداختيم. 

ايران چاهك دنياست
اينكه چرا مردم ايران وحشي هستند موضوع بعدي گفتگوي ما بود. خانم دهكردي به اين اشاره كرد كه تعد 
زيادي از دوستان و اقوامش به دست اين حكومت كشته شده اند. اما او ديگر نفرتي از اين ها ندارد. با بيان 
اين نظر مي خواست توضيح بدهد كه اين مردم را - چه حاكم و چه محكوم - قرباني مي داند. من هم با او 
هم  نظر بودم و در تأييد صحبت او گفتم: من هدايت را خيلي انسان شريفي مي دانم. شما مي دانيد كه هدايت 
ايران را چاهك دنيا مي دانست. حتي آرزو داشت بعد از مرگش تمام بدنش به يك دست بدل شود تا بتواند 
ذرات خاكش را در خود جمع كند تا با ذرات خاك اراذل و اوباش قاطي نشود. هدايت از توحش ما مردم 
متنفر بود. اما من فكر مي كنم آگاهي ما نسبت به زمان هدايت ارتقاء يافته است و امروز بهتر درك مي كنيم 
كه ملت ما قرباني سرنوشتي بوده اند كه مجموعه ي شرايط زيستي به آنان تحميل كرده است. روشنفكران ما 
امروز از رمانتيسيم دوران هدايت عبور كرده است و بهتر مي توان چرايي وضعيت مردم را بفهمد و با شانسي 
كه فراينده هاي جهاني در اختيار مي گذارد بكوشد تا وضعيت را اصالح كند. با كمي گفتگوي متقابل هر دو 

به اين نتيجه رسيديم كه در اين زمينه هم كامالً  هم عقيده هستيم. 

مواضع سياسي
آنطور كه تعريف كرد شوهرش معتقد بوده كه گرايش هاي چپ با عدم درك قانون پارلمان و با كنار گذاشتن 
آن، به دامن ديكتاتوري سقوط كردند. در حاليكه حتي عدالت سياسي و اقتصادي نيز فقط از طريق اعمال 

قانون پارلمان مي تواند عملي  شود. 

ما در اين بخش از گفتگوهايمان به سوابق سياسي يكديگر پرداختيم و من در اينجا بود كه دريافتم او در 
رده هاي باال فعاليت داشته است و به توانايي هاي خودش به عنوان يك رهبر واقف است. 

نكات جالب
وقتي صحبت از چاپ كتاب شد من توضيح دادم كه نام دوم كتاب قرار است اين باشد: »قواعد اداره شوراها 
و انواع مجامع تصميم گيري و سازمان هاي انتخابي«. در اينجا بود كهه خانم دهكردي نكته اي گفت كه به ذهن 
من نرسيده بود. او گفت كه وي در مجامع مختلفي شركت كرده است. براي افرادي كه در اين مجامع شركت 
مي كنند اين كتاب و قواعد آن كم ترين اهميتي نخواهد داشت. همين حكم را مي شود در مورد شوراها هم 
صادر كرد. اعضاء اين شوراها بيشتر براي كسب قدرت جهت كسب منافع شخصي در شوراها حضور مي يابند 
به همين دليل اين كتاب براي آنان نيز اهميتي ندارد. من هم با او هم عقيده هستم. پس مخاطب اصلي اين 
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كتاب كيست؟ پاسخ خانم دهكردي اين بود: انسان هاي صادقي كه مي خواهند در ايران يك تمدن انساني خلق 
كنند. شايد برخي از جوانان دانشگاه ها كه ممكن است دنبال چنين آرماني باشند و نيز روشنفكران صادق و 

جدي كه دنبال اصالح واقعي كشور هستند. 

عميق ترين سطح
وقتي خانم دهكردي از سطوح مختلف دستورنامه رابرت صحبت كرد، و ما هر دو در مورد سطح تمدني آن  
هم به توافق رسيديم، احساس كردم شايد برايش جالب باشد كه از سطح فلسفي قضيه  هم كمي صحبت كنم. 
در اينجا بود كه به تجربه ام براي نوشتن يك مجموعه مقاله در نقد برنامه  استراتژيك توسعه ي صنعتي كشور 
اشاره كردم كه ده سال پيش در قطعه سازان خودرو نشريه انجمن قطعه سازان اشاره كردم و گفتم در جريان 
نوشتن آن مطالب بود كه به مطلبي از دكتر سيد جواد طباطبائي اشاره كردم كه گفته بود ما هنوز دستگاه 
مفهومي الزم براي درك بحران را خلق نكرده ايم. از همان تاريخ يكي از آرزوهاي من اين بود كه آيا موفق به 
خلق اين دستگاه مفهومي خواهم شد يا نه؟ بعد براي خانم دهكردي توضيح دادم كه به نظرم اين موضوع يك 
موضوع فلسفي است و تا كسي ذهن فلسفي كاركشته اي نداشته باشد متوجه منظور دكتر طباطبائي نخواهد 
شد. خانم دهكردي در اينجا رشته سخن را به دست گرفت و در تمجيد از دكتر طباطبائي يك سخنراني 
فشرده اما جامع ارايه داد و از من پرسيد آيا تمام كتاب هاي سيد را خوانده ام كه من تمام آن ها را نخوانده بودم 
اما كم و بيش با نظرات او آشنا هستم. بعد با احتياط اين بخش از صحبتم را به اين ترتيب جمعب بندي كردم 
كه فكر مي كنم اين شانس تاريخي نصيب من شده است كه اين كتاب را ترجمه كنم و خوب بفهم و براي 
ترويج آن تالش كنم و در جريان همين تالش هاست كه فكر مي كنم كم كم آن دستگاه مفهومي مورد نياز براي 
فهم بحران دارد در ذهنم شكل مي گيرد. بالفاصله اضافه كردم كه البته، اگر بر اين دخت خشك جوانه اي هم 
بزند معلول گردش افالك است. درست همانطور كه گردش افالك سبب آمدن بهار مي شود و از كنار يك 
تنه ي خشك برگي جوانه مي زند. در اينجا بود كه خانم دهكردي بار ديگر به من تبريك گفت و تأكيد كرد 

كه شما جوانه زده  ايد و ميخ در بتن فرو رفته و فروتر هم خواهد رفت. 

نحوه ادامه همكاري
اخرين محور گفتگو هاي امروز ما نحوه ي ادامه ي همكاري بود. من نخستين شكل همكاري را آموختن كار 
جمعي در چارچوب قانون پارلمان مي دانم. بعد از آن است كه يك گروه مي تواند با صورت گروهي پيش 
برود. به نظر مي رسيد در اينجا تفاوت نظرهايي خواهيم داشت اما بحث بيشتر به پيشنهاد خانم دهكردي به 
نشست بعدي موكول شد چون او مي بايست ساعت يك در جايي در نشستي شركت مي كرد در نتيجه بايد 
مي رفت. هنگام رفتن بود كه تأكيد كرد آقاي حسيني، اين جنبش به نام شما در تاريخ ثبت شده است و شما 

موفق شده ايد. خوب. اين ارزيابي آن هم از سوي چنين كسي، چه نيروي عظيمي را در من احياء مي كند. 

دستاوردهاي ديگر
خانم مهين اربابي از تبريز تلفن كرد. ظاهراً  همراه همان توري كه قبالً خانم رئيسي صحبتش را كرده بود به 
مديريت كاكازاده تبريز رفته اند. تلفني برايم توضيح داد كه در گروه زنانه ده نفره اي كه دارند، 15 فصل از 
خالصه كتاب دستورنامه رابرت را به صورت پاور پوينت تهيه كرده اند و به زودي متن كامل آن را براي 
ارزيابي در اختيار من قرار خواهند داد. بسيار خوشحال شدم. اين گروه ده نفره از زنان تصميم گرفته اند براي 

آموزش قواعد رابرت به ديگران دست به فعاليت هاي جدي بزنند. از او تشكر كردم. 

بعد با خانم رئيسي هم تلفني صحبت كردم. او هم اساسنامه انجمن پارلمانتارين ها را ترجمه كرده است و به 
زدوي به دستم خواهد رساند.  من فرصت را مناسب يافتم تا مسأله اصول قانون پارلمان و عدم امكان نقض 

آن را برايشان توضيح دهم. قرار شد هنگامي كه جاي آرامي مستقر شدند دوباره به من زنگ بزنند. 

نشست گروه معلمان
امروز سه شنبه گروه معلمان با دو مرد جديد در دفتر برگزار شد. آقايي به نام شهسوارزاده و آقاي ديگري به 
نام پور سليمان و خدايي كه يكي دو جلسه در كارگاه شركت كرد و غيبش زد. در سالن ديگر نشست خود 
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را برگزار كردند و با حدود يك ساعت تأخير خانم جوانمردي هم به آنان منتقل شد. فكر نمي كنم در مورد 
قانون پارلمان صحبت كردند. حدس مي زنم بحث رسيدن به نوعي همكاري بين تشكل هاي معلمان است و 
دفتر ما را هم به عنوان يك جاي ناشناخته انتخاب كردند و حتي موقع رفتن نيز عمداً و با فاصله بيرون زدند. 
نوعي خانه تيمي نيمه علني. حتي اگر چنين استفاده اي از دفتر من هم بكنند مخالفتي ندارم. اما قرار بود براي 

آموزش قواعد رابرت برنامه ريز كنند. البته بسياري از آنان كه چنين قصدي را داشتند امروز در سفر بودند. 

بعد از ختم جلسه از من دعوت كردند و من هم در مورد آخرين كشفم حرف زدم: اصول زيربنايي قانون 
پارمان و قواعدي كه حافظ اين اصول هستند و نكته مهم اينكه كل شهروندان يك كشور و كل اعضاء يك 

سازمان نيز با اجماعي مطلق آراء نيز نمي توانند اين اصول واين قواعد را نقض كنند. 

اداره بهتر  موضوع بعدي اشاره به اين بود كه در نخستين سطح مي شود اين قواعد را وسيله اي فني براي 
مجامع و سازمان ها ديد. اما در سطوح عميق تر به آن ها به مثابه تمدن و يا روش تمدن سازي برخورد كرد كه 
در جامعه روابط عادالنه و در نتيجه انساني ايجاد مي كند. البته اين نظرات با واكنش خانم جوانمردي و آقاي 

هاشمي مواجه شد كه ذهن انتقادي اي دارند و اين خيلي عالي است. 

واكنش عبدالحسيني 
امروز عبدالحسيني هم زنگ زد و گفت كه ساعت 4 كه از ستاد بيرون بزند به دفتر خواهد آمد. اما ساعت 4 
زنگ زد تا بگويد كه بايد به كرج برود. همان تلفني مقداري با هم حرف زديم و من البته باز هم مسأله اصول و 
ممنوعيت نقش آن ها توسط كل اعضاء يك سازمان را برايش توضيح دادم و اينكه چطور تا قبل از ترجمه اين 
متن حتي نمي توانستم پيشنهاد »لغو قواعد« را درس بدهم. عبدالحسيني با بزرگواري به توضيح هاي من گوش 
داد و من باز شاهد به ميدان پريدن خروس بي محل درون خود شدم. عبدالحسيني گفت كه فردا چهارشنبه 
به دفتر خواهد آمد تا نظرش را در مورد مجع جلسه قبل بگويد. من گفتم موضوع براي بحث خيلي بيش از 

همان يك مورد است. 

عليپور و تعهدات او
با  راه اندازي حلقه هاي آموزش دستورنامه رابرت  با عليپور گپ زدم.  استفاده كردم و كمي هم  از فرصت 
حضور شورايار هاي منفرد، برگزراي ادامه كارگاه هاي كارشناسان، شركت در آزمون قانون پارلمان و دادن 
گواهينامه در يك مهماني با شركت تمام دست در كاران، از جمله مواردي بود كه از او خواستم با تعهد دنبال 

كند و به قولش وفادار باشد. قبول كرد. 

امروز در جلسه معلمان شنيدم كه مهدي هاشمي به عنوان شهردار تهران معرفي شده است و در روزنامه هايي 
كه دست معلمان بود خواندم كه آقاي مسجد جامعي هم به عنوان رئيس شورا تعيين شده است. هنوز نمي دانم 

چقدر جدي و درست باشد. 

اين روزها مجلس خيلي داغ است. اما من تصميم ندارم به اين بحث ها گوش بدهم. طاقت شنيدن آن ها را 
ندارم. 
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پنجشنبه 24 مرداد 1392
ديروز خبر هاي حمله ارتش مصر براي برچيدن بساط اخوي هاي مسلمان مصري و مذاكرات صلح اسرائيل 
از  نفر  هزار  صد  يك  از  بيش  كشتار  از  بعد  اسد  بشار  وقتي  بودند.  منطقه  خبر هاي  مهم ترين  فلسطين  و 
شهروندانش همچنان قدرت را در دست دارد، چرا سيسي با كشن چند صد نفر بساط اخوان را جمع نكند؟  
در سطح داخلي نيز دو خبر خيلي مهم بود: دستمال كشي هاي نفرت انگيز وزيران روحاني در مجلس فضله هاي 
ملت، و در سطح جنبش كادرها نيز گفتگوي من و عبدالحسيني كه به دستاوردهاي بسيار جالبي منجر شد كه 

در ادامه گزارش خواهم داد. 

نيز  آنان  براي  معلمان در عصر روز سه شنبه و صحبت هاي من  نمايندگان  سازمان هاي  از نشست  گزارشم 
بسيار كوتاه و ناقص ارايه شد. در آن نشست نيز رويدادهاي مهمي بروز يافت كه بر سرنوشت آتي جنبش 
كادرها تأثير خوهد گذاشت. از جمله، ديروز به سايت هاي انجمن هاي معلمان كشورهاي توسعه يافته سزدم 
و سرانجام قانون آموزش بريتانيان را دانلود كردم  كه دو قسمت كامل آن به موضوع  هاي انضباطي دانش آمزان 
پرداخته كه براي معلمان مي تواند بسيار آموزنده باشد و اين سند را در آينده به معلمان معرفي خواهم كرد. به 
همين خاطر، آن ماجراها نيز از زاويه اثري كه بر سرنوشت آينده جنبش خواهد گذاشت، بايد بازنگري شود

كشف مهم
براي  را  بحران  درك  براي  نياز  مورد  مفهومي  دستگاه  كشف  ضرورت  ديگر  بار  آنكه  از  بعد  ديروز  اما، 
عبدالحسيني )و در واقع براي خودم( تشريح كردم و خاطر نشان ساختم كه به نظر مي رسد بعد از آشنايي 
عميق با دستورنامه رابرت به مثابه قانون عدل و عقل، شانس اينكه بتوانيم چنين دستگاه مفهومي را بسازيم 
بسيار زياد شده است، به طور جدي به اين مسأله فكر كردم و در واقع، ديشب براي نخستين بار روي همين 
مسأله خوابيدم و حيرت انگيز اينكه وقتي صبح از خواب بيدار شدم، طبق معمول مي دانستم كه ذهنم حتمًا 
در طول شب به تالش هاي صادقانه خود ادامه داده است و من با كمال خرسندي دريافتم كه سيب قانون 
جاذبه در دامن شانس من سقوط كرده است و ناگهان درك كردم كه جاذبه همان است كه همه  ما احساسش 
مي كنيم: رفتن ميخ در بتن، يا زدن جوانه بر تنه ي خشك )اصطالحاتي كه براي سر برآوردن جنبش كادرها به 
كار برده ايم(. و ما كاري نداريم جز اينكه همين روند را، نه با زبان استعاره، كه با يك دستگاه مفهومي، تشريح 
كنيم. به اين ترتيب، حنبش كادرها در عميق ترين اليه هاي جامعه نيز جريان مي يابد: فهم. تالش خواهم كرد 
در انتهاي گزارش امروز به اين موضوع نيز بپردازم كه فكر مي كنم محور تالش هاي فكري آتي من خواهد بود. 

نمونه اي از يك گفتگوي سازنده
گفتگو با عبدالحسيني، نمونه ي يك ديالوگ يا يك گفتگوي سقراطي است و من البته بايد اعتراف كنم كه 

سازندگي  اين گفتگو ها مديون خصوصياتي است كه بايد در عبدالحسيني جستجو كرد. 

ديروز حدود ساعت چهار بعد از ظهر بود كه تلفني به من خبر داد »ما« چند دقيقه ي ديگر مي رسيم. پرسيدم 
كجا هستيد؟ گفت: خيابان فردوسي. زودتر از زماني كه انتظار داشتم صداي زنگ در خانه بلند شد. حدس 
مي زدم اين »ما« مي تواند عبدالحسيني و عليپور باشد. اما عبدالحسيني تنها بود. تعجبم را از او پنهان نكردم: 
گفتيد »ما«، فكر كردم چند نفري تشريف مي آوريد. به او مجال ندادم كه ذهنش را مشغول اين مسأله كم 

اهميت كند و به داخل هدايتش كردم. 

بحث داغ روز كسب رأي اعتماد از مجلس بي اعتمادان است. مي خواستم بدانم آيا كابينه روحاني رأي اعتماد 
كسب كرده است يا نه؟ عبدالحسيني هم نمي دانست. با اين همه، نخستين قسمت از گفتگو هاي طوالني ما 
كه تا ساعت هشت و نيم شب ادامه يافت، به همين موضوع اختصاص پيدا كرد. تحليل من روشن بود: رفتار 
طبقه سياسي حكومت جمهوري اسالمي نمونه ي بارزي از رفتار مردم خاورميانه است كه بر اساس »موزانه 
مخالفت« عمل مي كنند و نه بر اساس اصول انتزاعي عقلي. خوب. درك اين موضوع براي عبدالحسيني دشوار 
بود به همين خاطر من مجبور شدم به تاريخچه ي آشنايي خود با اين تئوري بپردازم و قضيه را نه از اول بلكه 

برعكس، از آخر بيان كردم:
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كتاب فرهنگ و تعارض در خاورميانه
كتاب  آن ها  در  كه  اسرائيلي خوانده ام  نويسنده ي  يك  از  مقاالتي  اخيراً  كه  دادم  توضيح  عبدالحسيني  براي 
»فرهنگ و تعارض در خاورميانه« را تشريح كرده است. بر اساس نظرات نويسنده ي اين كتاب، تعارض اصلي 
در خاورميانه، تعارض دائمي ميان حكومت آتوكراسي و استبدادي مركزي از يك سو با حكومت هاي قبيله اي 
از سوي ديگر بوده است. در دوران اخير باندهاي قدرت و احزاب فرصت طلب جاي حكومت هاي قبيله اي 
قبلي را گرفته اند. عبدالحسيني نام اين نويسنده را پرسيد. در جواب گفتم اسم او را األن در خاطر ندارم. اما 
يك مردم شناس آمريكايي است و كتاب نيز از سوي يكي از دانشگاه هاي آمريكا منتشر شده كه اسمش را به 
خاطر نسپردم. بعد در ادامه توضيح دادم كه در سرويس  كتاب هاي گوگل نيز هيچ قسمتي از اين كتاب نقل 
نشده است. در نتيجه آگاهي من از مطالب اين كتاب منحصر به مطالب همان نويسنده ي اسرائيلي است. وي 
در نوشته هاي خود كوشيده  است تا تحوالت در منطقه و به ويژه در ميان فلسطيني ها را بر اساس تئوري 
همين كتاب توضيح بدهد. بر اساس اين تئوري، مردم خاورميانه نه بر اساس اصول انتزاعي كه بر اساس 
»موازنه مخالفت« يا »مخالفت متوازن« عملي مي كنند و من حدس مي زنم كه شايد بشود بخش قابل توجهي 
از رفتار ايرانيان را نيز بر اساس همين قاعده »موزانه مخالفت« توضيح داد. با اين مقدمه بود كه به داستان پر 
آب چشم مجلس فضله ها پرداختم و به عبدالحسيني يادآوري كردم كه در جريان انتخابات 1388 مردم نسبت 
به اينكه احتماالً در انتخابات تقلب شده اعتراض كردند و خواهان رسيدگي به اين ادعا شدند و به صورت 
مسالمت اميز و بسيار مدني مخالفت خودشان را بيان كردند. اما اين باند حاكم بود كه با خشونت مردم را 
سركوب كرد. در نتيجه اگر فتنه اي هم بوده، باند حاكم فتنه گر بوده  است. اما حاال، وزيران منتخب روحاني 
بايد تك تك جلو چشم همه مردم جهان عليه فتنه موضع گيري كنند و از مردم تبري بجويند. مي بينيم كه هيچ 
يك از آنان و هيچ يك از اعضاي طبقه سياسي حاكم در جمهوري اسالمي بر سر اين اصل نمي ايستند كه 
مردم حقوقي دارند و همه بايد به اين حقوق احترام بگذارند، در نتيجه، فتنه اي در كار نبوده است و اگر هم 
بوده، يك باند قدرت دست به فتنه گري زده است، بلكه با توجه به وضعيت موازنه مخالفت در ميان باندهاي 
مختلف قدرت است كه تصميم مي گيرند تا مبادا از صحنه ي قدرت حذف شوند.  و بر اساس اين موازنه 
است كه امروز تمام وزيران روحاني به چنين رذالتي سقوط مي كنند )البته به خاطر ندارم كه اين كلمه را در 
حضور عبدالحسيني بيان كردم يا نه(. البته، عبدالحسيني از زاويه ي ديگري ماجراي را تحليل مي كرد. به نظر 
او، وزيران كابينه دارند با هوشمندي از اين تله فرار مي كنند تا قدرت را در اختيار بگيرند و بعد،  هدف هاي 
»موازنه  قاعده ي  تئوري  اتفاقًا  بگويم،  اما  كنم  تأييد  را  او  تحليل  بود كه من  بديهي  پيش ببرند.  را  خودشان 
مخالفت« يا »مخالفت متوازن« نيز همين را مي گويد. اما اين رفتارها بر اساس اصول عقلي و عدلي نيست و 
همين رفتارها هستند كه خالف »قانون« هستند. و بالفاصله به كتاب دستورنامه رابرت كه آنجا روي ميز بود 
اشاه كردم و گفتم: هر وقت از »قانون« سخن مي گويم منظورم »قانون پارلمان« به روايت آن كتاب است و نه 

»شبه قوانين« ديگري كه در كشور جاري و حاكم است. 

تنوع مسير ها
اين مرحله مي شود بحث را در مسيرهاي گوناگون جلو  اين جا رسيد توضيح دادم كه در  به  وقتي بحث 
برد. يكي از آن ها پرداختن به قانون و شبه قانون است. يك مسير ديگر اين است كه من به صورت كوتاه 
تاريخچه ي تئوري هاي مربوط به خاورميانه را توضيح بدهم. يك مسير هم اين است كه از همين جا وارد 
بحث خودمان بشويم و من سعي كنم توضيح بدهم چرا در مقاله »قانون و شبه قانون« نوشته ام كه يقين دارم 
مردم ايران قادر نيستند در چارچوب قانون عمل كنند. و از آنجا به بحث در مورد مجمع هم انديشي عرف 
ببينم عبدالحسيني كدام مسير را  تا  بپردازيم كه موضوع اصلي گفتگوي ماست. كمي مكث كردم  پارلماني 
ترجيح مي دهد. اما به او فرصت تفكر ندادم )يك عيب بزرگ من( و از او پرسيدم: تا آيا شب پيش من مي ماند 
يا نه؟ گفت: نه امشب بايد بروم. پرسيدم: ساعت چند مي خواهي بروي؟ جواب داد: هفت. هر دو به ساعت 
سياهرنگ گردي كه بعد شكسته شدن شيشه ساعت مچي ام به ديوار دفتر آويزان كردم نگاه كرديم. ساعت از 
پنح و نيم گذشته بود و فرصت كم بود. به جاي عبدالحسيني تصميم گرفتم )يكي ديگر از عيب  هاي من(  كه 
كمي به تاريخ نظريات در مورد ايران و خاورميانه بپردازم. در اينجا بود كه كتاب »مباني تاريخ اجتماعي ايران« 
را  به عبدالحسيني دادم و گفتم كه اين كتاب را دكتر رضا شعباني استاد تاريخ دانشگاه ملي نوشته است و 



212

من در كالس هاي درس او شركت داشتم و توضيح هاي او بود كه چشم من را نسبت به گرايش هاي استاليني 
در خصوص تاريخ ايران روشن كرد. عبدالحسيني مشغول تورق كتاب شد و در عين حال به حرف هاي من 
گوش مي داد. برايش توضيح دادم فكر مي كنم اگر كسي در كالس هاي دكتر شعباني شركت نكرده باشد، به 
سختي بتواند عمق و اهميت نكاتي را كه خيلي خالصه در اين كتاب بيان شده است درك كند. بعد تصميم 
گرفتم با تشريح خالصه نظرات ابن خلدون يك بحث مبسوط در مورد خاورميانه را شروع كنم اما متوجه 
شدم زمان بسيار محدود است و ما بايد بخش اصلي گفتگوي خودمان را روي سرنوشت آتي مجمع هم 
انديشي عرف پارلماني متمركز كنيم كه روز يكشنبه آتي برگزار خواهد شد. به همين خاطر فقط به اين نكته 
اشاره كردم كه از همان سال هاي جواني متوجه اين مسأله شدم كه كم آبي در خاورميانه و در ايران مانع از 
آن شده است كه با رشد جمعيت،  توليد و در نتيجه رفاه اجتماعي هم در اين مناطق رشد كند. و يكي از 
محور هاي تالش هاي ذهني من همين بوده است: درك موانع توسعه سرمايه داري در ايران و در خاورميانه. و 

البته، افراد بسيار زيادي در اين زمينه كار كرده اند و مطالب بسيار با ارزشي نيز توليد شده است. 

كالبدشكافي باندهاي قدرت
به تصور خودم - كه مي تواند دقيق نباشد - از همان روزهايي كه با مفهوم »فكر كردن« آشنا شده ام، مي بايست 
به موضوع قدرت و جنگ قدرت در ميان نوع بشر هم عالقمند بوده باشم. آيا درك زود هنگام اين نبرد 
قدرت به ستيز تقريبًا بي پايان مادرم با پدرم بر نمي گردد؟ به خاطر نمي آورم كه مادرم در مورد موضوعي 
با پدرم به توافق رسيده باشد. آيا بسياري از رفتارهاي من تحت تأثير همان مناسبات دوره كودكي نيست؟ 
با رويكردي ديگر، آيا اين خصوصيات را از مادرم به ارث نبرده ام؟ و آيا اين نبرد قدرت در ميان تمام ابناء 
بشر به طور مستمر جريان دارد يا اين هم جلوه اي از رفتار اختصاصي خاورميانه اي هاست؟ در هر صورت، 
يكي از موضوعاتي كه در صدر فهرست موضوع هاي مورد عالقه من قرار داشته همين بوده است. ديروز هم 
به نظرم رسيد براي توضيح بيتشر درك خودم از تئوري »مخالفت متوازن« - در حاليكه تا كنون فقط چند 
جمله در مورد اين تئوري مطالعه كرده ام و آنچه كه مي گويم حاصل تفكرات شخصي است و چه بسا نوعي 
توارد باشد - خوب است به كالبد شكافي باندهاي قدرت بپردازم تا هم تمايز بين قدرت قانوني و قدرت 
غيرقانوني را بهتر فهم كنيم و هم در مرحله بعد به تحليل بعضي از رفتار هاي اعضاء مجمع گروه هم انديشي 
بر اساس اين قاعده بپردازم. به همين خاطر، مسير گفتگو را به اين جهت هدايت كردم و گفتم پرداختن به 
تاريخ اين نظرات و توضيح نظرات دكتر شعباني در اين زمينه بسيار جالب است. اما چون ما تا يكشنبه بايد 
در مورد مجمع آتي به تصميم مشترك برسيم، اجازه مي خواهم كمي در مورد رهبري در باند هاي قدرت و 
تفاوت آن با رهبري در گروه هاي قانوني بپردازم. به نظرم اين موضوع براي عبدالحسيني هم جالب بود. و 
چون حدس مي زدم كه وي با وجود حلقه هاي قدرت در جمهوري اسالمي ايران آشناست بحث را از همين 
جا شروع كردم و گفتم: حتمًا مي دانيد كه اكثر مسؤالن و اعضاي طبقه سياسي جمهوري اسالمي ايران درون 
حلقه هاي قدرت سازماندهي شده اند و اعضاء اين حلقه ها براي خودشان جلسات غيرعلني دارند. اين حلقه ها 
معموالً حول يك شخص قدرتمندي مثل كرباسچي يا مسجد جامعي ايجاد شده است. در اينكه رهبران اين 
حلقه هاي قدرت افراد توانمندي هستند شكي نيست. اما مسأله اين است كه اين ساختار هاي قدرت به روش 
هيأتي شكل گرفته است. به اين معنا، كه مثاًل )تأكيد كردم كه فقط به عنوان مثال نام اين فرد را مي برم( آقاي 
كرباسچي قدرت خودش را از طريق اخم كردن به اين فرد، تحويل نگرفتن آن فرد، لبخند زدن به يكي، باج 
دادن با آن يكي، همدستي غيرشفاف با اين زيرگروه، مخالفت چند نفري با آن چند نفر اعمال مي كند و نه 
در چارجوب قواعد پيچيده ي قانون پارلمان. در نتيجه، هرگز امكان رسيدگي به شكايت فردي كه به عنوان 
مثال با رهبري كرباسچي مخالف باشد وجود ندارد. چون اصاًل فردي مثل كرباسچي در چنين حلقه هايي به 
روش هاي قانون پارلمان انتخاب نشده است كه حاال بشود به آن اعتراض قانوني كرد. بعد از عبدالحسيني 
پرسيدم:  شما اكنون با پيچيدگي و دقت و نيز با عادالنه و شفاف بودن قواعد قانون پارلمان به خوبي آشنا 
شده ايد. آيا به سادگي نمي توانيد تمايزهاي عظيم بين گروهي كه در چارچوب قانون پارلمان تشكيل شده و 
فعاليت مي كند با يك حلقه قدرت در جمهوري اسالمي را متوجه شويد؟ من كه مطمئن بودم به خصوص 
عبدالحسيني حاال و بعد از شركت در كارگاه  هم انديشي و كارگاه كارشناسان قادر است اين تفاوت ها را به 

خوبي درك كند. با سر و با لبخندي حاكي از رضايت تأييد كرد. 
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در ادامه توضيح دادم صرف نظر از اينكه يك گروهي ثبت شده باشد يا نه، اگر گروهي در چارچوب قانون 
پارلمان فعاليت كند، تمام تصميم هايش قانوني است )و باز هم تأكيد كردم منظورم اين است كه طبق قانون 
پارلمان است(، تمام صورتجلسات به تصويب رسيده است و منشي آن ها را طبق قانون امضاء كرده است. 
در نتيجه اگر هر يك از اعضاء گروه در هر لحظه و نسبت به هر تصميم گروه شكايتي داشته باشد،  در هر 
دادگاهي قابل طرح و رسيدگي است. در نتيجه، فرض كنيم كه روزي قرار باشد رئيس اين گروه كه در پارلمان 
كرسي كسب كرده است، روزي مسؤليتي را برعهده بگيرد و عضوي از اين گروه عليه او اقامه دعوا كند. آيا 
به سادگي نمي توان به اين دعوا رسيدگي كرد؟ عبدالحسيني با سر جواب مثب داد. من در ادامه گفتم: تمام 
اين حلقه هاي قدرت، صرف نظر از اينكه در قالب حزب از وزارت كشور مجوز فعاليت گرفته باشند و به 
ثبت رسيده باشند يا نه،  از آنجا كه در چارچوب قانون پارلمان عمل نمي كنند، و از زاويه ي بحث ما،  »قانوني« 
نيستند، باند قدرت محسوب مي شوند. چون اساسًا باند قدرت يعني گروهي كه قدرت در ميان اعضاء آن 
مبتني بر قانون )به معناي قانون پارلمان ( نيست. به اين ترتيب در كل ساختار سياسي جمهوري اسالمي، ما 
يك دفتر رهبري داريم و ده ها و صد ها حلقه هاي قدرت غيرقانوني يا باند هاي قدرت. و تمام اعضاء اين 
باندها منافع عظيم اشان در گرو وجود اين ساختار سياسي غيرشفاف و غيرپاسخگوست. خوب، بر اساس كدام 
تئوري مي توان دوري و نزديكي اين باند ها را به يكديگر توضيح داد؟ و خودم جواب دادم: آن كتابي كه به آن 
اشاره كردم مي گويد: قاعده مخالفت متوازن. يعني اينكه اين باندهاي قدرت طوري روي صحنه ي قدرت كنار 
هم مجتمع مي شوند كه مبادا موازنه به هم بخورد و بخشي از اين گروه ها از صحنه  قدرت به بيرون پرتاب 

شوند. خوب. نتيجه ي اين بازي چه مي شود؟

راستش نكاتي كه در ادامه به آن ها اشاره مي كنم، حاصل تأمالت هنگام نگارش اين گزارش است و اين نكته ها 
را با عبدالحسيني در ميان نگذاشتم. اما فكر مي كنم، در گذر زمان، حلقه ها ي جديد قدرت در جامعه شكل 
مي گيرد چون افراد بيشتري در مي يابند شرط كسب قدرت و ثروت حضور در باند هاي قدرت است. اين 
باندهاي جديد قدرت نيز در مي يابند كه شرط حضور در صحنه دستبوسي خدايگان قدرت و شخص اول 
است )چه شاه شاهان، چه واليت عظما(. در نتيجه جامعه مدام با سربرآورند حلقه هاي جديد قدرت مواجه 
اين حلقه ها،  برآوردن  با سر  قبلي وقيح تراند.  از حلقه هاي قدرت  مي شود كه در چاپلوسي و دستمالكشي 
حلقه هايي كه به داليل مختلف از تيرك خيمه فاصله گرفته اند از صحنه به بيرون رانده مي شوند. اما اين كل 

بازي نيست.

حلقه هاي قدرت از صحنه خارج شده نيز كه ديگر نمي توانند به صحنه برگردند، به مرور حول يك تيرك 
جديد مجمتع مي شوند و مي كوشند تا با سرنگون كردن خيمه كل صحنه  را به هم بريزند و خود در صحنه 
حضور يابند. در نتيجه در جامعه انواع انقالب ها، شورش ها و كودتا شكل مي گيرد تا شايد روي كل باندهاي 
قدرت به گروه هاي قانوني بدل شوند: احزاب سياسي كه در چارچوب قانون )يعني قانون پارلمان(  شكل 
گرفته اند و عمل مي كنند. و اين شرط فقط وقتي حاصل مي شود كه شهروند به معناي قانوني كلمه )يعني قانون 
پارلمان( محقق شده باشد و نظام سياسي نيز طبق قانون )يعني قانون پارلمان(  شكل گرفته باشد و عمل كند. 

كاربر تئوري »مخالفت متوازن« در مورد مجمع
در اين مرحله از بحث بود كه به عبدالحسيني تأكيد كردم من هنوز كتاب »فرهنگ و تعارض در خاورميانه« 
را نخوانده ام، اما بر اساس همان چند بندي كه در مورد اين كتاب خوانده ام،  اين قاعده را اينطور كه تشريح 
كردم درك مي كنم. پس اوالً بايد كتاب را تهيه كنيم و با دقت بخواينم. در مرحله بعد بايد توجه كنيم كه آيا 
اين تئوري با شواهد ما انطباق دارد يا نه؟ و آيا اين تئوري را فقط در مورد تحليل تاريخ خاورميانه مي توان به 
كاربست يا در مورد وضعيت معاصر هم كاربرد دارد؟ خوب. يكي از بهترين عرصه هايي كه مي توان كاربرد 

اين تئوري را به آزمون گذاشت، رفتار اعضاء در مجمع گروه هم انديشي است. 

وقتي به اين ترتيب مسير بحث بعد از اين مقدمه طوالني به سمت مجمع تغيير جهت داد با تأكيد گفتم: 
تجربه هاي من، چه در مورد كارگاه هم انديشي و )خطاب به عبدالحسيني( چه در مورد كارگاه شما كارشناسان، 
و چه ساير كارگاه ها، ترديدي باقي نمي گذارد كه ما قادر نيستيم بر اساس قواعد انتزاعي عمل كنيم. و بعد براي 
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آنكه خيال عبدالحسيني را راحت كنم و جاي هيچ شكي برايش نگذارم ادامه دادم: بهترين شاهد اين مدعا 
خود من هستم. بيش از هفت سال است كه دارم روي اين موضوع كار مي كنم. سوادم نسبت به قواعد قانون 
پارلمان از همه شما بيشتر است. كم تر از هيچكدام شما در اين زمينه تالش نكرده ام. اما در تمام اين مدت 
حتي يك قدم، حتي يك اپسيلون جلو نيامده ام. عبدالحسيني تعجب كرد و بالفاصله براي رفع تعجب او گفتم: 
از همان روز هاي اول مي دانستم كه رئيس نبايد در اشاره به خودش از مرجع اول شخص مفرد استفاده كند. 
خدا مي داند چقدر تمرين كردم. حتي مدت ها هنگام نوشتن خاطراتم به جاي »من« از كلمات ديگري استفاده 
مي كردم. اما يك ذره هم افاقه نداشته است. به عنوان يك نمونه ديگر، از همان اول مي دانستم كه قطع كردن 
سخن ديگران جز در موارد خاص غيرقانوني است اما هميشه و بيش از همه سخن ديگران را قطع مي كنم.  
و حتي اذعان دارم كه همين رفتارهاي غيرقانون من يكي از عوامل اصلي بحران در گروه هم انديشي عرف 
پارلماني است. در اين صورت سؤال اين است: آيا مي توان بر اساس قاعده »مخالفت متوازن« رفتار اعضاء 
مجمع را توضيح داد يا نه؟ به عالوه، سؤال اصلي اين است، چرا ما قادر نيستيم در چارچوب قواعد انتزاعي 
رفتار كنيم؟ و مهم تر، براي اين كار چه بايد بكنيم؟ چگونه مي توانيم رفتار خود را تغيير بدهيم؟ مي بينيد كه 

موضوع سواد قانون پارلمان مطرح نيست. بلكه موضوع تغيير رفتار است كه به تمرين نياز دارد. 

تمام اين مدت عبدالحسيني با اشتياق و با كنجكاوي به صحبت هاي من گوش مي داد. اما وقتي احساس كرد 
كه گفتگو به مجمع هم انديشي عرف پارلماني رسيده، وقت خواست تا او صحبت كند. با كمال ميل استقبال 

كردم و او به نقل خاطرات خود از خواستگاري اش پرداخت. 

ضرورت گفتگو براي مفاهمه
از يك  براي خواستگاري  را  او مي خواهد كه نظرش  از  مادرش  تعريف كرد كه روزي  برايم  عبدالحسيني 
دختر به او بگويد. وي در پاسخ مي گويد: من چه بگويم مادر؟ وقتي من هنوز هيچ چيزي در مورد اين دختر 
او در جواب  نه؟ و  يا  از ظاهرا دختر خوشش مي آيد  آيا  مادرش مي پرسد:  بگويم؟  نمي دانم چه مي توانم 
مي گويد: من يك جوان هستم با تمايالت زياد. از يك پيرزن هم ممكن است خوشم بيايد. اين كه نمي تواند 
از دختر  نظر صحبت كند و در همين صحبت هاست كه  با دختر مورد  قرار مي شود  باشد. سرانجام  معيار 
مي خوهد تا انتظاراتش را از همسر آينده اش بيان كند. و خودش نيز انتظارات خودش را از همسر آينده اش 
بيان مي كند و در جريان همين گفتگو ها متوجه مي شود كه دختر مورد نظر دختر عاقل و خردمندي نيست 
چون نمي داند كه در زندگي چه مي خواهد. من او را تحسين كردم كه از همان جواني هم انسان عاقلي بوده 
است و به او گفتم كه احتماالً  اين خصوصيت از مادر به او رسيده است؟ او تأييد كرد و در ادامه گفت كه به 
همين ترتيب با يك دختر ديگر نيز صحبت كرده و سرانجام توانسته است در سومين مورد گفتگو ها همسرش 
را انتخاب كند. من از او اجازه خواستم تا صحبتش را قطع كنم و بگويم در مورد هدفش از اين مقدمات 
حدس بزنم. او قبول كرد و من گفتم: فكر مي كنم از اين مقدمه مي خواهي اين نتيجه را بگيري كه بهتر است با 
تغيير كارگاه با مجمع موافقت كنم؟ گفت: بله. در جريان همين گفتگو هاي داخل كارگاه است كه ممكن است 
اعضاء به شناخت بهتري از قواعد پارلمان برسند. در جواب به او گفتم: حاال مطمئن شدم كه شما »يادآوري« 
را نخواند ه ايد و آن را با مطلب ديگري اشتباه مي گيرد. چشم هايش را گرد كرد و ابروهايش را باال كشيد و با 
تعجب گفت: ولي من خوانده ام. گفتم اگر خوانده باشيد كه بايد به خاطر داشته باشيد كه من هم در آن سند 

اعالم كرده است كه در فراخوان مجمع آتي اين پيشنهاد را ذكر مي كنم تا به رأي گذاشته شود. 

من بلند شدم و ضمن آنكه دنبال در ماشين دنبال پوشه اي مي گشتم كه اين پرونده را در آن صبط كرده ام 
برايش توضيح دادم من هيچ مخالفتي با اين پيشنهاد ندارم. به همين دليل قرار است در فراخوان مجمع آتي 
پيشنهادي را كه آقايان بني اسدي و شهرياري در مجمع قبلي داده اند همراه اخطار قبلي مطرح كنم تا در اين 
نشست بررسي شود. بعد براي عبدالحسيني توضيح دادم علت اين كه تصميم گرفته شده در مجمع قبلي 
غيرقانوني است اين است كه اين پيشنهاد يك پيشنهاد با ماهيت آئين نامه اي است و طرح آن مستلزم اخطار 

قبلي است تا حقوق غائبان نقض نشده باشد. 
بعد براي وي توضيح دادم كه پيشنهادي كه مطرح مي شود تعويق مجمع به مدت حدود 2 ماه است تا در اين 
فاصله اعضاء گروه هر طور كه خواستند خودشان در يك كارگاه و به روش آموزشي قواعد دستورنامه را 
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فرا بگيرند و مجمع بعدي در 2 ماه ديگر برگزار شود. بعد تأكيد كردم كه من خودم نيز به اين پيشنهاد رأي 
خواهم داد. احساس كردم خيال عبدالحسيني راحت شد. چون فكر مي كرد كه من با نفس اين پيشنهاد مخالفم.

بي طرفي رئيس در برابر پيشنهاد ها
من در ادامه براي اثبات بي طرفي خود نسبت به ماهيت پيشنهادها، به پيشنهاد قبلي شهرياري مبني بر تشكيل 
جلسه اي براي رسيدگي به علت عدم حضور اعضاء اشاره كردم و گفتم براي من كه شب و روز به اين مسائل 
فكر مي كنم كامالً  واضح است كه چرا بعضي ها در جلسه شركت نمي كنند. بنا بر اين مثل روز روش بود كه 
حتي افراد وقت اين را هم كه در يك نشست جداگانه شركت كنند نخواهند يافت. اما من فقط طبق دستورنامه 
نظر مخالفتم را گفتم و به آن رأي ندادم و ديديم كه شهرياري توانست حتي جلسه را برگزار كند و من هم 
به خودم اجازه ندادم حتي اشار ه اي به اين شكست بكنم. چون اين كار غيرقانوني است. در اين مورد هم،  
تمام بحث من با بني اسدي و شهرياري ان است كه در چارچوب قانون عمل كنند و هر پيشنهادي كه دوست 

دارند در چارچوب قواعد ارايه دهند و شهرياري به ويژه اين كار را نمي كند. چرا؟ 

عمداً مكث كردم تا عبدالحسيني فرصت بيابد به اين موضوع فكر كند. راستي چرا؟ برايش توضيح دادم كه 
روز شنبه ي همين هفته آقاي گلسرخي به من زنگ زده و به من مي گويد: آقاي شهرياري گفته كه آقاي حسيني 
را پياده كرديم! بعد در چشم هاي عبدالحسيني خيره شدم تا اثرات اين پيروزي شهرياري را در آن ها ببينم. 
بعد با او گفتم: مي بينيد؟ احساس مي كنند دارند من را پياده مي كنند! يعني همان قاعده »توازن مخالفت«. در 
حاليكه همه ي تالش من اين است كه تمام اعضاء گروه در چارچوب قانون عمل كنند و نه بر اساس قاعده 
توازن مخالفت! احساس كردم عبدالحسيني گيج شده است و نمي تواند بين قاعده توازن مخالفت و پيشنهاد 
براندازي مجمع رابطه اي برقرار كند اما بسيار كنجكاو است كه از اين رابطه سردرآورد. اين فرصت خوبي به 

من داد تا باز رشته سخن را به دست بگيرم. 

لحن صحبتم را تغيير دادم تا معلوم باشد وارد يك عرصه ديگر شديم. بعد به عبدالحسيني گفتم: به خاطر 
داريد كه آقاي شهرياري چند بار در مجمع گفت كه داود متوجه منظور من نمي شود. به خاطر داريد يا نه؟ به 
خاطر داشت. گفتم: حاال فهم خودم را از منظور شهرياري توضيح مي دهم و شما داروي كنيد كه آيا منظور 
او را فهميده ام يا نه. موافقيد؟ موافقت كرد. و من در توضيح گفتم: در تمام مدتي كه من از شهرياري و بني 
اسدي مي خوام تا در چارچوب قواعد دستورنامه عمل كنند، حرف شهرياري است كه : آقاي حسيني، ما اصاًل 
نمي خواهيم كه اين نشست يك مجمع باشد تا مجبور باشيم در چارچوب قواعد رفتار كنيم. اما شما باز هم 
اصرار داريد كه ما در چارچوب قواعد رفتار كنيم. مكث كردم و در حاليكه در چشم هاي عبدالحسيني خيره 
شده بودم به مكثم ادامه دادم. عبدالحسيني لبخند زد. به اين معنا كه: بله، منظور شهرياري را فهميد ه ايد. در 
ادامه گفتم: اما حرف من چيست؟ من مي گويم، از روز اولي كه شما را دعوت كردم قرار بود كه در چارچوب 
قواعد اين كتاب عمل كنيد و در تمام بيست و هفت نشست قبلي نيز از شما خواسته ام و اصرار داشته ام كه 
در چارچوب همين قواعد عملي كنيد و بايد عمل كنيد. اين هم حرف من است. بعد از او پرسيدم: اختالف 

روش شد؟ جوابش مثبت بود. 

داليل طرفين
در ادامه براي وي توضيح دادم اگر قرار باشد من براي ادعاهاي خودم دليل بياورم صدها دليل قابل ارايه دارم. 
از جمله، و به عنوان يك نمونه ي مهم، به برخورد دكتر معين در نخستين نشست اشاره كردم كه بعد از اعالم 
تاريخ نخستين نشست، توسط منشي اش از من خواست كه نخستين مجمع را به اين دليل كه وي نمي تواند در 
آن شركت كند دو هفته به تعويق بياندازيم كه من زير بار نرفتم و به جمالي گفتم ممكن نيست من تن به چنين 
تصميمي بدهم. بعد تأكيد كردم كه طبق دستورنامه رابرت مجمع بايد درست در روز تعيين شده برگزار شود 
و اگر دكتر معين نمي تواند در مجمع شركت كند بايد طي بيانيه اي از حاضران عذر خواهي كند چون او يكي 
از برگزار كنندگان و دعوت  كنندگان نشست بوده است. البته، دكتر معين در نخستين نشست شركت نكرد و 
عذر خواهم هم نكرد اما مجمع در زمان اعالم شده برگزار شد. و اتفاقًا موضوع درس همان نخستين نشست 
نيز »نشست هاي توده اي« بود كه طي آن مهم ترين قواعد نشست هاي توده اي را توضيح دادم و گفتم قرار است 
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هر قاعده اي را كه من توضيح مي دهم طبق همان قاعده هم عمل شود. اين روند ادامه داشت تا شما به مجمع 
آمديد و خود شما هم شاهد هستيد كه در تمام اين نشست ها قواعد قانون پارلمان را رعايت كرده ايم. از جمله 
همين كه تعداد الزم براي نصاب را از شش نفر به چهار نفر كاهش داديم تا بتوانيم به كارمان در چارچوب 
قواعد ادامه دهيم. اگر تمام اين نشست ها مجمع نبوده است پس اين كارها چه معنايي دارد؟ مكث كردم و 
از او پرسيدم: آيا داليل من قانع كننده هست؟ قبول كرد كه قانع كننده است. بعد پرسيدم: پس چرا شهرياري 
مي خواهد قواعد را به هم بريزد؟ مكث كردم و ذهن عبدالحسيني واقعًا شروع كرد به كند و كاو براي يافتن 
توضيح اين سؤال. اما من باالفاصله گفتم: يك قاعده اين است كه نيت خواني ممنوع است. بنا بر اين ما حق 
نداريم در مورد نيت او كنجكاوي كنيم. اما خودش مي گويد كه چون با قواعد پارلمان آشنا نيست، مي خواهد 
در چند كارگاه آموزشي شركت كند تا بتواند با اين قواعد بهتر آشنا شوند و بعد در چارچوب قواعد مجمع 
بازي كند. آيا منظور او همين است يا نه؟ عبدالحسيني تأييد. گفتم: بسيار خوب. آيا نمي شود خواست خود را 
از طريق همين قواعد مجمع پيش ببرد و همان پيشنهادي را مطرح كند كه من به عنوان نمونه در مجمع آخر 
مطرح كردم؟ مي بينيم كه راه حل بسيار ساده است. اما شهرياري مي خواهد كافه را به هم بريزد و قواعد بازي 

را به هم بزند و اتفاقًا اينجا جايي است كه كمك شما الزم است. 

كمك  مورد نياز
در اين قسمت از گفتگو براي عبدالحسيني توضيح دادم بهترين كسي از ميان اعضاء كه در اين شرايط مي تواند 
كمك كند تا مجمع گروه هم انديشي از اين بحران خارج شود شما هستيد. بعد، برخي از خصوصيات مثبت او 
را بدون هيچ اغراقي بر شمردم: سرعت انتقال، هوشياري، تعهد عميق، آشنايي خوب با قواعد، رفتار عاقالنه، 
شخصيت قوي براي كنترل رفتار خود، همه مزايايي است كه عبدالحسيني دارد اما تمام اين خصوصيات را 
ساير اعضاء ندارند. اما كمك مورد انتظار چيست: خيلي ساده: هر جا من خطا كردم اخطار دستور بدهيد 
و سعي كنيد و به رئيس كمك كنيد تا بحث ها در چارچوب قواعد جلو برود. به عالوه، مسؤليت دفاع از 
ضرروت رعايت قانون پارلمان را شما بر عهده بگيريد تا رئيس مجبور نشود با اعضاء درگير جدال لفظي شود. 

اين درخواست من از شماست كه به خاطرش به شما زنگ زدم و خواهش كردم به اينجا بياييد. 

قضيه  شترمرغ
بديهي بود كه عبدالحسيني با پيشنهاد من موافقت كند و كرد. اما سؤال جالبي را هم مطرح ساخت: خوب. 
اگر پيشنهاد رأي بياورد و مجمع به تعويق بيافتد شما كارگاه را برگزار خواهيد كرد؟ من گفتم: سؤال خيلي 
خوبي را مطرح كرديد. اگر از من بخواهند كه به عنوان مربي بار ديگر مسؤليت قبول كنم بديهي است كه به 
آنان بگويم: من همان روش قبلي خودم را دنبال خواهم كرد. بعد لحنم را عوض كرد و توجه عبدالحسيني را 

به ظلمي جلب كردم كه افرادي مثل شهرياري در حق مربي خود روا مي كنند. 

به او گفتم بيش از يكسال است كه دارم با تمام وجود و بدون چشم داشت يك ريال دستمزد بيشترين نيروي 
خود را صرف آموزش و تمرين اين قواعد مي كنم. بعد به آقاي شهرياري مي گويم: چرا اين قواعد را رعايت 
نمي كنيد؟ جواب مي دهد: بلد نيستم. بعد من مي پرسم: چرا ياد نمي گيريد؟ جواب مي دهد: چون شما مربي 
خوبي نيستيد! مكث كردم و بعد گفت: توجه مي  كنيد؟ نمي گويد: معذرت مي خواهم، سرم شلوغ است، سنم 
باالست، درس ها را نخوانده ام،  بلكه با صراحت مي گويد: ياد نگرفته ام چون تو بلد نيستي به من درس ياد 
بدهي! فكر مي كنم عبدالحسيني عمق قضيه را درك كرد. اما ضربات من ادامه داشت. گفتم: اين همه تالش 
مي كند تا به قول خودش »حسيني را پياده كند« و مجمع را براندازد. جاي آن چه مي خواهد بگذارد؟ كارگاه. 
بسيار خوب. چه كسي قرار است اين كارگاه   را اداره كند؟ من؟ در اين صورت، بديهي است كه من به همين 
روش خودم كار را ادامه خواهم داد. چطور اين آقايان توقع دارند كه من آنطور كه آنان مي خواهند درس 

بدهم؟ در اين صورت، ديگر من معلم يا مربي نيستم. آنان مربي هستند. آيا اين توهين به من نيست؟ 

در اينجا بود كه عبدالحسيني براي بيان منظور خود از قضيه ي شترمرغ استفاده كرد و گفت: اين كه مجمع 
تصميم گيري هم مجمع باشد و هم يك كارگاه آموزشي، آدم را ياد قضيه ي شترمرغ مي اندازد. قضيه شتر مرغ 
را نمي دانستم. توضيح داد هروقت به شترمرغ مي گويند بار ببر مي گويد من مرغم و هروقت از او مي خواهند 
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پرواز كند مي گويد: من شترم. كارگاه و مجمع توأمان نيز انگار قضيه ي شترمرغ شده است. من او را تشويق 
كردم و گفتم اتفاقًا به نكته مهمي اشاره كرديد. و من در جريان كارگاه كارشناسان بود كه متوجه اهميت »سوآل 
پارلماني« شدم و پي بردم كه هر مجع تصميم گيري اساسًا يك كارگاه آموزشي هم هست. چرا؟ چون فرض بر 
اين است كه رئيس بايد تمام قواعد قانون پارلمان، قوانين ملي، آئين نامه هاي سازمان و مقرار اجرايي را بداند 
و حتي با مجموعه ي تصميم ها و مصوبات قبلي مجمع نيز آشنا باشد تا هرگاه عضوي در اين زمينه ها سؤالي 
داشت بتواند جواب او را بدهد. بعد از آشنايي با اين سازوكار تعبيه شده در قانون پارلمان بود كه دريافتم 
اساسًا درس دادن جداگانه قانون پارلمان بي مورد است و كافي است اعضاء عادت كنند هرگاه در جريان 
مجمع مي خواستند دست به يك اقدام پارلماني بزنند كه قاعده ي آن را نمي دانستند بايد از رئيس بپرسند و 
رئيس هم مكلف است جواب او را بدهد. اطمينان دارم - البته به شرطي كه فراموش نكند - منظورم را به 

خوبي درك كرد و ما سراغ موضوع هاي ديگر رفتيم.

مردم وحشي
يكي از موضوعاتي كه در گفتگوي ما مطرح شد،  تجربه آشنايي با خانم دهكردي و نظرات شوهر متوفاي وي 
در مورد دستورنامه رابرت بود. من نكات مهم صحبت هاي خانم دهكردي را كه گزارش مفصل را را قبالً  ارايه 
داده ام، براي عبدالحسيني بيان كردم. مهم ترين اين موضوع ها تالش براي توضيح تفاوت هاي اساسي قانون و 
شبه قانون است كه افراد به سختي متوجه آن مي شوند. موضوع بعدي توضيح اين مطلب باز هم دشوار بود كه 
چطور قانون به معناي درست اين كلمه يعني انسانيت،  عدالت و تمدن، و اينكه چطور مي شود در جامعه اي كه 
»قانون« - باز به معناي درست آن - حاكم نباشد،  آن جامعه يك جامعه وحشي است و چطور ايران ما امروز 
يك جامعه وحشي است و آدم ها بدون آنكه خودشان بخواهند يا حتي بدانند در توحش زندگي مي كنند. در 
اين قسمت از بحث بود كه براي عبدالحسيني توضيح دادم تصميم گرفتم فقط از رفتارهاي اعضاء گروه در 
آخرين مجمع يك كتاب حدود 200 صفحه اي بنويسم كه عنوانش را هم انتخاب كرده بودم: كالبد شكافي 
ظلم هاي مظلومانه. اما از جمله به اين دليل از نوشتن آن صرف نظر كردم كه ديدم اعضاء اين گروه از طريق 
خواندن نمي توانند چيزي ياد بگيرند يا الاقل اين چيزها را نمي توانند ياد بگيرند. بعد چند مورد از ظلم هاي 
معصومانه اعضاي گروه را برايش تشريح كردم. از جمله، اينكه شهرياري و دكتر بني اسدي اخطار قبلي داده  
بودند كه مي خواهند پيشنهاد تغيير ساعت شروع جلسه و روز برگزاري جلسه را مطرح كنند اما هر دو حتي 
به صرافت اين هم نيافتادند كه چنين اخطار قبلي اي داده اند و حتي خواستار طرح اين پيشنهاد هم نشدند. 
بعد فلسفه اخطار قبلي را براي عبدالحسيني شرح دادم و آنجا بود كه جنبه ي ظالمانه بودن اين رفتار اين دو 
بزرگوار را درك كرد. نكته بعدي اين بود كه آقاي شهرياري به بني اسدي گفت مي خواهد پيشنهاد تغيير 
ساعت جلسه از صبح به عصر را بدهد. اما وقتي بني اسدي با حركات صورت خود از او خواست از اين كار 
منصرف شود، اين پيشنهاد را عليرغم اخطار قبلي مطرح هم نكرد. به رغم توضيح هايي كه دادم عبدالحسيني از 
به كار بردن لفظ »مردم وحشي« خيلي استقبال نكرد و من هنوز احساس مي كنم عمق توحش و عمق تفاوت 

قانون و شبه قانون را هنوز درك نكرده است و گرنه قصد توهيني در كار نيست. 

يكي ديگر از نكاتي كه به نقل از خانم دهكردي نقل كردم نظر او در مورد عنوان كتاب بود. به نظر خانم 
دهكردي اعضاء شوراها و مجامع فعلي مخاطبان واقعي اين كتاب نيستند. در نتيجه بايد در انتخاب عنوان و 
طرح روي جلد كتاب به اين نكته توجه كنيم. واكنش عبدالحسيني به اين نظر خيلي جالب بود. او گفت كه 
كتاب را براي اعضاي شوراياري ها خريداري كرده است و معتقد است كه حتي اگر شوراياري ها فقط اين 
كتاب را تورق كنند و با عناوين آن  هم آشنا شوند،  ارزشش را دارد. من كه البته از اين بابت بسيار خرسندم. 
به خصوص متوجه شدم كه عبدالحسيني اصرار داد كه تعداد اعضاء مجمع را افزايش بدهيم و فكر مي كنم در 

فكر اين هست كه براي شوراياران برجسته  نيز با همكاري عليپور كارگاهي برگزار كند. 

تفكر عقلي
يكي از موضوع هاي مورد عالقه ما دو نفر تعمق در موانع توسعه تفكر عقلي در ايران است. در نشست قبلي 
در اين مورد با هم حرف زديم و قرار شد من كتاب هايي در اختيار عبدالحسيني قرار دهم. كتاب »نقد تفكر 
فلسفي غرب« نوشته اتين ژيلسون را به او دادم و گفتم كه شايد اين كتاب را بيش از 20 بار خوانده باشم 
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و معشوقه ي من است كه هر از گاه با او معاشقه مي كنم. بعد برايش توضيح دادم كه تفكر و روش عقلي در 
هر قلمرو اي تبلوري دارد. از جمله در قلمرو حق تعيين سرنوشت، قانون پارلمان تبلور عقل و عدل است. 
در قلمرو تفكر فلسفي، منطق  و در قلمرو عرفان، كتاب فلسفه و عرفان كمك خواهند كرد تا با تفكر عقلي 

بهتر آشنا شويم. 

كليد وفقيت
موقعي كه با عبدالحسيني خداحافظي مي كردم كليدي فرضي را در كف دستش قرار دادم و با تأكيد گفتم كليد 
موفقيت مجمع هم انديشي عرف پارلماني براي گذار از اين بحران در دست توست و نه در دست من. پس 
تمام كوشش خود را به كار بگير و اگر تا نشست بعدي نتوانستيم بار ديگر يكديگر را ببنيم به خاطر داشته 
باش كه در مورد خطاهاي من اخطار بدهي و تمام تالش خودت را به كار ببندي كه نشست در چارچوب 
قواعد جلو برود و رئيس درگير مجادله لفظي با اعضاء نشود. قول داد چنين كند و رفت و قرارمان افتاد به 

شنبه ساعت دو. 

عقب افتادن كيخسروي
در وسط گفتگوهاي ما كيخسروي زنگ زد بيشتر براي احوالپرسي. بعد به وضعيت مجلس اشاره كرد كه طبق 
آئين نامه عمل نمي كنند يا آئين نامه اشان اشكال دارد. بعد به من پيشنهاد كرد كه مطلبي در اين زمينه بنويسم. 
در اينجا بود كه دريافتم در اين مدتي كه او در مجامع شركت نكرده، چقدر از در عمومي در جنبش كادرها 
عقب افتاده است. ما مرز هاي قانون و شبه قانون را هم در نورديده ايم او هنوز دل به اين مجلس فضله پرور 
دارد. ديروز به او قول دادم كه پيشنهاد تغيير ساعت اجالس به بعد از ظهر را مطرح به جاي او مطرح خواهم 
كرد. اما در طول ديشب به اين نتيجه رسيدم بهتر است رئيس جلسه اين مسؤليت را قبول نكند. امروز صبح 
به او زنگ زدم و برايش توضيح دادم كه چرا خوب است اين پيشنهاد را رئيس مطرح نكند و او هم قبول كرد 
و به طور كلي از تالش براي تغيير دادن ساعت اجالس صرف نظر كرد. بعد از اين گفتگو ها بود كه احساس 
كردم دلم براي او دچار شفقت شده است. به او گفتم به اين خاطر كه  در كارگاه ها حضور پيدا نمي كني از 
سايرين خيلي عقب افتاده ايد. چون در جريان همين كلكل كردن هاست كه ما چيز ياد مي گيريم. به همين 
خاطر اگر نمي تواني بر نام هايت را دست كاري كني شايد خوب باشد گروهي از دوستان را سازماندهي كنيد تا 
يك كارگاه آموزشي ديگر را ه اندازي كنيم. و همين جا بود كه براي اولين بار به نكته ي جديدي اشاره كردم. 

فقدان صالحيت 
در ادامه به او گفتم تمام افرادي كه در مجمع هم انديشي عرف پارلماني هستند لزوماً  صالحيت حضور در 
مجمع ملي را ندارند. به همين خاطر شايد مجمع ملي را با دعوت از بهترين هاي كارگاه هاي مختلف دعوت 
كنيم. در نتيجه اگر در مجمع هم انديشي هم نتواني حاضر شوي مي تواني از يك كارگاه ديگر به مجمع دعوت 

شوي. البته، فكر نمي كنم كه متوجه موضوع شده باشد. 

ختم كالم امروز
در آغاز اين گزارش قول دادم با جزئيات بيشتري دستاوردهاي نشست معلمان را كه عصر سه شنبه در دفتر 
برگزار شد و من در آن سخنراني كردم توصيف كنم. به عالوه،  قول دادم دستاوردهايم در مورد خلق دستگاه 

مفهومي براي فهم بحران را هم بنويسم. اما خيلي خسته شدم. بماند براي بعد. 
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جمعه 25 مرداد 1392
ديروز مجلس فضله ها به جز سه وزير آموزش و پرورش و آموزش عالي و ورزش به ساير وزراي روحاني 
رأي اعتماد داد. در وب  سايت ها خواندم نجفي و ميلي منفرد هم به اندازه الزم و كافي از جنبش سبز فاصله 
گرفتند اما باز هم رأي اعتماد نگرفتند. به اين ترتيب دو نفري كه ممكن است در سطح كابينه تا حدي با قانون 

پارلمان آشنا باشند به كابينه راه نيافتند. 

از وقتي اخبار حكومت اسرائيل را دنبال مي كنم و از وقتي متوجه شدم كه اعضاء كابينه انگليس عضو مجلس 
هستند و نخست وزير آنجا رئيس فراكسيون اكثريت مجلس هم هست، تقريبًا اطمينان يافته ام كه كل ماجراي 
اشكاالت  داراي  مي گيرد،  ايران صورت  سياسي  نظام  در  كه  روشي  به  اعتماد  رأي  گرفتن  و  وزرا  معرفي 
اساسي است. درست مثل نصاب در شركت ها كه از دوسوم شروع مي شود و در مرحله سوم به هر تعداد 
مي رسد: حماقت محض. دلم مي خواست مجمع ملي خيلي سريع تر از حاال، هر چه زودتر سازمان مي يافت 
تا مي توانست مطالعه در مورد اين جور مسائل اساسي را در دستور كار خودش مي گذاشت. اما به نظر اميدي 
به اين گروه نيست. به همين خاطر بايد از همن حاال خودم براي اين جور مطالعات خودم برنامه ريزي كنم 

و نتايج را به مجمع ملي )اگر گوش شيطان كر( تشكيل شد ارايه دهم. 

در همين راستا به عنوان نمونه، چند ساعتي قانون آموزش انگليس را مطالعه كردم. سند بسيار با ارزشي است. 
يك بخش و دو قسمت آن به تنبيه دانش آموزان اختصاص داده شده است. تصميم گرفتم اين سند را در 

اختيار معلمان بگذارم. احساس كردم زود است. گذاشتم براي بعد. 

روي عبدالحسيني دبير ستاد اجرايي شوراياري ها هم براي پژوهش در مورد ساختار شهرداري ها و شوراهاي 
شهر مي شود حساب كرد. نه در قلمرو پژوه، چون متأسفانه زبانش خوب نيست. بلكه در قلمرو اجرا و آماده 

سازي شرايط. 

در اين ترديد ندارم كه انتخاب وزرا و تشكيل كابينه و گرفتن رأي اعتماد ما هم مثل شطرنج بازي ما »برره اي« 
است. يعني فقط ظاهرا كار شبيه كار عقالست. 

كار روي صفحه آرايي كتاب
چند روزي است )از چند هفته هم گذشت!( كه قرار است ترجمه نهايي كتاب ها را دست بگيرم و به ناشر 
نمايه سازي، فهرست سازي، شماره صفحه و بخش و فصل خودكار درست  ابزار  با  اين مدت،  بدهم. در 
كردن آشنا شده ام. اما هرچه مي گشتم نمي توانستم براي شماره خط سازي راه حل بيابم. امورز دريافتم كه 
اين ديزاين يك نسخه باالتر اين دانش فني را دارد. اما هنوز موفق نشده ام در صفحات كتاب ارجاع هوشمند 
درست كنم. بايد نسخه هاي باز هم باالتر را نگاه كنم و اگر نيافتم بروم سراغ ترجمه. دانش فني نمايه سازي 
اين امكان را فراهم مي سازد كه يك نمايه عالي براي مخاطبان ايراني ايجاد كنم كه با چشم به هم زدني بتواند 

هر موضوعي را در كتاب بيابند. 

فراخوان و دستور اجالس
امروز بعد از ظهر فراخوان و دستور بيست و هشتيمن اجالس هم انديشي را براي اعضاء ارسال كردم. خوب 

است آن ها را نقل كنم:

اعضاي محترم سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني
سالم

محل  در  مرداد   27 يكشنبه  روز  كه  موقت  سازمان  هشتم  و  بيست  اجالس  دستور  و  فراخوان  پيوست  به 
هميشگي برگزار خواهد شد تقديم شده است. 

خاطر نشان مي كند در اين فراخوان، اخطارهاي قبلي در خصوص  پيشنهادهاي تعويق دو ماهه ي اجالس 
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بعدي، انحالل گروه، تغيير ساعت و تاريخ برگزاري مجامع عادي سازمان ارايه شده است
از انجا كه تمام اين پيشنهاهاي ماهيت اساسنامه اي/آيئين نامه اي دارند، براي تصويب، مي بايست عالوه بر 

اخطار قبلي دو سوم آراء مؤخذه در يك نشست قانونًا فراخوان شده و به نصاب رسيده را كسب كنند.  
به خاطر داريد كه با اصالح مصوبه، مجامع گروه با حضور 4 نفر از اعضاء )غير از آقايان مهندس بهشتي، 

مهندس عطارديان و دكتر معين كه عماًل ديگر عضو نيستند( به نصاب خواهد رسيد. 

با احترام
منشي موقت. داود 
جمعه 25 مرداد

و اين هم دستور جلسه:

دستور بيست و هشتمين اجالس هم انديشي عرف پارلماني
يكشنبه 27 مرداد 1392

بيست و هشتمين اجالس يك هفته درميان هم انديشي عرف پارلماني ساعت 8 صبح  روز يكشنبه 27 مرداد 
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 88911017 برگزار 
خواهد شد. منشي موقت گروه افتخار ميزباني شما را خواهد داشت و مدعوان عزيز مي توانند زودتر از زمان 

شروع اجالس به محل تشريف فرما شوند.
 

اخطار هاي قبلي:
1. پيشنهاد آقايان دكتر بني  اسدي و مهندس شهرياري كه در مجمع قبلي مطرح شد )و براي تصويب بايد 
قانونًا در فراخوان مجمع آتي قيد شود( همراه با اخطار قبلي به اطالع مي رسد. بر اساس اين پيشنهاد، »بيست 

و نهمين مجمع گروه، بعد از دو ماه تعويق، به روز يكشنبه 28 مهر ماه 1392 موكول خواهد شد«.
در صورتي كه پيشنهاد فوق با دوسوم آراء مثبت حاضران تصويب شود، و بعد از آن، پيشنهاد ختم جلسه نيز 
به تصويب برسد، ختم اجالس اعالم خواهد شد و اعضاء عالقمند مي توانند به نحوي كه مطلوب مي دانند به 

آموزش و تمرين قواعد دستورنامه رابرت بپردازند. 
توجه داشته باشيد اصالحيه هايي كه به موضوع پيشنهاد )يعني پيشنهاد تعويق اجالس(  ارتباط داشته باشند در 
دستور خواهند بود. از جمله مي توان اصالحيه هايي در مورد زمان و نحوه ي فراخوان مجمع در تاريخ ديرتر 

يا زودتر از زمان پيش بيني شده ارايه داد.  
2. در صورتي كه پيشنهاد مذكور در بند يك فوق تصويب نشود، داود حسيني پيشنهاد زير را ارايه خواهد داد: 

»نقل تصميم ها، عملكردها و تجربه هاي گروه هم انديشي عرف پارلماني و استناد و ارجاع به آن ها از سوي اعضاء 
مجاز است مگر آن ها كه از سوي خود گروه و طبق مرجع پارلماني مصوب گروه، محرمانه اعالم شود«.  

3. داودحسيني همچنين تصويب قطعنامه زير را پيشنهاد خواهد كرد: 
»گروه هم انديشي عرف پارلماني روز يكشنبه 27 مرداد ماه 1392 منحل شد«.

داود حسيني داليل خود را براي طرح اين پيشنهاد طي بيانيه كوتاهي تقديم كرده است. 

مهندس شهرياري و دكتر بني اسدي اخطار قبلي داده بودند كه پيشنهاد هاي زير را در مجمع قبلي مطرح 
خواهند كرد. اما  از آنجا كه پيشنهاد خود را مطرح نكردند، آن را پس نگرفتند و چيزي هم به منشي موقت 

نگفتند دوباره در فراخوان قيد مي شود: 
4.  پيشنهاد مهندس شهرياري: »مجامع عادي گروه ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر روزهاي يكشنبه يك هفته در 

ميان برگزار مي شود«. 
5. پيشنهاد دكتر بني اسدي: »مجامع عادي گروه روز هاي يكشنبه اول و سوم هر ماه برگزار مي شود«. 

6.  با توجه به تصويب يا رد هر يك از پيشنهاد هاي تعويق اجالس يا  انحالل گروه مندرج در بندهاي يك و 
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دو، و تصويب يا رد پيشنهاهاي مهندس شهرياري و دكتر بني اسدي مندرج در بندهاي 4 و 5، داود حسيني 
پيشنهاد خواهد داد كه تاريخ و زمان مجمع عادي آتي گروه بر اساس اين مصوبات اصالح شود. 

كارجديد:

با احترام. منشي موقت .داود حسيني
 جمعه 25 مرداد 1392

جلسه معلمان
روز سه شنبه گذشته عالوه بر آقايان هاشمي، مرد، خدائي و خانم ها نقي ئي و جوانمردي، دو نفر ديگر نيز در 
نشست آنان شركت كردند: آقاي شهسوارزاده و آقاي پورسليمان. آنان بحث هاي خودشان را دنبال كردند و 
من كنجكاوي نكردم كه مطلب چيست. شايد نمايندگان هاي سازمان  معلمان ايران از شهرستان ها يا بخش هاي 
ديگر بودند و شايد اين دو نفر از سازمان هاي ديگر آمده بودند. در مورد مسائل مورد بحث آنان نيز هيچ 
اينكه  از جمله  آقاي هاشمي نكات جالبي را مطرح كرد  از شروع جلسه،  اما پيش  ندادم.  كنجكاوي نشان 
مي گفت: اصطالح كنوانسيون در ايران ناشناخته است و احزاب براي چنين نشست هاي خودشان از اصطالح 
كنگره استفاده مي كنند. من از او خواهش كردم اين نكات را در يك فرصت بيشتر در اختيار من بگذارد تا 
قبل از نهايي شدن ترجمه از آن ها استفاده كنم. در پايان اين گفتگوي كوتاه كه تا آمدن مرد ادامه يافت، از او 
خواهش كردم كه بعد از جلسه اشان اگر شد چند دقيقه اي به من فرصت بدهند چند نكته مهم را مطرح كنم. 

در فاصله تنفس
وسط جلسه اختصاصي معلمان آقاي مرد از سالن بيرون آمد. دنبال آب جوش مي گشت تا به بچه هاي مجمع 
چاي بدهد. فالسك آب داغ در داخل سالن بود. به همين خاطر مشغول برداشتن ملزومات چاي شد و در 
حين كار از من پرسيد آيا مقاله من را خوانديد؟ مقاله اش را در وب سايت جنبش راه سبز )جرس(  ديده بودم. 
راستش با دقت نخواندم. همان مشكلي را داشت كه تقريبًا تمام مقاالت ديگر دارند: به دولت و يا به ديگران 
مي گويند كه چه بايد بشود. از او پرسيدم: آيا دوست داري نظر واقعي ام را در مورد مقاله ات بگويم؟ استقبال 
كرد. گفتم تمام نويسندگان و اصالح طلبان معموالً راهكارهايي را پيشنهاد مي كنند تا ديگران آن را به اجرا 
بگذارند. مسأله اصلي اين است: چه كسي قرار است آن را اجرا كند؟ اگر ما چنين نيروي كارآمدي داشتيم كه 
مي توانست آن راه حل هاي عالي را اجرا كند كه ديگر مشكل نداشتيم. مشكل اين است كه نيروي اجتماعي 
الزم براي اصالحات واقعي بايد ساخته شود. و روش ساخت اين نيرو هم راهي  است كه ما انتخاب كرده ايم. 
)براي نشان دادن راه به ميز كنفرانس داخل سالن اشاره كردم كه دور آن جلسه مي گذاريم(. در پاسخ گفت:  
پيشنهاد من اين بود كه وزارتخانه بايد تمركز زدايي كند. گفتم: بسيار خوب. ولي كاركنان وزارتخانه بايد 
بتوانند همين كار را انجام دهند. يا بايد نيروهاي كار آمدي باشند كه بتوانند بارهاي كارهاي تمركز زدايي شده 
را بر دوش بگيرند يا نه؟ وقتي 5 نفر آدم نمي توانند زير يك سقف بنشينند و تصميم بگيرند، چطور مي توان 

از چنين مردمي انتظار داشت؟ 

من بحث را به اين مسير هدايت كردم كه اگر ما در كارمان موفق شويم،  مراحل بعدي همين است كه ببينيم 
براي اصالح امور چه بايد بكينم و همان كارها را خودمان شروع خواهيم كرد، نه اينكه از ديگران بخواهيم 

چنان كنند.

بحث  شيرين ما ادامه داشت تا يكي از افراد داخل جلسه آقاي مرد را صدا زد. جالب است كه خروس بي محله 
من وسط صحنه پريد. سرش را به داخل سالن كرد و با صداي بلند خطاب به صحن گفت: تقصير من بود كه 
گوش ملي پيدا كرده بودم. همان لحظه از خودم پرسيدم: اين رفتار تو چقد فكر شده بود؟ و چقدر بر اساس 
»سبك«. و اگر ما نتوانيم رفتارهاي سبك شده يا عادت شده خود را تغيير دهيم،  چه بايد بكنيم؟ اين ها اين 

روزها سؤال هايي است كه ذهنم را به خود مشغول مي كند.
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اصول قانون پارلمان
وقتي جلسه معلمان تمام شد خانم نقي ئي دنبال من آمد تا براي شركت در تنفس آنان شركت كنم. بستني 
خريده بودند. من نخوردم. وقتي ميكروفون را برداشتم گفتم مي خواهم چند نكته در خصوص اصول قانون 
پارلمان عرض كنم. چون ممكن است در حال تدوين برنامه هاي آموزش قواعد قانون باشيد مهم است به اين 
نكته توجه كنيد. بعد از آنان پرسيدم: آيا اصول قانون پارلمان را ديديد؟ حتمًا مهمانان كه نديده بودند. بقيه  
هم ترديد داشتند.كتاب را نشان آنان دادم و گفتم كه اين اصول در يك صفحه  ي ماقبل پيشگفتار كتاب آمده 
است و من وقتي ترجمه كتاب را شروع كردم سراغ آن رفتم. اما متن خيلي دشواري بود. به همين خاطر با 
خودم گفتم اين يك صفحه را مي گذارم براي بعد. اما ترجمه آن را تا همين چند روز پيش كه قرار شد كتاب 
را تحويل ناشر بدهم كاماًل فراموش كردم. در اين جا بود كه مكثي كردم و لحن صحبتم را تغيير دادم تا همه 
متوجه بشوند كه وارد مرحله جديدي شديم. بعد ادامه دادم: اگر دقت كرده باشيد قانون پارلمان پيشنهادي 
دارد به نام »لغو قواعد«. بر اساس اين پيشنهاد، هر وقت مجمع بخواهد اقدامي را تصويب كند كه برخي از 

مصوبات قبلي سازمان مانع آن باشد، اين پيشنهاد را مطرح مي كنند. 

بعد از كمي مكث ادامه دادم: فرض كنيد يك انجمن مي خواهد تصويب كند كه يك خودرو براي دبيرخانه اش 
خريداري كند. اما مصوبات قبلي مانع از خريد كاالهايي با بيش از مثاًل 10 ميليون تومان قيمت شده باشد. در 
اين حالت، پيشنهاد دهنده مي گويد: پيشنهاد خريد يك خودرو را همراه با پيشنهاد لغو قواعد مطرح مي كنم. 
در اين حالت مجمع مي داند كدام پيشنهاد ها يا مصوبات قبلي انجمن مانع از تصويب اين پيشنهاد مي شود. 
در نتيجه وقتي مجمع به پيشنهاد »لغو قواعد« رأي داد،  تمام مصوبات قبلي نيز براي تصويب همين پيشنهاد 
لغو مي شود. بعد از بيان اين مطلب دوباره مكث كردم و نگاهي به افراد انداختم. همه سراپا گوش بودند. بعد 
ادامه دادم: اگر توجه كرده باشيد، من هرگز اين پيشنهاد را در مجمع درس ندادم. چرا؟ همه كنجكاو شدند. به 
اين دليل كه هرگاه بحث لغو قواعد يا ناديده گرفتن قواعد قانون پارلمان در اين كتاب مطرح مي شود،  بالفاصه 
اين نكته مورد تأكيد قرار مي گيرد كه اصول قانون پارلمان، و قواعدي كه حافظ اين اصول هستند، توسط 
كل اعضاي يك سازمان نيز نمي تواند لغو شود يا ناديده گرفته شوند. توجه كنيد!  كل اعضاي يك سازمان 
نيز نمي توانند اصول زيربنايي قانون پارلمان و قواعد ناظر بر حفاظت از اين اصول را نقض كنند. خيلي مهم 
است. اما هر وقت با اين موضوع بر خورد مي كردم از خودم مي پرسيدم: اين قواعد ناظر بر حافظت از اصول 
زيربنايي قانون پارلمان كجاي كتاب معرفي شده است؟ بعد كتاب را به دست گرفتم و صفحات آن را تورق 
كردم و در ادامه گفتم: تمام اين كتاب را بار ها و بارها تورق كردم تا ببينم كجا اين قواعد فهرست شده 
است. اما در هيچ كجاي كتاب اين قواعد مجزا نشده اند. به عالوه، از خودم مي پرسيدم: اصول زيربنايي قانون 
پارلمان كدام ها هستند؟ و كجاي كتاب آن ها آمده است؟ كاماًل يادم رفته بود كه ترجمه  آن ها به خاطر دشواري 
گذاشته ام براي بعد. تا اينكه چند روز پيش آن ها را ترجمه كردم. و تازه متوجه شدم كه هركس به محض 

آشنايي با اين اصول، به صورت بديهي درك مي كند كه كدام قواعد ناظر بر حفاظت از اين اصول هستند. 

مي دانستم بحث دارد وارد جاهاي مشكل مي شود. به همين خاطر سعي كردم از مثال كمك بگيرم. بعد به 
ويژه خطاب به آقاي مرد و خانم نقي ئي كه نسبت به اين موضوع حساس تر هستند گفتم: يكي از اصول اين 
است كه حقوق اكثريت،  حقوق اقليت، حقوق فرد، حقوق غائبان و حقوق همه ي اين ها با هم و به شكل 
متوازن بايد رعايت شود. رو به مرد پرسيدم: درست است؟ مرد تأييد كرد. بعد از كمي مكث و با تغيير لحن 
صدا پرسيدم: با آشنايي با اين اصل و با كمي تأمل مي توانيم به سادگي تمام قواعدي را شناسايي كنيم كه 
كاركردشان حفاظت از اين اصل هستند. به عنوان نمونه، دستم را روي شانه آقاي خداتي گذاشتم كه كنارم 
ادامه دادم، اين عضو محترم  پيشنهاد »تشكيك آراء« را مطرح مي كند. بر اساس اين پيشنهاد  نشسته بود و 
آراء بايد از طريق قيام و قعود شمارش شود. نكته اين است كه كل اعضاء يك سازمان نيز نمي توانند با آراء 
خود اين حق را از آقاي خدائي سلب كنند. چرا؟ چون اين قاعده حاقظ حقوق يك فرد است. در اينجا بود 
كه خانم نقي ئي زير لب گفت: بدون نياز به حمايت! كه متوجه شدم درسش را چقدر خوب يادگرفته است. 

در ادامه و براي جا انداختن اهميت اين جنبه از قانون پارلمان گفتم: فرض كنيم كه كل 75 ميليون شهروندان 
ايران به اتقاق مطلق آراء نظرشان اين باشد كه آقاي مرد نبايد كانديدا بشود. بر اساس اين اصل قانون پارلمان، 
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حتي كل شهروندان يك كشور نيز نمي تواند حق آقاي مرد را از نامزدي سلب كنند. مكث كردم تا مخاطبان 
فرصت بيابند به اهميت اين اصل بيشتر پي ببرند. بعد در ادامه گفتم: اصول زيربنايي قانون پارلمان شش تاست 
كه اخيراً ترجمه كرده ام و نكته ي جالب اين است كه بخش قابل توجهي از قواعد اين كتاب براي حفاظت از 

همين اصول تعقل شده است. 

عدالت به چه معنا؟
بعد به موضوع عدالت پرداختم و گفتم كه بزرگترين متفكران جهان اسالم مثل آقاي مطهري در تعريف عدل 
گفته اند كه عدل به معناي قرار دادن هرچيز در سرجايش است. بسيار خوب. فرض كنيم كه اصل اول قانون 
زيربنايي پارلمان هم به همين اكتفاء كند كه حقوق اكثريت، اقليت، افراد، غائبان و همه ي اين ها با هم نيز بايد 
به صورت متوازن رعايت شوند. بسيار خوب. اما چگونه؟ به خصوص توازن حقوق اين گروه ها چطور تأمين 
مي شود؟ مكث كردم و گفتم: اگر توجه كنيم در خواهيم يافت كه تمام اين قواعد براي تحقق همين حقوق 
به شكل عادالنه خلق شده اند. و اين قواعد - همانطور كه در نشست هاي اوليه توضيح دادم - در طول تاريخ 

ساخته شده اند و ريشه در تمدن عقلي يونان باستان دارند و محصول ذهن يك نويسنده نيستند. 

سطوح عالي تر قانون پارلمان
بعد از اين مقدمات بود كه در ادامه گفتم: قانون پارلمان را مي توان در سطوح گوناگون درك كرد. نخستين 
سطح اين است كه اين قواعد را به عنوان ابزاري براي اداره ي بهتر و كارآتر و اثربخش تر انجمن ها و سازمان ها 
در نظر بگيريم. البته اين قواعد چنين نقشي را ايفاء مي كنند. اما اين سطحي ترين برداشت از اين قواعد هستند. 
در حاليكه، در سطح عميق تر، اين قواعد، عدالت و آزادي را در قلمرو حق تعيين سرنوشت تضمين مي كنند. 
در نتيجه، رعايت اين قواعد يعني عين عدل و عين آزادي. در نتيجه، اگر مردمي در چارچوب اين قواعد 
رفتار كنند و تصميم  بگيرند، در تمام روابط اجتماعي خودشان، و نه در قلمرو زندگي خصوص كه حريم 
شخصي است و هيچ كس - طبق همين قواعد - حتي حق نيت خواني هم ندارد، عين عدالت رفتار كرده اند. 
اما اگر در جامعه اي قواعد اين قانون حاكم و جاري نباشد، تمام روابط اجتماعي استبدادي و آشوب است. 

درست مثل جامعه ما. 

دشوراي كار
در اينجا بود كه به خاطرم آمد يكي از انتقادهايي كه آقاي هاشمي به مقاله »قانون و شبه قانون« گرفت اين 
بود كه در آن گفته شده بود مردم خاورميانه قادر نيستند طبق اين قواعد عمل كنند. در اينجا بود كه در ادامه 
گفتم: البته، رفتار كردن در چارچوب اين قواعد بسيار بسيار دشوار است و من به همين خاطر در مقاله »قانون 
و شبه قانون«  گفتم كه مردم خاورميانه قادر نيستند در چارچوب اين اصول انتزاعي رفتار كنند. مكث كردم و 
در ادامه افزودم. در اين مورد من از خودم شروع مي كنم: سال هاست كه مي دانم »رئيس« جلسه در اشاره به 
خودش نبايد از ضمير اول شخص مفرد استفاده كند بلكه بايد حتمًا از ضمير سوم شخص غائب استفاده كند. 
يعني نگويد »من« بلكه بايد بگويد »رئيس جلسه« اين طور مي گويد. اما من اعتراف مي كنم كه به رغم اين 

همه تالش هنوز نتوانسته ام همين قاعده ساده را رعايت كنم. چرا؟ 

در ادامه اين قسمت از سخنراني خودم اشاره كردم اگر ذهنم مان را به يك كامپيوتر مقايسه كنيم، بسياري 
رفتارهاي ما تحت تأثير اپليكيشن ها و نرم افزارهايي است كه طي تاريخ در ذهن ما رسوب كرده است. به 
همين خاطر، من حدس مي زنم اگر بتوانيم آن نرم افزارهاي رسوبي را بازنگري كنيم و نرم افزار قانون - تأكيد 
كردم - منظورم قانون پارلمان است - را جاي آن در ذهن خود نصب كنيم رفتارمان هم تغيير خواهد كرد. 

در تأييد اين نظريه به رفتارهاي افراد مذهبي اشاره كردم كه به خاطر اعتقاداتشان چطور يخ روي آب حوض 
را مي شكنند تا كله سحر وضو بگيرند يا اگر يك تار موي يك سگ روي لباسشان باشد نمازشان را دوباره 
مي خوانند. به همين خاطر جاي نااميدي نيست. اما كار سختي است و بايد به قانون به معنايي كه امروز با آن 

آشنا شديم به مرور اعتقاد پيدا كنيم در آن صورت طبق آن عمل خواهيم كرد. 
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اگر قانون پارلمان وحي شده بود؟
در ادامه همين بخش از صحبت هايم بود كه به مخاطبان گفتم: تصور كنيم، فرض كنيد كه اين كتاب و قانون 
پارلمان به جاي قرآن به پيامبر وحي شده بود و مردم به قانون پارلمان اعتقاد پيدا مي  كردند. در آن صورت 
چه مي شد؟  آيا كل رفتار مردم قانوني نمي شد؟ آيا مردم اعتقاد پيدا نمي كردند كه اگر در هر لحظه و در برابر 
هر وضعيت طبق دستور قانون عمل كنند، عملشان درست و عادالنه و انساني است؟  بعد از كمي مكث گفتم: 
اين وضعيت ايده آل را با امروز مقايسه كنيد: آنچه كه در كشور رايج و جاري  حاكم است، »قانون«  نيست 
»شبه قانون« است كه حكم طبقه حاكم را در پوشش »قانون« به مردم تحميل مي كنند و به همين خاطر نيز 

مردم تمام اين قوانين را به سادگي ناديده  مي گيرند و دور مي زنند. 

در سطح ديگر
در بخش آخر صحبتم و به خصوص خطاب به آقاي هاشمي گفتم: سطح عميق تر بحث هم كه جاي پرداختن 
به آن اينجا نيست اين است كه بحث در مورد قانون پارلمان، فلسفه است، فلسفه حقوق است و نوعي فعاليت 

عقلي كه در قلمرو فلسفه قرار مي گيرد كه من شخصًا آن سطح را از ساير سطوح بيشتر دوست دارم. 

نكات حاشيه اي
مدت هاست دريافته ام كه سخنراني هم مانند نوشتن يك كار خالقانه است. به اين معنا كه سخنران در جريان 
سخنراني خود به كشفيات و ايده هاي جديد مي رسد. من كوشيدم با مرور فشرده ي سخنراني خودم در نشست 
غيررسمي معلمان، برخي از نكاتي را كه حتي براي خودم نيز تازگي داشت يادداشت كنم. افزودن اين نكته هم 
مفيد است كه در جريان اين گفتگو رفتار طبقه سياسي ايران را در مواجهه با جنبش سبز، ميرحسين و كروبي 
و حتي در ناديده گرفتن خاتمي كه به مراسم تنفيذ و تحليف راهش ندادند مورد انتقاد قرار دادم و گفتم كه 
رفتار اين طبقه به جاي آنكه در چارچوب قواعد انتزاعي عقلي باشد بر اساس »موازنه دشمني« يا »موازنه 
با قانون هيچ ربطي ندارد. جمله هاشمي  پارلمان و به طور كلي  قانون  با  مخالفت« تنظيم مي شود و اصاًل 
رفسنجاني در مورد »دموكراتيك ترين انتخاب دنيا« را هم به عنوان شاهد نقل كردم. موقعي كه مي رفتند، خانم 
جوانمردي كه ذهن خالق و انتقادي دارد گفت كه بايد به عقايد مردم احترام گذاشت. نكته اي كه الزم است 

در مورد آن با وي صحبت كنم. 
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سه شنبه 29 مرداد 1392
اجالس روز يكشنبه سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني چنان شعله هاي اشتياق را در وجودم خفه كرد 
كه هيچ نيرويي براي نوشتن خاطرات آن اجالس تلخ برايم باقي نماند. اما، بر خالف آن اجالس، در نشست 
امروز معلمان دوباره شعله هاي اشتياق در جانم زنده شد و حاال كه ساعت از 22 شب گذشته نوشتن تاريخ 
جنبش كادرها در اين فاصله را از سر گرفتم. آخرين نوشته ام به روز جمعه 25 مرداد مربوط مي شود. در 
نتيجه بايد رويدادهاي اين چهار روز را تحليل و گزارش كنم. ضمن آنكه فردا هم بايد به دمزآباد برويم و 
در نخستين مجمع شركت گاوپروري كه در آنجا برگزار خواهد شد، و مسؤليت رياست آن را بر عهده ي من 

گذاشته اند، در مورد قانون پارلمان نكاتي را مطرح كنم. 

خبرهاي مهم
در اين چهار روز، سركوب اعتراض هاي هواداران محمد مرسي رئيس جمهور بركنار شده مصر كه مذاكرات 
صلح اسرائيل و فلسطين را در سايه قرار داد، مهم  ترين خبر منطقه بود. انتصاب دكتر محمد علي نجفي به 
عنوان رئيس سازمان ميراث فرهنگي و معاون رئيس جمهوري، و انتصاب دكتر توفيقي و دكتر فاني به عنوان 
سرپرستان وزرات آموزش عالي و آموزش و پرورش، مهم ترين خبرهاي داخلي بودند كه با جنبش كادرها 
بيشترين ارتباط را دارد و از جمله نشان مي دهند كه قوانين جاري در كشور ما تا چه حد غيرمنطقي و حتي 
احمقانه است: در حاليكه مجلس به دكتر ميلي منفر رأي نداد، رئيس جمهور فردي مثل توفيقي را به عنوان 
سرپرست انتخاب كرد كه با معيارهاي مجلس به مراتب به »فتنه« نزديك تر است و او طي سه ماه آينده البد 
آنقدر اختيار دارد كه مي تواند تمام سازمان هاي تحت مديريت وزارتخانه را شخم بزند و به شكل دلخواه 
مهره چيني كند و زمينه را براي وزير بعدي آماده سازد. آيا اين قانون منطقي است كه به وزير پيشنهادي 
رئيس جمهور رأي اعتماد نمي هد، اما در همان حال اين اختيار را به رئيس جمهور داده است تا هر فردي 
را كه خودش صالح دانست، بدون كسب نظر موافق مجلس به صورت موقت سه ماه به عنواتن سرپرست 
وزارتخانه منصوب كند تا به قول دكتر اميري هر كار دلش خواست در اين مدت انجام دهد؟ تناقضاتي از 
اين دست كه در مجموعه ي شبه قوانين در كشور بي داد مي كند، همه محصول درك ناقص و غيرفلسفي ملت 
ما از »قانون« است و خدا مي داند چگونه و با كدام نيروي اجتماعي عاقل و خردمند و قوي بتوان آن ها را 

اصالح كرد؟ 

از سوي ديگر، در حاليكه مجلس به دكتر نجفي رأي اعتماد نداد، روحاني در يك حركت رو كم كني او را 
به عنوان رياست سازمان ميراث فرهنگي منصوب كرد كه - دست كم - به مراتب از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي مهم تر است. همچنين روحاني دكتر فاني را به عنوان سرپرست آموزش و پرورش منصوب كرد كه 
اگر او را هم به مجلس معرفي مي كرد احتماالً نمي توانست رأي اعتماد بگيرد. اما حاال طي سه ماه البد كلي 
كارها را انجام خواهد داد. جالب است كه گويا رعايت كردن اين قوانين احمقانه هم درست مانند همان پرده  
غيرقابل رؤيتي است كه سبب مي شود دلفين ها ماهي هاي داخل ظرف بلوري را نتوانند شكار كنند. بعد كه 
ماهي ها را بيرون از ظرف بلوري در دسترس دلفين قرار مي دهند، با اينكه از گرسنگي مي ميرد اما حتي به 
فكر حمله به ماهي ها نمي افتد. ظاهراً آنقدر از اهميت قانون صحبت مي شود كه گويا هر مزخرفي كه به اسم 

قانون تصويب شد مقدس است. 

گروه  مديران آموزش عالي
حاال تا حدودي مي توانم بفهمم كه چگونه گروهي از مديران آموزش عالي به صورت غيررسمي يك تيم يا 
يك سازمان را تشكيل داده اند. توفيقي، فاني، ميلي منفرد، و ساير دوستان دكتر معين كه فهرست برخي از آنان 
را به عنوان مدعوان به گروه هم  انديشي عرف پارلماني به من داد و من هم كليات قانون پارلمان را به آنان 
معرفي كردم،  عضو اين گروه غيررسمي هستند. با انتخاب روحاني، اداره وزارت خانه هاي آموزش و پرورش 
و آموزش عالي عماًل در اختيار اين گروه قرار گرفته است. اعضاء اين گروه شبكه اي از انجمن هاي علمي و 
اجتماعي را سازماندهي كرده اند و هر دو ماه يكبار نيز در يك نشست مديران آموزش عالي شركت مي كنند. 
مي توان حدس زد با وزارت يا حتي سرپرستي فاني و توفيقي، مسؤليت مديرت بسياري از پست هاي اين دو 
وزارتخانه به اعضاء اين تيم تفويض خواهد شد. در حاليكه كل اين جا به جايي هاي مديريتي، حتي اگر ظاهر 
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قانوني هم داشته، باشد،  در واقع غيرعقلي هستند و مي توان گفت كه شبه قانوني اند. 

در حال حاضر، فاني، توفيقي، نجفي، و تا حدودي آخوندي چهار عضو كابينه روحاني با كليات قانون پارلمان 
آشنا هستند )آخوندي خيلي كم(. و با توجه به استقبال دكتر رضا منضوري )كه احتماالً  او هم بز گر اين گروه 
است( از قانون پارلمان و چند عالمتي كه از دكتر اميري صادر شد مي توان حدس زد شايد حضور اين افراد 

در كابينه فرصتي براي ترويج سريع تر قانون پارلمان فراهم آورد

عالمت هاي صادره 
دكتر اميري در پايان جلسه قبلي هم انديشي از دكتر معين نقل كرد كه مي خواهد دوباره وقت بدهد تا نشستي 
برقرار شود! جالب است: مي خواهد زماني رادر اختيار گروه هم انديشي بگذارد كه به خدمت برسند! حتي اگر 
صورتجلسه ها و دستورجلسه ها را هم خوانده بود بايد مي فهميد كه چنين درخواستي تا چه حد غيرقانوني 
است. من با بي اعتنايي عمدي به دكتر اميري گفتم: بحثي الزم نيست. اگر مايل است در جلسات شركت كند 

خوب شركت كند. 

دكتر اميري همچنين در تحليلش از نيامدن افرادي مثل دكتر معين و بهشتي بارها با صراحت گفته كه براي 
اين مقامات سخت است كه در اين گروه شركت كنند و به عنوان نمونه، مجبور باشند موقع صحبت كردند 
بلند شوند! اتفاقًا به خاطر همين تحليل است كه وقتي شماره تلفن  همراه دوستان دكتر معين را در جلسه اخير 
از من خواست و گفت كه مي خواهد در مورد آموزش قانون پارلمان با آنان صحبت كند، حدس زدم شايد 

خبري باشد و او هم فضا را براي برگزاري كارگاه براي اين افراد مناسب تشخيص داده باشد. 

نكته مهم اين كه دكتر اميري درخواست شماره تلفن همراه مديران آموزش عالي  را در وسط چلسه اي از 
من خواست كه در آن تأكيد كردم ديگر در هيچ كارگاه آموزش قانون پارلمان شركت نخواهم كرد مگر آنكه 

قبلش از هم قول بگيرم كه هرچه رئيس گفت اجرا كنند. 

در تدارك نشست خطرناك
كاماًل محسوس بود كه بيست و هشتمين اجالس سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني كه قرار بود يكشنبه 
گذشته 27 مرداد برگزار شود، يك اجالس حساس و چه بسا خطرناك خواهد بود. با غيبت درازمدت جمالي 
كه به حاكميت عقل و منطق در اجالس ها كمك مي كرد، با نيامدن مهندس عطارديان كه حضورش به جلسه 
متانت مي داد، با بازگشت دكتر بني اسدي از سفر كه شبيه شهرياري يك »آتش افروز« درست و حسابي است،  
كفه به نفع آشوب طلبان سنگين خواهد شد و قطعًا پيشنهاد تعويق دو ماهه ي مجمع رأي خواهد آورد و به 

اين ترتيب سقوط و تعطيلي مجمع كليد خواهد خورد. 

هرچند خودم در جلسه قبلي اين پيشنهاد را مطرح كردم كه گروه مي تواند مجمع را مدتي تعويق كند و در 
با استقبال دكتر بني اسدي و  اين مدت خالصه كتاب دستورنامه در كارگاه تدريس شود، و همين پيشنهاد 
مهندس شهرياري مواجه شد، اما من اين پيشنهاد را به اين دليل مطرح كردم تا به آنان آموزش داده باشم 
كه چطور بايد بعد از طرح يك پيشنهاد مشخص وارد مذاكره شد. به عالوه، اين براي گروه يك دستاورد 
قانوني بود كه به جاي به هم خوردن قواعد بازي به دست يك شورشي مثل شهرياري، من موفق شدم كه 
شهرياري را هدايت كنم تا بتواند نظرش را در چارچوب قواعد قانون پارلمان مطرح كند. در نتيچه، براي من 
به عنوان رئيس مجمع و مربي پارلماني، بايد بي تفاوت باشد كه اين پيشنهاد رأي مي آورد يا نه. اما متأسفانه 
رأي به اين پيشنهاد هم معلول و هم علت رويدادهايي خواهد بود كه همه به جنبه ي مربي گري و رياست 
من در مجمع ارتباط مستقيم دارد. من اين وجوه متعدد را در جريان شرح ما وقع بررسي و نقل خواهم كرد. 
اما خالصه اشان اينكه، اين آقايان حتي كتاب مختصر را مطالعه هم نكرده اند و نمي دانند آنچه كه طي يك 
سال و نيم گذشته در كارگاه مطرح شده به مراتب مطالب و قواعد پيچيده تر و مهم تري بوده است. اما مشكل 
اعضاي گروه بيسوادي نسبت به اين قواعد نيست، بلكه آنان عماًل به حرف مربي گوش نمي كنند و هر نوع 
انتقاد و تذكر رئيس به آنان برمي خورد. به عالوه، من اكنون به اين نتيجه رسيده ام كه براي آشنايي با قواعد 
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قانون پارلمان نيازي به خواندن متن درسي نيست، بلكه فقط الزم است به احكام و دستورات و راهنمايي هاي 
رئيس كه در واقع به معناي اعمال و اجراي قواعد قانون پارلمان هستند عمل كنند و دقيقاً  اين همان چيزي 
است كه بني اسدي،  شهرياري و گلسرخي قادر به پذيرش آن نيستند. به همين خاطر دلم مي خواست، ضمن 
طرح پيشنهاد تعويق مجمع اين نكات در جريان مذاكره مطرح مي شد تا شايد پيشنهاد رأي نياورد. در عين 
حال الزم بود براي جلوگيري از دوئل لفظي رئيس با اعضاء فرد ديگري مسؤليت طرح اين مطالب و دفاع از 

آن ها را بر عهده مي  گرفت. اما چه كسي؟ 

انتخاب عبدالحسيني
هفته ماقبل من صرف اين شد كه ببينم كدام يك از اعضاء مجمع براي انجام چنين مسؤليتي مناسب هستند. 
سرانجام همه محاسبات نشان داد كه بهترين انتخاب عبدالحسيني است. به صورت مفصل با او در اين زمينه 
حرف زدم و  مشروح مذاكرات آن نقل شده است. قرار شد روز شنبه بار ديگر تصميم بگيريم كه جلسه اي 
داشته باشيم يا نه؟ شنبه به او زنگ زدم. در مجموع هر دو به اين نتيجه رسيديم كه  كافي است شب با هم 

تلفني آخرين هماهنگي ها را مرور كنيم. 

نخستين اجالس كارگاه آرياكيان
به توصيه مهندس شهرياري ساعت 6 بعد از ظهر شنبه بايد در دفتر آرياكيان، شركت تحت مديريت شهرياري، 
حاضر مي شدم و نخستين نشست يك كارگاه آموزشي را براي كاركنان آرياكيان برگزار مي كردم. اين كار را 
انجام دادم. به اين ترتيب نخستين نشست يك گارگاه ديگر عصر روز شنبه 26 مرداد 1392 با حضور 5 نفر از 
كاركنان آريا كيان بر گزار شد كه از اين پس وقايع جالب آن بخشي از تاريخ اين مرحله حنبش كادرها خواهد 
بود. من شرح مفصل اين نشست جالب را در ادامه ارايه خواهم داد. اما وقتي آخر شب به عبدالحسيني زنگ  
زنگ زدم خبر برگزاري اين كارگاه را به او دادم و او هم - به خصوص به اين خاطر كه مي ديد شهرياري 
از برخوردهاي نشست قبلي دلخور نشده و دست بر نداشته است خوشحال شد. اما به من توضيح داد كه 
مهندس مسجدجامعي براي فراد ساعت 8 صبح با كارشناسان ستاد جلسه گذشته و عبدالحسيني تمام تالش 
خودش را خواهد كرد تا از اين جلسه فرار كند اما امكان آن بسيار ضعيف است. خالصه اينكه، به رغم آن 
هم تداركات براي اينكه عبدالحسيني كوشش كند كه هم جلسه در چارچوب قواعد جلو برود و هم به عنوان 
مخالف پيشنهاد برخي از نكات را مطرح كند تا شايد پيشنهاد رأي نياورد، غيبت او همه ي تالش ها را به باد 

خواهد داد. 

غيبت عبدالحسيني
پيدا  نيم صبح يكشنبه سر و كله اش  بايد ساعت هفت و  بود عبدالحسيني در جلسه شركت كند  قرار  اگر 
مي شد. اما تا ساعت هشت و ربع هيچ كس نيامد. من تقريبًا مطمئن شدم كه عبدالحسيني ديگر در جلسه 
حاضر نخواهد شد و غيبت او به معناي دست تنها شدن من است كه حاال بايد در دفاع از حيثت حرفه اي 
خودم به عنوان يك مربي دفاع مي كردم:  يعني بدترين كار  براي يك رئيس جلسه )اين كار اساسًا غيرقانوني 
هم هست!(. و چون مي دانستم كه هر حركتي در اين مسير به حساسيت افرادي مثل بني اسدي و شهرياري 
و گلسرخي دامن مي زند، و من هم متأسفانه آنقدر خويشتن دار نيستم كه نگذارم خروس بي محل دروني به 
وسط معركه بنرد، تقريبًا اطمينان داشتم كه سازمان موقت هم انديشي عرف پارلمان در لبه سقوط قرار گرفته 
است و غيبت موجه عبدالحسيني يكي از بدشانسي هاي جنبش كادرها در اين لحظه ي حساس خواهد بود. با 

اين همه آروز مي كردم پيش بيني هايم غلط از آب درآيد. 
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ديشب وسط نوشتن خوابم گرفت. االن ساعت از 5 صبح گذشته است و ساعت هفت و نيم بايد زير پل سيد 
خندان باشم تا همراه با بقيه شركاي گاوپروري براي برگزاري مجمع عمومي به دمزآباد برويم. اكنون فرصتي 

دارم تا نوشتن را دنبال كنم.

كشف امروز
ديشب نتيجه ي تمام بحث هاي ارزشمند نشست غيررسمي معلمان اين شد كه من بايد پيش نويس يك شرح 
درس يا متن درسي را آماده كنم و در اختيار كارورزان كارگاه بگذارم تا براي مرور نكاتي كه در كارگاه مطرح 
مي شود و يادگيري بهتر آن ها به آن مراجعه كنند.  ظاهراً تجربه نشان مي دهد چنين متني كاماًل ضروري است 
و در يادگيري كمك بسيار مهمي خواهد بود. امروز صبح كه از خواب بيدار شدم حتي تصوير اين سند به 
وضوح در ذهنم شكل گرفته بود و من مي توانستم آن را مانند فهرست مطالب يك كتاب در ذهنم ببينم. اين 
فهرست مفروض از بخش هاي زير تشكيل شده است كه هر كدام يك مرحله آموزشي را نشان مي دهد كه 

مي تواند يك تا چند كارگاه را به آن اختصاص داد و بعد از هر مرحله نيز از كارورزان امتحان گرفت:
1. مقدمات

2. تداركات 
3. بسته اوليه قواعد تصميم گيري 

4. تدوين و تصويب اساسنامه
5. انتخاب مسؤالن و عملكرد آنان

6. مديريت سازمان دائمي 

فكر مي كنم زير هر يك از عنوان هاي باال مي توان عنوان قسمت ها و بخش ها و زيربخش هاي مورد نظر را 
گنحاند و براي مطالعه مطالب مربوط به آن قسمت به صفحات كتاب اصلي يا خالصه كتاب ارجاع داد. فكر 
مي كنم طي يكي دو روز آينده اين كار را خواهم كرد و اين سند را همراه ساير اسناد براي معلمان كه قرار 

است در نشست چهارشنبه 6 شهريور شركت كنند ارسال خواهم كرد. 

ادامه گزارش
نخست فردي كه وارد شد مهندس گلسرخي بود كه با يك ربع تأخير آمد. مردي مسن اما خوش چهره و 
شيك پوش و بسيار مبادي آداب. بعد از دو جلسه غيبت موجه چنان دلم برايش تنگ شده بود كه حسابي 
او را در آغوش كشيدم. برايم توضيح داد كه هنگام آمدن با يك تاكسي تصادف كرده و خساراتي هم به بار 
آورده است اما براي خالص شدن از شرك عواقت و حضور به موقع در مجمع موفق شده با پرداختن پول 
از چنگ راننده تاكسي در برود و با يك ربع تأخير به مجمع برسد. من به وي گفتم شما نخستين فرد هستيد 
و اگر هيچ كس ديگر هم نيايدد شعله مجمع را روش نگاه خواهيم داشت. به اين ترتيب، بعد از پذيرايي 
شروع كردم به ذكر نكاتي كه در دو جلسه اخير كه وي در آن ها حضور نداشت مطرح شده بود. صورتجلسه 
را خوانده بود و من به صورت غيرمستقيم داشتم عليه پيشنهاد بني اسدي/شهرياري برايش دليل مي آوردم. آيا 
اين كار من خالف قواعد ناظر بر عملكرد پارلمانتارين در مجمع نيست؟ چرا. و طبيعي است واكنش مخالف 

مخاطب را در پي داشته باشد. 

سؤال پارلماني
تا آنجا كه به خاطر دارم براي مهندس گلسرخي پيشنهاد »سؤال پارلماني« را مطرح كردم و برايش توضيح 
دادم كه بر اساس اين پيشنهاد،  هر عضوي كه در مورد يك قاعده پارلماني ابهام داشته باشد مي تواند از رئيس 
جلسه بپرسد و رئيس نيز كه بايد با قانون پارلمان، قوانين ملي و مصوبات و آئين نامه هاي سازمان آشنا باشد 
بايد به اين دسته از پرسش هاي اعضاء پاسخ بدهد. در نتيجه در داخل قانون پارلمان يك ساز و كار آموزشي 

نيز تعبيه شده است و هر مجمع تصميم گيري عماًل يك كارگاه آموزشي نيز هست. 

موضوع دومي كه برايش توضيح دادم روش جديد آموزش قواعد پارلماني بود. اين روش بيشتر شبيه روش 
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جديد آموزش زبان دوم است. به اين معنا كه به جاي آموزش قواعد زبان دوم به زبان اول، معلم جمالت 
ساده را در كالس مطرح مي كند و از دانش آموزان مي خواهد كه با او وارد گفتگو شوند. دانش آموز با مقايسه 
جمالت مختلف با قواعد ناظر بر صرف كلمات آشنا مي شود و به اين ترتيب زبان را، در معناي مهارت در 
به كار بردن آن، ياد مي گيرد. من سعي مي كردم با تمام شور و شوقم اين دو نكته را براي مهندس گلسرخي 
توضيح بدهم. اما از چهره اش كاماًل احساس مي كردم كه ورودي ها كاماٌل مسدود است و ذهنش هيچ واكنشي 
در برابر اين تالش ها من نشان نمي دهد. به قول پزشكان: جواب نمي دهد. ياد حرف مهندس عطارديان حتي 
پيش از برگزاري نخستين نشست كارگاه هم انديشي افتادم كه  گفت: گلسرخي اصاًل نخواهد فهميد تو چه 
مي گويي. در مورد مهندس شهرياري هم گفت: هر كار كه خودش بخواهد انجام مي دهد. و حرفش در مورد 

بهشتي و معين نيز درست از آب درآمد: اين ها جزو مقامات هستند و نخواهند آمد!

اعضاء مي آيند
تقريبًا همزمان با هم دكتر بني اسدي، دكتر اميري و مهندس رزم خواه نيز آمدند و تعداد حاضران به 5 نفر رسيد. 

يك نفر هم بيش از نصاب. حاال بايد رسميت جلسه را اعالم مي كردم و وارد دستور مي شديم.

براي تدوين دستورجلسه مدت ها ذهنم مشغول اين بود كه آيا منشي موقت حق دارد سر خود قسمت مربوط 
به گزارش مسؤالن را از آن حذف كند؟ جواب قطعًا منفي است اما من فكر كردم بهتر است با حذف اين 
قسمت سريع تر سراغ مسأله اصلي برويم و پيشنهاد تعويق را به بحث بگذرايم تا اگر رأي آورد آقاي اميري 
شرح پيشگفتار كتاب خالصه را آغاز كند. به همين دليل وقتي اين قسمت را حذف كردم حدس مي زدم كسي 
مثل شهرياري اعتراض كند كه منشي موقت به چه حقي بايد اين قسمت را حذف كند؟ اتفاقًا برايش پاسخ 
خودم به عنوان رئيس را هم آماده كرده بودم: بله منشي حق نداشت چنين كند اما شما هم ابزار الزم را در 

اختيار داريد: اخطار دستور بدهيد و رئيس حكم خواهد داد كه موضوع حذف شده بايد به دستور برگردد. 

نكته ديگري كه من را نگران مي كرد اين بود كه مهندس شهرياري و دكتر بني اسدي اعتراض كنند كه اين 
پيشنهاد را به اين شكل اصاًل ما مطرح نكرديم. اصل پيشنهاد از خودت بوده است. پس چرا به اسم ما آن 
را در دستور گنجاندي؟ ثانيًا اصل پيشنهاد به اين صورت نبود. بلكه منشي موقت جمله بندي آن را كاماًل 
تغيير داده است. اگر چنين اخطاري را مي دادند، وارد بود و مي بايست اصالح مي شد. در عين حال من هم 
مي توانستم در دفاع از عملكرد خودم در تصحيح يا تغيير جمله بندي پيشنهاد تعويق مجمع نكاتي را مطرح 
كنم. اما اوالً شهرياري نيامد. ثانيًا دكتر بني اسدي هم كه آمد اصاًل حواسش به اين چيزها نبود. او بسيار سر 
به هوا و بسيار غيردقيق تر از آنچيزي است كه اول به نظر مي رسد: يك آتش افروز درست و حسابي. بنا بر 
اين، متأسفانه با افراد غيردقيقي مواجه هستم كه با حقوق واقعي خودشان يا آشنا نيستند يا به آن توجه ندارند 

چون اهميتي ندارد. 

مواضع شهرياري از زبان گلسرخي
متأسفانه جزئيات اين بخش از داستان از خاطرم رفته است. اما تا آنجا كه به خاطر دارم، مهندس گلسرخي 
نيز با لحن بسيار مؤدب خود و با ادبيات و تعارفات دوست داشتني ايراني داشت به اين نكته اشاره مي كرد 

كه بخش آموزش را از بخش اجراي قوانين جدا كنم. يا به بيان ديگر كارگاه از مجمع جدا شود. 

البته، در اين قسمت از بحث مهندس گلسرخي صادقانه كوشش كرد از تالش هاي من تشكر كند و حتي تأكيد 
كرد همانطور كه اقاي حسيني خودشان بارها تأكيد كرده اند كه در طول اين كارگاه ها به كاستي هاي روش كار 
خوشان توجه كرده اند، و اين كاستي ها را مورد توجه قرار داده و آن ها را از بين برده است، به اين درخواست 

ما هم توجه كنند و روشي براي جدا شدن مجمع از كارگاه بيابند. 

بي توجهي به چنين درخواست مشروعي، آن  هم وقتي كه با چنين لحن مؤدبانه و محترمانه اي مطرح مي شود 
نهايت بي معرفتي است. به همين دليل واقعًا فكر كردم مشكل كجاست؟ و من چطور مي توانم به اين دوستان 
تفهيم كنم كه ما در جريان كار به سادگي مي توانيم اين قوانين را بياموزيم و اجرا كنيم. بنا بر اين فقط كافي 
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است به درخواست هاي من به عنوان مربي توجه كنند و كاري را كه من از آن ها مي خواهم اجرا كنند. و در 
همين بخش از بحث ها بود كه بار ديگر به تجربه آموزش زبان دوم اشاره كردم و گفتم كه وقتي كالس روسي 
رفتم معلم امان چطور از همان اول يك كلمه فارسي حرف نزد و با زبان روسي و بدون توضيح قواعد دستور 
زبان روسي، آموزش اين زبان را به ما شروع كرد. بعد توضيح دادم اين قواعد هم مثل قواعد زبان است. اصاًل 

الزم نيست اول قواعد را بياموزيد بعد آن ها را تمرين كنيد. هر قاعده اي را در جريان عمل بايد فرا بگيرد. 

به رأي گذاشتن پيشنهاد
كاماًل برايم واضح بود كه هيچ دليل جديدي از سوي موافقان و مخالفان پيشنهاد شهرياري/بني اسدي مطرح 
نخواهد شد. غيبت عبدالحسيني هم سبب شد تا سؤال هايي كه پيش بيني شده بود او مطرح كند، قابل طرح 
نبود. چون قرار بود در مورد شرايط بعد از انحالل مجمع و روش پيش بردن كارگاه آموزشي سؤالتي را 
مطرح كند. به همين خاطر، حدس زدم جز من هيچ يك از حاضران با تصويب پيشنهاد مخالف نيست. در 
نتيجه پيشنهاد را بدون مذاكره به تصويب رساندم و در مورد پيشنهاد ختم جلسه هم به همين شيوه تصويب 
شود و درست بعد از تصويب پيشنهاد ختم جلسه بود كه چكش ختم جلسه را كوبيدم و اظهار خوشحالي 

كردم كه مسؤليت از دوشم برداشته شد. 

ميدان داري بني اسدي
درست بعد از آنكه مجمع به تعويق افتاد و من اعالم كردم كه ديگر هيچ مسؤليتي ندارم دكتر بني اسدي رشته 
سخن را به دست گرفت و به شيوه ي سنتي بر كرسي رياست تكيه زد و جلسه به شيوه سنتي جلو رفت. اما 

روش اداه جلسه به شيوه سنتي چه خصوصياتي دارد؟ 

چوپاني گربه ها
اصطالح چوپاني گربه ها را براي اولين بار در يكي از نوشته هاي علوي تبار خواندم. او روشنفكران و هنرمندان 
را )اگر اشتباه نكنم(  به گروهي گربه تشبيه كرده بود كه تشكيالت ناپذيرند. در ميان هيأت  مديره سازمان هاي 
ما نيز اكثريت با مديراني است كه به سبك سوءمديريت »آتش افروزي« مبتال هستند. حضور يك آتش افروز 
نيز كافي است تا كل قواعد را كان لم يكن كند. مديريت و رهبري چنين مجامعي كاري است كه خصوصيات 
ويژه اي مي طلبد: باج دادن به عده اي و گوشمالي كردن عده اي ديگر، تنبيه و تشويق كه چون در چارچوب 
قانون پارلمان نيست، به نوعي زورگويي به ضعيفان و زورپذيري از قلدرها منجر مي شود. به بيان نويسنده 

كتاب »قرهنگ و تعارض در خاورميانه« بر اساس »موازنه مخالفت« يا »مخالفت متوازن«. 

دكتر بني اسدي هم كه بعد از انحالل مجمع و بدون هيچ رأي گيري در مورد اينكه چه كسي رئيس باشد و چه 
كسي منشي باشد و چگونه جلسه اداره شود، عماًل شروع كرد به اعمال رياست و رهبري گروه و هيچ يك از 
افراد گروه هم هيچ اعتراضي نكرد. انگار طبيعي بود كه بعد از خلع يد از حسيني دكتر بني اسدي بايد رئيس 
باشد. آقاي بني اسدي هم شروع كرد به نقد من و روش من و اينكه . . . فكر مي كنم نكاتي كه درست بعد از 

اعالم ختم بيست و هشتمين جلسه مطرح شد خيلي اهميت دارد و بايد با جزئيات نقل شود.

تمسخر مفهوم »شبه قانون«
دكتر بني اسدي صحبت هايش را با اشاره به نوشته ي من با عنوان »قانون و شبه قانون« شروع كرد و خطاب 
به جمع و با لبخندي بر لب گفت: آقاي حسيني مي گويد تمام آنچه كه طي اين مدت در كشور تصويب 
شده قانون نيست، »شبه قانون« است. لحن تمسخر آلود كالمش هر نوع نقدي را منتفي مي ساخت. انگار 
بگويد اين حرف كه يك شوخي بيش نيست و اصال نبايد جدي گرفته شود! من مصاحبه دكتر يزدي دبيركل 
نهضت آزادي را به خاطر آوردم كه مدتي قبل روزنامه بهار چاپ كرده بود و سايت كلمه هم آن را نقل 
كرده بود. وقتي آن مصاحبه و تعريف دكتر يزدي را از قانون و بهتر بودن قانون بد از بي قانوني خواندم دلم 
براي او و براي خودمان سوخت. بنا بر اين به نظرم خيلي طبيعي مي آمد كه دكتر يزدي اين حرف ها را بزند. 
اما انتظار داشتم بعد از يك سال و نيم كه دكتر بني اسدي با قانون پارلمان آشنا شده است )البته در ادامه ي 
همين صحبت هايش بار ديگر خاطر نشان ساخت كه وي هنگامي كه در دهه 40 خورشيدي در آمريكا بوده 
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با دستورنامه رابرت آشنا شده است(، دست كم دركش از روند تصويب قانون فقط كمي تكان خورده باشد. 
اما دريغ از يك ترك مويي. 

البته، من ساكت نماندم و توضيح دادم آنچه كه در كشور ما از مشروطه به اين سو تصويب شده،  عمالً  احكام 
شرعي يا احكام حكومتي بوده كه به دروغ در پوشش قانون به مردم تحميل شده است و به همين خاطر هم 
هيچ كس آن ها را جدي نمي گيرد و همه دنبال دور زدن و ناديده گرفتن آن ها بوده اند و خواهند بود و من 
هم اخالقًا هيچ تعهدي به رعايت آن ها ندارم. اما تمام قوانيني كه در چارچوب اين قانون )اشاره به كتاب 
دستورنامه( يعني در چارچوب قانون پارلمان تصويب شود، سمعًا و طاعتًا اجرا خواهم كرد و اخالقًا به آن 
متعهد خواهم بود. البته، فكر مي كنم مهندس گلسرخي، دكتر اميري، و حتي مهندس رزم خواه به صورت مبهم 

درك مي كردند كه گويا من درست مي گويم اما وارد مذاكره نشدند و جانب هيچ يك از طرفين را نگرفتند.

مبتذل سازي قانون پارلمان
يكي ديگر از نكاتي كه دكتر بني اسدي در صحبتش مطرح كرد اين بود كه دستور نامه رابرت در يك فرهنگ 
ديگر ساخته و پرداخته شده كه با فرهنگ ما فاصله عميقي دارد. در نتيجه بخش هاي بسيار زيادي از اين قواعد 
به درد مردم ما نمي خورد )اين حرف ها را درست جلو چشم هاي من مطرح مي كرد كه حدود يك سال نيم 
گذشته تالش كرده  بودم اين نكته را براي اعضاء سازمان موقت هم انديشي پارلماني توضيح بدهم كه قانون 
پارلمان اصولي دارد و براي حفاظت از اين اصول قواعدي تعيين و تعريف شده است كه كل اعضاء يك 
سازمان هم نمي توانند آن ها را نقض كنند يا ناديده بگيرند!(. حاال دكتر بني اسدي كسي كه حدود يك سال و 
نيم براي قانون پارلمان سينه زده، جلو چشم هاي از حدقه در آمده ي من اين حرف ها را مي زند و بقيه اعضاء 
نيز مثل بز دارند به سخنان گوهر بار اين آخوند بي عمامه گوش مي هند. ياد داستان قديمي افتادم كه مردي 

عوام را مخاطب قرار مي داد كه آيا واقعًا مار اين است كه اين مرد نوشته يا شكلي است كه من كشيده ام؟ 

دكتر بني اسدي در ادامه صبحتش با همان لحن حق به جانبي كه ضمن صحبت به چهره اش مي  دهد توضيح 
داد همين كه ما ياد بگيريم هنگام مذاكره فقط يك موضوع را مطرح كنيم كافي است. بقيه ي اين قواعد ديگر 
او به اين موضوع توجه نداشت كه تقريبًا كل قواعد ناظر بر نظام رتبه بندي  به درد ما نمي خورند. ظاهراً 
پيشنهادها از همين اصل نتيجه شده است و پيچيده ترين بخش دستورنامه رابرت اتفاقًا به همين قواعد مربوط 

مي شوند. 

رابرت  دستورنامه  قواعد  كه  كرد  تأكيد  نكته  اين  روي  ديگر  بار  نظر  اظهار  همين  از  بعد  درست  نظرم  به 
مكانيستي است و اصرار بر اجراي همه ي آن ها كه آقاي حسيني آنقدر روي آن تأ كيد دارد، نوعي تعصب 
است كه متأسفانه آقاي حسيني هم اين تعصب را دارد. اين نكته هم چيز جديدي در نظرات دكتر بني اسدي 
نبود. از همان نخستين روزها تأكيد داشت كه الزم  نيست روي اجراي خدشه ناپذير اين قوانين تأكيد شود. 

پاسخ به انتقادها
بعد از صحبت هاي دكتر بني اسدي من ميكروفون را گرفتم و به شوخي گفتم: در غياب طرفدار دستورنامه 
رابرت آقاي دكتر حسابي به اين قواعد تاختند. آن  را مكانيستي اعالم كردند. من را هم به تعصب متهم كردند. 
اما اين قواعد مكانيستي نيستند بلكه به صورت عقلي از يك سري اصول قابل استنتاج هستند. به عالوه، من 
معتقدم بايد بدون خدشه تابع قانون باشيم، اما نه آنچه كه در اين مجلس بي صالحيت تصويب مي شود،  بلكه 
قوانيني كه فلسفه حقوق و عقل پشتيبان  آن ها باشند. و اتفاقًا مردم خاورميانه نشان دادند كه قادر نيستند در 
چارچوب اصول انتزاعي عقلي يعني در چارچوب قانون عمل كنند بلكه تمام مدت طبق »مخالفت متوازن« 

عملي مي كنند.

دكتر بني اسدي از من پرسيد: »مخالفت متوازن« چيست؟ خوشم آمد كه اين سؤال را مطرح كرد و من هم 
برايش توضيح دادم كه اين مفهوم در كتاب »فرهنگ و تعارض در خاورميانه« ارايه شده است و روش آشنايي 
خودم را با اين ايده برايش توضيح دادم. )همين جا بود كه مهندس رزم خواه مثل پامنبري  خوان ها در آمد 
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كه: يك مشت اسرائيليات! نفهميدم شوخي بود يا به صورت جدي اين نظريه را تخطئه كرد، به خصوص كه 
در جلسه قبل اين نكته اشاره كردم كه تاجزاده اين نظريه را كه در خاورميانه تفكر عقلي و حكومت قانون 
ممتنع است، يك نظريه اسرائيلي مي داند و تاجزاده دوست مهندس رزم خواه هم هست(. و در ادامه گفتم كه 
به نظرم اين نظرات در مورد خاورميانه را ابن خلدون هم مطرح  كرده و ديگران هم در اين زمينه زياد بحث 
كرده اند. اما خالصه اين نظر اين است كه در خاورميانه تعارض دائمي بين يك حكومت متمركز استبدادي با 
حكومت هاي قبيله اي بوده است و همين تعارض دائمي سبب شده تا مردم نه بر اساس اصول انتزاعي عقلي به 
نام قانون، بلكه بر اساس مخالفت متوازن عمل كنند. بعد اشاره كردم كه كل طبقه سياسي كشور نه طبق قانون، 
كه طبق همين قاعده عمل مي كنند تا از صحنه قدرت حذف نشوند يا بتوانند در صحنه بمانند. بعد بحث را 
به مجمع رساندم و گفتم اين ادعا البته به پژوهش نياز دارد اما چه بسا كه بشود براي توضيح رفتار اعضاي 
همين مجمع خودمان نيز از اين مفهوم استفاده كنيم. و با تأكيد گفتم: در همين جمع هم شما طبق قانون عمل 
نكرديد بلكه طبق همين قاعده »مخالفت متوازن« عمل مي كرديد. نمي دانم تا چه حد اين توضيح ها براي دكتر 

بني اسدي مفهوم بود، اما وارد اين بحث نشد. 
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پنحشنبه 31 مرداد 1392
ديشب وسط گزارش خوابم گرفت. امروز صبح كه بيدار شدم دريافتم ذهنم در طول خواب به جمع بندي 
جالبي رسيده است: مجمع ديروز شركاي گاوپروري دمزآباد بهترين مجمعي بوده كه تا كنون طبق دستورنامه 
رابرت اداره شده است! بدون آنكه حتي يك كلمه نيز در مورد قواعد قانون پارلمان در اين مجع بحث شده 
باشد. در واقع روش اداره كردن اين مجمع، يعني اجراي قواعد قانون پارلمان در جريان عمل، و ارايه حداقل 
توضيح هاي الزم، حاصل حدود 7 سال تجربه هاي من در اين زمينه بود و اداره عالي اين مجمع نشان داد كه 
عمرم و تالش  هايم هدر نرفته است. دلم مي خواست گزارش امروز به همين موضوع مي پرداخت. اما گزارش 

رويدادهاي بسيار مهم چند روز گذشته تمام نشده است. پس اول به آن ها مي پردازم.

ادامه گزارش شكست سازمان موقت
در گزارش ديشب تا آنجا رسيدم كه پيشنهاد شهرياري/بني اسدي در بيست و هشتمين اجالس سازمان موقت 
هم انديشي عرف پارلماني بدون مذاكره به تصويب رسيد و مجمع دو ماه به تعويق افتاد و بعد از آنكه من 
اظهار راحتي كردم دكتر بني اسدي رشته كالم را به دست گرفت. از اين لحظه تا هنگامي كه اعضاء حاضر 
دفتر را ترك كردند، نكات مهمي مطرح شد كه در ادامه به صورت خالصه آن ها را كه براي فهم چگونگي 

رشد و توسعه جنبش كادرها اهميت دارند نقل مي كنم. 

نقدهاي من به پيشنهاد
با اينكه پيشنهاد تعويق مجمع از سوي خود من مطرح شده بود، اما به نحوي مطرح شد كه شهرياري/بني اسدي 
احساس كردند پيشنهاد خود آنان است، و با آن موافقت كردند، اما، من قلبًا با اجراي چنين پيشنهادي موافق 
نبودم. به همين خاطر، موضع من در مباحث بعد از تصويب اين پيشنهاد يك موضع اننقادي بود، در حاليكه 
بني اسدي و گلسرخي از آن دفاع مي كردند. در واقع محور مباحثي كه تا رفتن اعضاء از دفتر ادامه يافت همين 

اختالف نظر بود كه من جبه هاي مختلف آن را مي شكافم.

من در دو مرحله ي مختلف و به داليل گوناگون با طرح اين پيشنهاد و پيشنهادهاي مشابهي كه مجمع را به 
كارگاه تبديل مي كردند مخالفت مي كردم. در مرحله ي اول، با تبديل كارگاه به مجمع مخالف بودم، زيرا به 
نظر من به عنوان مربي، مجمع خود نوعي كارگاه هم بود و هست. به ويژه بعد از توجه به »سؤال پارلماني« 
و نقش رئيس به عنوان معلم قواعد قانون پارلمان، در اين عقيده راسخ تر شدم كه الزم نيست كارگاه و مجمع 
از يكديگر تفكيك شود. چرا كه هر مجمعي اساسًا يك كارگاه آموزشي هم هست، به خصوص كه مجمع ما 

و به طور كلي تمام فعاليت  ما در ايجاد يك سازمان دائمي يك فعاليت آزمايشي و آموزشي بوده و هست. 

دليل ديگرم بر مخالفت اين بود كه حتي از قبل از فراخوان افراد به مجمع از آنان قول گرفتم كه در چارجوب 
قانون پارلمان و دستورنامه رابرت عمل كنيم. و البته، چون تمام قواعد را بلد نبودند يا از آن ها درك مشتركي 

نداشتند قرار شد تا در چارچوب قواعدي رفتار كنيم كه در مجمع آموزش داده مي شود. 

بنا به داليل فوق اصرار داشتم كه حتي اگر عده اي تمايل دارند كه مجمع به كارگاه تبديل شود، بايد بتوانند و 
بخواهند كه اين خواست خودشان را هم در چارچوب قواعد قانون پارلمان پيش ببرند. به همين دليل، راهكار 
قانوني را پيش پاي آنان گذاشتم: تعويق مجمع و به جاي آن شركت در كارگاه. كه مورد پسند شهرياري/
بني اسدي قرار گرفت و در مجمع اخير به تصويب هم رسيد. بسيار خوب. اما، من همچنان به عنوان مربي با 
شركت اعضاء در كارگاهي كه قرار است كتاب خالصه دستورنامه رابرت را در آن بررسي كنند مخالفم. اما 
ديگر نبايد در كارگاه باقي مي ماندم و به شرح مخالفت خود مي پرداختم. بلكه بايد به تصميم جمع احترام 
مي گذاشتم و اجازه مي دادم خودشان اين تصميم را در عمل ارزيابي كنند. و اين يكي از نقاط ضعف من بود 
كه سبب شد تا جلسه تا جاهاي بد جلو برود. البته، داليلم در مخالفت با اين تصميم اعضاء كاماًل موجه است 
و گاهي فكر مي كنم كه حتي اين تصميم حاوي اهانت هاي آشكاري به من بوده است كه متأسفانه دوستان به 

آن توجهي نداشتند و همين امر بود كه عذابم داد و مي دهد. 
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چرا تا حاال نخوانديد؟
يكي از مواردي كه دلم را آتش مي زند اين است كه اين كتاب را من حدود 7 سال پيش به فارسي ترجمه كردم 
و از همان اولين روزهاي تشكيل سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني متن چاپخور آن را برايشان ارسال 
كردم و خدا مي داند هزار بار از آنان خواهش كردم كه آن را بخوانند. حتي همراه با صورتجلسات مختلف و 
متناسب با موضوع هاي مختلفي كه در كارگاه مطرح مي شد از آنان مي  خواستم كه قسمت هاي مربوط به همان 
موضوع را مطالعه كنند. اما حاال بعد از حدود يكسال و نيم به صرافت اين افتاده اند كه اين كتاب را بخوانند. 
آن  هم نه در كنار مجمع، بلكه با تعطيل كردن مجمع و شركت كردن در يك كالسي كه قرار است مطالب اين 
كتاب را درس بدهد! آيا اين برخورد اهانت به معلمي نيست كه اين مدت طوالني از آنان درخواست كرده 

كه اين كتاب را بخوانند اما نخوانده اند؟ 

خيلي تأسف بار بود كه دكتر بني اسدي در سخنان گوهربارش گفت: كاش آقاي حسيني مطالعه ي اين كتاب 
را اجبار مي كرد و ما را به خاطر نخواندن اين كتاب تنبيه مي كرد تا ما مجبور شويم اين كتاب را بخوانيم! 
جل الخالق! باز هم من مقصر قلمداد مي شوم آن هم به اين خاطر كه مرد محترمي مثل دكتر بني اسدي را به 

خاطر اينكه اين كتاب را نخوانده تنبيه نكرده ام! ظلم را مي بينيد كه چقدر معصومانه يا جاهالنه است؟

اولتيماتوم شديد!
توجه  من  درخواست هاي  به  اصاًل  شما  گفتم  بني اسدي  دكتر  به  كه خطاب  بود  ادعا  همين  به  واكنش  در 
نمي كرديد. به عنوان نمونه، در يكي از جلسات من توضيح دادم هرگاه به مورد جديدي برخورديم كه رئيس 
جلسه هنوز قاعده اش را مطرح نكرده است، از پيشنهاد دهنده درخواست مي كند تا پيشنهاد خود را پس بگيرد 
و شما هم با درخواست رئيس مخالفت نكنيد تا كار غيرقانوني صورت نگرفته باشد. تا بعد قاعده ي مربوطه 
را بياموزيم. بعد در ادامه گفتم: اتفاقًا در همان روز دكتر بني اسدي پيشنهاد كفايت مذاكره را مطرح كرد و 
اصرار داشت كه اين پيشنهاد در مورد تمام پيشنهادهاي در دست بررسي به كار رود. من توضيح دادم كه ما 
هنوز قواعد كاربرد پيشنهاد كفايت مذاكره براي تمام پيشنهادهاي در دست بررسي را نخوانده ايم. بعد از شما 
تقاضا كردم كه اين بخش از پيشنهاد خود را پس بگيريد. اما شما با صراحت اعالم كرديدپيشنهاد خود را 
پس نمي گيريد؟ بعد خطاب به جمع پرسيدم: يادتان هست؟ دكتر اميري كه طبق معمول سرش در لپ تاپ 
بود با لبخند سرتكان داد. مهندس رزم خواه هم يادش بود. اما دكتر بني اسدي طوري واكنش نشان داد كه 
انگار مخاطب من نيست. در هر حاال، تجربه هايي از اين دست بود كه من را به اين جمع بندي رسانده بود 
كه بعضي از اعضاء مجمع - به خصوص دكتر بني اسدي، مهندس شهرياري و مهندس گلسرخي، و مهنس 
بهشتي و دكتر معين هم - اساسًا به حرف من به عنوان رئيس جلسه توجه نمي توانند بكنند. به همين خاطر، 
در اين بخش از گفتگوها، با صراحت و تأكيد خطاب به دكتر بني اسدي گفتم: در هر مجمعي كه شما مهندس 

شهرياري و مهندس گلسرخي تشريف داشته باشيد، من نه رئيس جلسه خواهم شد و نه مربي پارلماني!

فرق دو نوع رئيس
خودم فكر مي كنم اين اولتيماتوم را با چنان قدرت و اطميناني گفتم كه همه احساس كردند كه ديگر هيچ 
ناگهان احساس كردم تصميم خيلي شديدي گرفته ام و سعي كردم  اما  باقي نمي ماند.  براي مصالحه  جايي 
استثنا هايي قائل شوم. به همين خاطر توضيح دادم: به اين دليل كه شما عماًل به حرف رئيس گوش نمي كنيد. و 
هيچ تمايزي بين رئيسي كه قرار است قانون پارلمان را اعمال كند با رئيسي كه قانون ندارد و مي خواهد اراده ي 
شخصي خودش را اعمال كند قائل نمي شويد. در حاليكه طبق قانون پارلمان، يك رئيس بايد شرافتمندانه 
بكوشد تا قانون - آن هم اين قانون و نه شبه قانون - اعمال شود. من هم شرافتمندانه تمام تالشم اين است 
كه در مجع اين قانون اجرا شود. من هيچ دستوركار شخصي براي پيش بردن در جلسه ندارم جز حاكميت 
قانون. من هيچ عالقه اي ندارم كه به شيوه هاي جهان سومي رياست كنم. در شيوه ي جهان سومي كه قانون 
اعمال مي شود، يك رئسي مجبور است به يكي باج بدهد، ديگري را گوشمالي بدهد، به يكي اخم بكند، به 

يكي لبخند بزند تا جلسه را جلو ببرد. در حاليكه در قانون پارلمان، رئيس يك داور است و نه يك چوپان.
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كتابي براي دانش آموزان
نكته ي ديگري كه جگرم را آتش مي زند بي توجهي كساني مانند دكتر بني اسدي و شهرياري و گلسرخي به 
اين داوري من است كه معتقدم اين كتاب براي افرادي در حد دانش آموزان مدرسه نوشته شده است. آن هم 
دانش آموزان در جامعه اي كه در آن مجامع به روش قانوني و درست برگزار مي شود. البته، خود من وقتي 
براي اولين بار اين كتاب را خواندم و متوجه شدم كه چطور يك پيشنهاد بايد اصالح شود يا چرا بايد اعضاء 
مجمع در مورد يك پيشنهاد قباًل مطرح و حتي مكتوب شده مذاكره كنند، كيف كردم. چون در ايران همين 
نكات بديهي اما بسيار مهم نيز شناخته شده نبود و به آن ها توجه نمي شد. اما وقتي كتاب اصلي دستورنامه 
رابرت را ترجمه كردم متوجه شدم، اهميت و جديد قانون پارلمان، فقط با مطالعه ي كتاب اصلي است كه 
درك مي شود. به همين خاطر خالصه ي كتاب را حتي براي افراد هم نمي فرستم و ترجيح مي دادم كه پيش 
از جا افتادن قانون پارلمان، حتي از چاپ اين خالصه كتاب صرف نظر كنم. چون مي ترسم ذهن تنبل ايراني 
جماعت سبب شود كه همين خالصه را به جاي متن اصلي بگيرد و سطحي نگري و سهل انگاري از همان اول 
كار جاي تفكر انقادي عميق را در اين زمينه بگيرد. به نظرم، بعد از تشريح برخي از اين نكات براي دكتر بني 
اسدي به اوگفتم: به همين خاطر من حتي اين كتاب خالصه را براي دوستان شما نفرستادم. چون نگران بودم 

كه توي ذوق آنان بخورد و بگويند اين هارا كه ما همه بلديم!

به رغم تمام اين توضيح ها، دكتر بني اسدي كه انگار بعد از تصويب پيشنهاد دلخواه خودش، پرونده ي تمام 
اين بحث ها را در ذهنش بسته بود، كم ترين توجهي  به اين حرف ها نداشت. و اين روش برخورد با كسي كه 
بيش از يك سال عمر خود را صرف آموزش اين نكات به او و ساير اعضاء سازمان كرده است، چقدر من را 

عذاب مي داد: باز هم ظلم مظلومانه اي ديگر!

به درد شما نمي خورد
حتي فرض كنيم كه خالصه كتاب پر از نكات جالب باشد، كه البته پر از نكات جالب هست، اما نه در مقايسه 
با كتاب اصلي. اما اين كتاب براي اعضاء سازمان كه بيش از يك سال و نيم در بيست و هشت كارگاه آموزشي 
دو ساعته شركت كرده اند، و پيچيده ترين قواعد قانون پارلمان به آنان آموزش داده شده است، حاوي هيچ 
نكته ي جديد و مهمي نيست. اين نكته را من بارها و بارها تكرار كردم كه آقايان، سواد شما از قانون پارلمان 
به مراتب و بسيار بيشتر از نكاتي است كه در اين خالصه كتاب مطرح شده است. شما با ساختار پيچيده ي 
ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني آشنا شده ايد كه در اين كتاب اصاًل به آن اشاره اي هم نشده است. اما اعضاء 
محترم به اين نكته هم اصاًل توجه نكردند و همين بي توجهي حيرت انگيز اين آقايان هم جگرم را آتش مي زد. 

براي آنكه تلخي رفتار اين آقايان بيشتر احساس شود، بايد معلمي را تصور كنيد كه يك سال و نيم هندسه 
رقومي و مثلثات به دانش آموزان كالس خود درس داده باشد. اما يك روز تنبل ترين دانش آموزان تصميم 
بگيرند معلم را با اين اتهام كه بلد نبوده درس بدهد، از كالس بيرون كنند و تصميم بگيرند خودشان رياضي 
بخوانند و كارشان را از آموزش چهار عمل اصلي شروع كنند! بقيه ي دانش آموزان نيز كر و كر به معلم بخندند 

و حتي يكي از دانش آموزان هم متوجه نشود چه ظلمي به معلم خود روا داشته اند. 

تصميم بدون مطالعه
جنبه ي ديگري از رفتار آقايان كه جگرم را آتش مي زند اين است كه حتي هنگام تصويب پيشنهاد تعويق 
مجمع براي مطالعه گروهي كتاب خالصه دستورنامه هم همت نكردند آن را يك تورق سطحي بكنند. من در 
صورتجلسه مجمع قبلي كه درست دو هفته قبل برايشان ارسال كرده  بودم پيشنهاد كردم كه اعضاء فصل هاي 
بيستگانه خالصه كتاب را مطالعه كنند و در كارگاه كنفرانس بدهند. اما دكتر بني اسدي و گلسرخي كه به اين 
پيشنهاد رأي دادند و حاال اين قدر با شور و شوق از آن دفاع مي كردند، حتي كتاب را يك تورق هم نزده 
بودند تا ببيند كه آيا مطالب كتاب براي آنان جالب است يا نه؟ دكتر بني اسدي كه حتي صورتجلسه قبلي را 
هم نخوانده بود و بعد كه برايش توضيح دادم تبلت خود را باز كرد تا نامه هاي من را بخواند. و تازه بعد از آن 
بود كه متوجه شد كه من حتي برنامه ي كارگاه امروز را - حتي در صورتي كه تعويق مجمع رأي بياورم - در 
آن صورتجلسه ارايه داده  بودم و طبق آن برنامه پيشنهادي قرار بود دكتر اميري و دكتر بني اسدي كه به خاط 
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حرف اول نام فاميلشان قبل از ديگران قرار مي گيرند، امروز دو فصل اول كتاب را كنفرانس بدهند. حقيقتًا 
انتظار داشتم دكتر اسدي و دكتر اميري طي اين دو هفته دو فصل اول كتاب را مرور كرده باشند و امروز 
مي گفتند: آقايان همانطور كه حسيني مي گويد، مطالب اين كتاب خيلي ساده است. اما متأسفانه، حتي در اين 
مدت نيز اين كتاب را مور نكردند. جالب اينكه تازه دنبال اين بودند كه يك نسخه از كتاب را بگيرند و 
توضيح هاي من در اين مورد كه آقايان تا كنون باره ها متن چاپخور اين كتاب را برايتان ارسال كرده ام بي فايده 

بود. عجب مردم بي مسؤليت و غيرجدي اي!

كنار گذاشتن كتاب
جنبه ي ديگري از رفتار آنان كه جگرم را آتش مي زند اين است كه درست هنگامي كه من به عنوان مربي آنان 
به اين نتيجه رسيده ام كه اصاًل نيازي به اين كتاب ها نيست و حتي ما مي توانيم در مجامع خود و به روش 
استداللي به اين قواعد برسيم، آنان، بدون توجه به توضيح هاي من تازه مي خواهند خالصه كتاب دستورنامه 
را بخوانند كه براي بچه هاي سيكل اول دبيرستان تدوين شده است. در ميانه ي بحث به صحن گفتم: ما اصاًل 
مي توانيم اين كتاب را دور بياندازيم و كافي است كه به روش بهتر اداره ي مجامع خود به استناد عقل و منطق 
فكر كنيم و مطمئنم كه خودمان كم و بيش به همين قواعدي خواهيم رسيد كه در اين كتاب ارايه شده است. 
بنا براين اين قواعد عقلي هستند و در جريان مجمع مي توانيم علت اين قواعد را كشف كنيم و الزم نيست 
آن ها را حفظ كرد. اما وضعيت و جو رواني حاكم به نحوي بود كه انگار اصل مخالفت با رئيس روح آنان را 
تسخير كرده بود و چيزي جز به زير انداختن رئيس آنان را راضي نمي كرد. اين مطلب را آقاي گلسرخي به 
شوخي يا جدي به زبان آورد و خطاب به خودم و با خنده گفت: عليه آقاي حسيني كودتا كرديم و از دستش 
راحت شديم! شايد مي خواست شوخي كند. اما احساس خودم همين است كه آنان از شرم راحت شدند و 
من بايد اين موضوع را جدي بگيرم. آنان در رفتار در چارچوب قانون جدي نيستند و بيشتر مايلند كه مجامع 

آنان محلي براي گپ و گفت و گعده باشد. 

چه كسي قرار است امتحان بگيرد؟
جنبه ي ديگري از عملكرد آقايان كه جگرم را آتش مي زند اين است كه همچنان من را مربي خودشان مي دانند 
و هي كلش توي پاالن من مي تپانند در حاليكه براي حرفم تره هم خرد نمي كنند! از اين بابت آنقدر عصباني 
شدم كه خطاب به مهندس گلسرخي پرسيد: چه كسي اين كتاب را ترجمه كرده؟ چه كسي اين كتاب اصلي 
را ترجمه كرده است؟ خوب. من كه بهتر مي توانم بفهمم كدام يك از اين دو كتاب براي شما مفيدتر هستند؟ 
بعد خطاب به دكتر بني اسدي پرسيدم: چه كسي قرا راست از شما امتحان بگيرد؟ جوابش را همه مي دانستند 
چون دكتر بني اسدي است كه هميشه تأكيد مي كند كه من بايد از آنان امتحان بگيرم. در ادامه گفتم: اگر قرار 
است من امتحان بگيرم كه نتيجه امتحان را همين حاال هم مي دانم. بعد تأكيد كردم: همين حاال هم سواد شما 
از قانون پارلمان بسيار بيشتر از چيز هايي است كه در اين كتاب خالصه آمده است! پس چرا به ارزيابي من 
توجهي نمي كنيد؟ بعد خودم جواب دادم: مسأله اين است كه شما دستورات من را به عنوان رئيس جلسه 
اجرا نمي كنيد. بعد اين نتيجه را تعميم دادم: به همين خاطر از اين پس هرگاه كارگاه ديگري راه بياندازم، 
همان اول از تمام اعضاء تعهد خواهم گرفت كه همه بايد دستورات مربي را رعايت كنند و هر كس رعايت 

نكند بايد مجمع را ترك كند. 

مسأله واقعًا چيست؟
تا همين چند ماه پيش افتخارم اين بود كه افرادي مانند دكتر بني اسدي، گلسرخي، بهشتي، معين و شهرياري 
عضو اين مجمع هستند و در دفتر كادرها حضور مي يابند. اما به مرور و به صورت فزاينده اميدواري هاي 
من نسبت به آينده ي اين گروه كم و كم تر شد تا اينكه روز يكشنبه به اين يقين رسيدم كه راهي جز انحالل 
گروه وجود ندارد. و احساس كردم، بايد از فرصت تعويق دو ماهه ي مجمع در راستاي انحالل آن استفاده 

كنم و نه احياء آن.

البته، مدتي است كه در هر دستور جلسه اي از سوي داود حسيني اخطار قبلي داده مي شود كه وي پيشنهاد 
انحالل گروه را مطرح خواهد كرد. اما تا كنون فرصت طرح اين پيشنهاد فراهم نيامده است. با اين همه انتظار 
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داشتم دوستان پيشنهاد انحالل را به عنوان نوعي هشدار تلقي كنند و به وظايف خود جدي تر بيانديشند. اما 
روز يكشنبه بود كه يقين كردم كه عمر سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني هم مثل كارگاه كارشناسان 
ستاد اجرايي شوراياري ها به پايان رسيده است و ادامه دادن آن ممكن است به بي حرمتي هاي ناخواسته منجر 

شود. آيا انحالل كارگاه كارشناسان كار غلطي بود؟ 

به اين موضوع خيلي فكر كردم. به نظرم، هدفي كه براي آن كارگاه تعريف كرده بوديم هدف واقعب ينانه اي 
نبود. اينكه كارشناسان ستاد در قالب يك مجمع تصميم گيري در مورد برنامه ي آموزش قواعد عرف پارلماني 
به شوراياري ها و مردم تهران تصميم بگيرد، از نظر حقوقي در حيطه ي اختيار آنان نبود. هر روز و در جريان 
عمل دريافتيم كه بر خالف اعالم آقاي عبدالحسيني، شوراي كارشناسان به عنوان يك ركن تصميم گيري در 
ساختار حقوقي ستاد تعريف نشده است و عماًل اين عبدالحسيني است كه طبق قوانين جاري در آن ساختار، 
به مسؤالن باالتر پاسخگو است. همين تعارض در طول كار سبب شد كه كارشناسان حس كنند كاره اي نيستند 
و تصميم هايشان محلي از اعراب ندارد و حتي به صررت ناخواسته از سوي آقاي عبدالحسيني نقض مي شود. 
با اين همه، كارگاه كارشناسان، به رغم آنكه به هدفش به اين دليل نرسيد كه هدف تعريف شده با واقعيت 
وجودي كارشناسان در تعارض بود، دستاورهاي عظيم داشت كه عبارت بود از آشنايي نسبتاً عميق آنان با 
قواعد قانون پارلمان كه نتايج مثبت خود را در آينده نشان خواهد داد. من كاماًل خوشبينم بذري كه در آنجا 
كاشتيم به زودي و در آينده اي نزديك و در گستره اي بسيار وسيع جوانه خواهد زد. در مورد سازمان موقت 
هم انديشي عرف پارلماني هم به همين ترتيب مي توانم داوري كنم: گروه هم انديشي عرف پارلماني نمي تواند 
به هدفش برسد، چون به رغم هدفي كه درست تعريف شده، افراد منتخب با هدف اعالم شده سازگاري 

ندارند. اما دستاوردهاي اين گروه نيز حتي تا همين جا عظيم بوده است. چرا؟

هدف درست افراد نادرست
براي گروه هم انديشي عرف پارلماني اين هدف تعريف شد كه اعضاء آن ضمن آموزش قواعد قانون پارلمان، 
به صورت آزمايشي و تمريني يك سازمان دائمي نيز براي ترويج قانون پارلمان در سطح ملي ايجاد كنند و 
اگر خواستند عضو آن سازمان بشوند و به فعاليت خود ادامه دهند. اين هدف  به خودي خود درست است و 
عقاًل مي شود چنين سازماني را ايجاد كرد. اما تجربه نشان داد، افراد انتخاب شده، براي عملكرد در چارچوب 
بدتر، تجربه نشان مي دهد كه  ندارند و  قرار  قبول  قابل  اين هدف در سطح  پارلمان و تحقق  قانون  قواعد 

نمي توان آنان را به يك سطح ارتقاء داد. 

خطاي من در سازمان دهي به اين گروه مثل خطاي مربي تيمي است كه اعضاي تيمش را بدون آنكه در عمل 
نشان داده باشند به درد اين كار مي  خورند انتخاب كرده باشد. به خصوص بعد از تجربه كارگاه معلمان و 
كارگاه كارشناسان بود كه من توانستم دريابم بعضي از افراد براي عضويت در چنان سازماني از ساير افراد 
بسيار آماده تر و مناسب تر هستند. االن احساس مي كنم افرادي مثل عبدالحسيني، هاشمي، مرد و احيانًا جمالي 
و خانم مهندس حسين نژاد و خانم دهكردي براي تأسيس هسته ي اوليه چنان سازماني مناسب ترند. و همين  
جا بايد به خودم هشدار بدهم كه چون هنوز خانم دهكردي در يك مجمع شركت نكرده و قواعد عرف 
پارلماني را بلد نيست و به خصوص هنوز نشان نداده است كه مي تواند در چارچوب اين قواعد عمل كند، 
نمي توان در مورد او تناسب او براي عضويت در اين مجمع داوري كرد. هرچند تعهد او به هدف  و درك او 

از قانون بسيار عالي است. 

مجمع ملي، كرسي و بورد
به خاطر همين تجربه هاست كه از مدت ها پيش در مورد ساختار و كاركرد و محتواي مجمع ملي، كرسي 
و بورد قانون پارلمان دارم مي انديشم و نظراتم را اصالح و تكميل مي كنم. در حال حاضر مي توانم نظراتم 
در مورد اين ساختارها را به اين شكل خالصه كنم:  مسؤليت كرسي قانون پارلمان بر عهده ي خودم بايد 
باشد. رئيس كرسي اعضاء بورد را دعوت مي كند و اين اعضاء از فارغ التحصيالن دفتر كادر ها امتحان خواهند 
گرفت. فارغ التحصيالني كه با رتبه عالي فارغ التحصيل مي شوند حق خواهند داشت تا در مجمع ملي عضو 
شوند. در نيتحه، اعضاي كرسي منطقًا مي توانند هسته ي اوليه مجمع ملي هم باشند. در حال حاضر اين افراد 
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را مي توانم در فهرست نامزدهاي عضويت در بورد قرار دهم: عبدالحسيني، مرد، هاشمي، )و تا حدودي( 
جمالي، به خصوص بعد از آنكه مشغله اش تمام شد، خانم حسين نژاد، خانم دهكردي )بعد از ارزيابي مجدد 
او پس از شركت در يك كارگاه(، تا حدودي خانم رئيسي و خانم ميالني. وجه مشترك تمام اين افراد )به جز 
خانم دهكردي كه فعاًل نامزد عضويت است( اين است كه در يك گارگاه هم انديشي عرف پارلماني شركت 
كرده اند و من شخصيت و توانمندي  آنان را در پاركتيس قانون پارلمان مشاهده و بررسي كرده ام. اما همين 
مشاهدات نشان مي دهد كه به جز عبدالحسيني و تا حدودي جمالي ساير اعضاء گروه هم انديشي براي هدفي 

كه به خاطر آن دعوت شده  بودند مناسب نيستند.

هيچ كس مردود نيست
با اين محاسبه مي توان نتيجه گرفت كه منطقي ترين كار انحالل گروه هم انديشي است. اما اين به معني مردود 
كردن اعضاء اين گروه نيست. اعضاء اين گروه همچنان شخصيت هاي محترم و بسيار با ارزشي هستند كه 
مي توانند و بايد بيشترين كمك ها را به حنبش كادرها بكنند. حتي ممكن است افراد اين گروه، از طرق ديگري 
قواعد قانون پارلمان را فرابگيرند و در عمل پايبندي به آن ها را را تمرين كنند و براي عضويت در مجمع ملي 
صالحيت بيابند. اما فعاًل مي توان با قاطعيت اعالم كرد كه گروه هم انديشي عرف پارلماني نمي تواند به مجمع 
ملي قانون پارلمان بدل شود. به همين خاطر است كه - هر چند روز يكشنبه فوق العاده ناراحت بودم - اما 
امروز احساس مي كنم، اگر شكستي هم بود در واقع پله اي براي پيروزي بعدي هم بود و تمام اين تجربه ها 

دستاوردهاي جنبش كادرهاست.

به حضور همه شما افتخار مي كنم
من در اواخر همان مجمع بيست و هشتم بود كه به تصميم قطعي خود رسيده بودم: قاطعيت در منحل كردن 
گروه هم انديشي عرف پارلماني. حتي پاسخ پيشنهاد منطقي آقاي حمالي هم به ذهنم رسيده بود. آقاي جمالي 
با انحالل گروه موافق بود اما مي گفت به جاي استفاده از اصطالح انحالل از اصطالح ختم كارگاه استفاده 
كنم. پاسخ من اين است كه مجمع ما كارگاه هم بود و اساسًا هر مجمع پارلماني يك كارگاه آموزش قواعد 
پارلماي هم هست. به عالوه، نشست هاي ما مجامع عادي يك سازمان موقت بود كه شكل و شمايلي گرفته 
نه يك كارگاهي كه كارش  اين يك سازمان موقت است كه در وسط راه منحل مي شود و  نتيجه  بود. در 
تمام شده باشد. به همين خاطر من اصرار دارم و داشتم كه از اصطالح »انحالل« استفاده كنم. به عالوه، اگر 
نشست هاي ما صرفًا يك كارگاه بود كه ختم آن ديگر به رأي گيري نيازي نداشت و مربي مي تونست يك 

جانبه انحالل آن را اعالم كند.

مهندس  آقايان  به  به خصوص  داشتند  رفتن  قصد  آنان  و  يافت  خاتمه  دوستان  نشست  وقتي  هر حال،  به 
گلسرخي و دكتر بني اسدي گفتم كه شما بزرگواران را جزو شخصيت هاي ملي اين كشور مي دانم و حتي به 
حضورتان در اين دفتر افتخار مي كنم. همين حاال هم احساس واقعي من اين است كه به آنان دروغ نگفته ام 
اما  احترام مي  گذارم.  قانون كرده اند  اين مردان شايسته اي كه عمرشان را صرف حاكميت  براي  و همچنان 
مي دانستم كه دست كم تا دو ماه ديگر از آنان براي حضور در دفتر دعوت نخواهم كرد و اميدوار بودم كه اين 
بيان صاقانه احساساتم سبب شود تا عذر تقصيرم را بپذيرند. هنوز شك دارم كه آيا متوجه منظورم شدند يا نه؟

فكر مي كنم براي نخستين بار بود كه آنان هنگام خروج از سالن به ويترين مطبوعات كه در وردي سالن 
قرار دارد و نمونه هايي از نشريات منتشر شده در اين مؤسسه در آن چيده شده است، توجه كردند. مهندس 
را  بني اسدي فصلنامه داروسازان  اينجا. دكتر  بگذار  »اخبار كادرها« و »دستورنامك« را هم  رزم خواه گفت: 
اين نشريات را خودم  اين ها را نوشته اند؟ جواب دادم: تمام مطالب  برداشت و پرسيد: چه كساني مطالب 
نوشته ام. البته كمك هم داشته ام. اما بيشتر مطالب آن ها كار خودم است. بعد نشريه اتيكز توجه آنان را جلب 
كرد و من چند كلمه اي در مورد معاني سه گانه »اتيكز« صحبت كردم و گفتم كه اين نشريه مؤسسه اخالق 
در  مي رفت گفت  بيرون  دفتر  از  حاليكه  در  اسدي  بني  دكتر  است.  غيرفعال  كه حاال  بود  ايرانيان  پزشكي 
نشست هاي بعدي سر فرصت آن ها را نگاه خواهيم كرد. به نظرم هنوز به پيامدهاي پيشنهاد تعويق مجمع 

فكر نكرده  بود. 
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انصاف را فراموش نكن
در جريان همان مجمع تعويقي بود كه دكتر بني اسدي در جهت تعريف از تالش هاي من به اين نكته اشاره 
كرد كه مهندس رامينه رئيس هيأت مديره جامعه مهندسان مشاور با وي در خصوص آموزش قواعد قانون 
پارلمان صحبت كرده و دكتر بني اسدي هم تأكيد كرده كه من بروم و قواعد پارلمان را به اعضاء جامعه 
آموزش بدهم. بعد هم به من گفت كه قرار است مهندس رامينه در اين زمينه با من تماس بگيرد. همين يك 
نمونه رفتار شايد كافي باشد كه نشان دهد دكتر بني اسدي تعهدي جدي نسبت به ترويج قانون پارلمان دارد 
اما شايد هنوز با سطوح عميق تر و تمدني اين قانون چنانكه بايد آشنا نشده باشد و فعاًل در سطح ابزاري آن 
سير مي كند: ابزاري براي ارتقاء اثربخشي و كارآمدي در اداره ي انجمن ها و سازمان هاي عضويتي. در حاليكه 

من اين درك از دستورنامه رابرت را مدت هاست كه پشت سر گذاشته ام. 

كارگاه اختصاصي براي مقامات
هنگامي كه دكتر اميري هم از دفتر بيرون مي رفت بار ديگر تأكيد كرد كه شماره تلفن هاي همراه دكتر توفيقي 
و ساير دوستان دكتر معين را در اختيار او قرار دهم. ظاهراً او مصمم است كه با استفاده از فضاي به وجود 
آمده براي ترويج قانون پارلمان در سطوح دانشگاهي به فعاليت هاي خود شتاب بيشتري بدهد. اتفاقًا فكر 
مي كنم دكتر اميري خيلي زودتر از من به اين نتيجه رسيد كه مشكل در شخصيت افراد حاضر در گروه است: 
براي آنان سخت است قبول كنند با آن شأن و جايگاهي كه براي خود قائل هستند اين مسائل ساده را هم 
نمي دانند. اگر اين ارزيابي درست باشد، شايد برگزاري كارگاه هاي اختصاصي براي مقامات راه  حلي است 

كه بايد به آن فكر كرد. 

ديگ جوشان ذهن
بعد از رفتن اعضاء مجمع معوق بود كه غليان ذهنم كه به ويژه اين همه آسيب عاطفي هم ديده بود، آغاز شد. 
اي كاش عبدالحسيني مي توانست در اين مجمع شركت كند تا دست كم به اين بزرگان گوشزد مي كرد كه 
رفتارهاي شما با اين مربي زحمت كش چقدر ظالمانه است. هر چند رفتار آنان تغييري نمي كرد اما من دلم 
خوش بود كه دست كم يك نفر به صداقت و زحمات من و به خصوص به درستي نظرات من اذعان كرده 
بود. گاهي ملت ها شانس نمي آورند. غيبت ناخواسته عبدالحسيني هم شايد يك بد شانسي گروه هم انديشي 
بود. شايد اگر او مي آمد، سرنوشت گروه تغيير مي كرد و اين تغيير شايد روي سرنوشت جنبش كادرها تأثير 
مي گذاشت. اما در آن لحظه چنان از گروه هم انديشي بيزار شده بودم كه دلم مي خواست در صورتجلسه اي 

كه برايشان ارسال مي كردم فرياد مي زدم كه ديگر حق نداريد به دفتر كادرها بياييد. 

خوشبختانه، صريح ترين نشانه اي كه از اين همه خشم در مكاتبات آن روز بازتاب يافت، كلمه ي »بدورد« بود 
كه براي نخستين بار زير نامه ام به اعضاء گروه هم انديشي عرفي پارلماني گذاشتم. آن نامه و صورتجلسه را 

نقل مي كنم: 

سالم 
صورتجلسه مجمع بيست هشتم به پيوست تقديم مي شود.

بدرود
منشي موقت. داود 

صورت جلسه بيست و هشتمين اجالس كارگاه هم انديشي عرف پارلماني
يكشنبه 27 مرداد 1392

بيست و هشتمين اجالس عادي كارگاه هم انديشي عرف پارلماني، (دهمين اجالس در سال 92 ) روز يكشنبه 
27 مرداد 1392 با حضور آقايان دكتر اميري، دكتر بني اسدي، مهندس رز مخواه، مهندس گلسرخي و منشي 

موقت با نيم ساعت تأخير برگزار شد.
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مصوبات
در اين جلسه پيشنهاد آقاي دكتر بني اسدي و مهندس شهرياري مبني بر تعويق مجمع بيست وهشتم بدون 
مذاكره به تصويب رسيد. به اين ترتيب مجمع عادي بعدي سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني ساعت 

8 صبح روز يكشنبه 28 مهر ماه 1392 برگزار خواهد شد.

اخطار قبلي
داود حسيني اخطار قبلي مي دهد كه در مجمع آتي، قطعنامه انحالل سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني 
در تاريخ 28 مهر ماه 1392 را ارايه خواهد داد. داليل اين پيشنهاد طي قطعنامه اي در همان مجمع تقديم 

صحن خواهد شد.

فراخوان مجمع بعدي
فراخوان مجمع بعدي عصر روز جمعه 26 مهر ماه 1392 صادر خواهد شد. از تمام اعضاء محترمي كه اخطار 

قبلي دارند درخواست مي شود پيش از تاريخ فوق در اختيار منشي قرار دهند.
منشي موقت
داود حسيني
27 مرداد 1392

پيش بيني آينده نزديك
تا آنجا كه من در جريان قرار گرفتم دوستان هم انديشي قبل از رفتن به پيامدهاي تصميم خود خيلي فكر 
نكردند. اينكه با تصويب پيشنهاد تعويق مجمع، من ديگر به عنوان منشي موقت مسؤليتي نخواهم داشت. با 
رفتاري كه با من انجام داده اند، به عنوان مسؤل دفتر كادرها حق دارم از آنان دلخور باشم. به عنوان مربي  هم 
كه بهتر از اين نمي شود به مربي ديگري اهانت كرد. رياست من را هم كه با يك كودتاي نرم سلب كردند. 

خوب. با اين حساب من بايد چه مي كردم؟ 

آن روز  اما  مي زنند.  ديگي جوشان غل  مثل  ذهنم  در  روز  آن  تصورات  و  به حال خاطرات  تا  روز  آن  از 
توانستم به خودم بقبوالنم كه فعاًل هيچ تصميم خاصي نگيرم و اين همه جوش بازتابي نيابد تا تصميمي كه 
خواهيم گرفت معقول ترين تصميم باشد. به همين خاطر صورتجلسه اي كه به عنوان منشي تهيه و ارسال كردم 
كامالً حقوقي و سرد است و البته پيشنهاد انحالل را هم عمداً دو باره مطرح كردم تا شايد بخشي از نارضايتي 

من را بازتاب دهد. 

من در طول چهار روز گذشته جز ارسال همين صورتجلسه هيچ اقدام خاصي براي اين گروه انجام نداده ام. 
فعاًل هم تصميم دارم تا دو ماه ديگر هيچ مطلبي براي اعضاء گروه هم انديشي ارسال نكنم. روز يكشنبه ي 
دو هفته ي ديگر نيز به صورت عادي در دفتر خواهم ماند و حتي تدارك هيچ پذيرايي هم نخواهم ديد. اما 
تصميم ندارم حتي تشكيل كارگاه را به آنان يادآوري كنم. دليلم روشن است: من در قبال مجمع مسؤليت 
داشتم و نه در قبال كارگاهي كه از هر جهت مخالف نظر من و حتي اهانت به من بود. با اين همه بايد ديد 

چه پيش مي آيد. 

آغاز فصل ديگر
درست از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر شنبه )يعني روز قبل از اجالس بيست و هشتم هم انديشي عرف پارلماني( 
قانون  كليات  تا  آرياكيان شركت كردم  كارمندان شركت  به دعوت مهندس شهرياري، در نخستين نشست 
پارلمان را به آنان معرفي كنم. اما بعد از آن كارگاه مدتي تلفني با عبدالحسيني حرف زدم و نوشتن گزارش 
آن را به صبح زود روز يكشنبه موكول كردم. اما موفق به اين كار نشدم. وقتي هم بعد از چند روز تأخير و 
تجديد اشتياق از بين رفته، نوشتن اين گزارش ها را دست گرفتم، اين نشست مهم را را به طور كلي فراموش 
كردم. وقتي هم كه به خاطرم آمد، حيفم آمد سياق كار را به هم بريزم. تصميم گرفتم وقتي گزارش اجالس 

بيست هشتم سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني تمام شد به اين اجالس بپردازم. الوعده وفا!
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متأسفم كه فكر مي كنم مهندس شهرياري به رغم تمام ويژگي هاي بسيار عالي كه دارد، دچار نوعي سوء مديريت 
براي آن مفهوم »آتش افروز«  تئوري مديريت كالسيك شده ي خود  آديزيس در چارچوب  ايزاك  است كه 
را جعل كرده است. به نظر آديزيس مديراني كه خصوصيت كارآفريني در آنان برحسته باشد ويژگي هايي 
دارندكه به سادگي قابل تشخيص است. اما اگر همين مديران برخي از ويژگي هاي الزم ديگر را نداشته باشند 
به نامديراني بدل مي شوند كه مدام در سازمان آتش به پا مي كنند و به همين خاطر آنان را »آتش افروز« ناميده 
اعالم كرد كه مي خواهد در شركت تحت  قبل  دارم وقتي شهرياري در دو اجالس  يقين  تقريبًا  است. من 
مديريتش يك كارگاه راه بياندازد تا من قانون پارلمان را به آنان آموزش بدهم، مطمئن شدم كه باز هم يك 
آتش ديگر در گوشه اي از سازمانش به پا خواهد كه بيش از همه اسباب دردسر خانم اطهري خواهد شد كه 

وظيفه ي اصلي اش در شركت آريا كيان خاموش كردن آتش هايي است كه مديرعامل به پا مي كند. 

وقتي در همان نشست دكتر بني اسدي هم قبول كرد كه دوستانش را دعوت كند تا در همان كارگاه كاركنان 
مهندس شهرياري شركت كنند، اطمينان يافتم كه آتش افروز دوم ما نيز به آتش شهرياري خواهد دميد و 
نوٌر علي نور به پا خواهد شد. به همين دليل بعد از اين تصميم هاي آتش افروزان سعي كردم حتي المقدور 
حنبش كادرها را از سوختن در شعله هايي كه اين دو آتش  افروز به پا مي كنند حفظ كنم. به راه حل اين مشكل 
خيلي فكر كردم. سرانجام به ذهنم رسيد از هر دوي اين بزرگ آتش افروزان درخواست كنم قبل از تصميم 
در خصوص تشكيل اين كارگاه مشترك چند دقيقه اي با من صحبت كنند. البته، پيش از آن طي دو نامه به 
دكتر بني اسدي به او اعالم كردم كه من با ادغام دوستان او در كارگاه كارمندان شهرياري موافق نيستم و 
دليلي ذكر كردم كه فكر مي كنم دكتر بني اسدي را قانع كرد. چون بعداً به من اطالع داد كه به شهرياري گفته 
كه حسنيي با اين ادغام موافق نيست. هرچند هنوز از كارگاه دكتر بني اسدي خبري نيست اما شنبه اين هفته 
)يعني 5 روز پيش( منشي شهرياري به من زنگ زد و اطالع داد كه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر همان روز در 
دفتر آرياكيان حاضر شوم. وقتي علت را پرسيدم خبري نداشت و از لحن خانم حكمت دريافتم كه از دست 
رفتارهاي آتش افروزانه شهرياري كالفه است و با اينكه سعي مي كند احترام او را به طور كامل حفظ كند اما 
با زبان بي زباني از اينكه قادر نيست به سؤاالت من در اين خصوص پاسخ روشني بدهد متأسف است. در 
نتيجه اين من بودم كه براش توضيح دادم قرار بوده است تا كارگاهي براي آموزش قواعد قانون پارلمان در 
شركت شما برگزار شود و شايد اين نشست همان باشد. خانم حكمت چيز نمي دانست. به او تفهميم كردم 
كه از شهرياري تقاضا كرده بودم كه پيش از تشكيل چنين نشستي يك نشست دو نفره با هم داشته باشيم. در 
اين مورد چيزي نمي دانست. همه ي اين شواهد نشان مي داد كه احتماالً عده اي در شركت با آتش افروزي تازه 
شهرياري مخالفت كرده اند و آتش افروزان هم تا چشم مخالف را از حدقه در نياورند نمي توانند ساكت بشينند. 

نخستين نشانه هاي آتش افروزي
رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه در دفتر آرياكيان بودم. آقاي قاجار و خانمي كه بعداً فهميدم ميرزايي 
است در سالن انتظار منتظر من بودند. با آقاي قاجار دو سال پيش و در جريان سفري به اصفهان براي بازديد 
از كارخانه ماشين سازي اطلس ماشين آشنا شدم. بهتر از او راننده اي در عمرم نديده ام. اما فقط همان عصر 
روز شنبه بود كه دريافتم فرد بسيار خوش فكري است و تحصيالت مهندسي هم دارد. بعد از احوالپرسي 
آقاي قاجار من را به داخل سالن كنفرانس هدايت كرد كه غير از او و خانم ميرزايي سه جوان ديگر در لباس 
فرم - پيراهم شيك با طرح چهارخانه و كراوات - نيز منتظر من بودند. يكي از آنان را شناختم: سلوكي. نفر 
بعدي هم پسر عمه ي او بود اما با نام سلوكي و جوان ديگري كه نامش را فراموش كردم. كاًل 5 نفر. پرسيدم: 
كل افراد همين ها خواهند بود؟ آقاي قاجار گفت: نه قرار بوده كسان ديگري هم باشند كه نتوانسته اند حاضر 
شوند. از جمله خانم اطهري كه نيامدنش آنقدر مهم بود كه فردا يكشنبه، تعجب رزم خواه را هم برانگيخت. 
معناي اين غيبت احتماالً اين است كه مدير داخلي مجموعه كه حافظ سازمان است با آتش افروزي جديد 

شهرياري مخالف است اما شهرياري به حرف او گوش نداده است: يك بحران مديريتي ديگر!

وقتي مطمئن شدم اعضاء  نهايي كارگاه همين 5 نفر نيستند و در نشست  بعدي - اگر در كار باشد - ممكن 
است كم يا زياد شود، موضوع كارگاه را معرفي كليات قانون پارلمان تعيين كردم و براي حاضران هم توضيح 
دادم كه اگر آقاي شهرياري با من صحبت قطعي كرده بود كه هدفش از برگزاري اين نشست، عالوه بر آشنايي 
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با قانون پارلمان چيست، ممكن بود من در اين نشست كارم را طور ديگري شروع مي كردم. اما با توجه به 
قطعي نبودن تعداد و تركيب حاضران اين نشست را به معرفي كليات قانون پارلمان اختصاص مي دهم. و 
البته كوشيدم طوري قانون پارلمان را معرفي كنم كه اين عده - البته اگر طبق قاعده ي »مخالفت متوازن« قرار 
نيست عليه شهرياري موضع گيري كنند - در جبهه ي او قرار بگيرند و به نفع برگزاري كارگاه آموزش قانون 
پارلمان در شركت صحبت كنند و اثر بگذارند. اما خوشبين نيستم و مي توانم حدس بزنم اين عده با اينكه 
در يك اطاعت ظاهري در كارگاه شركت كرده اند، اما قلبًا با رفتارهاي آتش افروزانه شهرياري مخالف اند و با 
اينكه در ظاهر »چشم قربان« مي گويند، عليه اين ايده در سازمان تبليغ خواهند كرد و من را هم سكه يك پول 

مي كنند. آينده ي نزديك نشان خواهد داد كه پيش بيني من درست است يا غلط.

تكامل شيوه معرفي قانون پارلمان
اگر بخواهم تمام جزئياتي را كه طي حدود 2 ساعت در كارگاه آرياكيان مطرح كردم بازنويسي كنم يك رمان 
خواهد شد. اين كار لزومي ندارد. پس فقط به ذكر نكاتي مي پردازم كه نشان مي دهد »گفتمان قانون پارلمان« 
- اصطالحي كه براي اولين بار و به جاي »جنبش كادرها« به كار بردم - در جريان بسط و تكامل خود چگونه 
توسعه يافته است؟ چگونه و چرا افراد جديد جذب آن شدند؟ چرا عده اي در برابر آن مقاومت مي كنند؟ 
اين افراد چگونه دست از مقاومت برمي دارند؟ نقش افراد، و در اين مورد خاص، نقش من در اين تحوالت 
مواجه  چالش هايي  چه  با  افراد  اين  دهند؟  تغيير  را  خود  محيط  مي توانند  افراد  اجتماعي چيست؟ چگونه 
هستند؟ چگونه اين چالش ها را درك مي كنند؟ چگونه بر آن ها غلبه مي كنند؟ براي بسط و توسعه يك گفتمان 
جديد چه بسترهاي اجتماعي و فرهنگي اي الزم است؟ اين بسترها و زمينه ها چگونه فراهم مي شود؟ چگونه 
آدم ها ضرورت ايجاد اين بسترها، ساختارها، هنجارها و قواعد را درك مي كنند؟ و چگونه آن ها را تخيل و 
طراحي و اجرا مي كنند؟  اين ها نمونه اي از فهرست بلند باالي پرسش هايي است كه اين يادداشت ها فقط براي 
يافتن پاسخ آن ها نوشته مي شود و اميدوارم روزي خودم يا ساير متفكران بتوانيم در جريان خلق يك دستگاه 

مفهومي و نظري در تبين جنبش كادرها از اين تجربه هايي كه در اين يادداشت ها ثبت مي شوند بهره ببريم. 

جمع بندي موقت
خوب است تا همين جا جمع بندي خود را از كارگاه آرياكيان مطرح كنم: 

1. شهرياري به عنوان يك كارآفرين كه ايده ها و چشم اندازهاي بلند و قابل احترامي براي آينده كشور و آينده 
شركت هاي تحت مديريت خود دارد، به حق تشخيص داده است كه تعداد هرچه بيشتري از ايرانيان جدي 

بايد با قانون پارلمان آشنا شوند. من هم در اين ايده ي متعالي او سهيم هستم. 
كاركنان  از  برخي  و  مدني  جامعه   سازمان هاي  شوراي  عضو  دوستان  از  برخي  است  گرفته  تصميم  او   .2
شركت هاي تحت مديريت خود را در به يك كارگاه دعوت كند تا با قانون پارلمان آشنا شوند. من هم در 

اين ايده ي او سهيم هستم.
3. هر نوع شكستي در اجراي اين ايده، بر سرعت توسعه و تعميق جنبش  كادرها آسيب خواهد زد. در نتيجه 

بايد بكوشم تا اين ايده ها در اجرا خوب از كار در آيند. 

نكات فوق در همان نخستين لحظاتي كه وارد سالن كنفرانس آرياكيان شديم در ذهنم نقش بسته بود. در 
نتيجه تكليفم روشن بود: طرح نكاتي و به شيوه اي كه سبب شود همين 5 نفر مبلغ ايده در آرياكيان باشند و نه 
مخالف آن. هرچند به سرعت دريافتم كه ممكن است اين افراد برخالف ظاهر قضيه، عليه شهرياري كه سبك 
مديريتي او »كارآفريني/اجرا« است و به نفع خانم اطهري كه زني است با سبك مديريتي »نظم/همبستگي« 
موضع گيري خواهند كرد. البته، به زودي دريافتم كه در اين ميان، آقاي قاجار مستثناء است و حدس زدم كه 
با تحليل صحيح از شرايط در اين مورد خاص، به نفع شهرياري موضع خواهد گرفت و نفوذ او از مجموع 

نفوذ چهار نفر ديگر در شركت بيشتر است. 

محور معرفي كليات قانون پارلمان
وقتي فعاليت خودم را در عرصه معرفي كليات قانون پارلمان معرفي مي كنم متوجه مي شوم كه در اين مدت 
روش معرفي قانون پارلمان نيز چقدر تكامل يافته است. روزهاي اول كه شناختم از قانون پارلمان بسيار كم 
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بود مي كوشيدم با نشان دادن اسنادي كه اهميت قانون پارلمان را در انگلستان، آمريكا و جهان عرب توضيح 
مي داد،  روي مخاطبان خود تأثير بگذارم. البته مي توانستم حدس بزنم كه عده اي توي دلشان مي گفتند: مرد 
حساب آمريكا را چه به ما؟ اما حاال سعي  مي كنم با توضيح ماهيت قانون پارلمان نشان دهم آنچه كه در اين 
مدت در كشور ما تدوين و اجرا شده است »شبه قانون« است و »قانون« كه در واقع همان »قانون پارلمان« 
است با شبه قانون چه فرق هايي دارد و چطور نفس اجراي »قانون« به اين معنا، در واقع چيزي نيست جز 
نيز همين  آريا كيان  تعيين سرنوشت. محور سخنراني من در كارگاه  اجراي عقل و عدالت در قلمرو حق 

نكات بود. 

قانون پارلمان: رويه ي عقل و عدل در حق تعيين سرنوشت
عنوان باال احتماالً تيتر سرمقاله چهارمين شماره »اخبار كادرها« خواهد بود. اين تيتر امروز به ذهنم رسيده 
است و ساختار مقاله نيز در قنات هاي ذهنم در حال ورز آمدن است. اما در سخنراني نخستين مجمع آرياكيان 
همين محور را دنبال كردم كه تركيب آخرين دستاوردهايم در اين زمينه است و به برخي از نكات مهم آن كه 

در مجمع آرياكيان هم مطرح كردم اشاره مي كنم. 

بعد از برساختن دوگانه »قانون و شبه قانون« - و همانطور كه پيش بيني مي كردم - گفتمان جنبش  كادرها وارد 
يك مرحله ي نظري جديد شد. در اين مرحله ، عرصه هاي بسيار متنوع و جديدي به روي اين گفتمان گشوده 
مي شود كه هم پرسش هاي جديدي را مطرح مي كنند و هم پاسخ هاي تازه اي را مي طلبند. من تالش كردم 
تا در جريان سخنراني در نخستين اجالس مجمع آرياكيان برخي از اين پرسش ها را مطرح كنم و به آن ها 
پاسخ بدهم. به خصوص با توجه به اينكه مي دانستم - دست كم سلوكي اول - با دنياي كامپيوتر به خوبي 
آشناست سعي كردم از اصطالحات كامپيوتري براي بيان نظرات خودم استفاده كنم. به همين خاطر در توضيح 
قانون پارلمان به عنوان قانون مادر، از اصطالح زبان پيش گزيده يا فضاي عامل استفاده كردم و توضيح دادم 
كه بسياري از آپليكيشن هايي كه در ذهن ما نصب شده است، و رفتار ما را هدايت مي كند، در واقع انواع 
بدافزارهايي هستند كه سبب سوءرفتار ما مي شوند و اگر ما موفق شويم به جاي اين بد افزارها يا شبه قانون ها، 
زبان عامل »قانون پارلمان« را در ذهن خود نصب كنيم، خروجي رفتاري ما در قلمرو رفتارهاي اجتماعي و 

جمعي، عادالنه، عاقالنه و درست خواهد بود. آيا اعضاء مجمع متوجه منظور من شدند؟

حضور شهرياري
در وسط نشست بود كه شهرياري وارد شد و همه به احترام او بلند شدند. من هم بلند شدم. اما به خاطر 
ندارم كه آيا شهرياري جمع را به نشستن دعوت كرد يا چنان مشغول عوالم دروني خود بود كه افراد تك 
به تك نشستند. فكر مي كنم حالت دوم اتفاق افتاد! چون اولين سوآل شهرياري اين بود كه بقيه كجا هستند؟ 
و قاجار توضيحاتي داد كه در واقع سراسر توجيه بود و نشان مي داد شهرياري بدون در نظر گرفتن شرايط 

كاركان خود چنين دستوري را صادر كرده است. 

بعد كه شهرياري نشست و حرارت مسأله غيبت كاركنان خنك شد، من از اعضاء خواستم كه توضيح بدهند 
تا اينجا از مباحث مطرح شده در اين نشست چه گرفته اند. بعد از گزارش اين افراد بود كه دريافتم مطالب 
مطرح شده براي اين كارگاه بسيار باالتر از سطح درك و نيازهاي اعضاي آن بوده است: مشكلي كه هميشه 
دارم و به سطح درك و نياز مخاطبان توجهي نمي كنم. با اين همه، ارزيابي خودم اين است كه نكات مطرح 
شده توانست ضربه هاي مهمي بر تلقي آنان از قانون بزند و آنان را با دو گانه قانون و شبه قانون آشنا سازد و 

تا حدي نشان بدهد كه قانون، يعني قانون پارلمان چه خصوصياتي دارد. 

بعد از آنكه تك تك اعضاء برداشت خودشان را از صحبت هاي من مطرح كردند شهرياري پرسيد اجازه 
هست من هم برداشتم را بگويم؟ گفتم: شما كه در اين كارگاه نبوديد. تمام اين حرف هايي كه امروز زدم 
نو و جديد بود و شما در جريان آن  ها نيستيد. خوشبختانه توضيح تند من به او چندان برنخورد و ادامه داد: 
برداشت خودم را از بحث هاي قبلي خودمان بيان كنم؟ از اين واكنش تيزهوشانه ي او بسيار لذت بردم و 
استقبال كردم و به شكل كاماًل محترمانه از او خواستم تا نظراتش را بيان كند. و او هم بسيار عالي آنچه را كه 
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به نظرش در قانون پارلمان يا در دستورنامه رابرت مهم مي آمد براي جمع مطرح كرد: اينكه اين مجموعه ي 
قواعد براي تمام رفتارهاي پارلماني قواعد منطقي و عقلي و منسجم تعريف و تعيين كرده است. چيزي كه 
حتي در تصور ما هم نمي گنجيد. وقتي صحبتش را تمام كرد نظر من را پرسد و من صادقانه او را تحسين 
كردم. چون انصافًا يكي از نقاط قوت دستورنامه رابرت همين است. اما من به او توضيح دادم كه آنچه را كه 
در اين نشست مطرح كرده ام واقعًا نو بود و شهرياري در جريان آن قرار نداشت و بعد براي شهرياري و 5 

نفر از كاركنان او داستان »اصول زيربنايي قانون« پارلمان را تعريف كردم.

داستان اصول زيربنايي
اين داستان هم مانند داستان دادن و گرفتن »نوبت« يا »صحن« به يك داستان عبرت انگيز در جنبش  كادرها بدل 
شده است كه من هميشه براي اين و آن نقل مي كنم و عبرت هاي عظيم آن را تذكر مي دهم. در اين يادداشت ها 
هم چند بار به آن اشاره كرده ام. خالصه اش اينكه هنگام ترجمه ي كتاب دستورنامه رابرت متوجه شدم »اصول 
زيربنايي قانون پارلمان« كه حدود يك صفحه و يك بند مطلب است، بسيار دشوار است. به همين خاطر 
ترجمه آن را گذاشتم بعد از اتمام ترجمه متن اصلي كتاب. اما در جريان برگزاري كارگاه هم انديشي عرف 
پيشنهاد »لغو قواعد« را درس بدهم متوجه شدم كه در كتاب تصريح مي شود كه  پارلماني، وقتي خواستم 
كل اعضاي يك سازمان هم نمي توانند اصول زيربنايي قانون پارلمان و قواعد ناظر بر حفاظت از اين اصول 
را نقض كنند يا ناديده بگيرند. از خودم مي پرسيدم: اصول زير بنايي قانون پارلمان چيست و قواعد ناظر بر 
حفاظت از اين اصول در كجاي كتاب فهرست شده است؟ عجيب است، اما به طور كلي فراموش كرده بودم 
كه »اصول زيربنايي قانون پارلمان« در يك صفحه ي جداگانه و بعد از پيشگفتار كتاب آمده است. و چون با 
اين اصول آشنا نبودم نمي توانستم بفهمم قواعد ناظر بر اين اصول كدام ها هستند و چرا در بخشي از كتاب 
اين قواعد فهرست نشده اند تا افراد بدانند كه كل اعضاي يك سازمان هم حق نقض اين قواعد را ندارند؟ 
آنقدر در اين زمينه مستأصل شده بودم كه باره فكر كردم با ارسال نامه اي به نويسندگان كتاب در اين مورد 

از آنان توضيح بخواهم. 

او  به  مي داد  را  قواعد«  »لغو  پيشنهاد  بني اسدي  دكتر  به خصوص  هرگاه  كه  بود  همين مشكالت  به خاطر 
مي گفتم: آقاي دكتر من كه هنوز اين پيشنهاد را درس نداده ام. و قرار ما هم اين است كه فقط قواعدي كه در 

مجمع تدريس شده اجرا كنيم. 

بعد از ذكر اين مقدمات اصل اول از اصول زيربنايي قانون پارلمان را براي حاضران در كارگاه و شهرياري 
تشريح كردم و گفتم كه چطور تمام قواعد نسبتًا پيچيده و گسترده اي كه در قانون پارلمان تعيين شده است، 
البته به شكل متوازن و  با هم، و  افراد و غائبان، و همه ي اين ها  اقليت،  براي حفاظت از حقوق اكثريت، 
منصفانه است. بعد براي تفهيم اين قضيه به چند نمونه مثل تشكيك آراء يا نصاب اشاره كردم تا نشان دهم 
كه چقدر ساختن اين قواعد اهميت داشته است و چرا اين قواعد محصول تفكر عقلي بشر طي چند هزار 
سال از تمدن يونان باستان تا امروز بوده است. و براي بيشترينه كردن تأثير حرف هايم با قاطعيت اعالم كردم 
كه طبق اصل اول قانون پارلمان، حتي اگر تمام 75 ميليون مردم ايران رأي بدهند كه - مثاًل - خانم ميرزايي 
حق كانديدا شدن براي رياست جمهوري را ندارد، اين تصميم باطل است. و اين بطالن به طريق تفكر عقلي 
يا فلسفه ي حقوق به دست آمده است و نه رأي اكثريت. بعد مكث كردم تا  اين سخنان بيشترين تأثير خود 
را بر مخاطبان بگذارد. فكر مي كنم بيشترين تأثير را روي شهرياري گذاشت. و من احساس كردم كه بعد از 
اين حرف ها مطمئن شد كه تمام كاركنان درستي تصميم او را در مورد برگزاري اين كارگاه تصديق خواهند 
كرد و در چالش با خانم اطهري او پيروز ميدان خواهد شد. بعد از اين اطمينان بود كه جلسه را ترك كرد و 

جلسه ما تا مدتي بعد و براي دادن پاسخ به چند سؤال بچه ها ادامه يافت.

وضعيت توكاصدر
بعد از ختم جلسه بود كه آقاي قاجار گفت من را تا محل استقرارم خواهد رساند. در طول راه بود كه از 
مشكالت شركت صحبت كرد و مهم ترين مشكل اينكه ميلياردها تومان سرمايه شركت براي نجات توكاصدر 
هزينه شد اما هيچ افاقه اي نكرد. توكاصدر شركت مهندس رزم خواه بود و شهرياري با او شريك شد اما حاال 
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با ورشكستگي توكاصدر، آنان از هم جدا شده اند و حتي در مجمع نيز اين دو با يكديگر سخني نمي گويند و 
رزم خواه از رفتارهاي مستبدانه شهرياري هم گله مي كند. 

تا امروز 5 روز از برگزاري نخستين نشست مجمع آرياكيان گذشته است و هيچ خبري از شهرياري نشده 
است. حتي روز يكشنبه هم در اجالس هم انديشي عرف پارلماني شركت نكرد و اين بار اول بود كه شهرياري 
بدون اطالع قبلي در مجمع حاضر نمي شد. اين ها نشانه چيست؟ باال گرفتن بحران در سازمان؟ آيا بي جهت 
بود كه رزم خواه به خصوص از من پرسيد: آيا خانم اطهري هم در اجالس شركت كرد؟ مي دانم پاسخ منفي 

من چه معاني مهمي براي رزم خواه دارد.

كارگاه معلمان: خطا يا تصحيح خطا؟
عصر روز سشنبه ده نفر از معلمان در دفتر اجتماع كردند تا به كار خودشان رسيدگي كنند: معرفي تالش هايي 
كه براي ساختن پاور پوينت از خالصه كتاب دستورنامه رابرت تهيه كرده بودند به آقايان هاشمي و مرد، و 
بحث براي تكميل آن. عالوه بر هاشمي و مرد و كاكازاده، خانم ها نقي ئي، جوانمردي، رئيسي، اربابي، توكلي، 
و دو خانم جديد ديگر هم آمده بودند. اين دو خانم از دوستان جديد خانم نقي ئي هستند كه گويا - اگر 
راست بگويد - عضو همان گروه ده  نفره اي هستند كه سال هاست با هم كار مي كنند. )همين جا بگويم، يكي 
از اين دو نفر به نظرم اول بار بود كه به دفتر آمده بود و فكر مي كنم او را در ميان جمعي كه زمان تأسيس 

حجم گردهم مي آمديم ديده بودم(. 

در تمام جلسات اخير معلمان )فكر مي كنم سه جلسه( من شركت نداشتم و خودشان به كارهاي خودشان مي 
رسيدند. اما اين بار تعداد آنان زياد بود و اجباراً در سالن اصلي مستقر شدند كه محل كار من هم هست. از 
آنان خواستم به من اجازه بدهند كه از دفتر بيرون بروم. اما طبيعي بود كه مايل به اين كار نباشند. بنا بر اين 
به صورت ناخواسته من در دفتر حضور يافتم و وقتي بعد از كلي تالش بالخره پاورپوينت ها روي صفحه 
نمايشگر تلويزيون نشان داده شد از من هم نظر خواستند و همين نظر خواهي سبب شد كه كل كار آنان را 

به هم بريزم. حاال به صورت جدي از خودم مي پرسم: آيا كارم دست بود يا خطا؟ 

خالصه انتقادهاي من
خالصه ي انتقاد هاي من اين بود كه خالصه كتاب دستورنامه رابرت، براي دانش آموزان سيكل اول دبيرستان 
نوشته شده است و يك خودآموز است. در نتيجه، هر فردي كه اين كتاب را بخواند بايد مطالب آن را بفهمد 
و اگر نمي فهمد بايد دوباره بخواند. در حاليكه تكنولوژي پاور پوينت به عنوان يك ابزار كمك آموزشي براي 
اجراي سخنراني ها طراحي شده است. ويژگي سخنراني اين است كه قرار است مطالب از سوي يك فرد به 
يك جمع حاضر در يك نشست عرضه شود. در صورتي كه افراد نتوانند در يك نشست حاضر شوند، آن 
مطالب بايد به صورت يك گزارش مكتوب تهيه شود تا از طريق نشريه در اختيار مخاطبان قرار بگيرد. وقتي 
افرادي در يك نشست حاضرند، خصوصياتي مي يابند كه به هر سخنراني شكل و محتواي اختصاصي مي دهد 
در نتيجه، مطالب يك سخنراني با مطالب يك گزارش مكتوب بايد متفاوت باشد. خالصه اينكه پاور پوينت 
ابزاري است در خدمت سخنراني. در حاليكه خالصه كتاب دستورنامه رابرت يك خودآموز است و ديگر 
نيازي نيست كه همان مطالب روي پاور پوينت منتقل شود. شما همان مطالب كتاب را روي پاور پوينت منتقل 
كرده ايد. كه چي؟ خوب دانش آموز خود كتاب را چند بار بخواند. در اين ميان پاور پوينت چه كمكي مي كند؟ 

پيشنهاد مشخص
آري. خالصه انتقادهاي من اين بود كه به آنان نشان دادم كه كل تالش آنان در مسير نادرستي صرف مي شود. 
بعد خانم جوانمردي از من پرسيد: پيشنهاد مشخص خود شما چيست؟ و من فكر مي كنم، همين سؤال بسيار 
مهم ما را به مسير درستي هدايت كرد. من توضيح دادم، واقعيت اين است كه من بايد اعتراف كنم كساني 
كه در كارگاه ها حضور مي يابند نياز به متوني دارند كه با بازخواني آن ها بتوانند مهارت هاي آموزشي خود 
را ارتقاء دهند. از سوي ديگر، مطالبي كه در كارگاه مطرح مي شد به مراتب پيچيده تر از چيزهايي است كه 
در خالصه كتاب مي توان يافت. به عالوه، من فكر مي كنم اگر تك تك افراد حاضر در كارگاه، مطالب كتاب 
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اصلي را هم بيابند، باز قادر نيستند كه بر اساس اين قواعد به صورت دسته جمعي بازي كنند. بنا بر اين هر 
جمعي به يك رئيسي نيز نياز دارد تا بازي گروهي را مديريت كند. 

متني متناسب با طرح كارگاه
بعد در ادامه توضيح دادم كه من خودم در هر مرحله و با هر تجربه دارم روش تدريسم را توسعه مي دهم. 
و براي بيان اين منظور خود به چند نمونه از تجربه هاي خودم اشاره كردم و نتيجه گرفتم بر اساس آخرين 
تجربه هايم، فكر مي كنم بهترين روش آموزش قواعد دستورنامه رابرت اين است كه در جريان عمل و در 
مواقع ضروري قواعد الزم توصيف شود. درست مثل روش مدرن تدريس زبان دوم. در اين روش ها ديگر 
قواعد زبان را درس نمي دهند. بلكه به دانش آموز كمك مي شود كه صحبت كردن را بياموزد و متناسب با 

طرح درس كلي، دانش آموز به مرور با قواعد هم آشنا مي شود. 

در ادامه توضيح دادم، اگر اين روش من جواب بدهد، كه تجربه كارگاه خود شما درستي آن را نشان داد، ما 
بايد قواعد دستورنامه رابرت را در جريان ايجاد يك سازمان دائمي و متناسب با مراحل ايجاد يك سازمان 
دائمي به كارورزان منتقل كنيم. و بعد از معرفي قاعده اي كه در هر زمان مورد نياز است، فلسفه آن قاعده، و 
طرز كاربست آن را هم آموزش بدهيم و به كارورز كمك كنيم كه به مرور همان قواعد را نيز در عمل اجرا 
كند. در اين روش آنچه كه الزم است اين است كه مطالب درسي از كتاب اصلي و متناسب با هر مرحله 
در اختيار كارورزان قرار بگيرد تا بتوانند همان مطالب را هم مطالعه كنند. درست مثل كتاب درسي در يك 
كالس آموزش زبان به شيوه مدرن. در اينجا بود كه من قول دادم چنين متني را حتمًا آماده خواهم كرد و براي 
نظرسنجي و تصويب نهايي به مجمع شما تقديم مي كنم. االن فكر مي كنم يكي از دستاوردهاي مهم نشست 

معلمان همين بود و اين امر در ارتقاء و شتاب جنبش كادرها تأثير مهمي خواهد داشت. 

بعد از رفتن معلمان بود كه من مصمم شدم دست كم طرح كلي چنين متني را آماده كنم و همراه با ساير اسناد 
براي معلمان بفرستم تا در مورد  آن نظر بدهند. در حال حاضر فكر مي كنم يك دوره ي آموزش كارگاهي 
براي ايجاد يك سازمان دائمي را مي توان به شش مرحله تقسيم كرد براي هر مرحله چند زير مرحله در نظر 
گرفت و ديد كه هر كدام در چند ساعت قابل طرح و آموزش هستند. در پايان هر مرحله نيز از دانش آموزان 
امتحان گرفت و سؤالت امتحاني را همراه با متون درسي در اختيار آنان قرار داد. بديهي است كه متون درسي 

عمدتًا از كتاب اصلي استخراج يا به صفحات آن ارجاع مي شود. 

نخستين نشست ماهانه معلمان روز چهارشنبه شش شهريور برگزار خواهد شد. تا آن روز فرصت دارم تا 
متن پيشنهادي را آماده كنم و در اختيار آنان قرار دهم. اميدوارم بتوانم كارورزان را از سرگشتگي نجات دهم. 

مجمع گاوپروري
نخستين مجمع سهامدارن شركت گاوپروري دمزآباد كه صبح چهارشنبه ديروز در دمزآباد تحت رياست من 
برگزار شد نشان داد كه آخرين جمع بندي هاي من براي آموزش قواعد قانون پارلمان كاماًل درست است و 
جواب مي دهد. بر اساس اين روش، اصاًل الزم نيست قواعد دستورنامه رابرت را جدا از پراكتيس پارلماني به 
اعضاء آموزش داد. بلكه كافي است كه رئيس مجمع با قواعد قانون پارلمان به خوبي آشنا باشد و اعضاء را 
راهنمايي كند تا طبق همان قواعد عمل كنند و اعضاء هم نگويند مگر ما بع بعي هستيم و طبق راهنمايي هاي 
رئيس عمل كنند. همين. با اين حال، در حاشيه اين نشست نكات جالب ديگري هم مطرح شد كه جا دارد 

به آن ها بپردازم. 

ترويج قانون و افشاء شبه قانون
در ابتداء اين اجالس توضيح دادم كه در كشور قوانيني جاري است كه در برخي موارد ما ناگزيريم آن ها 
را رعايت كنيم. من رسمًا اعالم مي كنم كه بعد از آشنايي با مفهوم »قانون« پي برده ام آنچه كه در كشور ما از 
مشروطه به اين سو تصويب شده »قانون« نبوده است بلكه احكام شرعي يا احكام حكومتي بوده كه دار و 
دسته هاي حاكم در پوشش قانون بر مردم حقنه كرده اند و مردم هم كه هرگز زير بار اين شبه قوانين نرفته اند. 
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به عالوه من اعتقاد دارم كه ملت ما اصاًل دانش و مهارت توليد »قانون« در برابر اين »شبه قوانين« را هم ندارند. 
به هرحال، من از اين پس خود را اخالقاً  ملزم به رعايت هيچ كدام از اين قوانين نمي دانم. اما اگر قرار باشد 
ما يك بنگاه اقتصادي راه بياندازيم در برخي موارد ملزم به رعايت اين ها هستيم. اينكه كجا ملزم به رعايت 
اين ها هستيم، در تخصص ما نيست و در اين زمينه بايد با يك وكيل صحبت كنيم و هر طور كه او گفت عمل 
كنيم. اما، آنچه كه ما قرار است بين خودمان رعايت كنيم، به معناي واقعي كلمه »قانون«  است. بنا بر اين من 
و همه ما متعهد مي شويم كه آنچه را كه طبق قانون پارلمان تصويب مي كنيم و براي جمع ما حكم قانوني را 
دارد كه اراده اكثريت راً ضمن حفظ حقوق اقليت،  غائبان، افراد و همه ي اين ها باهم، بازتاب مي دهد، مطلفًا 
رعايت كنيم. كمي مكث كردم و بعد ادامه دادم: در نتيجه، آنچه را كه به مراجع شبه قانوني ارايه مي دهيم، 
نوعي سند سازي است كه طبق مشورت با يك وكيل انجام مي دهيم. اما خودمان طبق قانون پارلمان عمل 
خواهيم كرد كه با توافق خودمان كسب شده يا به تصويب رسيده است. در اينجا بود كه همايون گفت: به 
اصطالح حسابدارها، شركت ما دو دفتره  خواهد بود. گفتم: دقيقًا. اما اين امر در عرصه حسابداري به معناي 
فرار از ماليات تلقي مي شود و يك ضد ارزش است. در حاليكه كار ما به قلمرو حقوق مربوط مي شود و يك 

ارزش بايد تلقي شود. در واقع حركت ما اصالح طلبانه ترين حركت اجتماعي خواهد بود. 

نصاب در قانون و نصاب در شبه قانون
بعد براي تفهيم بهتر مطلب مثال نصاب را در قانون تجارت مطرح كردم و توضيح دادم كه اين نصاب چقدر 
را طبق همين  مجامع خود  اسناد   - رسانديم  ثبت  به  را  اگر شركت   - مجبوريم  ما  اما  است.  خالف عقل 
شبه قوانين غيرعقلي تنظيم كنيم. اما خودمان در عمل نه از اين شبه قوانين، بلكه از قانون عاقالنه و عادالنه 

پارلمان تبعيت مي كنيم كه بر اساس آن نصاب به طور دقيق مشخص شده است. 

در اينجا بود كه مسعود پرسيد طبق قانون پارلمان نصاب چيست كه برايش تعريف كردم و بعد به سراغ تعيين 
نصاب در مجمع خودمان رفتم. بعد پرسيدم در مورد نصاب چه كسي چه پيشنهادي دارد. مسعود نصاب 
اكثريت را مطرح كرد: 3 نفر. بعد همايون نصاب 4 نفر را مطرح كرد. برايشان توضيح دادم كه پيشنهاد دوم 
پيشنهاد اصالحي است و در اين جور مواقع چگونه به رأي گذاشته مي شود. رأي گيري كرديم. نصاب 3 نفر 

رأي آورد. 

يادم رفت بگويم كه اول موضوع رئيس و منشي را مطرح كردم. سماطي به چرخشي بودن رئيس و منشي 
نظر داشت. برايش توضيح دادم كه رئيس بايد با قانون پارلمان آشنا باشد و در جمع شما فعاًل فقط من با اين 
قوانين آشنا هستم. بعد توضيح دادم كه يكي از مجامع عادي هر سازمان به عنوان مجمع ساالنه تعيين مي شود 
و معموالً در همان مجمع ساالنه است كه منشي و رئيس را انتخاب مي كنند. اين قاعده مورد قبول قرار گرفت. 

و سماطي هم به عنوان منشي مسؤليت پذيرفت.

هم  آخر  فصل  كه  كرد  مطرح  را  فصلي  مجامع  بود. حسيني  سهامدران  مجمع  اجالس هاي  بعدي  موضوع 
اجالس ساالنه خواهد بود. من پيشنهاد اصالح اوليه خط زدن »فصل« و افزودن »ماه« به جاي آن را مطرح 
كردم و همايون پيشنهاد اصالح ثانويه افزودن »2« قبل از كلمه »ماه« را داد. به ترتيب پيشنهاد همايون بعد از 
مذاكره به بحث گذاشته شد كه رأي نياورد. بعد پيشنهاد من مورد مذاكره قرار گرفت و به رأي گذاشته شد 

كه رأي نياورد و در نتيجه برگزاري مجامع ما به صورت فصلي تصويب شد.

در مرحله بعدي، ساعت و زمان برگزاري مجامع به بحث گذاشته شد كه به شكل بسيار زيبا و سريعي نتيجه 
مشخص شد: ساعت 9 صبح روز آخرين چهارشنبه آخرين ماه هر فصل. تمام. به همين سادگي. 

در مورد فراخوان هم قرار شد كه منشي جلسه 15 روز قبل از اجالس فراخوان را همراه با صورتجلسه قبل 
و دستور جلسه آتي براي اعضاء ارسال كند. 

بودم. شادي در  تا كنون در آن شركت كرده  بهترين اجالسي كه  اين است:  اين اجالس  از  ارزيابي خودم 
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چهره ي همايون و مسعود به وضوح پيدا بود. اما حسيني دچار تعجب شده بود. به ويژه وقتي با دستپاچگي 
و ابهام به اين مطلب اعتراض داشت كه اگر آراء 2 و 2 شد چه بايد بكنيم؟ خيلي ساده به او گفتم: وقتي 
آراء پيشنهادي 2 و 2 يا مساوي شد معنايش اين است كه آن پيشنهاد رأي نياورده است. همين. اول كمي 
جا خورد. بعد گفتم: محمود جان، هر پيشنهاد براي تصويب به بيش از نصف آراي مأخوذه نياز دارد. رأي 
مساوي معنايش اين است كه آراي مثبت به بيش از نصف نرسيده است. پس پيشنهاد رد مي شود. محمود كه 
عمر خود را به رغم خود صرف مبارزه براي دموكراسي كرده است و تمام اين مدت به سختي قبول مي كرد 
كه در مورد قواعد مربوط به اداره ي مجامع سواد ندارد، از آن سؤال و از اين پاسخ خجالت زده شد. اما به 

نظرم اين خجالب زدگي برايش مفيد خواهد بود. 

البته، در جلسه ديروز به برخي از نكات حاشيه اي هم اشاره كردم. از جمله به اينكه چرا رئيس نبايد در مذاكره 
شركت كند يا چرا هنگام اخذ رأي علني، جز در مواردي كه يك رأي تعيين كننده مي شود نبايد شركت كند. 

و از اين قبيل. 

آخرين رويدادها
ديشب وقتي با حسيني تلفني در مورد امور گاوپروري صحبت مي كردم به من گفت: حاال فكر مي كنم اگر 
مجامع ما ماهانه برگزار شود و نصاب نيز 4 نفر باشد بهتر است. به او گفتم: كاري ندارد، به منشي اطالع بده 
تا اين پيشنهادها را در فراخوان بگنجاند تا در نشست بعدي اصالح شد. يادم باشد كه از اصل سخت تر بودن 

تغيير يك مصوبه نيز برايشان صحبت كنم. 

دعوت به گفتمان قانون
امروز صبح به مسعود كرامتي تلفن زدم. خواسته ام از او يك خواسته تاريخي بود: دوستان شرافتمند خود را 
دعوت كند تا به جنبش كادرها كه يك حركت اصالح طلبانه اصيل و عميق و همه جانبه است ملحق شوند. 
جالب است: با طيب خاطر قبول كرد. قابل توجه مورخاني كه مي خواهند قواعد ناظر بر انكشاف جنبش هاي 
اجتماعي را كشف كنند: مسعود كرامتي برايم توضيح داد از وقتي مقاله »قانون و شبه قانون«  را خوانده است 
همه چيز برايش روشن شده است و حس مي كند در مسير درستي جلو مي رويم. و نظر خود من اين هم 
هست كه بعد از جلسه ديروز در گاوداري مسعود پي برد دانش فني رسيدن به توافق عادالنه نيز جدي است 

و مي توان روي آن حساب كرد. 

من تا چهارشنبه آينده هيچ كارگاهي ندارم. اميدوارم بتوانم ترجمه مجدد كتاب را بعد از تكميل دانش فني 
خودم نسبت به اين ديزاين شروع كنم. 

البته، طرح درس كارگاه معلمان را نيز در دستور دارم كه نبايد از ياد ببرم. . . 
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جمعه 8 شهريور 1392
در هشت روز گذشته به داليل مختلف نوشتن تاريخ جنبش كادرها تعطيل شده بود. مهم ترين دليل آن باال 
گرفتن احتمال حمله نظامي كشورهاي غربي به سوريه بود كه سبب مي شد من وقت زيادي صرف پيگيري 
خبرهاي منطقه كنم. ديروز مجلس عوام پارلمان انگليس با اختالف 13 رأي به پيشنهاد ديويد كامرون براي 
تنبيه بشار اسد رأي منفي داد. به نظرم عمده ترين دليل ان وجود ترديد نسبت به اين است كه كدام يك از 
طرفين دعوا از سالح شيميايي استفاده كرده است. اد ميليبند جمله ي انگليسي بسيار زيبايي در پارلمان بيان 
كرد كه بي.بي.سي بارها آن را ارايه داد. معنايش اين بود كه تصميم بايد بر مبناي شواهد باشد و نه بر عكس. 
روز شنبه متخصصان شوراي امنيت كه براي بررسي موضوع به سوريه رفته اند از اين كشور خارج خواهند 
شد. البد گواهي خواهند داد كه از سالح شيميايي استفاده شده است. اما كداميك از طرفين استفاده كرده 
است، محل اصلي منازعه خواهد بود. به عالوه، حتي اگر مشخص شود كه طرف حاكم از سالح شيميايي 
استفاده كرده،  باز هم دعوا ها در شوراي امنيت ادامه خواهد يافت: تفكر غربي رئيس جمهور را مسؤل مي داند 
اما روسيه و چين البد استدالل خواهند كرد: از كجا معمول كه حافظ اسد اين دستور را صادر كرده باشد؟ به 
هر حال، داستان سوريه و حمايت روسيه و چين از حافظ اسد حال آدم را از اوضاع اين جهان به هم مي زند. 

تأسيس نخستين انجمن معلمان قانون پارلمان
در كنار حساس شدن خبرهاي منطقه، جنبش  كادرها نيز خبر زياد نداشت: فقط پريروز چهارشنبه 6 شهريور 
از آئين نامه ي خود را به تصويب رساند. قرار است  يازدهمين اجالس كادر معلمان برگزار شد و دو ماده 
نخستين »انجمن معلمان قانون پارلمان« را ايجاد كنند. گزارش اين رويداد تاريخي موضوع اصلي اين نوشته 
خواهد بود. عالوه بر اين، به چند رويداد حاشيه اي هم خواهم پرداخت: نامه به سعيد اردهالي ناشر كتاب 
»دستورنامه رابرت«، پاسخ شهرياري به نامه ي من مبني بر اينكه براي گفتگوي دو نفره در مورد كارگاه قانون 
پارلمان در آرياكيان وقتي در نظر بگيرد، قرار جلسه با فردي به نام حدادي كه از اعضاء شوراي سازمان هاي 
جامعه مدني است، براي آموزش قانون پارلمان ها به انجمن ها و تشكل هاي ديگر براي روز سه شنبه آينده، 
نشست غيررسمي مجمع گاوپروري كه به صورت غيرمستقيم به جنبش كادرها مربوط مي شود، و يك رويداد 
سلبي: بر خالف دفاعات قبل، هيچ نامه اي و هيچ دعوت نامه اي براي كارگاه هم انديشي ارسال نكرده ام، به اين 
دليل كه مجمع به دو ماه بعد موكول شده است. اما مطمئنم كه اين عدم مكاتبه پيامدهاي منفي در پي خواهد 
داشت. مطالعه دو كتاب را هم دست گرفته ام كه به دغدغه هاي امروز من ارتباط مستقيم دارند: امتناع تفكر 
عقلي و حكومت قانون در خاورميانه. اين دو كتاب يكي جنگ هاي پلوپنزي نوشته توسيديد است و ديگري 

جلد چهام مجموعه آثار افالطون كه بيشتر آن در مورد قانون است. 

مراحل چاپ كتاب
نامه زير را روز شنبه 2 شهريور براي سعيد اردهالي ارسال كرده ام. نكات مطرح شده در آن نشان مي دهد 
روند چاپ كتاب دستورنامه رابرت چقدر جلو رفته است. البته، سعيد تا امروز هنوز جوابي به آن نداده است. 

جناب آقاي اردهالي
سالم

ظاهراً فراموش كرديد فاكتور  پيش خريد آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل محترم كانون عالي انجمن هاي 
صنفي كارفرمايي ايران را آماده كنيد تا براي وي بفرستيم.

اينديزاين  با  پيدا كرده است. من  اين ديزاين چهار نسل تحول  نر م افزار  اخير،   جالب است كه در سال هاي 
اس.سي 3 كار مي  كردم، در حاليكه، نسل 4، 5، 6 و نسل سي.سي آن هم به بازار آمده است

من تا پيش از اين هرگز روي فايل »بووك« اينديزاين كار نكرده بودم. براي آماده سازي اين كتاب من با 
تكنولوژي نمايه سازي، فهرست سازي،  و هوشمندسازي شماره صفحه آشنا شدم. اما اينديزاين اس.سي 3 كه 

با آن كار مي كردم امكانم خودكارسازي شماره خط را نداشت.
من حاال تصميم دارم در اين ديزاين اس.سي 6 كار كنم. اما حتي اين نسخه نيز نمي تواند به صورت خودكار 
ارجاع صفحات را  هوشمند كند. البته، تا آنجا كه مطالعات من نشان مي دهد، اين كار در متون پي دي.اف 
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امكان پذير است و نه در متون چاپي. به همين خاطر فعاًل چاره اي ندارم كه ارجاعات داخل متن كتاب چاپي 
را با دست تصحيح كنم.مگر آنكه راهي را براي تسهيل اين كار بيابم.

بعد از آشنايي با تكنولوژي نمايه سازي متوجه شدم كه با كاري دشوار و در عين حال انقالبي مواجه هستم: 
تمام مدخل ها را بايد خودم و متناسب با ساختار خط و زبان فارسي و متناسب با نياز مخاطبان ايراني باز 
تعريف كنم. اين فناوري به ما امكان مي دهد تمام مدخل ها و زيرمدخل هاي مورد نياز مخاطبان خود را تعريف 
كنيم و به صفحات داخل كتاب ارجاع دهيم. البته كار پر زحمتي است اما به زحمتش مي ارزد. چون استفاده 

از اين كتاب را كه در واقع يك كتاب قانون است به مراتب تسهيل خواهد كرد.

بعد از رفع اين موانع فني فكر نمي كنم ترجمه مجدد وقت زيادي از من بگيرد.

اما چند سؤال:
آيا از مجوز نشر كتاب خبري داريد؟

و آيا در تبديل بن به ريال به مشكلي برنخورديد؟

قربانت. داود

كارگاه در تعليق
روز شنبه 12 مرداد نخستين نشست كارگاه قانون پارلمان در شركت آرياكيان برگزار شد و گزارش آن را قباًل 
داده ام. حدس مي زدم كه آن نشست با مخالفت هايي در داخل سازمان مواجه شود. فكر مي كنم كه روز شنبه 
دو هفته بعد بود كه منشي آرياكيان زنگ زد و از من پرسيد كه آيا كارگاه هست يا نه؟ اين پرسش را بايد 
از شهرياري بپرسد. اما حتي منشي او هم دريافته است هر سؤالي از »آتش افروز«، به جاي جواب، آتش هاي 
جديدي به راه  خواهد انداخت. به او جواب دادم، از نظر من ديگر كارگاهي در كار نيست. چون در يك جلسه 
قانون پارلمان را معرفي كردم و حاال آقاي شهرياري است كه بايد بگويد هدف از برگزاري كارگاه چيست تا 
من بر اساس آن هدف بگويم چه بايد كرد. مي دانستم كه منشي »آتش افروز« نخواهد توانست هدف مشخصي 
را از شهرياري به دست آورد. خودم طي يك نامه اي ضمن برشمردن نيكي هاي شهرياري و دين هايي كه به 
او دارم گفتم: ولي الزم است براي ادامه ي كار - اگر قرار است كارگاه ها ادامه يابد - نشستي دو نفره براي 
تعيين هدف و روش كار داشته باشيم. به من جواب داده كه اين هفته تاريخ نشست را تعيين خواهد كرد. اما 
يك هفته هم گذشت اما هنوز خبري نيست. به هرحال، اگر شهرياري موفق شود اين كارگاه را برگزار كند، 

يك دستاورد است. بايد منتظر ماند و نتيجه را ديد. 

پيامدهاي تعويق كارگاه
از وقتي صورتجلسه بيست و هشتيمين اجالس مجمع هم انديشي عرف پارلماني براي اعضاء آن مجمع ارسال 
شده و خبر تعويق آن به دستشان رسيده حتي يك نفر از آنان هم زنگ نزده كه چيزي در اين باره بپرسد: 
نمونه اي از بي مسؤليتي كامل ما ايرانيان. بهتشي، معين و عطارديان كه خيال خودشان را راحت كردند. جمالي 
و كيخسروي هم به شكل ديگري خيال خودشان را راحت كردند. آتش  افروزاني مثل دكتر بني اسدي و 
شهرياري و گلسرخي نيز به خيال خودشان راه حل دادند. دكتر اميري و رزم خواه كه هميشه بي طرف مي مانند. 
از من نگرفت. به خودم  نتوانست در آخرين جلسه شركت كند و ديگر هيچ سراغي  عبدالحسيني هم كه 
مي گويم: چقدر ابله بودي كه روي اين ها حساب مي كردي كه مجمع ملي اي براي بررسي عميق مشكالت 
قانون كل كشور را سازمان خواهند داد! پس از پي بردن به همين حماقت است كه آرزو مي كنم هرچه زودتر 

از دست اين گروه كه آينه دق شده است خالص شوم. 

معموالً روزهاي سه شنبه با ارسال نامه اي به اعضاي اين گروه برگزاري مجمع در روز يكشنبه بعد را به آنان 
يادآوري مي كردم. سه شنبه گذشته هيچ چيز برايشان نفرستادم. عصر روز جمعه ي ماقبل اجالس نيز دستور 
جلسه را برايشان ارسال مي كردم و به بعضي از آنان مثل رزم خواه تلفن هم مي زدم. تصميم دارم امروز بعد 
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از ظهر از ارسال دستور جلسه هم خودداري كنم. واكنش آنان چه خواهد بود؟ شايد دكتر اميري تلفن بزند 
و كسب تكليف كند. پاسخ من روشن است: در اين زمينه مسؤليتي ندارم اما اگر به دفتر بيايند با كمال ميل 

پذيرايي خواهم كرد. همين. 

جلسه اي ناخواسته
ديروز تلفن همراهم زنگ زد. دير جواب دادم قطع شد. منشي تلفني را گوش دادم. فردي پيغام گذشته بود 
كه دوست دكتر رحماني است و با او تماس بگيرم. وقتي تماس گرفتم متوجه شدم كه اين پيام ماه قبل ضبط 
شده بود و من با او تماس هم گرفته  بودم و برايش كتاب دستور نامه را ارسال هم كرد ه بودم.  به من گفته 
بود نشستي خواهد گذاشت كه براي آموزش اين قواعد به انجمن ها با او برنامه ي مشتركي تدوين كنيم. وقتي 
ديروز معلوم شد اشتباهي با او تماس گرفتم، فكر كردم از فرصت استفاده كنم و بپرسم: برنامه آموزش به كجا 
رسيد؟ در جواب گفت كه سرش شلوغ بوده است و اگر من آماده باشم او هم آماده است تا نشستي داشته  
باشيم. من آماده بودم و اين نشست براي ساعت 10 تا 12 سه شنبه آينده 12 شهريور برنامه ريزي شد. نتيجه 
را بعداً گزارش خواهم كرد. به هر حال، همين اظهار عالقه ها نيز حاكي است كه جنبش كادرها در جامعه 

نشت مي كند. 

مجمع گاوپروري
ديروز حميد تاجيك فرزند عباس تاجيك از ورامين به من زنگ زد. او پسر خواهر من است. قرار است بعد 
از فروش گاوهايش، با شركت گاوپروري دمزآباد شريك شود. در نتيجه يكي از اعضاء مجمع سهامداران و 
هيأت مديره اين شركت خواهد شد و از اين منظر در كادر جنبش كادرها قرار مي گيرد و من كه تحوالت 
رويكردي در اعضاء مجمع سهامداران گاوپروري نسبت به قانون پارلمان را پيگيري و ثبت مي كنم، ناگزيرم 

اين رويدادها را نيز بنويسم.

مدت ها بود كه حميد با من تماس نگرفته بود. مي دانستم كتفش آسيب ديده است و بايد تن به يك عمل 
جراحي دشوار بدهد. حدود 30 ميليون تومان نيز هزينه اين عمل خواهد شد: جواني كه تازه ازدواج كرده 
و با هزار بدبختي كمي سرمايه اندوخته است حاال بايد تمام آن را براي درمان كتفش بپردازد. هفته گذشته 
نوبت بستري شدنش سررسيد اما به دليل اينكه تمام سرمايه مورد نياز را نتوانست فراهم كند، نوبتش را از 
دست داد. عباس تاجيك تمام تالش خودش را براي قرض گرفتن 10 ميليون تومان به كار گرفت. اما اين 
مبلغ فراهم نشد و نوبت حميد از دست رفت. ديروز كه زنگ زد فكر كردم براي قرض كردن اين مبلغ زنگ 
نزده است. چون از وضعيت من با خبر است. به زودي معلوم شد چرا زنگ زده است: فكر مي كند بايد بيش 
از آنچه كه حسابداري مي گويد، از شركت طلبكار باشد. به او پيشنهاد كردم با همايون سماطي كه حسابدار 
شركت هم هست تماس بگيرد. حاصل اين تماس ها تشكيل جلسه اي شد با حضور محمود حسيني كمال، 
همايون سماطي، حميد تاجيك و من در دفتر كادرها. حميد با يك جعبه شيريني و با دست راست بسته در 
بغل به دفتر آمد. مرور اسناد و جمع و تفريق ارقام حدود دو ساعتي طول كشيد. دست آخر مشخص شد 
عباس تاجيك حدود سه ميليون از شركت پول گرفته كه حميد از آن بي اطالع است. درخواست كرد كه از 

اين پس گردش مالي به گونه اي باشد كه او هم در جريان وجوده دريافتي پدرش قرار بگيرد.

نكته ي مهم در كل ماجراي ديروز اين بود كه همه - به خصوص حسيني و سماطي - به قانون پارلمان به 
عنوان روشي عادالنه و كارآمد براي مديريت حل اختالف و رسيدن به تصميم هاي عادالنه و منطقي باور پيدا 
كرده اند. به عنوان يك نمونه، من پيشنهاد كردم كه از حميد براي حضور در مجمع بعدي دعوت شود. البته 
حميد چهارشنبه آتي بايد به بيمارستان برود. اما قرار شد كه در مجمع عادي اين پيشنهاد بررسي شود و بعد 
از تصويب از حميد دعوت شود. به اين ترتيب من بايد از منشي بخواهم تا اين پيشنهادها را همراه اخطار 
قبلي در فراخوان و در دستور جلسه مجمع آتي قيد كند تا بتوانيم آن را به بحث بگذاريم و با رأي دو سوم 
مثب آراء مأخوذه ثبت شود. همين تجربه ها نشان اين است كه مجمع گاوپروران نيز به زودي به اهميت قانون 

پارلمان پي برده است. 
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نكته آموزشي ديگر
چهارشنبه پيش كه محمود حسيني كمال به دمزآباد مي رود، يك لحظه متوجه حضور زني در طبقه باالي 
اتاقك نگهباني گاوداري مي شود. اما به روي خودش نمي آورد و با كنايه به عباس مي فهماند كه طبقه باال 
وضعيت عادي نيست. اما عباس هم به روي خودش نمي آورد. با اطمينان مي توان نتيجه گرفت كه عباس 
زني را در طبقه باال پنهان كرده بوده است. آقاي حسيني كمال كه متوجه اين قضيه شده، در آن لحظه چه بايد 
مي كرد؟ آيا قاعده اي هست كه براي اين وضعيت خاص تكليف فرد را روشن كرده باشد؟ يا اينكه فرد بايد 
به تشخيص خود عمل كند؟ و فرد براي رسيدن به تصميم درست براساس چه قواعدي بايد تصميم بگيرد؟ 
مصلحت آني؟ منافع شخصي؟ رعايت حقوق ديگران؟ حفظ آبروي فرد؟ و مهم تر، آيا بايد اين خبر را به 

ساير شركا بدهد يا نه؟ و چگونه؟ 

با هر استدالل، حسيني كمال خبر را به من داد. من مي دانستم كه عباس از سال ها پيش دنبال اين دلگي ها 
مي رفته است و حتي در جريان يك تصادف، زن ناشناسي كه پشت موتورش سوار كرده بود فوت مي شود.  
سال هاست كه خواهرم سر همين مسائل از دست او زجر كشيده است. اما ظاهراً حاال كه تمايلي به روايط 
زناشويي با عباس ندارد حساسيتش به اين روابط هم كم شده است. اما ادعاي عباس اين است كه به خاطر 
بي اعتنايي همسرش به اين راه ها كشيده شده است. با اين پس زمينه ها نفس اين روابط براي من خيلي اهميت 
نداشت و آن را جزو حريم خصوصي عباس مي توانستم بگنجانم اما اينكه او زني را به محل كار بياورد كه 
مالكيت آن مشاع است، به مسأله ابعاد ديگري مي دهد. به عالوه، اگر عباس در وضعيتي قرار مي گرفت كه به 
خاطر آن مجبور مي شد دروغ بگويد، باز هم مسأله وضعيت وخيمي مي يافت. چگونه مي شود با يك دروغگو 

شراكت داشت؟ 

محروم ساختن ساير اعضاء از اطالعات
و نكته ي مهم تر اين است كه به هر دليل كه حسيني اين خبر را به من داده است، ساير اعضاء شركت هم حق 
دارند از آن مطلع شوند. آيا پنهان كردن اين خبر از ساير اعضاء شركت صحيح است يا حفظ آبروي آقاي 
تاجيك؟ به عالوه، وقتي آقاي تاجيك اين طور بي مهابا با آبروي جمع در آن روستاي كوچك بازي مي  كند، 
حفظ آبروي نداشته او ارزش است يا بايد آبروي چنين افرادي را ريخت؟ و هر رفتاري مي تواند بر سرنوشت 
شركت و ده ها گاوي كه در گاوپروري هستند لطمه جبران ناپذيري بزند. به خصوص كه ما هيچكس را در 
دمزآباد نمي شناسيم  تا جايگزين عباس كنيم. اين ها نمونه اي از پرسش هايي است كه در جريان يك فعاليت 
جمعي كوچك حول يك رويداد ساده قابل طرح است و ما پاسخ بسياري از آن ها را نمي دانيم و بدتر اينكه 

روش يافتن پاسخ آن ها را هم نمي شناسيم.

خوشبختانه فصل آخر كتاب دستورنامه رابرت به مسأئل انضباطي در انجمن ها پرداخته است. اين فصل به دو 
بخش قسمت شده است. در قسمت اول به مسائل انضباطي در يك مجمع مي پردازد و قسمت دوم به مسائلي 
كه در خارج از مجمع رخ مي دهد. نكته مهم اينكه قرار شد من اين قسمت را بار ديگر بخوانم و بر اساس آن 

ببينيم كه براي رسيدگي به خطاي عباس چه بايد كرد. 

منظورم از گزارش اين دو ماجرا اين بود كه نشان دهم دستورنامه رابرت در اين زمينه هم كمك بسيار خوبي 
است و شركاي گاوپروري دمزآباد احساس مي كنند كه با بهره گيري از مهارت هاي توصيف شده در اين كتاب 

مي توان مشكالتي از اين دست را به خوبي رفع و رجوع كرد. 

يازدهمين اجالس معلمان
از نوشته مي رسم كه برگزاري يادهمين اجالس  با گزارش مسائل حاشيه اي به مسأله ي اصلي اين قسمت 
معلمان بود كه طي آن هدف گروه تصويب شد و نام آن را هم آقاي آزادگان پيشنهاد داد. اما پيش از پرداختن 

به جزئيات صورت اين اجالس در ادامه عينًا نقل مي شود: 
صورت يازدهمين اجالس كارگاه معلمان
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چهاشبنه 6 شهريور 1392

يازدهمين اجالس كادر  معلمان روز چهارشنبه 6 شهريور 1392 با حضور
الف: خانم ها:  1( اربابي، 2( پرنيان،  3(توكل، 4( رئيسي، 5( نقي ئي

ب. آقايان: 5( مرد،  6( آزادگان و اينجانب منشي موقت 
برگزار شد و از آنجا كه نصاب مجمع بر اساس مصوبات قبلي »تعداد حاضران در هر زمان«  است، رسميت 

جلسه اعالم شد.

• نكات آموزشي
در ابتدا، اصول زيربنايي قانون پارلمان روخواني شد و مورد بحث قرار گرفت. خاطر نشان مي كند كل اعضاي 
يك سازمان نيز نمي توانند اين اصول و قواعد ناظر بر حفاظت از اين اصول را نقض كنند. بر اساس پيشنهاد 
خانم اربابي كه بدون مذاكره مورد تأييد قرار گرفت رئيس جلسه متعهد شد به مرور قواعد ناظر بر حفاظت از 

هر يك از اين اصول شناسايي شده و مورد بررسي قرار بگيرد. 

• مصوبات:
1. در ادامه سركار خانم نقي ئي نسبت به طرح خارج از دستور اصول زيربنايي قانون پارلمان به رئيس جلسه 
اخطار داد  و رئيس اخطار را وارد دانست اما توضيح داد كه اين اخطار بايد هنگام نقض دستور صادر مي شد. 
2. كار مانده از قبل مورد بررسي قرار گرفت و عبارت  »ترويج قواعد كارگروهي )كتاب دستورنامه رابرت« به 

عنوان هدف گروه با 7 رأي موافق و بدون مخالف به تصويب رسيد. 
3. آقاي آزادگان »انجمن معلمان پارلماني« را به عنوان نام گروه پيشنهاد داد كه مورد حمايت قرار گرفت و 
قرائت شد. آقاي مرد در اصالحيه ي خود پيشنهاد كرد »معلمان« خط بخورد و »مروجان« به حاي آن گنحانده 
ادامه  افزوده شود.  »مروجان«  از  بعد  »قانون«  كلمه  داد  پيشنهاد  ثانويه خود  اميدخدا در اصالح  شود. خانم 

بررسي اين پيشنهاد به اجالس بعدي گروه موكول شد.

• ختم جلسه
جلسه حدود ساعت 7 و 10 دقيقه خاتمه يافت.

• جلسه بعدي
اجالس يازدهم گروه روز چهارشنبه 3 مهر ماه 1392 در محل هميشگي برگزار خواهد شد.

• برنامه اجالس آتي
در اجالس آتي ساير مواد اساسنامه گروه به شرح زير پيشنهاد و تصويب خواهد شد:

ماده 3:  اعضاء
3. 1. حد اكثر اعضاي انجمن

3. 2. صالحيت عضويت و رويه پذيرش
3. 3. حق ورودي و حق عضويت

3. 4. استعفا از عضويت
3. 4. اعضاي افتخاري

ماده 4. مسؤالن
4. 1. مسؤالن و وظايف آنان

4. 2. رويه معرفي مسؤالن و زمان انتخاب آنان
4. 3. انتخابات با برگه، مدت سمت مسؤالن



254

4. 4. محدوديت اجراز سمت

ماده 5. اجالس ها
5. 1. اجالس عادي
5. 2. اجالس ساالنه

5. 3. 3. اجالس هاي ويژه

ماده 6. هيأت اجرايي
6. 1. تركيب هيأت

6. 2. وظايف و اختيارات هيأت اجرايي
6. 3. اجالس هاي هيأت

ماده 7: كميته ها
7. 1. كميته مالي

7. 2. كميته برنامه ريزي
7. 3. كميته بازرسي

7. 4. كميته هاي ديگر

ماده 8. مرجع پارلماني
تعيين مرجع پارلماني براي انجمن

ماده 9. اصالح آئين نامه
تعيين روش اصالح آئين نامه

• درخواست ها:
1. از سركار خانم رئيسي كه متن آئين نامه ي انجمن ملي پارلمانتارين هاي آمريكا را به زبان انگليسي مطالعه كرده 
است در خواست مي شود حين تصويب هر يك از مواد فوق، گزارشي از نكات مهم مربوط در آن اساسنامه در 

اختيار صحن قرار دهد. 
2. بار ديگر به تمام اعضاء محترم تأكيد مي شود قسمت هاي 56 و 57 كتاب اصلي را مطالعه فرمايند. 

3. از سركار خانم نقي ئي نيز درخواست مي شود مقرر فرمايند نسخه ي تكثير شده ي كتاب به نحوي كه شايسته 
مي دانند در اختيار تمام اعضاء قرار گيرد. 

4. هنوز برخي از اعضاء محترم به ايميل دسترسي ندارند. از همين رو از خانم نقي ئي درخواست مي شود 
اطمينان حاصل كنند كه تمام اعضاء از ارسال اين صورتجلسه با خبر خواهند شد. 

دستور اجالس يازدهم
دستور اجالس يازدهم عصر روز جمعه 29 شهريور 92 براي اعضاء ارسال خواهد شد. درخواست مي شود 
اخطارهاي قبلي خود را پيش از اين تاريخ در اختيار منشي موقت قرار دهيد تا در دستور اجالس آتي گنجانده 
شود. در غير اين صورت، طرح پيشنهادهايي كه مستلزم اصالح مضامين آئين نامه اي باشد خارج از دستور 

خواهد بود. 

با احترام 
منشي موقت داود حسيني 
پنجشنبه 7 شهريور 1392

خارج از متن
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عالوه بر آنچه كه در صورتجلسه فوق ذكر شده، نكات ديگري هم در اين اجالس مطرح شد كه براي جنبش 
كادرها مهم است. به آن ها در ادامه اشاره مي كنم:

1. تا آنجا كه در ذهن دارم، گويا قرار نبود خانم اميدخدا به اين جمع اضافه شود اما در جلسه ديروز حضور 
يافت. من هم خالفتي نكردم اما خانم نقي ئي با صراحت گفت كه شما فرض كنيد كه اين خانم در كارگاه 
حضور ندارد. امري كه براي من به عنوان معلم شدني نيست. البته خانم اميدخدا زن بسيار با هوشي است و 
كتاب خالصه دستورنامه رابرت را هم خوب خوانده و چيزي از افراد ديگري كه ده جلسه در كارگاه حاضر 

بودند كسر نداشت.

2. همين خانم اميدخدا همسري دارد كه گويا بعد از آشنايي اجمالي با قانون پارلمان مقاله اي در روزنامه بهار 
نوشته كه در آن دليل آورده اگر آراء ممتنع محاسبه نمي شد يا ناديده گرفته مي شد آقاي دكتر نجفي كه با يك 
رأي اختالف نتوانست وزير شود، وزير مي شد. در جلسه اخير شنيدم كه از مجلس با او تماس گرفته اند تا 
به عنوان كارشناس امور پارلمان با نمايندگان مجلس تماس بگيرد تا از نظراتش بهره مند شوند. وقتي آقاي 
با نمايندگان مجلس تماس بگيريد و قانون  آزادگان دفتر كارم را ترك مي كرد به من گفت: نمي شود شما 
پارلمان را به آنان معرفي كنيد؟ جواب من اين بود: اول مردم بايد ياد بگيرند بعد نمايندگان آنان. گويا آقاي 

آزادگان نمي دانست كه من از نمايندگان اين مجلس دچار تهوع مي شوم. 

3. قبل از جلسه خانم مهندس حسين نژاد زنگ زد تا اطالع دهد كه به خاطر كاري كه در شركت برايش 
پيش آمده قادر به حضور در اين جلسه نيست. عذر خواهي كرد و اظهار اميدواري كه در جلسه بعد حتمًا 

خواهد آمد. 

4. در اين اجالس هم من كوشيدم تا نسبت به ساده انديشي در خصوص تغيير سريع رفتار ايرانيان هشدار 
انديشي بوده  ايرانيان مصلحت  بدهم. از جمله تصريح كردم كه طي هزاران سال قاعده اصلي در رفتار ما 
است. به همين دليل دروغ مصلحت آميز را از راست فتنه انگير بهتر مي دانيم. اين خصوصيات جزء تقريبًا 
تفكيك ناپذير فرهنگ جمعي ماست. درست همانطور كه جامعه به امام زمان اعتقاد دارد يا عاشورا يا ناموس 
پرستي در فرهنگ اين مردم جاري است. به همين دليل خيلي طول مي كشد كه اين فرهنگ با فرهنگ رعايت 
خدشه ناپذير قانون به معناي روابط عادالنه و عاقالنه جايگزين شود. تأكيد كردم حتي هيچ دليلي در دست 
نداريم كه اصاًل چنين اتفاقي رخ خواهد داد يا نه؟ در اينجا بود كه خانم اميدخدا به اظهار اميدواري هاي من 
در جلسه قبل اشاره كرد كه گفته بودم طي سي سال عقايد ما خيلي عوض شده است. من حرف او را - و در 
واقع حرف جلسه قبلي خودم را تأييد كردم اما افزودم كه ضمن تأييد اين همه تغييرات،  اما چرخ همچنان بر 
همان اصل مي چرخد: مصلحت انديشي. فقط مصحلت عوض شده است. در حاليكه ما بايد به جاي مصلحت  

انديشي بر اساس اصول بيانديشيم. اين تحول است كه شايد ممتنع باقي بماند. 

5. از زماني كه اصول زيربنايي قانون پارلمان را ترجمه كرده ام روي اين اصول و قواعد ناظر بر حفاظت از 
آن ها خيلي تأكيد مي كنم و جالب است كه با استقبال مخاطان هم مواجه مي شود. در اجالس يازدهم معلمان 
هم روي اين اصول خيلي تأكيد كردم و در جريان همين بحث ها بود كه معناي عميق آن استعاره را كه قبل ها 
جايي خوانده بودم،  بهتر درك كردم. بر اساس آن استعاره، اخالق يك اقيانوس است كه قانون مانند زورقي 
روي آن شناور است. االن كه با قانون پارلمان آشنا شده ام و فهميده اي كه قانون اساسًا يك امر اخالقي است، 
معناي اين استعاره را مي فهمم. در حاليكه با درك قبلي من از قانون )كه در واقع شبه قانون بودند(، درك 
چنين استعاره اي اصاًل ممكن نبود. مشكل قبلي من را حاال آقاي مرد دارد. به همين خاطر وقتي گفتم مسلم 
گرفته مي شود كه اعضاي يك انجمن همه انسان هاي شريف هستند كه به اخالق پايبند خواهند بود، به نوعي 
اعتراض كرد كه نشان مي داد چند فازي عقب است و بايد روي او در اين زمينه بيشتر كار كنم. در پاسخ من 
گفت ممكن است عده اي شارالطان هم يك انجمن تشكيل بدهند و بين خودشان طبق قانون عمل كنند.گفتم 
چنين نيست. فقط انسان هاي شرافتمند طبق قانون عملي مي كنند. شارالتان ها نمي توانند طبق قانون عمل كنند. 
فضاي جلسه امكان ادامه اين بحث را نمي داد. اما اين مسأله بسيار مهم است و در نشست هاي بعدي روي آن 

كار خواهم كرد: چرا شرافتمند بودن اعضاء يك انجمن بايد مسلم فرض شود؟ 
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6. وقتي آقاي مرد از دفتر مي رفت متن پرينت شده از دو قسمت از قانون آموزش انگلستان را كه به امور 
انضباطي دانش آموزان پرداخته است به او دادم تا نگاه كند. فكر مي كنم بايد برايش جالب باشد. به او گفتم 
در وب سايت هاي انجمن هاي معلمان كشور هاي توسعه يافته و صنعتي مطالب بسيار جالبي خواهد يافت، به 
خصوص كه با زبان انگليسي آشناست. مرد از اين متن خيلي استقبال كرد. در حاليكه اين متن را به خانم هايي 

كه زود آمده بودند دادم. استقبال نكردند. 

7. آقاي آزادگان بعد از رفتن بچه مدتي پيش من ماند. دو انتقاد به كارم گرفت: بدخطي و بي نظمي در استقاده 
از تخته سياه، و تكرار مطالب. بايد تصميم جدي بگيرم كه اين معايب را بر طرف كنم. همانطور كه قرار است 

در هر كارگاه يك نفر را مأمور كنم تا در مورد خطاهاي رئيس اخطار دستور بدهد. 

8. از من پرسيد آيا موافق است كه در دفتر كارم محافلي براي بحث هايي با شركت بعضي از استادان دانشگاه 
برگزار كنيم؟ جوابم مثبت بود. از هزينه پرسيد. جوابم روشن است: پولي نمي گيرم. 
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شنبه 9 شهريور 1392
پيشنهاد  از تصويب  اين بود كه بعد  ديروز جمعه هيچ فراخواني براي كارگاه فردا ارسال نكردم. استداللم 
تعويق دو ماهه ي مجمع سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني و به جاي آن راه اندازي كارگاه آموزشي، 
در اين كارگاه من ديگر هيچ نقش و مسؤليتي ندارم. اما امروز صبح دكتر بني اسدي زنگ رد تا در مورد فردا 
كسب تكليف كند. برايش توضيح دادم كه من ديگر كار ه اي نيستم و شما كه به تعويق مجمع رأي داديد براي 
امروز بايد برنامه ريزي مي كرديد. ظاهراً به صرافت افتاده بود كه در اين آخرين روز، كتاب خالصه دستورنامه 
رابرت را بخواند. اما اينترنت در دفترشان قطع بود. دنبال كتاب مي گشت. بعد از تعارفات معمول، من اصرار 
كردم كه ترجمه و اصل انگليسي آن را برايش مي برم و بردم. دفتر آن ها اول خيابان قائم مقام است و تا دفتر 
من چند دقيقه فاصله است. وقتي وارد دفتر شدم داشت با تلفن همراه با كسي صحبت مي كرد. متوجه شدم 
در مورد من است. بعد كه صحبتش تمام شد توضيح داد كه از طرف كميسيون  انجمن هاي علمي وزارت 
بهداشت )يا وزارت علوم( قرار است كتابي از گزارش عملكرد انجمن هاي متبوع آن وزارتخانه منتشر شود 
و از انجمن ها خواسته شده تا گزارشي از فعاليت هايشان براي چاپ در آن كتاب آماده كنند. در ادامه به من 
گفت: صحبت بود كه شما زحمت اين كار را بكشيد. من هم گفتم اگر به گردآوري اطالعات نيازي نباشد 
و وفت زيادي از من نگيرد انجام خواهم داد. چون بايد ترجمه كتاب دستورنامه رابرت را هم تمام كنم و 
براي چاپ به ناشر بدهم، فرصت براي گردآوري اطالعات ندارم. با اين همه، اگر اطالعات را به صورت 
كامل به من بدهيد انجام خواهم داد. اين بحث تمام شد و سراغ بحث هاي داغ ديگري رفتيم كه در ادامه 
به آن ها خواهم پرداخت. با اين همه وقتي به دفتر برگشتم يادم افتاد كه من با اين انجمن علمي اخالق در 
علوم و فناوري، كه رياست آن را دكتر معين برعهده دارد، به چه اختالف نظرهاي جدي اي رسيده بودم. به 
خصوص پس از آشنايي بيشتر با قانون پارلمان حاال ديگر يقين دارم برخي از كارهاي انجمن در اين زمينه 
حتي غيراخالقي است و ديگر نبايد با اين انجمن همكاري كنم. به همين خاطر نامه زير را فوراً براي دكتر 

بني اسدي ايميل كردم: 

جناب آقاي دكتر بني اسدي
سالم

در خصوص تدوين گزارش عملكرد انجمن ايراني اخالق،  با احترام،  به عرض مي رساند، من نسبت به 
اخالقي بودن رعايت آنچه را كه اخيراً با عنوان »شبه قانون« صورت بندي كرده ام، از سال ها پيش دچار ترديد 
آن ها  رعايت   به  ملزم  را  اخالقًا  خود  فقط  نه  ديگر  پارلمان،  قانون  با  آشنايي  از  بعد  اكنون،  اما  بودم،  شده 

نمي  دانم،  بلكه وظيفه خود را ترويج قانون و افشاء شبه قانون تعريف مي كنم.  
مي دانم مواضع من با مواضع انجمن در اين زمينه و البته در برخي از زمينه هاي ديگر، تفاوت هاي اساسي يافته 
است. مي ترسم همين امر مانع از آن شود كه بتوانم در تشريح هدف ها و عملكرد انجمن صادقانه عمل كنم. 
به همين دليل هرچه فكر مي كنم مي بينم عاقالنه اين است كه با صراحت از پذيرش اين مسؤليت، پوزش 

بخواهم.
اميدوارم  بتوانم در موارد ديگر در خدمت جنابعالي و ساير مسؤالن محترم انجمن باشم. 

ضمن آنكه مبلغي را به انجمن بدهكارم كه پرداخت آن را هرگز فراموش نخواهم كرد
قربان شما. داود 

تصور مي كردم توضيح هايم آنقدر واضح هست كه مفهوم شود. اما نشده بود. دكتر بني  اسدي چند دقيقه بعد 
زنگ زد و سعي كرد جنبه  ي مالي قضيه را برايم بيشتر توضيح بدهد: پروژه اي است كه طي يك قراردادي 
انجام مي دهيد و ماه هم سعي مي كنيم زحمات شما را جبران كنيم. متوجه شدم كه مطلب به توضيح هاي 
بيتشر نياز دارد. اما هروقت هم كه من بيشتر توضيح مي دهم از سوي دكتر بني اسدي متهم مي شوم كه توضيح 
واضحات مي دهم و سبب خستگي او مي شوم. براي اجتناب از تكرار اين اتهام ها با لحن مؤدبانه به او گفتم: 
شما را كه فردا خواهيم ديد؟ گفت: بله. گفتم: اگر اجازه بدهيد فردا حضوري در اين مورد صحبت كنيم. 
قبول كرد. مي توانم گزارش آن را به بعد از ادامه گفتگو موكول كنم. اما ذكر چند نكته اهميت قضيه را روشن 

مي كند. 
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جدي شدن دوگانه »قانون و شبه قانون«
سال ها قبل من در تهيه منشور اخالقي انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري به هيأت مديره اين انجمن 
كمك كردم. آن موقع، عالوه بر دكتر معين و دكتر فرهود و چند نفر ديگر، دكتر مليي منفرد نيز كه از سوي 
حسن روحاني به عنوان وزير علوم به مجلس معرفي شد اما مجلس به او رأي اعتماد نداد، در آن نشست ها 
شركت مي كرد. در جريان تدوين همان منشور اخالقي بود كه مسأله رعايت قانون به عنوان يك اصل اخالقي 
مورد قبول انجمن مطرح شد. همانجا بود كه من اين شبهه را مطرح كردم كه آيا پزشكان يا ساير پروفشنال ها 
اخالقًا مسؤلند تا هر قانوني كه در پارلمان تصويب مي شود، رعايت كنند؟ پاسخ من منفي بود و معتقد بودم 
اگر قانوني غيرعادالنه و يا به ضرور بيماران به تصويب رسيد، پزشكان بايد - در شرايط خاصي - به هزينه 
خودشان از اجراي آن تن بزنند. همين بحث ، سال ها قبل و در جريان تهيه ي گزارشي براي چاپ در نشريه 
دارو و درمان نيز بين من و آقاي جمالي كه آن موقع نماينده مديرمسؤل و كارفرماي من بود مطرح شد. در 
يكي از نظريه هاي اخالقي انجمن پزشكي آمريكا همين نكته مطرح شده بود. من آن را معقول يافتم اما آقاي 
جمالي با اين استدالل كه در اين كشور كه اين همه قانون گريزي رايج است طرح اين موضوع به صالح 
نيست. اما بعد از چند روز بحث جدي، آقاي جمالي هم با انتشار آن مطلب در نشريه موافقت كرد. همان 
اما نظر من  فناوري هم مطرح كردم  ايراني اخالق در علوم و  انجمن  براي هيأت مديره  استدالل ها را من 

پذيرفته نشد. 

بعدها من به اين نتيجه رسيدم هر نوع تالش براي حاكميت حكومت ديني  نيز غيراخالقي است و به نظرم 
مي رسيد اكثر دوستاني كه در آن انجمن جمع شده بودند، چنين عقيده اي نداشتند.

عالوه بر اين، آشنايي بيشتر من با دستورنامه رابرت سبب مي شد كه رياست سنتي مجامع كه بر عهده ي دكتر 
معين بود، به رغم آنكه بسيار با متنانت قضايا را پيش مي برد، برايم غيرقابل تحمل شود. 

مجموعه ي عواملي از اين دست،  دست كم از نقطه نظر خودم، سبب شد كه رابطه ام با انجمن كم و بعد هم 
قطع شود. با اين همه، تا مدتي قبل كه اصول زيربنايي قانون پارلمان را ترجمه نكره بودم كه كل اعضاي يك 
سازمان هم نمي توانند آن ها و قواعد ناظر بر حفاظت از آن ها را نقض كنند، هنوز تفاوت عظيم بين قانون 
و آنچه كه در اينجا و تا اينجا به نام قانون مي شناختم برايم روشن نشده بود. در واقع پس از خلق دوگانه 
وارد مرحله ي  از يك مرحله فكري  و  برسم  قاطع  به يك جمع بندي  توانستم  كه  بود  »قانون و شبه قانون« 
ديگري بشوم. با اين همه، در مجمع قبلي بود كه ديدم دكتر بني  اسدي اين دو گانه را مسخره كرد و با لحن 
تمسخر آلودي خطاب به ديگران گفت: آقاي حسيني تمام آنچه را كه در اين مدت در اين كشور به تصويب 
رسيده، »شبه قانون« مي داند. اتفاقًا وقتي امروز صبح از شركت دكتر بني اسدي به دفتر برگشتم يادم افتاد كه 
اكنون فرصت بسيار مناسبي است تا اين شهبه را به قلب انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري شليك كنم 
و در خوابگاه مورچه ها آب بريزم. اميدوارم فردا بحثي جدي در مورد اين موضوع دربگيرد. موضع من اين 
است كه انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري با ترويج اصل رعايت شبه قوانين مصوب در اين نظام كاري 
غيراخالقي انجام مي دهد و به اين خاطر حاضر به همكاري با اين انجمن نيستم! چه طوفاني در هيأت مديره 

انجمن به پا خواهد شد. گزارش آنچه را كه در آينده رخ مي دهد به آينده مي سپارم و به عقب بر مي گردم. 

معرفي كتاب و ترجمه
وقتي متن پرينت شده ي ترجمه و اصل خالصه كتاب دستورنامه رابرت به انگليسي را روي ميز جلوي دكتر 
گذاشتم توضيح دادم اين ترجمه نخستين ويرايش است كه همان اوايل پرينت گرفتم. در اين مدت ها بارها 
و بارها بازنويسي شده اما اين نسخه، ويرايش اوليه است. خالصه اينكه متن ترجمه نهايي نيست. در مورد 
خالصه ي كتاب هم به دو دليل حتي نسبت به نشر آن  به فارسي ترديد داشتم. دليل اولم اين است كه اين 
كتاب براي افرادي كه قرار است براي اولين بار در يك مجمع شركت كنند كه طبق استاندارد اداره مي شود 
نوشته شده است. مشكل در كشور ما اين است كه مجامع ما طبق استاندارد اداره نمي شوند. به همين دليل 
اين كتاب براي مخاطب ايراني مناسب نيست. ثانيًا، از آنجا كه اكثريت ما ايراني ها تا يكي دو نسل قبل در 
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روستاهايي زندگي مي كرديم كه اصاًل نيازي به تفكر نداشت، ذهن ساده اي داريم و از پيچيدگي مي ترسيم و 
گرايش به اين داريم كه قضايا را ساده كنيم. به همين دليل من نگرانم هركس اين خالصه كتاب را ديد ديگر 
سراغ كتاب اصلي نرود و به همين خالصه ساده شده بسنده كند. به همين خاطر من تأكيد مي كنم كه كتاب 
درسي كارگاه ما كتاب اصلي است و نه اين خالصه كتاب. و باز هم تأكيد مي كنم كه سواد شما از آنچه كه 
در اين كتاب آمده بسيار بيشتر است. همين اشاره من كافي بود تا به شعله هاي بحث دامن بزند. اما از آنجا كه 

كل مطالب بيان شده،  تكرار مكررات است خالصه وار به آن ها اشاره مي كنم:

ظلم هاي معصومانه
من از آنجا كه مي دانم دكتر بني اسدي دكتر معين را مي بيند و حتي دكتر معين او را به اين نشست ها دعوت 
برسد.   او  به گوش  اميد كه  اين  با  بيان كنم  با صراحت  به رفتار دكتر معين  را  انتقادهايم  كرد، سعي كردم 
رفتارهاي او را هم مانند ساير رفتارهاي ساير اعضاء در مقوله ي »ظلم هاي معصومانه« دسته بندي كردم كه 
ناشي از طرز محاسبه ي ايراني هاست كه منافع و مصلحت شخصي و استدالل هاي شخصي مالك اكثريت 

تصميم گيري هاي آنان است و نه قانون مبتني بر عقل و عدل. 

دكتر بني اسدي يك جا اشاره كرد كه پشت سر ديگران غيبت نكنيم. من در پاسخ گفتم اين رفتارها در مالء 
عام رخ داده و نه در خفا و حريم خصوصي. پس نقد و تحليل آن ها غيبت نيست. 

وي در جاي ديگر سعي كرد از غيبت دكتر معين دفاع كند و گفت: او فكر مي كرده كه نشست ها طي ده جلسه 
تمام مي شود. من توضيح دادم اصاًل اين طور نبود. قرار بود كه ما يك سازمان دائمي ايجاد كنيم براي ترويج 
اين قواعد در سطح ملي و بعد هم به نقد ساير قوانين كشور بپردازيم. در ادامه توضيح دادم كه خود دكتر معين 
براي من هم اين نكته را توضيح داد و من هم همين پاسخ را به وي دادم. به عالوه،  دكتر معين نسبت به اداره 
جلسات هم انتقاداتي مطرح كرد كه من در آن مورد هم پاسخ دادم شما بايد نظرات خود را در مجمع مطرح 
كنيد و تابع تصميم مجمع باشيم. وي معتقد بود كه بايد انجمن را به ثبت برسانيم اما اين نظر رأي نياورد و 

ايشان ديگر در مجمع شركت نكرد. 

نكته ديگري كه دكتر بني اسدي در دفاع از دكتر معين مطرح كرد اين بود كه دكتر معين گفته كه ما نمي خواهيم 
در اين زمينه متخصص شويم. من در پاسخ گفتم: اتفاقًا تمام كساني كه مقام دولتي هستند و در اين كشور 
مسؤليتي دارند بايد اين قواعد را ياد بگيرند. به عالوه، دكتر معين جزو سه نفري بود كه ساير افراد را به اين 
گروه دعوت كرد. او اگر دليلي هم براي نيامدن خود داشت بايد در مجمع مطرح مي كرد و طبق نظر اكثريت 

عملي مي كرد. 

فقط به خاطر تو
مورد ديگري كه به عنوان ظلم هاي معصومانه مطرح كردم تأكيد آقاي بهشتي بود كه به من گفت: فقط به 
خاطر تو به اين جلسه مي آيم. من بالفاصه بعد از اين جمله، خطاب به دكتر بني اسدي گفتم: اين يك ظلم 
صريح به من بود. آخر چرا آقاي بهشتي بايد به خاطر من در اين جلسات شركت كند؟ ايشان هم يك مقام 
مسؤل در اين كشور بوده است و بايد اين قواعد را ياد بگيرد. پس چرا سر من منت مي گذارد؟ چرا به خاطر 
من؟ من هرگز راضي نبودم و نيستم كه ايشان با آن پاهاي بيمار از آن همه پله باال و پائين شود. كمي مكث 

كردم و ادامه دادم، يك جلسه بعد هم كه اصاًل ديگر نيامد. چي شد؟ خاطر من فقط همين قدر عزيز بود؟ 

در ادامه به آقاي عطارديان پرداختم و گفتم: چطور است ايشان حالشان آنقدر خوب هست كه بيش از بيست 
روز در يك كنفرانس بين المللي شركت كند، اما در اين جلسات نمي توانست حاضر شود؟ 

از قسمت اول صحبت هايم اين طور نتيجه گرفتم و گفتم: وقتي سراغ افراد مختلف رفتم گفتم كه در اين 
مجمع اين افراد قرار است شركت كنند و هدف  هم اين است. بسيار خوب. حاال اگر مهندس بهشتي، دكتر 
معين يا مهندس عطارديان نمي خواهند در اين مجمع شركت كنند، نمي بايست داليل خودشان را براي حمع  
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توضيح مي دادند؟ خودم جواب دادم:  بايد توضيح مي دادند. اما توضيح ندادند. چرا؟ و باز خودم پاسخ دادم: 
از همان سنخ ظلم هايي است كه من آن ها را معصومانه مي دانم. چرا؟ چون با قواعدي كه حقوق ديگران را 

تضمين كند آشنا نيستيم. 

هرجلسه يك كتاب از »ظلم هاي معصومانه«
در ادامه گفتم: هر مجمعي كه برگزار مي شود آنقدر ظلم هاي معصومانه از اعضاء سر مي زند كه من به سادگي 
مي توانم براي هر مجمع يك كتاب 200 صفحه اي با عنوان »كالبد شكافي ظلم هاي معصومانه« بنويسم. و باز 
به عنوان نمونه به ظلم معصومانه آقاي شهرياري اشاره كردم و توضيح دادم: وقتي شما در فراخوان مطرح 
مي كنيد كه در مجمع بعدي اين پيشنهاد اصالحي را ارايه خواهيد داد يك تعهد براي كل اعضاء يك سازمان 
ايجاد كرده ايد. در نتيجه كساني كه با آن پيشنهاد مخالفند،  چه بسا شايد الزم باشد مرخصي بگيرند تا در آن 
مجمع شركت كنند. اما آقاي شهرياري به جاي طرح پيشنهاد در مجمع به صورت خصوصي به شما گفت كه 
مي خواهد پيشنهاد كند تا زمان برگزراي نشست ها از صبح به عصر تغيير كند و شما هم دوستانه با آن مخالفت 
كرديد، ديگر حتي فراموش كرد كه پيشنهاد خود را پس بگيرد يا به منش بگويد كه در فراخوان بعدي آن 
را قيد نكند. در واقع آقاي شهرياري با اين رفتار خود به صحن و به مجمع ظلم كرد، اما از همان ظلم هاي 

معصومانه كه ناشي از ناآشنايي با اين قواعد است. 

ظلم به مربي
بخش اصلي اين قسمت از صحبت  هاي من توضيح انواع ظلم هايي بود كه به مربي روا داشته اند. از جواب 
ايميل ها را ندادن، تا همين تصميم اخير در مورد برگزاري كارگاه كه معنايي جز خلع مربي از مربي گري معناي 
ديگري نداشت. به عنوان نمونه، منطق دروني استدالل شهرياري را براي دكتر بني اسدي تشريح كردم: وقتي به 
شهرياري مي گويم چرا اين قواعد را رعايت نمي كني، مي گويد: درس را ياد نگرفته ام. بعد كه مي  گويم: خوب، 
چرا درس را ياد نگرفته اي؟ جواب مي دهد: چون شما مربي خوبي نيستيد. همين كه من ياد نگرفته ام، دليل اين 
است كه شما مربي خوبي نيستيد. مكث كردم. و بعد از دكتر بني اسدي پرسيدم: آيا اين ظلم به مربي اي نيست 
كه يك سال و نيم است دارد اين همه زحمت براي شما مي كشد؟ البته در اينجا با ارايه  مثال هايي مشخص از 
بزرگواري هاي شهرياري توضيح دادم كه او انساني شرافتمند است و به همين دليل جزو فهرستي بوده است 
كه از او براي شركت در اين مجمع دعوت شده است. با اين همه، منطق دروني استدالل او اين است كه گفتم. 

مسأله چيست؟
تا اينجا من به تشريح مطالبي كه خودم گفتم پرداختم. آيا اجازه دادم دكتر بني اسدي هم حرف بزند؟! البته. 
اين بار خيلي ساكت ماندم و دكتر بني اسدي هم خيلي صحبت كرد و من صادقانه سعي كردم با دقت به 
حرف هاي او گوش كنم. بعد براي اينكه نشان دهم حرف هايش را گوش كرده ام و متوجه منظور او هم شده ام، 
حرف هايش را حمع بندي كردم و پرسيدم: آيا شما همين نكات را مطرح كرديد؟ جواب داد: بله. بعد گفتم: 
اما من انتظار دارم كه شما به اين نكته هم فكر كرده باشيد كه من در اين مدت به اين موضوع ها فكر كرده ام. 

و حاال مي پرسم: آيا فكر نمي كنيد كه من به اين مسائل فكر كره باشم؟ مسائل چه بود؟ 

هدف از صحبت هاي دكتر بني اسدي اشاره به زمينه ها و شرايطي بود كه سبب مي شود افراد حاضر در مجمع 
براي يادگيري اين قواعد دچار مشكل شده باشند. از جمله: اين قواعد در خود انگلستان هم قرن ها طول 
كشيد تا تدوين شود، نيز، حجم اين كتاب هم در طول بيش از 150 سالي كه از تأليف آن گذشته چند برابر 
شده است. ديگر اينكه اساسًا فرهنگ ما با فرهنگ آن كشورها متمايز است، و نكته ديگر اينكه اين قواعد هم 

خيلي ساده نيستند و يادگيري آن ها دشوار است. 

همانطور كه گفتم، بعد از ختم صحبت هاي دكتر بني اسدي حرف هايش را جمع بندي كردم و گفتم: آيا منظور 
شما را درست متوجه شده ام؟  جواب داد: بله. من در ادامه گفتم: اما من به تمام اين عوامل فكر كرده ام. به نظرم 
اين عوامل علت شكست گروه نيست. بعد به عنوان شاهد به پيشرفت هاي كادر معلمان و كادر كارشناسان 
ستاد شوراياري  ها اشاره كردم و گفتم: كارگاه معلمان طي حدود 7 جلسه با كليات قواعد ناظر بر پيشنهادها 
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آشنا شده اند و اكنون دارند يك انجمن معلمان قانون پارلمان تأسيس مي كنند و دو ماده از اساسنامه اشان را هم 
تصويب كرده اند. پس منطقي است نتيجه بگيريم مواردي كه شما مطرح كرديد علت ناكامي اين گروه نيست. 
خوب، پس علت چيست؟ من سعي كردم جواب خودم را ارايه كنم: براي مقامات و مديران سخت است كه 

به حرف رئيس جلسه گوش كنند. همين! 

كارآفرين ها
من در ادامه توضيح دادم كه سبك مديريت شما و آقاي شهرياري سبك كارآفريني است. براي مديراني مثل 
شما بسيار سخت است كه پيشنهاد يا تصميمي را اجرا كنند كه اين احساس را در آنان به وجود آورد كه 
خالقيت اشان ناديده گرفته شده است. وگرنه،  اگر اين مشكل نباشد، و اعضاي يك مجمع باور داشته باشند كه 
قواعد عادالنه اي در اين زمينه وجود دارد و رئيس جلسه نيز مرد شرافتمندي است كه مي خواهد فقط همان 
قواعد اجرا شود، هيچ نيازي حتي به آموزش آن قواعد هم نيست. چون هر عضوي مي تواند هرگاه دچار 

مشكل رويه اي شد از رئيس بپرسد. 

تالش براي توافق
وقتي من تالش كردم تا نشان دهم اين قواعد بسيار ساده هستند و در جريان عمل پارلماني اعضاء با آن ها 
آشنا خواهند شد، دكتر بني اسدي مخالفت كرد تا بگويد كه نه، اين قواعد اتفاقًا بسيار پيچيده اند و يادگرفتن 
و اعمال آن ها مهارت و تخصص مي خواهد. خوب. چه مي شود كرد؟ فكر مي كنم در اينجا بود كه از روي 
استيصال به من گفت: تمام تالشش را مي كند تا با من سر يك مسأله مشترك به توافق برسد و فوراً اين مسأله 
را يافتيم: اينكه گروه تا اينجا موفق نبوده است. من گفتم: صرف  نظر از اختالف نظر ما در مورد علت اين 
عدم توفيق، شما هر كار كه مي توانيد براي موفقيت گروه انجام دهيد و من هم از هر كمك شما با تمام وجود 
استقبال و تشكر مي كنم. اين دو جمله آخر مورد توافق هر دوي ما قرار گرفت و من فكر مي كنم چيز كمي 
نيست. وقتي از دفتر وي بيرون مي آمدم عزم خودم را جزم كردم كه از هر كمك دكتر بني اسدي و ساير اعضاء 
با آغوش باز استقبال كنم. به همين دليل به محض اينكه به دفتر برگشتم ايملي براي اعضاء گروه فرستادم كه 
در آن يادآوري كردم هرچند مجمع به دو ماه بعد تعويق شده اما فردا دفتر كادرها ميزبان دوستاني است كه 

مي خواهند قواعد قانون پارلمان را تمرين كنند. 

چرا و چه بايد كرد؟ 
تنها كسي كه عالوه بر دكتر بني اسدي تلفني كسب تكليف كرد، دكتر اميري بود. به او گفتم ايميلي برايش 
ارسال كرده ام و فردا منتظر او خواهيم بود. اما ديگران زنگ نزدند و من هم زنگي به كسي نزدم. بايد ديد فردا 
چه كساني خواهند آمد. در هر حال رويكرد من به رغم دلسرد شدن از اين گروه، نگاه مثبت و تالس براي 
حل مشكل خواهد بود و بايد باشد و بايد مسؤليت هاي خودم را به درستي تعريف كنم و از اين شاخه به آن 

شاخه هم نپرم. به هر دليل كساني اين قواعد را ياد نگرفته اند. چرا و چه بايد كرد؟ مسأله اين است. 



262

دوشنبه 11 شهريور 1392
ديروز فقط دكتر بني اسدي و دكتر اميري در كارگاه حاضر شدند. با اين همه، به دليل جايگاه اين دو نفر در 
طبقه سياسي و طبقه دانشگاهي و نيز به دليل بحث هاي بسيار جالبي كه مطرح شد، مشروح مذاكرات تا آنجا 
كه حوصله و حافظه اجازه دهد و به پيشبرد گفتمان جنبش كادرها مدد رسانده يا برساند، روايت خواهد شد. 
ديروز همچنين خانم نقي ئي خبر داد كه هزينه تكثير هر نسخه از كتاب دستورنامه رابرت سي و پنج هزار 
تومان مي شود. از من مي پرسيد كه آيا من هم يك نسخه از آن ها را مي خواهم يا نه تا برايم پرينت بگيرند؟ 
سؤال بي ربطي به نظرم رسيد. چون من هم پرينت آن نسخه را دارم و هم پرينتر. با اين همه، به نظرم هزينه 
پرينت خيلي زياد بود. گفتم قرار است چند ماه ديگر نسخه چاپي كتاب به همين قيمت منتشر شود. بنا بر اين 
مي توان چند ماه صبر كرد و فقط فصل هاي مورد نياز را پرينت گرفت. در پايان برايم توضيح داد كه نشست 
هفتگي خودشان در دفتر كادرها ادامه خواهد يافت،  منتها تاريخ آن عصر روزهاي چهارشنبه خواهد بود. به 
اين ترتيب،  سه شنبه )فردا صبح( با آقاي حدادي قرار خواهم داشت و عصر چهارشنبه نيز گروه معلمان در 

دفتر جلسه خواهند گذاشت. گزارش آينده را به آينده وامي گذارم و به روز گذشته مي پردازم.

وضعيت منطقه
وضعيت منطقه در پي حمله شيميائي اسد با سرعت خطرناك تر و پيچيده تر مي شود. در حاليكه يك هيأت از 
مجلس به سرپرستي بروجردي به دمشق رفته و يكي از مقامات رسمي دمشق اعالم كرده كه حمله به دمشق 
حمله به ايران هم تلقي خواهد شد، و فرمانده سپاه گفته حمله به دمشق به معناي نابودي اسرائيل خواهد بود، 
دار و دسته رفسنجاني/ روحاني سعي  مي كنند سرنوشت ايران را از سوريه جدا كنند. ايلنا خبري از رفسنجاني 
منتشر كرده اما بالفاصله مجبور شده آن را تعديل كند. در ويرايش اول از رفنسجاني نقل شده كه گفته مردم 
سوريه توسط رژيم خودش شيميايي شده و حاال قرار است حمله نظامي خارجي را هم تحمل كند. اما در 
ويرايش دوم »توسط رژيم خودش« از خبر حذف شده است )مضمون خبر را تا آنجا كه به خاطر دارم نقل 

كردم(. 

من تمام ديروز وب  سايت هاي انگليسي زبان اسرائيل را تا آنجا كه از خالل فيلتر شكن مي شود دنبال كرد 
مرور مي كردم. لحطه به لحظه خبرهاي تازه اي مي رسيد: ظاهراً بعد از آنكه ژنرال دمپسي به اوباما گفته حمله  ي 
تنبيهي به سوريه حساس به زمان نيست، يعني هيچ ضرورتي وجود ندارد كه در لحظه خاصي اقدام شود، 
اوباما 45 دقيقه ي در باغ هاي كاخ سفيد قدم زده و سرانجام تصميم گرفته كه براي حمله به سوريه از كنگره 
اجازه بگيرد. اين خبر به خصوص روزنامه نگاران اسرائيلي را كالفه كرد و سبب شد موجي از مقاالت انتقادي 
در وب سايت هاي اسرائيلي منتشر شود كه محور همه  آن ها نااميدي بيشتر از اوباما و  نگراني اسرائيلي ها 
اما  بود.  ايران،  حزب اهلل و سوريه و روسيه  به خصوص محور  منطقه اي و  برابر خطرات  ماندن در  تنها  از 
تحليل هاي بعدي و به خصوص سخنراني دوم جان كري اين موج را برگرداند و حاال احساس مي شود كه 
اوباما تصميم خردمندانه اي گرفته است: با گذر زمان و با ارايه اطالعات بيشتر و مستندتر به افكار عمومي 
جهان و مردم آمريكا، هم كنگره را قانع خواهد كرد، هم افكار عمومي را، هم همپيمانان اروپايي را و هم حتي 
شوراي امينت را - هرچند روسيه روشنايي خورشيد را هم وتو خواهد كرد. چون دستش از نظر اسناد كاماًل 
پر است و همانطور كه دمپسي گفته، اوضاع مثل ليبي نيست و حمله تنبيهي عليه بشار مانند دفاع از مردم 

ليبي حساس به زمان نيست. 

ديشب متن نامه اوباما به سخنگويان مجلس و سنا را خواندم. نامه ي قوي اي بود. جان كري هم توضيح داد كه 
اوباما تصميم خودش براي حمله را گرفته است و حتي اگر كنگره هم مخالف باشد رئيس جمهور مي تواند بر 
اساس تصميم خود اقدام كند. و اطمينان داده بود كه كنگره هم تصميم درست را خواهد گرفت.  به هر حال، 
بعد از اين خبرها بود كه من هم احساس كردم اوباما چقدر خردمندانه تصميمم گرفته است. جالب است كه 
اين تصميم را هم تنهايي گرفته و اخبار حاكي از آن است كه بعد از تذكر دمپسي، ابتكار شخص خود او بوده 
است. در ايران هم رفسنجاني تأكيد كرده اوضاع خطرناك است و از مقامات خواسته تا در مورد اوضاع روسيه 
دهان خودشان را ببندند. به اين ترتيب طي چند روز آينده حوادثي رخ خواهد داد كه سرنوشت آينده منطقه 
را رقم خواهد زد. و آنكه اين تاريخ را رقم مي زند گويا كسي جز اوباما نيست. خوب. در چنين شرايطي ما 
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هم داريم تاريخ چند دهه ي آينده خود را مي سازيم. به آن بپردازم.

علت چيست؟
اگر بخواهم مجموعه ي بحث هاي متنوع و جالب و البته تا حدي تكراريِ ديروز را خالصه كنم مي توانم بگويم 
اينطور  تمام آن ها كه به ويژه از دغه هاي دكتر بني اسدي نيرو مي گرفت حول يك سؤال مي چرخيد: چرا 
شد؟ و پاسخ من هم روشن بود: انتخاب نادرست افراد. و راه حل: انحالل گروه! اما هم دكتر بني اسدي، هم 
دكتر اميري، هم من و هم - به احتمال زياد - تك تك اعضاء گروه با انحالل آن مخالفند و از آن خوشحال 
نخواهند شد. اين هم يك جنبه از شخصيت متناقض ما ايراني ها! هم مي خواهيم و هم نمي توانيم. با اين همه 
من سعي مي كنم در ادامه فقط آن جنبه از بحث ها را گزارش كنم كه به پيشبرد گفتمان حنبش كادرها كمك 
كرده يا خواهد كرد. به ويژه به تغيير رويكرد در جمع ما مدد رسانده باشد يا برساند. اما پيش از آن الزم است 

در چند سطر فضاي كلي نشست ديروز را ترسيم كنم. 

غيبت عجيب
براي من عجيب نبود كه جز همين دو دكتر افراد ديگري در نشست حضور نيافتند. شهرياري و رزم خواه 
و عبدالحسيني با تعطيل بودن امروز البد عازم شمال شدند. كيخسروي و جمالي كه مدت هاست يكشنبه ها 
نمي توانند بيايند. گلسرخي هم كه اصاًل ممكن است ديگر نيايد. اما فكر مي كنم دكتر بني اسدي و دكتر اميري 
تصور مي كردند حاال كه قرار است اين دو در مورد كتاب خالصه كنفرانس بدهند انتظار داشتند چند نفري 
حاضر شوند. به همين دليل وقتي سه نفري دور ميز كنفرانس مستقر شديم دكتر اميري به شوخي گفت: مثل 
اينكه فقط معلم و شاگرد آمده اند. بعد، بدون هيچ مقدمه اي شروع كرد به نشان دادن پاور پوينت هايش در 
صفحه نمايش لپ تاپ. در آخرين صفحه يك شاخه گلسرخ هم وارد صفحه شد. بعد گفت: اين شاخه گل هم 
نثار استاد! آخر سر هم نظر من را پرسيد و من هم بدون هيچ تعارف و مداهنه همان جوابي را كه به معلمان 

دادم به دكتر اميري هم دادم: كاري غيرضروري و بي فايده.

انصافًا از شخصي مثل دكتر اميري كه رئيس واحد تحقيقات كاربردي دانشكده مديريت دانشگاه تهران است 
انتظار نداشتم چند جمله از كتاب خالصه دستورنامه رابرت را روي صفحه هاي پاور پوينت تايپ كند و به 
عنوان تحفه براي من بياورد. كمترين انتظارم اين بود كه بگويد مطالب خالصه كتاب خيلي ساده بود و همه 
آن را بلد هستند. خيلي تعجب كردم و برايش توضيح دادم كه در چه مواردي از فناوري پاورپوينت هنگام 
سخنراني استفاده مي كنند. در نتيجه، وقتي در اين كتاب مطالب به نحو شايسته اي براي خواننده توضيح داده 
شده و اين كتاب هم در اختيار هم است،  استفاده از پاورپوينت در اين زمينه بي معناست. فكر مي كنم اين 
برخورد صريح و تند من به دكتر اميري برخورد. اما خوشبختانه دكتر اميري آدم گند دماغي نيست و قضايا 

را سخت نمي گيرد. 

نوبت دكتر بني اسدي
را  ميكروفن  سرانجام  تا  بود.  نشسته  مؤدب  و  زانو ساكت  روي  بني اسدي دست  دكتر  مدت  اين  تمام  در 
در  نكته اي  بود، هيچ  كرده  يادداشت  را  مطالبي  اينكه  با  او،  اما  كرد.  به صبحت  يافت و شروع  بي صاحب 
مورد مطالب فصل اول كتاب نگفت و به جاي اين از زحمات من طي اين چند سال تشكر كرد و در ادامه 
ضمن تأكيد بر اينكه اين قواعد و آموزش آن ها بسيار ضروري است اين پرسش را مطرح كرد كه خوب، 
چرا اين اعضاء گروه از اين نشست ها استقبال نمي كنند. به اين ترتيب، نشستي كه به پيشنهاد و اصرار خود 
دكتر بني اسدي قرار بود به عنوان كارگاهي براي آموزش قواعد قانون پارلمان عمل كند، با طرح اين پرسش 
سمت و سوي ديگري يافت. البته، پاسخ من به اين سؤال روشن بود: اعضاء گروه به خاطر مسؤليت ها و 
مشغل هاي فراواني كه دارند قادر نيستند در راستاي هدفي كه به خاطر آن دور هم آمده اند كاري انجام دهند. 
در واقع اعضاء با هدف اعالم شده هماهنگ نيستند. بعد، و براي جلوگيري از هرنوع سوء تفاهم تجربه كارگاه 
كارشناسان ستاد شوراياري هاي شوراي اسالمي تهران را مثال زدم و توضيح دادم كه اول تصميم گرفتيم كه 
كارشناسان بتوانند در مورد مسائل ستاد به عنوان يك مجمع تصميم بگيرند، اما بعداً دريافتيم كه طبق قوانين 
باالتر  برابر مقامات  ايفاء كند و دبير ستاد در  را  بر عملكرد ستاد، كارشناسان نمي توانند چنين نقشي  ناظر 
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پاسخگوست و نه كارشناسان. و ناگزير به اين نتيجه رسيديم كه هدف تعيين شده براي گروه معقول نبوده 
است. اما اين شناخت به معناي نفي دستاوردهاي كارگاه كارشناسان نيست. آنان با قانون پارلمان آشنا شدند 

كه دستاورد بسيار بزرگي بود.

علت موفقيت معلمان
دادم:  توضيح  را هم  معلمان  كارگاه  موفقيت  بني اسدي علت  دكتر  براي  به خصوص  كه  بود  در همين جا 
خانم هايي كه بازنشسته شده اند، بچه هايشان از آب و گل در آمده  اند و خودشان هم عالقه، درآمد كافي و ثابت 
دارند. اما تمام اعضاء گروه هم انديشي گرفتارند و مي بينيد كه هيچ فرصتي براي شركت در اين كارگاه ندارند. 
دكتر بني اسدي گفت: در اين صورت گروه بايد منحل شود. من در پاسخ گفتم: به همين دليل است كه من 
در هر جلسه پيشنهاد انحالل گروه را مطرح مي كنم. اما دكتر بني اسدي نتيجه گرفت كه بهتر بود يا هست تا 
ما به روش سنتي و همانطور كه دكتر معين مي  گفت يك انجمن براي ترويج قانون پارلمان تأسيس مي كرديم. 
بعد، از اين توضيح مشعشع خودش خوشش آمد و پيشنهاد كرد كه اصاًل در كنار آموزش يك انجمن به روش 
سنتي براي آموزش قانون پارلمان ايجاد كنيم! حالم گرفته شد. اين حرف معنايي جز اين نداشت كه حدود يك 
سال و نيم تالش براي تغيير رويكرد در فردي با منزلت سياسي دكتر بني اسدي يك سر سوزن فايده نداشته 

است. خوشبختانه دكتر اميري پا در مياني كرد و توضيح داد كه به نظر فالني، اين كار نقض قرض است.

فرايند انجمن سازي
اين بحث از زواياي گوناگون بررسي شد تا سرانجام من جمع  بندي خود را با تأكيد براي دكتر بني اسدي 
تكرار كردم: كل فرايند ايجاد يك انجمن، يك فرايند آموزشي و تمريني است كه طي آن، اعضاء سواد قانون 
پارلمان را كسب مي كنند، مهارت گروهي خودشان براي كار كردن با اين قواعد را ارتقاء مي دهند و در پايان 
اين رويكرد را كه تحت هيچ شرايطي قانون را نقض نكنند، دروني سازي مي كنند. فكر مي كنم كه سرانجام 
اينجا بود كه - به اصطالح دو ريالي دكتر بني اسدي افتاد و دريافت چرا با رويكردي كه معتقد است طبق 
روش هاي سنتي يك انجمن ترويج قانون پارلمان درست كنيم مخالفم. براي او گفتم طي اين روند مي توان 
ده ها و ده ها انجمن براي ترويج قانون پارلمان درست كرد و آنچه هم كه قرار بود از درون گروه  هم انديشي 
عرف پارلماني بيرون بيايد، يك انجمن ترويج قانون پارلمان نبود بلكه قرار بود يك مجمع ملي براي نقد تمام 

ساختارهاي قانوني به وجود بيايد كه اين هدف  هم خيلي دست نيافتني است. 

با اين همه، سؤال دكتر بني اسدي همچنان جواب مي طلبيد: براي نجات گروه هم انديشي چه بايد كرد؟ پاسخ 
من به اين سؤال هم تكراري بود: افرادي مثل شهرياري، خود دكتر بني اسدي و مهندس گلسرخي به حرف 
رئيس گوش كنند. دكتر بني اسدي قبول كرد و قول داد كه از اين پس گوش خواهد كرد. اما من گفتم: دكتر 
من كوچكتر از آنم كه در محضر شما حسارت كنم. وقتي نسل شما در اين كشور براي قانون و آزادي مبارزه 
مي كرديد و هزينه مي داديد نسل ما قايم موشك بازي مي كرد. من هرگز منزلت سياسي افرادي مثل شما را 
فراموش نمي كنم. و اتفاقًا شخصيت هاي كارآفريني مثل شما و شهرياري كه ذهن فعالي داريد، مسائل را به 
چالش مي كشيد، انرژي و شور داريد و بي تفاوت نيستيد، براي هر جمعي الزم و ضروري است، به شرط آنكه 
در چارچوب قانون كار كنيد در غير اين صورت، هرجمعي از هم مي پاشد يا در هر جمعي فقط يك كارآفرين 
و تعدادي بله قربان گو باقي مي مانند. به عالوه، با اين روش اداره جلسات، به هر تصميم رئيس مي شود اخطار 
دستور داد و هر حكم او را فقط با يك فرجام به صحن كشاند و به چالش گرفت. بنا اين اصاًل امكاني براي 
اينكه رئيس جلسه اعمال نظر و نفوذ كند وجود ندارد.  من االن فكر مي كنم كه اين گفتگو ها، به ويژه براي 
دكتر بني اسدي كه حدود 2 ماهي غايب بود، براي به روز رساني دانسته هاي او بايد مفيد بوده باشد. هرچند 
ادامه كار كارگاه خاتمه يافت و بين دكتر  كه نشست روز يكشنبه بدون هيچ تصميم مشخصي حتي براي 
بني اسدي و دكتر اميري هم تصميمي گرفته نشد كه كارگاه بعد كجا و كي و با چه هدفي تشكيل شود. با اين 
همه، حتي نشست ديروز هم يك گام به پيش بود. به عالوه، در نشست ديروز نكات حاشيه اي ديگري نيز 
مطرح شد كه به بسط و تعميق گفتمان جنبش كادرها مدد خواهد رساند. من در ادامه اين نكات حاشيه اي را 

نيز، خارج از بافت كلي  آن ها يادداشت مي كنم: 
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باز هم اصول زيربنايي قانون پارلمان
به نظرم يكي از خصوصيات برجسته ي رفتاري در دكتر بني اسدي تمايل دائمي او به نقد و رد قواعد دست و 
پاگير است. او به عنوان يك مدير بيشتر نتيجه گراست و جنبه ي كارآفريني در سبك مديريتي او غالب است. 
به همين دليل تنها عضو گروه هم انديشي عرف پارلماني است كه چندين و چند بار و در موقعيت هاي به جا 
يا نا به جا پيشنهاد »تعليق قواعد« را مطرح كرده است و پاسخ من هميشه اين بوده است كه: هنوز اين پيشنهاد 
را درس نداده ام و طبق توافق تا وقتي قاعده اي در مجمع آموزش داده نشده باشد نمي توان آن را به كار برد. 

البته هيچكس هم نمي پرسيد كه خوب، چرا آن را درس نمي دهي؟ 

روز شبنه كه براي دادن خالصه كتاب دستورنامه به دفتر دكتر بني اسدي رفته بودم دلم مي خواست ماجراي 
پيشنهاد تعليق قواعد و اصول زير بنايي قانون پارلمان را برايش توضيح بدهم كه فرصت نشد. به همين دليل 
ديروز و سر فرصت اين كار را كردم، به خصوص با اين هدف كه با تأكيد بگويم: كل اعضاي يك سازمان هم 

قادر نيستند اين اصول و قواعد ناظر بر حفاظت از آن  ها را نقض كنند يا ناديده بگيرند. 

اين ماجرا را در وضعيت هاي مختلف و براي گروه هاي مختلف تعريف كرده ام و گزارش آن را هم نوشته ام.  
خالصه اش اينكه پيشنهاد تعليق قواعد،  اصول زيربنايي قانون پارلمان و قواعد ناظر بر حفاظت از آن ها را 
شامل نمي شود و حتي كل اعضاء يك سازمان نيست نمي توانند به اتفاق آراء آن اصول و قواعد حافظ آن ها را 
نقض كنند. بعد از آنكه اين ماجرا را با آب و تاب براي دكتر اميري و دكتر بني اسدي تعريف كردم خواستم 
ترجمه  اول  همان  را  اصول  بي خود  گفت:  تمسخر  با  پرسيدم.  را  نظرش  بدانم.  را  بني اسدي  دكتر  واكنش 
با تعجب و تحير بگويد:  انتظار داشتم دكتر بني اسدي  تا اين همه گرفتاري بكشي! در حاليكه من  نكردي 
عجب، اصولي هم هست كه كل اعضاي يك سازمان هم نمي توانند آن را نقض كنند؟ اما، ديدم اين نكته 
اصاًل توجه او را هم جلب نكرده، بلكه تصميم من در عقب انداختن ترجمه اصول زير بنايي قانون پارلمان 
برايش عجيب بوده است! بعد هم طوري وانمود كرد كه انگار از چهل سال پيش اين اصول را از حفظ بوده 
است. از او خواستم چندتا از آن ها را بگويد و او هم اجزاء اصل اول را به عنوان آن اصول تكرار كرد. قضيه 

را ول كردم و ادامه ندادم. 

زورق قانون بر اقيانوس اخالق
بعد از اينكه قضيه »اصول زير بنايي« را تعريف كردم با تأكيد گفتم: بعد از آشنايي با اين اصول بود كه تازه 
در شصت سالگي مي فهميدم معناي عميق اين استعاره چيست كه: قانون مانند زورقي روي اقيانونس اخالق 
است. دكتر اميري كه در طول مجمع معموالً سرش در لپ تاپ اش فرو رفته است. اما انتظار داشتم كه دكتر 
بني اسدي بپرسد كه يعني چي؟ و فرصتي پيش بيايد كه در اين مورد بحث كنيم. اما دكتر بني اسدي با حركات 
صورتش نشان داد كه موضوع خيلي مهم نيست. اما براي خود من اين كشف بسيار مهم است چطور مجموعه 
قواعد قانون پارلماني اساسًا نوعي كد اتيكز در قلمرو حقوق پارلماني هستند كه در واقع به مثابه استانداردهاي 
رفتاري اعضاي يك مجمع يا يك پارلمان عملي مي كنند. و اينكه قانون پارلمان و به تبع آن هر قانوني )درست 

بر عكس شبه قوانين( اساسًا يك امر اخالقي هم هست. 

كاري نمي شود كرد
وقتي پيشنهاد دكتر بني اسدي و مهندس شهرياري مبني بر تعويق دو ماهه ي مجمع را تدوين مي كردم حدس 
مي زدم اتفاقًا همين دو نفر به محض اينكه كتاب خالصه دستورنامه رابرت را بخوانند از تصميم خود پشيمان 
خواهند شد و دنبال اين خواهند افتاد كه مجمع را زودتر از دو ماه تعيين شده برگزار كنند. به همين خاطر 
در متن فراخوان تأكيد كردم كه هر اصالحيه اي در خصوص برگزاري زودتر مجمع و روش فراخوان آن در 
تاريخي زودتر از تاريخ تعيين شده در دستور خواهد بود. حتي با آقاي عبدالحسيني هماهنگ كردم كه در 
مجمع اين نكته را مطرح كند كه اگر دوستان پشيمان شدند و خواستند مجمع را زودتر از دو ماه پيش بنيي شه 
فرا بخوانند چه بايد بكنند؟ تا اين احتمال در پيشنهاد گنجانده شود. متأسفانه آقاي عبدالحسيني كه به دليل 
تشكيل نشستي با مسجد جامعي نتوانست در آن نشست شركت كند و دوستان هم اصاًل به اين قضايا فكر 
هم نكردند. اما حدس من درست از آب درآمد و كاماًل معلوم بود كه دكتر بني اسدي با قرائت كتاب پي برده 
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است كه اين كتاب به هيچ وجه براي اعضاء اين كارگاه مناسب نيست. به همين خاطر دنبال اين بود كه هرچه 
زودتر مجمع را فراخوان كنيم. وقتي به او گفتم امكان ندارد جا خورد. من براي اينكه مطمئن شود لجبازي 
نمي كنم براي توضيح دادم كه اگر يك مجمعي بخواهد نصاب خود را مثاًل از 15 به 10 كاهش دهد، بايد هر 
دو پيشنهاد را در يك پيشنهاد و طي يك رأي گيري به تصويب برساند. در غير اين صورت به محض اينكه 
نصاب 15 را طي يك پيشنهاد حذف كند، نصابش اكثريت خواهد بود و تا اكثريت حاصل نشود نمي توند 
نصاب 10 را به تصويب برساند. بعد براي دكتر توضيح دادم كه عين اين مثال در متن كتاب آمده است تا 
نشان دهد كه چطور اين قواعد نقض ناشدني هستند. البته، طبق معمول اصرار من در اجراي قانون را پاي 
تعصب من گذاشت. با اين همه من با قاطعيت فراخوان مجمع را غيرممكن اعالم كردم با اين همه گفتم اين 
قانوني است كه خود شما قرار است در چارچوب آن عمل كنيد. در غير اين صورت آزادي هستيد كه هر 

طور دلتان مي خواهد انجام دهيد. 

در همين قسمت از گفتگو بود كه به آقايان گفتم اين ماجرا را پيش بيني مي كردم و در همين ارتباط با آقاي 
نتوانست در آن  اما وي  كند.  را مطرح  اين مسائل  قبلي  بود كه در نشست  عبدالحسيني هم صحبت كرده 
نشست شركت كند و شما هم بدون توجه به اين مسائل پيشنهاد را تصويب كرديد. و حاال تا 2 ماه ديگر 

كاري نمي شود كرد.

گاف بزرگ من
دكتر اميري كه بايد در يك جلسه دفاعيه شركت مي كرد زودتر رفت. وقتي با دكتر بني اسدي تنها شديم از 
من پرسيد موضوع انجمن ايراني اخالق در علوم و فناروي چيست. من به دو مشكل اشاره كردم . اول رابطه 
اخالق و قانون. بعد به اجمال در مورد رابطه ي اخالق و قانون صحبت كردم و گفتم اعتقاد ندارم كه رعايت 
قوانيني كه از سوي يك سري افراد بي شرف در يك كشور به عنوان قانون تصويب مي شود يك الزام اخالقي 
باشد. دكتر بني اسدي گفت ما هم الزام عملي داريم و نه اخالقي. گفتم اما در منشور اخالقي انجمن رعايت 
قوانين را به عنوان يك امر اخالقي ترويج مي كند و به نظرم اين كار درست نيست. گفت: گمان نمي كنم. گفتم 
من در نوشتن منشور اخالقي انجمن نقش داشته ام و يكي از مباحث ما همين بوده است. قرار شد منشور را 
ببينم. بعد پرسيد:  مسأله دوم؟  با كمي حجب و حيا توضيح دادم: اين روزها به اين نتيجه رسيده ام كه هر 
تالشي براي حاكميت دين به معناي حاكميت قوانين شرعي امري غيراخالقي است. بدون هيچ ترديدي گفت: 
انجمن هم چنين تالشي نداشته است. گفتم به اعتبار افرادي كه در آن جمع شده اند! جواب داد: نه افراد هم 
دنبال اين نيستند. بحث را ادامه ندادم. چون همين اندازه هم كافي بود. قرار شد منشور اخالقي انجمن را 
ببينيم. من به وب سايت مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان مراجعه كردم و بند اول آن را كه در مورد رعايت 

قانون است ديدم. متن آن اين است: 

به قانون احترام گذاشته و آن را اجرا كنند، در عين حال از هيچ كوششي براي تغيير و اصالح قوانين 
ناعادالنه و نامناسب، با تكيه بر روش هاي قانوني مسالمت آميز و اخالقي فروگذار نكنند و در صورتي 
كه به عنوان اعضاي انجمن ، قانوني را خالف منافع ملي و شأن انساني بدانند، نظر خود را از طريق 

»انجمن« اعالم كنند.

هر دو با هم آن را خوانديم و اعتراف كرديم زيبا تر از اين نمي شود )من از بازخواني نثر خود لذت مضاعف 
بردم!( گاف بزرگي از من سر زده بود. عذر خواهي كردم. تنها توضيحي كه براي خودم مي ماند و بر زبان 
نياوردم اين بود كه احتماالً دوستاني كه اين منشور را تدوين مي كردند در ابتداء اين نظر را داشتند كه رعايت 
قانون يك اصل اخالقي است اما با بحث هايي كه شد و توضيح هايي كه من دادم، اصل اول به شرحي كه نقل 

شد به تصويب رسيده باشد و در نتيجه تالش هاي من در اصالح آن اصل مؤثر بوده است. 

به هر حال، بعد از رفع اين دو مشكل قرار شد با انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري براي نوشتن گزارش 
عملكرد آن همكاري كنم. در مورد دستمزد هم گفتم كه من مبلغي به انجمن بدهكارم كه بايد تسويه كنم. 
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دوشنبه 18 شهريور 1392
يك هفته گذشته سخت مشغول بازنويسي ترجمه  كتاب دستورنامه رابرت بودم و فرصت نكردم اين نوشته ها 
را ادامه بدهم. هفته قبل سعيد اردهالي خبر داد كه مجوز انتشار كتاب ها را از ارشاد گرفته و منتظر من است كه 
كتاب ها را براي چاپ تحويل بدهم. بعد از آن مكالمه بود كه بازنويسي ترجمه را شروع كردم و حاال مي فهمم 
كه چه حجم عظيمي از بار بر زمين مانده را بايد بردارم. ترجمه اول پر از غلط هاي عجيب و غريب است كه 
هنگام كار آن ها را براي بازنويسي به حال خود رها كرده بودم. ترديد هاي زياد در مورد مسائل زيادي داشتم 
كه آن ها را هم به زمان بازنويسي واگذاشتم. كارهاي مربوط به صفحه آرايي، ايجاد فهرست، ايجاد نمايه، و 
تكميل جدول ها و بسياري كارهاي ديگر هست كه وقتي با ميزان پيشرفت هاي چند روز اخير مقايسه مي كنم 
درمي يابم كه دست كم به حدود يك سال وقت نياز خواهم داشت. در حاليكه نزديك به دو ماه پيش دبير 
ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران طبق قرارداد قسمت اول پيش پرداخت پيش خريد كتاب را هم پرداخت 
كرد و طبق قرار سه ماه بعد از آن تاريخ بايد كتاب چاپ شده را تحويل بدهيم. حتي فكر كردن به اين قضايا 
نگرانم مي كند اما كار زيادي هم از دستم ساخته نيست: زود خسته مي شوم و نمي توانم از دنبال كردن اخبار 
مهم منطقه دست بردارم و كار اداره ي سايت ها هم هست كه معاشم را تأمين مي كند. به همين خاطر تصميم 
گرفتم تا آنجا كه ممكن است از كارهاي ديگر بزنم تا ترجمه را سريعتر بازنويسي كنم و تحويل دهم. يك 

هفته هم ادامه اين كار تعطيل شد.

تجربه هاي ترجمه
ديشب به نظرم رسيد حاال كه كارگاه ها تعطيل هستند و جنبش كادرها خبر هاي مهمي ندارند، خوب است كه 
اين يادداشت ها را به تجربه هاي ترجمه اختصاص بدهم. فكر بدي نيست و همين كار را هم خواهم كرد. اما 

الزم است به طور مختصر جنبش كادرها را در هفته گذشته دنبال كنم. 

كارگاه معلمان
سه شنبه هفته گذشته خانم ها نقي ئي، اربابي و رئيسي با آقاي هاشمي در سالن فرعي دفتر جلسه گذاشتند. 
ظاهراً يكي از موضوع هاي گفتگوي آنان قانون پارلمان بود. من هيچ دخالتي در كارشان نداشتم آنان هم هيچ 
مطلبي در اين زمينه به من نگفتند. اما خانم رئيسي كه با حدود يك ساعت تأخير آمده بود، اواخر نشست از 
سالن بيرون آمد و از من فرق »تجديد نظر« و »تجديد پيشنهاد« را پرسيد. جوابش را دادم اما به او گفتم كه 
هنوز اين مباحث را در كارگاه درس نداده ام. توجهي نكرد و به اتاق برگشت. ظاهراً خودشان مشغول يادگيري 
خالصه كتاب هستند و تصميم دارند براي آموزش قانون پارلمان به دوستان خود برنامه ريزي كنند. براي من 

چه چيزي بهتر از اين اسباب خوشحالي؟

يك كادر جديد
با نام »حدادي« براي اولين بار از طريق شهرياري آشنا شدم. نام او را همراه نام دهقاني و يكي دو نفر ديگر 
شهرياري به من داد تا با آنان تماس بگيرم و كليات قانون پارلمان را به آنان معرفي كنم. واكنش كساني كه تا 
كنون قانون پارلمان را به آنان معرفي كرده ام به طور كلي چنان دلسرد كننده بوده است كه انگيزه اي براي اين 
كار برايم باقي نمانده است. به خصوص وقتي شهرياري كسي را معرفي كند. شهرياري به قول ايزاك آديزيس 
يك آتش افروز است و آتش افروزها از آتش افروز ها خوششان مي آيد. به همين دليل به حدادي زنگ نزدم تا 
اينكه دكتر رحماني تماس گرفت و گفت كه حدادي دوست اوست و كتاب دستورنامه مي خواهد. ايميلش را 
داد و يك نسخه از كتاب را براي او ايميل كردم و از او خواستم اگر دريافت كرد اطالع دهد كه اطالع نداد. 

بعداً خود حدادي تماس گرفت و بعد از يكي دو قرار كه به هم خورد، سرانجام يكشنبه گذشته بعد از ساعت 
10 بود كه براي نخستين بار او را در دفتر مالقات كردم: جوان تر از آنچه كه تصور كرده بودم، سبزه رو و با 
سري كم پشت. تا ساعت 12 با هم گپ زديم و وقتي از دفتر بيرون رفت فكر كردم جنبش كادرها يك كادر 

قوي و قابل اعتماد ديگر نيز جذب كرده است. 

جامعه  در سطح  كه چطور  دارد  اهميت  هم  اين جهت  از  مانند حدادي  فردي  فعاليت هاي حرفه اي  مرور 
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رويداهايي با چنان سرعتي رخ داده اند يا رخ مي دهنده كه به تمثيل »بهار« جلوه اي ملموس مي بخشند: كاماًل 
حس مي كني كه از جاي جاي تنه ي درخت جامعه جوانه هايي از يك جنس سر بي مي آورند كه خواسته ها و 

تمايالت كم و بيش شبيه هم دارند. 

پويشگران عرصه سوم
در همان آغاز گفتگو حيدري بك بروشور شيك چهار لت به من داد كه مؤسسه اي با نام پويشگران عرصه 
سوم را معرفي مي كرد. هر سه كلمه  اين عنوان من را ياد دكتر سهراب رزاقي انداخت: او مدير عامل مؤسسه اي 
در زمان خاتمي براي تقويت ان.جي.او ها تأسيس شد اما در زمان  بود به نامه كنشگران داوطلب، كه بعداً 
احمدي نژاد تعطيلش كردند و مديرعاملش را هم يك ماه به زندان انداختند و وقتي هيچ سندي از او نيافتند 
آزاد كردند. اما وقتي دكتر رزاقي بعد از سركوب جنبش سبز به به خارج گريخت غيابًا او را محاكمه و به 20 
سال زندان محكوم كردند. به عالوه دكتر رزاقي وب سايتي هم داشت به نامه »عرصه سوم« و اساسًا يك فعال 
عرصه سومي هم بود كه اين عرصه را قلمرواي بين بخش دولتي و خصوصي مي دانست. البته، من هم بعدها 
مطالب بيشتري در اين زمينه خواندم و متوجه شدم كه در اياالت متحده بخش سوم به قلمروي سازمان ها و 

انجمن هايي اشاره دارد كه فعاليت اقتصادي مي كنند اما ماهيت غيرانتفاعي و داوطلبانه دارند. 

عنوان  به  وقتي  كه  داد  توضيح  برايم  مي شناسد؟  را  رزاقي  دكتر  پرسيدم  حدادي  از  بروشور  ديدن  از  بعد 
از  يكي  رزاقي  دكتر  مي خوانده  درس  آزاد  دانشگاه  در  غيردولتي  سازمان هاي  مديريت  رشته ي  دانشجوي 
استادانش بوده است و از همانجا با او آشنا شده و اين آشنايي ادامه يافته است. در ادامه گفت كه در همان 
نخستين سال دوران سياه احمدي نژاد آن رشته تحصيلي را بستند و به هيچ يك از دانشجويان آن رشته  هم 

هيچ مدركي ندادند. و او در رشته مديريت ادامه تحصيل داد. 

تدوين سند مطالبات
مطالبات  عنوان  با  كرده  تهيه  سندي  رزاقي  دكتر  كمك  با  است  بوده  دانشجو  وقتي  گفت  برايم  ادامه  در 
سازمان هاي جامعه مدني. ظاهراً همين سند با كمي ويرايش به منشور شوراي سازمان هاي جامعه مدني بدل 
شد كه سال 88 از طريق شوراي سازمان هاي مدني كه در كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران 
ايجاد شد در اختيار كانديدهاي رياست جمهوري قرار گرفت. من آن را نقد كردم اما عطارديان اجازه نداد آن 
را در پيام كارفرمايان انتشار دهم. ظاهراً نقد مؤثري بود و عطارديان مي ترسيد كه خستگي را به تن كنشگران 
سازمان هاي جامعه مدني بماساند. خالصه نقد من اين بود كه سازمان هاي جامعه مدني بايد ضمن تدوين 
مطالبات خود براي تحقق آن ها برنامه ريزي و اقدام كنند نه اينكه مطالباتشان را به دولت بدهند تا دولت آن ها 
را به اجرا در آورد: ما يك باغ مي خواهيم، دولت براي ما بساز! وقتي حدادي از سند بيانيه مطالبات صحبت 
كرد من به سوابق طوالني كه با دكتر رزاقي داشتم اشاره اي نكردم تا بحث منحرف نشود. اما دريافتم كه جناب 
حدادي از آنجا پايش به شوراي سازمان هاي جامعه مدني باز شده و همين امر سبب آشنايي او با افرادي مثل 

شهرياري، دكتر رحماني و دهقاني و ديگران شده كه من را مي شناسند. 

تجربه هاي تا حدودي مشترك
مؤسسه  در  كه  دريافتم  مي كردم  مرور  را  بروشورش  حدادي  صحبت هاي  به  سپردن  گوش  ضمن  وقتي 
پويشگران عرصه سوم، كم  و بيش همان مسيري را طي كرده كه در يكي دو دهه ي اخير من طي كرده ام: 
فعاليت مستمر در دنياي انجمن هاي اقتصادي و حرفه اي تالش براي ارتقاء كاركرد اين انجمن ها. و كارهايي 
كه انجام مي دهد و روشي كه مورد استفاده قرار مي دهد خيلي شبيه به كارها و روش هايي است كه دكتر رزاقي 
با آنا ها آشنا شده بود )البد از طريق شركت در كارگاه هايي زير نظر استادان فن(. در حاليكه تجربه من بيشتر 

كار در نشرياتي براي انجمن ها بوده است. 

نحوه ي آشنايي با قانون پارلمان
حدادي در ادامه برايم توضيح داد كه حتي قبل از آشنايي با من، از طريق اينترنت با »روولز آو اوردر« آشنا شده 
است. بعدها دكتر رحماني به او گفته كه فالني اين كتاب را ترجمه كرده و مؤسسه اخالقي پزشكي ايرانيان هم 
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از آن استفاده شده است. بعدها به وب سايت اين مؤسسه هم مراجعه كرده و برخي از مطالب كتاب ها را هم 
خوانده است و او هم با اهميت اين كتاب و اين قواعد در ارتقاء مديريت انجمن ها آشناست و به همين خاطر 
مي خواهد بداند كه من در حال حاضر چه مي كنم و چطور مي توانيم در اين زمينه، يعني در زمينه آموزش 
اين قواعد به انجمن ها با يكديگر همكاري كنم. خالصه پاسخ من به اين سوال او اين بود كه قبل از هرچيز 
بهتر است خود شما در عمل با اين قواعد آشنا شويد و بعد نسبت به معرفي و آموزش آن به ديگران تصميم 
بگيريد. و بهترين روش آشنايي شما با اين قواعد هم اين است كه در يك گارگاه آموزش اين قواعد شركت 
كنند. خوب. اگر كارگاهي راه افتاد شما را خبر مي كنم. اما اگر خودت مي تواني عده اي را براي برگزاري يك 
كارگاه دعوت كني، هر وقتي دعوت كردي كار را شروع خواهيم كرد. او هم با اين پيشنهاد من مواققت كرد 

و بعد از آن كه توافق كرديم براي راه اندازي يك گارگاه تالش كنيم، از من خداحافظي كرد و رفت. 

روش معرفي قانون پارلمان
نتيجه ي گفتگوهاي ما همان بود كه در بند باال نوشتم. اما تذكر اين نكته جالب است كه وقتي از من پرسيد 
در حال حاضر چه مي كنم؟ پاسخي كه به او دادم چنان دلسرد كننده بود كه خودم پيشميان شدم: به او گفتم 
تا كنون چندين كارگاه گذاشته ام و بر اساس تجربه هاي اين كارگاه ها دريافته ام كه تفكر عقلي و حكومت 
قانون - كه در قرن هاي گذشته در خاورميانه ممتنع بوده است - تا اطالع بعدي هم در خاورميان ممتنع خو اهد 
بود و من هيچ چشم اندازي در آينده ي ميان مدت براي بسط دموكراسي، عقل و حكومت قانون نمي بينم. و 
براي توضيح همين جمع بندي بود كه مجبور شدم توضيح دهم چرا فهم من از قانون پارلمان در اثر ترجمه 
اين كتاب و برگزاري اين كارگاه ها سبب شد تا عمق فاجعه را بهتر دريابم. و در پايان همين توضيح ها بود 
كه در يافتم در واقع با يكي از مؤثرترين روش هاي ممكن قانون پارلمان را براي حدادي تشريح كرده ام. اين 
روش معرفي، با ارايه اسنادي كه از اينترنت پرينت گرفته بودم خيلي متفاوت است و بحث را از سطح درك 
ابزاري از قواعد قانون پارلمان به سطح تمدن سازي آن به عمق مي برد. نكات مشخصي كه در اين استدالل ها 

به كارگرفتم قباًل در اين يادداشت ها آورده ام و از تكرار آن ها مي پرهيزم. 

واكنش به دلسردي
آقاي حدادي كه سي و سه سال سن دارد، به دلسردي من واكنش نشان داد: اينكه حتي اگر يك سانتي متر 
هم جلو برويم غنيمت است. ديدم من هم در اساس با او موافقم. به همين خاطر كوشيدم در بخش بعدي 
صحبت هاي خود كمي اميد تزريق كنم تا بتوانيم با هم همكاري كنيم. به اين ترتيب بعد از شاخه به شاخه 

پريدن هاي مختلف سرانجام بر سر تالش براي راه اندازي كارگاه توافق كرديم. 

به نظر مي رسد حدادي مي تواند يك دوجين آدم درست حسابي را در يك كارگاه سازمان بدهد. بايد منتظر 
ماند و ديد. من اظهار عالقه كردم كارگاه در اين دفتر برگزار شود. اما دفتر حدادي در ميرزاي شيرازي خارج 

از طرح ترافيك است و مناسب تر. 

غير از اين نشست، از ساير كارگاه ها خبري نيست و من سرم را آنقدر خلوت كرده ام كه بتوانم ترجمه را 
ادامه دهم. هر وقت فرصت كنم تجربه هاي ترجمه اي را خواهم نوشت كه آن ها هم در آينده جنبش كادرها 

تأثير خواهند گذاشت. 
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شنبه 23 شهريور 1329
به ناشر بدهم، كارهاي ديگري  نهايي كنم و  در حاليكه تصميم گرفته بودم هرچه سريعتر متن كتاب ها را 
برعهده ام انداخته اند كه متأسفانه به موضوع اين يادداشت ها ارتباط مستقيم دارد و در نتيجه الزم است حتي 
به اجمال به آن ها بپردازم. يكي از آن ها تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي 
كارفرمايي ايران )كعاصكا( است كه روز دوشنبه ي آينده 25 شهريور مجمع دارد و اين گزارش بايد در آنجا 
ارايه شود. براي تهيه اين گزارش يك نشست طوالني هم با مهندس عطارديان دبيركل كعاصكا داشتم كه در 
جاهايي حتي به تنش لفظي كشيده شد. هم اين نشست و هم آن عملكرد يك ساله هيأت مديره كعاصكا تا 
دلتان بخواهد تجربه هاي حيرت انگيزي از رفتارهاي ما ايرانيان در اختيار مي گذارد كه نشان مي دهد بدافزاري 
كه در ذهن تاريخي ما نصب شده است، هنگام تعيين رفتار هاي ما نه براساس قواعد قانوني، اخالقي و حتي 
ديني، بلكه بر اساس منافع آني شخصي يا باندي محاسبه و تصميم مي گيرد. به همين دليل و به رغم آنكه 
نتيجه  به  آماده سازي كتاب ها را  تا هرچه سريعتر  يادداشت ها را كوتاه كنم  اين  تصميم گرفته بودم دامنه ي 
برسانم، حيفم آمد كه اين تجربه هاي تأسف  بار كه ارتباط مستقيمي با گفتمان جنبش كادرها دارد مورد بررسي 

قرار نگيرند. 

در همين فاصله دبيرخانه انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري نيز، در پي گفتگوي با دكتر بني اسدي يك 
مجموعه پرونده الكترونيكي برايم ارسال كرده است تا گزارشي از عملكرد اين انجمن براي ارايه به كميسيون 
انجمن هاي علمي تهيه كنم كه گويا قرار است در كتابي كه به همين منظور است قرار است منتشر شود چاپ 
كنند. هنوز حتي اين پرونده ها را نگاه هم نكرده ام، اما حدس مي زنم عملكرد آن انجمن  نيز از چشم انداز 

جنبش كادرها  تجربه هاي با ارزشي در اختيار خواهد گذاشت.

در همين مدت، در شوراي اسالمي شهر تهران نيز براي انتخاب شهردار رأي گيري شد و بر خالف قرار و 
مدارهاي جناج اصالح طلب شورا، مهدي هاشمي با اختالف يك رأي شهرداري تهران را به قاليباف باخت. اما 
نكته جالب برخوردهايي بود كه در سطح افكار عمومي با الهه راستگار صورت گرفت. ظاهراً جناح اصطالح 
طلب شوراي شهر، خارج از مجمع قرار و مدار گذاشته بودند كه دسته جمعي به هاشمي رأي بدهند، اما دو 
نفر زير قرار خود زده اند. به دليل ارتباطي كه با كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها و مسجدجامعي داشته ام 
و مطالبي كه در خصوص قانون پارلمان براي آنان مطرح كرده ام، فكر مي كنم خوب است اين مسأله را نيز 

دنبال كنم. 

از طرف ديگر، روز چهارشنبه سهامداران شركت گاوپروري دمزآباد نيز مجمع دارد و تجربه هاي مربوط به 
نحوه ي برگزاري اين مجمع نيز در قلمرو پژوهش اين گزارش قرار دارد و بايد به آن ها نيز بپردازم. نكته ي در 
خورد تأمل اينكه همايون سماطي كه در نشست قبلي به عنوان منشي انتخاب شد و قرار بود فراخوان نشست 
بعد را حداكثر دو هفته قبل از برگزاري مجمع در اختيار اعضاء قرار دهد، امروز كه شنبه است و تا چهارشنبه 
فقط سه روز باقي مانده، از ارسال فراخوان خود داري كرده است. تصميم گرفتم به عنوان اعتراض در مجمع 
شركت نكنم تا افراد تصميم هاي خودشان را جدي بگيرند. اما نسبت به درستي اين تصميم دچار ترديد شدم 
و به خودم گفتم بهتر است دست كم خودت تالش كني كه بر اساس قواعد قانون پارلمان عمل كني. اين 

قواعد در اين خصوص چه مي گويند؟ در اين يادداشت ها به اين مسائل هم خواهم پرداخت. 

خوشبختانه اجالس هاي سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني تا 28 مهر به تعويق افتاده است. از ادامه ي 
كارگاه در شركت آرياكيان خبري نشده است. ستاد كارشناسان شوراياري ها هم گرفتار مسائل خودشان هستند 
و با من كاري ندارند و اجالس هاي مجمع معلمان نيز ماهي فقط يكبار برگذار مي شود. در نتيجه، فكر مي كردم 
اگر گزارش هيأت مديره كعاصكا و انجمن اخالق تمام شود، فرصت براي آماده سازي كتاب در اختيار خواهم 
از  بود  اعالم كرده  آقاي حدادي دريافت كردم كه  از  ايميلي  بود كه  اما عصر روز سه شنبه گذشته  داشت. 
دوستانش دعوت كرده است تا در كارگاهي كه در دفتر خودش براي آموزش و تمرين قانون پارلمان برگزار 
مي كند شركت كنند و آنان هم استقبال كرده اند. به همين خاطر از من شرح درس يا چيزي شبيه به اين طلب 

كرده بود. پاسخ من به نامه ي حدادي حاوي نكات جالي است كه بايد به آن ها بپردازم. 
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اين نكات، كه به اجمال به آن ها اشاره كردم، محورهاي اين نوشته را تشكيل مي دهند. اما گمان نمي كنم بتوانم 
در اين نشست به تمام آن ها بپردازم. در اين صورت، بقيه ي مطلب را در نشست هاي بعدي ادامه خواهم داد. 
و گزارش را با نقل نامه حدادي و پاسخم به آن پي مي گيرم. اما پيش از آن اشاره به يك نكته هم خالي از 

فايده نخواهد بود.

نشت يأس
روز سه شنبه خانم نقي ئي زنگ زد تا خبر بدهد به دليل مسافرت دوستانش نشست فردا در دفتر كادرها منتفي 
است. اما اين گفتگو بسيار طوالني شد و محور آن اين نكته بود كه به اعتقاد خانم نقي ئي، من به جاي اميدوار 
ساختن دوست داران قانون پارلمان، يأس را در ميان آنان مي پراكنم. خانم نقي ئي توصيه مي كرد كه به عنوان 
يك معلم كه دارد قانون پارلمان را به ديگران درس مي هد، وظيفه دارم اميد به بهبود و اميد به مفيد بودن اين 
قانون را هم به شاگردان انتقال دهم. هر نوع مخالفتي با خانم نقي ئي از نظر فكري غلط بود. خودم هم فكر 
مي كنم از ملزومات آموزش قانون پارلمان اميدواري نسبت به اين است كه افراد بعد از آموزش آن، به مرور 
تغيير رويكرد و تغيير رفتار خواهند داد. در غير اين صورت، اصل آموزش عبث خواهد بود و انسان عاقل 
نبايد به كار عبث ادامه دهد. به همين خاطر، صحبت هاي خانم نقي ئي را تأييد كردم اما توضيح دادم كه گويا 
در شخصيت من عنصر عاطفه قوي است و به دليل تجربه هاي اخيرم، از بي تأثيري اين آموزش ها در برخي 
از افراد، از نظر عاطفي لطمه خورده ام. شايد يأسي كه اين روزها از سر و رويم مي بارد به همين خاطر باشد. 

در نخستين نشستي هم كه با حدادي داشتم، چنان مأيوس و سرخورده بودم كه خودم دچار وحشت شدم. 
البته كه عوامل خارجي مؤثراند. اما آيا اين يأس وحشتناك يكي از عوارض ترك مصرف فلوكسيتين نيست كه 
به تجويز دكتر داروسازي كه در محله ي ما داروخانه دارد و نقش پزشك خانواده را هم براي من ايفا مي كند، 
مصرف آن را كم كرده ام تا آن را به طور كلي قطع كنم؟ آيا به فشارهاي عاطفي شديد دچار افسردگي نشده ام؟ 
بايد مراقب باشم. در اينكه احساس نااميدي غريبي دارم ترديدي نيست: بارها و بارها اين جمله قائد را تكرار 

مي كنم كه »هرچه ايران را بهتر مي شناسم بيشتر از آن بدم مي آيد!«.

شرايط تأسيس كارگاه هاي جديد
فكر مي كنم روز سه شنبه داشتم خودم را از نظر ذهني براي كارگاه  احتمالي حدادي آماده مي كردم كه به ذهنم 
رسيد بهتر است طي نامه اي به او، پيش  شرط هاي الزم براي دعوت از افراد جهت شركت در يك كارگاه را 
يادآوري كنم. در اين زمينه نكات مهمي به ذهنم رسيد كه جمع بندي تجربه هاي قبلي براي تشكيل يك كارگاه 

آموزشي جديد بود. اما وقتي ايميل را باز كردم ديدم نامه اي از خدادي دارم به شرح زير:

جناب آقای حسینی
با سالم و احترام

ضمن تشکر از ارسال لینک های مربوطه، خواهشمند است نسبت به ارسال سرفصل های آموزشی جهت 
اینجانب اقدام مقتضی مبذول فرمایید.

مقرر شد همکاران و دوستان اینجانب که عمدتا در هیئت های مدیره و کمیته ها و کمیسیون ها و جلسات متعدد 
لذا خواهشمند است سرفصل های  کنند.  اینجانب شرکت  دفتر  در  آموزشی  کارگاه های  در  شرکت می کنند 

مرتبط با این نیاز را جهت اینجانب ارسال فرمایید.
با سپاس مجدد

حدادی

ارتقاء اثربخشي رويه معرفي قانون پارلمان
با آن يأس عميقي كه در نخستين نشست به حدادي منتقل كرده بودم، انتظار نداشتم به اين زودي نسبت 
به تشكيل نشستي آن  هم با چنين تركيبي اقدام كند. صرف نظر از اينكه حدادي به معناي دقيق كلمه »اين 
كاره« است، و قانون پارلمان را هم قبل از همه بايد به »اين كاره ها« معرفي كرد، اما فكر مي كنم روش معرفي 
قانون پارلمان هم بسيار بيش از روش هايي كه در اوايل كار به كار مي بردم اثربخش تر شده باشد. اوايل سعي 
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مي كردم با استناد به اسنادي كه از اينترنت گرفته بودم توجه مخاطب را به اهميت قانون پارلمان جلب كنم. 
اما اين روزها با تحليل شرايط توحشي كه تمام ايرانيان در آن عوطه مي خوريم به اين نتيجه مي رسم كه چرا 
قانون پارلمان چاره ي اين توحش تاريخي است. به نظرم اين روش معرفي قانون پارلمان بسيار مؤثرتر است. 
به عالوه، به چنين مقدمه اي، پيش شرط هايي كه براي كارگاه ها در نظر مي گيرم، معقول به نظر مي رسند. همين 
پيش شرط ها بود كه تصميم داشتم به حدادي منقل كنم تا پيش از دعوت از اعضاي كارگاه با آنان در ميان 
بگذارد. اما وقتي نامه اش را ديدم متوجه شدم او زودتر از اينكه اين پيش شرط ها را برايش توضيح دهم از 

دوستان خود دعوت كرده بود. به هر حال، نامه زير در چنين شرايطي نوشته و ارسال شد:

جناب آقاي حدادي
سالم

من تصميم داشتم نامه اي خدمت شما ارسال كنم كه نامه شما را ديدم. نامه خودم و پاسخ نامه شما را يك 
كاسه مي كنم. از نامه خودم شروع كنم:

اوالً به خاطر داريد كه من خودم در هيچ كارگاه آموزش قانون پارلمان شركت نكرده ام و اين قواعد را با 
مطالعه كتاب ها ياد گرفته ام. تجربه آموزشي قابل توجهي هم نداشته ام. اما كوشيده ام از هر تجربه بيشترين بهره 
را براي بهبود روش هاي كار استخراج كنم. بر اساس همين تجربه ها به چند نكته كه براي ادامه ي همكاري 

ما الزم است به اجمال اشاره مي كنم:

يك. كارگاه ما كارگاهي براي تمرين يك كار گروهي است. مثل يك تيم فوتبال يا بيسبال. در نتيجه تك تك 
افراد در مقابل هم تعهداتي را بايد بپذيرند.

دو. مهارت و آموزش هم در كارگاه ما مشاع خواهد بود. قرار نيست و نمي توانيم در پايان كارگاه از افراد 
امتحان بگيرم و بگويم شما قبول شديد و بقيه تجديد يا رد. شدند.

سه. قرار است خروجي كارگاه ما افرادي باشند كه در تصميمم گيري گروه، طبق قانون پارلمان عمل مي كنند.

چهار. مهم ترين نكته در قانون پارلمان رعايت قواعدي است كه حقوق اكثريت، اقليت، افراد و غائبان و تمام 
اين ها را با هم و به شكل متوازن تضمين مي كنند. 

پنج. همانطور كه مي دانيد تمام اعضاي يك گروه نيز نمي تواند هيچ يك از اصول زيربنايي قانون پارلمان و 
نيز قواعد ناظر بر حفاظت از اين اصول را نقض كنند.

شش. در عين حال، كل گروه حق دارد در چارجوب همين قانون هر عضوي را كه تخلف كرد محاكمه و از 
گروه اخراج كند

 
با توجه به نكات باال، فقط كساني بايد در كارگاه هاي آموزش قانون پارلمان حضور يابند كه متهد شوند:

الف. طبق قواعد مكتوب قانون پارلمان در كتاب دستورنامه رابرت عمل كنند.

ب. و اگر قاعده اي را نپسنديد، باز هم طبق قواعد پيش بيني شده در همان كتاب نسبت به اصالح  آن عمل 
كنند.

پ. از همان ب بسم اهلل طبق قواعدي عمل كنند كه در كارگاه توضيح داده مي شود.

ت. و هرگاه مي خواستند دست به يك عمل پارلماني بزنند كه قاعده آن را نمي دانند از مسؤل جلسه كه مربي 
هم هست بپرسند و طبق آن عمل كنند. 
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من تصور نمي كردم به اين زودي دوستان را دعوت كرده باشي. وگرنه اين نامه را زودتر تقديم مي كردم. مايليم 
به كساني كه قرار است در كارگاه شركت كنند، به نحوي كه شايسته مي دانيد نكات باال را خاطر نشان فرماييد. 

اما در مورد سرفصل هاي آموزشي بايد عرض كنم:

كارگاه ما طي شش مرحله به صورت آزمايشي يك سازمان دائمي را طبق قانون پارلمان ايجاد مي كند. عناوين 
اين مراحل عبارتند از:

يك. معرفي كليات قانون پارلمان
دو. تدارك )آشنايي با مفاهيم كلي و قواعد اوليه(

سه. بسته اوليه قواعد ناظر بر تصميم گيري گروهي
چهار. تدوين و تصويب اساسنامه

پنج. عضويت و انتخاب هيأت مديره
شش. عملكرد مسؤالن و مديريت سازمان

 
متأسفانه من هيچ برآوردي از اينكه هر مرحله به چند كارگاه نياز خواهد داشت ندارم. در نتيجه فكر مي كنم 
اعضاء كارگاه بايد بنا را بر اين بگذارند كه مي خواهند يك سازمان مدني مطلوب و دلخواه بسازند و در آن 

ماندگار شوند و براي تحقق هدف هاي آن سازمان بكوشند و عجله اي براي ختم كارگاه نداشته باشند. 
 

اگر اين شرط مقبول دوستان باشد، ريز سرفصل هاي هر مرحله را تدوين خواهيم كرد و به صفحاتي كه در 
كتاب اين مطالب مورد بحث قرار گرفته ارجاع خواهيم داد.

 
يادت باشد كه حتي جزئي ترين عمل پارلماني در يك انجمن نيز قواعدش ثبت و ضبط شده و نبايد انتظار 
داشت طي چند جلسه كسي تمام اين قواعد را فرا بگيرد. در نتيجه بهتر است دوستاني كه در اين راه قدم 
مي گذارند در فكر ايجاد يك انجمن يا سازمان دلخواه خود باشند و متناسب با فراغتشان در آن سازمان وقت 

صرف كنند. 
 

الگوي ديگر اين است كه مهم ترين قواعد قانون پارلمان را طي چند جلسه براي دوستان توضيح داد. در اين 
صورت، من مي توانم طي يك جلسه يا هر تعداد ديگري، سر و ته مطلب را جمع كنم. اما در آن صورت افراد 

بازي كردن گروهي را تمرين نخواهند كرد.

از طوالني شدن نامه عذر خواهي مي كنم.
تذكر اين نكته الزم است كه من بابت اين كار مزدي مطالبه نخواهم كرد

قربانت. داود

خودم فكر مي كنم نكاتي كه به عنوان پيش شرط براي شركت در يك كارگاه تعريف كردم، نكات خوبي باشد 
و حاصل تجربه هاي تشكيل كارگاه هاي آموزشي است. شايد بعدها بشود اين نكات را به صورت رويه تشكيل 
كارگاه هاي آموزش قانون پارلمان جمع بندي و تدوين كرد. شكل ديگر آموش قواعد قانون پارلمان هم همان 
است كه در پايان نامه توضيح دادم: مانند يك معلم، و نه يك مربعي، طي چند جلسه قواعد را براي مخاطبان 
توضيح داد و از آنان حتي امتحان هم گرفت. البته تا كنون جوابي از حدادي نديده ام و نمي دانم تأثير اين نامه 

بر او و بر كارش چه بوده است. 

براي امروز كافي است. خيلي كار دارم. 

موضوع ها
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1. گفتنگوي تلفني خانم نقي ئي براي لغو جلسه روز چهارشنبه 20 شهريور و بحث در مورد تأثير يأس 
من بر مخاطبان

2. گفتگو با مهندس عطارديان و چالش هايي كه در زمينه عرف پارلماني مطرح شد
3. ايميل حدادي و پاسخ من به آن. نقل شود

4. ادامه ترجمه

سه شنبه 26 شهريور 1392
طور  به  )كعاصكا(  ايران  كارفرمايي  صنفي  انجمن هاي  عالي  كانون  »عادي«  عمومي  مجمع  ديروز  شامگاه 
فوق العاده و با يك ساعت و نيم تأخير در دبيرخانه انجمن شركت هاي ساختماني در خيابان صباي جنوبي 
)برادران شهيد مظفر( برگزار شد و بالفاصله بعد از ختم آن، همان مجمع، اما تحت عنوان حقوقي »فوق العاده« 
براي اصالح اساسنامه تا بعد از ساعت ده شب ادامه يافت و اصالحات پيشنهادي هيأت مديره با تغييرات 
به  از گردنه هاي خطرناك در مسير خود  از يكي ديگر  ترتيب، كعاصكا  اين  به  به تصويب رسيد و  جزئي 
سالمت گذشت. بدون كم ترين ترديدي بايد بگويم قهرمان اين صحنه  از تاريخ كعاصكا نيز مهندس عطارديان 
بود كه با تدبير، خونسردي، صبوري، پشتكار حيرت انگيز، خويشتن داري، صعه ي صدر و مجموعه ي ديگري 
از خصوصيات عالي، توانست مانند يك ناخداي خردمند اين كشتي را از كنار اين ورطه ي بال نيز به سالمت 
عبور دهد. اما در عين حال، اين واقعيت نيز اسباب حيرت است كه تقريبًا بدون استثناء تمام رفتارهاي اعضاء 
و مسؤالن كعاصكا از نخستين مراحل برگزاري اين مجامع تا آخرين لحظات آن، خالف قوانين و مقررات 
جاري خود اين كشور، و البته خالف تقريبًا تمام قواعد قانون پارلمان، و حتي خالف عقل و اصول اخالق 
بود. در نتيجه اين مجمع نيز مملو از »ظلم هاي معصومانه« بود و مي توان كتابي حجيم در كالبدشناسي اين همه 
ظلم معصومانه نوشت و نشان داد كه ما چطور حتي در مجمع بزرگترين گردهمايي غيردولتي برجسته ترين 
كارفرمايان كشور نيز اين طور معصومانه به يكديگر ظلم مي كنيم و حتي از اين همه ظلمي كه در حق هم 

روا مي داريم بي خبريم. 

امروز صبح كه از خواب بلند شدم دريافتم كه ذهنم در طول خواب به كار خود ادامه داده و يك پيشنهاد عالي 
برايم آماده ساخته است: ارايه يك طرح پژوهشي به كعاصكا براي پژوهش در خصوص رويه هاي برگزاري 
اين دو مجع با هدف نقد قوانين و مقررات، آئين نامه ها و عرف پارلماني در كعاصكا و مقايسه آن با قواعد 
قانون پارلمان و انتشار نتايج اين پژوهش در قالب كتابي آموزشي با هدف معرفي قواعد قانون پارلمان به 
خوانندگان و به خصوص به تشكل هاي كارفرمايي عضو كعاصكا. پيرامون اين طرح پژوهشي امروز زياد فكر 
كردم. حتي به نظرم رسيد كه اين طرح را خطاب به سه نفر بنويسم: حسين احمدي زاده رئيس كعاصكا، 
مهندس عطارديان دبيركل و نجفي سهي از دوستان قديمي و يكي از بازرسان كعاصكا كه اتفاقًا به مسائل 
قانوني و اصالح قوانين و قواعد اداره انجمن ها عالقمد است و ديشب به من قول داد كه براي آشنايي با  
قواعد قانون پارلمان نشست مشتركي داشته باشيم تا بتواند نسبت به معرفي آن ها به اتاق بازرگاني اقدام كند. 
پرونده ي اين طرح پژوهشي هنوز در ذهنم بسته نشده است، اما با توجه به حجم عظيم كاري كه براي آماده 
سازي كتاب ها در برابر خود احساس مي كنم ترجيح مي دهم فعاًل به جاي ايجاد و قبول تعهد جديد روي 
بازنويسي ترجمه ي كتاب ها تمركز كنم. با اين همه، و حتي اگر آن طرح پژوهشي را به كعاصكا ارايه ندهم و 
حتي اگر با طرح هم مخالفت بكنند، تصميم دارم، در كنار پرداختن به بازنويسي ترجمه ي كتاب ها، رويدادهاي 
مهم يك هفته اخير، يعني از سه شنبه 19 شهريور - كه با عطارديان نشستي داشتم كه گاهي به تنش كشيده 
شد - تا پايان دوشنبه را، كه يكي از مهم ترين رويدادهاي ملي در ارتباط با قانون پارلمان و جنبش كادرها طي 
آن رخ داد و من از نزديك شاهد آن بودم، با هدف هاي پژوهشي مورد تأمل قرار دهم. منظورم از هدف هاي 
پژوهشي اين است كه نمي خواهم صرفًا به نقل رويدادها بپردازم، بلكه دلم مي خواهد در مورد چرايي آن ها نيز 
تأمل كنم و جهت حركت احتمالي جنبش كادرها را به اين ترتيب حتي المقدور پيش بيني كنم: در اين كشور 
چگونه قوانين توليد مي شوند؟ چگونه آن ها را ناديده مي گيرند؟ و چگونه چنين رفتارهاي غيرعقلي اي ممكن 

مي شود؟ و چگونه امور در بستر اين وضعيت عجيب و غريب ادامه مي يابد؟

مي توانم حدس بزنم كه نوشتن تحليلي رويدادهاي هفته گذشته مدتي طوالني در آينده ادامه خواهد يافت. 
در نتيجه بايد بتوانم اين بخش از نوشته ها را با گزارش هاي روزمره از جنبش كادرها  نيز با تجربه هاي ناشي 
از ترجمه ي كتاب به نحوي تركيب كنم كه براي كساني كه احتماالً اين نوشته ها را خواهند خواند زياد آزار 

دهنده نباشد. 

تأثيرگذاري بر ديگران
فردا صبح ساعت هفت و نيم بايد خودم را به زير پل سيد خندان برسانم تا همراه با محمود حسيني كمال 
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كنيم. طي  دمزآباد شركت  براي شركت در مجمع عمومي سهامداران شركت گاوپروري  كرامتي  و مسعود 
روزهاي گذشته در ارتباط با مجمع گاوپروري حوادثي رخ داده كه حاكي از آن دارد كه چطور اشخاصي 
دست كم شبيه حسيني و كرامتي و سماطي، وقتي با قواعد قانون پارلمان آشنا مي شوند و آن ها را منطقي و 

عقلي و عادالنه مي يابند، رفتارشان نيز - كم و بيش - تغيير مي كند. 

تا آنجا كه به خاطر دارم همايون سماطي به عنوان منشي مجمع انتخاب شد. نيز به خاطر دارم كه در همان 
مجمع قرار شد فراخوان مجمع از طريق منشي و حدود دو هفته قبل در اختيار اعضاء مجمع قرار بگيرد و 
اخطار قبلي در مورد طرح پيشنهادهاي آئين نامه اي نيز بايد در فراخوان قيد شود. اين توضيح ها مورد قبول هم 
اعضاء قرا گرفت. به همين خاطر قرار شد پيشنهاد محمود حسيني مبني بر ماهانه شدن فاصله دو مجمع در 
فراخوان قيد شود. نيز قرار شد نصاب نيز از 3 به 4 افزايش يابد. من نيز پيشنهاد كردم كه از حميد درخواست 

شود تا به عنوان عضو بدون حق در مجمع شركت كند. 

هدفم از ذكر اين جزئيات مربوط به مجمع گاوپروري اين است كه نشان دهم چگونه به مرور اين قواعد در 
ميان چنين تعداد معدودي از اعضاء مقبوليت مي يابد و به اجرا مي شود. 

با اين همه، هر چه منتظر ماندم ديدم از فراخوان مجمع خبري نشد. داشتم تصميم مي گرفتم كه در اعتراض 
به جدي گرفته نشدن مصوبات از سوي منشي جلسه، در مجمع شركت نكنم. اما فكر كردم قبل از آن بايد 
اطالعات كافي پيدا كنم. به عالوه،  شركت كردن يا نكردن در مجمع هم - به اين دليل كه ذكر شد، چندان 
معقول نيست و يك تصميم شخصي است. به همين خاطر با محمود حسيني كمال صحبت كردم تا ببينم آيا 
سماطي براي آنان نيز فراخوان مجمع را ارسال نكرده است و اگر نه، چرا؟ بعداً  حسيني به من گفت كه با 
سماطي در اين زمينه صحبت كرده و سماطي در پاسخ عذر خواهي كرده و توضيح داده كه اصاًل قضيه را 

فراموش كرده است. 

نكته مهم اين بوده كه درست صبح روز چهارشنبه آخر شهريور سماطي يك دادگاه در ارتباط با طلب هايش 
دارد و نمي تواند در مجع فردا شركت كند. به همين خاطر با حسيني تماس گرفته و مسأله را با او در ميان 
گذاشته تا اگر مي شود ساعت برگزاري مجمع را به عصر فردا منقل كنيم. مسأله جالب پاسخ حسيني كمال به 
اين درخواست است. خودش به من گفت كه در پاسخ به اين درخواست سماطي گفتم: تغيير ساعت مجمع 
كه مصوبه قبلي مجمع است، االن و به اين شيوه ممكن نيست. برايم بسيار جالب بود كه حسيني شخصًا 
اين جواب را داده است. و همين تجربه نشان مي دهد كه چگونه اين دوستان نسبت به رعايت قواعد قانون 

پارلمان عالقه نشان مي دهند. 

تجربه شخصي 
يكي از تغيرات در رفتارهاي شخصي خودم، پاسخي بود كه در جريان گفتگو با حسنيي كمال در مورد عباس 
تاجيك به ذهنم خطور كرد و همين پاسخ حاكي از تغيير رويكرد خودم نسبت به يك مسأله با اهميت است. 
و همين تجربه هاي ظاهراً كوچك و كم اهميت نشان مي دهد كه - شايد - وقتي ما در مسير درست قرار 
مي گيريم، و قرار مي شود كه رفتارمان با ديگران در چارچوب اصول عقلي و عدلي باشد و نه طبق خواست 
شخصي خودمان، اين فرايند به صورت خود به خودي جلو مي رود و براي وضعيت هاي جديد پاسخ هاي 
كه  قاعده اي  آيا  كه  دهم  نشان  تجربه  اين  بيان  با  مي كنم  سعي  مي كند.  توليد  منسجم  و  مناسب  اما  جديد 

استخراج كردم در موارد مشابه كاربرد دارد يا نه؟

من شاهد مواردي از دروغگويي عباس بوده ام. ماجراي دعوت از آن زن به گاوداري هم سبب شد تا يكبار 
ديگر به حسيني كمال هم دروغ بگويد. چند شب پيش كه با حسيني كمال در همين مورد صحبت مي كردم 
به او گفتم: اگر عباس اين جواب دروغ را به من داده بود، تكليفم با او روشن است: قطع رابطه. من دلم 
نمي خواهم با فردي كه دروغ مي گويد رابطه داشته باشم. اما ضمن ارايه همين توضيح به حسيني كمال براي 
خودم اين سؤال مطرح شد كه پس حق ساير اعضاء مجمع در اين زمينه چه مي شود؟ و سؤال هاي بعدي كه 
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به ذهم رسيد اين ها بودند: ما 5 نفر وارد يك قرارداد مشاركت مدني شده ايم آيا صحيح است كه من، به اين 
دليل كه يكي از اعضاء دروغ مي گويد، يك نفره تصميم بگيرم كه در مجامع گروه شركت نكنم و از به اين 

دليل و بدون ارايه آن به مجمع از گروه خارج شوم؟ 

سوابق اين سوآل
راستش من قباًل هرگز با چنين رويكردي به قضيه نگاه نكره بودم. بعدها كه با پيشنهاد پارلماني »تقاضاي 
معذوريت از يك وظيفه« آشنا شدم، اين وسوسه به ذهنم خطور كرد كه آيا، مثاًل مهندس بهشتي، يا دكتر 
مجامع گروه هم انديشي عرف  در  از شركت  به جمع،  توضيحي  هيچ  ارايه  بدون  كه  معين، يا حتي جمالي 
پارلماني خودداري كردند، كار درستي انجام داند؟  پاسخم به اين سؤال ها منفي بود و اين جمع بندي را حتي 
در بعضي از نوشته هاي خود منعكس كردم با اين مضمون كه در جريان كار جمعي،  افراد حق ندارند در 
مورد رفتارهايي كه ماهيت جمعي دارد و به سرنوشت ديگر اعضاي يك جمع مي شود به صورت شخصي 

تصميم بگيرند.  

موارد زيادي را شاهد بوده ام كه يك فرد به صورت فردي و شخصي در ارتباط با مسؤليت و كارش در يك 
جمع به صورت فردي تصميم گرفته و طبق همان عمل كرده است. نتيجه اين شده است كه - مثاًل  - دكتر 
معين ديگر در نشست هاي مجمع شركت نكرد. البته، براي خودش داليلي داشت. اما به نظر من بايد داليلش 
را در مجمع مطرح مي كرد و جمع در اين مورد تصميم مي  گرفت كه آيا نيامدن دكتر معين در مجع موجه 
هست يا نه؟ البته هنوز با اطمينان نمي توانم در اين مورد قضاوت كنم. اما در اين ترديد ندارم كه پيش از 
اين در تمام موارد مشابه خودم به همين صورت فكر مي كردم و تصميم مي گرفتم. به همين دليل با اطميان 
داشتم به حسيني مي گفتم كه اگر مشخص شود كه عباس دروغ مي گويد يا گفته باشد، ديگر در مجمع شركت 
نخواهم كرد و حتي از مشاركت مدني نيز خارج خواهم شد. درست وقتي زبانم اين جمالت را بيان مي كرد 
ذهنم داشت اين سؤال را مي پرسيد كه آيان چنين كاري با قواعد قانون پارلمان منطبق هست يا نه؟ پاسخم 

روشن بود: نه. نتيجه؟

حركت مولكولي در جنبش كادرها
درست در جريان گفتگوي تلفني با حسيني بود كه نظرم را تصحيح كردم و به او گفتم: چون ما با هم يك 
كار جمعي را شروع كرده ايم، حتي اگر آقاي تاجيك دروغ هم گفته باشد،  ما بايد به صورت گروهي و در 
چارچوب قواعد عادالنه اي كه براي اين كار شناسايي شده است، با حفظ حقوق و حرمت آقاي تاجيك او 
را محاكمه كنيم و مجمع حكم الزم و عادالنه را صادر كند و ما همه بايد تابع آن رأي باشيم. از اين نظري 
كه دادم خودم كلي كيف كردم. اين جواب را حسيني هم با خوشحالي تصديق كرد و ما يك گام ديگر نيز 
در مسير عقلي جلو رفتيم و اين، يك جلوه از روند پيشروي مولكولي جنبش كادرها در ايران است. به نظر 
مي رسد وقتي افراد در مسير درست قرار مي گيرند، در همين مسير درست رفتارهاي درست را نيز كشف و 

خلق مي كنند. اين ها مايه اميدواري است. 
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چهارشنبه 27 شهريور 1392
امروز صبح زود همراه با محمود حسيني كمال و مسعود كرامتي براي شركت در مجمع شركت گاوپروري 
به دمزآباد رفتم. رياست مجمع برعهده ي من بود. همايون سماطي هم كه منشي جلسه بود با اطالع قبلي در 
جلسه شركت نكرد. ظاهراً در همين ساعت و روز دادگاهي داشت كه نمي توانست در آن حاضر نشود. جلسه 
رأس ساعت 9 در اتاقك نگهباني و با حضور ما و عباس تاجيك برگزار شد. تا آنجا كه به تاريخ جنبش كادرها 

مربط مي شود نكاتي را در ادامه يادداشت خواهم كرد. 

توصيه هاي دكتر بني اسدي
در بين راه برگشت به تهران دكتر بني  اسدي زنگ زد. راجع به دو نكته صحبت كرد. اول در مورد گزارشي 
كه قرار است در مورد عملكرد انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري تهيه كنم. كه پرسيدم چند روز وقت 
هست؟ گفت: ده روز. گفتم اگر به سؤالي برخوردم از شما خواهم پرسيد. مسأله دوم هم اين بود كه تأكيد 
مي كرد اگر من از تالش براي معرفي قانون پارلمان دست بردارم، به اين دليل كه بقيه سخت مشغول امورات 
ديگري هستند، اين حركت متوقف خواهد شد. در نتيجه از من مي خواست كه من دست از فعاليت ها بر 
ندارم. من هم توضيح دادم كه فعاًل تنها مشغله ي من پرداختن به همين مسأله است. اما سعي كرده ام حواشي 
را كم كنم تا بتوانم ترجمه نهايي را زودتر به دست ناشر برسانم تا چاپ شود. بعد گفتم كه نشست گروه 
هم انديشي نيز يكشنبه 25 مهر به قوت خود خواهد بود. به من گفت كه با توجه به انتخاب مسجد جامعي 
شوراي شهر تهران شايد آمادگي بيشتري براي پذيرش اين ايده ها را داشته باشم. به او اطمينان دادم كه با 
حضور عبدالحسيني در آنجا از اين بابت نگراني نداريم. من منتظرم كه با كمك او اين قواعد را به مرور به 
اعضاي منتخب شوراياري هاي تهران آموزش بدهيم. تشكر كرد. خوب. صرف تلفن او، با توجه به جايگاهي 

كه دارد و چالش هايي كه تا كنون با هم داشته ايم، حاوي معاني مهمي بود. 

بيماري خطرناك يك عضو كادرها
همين جا خاطر نشان كنم كه چند روز پيش مهندس گلسرخي زنگ زد. بعد از حال و احوال خبر داد كه 
چند روز قبل دكتر بني اسدي را در جايي ديده است. دكتر بني اسدي سرغ مهندس گلسرخي را گرفته و از 
او پرسيده است كه چرا در نشست هم انديشي عرف پارلماني شركت نكرديد؟ گلسرخي هم به او - و به اين 
صورت غير مستقيم به من - توضيح داده كه صبح روز شنبه دجار تب شديد مي شود. خودش را به مطب 
دكتر برومند )يكي از فعاالن حزب ملت ايران( مي رساند و او هم تجويز مي كند هرچه سريعتر در بيماستان 
بستري شود و همن شب در بيمارستان به اعماء مي رود و چند روزي در بيهوشي بوده است و سرانجام بعد از 
12 روز از بيمارستان مرخص مي شود. خيلي حيرت كردم و به او گفتم اگر دوستي مانند دكتر برومند نداشت 
تلف مي شد. خودش هم اين نكته را تأييد كرد. تا آنجا كه به جنبش كادرها مربوط مي شود مي توان نتيجه 
گرفت كه اين افراد با اين جايگاه در واقع دارند باور خودشان را به ضرورت آموزش قانون پارلمان يادآوري 

مي كنند و اينكه همجنان هستند. ما هم مخلصشان هستيم. 

تجربه معلمان
بعد از ظهر ساعت 5 بود كه خانم نقي ئي، خانم رئسي و مردي كه اكنون اسمش به خاطرم نمي آيند به دفتر 
آمدند. آقايان هاشمي و مرد و آزادگان هم با تأخير به جمع ملحق شدند و تا نزديكي هاي ساعت 8 در سالن 
دوم بحث كردند. من در سالن را بستم تا هم صداي راديو من مزاحم آنان نشود و هم اينكه آنان بتوانند 
راحت تر صحبت كنند. نفهميدم و نخواستم بفهمم موضوضوع صحبتشان چيست. اما پيش از شروع جلسه 

نكاتي مطرح شد كه به جنبش  كادرها ارتباط مي يابد. 

راه اندازي باشگاه معلمان
خانم نقي ئي به من گفت كه تصميم دارند يك باشگاه معلمان براي فعاليت هاي تفريحي هنري و فرهنگي 
معلمان راه بياندازند و در مجامع آن طبق قانون پارلمان عمل خواهند كرد. در عين حال از من خواست كه 
سالن 2 دفتر را طي يكي دو روز و هر روز 2 ساعتي، البته در ازاء اجاره در اختيار آنان قرار بدهم. قبول كردم 

و قرار شد بعداً در اين باره بيشتر صحبت كنيم. 
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وقتي آقاي هاشمي آمد بحث اينكه در ايران هيجكس قانون را رعايت نمي كند مطرح شد و البته من نظرات 
خودم را تكرار كردم و نكته ي جديدي مطرح نشد كه آن را بنويسم. اما آقاي هاشمي به من گفت كه طي 
روزهاي اخير در چند نشست با دكتر فاني سرپرست موقت وزارت آموش و پرورش نشست داشته است و 
در كل تصميم هايي كه از سوي وزير براي انتصاب هاي جديد گرفته مي شده، هيچ بحثي از قانون و ضابطه 
در ميان نبوده است و همه تصميم ها در چارچوب دوستي ها و رو كم كني ها اتخاذ مي شده است. با صرحت 

گفت كه با ديدن اين روش تصميم گيري دچار تهوع شده است

وقتي جلسه اشان خاتمه يافت و از سالن 2 بيرون آمدند از آقاي مرد در مورد بخش هايي از قانون آموزش 
انگليس كه به انگليسي به او داده بودم پرسيدم. جواب داد عالي بود. پيگيري نكردم كه با آن قانون چه خواهد  
كرد. اما مرد به من گفت: بعد از آشنايي به قواعد قانون پارلمان، حاال كه در جلسات بدون اين قواعد شركت 
در مجامع مختلف شركت  به صورت حرفه اي  كه  تمام كساني  پي برد. ظاهراً  آن ها  اهميت  به  بهتر  مي كند 
مي كنند، بعد از آشنايي با اين قواعد است كه متوجه مي شوند روند هاي تصميم گيري در مجامع فاقد قانون تا 

چه اندزاه احمقانه بوده است. 

شرح با جزئيات
اين ها خطوط كلي رويدادهايي بود كه امروز در ارتباط با جنبش كادرها و در پيرامون اين رواي ماجرا رخ 

داد. اما در ادامه برخي رويدادها را با تفصيل بيشتري روايت و تحليل مي كنم. 

حتي وقتي كمي مكث كردم تا محتواهاي ذهنم را براي نوشتيم كندوكاو كنم ديديم دارم چرت مي زنم. دلم 
مي خواست بيشتر مي نوشتم اما كار را تعطيل مي كنم.

نيز دلم مي خواست عالوه بر نوشتن خاطرات رويدادهاي روزمره، ماجرا هاي برگزاري مجامع كعاصكا را نيز 
از اول تا آخر همراه با تحليل اين رويدادها  از زاويه ي گفتمان جنبش  كادرها و به ويژه فهم علل دروني بروز 
اين رويداها به اين صورت خاص را مي نوشتم. اين كار را خواهم كرد. اما وقت زيادي از من مي گيرد و انتشار 
كتاب ها را كه بسيار واجب هستند به عقب تر مي اندازد. چاره اي ندارم جز ايجاد يك موازنه بين اين كارهاي 

متنوع و كاستن از خواب و خوراك. فردا ادامه خواهم داد.  
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پنجشنبه 28 شهريور 1392
همانطور كه قبالً نوشتم، نحوه ي تدارك و برگزاري دو مجمع عادي به طور فوق العاده و مجمع فوق العاده 
كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران )كعاصكا(، كه عصر روز دوشنبه 25 شهريور ماه 1392 در 
دبيرخانه انجمن شركت هاي ساختماني در خيابان صباي جنوبي تهران و با حضور نمايندگاني از انجمن هاي 
كارفرمايي سراسر كشور برگزار شد، از نقطه نظر جنبش  كادرها يك رويداد بسيار مهم است كه تجربه هاي 
بسيار فراوان و متنوعي را در اختيار تمام پژوهشگراني مي گذارد كه مايلند به مهم ترين پرسش هاي مربوط به 
قانون و رفتار قانوني - يا در واقع غيرقانوني - در ميان ايرانيان معاصر بپردازند. اين رويداد، به ويژه براي من 

به چند دليل اهميتي چند برابر مي يابد:

1. من از اوايل سال 1384 همكاري خودم را به عنوان سردبير نشريه »پيام كارفرمايان« با كعاصكا آغاز كردم 
و در طول 8 سال گذشته، با دقت رويدادها و عملكرد كعاصكا و هيأت مديره ي آن را زير نظر داشته ام. 

2. پيش از اين، و از اوايل سال 1379، به عنوان سردبير نشريه »قطعه سازان خودرو«، نشريه انجمن سازندگان 
قطعات و مجموعه هاي خودرو، فعاليت هاي انجمني خودم را آغاز كرده بودم. و اتفاقًا از طريق مهندس بهرام 
شهرياري كه يكي از اعضاي شوراي سردبيري نشريه قطعه سازان خورو و يكي از اعضاي هيأت مديره آن 
انجمن و نيز يكي از اعضاي مؤثر هيأت مديره كعاصكا بود، به عنوان سردبير نشريه پيام كارفرمايان معرفي 
شدم. به اين ترتيب، از حدود 13 سال پيش مسائل مربوط به عملكرد انجمن ها، يكي از عمده ترين دغدغه هاي 
من بوده است و با دقت و به طور مستمر، عملكرد اعضاء و هيأت مديره ي اين انجمن ها را مشاهده، تحليل 

و ثبت و منتشر مي كرده ام. يك كار آكادميك به معناي درست اين كلمه.

3. آبان ماه 1379 نيز به عنوان سردبير، نخستين شماره دوه ي ديگري از مجله دارو و درمان را كه صاحب آن 
شركت داروپخش بود، زير نظر آقاي مهدي جمالي بحري منتشر كردم. تحت تأثير نيازهاي زمانه، در مطلبي 
با عنوان »رويكردي ديگر« كه با امضاء مدير مسؤل نشريه نوشتم، توضيح دادم كه هدف اصلي از انتشار اين 
دوره دارو و درمان، تقويت انجمن هاي فعال در اين عرصه است. به اين ترتيب، از همان نخستين شماره اين 

نشريه نيز، تقويت انجمن هاي پزشكي و داروسازي اصلي ترين دغدغه ام بوده است. 

4. بعدها نشريات انجمن داروسازان، انجمن جراجان عمومي ايران، و نشريه جمعيت توليد گرايان ايران و 
»اتيكز«، نشريه مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان )ماپا( نيز بخشي از كارهاي مطبوعاتي من را تشكيل دادند كه 

در تمام آن ها، مسأله عملكرد انجمن ها و ارتقاء آن يكي از دغدغه هاي اصلي من بوده است. 

5. آشنايي نسبي من با زبان خارجي و رواج اينترنت در اين سال ها اين امكان بي سابقه را در اختيار من قرار 
داد كه به بسياري از تجربه هاي فعاليت هاي انجمني در سراسر جهان به سادگي دسترسي داشته باشم. با توجه 
به نيازهاي انجمن هايي كه نشريات آن ها را منتشر مي كردم،  به تجربه هاي انجمن هاي مشابه خارجي مراجعه 

كنم و از آن ها درس بگيرم و اين درس ها را به صورت مستمر در نشريات انجمن هاي ايراني منتشر كنم.

6. به اين ترتيب، مجموعه ي فرايندهايي كه برچسب جهاني شدن را به آن ها مي زنم، فرصت و شانسي تاريخي 
و منحصر به فرد به من داد كه از جمله معدود افرادي شوم كه اطالعات و تجربه هاي منحصر به فردي از 
فعاليت هاي انجمني در ايران معاصر كسب كند. و همين شرايط به من اين شانس را مي دهد كه احتماالً تنها 
فردي باشم كه توانسته  است، تحوالت تدريجي در كانون عالي انجمن هاي صنفي ايران را، از نقطه نظر كسب 
تجربه سازماندهي به خودش، دنبال كرده است و حاال مي تواند در خصوص مجامع روز دوشنبه 25 شهريور 
92 كتابي جامع و تحليلي در اين زمينه توليد و منتشر كند و در آن به مبرم ترين مسائلي بپردازد كه بدون حل 

و فصل آن ها جامعه معاصر ايران رنگ ثبات و توسعه پايدار را هم نخواهد ديد: حاكميت قانون. 

با اين همه، من تعهد دارم كه طي يكي دو ماه آينده كتاب 800 صفحه اي دستورنامه رابرت و خالصه آن را 
براي چاپ آماده سازم و هر روز عقب انداختن اين كتاب نيز جنبش  كادرها را مدت ها به عقب مي اندازد. 
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چاره چيست؟ 

راه حلي كه به نظرم مي رسد اين است كه در كنار يادداشت مختصر تاريخ جنبش كادرها، به صورت روزمره، 
بخشي از اين خاطرات را به تشريح و ثبت و تحليل رويدادهاي مجمع كعاصكا كنم با اين اميد كه شايد بعدها 
كتاب مستقلي در اين مورد بنويسم. دلم مي خواست اين ايده را به صورت طرحي براي كعاصكا انجام دهم، 
اما به اين جمع بندي رسيدم كه فعاًل تعهد جديدي براي خودم ايجاد نكنم تا ترجمه ي كتاب ها تمام شود. 
به همين خاطر، در ادامه خاطرات امروز، كه تا همين جا نيز از زمان پيش  بيني شده براي آن كلي فراتر رفته 
است،  به جنبه هايي از مجامع كعاصكا مي پردازم و هرجا از اين اصطالح استفاده مي كنم منظورم مجامع روز 

دوشنبه 25 شهريور كعاصكا است. 

خطوط كلي ماجراي مجامع كعاصكا
طبق معمول، بعد از آنكه از دبيرخانه كعاصكا بخشنامه اي براي انتشار در وب سايت پيام كارفرمايان براي 
من فاكس شد دريافتم كه مجمع عادي كعاصكا كه به صورت فوق العاده برگزار مي شود، همزمان با مجمع 
با لينك به  فوق العاده ي كعاصكا براي روز دوشنبه 25 شهريور برنامه ريزي شده است. اين سند را همراه 
روزنامه اطالعات در وب سايت پيام كارفرمايان منتشر كردم. طبق اساسنامه كعاصكا، اين فراخوان بايد در 

روزنامه اطالعات منتشر شود. 

نوشتن گزارش عملكرد هيأت  به فكر  تا  از من خواست  از مدتي مهندس عطارديان تماس گرفت و  بعد 
مديره كعاصكا باشم. اين كاري است كه طي 8 سال اخير انجام داده ام و همين امر سبب مي شود كه تمام 
فعاليت هاي هيأت مديره را با دقت مرور كنم. قبول كردم. قرار شد تصوير صورتجلسات هيأت مديره در 
فاصله دو مجمع را در اختيارم بگذارند. يكي دو روز بعد نامه رسان كعاصكا با پاكتي در دست جلو دفتر سبز 
شد: كپي صورتجلسات را آورده بود. اما من تا روز دوشنبه 18 شهريور كه دوباره عطارديان سراغ گزارش 
را گرفت، باز هم نكرده بودم. همان روز آن ها را مرور كردم. كمترين شباهتي با يك صورتجلسه استاندارد 
ندارند. اما مسأله  من اين بود كه از داخل اين چند صفحه صورتجلسه چرت و چالق چگونه مي شود يك 

گزارش عملكرد به درد به خور درآورد؟

قباًل كه نشريه پيام كارفرمايان را منتشر مي كردم، در مورد تمام اقدامات هيأت مديره اخبار و گزارش هاي 
كاملي هم داشتم كه از درون آن ها اطالعات مورد نياز براي تهيه گزارش هيأت مديره را استخراج مي كردم. 
اما از وقتي انتشار اين نشريه به صورت كاغذي متوقف شد و كار من به انتشار مطالب الكترونيكي در وب 
سايت پيام كارفرمايان منحصر ماند، از فعاليت هاي هيأت مديره هم بي خبر ماندم. به همين دليل اطالعاتم 
براي تهيه گزارش هيأت مديره ناچيز بود. تلفن كردم به مهندس عطارديان و از او خواستم كه وقتي براي 
گفتگو به من بدهد. عطارديان از سير تا پياز هيأت مديره را مي داند و يك گفتگو با او كافي است كه بشود 
از دورن آن چيزي سر هم كرد. عصر روز سه شنبه 19 شهريور در دبيرخانه انجمن شركت هاي ساختماني با 

عطارديان صحبت كردم. 

گفتگو با عطارديان بيش از سه ساعت طول كشيد و طي جلسه صحبت هاي ما به خاطر اختالف نظر هاي 
جدي در خصوص رفتارهاي غير قانون هيأت مديره و حتي خود مهندس عطارديان، گاهي به تنش هم كشيده 
شد و گزارش اين نشست مهم را جداگانه خواهم داد. اما در اين نشست خطوط كلي مهم ترين فعاليت هاي 
هيأت مديره مشخص شد. با اين همه،  اطالعاتي كه از حافظه ي عطارديان مي شود بيرون كشيد چيزي جز 
كلي ترين خطوط ماجراها نمي تواند باشد. به همين خاطر، بعداً فهرستي از اسناد مورد نياز را براي او ايميل 

كردم و او هم دستور داد يك كپي از آن ها به من برسانند. 

بعد از دريافت اين اسناد بود كه از روز پنجشنبه 21 شهريور نوشتن گزارش را شروع كردم و بعد از نوشتن 
هر بخش، آن را براي عطارديان فرستادم تا تصحيح كند. روز شنبه آخرين بخش را ارسال كردم و متن پرينت 
شده ي گزارش را عصر روز دوشنبه 25 شهريور در مجمع ديدم. قسمت هايي از آن را حذف كره بود. علت 
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نوشتن اين قسمت ها را - با اينكه مي دانستم حذف خواهد كرد - به موقع توضيح خواهم داد. 

مجمع نيز با حدود يك ساعت و نيم تأخير رسميت يافت و در مجمع فوق العاده، اساسنامه جديد كعاصكا 
به تصويب رسيد. اعضاء مجمع بعد از ختم مجمع در يك ضيافت شام شركت كردند اما من به محل كارم 
برگشتم و گزارشي تصويري از اين مجمع را در وب سايت منتشر كردم تا به مرور ساير اسناد را هم منتشر 

كنم. 

اين خطوط كلي ماجرا بود. اما در طول اين چند روز و در جريان تدارك و برگزاري اين دو مجمع صدها 
رويداد كوچك و بزرگ رخ داد كه تمام آن ها به موضوع اين نوشته، يعني به تاريخ جنبش كادرها ارتباط 
مي يابد و من مي خواهم همين رويدادها را بازنويسي كنم و به به خصوص به تحليل آن ها بپردازم. آن هم با 

اين هدف كه بفهمم از اين رويداد ها براي فهم بهتر اين سؤال هاي كليدي چه استفاده مي شود كرد:

1. در ايران فعلي قواعد و قوانين ناظر بر فعاليت هاي گروه هاي اجتماعي سازمان يافته چگونه و بر چه 
اساسي توليد مي شوند؟

2. كدام بخش از اين قواعد رعايت و كدام دسته از آن ها ناديده گرفته مي شوند و چرا؟ و آيا مي توان براي 
اين دسته از رفتار اعضاي گروه هاي سازمان يافته توضيح هاي قابل قبولي ارايه داد؟

3. و اينكه، به رغم عدم پايبندي مطلق به قواعد و قوانين، امورات جامعه و از جمله گروه هاي سازمان  
يافته، و در اين مورد خاص، امورات كعاصكا چگونه تمشيت مي شود؟ 

بعد از ذكر اين خصوص كلي و طرح سؤال هاي كليدي اين پژوهش، نگارش ادامه مطلب را به نشست هاي 
بعدي وامي گذارم. چرا كه امروز كارهاي زيادي دارم و نمي توانم به اين نوشتن اين مطالب ادامه دهم. 
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جمعه 29 شهريور 1392
ديروز تعدادي از زندانيان سياسي آزاد شدند. در ميان آنان عيسي سحرخيز بيشترين ارتباط را با جنبش كادرها 
دارد: او يكي از فعال ترين و عالقمندترين و صميمي ترين اعضاي بينان گذار »حجم« بود كه متأسفانه به نتيجه 
نرسيد و اعضاي آن، حتي بدون تصويب يكم مصوبه مبني بر انحالل رسمي، پراكنده شدند و حتي قادر نبودند 
در مورد علت اين بي سرانجامي و پراكندگي به توافق برسند. من هر از گاهي و به مناسبت مطلب، اشاره ي 
به تجربه ي »حجم« كرده ام. ديروز هم كه اسم عيسي را در ميان نام آزاد شدگان ديدم خيلي خوشحال شدم. 
شايد اين روزها به او زنگ بزنم و به عيادت اين مرد شجاع بروم. عرب سرخي هم از جمله آزاد شدگان 
است. او هم مدتي كنار عبدالفتاح سلطاني در بيمارستان سينا بستري بود و به همين خاطر در اين خاطرات 
به نام او اشاراتي شده است. او هم مردي شجاع و قابل احترام است. با اين همه، آزادي زندانيان سياسي، از 
زاويه ي ديگري نيز به جنبش كادرها مربوط مي شود: هيچكس از اين زاويه به آزادي زندانيان نمي نگرد كه آيا 

در اين فرايند »قانون« رعايت شد يا نه؟ 

آزادي زندانيان از منظر قانو ن گرايي
من البته از جزيئات پرونده ي تك تك زندانياني كه آزاد شدند خبري ندارم. در بعضي از گزارش هايي كه 
خواندم گفته شده بود كه جه مدت محكوميت داشته اند و چه مدت از آن را تحمل كرده اند. اما به نظرم براي 
آحاد ملت بديهي است كه كل فرايند دستگيري، محاكمه و آزادي اين زندانيان غيرقانوني بوده است. و حاال 
هم هيچكس از اينكه اين فرايند »غيرقانوني« خاتمه يافته خوشحال نيست، بلكه از اين خوشحالند كه اين 
افراد، حتي اگر قانوني  هم محاكمه و محكوم شده باشند، آزاد شده اند. بين اين دو رويكرد تفاوتي عظيم وجود 
دارد كه دو جامعه را متمايز مي سازد: جامعه اي كه در آن قانون حاكم است و جامعه اي كه در آن استبداد 

حكومت مي كند. 

به عنوان مقايسه، اين رفتارهاي حكومت ايران را با رفتار حكومت آمريكا با تري جونز، كشيش آمريكايي 
قران سوز مقايسه مي كنم. يا با سازنده ي فيلم »سادگي مسلمانان«. در هر دو مورد، رفتار اين دو نفر منافع ملي 
آمريكا را در كل جهان اسالم، به ويژه در زماني كه رئيس جمهور آمريكا تالش مي كرد رابطه كشورش را با 
جهان اسالم ترميم كند، لطمه هاي بزرگي زد. اما،  در آنجا حتي به ذهن كسي خطور نكرد كه حتي مانع فعاليت 
اين دو نفر بشوند. و اگر سازنده ي فيلم »سادگي مسلمان«  را هم دستگير كردند به اين دليل بود كه طبق حكم 

دادگاه حق نداشت مطلبي در اينترنت منتشر كند، اما او اين حكم را نقض كرده بود. 

بله. همه  ما خوشحاليم كه زندانيان سياسي كه با ما هم عقيده هستند آزاد شد ه اند. طبعًا عده اي كه با عقيده ي 
آنان مخالفند و آنان را از فتنه گران مي دانند از اين آزادي ناراحت هستند. اما كل ملت در اين مورد توافق ندارد 
كه حكومت، و به خصوص قوه ي قضائيه طبق »قانون« عمل كرده است يا نه؟ بنا بر اين، اگر بخواهيم در مورد 
قانوني بودن يك جامعه شاخصي به دست بدهيم مي توان گفت: هر گاه آحاد كل طبقه سياسي كشور در چنين 
مواقعي به اين مسأله فكر كرد كه آيا قانون رعايت شد يا نه، جامعه ما به يك جامعه قانوني تبديل شده است. 
خدا مي داند چند قرن ديگر جامعه ما به چنين مرحله اي از تكامل خواهد رسيد. گذشته چند هزار ساله اش كه 
نشان داده تا كنون نرسيده است. من هنوز اطمينان ندارم كه به رغم اين فرايندهاي جهاني شدن، جامعه ي ما 
در آينده قانوني خواهد شد يا نه؟ و اتفاقًا در اين يادداشت ها دنبال كشف و ثبت رويدادهايي هستم كه نشان 

دهد جامعه ما به خاطر فرايندهاي جهاني شدن به سوي قانون گرايي پيش مي رود. 

ماجراهاي نرمش قهرمانانه
اين روزها، در بخش هاي زيادي از راديو بي بي سي انگليسي به تحوالت ايران مي پردازند. روحاني در تدارك 
با  مالقات  دنبال  هم  ناتنياهو  همزمان  است.  ملل  سازمان  عمومي  مجمع  در  شركت  براي  آمريكا  به  سفر 
اوباماست. در وب سايت دبكا فايل خواندم كه يكي از شرط هاي اوباما كه از طريق سلطان قابوس به ايران 
منتقل شده اين بوده كه خامنه اي در نشستي علني با سران سپاه مواضع جديد خودش را اعالم كند. او هم در 
يك سخنراني علني براي سران سپاه از نرمش قهرمانانه سخن گفته است كه از نقطه نظر خيلي ها همان جام 

زهر است كه سلفش سر كشيد. 



283

ديشب به يك برنامه ميزگرد يك ساعته كه از بي بي سي انگليسي زبان پخش شد گوش دادم. طبق معمول 
بيشتر عواطف  به هم مي بافتند و  را  بودند آسمان و ريسمان  ميز گرد شركت كرده  اين  ايراني هايي كه در 

خودشان را بيان مي كردند. اما يك اسرائيلي و يك آمريكايي به دو نكته بسيار مهم اشاره كردند. 

ظاهراً روحاني در آخرين گفتگوي خود در شبكه سي بي سي )يا چيزي ديگر( در پاسخ به سؤالي در مورد 
هولوكاست گفته است: من سياستمدارم و نه مورخ. مرد اسرائيلي سعي داشت براي ساير شركت كنندگان 
در ميزگرد توضح دهد كه تا چقدر چنين پاسخي از سوي روحاني فاجعه آميز است. من هم حيرت كردم كه 

چطور چنين حرفي زده است. 

روزنامه نگار آمريكايي هم به نكته حيرت انگير ديگري اشاره كرد. او هم به يك جمله حسن روحاني در همان 
مصاحبه اشاره مي كرد كه روحاني گفته: ايران هيچگاه دنبال سالح اتمي نبوده است. روزنامه نگار آمريكايي 
سعي مي كرد توضيح دهد كه تمام دعواهاي اين چند ساله بر سر اين بوده است كه آژانس بين المللي انرژي 
اتمي با استناد به اسنادي معتقد است كه ايران در اين مدت دنبال سالح اتمي بوده است. در نتيجه چنين 
سخني از سوي روحاني نشان مي دهد كه هيچ چيز تغيير نكرده است. اما متأسفانه اين نكته  ي مهم و اساسي 

با شلوغ بازي بعضي از ايرانيان شركت كننده در ميزگرد مواجه شد. 

با توجه به نكات فوق، ارزيابي من هم اين است كه حتي در اين دوره نيز، خامنه اي فقط تاكتيك عوض كرده 
است ولي از نظر راهبردي همان سياست هاي قبلي خودش را مي خواهد دنبال كند: وقت خريدن و به رغم 

تمام فشار ها به بمب رسيدن. 

در اسرائيل كه افكار عمومي به صورت يكپارچه همين عقيده را دارد و همان روزهاي اول نتانياهو اعالم كرد 
كه روحاني همان گرگ است در لباس ميش. اين روزها ناتانياهو دنبال مالقات با اوباما است. قرار مواضع 
خودش را براي او تشريح كند. اسرائيل 4 خواست مشخص دارد: 1. تعطيلي كامل روند غني سازي اورانيوم. 

2. بيرون بردن تمام اورانيوم هاي عني شده، 3. پياده سازي فوردو، 4. تعطيل آب سنگين اراك. 

از سوي ديگر كم تر كسي شك دارد كه آمريكا كم ترين تمايلي به مداخله نظامي در ايران ندارد و اوباما با تمام 
وجود دنبال توافق با ايران است. فكر مي كنم محور توافق نيز پذيرش عني سازي اورانيوم در ميزان كم 3 تا 
4 درصد، پياده سازي فوردو و معامله روي اروانيوم 20 درصد، و بازرسي از همه جا و اطمينان از غيرنظامي 
بودن تمام فعاليت هاست. تحقق اين فرايند مدت ها طول خواهد كشيد و بعضي از فشارهاي تحريم ها هم كم 

خواهد شد. اما آخر ماجرا چه خواهد شد؟ 

تصور من اين است كه اوباما تمام تالش خودش را خواهد كرد كه به دنيا و به خصوص به افكار عمومي 
داخل نشان دهد كه دنبال جنگ نيست. و در راستاي راهبردي كه گفتم تمام تالش خودش را هم خواهد 
كرد. اما اسرائيل قانع نخواهد شد و در نقطه اي حمله نظامي يك جانبه و وسيع و سريع خود را با چراغ زرد 
آمريكا صورت خواهد داد. در آن شرايط،  اوباما كاماًل با ناتانياهو مرزبندي كرده است و براي ايران بسيار 
دشوار است كه در واكنش به حمله اسرائيل به آمريكا هم حمله كند. اما اگر حمله كند، دنيا از پاسخ قاطع 

اوباما حمايت خواهد كرد. 

به نظرم در يك جمله، سير حوادث به اين طرف مي رود كه اوباما تمام تالش خود را خواهد كرد كه از اسرائيل 
فاصله بگيرد. در نتيجه ايران را خلع سالح خواهد كرد كه بتواند در واكيش به حمله اسرائيل به آمريكا حمله 
كند و اگر حمله كند، اوباما قادر خواهد بود كه نه در حمله پيش دستانه، بلكه با راهبرد دفاع دست به تالفي 
وحشتناكي بزند. به نظرم محتمل  ترين سناريو براي حدود 10 ماه آينده همين سناريو باشد. اما اين داستان ها 
با جنبش كادرها چه ارتباطي دارد؟ مهم ترين ارتباطش اين است كه من مجبورم روزي چند ساعت از وقتم را 
صرف مطالعه وب سايت هاي مختلف كنم تا از رويدادها عقب نمانم. همين. خوب به تاريخ جنبش كاردها 

بپردازم. 
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گفتگو با دبيركل كعاصكا
وقتي روز سه شنبه 19 شهريور 92 پيش مهندس عطارديان دبيركل كعاصكا و نخستين عضو جانشين هيأت 
مديره سازمان بين المللي كار مي رفتم تا از او اطالعاتي در مورد عملكرد هيأت مديره كعاصكا بيرون بكشم 
اين  ارايه به مجمع عمومي عادي كعاصكا تهيه كنم، صورتجلسات  براي  اين هيأت را  تا گزارش عملكرد 
هيأت را خوانده بودم و عمده ترين فعاليت هاي هيأت مديره را در چند دسته گروه بندي كرده  بودم. كافي 
بود مهندس عطارديان در مورد هر يك از اين رويدادهاي مهم توضيح هايي بدهد و من هم صحبت هاي او 
را ويرايش كنم و به او پس بدهم. البته، من مي بايست بعد از اين همه سال همكاري با مهندس عطارديان به 
صرافت اين نكته مي افتادم كه عطارديان قادر نيست جزئيات اين همه ماجرا را در خاطر نگاه دارد. به همين 
خاطر، بعد از همين گفتگو بود كه مشكالت ديگري چهره نشان دادند كه در ادامه به آن ها خواهم پرداخت. 
اما قبل از جلوتر رفتن در مسير زمان،  خوب است نكات مهم اين رويداد را تا همين جا مرور كنم. معيار من 
در تعيين اهميت اين رويدادها، ارزيابي از ميزان تأثيري است كه هر كدام از اين ها احتماالً در بسط و تسريع 
جنبش  كادرها خواهند گذاشت. و هدف جنبش  كادرها نيز ترويج قواعد قانون پارلمان در ميان تعداد هر چه 
بيشتري از ايرانيان عالقمند به فعاليت هاي اجتماعي است. با اين معيارها، نكات مهمي كه بايد به آن ها اشاره 

كنم، به نظرم اين هاست:

كاله شرعي اول: تفويض حقوق عضويت
يكي از كاله  شرعي هاي شرم آوري كه ايرانيان در جريان فعاليت هاي دموكراتيك نيز براي خودشان ساخته اند 
البته،  است.  ديگران  به  مجامع  انواع  در  خود  عضويت  حقوق  واگذاري  مي گذارند،  خودشان  سر  روي  و 
در  بزرگ،  گروه  يك  نمايندگان  عنوان  به  افرادي  كه  نيست  اين  جز  چاره اي  نمايندگي،  ساختارهاي  در 
كنوانسيون هاي يك سازمان ملي شركت كنند. بر اين اساس،  و به عنوان نمونه، از جمعيت چند صد هزار نفري 
يك شهرستان، يك يا دو نماينده در مجلس ملي قانون گذاري شركت مي كند. اما اين نمايندگان، در مجامع 
تصميم گيري حقوق برابر دارند. يكي از مهم ترين مشكالتي كه اين روزها در انجمن هاي صنفي كارفرمايي و 
كارگري - و احتماالً در بيشتر انجمن ها و مجامع تصميم گيري - رواج دارد، همين انحراف است كه بر اساس 
آن، به يك عضو مجمع وكالت مي دهند تا به نمايندگي از سوي ساير اعضاي ديگر در مجمع شركت كند. به 
نظر مي رسد در اين عرصه دو مفهوم كاماًل متمايز با يكديگر خلط شده اند. اين خلط مفاهيم در مجامع 25 
شهريور كعاصكا بي داد مي كرد و مبناي مهم ترين رويدادهاي اين مجامع را تشكيل مي داد. پس جا دارد،  همين 

اول بسم اهلل آن را تحليل كنيم و به آن بپردازيم. 

طبيعي است بين مجمع يك انجمن عادي سطح پايه، با كنوانسيون يا مجمع يك جامعه يا كانون تفاوت هايي 
و  شعبات  نمايندگان  دومي  در  حاليكه  در  مي كنند.  شركت  انجمن  يك  اعضاء  تمام  اولي  در  دارد.  وجود 
شاخه هاي يك سازمان بزرگ شركت مي كنند. اما در هر حال، و در هر دو مجمع، هر يك از كساني كه به 
عنوان عضو مجمع حضور مي يابند، حقوق برابر دارند و وزن رأي آنان نيز برابر است. اما در ايران، يك عضو 
مجمع، از سوي تعداد ديگري از اعضاي همان مجمع وكالت قبول مي كند تا به جاي آنان رأي بدهد. در نتيجه، 
در يك مجمع ايراني، شما اعضايي داريد كه طبق معمول يك رأي دارند، اما با اعضايي هم مواجه مي شويد كه 
دو، سه و يا گاهي پنج رأي دارند! به نظرم يكي از رايج ترين انحرافات حقوقي در فعاليت هاي انجمني در اين 
مرحله از جنبش كادرها همين است و تمام تالش هاي من براي توضيح اين مطلب براي عطارديان بي نتيجه 
ماند. و جالب است كه مهم ترين مسأله ي مجمع فوق العاده 25 شهريور نيز همين موضوع بود كه در ادامه به 

آن خواهم پرداخت. اما فعاًل به تبلور ديگري از اين انحراف مي پردازم.

كاله شرعي 2: دادن وكالت در هيأت هاي مديره
يكي از عرصه هايي كه ايرانيان اين كاله شرعي را سر خودشان مي گذارند، هيأت مديره  است. البد هيأت مديره 
با حضور اكثريت بايد به نصاب برسد. خوب، اعضاي هيأت مديره گرفتارند و نمي رسند در نشست هاي هر 
دو هفته يك بار هم شركت كنند. چه مي كنند؟  به عضو ديگري از اعضاي هيأت مديره وكالت مي دهند تا 
به جاي او در مجمع هيأت مديره شركت كند. به اين ترتيب، هيأت مديره اي كه بايد با حضور مثاًل 6 نفر به 

نصاب مي رسيد، با حضور سه نفر كه وكالت سه نفر ديگر را هم دارند، به نصاب مي رسدد. 
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يكي از نكاتي كه هنگام مرور صورتجلسات هيأت مديره كعاصكا توجهم را جلب كرد همين بود. در اول هر 
كدام از صورتجلسات خاطر نشان شده بود كه فالني و فالني و فالني، به بهماني و بهماني و بهماني وكالت 
داده اند. در نتيجه، مجامعي كه با حضور مثاًل 6 نفر مي بايست به نصاب مي رسيد با حضور سه نفر رسميت 

يافته بود. 

بعداً در مجمع به آقاي نجفي سهي يكي از بارزسان كعاصكا برخوردم. او را از سال ها پيش مي شناسم. او 
يكي از اعضاي هيأت مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو است )يا بود( و از طرف همان 
انجمن در كعاصكا عضو است. در فاصله ي پيش از رسميت يافتن مجمع كعاصكا مدتي با هم گپ زديم. 
اخبار كادرها و دستورنامك را براي او هم ارسال كرده بودم. خوشش آمده بود و دنبال شماره هاي بعدي 
آن ها بود. دلش مي خواست كتاب دستورنامه را بخواند. قرار شد در يك نشستي كليات قانون پارلمان را به 
او معرفي كنم. در جريان همين صحبت بود كه ضمن گله از اين وكالت  دادن ها گفت كه گاهي اين روند 
وكالت دهي دو مرحله اي هم مي شود. به اين معنا كه من به عضو ديگري وكالت مي دهم و او هم به نفر بعدي 
وكالت مي دهد. به اين ترتيب گاهي عضوي در هيأت مديره شركت مي كند كه طي دو مرحله از سوي ساير 
اعضاء وكالت دارد. نظر نجفي سهي اين بود كه طي سال هاي اخير فعاليت هاي انجمني سير نزولي يافته است 
و به عنوان شاهد به اين واقعيت اشاره مي كرد كه بسياري از نشست هاي هيأت مديره كعاصكا به رغم اين 
همه وكالت بازي به نصاب نمي رسيده است و حتي در نشست قبلي هيأت مديره كه بايد براي مجمع آماده 
مي شدند، جلسه با حضور سه نفر از اعضاء تشكيل شد. جالب است كه حتي در مجامع عمومي كه يكي از 

آن ها هم فوق العاده بود،  بعضي از اعضاء هيأت مديره شركت نكرده بودند. 

در مورد روند نزولي فعاليت هاي انجمني حرف هاي زيادي مي شود زد كه فعاًل در حوصله اين بخش از اين 
نوشته ها نيست. اما دوران 8 ساله سياه احمدي نژاد چنان اوضاع مملكت را آشفته كرد كه براي بسياري از 
مديران حوصله و فرصتي براي فعاليت هاي داوطلبانه اجتماعي باقي نگذاشت. اما اين مسأله به موضوع ما 

نحن فيه ارتياط مستقيمي ندارد.

كاله شرعي 3: حق نمايندگي براي مجامع
دلم مي خواست با ذكر هر مورد از بي قانوني ها و بي قاعدگي هايي كه در جريان برگزاري مجامع كعاصكا رخ 
داده و من آن ها را ثبت و گزارش مي كنم، به تحليل هم بپردازم. يعني در مورد عوامل بروز آن بي قاعدگي 
و شرايط بقاء آن و نيز روش ها و شرايط تغيير آن هم فكر كنم تا شايد قواعدي از آن ها استنتاح كنم. اما 
اين بي قاعد گي، يا در واقع اين رويه عرفي در سنت پارلماني ايراينان، فقط به هيأت مديره كعاصكا منحصر 
نمي شود بلكه در مجامع آن هم نمود دارد. و نكته ي مهم اين است كه راه حلي كه براي كاله گذاشتن بر سر 
يك قانون شكني بزرگ تر و در سطح ملي يافتنه اند، توسل به همين رويه كاله شرعي سازي است و از آنجا 
كه مناقشه ي اصلي و تاريخي كعاصكا با مسؤالن وزارت تعاون، كار و رفاه در اين مقطع همين مسأله بوده 
است جا دارد در ادامه اين مهم ترين موضوع و روش كاله گذاري را تشريح كنم و بعد يك جا به عوامل اين 

رفتارهاي ايرانيان بپردازيم. 

موضوع محوري مجمع عمومي فوق العاده 25 شهريور
بود  اساسنامه  در  فوق العاده كعاصكا در 25 شهريور، تصويب اصالحاتي  مهم ترين موضوع مجمع عمومي 
كه هيأت مديره - به خصوص مهندس عطارديان - آن را ارايه داده بودند تا ساختار كعاصكا را با مصوبه ي 
جديد هيأت دولت وفق دهند. اتفاقًا همين نكته است كه به اين مجمع عمومي كعاصكا چنان اهميتي مي  دهد 
كه مي توان در مورد آن يك سند ارزشمند و آموزشي براي جنبش كادرها تهيه و منتشر كرد. براي كساني كه 
با سوابق اين مسأله آشنا نيستند، الزم است به اجمال توضيحاتي داده شود. با توجه به اين توضيح ها مي توان 
دريافت كه چرا اين تجربه مي تواند به عنوان يك تجربه ي كانوني و مركزي براي فهم كل مناسبات غيرقانوني 
ملت ما مورد تحليل قرار بگيرد. اما به دليل اينكه فرصتم براي نوشتن اين يادداشت ها به پايان رسيده و بايد 

به ترجمه و آماده سازي كتاب ها هم بپردازم،  ادامه اين نوشته تحليلي را به بعد موكول مي كنم. 
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شنبه 30 شهريور 1291
امروز بخش عمده ي وقت مفيدم صرف بازنويسي ترجمه دستورنامه شد. تك تك جمله ها را با متن اصلي 
نياز به بازنويسي دارند. براي برخي از اصطالح ها نيز معادل هاي  مقايسه مي كنم و تقريبًا 90 درصد جمله 
بهتري به ذهنم مي رسد. به طور كلي، ترجمه اول بيشتر براي اين بود كه تصويري كلي از قانون پارلمان به 
دست بياورم. حاال كه با كليت آن آشنا شده ام، معناي جمالت را بهتر درك مي كنم و به همين دليل جمله ها 

عمومًا به بازنويسي نياز دارند. خيلي بيشتر از آنكه حدس مي زدم كار مي برد. 

عالوه بر اين،  امروز با دفتر آريا كيان تماس گرفتم تا از منشي شهرياري بپرسم براي پرداخت هزينه نگهداري 
سايت قطعه سازان در 2 ماه گذشته اقدامي شده يا نه؟ در مورد برگزاري كارگاه دستورنامه در آرياكيان هم 
سؤال كردم. همانطور كه حدث مي زدم، اين تصميم، يك تصميم آني يك آتش افروز بوده كه به احتمال زياد 

ادامه نمي يابد. 

عصر امروز مهندس رزم خواه زنگ زد. عالوه بر گفتگوهايي كه او داشتم، به او گفتم كه كارگاه در آرياكيان 
ادامه نيافت. مي خواستم در تحليل اين قضيه به سوء مديريت شهرياري هم استناد كنم. اين مسأله بين من و 
رزم خواه به يك بحث مديريتي بدل شده است. هرگاه او را ببينم و صحبت سوءمديريت شود، بخش هايي از 
نظرات ايزاك آديزيس را برايش شرح مي دهد. دوست دارد. امروز هم مي  خواستم بگويم كه سبك شهرياري 
همين طور اقتضا مي كند. و احتماالً پيشنهاد برگزاري كارگاه دستورنامه رابرت در آرياكيان با مخالفت كساني 
مانند خانم اطهري مواجه شده كه سبك مديريت آو يك نظم دهنده و نگهدارنده سازمان و مقررات آن است. 
اا مهندس رزم خواه برايم گفت كه او مشغول جمع كردن بساط آرياكيان است. علت آن را جويا شدم. به 
اوضاع قمر در عقرب اقتصادي به طور كلي و به خصوص اوضاع خودروسازي اشاره كرد. متأسف شدم. يادم 
آمد كه وقتي آخرين بار براي برگزراي كارگاه آموزش دستورنامه به اتاق مهندس شهرياري رفتم، روي ديوار 
سالن پذيرايي اسم جديد هلدينگ شركت را ديدم: دي وين )يا چيزي شبيه به اين(. در باره ي اين ايده كه 
هولدينگي با اين اسم تأسيس كند، مدت ها قبل كه همراهش به اصفهان رفتم برايم صحبت كرده بود. ظاهراً 

اسم دهي است. شايد دراصل ده وين باشد كه در ورامين هم يك نمونه از آن وجود داشت. 

به هر حال، فكر مي كنم حتي اگر شهرياري در حال بسته آرياكيان باشد، در حال باز كردن هولدينگي با نام دي 
وين )روز پيروزي( هم هست و اتفاقًا براي ساختن همان هولدينگ بود كه مي  خواست قواعد عرف پارلماني 

را ب كاركنان آموزش بدهم. 

مهندس رزم خواه در گفتگو با من دبنال اين بود كه از وضعيت مجع هم سردربياورد. به او گفتم كه بعد از 
تصويب تعويق مجمع من ديگر مسؤليتي ندارم. بعد از تصويب آن پيشنهاد هم يك جلسه با حضور دكتر بني 
اسدي و دكتر اميري در دفتر برگزار شد و كس ديگري در آن جلسه شركت نداشت. جلسات مجمع نيز تا 

روز يكشنبه 28 مهر به تعويق افتاده است. 

در جريان همين گفتگو ها نظرش را در مورد انحالل مجمع به من گفت: با آن موافق است. برايم توضيح داد 
كه اين روش روش خوبي نيست. من تا آنجا كه گفتگو با تلفن  همراه پر از سر و صدا اجازه مي دهم سعي 
كردم برايش بگذارم، براي جمع ما همين روش بهترين است: كم كم با اين قواعد آشنا شويم، و در عين حال 

درحد توان سعي كنيم نسبت به ترويج قانون پارلمان بكوشيم. از انحالل بهتر است. 

فكري براي انحالل بكنم
اگر در نشست هاي اخير روي پيشنهاد انحالل تأكيد كرده ام، به اين معنا نبوده و نيست كه واقعًا مايليم جمع 
منحل شود. بلكه برعكس مي خواهم به اين وسيله توجه اعضاء را به مسؤليتي كه برعهده دارند و اهميت اين 
مسؤليت جلب كنم تا جدي تر شوند. اما اگر عده اي اين را بگذارند پاي دلخوري من، اثرات منفي بر آينده 

جنبش كادرها خواهد گذاشت. به همين خاطر بايد در فراخوان نشست 28 مهر اين مسأله را توضيح دهم. 
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اعالم خبر انتشار ترجمه جديد روي وب سايت جديد
يكي از خبرهاي جالبي كه براي اعضاء كادرها  در هفته ي آتي خواهم داشت انتشار ترجمه جديد روي وب 
سايت جديد »كادرها دات كام« است. يادم باشد قبل از فراخوان اين خبر را به بچه هاي عضو گروه هم انديشي 

ارسال كنم. 

تماس مهندس گلسرخي
امشب مهندس گلسرخي هم زنگ زد تا بپرسد كه فردا جلسه هست يا نه. به او هم گفتم كه مجمعي در كار 
نيست و من مسؤليتي در اين زمينه ندارم. تأكيد كردم كه مجمع بعدي 28 مهر است و او را خبر خواهم كرد. 

عجله داشت و فرصت دارزگويي به من نداد. 

فراخوان نشست دوازدهم معلمان
امروز صبح يادم آمد كه ديشب جمعه ي ماقبل اجالس، مي بايست فراخوان نشست را براي معلمان ارسال 

مي كردم كه نكرده بودم. متن زير را براي آنان ارسال كردم: 

دستور دوازدهمين اجالس كارگاه معلمان
چهاشبنه 3 مهر1392

دوازدهمين اجالس كارگاه آموزش دستورنامه رابرت معلمان )كادر معلمان( از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر روز 
چهارشنبه 3 مهر 1392 در دفتر كادرها به نشاني خيابان كريم خان،  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 مي كند در هر ساعتي از عصر روز مذكور ميزبان اعضاء محترم اين كارگاه باشد. 

• گزارش ها:
استماع گزارش اعضاء از فعاليت هاي خود براي ترويج آموزش دستورنامه رابرت به ديگران و تالش براي 

راه انداي انجمن هاي جديد

• كار مانده از اجالس قبل:
نام گروه پيشنهاد داد كه مورد حمايت قرار گرفت و  آقاي آزادگان »انجمن معلمان پارلماني« را به عنوان 
قرائت شد. آقاي مرد در اصالحيه ي خود پيشنهاد كرد »معلمان« خط بخورد و »مروجان« به حاي آن گنحانده 
شود. خانم اميدخدا در اصالح ثانويه خود پيشنهاد داد كلمه »قانون« بعد از »مروجان« افزوده شود. بررسي اين 

پيشنهاد اصلي و اصالحيه هاي آن در اين نشست ادامه مي يابد. 

• كارهاي جديد:
از جمله، بررسي ساير مواد آئين نامه ي گروه

با احترام 
منشي موقت داود حسيني 
شنبه 30 شهريور 1392

يادآوري مي شود از اعضاء محترم خواسته شده كه بخش هاي 56 و 57 از كتاب اصلي را كه در مورد آئين نامه 
است مطالعه كنند. نيز از خانم رئيسي خواسته شده است متن انگليسي اساسنامه انجمن ملي پارلمانتارين هاي 

آمريكا را مطالعه كند و در جريان مذاكره تجربه هاي مفيد آن اساسنامه را براي اعضاء محترم توضيح دهد. 

در نشست آتي در مورد اشكال سه گانه پيشنهاد فرعي ارجاع به كميته، نكات آموزشي جديد مطرح خواهد شد
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دلم مي خواست به ادامه خاطرات مربوط به مجامع كعاصكا مي پرداختم. اما خيلي خسته ام. خوابم نيز زياد 
شده است. به همين دليل روايت خاطرات مجامع كعاصكا را در نشست بعدي ادامه مي دهم. 
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يكشنبه 31 شهريور 1392
در حاليكه تا مدتي قبل كودتاي ريسي در مصر در صدر اخبار بود، حمله  شيميايي اسد به مردم دمشق جاي آن 
را گرفت و حاال گويا اخبار مجمع عمومي ملل متحد و به خصوص مواضع حسن روحاني دارد به صدر اخبار 
صعود مي كند. به نظر مي رسد درست مانند آخرين روزهاي جنگ ايران و عراق، كل طبقه حاكم ايران اين 
روزها فهميده است كه با توجه به عواقب وخيم تحريم ها و هشت  سال تخريب مستمرد دار و دسته احمدي 
نژاد، كشور به معناي واقعي كلمه در آستانه فروپاشي كامل قرار گرفته است. وگرنه، ممكن نبود آدمي مثل 
خامنه اي كه تا همين مدتي قبل خاتمي را به كنايه سلطان حسين مي ناميد، از نرمش قهرمانانه سخن بگويد. 

در يكي از مقاالت اسرائيلي خواندم كه اين كشور به تنهايي بيش از 27 كشور عضو اتحاديه اروپا در مورد 
خاورميانه اطالعات به آمريكا مي دهد. ترديدي نيست كه آن هم اطالعات دقيق در مورد حمله شيميايي اسد 
را هم اسرائيل به آمريكا داد. در نتيجه، مي توان اطمينان داشت كه اسرائيلي ها از ورشكستگي ايران كاماًل با خبر 

باشند. به همين دليل، اجازه نخواهند داد كه ايراني كه اين همه ضعيف شده، پيروز مذاكرات باشد. 

ديشب در يكي از وب سايت هاي اسرائيلي گزارشي در مورد مخالفان مسلح فعال در سوريه خواندم. اين 
گزارش به اطالعات سازمان هاي جاسوسي انگليس و ساير كشورهاي اروپايي، آمريكا و اسرائيل استناد كرده 
بود و به نظرم تا حدود زيادي دقيق مي آمد. طبق اين گزارش، حدود يك صد هزار نفر فرد مسلح اين روزها 
در سوريه با اسد مي جنگندد. بيش از نيمي از اين عده به القاعده و گروه هاي افراطي مسلمان نزديك هستند. 
حدود 20 هزار نفر دموكرات و ميانه رو اند و 39 هزار نفر ديگر نيز مسلمان هاي ميانه رو را تشكيل مي دهند. 
هدف گزارش اين بود كه نشان دهد با اين وضعيتي كه مخالفان اسد در سوريه دارند، خيلي طبيعي بود كه 
اوباما براي تنبيه اسد حمله نظامي نكند. در گزارش به اين نكته اشاره شده بود كه نخستين گروه هايي مخالف 
كه در اردن و زير نظر افسران سيا آموزش ديده  بودند با تجهيزات پيشرفته صد تانك وارد سوريه شده اند و 

توانسته اند به پيروزي هايي دست بيابند. 

با مطالعه ي اين گزارش اين يقين حاصل مي شد كه اسد حتي اگر در حال حاضر سقوط هم نكند، ديگر قادر 
نيست كل سوريه را تحت كنترل خود درآورد. خالصه اينكه اوضاع ايران در سوريه هم روشن نيست. 

همين طور، مطلبي خواندم از يك سايت اسرائيلي ديگر كه نوشته بود حزب اهلل لبنان براي تأمين هزينه هاي 
مالي خود مجبور شده ه به كشورهاي ساحل غربي آفريقا مراجعه كند. زيرا ايران به خاطر فشار تحريم ها 
ديگر قادر نيست به حزب اهلل كمك مالي قابل توجهي بكند. خالصه اينكه، تحريم ها كه درآمدهاي نفتي و 
فعاليت هاي اقتصادي دولت و سپاه را هدف قرار داده بود، با سوءمديريت هاي هشت  ساله دارو دسته احمدي 
نژاد اقتصاد ايران را از نفس انداخته است. به قول وزير امور راهبردي و اطالعات اسرائيل، كه به نظر مي رسد 
مرد بسيار بسيار با هوشي است و بسيار راهبردي مي انديشد و انگار با ناتانياهو يك روح اند در دو بدن، گفته 
بود كه تحريم ها فقط در 18 ماه اخير 100 ميليارد دالر به اقتصاد ايران خسارت زده است. در حاليكه به قول 
او حجم يا دامنه ي كل اقتصاد ايران 450 ميليارد دالر است. نتيجه اينكه گويا شاهد محقق شدن پيش بيني 
افرادي هستيم كه معتقد بودند كه ايران تا آخرين لحظه ها مقاومت مي كند و در بدترين شرايط تسليم خواهد 

شد. خود من جزو اين گروه بودم و تئوري خودم را هم تئوري مش قاسم ناميده بودم. 

تئوري مش قاسم جواب مي دهد
بر اساس اين تئوري، نيروي اجتماعي حزب اهلل را عمدتًا افرادي مانند مش قاسم داستان »دائي جان ناپلئون« 
تشكيل مي دهند: مردي روستايي و ساده لوح كه از روستا به تهران آمده و ذهن بسيار ساده اي دارد. هرچند 
ذهن رهبر معنوي او دائي جان نيز بر اساس همان ساز و كارها جهان اطراف را تحليل مي كند. اين گروه 
اجتماعي كه تفكرشان در فضاي امروز ايران دست باال را دارد،  در مبارزه با »دژمن« به اصل »مأمور به تكليف« 
پاي بند است. به اين معنا كه اين گفتمان وقتي يقين داشته باشد كه در مبارزه با دشمن حتمًا شكست مي خورد، 
قادر به مصالح نيست، مگر آنكه تا آخر خط جلو برود و براي همه اعضاء گروه شكست در مبارزه محرز 
شده باشد. در اينجاست كه سركشيدن جام زهر يا نرمش قهرمانانه از نظر اين گروه مشروعيت مي يابد. در 
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حاليكه يك ذهن كمي پيچيده مي تواند آينده را مجسم كند و با »تصور« پيامدهاي شكست، پيش از محقق 
شدن آن و در حاليكه هنوز قدرتي دارد وارد مصالحه شود. اما مش قاسم و دائي جان، مثل شازده فكر نمي كنند 
در نتيجه وقتي لشكر پراكنده شده و همه چيز از دست رفته باشد كالهشان را روي سرنيزه مي گذارند و 
شكست را مي پذيرند. به نظر مي رسد وضعيت امروز حاكميت در ايران نيز چنين است. و به دليل تحركت و 
آينده نگري بسيار زياد در حاكميت اسرائيل، به نظر مي رسد كه آن ها خواهند كوشيد از اين شكست مفتضح 
ايران بيشترين بهره را ببرند. بايد صبر كرد و نتيجه را ديد. اما اين ها به جنبش كادرها چه ربطي دارد؟ در چنين 
شرايطي چقدر فضا براي آموزش قانون پارلمان مناسب خواهد بود؟ خيلي كم. ارتباطش همين است. سطح 
فعاليت هاي داوطلبانه اجتماعي به پائين ترين حد خود سقوط كرده است و بيشترين نيروي مردم صرف حفظ 
حداقل هايي براي بقاي خودشان مي شود. با اين همه، يك رويكرد راهبردي مستلزم اين است كه اتفاقًا در 
چنين شرايطي دست به كاري زد كه فردا به آن نياز خواهد بود: كسب مهارت كار گروهي يا آموزش قواعد 

دستورنامه رابرت. به روايت خاطرات مجامع كعاصكا برگردم.

مرور نقشه كلي
همانطور كه قباًل نوشتم، تصميم دارم كه رويدادهاي مربوط به برگزاري دو مجمع عادي به صورت فوق العاده 
و مجمع فوق العاده كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران )كعاصكا( را كه عصر روز دوشنبه 25 
شهريور 1392 در دبيرخانه انجمن شركت هاي ساختماني برگزار شد، از نقطه نظر گفتمان جنبش كادرها با 
حزئيات و تحليل آن ها بنويسم. داليل ضرورت اين بازنويسي تحليلي را قباًل تشريح كردم. خالصه اش اينكه 
اين رويداد به دليل ماهيتي كه دارد در كانون توجه گفتمان جنبش كادرها قرار مي گيرد كه مسأله اصلي اش 

افشاء شبه قانون و حاكميت قانون است. 

تأمل در مجامع كعاصكا از يك سو چشم انداز كاملي از رفتارهاي شبه قانوني ايران معاصر به ويژه در قلمرو 
خلق قواعد ناظر بر روابط اجتماعي را نشان مي دهد، و از سوي ديگر نشان مي دهد كه چرا در اين كشور به 
جاي قانون شبه قانون حاكم است، و نيز نشان مي دهد كه چگونه تحت تأثير فرايندهاي جهاني شدن، ايرانيان 
معاصر نيز مجبور شده يا خواهند شد كه به مرور از اين رفتارهاي شبه قانوني فاصله بگيرند و قانوني عمل  

كردن را بياموزند. 

بازنويسي ترجمه ي كتاب هاي اصلي  اما نوشتن اين بخش بسيار مهم از تاريخ جنبش كادرها،  با ضرورت 
و خالصه ي »دستورنامه رابرت« همزمان شده است و من به خاطر تعهداتي كه دارم بايد بخش وسيعي از 
فرصت هاي باقي مانده را صرف آن كار بكنم. در نتيجه، نوشتن خاطرات مجامع كعاصكا هم عقب افتاده و 
هم عقب خواهد افتاد. و همين امر روال خاطره نويسي را مختل كرده است و به قول سينمايي ها مجبورم 
خط قصه را با برگشت هاي مكرر به عقب بشكنم و مي ترسم كه اين رفت و برگشت هاي غيرهنرمندانه ذهن 
خواننده ي احتمالي اين نوشته ها را خسته كند. اما فعاًل چاره ديگري نيست. شايد بعداً و در باز نويسي ها،  كل 

اين مطالب را سر جاي خودشان بگذارم. 


