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۹۲ تاريخ جنبش كادرها - پائيز
يكشنبه ۱ مهر ۱۳۹۲

و در آستانه سفر حسن روحاني به نيويورك براي شركت در اجالس مجمع عمومي سازمان ملل متحد  ديروز
و مصالحه ايران با كشورهاي غربي، رسانه ها حمالت بسيار مذاكره احتمال و قهرمانانه» «نرمش فضاي در و
و حسين سالمي جانشين فرمانده سپاه را منعكس كردند كه سپاه دريايي نيروي فرمانده فدوي علي شديد
مي تواند حاكي از باال گرفتن احتمال حمل اسرائيل به تأسيسات هسته اي ايران باشد. شواهد ساير كنار در
مي خواهند به ديدار خانم گفت و زد زنگ نقيئي خانم همچنين ديروز ميكنم. مرور را شواهد اين ادامه در
نسرين ستوده بروند. از من هم دعوت كرد اگر مايلم به جمع آنان بپيوندم. من استقبال نكردم. در همين گفتگو
و  آموزش وزارت براي را مجلس اعتماد رأي توجهي قابل اختالف با نجفي علي محمد دكتر دريافتم كه بود
و او وزير قانوني است. به همين دليل به خانم نقي ئي پيشنهاد كردم كه گروهي است بوده كرده كسب پروش
مي توانند قضيه را تا دير نشده در ديوان عدالت اداري پيگيري كنند. تقريبًا تمام عصر وي هوادار معلمان از
ديروزم صرف يافتن معناي واقعي يك اصطالح انگليسي شد. بازنويسي ترجمه كتاب هاي خيلي كندتر از
مي رود اما از كيفيت كار خيلي راضي هستم. سرانجام بر يكي از ترديد هايم  جلو ميكردم پيشبيني كه آنچه
و تصميم گرفتم به جاي «سوسايتي» از واژه «انجمن» استفاده كردم غلبه داشت، ادامه سال چند كه ترجمه در
اصًال ربطي كادرها جنبش به كه خبري يك و بگذارم. را «كانون» معادل «اسوسيايشن» اصطالح براي و كنم
مي نشينم. كنارش كرهام. قرار بر ارتباط افتاده من دوش به نگهدارياش كه زشتي واقعًا اردك جوجه با ندارد:
مي بندد. گزارش مشروح اين را پلكش هم او ميبندم. را پلكم ميشود، خيره من چشم در چشم يك با وقتي

مسائل، به عالوه دنباله ي داستان كعاصكا:

باال گرفتن احتمال حمله اسرائيل
ديروز در وب سايت هاي فارسي زبان بيگانه مثل وب سايت راديو فردا خواندم كه علي فدوي فرمانده سپاه با 
و كوشيده نشان دهد كه ايران قادر است در خليج فارس به ناو هاي  كرده حمله آمريكا به شديدي بسيار لحني
آمريكا ناوهاي غول پيكر  و  نميبندد خالي سپاه دريايي نيروي فرمانده كند. وارد شديدي ضربات آمريكا
فرمانده هاي است.  سپاه  دريايي  نيروي  اداوات سبك  ساير  و  تندرو قايقهاي انبوه براي خوبي هدفهاي
و دنبال ترميم اين نقطه ضعف برآمده اند. از نتيجه بودهاند قضيه اين متوجه پيش سالهاي از نيز آمريكايي
و شناورهاي سبكي را كه در پليس گمرك از قايقها هم آنان كه خواندم جايي در قبل مدتها اما ندارم خبر
مي كردند به خليج آورده اند. اين مسائل فني شايد زياد مهم نباشد. در شرايط «نرمش قهرمانانه» استفاده آنها
و انتشار بيانيه سپاه در حمايت از راهبردهاي رهبري، حملهي سپاه فرماندهان جمع در خامنهاي سخنراني و
مي تواند به باال گرفتن احتمال حمله نظامي نظرم، به مييابد. اهميت بسيار سپاه مهم شخصيت دو اين همزمان
مي كنم تا ازتاريخ اشاره شواهد اين به اختصار به من باشد. داشته ارتباط ايران هستهاي تأسيسات به اسرائيل

جنبش  كادرها زياد دور نيفتم.

۱. در رسانه هاي اسرائيلي خواندم كه گويا قرار بوده همزمان با سخنراني پارسال ناتانياهو در مجع عمومي 
سازمان ملل كه آن بمب معروفش را به نمايش گذاشت، به ايران حمله شود. اما از جمله اوباما مخالفت كرده

است.

به جاي ذخيره سازي ۲۴۰  كند.  پاك  را  ناتانياهو  قرمز  كودكانه اي خط  نحو  به  است  كرده  ايران سعي   .۲
۳ و نصب سانتريوفوژ هايي اقدام كرده كه قادرند اورانيوم تكميل به شده، غني درصد ۲۰ كيلوگرم اورانيوم
۲۰ درصدي  - يعني غني سازي مياني مرحله و كنند غنيسازي درصد ۹۰ تا درصد غني شده را در مرحله دوم

را - حذف كرده اند و با سرعت مشغول نصب اين نوع سانتريوفوژها هستند. 

مي رسد  ماه چند به حداكثر كه - آينده روزهاي طي ايران اسرائيليها، برآورد طبق روش، اين به توجه با .۳
- ظرفيت ساختن بمب اتمي را خواهد يافت.

و حتي پارسال، امسال ديگر هيچ نظر مخالفي در رسانه هاي انگليسي زبان اسرائيل  قبل سال چند خالف بر .۴



۲

به حمله يك جانبه آن كشور به تأسيسات هسته اي ايران ديده نمي شود. ظاهرًا كل طبقه حاكم اسرائيل در اين
مورد توافق دارد كه اسرائيل در صورت ضرورت بايد به تنهايي به تأسيسات هسته اي ايران حمله كند.

و به خصوص  اروپا و آمريكا عمومي افكار شديد مخالفت و سوريه اخير شيميايي حمله ميرسد نظر به .۵
اد ميليبند يهودي به تقاضاي ديويد كامرون براي كسب انگليسي به رهبري  پارلمان  اپوزيسيون  رأي منفي 
و نبايد توقع كمك نظامي  نميتوانند كه كرد قانع را اسرائيل عمومي افكار كل سوريه، در نظامي مداخله مجوز
كشورهاي غربي را داشته باشد. حتي شيمون پرز، كه با نقض عرف رئيس جمهوري در اسرائيل در هر فرصتي
مي داد كه اوباما در هنگام  اطمينان و ميكرد اعالم ايران به اسرائيل تنهي يك حمله با را خودش مخالفت
اين گروه براي ترديدي هيچ حقايق است. شده ساكت كامًال روزها اين كرد، خواهد حمله ايران به ضرورت
و تا سال هاي كامًال خاورميانه به آمريكا نظامي حمله يك با عمومي افكار هم و كنگره هم كه نگذاشت باقي

قابل پيش بيني مخالفت خواهد كرد.

و دسته ي  دار و اوباما انجاميد، اسالمي زمستان به كه عربي بهار از بعد خصوص به و اخير سالهاي طي .۶
منطقه حقيقت از نتانياهو جناح تحليل واقع در و ندارند خاورميانه در دموكراسي بسط به اميدي هيچ ديگر او
به يك گفتمان مسلط در كاخ سفيد تبديل شده است. يكي از خصوصيات اين گفتمان اين است كه مخالفت
مردم خاورميانه با تمدن غربي معلول مسأله اسرائيل فلسطين نيست بلكه خود اين مسله نيز يكي از مسائلي 

است كه از تعارض عميق فرهنگ خاورميانه با فرهنگ غربي ناشي مي شود. 

مي كند تا بتواند از طريق ديپلماسي مسأله ايران را  را خود سعي اوباما ميرسد نظر به شرايطي چنين در .۷
و ايران در غنيسازي نوع هر با اسرائيليها است. باقي خود قوت به اسرائيل با نظر اختالف اما كند. حل
بتواند غيرنظامي بودن ايران  اوبا ممكن است در صورتي كه  پلوتونيوم مخالف هستند. در حاليكه  ساخت 
و زير نظارت سازمان هاي بين المللي فعاليت كند، با غني سازي اورانيوم ۳  كند ثابت را خورد هستهاي برنامه

درصدي مخالفتي نداشته باشد.

اين، كل نقشه توازن قوا به  بر بنا باشند. داشته توافق اوباما حل راه با روحاني دسته دارو ميرسد نظر به .۸
و نيروهاي افراطي سپاه در سوي ديگر. به اسرائيل سو، يك در روحاني و اوباما است: تقليل قابل جبهه دو
و صرف نظر از تحليل چرايي اين مسأله، تن به شفاف نميپذيرد را اوباما و روحاني حل راه سپاه كه معنا اين

سازي فعاليت هاي غني سازي نخواهد داد. اسرائيلي ها و اوباما هم اين مسأله را مي دانند.

و بكوشد تا ضمن شفاف سازي فعاليت هاي  شود مذاكره وارد ايران با ميكند تالش دارد اوباما اينكه، نتيجه .۹
و خودش حال، عين در بپذيرد. نيز را اورانيوم درصدي ۳ ايران حق اين كشور براي غنيسازي هسته اي 

آمريكا را از حمله انتقامي ايران در واكنش به حمل احتمالي اسرائيل كنار بكشد. 

آمريكا  به  سپاه  ارشد  فرمانده هان  شديد  حمالت  علت  از  مي توان  كه باالست تحليل چارچوب در .۱۰
كنند، آنان حمله ايران هستهاي تأسيسات به اسرائيل اگر كه ميدهند را اخطار اين دارند آنان كرد. رمزگشايي
و تالش هاي صلح طلبانه آمريكا محلي كرد خواهند حمله فارس خليج در آمريكا نيروهاي و ناوها به متقابًال

از اعراب ندارد.

و نيز مصاحبه ي اخير وزير  اوباما، با گفتگويش و واشينگتن و نيويورك به سفرش نتانياهو، حرفهاي .۱۱
و رمز ديگر كه از الي راز پر نشانههاي از بسياري و كره، مطرح كه نكاتي و اسرائيل استراتژي و اطالعات
مي توان خواند، اين احتمال را به نظر من، به باالترين حد خود رسانده است اسرائيليها نوشتههاي سطور
كه نكند اين روزها اسرائيل به تأسيسات هسته اي ايران حمله كند؟ اين احتمال به ذهن فرمانده هان سپاه هم

رسيده است. شايد واكنش آنان به همين دليل باشد. 



۳

مبناي قانوني آزادي ستوده
در دنياي مجازي خواندم كه خانم نسرين ستوده اعالم كرده بود كه نمي داند بر اساس كدام مبناي قانوني 
- اين تنها اظهار نظري است كه در مورد مبناي قانوني  داردم خبر من كه آنجا تا و - نظرم به است. شده آزاد
كم تر كسي از اين و خوشحالند شدهاند آزاد بيگناه افراد اين اينكه از بقيه، ميشود. مطرح اخير آزاديهاي

خوشحال است كه روندهاي غيرقانوني متوقف شده است.

و  نميفهمند، را فانون ميكنند، صادر را احكام اين و ميدهند انجام را دستگيريها اين كه كساني احتماًال
چيست، قاطبه ملت كه نميفهمند را قانون كه كساني يعني افراد، اين و ميدانند. قانون باالترين را «آقا» حكم

ايران و خاورميانه را تشكيل مي دهند!

همانطور كه در ابتداي اين نوشته آوردم، از پيشنهاد خانم نقي ئي استقبال نكردم. بيشتر به اين دليل كه اين 
مي روم اذيت مي شوم.  روزها از انزواي خودم خيلي لذت مي برم. هر وقت از اين محدوده بيرون

و توضيح  خواندم را كتاب انگليسي متن من كه كرد مطرح كتاب خالصه از هم پارلماني سؤال دو نقيئي خانم
و بوردها بود. يكي هم در مورد رأي ممتنع. كميتهها سمت اعتبار به اعضاء نقش مورد در سؤالش يك دادم.
بعد از آنكه براي چندمين بار مفهوم رأي ممتنع را برايش توضيح دادم، متوجه شد كسي كه در مورد مسأله اي
مي كردم كه چرا اين مسأله به اين سادگي اين  تعجب ميشود. محسوب ممتنع است، مخالف نه و موافق نه

طور با دشواري درك مي شود. تازه بعد از توضيح خانم نقي ئي بود كه علت را درك كردم.

و ممتنع. به اين ترتيب،  موافق موافق، ميگيرند: رأي نوع سه كه است رسم ايران اسالمي مجلس در طاهرًا
اصًال رأي نمي دهند چي؟ خوب. آنان هم ممتنع هستند. در آنانكه و رأياند. داراي هستند «ممتنع» كه كساني
اصًال رأي نمي دهند؟ اهللا كه كساني و ميدهند رأي «ممتنع» عنوان به كه كساني بين فرقي چه صورت اين

اعلم. اما بعد از بحث در مورد همين مسائل بود كه تازه متوجه فاجعه دكتر محمد علي نجفي شدم.

همان روزها كه دكتر نجفي در مجلس نتوانست رأي اعتماد مجلس را كسب كند، با خبر شدم كه همسر 
و نشان داده كه به دليل احتساب آراء ممتنع، دكتر نجفي  نوشته مقالهاي يك بهار روزنامه در اميدخدا خانم
رأي نياورده است. در حاليكه اگر آراء ممتنع محاسبه نمي شد، دكتر نجفي رأي اعتماد را كسب كرده بود. من
و  مجلس از اصًال نداشتم. موضوع به هم عالقهاي هيچ نشدم. موضوع متوجه اصًال شنيدم را نكات اين وقتي

مجلسيان بي شرم آنقدر بيزارم كه حتي از دنبال كردن اخبار فعاليت آنان نيز تنم كهير مي زند.

و هم خانم نقي ئي تالش كردند تا توجه من را به اين موضوع جلب كنند. اما موفق نشدند.  اميدخدا خانم هم
و اندازه ندارد. تصور اينكه نماينده اي با علم به اينكه مخالفانش حد مجلس نمايندگان بيشرفي از من نفرت
مي دانند، جايي مردم نماينده را خودشان همچنان آنان و ميشوند صالحيت رد غيرشرافتمندانه صورت به
و بيشتر براي اينكه مشكل خانم نقي ئي ديروز، جريان در اما نميگذارد. گذشت و آشتي سوزن سر يك براي
بدهم، با دقت به آمار آرائي كه در جريان كسب اعتماد به دكتر نجفي داده شده بود توجه كردم: توضيح را

كل آراء؛ ۲۸۴،
آراء موافق دكتر نجفي، ۱۴۲

نصف آراء: ۱۴۲

تأسف خوردم. دكتر نجفي يك رأي كم آورده بود. اما در ادامه بود كه تازه ماجرا را متوجه شدم:
 آراء ممتنع: ۹ 

از خانم نقي ئي پرسيدم: آراء ممتنع يعني چه؟ مگر از ممتنع ها هم رأي گرفته اند؟ جواب داد: بله. تازه متوجه 
مي شود؟ گفت: بله. حساب كردم. اگر اين ۹ رأي  هم رأي ۹ اين شامل شدم. پرسيدم: يعني كل آراء مأخوذه،
و بيش از نصف آن ۱۳۸  ميشود را كسر كنيم، كل آرائ مأخوده ۲۷۵ رأي خواهد شد كه نصف آن، ۱۳۷/۵



۴

و مخالفان وي ۱۳۳ رأي. به اين است كرده كسب رأي رأي خواهد شد. در حاليكه موافقان دكتر نجفي ۱۴۲
ترتيب،  دكتر نجفي قانونًا وزير آموزش و پرورش است. 

و منطق، عقل اساس بر كه بود يافته اطمينان و بود شده آشنا ممتنع رأي مفهوم با كامًال حاال كه نقيئي خانم
براي چاپ در اين مورد چيزي  در  پيشنهاد كرد  به من  پرورش است  و  آموزش قانوني وزير نجفي دكتر
بي شرفي را حتي نگاه هم و دروغ از پر ورقپارهاي اين كه سالهاست نكردم. استقبال بنويسم. مطبوعات
باشد، براي كل مملكت شده آشنا مسأله اين با نقيئي خانم مثل كسي وقتي كردم، فكر عالوه، به نميكنم.

كافي است.

و  حيرت مايه اميد، همه اين و پشتكار همه اين عالقه، همه اين نيرو، همه اين است. زني شير نقيئي خانم
مي كنم اگر در كل ايران ده زن مثل خانم نقي ئي با قانون پارلمان آشنا شوند، طي فكر است. اميدواري اسباب
چند سال آينده تمام كساني كه بايد با اين قانون آشنا شده باشند آشنا خواهند شد. در جريان همين گفتگو بود
و اين سؤال ها نيز در جريان  كند سخنراني پارلمان قانون مورد در جايي است قرار گفت من به سربسته كه
آماده شدن براي همان سخنراني به ذهنش رسيده است. كنجكاوي نكردم كه قرار است كجا در مورد قانون

پارلمان سخنراني كند. 

همه، بعد از قطع تلفن بود كه به نظرم رسيد چقدر خوب است اين شكايت در ديوان عدالت اداري  اين با
دادم، شايد از نظر سياسي براي توضيح او به و گرفتم را نقيئي خانم همراه فورًا خاطر همين به شود. مطرح
مي توانند اين مسأله را به وي دار طرف معلمان اما كند. پيگيري را قضيه اين كه نباشد مصلحت نجفي دكتر
و پرورش آموزش وزير تكليف هنوز كه دليل اين به خصوص به و كنند دنبال صنفي خواسته يك عنوان
يك مي شود اين رأي را احياء كرد. به همين خاطر پيشنهاد دادم كه گروه از معلمان به عنوان است نشده قطعي

خواسته صنفي اين مسأله را دنبال كنند و حتي آن را در ديوان عدالت اداري هم به ثبت برسانند.

در ادامه به اين مطلب هم اشاره كردم كه مراجعه به ديوان هنوز به يك سنت فراگير در ميان فعاالن مدني 
مثًال گويا هنوز انجمن صنفي روزنامه نگاران از حكم دادستان به ديوان شكايت نكرده اند در  است. نشده بدل
و احكام خوبي هم گرفتند. خانم نقي ئي كردند شكايت ديوان به سينما خانه يا كارفرمايان عالي كانون حاليكه

از اين ايده ها استقبال كرد و بايد ديد نتيجه چه خواهد شد.

تجربه هاي ترجمه
در جريان ترجمه كتاب دستورنامه رابرت تجربه هاي با ارزشي كسب كردم كه الزم است جايي مكتوب شود 
مي داد كه  توضيح را قواعدي از بسته هم به نظامي كتاب اين كه آنجا از بگيرد. قرار عالقمندان اختيار در و
مي شد. به همين خاطر غيرممكن گاهي و دشوار بسيار ميگويد چه متن كه اين فهم نبودم، آشنا آنها با اصًال
و بگذرم. با اينكه بنويسم را جمله از دركم ميكردم سعي ميخوردم بر مواردي چنين به جا هر اول ترجمه در
و به همين خاطر نمي توانستم اطيمان يابم كه ترجمه ام درست درنيافتهام را نويسنده دقيق منظور ميدانستم

است يا نه.

بعد از اين چند سال كه با تالش هاي فكري قابل توجه توانسته ام درك نسبتًا قابل قبولي از نظام قواعد قانون 
مي توانم منظور دقيق نويسندگان را دريابم. حتي اگر در جايي در متن انگليسي هم  راحتي به كنم، پيدا پارلمان

به غلطي در توضيح قواعد بربخورم مي توانم آن را بفهم.

مي فهمم كه درصد  حاال و ميشوم نويسندگان دقيق منظور متوجه راحتي به مجدد ترجمه در خاطر، همين به
بي دقتي ناشي از مسأله زبان نبوده اين و نبودهاند. دقيق كردهام ترجمه قبًال كه جملههايي از زيادي بسيار
است بلكه ناشي از ناآشنايي من با قواعد نظام پارلماني بوده است. در اين زمينه مثال هاي بسيار بسيار زيادي
قبًال در باره اش  كه بود دادن صحن و دادن نوبت اصطالح همان آن معروفترين و مهمترين كه بزنم ميتوانم

مي تواند موضوع يك مقاله مستقل در اين زمينه شود. توضيح داده ام. از اين تجربه ها زياد دارم كه خودش
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خلق معادل ها
مي شود. اين مشكالت نيز چند دسته اند.  مربوط پارلماني اصطالحات براي معادل انتخاب به ديگر مشكل
آن ها براي بايد و نيستند شناخته ما پارلماني ادبيات در اصطالحها اين كه ميگردد بر اين به آنها از برخي
واقع، روند كشف است. به نظرم روند در جديد، اصطالح يك جعل روند كرد. جعل جديد اصطالحهاي
و در اختيار عالقمندان گذاشت. در اين زمينه كرد مدون را آن قواعد بتوان شايد كه است پيچيدهاي نسبتًا
مي تواند نيز جديد اصطالحهاي براي معادل ساختن قواعد تشريح و كردهام كسب ارزشي با تجربههاي نيز

موضوع يك مقاله مستقل شود. من در ادامه به تشريح يكي از آن ها مي پردازم.

انجمن، جامعه يا كانون؟
و «اسوسي اي شن» استفاده شده است. اتفاقًا هر دو اين  «سوسايتي» اصطالح دو از رابرت نامه دستور كتاب در
و جامعه در انجمن اصطالحهاي كاربرد اما مصرفاند. پر بسيار و شده شناخته فارسي ادبيات در اصطالحها
يك امر، انتخاب همين و نيست يكي است، نظر مورد دستورنامه كتاب در كه آنچه با ايران، پارلماني ادبيات

معادل براي اين اصطالح ها را دشوار مي ساخت.

اصطالح  از  اول،  تشكل هاي سطح  براي  نامه،  دستور  كتاب  در  بگويم،  بايد  فوق  مطلب  بيشتر  توضيح  در 
يك  مي دهند،  تشكيل كنوانسيون يك هم با «سوسايتي» تعدادي وقتي است. شده استفاده «سوسايتي»
«سوسايتي» اصطالح  دو  مديريتي،  نظر  از  نه  و  حقوقي نظر از نتيجه، در ميگيرد. شكل «اسوسيايشن»
و «اسوسي اي شن» با هم ارتباط دارند. «اسو سي اي شن» تشكلي است متشكل از شخصيت هاي حقوقي، در
هستند، در حاليكه عضو افراد دومي در «حقيقي». شخصيتهاي از متشكل است تشكلي «سوسايتي» حاليكه
مي شود. تشكيل بزرگ تشكل يك شاخههاي يا شعبات مانند حقوقي، شخصيتهاي گردهمايي از اولي
مي شود؟ به طور طبيعي، در عرصه هاي استفاده اصطالحي چه از ما پارلماني ادبيات در مفاهيم اين براي خوب.
نمونه، در ميان انجمن هاي پزشكي، «جامعه جراحان ايران» عنوان به دارد. رواج مختلفي اصطالحهاي مختلف،
مي شود «جامعه» را معادل «اسوسي اي شن» در حساب اين با است. جراحي انجمنهاي از تعدادي از متشكل
و براي «سوسايتي» از اصطالح «انجمن» استفاه كرد. اما اين انتخاب چند مشكل دارد. يك مشكل گرفت نظر
اين است كه براي خود اصطالح «سوسايتي» در ادبيات جامعه شناسي ما از معادل «جامعه» استفاده شده است
عمًال «جامعه» هستند.  ما پزشكي انجمنهاي از بسياري عالوه، به كرد. خواهد گيج كامًال را خواننده امر اين و
مثل انجمن پزشكان عمومي، چون در شهرهاي مختلف شعبه دارند. در نتيجه، بر اساس تعريفي كه از انجمن

و جامعه در دستورنامه رابرت ارايه شد، بسياري از «انجمن »هاي پزشكي، در واقع «جامعه» هستند. 

همين مشكل باعث شد در طول چند سال گذشته ترديد من باقي بماند كه با اين مشكالت چه بكنم. در ابتداء 
بازنويسي ترجمه تصميم گرفتم تا از كلمه «جامعه» به ازاء «سوسايتي» استفاده كنم. اما ديدم تقريبًا سراسر 
و براي خواننده فارسي استفاه  دارد روج بسيار جامعهشناسي ادبيات در كه «جامعه» اصطالح از شد پر كتاب
مي رسد. به همين دليل در وسط هاي راه باز هم نظر به ذهن از دور خيلي انجمن، جاي به اصطالح اين از
و به جاي «سوسايتي» از معادل «انجمن» استفاه كردم به اين اميد كه بالخره راه حلي كردم عوض را تصميم
و اين بار به جاي آن معادل «كانون» را به برخوردم «اسوسيايشن» اصطالح به باره دو كه بود ديروز بيابم.

كار بردم. اما مشكل اين انتخاب چيست؟

و «كانون» در ادبيات انجمن هاي صنفي بسيار رايج است. هرجا چند انجمن با هم ائتالف  «انجمن» اصطالح
خاطر، كانون اصطالح مناسبي بريا «اسوسي اي شن» است. اما بر همين به ميگيرد. شكل كانون يك ميكنند
و شهرستان ها شعبه دارند، بايد كانون ناميده شوند استانها سطح در كه پزشكي انجمنهاي تمام اساس، اين
انجمن تعدادي  هرگاه  و  ندارد رواج اصًال علمي و پزشكي انجمنهاي ميان در اصطالح اين حاليكه در
مثل مي شود.  استفاده «جامعه» اصطالح از ميكنند ائتالف هم به نزديك عرصه يك در فعاليت سراسري

«جامعه جراحان» يا «جامعه پزشكان داخلي».

آن ها  مجموعهي كه بود زياد خيلي دست اين از مشكالتي كتاب، دو اين ترجمه جريان در گفتم، كه همانطور
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را مي توان در يك كتابچه مستقل تدوين و در اختيار عالقمندان گذاشت.

آن هايي هستند كه به تفاوت فرهنگي عميق بين دو جامعه ارتباط دارند. فرص كنيم يك  مشكالت ديگر دسته
طنز نويس ايراني، جلو اسم «قاسم سليماني» فرمانده نيرو قدس سپاه پاسدارن يك كلمه كوچك «مش» اضافه
«مش قاسم» هر خواننده يراني  زيرا است، كرده چه نويس طنز اين كه ميفهمد ايراني يك فقط و فقط كند.
مي اندازد كه روي ديگر سكه ناپلئون» «دائيجان تلويزوني سريال و داستان جالب و محبوب شخصيت ياد را
- ژاپني بتواند ظرافت هنري اين طنز را دريابد محتمل به نظر مثًال - مترجم يك اينكه تصور حتي بود. «آقا»
نمي رسد. همين چند روز پيش بود كه جايي خواندم جان كري در سخنان پر شور خود عليه استفاده از سالح
شيميايي توسط قصاب سوريه، كه تمام آن را به صورت مستقيم گوش دادم، از اصطالحات چرچيل استفاده 
كرده بود تا به صورت غيرمستقيم به عوام مجلس انگليس كنايه زده باشد. من كه از اين كنايات سر در نياوردم. 
مي كنم شايد بشود  فكر بياورد. در سر كنايهها جور اين از كه است فرهنگ با بسيار انگليسي يك كار فقط اين

براي نشان دادن نمونه اي اين دشواري ها به اصطالح «چير» يا «چيرمن» اشاره كرد.

رئيس ما و رئيس آنان
و آمريكايي ها، «چير» به معناي كسي  آنگلوساكسونها پارلماني ادبيات در اما است. صندلي معناي به «چير»
تفاوت هايي با «چير»  دارند كه  آنان «چيرمن» هم  مي آيد. در عين حال،  نيز ميكند اداره را جلسه يك كه
ميكند، در حاليكه چيرمن تمام جلسات اداره را جلسه يك كه است كسي معناي به چيرمن جمله، از دارد.
يك يك مجع را مديريت خواهد كرد. تمام اين ها با كلمه «پرزيدنت» متفاوت هستند. به اين معنا كه مسؤل
معموًال جلسات مجمع سازمان  پرزيدنت يك ميگويند. پرزيدنت را سازمان يك رئيس اما است چير جلسه
معنا، كه ممكن است جلسه را كسي اين به نيستند. يكي لزومًا اما ميكند مديريت هم را خود رياست تحت
و مانند ساير مسؤالن در مجمع عضو يك عنوان به سازمان رئيس و كند اداره است بلد را پارلماني قواعد كه
و اصطالح ها وقتي قرار است به فارسي برگردانده شوند انواع مشكالت را مفاهيم اين تمام باشد. نشسته

ايجاد مي كنند.

مهم ترين مشكل ها، تصور فرهنگي جامعه ما از مفهوم «رئيس» است. در حاليكه طبق قواعد قانون  از يكي
و در واقع مسؤل اجراي قواعد قانون پارلمان  ميكند اداره را جلسه كه كسي عنوان به چيرمن يا چير پارلمان،
و در عرف پارلماني ما رئيس جاي خالي ما استبدادي فرهنگ در ندارد، هم دادن نوبت اختيار حتي است،
و چون قواعد شفاف، منسجم، عقلي، عادالنه، مشخص است. كاره همه واقع در و ميكند پر را پارلماني قواعد
استبداد ناخواسته حول  به طور  مرئوس  و  رئيس روابط ندارد، وجود همه احترام مورد و شده شناخته و
و از دورن انجمن هاي ما، وقتي به ناگزير بايد به بقاي خود ادامه دهند، حتي مثل كانون ميگيرد شكل رأي
بر ميآورد كه هيچكس را ياراي مخالفت با او سر شاعر بهباني خانم مثل قدرتي قدر رئيس يك نويسندگان،

نيست. وگرنه محكوم مي شود كه مي خوهد كانون نويسندگان را نابود كند!

مي شود  سبب و ميكند بيخود خود از را عدهاي هم رياست اسم حتي بزرگ، بسيار مشكل اين بر عالوه
دارد، امكان مشروعيت ميشود تصور غلط به كه جايگاهي در هم آن استبدادزده، آدم يك استبدادي تمايالت
و ظهور بيابد. يعني ما در به اصطالح دموكرات  جايگاه خود كه مديريت يك مجمع عمومي دموكراتيك بروز

است، باز هم داريم استبدادي ترين مناسبات را اين بار در لباس دموكراسي تجديد توليد مي كنيم.

«دبير» به جاي «رئيس» در شوراياري ها
مي نوشتند،  را تهران شوراياريهاي انجمن قوانين وقتي كه هستند شده شناخته آنقدر خطرات اين خوشبختانه
به جاي اصطالح «رئيس» از اصطالح «دبير» استفاده كردند. البد اميدوار بودند وقتي مسؤل جلسه را به جاي
مي كند. اما طنز قضيه اينجاست كه دبير با  تحريك كمتر را او استبدادي تمايالت ميكنند، صدا دبير رئيس،
كامًال متفاوت داريم كه يك نام دارند. كاركردهاي با مسؤل دو ما شوراياريها انجمن در و معناست هم منشي
عربي، يعني «منشي». وقتي در همان نشست هاي اوليه كارشناسان ديگري و «دبير» يعني فارسي، يكي متنها
و منشي يك معنا دارند، باورش دبير كه دادم توضيح را نكته اين عبدالحسيني آقاي براي شوراياري ستاد
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و ثبث مسؤل و جلسه اداره مسؤل اسم مجمع، يك در كردم: درك را او حيرت اين علت من بعدها نميشد.
و عربي! با اين همه، حتي دبير ناميدن رئيس هم مشكل فارسي زبان دو از دارند نام يك صورتجلسه ضبط
شوراياري ها در هر محل براي خودشان حكومت و دبيران همين است نكرده حل را استبدادزگي فرهنگي را

مي  كنند و اگر نوكشان قيچي نشود سوار شهردار منطقه هم خواهند شد.

به دليل همين مشكالت فرهنگي است كه در طول چند سالي كه با ترجمه كتاب دستورنامه رابرت مشغول
مي خواست  دلم نشدهام. موفق و بيابم جلسه رياست مسؤل و چيرمن و چير براي مناسبي معادل كوشيده بودهام
مي كند يك معادل جديد بسازم اداره پارلمان قانون قواعد طبق را مجمع يك كه كسي عنوان براي ميخواهد و
باشد، هم حاكي از اين باشد كه چنين شخصي فقط نداشته را رئيس مفهوم در مندرج استبدادي معناي هم كه
و زبان فارسي هم فرهنگ در اصطالح اين حال عين در و شود، رعايت جلسه قواعد باشد مراقب دارد وظيفه
- كه به احترام تالش هاي سلطاني اديب ميرشمسالدين ابداعي اصطالحهاي مثل و بيابد رواج يا باشد رايج
و مخاطبان از اصطالح پيشنهادي من استقبال كنند. نشود مضحكه اسباب - برميدارم سر از كاله جالبش

متأسفانه تا كنون موفق نبوده ام.

تعويق تاريخ كعاصكا به نشست بعدي
و من بايد به  بود! گذشته يازده از ساعت موقع اين ديروز است. گذشته ده از ساعت جديد افق براساس
مي دهم بپردازم. به اين انجام دستمزد خاطر به كه كارهايي ساير و ترجمه كار به بدهم خاتمه نوشتنها اين
ترتيب، مهم ترين قسمت تاريخ اين روزهاي جنبش كادرها، يعني برگزاري مجامع عمومي كعاصكا همچنان

به عقب مي افتد.
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چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۲
و بايد براي نشست ماهانه انجمن معلمان قانون پارلمان آماده شوم. زمان  باشد چهارشنبه امروز نداشتم انتظار

خيلي سريع مي گذرد.

نتوانم خاطرات مجامع عمومي كانون عالي انجمن هاي  و متأسفانه امروز هم شايد  است كم بسيار فرصتم
مي يابم در چون ميشود. بيشتر تأسفم ميگذرد زمان هرچه و كنم دنبال را (كعاصكا) ايران كارفرمايي صنفي
تجارب منحصر به فردي براي شناخت مسائل ايران امروز در ارتباط با موضوع قانون در جريان برگزاري
و اين كار به خصوص لقمه اي براي  بگيرد قرار تحقيق و تأمل مورد بايد كه رسيد ظهور منصه به مجامع اين

دهان من است.

سازمان معلمان 
روز يكشنبه اول مهر ماه وب سايت كلمه نزديك به ميرحسين روحاني خبري از سازمان معلمان ايران منشر 
و كانون معلمان  سازمان اعضاي از بعضي بودن حكم زير و معلمان بودن زنداني به نسبت از آن در و كرد
مي كنند، براي پي بردن شركت معلمان كارگاه در كه رفته كساني از نامي اعالميه اين در چون بود. شده گله

به جايگاه اعضاء اين كارگاه تصميم گرفتم متن آن اعالميه را به نقل از كلمه وردار بذار كنم:

! فرهنگيان كشور با ما در پيگيرى مطالبات همراه و هم قدم شوند

و اولياء آن ها با نگاهى اميدوارانه به تدبير دولت اميد  آموزان دانش ، معلمان ؛ ساله 8 پس از يك دوره خزان
. ، سال تحصيلى جديد را آغاز مى نمايند

و هنوز هم  بود ها تشكل و صنفى فعاالن براى سخت تجارب و تلخ خاطرات با توام ؛ گذشت كه 8سالى
، عبداهللا داورى محمد آقايان حبس ادامه . كند مى سنگينى آنان هاى شانه بر عدالتى بى و مشقت بار اين
و باغانى آقاى ، معلمان صنفى كانون كل دبير براى حبس حكم ابالغ و باقرى محمود ، بداغى رسول ، مومنى
، دبير كل سازمان هاشمى عليرضا آقاى پرونده بودن مفتوح و بهشتى آقاى ، معلمان صنفى كانون سخنگوى

معلمان ايران ، براى افكار عمومى فرهنگيان غير قابل قبول است.

و پرورش را غير سياسى مى خوانند عملكردشان در اين مدت نشان داد كه به  آموزش ، شعار در كه آنانى
! چيزى غير از منافع خود و يا گروه خويش نمى انديشند

، موجب شد كه سال تحصيلى جديد بدون وزير  اميد و تدبير دولت پيشنهادى گزينه به مجلس سياسى راى
شروع شود.

و پرورش  آموزش براى را هايى برنامه و نظرات نقطه ، انتخاباتى گوهاى و گفت موسم در روحانى دكتر آقاى
بر شمرد كه از نظر ما مى تواند كليدى براى خروج آموزش و پرورش از بن بست فعلى باشد.

و انتظار دارد كه: اميد “ انتقاد – “ حمايت دوگانه و “ محورى مطالبه “ اصل بر تكيه با ايران معلمان سازمان
و علم ساالر شايسته مديران “ تغيير “ اصل به اعتقاد و بندى پاى ضمن ، شده تعديل مديران بسته 1-دايره

جايگزين “ مديرانى براى تمام فصول “ شوند.

، اعتماد از دست رفته  گيرى تصميم و سازى تصميم سطوح در ويژه به جانبه همه مشاركت اصل رعايت 2-با
( پيشنهاد سازمان معلمان ايران در سال 1380 مبنى بر تشكيل شوراى عالى معلمان برگردد معلمان جامعه به

مى تواند در دستور كار قرار گيرد)

و حتى نگاه تزيينى به آن ها  محور تهديد نگاه “ ها تشكل “ و “ مدنى نهادهاى “ به مند باور نگاهى 3-با
پايان يابد
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و غير پاسخگو كه مسئول غير نهادهاى دخالت از و شده تضمين پرورش و آموزش “ استقالل “ 4-اصل
امنيت فكرى و روانى جامعه فرهنگى را به مخاطره مى افكند ، جلوگيرى شود.

و پرورش  آموزش صف و ستاد معادالت و روابط در ابزارى نگاه جايگزين محور انسان و انسانى 5-نگاه
شود.

و البته به دور از نگاه محافظه كارانه كه رويكرد حفظ وضع موجود را دنبال  “ اعتدال “ اصل رعايت 6-ضمن
مى كند ، اعتماد به نفس و جرات نقد و نقادى در فضاى مايوس و طوفان زده آموزش و پرورش احيا شود.

و معلمان  پرورش و آموزش مطالبات و منافع ، مسئول نهادهاى و مجلس با متقابل ارتباط و تعامل 7-ضمن
و تشكل ها مدنى نهادهاى پتانسيل از گيرى بهره با و اند شده متراكم منطقى غير نحو به اخير سال 8 كه در

؛ پيگيرى شود

و  جست “ ملى فرا “ و “ ملى “ نگاه يك در را پرروش و آموزش منافع كه جا آن از ايران معلمان سازمان
و تالش خود را براى لغو تحريم هاى مساعى حداكثر كه خواهد مى معلمان جهانى اتحاديه از كند مى جو

غير انسانى و ناعادالنه به كار بندد.

و فهيم  بزرگ جامعه كنار در ، اميد و تدبير دولت هاى برنامه با همراهى و حمايت با ايران معلمان سازمان
و مسئوالن جامعه نگرش توان مى پرورش و آموزش درونى بهسازى و توسعه با كه است باور اين بر ، معلمان

را به آموزش و پرورش به عنوان محور توسعه پايدار تغيير داد.

انتظار آن است كه فرهنگيان با درك شرايط كنونى كشوربا ما در پيگيرى مطالبات همراه و هم قدم شوند.

مهر1392

سازمان معلمان ايران

فعًال هدف من از نقل آن اين است كه مشخص شود افرادي  اما است. بررسي قابل مختلف زواياي از باال بيانيه
و هاشمي كه يك عضو بسيار جدي است كردند شركت كارگاه در پراكنده صورت به كه بهشتي باغاني، مثل

با سازمان و كانون معلمان چه نسبتي دارند.

روند ترجمه
و از آنان خواستم  كردم ارسال عبدالحسيني و اردهالي براي را اصلي كتاب اول فصل پنج نهايي ترجمه ديروز
مي برد. اما از نتيجه كار خيلي راضي هستم. حتي من از زيادي كار دوباره ترجمه كنند. كمك ترجمه بهبود در
و جمالتي بندها نبودند كم قبلي دور در حاليكه در بيابم. اطمينان آن فهم از كه نميماند باقي نيز مورد يك
و توضيح كتاب نيز به فهم نبودم آشنا قواعد و بحث كل با چون نميفهميدم. را آنها واقعي معناي اصًال كه

مطلب كمكي نمي كرد.

نگاهي به صحنه سياسي
خالصه ي سخنراني هاي آنان در  و روحاني را دنبال كنم. اما مقايسه اوباما سخنراني كامل متن نكردم فرصت
مي دهد كه رويكرد روحاني در اساس نشان ايران هستهاي برنامه مورد در متحد ملل سازمان عمومي مجمع

با مواضع اصلي و راهبردي خامنه اي و مواضع قبلي ايران تفاوت اساسي ندارد.

و نيست  نبوده هستهاي سالح دنبال آينده و حال و گذشته در ايران كه كرد تصريح خود سخنراني در روحاني
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و تحريم چرا اعمال شده است؟ قطعنامه همه اين كه است مطرح پرسش اين صورت اين در بود. نخواهد و
و اينكه ايران به اين بود ايران در بومي غنيسازي حق بر اصرار كرد تصريح آن روي وي كه بعدي نكته

فناوري دست يافته و هيچ نوع فشاري مانع از ادامه فعاليت ايران در اين زمينه نخواهد شد.

مي شود گفت مواضع روحاني با مواضع احمدي نژاد در مورد مسأله هسته اي يكي بود. اما روحاني به حواشي 
احمقانه اي مثل انكار هولوكاست يا دست داشتن دولت آمريكا به انفجارهاي يازده سپتامبر اشاره نكرد.

كامًال پيداست كه  و بود قدرت موضع از اتفاقًا و تهاجمي روحاني مواضع تمام ماهيت كه بود روش كامًال
و اروپا با هر نوع حمله نظامي ديگر در خاورميانه مخالف آمريكا مردم مخالفت از متن نوشتن هنگام روحاني
است. به همين خاطر حتي تأكيد غرب بر اينكه گزينه نظامي روي ميز است را آشكارا مسخره كرد. اين مواضع

با مواضع اوباما تعارض كامل دارد و به نظر نمي رسد هيچ چيز به صورت اساسي تغيير كرده باشد. 

و نه حق  داد قرار تأكيد مورد را هستهاي فناوري از ايران آميز صلح استفاده حق خود سخنراني در اوباما
عالوه، اوباما هم از اينكه ايران در ده به هستند. متفاوت بسيار مفهوم دو اين خوب. غنيسازي. براي ايران
و تحريم ها دفاع كرد. در حاليكه روحاني از موضع قطعنامهها از نتيجه در نكرده، عمل شفاف گذشته سال
مي شود گفت گرفت. بهره آنها توصيف براي زشتي صفات از حتي و كرد اعتراض تحريمها به نسبت طلبكار

مخاطبان اصلي روحاني عناصر افراطي سپاه بودند و نه افكار عمومي مردم جهان.

بيرون نخواهد آمد. مگر آنكه طبق معمول پشت درهاي بسته مواضع  اين مواضع چيزي  از  اينكه  خالصه 
مي كنند ايران دارد زمان  فكر كه كساني ادعاي درستي بر است شاهدي همه مواضع اين شود. اتخاذ ديگري

مي خرد و برنامه هسته اي خودش را به سرعت جلو مي برد.

و تغيير توازن قوا به خصوص در منطقه خاورميانه به نفع جهان امروز شرايط ميرسد نظر به همه، اين با
مي كنم اسرائيلي ها چاره اي جز فكر خاطر، همين به اسرائيليها. ضرر به و است رفته جلو حاكم آخوندهاي
يك حمله براي تخريب سايت هاي هسته اي ايران نداشته باشند. اين حمله اوضاع را بسيار خراب تر خواهد
كرد. ايران از ان.پي.تي خارج خواهد شد. رسمًا دنبال بمب اتم خواهد افتاد. يا حتي به تالفي به نيروهاي 
و به اسرائيل حمله خواهد كرد. اما اگر با نگاه اسرائيلي ها به صحن نگاه كنيم، بهتر از آن است كه  آمريكايي
و شاهد پيشرفت ايران در اين زمينه باشند. ظاهرًا طبقه حاكم ايران هم فكر بگذارند دست روي دست آنان
و دنياي غرب را منزوي كند از پس حمله نظامي اسرائيل بر خواهد آمد. به همين دليل از آمريكا اگر ميكند
و چه بسا در تالفي به نيروهاي آمريكا نيز حمله نكند. اما آخرش ندارد ترسي اسرائيل احتمالي نظامي حمله
و تا وقتي موضع روحاني اين باشد كه در مجع سازمان ملل مدت كوتاه در شد. خواهد چه ديد بايد چي؟

اعالم شد،  از رفع تحريم ها و كم شدن فشارها خبري نخواهد بود.
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پنجشنبه ۴ مهر ۱۳۹۲
و ربع بود كه صداي زنگ بلند شد. خانم رئيسي بود كه سه ربع زودتر از ساعت  چهار حدود ساعت ديروز
- نخستين انجمني از اين پارلمان قانون معلمان تأسيس دست در انجمن ماهانه مجمع در شركت براي مقرر
و مرد هاشمي، آقايان و يافت ادامه آن ختم از بعد مديد مدتي تا جلسه، اين آمد. دفتر به - ايران در نوع
كل كل بكند، بايد چه زندانش سال پنج حكم صدور با مواجه در هاشمي آقاي اينكه مورد در من و پورسليمان
و به اين ترتيب، دوستي ما وارد فاز جديدي شد. در اين نشست نكات بديعي هم مطرح شده كه در كرديم

ادامه به آن ها مي پردازم. اما اول از خانم رئيسي شروع كنم.

و در هند فوق ليسانس فلسفه  است بوده شيمي دبير او نوشتهام. مطالبي قبلي گزارشهاي در خانم اين باره در
و دو كتاب فلسفي نيز ترجمه كرده كه دست ناشر است. يكي از اعضاي گروهي از زنان است كه است گرفته
و اكنون شده جدا است دانشگاه در فلسفه استاد كه همسرش از دارند. همكاري هم با است سال ده از بيش
مي كند اما اين خانه ي تازه ساز هر روز دردسر بزرگي زندگي خريده معلمان تعاوني شركت از كه منزلي در
مي بيند به نحوي كه بعد از ماه ها انتقال به اين خانه جديد هنوز وسايلش را هم تدارك مجرد خانم اين براي

نچيده است و به همين خاطر به كامپوتر دسترسي ندارد و فشارهاي روحي زيادي را هم تحمل مي كند.

و از او خواستم آن را به فارسي  دادم وي به را پارلمانتارينها ملي انجمن آئيننامه انگليسي متن قبل مدتي
و متن غيرنهايي آن را به من داد. وقتي اين متن را به او پس دادم كرد ترجمه را از بخشهايي كند. ترجمه
توضيح دادم چون متن نهايي نيست نمي توانم نظري بدهم. فكر كردم اگر بخواهم متن او را ويرايش كنم
و از اين  كردم نظر صرف كار اين از نداشتم وقت چون و شد خواهد بيشتر هم اصلي متن ترجمه از زحمتم
و متناسب با نياز مجمع، تجربه پارلمان، قانون معلمان انجمن آئيننامه تدوين پاي به پا خواستم هم خانم
مي رسانيم به مجمع منتقل تصويب به ما كه مادهاي همان مورد در را آمريكا پارلمانتارينهاي ملي انجمن
كند. ديروز به اين خاطر اين قدر زود آمده بود تا پيش از مجمع مطمئن شود كه نكات مورد نياز براي ارايه

به مجع را آماد ه كرده است. 

اتفاقًا قبل از بلند شدن صداي زنگ، من هم به وب سايت انجمن ملي پارلمانتارين هاي آمريكا رفته بودم تا 
و قبل از مجمع هم يكبار  كنم استناد آن مواد به مجع جريان در تا بگيرم پرينت انجمن آن آئيننامهي متن از
و مفيد آن را مرور كنم. البته، درست در جريان گرفتن پرينت از صورتجلسه نشست قبلي مجمع مهم نكات

بود كه پرينتر خراب شد و من داشتم توي سر پرينتر مي زدم كه صداي زنگ بلند شد.

مي دادم  انجام مهمانان از پذيراتي تدارك براي بايد را كارها از برخي هنوز من شد وارد رئيسي خانم وقتي
سؤال هاي خانم رئيسي پاسخ بدهم. او در مورد كاركرد پارلمانتارين هاي آمريكايي به تا با اين همه نشستم
مي داد برايش توضيح دادم اما در جريان همين توضيح ها بود كه  اجازه اطالعاتم كه آنجا تا داشت. سؤاالتي

به نكته جالبي برخوردم.

تفاوت پروفش پارلمانتارين با ساير پروفشن ها
براي خانم رئيسي توضيح دادم كه از همان نخستين روزهايي كه كتاب دستورنامه رابرت در سال ۱۸۷۶ متشر 
و تقويت دموكراسي در آمريكا اين قواعد  بسط براي كه ميدانستند خودشان وظيفه مردم از گروهي شد،
را به گروه هاي هرچه بيشتري از مردم آموزش دهند. در نتيجه، اين كار ماهيت سياسي اما غيرحزبي داشته
است. درست همانطور كه عده اي آموزه هاي ماركس را براي رسيدن به جامعه كمونيستي در جامعه ترويج 
مي دادند. در حال حاضر نيز پارلمانتارين ها  درس آمريكا در را پارلمان قانون عرفي قواعد نيز عدهاي ميكردند،
و تدوين در آنان عالوه به است. آموزشي آنان تالشهاي اصلي بخش و ميدهند انجام را فعاليتها همين
و سازماندهي به امور پارلماني انواع انجمن ها مجامع برگزاري در انجمنها، اساسنامههاي يا آئيننامه نگارش
و همين افراد به خاطر سازماندهي به اين دسته از فعاليت هاي ميكنند. كمك نيز دموكراتيك سازمانهاي و

خود انجمن تشكيل داده اند. درست مثل معلمان كه براي ارتقاء حرفه خود انجمن تشكيل مي دهند.
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و در اينجا بود كه من كوشيدم ضمن تالش براي كرد مقايسه وكال با را پارلمانتارينها رئيسي خانم ادامه در
و به همين خاطر به وكالت بسيار شبيه است، حقوق از شاخهاي يا بخشي پارلمان قانون اينكه دادن نشان
مي شود، اما با ساير پروفشن ها تفاوت دارد. در جريان محسوب پروفشن هم كار اين خاطر همين به و است
توضيح همين تفاوت بود كه اين سؤال به طور جدي براي خودم مطرح شد كه چرا در آمريكا براي صدور

پروانه و دادن مجوز فعاليت براي پارلمانتارين ها، بوردهاي حاكميتي تشكيل نشده است؟ 

مي دهد  انجمن كار چند دارد حال عين در ذهنم شدم متوجه كه بود خودم ذهنم در سؤال اين خطور از بعد
مي بايست مفهوم سؤال اين پاسخ شدن روشن براي بود. سؤال اين پاسخ به دادن سامان و سر آنها از يكي كه
مي دادم. به همين خاطر برايش توضيح دادم كه در آمريكا تعدادي توضيح رئيسي خانم براي را پروفشنال بورد
مي شوند كه در ايران به جاي اين مفهوم از معادل حرفه شناسايي «پروفشن» عنوان به اجتماعي فعاليتهاي از
است. هر كدام از اين پروفشن ها در آمريكا طبق قانون همان پروفشن كه در هر ايالت به تصويب شده استفاده
اداره هر پروفشن طبق قانون همان پروفشن يك «بورد پروفشنال» براي مي شوند. براي  اداره است رسيده
همان پروفشن سازماندهي شده است كه تعداد اعضاء آن از اين ايالت به ايالت ديگر تفاوت دارد. اما اعضاء
و بعد از تصويب  ميشود معرفي ايالت هر كنگره به و شده انتخاب ايالت هر فرماندار سوي از معموًال آن
مي شود. كليه امور پروفشنال يك پروفشن در سطح يك ايالت به عهده اين بورد بورد عضو فرد آن كنگره
و به فارغ التحصيالن اين ميكند تأييد را پروفشن آن آموزشي نهادهاي برنامههاي كه است بورد همين است.
و همين بورد است كه اگر يك عضو ميدهد پروفشنال فعاليت پروانه آزمون، گرفتن از بعد آموزشي، مراكز
و از اين قبيل. اما، پارلمنارين ها به اين معنا ميكند باطل را پروانهاش دهد، انجام غيرپروفشنال رفتار پروفشن
يك بورد حاكميتي ندارند كه اعضاي آن طبق قانون از سوي فرماندار تعيين شود. در اينجا بود كه سؤالي را

كه به ذهنم خودم رسيده بود با خانم رئيسي در ميان گذاشتم: چرا؟ 

و در جريان گفتگو با خانم  است داشته وجود ذهنم در پيش مدتها از سؤال اين اين كه رسيد خاطرم به بعد
مي توانند ذيل قانون پروفشنها بقيه كردم: بيان او براي را پاسخ و است. كرده خطور ذهنم به آن پاسخ رئيسي
و تحت نظام سياسي آن عمل كنند، اما پروفشن ها نبايد ذيل نظام سياسي يا قانون اساسي كشور يك اساسي
مي گويند كه عرفًا باالتر از نظام سياسي است در نتيجه نبايد اجازه دهند كه سخن قانوني از چون بگيرند قرار
حتي يك حكومت دموكراتيك در كارشان دخالت كند، بلكه اين ها بايد ناظر عملكرد كل نظام سياسي باشند
كه از قانون عرفي پارلماني بيرون نزند. در واقع همانطور كه قانون عرفي پارلمان نسبت به نظام سياسي هر 
مي شود، حاكميت در يك نظام سياسي نيز نبايد به خودش اجازه دهد براي  حساب باالدستي سند يك كشور
پروفشن پارلمانتارين، قانون بنويسد. بلكه برعكس، اين پارلمانتارين ها هستند كه بايد اين قانون را به عنوان
قانون باالدستي حتي قانون اساسي به مردم آموزش بدهند. در واقع آموزش قانون پارلمان، باالتر از آموزش 
مي شود در نتيجه به اين دليل است كه پارلمانتارين ها نبايد اجازه دهند كه  محسوب كشور يك اساسي قانون
و بايد حتي قانون اساسي كشور را نقادي دارند حق كه هستند اينها بلكه بنويسند. قانون آنان براي حكومت

و آن را صالح كنند.

- به صورت حقيقي  بودم شده موفق من و بود مهم بسيار كشف يك خودم براي پاسخي، چنين كشف نظرم به
- اهميت اين پروفشن را به معناي جديدي درك كنم. نمي دانم توضيح هاي من در اين زمينه تا تبليغاتي نه و

چه حد براي خانم رئيسي مفهوم بود يا نبود.

اعضاي جديد و يك ايده جديد
بود. ظاهرًا توضيح هاي خانم توكل سبب شده بود كه  در جلسه ديروز خانم توكل همراه خواهرش آمده 
خواهرش به اين مسائل عالقمند شود. آقاي پورسليمان نيز كه يكي از كادرهاي جدي سازمان معلمان است 
احتماًال براي تصميم گيري در  فهميدم بعدًا البته شد. حاضر جلسه در گذرانده زندان در هم را يكسالي و
و مرد در اين هاشم آقاي توضيح همه، اين با است. شده حاضر جلسه در هاشمي آقاي زندان حكم مورد
مي رسد: آمده تا با اين قواعد آشنا بشود. خانم اميدخدا هم كه با انرژي تر از همه نظر به معقول نير خصوص
و حضور همين افراد جديد سبب شد فكر كنم من هم به افراد ديگري كه اين قواعد يافت حضور جلسه در
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و از آنان هم بدهم خبر كنند، شركت نشستها اين در احتماًال هستند عالقمند و گرفتهاند ياد حدودي تا را
دعوت كنم تا در تأسيس اين انجمن مشاركت داشته باشند. افرادي از كارشناسان ستاد شوراياري، از گروه
داد،  آموزش مرور به را آنها ميتوان اما نبودهاند فعال زمينه اين در هم خيلي كه كساني حتي و همانديشي،
و حتي خبر تأسيس اين انجمن را در خبرنامه كنم فكر موضوع اين به بايد غيره. و دهكردي خانم مانند كساني

شماره بعدي منتشر كنم و از افراد عالقمند دعوت كنيم كه در نشست هاي اين انجمن مشاركت كنند.

نكات آموزشي
بعد از اعالم رسميت جلسه، از آقاي مرد پرسيدم كه چند نوع مجمع داريم؟ فقط يك نوع آن را به خاطر 
قبًال  نكات از برخي ك بود اين هدفم دادم. ادامه موضوع همين توضيح با را بحث تودهاي. نشست داشت:
و «كنوانسيون» صحبت كردم. «اسوسيايشن»، «سوسايتي»، تفاوتهاي مورد در بعد كنيم. مرور را شده ارايه
و اينكه به عنوان مترجم چرا تصميم گرفتم به جاي «اسوسي اي شن» از اصطالح «كانون» استفاده كنم اما براي
كنوانسيون معادلي نيفافتم. در اينجا بود كه آقاي هاشمي يكي دو سؤال مبرم پرسيد كه به مشكالت ناشي
مي شد. يكي از اين مشكالت تعداد آراء نمايندگان  مربوط ايران پارلماني عرف در جبهه تشكيل روش از
سازمان هاي مختلف در جبهه است كه آن را توضيح دادم. راه حل آن هم ساده است: توافق بر سر اينكه هر
و هر  دارد عضو هزار سازمان يك اگر كند. اعزام نماينده يك خود اعضاي از مشخصي تعداد ازاء به سازمان
و اگر سازماني فقط داشت. خواهد كنوانسيون در عضو ۱۰ مي كنند آن سازمان اعزام نماينده يك عضو ۱۰۰

۲۰۰ عضو داشته باشد، طبعًا ۲ عضو بايد اعزام كند. اما تمام اعضاء حقوق برابر خواهند داشت. ظاهرًا اين 
و بايد بسياري از مشكالت را حل كند. اما آقاي هاشمي از مفهوم ضريب در پارلمان  است منطقي حل راه
اروپا صبحت كرد. در جلسه منظور او را به خوبي درك نكردم چون با موضوع آشنا نبودم. اما حاال كه اين
احتماًال چيزي شبيه نسبت بين درصد آراء مأخوذه در  شدم. ضريب مفهوم متوجه مينوشتم را يادداشتها
نمونه، پارلمان اسرائيل ۱۲۰ عنوان به پارلمان. يك كرسيهاي تعداد درصد بين نسبت و پارلماني، انتخابات
۲۰ درصد از ۱۲۰ كرسي پارلمان به آن ۲۰ درصد آراء مأخوذه را كسب كند مثًال حزبي اگر دارد. كرسي

حزب تعلق خواهد گرفت.

نكاتي براي نشست بعد
وقتي اين نكته به نظرم رسيد احساس كردم خوب است آن را در نشست بعد با جمع در ميان بگذارم. به 
كردم تا با جمع درميان  يادداشت را بعدي نكتهي و نكته اين تقويم آبان اول چهارشنبه صفحه در خاطر همين

بگذارم. نكته بعد چه بود؟

آقاي هاشمي در صحبت هايش به اين نكته هم اشاره كرد كه هنگام فعاليت هاي جهبه اي يا هنگام تشكيل 
و بين اعضائي كه دور هم جمع شده اند تا جبهه اي شكل  برسند توافق به نكات اين سر بر نيستند قادر جبهه
و است ساده هم اين حل راه كرد. بروز اختالف حجم تأسيس جريان در كه همانطور ميافتد. راه دعوا بدهند
و نكته مذكور در بند فوق نكته اين رسيد نظرم به ميشود. مربوط دائمي سازمان يك ايجاد منطقي روش به

در نشست آتي توضيح دهم.

است، اخطار داد كه خارج از دستور كار جلسه را اداره  عاجز من پراكندهگوييهاي از كه نقيئي خانم البته
و اين نكته آموزشي را هم خاطر نشان كردم كه است. دير اما وارد اخطار كه دادم توضيح هم من و كردم
نمونه، اگر عنوان به بدهد. را آن اجازه ميتواندا نيست مخالف امري با مجمع كه بدهد تشخيص رئيس اگر
مي تواند نيست مخالف كسي كه كرد احساس هم رئيس و گفت سخن مقرر زمان از بيش دقيقه چند سخنراني

سكوت كند تا اگر كسي مخالف بود اعالم مخالفت كند.

مي خواست به جاي كلمه  توكل خانم بود، كرده مطرح اميدخدا خانم كه ثانويهاي اصالحيه تصويب جريان در
قانون كلمه قواعد را پيشنهاد بدهد. اتفاقًا چون اين رويه را تازه در جريان بازنويسي ترجمه مرور كرده بودم،
و در حاشيه قواعد مربوط به ربط داشتن اصالحيه ها را مطرح  دادم توضيح را قاعده اين و بودم مسلط كامًال

كردم و سرانجام جمع اسم انجمن را به تصويب رساند: انجمن مروجان قواعد پارلماني. مبارك باشد!



۱۴

فعاليت هاي ترويجي
در بخش استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي، هيج كس اقدام تازه اي نكرده بود. همه همان كارهايي را كه 
فعًال داخل حزب آنقدر  گفت خبر؟ چه مشاركت حزب از پرسيدم: نقيئي خانم از بودند. داده ادامه داشتند
و انجمن هاي زنان صحبت راكعي خانم با بود داده قول اربابي خانم نميرسد. صدا به صدا كه است شلوغ

آن  جا هم خيلي شلوغ است و فرصت تأمل به اين چيزها را ندارند. كند. او هم گفت در

از مادران صلح
فقط خانم نقي ئي در توضيح هاي خود گفت كه قرار است يكي از اعضاء مادران صلح براي يادگيري اين 
قواعد به جمع آنان ملحق شود. فكر كردم خانم مرتاضي لنگرودي است كه بارها به من قول داده بود در اين 

كارگاه ها شركت كند. گفت نه و نام فرد ديگري را برد كه من نمي شناختم. 

و خانم اربابي هم تأييد كرد كه  برد نام نيز ديگري فرد و قدياني آقاي همسر رحيمي زهرا خانم از ضمن در
و با عالقه در كارگاه هاي من شركت ابتداء رحيمي خانم ميكند. شركت زنان جمع در قواعد يادگيري براي
يك به مي نوشتم را گزارش اين داشتم كه حاال همين شد سبب نكته همين نيامد. ديگر راه وسط اما ميكرد

احتمال پي ببرم.

تشكيل كارگاهي به موازات كارگاه من!
حدس  زدم تيم خانم نقي ئي با اين استدالل كه من مربي يا معلم خوبي براي آموزش قواعد قانون پارلمان  األن
ميدهد. االن كه درس را پارلماني قواعد آنان به دارد و داده تشكيل جلسه زنان از گروهي براي نيستم،
مي كنم مي بينم شواهد زيادي حاكي از اين جريان قابل مشاهده است. از جمله اينكه، خودش به من فكر
و بعد از آنكه آن عده قواعد اوليه را يادگرفتند در بدهد درس عدهاي براي را قواعد اين ميخواهد كه گفت
كارگاه هاي من يا سطح باالتر شركت كنند. دفعه بعد هم كه از من در مورد نكات داخل كتاب خالصه سؤال
و الزم است اين نكات را  كند سخنراني عدهاي براي ميخواهد يا دارد كه داد توضيح و پريد دهانش از كرد
و خانم اربابي براي ايجاد پاور پوينت از كتاب خالصه هم چه بسا به همين منظور بوده باشد. او تالش بفهمد.
همچنين قرار بود آقاي هاشمي نيز مقدمه اي براي او تدارك ببيند كه البته در جلسه ديروز اعتراف كرد كه
و اظهار  نپذيرفته را نقيئي خانم آتوريتي ظاهرًا اميدخدا خانم اينكه آخر نكته و است. نشده كار اين به موفق
مي كرد كه اعتقاد دارد كه اعالم صراحت با نيز ديروز كند. شركت من كالسهاي در مستقيمًا كه كرده تمايل
قواعد اين كتاب را بايد در يك محيط كارگاهي ياد گرفت، يعني روشي كه من بر اساس آن قواعد را آموزش
و نكته آخر اينكه ظاهرًا خانم توكل نيز در آن جمع نقش منشي را ايفاء  ندارد. قبول نقيئي خانم و ميدهم

مي كند. تمام شواهد باال حكايت از اين دارد كه هنوز هيچ نشده دارند زيرآب استاد را مي زنند!

مي كنم كه خانم نقي ئي دارد افرادي را كه به دليل عدم مهارت فكر خصوص به خوشحالم. قضيه اين از من
مي كند تا شايد با تكيه به زبان نرم خود اين قواعد را به آنان جمع خودش دور شدند رانده كارگاه از من
مي كند من بلد نيستم اين قواعد فكر نقيئي خانم اينكه ميدهد: آزارم كمي قضيه جنبه چند اما بدهد. آموزش
پي بردن براي من حاليكه در كنند. شركت او كالس در كه كند تشويق را ديگران دليل اين به و بدهم ياد را
و حاصل اين زحمات را طي چند كشيدم زحمت سال چند - مربي بدون - پيشنهادها بندي اولويت نظام به
و در عين حال در ظاهر اين نيستم. خوبي مربي من كه هستند مدعي حاال دادم. ياد ها خانم اين به جلسه
مي كنند كه من بهترين معلم روي زمينم. اشكالي ندارد. من بايد حقيقًا از تالش هاي اين خانم ها تعريف همه
آن ها براي آموزش اين قواعد به ديگران با تمام وجود حمايت كنم. به عالوه، من تالش از و باشم سپاسگذار
مي كنم طي يكي دو نشست فكر و دارم عجله چون ميكنم گيج را خود شاگردان واقعًا مربي عنوان به هم
مي كنم كه خودم چه اوقات گرانبهايي صرف فهم فراموش و بگرند ياد را پيچيده قواعد اين بايد و ميتوانند

و يادگيري اين قواعد كرده ام و هنوز هم در عمل دچار مشكل مي شوم.

جريان هاشمي
و رفتن خانم ها بود كه به علت اصلي آمدن آقاي پورسليمان به اين جلسه پي بردم. حدس  جلسه ختم از بعد
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زدم كه آقايان در حاشيه اين نشست برنامه اي تدارك ديده اند اما نمي دانستم چه برنامه اي. بعد از آنكه مدت
و در آخر من گفتم  شد بحث هاشمي آقاي براي زندان سال ۵ طوالني در مورد رسانه اي كردن صدور حكم
است، هاشمي متني را در  قضيه شدن رسانهاي به من رأي بدهيم، رأي مذاكرات اين از بعد باشد قرار اگر كه
اخيتار پورسليمان گذاشت تا به اصطالح رسانه اي شود. متن اعتراضيه اي بود كه هاشمي در زمينه صدور حكم
خود نوشته بود كه من نخواندم. اما آقاي مرد معتقد بود كه تا رفتن به دادگاه تجديد نظر دست نگه دارد. شايد 
و احتماالت ديگر. اما آقاي هاشمي اعتقاد داشت كه مطلبش را رسانه اي كند  نيايند سراغش يا كنند عفو را او
و شايد رأي من در تصميم نهايي او تا حدود بسيار ضعيفي تأثير داشت يا نداشت. در هر حال طي روزهاي

بعد شايد در وب سايت ها نامه ي او را بخوانيم.

داستان نيمه تمام كعاصكا
مي گفتم  سخن خود ترويجي فعاليتهاي از ديروز جلسه در كه آنجا البته، ماند. ناگفته هم باز كعاصكا داستنان
ضمن اذعان به اينكه دامنه فعاليت هايم را كاسته ام تا ترجمه را هرچه سريعتر به پايان ببرم به مجامع كعاصكا
مي كنم طي كتابي روند برگزاري مجامع اين كانون عالي را به عنوان  تالش و دارم آرزو كه گفتم و كردم اشاره
و بگذارم عالقمندان اختيار در و كنم تحليل درگير طرفهاي تمام قانوني غير سراپا رفتارهاي از نمونهاي
مي كنم هر از گاه نكاتي از آن را به تالس و است ارزش با و مهم بسيار موضوع كه باورم اين بر هم هنوز
و براي جلوگيري از فراموشي يادداشت كنم. اما امروز ديگر مجالي براي اين كار نيست. تا شده كه نحو هر

بعد.
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۱۱ مهر ۱۳۹۲ پنجشنبه
اخبار  به صدر  ۳۰ سپتامبر،  تا بودجه به خاطر عدم تصويب  آمريكا  فدرال  تعطيلي دولت  در حاليكه خبر 
و خبر سخنراني عالي نتانياهو در مجمع عمومي سازمان ملل عليه حسن روحاني  آمده بينالمللي رسانههاي
و فناوري كه علوم در اخالق ايراني انجمن دبير شامخي دكتر آقاي كه شدم خبر با ديروز است، زده كنار را
و نيز رئيس دادگستري استان تهران به است، بوده سحابي هاله شادروان همسر نكرد استقبال پارلمان قانون از
مي دهد اگر حكمي را مخالف تصريح قوانين شرعي حق قضائيه قوه رئيس به كه قانوني ماده يك به استناد
و بهشتي باغاني آقايان احكام اجراي از شود، حكم آن اجراي مانع و شده ماجرا وارد شخصًا داد تشخيص
از مسوالن كانون معلمان جلوگير كرده است. به اين ترتيب آقاي هاشمي كه همراه با تعداد قابل توجهي از
معلمان فعال براي تأسيس باشگاه معلمان ايران در دفتر كادرها جلسه گذاشته بودند بسيار اميدوار بود كه 

مشكل او هم حل شود. 

و كتاب را هرچه  ببرم جلو را رابرت دستورنامه ترجمهي بازنويسي گاز، تخته دارم، جدي تصميم اينكه با
مي دهند كه مستقيمًا من را درگير رخ فراواني حوادث طبيعي طور به و همه اين با بسپارم، ناشر به زودتر
آن ها گريزي نيست. آن بخش از اين رويدادها را كه ارتباط مستقيمي با جنبش كادرها از و ميكنند خودشان
در گفتگو  و  اسدي بني دكتر با ديروز جلسه كرد: خواهم دنبال نوشتهها سلسله اين در اختصارًا، دارند
و نيز جلسه بنويسم، فناوري و علوم در اخالق ايراني انجمن براي بودم داده قول او به كه گزارشي خصوص
و نيز گفتگو هايي كه براي آينده ي دفتر شد ايران معلمان باشگاه تأسيس براي كادرها دفتر در معلمان ديروز
مي شوند، هم تحت تأثير اين محسوب كادرها جنبش از عالي جلوههاي هم گرفتيم، كه مهمي تصميمهاي و
مي توانم دست كم به اجمال به اين ماجراها نپردازم؟ آيا ميگذارند. تأثير جنبش آينده بر هم و بودهاند جنبش

در حاشيه به رويدادهاي حاشيه اي اين جريان تاريخي نيز خواهم پرداخت.

مقاومت در برابر قانون پارلمان
ديروز در جريان گفتگو با دكتر بني اسدي بود كه متوجه شدم جنبش كادرها به رغم آنكه به قول دكتر بني 
و  ميكند باز را خود راه جديت با همه، اين با ميشود، مواجه مخاطبانش منفي واكنش و مقاومت با اسدي
مي رود. من در واقع براي مذاكره در خصوص گزارشي كه قرار بود براي انجمن ايراني اخالق در علوم جلو
و فناوري بنويسم به محل كار دكتر بني اسدي در نزديكي هاي ميدان هفت تير رفته بودم. اما، دكتر بني اسدي
مي كرد كه نكند مزاحم قيلوهي ايجاد من در را احساس اين جلسه طول در و ميرسيد نظر به خسته خيلي كه
برايم به عنوان نمونه  و  كرد اشاره ايران در پارلمان قانون ترويج دشواريهاي به باشم، شده او نيمروزي
توضيح كه چطور اعضاي شورايي كه نخواست نام آن را ببرد با پيشنهادهاي او براي كار در چارچوب قانون
يا به قول او عرف پارلماني مخالفت كرده اند. كنجكاوانه گوش خواباندم تا شايد بيشتر توضيح بدهد. توضيح 
كه به عنوان نمونه احسان شريعتي يكي از اعضاي اين شوراست كه مخالفت كرد. پرسيدم با چي مخالفت 
آن ها مخالفت  و باشد رابرت كتاب چارچوب در شورا هاي نشست كه كردم پيشنهاد من داد جواب كرد؟
و گفتند بايد در مجمع تصويب شود. برايم نگفت كه مجمع با شورا چه رابطه اي دارد اما به نظرم حق كردند
و گفتم: حق با آنان بوده است. تا وقتي متن دادم توضيح اسدي بني دكتر براي را نظرم است. بوده آنان با
باشد، آنان ملزم نرسيده تصويب به مجمع در و نگرفته قرار اعضاء اختيار در و نشده منتشر فارسي به كتاب
هم انديشي هم قرار شد گروه مجامع در دادم توضيح برايش ادامه در كنند. رعايت كتاب آن قواعد از نيستند
و نيز قرار شد ميپذيرد. را آن جمع و ميشود تشريح كارگاه در كه شود رعايت كتاب از قواعدي آن فقط
و اگر به تصويب رسيد آن قاعده را تعليق كنيم. بنا بر اين كند مطرح بود مخالف قاعدهي با كسي هرگاه كه
آن ها را داشت تصويب اختيار و شد تصويب شورا آن در اگر كه كنيد مطرح مشخصي قواعد بايد هم شما

طبق آن قاعده عمل شود.

نكته ي جالب براي من اين بود كه فردي مثل دكتر بني اسدي در شورايي كه البد شوراي مهمي است اين 
و درست نبوده  اصولي دفاعش چون البته و است كرده دفاع رابرت دستورنامه قواعد رعايت ضرورت از طور
است با مقاومت ساير اعضاء مواجه شده است. يادم رفت كه به دكتر بني اسدي خاطر نشان كنم كه اگر در
مي كند حتمًا بايد از حقوق عضويتش در آن مجمع چشم بپوشد در غيراين  ايفاء را پارلمانتارين نقش مجمعي
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صورت طبيعي است كه سايرين احساس كنند كه او براي پيش بردن نظرات خودش دست در كيسه رابرت
مي كند و قاعده روي ميز مي كوبد. 

و گفتم اتفاقًا قرار ما اين بوده كردم اشاره پارلماني عرف همانديشي گروه اهميت و نقش به كه بود جا همين
ك تك تك اعضاء گروه تجربه هاي خودشان براي ترويج قانون پارلمان را در آن جمع مطرح كنند تا است
مي دانستم باز دكتر كنيم. اقدام ايران در آن ترويج و توسعه و بوميسازي به نسبت تجربهها اين تحليل با
مي كند. در تأييد اين ضرورت پيش دستانه گفتم قرار ما تأكيد هم قواعد سازي ساده ضروروت بر بنياسدي
هم همين بود كه اعضاي گروه اگر هر نظري در مورد ساده سازي يا حتي حذف آن دارند در گروه مطرح كنند
و طبق قاعده ي پيش بني شده تصويب شد طبق آن عمل كنيم. هنوز هم معتقدم دفتر كادرها  گروه در اگر و
و اصلي براي هدايت ترويج قانون پارلمان را بازي كند. البته اين نكته را به دكتر بني مركزي ستاد نقش بايد

اسدي نگفتم اما در ذهنم چنين نقشه اي دارم و مي كوشم قدم به قدم آن را پياده كنم.

بحث ما در مورد قانون پارلمان از آنجا شروع شد كه من پيش از پرداختن به موضوع اصلي مالقات با دكتر 
و به  دارم، كتاب ترجمه كردن تمام در كه عجلهاي رغم به چطور كه پرداختم نكته اين تشريح به اسدي، بني
مي كنم، اما به خاطر قولي كه داده بودم، نگارش بازنويسي را اول ترجمه جملهي جمله تقريبًا دارم آنكه رغم
بني اسدي آوردم ياد دكتر  به  از طرح مشكل  ايراني اخالق را شروع كردم. پيش  انجمن  گزارش عملكرد 
و من هم با اين  بنويسم را انجمن عملكرد گزارش است قرار كه بود گفته من به باشد خاطرش به اگر كه
و وقت باشد شده ارايه و آوري جمع گزارش تهيه براي نياز مورد مطالب تمام كه كردم قبول را كار شرط
دادم، اگر وظيفه توضيح كه بود مرحله اين در بود. خاطرش به خوب نشود. اطالعات گردآوري صرف من
مي گرفت. اما دو روز پيش كه كار را شروع كردم را من وقت روز يك حدود بود عملكرد گزارش تهيه من
متوجه شدم كاري كه از من خواسته شده تهيه گزارش عملكر نيست. پس چيست؟ از او پرسيدم مگر شما
خودتان نمي دانيد؟ نمي دانست. تعجب كردم. دو صفحه پرينت عكس نامه فردي به نام مرتضي براري دبير 
و ساكت  بخواند. را نامه خواستم او از بود. نديده قبًال دادم. او به را علوم وزارت علمي انجمنهاي كميسيون
اصًال چنين نامه اي را نديده است. پرسيدم پس چطور گفت: من استفهامي نگاه به پاسخ در خواند. تا ماندم
پيشنهاد كرديد كه من آن را بنويسم؟ گفتم: جمع پيشنهاد كرده بود. به خصوص دكتر فرهود. قرار شد كه من

با شما صحبت كنم. 

داليل امتناع
خالصه اينكه براي دكتر بني اسدي توضيح دام طبق اين نامه آنچه كه از من خواسته شده نوشتن متني حدودًا 
۳۰ صفحه اي است براي اينكه به عنوان يك فصل در كتابي منتشر شود كه در آن وضعيت تمام انجمن هاي 
و مسؤليتش چيست؟ رسالت عمدهترين كه ميدهم توضيح انجمن هر ميشود. بررسي علوم وزارت علمي
عمده ترين چالش هاي قلمروي خاص فعاليتش چيست؟ براي رفع اين چالش ها با چه موانعي مواجه است
مي زدم مدير آتش افروزي مثل دكتر بني اسدي  حدس بكند؟ بايد چه چالشها اين رفع زمينه در دولت و
مي افتد. به همين خاطر بالفاصله اضافه كردم: ايده ها عالي راه دهانش از آب قشنگ ايدههاي اين شنيدن با
و فناوري دولت واقعًا چه بايد بكند؟ مكث كردم تا او هم علوم در اخالق فعاليت حوزه قلمرو در اما است.
فرصت فكر كردن به اين سؤال بيابد. بعد خيلي صريح گفتم: اول از همه دروغ نگويد. همين. اما چرا دروغ
و آيا اين چيزي است كه ما بايد به  كرده؟ افاقه است، بد دروغ گفتهاند كه پيغمبر هزار و آيا ۱۲۴ ميگويند؟

روحاني بگويم؟ آيا خودش نمي داند؟

براي آنكه دامنه ي بحث را مشخص كنم به دكتر بني اسدي توضيح دادم: فرض كنيد كه من هم عضو هيأت 
و تحت اين چارچوب رأي  شكل اين به پروژه اين انجام به من صورت اين در بودم. اخالق انجمن مديره
مي رفت كه اين گزارش را من بنويسم. توقع من از نميبايست ديگر رابرت دستورنامه طبق و ميدادم منفي
بالفاصله اضافه كردم اگر تمايل داشتيد من داليل خودم را توضيح خواهم داد ضمن اينكه قرار هم نيست
داليل من شما را احيانًا قانع بكند يا نكند، اما من با ااين كار مخالفم در نتيجه حتي اگر هيأت مديره هم انجام 

آن را تصويب مي كرد، مسؤليت از روي دوشن من برداشته مي شد. 
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مي توانيد بگوييد كه اين يك سفارش كار است از شما اما گفتم: بنياسدي دكتر به كه بود گفتگو اينجاي در
و گفتم: ببينيد، كردم اشاره نامه متن به خوب. بسيار دهيد. انجام ما براي را كار اين كه شما به انجمن سوي
در اينجا قرار است اسم نويسنده اين متن اضافه شود. در نتيجه، معناي اين كار اين است كه اين مقاله نظرات
و تحليل هاي انجمن. بعد پرسيدم: آيا انجمن مواضع من را در اين  مواضع نه و است نويسنده تحليلهاي و
زمينه قبول دارد؟ بسيار خوب. در آن صورت توصيه من به عنوان نويسنده به دولت اين است كه هيچ كاري
اصًال من عقيده دارم كه انجمن ها نبايد از دولت توقعي داشته باشند. چون دولت قادر به  بكند. نيست الزم
اصًال فلسفه وجودي انجمن ها اين دهد. انجام بخوري درد به كار بتواند كه نيست كسي نيست. كاري انجام
است كه خودش مشكالت را از پيش راه بردارند. در نيتجه اگر من به عنوان يك شخص چيزي در اين زمينه

بنويسم معلوم نيست كه مطلوب انجمن و بازگو كننده نظرات انجمن باشد. 

و من هم نقش ويراستار را ايفاء كنم. اما  بدهد من به و كند مدون را نظراتش انجمن كه است اين دوم حالت
انجمن  در اين زمينه هم كاري نكرده است.

به نظرم تا همين جا هم نكاتي را كه مطرح كردم قانع كننده بود كه مسؤليت نوشتن چنين متني را از روي 
همه، در بخش بعدي به شكل انجام كار توسط يك انجمني به نام انجمن رفتار سازماني  اين با بردارد. دوشم
و غيرحرفه اي ابتدائي خيلي سايت يك كردم. مراجعه انجمن اين سايت به من گفتم جمله از كردم. اشاره
اصالً جدي نيستند. به علالوه، طي اين نامه از تمام انجمن هاي علمي وازت علوم ميدهد نشان كه دارند
و اگر تا آن تاريخ كار را تحويل ندهند به كل ناديده گرفته دهند تحويل را كار شهريور ۲۰ تا خواسته شده كه

۱۰ مهر عقب انداخته اند. خوب. اين سؤال مطرح  تا را خواهد شد. بعد خودشان طي نامه ديگري اين تاريخ
ده ها انجمن عملي برخورد  با آميز توهين اينگونه كه كرده كسب را اختيارات اين كجا از نهاد اين كه است
كند؟ چه كسي آن تاريخ اوليه را تعيين كرده است؟ چه كسي تصويب كرده كه اگر انجمني تا آن تاريخ مطلبش
و آيا اين  است؟ انداخته عقب ماه يك را تاريخ آن سرخود كسي چه و شد؟ خواهد گرفته ناديده ندارد را

روش برخورد با انجمن هاي علمي كشور اخالقي است؟

احتماًال فردي كه شامه تيزي دارد چنين طرحي را به كميسيون  گفتم: و كردم اشاره قضيه مالي جنبههاي به بعد
و يك قرارداد براي انجام اين پروژه صورت گرفته است. آيا در اين صورت آقاي فروخته علمي انجمنهاي
مرتضي براري دبير كميسيون انجمن ها حق دارد به عنوان يك مقام عمومي زير اين نامه را امضاء كند؟ آيا

اين كار از نظر مالي اخالقي است؟ 

به عالوه، اين انجمن رفتارهاي سازماني آنقدر براي انجمن هاي علمي ارزش قائل نشده كه مقاالتشان را يك 
بررسي بكند. بلكه از آنان خواسته كه به صورت مستقيم مقاالتشان را در وب سايت منتشر يا بار گذاري 
و تا االن كه دوبار تاريخ ضرب االجل هم تمديد شده هيچ انجمني مطلبش را آپلود نكرده است. در  كنند
نتيجه، صرف نظر از بحث هايي كه در مورد محتواي مطلب قابل طرح است، در مورد شكل آن نيز انتقادهاي
و به خصوص انجمن ايراني اخالق بايد بيش از ساير انجمن ها حساس باشد كه دست  است مطرح فراواني

به اين كار ها بزند.

كمك مالي به انجمن ها
و  ميكند كمك انجمنها به دولت كه داد توضيح و كرد زدن قدم به شروع اسدي بني دكتر كه بود اينجا در
قبًال سه ميليون تومان در سال بود اما حاال ديگر اين سه ميليون به جايي نمي رسد. به نظرم كمك مبلغ اين
مي دهند كه آن مبلغ را از دولت بگيرند. انجام خاطر اين به را فعاليتها اين انجمنها كه بگويد ميخواست
اصًال چرا دولت بايد به انجمن ها كمك مالي كند؟ پرسيدم و داشتم موضع هم موضوع اين به نسبت به من اما
چه كسي به دولت حق داده كه بودجه عمومي را صرف امور خاص يك اعضاء يك انجمن كنند؟ بعد مثال
زدم كه در كشور ثروتمندي مثل آمريكا تمام امور پروفشنال يك پروفشن از سوي بودجه بورد پروفشنال 
و دولت هاي ايالتي يك سنت هم پرداخت نمي كنند بلكه كل  آمريكا دولت اما ميشود انجام پروفشن همان
و هر كس اين مبلغ را ندهد پروانه اش را ميشود دريافت پروفشن اعضاء تمام درآمد با متناسب هزينه اين
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مي كنند. بعد، از اين قسمت صحبت نتيجه گرفتم: اتفاقًا در اين زمينه هم انجمن اخالق بايد نمونه باشد باطل
تجربههاي خودمان در مؤسسه به ادامه در بگيرد. صورت انجمن در غيراخالقي كار يك حتي ندهد اجازه و
مي كرديم كه كاري نبايد هرگز آن طبق كه داشتيم اصل يك ما كه گفتم و كردم اشاره ايرانيان پزشكي اخالق

مستلزم نقض اخالق بود. اين اصل را انجمن هم بايد به عنوان يك اصل حتمي بپذيرد.

۳۰ صفحه اي بود كه به ويژه در اين شرايط  به هر حال، ماحصل اين بحث ها رفع مسؤليت نوشتن يك مطلب
اصًال پرداختن به آن هم  دريافتم بيشتر تأمل با و نداشتم را آن انجام فرصت ترجمه گرفتاريهاي خاطر به و
اين هم، تأكيد كردم كه اگر انجمن خواست در اين زمينه مطلبي جدي توليد كند نه براي با است. غيراخالقي
و استدالل هاي بود خوبي جلسه نظرم به بود. خواهم خدمت در من دولت، هزينههاي كمك گرفتن و نمايش

من دست باال را داشت.

مي خورد باشگاه معلمان ايران كليد
مي شود از هميشه شلوغ تر بود. به نظرم  تشكيل خودشان براي كه معلمان چهارشنبههاي جلسه عصر ديروز

همه فضا را براي احياي فعاليت هاي مدني مناسب تشخيص داده اند و دارند دوباره دور هم جمع مي شوند.

و  جوانمردي اربابي، نقيئي، خانمها كاكازاده، آزادگان، هاشمي، مرد، مثل معلمان، گروه ثابت اعضاي از غير
مي ديدم. وقتي در را روي آنان را آنان اول باور براي كه شدند ملحق جمع به هم ديگري تعداد ديروز سايرين،
مي كردند كه نگهبان يا سرايدار يا آبدارچي در را باز كرده است. اما وقتي جلسه معلمان تمام فكر ميكردم باز
و با دختر جوانش بود دشتي ميان اسمش كه خانمي حتي كرد. تغيير كلي به من به جديد افراد نگاههاي شد
و پدرش مرحوم شده بود، موقع رفتن از دوستانش گله كرد كه چرا من را زودتر بود جانبگولو اسمش كه

معرفي نكردند. بعدًا فكر كردم كه انگار در نشست معلمان در مورد من هم تعريف هايي شده است.

و ديدم بر خالف هميشه كه تخته سفيد را پاك نكرده اند. روي آن آثاري  رفتم سالن به معلمان رفتن از بعد
مي كنند. از جمله هدف هاي مختلف سازماندهي را ايران معلمان باشگاه دارند ميداد نشان كه بود مانده باقي
به عنوان «شوراي بود  براي ساختار ترسيم شده  نمودار هم  بودند. يك  نوشته  باشگاه را روي تخته سفيد 
شده بود. اسم يكي از اين زير مجموعه ها جالب بود: رابرت. كه يا  تشكيل مجموعه زير چند از كه باشگاه»

اشاره به كتاب رابرت است يا دفتر رابرت و يا حتي به من!

شكل سازماني باشگاه
و از من پرسيد كه باشگاه معلمان ايران طبق كتاب  آمد بيرون سالن از نقيئي خانم كه بود معلمان جلسه وسط
و به سالن برگشت. كرد قطع را سخن رشته بود نشده تمام من توضيح هنوز مييابد. ساختاري چه رابرت
مي گشت كه فراموش كرده بود. بعد به خاطرم آمد كه بايد براي دوستان تفاوت كلمهاي تلفظ دنبال انگار
مي كنند بورد درست دارند آنچه ميدهد نشان آنان نمودار چون كنم. باز بيشتر را كنوانسيون و مجمع و بورد

است تا كنوانسيون.

و در پي گفتگو هاي مقدماتي خانم نقي ئي در  ايران معلمان سازمان دبير هاشمي آقاي ديروز خبرها، اين از غير
مورد اجاره دفتر كار براي فعاليت هاي باشگاه معلمان با من صحبت كرد. به او گفتم دوست دارم اينجا تبدي
مي كنم.  استقبال كار اين از و هستند سهيم پارلمان قانون ترويج در نحوي به كه شود تشكلهايي دبيرخانه به
هفته اي دو بعد از ظهر از امكانات به دنبال اين موافقت كلي قرار شد كه باشگاه در دست تأسيس معلمان ايران
مي شود صرف نقاشي  تومان ميليون ۶ و ماهانه ۵۰۰ هزار تومان بپردازد. اما يكسال اول را كه كند استفاده دفتر
۱۲ صندلي دسته دارد آن هم تقريبًا به همين مبلغ كنند. خريد و تومان ميليون سه تقريبي هزينه با ساختمان
و كمي بعد فردي پشت در ايستاده بود كه اول فكر كردم يكي از رسيديم توافق به قرارداد كليات مورد در
و براي برآورد نقاشي دفتر آمده است. به است هاشمي برادر كه داد توضيح برايم اما است. باشگاه مؤسسان

اين ترتيب با سرعت دفتر به دبيرخانه انجمن هايي طرف دار قانون پارلمان بدل مي شود.
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حواشي ماجرا
و كارگاه آن خبري  كيان آريا از (۱ در كنار اين دو رويداد مهم يك مجموعه حواشي هم قابل ذكر هستند:
آقاي  از   (۳ بياندازد، خبري نشد. راه  مي خواست كارگاهي در دفتر خودش  كه حداديان آقاي از (۲ نشد.
۴) تلفني با دفتر ستاد اجرايي  اردهالي كه متن نهايي شش فصل كتاب را برايش ايميل كردم خبري نشد.
شوراياري ها تماس گرفتم. راننده آقاي عبدالحسني گفت كه تمام كارشناسان در صحن هستند. از او خواستم 
كارشناسان  از  دعوت  مورد  در  مي خواهم  بگيرد. تماس من با و زدم زنگ من كه بگويد عبدالحسيني به
۵) موقعي كه عالقمند براي شركت در تشكيل انجمن با او صحبت كنم. اما او هم هنوز جواب ناده است.
مي رفت گفت با يك استاد دانشگاه از قانون پارلمان صحبت كرده است. قرار  بيرون دفتر از ديروز اربابي خانم
و زد زنگ قم از فردي (۶ و قانون پارلمان آشنا شود. من با تا كند شركت چهارشنبهها نشستهاي در است
مي كند پرسيد. در جوابش از جمله به اين اشاره كردم استاني كانونهاي به عالي كانون كه خدماتي مورد در
مي توانيم براي انجمن هاي كارفرمايي قم كارگاه آموزش قانون پارلمان برگزار كنيم. (سنگ مفت، گنجشگ كه
مي شود اين خواست اگر گفتم و كردم معرفي او به كارفرمايان پيام سايت روي را دستورنامه كتاب مف). هم

كارگاه را براي تشكل هاي كارفرمايي برگزار كرد.



۲۱

۱۵ مهر ۱۳۹۲ دوشنبه
هم انديشي باشگاه در دست تأسيس معلمان ايران در دفتر  يا تحقيقي نشست نخستين مهر ۱۲ روز جمعه
و سنخنران نيز فردي به نام داريوش آزاداگان،  بود دين شناسي جامعه سخنراني موضوع شد. برگزار كادرها
عموي همين آقاي آزادگان خودمان كه يكي از فعاالن سازمان معلمان است. اين رويداد از چند جهت قابل
بررسي است. اما من فقط آن هم به اجمال برخي از جنبه هايش را كه بيشترين ارتباط را با جنبش كادرها دارد 
مي كنم داشته باشد در ادامه شرح خواهم داد. در همان جلسه قطعي شد كه كانون در دست تأسيس  تصور يا
و به ازاء اجازه يك ساله، كه به ازاء هر ماه ۵۰۰ كند برگزار كاردها دفتر در را خودش نشستهاي معلمان
و ابزار مورد نياز ديگر صندلي تعدادي و كنند رنگ را دفتر شد، خواهد تومان ميليون ۶ هزار تومان، مبلغ
ني بخرند. همان روز جمع بردار آقاي هاشمي به دفتر آمد تا هزينه نقاشي را برآورد كند. به اين ترتيب از 
مي زند. عالوه بر اين، آقاي اردهالي دو سند پيش فروش  رنگ را دفتر دارد و كرده شروع را كارش شنبه روز
۱۰۰ نسخه كتاب به آقاي مهندس عطارديان را برايم ارسال كرد كه من هم براي وي ايميل كردم. ديروز آقاي
خريد  ترتيب اين به داد. خواهد را پيشخريد مبلغ از تومان ميليون يك مبلغ كه گفت و زد زنگ عطارديان
- قطعي شد. است مالي وضعيت بدترين در ميدانم كه - عطارديان مهندس سوي از كتاب اين از نسخه ۱۰۰

مي دهم  ادامه وقت تمام تقريبًا نيز را كتاب مجدد ترجمه شد. خواهد داده انجمنها به قطعًا هم كتابها اين و
مي رسد كه زبان جديد ادبيات پارلماني شكل گرفته است. نظر به اما است كم كار پيشرفت سرعت هرچند

مشروح رويدادهاي باال و رويدادهاي حاشيه اي ديگر اين چند روز.

بدون هيچ نكته  جديد
از من  بود؟  از من پرسيد: سخنراني چطور  آزادگان  ايران تمام شد  وقتي نخستين سخنراني كانون معلمان 
و هم شايد ديگران نظرم را در اين زمينه  او هم بودم كرده فكر من بگويم. را نظرم بيرودربايستي كه خواست
و نقد صريح برنامه، توي ذوق برگزار نظرم صريح بيان ضمن داشتم تصميم دليل همين به پرسيد. خواهند
كنندگان نزنم. به همين خاطر، در يك جمله در پاسخ به سؤال آزادگان گفتم: براي من نكته ي جديدي نداشت.
و بررسي دارد. اما او در اين مورد چيزي از من نخواست.  نقد جاي اجرا شكل هم سخنراني، محتواي هم اما
اجماالً بخواهم يادداشت كنم: سخنراني بسيار اگر اما نشد. مطرح سخنراني محتواي مورد در بحثي نتيجه در
مي زد: همان ادعاهاي عنعناتي ما ذوق توي سخنران «ايروني» خصوصيات سخنراني، طول در و بود. عوامانه
- وسط سخنراني گرفته، ايرانيها از گفته چه هر هم افالطون اينكه جمله از خالي، تو ادعاهاي همان ايرانيها،
به ذهنم رسيد از سخنران بخواهم تا مرجع صحبتش در مورد افالطون را بگويد تا از ميان كتاب هاي افالطون
و به صورت آنالين در دسترس است پيدا كنم. با خودم گفتم: ول كن بابا- همان ذهن پرت  زبانها تمام به
و يكي به نعل زدن. بعد به خودم گفتم: در ميخ به يكي دوختن. هم به را ريسمان و آسمان و بافي پال و
جمهوري اسالمي به خصوص در دوران هشت ساله احمدي نژاد از استاد دانشگاه هاي جمهوري اسالمي كه

مي توان داشت. به نظرم محتواي سخنراني حتي ارزش  اين جز توقعي چه ميدهد دين شناسي جامعه درس
نقادي هم نداشت.

در چارچوب يك برنامه راهبردي
و جذابي كه  مهم مسائل تعداد كه دادم توضيح من شديم تنها خودمان آزادگان با و رفتند مهمانان وقتي اما
واقعًا زياد است. اما، معلمان ايران يا باشگاه معلمان ايران اول بايد هدف هاي راهبردي پرداخت آنها به ميشود
و فقط در چارچوب همان هدف هاي راهبردي سياست هايي براي اين سخنراني ها تدوين كند تعيين را خودش
و به عنوان نمونه به اين نكته اشاره كردم كه ادامه در كند. دعوت سخنران سياستها آن چارچوب در و كند
و نحوه ي تنبيه انضباطي دانش آموزان مدارس نيز يك نظر واحد ندارند. به روش مورد در حتي ايراني معلمان
مي دهند كه معلمان را بازي بدهند. رفتار دانش آموزان در مدارس اجازه خودشان به دانشآموزان خاطر همين
و دبيرستان ها با معلمان خودشان شرم آور است. به همين خاطر شايد يكي از مسائلي كه معلمان به عنوان
يك پروفشن بايد به آن بپردازند همين است. در نتيجه اگر اين مسأله به عنوان يك مسأله راهبردي تعيين
و دعوت كرد.  شناسايي زمينه اين در تحقيقي كار يك چارچوب در را سخنرانان ميتوان صورت آن در شد،
و از افراد خواست كه روش اعمال تنبيه هاي انضباطي در ساير داد سازمان را تحقيقي كارهاي ميشود حتي

كشورها را بررسي كنند و نتايج اين بررسي ها را در اين نشست ها ارايه دهند.
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كد اتيكز معلمان
يكي ديگر از موضوع هايي كه به عنوان نمونه به آن اشاره كردم كد اتيكز معلمان بود. براي آزادگان توضيح 
دادم كه چطور به عنوان نمونه كد اتيكز ۱۰۰ هزار معلم پيش دبستاني طي ۵ سال در اياالت متحد آمريكا 
و چطور اين روند بر اساس موقعيت هاي اتيكال مهمي مثل تعارض بين خواست والدين براي  شد تدوين
رسيد، نتاييج چه به و شد مطرح خواب به بچه نياز و كودك مهد در بچههايشان نيمروزي خواب از جلوگيري
سعي كردم توجه آزادگان به به اين مسأله مهم جلب كنم. بعد نتيجه گرفتم، اگر تدوين كد اتيكز معلمان نيز به
و برنامه هاي پژوهشي  سخنرانيها صورت آن در شد، تعيين معلمان باشگاه براي راهبردي موضوع يك عنوان
مي كنم اين ايده ها براي آزادگان فكر شود. منجر مشخصي نتايج به و شود برگزار راستا همين در بايد نيز
و نگاهش را به افق هاي كنم پيشنهاد او به نيز ديگر موضوع يك تا آمدم ذوق سر دليل همين به بود. جالب
دور جلب كنم. برايش توضيح دادم به نظرم يك موضوع مهم ديگر نيز نقش باشگاه معلمان در اينترنتي كردن

مدارس كشور است. 

جامعه شناسي دين در چارچوب نيازهاي راهبردي
و تنها شدم، از زواياي مختلف به ين رويداد فكر كردم. به نظرم رسيد جامعه شناسي دين  رفت آزادگان وقتي
و حتي اگر بود شده انتخاب هم موضوع اين اگر حتي نتيجه در است. مهم موضوع يك خود خودي به هم
و سخنراني جهت بايد بود، شده دعوت سخنراني براي هم اتفاق و شانس حسب بر آزادگان داريوش آقاي
مي شد. در ادامه همين خيالبافي ها بود كه به تنظيم معلمان راهبردي سياستهاي چارچوب در آن موضوع
مي كردم كه در ابتداء مبرم ترين جنبه ي مسأله را از نگاه نگاه قضيه به طور اين بودم من اگر رسيدم: نتيجه اين
مهم ترين جنبه كدام مي پرداختيم. از خودم سؤال كردم كه در اين زمينه جنبه آن به و ميكردم تعيين معلمان
يك و بال دادم تا خيال بافي كند: پر ذهنم به عرصه اين در بعد معلمان. و دين بود: روشن پاسخم است؟
گروه كه قدرت سياسي را قبضه كرده اند، با دين به مثابه وسيله اي براي حفظ قدرت خودشان به هر قيمت

سوء استفاده مي كنند. در اين شرايط هدف سياسي معلمان چه مي تواند باشد؟

معلم به مثابه يك پروفشنال
طبعًا معلمان نظرات مذهبي متفاوتي دارند. اما بايد بر سر اين اصل توافق كنند كه مدارس دولتي بايد سكوالر 
و غيرديني باشود. معلم آخوند يا كشيش يا خاخام نيست. هدف معلم تربيت يك بچه شيعه يا بچه سني 
نيست. هدف معلم تربيت شهروند است كه به عنوان شهروند بايد يك آزاد انديش باشد. در نتيجه، وقتي
مي كنند كه حكومت ديني حاكم است، يك هدف راهبردي معلمان  فعاليت و زندگي جامعهاي در معلمان
سازمان هاي حساس  و  مهم بسيار نقش كه اينجاست در و است. حكومت سازي غيرديني براي تالش
و در همين جاست كه حتي اگر موضوعي مانند جامعه شناسي دين نيز مطرح مييابد. معنا معلمان پروفشنال
پروفشنال، فعال يك عنوان به ميكنند، اتخاذ رويكردي چنين كه معلماني نتيجه، در ميكند. پيدا جهت ميشود
بايد در پي غيرديني كردن مدارس غيرديني باشند. بايد بكوشند دانش آموزان را از شر آموزه هاي يك دين
و بايد از آزادي انديشه در جامعه نيز دفاع كنند. در نتيجه بايد  دارند حق معلمان هرچند كنند. خارج خاص
و تبليغ حق از بايد كنند. دفاع هم مختلف اديان نهادهاي انواع وجود از بايد و كنند. دفاع نيز دين آزادي از
و هستند سياسي امور اين تمام ديني حكومت يك تحت اما كنند. دفاع نيز جامعه در مختلف اديان ترويج

سياسي خواهند بود.

بعد به نظرم رسيد اين ها نكاتي نيست كه بشود به صورت علني با معلمان در ميان گذاشت. به عالوه، از نظر 
شكل كار هم بهتر است با توجه به ساختار قدرت در ميان معلمان عمل كنم. به اين معنا كه اين نكات را به 
و فقط با برخي از معلمان در ميان بگذارم تا آنان اين خطوط را در صورتي كه  برخي با خصوصي صورت
و عده اي هم اين خط ميدهم خط دارم من كه نشود ايجاد آنان ميان در احساس اين و كنند ترويج پسنديدند

را دنبال مي كنند. برعكس، بايد به نحوي عمل كنم كه تصور شود خودشان به اين نتايج رسيده اند.

نكته بعدي تأكيد بر جنبه هاي مثبت اقدمات آنان است. با اين رويكرد، حتي در سخنراني دكتر آزادگان نيز 
و برجسته كرد: نگاهي غيرتعصبي به تمام اديان كه سرانجام به سكوالريزم  يافت ميتوان را خوبي نكات
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منجر مي شود.

حضور كانون معلمان
آقاي  در حاليكه  است.  معلمان  كانون  دبيركل  بود. وي  باغاني  آقاي  مهمانان سخنراني روز جمعه  از  يكي 
هاشمي دبيركل سازمان معلمان. آقاي بهشتي هم كه تا كنون چند بار در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت 
شركت كرده است رئيس هيأت مديره كانون معلمان است. اين دو نفر به ۵ سال زندان محكوم شده بودند 
مي رفتند. اما آقاي هاشمي در  زندان به بايد و بود شده اجرايي تجديدنظر در تأييد از بعد آنان حكم اخيرًا كه
۱۸ جلو اجراي حكم اين دو نفر ماده نشست روز پنجشنه توضيح داد كه رئيس دادگستري تهران با استناد به
و وقتي هنگام ورود او به سالن يكديگر  شدم خوشحال خيلي باغاني آقاي ديدار از نتيجه در است. گرفته را

را بغل كرديم زير گوش او زمزمه كردم كه شكست خوردند.

پرسيد.  من  از  دفتر  وضعيت  مورد  در  سخنراني  از  بعد  كه  است  اين  مهم  نكته  باغاني  آقاي  با  ارتباط  در 
برايش توضيح دادم كه قرار است دفتر به دبيرخانه انجمن هايي بدل شود كه به عنوان كارگاه هاي آموزشي 
مي شوند. به عالوه،  بدل پارلمان قانون قواعد ترويج براي دائمي سازمانهاي و انجمنها به و ميافتند راه به
مي توانند از امكانات اين دفتر استفاده كنند پيروي قواعد اين از ميگيرند تصميم كه نيز ديگري سازمانهاي
كنند. چون من در نظر دارم بين تمام تشكل هايي كه به قانون پارلمان باور دارند شبكه سازي كنم تا با هم
و از من پرسيد كه آيا كانون  كرد استقبال ايده اين از غاني با كنيم. ترويج ملي سطح در را قواعد اين بتوانيم
مي توانند از امكانات دفتر استفاده كنم؟ پاسخ من معلوم بود. به عالوه، برايش توضيح دادم كه هم معلمان
و از او كردهاند. برگزار دفتر اين در هم نشست چند كنون تا و است تأسيس دست در هم معلمان باشگاه
و به مناسبت روز اخيرًا كه نيز معلمان كانون ميكنم فكر ترتيب اين به نميكنيد؟ مشاركت شما چرا پرسيدم
جهاني معلم يك بيانيه هم داده بودند، نشست هاي خودشان را در دفتر كادرها برگزار خواهند كرد. براي آقاي
و براي نشست هاي بزرگتر  كرد برگزار جا همين ميشود را نفر ۳۰ باغاني توضيح دادم كه نشست هاي حدود

نيز جاهايي را پيدا خواهيم كرد. 

شروع نقاشي دفتر كادرها
و ساختمان  شد وارد ساختمان نقاش عنوان به هم هاشمي آقاي برادر كه بود جمعه روز سخنراني وسط در
- نقاشي دفتر را آغاز كرده است. با او روابطي دارم كه جاي طرح شنبه - روز آن فرداي از و كرد ورانداز را
و خاك گرد ذره يك حتي مرد اين نقاشي، دست در ساختمان يك از تصورم برخالف اما نيست. اينجا آن
مي كند. تميز مدام را كار فضاي كار، ضمن و است جارو و فرچه دستش يك در هميشه و نميكند ايجاد هم
كم ترين كه ميكند كار طوري هاشمي آقاي بودهام، هم ساختمان نقاش روزگاري كه خودم كار روش برخالف
مي شود من هم كار ترجمه نقاشي دارد دفتر اينكه ضمن نتيجه، در نشود. فراهم خانه ساكنان براي مزاحمت

را با سرعت و بدون وقفه ادامه مي دهم.

پيش خريد ۱۰۰ نسخه
كتاب ها بود. به من گفت با هم سر  ديروز آقاي مهندس عطارديان زنگ زد. موضوع صحبت قيمت پشت جلد
جواب هاي من قابل پيش بيني است: من نقشي ندارم. به عنوان مترجم  ۳۰ هزار تومان قيمت توافق كرديم.
مي گيرم كه با توجه به اين همه زحمت بيشتر به يك شوخي شبيه است. ناشر هم به دليل افزايش مزدي
اچ تي ام ال آن به صورت متن است قرار عالوه، به است. كرده تجديدنظر قيمت در امسال تا پارسال از قيمتها
پي .دي.افي آن هم رايگان ارايه خواهد متن و است شده منتشر هم كنون تا و شود منتشر سايت در رايگان
شد. در هر حال، حرف آخر عطارديان اين بود كه يك ميليون تومان بابت پيش خريد ۱۰۰ نسخه كتاب با
و ۱۰۰ نسخه از كتاب خالصه به قيمت ۸ هزار تومان  تخفيف درصد ۳۰ و جلد پشت تومان هزار ۳۰ قيمت
مي پردازد. از او تشكر كردم. اين كتاب ها را قطعًا طي مراسمي به انجمن ها جلد پشت تخفيف درصد ۳۰ با و

اهداء خواهد كرد و اين يك حركت بسيار ارزشمند است.
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حواشي ماجراها
مي كردم. در  تصور كه است چيزي آن از بيشتر خيلي غلط جمالت ميبرد. وقت خيلي ترجمه بازنويسي كار
مي شوند. با توجه به حجم كار باقي مانده از بسياري كارهاي ديگر زده ام ترجمه نو از جمله به جمله نتيجه
كه كار خيلي عقب نيافتد. هرچند تا همين جا هم از وعده هايي كه داده ايم عقبيم. اميدوارم تجربه هايم در اين
و توسعه ادبيات پارلماني را روزي بنويسم. اين روزها كه فرصت اين  سخت زمينه در خصوص به زمينه،

كار را ندارم.

و از راننده اش خواستم به او بگويد تا با من تماس بگيرد. هنوز تماس نگرفته  زدم تلفن عبدالحسيني آقاي به
و شوراياري ها معلمان بين شبكه ايجاد و انجمن ساختن روند در شركت براي كارشناسان از دعوت است.

كار بسيار جالبي است كه دير مي شود اما فراموش نخواهد شد.

نمونه هايي از تغيير رويكرد و رفتار
و از جمله پيش نويس صورتجلسه  آمد اينجا به پنجشنبه عصر كردم. صحبت هم كمال حسيني آقاي با ديشب
مي كرد كه پيشنهاد داد به نقل سماطي همايون قول از ديشب داد. من به تصحيح براي را گاوپروري مجمع
مذهبي، مجمع را عقب بياندازيم. اما آقاي حسيني كمال اعياد از يكي روزه سه تعطالت شدن همزمان خاطر
و من با استناد به قواعد قانون پارلمان كرديم بحث هم با كمي هم مسأله اين حول نميشود. كه كرده استدالل
حرف هاي آقاي حسيني را تأييد كردم: اينكه مجمع را بدون رعايت قواعد مربوطه نمي توان تعطيل كرد. در
و بعد بايد تجربه شود تا قواعد را طبق همان  نرسد. نصاب به اگر حتي شود برگزار قرار طبق بايد مجع نتيجه
و تغيير بدهيم. توسل به هر روشي غير از اين بازي كردن با قانون است. كنيم اصالح شده پيشبيني قواعد
و ساير دوستان در مجمع گاوپروري من، مانند افرادي براي پژوهش قابل تجربهاي اين و كرد. قبول حسيني
مي شود. رفتار آقاي هاشمي نقاش نيز عضو آن تبع به هم رفتارمان و ميشود عوض رويكردمان چطور كه

نمونه ديگري است از اينكه چطور روش هاي كار نيز به اين ترتيب عوض مي شود.

باشد، ديگر به خاطر ندارم. پس به اين  داده رخ كادرها جنبش با ارتباط در هم ديگري رويداهاي اگر حتي
مي دهم تا بعد. (اردكم تخته اي را كه به عنوان مانع جلو در ورودي از حياط به سالن گذاشته ام خاتمه نوشته

انداخته است و وارد سالن دوم شده است و غارغار مي كند. مي روم تا كمي با او صحبت كنم).
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۱۶ مهر ۱۳۹۲ سه شنبه
مهندس رفتم.  رضا  مسجد  به  عطارديان  مهندس  آقاي  خواهر  برادر  ختم  مراسم  در  شركت  براي  ديروز 
مي شناسم. به نظرم بسياري از جلوه هاي مثبت تمدن ايراني  من كه است انجمني فعال حرفهايترين عطارديان
مي توان ديد. اكثريت قريب به تمام كساني هم كه به مجلس ختم آمده بودند از دوستان مهندس او وجود در را
و ميشناختم نزديك از را آنان از بسياري خاطر همين به بودند مختلف عرصههاي در انجمني فعاالن از و
و نجفي شهرياري مهندس بودم. ديده مختلف انجمنهاي مجامع در را آنان بود. آشنا برايم نيز بسياري چهره
سهي هم آمده بودند. بعد از سخنراني كوتاه مهندس عطارديان در معرفي جنبه هاي مثبت شوهر خواهرش
و  شهرياري مهندس مسجد از خارج كردم. خداحافظي او از كرد، بررسي را او زندگي خيامي رويكرد با كه
و زديم. گپ كادرها مورد در نفر دو اين با و پيوستم آنان به زدهبودند. حلقه ديگر نفر چند و سهي نجفي

همين عاملي شد كه خاطرات امروز را بنويسم.

بازتاب سخنراني نتانياهو
بي بي سي فارسي چه بازتابي داشته است. وقتي سه نفره  با او مصاحبه و نتانياهو سخنراني بدانم بودم مايل
و آيا مصاحبه او را ديده اند؟ همين سؤال به بحث هاي خواندهاند؟ را نتانياهو سخنراني متن آيا پرسيدم شديم

سياسي بي نتيجه اي دامن زد.

مي كنم  دنبال من كه زباني فارسي سايتهاي در هم و اسرائيلي سايتهاي در هم نتانياهو مصاحبه و سخنراني
بازتاب متفاوتي داشته است. آن بخش از صحبت هايش كه از تمايالت خفته جوانان صحبت كرده كه با تداوم
اين حكومت براي هميشه سركوب خواهد شد، بازتاب منفي گسترده اي در ميان مخاطبان جوان ايجاد كرده 
است. نتانياهو از جمله از محدوديت جوانان در پوشيدن جين صحبت كرده است. واكنش جوانان اين بوده 
مي شود از  را سخنراني اين به واكنشها و نتانياهو سخنراني نداريم. محدوديتي جين پوشيدن در ما كه است

صرف نظر مي كنم. به موضوع ما نحن و فيه ارتباطي ندارد. آن زواياي گوناگون تحليل كرد. اما از

مي كردي! خودت بايد پيگيري
از شهرياري در مورد تداوم كارگاه آموزش دستورنامه رابرت در آرياكيان پرسيدم. جواب داد خودت بايد 
مي كردي! از اين پاسخ حيرت نكردم. با سبك مديريتي او آشنا هستم: آتش افروز! همين كه آتش تازه اي  دنبال
مي كند. او ايده درخشانش را اعالم كرده است. بقيه امور ديگر چندان ربطي به او كفايت برايش انداخته راه به
نخواهد داشت. برايش توضيح دادم: قرار شد قبل از ادامه نشست ها يك جلسه دو نفري با هم داشته باشيم تا
و هنوز هم نتظر  كنم. ريزي برنامه توضيح آن طبق من و بدهي توضيح را كارگاه اين برگذاري از هدف شما
بي توجهي كامل تأييد كرد. به نظرم رسيد اگر قرار است چنان كارگاهي برگزار شود با هستم. نشستي چنان
و نقاشي ساختمان هستم. بدون هيچ ترجمه گرفتار سخت فعًال كه هم من اما باشم. قضيه پيگيري بايد خودم

تصميم ذهني مشخص موضوع را رها كردم.

و تجهيز ساختمان با هزينه معلمان هم حرف زدم. به من سفارش كرد  ساختمان نقاشي مورد در شهرياري با
هر وقت موضوع افزايش تعداد صندلي ها مطرح شد با من هم صحبت كن تا تعدادي صندلي به دفتر بدهم.
اصًال به اين موضوع فكر هم نمي كرد كه بعد از  و نگرفت را كارگاه سراغ اصًال كه است جالب كردم قبول
مي شدم به او گفتم اگر روز جدا او از وقتي است. شده چه مجمع سرنوشت مجمع تعويق پيشنهاد تصويب
۲۸ مهر كه مجمع بايد برگزار شود دفتر هنوز در دست نقاشي بود، مجمع را در دفتر آريا كيان بگذاريم؟ قبول
احتماًال بد جوري نبود. خبري پارلماني عرف قواعد ترويج براي او هيجاني و پرشور پيشنهادهاي از كرد.
گرفتار خرابي هاي اوضاع مملكت است كه بتواند به اين حرف ها هم فكر كند. وقتي از او در مورد تعطيلي
محدوده اي اين خبر منتشر شده  چه تا و شنيدهام كي از را خبر بداند كه بود كنجكاو خيلي پرسيدم آرياكيان
و من هم گفتم كه مهندس رزم خواه گفت. اين دو با هم خيلي رفيق بودند. با هم شريك كرد اصرار است.
و اكنون از هم جدا شده اند. سعي كردم واكنش او به اين خبر نرسيد نتيجه به مشاركت اين اما شدند. هم
را دريابم. تعجبي نكرد. برايش توضيح دادم كه مهندس رزم خواه به عنوان شاهدي بر مشكالت كشور به
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اين خبر اشاره كرد. به نظرم كمي خيالش راحت شد. در تأييد ادامه داد كه از آغاز سال جديد آرياكيان هيچ
و  كسب راهاندازي دنبال حاال ظاهرًا كردم. تعطيل را آن موقتًا مييافت؟ ادامه بايد چرا است. نداشته فروشي
و او هم توضيحي نداد. در دفتر آرياكيان ندادم نشان كنجكاوي من است. جديد قلمروهاي در جديد كارهاي

به كاركنانش كه از او حساب مي برند دستور داد من را به دفتر كارم برسانند و رساندند.

و از اعضاي فعال اتاق بازرگاني  (كعاصكا) ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون بازرس سهي نجفي
ايران است. در مجمع كعاصكا قرار گذاشتيم به دفتر كادرها بيايد تا قانون پارلمان را برايش معرفي كنم. از
او پرسيدم چه شد؟ باز هم گفت: آيا تلفن ات عوض نشده است؟ گفتم: نه. گفت: بسيار خوب. پس حتمًا 
و تا آخر هفته آنجا بماند. به او گفتمم: همين  برود سمنان به ما از شدن جدا از بعد بود قرار روز آن ميآيم.

حاال به دفتر من برويم و از آنجا به سمنان برو. گفت: براي بعد. گفتم باشد.

مي كنم. اوضاع مملكت رو به راه  دفتر تجهيز و كتابها سازي آماده صرف را مفيدم وقت تمام روزها اين
بي اعتبار شده است. مخالفان بهبود رابطه با روحاني پوچ» «حرف - نتانياهو قول به - زودي همين به و نيست
ال از همه اين با برد. سؤال زير را او اعتبار آشكارا كه هم خامنهاي و كردهاند بلند حسابي را صدايشان آمريكا
مي توان دريافت روحاني هم ماري است افعي شده كه نمي شود پرونده اش ميشوند افشاء كه اسنادي الي به

را به اين سادگي ها مختومه اعالم كرد. بايد ديد چه مي شود.
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۱۸ مهر ۱۳۹۲ پنجشنبه
ديروز ترجمه نهايي فصل هشتم كتاب را كه در مورد پيشنهادهاي ضمني است براي سعيد اردهالي ناشر 
و علي اكبر عبدالحسيني دبير ستاد اجرايي شوراياري هاي شوراي اسالمي تهران كه ۴۰۰ نسخه از كتاب را 
اين با  اگر  و است. كتاب فصلهاي طوالنيترين و دشوارترين فصل اين كردم. ارسال كرده، پيشخريد
و بايد به كارهاي ديگرش برسم. ميشود تمام اصلي كتاب نهايي ترجمه ديگر هفته دو يكي بروم جلو سرعت
تا كنون اين دو نفر هيچ نظري در مورد ترجمه نداده اند. شايد حتي آن را نخوانده باشند. به همين خاطر در
نامه ديروز براي آنان نوشتم كه اگر قرار است در مورد ترجمه يا شيوه نگارش آن مطلبي بگويند، اآلن وقت 

آن است. 

وضعيت مملكت
و كابيته نسبتًا خوبي كه تشكيل داده، همچنان رو به قهقراست.  روحاني انتخاب رغم به مملكت وضعيت
و خوش فكر سر قوي و نفس تازه نيروي يك كشور افق در اينكه به نسبت را ناظري هر شرايط مجموعه
و نشريات از برخي كه خواندم اسرائيليات در ديروز ميكند. نااميد بدهد نجات را كشور بتواند كه برآورد
و آمريكا جدي غرب با توافق رسيدن در ايران كلي طور به و روحاني كه بودند داده نظر آمريكايي منابع
مي رود. ظاهرًا طرف ايراني به جلو سرعت با و غيرعلني صورت به آمريكا دولت با گفتگو حتي و هستند
اين نتيجه رسيده، در شرايط فعلي دست از ساختن بمب بردارد زيرا تا همين جا به اندازه كافي جلو آمده كه
و به سرعت به بمب دست خواهد يافت. پس بهتر  كند شروع را كار دوباره ميتواند خواست دلش هرگاه
۲۰ درصد، حتي به خارج است آنقدر امتيار بدهد تا تحريم ها را بردارند. بستن فردو، متوفق كردن غنيسازي
و خارج  تحريمها كامل حذف تا آمدن كوتاه خالصه و شده، غني درصد ۲۰ از كشور ارسال كردن اورانيوم
نرمش هاي قهرمانانه، صرف از اينكه واكنش نيرو هاي داخلي  كردن پرونده از شوراي امنيت. اما به رغم اين
و اطالعات اسرائيل با صدور اطالعيه اعالم كرده كه اين حرف ها  راهبردي وزير بود، خواهد چه مخالف
مي خواهد از انرژي اگر و شود جمع بايد كلي طور به ايران اتمي برنامه كه كرده تصريح و است. «جوك»

هسته اي استفاده صلح آميز ببرد بايد روشي مانند روش كانادا و مكزيك را پيش  بگيرد.

و غرب براي مصالحه  ايران سويي از ميرسد: خود مرحله پيچيدهترين به هستهاي وضعيت ميرسد نظر به
و اين امكان دور از دسترسي نيست كه با شرايطي كه وصفش آمد توافقاتي حاصل شود. اما ميشوند آماده
مي كنند. آن هم نه صرفًا به خطر احساس ايران عليه تحريمها حذف از شدت به اسرائيليها ديگر، سوي از
و احتمال حمله نيروي هاي جهادي به حزباهللا از ايران حمايت خاطر به حتي بلكه هستهاي، مسائل خاطر
اسرائيل. ديروز وزير دفاع اسرائيل در سخنراني خودش سناريو هاي احتمالي حمل نيروهاي جهادي اسالمي
و جنوب بيروت  غزه، نوار سينا، صحراي از اسالميها حمله سناريو، آن در بود. كرده تشريح را اسرائيل به
و يك حمله سايبري گسترده خيال پردازي شده اسرائيل نيروي مشترك ستاد به موشكي حمله يك با همراه
مي رسد در نظر به بود. شده ديده رنگ پر بسيار - طبعًا - ايران و حمالس و حزباهللا نقش سناريو اين در بود.
حاليكه ارتش هاي كشورهاي همسايه اسرائيل در شرايطي نيستند كه بخواهند به اسرائيل حمله ي ديگري مثل
و در اين سناريو ها ايران مهم ترين  دارند بااليي اجراي احتمال مذكور سناريوهاي اما بكنند، كيپور يوم حمله
و از شده گرفتار رينگ كنج كه را ايران كه هستند اين دنبال اسرائيليها چشمانداز، اين با ميكند. ايفاء را نقش
و در حاليكه در آستانه فروپاشي اقتصادي است، براي دادن امتيازهاي نسبتًا بزرگ آماده مفرط ضعف موضع
و اگر هم زورشان سازند. خالي نيز اتم بمب ساختن احتمالي ظرفيتهاي از كلي طور به تا وادارند ميشود،
به دنيا نرسد كه چنين سياستي را به ايران تحميل كنند خودشان به ايران حمله كنند. در اين صورت چه خواهد
و يا به هردو؟ در هر  آمريكا؟ به يا ميكند؟ حمله اسرائيل به واكنشي؟ چه ميدهد؟ نشان واكنش ايران شد؟
و ايران شود برداشته تحريمها وقتي تا است اسرائيل نفع به بيشتر ضعف شرايط اين در ايران واكنش حالت،

قوي تر دست به اين حمله هاي احتمالي بزند. از موضع

و اوباما براي  روحاني تالش رغم به كه ميرساند اينجا به را ناظر خيالباقيها اين مجموعهي حال، هر به
و مراكز اتمي ايران را به طور كلي سايتها برقآسا حمله يك در كه اسرائيليهاست نفع به توافق، به رسيدن
و حمله به نيروهاي نظامي واكنش نوع هر چون بكند. نميتواند كاري هيچ ايران صورت اين در كنند. تخريب
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مي تواند به جنگي منجر شود كه ايران برنده آن نخواهد بود. خارج شدن ايران از ان.پي. اسرائيل و آمريكا
محاصره را تنگ تر خواهد كرد. به عالوه اگر ايران همين مقدار غني سازي را هم حفظ كند، حلقهي هم تي
مي كنم خط جديد اسرائيلي ها فكر مجموع در كرد. خواهند دنبال را خط همين نيز منطقه كشورهاي ساير
صلح آميز آنطور كه در كانادا جريان دارد، ايران را باز هم در موضع در پيشنهاد كردن روش استفاده از انرژي

اسرائيل، آن  و ايران با كانادا رابطه به توجه با كرد پيشبيني ميشود كه خصوص به انداخت. خواهد ضعف
ظاهرًا آن روش دوگانه دهد. قرار ايران اختيار در سهولت به را روش اين است حاضر كه كند ادعا كشور
جنبش با مباحث اين ارتباط است. شده استوار هستهاي انرژي از صلحآميز استفاده جهت در فقط و نيست
كادرها چيست؟ معلوم است. اينكه مملكت در اين شرايط بحراني چه مسيري را انتخاب كند يا چه مسيري
جنبش كادرها نيز از اين تأثير  گذاشت. خواهد تاريخي تأثير ما تك تك سرنوست در شود تحميل مملكت به

متأثر خواهد شد.

امتناع از عيادت با عيسي سحرخيز
عيسي سحرخيز يكي از ازادگان شدن اخير است. با او براي نخستين بار وقتي ديدار داشتم كه به نشست هاي 
تأسيسي حجم دعوت شدم. اين نشست ها براي ايجاد سازماني پوششي براي «جمايت از جامعه مدني» -حجم 
مي شد. ابتدا در دفاتر سازمان هاي مختلفي كه در ايجاد آن دست داشتند، اما بعد فقط در دفتر من  تشكيل -
و كامل شكست به كه سادگي اين به سازماني ايجاد براي ساله ۲ حدود برگزار شدند. داستان اين تالشهاي
سازمان  هاي عضويتي  ايجاد در ايرانيها ما ناتواني از چشم آب پر داستان يك انجاميد، آن اعضاء پراكندگي
مناسبت، به و يادداشتها همين در كوشيدهام من هرچند نشود. هم روايت هرگز شايد كه است غيردولتي و

به گوشه هايي از آن تجربه تلخ اشاره كنم.

عيسي سحرخيز  مجموعه آن اعضاء پيگيرترين و شجاعترين و صميميترين، جديترين، از يكي حال، هر به
مي گذاشتم احترام او به قلبًا هميشه و شدم سحرخيز عيسي شيفتهي من عالي، خصوصيات همين خاطر به بود.
كم ترين توجه را نشان رابرت دستورنامه قواعد به مجموعه آن در كه كساني از يكي همه، اين با ميگذارم. و
و به شد بدل قواعد اين ترويج كليدي حاميان از يكي به كه سلطاني عبدالفتاح برخالف درست بود. او داد
مي خواستيم نخستين سازمان دائمي را براي ترويج اين كه بود نفرهاي پنج اصلي هستهي عضو خاطر همين
تقريبًا هر روز به عيادتش بود بستري سينا بيمارستان در درمان براي وقتي و شد دستگير كه كنيم ايجاد قواعد
زمان، عيسي هم در همان در اما ميكرد. تشويق قواعد اين فراگيري به را عدهاي مالقات هر در هم او و رفتم

بيمارستان بستري بود اما به عيادت او نرفتم. چرا؟

مقاسيه عيسي و سلطان
خانم نقي ئي زنگ زد تا خبر بدهد كه نشست عصر روز چهارشنبه آنان در دفتر منتفي  كه سهشنبه روز عصر
شده است، از او پرسيدم: آيا به خاطر ادامه كار نقاشي در دفتر است كه نشست خودشان را منتفي كرده اند؟
مي خواهند به عيادت عيسي در منزلش بروند. اظهار عالقه كردم كه من هم با آنان بروند. قرار  نه. داد جواب
و من هم همراه آنان به ديدار اين عيسي برويم. اما ديروز كه نشاني منزل عيسي را كنيم هماهنگ فردا شد
و به عيادت حرفي. نه و زدم زنگي نه ديگر برسانيد. او به را من سالم لطفًا گفتم: جواب در زد پيامك برايم
مي توانم فهرست كنم: از شديد شدن درد مفصل ران كه را داليل از بااليي بلند فهرست چرا؟ نرفتم. عيسي
و رفت ماشين كرايه از حتي ميشود سبب كه خرابي مالي وضع تا است، گرفته من از را رفتن راه توان ديگر
و كم عالقگي به قاطي كتابها سازي آماده ضرورت تا كنم، جويي صرفه گيشا خيابان در عيسي منزل به آمد
شدن با اين جور فعاليت هاي رسانه اي. اما يك دليل به نظرم بيشترين تأثير را در اين تنبلي ايفاء كرد: واكنش
بي صبرانه انتظار آزادي عبدالفتاح  حاليكه در و خاطر، همين به مدت. بلند و جدي كار به عيسي هواي به سر
مي روم، اما انگيزه ام به مالقات با ساير زندانيان آزاد عيادتش به شود آزاد اينكه محض به و ميكشم را سلطاني

شده آنقدر نيست كه از اين خانه بيرونم بكشد.

دستورنامه رابرت در گاوداري
ديروز رويداد ديگري نيز رخ داد كه ارتباط نزديكي با جنبش كادرها دارد: متن صورتجلسه نشست اخير 
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و از طريق كردم تصحيح بود گذاشه اختيارم در تصحيح براي كمال حسيني محمود كه را سهامداران مجمع
و همايون هر دو از نيروهاي سياسي اين محمود كند. ارسال اعضاء ساير براي تا فرستادم حسيني براي ايميل
چپ) بوده اند. اما قرائت با (البته دموكراتيك مناسبات ترويج و بسط دنبال جدي طور به كه هستند مملكت
و چه بسا حتي اعتقادي ندارند. را فراخوان يك يا صورتجلسه يك تنظيم براي اوليه مهارت اينها از كدام هيچ

هم به ضرروت انجام درست اين كارها ندارند.

و مقايسه اين شكل رفتار با آنچه كه در كتاب  آنان، سازماني جمعي فعاليت جريان در ايرانيها رفتار در تأمل
مي كند كه اگر با قواعد دستورنامه روشن را زيادي بسيار چيزهاي من براي است، آمده رابرت دستورنامه
رابرت آشنا نبودم، حتي متوجه اين نكات نيز نمي شدم. ممكن است فردي از كشورهاي در حال توسعه، بعد
و از اين طريق  كند مقايسه يكديگر با را جامعه دو اين كه بيابد را امكان اين يافته توسعه كشور يك به سفر از
به شناخت واقعيت هاي جالبي برسد. براي من مطالعه دقيق دستورنامه رابرت اين امكان را فراهم ساخت تا
بتوانم رفتار اجتماعي ايرانيان را در سطح عميقي كه شايد با چشم غيرمسلح قابل رؤيت نبود، با رفتار مردم 
و قانون عرفي پارلمان سازمادهي  سنت طبق را خودشان سازمانهاي كه دموكراتيك فرضي كشور يك در
مي شود كه بدون آن آشنايي ممتنع منجر خصوصياتي شناخت به كه است مقايسه اين كنم. مقايسه ميكنند،

مي نمود. از اين زاويه است كه با عالقه،  رفتارهاي دوستان در گاوداري را دنبال مي كنم.

اشكاالت صورتجلسه
و جالب است كه آقاي  نداشت. هم را حداقلها بود كرده ارسال برايم حسيني آقاي كه آنچه زوايه، اين از
و كارش را نبود هم چالق و چرت متن همين تهيه به قادر حتي است، مجموعه رسمي منشي كه سماطي
براي محمود و  كردم بازنويسي ووردي فايل يك در را متن اين حال، هر به ميدهد. انجام دارد محمود
مي دانم به اين دليل كه رويدادها را در خاطر ندارم، نمي توانستم صورتجلسه را از خودم حاليكه در فرستادم.
نظر محتوا درست تصحيح كنم. به همين خاطر تصميم گرفتم از اين پس رويدادهاي مجمع گاوداري را هم با

دقت بيشتري يادداشت و دنبال كنم تا بتوانم رفتار مردم در اين عرصه را بهتر بفهمم و تحليل كنم. 

و فراخوان نشست بعدي را نيز برايم ارسال  زد زنگ حسين محمود صورتجلسه اين ارسال از بعد حال، هر به
كرد. متن اين دو سند را در ادامه وردار بذار مي كنم:

۲۷ شهريور ۱۳۹۲ صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ
 ۲۷ مجمع عادي سه ماهه سهامداران شركت گاوپروري (با نام موقت دمزآباد) ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه
و  كمال محمودحسيني حسيني، داود تاجيك، عباسعلي آقايان حضور با و دامداري محل در شهريور ۱۳۹۲

مسعود كرامتي تشكيل شد. 

مصوبات
۱. در غياب آقاي همايون سماطي، آقاي محمود حسيني كمال به عنوان منشي موقت انتخاب شد.

۲. در ابتداء صورتجلسه اجالس قبلي قرائت و با تصحيح هايي تصويب شد.
در  رأي  بدون  و  ناظر عضو عنوان به تاجيك رضا حميد آقاي حضور بر مبني حسيني داود پيشنهاد .۳

اجالس هاي مجمع بدون مذاكره به تصويب رسيد. نشست هاي علني
در پي اين تصميم، رئيس جلسه از مديرعامل مؤسسه خواست تا وي را براي شركت در اجالس آتي دعوت 

كند. 
۴. پيشنهاد همراه با اخطار قبلي آقاي محمود حسيني كمال مبني بر اصالح ماده ي مربوط به زمان برگزاري 

مجامع شركت از «هر سه ماه» به «هر يك ماه» با ۴ رأي موافق و بدون رأي مخالف به تصويب رسيد.
در پي تصويب اين تصميم، مجمع عادي بعدي در آخرين چهارشنبه مهر ماه برگزار خواهد شد. 

۵. اين پيشنهاد نيز به تصويب رسيد كه فراخوان مجامع عادي دست كم يك هفته قبل از زمان برگزاري كتبًا 
به اعضاء اعالم شود.

۶. پيشنهاد آقاي محمود حسيني كمال مبني بر تشكيل كميته اي سه نفره با رياست آقاي محمود حسيني كمال 
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و تشكيل مالي امور آئيننامه نويس پيش تدوين براي تاجيك عباسعلي و سماطي همايون آقايان عضويت و
و بدون رأي مخالف به تصويب موافق رأي ۴ با آئين نامه پيشنهادي به مجمع آتي، و پيشنويس گزارش ارايه

رسيد.
۲۶ مهر ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد.  ۱۱ خاتمه يافت. مجمع بعدي روز چهارشنبه ساعت جلسه در

منشي موقت: محمود حسيني كمال 

۹۲ به روايت آقاي حسيني: ۲۴ مهر اين هم فراخوان نشست آتي در روز چهارشنبه

1 - دستور العمل مالى تنظيمى گروه 3 نفره . 
. 2 - =       =    تغيير جلساتى از مجمع عمومى كه با تعطيالت همزمان مى شود

. 3 - =      =    براى خروج و ورود شركا مشاركت

منشى جلسه - 17/7/1392

كه  نفره   ۵ كه يك گروه است  بار  نخستين  براي  است: شايد  ببينم، دستاورد خوب  را  ليوان  پر  نيمه  اگر 
۶۰ ساله اي كه  مي خواهند يك گاوداري زپرتي را اداره كنند دست به اين كارها زده اند! اما از سوي ديگر، افراد
شده، در ساختن يك جامعه دموكراتيك اين دموكراسي ساختن براي تالش صرف عمرشان از سال ۴۰ حدود
و به طور مشخص معناست چه به واقعًا دموكراسي ايرانيان از گروه اين نظر نقطه از هستند. مهارت فاقد اندازه
و چگونه چنين جامعه اي توسط خود اعضاء آن بايد سازماندهي است دموكرات جامعه يك جامعهاي چه

اين ها سؤاالتي است كه در كشور ما به دستورنامه رابرت اهميتي مضاعف مي بخشد. شود؟

ساعت ۴ بامداد است و به يك بسته خواب ديگر نياز دارم تا ترجمه را دست بگيرم. 
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۲۶ مهر ۱۳۹۲ جمعه
پريروز چهارشنبه سومين مجمع عادي سهامداران شركت گاوپرروي دمزآباد به چنان تنشي كشيده شد كه 
و تا امروز كه جمعه است، به حوادثي  زدم قدم گاوداري محوطه در جلسه آخر تا و زدم بيرون جلسه از من
و در حال حاضر نيز در اين تصميم جدي هستم كه ديگر در جلسات اين شد تنش آن به منجر كه كردم فكر
و اجراي قواعد قانون پارلمان در تمرين آزمايشگاههاي از ديگر يكي صورت، اين در نكنم. شركت مجمع
و من باز هم با اليه هاي عميق تري از موانع اجراي اين قواعد در شد كشيده تعطيلي به زودي اين به ايران
ايران آشنا شدم. تجربه هاي پريروز براي تأمل در موانع ترويج قواعد قانون پارلمان آنقدر تجربه در اختيارم
و چيزهاي جديدي بيابم. در جريان همين تأمالت بود  كنم تأمل آنها باره در مدتها ميتوانم كه گذاشت
و پدر در اين دو زبان به مادر مثل مشتركي كلمات وجود كردم. مقايسه انگليسي زبان با را فارسي زبان كه
مي كند كه مادر مشترك اين دو زبان يكي بوده است. اما طي مدتي كه چندان هم تأييد را تئوري اين روشني
مي رسد در مورد بسياري از نظر به است. آمده وجود به اختالف اندازه اين زبان دو اين بين نيست، طوالني
جنبه هاي زندگي اجتماعي نيز بين اين دو ملت همين اندازه تفاوت ايجاد شده باشد. نتيجه اينكه تقريبًا محال
مي رسد كه مردم كوير ايران بتوانند رفتار پارلماني خود را در چارچوب قواعد قانون پارلماني محصول  نظر به
جزيره بريتانيا تنظيم كنند: مردمي كه براي يك قطره باران له  له زده اند، در برابر مردمي كه براي چند لحظه

آفتاب له له مي زنند!

در جريان تأمل به ابعاد گوناگون همين استعاره ها بود كه به خاطرم آمد بسياري از محافل ديپلماتيك جهان 
مي كردند در يك پيشرفت متفق  دنبال را ۱ + ۵ كه دستاوردهاي مذاكرات هفته گذشته هيأت ايراني با گروه
القول بودند: اينكه هيأت ايراني در اين مذاكرات به زبان انگليسي صحبت كرده است! به ذهنم رسيد كه به جز 
و آمريكا، هر يك از ملت هاي عضو اين گروه زبان غيرانگليسي دارند: روسي، فرانسه، آلماني، چيني  انگليس
و فارسي. اما زبان رسمي يا جاري در اين مذاكرات زبان انگليسي است. نتيجه؟ همانطور كه زبان انگليسي به
شده  اند بدل بينالمللي قواعد به نيز پارلمان قانون قواعد و پارلماني سياسي نظام است، شده بدل مسلط زبان
و تسريع هم خواهد شد. به اين ترتيب، هرچند تشديد شدن جهاني روندهاي تعميق و تسريع با روند اين و
مي كنم فكر اما است، دشوار چقدر كردن جمعي كار قواعد اين چارچوب در ايرانيان ما براي كه دريافتهام
و انساني بسازيم چاره اي جز دموكراتيك جامعهاي و شويم موفق دموكراتيك جمعي كار در بخواهيم اگر

فراگرفتن اين قواعد نداشته باشيم.

تعطيلي دولت فدرال اياالت متحده و قانون پارلمان
دولت  تعطيلي  اما  برخواهم گشت،  اخير  روز  چند  طي  ايران  در  كادرها  جنبش  خاطرات  به  ادامه  در  من 
و انگليس  آمريكا سياسي نظام تفاوت به نسبت را من توجه اخير، هفته سه در آمريكا، متحد اياالت فدرال
مي كردم اگر سازمان تصور شدهام. كنجكاو موضوع اين به نسبت كه سالهاست كرد. جلب پيش از بيش
برسد، يكي از مبرم ترين موضوعاتي كه بايد به آن بپردازد همين است: جايي به پارلماني عرف همانديشي
سياسي نظام  مي كنم  فكر جا همين تا اما دموكراتيك. نظامهاي ساير با انگليس سياسي نظامهاي تفاوت
حدودي فرانسه، تا و آمريكا، بر حاكم سياسي نظام حاليكه در است، تعارض و تضاد فاقد آنگلوساكسونها
مي تواند هر از گاهي به فلج شدن آن بيانجامد. در نظام سياسي انگليس، كه است ساختاري تضاد يك حاوي
و اعضاء دولت جزو اكثريت پارلمان هم ميدهد تشكيل دولت ميكند كسب را مجلس اكثريت گروهي وقتي
و اگر اقدام پيشنهادي آنان رأي هستند پاسخگو پارلمان به ميدهند انجام كه كاري به نسبت نتيجه در هستند
قوه مجريه، عنوان به دولت و جمهور رئيس فرانسه، و آمريكا در حاليكه در شد. خواهد منتفي قضيه نياورد
قوه ي مجريه با پارلمان به عنوان و دولت بين هميشه نتيجه در ميشوند انتخاب پارلمان از جدا فرايند يك طي
و در عين حال غير منظقي حاكم است. اگر قرار باشد در چارچوب همين ساختاري تعارض يك مقننه قوهي
- كه گويا به نظام هاي سياسي رياستي معروف آمريكا و فرانسه سياسي نظامهاي شود، قضاوت تفاوتها
حاليكه، به عنوان نمونه اي ديگر، نظام در دارند. ساختاري مشكالت پارلماني، نظام با مقايسه در - هستند
سياسي اسرائيل اين مشكل را ندارد. هرچند در آنجا هم رسيدن به اكثريت در پارلمان كاري بسيار دشوار
و  بپردازم هم مسائل اين به ادامه در هستم مصمم حال، هر به دارد. را خودش خاص گرفتاريهاي و است
در نخستين مرحله كتاب ديگر هنري مارتين رابرت را به نام «قانون پارلمان» به فارسي ترجمه خواهم كرد يا
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مي كنم تا ببينم به درد ترجمه مي خورد يا نه. مرور دست كم

اخبار منطقه
مي شود بايد گفت كه خاورميانه قديم با سرعت برف در آفتاب تموز آب  مربوط كادرها جنبش به كه آنجا تا
مي رود. يك چيز روشن است: ساختارهاي تحميلي بر جوامع خاورميانه در برابر آسمان به آن بخار و ميشود
مي ريزند. اما براي مردمي كه قادر نيستند فرو و ميشوند ناكاركرد ديگري از پس يكي شدن جهاني فرايندهاي
بر اساس اصول انتزاعي عقلي رفتار كنند، حاكميت قانون همان اندازه ممتنع است كه تفكر عقلي. در نتيجه،
و كاربرد قواعد قانون پارلمان شايد با كمي تفاوت  آموزش ترويج، در ما كارگاهي تجربههاي از جمبنديها
مي توانند چقدر زيستهاند خاورميانه بيباران آسمان زير كه مردمي باشد: كاربردني به خاورميانه منطقه كل در

در چارچوب قواعدي رفتار كنند كه محصول جزيره ي بي آفتاب بريتانياست؟

+۱ از يك زاويه بيشتر دعواي مالهاي حاكم بر ايران با موجوديت اسرائيل  ۵ و گروه ايران هستهاي مذاكرات
مي برند كه علت واقعي آن براي من لذتي اسرائيل نابودي از ايران مالهاي اكثريت ميرسد نظر به است.
مي پرسم: علت خودم از شدهام. حساس خيلي هم مسأله اين به نسبت روزها اين راستش است. ناشناخته
تمايل خودم به نابودي اسرائيل چه بوده است؟ جواب: با حكومت شاه مخالف بودم. آمريكا را حامي دولت
مي دانستم. اسرائيل هم همپيان شاه بود. حكومت شاه وابسته به امپرياليسم جهاني بود. دولت اسرائيل هم  شاه
بي رحمي تمام مبارزات با و بود كرده اشغال را فلسطين سرزمين كه بود امپرياليستي دولت يك خودش كه
و تالش براي نابودي بود اسرائيل از نفرت گزارهها اين تمام نتيجهي ميكرد. سركوب را فلسطينيان طلبانه حق
اين دولت اشغالگر. اما اين روزها تمام اين مقدمات باطل شده است. در نتيجه چرا هنوز بايد خواهان نابودي
مي گويد ديگر با اسرائيل جنگ  هم رفسنجاني مثل طلبي فرصت فرد كه است خاطر همين به بود؟ اسرائيل

۱۰ اسرائيل گفته كه حاضر است با اسرائيل آشتي كند! نداريم و حتي عراقچي معاون ظريف به راديو كانال

و مناسباتي كه در آينده شكل خواهند گرفت، قواعد قانون پارلمان تا چه اندازه  روابط شكلگيري با نميدانم
براي سازماندهي به سازمان هاي دموكراتيك ضرورت خودشان را حفظ خواهند كرد، اما اگر فكر كنيم كه
اين قواعد براي مردم ايران ضروري است، قطعًا براي ساير ملت هاي خاورميانه هم ضروري خواهد بود. كما 
سال هاي قبل نيز كتاب دستورنامه رابرت به زبان  و شد معرفي لبناني جوانان به اينكه اين كتاب در سال ۱۹۱۵

عربي ترجمه و منتشر شده است. 

مي توان در يك جمله خالصه  ۱ + ۵ گروه و ايران اخير مذاكرات پي در را منطقه وضعيت خالصه، طور به
و شده مذاكره به مجبور تحريمها از ناشي اقتصادي فشارهاي خاطر به ايران كه است ترديد در جهان كرد:
به طور جدي در پي آن است كه به قيمت حذف تحريم ها از فعاليت هاي هسته ايش دست بكشد، يا اينكه
و توسعه دادن به برنامه هاي هسته اي است؟  خريدن زمان و كردن مذاكره ماجراي همان ادامهي نيز ماجرا اين
در واكنش به اين تحليل- سؤال دو گروه در سطح جهان شكل گرفته كه دو مجموعه نظرات متفاوت ارايه
و در حاليكه تحريم ها ادامه دارد تالش براي توسعه  دارند. را خودشان داليل و شواهد هركدام و ميدهند
قطعًا و  يابد ادامه نيز ديگر ماه چند تا تعليق اين ميرسد نظر به است. يافته ادامه نيز هستي برنامههاي

تالش هاي ما براي ترويج قواعد قانون پارلمان را نيز تحت تأثيرخود قرار خواهد داد.

ادامه كارها
و فكر  رسيدهام سوم و چهل فصل به و ميبرم جلو را كتاب نهايي ترجمه سرعت با من قضايا اين رغم به
يك شنبه روز است قرار دارد. ادامه هم دفتر نقاشي شود. تمام ترجمه بازنويسي كار ديگر هفته دو تا ميكنم
هم انديشي عرف پارلماني بعد از حدود دو ماه تعويق برگزار شود. امروز عصر موقت سازمان عادي اجالس
دستور كار را براي اعضاء پست خواهم كرد. چهارشنبه آينده نيز نشست ماهانه كارگاه معلمان برگزار خواهد
شد. از كارگاه كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها خبري نشده است. آقاي حدادي كه قرار بود يك كارگاه 
در دفتر خودش راه بياندازد جواب آخرين ايميل من را نداده است. از كارگاه آرياكيان نيز خبري نيست. آقاي 
و كارگاه دامپروري هم كه در آستانه  است. نداده كرد قبول اينكه با را خريد پيش ميليون يك هم عطارديان
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تعطيلي قرار گرفته است. آيا بايد نسبت به اين روند پيشرفت جنبش كادرها خوش بين بود يا بد بين؟ اگر
بشود واقع بيني كرد بهتر است. 

ختم يك كارگاه تمريني قواعد قانون پارلمان
مي تواند به عنوان  هم دمزآباد گاوپروري شركت سهامداران مجمع رسيد ذهنم به كه اولي روزهاي همان از
يك كارگاه آموزشي براي ترويج قواعد قانون پارلمان در نظر گرفته شود، به سرنوشت اين مجمع از اين زاويه
و ندارد كه برايش وقت  نداشت اهميتي گاوپروري كارگاه سرنوشت اصًال من براي وگرنه شدم. عالقمند
مي توان به سادگي به كه هستند شريفي انسانهاي آنقدر تاجيك عباس و حسيني محمود مثل افرادي بگذارم.
و آخر كار اگر سودي نصيب كسي شده باشد خواهند پرداخت. بنا بر اين اصلي ترين دليل كرد اطيمان آنان
و ترويج قواعد قانون پارلمان در ميان آموزش تجربه همين بررسي مجمع اين اجالسهاي در شركت از من
مجمع بروز يافت من را به اين در گذشته چهارشنبه نشست در كه تنشي اما بود. خصوصيات اين با افرادي

اجالس هاي اين مجمع خودداري كنم. در نتيجه رساند كه از ادامه شركت

مي كنم تجربه هايي كه طي همين سه جلسه كسب كرده ام آنقدر زياد است كه اگر قرار باشد تمام  فكر خودم
و توصيف كنم وقت بسيار زيادي از من خواهد گرفت. به همين خاطر فقط به يادداشت دقت با را آنها

كليات آن ها اشاره خواهم كرد.

داستان يك جوان خجالتي
و عباس تاجيك است. وقتي از زندان بيرون آمدم يك پسرك سه چهار  خواهرم پسر تنها تاجيك رضا حميد
مي كردم. خوب. طبق بازي او با ساعتها و داشتم دوستش خيلي كه بود محجوب و خجالتي بسيار سالهي
و شرم پاكي، دست ميكرد. شاگردي برادرم مغازه در سالي چند شد. جوان او و شديم پير ما طبيعت قانون
و مادرش انتظار داشتند كه در پدر آمد. من دفتر به مدتي بعدها بود. او زبانزد خصوصيت سه بودن خجالتي
و تحت تعاليم عاليه ي دائي خودش چيزي بشود. اما زمينه هاي كار فرهنگي كه كار اصلي اين دفتر دفتر اين
مي گرفت زمينه نداشت: صورت دفتر اين در كه هم ديگري كارهاي ساير براي و نداشت وجود او در بود
و از اين قبيل. در نتيجه اگر قرار بود اينجا بماند بايد آگهي جذب نرمافزار، انواع و كامپيوتر با كار چاپ، ناظر
مي ماند كه مورد رضايت من نبود. به عالوه از بس خجالتي بود با من كه دائي او باقي ساده مشاغل سطح در
مجموعه ي اين مسائل سبب شد از پيش من برود كه البته به نفع او هم بود. چون اعتقاد هستم مشكل داشت.

در آمد بيشتري هم خواهد داشت. اما اين  و شد خواهد تر موفق دامپروري مثل ديگري كارهاي در داشتم
تجربه سب شد دريابم كه تا چه حد اين بچه خجالتي است.

مي رفتيم تا در اجالس مجمع شركت كنيم متوجه شدم كه  دمزآباد به سماطي و حسيني با همراه كه پريرزو
و او را از برود اينكه براي چه؟ براي بگذارد. قرار او با و كند صحبت تلفني حميد با ميخواهد كمال حسيني
و موافقت مجمع قرار شده بود كه حميد من پيشنهاد (طبق ببرد. دامداري به ما و خود همراه و بردارد راه سر
و اجالس ديروز كه به تنش كشيده شد نخستين مجمعي بود كه حميد هم در آن كند شركت مجامع در نيز
و نيست كه اجازه دهد حسيني برود نبود جواني او شدم: تعجب دچار حميد رفتار از من كرد). مي شركت
و توي قضيه را در آورم. براي اين ته كردم سعي خاطر همين به ببرد. گاوداري به و بردارد منزل از را او و

سؤال چندين جواب محتمل قابل تصور بود:
و ناچارًا  بدهد ندارد را گاوداري به رفتن براي ماشين كرايه پول كه است خراب آنقدر حميد مالي وضع .۱

اجازه مي دهد كه حسيني دنبال او برود.
بي پولي پياده سفر  رغم به نميتواند كه است خراب آنقدر كتفش جراحي عمل از بعد او بيماري وضع .۲

كند.
و بگردد.  برود دمزآباد به حسيني با همراه سرزده صورت به ميكوشد و ميرود در طلبكارهايش دست از .۳
اگر در اين حالت طلبكاران هم او را مشاهده كنند شاهد خوبي است بر مدعاهايش كه متأسفانه مورد توجه

مالكان گاوداري كه ما باشيم قرار نمي گيرد. 
۴. آنقدر با حسيني صميمي و ندار شده است كه اين كار را به سادگي انجام مي دهد.
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و اجازه بدهد كه حسنيي دنبال او كند قبول را حسيني حرف شده مجبور او تا كرده اصرار آنقدر حسيني .۵
برود.

مي شد به نظرم محتمل تر  مربوط حميد بيپولي و فقر به كه گروه آن باال، فرضيههاي مجموعهي ميان در
مي كردم كه او به خاطر فرار از دست طلبكاران است كه با اتومبيل حسيني به ده فكر خصوص به ميآمد.

رفت و آمد مي كند.

مي دانم كه هر دوي آنان چقدر  و دارم، حميد و عباس روحيه از من كه شناختي به توجه با و ديگر سوي از
بي كمك عباس به چقدر اخير سال سه دو همين در خصوص به من كه ميدانم و دارند، دوست را من
بخشنده اي است، اطمينان دارم كه او به و گنده دل مرد انداز چه تا عباس كه ميدانم و كردهام، داشت چشم
و آبروي روستاي دمزآباد تا چه اندازه دارد براي گاوداري سنگ تمام من آبروي حفظ خاطر به و من خاطر
مي دانم و ميدانستم دارم سماطي و حسيني مديريتي سبك كه شناختي به توجه با و ديگر سوي از ميگذارد.

كه اساسًا از نظر آنان سبك  مديريتي فردي مثل عباس با بدبني اين دو تلقي خواهد شد.

و هم  او هم كرد. پيدا نياز پول ميليون ۳۰ و اما از سوي ديگر، حميد در آستانه عمل جراحي كتف به حدود
مي تواند از جاي اگر كه كرد تقاضا حسيني از عباس حتي شدند. ما دامان به دست پول اين تأمين براي عباس

ديگري براي حميد مقداري پول قرض كند. اما انصافًا نه من، نه بقيه قادر به اين كار نبوديم.

و نه پدرش، حدود ۴ ميليون تومان از  او كه دريافتم حميد گزارشهاي خالل از من كه بود دار و گير همين در
و انتظار دارد كه شركت دست كم اين ۴ ميليون تومان پول او را در آستانه عمل جراحي است طلبكار شركت
كتف به او بدهند. من بعد از اطالع از قضيه دچار حيرت شدم. به همين خاطر پيشنهاد دادم كه يك جلسه اي

در دفتر برگزار شود و ادعاي طلبكاري حميد با استناد به اسناد حسابداري رسيدگي شود. 

و پيش از جراحي حميد بود كه نشستي با شركت حسيني، سماطي حميد  قبل هفته چند پنجشنبه عصر يك
و كل اسناد حسابداري وارسي شد. خوب. ظاهرًا بايد مغايرت ها شد برگزار دفتر اين در من و تاجيك رضا
و به خصوص با است طلبكار تومان ميليون ۴ مي كرد كه حدود ادعا حميد هم باز همه، اين با ميشد. تمام
مي پرسيد من از تلفني ملتمسانه بسيار لحن با حتي و بسيار حياي و شرم با دارد من با كه عظيم رودربايستي

كه دايي جان، اگر شركت گاوهايش را بفروشد طلب من را مي دهد يا نه؟

اين مسائل را بايد در بستر شرايطي ببينم كه حميد، يك تازه داماد، كه قادر نيست دست راستش را حركت 
 ۳۰ و براي عمل جراحي نيز بايد شده محروم خانواده معاش تأمين از كه ماههاست خاطر همين به و دهد
و پسر حدود ۴ ميليون پدر اين كه است داده نشان اسناد محاسبات كه است جالب بپردازد. تومان ميليون
اخيرًا دو گاو آنان هم تلف شد كه هر كدام حدود آوردهاند. كم تنخواه به مربوط اسناد گردآوي در هم تومان

۵ ميليون تومان قيمت داشت.

خالصه صحنه
حميد، براي اينكه كارهاي شركت نخوابد از  كه داشت خاطر به بايد شود احساس تراژي عمق آنكه براي
- با قرض هم تومان ميليون ۳۰ و حدود است كرده خرج شركت براي تومان ميليون ۴ جيبش خودش حدود

و بايد تا چند ماه ديگر نيز كتف بسته باشد  است كرده خودش كتف جراحي عمل خرج - ديگران از قوله و
و هيچ كاري نمي تواند براي كمك به معاش خانواده انجام دهد. در چنين شرايطي طلبكاران چنان باليي سر
و جرأ ظاهر شدن در دمزآباد را ندارد. ميكند خاموش را خودش همراه تلفن ماههاست او كه آوردهاند حميد
- بازگو كرده اند. البته سهامداران سهامدارن ساير و من - ما براي پدرش و خودش بار چندين را مطلب اين
و حتي محمود حسيني كمال براي اولين بار در عمرش دارد ندارند بساط در آهي هيچ واقعًا هيچكدامشان هم
مي كردم تا كنجاوي من دمزآباد به رفتن مسير در ديروز كه بود پسزمينههايي چنين با ميكشد. بيمحل چك

تز علت رفتار حميد سر درآورم.



۳۵

و حسيني گفتم كه حميد مدعي است كه حدود سماطي به كه بود موضوع همين حول بحث جريان در
اما شود.  پرداخت  او  به  رفت  فروش  گاوها  وقتي  دارد  انتظار  و  است طلبكار شركت از تومان ميليون ۴
كامًال غير نحو به و كردند تكذيب را حميد ادعاي - قاطعي نحوي به - دو هر سماطي هم و حسيني هم
و اگر چيزي هم طلبش باشد بيش از چند صد هزار تومان نيست ميگويد. بيخود حميد كه گفتند مسؤالنهاي
و حتي همايون با لحن تمسخر آلودي خطاب به حسيني ادعا كرد كه چند صد هزار تومان هم كه ديگر رقمي

نيست كه اين حرف ها را داشته باشد.

نمي دانم تا چه حد توانسته ام فضايي را كه سبب بروز تنش در مجمع شد ترسيم كرده باشم: از يك سو حميد 
- از  ميكنند شركت اين براي خودگذشتگيهايي از چه دارند انگيزههايي چه با ميدانم من كه - پدرش و
يك - آقاي سماطي كه به عنوان ميبرم كار به آگاهانه را وقيحانه كلمه - وقيحانه رفتار اين ديگر سوي
مي كند. در انكار را حميد ادعاي قاطعيت اين با شركت دار خزانه عنوان به نيز و مدعي و حرفهاي حسابدار
- آن هم با جراحي اعمل از بعد و جراحي عمل آستانه در - حيا و شرم و حجب هم آن با حميد، حاليكه

التماس از من مي پرسد دايي، آيا شركت طلب من را بعد از فروش گاو ها پرداخت خواهد كرد يا نه؟

بروز تنش
در مسير رسيدن به دمزآباد من ديگر بحثي نكردم تا جلسه تشكيل شود. وقتي با حدود يك ساعت تأخير 
و در طبقه دوم ساختمان نگهباني، براي اولين با روي مبل هاي دفتر گاوپروري مستقر شديم  شد تشكيل جلسه
۴ من از حميد كه كنار حسيني نشسته بود پرسيدم حميد تو چقدر از شركت طلبكاري؟ حميد گفت: حدود
مي گويد؟ جواب داد: نه  چه پرسيدم: و بود نشسته من روي به رو كه سماطي آقاي به كردم رو تومان. ميليون
و حميد شروع كرد براي آقاي سماطي توضيح دادن. نتيجه؟ آقاي سماطي در پاسخ نيستيد. طلبكار اينقدر شما
و نمي توانم تمام اطالعات اين شركت ها ميكنم كار جا چند كه هستم حسابداري من ببين. گفت: حميد به
مي كنم. قضاوت حسابدراي اسناد اساس بر من ميداديد. من به سند و رسيد بايد شما بسپارم. خاطر به را
مي  گوييد طلبكار نبوديد. حميد هم در نهايت شرم حضور توضيح داد كه من كه اينقدر شما اسناد اين طبق
قبالً به شما گفتم كه اين مقدار آذوقه خريده ام اما طرفي كه از او آذوقه خريده ام به دليل بدقولي در پرداخت
اصالً جرأت نمي كنم براي گرفتن رسيد نزد او بروم. از بس به او قول داده ام و است كره دعوا من با طلبهايش
و شركت پول نداده تا به او بدهم. به همين خاطر گرفتن رسيد از او با اين مشكل مواجه شده است. من از
اوًال فرضيه من در مورد علت كردم احساس كه بود اينجا در نميگذارم. ده توي پا طلبكاران ديگر و او ترس
و عجيب سماطي كه مورد تأييد حسيني غيرمسؤالنه رفتار اين از ثانيًا است، بوده درست حميد ماندن خانه در
مي گرفت خيلي رنجيده خاطر شدم. بعد بعد گفتم: با شناختي كه من از پسر خواهرم داشتم باور قرار هم
و اجازه بدهد كه حسيني براي برداشتن او برود. به شما گفتم كه علت اين كار او بشيند خانه در كه نميكردم
اين است كه جرأت نمي كند به خاطر ترس از آبروريزي نزد طلبكاران پا توي دمزاباد بگذارد. حميد هم در
و طلب يكي از طلبكار  بفروشم را زنم النگوي يك شدم مجبور خاطر همين به دايي گفت: من حرف تأييد
و خودم كف ميخوابانم را ماشين صندلي خجالت و ترس از ميآيدم روستا به كه هم هروقت و بدهم را ان

ماشين دراز مي كشم تا كسي من را نبيند.

وقتي حميد اين حرف را زد خيلي آزرده خاطر شدم. به خصوص از رفتار غيرمسؤالنه سماطي خيلي رنجيدم. 
بعد رو به سماطي كردم و گفتم: مي بينيد. آنوقت شما آن طور ادعاي طلب اين جوان را رد مي كنيد. 

كلمه اي اهانت آميز بر زبانم جاري نشد اما از اصطالحاتي  كه جزئيات كلماتي كه گفتم يادم نيست. اما مطمنئنم
و عذر  بيايد كوتاه سماطي كه نبود جا به انتظار اين آيا كردم. استفاده قبيل اين از و غيرمسؤالنه و مسؤالنه مانند
و سر من داد كشيد برد باال را صدايش كرد. برخورد طلبكارانه وقيحانهاي شكل به او اما شايد. كند؟ خواهي
مي كنيد كه به عنوان يك حسابدار فقط ادعا طرف يك از شما گفتم: او پاسخ در من است؟ شده چي مگر كه
مي گفتيد يا اگر ندارد. طلبي اصًال حميد كه ميكنيد ادعا ديگر، سوي از اما ميكنيد، داوري اسناد اساس بر
و بر اساس اطالعات من طلبي ندارد كسي ناراحت نمي شود. اما شما بالكل ادعاي اسناد اساس بر كه بگويد

حميد را نفي كرديد و اين رفتار غيرمسؤالنه بود.
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و به شكل اهانت آوري سر من داد كشيد كرد بلند را صدايش خواهي عذر جاي به همايون كه بود اينجا در
كه مگر چه شده است؟ خوب اشتباه شده است.

و بسيار زننده بود. براي من قطعًا پذيرفتني نبود  طلبكارانه بلكه نبود عذرخواهانه لحن با اشتباه به اعتراف البته
و خزانه دار شركت در مورد جواني با خصوصيات حميد كه قرار است به جمع مديره هيأت عضو يك كه
بي پروا طور اين است، كرده مشاهده ما از را نادرستي رفتارهاي چنين كوتاه مدت همين در و شود ملحق ما

داروي كند و حتي شخصي مثل حسيني كمال نيز اين طور از او حمايت كند.

مي شنود  را ما صداي گاوداري كارگر كه كرد تأكيد نيز حسيني و است شده اشتباه گفت: همايون وقتي خوب.
بعد، آقاي سماطي، انگار نه لحظه چند فقط اما كردم. سكوت و كنم سكوت گرفتم تصميم من است، بد و
انگار كه چنين رفتارهاي غيرمسؤالنه اي را مرتكب شده است شروع كرد به صحبت در مورد اينكه آيا براي

نه؟ فروش گاوها اقدامي يا تصميمي گرفته شده است يا نه؟ آيا با تكاء صحبتي كرده اند يا

نفي رياست 
خوب. بخش پاياني رفتار آقاي سماطي آشكارا به معناي نفي رياست من بر مجمع بود. وقتي من سكوت كردم 
و به اداره  كرد منصوب جلسه غيررسمي رياست مقام به را خود عمًال سماطي شود، كم اندوهم فشار از تا
و يادآوري كنند بدهند دستور اخطار كه باشم داشته انتظار حميد و عباس از نميتوانستم من پرداخت. جلسه
و اجازه داد كه آقاي سماطي كرد سكوت هم او اما داشتم. انتظار حسيني از اما است. داود با جلسه رياست كه
به عنوان رياست جلسه كار را ادامه دهد. اين رفتار ديگر معنايي جز اين نداشت كه آقاي داود حسيني هري!
مثًال طبق انتخاب مجمع من رئيس جلسه  كه كنم يادآوري سماطي آقاي به كه نبود من شأن در ديگر راستش
۳۰ ساله نداشتم. آرام جلسه هستم. بعد از كمي مكث ديدم تحمل اين همه وقاحت را از يك دوست با سابقه

را ترك كردم. مدتي در اتاقك كناري قدم زدم. هيج كس نيامد بپرسد خرت به چند من. بعد هم از پلكان پائين 
صورت  و نجيب و زيبا فوقالعاده چشمهاي آن با ميشناختند. را من انگار كه رفتم گوسفندها سراغ و آمدم
و غروري از ۹ جوجه اش در ميان بوته ها مراقبت افتخار و دقت چه با كه مرغي رفتم: محوطه به بعد كنجكاو.
مي پائيد تا را جا همه نافذش چشمان با و برميداشت. قدم غررو با ميگرفت. باال را بلندش گردن ميكرد.
و داد كشيد: داود! بالخره پائين آمد. آمد پلكان روي عباس بار دو يكي كند. تهديد را جوجهها خطري مبادا

به او گفتم: بدون من هم نصاب حاصل است. كارتان را ادامه دهيد. حال من خوب نيست.

و اين  شركت از و جلسه از كلمه يك من برگشتيم. تهران به جلسه ختم از بعد كشيد. طول خيلي جلسه
و طي دو روز گذشته من به نگفتند زمينه اين در چيز هچ هم سماطي و حسيني نزدم. حرفي قضايا جور
ابعاد مختلف اين ماجرا فكر كرده ام. نتيجه: ديگر در چنين مجمعي شركت نخواهم كرد. چرا؟ وجه آموزشي
و ترويجي آن تمام شده است. بقيه امور هم براي من هيچ ارزشي ندارد. هر تصميمي كه در مورد گاوداري 
كم ترين لطمه اي به كارشان نزد. چرا نرفتنم كوشيد خواهم حال عين نيست.در مهم اصًال من براي بگيرند
وجه آموزشي آن اهميت ندارد؟ براي آنكه تمايلي به يادگيري آن ندارند. اگر اعالم كنند كه تمايل دارند؟
و طبق آن عمل كنيد. چرا من بايد اين قواعد  بخوانيد داريد تمايل اگر كرد: خواهم معرفي آنان به را كتابها
مي توانيد در بوديد جدي قواعد اين يادگيري در كه هم هركدامتان بشوم؟ هم بدهكار و كنم حقنه شما به را
و مريد يا كنم رياست شما بر بخواهم من اگر پدرتان گور بپردازيد. هم را هزينهاش و كنيد شركت كارگاهها

مراد بازي راه بياندازم.

نكات آموزشي
مي كنم ما ايرانيان، داراي تجربه هاي تاريخي ويژه اي هستيم.اگر  فكر آموخت؟ ميتوان نكاتي چه تجربه اين از
و در دامن مادري بزرگ شديم كه خصوصات خانه در كم، دست نرويم، عقب به داريوش و كورش زمان تا
و همه باورها مجموعهي ارزشي، نظام عاطفي، گرايشهاي حاضر حال در است. داشته فردي به منحصر
مي كنم آدمي كه قرار است طبق فكر ميكند. كنترل هم را ما رفتارهاي ميدهد، شكل را ما شخصيت كه آنچه
و من براي است. منطق و خرد تأثير تحت رفتارش كه باشد منطقي فردي بايد كند رفتار پارلماني عرف قواعد
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و چه بسا غيرممكن است كه به رغم عواطف خود بتوانيم در چارچوب دشوار بسيار ما شبيه افرادي و سماطي
چنين قواعدي كه سراپا منطق است رفتار كنيم.

مي پرسم: آيا به عنوان يك فرد منطقي تصميم درستي گرفته اي كه ديگر در مجمع سهامدارن شركت  خودم از
نكني؟ هنوز جواب صريحي ندارم. به همين خاطر هنوز تصميم خود را به كسي اعالم نكرده ام تا فرصت
تأمل بيشتر را داشته باشم. اما به عنوان يك مربي قواعد پارلماني در اين تصميم جدي هستم. چرا كه فكر 
و اكنون نوبت آنان است كه براي يادگيري  است. شده معرفي مجمع اين به قواعد اين كافي اندازه به ميكنم
و نه اينكه براي حفظ داود حسيني در جمع به شوند. پيشقدم كردند احساس را آن ضرورت اگر قواعد، اين

او باج بدهند و يا سرش را گرم كنند.

- آن  را قواعد اين تا بدوي كه كس هر دنبال شود. رعايت نيز كارگاهها ساير مورد در بايد اصل اين نظرم به
و كم بهاء دادن به آن است. به همين دليل دلزدگي واكنش طبيعيترين - حقنهكني او به رايگان صورت به هم
- طبق شرايطي خواهم آمد دنبالم و كرد نياز احساس قواعد اين به جدًا گاوپروري مجمع اگر ميكنم فكر
پذيرفت. در غير اين صورت در مجمعي كه قاعده اي براي بازي ندارند شركت نمي كنم. نمايندگي سهام خودم

را نيز به يكي - حميد، عباس يا محمود - واگذار خواهم كرد و خالص.

بي قانوني جلوه هاي ديگري از
عالي  كانون  مديره  هيأت  رئيس  كرد. وي  من صحبت  با  تلفني  زاده  احمدي  آقاي حسين  پيش  روز  چند 
و  مؤسسات كارفرمايان انجمنهاي كانون رياست است. (كعاصكا) ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي
و مؤسسات كارفرمايان انجمن رئيس اوست. عهدهي بر نيز شهري برون كاالي نقل و حمل شركتهاي
و نقل كاالي برون شهري تهران نيز همين آقاست. از اواخر سال ۱۳۸۳ كه كار با كانون حمل شركتهاي
كردم، او يا رئيس هيأت مديره اين كانون عالي بوده است يا نايب ريئس. در نتيجه، يكي از شروع را عالي
مشتريان بالقوه قواعد اداره مجامع بايد اين آقا باشد. اما من تا كنون با او در اين باب حرفي نزده ام. چون، به
كم ترين اهميت را دارد قانون است. وقتي به من زنگ زد متوجه شدم حتمًا قرار  قرد اين براي كه چيزي نظرم
و من مثل ميدهد توضيح من براي را موضوع معموًال موارد، جور اين در بنويسد. مقامات به نامهاي است
مي كنم براي خواسته هايش استدالل هاي مجاب كننده سر سعي و مينويسم نامه يك برايش قديم ميرزاهاي

هم كنم. چند روز پيش هم كه زنگ زد خواسته اش همين بود.

و رفاه  كار تعاون، وزير حاال كه سابق امنيتي مرد ربيعي علي دريافتم كه بود احمديزاده صحبتهاي از بعد
و اعتراض آقاي حسين است كرده منصوب را اجتماعي تأمين سازمان امناء هيأت اعضاء شده، روحاني دولت
احمدي زاده رئيس هيأت مديره كعاصكا اين است كه چرا به جاي وي، محسن خليلي عراقي را به عنوان

نماينده ي كارفرمايان منصوب كرده است. 

و در جنبش صنفي كارفرمايي ايران چه نقشي ايفاء كرده، داستان جالبي  كيست عراقي خليلي محسن اينكه
مي شود، خالصه اش مربوط فيه نحن ما موضوع به كه آنجا تا اما شود. روايت ديگر جايي در بايد كه است
و منصوب شدن جهرمي به عنوان وزير كار، كعاصكا را احمدينژاد دولت آمدن كار روي از بعد كه اين
و گروهي از كارفرمايان، به جاي كانون كارفرمايي منحله، يك كانون عالي كارفرمايي ديگر راه كردند منحل
انداختند كه يكي از عناصر كليدي آن همين آقاي خليلي عراقي بود كه يكي از دوستان به همين خاطر به او
لقب «خليفه كش» داد. علت ظاهري انحالل كعاصكا اين بود كه طي محدوده زماني تعيين شده در اساسنامه 
به جاي انتخاب هيأت مديره جديد، هيأت مديره سابق خودش را تمديد كرد. اين تمديد، از نظر اداره كل 
و اين اداره كل دستور انحالل كعاصكا را  بود قانون خالف كار وزارت كارفرمايي و كارگري سازمانهاي
و در پي اين اقدام احمقانه يك كشمكش حقوقي چند ساله به راه افتاد كه دامنه اش به سازمان كرد صادر
و سرانجام ديوان عدالت اداري به نفع كعاصكا رسيد كار بينالملي سازمان به آنجا از و كارفرمايان بينالمللي
و كانون عالي موازي منحل اعالم شد تا اينكه در اواخر دولت احمدي نژاد وزير كار جديد آقاي داد رأي
و كارش را از سرگرفت. اما برگشت خود اوليه جايگاه به كعاصكا و برگشت ورق و آمد سركار شيخاالسالم
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و به دلاليلي كه هنوز معلوم نيست، وضعيت كعاصكا در حالت انتظار، خالف بر و روحاني، دولت آمدن با
برزخ قرار گرفته است. وزير جديد كعاصكا را زياد تحويل نمي گيرد. در جلسه معارفه وزير به جاي آقاي
احمدي زاده از آقاي خليلي عراقي خواسته شد تا به عنوان نماينده كارفرمايان سخنراني كند. در جلسه معارفه 
رئيس يا مديرعامل جديد سازمان تأمين اجتماعي نيز جايگاه مناسبي به آقاي احمدي زاده در سالن داده نشد 
و مضمون نامه سوم نيز اعتراض به انتصاب فرد ديگري  كرد. اعتراض برخورد دو اين به نامه دو طي وي و

جز رئيس هيأت مديره كعاصكا در هيأت امناء سازمان تأمين اجتماعي بود.

داستان سازمان تأمين اجتماعي
سازمان تأمين اجتماعي هم در چند سال اخير داستان پر آب چشمي داشته است. بعد از تصويب قانون ساختار 
و تأمين اجتماعي اين سازمان به يكي از زيرمجموعه هاي آن وزارتخانه بدل شد. بعدها كه سه  رفاه نظام جديد
و مديرعامل به وزير جديد تعاون، امناء هيأت اعضاي انتخاب شدند، ادغام هم با رفاه و تعاون كار، وزارتخانه
و يكي از آخرين پرده هاي نمايش مهوع احمدي نژاد انتخاب سعيد مرتضوي به شد داده احتماعي رفاه و كار
و حاال كه علي ربيعي وزير شده است، آقاي خليلي عراقي را به بود. اجماعي تأمين سازمان مديرعامل عنوان

عنوان نماينده كارفرمايان ايران در هيأت امناء اين سازمان انتخاب كرده است. چرا؟

رفتار غيرقابل تصور وزير جديد
طبيعي بود كه براي يافتن پاسخ اين سؤال به طرف قوانين ناظر بر انتخاب اعضاء هيأت امناء سازمان تأمين 
قانون   ۱۷ ماده به  به خاطر داشتم كه ضمن نوشتن گزارش عملكرد هيأت مديره كعاصكا  بروم.  اجتماعي 
و  سازمانها امناء هيأت اعضاء انتصاب شرايط كه بودم كرده اشاره هم اجتماعي تأمين و رفاه نظام ساختار
مجموعه ي وزارت رفاه را تعيين كرده است. به همين خاطر سعي كردم در جريان گفتگو با زير نهادهاي

احمدي زاده پاسخ اين سؤال را بيابم كه آيا انتصاب خليلي عراقي به عنوان نماينده كارفرمايان طبق قانون بوده 
است يا نه؟ اما حاقظه احمدي زاده در اين زمينه كمكي نمي كرد. به همين خاطر قرار شد خودم در اين زمينه 
و مقررات بوده است يا نه. اگر در چارچوب مقررات  قوانين چارچوب در وزير رفتار اگر ببينم و كنم تحقيق
و اگر طبق مقررات نبوده، شكل ديگري پيدا خواهد يافت، خواهد استدالل طرز يك و شكل يك نامه بوده،
۱۷ قانون ساختار نظام رفاه و تأمين اجتماعي را دوباره مطالعه كردم. كرد. به همين خاطر در اولين قدم ماده

اوٌال اساسنامه تمام سازمان هايي كه قرار است زير اين نظام قرار بگيرند بازنگري شوند  قانون، اين ۱۷ طبق ماده
و اساسنامه اصالح شده به تصويب شوراي عالي رفاه برسد. آيا اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي بازنگري 
و اساسنامه هاي اين وب سايت باز قوانين زيربخش اما كردم. مراجعه سازمان اين سايت به نه؟ يا است شده
نمي شود. احمقانه ترين خبطم اين بود كه به عقلم نرسيد در اينترنت دنبال اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي
و چه نكنم. به نظرم رسيد كه با صالحيت ترين فرد در اين زمينه آقاي عطارديان باشد. تلفني  كنم چه بگردم.
اجتماعي، بعد از تصويب قانون ساختار تأمين سازمان براي آيا كه بدهد جواب من به تا گرفتم تماس او با
كل كل با عطارديان به من جواب كلي از بعد نه؟ يا است شده تنظيم جديدي اساسنامه اجتماعي تأمين و رفاه
و به طور كلي در طول اين مدت مرتضوي سعيد انتصاب جريان در كه داشتم خاطر به من ولي خير. كه داد
و تغييرات من درآودي صحبت سازمان اين اساسنامه اصالح از مدام بود، دعوا اجتماعي تأمين سازمان سر كه
و اتفاقا همين ترديد من سبب داشتم ترديد عطارديان آقاي «نه» قاطع پاسخ به نسبت خاطر همين به ميشد.
و سماجت هاي من عصباني بشود. با اين همه، من لجاجتها دست از و برود سر حوصلهاش پيرمرد كه شد

به پاسخ عطارديان اكتفا نكردم و تصميم گرفتم كه صبح روز بعد با سازمان تأمين اجتماعي تماس بگيرم.

و بعد از كلي بدبختي با خانمي به نام شريعتمداي آشنا شدم  گرفتم تماس سازمان خود با روز آن فرداي
و اجتماعي كارفرمايان در سازمان تأمين اجتماعي است. خالصه اينكه به فرهنگي ارتباطات بخش مسؤل كه
و متن آن را بعد از ظهر به من خواهد شده اصالح هم بار چندين و شده اصالح سازمان اساسنامه گفت: من
و چالق برايم ارسال كرد. تازه چرت فايل يك سرانجام و كشيد شب ۸ داد. بعد از ظهر او به ساعت حدود

وب سايت هاي  در را اساسنامه اصلي متن و رقتم اينترنت سراغ به و شدم خودم حماقت متوجه كه بود آنوقت
و حق با من بود. اما سعي كردم ميكرد اشتباه زمينه اين در عطارديان كه شدم متوجه و كردم پيدا مختلف
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و بهتر است او داد خواهد هم او به را نامه زاده احمدي ميدانم كه خصوص به نياورم. هم او روي به حتي
به صورت غيرمستقيم دريابد كه اصرارهاي من به جا بوده و انكارهاي او نابجا.

و اساسنامه جديد سازمان تأمين  اجتماعي تأمين و رفاه نظام ساختار قانون متن خواندن از بعد حال، هر به
- حق دارد فقط ۶ نفر از اعضاء هيأت تعاون و كار رفاه، وزير حاال و - رفاه وزير كه شد مشخص اجتماعي
و سه نفر باقي مانده از سوي تشكل هاي وابسته به صندوق ها كند منصوب را اجتماعي تأمين سازمان امناء
سازمان ها بايد طبق آئين نامه اي كه بعدًا تدوين خواهد شد انتخاب شوند. اما آيا آئين نامه اي در اين زمينه و
تدوين شده است يا نه؟ با به سراغ خانم شريعتمداري رفتم. گفت گمان نمي كند چنين آئين نامه اي تصويب
و  كند اقدام آئيننامه اين تدوين به نسبت اول مرحله در كه است اين وزير وظيفه صورت اين در باشد. شده

نه اينكه سر خود دست به انتصاب نمايندگان كارفرمايان و كارگران بزند.

كامالً خالف  امنيتي وزير جناب رفتار كه شد محرز موجود اساسنامههاي و قوانين طبق اينكه كالم خالصه
قوانين جاري كشور است. با اين جمعبندي بود كه نوشتن نامه را شروع كردم. اما هنوز تمام نشده بود كه
و آئين نامه هاي مربوطه وقتم  اساسنامه يافتن براي كه دادم توضيح هرچه شده. شروع زاده احمدي زنگهاي
و ته نامه را جمع كنم سر سريعتر هرچه شدم مجبور بود. بيفايده كرهام شروع را نامه نوشتن تازه و شده تلف

و بعد از ظهر سه شنبه براي احمدي راده بفرستم. متن اين نامه را در ادامه عينًا  نقل مي كنم:

مقام محترم وزارت تعاون،  كار و رفاه اجتماعي!
جناب آقاي دكتر ربيعي؛

با عرض سالم و احترام
مي رساند خبر انتصاب اعضاء محترم هيأت امناء سازمان تأمين اجتماعي از سوي جنابعالي، تا  استحضار به
مي شود، هيأت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران مربوط كارفرمايان نماينده به كه آنجا
و حيرت فرو برد. آيا قرار است به همين بهت در است بسته اميدها اميد» و «تدبير دولت به كه را، (كعاصكا)
زودي اميد نمايندگان كارفرمايان فعال در بخش اقتصاد واقعي تبديل به يأس شود؟ پاسخ ما به اين سؤال قطعًا
مي شود كه زمينه براي بسط گفتگوهاي  تقديم خاطر اين به زير اجمالي توضيحهاي نتيجه، در است. منفي
بالقوه عظيم كعاصكا براي كمك به ظرفيتهاي و يابد ارتقاء كار روابط عرصه در سهجانبهگرايي و اجتماعي

دولت تدبير و اميد فعليت يابد.

از منظر قانون
به خوبي آگاهيد كه تبصره ۳ ماده ۱۳۱ قانون كار جمهوري اسالمي ايران تصريح كرده است كه نمايندگان 
و از جمله در «شورايعالي تأمين اجتماعي» توسط  خارجي، و داخلي جانبه سه محافل در ايران كارفرمايان
كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايان ايران معرفي خواهند شد. البته، در همين تبصره اين نكته نيز مورد
و امور اجتماعي نماينده كارفرمايان  كار وزير باشد، نشده تشكيل كانوني چنين اگر كه است گرفته قرار تأكيد

ايران براي حضور در اين محافل را معرفي خواهد كرد.

نماينده كارفرمايان ايران  رسمي نامهاي طي عالي كانون اين دبيركل كه بود قانوني تصريح همين به عنايت با
براي حضور در هيأت امناء سازمان تأمين اجتماعي را خدمت شما معرفي كرد. اما جنابعالي فرد ديگري را
به عنوان نماينده كارفرمايان ايران در هيأت امناء سازمان تأمين اجتماعي منصوب كرديد. آيا رفتار شما به اين 
و به همين دليل مقام  است نشده تشكيل هنوز ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون كه معناست

وزارت مسؤليت انتصاب نمايندگان كارفرمايان را بر عهده دارد؟

اصالح قونين
و تأمين اجتماعي، بر سر سازمان تأمين اجتماعي  رفاه نظام ساختار قانون تصويب پي در كه آگاهيم خوبي به
است. اينكه سازماني با ماهيت «سازمان تأمين اجتماعي» زير كليد دولت قرار بگيرد، از همان ابتداء رفته چه
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۱۷ (۱) بند (الف) ماده جزء همه، اين با بگيرد. قرار سازمان اين اصلي صاحبان موافقت مورد نميتوانست
و تأمين اجتماعي نيز تصريح كرده است كه فقط «نصف به عالوه يك» اعضاء رفاه نظام ساختار قانون همان
و رفاه عالي شوراي تأييد و اجتماعي» تأمين و رفاه وزير «پيشنهاد با اجتماعي تأمين سازمان امناء» «هيأت
(۲) بند (لف) همين ماده تصريح كرده است كه جز شوند. انتخاب وزيران هيأت تصويب و اجتماعي تأمين
آن ها بر اساس آئين نامه اي كه به تصويب يافته» سازمان و متشكل گيرندگان «خدمت توسط اعضاء مابقي
مي بايست فقط وزير جناب قانوني، صريح ماده اين به استاد با شد. خواهند تعيين ميرسد وزيران هيأت
و مسؤليت افراد باقي ميكرد منصوب را اجتماعي تأمين سازمان امناء هيأت اعضاء يك» عالوه به «نصف
مي گذاشت. پس چرا جناب وزير زحمت آنها يافته» سازمان و متشكل گيرندگان «خدمت عهده بر را مانده

اين انتصاب را نيز شخصًا بر عهده گرفته است؟

اساسنامه جديد سازمان 
نيست، اين احمتال قابل بررسي است كه شايد به رغم تصريح ماده  تصور قابل غيرقانوني رفتار كه آنجا از
و تأمين اجتماعي، اساسنامه جديد سازمان تأمين اجتماعي اختيارات ويژه اي براي رفاه نظام ساختار قانون ۱۷
اجتماعي تأمين  و  رفاه وزير به سازمان اين يافته» سازمان و متشكل «خدمتگيرندگان نمايندگان انتصاب
تفويض كرده باشد. اما حتي ماده ۷ اساسنامه جديد سازمان تأمين اجتماعي كه در مرداد ماه سال ۱۳۸۹ به
صندوق تأمين اجتماعي  امناء هيأت اعضاي تعداد كه ميكند تصريح نيز است رسيده وزيران هيأت تصويب
و تأمین رفاه عالی شورای تصویب و اجتماعی تأمین و رفاه وزیر پیشنهاد با نفر ۶ كه است نفر ۹ جمعًا
و تأمین رفاه جامع نظام ساختار قانون (۱۷) ماده (الف) بند (۲) جزء مطابق مانده باقی نفر ۳ و اجتماعی

اجتماعی تعیین خواهند شد. از جزء ۲ نيز به خوبي آگاهيم كه مي گويد:
آن ها  سازمانيافته» و متشكل «خدمتگيرندگان توسط پوشش تحت افراد تعداد تناسب به اعضاء مابقي
و در صورت عدم وجود شد خواهند تعيين ميرسد، وزيران هيأت تصويب به كه آئيننامهاي اساس بر
و تأمين اجتماعي رفاه وزير پيشنهاد به مزبور اعضاي آنها، شكلگيري زمان تا و موصوف رسمي تشكلهاي

و تأييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب هيأت وزيران انتخاب خواهند شد.

جناب آقاي وزير!
«مابقي  انتخاب  براي  آئيننامهاي  تصويب از ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون مديره هيأت
بي خبر مانده است، اما اعتقاد دارد كه حتي در صورت تصويب اجتماعي تأمين سازمان امناء هيأت اعضاء»
و اجتماعي تأمين سازمان اساسنامه جمله از خود باالدستي اسناد مفاد با نميتواند آن مفاد آئيننامهاي، چنين
نتيجه، انتخاب نمايندگان خدمت گيرندگان متشكل در باشد. مغاير اجتماعي تأمين و رفاه نظام ساختار قانون
است، مگر خارج محترم وزارت مسؤليت قلمرو از صورت، هر در اجتماعي، تأمين سازمان يافته سازمان و
اين سازمان هنوز شكل نگرفته باشد كه تشكل هاي رسمي خدمت گيرندگان  اعتقاد وجود داشته  اين  آنكه 
مي سازد كه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران با مجوز رسمي از  نشان خاطر احترام با اما است.
و آخرين مجمامع آن با حضور نمايندگان است كرده دريافت فعاليت مجوز جنابعالي رهبري تحت وزارت
و مصوبات آن مورد تأييد مسؤالن قانوني وزرات متبوع جنابعالي است. است شده برگزار خانه وزارت آن
آيا هيأت مديره اين كانون عالي حق ندارد از انتصاب افراد ديگري به عنوان نمايندگان كارفرمايان ايران در

هيأت امناء سازمان تأمين اجتماعي دچارحيرت شود؟

جناب آقاي دكتر ربيعي!
دريافت  فعاليت  متبوع جنابعالي مجوز  از وزارت  كه  كارفرمايي  از ۱۵۰۰ تشكل  بيش  كه  داريد  اسحتضار 
همكاري  و  راهنمايي با كه ايران، كارفرمايي انجمنهاي عالي كانون اساسنامه اصالح پي در و كردهاند،
و از طريق كانون هاي استاني به عضويت زودي به آنها تمام شد، محقق اخيرًا جنابعالي همكاران صميمانه
و از داستان پر آب چشمي كه در اجتماعي تأمين سازمان بر ناظر قوانين از آمد، خواهند در عالي كانون اين
و اميد انتظار داشتند تا به تدبير دولت از آنها تمام و هستند خبر با است رفته سازمان اين بر اخير سالهاي

صداي واقعي كارفرمايان احترام گذاشته شود و نمايندگان واقعي آنان به مجامع سه جانبه راه يابند.
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جناب آقاي وزير!
مي دهم كه كارفرمايان  اطمينان ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون مديره هيأت رئيس عنوان به
و ايجاد پايدار بنگاههاي ارتقاء و جانبه همه توسعه موانع رفع جز به خواستهاي هيچ واقعي اقتصاد بخش
براي حضور در محافل تصميم گيري سه آنان  و اصرار  ندارند فقر رفع و ثروت خلق و كيفيت با اشتغال
به به منظور كمك  از همين موانع  آنان براي طرح تجربه هايشان  جانبه چيزي نيست جز تمايل مشفقانه ي 
خط مشي هاي مورد نياز. اگر به چنين مشاوره هاي  و سياستها تدوين جهت در تصميمگيران و تصميمسازان
نيست، اين انتظار به جاست كه با اعالن اين نيازي ايران كارفرمايان واقعي نمايندگان مشفقانهي و ارزشمند

بي نيازي مجوز فعاليت اين همه انجمن صنفي كارفرمايي را در آب بياندازيد و خيال همه را راحت كنيد.

با احترام
حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران
۲۳ مهر ماه ۱۳۹۲ تهران.

بيخبرم. از اينكه آيا احمدي زاده از اين نامه  ميكند، تغييراتي چه شود ارسال وزير براي تا متن اين اينكه
بدهد، او در خواهد يافت كه نشان عطارديان به را نامه اگر ميزنم حدس اما بيخبرم. نيز نه، يا آمده خوشش
و رفتارش با من در اين است. بوده جا بي چقدر سازمان جديد اساسنامه نشدن تصويب مورد در اصرارش
بي نقص را خودش رفتار معموًال ندارد. خود رفتار نقد به عادت عطارديان آقاي ظاهرا اما بود. زشت زمينه

مي داند و اين ديگران هستند كه مشكل دارند.

وزيري، آن هم در دولت است ممكن آيا بود. دوباره حيرت مايه خودم براي هرچيز از بيش تجربه اين اما
همه، هرجا كه لحن نامه به آن اين با نه. قطعًا كند؟ اقدام صريح قوانين خالف بيمحابا طور اين روحاني
مي رفت كه: ما حق داريم اگر بخواهيم از شما به ديوان عدالت اداري شكايت كنيم، خودم را سانسور سمت
مي دانستم موضع احمدي زاده اين نيست. ولي براي همه بايد مايه حيرت باشد كه حتي در چون ميكردم.
بي قانون مثل آب خوردن صورت چنين اين رفتارهايي نيز ربيعي مثل كسي سوي از حتي نيز مسائل اين

مي گيرد. چرا؟

مي شود سؤال مهمي است. منصوب عراقي خليلي او جاي به و نميشود استقبال زاده احمدي از چرا اينكه
آيا توصيه هاي سازمان هاي امنيتي است؟ در اين صورت چرا وزيري در حد ربيعي بايد اين توصيه را قبول
به جاي احمدي زاده خليلي عراقي منصوب شود؟  مي كند كه  ايجاب امنيتي مصلحت چه عالوه به كند؟
و كارفرمايان را كارگران نمايندگان بودم كار وزير جاي هم من اگر ميكنم فكر گاهي اما نميدانم. حقيقتًا
سه جانبه گرايي اين نمايندگان نشان داده است كه هر يك از اين سه جانب، تجربه چون نميكردم. انتخاب
و با افتخار است كرده نقض جانبه يك صورت به است نبوده خودش نفع به كه را سهجانبهاي تصميم هر
هم اعالم كرده است كه اجرا نمي كند. يك نمونه از اين تصميم هم در همان آغاز وزارت جهرمي رخ داد. در
و همين آقاي عطارديان  زدند. زيرش بعد و كردند امضاء را مصوبه حتي كارفرمايان نماينگان كه تجربه آن
مي كرد كه: اشتباه كرديم. يعني حتي نخستين ايراني عضو اذعان هم خودش سخنرانيهاي در حتي ساده خيلي
هيأت مديره سازمان بين المللي كار هم به اين نكته فكر نمي كند كه اگر يكي از جانب هاي شوراي عالي كار

و بگويد اشتباه كرديم كه ديگر سنگ روي  كند لغو جانبه يك صورت به را خودش تصميم سادگي همين به
سنگ هم بند نمي شود.

ملت بي مرام و قانون پارلمان؟ 
مي تواند  كار عالي شوراي در ويژه به و جانبه سه محافل در كارفرمايان انگيز حيرت رفتارهاي همين نظرم به
بي اعتمادي وزيران كار به نمايندگان اين تشكل ها باشد. اين ها به سادگي آب خوردن زير مهم داليل از يكي
بي مرام به قواعد قانون پارلمان ملت اين آيا ميكنند. هم افتخار آن به و ميزنند خود امضاي و پيمان و قول

نياز دارد؟
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۲۹ مهر ۱۳۹۲ دوشنبه
ترتيب، بعد  اين به كرد. معرفي علوم وزير عنوان به را ديگري فرد توفيقي جعفر جاي به روحاني حسن ديروز
از ميلي منفرد، آقاي توفيقي هم كه قانون پارلمان را به او معرفي كرده بودم، به مجلس معرفي نشد. در حاليكه
مي توانست در ترويج قواعد قانون پارلمان در محافل دانشگاهي كمك كند.  شايد ميشد علوم وزير او اگر
و پيش بنيي است انعطافپذير است شده معرفي توفيقي جاي به كه دانا فرجي كه خواندم مجازي دنياي در
و ميلي منفرد شايد يك حسن توفيقي نشدن معرفي آمد. خواهد كوتاه افراطيون فشارهاي برابر در كه بود شده

داشته باشد: حاال روي ترويج قواعد عرف پارلماني وقت بيشتري بگذارند. بايد ديد.

و پرورش معرفي شده است رأي بياورد شايد بتواند در ترويج اين  آموزش وزير عنوان به كه فاني اگر اما
و دانش آموزان دوره دبيرستان به ما كمك كند. اتفاقًا در همين زمينه دو خبر خوب دبيران سطح در قواعد
بعدًا شماره تلفن او شد قرار و كرد معرفي من به را «شاماني» نام به فردي پيش روز چند اميري دكتر دارم:
اميري، آقاي شاماني يكي از دوستان دكتر دكتر گفته به كنم. معرفي او به را پارلمان قانون تا بدهد من به را
مي تواند در ترويج اين قواعد همراه با دكتر فاني به ما كمك كند. آقاي مهندس رزم خواه نيز كه و است فاني
بود، از همان داخل اجالس تلفني با كرده شركت پارلماني عرف همانديشي موقت سازمان اجالس در ديروز
و گفت كه وي رئيس دانشگاه داد من به همراهش تلفن با را «مهرمحمدي» آقاي نام بعد و كرد صحبت كسي
و قرار شد قانون پارلمان را به او نيز معرفي كنم. آقاي هاشمي دبيركل سازمان معلمان ايران است فرهنگيان
فعًال وضع كادرها در آموزش ترتيب اين به ميشناخت. را مقامات اين دوي هر بود آمده دفتر به ديروز كه

متوسطه بهتر از آموزش عالي است.

اجالس بيست و هشتم هم انديشي
هم انديشي عرف پارلماني برگزار شد اما  اجالس هشتمين و بيست بيفايده، تعليق ماه ۲ ديروز بعد از حدود
به نصاب نرسيد. براي هركس كه بخواهد ملت ايران را بشناسد، - نمي توانم تصور كنم هنوز هم در جهان 
- كافي است رفتار اعضاء همين  باشند! نشناخته فردش به منحصر خصائل با را ما ملت كه باشند كساني

گروه را با دقت بيشتري مورد مطالعه قرار بدهد.

و به يادشان انداختم كه طبق مصوبه  كردم پست «يادآوي» عنوان با النامهاي اعضاء تمام براي قبل روز چند
مي شود. با اين همه فكر كردم شايد عده اي از آنان برگزار مهر ۲۸ دو ماه قبل اجالس بعدي روز يكنشبه

اين ايميل ها را نبينند. در نتيجه به تك تك آنان تلفن هم زدم. گزارش اين تلفن ها بدون توجه به تاريج اين 
گفتگو ها: 

آقاي جمالي
روز جمعه يكي دو بار به همراه جمالي زنگ زدم. جواب نداد. از اين مرد شرافتمند چنين رفتاري عجيب 
و همراهش آنتن  است بوده منزل زمين زير در كه خواهي عذر هرچيز از قبل و زد زنگ بعد دقيقه چند بود.
و قضبه را يادآوري كردم. عذر كردم تشكر است. گرفته تماس زمين زير از خروج محض به است. نميداده
و تأخير به خاطر نداشت كه اجالس آتي روز يكشنبه برگزار تعطيلي مدت همه اين از بعد دوباره: خواهي
مي آيد تا در ختم يكي از همكاران صنعت يكشنبه روز شامگاه و است مسافر او تاريخ اين در شد. خواهد
مي داد تمام شده است يا نه. گفت انجام فرهنگستان براي كه كاري پرسيدم او از كند. شركت داروسازي
هم انديشي عرف نشست در نميتواند يكشنبه كه حاال كردم خواهش او از است. شده كمتر خيلي كار فشار
پارلماني شركت كند وقتي را براي يك مالقات دو نفره به من بدهد تا در زمينه ترويج قواعد قانون پارلمان با
هم گفتگو كنيم. قبول كرد. من هم بايد پيگيري كنم. حضور فعال شخصيت جمالي در جريان سالمت اخالقي 
و نشر كتاب، بر گزاري كارگاه ها  ترجمه روند از مختصري گزارش كرد. خواهد تضمين را جريان اين فكري و

و تشكيل انجمن ها و تعميرات دفتر به او دادم. و قرار شد يكديگر را در آينده نزديك ببينيم.

دكتر اميري
روز جمعه چند باري به همراه دكتر اميري زنگ زدم. جواب نداد. شنبه چند بار زنگ زدم. باز هم جواب 
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نداد. حدس زدم شايد به سفر رفته باشد. چند دقيقه بعد زنگ زد. برايم توضيح داد كه در كالس بوده است
مي زد. علت را پرسيدم گفت در حال راه رفتن. برايم  نفس نفس بدهد. را تلفنها جواب است نميتوانسته و
توضيح داد كه برايش در روزهاي يكشنبه در كرج كالس گذاشته اند. به همين خاطر فردا را نمي تواند در
جلسه شركت كند اما اگر ساعت نشست ها عوض نشود او ساعت كالس را عوض خواهد كرد. براي او 
بيافتد كه در چواب من گفت: من  توضيح دادم كه كيخسروي پيشنهاد دارد كه نشست ها به روز پنجشنبه 
روز هايپنج شنبه ها مشغول هستم. من هم گفتم اگر پنج شنبه ها كار داشته باشي با تغيير زمان كارگاه موافق نيستم. 

قرار شد براي نشست بعدي ساعت كالسش را در كرج عوض كند. 

و گفت كه شب به من  داد من به را شاماني آقاي اسم كه بود جا همين پرسيدم. او ترويجي فعاليتهاي از
مي دهد تا با او تماس بگيرم. او يكي از دوستان نزديك آقاي فاني سرپرست آموزش را او تلفن و ميزند زنگ
و مسؤليت مهمي در اين وزارتخانه دارد. دكتر اميري در مورد قواعد عرف پارلماني براي او است پرورش و
و قرار شد كه بعدًا براي معرفي قانون پارلمان با وي تماس بگيرم. در مورد آموزش عالي است كرده صحبت
كارگاه مورد نظرش را برگزار كند. او از عدم معرفي و شود تكليف تعيين وززير وضعيت تا بود منتظر هم

توفيقي خبر داشت. در هر حال دكتر اميري هم در نشست فردا نمي توانست حضور بيابد.

مهندس گلسرخي
به همراه مهندس گلسرخي چندين بار زنگ زدم. جواب نداد. عجيب بود. يك لحظه نگران شدم. حدود يك 
مي رود. سنش هم  كما به روز چندين و ميآورد در بيمارستان از سر غريب و عجيب بيماري يك به قبل ماه
مي گردد. همين جا بر دوشنبه و است خارج سفر در كه گفت منشي زدم زنگ دفترش به كه شنبه اما باالست.
بايد يادآوري كنم مهندس گلسرخي نيز يكي از موافقان جدي پيشنهاد شهرياري بود كه اجالس را به تعويق
بياندازند تا در يك كارگاه غيراجالسي شركت كنند تا قواعد را خوب ياد بگيرند. اما حتي يك قدم كوچك 

هم در اين زمينه برنداشتند. 

مهندس شهرياري
مهندس شهرياري هم از طرفداران سرسخت جدا سازي كارگاه از مجمع بود. عصر جمعه به او زنگ زدم. 
مي كند. تا آنجا كه به خاطر دارم  جبران را خوابيهايش بيدار و بوده سفر داد توضيح برايم بود. آلود خواب
مي كند. مهندس رزم خواه هم در اجالس چند بار سراغ شهرياري را گرفت. به شركت جلسه در گفت من به

او هم گفتم كه به من گفت مي آيد. اما نيامد.

كيخسروي
با او هم تماس گرفتم. طبق معمول در تالش براي تغيير ساعت اجالس بود. از من خواست كه در فراخوان 
نشست، اخطار قبلي براي طرح پيشنهاد تغيير روز اجالس را بدهم. پيشنهاد كرد جلسه به روز پنجشنبه منتقل 

شود. گفت كه در نشست روز فردا شركت مي كند تا پيشنهادش را مطرح سازد. 

عبدالحسيني
و برگشت از سفر شمال است.  رانندگي حال در گفت زدم زنگ عبدالحسيني همراه به جمعه روز عصر وقتي
و سامان داده است. گفتم حاال كه در حال سر خود براي ويالتي كشور شمال شهرهاي از يكي در احتماًال
رانندگي هستيد خيلي صحبت نمي كنم. فقط براي يادآروي نشست روز يكشنبه زنگ زدم. به من گفت كه
و ادامه داد فردا با من تماس  تهران. شهر شوراي رئيسه هيأت دبير است: گرفته عهده بر جديدي مسؤليت او
و خداحاقضي ندام ادامه صحبت به رانندگي حوادث از جلوگيري خاطر به ميكنيم. صحبت مفصل و ميگيرد

كرديم.

تحوالت در ستاد اجرايي شوراياري ها
هم انديشي عرف پارلماني در حدود دو ماه پيش ديگر با  موقت سازمان قبلي مجمع ماقبل روز آخرين از
مي كنم. اما تماس نگرفتم. ارسال او براي را ترجمهها البته نداشتم. صحبتي ستاد بچههاي ساير و عبدالحسيني
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و دريافتم كه اتفاقات زدم زنگ ستاد به من نشد. خبري بودم. او تللن منظر ظهر از بعد حوالي تا هم شنبه روز
و خانم عليپور آقاي مظاهري، آقاي و طاعتي، خانم با گفتگو از كه حوادث اين خالصه است. داده رخ مهمي

شرفي دريافتم از اين قرار است:

۱. بعد از انتخاب مسجد جامعي به رياست شوراي شهر تهران، عبدالحسيني به سمت دبيري هيأت رئيسه 
انتخاب شده است. در حال حاضر هيأت رئيسه ۴ عضو دارد كه سه نفر عضو شوراي شهر شوراي شهر 
و كلرك عضو هيآت رئيسه است. عالوه بر اين، عبدالحسيني به عنوان رئيس  كارمند عبدالحسيني و هستند
و با توجه به باور است مهمي بسيار مقام نظرم به كه است شده منصوب نيز تهران شهر شوراي اداري امور
و عالقه جدي كه وي به قواعد قانون پارلمان دارد مطمئنم نقش مهمي در ترويج اين قواعد در شوراي شهر

تهران و شوراياري هاي تهران و بعدها در شورايها سراسر كشور ايفا خواهد كرد.

منتقل شده  به ساختمان اصلي شوراي شهر  از ستاد  به عنوان مسول دفتر عبدالحسيني  نيز  ۲. خانم شرفي 
است

و عبدالحسيني با حفظ سمت امور ستاد را هم  ندارد دبير تهران شوراياريهاي اجرايي ستاد حاضر حال در .۳
مي  كند. اما عليپور به من گفت كه به احتمال زياد او را به عنوان دبير جديد ستاد معرفي خواهند كرد. اداره

۴. در شوراي شهر تهران يك كميسيون جديدي راه اندازي شده است ويژه فعاليت هاي سازمان هاي غيردولتي
و خانم راستگو هم گرفتهاند قرار آن مجموعه زير «سمن»ها به دهي سازمان ستاد هم و شوراياريها هم كه

رئيس اين كميسيون است.

تقريبًا براي اكثريت اعضاي شوراي در مورد كتاب  كه داد توضيح برايم عليپور آقاي تحوالت، اين بر عالوه .۵
و بيشتر اعضاي شورا عالقمند شده اند كه كتاب دستورنامه رابرت را است كرده صحبت رابرت دستورنامه

بخوانند و ما هم به آنان گفته ايم كه كتاب را خريده ايم و به زودي چاپ خواهد شد.

و از همه مهم تر، آشنايي نسبتًا جامع  شهر، شوراي اعضاي تعداد افزايش ويژه به تحوالت، اين مجموعهي
و ساير كارشناسان ستاد با قواعد عرف پارلماني سبب شده است كه مينه عليپور و عبدالحسيني مثل افرادي
براي آشنايي اعضاي شوراي شهر با اين قواعد فراهم شود. من نسبت به آينده جنبش كادر ها در شوراي شهر

تهران و شوراياري هاي تهران و در آينده شهرهاي بزرگ بسيار خوشبين هستم.

دعوت براي تشكيل يك انجمن 
و از جمله از تك تك آنان  كردم صحبت مختلف مسائل مورد در ستاد بچههاي از نفر چهار اين تك تك با
دعوت كردم يا نسبت به تشكيل يك انجمن ترويج قانون پارلمان اقدام كنند يا در انجمن در دست تأسيس

معلمان كه ماهي يك بار جلسه دارد حضور يابند. واكنش هاي متفاوت آنان جالب بود. 

خانم طاعتي
و احوال از او دعوت كردم تا يا در تأسيس  حال از بعد شدم. وصل طاعتي خانم به زدم، زنگ ستاد به وقتي
يك انجمن شركت كند يا در انجمن معلمان حضور يابد. با هر دو گزينه موافق بود. اما گفت كه روز هاي
و نمي تواند در نشست هاي چهارشنبه اجالس معلمان شركت  ميدهد درس دانشگاه در پنجشنبه و چهارشنبه

كند.  اما از كل ماجرا با اشتياق استقبال كرد.

آقاي مظاهري
و فسلفي قواعد عرف  تمدني و فرهنگي ابعاد مورد در مظاهري با داد. مظاهري به را گوشي گفتگو از بعد
پارلماني صحبت كردم. او هم از تشكيل انجمن در هر دو حالت استقبال كرد اما پاسخ قطعي را به تفكر بيشتر
موكول كرد. به من هم اصرار داشت كه در اين زمينه با عبدالحسنيي هم صحبت كند. او هم عقيده دارد كه 
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عبدالحسيني جوان بسيار اليقي است.

آقاي عليپور
و پاكدستي عليپور تا حدودي  پاكدامني و صداقت پيشتكار، جديت، شد. طوالني خيلي عليپور با صحبتم
تأكيد پارلمان  قانون  قواعد  اهميت  بر  بارها  و  بارها گفتگو طي ميكند. جبران را او روستايي سادگيهاي
و با اطمينان قول داد كه در تأسيس انجمن با جديت مشاركت خواهد كرد. توضيح داد كه چطور براي كرد
و ساير اعضاي شورا از اهميت آشنا با اين قواعد صحبت كرده است. هم او بود كه به من گفت مسجدجامعي
شايد او را به عنوان دبير ستاد معرفي كنند. با اين همه، خوشبين نبود كه تعداد عالقمندان به تأسيس انجمن
و به همين خاطر اعالم آمادگي كرد  ساخت مستقل انجمن يك بشود كه باشد اندازه آن كارشناسان ميان در
كه در نشست هاي معلمان حضور يابد. به او گفتم اگر قرار است دبير ستاد شود بايد از حاال براي روش
مي تواند عده اي از نخبه هاي شوراياري ها را  عالوه، به باشد. داشته برنامه شوراياريها ميان در كتاب توزيع
طي قراردادي به دفتر كادرها بفرستد تا آموزش ببينند. يا به اين فكر كند كه چطور اين قواعد را به بچه هاي

شوراياري ها آموزش بدهيم. 

خانم شرفي
جدي ترين فرد در ميان بچه هاي ستاد شوراياري هاست. شايد به همين خاطر عبدالحسيني او را به  خانم شرفي
و هم از طرف شوهرش قول صد  خودش هم كردم. صحبت هم او با است. كرده انتخاب خود منشي عنوان
در صد داد كه با عالقه در ايجاد يك انجمن مستقل شركت خواهند كرد. او اطمينان داد كه خانم ميالني هم
و بگويد كه من  برساند عبدالحسيني به را من سالم خواستم او از بود. خواهد ما با انجمن اين ساختن اين در

تماس گرفته ام و با من تماس بگيرد.

زياد، سرش  بسيار احتمال به است. نشده خبري عبدالحسيني از هنوز است دوشنبه كه امروز تا روز آن از اما
بايد خيلي شلوغ باشد. به خصوص كه گويا مدتي طوالني نيز به دليل درد كمر خانه نشين بوده است.

و شوراياري ها را مرور كند اذعان خواهد كرد كه جنبش كادرها  شهر شوراي اخبار همين كه هركس نظرم، به
با سرعت بسيار خوبي در حال توسعه و تعميق است.

جلسه اي كه به نصاب نرسيد
و جلسه ما فقط با حضور  نيامدند دو اين اما بيايند، هم كيخسروي و شهرياري بودم متتظر اينكه رغم به خوب.
و به نصاب نرسيد. اما من كوشيدم با طرح نكات جديد شد برگزار من و رزمخواه مهندس و اسدي بني دكتر
كاري كنم كه دوستان احساس نكنند وقتشان تلف شده است به همين خاطر براي آقاي دكتر بني اسدي كه
و نير قاعده جلب به مجمع را تشريح كردم  نصاب فقدان به مربوط قواعد بود كشور از خارج در ماهي سه دو

كه برايش جالب بود.

استماع گزارش 
نصاب، به استماع گزارش ترويجي پرداختيم. در آنجا بود كه دكتر بني  فقدان بر ناظر قواعد تشريح از بعد
اسدي از تجربه خود در معرقي قواعد قانون پارلمان در شورايي گفت كه براي احياي نشريه مرحوم سحابي
و در آن از جمله احسان شريعتي هم حضور دارد. اين نكات را يك بار  است شده سازماندهي فردا» «ايران
آن ها نيست. اما خالصه اش تكرار به نيازي و كردهام هم يادداشت را آنها و بود گفته هم من براي ديگر
مي دهد كه براي اداره جلسات بايد قواعدي باشد. بعد به او پيشنها اسدي بني دكتر آقاي شورا، اين در اينكه
و در اين جريان است كه او قواعد دستورنامه رابرت را بنويسد را قواعد اين خودش كه ميدهند مأموريت
مي كند تا پيشنهاد شوراي به اسدي بني دكتر كه است اين جالب نكته ميكند. معرفي شوراي آن اعضاي به
آئين نامه اداره جلسات انتخاب كنند كه يك حقوقدان در پاسخ او گفته است دستورنامه رابرت را به عنوان

البته كه حق با  و نخوانده ايم چگونه با تصويب چنين پيشنهادي موافقت كنيم؟  نديدهايم را آن ما وقتي تا
با چه سرعتي دارد جلو اين فرهنگ  مي دهد كه چطور  نشان نيز تجربهها اين اما است بوده حقوقدان آن
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مي رود.

مي كند. صحبت كساني با همراهش با دارد ديدم اما نداشت. گفتن براي حرفي رسيد رزمخواه نوبت وقتي
و من االن با است فرهنگيان دانشگاه رئيس او كه گفت و داد من به را مهرمحمدي آقاي تلفن كه بود همانجا

او صحبت كردم و او مي تواند در ترويج اين قواعد در ميان معلمان و فرهنگيان كمك كند.

گزارش من
معلمان،  باشگاه معلمان، انجمن تشكيل روند از جامعي گزارش كتاب، ترجمه بر عالوه رسيد، من نوبت وقتي
و تجهيز بازسازي معلمان بودجه با چطور كه گفتم و كردم صحبت شوراياريها ستاد كارشناسنان انجمن
هم انديشي بر خالف سازمان چطور كه ميدهد نشان تجربهها اين كه گفتم و گرفتهايم دست را ساختمان
ك دكتر بني اسدي را ناراحت كرد. او بود گيري نتيجه همين شايد آمد. در كار از ناموفق داشتيم كه انتظاري
مي خواهد كه اين گروه نيز موفق شود. به همين خاطر پيشنهاد كرد كه پيش نويس اساسنامه را به دلش واقعًا

مجمع تقديم كنيم تا آن را تصويب كند.

و وقتي گفتم كه همراه با آن متن انگليسي  افتاد من عهدهي به هم اساسنامه پيشنويس تهيه مسؤليت سرانجام
و گفت كرد مخالفت شدت با اسدي بني دكتر كرد، خواهم ارسال برايشان مطالعه براي هم را اساسنامه دو
الزم نيست. اما بعد كه من فكر كردم به اين نتيجه رسيدم كه اين كار غلط است. در نتيجه تصميم گرفتم
و از آنان بخواهم دست كم يك  بفرستم بنياسدي و رزمخواه براي را اساسنامه يك خام بسيار پيشنويس
و پيش نويس اساسنامه را به نام خودشان به محمع تقديم كنند. به عالوه، بايد كنند صرف وقت ظهر از بعد
و شما بايد مسؤليت دفاع از اساسنامه را در مجمع بر باشد طرف بي بايد رئيس كه كنم تأكيد نكته اين روي

عهده بگيريد.

ساير فرايندها
و من تحوالت اين عرصه ها  است شده تعريف پارلمان قانون قواعد عمل حيطهي عنوان به قلمرو چند كنون تا
و گزارش مي كنم. در ادامه به صورت خالصه به ساير قلمرو ها كه فعاليت چنداني نداشته است پيگيري را

اشاره خواهم كرد.

۱. آرياكيان
جلسه، اين  يك برگزاري از بعد آرياكيان، در آموزشي كارگاه برگزاري براي شهرياري مهندس اشتياق رغم به
مي كند. تأسفبار تعطيل نيز را شركتها ساير دارد شهرياري آقاي كه شدم خبر با ديروز نيافت. ادامه كارگاه

است. در اين صورت انتظار اينكه كارگاه آرياكيان ادامه يابد چندان منطقي نيست.

۲. حدادي
آقاي حدادي هم طي يك ايميل به من خبر داد كه قرار است تعدادي از دوستانش در دفتر وي يك كارگاه 

راه بياندازند. از من شرح درس خواست. برايش يك ايميل زدم اما جوابي نيامد. 

۳. مجمع گاوداري
ديروز محمود حسيني كمال با من تماس گرفت. اما يك كلمه هم در مورد ماجراهاي مجمع روز چهارشنبه 

گذشته حرفي نزد. كارهاي ديگري داشت. 

۴. كعاصكا
و توضيح داد كه  زد زنگ ايران كارفرمايي صنفي انجمنهيا عالي كانون رئيس زاده احمدي قبل هفته اواخر
و بر اساس ان توضيح ها نامه جديدي داد توضيحاتي است. نبوده جالب نوشتم كار وزير به خطاب كه نامهاي
برايش فرستادم كه مباحث مربوط غيرقانوني بودن رفتار وزير از آن حذف شده بود. اما ديروز دوباره زنگ زد
و از من خواست كه آن را براي عطارديان هم ارسال كنم.  است بوده خوب اوليه نامه همان كه داد توضيح و
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و گويا قرار شد است بهتر اول نامه كه است رسيده نتيجه اين به همكاران از عدهاي با مشورت از بعد ظاهرًا
همان نامه اول را به وزير ارسال كند.

كعاصكا مشتري بعدي
مي دهد رئيس هيأت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي  نشان كه ميكنم نقل را روابط اين دليل اين به من
و تدريجي طوالني مراحل چه طي - است پارلماني قانون قواعد بالقوه مشتريان از يكي كه - ايران كارفرمايي
مي شود. به عالوه، من دارم به مرور در روابط شخصي با چنين افرادي، قانون به توجه ضرورت جذب دارد
اين قانون در مجامع خود بايد عمل قواعد طبق تا سازم قانع را آنان بتوانم آينده در كه ميكنم عمل طوري
كنند. ارزيابي من اين است كه كانون عالي يكي از محافل مهمي است كه به رعايت اين قواعد نياز دارند. اما
مي كنم تا بتوانم در آينده اين قواعد را  تالش دارم حاال از من اما است عقرب در قمر فعًال كارفرمايان شرايط

به شخصي مثل احمدي زاده معرفي كنم.

آخرين خبر
مي نوشتم خانم نقي ئي تلفن زد تا بپرسد كه براي نشست روز چهارشنبه فقط همان  را يادداشتها اين وقتي
۵۷ را بايد بخوانند كه جواب دادم بله. او هم تأكيد داشت كه براي ارتقاء جذابيت كالس بايد و ۵۶ فصل دو
و خانم  من بين كه رسيد نظرم به اما باشد. گفتم دهم. ارايه بخشها اين مورد در جداب و جامع توضيح يك
مي شود همديگر را درك مانع كه دارد وجود فاصله دره دو - بنياسدي دكتر و من منثل درست - نقيئي
و بگويم كه اتفاقًا مجمع به همين خاطر كنم مطرح آتي اجالس در را نكته همين ريسد نظرم به اتفاقًا كنيم.

است كه به جاي قانع كردن هم به رأي و اكثريت آراء بايد متوسل شويم.

مي كنم كارها نيز چنان كه بايد خوب پيش نمي رود.  احساس اما است. شلوغ خيلي سرم روزها اين حال، هر به
از بس كه خرده كاري سر راه آدم مي ريزد.
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۳۰ مهر ۱۳۹۲ سه شنبه
گرفتم. تماس (كعاصكا) ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون دبيرخانه از عطارديان مهندس ديروز
نامه اي حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره كعاصكا به علي ربيعي وزير دو هر متن تا خواست و از من
و رفاه اجتماعي را برايش ارسال كنم. روز هاي دوشنبه هيأت مديره كعاصكا جلسه دارد. معلوم تعاون،كار
موضوع، به چند دليل با جنبش اين است. وزير به ارايه براي نامه دو از يكي انتخاب مذاكره موضوع كه بود

كادرها در ايران ارتباط مي يابد:

اگر اعضاء هيأت مديره  پارلماني است.  بالقوه قواعد  مهم ترين مشتريان  از اوًال هيأت مديره كعاصكا يكي
مي توان اميدوار بود كه از طريق آنان اين آگاهي در ساير تشكل هاي شوند، آگاه قواعد اين اهميت به كعاصكا
ارتقاء آگاهي تشكل هاي كارگري روي بشود كه باشد مرحله اين از بعد شايد كند. نشت نيز ايران كارفرمايي

در اين زمينه نيز اقدام كرد.

است،  شده آشنا قواعد اين كليات با كعاصكا شخصيت نفوذترين با و دبير عنوان به عطارديان مهندس هرچند
نميبيند، خيلي از آماده مطلب اين طرح براي كعاصكا مديره هيأت در را زمينه هنوز وي كه دليل اين به اما
آموزش اين قواعد به هيأت مديره كعاصكا استقبال نكرده است. وقتي هنوز جلسات هيأت مديره به نصاب
از قواعد قانون  مي داند، صحبت كردن  قانون را خودش كه است شخصي مديره هيأت رئيس و نميرسد

پارلمان بي معناست.

پارلماني، ضرورت ها به مرور او را هم مجبور  عرف قواعد به مديره هيأت رئيس تمايل عدم رغم به ثانيًا
۲۵ شهريور مي كند كه به ضرورت اين قواعد باور پيدا كند. فراموش نمي كنم كه در آخرين مجمعي كه روز
داشت، مدام به كارشناسان وزارت كار كه به عنوان ناظر در برعهده را آن رياست زاده احمدي و شد برگزار
تقريبًا ميپرسيد. را پارلماني خاص پراكتيس آن به مربوط قواعد او از و ميكرد رجوع داشتند حضور مجمع

غيرممكن است كسي بتواند يك مجمع نسبتًا  بزرگ را بدون مجموعه اي از قواعد منطقي اداره كند.

و اعتبار من در چشم او بايد به حدي ارتقاء بيابد كه حرفم را  بايد زاده احمدي با من شخصي روبط ثالثًا
و به خصوص روي اين نكته تأكيد كنم كه خودش كنم معرفي او به را قواعد اين بايد كه است آنوقت بخرد.

براي اداره كارآمد جلسات به اين قواعد نياز خوهد داشت.

مهم ترين مشتريان بالقوه قواعد قانون پارلمان است كه البته در حال حاضر به  از حال، كعاصكا يكي هر به
و سياسي حاكم بر كشور از اين قواعد استقبال اقتصادي بد بسيار شرايط ويژه به شرايط، از مجموعهاي دليل

نمي كند. اما روشن است كه اين تشكل ها براي سازمان دادن به امور خود به اين قواعد نياز دارند.

- سرانجام از طريق سي.دي متن دو نامه را به دبيرخانه ارسال كردم (به  عطارديان مهندس درخواست از بعد
و فايل ها باز نشدند). اما از نتيجه كار در حال حاضر شد مواجه مشكل با ايميل طريق از ارسال فني دليل

بي خبرم.

متن نامه دوم
من در يادداشت هاي قبلي از نقل عين نامه دوم خودداري كردم. اما حاال كه داستان اهميت يافته است شايد 

الزم باشد متن پيش نويس نامه دوم را هم ورداربذار كنم: 

مقام محترم وزارت تعاون،  كار و رفاه اجتماعي!
جناب آقاي دكتر ربيعي؛

خبر انتصاب اعضاء محترم هيأت امناء سازمان تأمين اجتماعي از سوي جنابعالي، تا آنجا كه به نماينده 
مي شود، هيأت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران را، كه به دولت  مربوط كارفرمايان
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و حيرت فرو برد. آيا قرار است به همين زودي اميد نمايندگان بهت در است بسته اميدها اميد» و «تدبير
كارفرمايان فعال در بخش اقتصاد واقعي تبديل به يأس شود؟

و مقررات ناظر بر روند انتصاب اعضاء هيأت امناء  قوانين مجموعه با جنابعالي داريم اطمينان كه آنجا از
۱۷ قانون ساختار مي دانيد كه به تصريح جزء ۲ بند الف ماده و هستيد آشنا كامًال اجتماعي تأمين سازمان
و قانوني حقوق از سازمان اين امناء هيأت در كارفرمايان نمايندگان انتصاب اجتماعي، تأمين و رفاه نظام
بي توجهي شما به نامه ي دبيركل اين كانون است، ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون مسلم
عالي كه در انجام وظايف خود رئيس هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي را به عنوان نماينده كارفرمايان
بي اطالعي، بلكه در مسيري است  از ناشي از نه كرد، معرفي اجتماعي تأمين سازمان امناء هيأت در ايران
تقويت بر ضرورت  مبني  مقام محترم رياست جمهوري  برنامه هاي اعالم شده ي  با   – ما نظر به – كه
قبلي رفتارهاي  با  ويژه  به  تأسفبار،  تلقي  اين  است.  كامل تضاد در مردمي سازمانهاي و تشكلهاي
و نيز در مراسم معارفه رياست سازمان تأمين اجتماعي تقويت جنابعالي، معارفه مراسم در شما همكاران
و در حاليكه مسؤالن كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي مراسم، اين دوي هر در كه چرا ميشود.

ايران حضور داشتند،  فرد مورد نظر براي ايراد سخنراني از سوي كارفرمايان ايران دعوت شد.

جناب آقاي دكتر ربيعي!
اسحتضار داريد كه بيش از ۱۵۰۰ تشكل كارفرمايي كه از وزارت متبوع جنابعالي مجوز فعاليت دريافت 
و از داستان پر آب چشمي كه در سال هاي اخير بر اين  اجتماعي تأمين سازمان بر ناظر قوانين از كردهاند،
و اميد انتظار داشتند تا به صداي واقعي كارفرمايان تدبير دولت از آنها تمام و خبراند با است رفته سازمان
سه جانبه راه يابند. اما اصرار شما در بركشيدن فردي مجامع به آنان واقعي نمايندگان و شود گذاشته احترام
و اميد تدبير دولت است، ميكرده ايفاء را كارفرمايان نمايندگي بدلي جايگزين نقش اسبق دولت در كه

را در چشم كارفرمايان بي اعتبار خواهد كرد.

جناب آقاي وزير!
مي دهم كه كارفرمايان  اطمينان ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون مديره هيأت رئيس عنوان به
و ايجاد پايدار بنگاههاي ارتقاء و جانبه همه توسعه موانع رفع جز به خواستهاي هيچ واقعي اقتصاد بخش
و اصرار آنان براي حضور در محافل تصميم گيري سه ندارند فقر رفع و ثروت خلق و كيفيت با اشتغال
جانبه چيزي نيست جز تمايل مشفقانه ي آنان براي طرح تجربه هايشان از همين موانع به منظور كمك
چنين  به  اگر  نياز.  مورد  خط مشي هاي  و سياستها تدوين جهت در تصميمگيران و تصميمسازان به
نيست، اين انتظار به جاست نيازي ايران كارفرمايان واقعي نمايندگان مشفقانهي و ارزشمند مشاورههاي
و خيال همه بياندازيد آب در را كارفرمايي صنفي انجمن همه اين فعاليت مجوز بينيازي اين اعالن با كه

را راحت كنيد.

با احترام
حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران
۲۳ مهر ماه ۱۳۹۲ تهران.

من براي نوشتن نامه اول يكي دو روز وقت صرف كردم تا از منابع مطلع اطمينان بيايم كه آيا آئين نامه مربوط 
و  تدوين اجتماعي تأمين سازمان امناء هيأت در بازنشستگان و كارگران و كارفرمايان نمايندگان انتخاب به
شخصًا انتخاب كرده است؟ به را آنان مجوز كدام اساس بر وزير است، نشده اگر و نه؟ يا است شده تصويب
مي تواند شش عضو از ۹ عضو هيأت امناء سازمان «فقط» وزير كه است كرده تصريح قانون متن وقتي عالوه،
تأمين اجتماعي را منصوب كند، با استناد به كدام قانون به خودش اجازه داده است تا نمايندگان كارفرمايان
و من به رئيس هيأت مديره كعاصكا هم  بود ماجرا نكات كليديترين اينها من نظر به كند؟ منصوب هم را
احمدي اما كرد. شكايت او از اداري عدالت ديوان به ميتوان وزير غيرقانوني رفتارهاي اين استناد به كه گفتم
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و باشد ميداني چاله و التي بيشتر نامه لحن كه داشت اصرار و نداد هم گوش من صحبتهاي به حتي زاده
و خيال همه بياندازيد آب به را «مجوزها بودم نوشته كه بود آمده خوشش قبلي نامه جمله آخرين از ظاهرًا
را راحت كنيد». اما چند روز بعد كه زنگ زدم ديدم نظرش عوض شده است. پيدا بود كه بعد از مشورت با
دارد، به اهميت نكات مندرج در نامه اول پي برده است. به همين خاطر از من خواست  قبول را آنان كه عدهاي

كه نامه اول را براي عطارديان بفرستم.

و عيني از  جزئي واقعي، تصويري كه است خاطر اين به داردم اصرار جزئيات اين نقل در اگر حال، هر به
افراد مشخصي ارايه كنم كه در سمت هاي بسيار مهمي در اين مملكت مسؤليت هاي مهمي دارند اما دركشان
مي شود. شخصي مثل «دكتر» ربيعي وزير دولت به اصطالح  گزارش كه است اينگونه قانوني رفتار و قانون از
اميد» كه بعد از ۸ سال رفتارهاي سراسر غيرقانوني دولت هاي قبلي سر كار آمده است، اين طور و  «تدبير
و بيقانوني تبلور خودش كه كعاصكا مديره هيأت رئيس و ميكند رفتار قانوني تصريحات تمام خالف بر
مي دهد. آيا براي چنين مردمي قواعد نشان واكنش طور اين رفتاري چنان مقابل در است، دلبخواهي رفتارهاي
مي تواند محلي از اعراب بيابد؟ اگر نه، چه تحوالتي بايد رخ دهد تا باور به ارزش «قانون» در پارلمان قانون
و نمي خواهم به صورت سطحي براي هستند مهمي سؤالهاي واقعًا اينها شود؟ نهادينه مردم اين ارزشي نظام
و سخنراني و كتاب چند انتشار و آموزش كمي با قضيه نميكنم گمان اما كنم. پا و دست جوابهايي آنها
و نه احاد آنان- در يك سرزمين كويري كل يك مثابه به - مردم شود. فصل و حل سينمايي فيلم چند نمايش
- دارند بد جوري در اعماق تمام آنچه كل يك مثابه به - كه خصوصياتي ميرسد نظر به و دواندهاند ريشه
مي سازد ريشه دوانده است. به همين خاطر بايد تمركز را روي شناخت اين «كل» قرار داد را «كل» اين كه
فرايند هاي جهاني شدن دارد مثل يك مشت برف زير آفتاب و رفتار اين كل را مطالعه كرد كه تحت تأثير

تموز وا مي رود.

كارگاه معلمان
و  كردم تدوين را معلمان كارگاه فرداي اجالس كار دستور نقيئي خانم صحبتهاي از بعد ويژه به و ديشب

برايشان فرستادم. متن اين دستوركار:

دستور كار سيزدهمين اجالس كارگاه معلمان
چهاشبنه ۱ آبان ۱۳۹۲

سيزدهمين اجالس كارگاه آموزش دستورنامه رابرت معلمان (كادر معلمان) از ساعت ۴ تا ۶ بعد از ظهر 
كريمخان، خيابان آبان شمالي (دكتر عضدي)،  خيابان نشاني به كادرها دفتر در روز چهارشنبه اول آبان ۱۳۹۲
و ۰۹۳۵۶۵۲۸۶۱۱ برگزار  ۳، واحد همكف غربي به تلفن شماره ۸۸۹۱۱۰۷ ۶، زنگ خيابان پزشك، شماره
مي كند در هر ساعتي از عصر روز مذكور ميزبان اعضاء محترم اين  افتخار كادرها دفتر مديريت شد. خواهد

كارگاه باشد.

• برنامه:
۱. استماع گزارش اعضاء از ترويج قواعد قانون پارلمان

۲. پرسش و پاسخ در مورد مهم ترين قواعد ارايه شده تا كنون
۳. طرح نكات آموزشي جديد: 

كل،  بررسي غيررسمي كل،  شبه كميته ۳. ۱. قواعد ناظر بر كميته
۳. ۲. مهم ترين نكات در مورد آئين نامه

• ادامه تدوين و تصويب آئين نامه انجمن مروجان قواعد پارلمان
با احترام
منشي موقت داود حسيني 
۲۹ مهر ۱۳۹۲ دوشنبه
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۵۷ از كتاب اصلي را كه در مورد آئين نامه و ۵۶ مي شود از اعضاء محترم خواسته شده كه بخش هاي يادآوري
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 انجمن را براي اعضاء محترم توضيح دهد. 

حواشي ماجراها
آقاي  به  ديگر  بار  كه  خواستم  او  از  و  كردم صحبت تهران شهر اسالمي شوراي در شرفي خانم با اآلن
مي دانم سرش است. نكرده صحبت من با عبدالحسيني حاال به تا بزند. تلفن من به كه بگويد عبدالحسيني

خيلي خيلي شلوغ است.

مهر محمدي رئيس دانشگاه فرهنگيان پيامك نزده ام. مايلم به مهندس رزم خواه بگويم كه اين  هنوز به آقاي
و اگر بشود با هم نزد او برويم بهتر است. نمي دانم  است فروشي ارزان پارلماني عرف كردن معرفي طور

فعًال بيكار است و بايد استقبال كند. بود. خواهد چه او واكنش

و دكتر بني اسدي بگويم كه مسؤليت دفاع از اساسنامه بر عهده ي آنان است رزمخواه مهندس به دارم نظر در
پس بهتر است دست كم چند دقيقه اي براي اينكار وقت بگذارند. به نظرم منطقي نمي آيد كه فرهنگ ماقبل

رابرت از طريق افرادي مانند دكتر بني اسدي در اين سازمان هاي نوساز تجديد توليد شود. 

هنوز با دكتر اميري تماس نگرفته ام. او هم زنگ نزده است تا تلفن آقاي شاماني را بدهد. 

هنوز با آقاي حدادي هم تماس نگرفته ام. قول داده بود كه در دفتر كارش يك كارگاه راه بياندازد. اما قولش 
مثل قول ساير ايراني ها روي هواست. اين فرهنگ بايد عضو شود. 

دكتر بني اسدي هم قول داد كه با دوستانش براي راه اندازي يك كارگاه تماس بگيرد. پيگيري نكرده ام. 

البته، اين عدم پيگيري ها يك علت مهم هم دارد: كم تر سر خودم را شلوغ كنم تا ترجمه تمام شود. 



۵۲

پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۲
و با كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر تهران در مورد  رفتم شهر پارك به ديروز
مي كنم به اين فكر و كردند موافقت عليپور و عبدالحسيني كردم. گفتگو پارلمانتارينها انجمن يك تشكيل
ترتيب روند تأسيس سومين انجمن پارلمانتارين ها به زودي كليد خواهد خورد. آقاي عبدالحسيني دبير سابق

ستاد كه حاال دبير هيأت رئيسه شوراي اسالمي شهر تهران شده است ۸۰۰ هزار تومان باقي مانده قرارداد 
آموزش قانون پارلمان به كارشناسان ستاد را به صورت بن كتاب به من داد. تصميم دارم بخشي از اين پول را 
براي خريدن ۴ تا ۵ جلد كتاب در مورد قانون پارلمان هزينه كنم. در اين مالقات نكات بسيار جالبي در مورد 

آخرين تحوالت شوراي شهر تهران در دوره جديد مطرح شد كه در ادامه نقل خواهم كرد. 

ديروز همچنين سيزدهمين نشست انجمن مروجان قواعد پارلمان نيز در دفتر تشكيل شد. تعداد افراد كم شده 
رئيسي، جوانمردي، حسين نژاد در جلسه غايب بودند. ريزش نيرو يكي از دغدغه هاي  مثل خانمهايي و بود
كه است  كننده  مأيوس  و  خراب آنقدر مملكت احوال و اوضاع ميكنم فكر من اما است. نقيئي خانم
و حوشحالي باشد. در اين نشست نيز مطابب جالبي مطرح حيرت اساب بايد مانده باقي افراد اتفاًقحضور

شد كه نقل آن ها الزم است.

داستان هسته اي ايران همچنان در سطح منطقه شايد مهم ترين موضوع باشد. ديروز هنگامي كه خيابان حافظ را 
زده بودند.  عجيبي تصوير كالح راه چهار در بززگ بسيار بيلبورد يك روي ميرفتم پائين شهر پارك طرف به
مي فهميدند منظور همه كه داشت پروفسوري ريش طرف يك بوند. نشسته مذاكره ميز يك طرف دو نفر دو
و كنار طرف مقابل يك سگ بسيار بزرگ آماده حمله بود. كنار اين تصوير نيز عبارت است ظريف جواد
مي شد. شب در وب سايت راديو ديده انگليسي و فارسي زبان به و حروف درشتترين با آمريكايي» «صداقت
و تعداد است داده پويشش را بزرگ تهران سطح بيلبوردها اين از ظاهرًا خواندم. زمينه همين در گزارشي فردا
داده بودند. نكته مشترك اين گزارش ها اين بود كه اين پوشش را ماجرا اين داخلي وبسايتهاي از زيادي
مي توانيم اضافه كنيم هم ما نميگرفت. قرار بيلبوردها اين روي شهردار و شهرداري موافقت بدون عكسها
و نمي دانيم بيخبريم بزرگان بازي از كه ما نميگرفتند. نمايش اجازه ارشد مقامات موافقت بدون آنها كه
دائي و قاسم مش شيوه به مجبوريم نتيجه در است. حاكم شعبدهبازيها اين بر قواعدي چه پرده پشت در
و حين سفر به نيويورك قبل روحاني حسن كه تبليغاتي موج از بعد ظاهرًا بزنيم: حدسهايي ناپولئون جان
و داخل هستيم: ديروز خواندم كه نتانياهو در منطقه جهان، سطح در مخالفان موج شاهد حاال انداخت، راه
ايتاليا با نخست وزير اين كشور صحبت كرده است. قرار بوده كه يك نشست ۷ ساعته با جان كري داشته
و تا حدود زيادي قانع  روشن نتانياهو مواضع است. يافته خاتمه گفتگو ساعت ۵ باشد اما اين نشست بعد از
و  اورانيوم غنيسازي به نيازي لزومًا باشد هستهاي صلحآميز انرژي از استفاده دنبال به ايران اگر است: كننده
مي توانند نيازهاي ايران در اين زمينه را تأمين كنند. پس غربي كشورهاي و ندارد اراك سنگين آب راهاندازي
۹۵ درصد تبديل به مي تواند ظرف مدت كوتاهي ارانيوم ۵ درصد را كه پيشرفته سانتريوفوژ همه اين وجود
كند جز براي ساختن بمب اتم نيست. به عالوه، تمام شاهد حاكي از اين است كه اقتصاد ايران در پي تحريم ها
صورت، چرا اين فشارها را نبايد ادامه داد تا رژيم مجبور شود  اين در است. گرفته قرار فروپاشي آستانه در
جدًا حمله خواهد كرد. به نظرم و حتمًا اسرائيل برندارد؟ دست اگر و بردارد؟ دست اورانيوم عنيسازي از كه
كامالً جدي هستند، مسير مذاكرات را به ضرر ايران به حمله در كه اسرائيل مقامات سوي از نكات اين طرح
ايرن تغيير داده است. افشاء خبر كشف دو تونل زير زميني كه حماسي ها در مرز خود را اسرائيل ساخته اند
مي تواند به دنيا  شواهد هم اين به استناد با اسرائيل است. ايران بر بيشتر فشار اعمال براي فقط شرايط اين در
و مسلح شدن اين كشور به سالح اتمي را تحمل نخواهد است اسرائيل نابوديد دنبال ايران ك دهد نشان
مي كند. منطقًا كشورهاي هم پيمان آمريكا در منطقه از اينكه ايران گربهرقصاني نيز عربستان ميان اين در كرد.
مي كنند ايراني ها دارند كلك فكر كه است اين آنان ناراحتي باشند. ناراحت نبايد شود ملحق آنها جبههي به
و هم تحريم ها را شل كنند. فشار اين كشورهاي بر آمريكا بسيار بخرند وقت هم مذاكرات اين با تا ميزنند
مي رود. جلو جهان در و منطقه در نتانياهو مواضع چطور كه ديد ميتوان وضوح به خاطر همين به است زياد
و واكنش هاي بسيار تند نيروهاي افراطي داخلي نيز كه ناشي از ترس آب شدن يخ رابطه با بيلبوردها اين
و بد هم باز اقتصادي اوضاع ترتيب اين به و گذاشت خواهد را خودش مضاعف و مخرب تأثير آمريكاست
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بد تر خواهد شد.

ماجراي دكتر توفيقي
انتصابي مردم تهران خواندم كه شخص  نماينده  و  مطهري شيخ پسر مطهري علي قول از همچنين ديروز
خامنه اي با معرفي دكتر توفيقي به عنوان وزير علوم مخالفت كرده است. علي مطهري به دليل نزديكي به
فورًا شوهر خواهرش علي  اما ميدهد درز بيرون به خامنهاي دفتر از درستي خبرهاي قدرت اصلي محافل
الريجاني رئيس مجلس اين خبر را تكذيب كرد كه خامنه اي در اين زمينه نقشي داشته باشد. كل ماجراي
او،  ماهه ي  سه  فعاليت هاي  و  توفيقي دكتر انتصاب بعد او، با مجلس مخالفت بعد، و ميليمنفرد، معرفي
و حتي به ذهن يك نفر هم خطور نمي كند كه ماست كشور سياسي طبقه ماليخوليائي رفتارهاي از نمونهاي
اين رفتارها تا چه حد احمقانه است: اگر ميلي منفرد كه از سوي رئيس جمهور به مجلس معرفي شد، به خاطر
بود، در اين  بدتر جهت اين از وضعش كه توفيقي دكتر نكرد، كسب اعتماد رأي «فتنه» قبال در مواضعش
و مديريت اين وزارتخانه را شخم بزند. باشد علوم وزارت سرپرست ماه سه بايد او چرا و چطور صورت
و مخالفت كند. تازه حتي شود صحنه وارد رهبر كنند معرفي پيشنهادي وزير عنوان به را چ كه توفيقي دكتر نكرد، كسب اعتماد رأي «فتنه» قبال در مواضعش
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و جانشين شما رياست جلسه را بر عهده بگيرد. به عالوه، وقتي رأي گيري برويد صحن به بايد بلكه كنيد.
علني است لزومي ندارد شما در رأي گيري شركت كنيد. به طور كلي رئيس نبايد نظراتش را در مورد مسائل
بي طرفي او را مخذوش سازد. اين فقط يك نمونه از قواعدي است كه عبدالحسيني در  كه كند ابراز مختلف
و به اين ترتيب به رئيس شوراي اسالمي شهر آموخت رابرت دستورنامه كتاب از كارشناسان كارگاه جريان
نكند، در جريان رياستش چه و بكند اعالم چه را قواعد اين هم جامعي مسجد البد است. كرده منتقل تهران
و آنان نيز اين آموزه را در تشكل هاي خود به كار آموخت خواهند نيز شورا اعضاء بقيه و كرد خواهد رعايت

خواهند گرفت و به اين ترتيب قواعد دستور نامه رابرت با سرعت برق و باد در جامعه رواج مي يابد.

تساوي شكستن و تساوي ساختن
و تساوي شكستن»  ساختن «تساوي اصطالح از بار نخستين براي كرد تعريف را خاطره اين عبدالحسيني وقتي
و براي سپردم خاطر به رابرت دستورنامه كتاب بازترجمه جريان در ديروز را اصطالح اين كردم. صحبت او با
اولين بار بود كه ديروز (يعني روز چهارشنبه اول آبان ماه ۱۳۹۲) آن را براي فرد ديگري توضيح دادم. اميدوارم
و ببيند كه آيا اين اصطالح در  بانشد داشته خاطر به ميكنند مرور را كادرها جنبش تاريخ آينده در كه كساني

ادبيات پارلماني ما رواج يافته است يا نه: تساوي ساختن و تساوي شكستن!

طرز اداره شوراي شهر به عنوان اقالم آموزشي
مي كرد  امضاء عبدالحسيني بايد كه نامههايي ارايه براي نيز عليپور كه بود عبدالحسيني با گفتگو جريان در
و آمدها بود كه پيشنهاد كرد چند حلقه رفت همين از يكي در ميرفت. و مينشست كمي ميآمد اتاق به
آن ها را به عنوان نمونه عبرت آموزشي كارگاههاي در تا بدهد من به تهران شهر شوراي اداره طرز از سي.دي
مي خواهد با كردم فكر اول ميشود. اداره چطور تهران شهر شوراي كه ببيند كارگاهها اعضاء تا بدهيم نشان
و متوجه شدم كردم دقت اما باشد. كرده صحبت تهران شهر شوراي اداره افتضاح اوضاع از آميز طنز لحن
سي .دي ها اين دادن نشان كه دارد اصرار هم او و است گرفته جدي كامًال را قضه اين هم عبدالحسيني كه
مي شود به اين رفتارها اشاره كرد چون است. آموزنده بسيار بسيار رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي در

و اشكاالت آن ها را نشان داد.

تجربه هاي مشترك
نقيئي، از يك  خانم حتي و هاشمي و مرد آقايان تجربههاي نيز و خودم، تجربه به استناد با ميتوانم حاال
ميشود، حتي تحمل اداره آشنا رابرت دستورنامه قواعد با بيش و كم كسي وقتي كنم: صحبت مشترك تجربه
يك مي كند كه چطور هموطنانش در مشاهده وقتي ميدهد. دست از را ايراني سبك به تصميمگيري مجامع
تاريكي وحشتناك براي رسيدن به توافق راجع به يك مسأله چطور به بدترين شكل ممكن با يكديگر گالويز
و ديگر قادر نيست چنين مجامعي را تحمل كند. همين اتفاق براي اعضاي ستاد اجرايي  ميكند حيرت شدهاند،
مي رسد تمام نظر به كه است خاطر همين به اتفاقًا و است. داده رخ نيز تهران شهر اسالمي شوراي كارشناسان
كردند. موافقت انجمن يك ايجاد با همه و دهند توسعه زمينه اين در را خودشان تجربه و دانايي مايلند آنان
و بدانم كه زمينه براي آموزش اين قواعد در شوراي بشنوم بيشتر عبدالحسيني از مورد اين در بودم مايل من
و پرداخت كلي مسائل و كليات به بيتشر و زد حرف كمتر زمينه اين در او اما است. فراهم چقدر تهران شهر
در طول طي مسير جاده مركزي پارك شهر در فاصله در شمالي تا در جنوبي، بيشتر از شكست اصولگرايان
و اينكه در واكنش به همين شكست ها آنان مشغول تالش هاي مذبوحانه هستند  گفت سخن ها عرصه تمام در

و براي خودشان و ملت مشكل ايجاد مي كنند.

دستاورد مهم
و مشغله اي كه دارد قبول كرد هم  گرفتاري همه اين رغم به كه بود اين مهم دستاورد عبدالحسيني با ارتباط در
و هم بكوشد تا همراه با بچه هاي ستاد يك انجمن ديگر به راه بايندازيم. كند شركت ما همانديشي نشست در
البته، او ديگر قادر نيست روزهاي يكشنبه در جلسات ما شركت كند. به همين خاطر قرار شد من تالش كنم
و ساعت زمان مورد در شد قرار نيز بدهم. تغيير را همانديشي گروه مجمع برگزاري روز يا ساعت شايد تا
صورت، دست كم به خاطر كتابي كه قرار هر در كند. هماهنگي عليپور يا او كارشناسان انجمن نشستهاي
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است از ما بخرند روابط ما ادامه خواهد يافت. اما به محض اينكه از ترجمه كتاب فارغ شدم بايد اين روابط
را تقويت كنم. 

خبرهاي بد
اما در كنار اين خبرهاي خوب، چند خبر بد هم دارم كه ديروز فرصت نشد يا عبدالحسيني به داليلي نخواست 
آن ها حرف بزند. اول اينكه آقاي طاليي نامي كه از اعضاء اصول گراي شوراي شهر است رياست  مورد در تا
و در واقع جانشين مسجد جامعي شده است. بر خالف است گرفته عهده بر را شوراياريها هماهنگي ستاد
كند، عبدالحسيني منصور اجرايي ستاد دبير عنوان به را او طاليي همين است ممكن ميكرد تصور كه عليپور
و سياست اصول گرايان اين است كه كرد خواهد معرفي او جاي به را ديگري فرد طاليي كه داشت اطميان
و شوراياريها ترتيب، اين به شوند. آماده بعدي انتخاباتهاي در سوءاستفاده براي شوراياريها از حاال از
چه بسا ستاد سازماندهي به سازمان هاي مردم نهاد نيز به دست اصول گرايان افتاده است كه نه با دموكراسي
البته  كه  بود.  همين  كتاب  مورد  در  هم  عبدالحسيني  نگراني  رابرت.  دستورنامه  كتاب  با  نه  و  دارند كاري
احتماًال شايد تمايل او به اينكه خارج از كرد. تبديل كتاب ترجمه وضعيت از نگراني به را نگراني اين بعدًا
و كارشناسان ستاد يك انجمن درست كنيم اين است كه شايد بشود به اين ترتيب باچهها با ستاد مناسبات

در شوراياري ها و در شوراها كار كرد.

و آخرين نكته از خاطرات كارشناسان تا ديروز اينكه عبدالحسيني تصريح كرد كه تمام بچه ها به اهميت قواعد 
قانون پارلمان پي برده اند و از تشكيل يك انجمن استقبال خواهند كرد.

مي شديم آقاي سفيري را كه پشت ميزكارش كنار در اتاق نشسته بود ديدم.  خارج عبدالحسيني اتاق از وقتي
مي خواهيم يك انجمن ايجاد كنيم. او هم استقبال كرد. نمي دانم چقدر كه گفتم و كردم احواالپرسي و روبوسي

بايد اين استقبال او را جدي گرفت.

سيزدهمين اجالس معلمان
آب  از  اما جلسه خيلي خوبي  برگزار شد.   ۱۳ نحوست عدد بدون  نيز  معلمان  اجالس  ديروز سيزدهمين 
و كالس  كارگاه سازي جذاب براي شد: افزوده من تجربههاي به مهم بسيار نكته يك همه، اين با درييامد.
و جلسات جذابيت خودش را از دست بدهد افراد دليلي كارگاهها اگر صورت اين غير در بكشم. زحمت بايد
و سبب شد كه من كرد مطرح تلفني صورت به نقيئي خانم كه بود نكتهاي اين يافت. نخواهند حضور براي
برنامه را عنوان سفيد تخته روي و كنم تميز - است هاشمي برادر كه - نقاش كمك با را دفتر كوچك بيلبورد
و مدتي براي نكاتي كه بايد در كارگاه مطرح شود به طور جدي فكر كنم. اين دستاور خوبي بود كنم يادداشت
و در طول يك ماه فاصله نيز براي نكنم رها خدا امان به ديگر ماه تا را قضيه گرفتم تصميم خاطر همين به و

بچه هاي كارگاه برنامه هايي داشته باشم. اما پيش از تشريح اين برنامه ها گزارش اجمالي اجالس سيزدهم.

نحسي عدد سيزده؟
۱۵/۱۵ دقيقه بود  ديروز در پارك شهر سعي كردم با استفاده از تلفن همراه بفهمم ساعت چند است: ساعت
كه از عبدالحسيني جدا شدم. يعني فقط يك ربع وقت داشتم تا اينكه نيم ساعت قبل از ساعت ۴ خودم را 
و دفتر را براي دعوت از مهمانان آماده كنم. فكر كردم از طريق مترو به موقع به دفتر نخواهم  برسانم دفتر به
۲۰ دقيقه به ساعت ۴ بعد از ظهر به دفتر رسيدم. اما وقتي به و گرفتم دربست ماشين يك نيتجه در رسيد.
۳ ۲۰ دقيقه به و ساعد در داقع نكشيدهام عقب را همراه تلفن ساعت فهميدم كردم نگاه دفتر ديواري ساعت
و زد زنگ آزادگان بعد كمي پرداختم. مهماني تدارك به تري راحت خيال با خاطر همين به .۴ به و نه است

ساعت ۴ و ربع وارد شد. بعد خانم پرنيان. و به همين ترتيب.

ميزبان يا آبدارچي
عمًال دارم  اما ميكنم ايفاء را ميزبان نقش نيز بنده اينكه با و ميسازند، مفتخر «استاد» لقب با را بنده اينكه با
مي دهم. انجام را آزادگان آقاي و نقيئي خانم فرمايشات خرده دارم ميبينم و ميشوم تبديل آبدارچي يك به
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و معلم كارگاه جلسه رئيس ميزبان، عنوان به من اقتدار شكست سبب ايراينان ما فرهنگ در ويژه به رفتار اين
خواهد شد. در نتيجه بايد به طور جدي براي اين موضوع فكر كنم.

و كنار  ميگذارند ميان در من با كه دارند منطقي درخواستهاي نيز مهمانان و نيست خانه در كسي وقتي
دهم، اين اتفاق به صورت خود به انجام را كارها اين مجبورم خودم نتيجه در و نيست كسي هم من دست

خودي رخ مي دهد.

استخدام آبدارچي
اوًال پذيرش اين كمك براي من هم سخت است.  اما ميكنند. كمك من به خانهداري در كارگاهها اعضاء البته،
ثالثًا آنان هم از اين كار چندان دلخوشي ندارند به ويژه ميكنند. را كار اين كارگاه اعضاء از بعضي فقط ثانيًا
مي زنند. بهترين كار اين است كه براي روزهايي كه كارگاه است تن كمكها اين از بعضيها كه دليل اين به

يك آبدارچي مثل حسين زواره استخدام كنم و ماهيانه اي به او بدهم.

نوآوري در كارگاه
خاطر، براي نخستين بار از مراحله ششگانه  همين به باشم. داشته نوآوريهايي كردم سعي ديروز اجالس در
و كوشيدم به مخاطبان، به ويژه افراد فعالي مثل آقايان هاشمي، مرد كردم صحبت آموزش انجمن يك تأسيس
و األن كارگاه در كجاي ميرود جلو دارد كارگاه نقشهراهي چه طي كه دهم توضيح نقيئي و اربابي خانمها و
راه، يك كارگاه آموزشي براي ايجاد يك انجمن آموزشي/ نقشه اين اساس بر است. ايستاده راه نقشهي اين

آزمايشي شش مرحله را به شرح زير پشست سر خواهد گذاشت:
۱. مرحله مقدماتي
۲. مرحله تداركاتي
۳. مرحله عملياتي

۴. مرحله تأسيساتي
۵. مرحله انتخاباتي
۶. مرحله مديريتي

(جالب است كه توانستم اسامي عربي كه همه قافيه هم هستند سرهم كنم!). ديروز سعي كردم براي مخاطبان 
و تصويب  تدوين مرحله در حاضر حال در و آمدهايم جلو نقشه طبق مدت اين در چطور كه دهم توضيح
(تأسيساتي) است. اين نكات به ويژه از اين جهت جالب بود كه نشان چهارم مرحله كه هستيم اساسنامه
بي برنامه نيست. با اين همه در جريان بيان برخي و مغشوش كالس هم آنقدر بعضيها، تصور برخالف ميداد،
و سرانجام با رأي داد دستور اخطار و شد طاق نقيئي خانم طاقت باز كه بود چهارم تا اول مراحل قواعد از

آئين نامه فراهم كرده بود ارائه دهد. مجمع به آقاي هاشمي فرصت داده شد تا مطالبي را كه براي توضيح

تجربه آقاي هاشمي
مي توانند اگر مطلبي را بلد  خوب خيلي هستند، حرفهاي معلمان همه كه افراد اين بقيه قطعًا و هاشمي آقاي
كم تر نقش يك نمايش تك نفره و كنم استفاده ارزشمند استعداد اين از بايد خاطر همين به دهند. ارايه باشد

را ايفاء كنم. همين نكات باعث شد كه براي جلسه آتي برنامه هاي زير را در نظر بگيرم.

برنامه نشست آتي
و توكل درخواست كنم كه تا ماه آينده  جوانمردي رئيسي، نقيئي، اربابي، مثل خانمهايي از نامهاي طي .۱
و هاشمي نيز بخواهم كه مرد آقايان از حال عين در سازند. آماده مجمع به ارايه براي را اساسنامه پيشنويس
و بررسي بند بند گزارش بدهند. اين امر سبب خواهد شد تا دوستان در موضوع تفكيك پيشنهاد دو مورد در

طول ماه نيز درگير باشند و در جلسه با قوت و قدرت بيشتري شركت كنند.

و خانم حسين نژاد يك مسأله است. به نظرم رسيد طي ايميل هايي جداگانه از آنان  رئيسي خانم نيامدن .۲
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بپرسم كه چرا در نشست ديروز شركت نكردند.

گزارش فعاليت هاي ترويجي:
انجمن اسالمي معلمان سراسر كشور

در آغاز نشست از اعضاء درخواست شد كه گزارشي از فعاليت هاي ترويجي خود ارايه دهند. آقاي هاشمي 
و گفت كه با آنان قرار  كرد صحبت كشور سراسر معلمان اسالمي انجمن به پارلمان قانون قواعد معرفي از
گذاشته است تا من طي يك جلسه اين قواعد را براي آنان تشريح كنم تا بعد تصميم بگيرند. از هاشمي
مي كنيد؟ هاشمي جواب داد: افراد  معرفي و ميدانيد را مباحث عالي بسيار خودتان كه شما من؟ چرا پرسيدم:
مي توانم اين قواعد را معرفي او از بهتر من كه كرد اشاره اين به هم بعد دارند. پذيرش بيشتر غريبهها به نسبت

كنم. درهر صورت قرار شد قضيه را پيگيري كند و هرگاه كه الزم باشد اقدام خواهم كرد.

انجمن نهال شريف
و توضيح داد كه  كرد صحبت شريف نهال نام به غيردولتي سازمان يك به قواعد اين معرفي از اربابي خانم

قرار است رئيس آن سازمان يك روز به دفتر بيايد تا من اين قواعد را براي او توضيح دهم.

مي كند اين قواعد را براي دانش آموزان  سعي و دارد پرورشي كالس يك كه كرد صحبت اين از پرنيان خانم
توضيح دهد و در عمل آنان را تشويق كند تا طبق اين قواعد عمل كنند.

برخالف انتظار،  آقاي مرد هيچ فعاليتي نداشت.

آقاي باغاني هم كه دبيركل كانون معلمان است در حال حاضر كه هنوز نسبت به اين قواعد مغشوش است. 
مي كند كه به اين قواعد نيازي ندارند. در عين حال ديروز  فكر حال عين در اما است نياموخته را قواعد هنوز
پي دي. متن كه گفتم و خواستم عذر بگذارم. اختيارش در را كتاب كاغذي نسخه تنها كه ميخواست من از
افي آن را برايش ارسال كرده ام. گفت پرينت ندارم. گفتم خوب ببر پرينت برايتان بگيرند. سؤال هايي را هم
و  مرد كه دريافت ميشود آزادگان و باغاني با مقايسه در ميخورد. گيج گيج ميدهد نشان ميكند مطرح كه
و خردمندي هستند. در جلسه ديروز آزادگان بد جوري از سؤال هاي باغاني عاقل انسانهاي عجب هاشمي
مي كردم برايش توضيح بدهم كه طبق قاعده مي تواند مانع از طرح سؤال هاي او سعي هم هرچه بود. شكار
معلمان، شامل خانم اربابي، سازمانهاي از يكي مديره هيأت اعضاء جلسه، ختم از بعد نداشت. فايدهاي شود
مرد، هاشمي، پرنيا، در دفتر جلسه گذشتند. من سعي كردم توجه نكنم. اما ناخواسته دريافتم كه گويا نقيئي،

كشمكش هاي آنان با افرادي نظير باغاني بيرون از اين مجمع نيز ادامه دارد.

تجربه هاي آينده
يعني، يك  كنيم. اداره رابرت دستورنامه قواعد طبق بايد هم را افراد سخنراني بعد، نشست براي ميكنم فكر

فرد طي ده دقيقه صحبت كند و بعد طبق قواعد پرسش و پاسخ داشته باشيم و بتوانيم جلسه را جلو ببريم.

و توكل بخواهم در نوشتن  جوانمردي رئيسي، اربابي،نقيئي، خانمها از آتي نشست تا فاصله براي دارم نظر در
و از آقاي دهند. ارايه بعدي مجع به و سازند آماده را اساسنامه پيشنويس متن و كنند همكاري اساسنامه

هاشمي و مرد هم بخواهم كه دو پيشنهاد تفكيك موضوع و بررسي بندبند را كنفرانس بدهند.
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شنبه ۴ آبان ۱۳۹۲
مي كردم.  فكر كادرها جنبش در عبدالحسيني آقاي نقش و وضعيت به كتاب سازي آماده جريان در ديروز
بي ارتباط با يكديگر در كنار هم قرار ظاهرًا فرايندهاي از پيچيدهاي مجموعه چطور كه رسيدم نتيجه اين به
و اكنون، فردي مثل آقاي ساختند. فراهم كادرها جنبش براي را عالي بسيار تاريخي فرصت يك و گرفتند
عبدالحسيني دبير سابق ستاد اجرايي شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر تهران، بهترين فردي است در بهترين

مي تواند بهترين نقش را در بهترين زمان براي ترويج قواعد قانون پارلمان در بهترين جاي جامعه  كه موقعيت
يك مي توان گذاشت جز چه را فرايندها بهترين شدن جور همه اين اسم كند. ايفاء ممكن شكل بهترين به و
و تصميم گرفتم با عبدالحسيني تماس بگيردم شدم خوشحال خيلي رسيدم نتايج اين به وقتي تاريخي؟ شانس
ك او هم پيشنهادهاي بسيار جالبي مطرح كرد كه بود تلفني تماس اين از بعد كنم. قسمت او با را شاديام و

بر تعداد «بهترين» ها باز هم اضافه كرد. در ادامه اين نوشته مشروح اين ماجرا را نقل خواهم كرد.

ديروز همچنين براي اصالح سر به سلماني محل در اول خيابان حاقظ رفتم. مرد ميانسال ديگري كه بعدًا 
و از متخصصان صنعت نفت كشور است براي اصلالح سر وارد سلماني شد.  شيمي علم در «دكتر» فهميدم
و آينده پرونده ي هسته اي ايران گپ زديم. در جريان همين گپ روز مسائل مورد در و گرفتيم گرم هم با
و در مورد دكتر ميلي منفرد هم است بوده توفيقي جعفر دكتر دانشجويان از او شد معلوم كه بود گفتها و
و حسابي سبز شود. از آنجا كه دكتر توفيقي درست شاخ تا دو سرم روي بود مانده كم كه داد من به اطالعاتي
و خواهند كرد نقل كردهاند ايفاء نقشهايي كادرها جنبش در كه هستند شخصيتهايي از ميليمنفرد دكتر و

آنچه كه اين آقا برايم گفت الزم است.

ستاره جنبش كادرها
بي ترديد ستاره جنبش كادرها در حال حاضر علي اكبر عبدالحسيني است كه نه فقط با پيش خريد ۴۰۰ نسخه 
كم نظير كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري هاي  ظرافتي با بلكه ساخت، فراهم را آنها چاپ امكان كتابها از
و اين قواعد كنند شركت رابرت دستورنامه آموزش كارگاه در تا كرد تشويق را تهران شهر اسالمي شوراي
براي را  تهران  اسالمي شهر  دوره شوراي  اين  اعضاي  نفر  بتوانند۳۱  اكنون  كه  بگيرند  ياد  چنان خوب  را 
اجتماعي  ايي كه سبب  تحوالت خصوص در تأمل ادامه بگذارند. فشار تحت قواعد اين چارچوب در رفتار
و در اين سمت شود منصوب تهران شهر اسالمي شوراي رئيسه هيأت دبيري سمت به عبدالحسيني تا شد
و ساير اعضاي هيأت رئيسه ايفاء مسجدجامعي آقاي براي را حرفهاي پارلمانتارين يك نقش بتواند جديد
و تصميم گيرفتم به همراه كرد خوشحالم خيلي كردم- نشان خاطر نوشته اين آغاز در كه همانطور كند-
يافته هاي فكري را براي او هم نقل كنم. در واقع هدفم تذكر غير مستقيم چند و همين بزنم زنگ عبدالحسيني
مي كردم اگر به اين نكات هم توجه كند بهتر مي تواند نقش تاريخ خودش را ايفاء كند. فكر نكته هم بود كه

شماره اش را گرفتم صدي خش دار پسري كه معلوم بود وارد نوجواني شده است جوابم را داد.  اما وقتي
گرفتهام؟ جواب داد بله. گفتم  درست گرفتم. را عبدالحسيني آقاي همراه من گفتم: و كردم معرفي را خودم
مي كند. گفتم: به او بگو داود حسيني زنگ رانندگي دارد - كجاست؟ پدرتان بله. - هستيد؟ ايشان پسر شما
و شاد صداي عبدالحسيني خوشحالم شفاف لحن است. حسيني داود آقاي بابا شنيدم: را صدايش است. زده
مي رفت. او مردي است با پايبندي جدي به خانواده. به كرج حوالي در باغي به داشت خانواده همراه كرد.
مي گيرد. وقتي تماس گرفت برايش توضيح دادم كه امروز به تماس برسد باغ به اينكه محض به داد قول من
و به اين نتيجه رسيدم كه شانس تاريخي عظيمي نصيب ملت ما شده ميكردم فكر او با مشتركمان خاطرات
و غريب براي اينكه اين شانس نصيب ما شود هم عجيب روندهاي شدن جور و چفت همه اين از و است
و تصميم گرفتم به شما زنگ بزنم تا شادي ام را با شما قسمت كنم. او هم آمدم وجد به هم و كردم حيرت

خوشحال شد و من شروع كردم به مرور اين رخ داده ها:

شخصًا دعوت كرد تا در نخستين كارگاه  و رسمًا را نفر دو خود دوستان تمام ميان از معيين دكتر اينكه .۱
كاربردي تحقيقات  بخش  مسؤليت  كه  بود  اميري  مجتبي  دكتر  آنان  از  يكي  كنند.  شركت  پارلماني  عرف 

دانشكده مديريت دانشگاه تهران را بر عهده داشت. 
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۲. دكتر اميري نيز عده اي از دوستان خود را معرفي كرد كه يكي از آنان آقاي مسجد جامعي بود.

جامعي، به داليل گوناگون تنشي بين ما ايجاد شد كه هم من  مسجد آقاي با گفتگو نخستين جريان در .۳
احتماًال مسجد جامعي تصميم گرفتيم كه به اين گفتگوي نافرجام خاتمه دهيم. اما درست در آخرين هم و
و به همين خاطر از مهمانان بكشد بيرون من دست از را خودش يقه ميكوشيد جامعي مسجد كه لحظاتي
- بر خالف مسجدجامعي جديد مهماني شوند. وارد تا خواست بودند منتظر انتظار سالن در كه ديگرش
شدها ي بودند كه به همين خاطر مسجد جامعي احترام فراواني برايشان قائل بود. شناخته شخصيتهاي - من
و در حضور مسجد جامعي با من ميشناختند را من جامعي مسجد مهمانان تصادف، حسب بر قطعًا - اما
- مسجد جامعي را به صرافت انداخت كه نكند اين مرد جدي تر از شايد - گرفتن گرم همين گرفتند. گرم
مي كنم همانجا بود كه به منشي خود آقاي پالوچ دستور داد كه يك وقت فكر من ميدهد. نشان كه باشد آن

مالقات ديگر در اختيار من بگذارد.

مي كنيم  داريم كه كاري اهميت كردم: فكر اما نزنم. زنگ پالوچ به ديگر داشتم تصميم جدي طور به من .۴
بسيار بيش از آن است كه به اين دلاليل پوچ دست از كار بكشيم. به همين خاطر من هم به پالوچ زنگ زدم
و او هم البته طبق توصيه مسجد جامعي وقت مالقات ديگري به من داد كه در فضاي مناسبي برگذار شد. اما 
كم ترين تأثيري در ايجاد تحول در رويكرد خود مسجد جامعي نداشت. اما حدس زد شايد براي مهم ترين
و سامان دادن به شوراياري هاي شهر تهران باشد مفيد واقع شود. به همين خاطر من را به سر كه دغدغهاش

عبدالحسيني معرفي كرد.

و طي يك جلسه  بودم او نزد كوتاهي فاصله در و گرفت تماس من با روز همان عصر عبدالحسيني .۵
بود، اگر براي نشده تشكيل شورايايها قبل دوره چند آگر كردم. معرفي او به را رابرت دستورنامه كتاب
بود، اگر اين ستاد در جريان عمل نياز به اين قواعد نگرفته شكل اجرايي ستاد شوراياريها به دهي سازمان
و قديميترين از يكي عليپور، حتي اما نمييافت. خريداري كمترين من توضيحهاي بود، نكرده درك را
متعهد ترين كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها كه در زمان توضيح من به عبدالحسيني داشت در پستوي

مي خواند، به من گفت: خداوند تو را براي نجات ما فرستاده است.  اتاق عبدالحسيني نماز

تقريبًا در اواخر دوره شوراي شهر شروع شد با اين همه آنقدر  ما كارگاه اينكه ديگر انگيز بر تعجب نكتهي .۶
و به اهميت كنند درك را پارلمان قانون قواعد نظام شدند قادر نسبي طور به كارشناسان كه داشتيم فرصت

آن پي ببرند.

و  ميكرد، آماده چمران قطعي تقريبًا پيروزي پي در ستاد ترك براي را خودش عبدالحسيني حاليكه در اما .۷
در حاليكه تمام اصالح طلبان شاخص از فهرست كانديداها حذف شدند، فقط مسجد جامعي از فيلتر عبور
و قواعد عرف پارلماني را به او معرفي كرده بودم. كسي كه مسؤل كميته  داشتم مالقات او با من كه كسي كرد:
- قطعًا را عبدالحسنيي ارشاد وزارت در وزارتش زمان از و قديم از كه كسي بود، شوراياريها هماهنگي ستاد

به دليل توانمندي هايش - با خود نگه داشته است، آري، فقط همين فرد از ميان اصالح طلبان خط نخورد.

شوراي شهر  انتخابات در شده شناخته كمتر و دوم دست شخصيت مجموعه يك ليست سر فرد، همين .۸
اتفاقًا همين فهرست تحت تأثير فضاي انتخابات رياست جمهوري، كه آن هم محصول يك مجموعه و شد
قضايا، باقي و شود صحنه وارد روحاني و كنند صالحيت رد را رفسنخاني شد سبب كه بود حادثه و اتفاق
و ارشاد دولت روحاني معرفي فرهنگ وزير عنوان به را او نيز خاتمي حتي كه فرد، همين اتفاقًا و آورد. رأي

كرد،  رأي آورد و شد رئيس شوراي شهر تهران

شوراياريها، تعداد  انتخابات دوره همين در درست اينكه كادرها جنبش شانسيهاي خوش از ديگر يكي .۹
۳۱ نفر افزايش يافت به ۱۵ نفر از اعضاي شوراي شهر تهران
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نجفي، كه استاد اداره كردن جلسات به شيوهي علي محمد دكتر مثًال برخالف اينكه، ديگر شانسي خوش .۱۰
و چه بسا كه در اداره جلسات ندارد چشمگيري مهارت زمينه اين در جامعي مسجد آقاي است، مدرن ماقبل

شورا كم بياورد.

و مثل  است آورده رأي تهران شهر شوراي فرد دومين عنوان به چمران هم باز اينكه ديگر شانسي خوش .۱۱
شير در كمين نشسته است تا رياست را در انتخابات بعدي هيأت رئيسه شوراي شهر از مسجد جامعي بقاپد
و حيثيت خودش هم كه شده ناچار است مهارت هاي خودش را به عنوان  آبرو حفظ براي جامعي مسجد و

رياست شورا ارتقاء دهد.

و به ويژه عبدالحسيني كه مردي بسيار فرصت شناس  كارشناسان ترديد بدون گذشته، سال يك فاصله در .۱۲
و نقش دستورنامه رابرت براي مسجدجامعي تعريف كرده است. پس چه اهميت و ضرورت از حتمًا است،
انتخابي بهتر از اينكه چنين فردي كه آن اندازه مسجدجامعي هم به او اعتماد دارد به عنوان دبير هيأت رئيسه

انتخاب شود تا بتواند در اداره امور شورا به او كمك كند. 

مدعي  طرفي يك از داريم، ناهماهنگ، و بلد نا و ناشي عضو ۳۱ با شهري حاال، از يك سو، شوراي .۱۳
و گروهي اصالح طلب ناشي كه بايد طي يك سال آينده رئيس طرف يك از و چمران، مثل تجربهاي با
يك مي تواند به عنوان كه عبدالحسيني مثل فردي ميدان، اين در نكند. واگذار رقيب به را بازي كنند سعي

كمك ها را به جبهه ي دموكرات هاي داخل شورا ارايه دهد. پارلمانتارين بهترين

به عبدالحسنيي گفتم اگر شما هفته اي يك نكته از قواعد قانون پارلمان را به هيأت رئيسه تذكر دهيد، سر 
سال بازي را خواهند برد. 

مي كنم عبدالحسيني به ويژه آن قسمت از تحليل من را تحسين كرد كه بر اساس آن نتيجه گرفتم: به  فكر
و چمران در كمين نشسته كه اين لقمه را از باشد ضعيف بايد شورا بر جامعي مسجد آقاي مديريت نظرم
و به كمك قواعد اين به مسجدجامعي خصوص به و طلبان اصالح نتيجه در آورد در طلبان اصالح دست

شما سخت نياز دارند. تأييد كرد.

مي توانيد بسيار بهتر نقش يك  و نيستيد شورا يا رئيسه هيأت رأي داراي عضو شما خوشبختانه كردم تأكيد
مي توانيد و شماست دسترس در هم كتاب كه خصوص به كنيد. ايفاء را پارلمانتارين يك و پارلماني مشاور

با مرور آن نكات مهم را به اعضاء هيأت رئيسه و شورا ياد بدهيد.

بحث در مورد كتاب
بي نقص  كتاب دارم دوست كه كرد تأكيد عبدالحسيني شد. كشيده كتاب به بحث كه بود نكته اين بيان از بعد
و تمام تالشم را به كار خواهم برد. احساس كردم تأكيد او بر اينكه شريكم هم من آرزو اين در گفتم درآيد.
مي شود كه عبدالحسيني يكي دو ماه آينده ناشي جا اين از داريم، كتاب نشر براي فرصت و كرد نبايد عجله
و منتظر است فرصت ساختن نميداند مناسب شوراياريها يا شهر شوراي اعضاي به كتاب ارايه براي را
بهترين شرايط براي عرضه كتاب را بيابد. اين شرايط كه بر اساس تخيل من عبدالحسيني دنبال ساختن آن

است چه ويژگي هايي دارد؟ 

واگذاري شوراياري ها به اصول گرايان
ظاهرًا سمت مسجد جامعي در دوره قبل، يعني رياست كميسيون يا كميته هماهنگي شوراياري ها را طاليي 
و بر اساس تحليل عبدالحسيني خواهد كوشيد دوستان باند خودشان را در شوراياري ها  است كرده تصاحب
بكارد تا بتوانند از اين وسيله براي پيروزي در انتخابات دوره بعد سوء استفاده كنند. به اين ترتيب، اصالح
طلبان شوراياري ها را از دست داده اند. اما چند نفر از كارشناسان كه استخدام دائمي هستند در شوراياري باقي 
خواهند ماند كه دست كم يكي از آنان عليپور است كه سعي خواهد كرد با افراد جديد كه از سوي طاليي 
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يك مي زنم عبدالحسيني خواهد كوشيد با سازماندهي كارشناسان در حدس بيايد. كنار شد خواهند گمارده
شوراياريها، ضرورت توجه به قواعد قانون پارلمان را اجرايي ستاد محدوده از خارج پارلمانتارينها انجمن
و اصول گرايان منصوب خواهند شد تحميل كند. از سوي طاليي سوي از كه شوراياريها جديد مسؤالن به
و از طريق كند خارج طاليي دسته دارو دست از نيز را شوراياريها ميان در كتاب توزيع كوشيد خواهد ديگر
و شمايلي پيدا كند كه رئيس شوراي شهر يعني شكل كتاب است مايل خاطر همين به دهد. انجام شورا خود
و اين پيروزي را به حساب مسجد جامعي كند توزيع شوراياريها ميان در افتخار با را آن بتواند جامعي مسجد
و با شرايط بهترين در كتاب توزيع كه است شرايطي ساختن دنبال خاطر همين به بريزد. طلبان اصالح و
و نا مناسب كتاب تمام هنگام زود انتشار كه است تحليلي چنين چارچوب در بگيرد. صورت تأثير بيشترين

دارد؟ نياز عناصري چه به ديگر زمان از غير نقشهها، اين تحقق براي اما زد. خواهد هم بر را او نقشههاي

مقدمه اي بر دستورنامه رابرت به قلم ايكس
در جريان گفتگوي تلفني روز جمعه با عبدالحسيني به اين نكته هم اشاره كردم كه يكي از دغدغه هاي من 
احتماًال نامناسب  تأثير اگر كه دادم توضيح او براي بنويسم. كتاب بر دارم نظر در كه است مقدمهاي محتواني
و يا اگر شما كتاب را پيش خريد نكرده بوديد نبود شهر شوراي در شما و مسجدجامعي وضعيت بر مقدمه
ممكن است مقدمه اي انتقادي تر بنويسم كه تبديل به مانيفست جنبش كاردها بشود. اما االن يكي از دغدغه هاي
و مسجدجامعي در شوراي شهر لطمه نزند. در اينجا بود كه او  شما وضعيت بر من مقدمه كه است اين من
بنويسم، دبنال شخصي بگرديم كه يك مقدمه است قرار من كه مقدمهاي از غير است خوب كرد پيشنهاد
فورًا جواب دادم: خودم و كي؟ مثًال پرسيدم: من بنويسد. كتاب به توجه ضرورت در هم صفحهاي يك كوتاه
مثًال رفسنجاني. بعد پيشنهادم را اصالح كردم: يا فردي مثل خاتمي. اما عبدالحسيني تأكيد داشت كه بايد به
و به همين خاطر هفته آينده به دفتر من خواهد آمد تا مفصل تر در اين مورد حرف كنيم فكر موضوع اين
بزنيم. به اين ترتيب گفتگوي ما خاتمه يافت. اما من حدس زدم كه شايد نظر او اين باشد كه مقدمه را آقاي
و روستان سراسر  شهر شوراهاي هم مخاطبش و بنويسند تهران شهر شوراي رئيس عنوان به جامعي مسجد
مي كنم عبدالحسيني چنين نقشه اي در سر فكر باشد. شهرها ساير و تهران شوراياريهاي نيز و باشد كشور
يك مي شود مجبور كم دست مقدمه نوشتن براي جامعي مسجد است: عالي نقشهاي هم من نظرم به كه دارد
و به عنوان رئيس شوراي شهر خواهد كوشيد تا شد خواهد آشنا آن با خودش و كند مررو را كتاب دور
مجوز آن را به عنوان مرجع پارلماني شوراي شهر تهران بگيرد كه يك انقالب به معناي واقعي كلمه خواهد
و دارودسته اش خارج كند.  طاليي دست از را كتاب مديريت و توزيع توانست خواهد وسيله اين به هم بود.
بعدًا خواهد توانست آموزش قواعد دستورنامه رابرت به شوراياري ها را از طريق شوراي شهر دنبال كند هم

و خيلي داستان هاي ديگر.

است، بلكه اين گزارش به نحوي تهيه  كادرها جنبش اوليه مراحل تاريخ از مهمي بخش فقط نه باال، گزارش
و جامعه شناختي را مورد تاريخي تحوالت بر ناظر قواعد كه بدهد را فرصت اين نيز تحليلگران به كه شد

تأمل قرار دهند.

داستان دكتر ميلي منفرد
مي شود كه يك غريبه در سلماني به من داد. همانطور كه  مربوط اخباري به امروزم گزارش قسمت دومين
و در آنجا بود كه با مردي از شهرستان اراك آشنا شدم كه براي رفتم سلماني به ظهر حوالي ديروز گفتم،
گپ هاي داخل سلماني، از خاطراتش دنبال به و احوال و حال از بعد و بود آمده سلماني به سرش اصالح
و بود خوانده را كتابخانه آن كتابهاي تمام چطور كه گفت و كرد تعريف ما براي اراك كودك كتابخانه در
و با همان انعام پدرش قطعه زميني بود گرفته انعام تومان هزار ده زمان آن دولتي مقام يك از خاطر همين به
خريداري كرد كه هنوز هم ملك پدري آنان است. پيدا بود كه از خانواده فقيري بر آمده است. بعد از اين
و احتماال حمله به آن از سوي اسرائيل كشاندم.  اراك سنگين آب نيروگاه طرف به را بحث من ك بود مقدمه
او گفت كه تمام اطراف اين نيروگاه به پايگاه هاي ضدهوايي بدل شده است. فهميدم بايد شخصيت سياسي
و يكي از كارشناسان صنعت نفت است. بعد در مورد  شيمي صنعت در «دكتر» شدم متوجه بعد باشد. مهمي

كامٌال سياسي شد. ما بحث و پرسيدم او از نفت صنعت بر تحريمها تأثير
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مئير داگان چه گفته؟
در جريان بحث براي او توضيح دادم كه مئير داگان رئيس قبلي موساد كه با نتانياهو در حمله پيش دستانه به 
و براي پيوند كبد چند سالي ساكت شده بود، در سخنراني اخير خودش وضعيت خامنه اي  بود مخالف ايران
و گفته شرايط داخلي ايران در پي تحريم ها كرده مقايسه عراق و ايران جنگ پايان در خميني وضعيت با را
و ممكن است ميدهد هل شورش لبه به را تودهها تحريمها و است جنگ اواخر در ايران وضعيت شبيه بسيار

رژيم مجبور شده باشد كه تن به پذيرش قرارداد با غرب  بدهد.

مي رسيد.  نظر به آگاهي و هوش با بسيار فرد داشت شيمي دكتر كه سلماني مشتري همان يعني من، مخاطب
و نتيجه گرفت كه تكنولوژي اين داد من به اراك سنگين آب نيروگاه كار طرز مورد در جالبي اطالعات او
مي شود آن را باز سازي كرد. البته سادگي به بكنند بمباران را آن اگر حتي و است شده بوميسازي نيروگاه
هزينه اش بسيار زياد است چون تجهيزات مورد نياز براي اين كار بسيار گران قيمت است. بعد از اين بحث ها
و من هم نظراتم را در مورد عوامل  پرسيد آينده به راجع را نظرم و شد مطرح من سياسي سرنوشت كه بود
و ضرورت آشنايي مردم با قواعد دموكراسي شدن جهاني فرايندهاي تاريخي نقش و موجود وضع تاريخي
اينكه، هم صحبت من مهم نكته شد. كشيده ميليمنفرد دكتر و توفيقي دكتر به بحث آنجا از و دادم توضيح
و دكتر كواكبي (اگر نامش را منفرد ميلي دكتر كه كرد تعريف برايم است توفيق دكتر دانشجويان از يكي كه
مي كردند تصميم تحصيل خارج در وقتي كه بودند ايران دانشجويان از تيمي عضو باشم) نكرده ذكر اشتباه به
و كرد اجاره خانهاي رشدي سلمان خانه اطراف لندن در كواكبي دكتر كنند. ترور را رشدي سلمان گرفتند
و پليس فرانسه نيز دكتر رفت. لو نقشهاش كه كرد رشدي سلمان خانه زير به رسيدن براي تونل كندن مشغول
و از فرانسه اخراج كرد كه در خانه اش مقادير قابل توجهي سالح كشف كردند دستگير حالي در را ميليمنفرد
كه براي ترور سلمان رشدي ذخيره سازي كرده بودند. عجب! دكتر ميلي منفرد، نامزد وزارت علوم در دولت

روحاني و ترور سلمان رشدي! چشممان روشن. 

باهوش ترين دانشجوي تروريست
هم صحبت من در ادامه توضيح داد كه هنگام اخراج دكتر ميلي منفرد او را با زير شلواري به فرودگاه آوردند 
مي كرد. هم صحبت من تأكيد كرد كه خودش متن  همراهي را او نيز دانشگاه در ميليمنفرد دكتر استاد و
گفتگويي را با همان استاد فرانسوي ميلي منفرد در روزنامه لوموند خوانده است كه در پاسخ به اين سؤال كه

چرا يك تروريست را بدرقه كرده است گفته بود: در تمام طول دوران استادي خود در دانشگاه هاي فرانسه 
دانشجويي با هوش تر و دقيق تر از ميلي منفرد نديده بودم. 

كرد: تروريست  نقل منفرد ميلي دكتر مورد در سلماني در من جمعه روز صحبت هم كه بود نكاتي اينها
سلمان رشدي در عين حال با هوش ترين و دقيق ترين دانشجوي فرانسه! عجب تعارضات عقل سوزي!
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پنجشنبه ۹ آبان ۱۳۹۲
و امكان  است نقاشي دست در دفتر كه آنجا از داشتند. جلسه دفتر در معلمان ظهر از بعد ۴ ديروز ساعت
نشست در سالن دوم وجود نداشت، من طوري برنامه ريزي كردم كه در اين ساعت در دفتر حضور نداشته 
باشم تا مذاكرات معلمان را در خصوص تأسيس باشگاه معلمان نشنوم. به همين خاطر در اين ساعت با سعيد 
و دوست قديمي قرار گذاشتم تا ۸۰۰ هزار تومان بن كتاب را كه عبدالحسني دبير سابق  كتاب ناشر اردهالي
و ريال بگيرم. در ديدار با اردهالي بدهم او به بود داده ستاد از طلبم تتمه عنوان به شوراياريها اجرايي ستاد
و به نحوي دارد تازگي يادداشتها اين احتمالي خواننده براي كه آنها از بعضي كه داشتم مفصلي گفتگوي
و مالقات دفتر در معلمان نشست رويداد- دو اين حاشيه در كرد. خواهم نقل مييابد ارتباط كادرها جنبش به

با ناشر كتاب - نكات ديگري هم مطرح شد و رخدادهاي ديگري نيز رويداد كه ارزش نقل و ثبت دارند.

محور گفتگو ها 
آن ها حول يك محور  تمام كه شد مطرح متنوعي نكات اردهالي سعيد با من نفره يك تقريبًا گفتگوي در
ايران. در اين چارچوب بود كه جامعه آينده در رابرت دستورنامه كتاب انتشار احتمالي نقش ميچرخيدند:
و عادالنه را عقلي قواعد و قوانين توليد فني دانش ما ملت چطور كه بدهم توضيح سعيد براي كردم سعي
و مردم ايران هم كه هيچ تجربه اي است چالق و چرت ميكنند درست كه قوانيني خاطر همين به و ندارند
و در نيستند قائل ارزشي هيچ هم چالق و چرت قوانين اين براي ندارند، عاقالنه و عادالنه قوانين توليد در
و كتاب دستورنام رابرت دانش فني يا آئين است. گرفته فرا رأي استبداد يا بيقانوني را جامعه سراپايي نتيجه
و اگر گروهي در گذاشت خواهد ايران مردم اختيار در را عاقالنه و عادالنه قوانين و قواعد توليد دادرسي
مي رود انتظار و بود خواهد عاقالنه و عادالنه قانون اين بنويسند قانون خودشان براي پارلمان قانون چارچوب
مشموالن قانون محصول فكري خودشان را كه به روش عادالنه توليد شده است رعايت كنند. در غير اين
مي شود  توليد قانون اسم به كه آنچه و ندارند را خودشان براي عادالنه قوانين خلق مهارت كه مردمي صورت
و روابط آشوب در غرق جامعه سراپاي نتيحه در ميگيرند ناديده نير را قوانين شبه اين است، قانون شبه
و نقل خاطرات با همراه بود، سعيد براي صحبتهايم خالصهي اينها است. رأي استبداد و قدرت بر مبتني

رويداهاي تاريخي و مطالي كه از اين طرف و آن طرف خوانده ام.

چاپ كتاب خاطرات
مي كنم  يادداشت دارم خاطرات صورت به را كادرها جنبش تاريخ كه گفتم او به سعيد با صحبت جريان در
آن ها چاپ شود. او از اين ايده حفظ براي و ارشاد از اجازه كسب بدون و محدود تيراژ در روزي اميدوارم و

استقبال كرد و به مرور بايد مطالب تا كنون نوشته شده را در اختيار او بگذارم.

تجربه ترجمه
در جريان همين گفتگو بود كه به چند تجربه در ترجمه كتاب دستورنامه اشاره كردم كه ثبت آن در اين تاريخ 

مستند براي درك اينكه چگونه اين حنبش در سطح ادبيات رشد كرد و توسعه يافت مفيد خواهد بود. 

از  و جالب هستند. يكي  ماندني ياد به انصافًا رابرت دستورنامه كتاب ترجمه در من تجربههاي از برخي
آن ها روند تأمل در مورد انتخاب معادل «دستورنامه» در برابر «روولز آو اوردر» بود. تجربه به ياد مهمترين
آن ها از جاي به و هستند غلط نوبت دادن و نوبت گرفتن معادلهاي كه بود نكته اين كشف بعدي ماندني
تجربه در جاهاي ديگر اين تاريخ دو اين مورد در كردم. استفاده صحن تخصيص و صحن كسب معادلهاي

مي خواهم در مورد دو مشكل ديگر نيز صحبت كنم. كه صحبت كرده ام. اما اكنون براي نخستين بار است

آئين نامه يا آئين نامه ها
و  كليد اصطالح يك رابرت دستورنامه در اصطالح اين است. (Bylow) «بايلو» براي مناسبي معادل آئيننامه
و پنجه نرم كردن با آن دو سه روز پيش دست سال چند از بعد و شدم مواجه آن با كه مشكلي اما است. مهم
و من هم اگر قرار ميرفت كار به جمع اس با اصطالح اين كتاب طول در كه بود اين بفهم، را آن توانستم
مي كردم كه در هر سازمان، تصور حال عين در ميكردم. صحبت «آئيننامهها» از بايد باشم وفادار متن به بود
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«آئين نامه» يك سند يكپارچه است. در اين صورت، چرا بايد از آئين نامه ها صحبت كرد؟ يادم هست روزي
مي كردم، در صحبت هايم از  معرفي را پارلمان قانون كليات گلسرخي مهندس براي - پيش سال چند - كه
از من پرسيد چرا حواس ما را پرت مي زدم. مهندس گلسرخي هم بدون رودربايستي  حرف «آئيننامهها»
- به روايت را آئيننامه و اساسنامه بين فرق برايش دارد؟ اساسنامه يك از بيش انجمن يك مگر ميكني؟
صورت هم بايد از آئين نامه صحبت كرد آن در كه داشت تأكيد هم باز دادم. توضيح رابرت دستورنامه كتاب
مي  گفت. اما در تمام جاي كتاب از آئين نامه ها صحبت شده بود. در نتيجه تصور راست آئيننامهها. از نه و
مي تواند راي سازمان يا انجمن يك كه است آئيننامههايي انواع به اشاره كتاب نويسندگان منظور كه ميكردم
و از اين قبيل. اما در عين حال در بسياري از جاهاي كتاب تأكيد مالي امور آئيننامه مثل كنند. تدوين خودش
ك يك انجمن بيش از يك آئين نامه به عنوان يك سند يكپارچه ندارد. به اين ترتيب، مشكل تعيين ميشود
آئيننامهها چند سال، از شروع ترجمه اين كتاب تا چند روز پيش ادامه يافت تا اينكه يا آئيننامه تكليف
و اصالح آن آئيننامه مورد در كه كتاب ۵۷ و ۵۶ و هنگام ترجمه مجدد بخشهاي پيش روز سه دو سرانجام

هستند متوجه موضوع شدم. موضوع چيست؟

- نام سندي است كه ما آن را با نام مفرد  جمع «اس» با - بايلوز رابرت، دستورنامه كتاب در ساده، خيلي
- بدون «اس» جمع- يكي از مقررات يا شرايط يا قواعد موجود در سند «بايلو» اما ميشناسيم. «آئيننامه»
مي فهميم، يك مفهوم مفرد است، در آئيننامه كلمه از فارسي زبان در كه مفهومي واقع، در است. بايلوز
و هر است جمع صورت به مفهوم اين رابرت دستورنامه كتاب در كم دست يا انگليسي، زبان در حاليكه
مي شود. بعد از فهم اين مطلب است كه تازه متوجه ماجرا محسوب مفرد بايلو يك سند اين از قاعده يا ماده

شدم.

دستورنامه و دستورنامك
مي شد. عنوان اصلي كتاب «روولز  مربوط اوردر» آو «رولز اصطالح به ترجمه، در من مشكالت از ديگر يكي
مي شود:: قواعد نظام، كه يك مفهوم جمع است، اما من براي آن آن تحتالفظي ترجمه كه است اوردر» آو
معادل دستورنامه را جعل كردم كه يك مفهوم مفرد است. اما مشكل آنجا جدي شد كه در خود كتاب نيز به
و من نمي توانستم معادلي براي آن بسازم. چون از ابتداء براي اين  ميشود اشاره اصطالح اين مفرد مفهوم

اصطالح، معادل مفرد ساخته بودم و حاال نمي دانستم با معادل مفرد اين اصطالح چه بايد بكنم.

مي تواند يك كتاب دستورنامه را به عنوان مرجع  سازمان يك كه است شده داده توضيح تفصيل به كتاب اين در
مي تواند يك «اسپشيال رول آو باشد الزم كه هرجا حاال عين در كند. تصويب را آن و انتخاب خود پارلماني
مي كرد: چطور ممكن است انجمن يا سازماني گيج را من قاعده همين و كند. تدوين خودش براي هم ارودر»
كه يك دستورنامه را براي خودش تصويب كرده است، باز هم در موارد مورد نياز يك دستورنامه اختصاصي
ديگر براي خودش تصويب كند؟ مگر يك انجمن چندتا دستورنامه بايد براي خودش توليد كند؟ اين مشكل 
و سر در نمي اوردم كه چه بايد بكنم. اجبارًا هر جا به اين قواعد بر  بود گفته را گريبانم مديد مدتهاي هم
مي نوشتم كه سازمان در اين مورد خاص بايد يك دستورنامه اختصاصي براي خودش تصويب كند. ميخوردم

اما خودم مي دانستم كه اين كار غيرمنطقي است. اين مشكل نيز چند روز پيش حل شد. چطور؟

- بسيار ساده است: ما يك «دستورنامه» داريم كه به صورت يك  شد حل اينكه از بعد - هم سؤال اين جواب
و تصويب انتخاب خود پارلماني مرجع عنوان به را كتاب اين ميتوانند انجمنها و شده چاپ جامع كتاب
كنند. اما هرگاه به موردي بر خوردند كه خواستند براي آن مورد خاص «قاعده نظام» ديگري تصويب كنند،
و نه جمع. در اين  است مفرد مفهوم يك قاعده يا اما ميرسانند. تصويب به و تدوين را قاعده اين سادگي به
ك من در ابتداء براي يك مفهوم جمع، يك معادل مفرد انتخاب كردم ميشود ناشي آنجا از مشكل هم مورد
و مفرد تفاوت متوجه وقتي كنم. چه آن با نميدانستم برميخوردم اصلي متن در آن مفرد معادل به وقتي و
و براي مفهوم مفرد اصطالح «دستورنامك» را ابداع كردم. حااال شد حل مشكل شدم، اصطالح دو اين جمع
مي تواند براي هر مورد خاص خود يك قاعده يا انجمن هر و است عام و كلي كه داريم دستورنامه يك ما

يك دستورنامك (دستور كوچك) تصويب كند.
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از جمله نكاتي كه در گفتگو با سعيد مطرح شد، دو تجربه اي بود كه نقل كردم. عالوه بر اين، از تحوالت در
و تحوالتي كه در شوراي  تهران شهر شوراي رئيسه هيأت دبير به عبدالحسيني مقام ارتقاء و تهران شهر شوراي
يك كه و توضيح دادم كه عبدالحسيني پيشنهاد كرده كردم اشاره نيز داده رخ اخير انتخابات از بعد تهران شهر
و شايد پيشنهاد كند اين مقدمه را مهندس مسجدجامعي به بنويسند كتاب بر كوتاه مقدمه يك ملي شخصيت
مي تواند تأثير مثبتي بر استقبال از كتاب به ويژه از سوي شورهاي كه بنويسد تهران شهر شوراي رئيس عنوان

شهرها و روستا داشته باشد.

جلسه معلمان
وقتي به دفتر برگشتم جلسه معلمان ادامه داشت اما به همان روش سنتي. آقاي هاشمي داشت با صداي رسا 
و موضوع صحبت نيز انتقاد از مسؤالن كانون معلمان بود. بعد از ختم جلسه در مورد برداشتن  ميكرد صحبت
و بالكن با هاشمي صحبت كردم. گفت كه وضع مالي شركت هاي تحت مديريت معلمان خوب اتاق بين ديوار
و نمي تواند طرح هاي هزينه دار را بپذيرد. من هم به بردارش كه نقاش ساختمان است گفتم الزم نيست نيست

ديوار را برداريم.

نكات حاشيه اي
آقاي مرد به من گفت كه پاسخ درخواست من مبني بر دادن كنفرانس در مورد پيشنهاد بررسي بند بند را داده 
و هاشمي خواسته بودم كه در مورد دو پيشنهاد پارلماني تفكيك  او از دارد. آمادگي كار اين براي و است
موضوع و بررسي بند بند كنفرانس بدهند. هاشمي هم در جواب به نامه من از اين پيشنهاد استقبال كره بود.

انجمن  آئيننامه  پيشنويس نفري سه كه بودم خواسته رئيسي و نقيئي اربابي، خانم به ايميلي ارسال با
و آنان نيز قبول كرده صحبت ديگر نفر دو با كه گفت اربابي خانم ديروز بنويسند. را پارلمان قواعد مروجان
كرده اند. نيز قرار بود رئيس انجمن غيردولتي نهال شريف نيز در جلسه حاضر شود تا من قانون پارلمان را

به او معرفي كنم كه نيامد. 

هم انديشي عرف پارلماني يك ايميل به عنوان يادآوري نشست روز يكشنبه  موقت سازمان اعضاء براي امشب
و كردم ارسال خواه رزم مهندس و اسدي بني دكتر براي را ۵۷ و ۵۶ و ترجمه نهايي بخش هاي فرستادم آتي
از آنان خواستم تا خودشان دفاع از پيش نويس را بر عهده بگيرند. شايد فردا پيش نويس اساسنامه را به عنوان

يك قطعنامه پيوست دستور كار ارسال كنم. 

و پدرم  بود دشوراي بسيار متن شدم. فارغ است ۵۷ و ۵۶ بخش دو شامل كه ۱۸ كتاب فصل امروز از ترجمه
را درآورد. اما خوب از آب درآمد. 
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۱۱ آبان ۱۳۹۲ شنبه
ديروز  خاطر،  همين  به  شود.  برگزار  بايد  پارلماني  عرف  هم انديشي  موقت سازمان اجالس سيامين فردا
و همراه كردم ترجمه را سازمان اين با مشابه انجمن سه هدفهاي آن جاي به و گذاشتم كنار را كتاب ترجمه
و سيام اجالس دستوركار با همراه است، آئيننامه مورد در كه كتاب ۵۷ و ۵۶ بخشهاي با ترجمه نهايي
هم انديشي ارسال كردم. به هيچ يك از آنان تلفن نزدم. وقتي به آنان  گروه اعضاء براي آئيننامه پيشنويس
مي كنند اما نمي توانند شركت كنند به جاي آنان من خجالت شركت جلسه در كه ميدهند قول و ميزنم زنگ

مي كشم. علت تلفن نكردنم بيشتر همين است.

از نخستين روزي كه تالش براي معرفي قانون پارلمان به اين عده را شروع كردم تا امروز، آگانه دنبال اين
مي شناختم  كه بودند افرادي مهمترين و مناسبترين و بهترين نظرم به كه - را عده اين رفتار كه هستم و بودم
مي خواهند قواعد جديدي بين خود كه گروهي عنوان به و كنم دنبال دقت خرواربا نمونه مشتي عنوان به -

بسازند، و به رفتار گروهي خود سازمان بدهند، مورد مطالعه قرار بدهم.

يأس مطلق؟
آئيننامه خود را  نشست دو طي بتواند بايد گروه يك رابرت، دستورنامه طبق و پارلمان عرفي قانون طبق
آئيننامه مصوب آن را طبق گروه آن در عضويت به عالقمندان آراء، اكثريت با تصويب از بعد و بنويسد
سي امين نشست گروه ما نيز برگزار فردا آورند. وجود به حقوقي شخصيت يك سادگي همين به و كنند امضاء
و قادر بود نخواهد قادر گروه اين يابد ادامه نيز قيامت تا نشستها اين اگر كه ميكنم تصور و شد خواهد
و شده تعريف قواعد طبق آن اعضاء رفتار كه كند ايجاد كلمه اين حقيقي معناي به سازمان يك شد نخواهد

شفاف و شناخته شده بين اعضاء گروه باشد.

و  هستند. طرح قابل بسياري سؤالهاي - است درست قطعًا نظرم به كه - باشد درست باال نتيجهگيري اگر
يكي از مهم ترين هدف هاي اين سلسله نوشتارها تحليل اين مسأله است كه چرا وقتي اين عده دور هم جمع
و آيا حتي  بگيرند؟ تصميم و كنند رفتار جمعي صورت به مشخصي قواعد چارچوب در نيستند قادر ميشوند
مي شود، آنان قادر خواهند شد كه به صورت گروهي در گذاشته اعضاء اختيار در بازي اين قواعد كه زماني

چارچوب اين قواعد رفتار كنند؟ و اگر نه، چطور مي شود اين قواعد را به اين افراد آموزش داد؟

مشت نمونه خروار
يك شنبه دو هفته پيش برگزار شد، آقاي دكتر بني اسدي اصرار داشت كه اين گروه هر  كه قبلي نشست در
چه زودتر نسبت به تصويب آئين نامه خود اقدام كند. توضيح من مبني بر اينكه هدف اين مرحله از فعاليت
و در  سرانجام، بود. بيفايده نميشود، كار اين به قادر مختلف داليل به گروه اما است، بوده همين نيز گروه
و آن بود، دكتر بني اسدي من را ذله كرد اين به زدن تلفن مشغول رزمخواه مهندس مدت اين طول در حاليكه
- براي تصويب به فردا نشست يعني - آتي نشست در و كنم تهيه را آئيننامه يك پيشنويس كه كنم قبول تا
و به عنوان رئيس جلسه گوش مربي عنوان به من حرف به پس اين از كه كرده تأكيد بارها او بدهيم. گروه
- كه چيزي نسيت جز درخواست جلسه رئيس عنوان به من حرفهاي به نيست قادر هرگز او اما ميدهد.

اينكه در چارچوب قواعد بازي كند،  گوش بدهد.

طي دو هفته گذشته به اين فكر كردم كه بهتر است آئين نامه را خود اين دو نفر بنويسند تا بتوانند در جريان 
و من به عنوان مسؤل جلسه مجبور به دفاع از آن نشوم. به همين خاطر، هفته قبل  كنند دفاع آن از تصويب
و اين نكات را براي آنان توضيح دادم. اما حتي جواب نامه نوشتم نامهاي بزرگواران اين دو هر به نامهاي طي
و كلي كار دارند. به همين خاطر، مجبور است شلوغ سرشان است: دست دم آن پاسخ چرا؟ ندادند. هم را من

شدم ديروز تمام وقت خود را صرف نوشتن پيش نويس آئين نامه كنم و براي اعضاء بفرستم.

در جريان نوشتن پيش نويس آئين نامه بود كه نكاتي به نظرم رسيد: اول اينكه به نظرم رسيد آئين نامه نمونه را 
۵۶ كتاب دستورنامه رابرت وردار بذار كنم تا دوستان با ساختار كلي آئين نامه آشنا شوند.  از بخش



۶۷

و در كنم ترجمه نيز را مشابه سازمان سه آئيننامه نمونه سه ترجمه بخش، هر تدوين براي و بعد، مرحله در
آن ها بخش مربوط به خودشان را بنويسند. به نظرم اين تجربه كه مطالعه از بعد تا دهم قرار اعضاء اختيار
رويه اي است كه كتاب توصيه كرده كار خوبي است. به همين خاطر سه هدف سه سازمان مشابه را طبق همن
و نيز دستوركار نشست  آنها، انگليسي متن بدون ترجمهها اين نقل با فرستادم. دوستان براي و كردم ترجمه

سي ام اين يادداشت ها را به پايان مي برم.

دستوركار سي امين اجالس هم انديشي عرف پارلماني
۱۲ آبان ۱۳۹۲ يكشنبه

سي امين اجالس مجمع عمومي عادي يك هفته در ميان سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني ساعت 
۱۲ آبان ۱۳۹۲ در دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت، به نشاني: خيابان كريم صبح روز يكشنبه ۸
۶، زنگ ۳ (طبقه همكف غربي) با تلفن خان زند، خيابان آبان شمالي (دكتر عضدي)، خيابان پزشك، شماره
و مدعوان  داشت خواهد را شما ميزباني افتخار گروه موقت منشي شد. خواهد برگزار شماره ۸۸۹۱۱۰۱۷

عزيز مي توانند زودتر از زمان شروع اجالس به محل تشريف فرما شوند.

استماع گزارش
استماع گزارش اعضاء در خصوص فعاليت هاي ترويجي عرف پارلماني آنان در فاصله دو مجمع

 
اخطار هاي قبلي

داد:  خواهد ارايه را زير پيشنهاد كه است داده قبلي اخطار حسيني داود .۱
اعضاء سوي از آنها به ارجاع و استناد و پارلماني عرف همانديشي گروه تجربههاي و عملكردها تصميمها، «نقل

شود». اعالم محرمانه گروه، مصوب پارلماني مرجع طبق و گروه خود سوي از كه آنها مگر است مجاز
۲. داودحسيني همچنين تصويب قطعنامه زير را پيشنهاد خواهد كرد:

۲۸ مهر ۱۳۹۲ منحل شد». «گروه هم انديشي عرف پارلماني روز يكشنبه
داود حسيني داليل خود را براي طرح اين پيشنهاد طي بيانيه كوتاهي تقديم كرده است. 

۳. دكتر بني اسدي اخطار قبلي داده است كه در نشست آتي پيشنهاد زير را مطرح خواهد كرد:
آئيننامه  تصويب و تنظيم به نسبت پيشنهاد اين تصويب محض به پارلماني عرف همانديشي موقت «سازمان

خود اقدام كند».
هم انديشي عرف پارلماني مصوبه اي دارد كه بر اساس آن پس از آنكه  موقت سازمان ميشود، نشان خاطر
بسته اوليه قواعد مورد نياز را فراگرفتند براي شركت در روند تصويب آئين نامه دعوت خواهند جديد مدعوان
بني اسدي اصالح پيشنهاد دكتر  نتيجه،  و تصويب شود. در  تدوين بيشتري افراد حضور با آئيننامه تا شد

مصوبه محسوب مي شود و تحت قواعد مربوط به اصالح مصوبه بايد با آن رفتار كرد.
۴. آقاي آرش كيخسروي اخطار قبلي داده است كه در نشست آتي پيشنهاد زير را مطرح مي كند:

۱۰ روز هاي پنجشبه يك هفته در ميان  تا ۸ هم انديشي عرف پارلماني از ساعت موقت سازمان عادي «مجامع
برگزار شود».

و مهندس رزم خواه اخطار داده اند كه در صورت تصويب پيشنهاد اصالح مصوبه مربوط  بنياسدي دكتر .۵
و تصويب ارايه خواهند داد. اين پيش نويس به تكميل براي را آئيننامه پيشنويس آنان آئيننامه، تدوين به

پيوست دستور كار تقديم اعضاء مي شود.
كارجديد

با احترام 
منشي موقت .داود حسيني
۱۰ آبان ۱۳۹۲  جمعه
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ترجمه بخشي از هدف انجمن ملي پارلمانتارين هاي آمريكا
اين  تا آنجا كه  نيز فقط  آن ها، هدف هاي خاص زير را  تحقق و عام هدفهاي اين بر عالوه شركت، اين
و هدف هاي عام مذكور در فوق انطباق داشته باشد فوق در مذكور انحصاري هدفهاي با خاص هدفهاي
و اصول زيربنايي فلسفه اشاعه و ترويج آموزش، تحقيق، ادبي و علمي، آموزشي، هدفهاي داشت: خواهد
و دولتي خصوصي بخش مدارس در پارلماني قواعد به عالقه رشد به كمك تصميمگيري؛ مجامع قواعد
و رعايت كردن اصول جاانداختن دنيا؛ سراسر پارلمانتارينهاي نزديكتر همكاي به كمك سطوح؛ تمام در
و قدرت اخالقي به فعاليت هاي پارلماني اعضائش؛ اعطاء گواهينامه هاي كمك ارايه و قانون از اطاعت عام
و تسهيالت در ارتباط با آموزش در روند آموزشي خدمات ارايه ميكند؛ مقرر آئيننامه كه نحوي به كارآمدي
و عضو، حاكميت تحت و غيرانتفاعي سازمانهاي قانون پارلماني، رويههاي مشاركتي، دموركراسي مشورتي،
و اعضاء فعال كانون هاي محلي، ايالتي، منطقه اي، پروفشنال، و داوطلبانه رهبري در عضويت بر مبتني مديريت
و اعضاء از كل مردم؛ خدمت رساني به عنوان يك آژانس به ثتب رسيده براي دولتي مقامات بينالمللي و ملي،
و كلمبيا؛ منطقه در تجاري يا ماليات، از معاف غيرانتفاعي، سازمانيافتهي رسيده، ثبت به موجوديتهاي ساير
باشند. ضروري فوق در مذكور خاص و عام هدفهاي تحقق براي كه دست اين از فعاليتهايي ساير انجام

;tهدف كالج آمريكايي وكالي پارلماني
و كساني كه  ساختهاند متمايز پارلمان قانون پراكتيس به كمك طريق از را خودشان كه وكاليي شناسايي الف.

خودشان را به استانداردهاي عالي رفتار اتيكال و پروفشنال متعهد كرده اند؛

قانون  پيشبرد  هدف  با  حقوق  متخصص  پروفشنال هاي  بين  اطالعات  تبادل  براي  سخنگاه  يك  تأمين  ب. 
پارلمان؛

آموزش  و پيشبرد، ارتقاء، بحث، منظور به غيرعضو افراد و كالج اعضاء براي آموزشي فرصتهاي تأمين پ.
قانون پارلمان، و ارتقاء شناخت اعضاء و مردم نسبت به اين قانون؛

ت. تسيهل توسعه اقالم و برنامه  در خصوص قانون پارلمان؛

و پراكتيس پارلماني  قانون به كه گروهايي ساير و دوتلي آژانسهاي سازمانها، با مشورت و همكاري ث.
عالقه اي دارند؛

و رويه پارلماني؛  قانون از استفاده طريق از داوطلبان سازمانهاي در گرداني خود و دوكراسي اصول از دفاع ج.
و

چ. شركت در ساير فعاليت هايي كه براي تحقق هدف كالج ضرور باشد.

هدف مؤسسه آمريكايي پارلمانتارين ها:

الف. ترويج استفاده از رويه هاي پارلماني، كارآمد، دموكراتيك
 

گيج   كننده، و اصطالحات قديمي از استفاده پارلماني؛ ابهامات ناالزم، پيچيدگيهاي حذف .۱

۲. تأكيد بر قانون پارلمان؛ اصول مناسب و مهارت دموكراتيك، تاكتيك هاي اتيكال؛

۳. تأمين يك اتاق تبادل براي مشكالت پارلماني؛
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با تجربه  و  سازمانها، انواع در و مختلف، مكانهاي و زمانها در پارلماني فعاليتهاي در پژوهش .۴
تكنيك هاي متعدد؛

۵. مطالعه مجامع و كميته هاي انجمن هاي عادي و مقننه، شوراهاي شهر، شركت هاي كسب و كار؛

۶. توسعه  تكنيك هايي براي كسب درك بهتر از رويه پارلماني و براي رهبري سازي؛

۷. كمك و تشويق حمايت مالي از سازمان هاي دانشجويي در تحقيق و پراكتيس رويه مناسب پارلماني؛

 .۸
و نتايج آن معرفت تسهيم دوستانه، روابط حفظ پارلماني، رويه ارتقاء به عالقمد گروههاي تمام با همكاري .۸

تحقيق آن با اين هدف كه كاركرد دموكراسي از طريق اين رويه  بهبود يابد؛

ب. ارتقاء تهيه و استفاده از ادبيات پارلماني

انتشار يك فصلنامه «ژورنال پارلماي»، يك نشريه علمي، عملي، جداب براي اعضاء مؤسسه آمريكايي   .۹
پارلمانتارين ها؛

و به عنوان يك راهنما  مؤسسه، اعضاء به كمك براي پارلماني» «دايركتوري از منظم ويرايشهاي انتشار .۱۰
براي سازمان ها و افرادي كه به خدمات پارلماني نياز دارند؛

۱۱. تأمين يك كتابخانه از ادبيات پارلماني براي مراجعه، فروش، امانت، و توزيع رايگان؛

۱۲. انتشار يك كتابشناسي پارلماني، نظريه هاي پارلماني و ساير اقالم پارلماني؛

۱۳. تشويق سازمان ها و افراد مختلف براي تهيه و نشر مطلب؛

۱۴. ارايه كمك هاي ويرايشي به نويسندگان بالقوه مطالب پارلماني؛

پ. ارتقاء آموزش رويه پارلماني

۱۵. تشويق برگزاري دوره هاي داراي امتياز در رويه پارلماني در دانشگاه ها، كالج ها و دانشكده هاي حقوق؛

۱۶. تشويق كار داراي امتياز در رويه پارلماني به عنوان بخشي از ساير دوره ها در سطوح مقدماتي، متوسطه
و كالج ها؛

از  بخشي عنوان به خصوصي و دولتي بخش مدارس در پارلماني رويه امتياز بدون دورهاي تشويق .۱۷
برنامه هاي آموزش بزرگساالن آن ها؛

۱۸. سازماندهي به دانش آموزان دبيرستانها،  دانشجويان كالج ها و بزرگساالن با هدف مطالعه رويه پارلماني؛

تشويق سازمان ها به توسعه برنامه هاي آموزشي كه شامل مطالعه رويه پارلماني باشد؛

و گروه هاي  مجالت، و روزنامهها در خبري اقالم و مقاالت تلويزيوني، و راديويي هاي برنامه ترويج .۲۰
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گفتگو، كارگاه ها و سمپوزيوم ها؛

۲۱. تربيت و تأمين معلمان با صالحيت رويه پارلماني؛

ت. ترويج تربيت و تصديق پارلمانتارين ها

و خدمت رساني به عنوان پارلمانتارين؛ آموزش روشهاي شامل پارلماني رويه در پيشرفته دورههاي تدوين .۲۲

و تصديقدار» «پارلمانتارينهاي عنوان به صالحيت با اعضاء به اعتباربخشي براي تسهيالت تأمين .۲۳
«پارلمانتارين هاي حرفه اي تصديق دار»؛

ث. ترويج استفاده گسترده تر از پارلمانتارين ها

به  را  با صالحيت  پارلمانتارين هاي  بتوانند  افراد  و  سازمانها كه نحوي به پارلماني دايركتوري توزيع .۲۴
سادگي بيابند؛

و ارزش اين خدمات  دهند، ارايه ميتوانند پارلمانتارينها كه متنوعي خدمات خصوص در اطالعاتي نشر .۲۵
تخصصي؛

كار،  و  كسب سازمانهاي اعضاء و قانونگذاران، وكيالن، آموزگاران، پارلمانتارينها، عضويت حفظ .۲۶
و استقبال از عضويت اشخاص دوستانه، و خدماتي، مذهبي، پيشكسوتان، تجاري، پروفشنال، كارگري، مدني،

عالقمند صرف نظر از سن، رنگ، كيش، وضعيت مالي، مليت،  نژاد يا جنسيت؛

توسعه يك نظام مناسب نمايندگي در بورد، كميته ها و كنوانسيون هاي مؤسسه آمريكايي پارلمانتارين ها؛

و در فعاليت هايي  سياستها، صورتبندي در بيشتري اشخاص كه نحوي به اعضاء، كل مشاركت تشويق .۲۸
كه به توسعه  رهبري مي انجامد،  مشاركت كنند؛

روش هي  ساير  و  كشده، دهنصافكن، تاكتيكهاي از ممانعت براي كارآمد تكنيكهاي توريج .۲۹
غيردموكراتيك؛

۳۰. تأكيد بر رويه هايي كه حقوق افراد را بدون لطمه زدن به منافع مناسب اكثريت حفاظت مي كنند؛

و تقويت ايمان يابد توسعه مداوم صورت به ما مفاهيم كه اين براي پراكتيسها يا ارزيابي باز- بر تأكيد .۳۱
ما به دموكراسي حقيقي تداوم داشته باشد.

هم انديشي عرف پارلماني را به شكل زير تدوين  سازمان هدفهاي پيشنويس باال، هدفهاي ارايه از بعد
و در پيش نويس آئين نامه گنجاندم:

 II ماده

هدف

و عمل پارلمان قانون فهم در حرفهايگرايي مداوم ارتقاء پارلماني عرف همانديشي سازمان كلي هدف
است: زير هدفوارههاي طريق از ايراني عضويتي سازمانهاي و تصميمگيري مجامع انواع در آن به
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و اجتماعي عرصههاي تمام در دموكراتيك گروهي فعاليتهاي به عالقمند اشخاص شناسايي الف.
انجمن؛ در عضويت براي آنان از دعوت و آنان به پارلمان قانون آموزش و معرفي

اشخاص مهارت و شناخت ارتقاء براي آموزشي و تربيتي برنامههاي انواع از حمايت و تدارك ب.
پارلماني؛ رويه و قانون به نسبت غيرعضو، و عضو از اعم عالقمند،

مراكز انواع در پارلماني رويه و قانون پرورشي و آموزشي دورههاي انواع برگزاري به كمك پ.
دولتي؛ يا خصوص بخش از اعم سطوح تمام در آموزشي

در اثربخشي و كارآمدي ارتقاء براي عضويتي سازمانهاي و تصميمگيري مجامع انواع به كمك ت.
آنها؛ در پارلماني رويه و قانون كارگيري به

آن ها در بررسي و نقد و كشور مقررات و قوانين مجموعهي خصوص در پژوهشي فعاليتهاي انجام ث.
پرتو قانون پارلمان و ارايه پيشنهادهاي اصالحي بديل براي هر يك از آن ها؛

ج. انجام هر اقدام ديگري در راستاي ارتقاء پروفشناليسم در پروفشن قانون و حقوق پارلماني. 

و ديد كه دوستان با اين اسناد كه براي توليدشان زحمات زيادي صرف شد چه  ماند منتظر بايد حاال خوب.
خواهند كرد. و آيا به آن ها نگاه هم خواهند انداخت؟
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۱۳ آبان ۱۳۹۲ دوشنبه
و به نظرم اين نشست، به رغم آنكه  شد برگزار پارلماني عرف همانديشي سازمان اجالس سيامين ديروز
و به اين دليل كه ميداد. نشان را نشست اين تاريخ در عطف نقطه يك حال، اين با نرسيد، هم نصاب به حتي
مي توان نتيجه است، ايران در رابرت دستورنامه ترويج براي گروهي فعاليت مهمترين و نخستين نشست، اين
جنبش كادرها نيز تاريخ در تكاملي مرحله يك يا عطف نقطه يك نوعي به عطف، نقطه اين بسا چه گرفت،

بايد محسوب شود. چرا؟

نم نم پائيزي در  باران زير و بودم خريده دفتر پنجره از جام يك براي شيشه قطعه يك كه آبان ۱۱ پريروز شنبه
مي آمدم تلفن همراهم زنگ زد. خانم بيات از دفتر دكتر مصطفي  باال كريمخان خيابان طرف به حافظ خيابان
مي كرد كه امروز به دليل سفر ناخواسته اي كه به شهرستان دارد نمي تواند خواهي عذر او سوي از كه بود معين
پارلماني هم انديشي عرف  گروه جلسات در دكتر كه است سال يك از بيش كند. شركت فردا جلسه در
و طي اين مدت به هيچيك از ايميل ها هم جواب نداده است. چه اتفاقي افتاده كه بعد است نكرده شركت
از يك سال تصميم گرفته كه در نشست فردا شركت كند؟ اينكه چه اتفاقي يا چه اتفاقاتي رخ داده كه دكتر
نشست ها شركت كند يك مسأله است، اما صرف  اين معين، بعد از آن رفتن گله آميز تصميم گرفته دوباره در
مي شود. به اين دليل محسوب پارلماني عرف همانديشي گروه تاريخ در عطف نقطه يك نشانهي رجعت اين
هم انديشي عرف نشستهاي برگزاري از جدي اراده و عزم با كه بود فردي نخستين معين، مصطفي دكتر كه
و همراه با آقاي جمالي بحري ساير اعضاء گذاشت من پيشنهاد پاي را خودش اعتبار كرد. حمايت پارلماني
اجالس هاي اين گروه شركت نكرد تا اينكه در ديگر جلسه ۱۰ حدود را به نشست دعوت كرديم. اما بعد از
۲۰ تصميم گرفته است در اين اجالس ها شركت كند. به دليل اهميت اين رويداد  و بعد از برگزاري دوباره
- تا آنجا كه ظرفيت اين نوشته را رويداد اين مختلف جنبههاي ديروز نشست گزارش ادامه از پيش مايليم
نيازي به گفتن نيست كه اين تحليل ها بدون گفتگو با شخص دكتر معيين و  كنم. بررسي ميدهد- اجازه

صورت مي گيرد و شايد تمام آن ها محصول خيالبافي هاي من باشد.

بني اسدي نقش دكتر
ترديدي نداشتم كه دكتر بني اسدي در اين مورد با دكتر معين صحبت كرده است. چون قرارمان همين بود كه 
اعضاء گروه با كساني كه در جلسات شركت نمي كنند صحبت كنند. اما، خود همين تصميم نيز نشانه همان 

چيزي است كه آن را نقطه عطف مي نامم. 

و جدي بوده است. موضوع بحث هاي ما هم  طوالني بسيار بنياسدي دكتر با من چالشهاي و صحبتها
آن ها آموزش روش و پارلمان قانون از درك به مربوط مختلف مباحث حول آنها تمام اما است بوده متنوع
و حقانيت درستي سرانجام گويا كه ميدهد نشان مباحث اين مرور است.. بوده مجمع اداره ررويههاي و
و بيشتر آشكار شده باشد. من به عنوان نمونه به يكي دو مورد از اين بهتر بنياسدي دكتر براي من بحثهاي

اختالف ها اشاره مي كنم:

بومي سازي مباحث
مي كرد كه قواعد دستورنامه نامه رابرت بايد بومي سازي  تأكيد نظر اين روي اوايل همان از بنياسدي دكتر
و بارها در خود كتاب دستورنامه بارها كه ميدادم توضيح بودم آشنا قواعد اين با وي از بيش كه من شود.
و هر گروه كه اين كتاب را به عنوان كتاب مرجع پارلماني خود انجمن هر حتي كه است شده داده توضيح
و چه بسا «بايد» آن را متناسب با نيازهاي خود اصالح كند. در خود كتاب تصريح دارد حق ميكند انتخاب
آئيننامه يك سازمان قاعده ي ديگري را اعمال كند آن قاعده نسبت به حتي يا ملي قوانين هركجا كه شده
و يك گروه نيز به طور طبيعي بومي سازي اتفاق سازمان يك در حتي نتيجه در دارد. اولويت رابرت دستورنامه
مي افتد. با اين همه اصولي وجود دارد كه كل اعضاء يك سازمان نيز حق ندارند آن اصول را نقض كنند. در
و او همچنان در هر ميماند باقي نامفهوم بنياسدي دكتر براي من توضيحهاي ميرسد نظر به مدت اين طول
مي دهد كه فقط در يكي دو نشست اخير است نشان شواهد اما ميكرد تكرار را خودش حرفهاي فرصتي
- توضيح هاي من را بهتر درك است شده آشنا رابرت دستورنامه از بيشتري قواعد با كه - اسدي بني دكتر كه
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نمي  گويد. سخني قواعد اين بوميسازي ضرورت از ديگر و ميكند

انعطاف ناپذيري من
مي كرد چيزي است كه  اشاره آن به من رفتار در منفي جنبه يك عنوان به بنياسدي دكتر كه نكاتي از يكي
مي گذارد. من اعتقاد دارم كه يك گروه بايد به صورت خدشه ناپذير تابع من ناپذيري انعطاف را نامش او
و خود اين قواعد در درون خودشان امكان هر نوع تغيير عقيده يا اصالح عقيده را پيش بيني باشد قوانين
و نه به بگيرد صورت شده پيشبنيي قوانين همين طي كه است آن مستلزم هم تغييري هر نتيجه در است كره
بي قاعده صورت بگيرد، و دلبخواهي صورت به تغييرها و انعطافها اگر چون دلبخواهي. و گزافي صورت
و هر كس هر جا كه با مانع گروه هر صورت آن در ميشود. مسخره و بيمعنا قانون رعايت و قانون ديگر
مي گيرد. بيش از يك سال طول كشيد تا اين مسأله ناديده را قانون يا ميزند دور را آن كند برخورد قانوني
براي فردي مثل دكتر بني اسدي جابيافتد كه سخن گفتن از انعطاف پذيري در رعايت قانون نقض غرض

است و بايد با شدت با آن مقابه كرد. 

روش هاي اداره كارگاه 
و مهندس گلسرخي  شهرياري، او، ميكرد. مخالفت من با بنياسدي دكتر نيز كارگاه اداره روشهاي مورد در
و بعد كارگاه را به مجمع تبديل داد آموزش را قواعد بايد اول داشتند اصرار كه بودند گروه اعضاء جمله از
مي شوند رعايت گفته اينكه محض به بايد قواعد اين كه ميدادم توضيح آنان براي بارها من حاليكه در كرد.
آن ها هم تمرين شود وگرنه صرف گفتن اين قواعد به هيچ دردي نمي خورد. اوج مخالفت اين گروه با من
و به جاي آن كارگاهي برگزار شود كه هدفش فقط آموزش بيافتد تعويق به مجمع كردند پيشنهاد كه بود آنجا
قواعد باشد. به مدت دو ماه مجمع به تعويق افتاد اما آن گروهي كه مايل بودند بيرون از مجمع دور هم جمع
شوند تا در يك كارگاه آموزشي قواعد مندرج در خالصه كتاب دستورنامه را بياموزند، حتي فرصت نكردند 
تلفني با هم صحبت كنند. اين تجربه هم نشان داد كه اعضاي گروه به جاي آنكه سعي كنند قواعد را بخوانند 
مي كرده اند. به همين دليل  توجيه معلم نابلدي اتهام با را خودشان تنبلي بسپارند، خاطر به تا كنند تمرين و

در دو نشست اخير برخورد دكتر بني اسدي با روش اداره مجامع هم تغيير كرده و حق را به من داده است.

تغيير رويكرد
مي دهد كه چطور مجموعه ي تجربه هاي گذشته به تدريج سبب تغيير رويكرد در دكتر  نشان فوق نمونهي سه
و آقاي گلسرخي شده است. به خاطر داردم كه دكتر بني اسدي در نشست قبلي چقدر تأكيد داشت بنياسدي

كه حسيني راست مي گويد و تقصير از ماست كه درس ها را جدي نمي گيريم و آن ها را نمي خوانيم.

بازتاب اين تغيير رويكرد، به نحو ديگري نيز قابل مشاهده است. هرچند به گفته خود دكتر بني اسدي او از 
و در سناي دانشكده فعال بوده با دستورنامه رابرت آشنا  ميكرده تحصيل آمريكا در كه پيش سال ۴۰ حدود
بوده است. اما فقط در ماه هاي اخير است كه او به صورت بسيار فعال تر دارد ضرورت آشنايي با اين قواعد
مي كند. نمونه اش طرح اين مباحث در شورايي كه قرار است مجله  ترويج مختلف مجامع و محافل در را
ايران فرداي شادروان سحابي را احياء كند. ديروز هم از من خواست تا تصوير صفحه ي مربوط به «اصول

مي خو اهد اين قواعد را به يك جمع  امروز همين گفت من به كنم. ارسال برايش را پارلمان» قانون زيربنايي
ديگر معرفي كند و اين اصول را براي آن مي خواهد.

و رويكرد فردي مثل دكر بني اسدي ايجاد  ذهن در كه است تحوالتي نشانههايي از برخي فقط آمد كه آنچه
و با معين دكتر با گرفت تصميم وي كه بود رويكردها تغيير همين پرتو در كه رسد مي نظر به است. شده
و وقتي خانم دهد. توضيح را مجمع در مستمر حضور ضرورت آنان براي و كند صحبت گروه اعضاء ساير
بيات از دفتر دكتر معين زنگ زد تا اطالع دهد كه دكتر به خاطر يك سفر ناخواسته نمي تواند در نشست فردا
مي كنم  فكر اما است. كرده صحبت معين دكتر با زمينه اين در بنياسدي دكتر كه بودم مطمئن من كند شركت
مي توانست به معين دكتر كه ساده دليل اين به است. نبوده كافي معين دكتر كردن قانع براي صحبتها اين
دكتر بني اسدي بگويد: انگار اين من بودم كه شما را تشويق كردم در اين كارگاه شركت كنيد! بله. ولي اين
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خود شما بوديد كه به داليلي در نشست هاي گروه شركت نكرديد و آن داليل چندان معتبر نيست.

فضاي سياسي مناسب
به رغم اين مباحث، تحوالتي كه در سطح ملي طي ماه هاي اخير رخ داد نيز در بازگشت دكتر معين به اين 
بود.  روحاني  دكتر  پيروزي  و  جمهوري رياست انتخابات تحوالت اين مهمترين هستند. مؤثر نشستها
و دوستان ديگري كه او معرفي كرد، مثل دكتر ميلي منفرد، دكتر روحاني دكتر مثل فردي زد حدس ميشد
و حاال به طور نسبي فضا بودهاند كابينه تشكيل و انتخابات به مربوط مسائل گرفتار چقدر سايرين و توفيقي
مي شود و است شده مناسبتر بسيار معين دكتر به نزديك فرهنگيان و دانشگاهيان حلقه اعضاء فعاليت براي
و دوستانش در معين دكر توسط جدي فعاليتهاي روحاني دكتر رياست اول سال چهار طي كه بود اميدوار
دليل، يك دسته داليل ناشي از دسته دو اين بگيرد. صورت پارلمان قانون قواعد ترويج براي دانشگاه سطح
و دسته ديگر داليل برآمده از نتايج انتخابات رياست جمهوري پارلمان، عرف همانديشي گروه فعاليتهاي
و بازگشت دكتر معين نشان اي از است ساخته فراهم دانشگاهها در پارلمان قانون قواعد ترويج براي را زمينه

اين تحوالت تاريخي تلقي مي شود. آيا اين جمع بندي درست است؟

قطع تماس تلفني
اعضاء به نشست ديروز به هيچ يك از آنان زنگ نزدم. اما روز شنبه بود كه مهندس گلسرخي  دعوت براي
۷/۳۰ صبح و او به من گفت كه ساعت شد. خواهد برگزار معمول طبق گفتم پرسيد. جلسه از و زد زنگ
۷/۳۰ در دفتر بود. پس از چاق سالمتي و صبح رأس ساعت برود. ديگري جلسه به زودتر بايد چون ميآيد
يك اوليه به او گفتم كه ديگر به هيچ يك از اعضاء زنگ نمي زنم. بعد دليل كار خودم را هم توضيح دادم:

مي آيد  دارد دوست هركس كنم. ذله را ديگران آن فروش براي كه ندارد خوبيت ميكنم. عرضه دارم را كااليي
هركس هم كه دوست ندارد نمي آيد. ديگر نياز به اصرار نيست.

تا قبل از شروع جلسه، گزارشي مختصر از فعاليت هاي گروه در سه ماه اخير ارايه دادم. مهندس گلسرخي 
و سفر به خارج. تا آمدن نفر بعدي كه  بيماري خاطر به بود: نكرده شركت جلسات در اخير ماه سه دو در
دكتر بني اسدي بود، در مورد موضوع هاي گوناگون صحبت كرديم. از جمله در مورد سرمايه گذاري معلمان
و با آمدن دكتر بني اسدي بود كه جلوه هاي ديگري  دادم او به گزاري دفتر تجهيز و نقاشي جريان و دفتر در

از تحوالت در گروه خود را نشان داد.

از آنجا كه نصاب گروه ۴ نفر تعيين شده است، دكتر بني اسدي كنجكاو شد كه چرا بقيه شركت نكرده اند؟ من 
و روز هاي يكشنبه جلسه دارد  است شهر شوراي رئيسه هيأت دبير كه داده خبر كه عبدالحسيني جز كه گفتم
و نمي تواند در نشست ما شركت كند كس ديگر تا كنون چيزي نگفته است. براي دكتر بني اسدي توضيح دادم
مي توانند بكنند: تالش براي رساندن به نصاب چه نصاب حصول براي رسيده نصاب به نشست يك اعضاء كه
و مهندس گلسرخي شروع كردند به بنياسدي دكتر كه بود اينجا تلفن. طريق از جمله از و گوناگون طرق از
و چنين بحري. جمالي و شهرياري مهندس به و اميري، دكتر به رزمخواه، مهندس به ديگران: به زدن تلفن
هم انديشي موقت سازمان مجمع در بار نخستين براي چون ميشود. محسوب عطف نقطه يك نيز اقدامي
مي كوشند نصاب جلسه را تأمين كنند. البته، دكتر اميري شهرستان بود، شهرياري مهمان حاضر اعضاء كه است
رزم خواه هم شهرستان بود. به مي كرد. شركت ديگر نشست يك در ساعت همين در بايد و داشت خارجي

بقيه هم زنگ نزدند اما آنان هم كار داشتند.

و مرور برخي از قواعد دستورنامه رابرت.  تشريح به كردم شروع من كه بود بيفايده تالشهاي اين از پس
مراحل خاطر  همين  به  كنم  ترسيم  دوستان  براي  را  راه  نقشه  طور خالصه  به  كردم  سعي  آن  از  پيش  اما 
و توضيح دادم كه امروز گروه ما در  كردم تشريح برايشان را رابرت دستورنامه آموزش كارگاه يك ششگانه
آغاز مرحله چهارم حيات خود قرار دارد كه عبارت است از: تدوين آئين نامه. بعد اضافه كردم كه در جريان
و قواعد ناظر بر اين مطالب كدام ها هستند. بعد  شد خواهد مطرح موضوعاتي چه آئيننامه تصويب و تدوين
و در آن مرحله قواعد ناظر بر معرفي نامزدها، انتخاب است مسؤالن انتخاب كه ميشويم پنجم مرحله وارد
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و مسائل ديگري از اين دست مورد بررسي قرار خواهند گرفت. مرحله آخر نيز مسؤالن وظايف نامزدها،
و تنبيه يك عضو محاكمه و انحالل، اتحاد، كنوانسيون، به مربوط قواعد آن طي و است سازمان اداره مرحله

متخلف معرفي و بررسي مي شود.

هم انديشي مرحله چهارم عمر خود را آغاز كرده به قواعد ناظر بر كميته كل  موقت سازمان اينكه توضيح از بعد
و بعد به كردم تشريح را بند بند بررسي پيشنهاد آن از بعد پرداختم. غيررسمي بررسي و كل كميته شبه و

پيش نويس آئين نامه پرداختم.

از پيش نويس آئين نامه سه نسخه كپي گرفته بودم. برايشان توصيح دادم كه هدف هاي سه سازمان مشابه را به 
هدف پيشنهادي را كه خودم نوشته بودم نشانشان دادم. اما تأكيد كردم كه من  و كردهام ترجمه نمونه عنوان
در مجمع از اين هدف دفاع نمي كنم. اين وظيفه شما ست كه از اين هدف دفاع كنيد. در نتيجه خودتان خوب
مي خواهيد بازنويسي كنيد. چون مسؤليت دفاع از  كه نحو هر به را آن مجع به ارايه از قبل و بخوانيد را آن

آن بر عهده شما خواهد بود.

تشكيل كميته تدوين آئين نامه
و مهندس رزم خواه سه عضو  گلسرخي مهندس و اسدي بني دكتر آقايان غيررسمي صورت به و سرانجام
و رياست اين كميته هم برعهده دكتر بني اسدي گذاشته شد. قرار شد متن سه شدند آئيننامه تدوين كميته
۱۶ هم براي آقايان ارسال شود تا خودشان بقيه اساسنامه را تدوين كنند فصل و ترجمه نهايي مشابه، اساسنامه

و به عنوان قطعنامه براي تصويب تقديم مجمع كنند.

صبر حضرت نوح
مي كوشيد تا از زحمات من قدرداني كند. يك جا به اين نكته اشاره كرد  بنياسدي دكتر نشست اين طول در
آن ها را درك خواهند كرد. بعد به حضرت نوح اشاره داشت مردم دير خيلي و هستند نو بسيار مباحث اين كه
و اميد مسأله اساسًا گفتم: پاسخ در من بود. كرده پيدا هوادار ناچيزي بسيار تعداد پيامبري سال كه طي ۹۵۰
صرف نظر از نتيجه از روند كار لذت  مي كنم سعي و كردهام پاك خودم ذهنم از را كار حاصل بابت نااميدي

ببرم. به همين خاطر مثل يك باغبان با خود باغباني حال مي كنم و كاري به گل و ميوه گياه ندارم.

اراده و نه عقيده
مدت ها در ذهنم بود كه در فرصتي اين نكته را به دكتر بني اسدي يادآوري كنم كه در بحث دنبال قانع كردن 
و خطاب به مهندس  كنم يادآوري را نكته اين كه بود خوبي فرصت ديروز نباشد. كسي عقايد دادن تغيير يا
مي كند من را قانع كند كه دست از سعي دارد اختالف من با كه مواردي در بنياسدي دكتر گفتم: گلسرخي
و نه دكتر بني اسدي عقايدم را از سر كپه خاكستري پيدا من نه حاليكه در بدهم. عقيده تغيير و بردارم عقايدم
و هم دكتر عقايدمان از اعماق من هم كه گفتم بعد ميشود. ناشي ما وجود تمام از عقايد اين و نكردهايم
و نبايد انتظار داشته باشيم كه با چند دقيقه صبحت عقايد طرف مقابل را تغيير ميگيرد سرچشمه وجودمان
تصميم گيري نيز در مورد عقايد بحث نمي شود. عقايد بخشي از مجامع در كه است بدهيم. به همين خاطر
و نادرستي  درستي وگرنه ميشد گذاشته رأي به مجمع در كه است اراده اين بلكه است. افراد خصوصي حريم

يك عقيده ربطي به رأي ديگران ندارد.

مي شود  گذاشته تصميمگيري و بحث به كه آنچه دموكراتيك سازمان يك در اينكه و عقيده و اراده بين تمايز
نه عقيده كه ارداه است، نكته مهمي است و در جلسه ديروز فرصت پيش آمد كه آن را مطرح كنم.

مسأله ساختن و شكستن تاي
پيش آمد تا به اين خطاي  فرصت كرد مطرح بحث در گلسرخي مهندس كه نكتهاي يك جريان در ديرور
مي كنند تركيب مجامع سعي آراء تساوي يا تاي ايجاد ترس از ك كنم اشاره پارلماني عرف در رايح ذهني

ايراني حتمًا عدد فرد باشد. كلي طول كشيد تا غلط بودن اين تصور را توضيح بدهم.
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مسأله خيلي ساده است: هيچ فرقي نمي كند كه تعداد اعضاء يك مجمع را فرد يا زوج تعريف كنيم به اين دليل
- چه كل اعضاي يك كميته يا بورد فرد باشد يا زوج، به سادگي  حال هر در اوًال نشود. ايجاد آراء تساوي كه
اين امكان وجود دارد كه يك پيشنهاد با تساوي آراء مواجه شود كه به معناي تصويب نشدن آن پيشنهاد است.
و از چهار نفر باقي مانده نيز دو رأي  نكند شركت رأيگيري در نفر يك است ممكن نفره پنج كميته يك در
و به اين معنا كه پيشنهاد تصويب نمي شود. است آراء تساوي كه باشد داشته وجود منفي رأي دو و مثبت
اين نكته را دكتر بني اسدي هم مورد توجه قرار نداده بود. اما بعد از توضيح خيلي سريع متوجه شد. اما سعي
و اثربخشي مديريتي برتري مجامعي را كه تعداد اعضائشان مفرد هستند نسبت به  كارآمدي زاويه از ميكرد
مجامعي با تعداد زوج نشان دهد كه خودش خيلي زود متوجه شد كه بحثش پايه ندارد. بعد من برايش توضيح
دادم كه كميته ها وقتي قرار است راجع به يك مسأله تصميم سازي كنند بايد حتي المقدور بزرگ باشند اما 

مي شود هرچه كوچكتر باشد بهتر خواهد بود.  وقتي يك كميته اجرايي تشكيل

مي كنم براي اين مرد شريف كه عمرشان را صرف مبارزه  فكر و بود پربار بسيار ديروز نشست مجموع در
مي رفتند معلوم بود بيرون دفتر از وقتي مرد دو اين داشت. پي در فراواني آموزشي نكات كردهاند آزادي براي
كه مصمم هستند تمام تالش خود را صرف كنند تا اين انجمن در تحقق هدف هايش كه ترويج قواعد قانون

پارلمان است موفق شود. 

با نقل صورتجلسه ديروز اين گزارش را ختم مي كنم: 

سي امين اجالس  صورت جلسه
كارگاه همانديشي عرف پارلماني

۱۲ آبان ۱۳۹۲ يكشنبه

 ۱۲ ۹۲) روز يكشنبه سي امين اجالس عادي كارگاه همانديشي عرف پارلماني، (دوازدهمين اجالس در سال
و منشي موقت برگزار شد اما چون به نصاب گلسرخي، مهندس اسدي، بني دكتر آقايان حضور با آبان ۱۳۹۲
نرسيده بود، بعد از تصويب پيشنهاد تنفس، تالش هايي براي دعوت از اعضاء غائب صورت گرفت تا نصاب 

حاصل شود كه نشد. 

آموزشي  كارگاه  يك  مثابه  به  دائمي  سازمان  يك  تأسيس  ششگانه  مراحله  اجالس  اين  در  حاضر  اعضاء 
و شكل هاي بديل آن: شبه كميته كل  كل كميته بند»، بند «بررسي پيشنهاد بر ناظر قواعد رابرت، دستورنامه
و بررسي غيررسمي، اصول زيربنايي قانون پارلمان را مرور كردند. همچنين تصميم گرفته شد آقايان دكتر
و مهندس رزم خواه با رياست دكتر بني  اسدي به عنوان كميته تدوين آئين نامه گلسرخي مهندس بنياسدي،
پيش نويس آئين نامه گروه را براي تصويب به مجمع آتي ارايه دهند. نيز و كنند شروع را خودشان فعاليت
و آئين نامه سه سازمان مشابه بوردهاست و كميتهها مورد در كه كتاب شانزدهم فصل نهايي ترجمه شد قرار

براي اين آقايان ارسال شود.

به دليل عدم حصول نصاب دستور كار اين اجالس به اجالس آتي منتقل خواهد شد.

معمول،  طبق شد. خواهد برگزار كادرها دفتر در ۲۶ آبان ۱۳۹۲ اجالس آتي از ساعت ۸ صبح روز يكشنبه
۲۴ آبان براي اعضاي محترم ارسال مي شود.  دستوركار و فراخوان آن اجالس روز جمعه

منشي موقت
داود حسيني
۱۲ آبان ۱۳۹۲ يكشنبه
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۱۴ آبان ۱۳۹۲ سه شنبه
و دكتر ميلي منفرد به توفيقي دكتر آقايان انتصاب به نسبت مجلس در كميتهاي كه خواندم خبرها در ديروز
و معاون آموزشي وزارت علوم اعتراض كرده است. اين خبر از دو جهت گوناگون به عالي مشاور عنوان
و نيز تضادهاي ساختاري در نظام سياسي كشور را به نمايش قوانين نقص اول، ميشود: مربوط كادرها حنبش
مي گذارد. در حاليكه مجلس به دكتر ميلي منفرد براي سمت وزارت رأي نداد حاال وزير همان وزارتخانه كه
مي كند: نوعي دهن منصوب خود آموزشي معاون عنوان به را وي است گرفته اعتماد رأي مجلس همين از
انتصاب دكتر توفيقي به سمت وزارت با  يا رهبر نظام  يا در حاليكه مجلس  كجي آشكار به رأي مجلس. 
و مرج از اين بدتر ممكن  هرج ميكند. منصوب خود عالي مشاور عنوان به را وي وزير است، كرده مخالفت
است؟ در حاليكه چنين افتضاحاتي در نظام سياسي پارلماني انگليس يا اسرائيل محل بروز ندارد. در آنجا
و البد  مسؤلند. نيز دولت اين برابر در و ميدهند تشكيل دولت خودشان منتخب مجلس نمايندگان اكثريت
باشد، با رأي مجلس اين صالحيت حاصل نخواهد شد. فرض نداشته رياست يا وزارت صالحيت كسي اگر
مقام عمومي يا  فرد صالحيت وزير  اين  باشد.  نقض كرده  را  اعتماد عمومي  يا  كنيم شخصي دزدي كرده 
امكان  ايران  قوانين در  نيست. نقص  براي رأي گيري در مورد وي متصور  نتيجه محلي  ندارد. در  را  شدن 
و در حاليكه رئيس جمهور با رأي اكثريت انتخاب شده است  عينحال، در نميدهد. را بررسيهايي چنين
و به داليل سياسي با است مخالف حزب از آن اكثريت كه دهد قرار مجلسي معرض در را كابينهاش بايد

انتخاب هاي او مخالفت مي كند. مثل نظام سياسي در فرانسه و آمريكا.

و من امروز فكر كرد. خواهد ايجاد كادرها جنبش براي عالي فرصتي نفر دو اين انتصاب اما ديگر جهت از
هم انديشي عرف پارلماني نيز اين باشد سازمان نشست به معين دكتر بازگشت داليل از يكي شايد ميكنم
مي يابد. به خصوص كه هم دكتر مناسب دانشگاهي محافل در رابرت دستورنامه ترويج براي را زمينه او كه
و هر دو نفر در فهرست ۸ نفره اي هستند كه دكتر هستند معين دكتر دوستان از ميليمنفرد دكتر هم و توفيقي
هم انديشي عرف پارلماني ملحق گروه به بعد تا كنم معرفي آنان به را پارلمان قانون كليات تا داد من به معين
مي رسد دكتر معين سرحلقه ي گروهي از مديران نظام آموزش عالي است كه بعد از انتخاب نظر به شوند.
و هم با دكتر توفيقي دكتر با هم خودم من داشت. خواهند را باال دست دانشگاهي محافل در روحاني دكتر
مي توانم با اطمينان حدس و كردهام معرفي را پارلمان قانون آقايان اين دوي هر به و هستم آشنا ميليمنفرد
و اين دستاورد بسيار ورزيد. نخواهند دريغ داشنگاهي محافل در قواعد اين ترويج براي كمكي هيچ از بزنم

بزرگي براي جنبش كادرهاست.

كليد تجديد رابطه
و دكتر ميلي منفرد، ارتباطم با آنان قطع شد. در جريان  توفيقي دكتر به پارلمان قانون كليات معرفي از بعد
انتخابات رياست جمهوري كه سرشان شلوغ بود. بعد از انتخابات نيز درگير تشكيل كابينه بودند. بعد هم كه
مي رسد شرايط مناسب است كه كليد رابطه دوباره را با  نظر به اينكه خالصه شدند. اعتماد رأي عدم گرفتار
و آنان به ايميلي طي كه باشد اين هم ارتباط تجديد براي بهانه بهترين كردم فكر بزنم. آنان به ايميلي ارسال
و ترجمه نهايي كتاب به زودي است ناقص دادهام آنان به كه اوليه ترجمه كه كنم اعالم كادرها دوستان ساير
و متن الكترونيكي آن هم روي سايت كادرها دات كام منتشر خواهد شد. ارسال اين ايميل ميشود منتشر

بهانه خوبي است كه رابطه را تجديد كنيم تا ببينم بعد چه خواهد شد.

واكنش منفي برخي از مخاطبان
ديروز خانم نقي ئي زنگ زد تا آمادگي خود را براي گردگيري دفتر بعد از اتمام كار نقاشي اعالم كند. از او 
مي آيند تا كارهاي جلسه هفتگي خودشان را در مورد  دفتر به ۳ به ربع تشكر كردم. فردا چهارشنبه ساعت يك
و نيز آموزش دستورنامه رابرت در دفتر برگزار كنند. در جريان صحبت تلفني ديروز از اين  معلمان باشگاه
مي كند از اين قواعد استقبال معرفي آنان به را رابرت دستورنامه قواعد كه دوستاني از بسياري كه گفت سخن
و واكنش آنان منفي است. از او خواستم در آينده بيشتر در اين باره همفكري كنيم تا در اين زمينه نميكنند
بتوانيم به تبادل اطالعات بپردازيم. قبول كرد. بحث تلفني ما بسيار طوالني بود. اما تمام گفتگو حول واكنش

مخاطبان دور مي زد و نكته جديد كه يادداشت كنم نداشت. 
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۱۶ آبان ۱۳۹۲ پنجشنبه
ميليون تومان بابت پيش پرداخت پيش خريد ۱۰۰  يك چك كه داد خبر و زد زنگ عطارديان مهندس امروز
و خالصه آن در وجه آقاي سعيد اردهالي نشر دات صادر شده است. در مورد رابرت دستورنامه كتاب نسخه
پيام كارفرمايان هم صحبت كرديم. مدتي است «گروه كارفرمايان» كه من در سرويس گوگل اداره سايت 
و  است شده مسدود گوگل سوي از گذاشتهام آن در ايميل هزار و بيش از ۱۴۹ كردهام اندازي راه گروپز
و برايش جريان را توضيح كرد سؤال هم مورد اين در عطارديان نميرسد. گروه اعضاء دست به سايت اخبار
و گفتم اگر باز نشد يا بايد به شبكه هاي اجتماعي برويم يا هزينه ارسال ايميل را بپردازيم. اينكه مهندس دادم
عطارديان در چنين شرايط بسيار بد مالي كه ناشي از وصول نشدن ميلياردها طلبش از دولت احمدي نژاد است
و چه بسا انجمن هاي  كارفرمايي انجمنهاي به آنها اهداء و شخصي هزينه با كتاب خريد پيش در هم هنوز
مي دهد. وگرنه، ممكن نشان اعتقاداتش به پايبندي در را شخصيت اين بودن جدي است، مصر اينقدر كارگري
است بعضي از افراد براي حمايت از جنبش كادرها از جيب دولت هزينه كنند كه جاي تشكر دارد، اما به نظرم

اجر و ارزش كار مهندس عطارديان بسيار بيشتر است. 

بعد از اين خبر به دفتر سعيد اردهالي زنگ زدم تا خبر را به او بدهم. سعيد در دفتر نبود. گفتند طبق معمول 
حود ظهر مي آيد. اما ظهر هم گذشت و از او خبري نشد. 

شوراي دانش اموزي و حقوق دانش آموزان 
۱۳ آبان روز دانش آموز  مناسب به پيروز در وب سايت «كلمه» نزديك به ميرحسين بيانيه سازمان معلمان
منتشر شده بود. رهبران همين سازمان هستند كه در حال حاضر براي آموزش دستورنامه رابرت با جديت 
و اصل آن را در ادامه از وب سايت  خواندم را آنان اعالميه بيشتري دقت با خاطر، همين به ميكنند. تالش

كلمه نقل مي كنم:

ماه آبان، متعلق به دانش آموز است.

دانش آموز عنصر مهم و بى بديل تعليم و تربيت و معمار جامعه آينده است.

12 ميليون نفر از جمعيت كشور، شايد فراموش شده ترين  با وجود تعريف چنين نقش پر رنگى براى بيش از
نقش در آموزش و پرورش «دانش آموز» باشد!

و نگاه بسيارى از مديران به اين مقوله  مىگيرد شكل ماه اين ابتداى در آموزى دانش شوراى انتخابات اينكه با
و «اجراى يك بخشنامه ادارى» است، با اين حال تقريبا شوراى دانش آموزى نقشى در تكليف» «رفع نوع از

تصميم گيرى هاى مدرسه ندارد و در آيين نامه اجرايى مدارس فاقد نقش موثر است.

و روشنى جايگاه دانش آموز دقت با بايد بلكه باشد داشته نمادين حالت صرفا نبايد آموز دانش داشت گرامى
در سياست گزارى ها و برنامه ريزى ها ديده شود.

و نيز تدوين «منشور حقوق  آموزى دانش پارلمان تشكيل خاتمى، آقاى دولت در ماندگار اقدمات از يكى
به رغم و شد سپرده فراموشى به تقريبا جايگاه اين گذشته، سال هشت در متاسفانه كه است بوده آموز» دانش
و آموزش عالى شوراى مانند قانونى مراجع ساير در هنوز آموزى، دانش پارلمان در منشور اين تصويب

و… مطرح و يا تصويب نشده است. پرورش

و كاركردهاى آن نهادينه شده  آموز دانش به ابزارى» «نگاه اخير سالهاى در و تدريج به اينها همه بر عالوه
و معادالت اجتماعى باشد، دانش آموز به محملى براى روابط بر حاكم انسانى» «نگاه آنكه جاى به و است

استفاده ابزارى منابع قدرت براى اهداف سياسى تبديل شده است….
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و آموزش وزارت از قاطعيت و جديت با و است مخالف آموز دانش به ابزارى نگاه با ايران معلمان سازمان
مى خواهد كه از برنامه هاى فرهنگى رئيس جمهور حمايت كند. پرورش

و مراجع  نهادها ساير و پرورش و آموزش عالى شوراى از آموز» دانش «روز آستانه در ايران معلمان سازمان
قانونى انتظار دارد كه «منشور حقوق دانش آموز» مورد تاييد و تصويب قرار بگيرد.

و بدون ترديد كارگردان هاى اصلى جامعه فردا دانش آموزان امروز هستند.  مىشود ساخته امروز از آينده
مى شود، مدرسه بايد با بازكردن ميدان شروع كالسها از بيان آزادى و پذيرى نقد گفتوگو، چون مفاهميمى
و حتى غنى سازى رابطه ها به شكل گيرى تدريجى اجتماع ايده آل يارى برساند. مدرسه ارتباطى تجربه بزرگ
بايد امكان تشكل يابى را براى دانش آموزان فراهم كند. مدرسه بايد زمينه هاى خود آفرينندگى دانش آموزان
آن ها توانايى هاى بالقوه خود را به به بهترين نحود بروز دهند.. كالس هاى درس بايد فرصتى»  تا كند فراهم را
و قطعا چنين انجام چنين رسالتى توسعه پايدار را براى «باشد زندگى و مدارا تمرين «و» بودن هم با براى

آينده ما رقم خواهد زد…

مى شويم اين وزارتخانه بايد مجرى  متذكر پرورش و آموزش محترم وزير به آبان 13 و در آستانه پايان در
13 آبان با وزرات خارجه اين دولت هماهنگ و در انجام مراسمى همچون باشد اميد و تدبير دولت برنامههاى
و با نگاه ابزارى خود به دانش آموزان به نداشته پرورش و آموزش در مسئوليتى هيچ كه نهادهايى با نه گردد

دنبال اهداف سياسى خود هستند.

اين خواسته اصلى ما در دفاع از حقوق دانش آموزان است.

نكات مهم
و جالب زيادي اشاره شده است. اينكه در دولت خاتمي «پارلمان  مهم نكات به معلمان سازمان اعالميه در
و مدارس بايد شوراي دانش آموزي دبستانها در ضوابط و مقررات طبق است، شده تشكيل آموزي» دانش
است، همه نكاتي شده تصويب دانشآموزي پارلمان در هم آموز دانش حقوق منشور اينكه شود، تشكيل
هستند كه ارتباط بسيار محكمي با جنبش كادرها دارند. به همين خاطر نسبت به اين بيانه با اين محتوا بسيار
عالقمندم شدم. اما به نظرم چند نكته بود كه تصميم گرفتم با معلمان عضو سازمان معلمان در ميان بگذارم. اما 
پيش از اين كه با جمع آنان در ميان بگذارم، با خودم حساب كردم كه بهتر است در يك نشست خصوصي تر 
اين نكات را فقط با يك يا دو نفر از رهبران سازمان در ميان بگذارم. زير تصور كردم شايد اگر در ميان جمع 
و مرد  هاشمي آقايان كه ديروز خاطر همين به شود. مخدوش ن سازما رهبري اقتدار كنم مطرح بزرگتري

به دفتر آمدند فرصت را معتنم شمردم كه پيش از آمدن ديگران اين نكات را با اين دو نفر در ميان بگذارم.

نقادي اعالميه روز دانش آموز
و مرد تشكر كردم كه در شرايطي  هاشم آقاي از اول البته هستند. مهم خود نظرم به اما ساد من انتقادهاي كل
مي كنند طرح چنين نكاتي در اعالميه سازمان معلمان استفاده سوء هدفهاي چه براي روز اين از ديگران كه
و از هر دو آنان تشكر كردم. اما در ادامه شدم خوشحال بسيار من خاطر همين به است. ارزش با خيلي ايران
مي خواهيد كه حقوق دانش آموزان رعايت شود. بعد پرسيدم: در اين زمينه دولت از شما كه دادم توضيح
دولت چه نقشي دارد؟ حقوق دانش آموزان در واقع چيزي نيست جز تكليف معلمان. بنا بر اين هرگاه معلمان
به تكاليف خودشان عمل كنند حقوق دانش آموزان رعايت شده است. بنا بر اين براي رعايت حقوق دانش 
مي شود كد اتيكز. بعد بايد نسبت به  كه كنند مدون را خودشان تكاليف بايد كه هستند معلمان اين آموزان
آن ها متعهد شوند. به همين خاطر كساني كه به رعايت اين حقوق پايبند هستند بايد پاي آن سند را رعايت
مي شود بيانيه همان تعداد معلمي است كه آن منتشر كه سندي اوالً دادم توضيح برايش ادامه در كنند. امضاء
لزومًا موضع تمام معلمان ايران. به عالوه، هر گاه عضوي نسبت به انجام اين تكاليف نه و ميكنند امضاء را
آن هم طي يك فرايند آئين دادرسي دقيق كه در كتاب دستورنامه (البته شود اخراج انجمن از بايد كند كوتاهي

رابرت هم توضيح داده شده است).
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و ديگر ادامه ندادم. كردم قطع را بحث من شدند داخل رئيسي و اربابي خانم و شد بلند در زنگ صداي وقتي
و من فكر كردم كه به نظرم اين روش درستي نداشتند. من صحبت ادامه بر اصراري نيز مرد و هاشمي آقاي
ب كار ببنديم كه رهبري مشروع را تالش بيشترين بايد ميشويم سازمان يا انجمن يك وارد وقتي كه است

سازمان زير سؤال نرود.

مالقات با معاون تربيتي وزير آموزش و پروش
و پرورش ثبات نسبي  آموزش وزارت در تا است منتظر كه گفت هاشمي آقاي معلمان ديروز جلسه در هر به
و بعد من را نزد معاون تربيتي وزير خواهد برد تا قانون پارلمان را به او شود مسقر مديريتي تغييرات از بعد
معرفي كنم تا براي ترويج اين قواعد در موارد، به ويژه با توجه به وجود قانون شوراهاي دانش آموزي اقدام
شود. من از معلمان تقاضا كردم كاري كنيم تا در دولت اول روحاني دست كم اين قواعد در سطح مدارس 

معرفي شود تا معلمان و دانش آموزان بداند كه چنين قواعدي وجود دارد. 
 

در جلسه ديروز خانم اربابي كپي پاور پوينت هايي را كه براي آموزش دادن قواعد عرف پارلماني درست كرده
و هنوز به حرف من نرسيده اند كه قبل از آنكه به  دارند قبول بيشتر را هاشمي هنوز ظاهراً داد. هاشمي به بود
فكر آموزش قواعد به ديگران باشند بايد به فكر يادگيري اين قواعد باشند. به هر حال، كاريش نمي شود كرد.
و دريابند كه كتاب خالصه به درد اينكه به ديگران  شوند آشنا اصلي كتاب با مرور به اينها تا كنم صبر بايد

آموزش داده شود نمي خورد.

ارايه اسناد مورد نياز
و نيز كپي بخش  پارلماني قواعد مروجان انجمن آئيننامه تدوين براي نياز مورد اسناد كپي ديروز جلسه در
و رئيسي ارايه شد. در مورد تغيير دكوراسيون دفتر هم صحبت اربابي نقيئي، خانمها به اصلي كتاب 57 و 56
مي رسد در جريان تشكيل نظر به كه خصوص به ميرود. پيش خوب مدارس در جريان نظرم، به كرديم.
آنان هم دبيرخانه و كنند همكاري هم با است قرار رسمي و موجود معلمان سازمانهاي تمام معلمان، باشگاه

فعال در دفتر كادرها قرار است مستقر شود.

جنبش كادرها در آموزش عالي
30 دانشگاه سراسر كشور  از 30 تشكل دانشجويي 13 آبان، معلمان، به مناسبت سازمان بيانيه انتشار با همزمان
و آينده جنبش كادرها تشكلها اين بين كه بالقوهاي ارتباط و اهميت خاطر به كه كردند منتشر بيانيهاي نيز

وجود دارد آن را از وب سايت كلمه نقل مي كنم:

13 آبان بى گمان يكى از مهم ترين و مؤثرترين روزهاى تاريخ معاصر ايران است. اين روز، از طرفى 
يادآور حماسه آفرينى گروهى از جوانان اين مرز و بوم در جريان انقالب اسالمى است كه در راه

تحقق استقالل و آزادى ميهن شان از ايثار جان دريغ نكردند و خون پاك آنان گواه محكمى بر پيوند 
پايدار ميان دانش و آزادى شد.از سوى ديگر سيزده آبان سالروز تسخير سفارت آمريكا توسط گروهى 

از دانشجويان پيرو خط امام چند ماه پس از پيروزى انقالب اسالمى ايران است. واقعه اى كه تأثيرى 
ژرف بر فضاى سياسى- اجتماعى ايران پس از انقالب نهاد و در تعيين رويدادهاى اين سال ها بسيار 

مؤثر بود.

تسخير سفارت آمريكا در تهران، يك رخداد تاريخى است و مانند هر واقعه ى تاريخى ديگرى تفسيرها 
و قضاوت هاى مختلفى پيرامون آن در ميان صاحب نظران وجود دارد. بررسى انتقادى اين واقعه 

و آسيب شناسى زواياى گوناگون آن، يك ضرورت تاريخى براى جامعه¬ى ايران و به خصوص 
مى¬توان از وقايع  كه جريانات دانشجويى است. چه، تنها در سايه چنين بررسى و نقدهايى است

تاريخى تجربه آموخت و براى آينده توشه برگرفت. تحقق چنين امرى در گام نخست در گرو وجود 
فضايى آزاد، براى بحث و گفتگو و امكان برابر براى صاحبان آراى گوناگون است و متأسفيم كه در 
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سى و چهارمين سالگرد اين رويداد، مهم ترين نقش آفرينان آن همچون بسيارى از ديگر چهره هاى موثر
انقالب در انزوا و حبس و حصر ، از حقوق اوليه خويش محروم¬اند.

گذشته از انتقاداتى كه مى توان بر نوع رفتار سياسى تسخير كنندگان وارد دانست، آنچه در اين مجال 
مورد تأكيد و تكيه ماست، انگيزه فعاالن دانشجويى سال هاى نخستين پس از انقالب اسالمى از انجام 
چنين اقدامى است. استقالل و حق مردم براى تعيين سرنوشت آن فارغ از مداخله بيگانگان مهم ترين 
بى گمان نشان عزت و  كه مطالبه اين ملت در همه كنش هاى ترقى خواهانه آنان بوده است. مطالبه اى

غرور ملى ما و مقدمه¬اى براى پرورش و شكوفايى استعدادهاى ناب اين آب و خاك است.

استقالل طلبى اما، هرگز به معناى انزواجويى و يا پرخاش گرى در عرصه روابط بين لملل نبوده و نيست. 
مسير حفاظت از استقالل ايران در جهان پرآشوب و پيچيده كنونى تنها با برقرارى روابطى پويا بر 

مبناى احترام و منافع متقابل با همه كشورهاى جهان و استفاده از ظرايف و فنون ديپلماسى پيمودنى 
نمى توان ساير كشورها را به دو  خواهد بود. در عرصه روابط بين الملل و براى حفظ استقالل كشور

اردوگاه مجزاى دوستان و دشمنان تقسيم كرد و گروهى را نماد حق و ديگرى را باطل مطلق پنداشت 
و از مذاكره و گفتگو با بخشى از مؤثرترين قدرت هاى جهانى چشم پوشيد. تبديل دشمنى به رويه 

واحد در قبال اين كشورها در درازمدت زمينه ساز شكل گيرى ساختارى از منافع براى ساير بازيگران 
بين المللى و به زيان استقالل كشورمان فراهم آورده است. تجربه ى تاريخى اين سال ها گواهى 

مى دهد كه براى حفظ استقالل و تماميت ارضى كشور گاه بايد آغوش بر رشادت و شهامت و شهادتى
از آن دست گشود كه جوانان اين آب و خاك در جنگ تحميلى عراق عليه ايران گشودند و گاه بايد
با همان شجاعت و شهامت به استقبال مذاكره و مصالحه و اتخاذ تصميمات دشوارى مانند پذيرش 

قطعنامه 598 و پايان دادن به جنگ تحميلى رفت.

مى توان و بايد با بهره گيرى از ديپلماسى خردمندانه و گفتگوى مستقيم  در پرونده هسته اى ايران نيز
با قدرت هاى جهانى و نهادهاى بين المللى زمينه حل اين بحران را مهيا نموده و با اعتمادسازى و 

اقدامات گام به گام، تهديدها و تحريم ها را رفع و جنگ طلبان و در رأس آن ها رژيم متجاوز اسرائيل 
را منزوى نمود. اما بايد در نظر داشت همچنان كه بهره مندى از انرژى صلح آميز هسته اى حق غير قابل 
مذاكره اين ملت است، حق زيستن در استقالل، آزادى، صلح، امنيت و رفاه و حق توسعه و شكوفايى 

استعدادها و سرمايه ها نيز از حقوق مسلم همه ى ايرانيان است. و تنها سياستى مبتنى بر خرد و 
مصالحه مى¬تواند اين حقوق را در كنار هم تضمين نمايد.

اقبال اكثريت مردم ايران به كانديداى ميانه رو و پيروزى ناباورانه ى جناب آقاى روحانى در انتخابات 
رياست جمهورى حاكى از خواست اكثريت مردم كشورمان به تغيير رويكرد دولت در سياست هاى 

پيشين و حركت در مدار اعتدال و عقالنيت به عنوان مهمترين شعار انتخاباتى ايشان بوده است. اعتماد 
مردم ايران به تدبير دكتر حسن روحانى در عرصه روابط بين الملل كه سوابقش بر آن گواهى مى داد 
و حل بحران پرونده هسته اى ايران، از روش هاى مسالمت آميز و ديپلماتيك و پايان دادن به انزواى 

كشورمان در جهان و تحريم هاى فلج كننده اى كه جامعه علمى و دانشگاهى كشور را هم متضرر 
نموده و تهديدهاى مداومى كه ثبات و امنيت اقتصادى و اجتماعى ايران را در معرض مخاطره قرار 

داده است، از اهم مطالبات اكثريت قاطعى است كه او را بر مسند رياست جمهورى نشاندند.

با در نظر داشتن اين امر است كه تشكلها و شوراهاى امضاكننده اين بيانيه كه وظيفه احياى انجمن هاى 
 13 اسالمى دانشجويان را به عنوان بخشى مهم از جنبش دانشجويى ايران بر عهده گرفته اند، در سالروز
آبان ماه، ضمن پاى فشردن بر مطالبات جامعه دانشگاهى ايران، از موضع عقالنى دولت ، مبنى بر آشتى 
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با جامعه جهانى و اعتماد سازى چند جانبه با كشورهاى صلح طلب جهان بر پايه ى احترام متقابل
استقبال نموده و اميد است شاهد حل مدبرانه و مقتدرانه بحران هسته اى همراه با نقش آفرينى هر چه 
بيشتر ايران در فرآيند صلح و ثبات در منطقه و به خصوص حل مناقشه سوريه كه منجر به قتل عام و 
آوارگى صدها هزار انسان بى پناه گرديده است باشيم و البته خاطر نشان مينماييم كه اين امر فارغ از 

تامين ثبات و آزادى در داخل كشور و آشتى و وحدت ملى ميسر نخواهد بود.

امضا كنندگان:
1- انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى سارى
2- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه اراك

3- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه اروميه
4- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه اصفهان
5- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه گيالن

6- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه بوعلى سينا همدان
7- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه بين المللى امام خمينى قزوين

8- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه جندى شاپور دزفول
9- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه چمران اهواز

10- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسى
11- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه دامغان

12- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه رازى كرمانشاه
13- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه شهركرد

14- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه صنعتى اراك
15- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه صنعتى اروميه

16- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه صنعتى اصفهان
17- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه صنعتى امير كبير
18- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه صنعتى شاهرود
19- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه صنعتى كرمانشاه

20- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه صنعتى نوشيروانى بابل
21- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه صنعتى همدان

22- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه علوم اقتصادى تهران
23- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى همدان

24- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه علم و صنعت
25- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى شيراز

26- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد
27- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه كاشان

28- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه كردستان
29- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه مازندران

30- شوراى احياء انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه يزد

اهميت اين بيانه، به ويژه با توجه به اينكه در حال حاضر مديراني دست باال را در محافل دانشگاهي دارند كه
بيشترشان از داخل همين انجمن ها سر بر آورده اند، براي جنبش كادرها آشكار است. من اميدورام از طريق 
و دكتر توفيقي، اگر فشارهاي استبدادطلبان بر وزير علوم او را كله پا نكند بشود  ميليمنفرد دكتر و معين دكتر
و مجامع فعال تشكلها و انجمنها ساير و انجمنها اين به را رابرت دستورنامه الزم، كانالهاي از و مرور به
در آموزش عالي كشور آموزش داد. هيچ كتابي مثل دستورنامه رابرت به درد اين تشكل هاي نخواهد خورد
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و خوشبختانه باشد. مهمتر شايد هم توپ و تانك به ارتش يك تجهيز از كتاب اين به تشكلها اين تجهيز و
افراد زيادي تا كنون با اين كتاب آشنا شده اند كه نفوذ قابل توجهي در اين محافل دارند.
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۱۷ آبان ۱۳۹۲ جمعه
و نيم بعد از ظهر بود كه طبق قرار قبلي مهندس محمود حسيني كمال كه مسؤليت  دو حدود ساعت ديروز
گپ هاي از غير دوستانه جلسه اين در آمد. دفتر به دارد برعهده نيز را دمزآباد گاوپروري شركت مديرعاملي
خودماني بحث هايي نيز در خصوص مجمع سهامداران گاوپروري دمزآباد مطرح شد. ابتداء تصميم نداشتم
مي پرسيدم آيا اين بحث ها  خودم از بدهم. اختصاص گفتگوها اين به را كادرها جنبش خاطرات از بخشي
آنقدر اهميت دارد كه در اين خاطرات نقل شوند؟ به خصوص كه شخصًا به اين جمعبندي رسيده بودم كه
پرونده اين تجربه را ببندم. اين نكته  و كنم خواهي عذر مجمع اين نشستهاي در حضور ادامه از دوستانه
و تصحيح براي كه را صورتجلسات دستنويس هم او خاطر همين به و گفتم هم كمال حسيني به حتي را
اين تريتب، يك تجربه ديگر آموزش قواعد به  و در جيبش گذاشت.  كرد تا بود آورده تايپ و پاكنويس
و جدل ها بحثها همين دليل، چند به اما ميشد. تعطيل تصميمگيري كوچك مجمع يك در رابرت دستورنامه
- كه به طور مستقيم تحت اجتماعي روابط و قواعد اصالح براي فكري تالشهاي همين دقيقتر، بيان به و،
- ارزش دارد تا در چارچوب تاريخچه جنبش ميپذيرد صورت رابرت دستورنامه كتاب با ما آشنايي تأثير
مي كوشم تا برخي از داليل اهميت اين خاطرات را نقل خاطرات نقل از پيش من شود. تحليل و نقد كادرها

كنم.

تأثير آشنايي با قواعد قانون پارلمان
و تأمل در دستورنامه رابرت، براي نخستين بار با  ترجمه از بعد ميشود، مربوط من شخص به كه آنجا تا
قبًال براي من ناشناخته بودند. اين مفاهيم فاقد ذات هستند در نتيجه بدون كه ميشوم و شدم آشنا مفاهيمي
و درك فهم به قادر نديده آموزش ذهن يك آموزگار، و مربي يك توسط تعريف ارايه بدون و آموزش
و يا صحن كسب و شدن» شنيده انحصاري «حق معناي به «صحن» مفاهيم نمونه، عنوان به نميشود. آنها
بي واسطه صورت به بتواند هم نديده آموزش ذهن كه نيستند ميز و درخت مانند مفاهيمي صحن، تخصيص
و فقط بعد از آنكه در طول يك فرايند ميگيرند قرار انساني علوم قلمرو در مفاهيم اين كند. شهود را آنها
آن ها را درك كنند. مفاهيم مندرج كه ميشود فراهم جامعه آن احاد براي امكان اين شدند خلق اجتماعي
در قواعد قانون پارلمان نيز در واقع مفاهيمي در قلمرو حيطه ي خاصي از دانش حقوق هستند كه به قول
مي شود:  ممكن طريق دو به قواعد اين شناخت ميشوند. محسوب حقوق پارلماني شاخه جفرسون، توماس
و شايع باشد كه دانش حقوق پارلماني در پاسخ به نيازهاي رايج آنقدر جامعه يك در پارلماني پراكتيس يا
ناشي از همين رواج پراكتيس پارلماني در آن جامعه ايجاد شود. اين اتفاق تا بعد از دوم خرداد سال ۱۳۸۶ در
ايران فراهم نبود. يعني شرايط جامعه براي فراگير شدن فعاليت هاي گروهي دموكراتيك آماده نشده بود. تازه 
شكل گيري شهرهاي  و بزرگ شهرهاي به روستائيان مهاجرات از بعد خصوص به و اسالمي انقالب از بعد
و مستقل به عنوان زمينه هاي عيني شكل گيري شهروند فراهم جدا و منفر افراد كه است ايران در ميليوني ند
و تازه بعد از اين مرحله است كه زمينه براي فعاليت هاي پارلماني، يعني برگزاري مجامعي كه در است شده

آن ها تمام اعضاء حقوق برابر دارند فراهم شده است.

پي در  اگر  اصالحات،  دوران  از  بعد  ايران  در  پارلماني  پراكتيس  براي  شرايط  نسبي  شدن  فراهم  رغم  به 
فرايندهاي جهاني شدن امكان آشنايي با كتاب دستورنامه رابرت فراهم نمي شد، يا اگر قواعد قانون پارلمان 
مي داشت،  هم را كافي شرايط ساير اگر - بود ناگزير هم ما ملت بود، نشده خلق انگلستان در پيش قرنها از
و خطا اين قواعد را ذره ذره خلق كند. اما اتفاق جالب اين آزمون قرنها طي ندارد- و نداشت من نظر به كه
و مردمانش موج در پي خوردند شخم روستا هزار ۸۰ سو، يك است كه در پي فرايندهاي جهاني شدن، از
و از سوي ديگر، اين امكان فراهم شد كه مفاهيم انتزاعي شاخه حقوق پارلماني  شدند، سرازير تهران به موج

نيز كه طي قرن ها در كشورهاي توسعه يافته ساخته و پرداخته شده بودند در اختيار ايرانيان قرار بگيرد.

مي خواهم اين نتيجه را بگيرم كه اگر از قبل پراكتيس پارلماني در ميان ايرانيان رواج نيافته  مقدمات اين از
قبًال هم پارلمان قانون قواعد اگر حال، عين در نميشد. احساس نيز رابرت دستورنامه قواعد به نياز بود
ساخته نشده بود، براي ما هم بسيار دشوار بود كه بتوانيم تمام آن قواعد را در قالب يك يا چند واحد درسي
و تازه  بپردازيم. هزينه و كنيم صرف نيرو قرنها علوم اين خلق براي انگليس ملت مثل بايد بلكه يادبگيريم
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و صالحيت هاي جامعه انگليسي را داشته باشيم كه بتوانيم اين علوم را پيشنيازها ساير كه نبود هم معلوم
خلق بكنيم.

ظاهر شخصي  به  رفتارهاي  همين  جنبه هاي جهاني  بر  مي خواهم  شد هم طوالني كه مقدمات اين ذكر با
از بعضي  ديدن  «امكان»  بدهم كه چطور  نشان  و  كنم تأكيد نزديكم دوستان ديگر و خودم بين محفلي و
است، تحت تأثير آشنايي من با «مفاهيمي» است كه اين رويدادها شده فراهم من شخص براي كه «رويدادها»
مي گيرند كه تا پيش از آشنايي قرار پارلماني حقوق دانش قلمرو در رويدادها اين تمام و كردهاند تعريف را

با كتاب دستورنامه رابرت براي فارس زبانان ناشناخته مانده بود.

بازتاب آشنايي با مفاهيم قانون پارلمان
دهه ي اخير  بعد از آشنايي نظري من با اين مفاهيم، كه به دليل حضور در انواع مجامع تصميم گيري طي دو
زمينه هاي عيني آن از پيش فراهم شده بود، طي فرايند بسيار دشواري كه بخشي از تاريخ جنبش كادرها را 
و آموزش قواعد قانون پارلمان تشكيل  تجربه و تمرين براي كارگاههايي تا كردم كوشش ميدهد، تشكيل
آموزش كارگاه  يك  به  نيز  را  دمزآباد  گاوپروري  سهامداران  مجمع  كردم  سعي  هدف،  همين  با  دهم.حتي 
و در پراكتيس پارلماني كه در اين مجامع جريان يافت بود كه به مرور موفق شديم  كنم. بدل رابرت دستورنامه
آن ها را با مفاهيم از قبل ساخته شده صدا بزنيم. و برسانيم بروز و ضهور منصه به را پارلماني «رويدادهاي»
آن ها اسم بگذاريم. براي و شناسايي را پارلماني رويدادهاي توانستيم كه بود پارلماني پراكتيس جريان در يعني

يعني آن ها را به صورت گروهي شناسايي كنيم.

اهميت مفاهيم قواعد قانون پارلمان
و خلق  سرنوشت حق تحقق جريان در ويژه به جامعه احاد بنيادين حقوق به مفاهيم اين اگر همه، اين با
مثًال مفاهيمي بودند در ارتباط با بازي شطرنج يا مديريت، و نداشتند، ارتباط اجتماعي زندگي قواعد و قوانين
آن ها كنم. براي ترويج صرف را عمرم طور اين كه نمييافتند جذابيت و اهميت آنقدر من براي كم دست
من اين يقين حاصل شده است كه بدون آموزش اين مفاهيم، يك جامعه قادر نيست حقوق افراد، اكثريت،
و خلق قوانيني كه قرار است بر آن  گروهي دموكراتيك تصميمگيري جريان در را ممتنعان و غائبان، اقليت،
و درك كند. به قول همسر خانم دهكردي، آن جامعه يك گروه شناسايي باشد حاكم ملت يا جامعه يا گروه
و به همين دليل جنبش كادرها در ميشود. ناشي اينجا از دقيقًا مفاهيم و قواعد اين اهميت و است. وحشي
واقع يك جنبش تمدن ساز است در جامعه اي كه هنوز بعد چند هزار سال تمدن، بي تمدن باقي مانده است.

به مصداق ها بپردازم
آنچه را كه تا اينجا در خاطرات مربوط به امروز جمعه گفتم، جمعبندي هاي نظري برخي از تجربه هاست. 
و  است بوده چه كتاب با ما آشنايي تأثير كه بگويم و بدهم شرح را مصاديق از برخي ميخواهم ادامه در
به بردن  از رويدادهاي جديد، پي  ما  امكان شناخت  ايجاد  ما،  تغيير آگاهي  اين آشنايي چگونه دارد سبب 
و رويه هاي قبلي در  روشها اصالح ضرورت و ما، زندگي كيفيت بر قبلي رويههاي و روشها منفي اثرات
مي بريم كه رويه هاي جاري در قلمرو پي وقتي ميشود. ما اجتماعي روابط در و ما اجتماعي زندگيهاي
مي گذارد، ضرورت تغيير اين ما جمعي زندگيهاي كيفيت بر نامطلوبي و منفي اثرات چه پارلماني پراكتيس
و اصولي قواعد توضيح با رابرت دستورنامه كتاب كه خصوص به ميكنيم. احساس بيشتر و بهتر را رويهها
منطقي، بديل هاي رويه هاي جاري در عرف پارلماني ما را نيز با دقت تشريح كرده است. در نتيجه ي اين
و در كند تغيير نيز ما اخالقي و ارزشي نظام است الزم چطور كه ميكنيم احساس وضوح به كه است تغييرات
و از آنجا ميكنيم. احساس نيز را جامعه اخالقيات در تغيير ضرورت محسوس صورت به كه است مرحله اين
و حياتي است، جنبش كادرها با سرعت در حال رشد است الزم بسيار ما جامعه براي تغييرات اين تمام كه
بي تفاوت بماند. تجربه مجمع گاوپروري آنها ترويج به نسبت نميتواند ميشود آشنا قواعد اين با هركس و

دمزآباد نيز اين قواعد كلي مستثناء نيست. قبول نداريد؟ به ادامه گزارش توجه كنيد.

ديروز محمود حسيني كمال گزارش از فعاليت هاي ماه اخير گاوپروري را از اينجا شروع كرد كه با توجه به 
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مي رفت، اين دوره از پرورش گاو ها اگر ضرر نكند سودي كه انتظاري خالف بر قرمز گوشت قيمت سقوط
مي كوشم روبط پولي را از زندگي خودم حذف كنم محلي از كه من براي مسائل اين خوب. كرد. نخواهد هم
مشترك همايون سماطي داشته اند كه نشست چند ظاهرًا كه بود توجه قابل قضيه جنبه اين نداشت. اعراب
و در طول اين سه هفته هر دو نفر در اين مورد كردهاند بررسي را شركت حسابداري اسناد حسابدار عنوان به
و همايون من بين قبلي نشست در كه است شديدي دعواي به اشاره حرف از منظورم نزدند. حرفي من با
رويداد، اين خود و نكنم. شركت مجامع در ديگر كه بودم گرفته تصميم من خاطر همين به و داد رخ سماطي
و با نخستين تلنگر دارند، دوستي سابق سال ۳۰ يعني بروز اتفاقي در آغاز همكاري دو دوستي كه نزديك

تمام آن سوابق فرو مي ريزد.

بعد از اين مرحله از گزارش، آقاي حسيني به دعواهاي بين حميد با پدرش پرداخت. پدرش عباس از يك 
و چند سالي است كه بعد  بود معتاد سالها او من. خواهر شوهر ديگر سوي از و است من عموي پسر طرف
و حال مسؤل اجرايي گاوپروري است. است شده اعتيار ترك به شده موفق گمنامه انجمنهاي در شركت از
و عواي من با همايون سماطي كه ميشود. محسوب او دايي نيز سطور اين راقم و اوست پسر تنها حميد
و حسابدار شركت است به خاطر همين آقا حميد بروز كرد كه منجر شد به اين تصميم سهامداران از يكي
من كه ديگر در مجامع شركت نكنم. خالصه قضايايي كه آقاي حسيني در مورد حميد تعريف كرد اين بود
و شكايت كرده است كه بخش عمده ي  گله پدرش از كلي حسيني آقاي نزد و پدرش غياب در حميد كه
مي زنم. اما را آن ته و سر من و ندارد كادرها جنبش به مستقيمي ارتباط بحثها اين است. اعتبار فاقد آنها
مي كوشد به صورت غير مستقيم اين نكته را به من كه ميداد نشان را ذهنيت اين حسيني آقاي گزارش روش
و محمد حسيني كمال مديرعامل شركت) با حسابدار سماطي (همايون ما رفتار از شما ناراحتي كه كند منتقل
مي كند هم اغراق مواردي در است، خوبي پسر اينكه با - حميد آقا اين و نيست موجه چندان شما، پسرخواهر
و ناراحتي شما هم موجه نيست. (شايد منظور شد قبلي مجمع در شما ناراحتي سبب اغراقها همين بسا چه و

حسيني انتقال تلويحي اين نكات به من نبوده باشد اما برداشت من اين بود كه شرح دادم).

اصل ماجرا
دست نويس خط  بعد از اين مقدمات ظاهرًا بي ارتباط با موضوع اصلي بود كه آقاي حسيني دو صحفه كاغذ
و  قبلي نشست صورتجلسه آنها نظرم به كنم. تايپ و اصالح را آنها كه كرد دراز من طرف به را خورده
دستوركار نشست بعدي بودند كه تحت آموزه هاي دستورنامه رابرت تهيه شده بودند. در اينجا بود كه من
به اعالم نظر خودم پرداختم و توضيح دادم كه چرا تصميم گرفته ام ديگر در مجامع گاوپروري شركت نكنم.

و نيروي خودم را صرف  عمر تمام روزها اين من كه ميداني بهتر خودت كه گفتم و دادم توضيح حسيني براي
مي كنم. به اين دليل كه به نظرم اين قواعد در واقع قواعد بازي دموكراسي و كردهام رابرت دستورنامه آموزش
و اگر در مجامع گاوپروري است. قواعد اين آموزش و ترويج معناي به كشور در دموكراسي ترويج و هستند
و دنبال اين بودم كه اين قواعد را در آن داشت اهميت من براي قواعد اين آموزشي جنبهي كردم شركت هم
مجمع تمرين كنيم. وگرنه، كل ماجراي گاوپروري اهميتي براي من ندارد. به عالوه، از نظر اقتصادي من به
مي توانم حق تصميم گيري خودم را به صورت وكالتي به هريك از شما منتقل كنم.  و دارم اعتماد شما تك تك
اما به توجه به آنچه كه در نشست قبلي رخ داد من به اين نتيجه رسيدم كه آن مجمع عالقه اي به اين قواعد
و چه بسا نيازي هم نداشته باشند. در نتيجه اگر كساني هم از اعضاء آن مجمع به اين قواعد عالقمند  ندارند
و با توجه به اين نكات من تصميم گرفته ام ديگر بدهم ياد آنان به را قواعد اين ميتوانم اينجا در من باشند
و نيازي نيست كه طبق كنيد عمل داريد دوست كه طور هر شما نيتجه در نكنم. شركت گاوپروري مجامع در
قواعد دستورنامه رابرت صورتجلسه يا دستور كار بنويسيد. به همان شيوه ي سنتي خودتان عمل كنيد. هر

تصميمي هم كه بگيريد مورد قبول من است. 

ساختمان هاي خراب سازمان هاي خرابتر
ساختمان در ايران گفتم: اما همانطور كه تو بر اساس  صنعت از مهندس تجربههاي به توجه با و ادامه در
مي گويي كه بيشتر ساختمان هاي ايراني با يك تلنگر روي سر ساكنانش خودت مهندسي دانش و تجربهها
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مي كنم كه سازمان عرض سازي سازمان استاندارد قواعد با نسبي آشنايي به توجه با هم من ميريزد، فرور
و ديديم كه در جلسه سوم چه حادث تلخي رخ داد ريخت خواهد فرو شما سر روي زود يا دير هم شما
مي كنم شما توصيه خاطر همين به نكنم. شركت گروه مجامع در ديگر گرفتهام تصميم من خاطر همان به و
مي خواهد شريك شود براي هر دوره گاو حميد اگر و داريد. نگه محدود را مشترك سرمايهگذاري دامنه هم
و تسويه كرد. بعد از اين مقدمه بود كه روش را كتابها حساب دور پايان تا بشود تا شود شريك ريختن
و جايي براي بحث كردهايد موضع اعالم شما كه توضيح اين با و كرد تا را دستوركار و صورتجلسه حسيني
و الته اگر كرد خودداري من به آنها دادن از بيمعناست، هم اسناد اين تصحيح نيتجه در و نگذاشتيد باقي

نمي  گرفتم. من ميكرد هم اصرار

تصميم گيري كوچك براي اداره ي يك گاوداري كوچك كه با به اين ترتيب، داستان برگزاري يك مجمع
و سابقه  است سال شصت باالي آنانن از نفر ۵ سن كه بود شده تشكيل ايراني بالغ و عاقل شهروند ۶ حضور
و با تبديل بهترين دوستي ها به جلسه سه برگزاري از بعد است، سال ۳۰ ۶۰ سال تا حداقل از دوستي آنان

چرا؟  يافت. خاتمه دشمني و خصومت

خالصه ماجرا
مي رفتيم. نزديك ورامين ديدم محمود  دمزآباد به هم با من و محمود همايون، قبلي، مجمع در حضور براي
و به گاوداري برويم. متوجه شدم كه حميد جلو منزل بردارد راه سر تا بگذارد قرار حميد با ميخواهد حسيني
خودشان قرار گذاشته است. تعجب كردم. انتظار داشتم حميد قبول نكند كه محمود حسيني اين همه راه خود
- كه  ميكردم فكر اشتباه شايد - ميكردم فكر برود. را راه همه اين حميد برداشتن براي و كند طوالني را
مي دهد كه اجازه و نميرود دمزآباد به تنهايي به خودش دارد كه بدهيهايي و مالي مسائل دليل به حميد
حسيني براي برداشتن او به جلو منزلشان برود. بر سر اين قضاوت من بين ما سه دوست قديمي بحث در

گرفت و اين بحث به سوابق مالي حميد با شركت كشيده شد.

و عملش هم حدود  شود عمل بايد گفتهاند پزشكان و دارد مشكل حميد كتف كه ميدانستيم پيش مدتها از
۱۰ ميليون از اين پول را از ما چهار نفر قرض تا ۳۰ ميليون تومان هزينه در بر دارد. عباس خيلي تالش كرد
بگيرد يا يكي از ما اين مبلغ را براي او تهيه كنند. هيچ كدام نتوانستيم كاري كنيم. در جريان همين بحث ها
بود كه حميد با من تماس گرفت كه مبلغ قابل توجهي از شركت طلبكار است. براي روشن شدن مطلب 
و كتاب او رسيدگي شد. بايد  حساب به سماطي، و من حسيني، حضور در و آمد دفتر به اسنادش با حميد
توضيح ها فني حسابداري و برايش داد گوش حميد توضيحهاي به كافي صبوري با سماطي كه كنم اعتراف
و است طلبكار شركت از هنوز كه بود مدعي حميد همه، اين با نماند. ابهامي هيچ تا ميكرد بيان مفصل را
و اسنادي كه ارايه شده، سماطي آقاي توضيحهاي رغم به كه بود اين بحثش كه زد زنگ من به بار يك حتي
او همچنان حدود ۴ ميليون تومان از شركت طلبكار است. راستش من هم موضوع را دست متوجه نشدم.
اما حميد تقريبًا اطمينان داشت كه به رغم بررسي ها اين مبلغ را طلبكار است. از نظر او مسأله اين بود كه آيا 
و من هم پاسخم اين بود كه اگر تو از شركت  نه؟ يا بدهد را من طلب گاوها فروش از بعد ميتواند شركت
و اگر همين حاال هم احتياج داشته باشي بدهد را تو پول گاوه فروش از بعد بايد شركت حتمًا باشي طلبكار
و طلب تو را بدهند. اما حميد با فروش گاو در وسط دوره مخالف بود. اما به بفروشند را گاوها از يكي بايد
گاو ها طلب او را پرداخت خوهند كرد. فروش از نحو ملتمسانه اي از من ميخواست كه تضمين كنم حتمًا بعد

با توجه به اين سوابق است كه اختالف من با همايون در جريان بحث در خودرويي كه به سمت دمزآباد 
مي  گويد  بيخود و ندارد شركت از ميليوني چند طلب حميد كلي طور به ميگفت: همايون شد. جدي ميرفت
مي گفتم: او مطمون بودم شنيده را حميد جزهاي و عز كه من اما ميكرد. هم مسخره صراحت با را او حتي و
شركت گاوهايش را فروخت طلب او را وقتي كه دارد دعا التماس من به و است طلبكار شركت از كه است
و در اين انكار محمود حسيني ميكرد نفي را حميد طلب كلي طور به همايون گفتم، كه همانطور ولي، بدهد.
و در برابر همه از حميد بپرسم مجمع در تا شدم ساكت هم من خاطر همين به بود. موضع هم او با نيز كمال

موضوع چيست؟
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شيپور جنگ به صدا در مي آيد
مجمع با حدود يك ساعت تأخير آغاز شد. براي اولين بار به طبق باال كه بسيار كوچك است رفتيم. من 
از كوچكي اتاق ها گله كردم. حسيني هم كه به عنوان معمار كمي دلخور شده بود سعي كرد جواب بدهد. 
بي ربطي را مطرح كرده بودم. خيلي سريعي دمش را قيچي كردم تا مجمع را شروع كنيم. اما پيش از  موضوع
مي كرد شركت نشست در كه بود بار نخستين كه حميد جمله از و همه آنكه از بعد و دستور به جلسه دعوت
و او در حضور نه؟ يا است طلبكار واقعًا او آيا چيست؟ طلبش داستان كه پرسيدم حميد از بودند شده آماده
تفاهمها سوء رفع از بعد - تومان ميليون ۴ و مدعي شد كه حدود كرد تكرار را خود ادعاي سماطي و حسيني
بستانكار است. اما همايون سعي كرد برايش توضيح بدهد كه ديگر طلبي ندارد. اما حميد توضيح داد كه اين
و اين مطلب را به صورت  ندادهام ارايه شركت به را فاكتورش هنوز اما خريدهام علوفه شركت براي را مبلغ
و او هم به بدهكارم او به كه است اين ندادهام را فاكتورش اينكه علت و دادم. توضيح شما به بارها شفاهي

من فاكتور نمي دهد.

و سعي كرد توضيح دهد كه من فقط بر اساس  آورد خاطر به هم همايون داد را توضيحها اين حميد وقتي
و درست نميماند. خاطرم به ميگويي من به شفاهي شما كه را آنچه و كنم قضاوت ميتوانم حسابداري اسناد
مي گفتي كه حميد بر اگر كه بدهم توصيح همايون براي كردم سعي برانگيخت. را من انتقاد كه بود جا همين
اصًال طلبي حميد كه ميكردي ادعا تو اما نميآمد. پيش هم مناقشهاي ندارد، طلبي حسابداري اسناد اساس
ميگفته است، عذر راست حميد كه ميشود معلوم و ميدهد توضيح كه حاال و ميگويد بيخود و ندارد
مي آوري كه من به خاطر نداشتم؟ اگر به خاطر نداشتي پس چرا با قاطعيت ادعاي حميد را نفي گناه از بدتر

و انكاري مي كردي؟

طرح اين انتقادها از جانب من كه البد با توضيحات حميد در مورد اينكه يك النگوي همسرش را فروخته 
مي كند تا  خم را صندلي و است بوده مشكل دچار دمزآباد به آمدن براي و است داده را طلبكارانش طلب و
و با لحن طلبكار ببرد باال را صدايش هم همايون كه شد سبب بودم شده هم احساساتي نبينند- را او طلبكاران

داد بزند كه چرا اينقدر قضيه را بزرگ مي كني؟ حداكثر يك اشتباه شده است ديگر؟

كامًال باال گرفته بود حسيني خاطر نشان كرد كه آن كارگر دارد صداي شما را  همايون و من صداي وقتي
و سعي كردم آرامش به جمع بر گردد اما همايون موضوع صحبت شدم ساكت من ندارد. خوبيت ميشوند.
و حتي وقتي بعد از حدود كردم ترك را جلسه نيز من و پرداخت گاوها فروش موضوع به و كرد عوض را
و گفتم جلسه نصاب دارد هر تصميمي بگيرند برنگشتم جلسه به آمد من زدن صدا براي عباس بعد ربع يك
و مجمع به اين ترتيب بدون حضور من ادامه يافت. بعد از جلسه هم حرفي در اين مورد نزديم است. قانوني

تا ديروز كه حسيني به دفتر آمد.

توضيح و موضع حسيني
وقتي من داليلم براي عدم حضور در مجع را توضيح دادم اين طور جمع بندي كردم كه با توجه به برخوردي 
كه در نشست قبلي بروز يافت مناسب نيست كه ديگر من در مجمع شركت كنم. به ويژه كه بعد از آن چالش 
مي تواند اين باشد كه ما چنين رئيسي را نمي خواهيم  معنايش كه گرفت دست به را جلسه افسار همايون نيز

مي شود و ضرورتي براي حضور من باقي نمي ماند. و در نيتجه، موضوع آموزشي هم منتفي

و تحليل ماجراي نشست قبلي از زاويه نگاه خودش  شرح به هم حسيني كه بود من توضيحهاي اين از بعد
دليل به  و محمود، هم  همايون مديريت سبك نزديكي لحاظ به هم كه بزنم حدس ميتوانستم پرداخت.
و جايگاه مشتركي كه دارند در اين زمينه هم مواضع نزديكي به هم داشته باشند. حسيني هم حق را مواضع
و عصبانيت تو كرده اغراق هم حميد و است نداده رخ مهمي اتفاق هيچ كه بود اين بحثش و داد همايون به
مي شدي. حتي كار را به اينجا كشاند كه به من گفت: تو در عصباني نبايد و نداشت توجيهي جلسه آن در هم

نشست هاي ديگري كه برگزار مي كني هم همينطور زود عصباني مي شوي؟
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موضوع مركزي: افترا
بعد از صحبت هاي حسيني بود كه سعي كردم برايش توضيح بدهم كه تخلف آقاي سماطي به عنوان يك 
مي كرد با توجه  اعالم خزانهدار عنوان به همايون اگر دادم توضيح حسيني براي است. بوده چه مجمع عضو
و نيز ايشان اما نبود. مناقشهاي و بحث هيچ جاي ندارد، شركت از طلبي تاجيك حميد حسابداري اسناد به
شما، با صراحت طلب چند ميليوني حميد را به طور كلي انكار كرديد كه اين ادعا فقط يك معنا دارد: شخص
و بعد از اينكه حميد در جلسه ثابت كرد كه دروغ نگفته است، رفتار شما افترا زدن ميگويد. دروغ حميد
مي گويد: ميدهم توضيح سماطي آقاي براي را نكات اين من وقتي و ميشود محسوب انجمن عضو يك به
اوًال وقتي از اشتباه خود است. يافته راه خطا دو نيز سماطي رفتار از بخش اين در اما است. شده اشتباه خوب
مي كشد كه حاال يك اشتباه شده كه شده چرا نيقدر بزگرش فرياد من سر طلبكارانه موضع از ميگويد سخن
اينكه، اسم اين رفتار آقاي سماطي اشتباه نيست. بلكه ايشان به يك عضو انجمن افترا زده است. دوم ميكني؟
و بعد از آشكار شدن داليل اين افترا، به جاي اعتراف است كرده متهم دروغگويي به را انجمن عضو يك و

و عذر خواهي طلبكار هم شده است.

آنچه كه از دستورنامه آموختم
۲۰ كتاب را تمام كردم. براي فهم دقيق چند اصطالح آن با يك  در طول چند روز گذشته ترجمه دوم فصل
و ساعت ها در جهان  ساعتها ديگر اصطالح چند دقيق معناي يافتن براي زدم. گپ ساعتها آشنا قاضي
و اهميت اين كتاب پي بردم. در جريان همين ترجمه مجدد بود كه دقت به پيش از بيش و زدم. چرخ مجازي
مي شود بيشتر آشنا شدم. در جريان ترجمه تخلف مرتكب مجمع داخل يا خارج كه عضوي محاكمه رويه با
اين فصل كتاب بود كه بين مفاهيم اتهام، مصادق، تبرئه يا محكوميت آشنا شدم. به عالوه دريافت كه آئين
و در هر مرحله چه بايد كرد. تمام اين آگاهي هاي جديد در  ميشود تشكيل متمايزي مراحل چه از دادرسي
گفتگوي ديروز با حسيني به من كمك كرد كه قضايا را در مسير درست تر هدايت كنم. از اينجا به بعد اين

گزارش به بررسي اثرات مثبت آشنايي با قواعد قانون پارلمان در اين ماجرا مي پردازد. 

از خودت شروع كن
مي پرسيدم: آيا خودت به عنوان  خودم از ميكردم فكر گاوپروري مجمع ماجراي به كه مدتي طول در راستش
آن ها را به و ميشناسي را خودت وظيفه پارلمانتارين يك عنوان به مجمع، رئيس عنوان به مجمع، عضو يك
مي كنم. رعايت نه ميشناسم، نه است. منفي سؤالها اين به پاسخم متأسفانه ميدهي؟ يا داهاي انجام درستي
و هر حركت غلط من به ضرر جنبش ميكنم تخريب هم را كار كه ميكنم عمل بد چنان گاهي برعكس، بلكه
و حتي كار علط ندارم. يكي ممكن است خالف ارتكاب براي موجهي عذر هيچ من ميشود. تمام كادرها
آن ها عمل نمي كند قطعًا سبك تر به اما ميداند را قواعد كه كسي گناه از او گناه نداند. را درست كار قاعدهي
مي دانستم كه رئيس جلسه نبايد از كسي حمايت كند جز از قواعد، رئيس جلسه نبايد نظراش را من است.
و يك شكايت بر عهدهي ادعا يك مورد در حكم صدور عالوه به كند. اعالم مناقشه مورد موضوع مورد در
مي شود. اما من در مورد همايون حكم هم صادر كرده ام. به عالوه، تعيين گيري راي با كه است دادگاه هيأت
و كردهام صادر هم حكم و كرده متهم را مجمع كل خودم حكمي هر صدور و دادگاه هر برگزاري از قبل
و در چارچوب قواعد خردمندانه تصميمها اين از هيچكدام نكنم. هم شركت مجمع آن در گرفتهام تصميم
و عدالت هم به دور است. به عالوه، جنبه هاي آموزشي برگزاري اين مجمع هم بسيار انصاف از و نيست.

عالي بوده است. در اين مورد توضيحي الزم است

اثرات مثبت مجمع
بي تأثير بودن مجمع از نظر آموزشي مطرح كردم حسيني در رد نظراتم به نكاتي  براي را خودم داليل وقتي
اشاره كرد تا نشان دهد كه جنبه هاي آموزشي اين مجمع نيز بسيار پر ارزش بوده است. از جمله خاطر نشان
و در دفاع از اين قواعد گفته است كه اين قواعد خيلي خوب هستند  همايون با گفتگو در خودش كه ساخت
و به عنوان نمونه يك آئين نامه كند فكر موضوعي به مجمع از بيرون نمونه، عنوان به كه ميخواهد افراد از كه
و منافع اهميت از داشت او واقع در بگيرد. تصميم آن مورد در بتواند مجمع تا كنند مكتوب و آماده را مالي
مي كرد. يا در ادامه توضيح داد اين خيلي خوب است كه از پيش همه بدانند كه دفاع كميته به ارجاع پيشنهاد
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قرا راست راجع به چه موضوع هايي صحبت بشود، يا در جريان بحث در هر زمان يك مسأله بررسي شود.

از توضيح هاي حسيني دريافتم كه او بعد از همين دو جلسه اي كه سعي شده تا طبق قواعد قانون پارلمان 
و حتي به يك مروج اين قواعد بدل شده  برده پي قواعد اين ضرورت و اهميت به حد چه تا شود، برگزار
- شايد در واكنش به روش علط من براي معرفي اين كه دارد اهميت جهت اين از ويژه به نكته اين است.
و از بوده دموكراتي فرد هم قواعد اين بدون حتي او اينكه از دفاع براي واقع در و عمومًا محمود - قواعد
من، سوي از قواعد اين معرفي روش برابر در شايد يا قواعد، اين برابر در - ميكند و كرده دفاع دموكراسي
مي كرد. اما بعد از آنكه طي دو جلسه با تعدادي از اين قواعد آشنا شد اكنون به يك مروج اين قواعد مخالفت
- به خاطر ما نسل - ما بسا چه كه كرد اشاره نكته اين به صحبتهايش از بخشي در حتي او است. شده بدل
مي توانند طبق حميد مثل جواناني اما نباشيم. قواعد اين چارچوب در كردن عمل با قادر ديگر سن بودن باال
و خوب بود بود خوب پارلماني قواعد چارچوب در مجمع اين برگزاري نتيجه در و كنند عمل قواعد اين

كه ادامه يابد.

خوره سؤال ها
بعد از رفتن محمود بود كه باز اين سؤال ها به ذهنم فشار آوردند: آيا خودت طبق قاعده عمل كرده اي؟ نه. 
و  كند صادر حكم بايد مجمع بود: روشن خودم براي سؤالها پاسخ بكنم؟ بايد چه نميكني؟ عمل چرا پس
و مجع است كه حق دارد مجازات شود رسيدگي معقول روش به بايد شكايت و كني شكايت بايد تو تو. نه
و حتي اگر همايون به عنوان يك عضو تخلفي مرتكب شده باشد نبايد با او رفتار غيرعادالنه كرد كند تعيين را

سؤال ها بود كه به محمود زنگ زدم. و خود تو هم نبايد تصميم غيرعاقالنه بگيري. زير فشار همين

- چطوري؟ سالم رسيدي؟ 
و به اين ترتيب دوباره بحث ما به صورت تلفني ادامه يافت. من گفتم: زنگ زدم تا  نرسم. سالم بود قرار -مگر
مي شد كه دريابم در قضاوتم اشتباه سبب و ميداد من به تازهاي اطالعات شما توضيحهاي اگر كه كنم تأكيد
و من نيست. نيازي خواهي عذر به گفت: پاسخ در حسيني كنم. خواهي عذر مجمع در بودم حاضر كردهام
و ديگران موكول نيست. اگر من قانع بشوم كه خطايي مرتكب شما نياز به من خواهي عذر گفتم: بالفاصله
مي دانم كه عذر خواهي كنم. اين موضع من سبب در هم ريختن موضع حسيني خودم وظيفه اخالقًا شدهام
و چه بگويد. سكوت كردم تا ببينم بكند چه نميدانست تركاند. توپ را سنگرش كردم احساس ناگهان شد.
و جور كرد گفت: من هم به موضوع جمع را ذهنش آنكه از بعد ميشود. ختم كجا به آشتفهاش وضعيت اين
قبًال من را مقصر او بود. درست (حدسم داري. حق حدي تا هم تو ميكنم تصور االن كردم. فكر بيشتر
مي دهد). يك درصدي هم حق با توست. مكث كرد. به نظرم داشت تخفيف دارد حاال ميكرد. تلقي كامل
مي گويم: تو مثال عنوان به گفت: ادامه در بود. درست واقعًا حدسم ميگشت. درصد اين گيري اندازه دنبال
و گفتم:  آقا حسيني، ندادم مجال او به من اما نباشد. تو با حق كه نيست اينطور داري. حق درصد سي هم
و بيست درصد حق داشتن يا نداشتن نيست. مسأله يك اتهام است. يا اين اتهام وارد است درصد ده مسأله
مي شود. نمي شود كه در مورد يك اتهام با تبرئه طرف و نيست وارد اتهام اين يا و ميشود محكوم طرف و
مي داد. حرف ناجوري زده بود. قرار هدف را سنگرش كه بود توپخانه ضربه دومين اين كرد. قضاوت درصد
برايش توضيح دادم: مسأله اين است كه يك عضو به عضو ديگر يك سازمان افترا زده است. اتهام اين است.
مصادق اين اتهام هم اين است كه با صراحت ادعاي يك عضو را مبني بر طلبكار بودن از شركت رد كرده 
كه معناي صريح آن اين است كه او را متهم به دروغگويي كرده است. ايجا بايد يك دادگاه حكم صادر كند 
كه آيا اين اتهام وارد است يا نه. اگر وارد باشد كه دادگاه بايد مجازات را هم تعيين كند اما اگر وارد نباشد 

من غذر خواهي خواهم كرد. 

و اين قبيل حرف ها بود كه آقاي حسيني  حكم صدور و دادرسي و دادگاه به مربوط مباحث طرح از بعد
و امور دادگاه به ربطي چه بحثها اين اصٌال نيستيم. دادگاه در كه ما جان آقا اينكه: توضيح به كرد شروع
و برايش توضيح بدهم كه ماهيت كنم شليك هم باز تا داد من به ديگري فرصت انكار اين و دارد. دادگاه
و حقوقي است. به اين دليل كه كسي از فرد ديگري شكايت كرده است. موضوع اين شكايت قضايي قضايا
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و من فورًا است. نكرده شكايتي كسي گفت: حسيني است. حقوقي نيز قضايا اين ماهيت و است افترا هم
گفتم: چطور كسي شكايت نكرده است؟ من خودم شاكي هستم. موضوع شكايت هم افترا يك عضو است به
عضو ديگر. مصادق اين اتهام هم همين ماجراست كه در جريانش هستيم. حاال بايد مجمع انجمن به عنوان 
و آقاي سماطي افترا زده است،  است وارد اتهام اين كه داد رأي مجمع اگر كند. رسيدگي اتهام اين به دادگاه
مي كند كه افترائي حكم مجمع نه، اگر ميكند. تعيين را مجازات آراء اكثريت و رأي طريق از هم مجمع خود
مي كنم اينجا بود كه آقاي حسيني منظور من را درك كرد. فكر ميكند. تبرئه را سماطي آقاي و نگرفته صورت
مي كنند رسيدگي اعضاء نظم و اخالف خالف رفتار به انجمنها و مجامع تمام در دادم توضيح برايش ادامه در
و آخرين مجازات هم اخراج از انجمن است. اين روش دارد را خودش خاص آئيندادرسي رسيدگي اين و
و مثل شود فصل و حل عادالنه و خوبي به مييابد بروز اعضاء بين كه انصباطي مشكالت كه ميشود باعث
استخوان الي زخم باقي نماند. االن، من هم از آقاي سماطي شكايت دارم. موضوع شكايت هم اين است كه
قبًال كه اين را نگفته بودي؟ حق با او بود. گفتم:  گفت: من به حسيني آقاي كند. رسيدگي بايد مجمع و گفتم.
كامًال حسيني ذهن كردم احساس كه بود اينجا در هستيد. شركت مديرعامل هم شما و ميگويم. دارم حاال
مي كرد من تحت تأثير عواطف فاميلي از اينكه بدهي حميد را فكر قبًال حاليكه در شد. روش قضيه به نسبت

به موقع نداده ايم ناراحت شدم و نبايد ناراحت مي شدم.

تأثير آموزه هاي رابرت
و از طريق من بر محيط پيرامون است. بعد  من بر رابرت دستورنامه تأثير از مصداق يك روايت آمد كه آنچه
آن ها آشنا نبودم. از جمله اينكه با قبًال كه شدم آشنا مهمي كليدي مفاهيم با من كه است كتاب اين با آشنايي از
چطور يك دادگاه در چارچوب يك انجمن يا مجمع براي رسيدگي به تخلف يك عضو در مجمع يا خارج
مي شود، چگونه مجمع يا گروه منتخب مجمع به مثابه  جدا مصاديق از اتهام، چگونه ميگيرد، شكل مجمع از
مي شود يا محكوم متهم ترتيب اين به و هست اتهام كننده تأييد مصادق اين كه ميكند صادر حكم قاضي
و اگر متهم محكوم شود، باز اين مجمع است كه حكم او را با اكثريت آراء صادر شد. خواهد تبرئه متهم نه،
ده ها نكته ي ديگر كه در و اينها ديگر. چيز نه و باشد انجمن از اخراج ميتواند حداكثر حكم اين و ميكند
و در عين حال دارند تازگي حسينيكمالها محمود براي و ما براي و من براي همهاشان آمده كتاب ۲۰ فصل

از آب خوردن براي ما واجب ترند.

مي كنم موفق شديم در امر ترويج نكات جديدي از دستورنامه رابرت را در يك مجمع  فكر ترتيب، اين به
ميان ساير در حسيني آقاي هم را قواعد اين ميزنم حدس كنيم. معرفي گاوپروري شركت يك كوچك
و ديد نتيجه اين مباحث در ماند منتظر بايد كرد. خواهد ترويج رفيقانش و دوستان ساير ميان در و اعضاء

مجمع گاوپروري چه خواهد شد.
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۲۶ آبان ۱۳۹۲ دوشنبه
اميری،  دکتر  اسدی،  بنی  دکتر  با حضور  پارلمانی  انديشی عرف  يکمين اجالس هم  و  سی يکشنبه ديروز
شد. چند لحظه پيش صورتجلسه برگزار من و گلسرخي مهندس و شهرياری مهندس خواه، رزم مهندس
اين اجالس را برای تمام اعضاء ارسال کردم. تأمل در اين صورتجلسه نشان می دهد که در اين اجالس
آن ها صورتجلسه نبوده است خواهم  طرح آن جای که نکاتی به سند، اين نقل از بعد اما است. گذشته چه
پرداخت. خالصه بايد بگويم هرچند اين جلسه هم مانند تمام سی اجالس قبلی درستی آن نظريه را اثبات
و عادالنه ساخته  عاقالنه قواعد بر مبتنی رفتار يعنی قانونی، رفتار برای خاورميانه مردم سرسشت که کرد
و همين روزنه دارند هم يادگيری قدرت مردم اين که دهد می نشان گروه همين با کار تجربه اما است، نشده

اميد را باز نگاه می دارد.

صورتجلسه سی و يکمين
كارگاه همانديشي عرف پارلماني

۲۶ آبان ۱۳۹۲ يكشنبه

۹۲) روز يكشنبه  و يکمين اجالس عادي كارگاه همانديشي عرف پارلماني، (سيزدهمين اجالس در سال سی
۲۶ آبان ۱۳۹۲ با حضور آقايان دكتر اميری، دکتر بني اسدي، مهندس رزم خواه، مهندس شهرياری، مهندس
يک با اينکه  بر  تأکيد  با  اجالس  اين  گزارش  شد.  برگزار  تأخير  دقيقه   ۴۰ با موقت منشي  و  گلسرخي،
صورتجلسه استاندارد (که قواعد آن در آينده آموزش داده خواهد شد) تفاوت های اساسی دارد به شرح زير

تقديم می شود: 

مصوبات
در زمان پيش بينی شده برای استماع گزارش اعضاء در خصوص فعاليت های ترويجی قانون پارلمان، مهندس 
گلسرخی پيشنهاد کرد از سوی اعضای گروه هم انديشی عرف پالمانی مقدمه ای برای کتاب در دست انتشار 

«دستورنامه رابرت» آماده شود و در اختيار ناشر قرار بگيرد.

• نکته آموزشی
اگر عضوی برای هر هدف قانوني کسب صحن کرده باشد می تواند نطق خود را با ارايه يک 
دهد، مشروط بر اينکه پيشنهادش در چارچوب وضعيت مشخص پارلمانی،  خاتمه پيشنهاد

در دستور باشد.
 

در ادامه نشست، دکتر اميری بعد از کسب صحن پيشنهاد کرد عالوه بر اين، افراد ديگر نيز- از جمله مهندس
شود- مقدمه  داده مقدمه نوشتن پيشنهاد هم او به است قرار که تهران، شهر شورای رئيس جامعی مسجد

خود را برای اين کتاب ارايه کنند.

• نکته آموزشی
به  و با توجه لحظه آن در کرد، می مطرح را جديد موضوع يک اميری دکتر پيشنهاد اگر
و از سوی مهندس گلسرخی، يک پيشنهاد اصلی مطرح شده بود، خارج از دستور قبًال اينکه
تلقی مي شد. اما از آنجا که به تشخيص رئس جلسه، پيشنهاد دکتر اميری موضوع جديدی
و در جريان بررسی پيشنهاد اصلی مهندس  اصالحيه عنوان به توانست می کرد نمی مطرح را

گلسرخی بررسی شود.

سؤال پارلمانی
به صورت  پيشنهادش  اگر بخواهد  پرسيد که  از رئيس جلسه  را  پارلمانی  اين سؤال  اميری  ادامه، دکتر  در 

غيررسمی و خارج از قواعد ناظر بر اصالح پيشنهاد اصلی مطرح شود چه بايد بکند؟ 
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• نکته آموزشی
اصطالح «غيررسمی» در دستورنامه رابرت اشاره به نوع خاصی از «کميته کل» می کند که طی 
و اعضاء  شود می تلقی يکن لم کان مجمع اعضای نطق مدت و تعداد بر ناظر قواعد فقط آن
و در طول يک روز صحبت کنند. موضوع يک مورد در بخواهند که بار چند هر توانند می
و بررسی يک پيشنهاد خارج از قواعد پارلمانی «اصالح دوستانه» گفته مي شود بحث به اما
و باشد نشده قرائت جلسه رئيس سوی از هنوز نظر مورد پيشنهاد که است اين به مشروط و

پيشنهاد دهنده نيز با آن موافق باشد.

و اعضاء بتوانند  شود متوقف بازی تا داد باش راحت جا در دقيقه دو جلسه رئيس فوق قواعد به عنايت با
پيشنهاد اصلی مهندس گلسرخی را به صورت دوستانه تکميل و تقديم صحن کنند.

اخطار دستور
و قرائت پيشنهاد اصلی مهندس گلسرخی در خصوص نوشتن مقدمه از سوی  دستور به جلسه دعوت از بعد
اعضای گروه هم انديشی برای کتاب در دست چاپ دستورنامه رابرت، دکتر بنی اسدی اخطار دستور داد
و در توضيح اخطار خود خاطر نشان ساخت قرائت اين پيشنهاد از سوی رئيس نقض قواعد ناظر بر دستور 

جلسه و عدم رعايت آن است. اما رئيس جلسه اخطار را وارد ندانست.

• نکته آموزشی
و نيز ايجاد «دستور های عام»  مجامع، انواع جلسه دستور تصويب و تدوين بر ناظر قواعد
و به طور کلی قواعد ناظر دستورها، آن جايی به جا بر ناظر قواعد و خاص» «دستورهای و
و آموزش طرح شرايط هنوز و اند پيچيده نسبتًا گوناگون مجامع در روز» «دستورهای بر
اجماًال اينکه، اگر در جريان است. نشده فراهم پارلمانی عرف انديشی هم گروه در ها آن
استماع گزارش يک کميته يا يک مسؤل، پيشنهادی مطرح شود، مورد بررسی قرار می گيرد
مگر آنکه از نظر زمان، با يک «دستور خاص» که برای همان زمان به تصويب رسيده است، 

در مغايرت قرار بگيرد.

فرجام خواهی
و مجمع  شد خواهی فرجام رئيس حکم به نسبت روز، دستورهای بر ناظر نشده داده آموزش قواعد رغم به

با يک رأی موافق و چهار رأی مخالف، حکم رئيس را ابطال کرد.

• نکته آموزشی
اعضای مجمع، حتی وقتی قواعدی را بلد نباشند، عليه حکم رئيس منتخب خودشان حتی اگر 
طبق قاعده حکم صادر کرده باشد، رأی خواهند داد! (در اين صورت چه نيازی به قاعده؟)

در ادامه جلسه و در جريان بحث در خصوص فرجام، مهندس گلسرخی پيشنهاد خود را پس گرفت.

• نکته آموزشی
وقتی پيشنهادی از سوی رئيس جلسه قرائت شود، آن پيشنهاد در مالکيت مشاع گروه قرار 
- در صورت  و عمومی اجماعی مستلزم دهنده پيشنهاد سوی از آن گيری پس باز و گيرد می
- مستلزم رأی گيری است، به اين دليل که ممکن است اعضای ديگری با مخالفت وجود
و صحن کسب بدون گلسرخی مهندس که آنجا از اما باشند. موافق پيشنهاد همان بررسی
و بحث در شد گرفته ناديده بود، کرده مطرح را خود پيشنهاد گيری پس باز دستور از خارج

خصوص فرجام خواهی نسبت به حکم رئيس ادامه يافت.

بعد از کأن لم يکن شدن پيشنهاد مهندس گلسرخی در پی ابطال حکم رئيس با تأييد فرجام از سوی اکثريت 
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مجمع، دکتر بنی اسدی پيشنهاد کرد کميته ای مرکب از آقايان دکتر بنی اسدی، داود حسينی، دکتر اميری،
و پيش نويس آئين نامه سازمان موقت هم انديشی عرف  شود تشکيل خواه رزم مهندس و شهرياری مهندس

پارلمانی را تهيه و به اجالس آتی تقديم کند.

و فقط  شد خارج قواعد چارچوب از پيشنهاد اين بررسی شکل بود، يافته خاتمه جلسه زمان اينکه به توجه با
بايد منتظر ماند که در نشست آتی چه سندی به مجمع تقديم خواهد شد. ذکر اين نکته خالی از فايده نيست
و مهندس گلسرخی متعهد شده بودند پيش  خواه رزم مهندس اسدی، بنی دکتر آقايان قبلی، نشست در که
و مهندس خواه رزم مهندس اجالس، اين در اينکه جالب دهند. ارايه اجالس اين به و تهيه را نامه آئين نويس
قبًال عضويت در آن را پذيرفته بودند، بدون آنکه بپرسند تشريفات که ای کميته در عضويت از گلسرخی
و بدون توجه به اينکه تعهد آنان نسبت به تهيه پيش نويس آئين نامه در فراخوان نشست چيست، آن قانونی

به تمام اعضای گروه اعالم شده بود، انصراف دادند.

• نکات آموزشی
۱. رئيس جلسه، در مجامع بيش از دوازده نفر، هميشه بايد «ظاهر بيطرف» خود را حفظ کند 
- جز برای ساختن يا شکستن تساوی علنی رأی دادن از و بپرهيزد ها بحث در شرکت از

- خودداری ورزد.
به  ۲. افرادی که به يک پيشنهاد رأی منفی داده اند بايد از شرکت در کميته اجرايی مربوط

همان پيشنهاد خودداری ورزند.
و تصويب آئيننامه در جايی مناسب است که اعضاء بتوانند  تدوين برای پيشنهادی روش .۳
و تمرين آموزش هدف اگر بگيرند. تصميم و کنند بازی پارلمان قانون قواعد چارچوب در
و ضمن تدوين آئين برود کل» «کميته به مجمع که است اين بهتر باشد، پارلمان قانون قواعد
و بگيرد فرا نيز را ماده هر به مربوط قواعد ساير بند، به بند و ماده به ماده صورت به نامه

تمرين کند.
۴. سازمان موقت، هر قاعده مورد نياز خود را نيز که در مرجع پارلمانی نيامده باشد يا نياز 

به اصالح داشته باشد، به راحتی می تواند اصالح کند.
شده نباشد، بايد  تفويض وی به انجمن سوی از که مسؤليتی انجام به قادر عضوی وقتی .۵
با طرح پيشنهاد «معذوريت از انجام وظيفه» نظر موافق اکثريت را کسب کند. مجموعه قواعد

ناظر بر اين پيشنهاد در آينده بررسی خواهد شد. 

۱۰ آذر ماه ۱۳۹۲ در محل دائمی برگزار خواهد  و دومين اجالس گروه از ساعت ۸ صبح روز يکشنبه سی
۹۲ فراخوان نشست سی و دومين اجالس گروه برای اعضاء ارسال خواهد شد. آذر ۸ شد. عصر روز جمعه

منشي موقت
داود حسيني 
۱۷ آبان ۱۳۹۲ دوشنبه

نامه ای هم که همراه آن براي اعضاء ارسال کردم گفتم که اين  در و بود جديد صورتجلسه نوشتن شيوه اين
و بايد اميدوار باشم که افراد پرمشغله عضو گروه فرصت خواندن آن را بيابند. اما عالوه بر است جديد روش

نکات مطرح شده در گزارش نکات مهم ديگر که بايد به آن ها ارشاره کنم در ادامه مي آيد.

استماع گزارش
در جريان گزارش از فعاليت های ترويجی، دکتر اميری به کسانی اشاره کرد که حاال در پست وزارت هستند. 
و من هم طی يک نشست  کرد معرفی او به هم را من که است اميری دکتر دوستان از که فانی دکتر جمله از
و دکتر امير تلفن است پرورش و آموزش وزير حاال فانی دکتر کردم. معرفی فانی دکتر به را پارلمان قانون
فردی ديگری را نيز معرفی کرد که از دوستان دکتر فانی است به نام دکتر شامانی. اما من تصميم دارم همراه
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با خود دکتر اميری با او مالقات داشته باشم.

و کليات  کردم مالقات هم عالء دکتر با من و کرد معرفی هم را عالء حسين مثل ديگری افراد اميری دکتر
قانون پارلمان را به او هم معرفی کردم. ظاهرًا دکتر حسين عالء در حال حاضر در وزارت کشور مغول کار

شده است. البد او هم می تواند در ترويج قانون پارلمان به ما کمک کند. 

و  عالی آموزش وزير مشاور اکنون که کرد اشاره هم منفرد ميلی دکتر و توفيقی دکتر وضعيت به اميری دکتر
و به هم ريخته است که آشوب چنان اوضاع وزارتخانه دو هر در اما هستند. وزارتخانه آن آموزشی معاون

نمی توان از دست در کاران انتظار داشت به فکر قانون پارلمان باشند.

و مهندس گلسرخی گفتند کاری برای ترويح نکرده اند. اما وقتی نوبت به رزم خواه رسيد از  اسدی بنی دکتر
من پرسيد که آيا با دکتر مهر محمدی تماس گرفته ام يا نه؟ که من تماس نگرفته بودم. دليلم هم اين بود که

گفتم ترجيح می دهم با هم با او مالقات کنيم. قبول کرد که هماهنگ کند و به من خبر بدهد. 

در مورد شهرياری همانطور که پيش بينی می شد، ايده هايش در هوا رها شد: قرار بود در آريا کيان جلسه 
و عدالت صحبت کند که منتفی شده است. قرار بود  توسعه حزب با بود قرار است. شده منتفی که بگذاريم

در شورای سازمان های جامعه مدنی کارگاه بگذارد که آن هم تق و لق است.
اخبار شورای شهر

آقای  است.  العاده  فوق  آنجا  در  تحوالت  کردم.  اشاره  شهر  تحوالت شورای  به  از جمله  گزارشم  در  من 
عبدالحسينی به عنوان دبير هيأت رئيسه نقش يک پارلمانتارين را نه نحو عالی بازی می کند. تلفنی به من 
گفت تالش می کند پشت کتاب به حای عنوان «ستاد اجرايي شوراياری ها» از شورای سهر تهران به عنوان 
و يک ايده ديگر نيز اضافه کردم: توزيع اين ۴۰۰ نسخه در  کردم استقبال ايده از هم من شود. برده نام حامی
و خريد ۴۰۰ نسخه ديگر از چاپ بعدی. به او گفتم تصور کن که اين ، کشور بزرگ شهر شورای ميان ۴۰۰
کتاب همراه با نامه ای از سوی مسجد جامعی به ۴۰۰ شورای ديگر هديه شود! چه خواهد شد؟ الته نمي دانم 

اين کار از نظر قانونی عملی هست يا نه؟

و دارد که قواعد ناظر بر پيشنهادها را در هيأت رئيسه مطرح کند.  داشته تصميم که داد توضيح عبدالحسينی
و ساير کارشناسانی که با قواعد قانون پارلمان آشنا شده اند پيش می روند به زودی عبدالحسينی که طور اين

شورای شهر طبق دستورنامه رابرت اداره خواهد شد.

در خصوص تشکيل انجمن با حضور کارشناسان ستاد هم عبدالحسينی قول مساعد داد که به زودی نخستين 
و در اختيار  بگيرد پرينت تا بفرستم برايش زودتر را نهايي ترجمه متن شد قرار کنيم. برگزار را آن نشست
اعضای شورای شهر قرار دهد. در جريان گفتگوی تلفنی به نکات آموزشی مهمی اشاره کردم که از نقل آن

ها چشم می پوشم. 
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جمعه اول آذر ۱۳۹۲
صبح روز چهارشنبه گذشته در دفتر مهندس بيژن سعيد آبادي جلسه داشتم. در اين جلسه فردي به نام مهندس 
و خواهند كرد كه به همين خاطر  كردهاند ايفاء نقشي كادرها جنبش در دو هر اين داشت. حضور هم خزاعي

بايد نام و نقش آنان ذكر و تحليل شود.

و از طريق مهندس بهرام شهرياري به هيأت مديره وقت كانون عالي انجمن هاي صنفي  وقتي از اوايل ۱۳۸۳
كارفرمايي ايران براي ايفاء نقش سردبيري نشريه «پيام كارفرمايان» معرفي شدم، با مهندس سعيدآبادي هم 
و هدف از نشست روز چهارشنبه هم اين بود كه به مناسبت برگزاري  دارد ادامه هنوز آشنايي اين شدم. آشنا
انتخابات هيأت مديره انجمن شركت هاي ساختماني، يك ويژه نامه منتشر كنيم كه به اصطالح تنور انتخابات
اين انجمن را داغ كند. در همين جلسه بود كه بار ديگر كليات عرف پارلماني را براي مهندس سعيدآبادي 
آينده در نشست هاي مجمع  از يكشنبه  تا  آمادگي كرد  اعالم  انتظار،  و برخالف  بار اين اما كردم.، تعريف
انديشي اينكه به دفتر آمدم صورتجلسه آخرين نشست هم  پارلماني شركت كند. بعد از  هم انديشي عرف 
هم انديشي فرستادم. گروه اعضاء براي هم نامه يك و كردم ارسال سعيدآبادي مهندس براي را پارلماني عرف

مضمون آن نامه كه در ادامه مي آيد، بسياري از مسائل را توضيح خواهد داد:

معرفي عضو جديد و يك پيشنهاد

در مالقاتي كه چند روز پيش با مهندس بيژن سعيد آبادي داشتم، كليات قانون پارلمان را براي ايشان توضيح 
هم انديشي عرف  گروه فعاليتهاي از جمله از و پارلمان قانون ترويج انجمنهاي گيري شكل از و دادم

پارلماني هم براي ايشان صحبت كردم

سمت  اعتبار  به  و  ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون دبيركل سالي چند سعيدآبادي آقاي
مي گردد كه به عنوان سردبير نشريه بر سالهايي به ما آشنايي سابقه و بود كارفرمايان پيام نشريه مديرمسؤل

پيام كارفرمايان با ايشان همكاري داشتم

يكي از نخستين افرادي كه براي ايجاد نخستين گروه هم انديشي عرف پارلماني در ذهن داشتم آقاي مهندس 
مي رسيد به خاطر مشغله هاي بسيار زيادي كه آن روزها داشتند فرصتي براي  نظرم به اما بود آبادي سعيد
و به رغم توصيه اشخاصي مثل مهندس شهرياري دليل همين به يافت نخواهند را گروه اين در فعال حضور

در دعوت از وي، جواب من اين بود كه سر مهندس خيلي شلوغ است و قبول نخواهد كرد.

خوشبختانه طي مالقات اخير ايشان از پيشنهاد حضور در مجامع گروه هم انديشي عرف پارلماني به شدت 
و پر مصرف ترين قواعدي كه طي اين مدت  كليترين خصوصي نشست چند طي شد قرار و كردند استقبال

در مجمع گروه مطرح شده براي ايشان بازگو شود و ايشان از اجالس آتي در گروه ما شركت كند

مي توانند  و ميشناسند را سعيدآبادي مهندس آقاي نزديك از شهرياري مهندس و گلسرخي مهندس آقايان
گواهي كنند كه حضور ايشان در جمع ما براي ترويج قانون بسيار مفيد خواهد بود.

مي توان از ساير دوستان واقعًا عالقمند به قانون نيز دعوت  باشند، نداشته مخالفتي ايشان حضور با دوستان اگر
خصوصي از نشست سه كم دست طي اينكه بر مشروط شوند، ملحق ما جمع به تك تك صورت به به كرد

كليات قواعدي كه تا كنون در گروه مطرح شده است مطلع شوند

مي كنم مشروط بر اينكه  اعالم دوستان از قبيل اين به قواعد اين خصوصي تدريس براي را خود آمادگي من
مثل برخي ديگر از دوستان رفيق نيمه راه نشوند

قربان شما. داود
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عضو جديد كيست؟
همانطور كه گفتم، مهندس سعيدآبادي طي مدتي كه به عنوان دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي 
و به همين خاطر ارتباط كاري تنگاتنگي به  بود هم كارفرمايان پيام نشريه مديرمسؤل ميكرد، خدمت ايران
و چالش است. سردبير تضاد با توأم هميشه معموًال نشريه يك در سردبير و مسؤل مدير رابطه داشتيم. هم
مي شود هميشه به چشم مدير منتشر نشريه در كه مطالبي دود اما بگذارد نشريه در جذاب مطالب دارد وظيقه
مي كنند اما بيشتر شالق ها مال مدير مسؤل دراز را همه خاورميانهاي كشور يك در چند هر ميرود مسؤل

است.

مي  كرديم، دعواي اصلي ما با  منتشر سعيدآبادي مهندس مديرمسؤلي زير را نشريه كه سالهايي بيشتر در تقريبًا
و يك كانون عالي كارفرمايان بود كرده منحل را ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون كه بود دولت
و نتايج انحالل كانون عالي كارفرمايي خود عوامل بررسي بود. انداخته راه منحله عالي كانون موازات به ايران
بخشي جالبي از تاريخ فعاليت هاي انجمني در ايران است كه از پرداختن به آن در اينجا صرف نظر مي كنم.

با مهندس سعيدآبادي  رابطه من  بود كه  پيام كارفرمايان  و مجالت  نشريات انتشار جريان در حال، هر به
مي دهد چه بسا نرسد به طور جدي وعده را وعدهاي وقتي دريافتم زمان همان در البته و داشت استمارر

عملي كند.

و به رغم اصرار عطارديان كه او  رسيد پايان به عالي كانون دبيركلي عنوان به سمتش دوره وقتي حال، هر به
و نقش مديرمسؤلي او را هم شد دور نظر از آرام آرام او دارد، نگاه مديره هيأت در عالي مشاور عنوان به را
و در وب سايت پيام كارفرمايان عطارديان بر عهده گرفت تا سه سال پيش كه در جريان انتخابات نشريه در
و من هم كنم منتشر آبادگران» «پيام نشريه نامه ويژه يك تا خواست من از ساختماني شركتهاي انجمن
بخش اصلي مطالب آن نشريه را به معرفي بخش هايي از كتاب دستورنامه رابرت اختصاص دادم كه بازتاب
و براي آن مخاطبان در آن شرايط  بود سنگين مطالب كه ميكنم فكر حاال و نداشت انتظار حد در و مناسب
و در سبز جنبش جريان در هم و نشريه آن انتشار جريان در همه حال، هر در باشد. داشته نبايد جذابيت
و عطارديان داشتيم، قانون عرف پارلمان را معرفي كردم. اما در شهرياري مهندس با و او با كه نشستهايي

آن زمان صحبتي از كارگاه و ايجاد انجمن هاي ترويج قانون پارلمان در ميان نبود.

شد، من اعتقاد داشتم كه مهندس  مطرح پارلماني عرف انديشي هم گروه تشكيل از صحبت كه هم وقتي
سعيدآبادي در آن شرايط دعوت من را نمي توانست قبول كند: سخت گرفتار مشكالت داخلي شركت خودش
و كار بزرگي هم در حفر تونل متروي  ميكرد ترميم را شركت دروني اختالفهاي زخم داشت تازه و بود.
و واقعًا نمي رسيد سرش را بخواراند. اما روز چهارشنبه به دفتر كارش رفتم اوضاع كامالض بود گرفته اصفهان
و شيكي كه در آن زمان شركت مهندس سعيدآبادي در يكي دو طبق چندين ساختمان كل اوًال بود: متفاوت
و منشي دربانان و نگهبانان برخورد از دارد، تعلق او مديريت تحت شركت به كًال امروز بود، مستقر آن اتاق
و بر زين مرداد سوار است. خدارا شكر. وقتي هم وارد ميخواند خروس مهندس كبك كه فهميد ميشود

دفتر شدم او را سرحال و سرزنده و آسوده خيال يافتم.

و  باشد شده بهتر خيلي بايد نيز پارلمان قانون از من درك و مهارت سعيدآبادي، مهندس وضعيت بر عالوه
و ترويج قانون پارلمان توجه ضرورت معاصر، ايران در مهميتري و عميقتر بسيار مسائل به اشاره با حاال
و مرج ناشي بر روابط اجتماعي در هرج در سعيدآبادي مهندس بيشتر تجربههاي احتماًال ميكنم. تبيين را
خاطر، در آنجا بود كه گفتم سنگ مفت همين به نبود. بيتأثير من پيشنهاد از او استقبال در هم سطوح تمام
و با كمال تعجب گفت كه از يكشنبه شود ملحق ما جمع به كه كردم پيشنهاد او به مفت. هم گنجشگ و
ترتيب، من ناگهان راه جديدي براي گسترش گروه به نظرم رسيد: عضو جديد اين به آمد. خواهد آينده هفته
هم انديشي عرف پارلماني ارسال سازمان اعضاء ساير براي كه بود نامهاي تيتر ايده، همين جديد. پيشنهاد
كردم. در آن نامه كه متن آن در اين قسمت نقل شده، از ساير اعضاء نيز خواستم تا اگر موافق باشند ساير
دوستانشان را به همين ترتيب براي عضويت در گروه دعوت كنند مشروط بر اينكه قبل از حضور در جلسه 
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مي كردم بهتر است فكر قبًال حاليكه در بدهم. درس آنان به را قواعد كليات من اختصاصي نشست چند طي
و بعد به صورت گروهي تمام آنان را به مجمع دعوت كنيم برگزار اعضاء آن براي جلسهاي چند كارگاه يك
از هر عضو و شود زياد گروه اعضاء تعداد بتدريج تا شد خواهد سبب روش اين اما نداد. جواب كه كنيم

گروه نيز يك امتحان خواهيم گرفت.

اسقبال از پيشنهاد 
و  كرد. خواهند استقبال گروه گيري عضو روش اين از نيز انديشي هم گروه اعضاي ساير ميزنم حدس
به جاي تالش براي راه اندازي كارگاه هاي موازي، سعي خواهند كرد به صورت فردي افراد عالقمند را به
پيشنهاد، آرش كيخسروي كه خودش مدت هاست نمي تواند  اين به واكنش نخستين در كنند. دعوت كارگاه
روزهاي يكشنبه در گروه شركت كند طي نامه اي از اين پيشنهاد استقبال كرد. در پاسخ براي او نوشتم كه اگر
نمي تواند در اين گروه شركت كند خوب است در گروه هاي ديگر حضور يابد با ساير دوستانش يك گروه 

ديگر راه بياندازد. 

عضو دوم: گرفتن امتحان
و ناشر  اختران نشر مدير اردهالي سعيد آقاي از كه رسيد نظرم به است رسيده ذهنم به خوبي ايده ديدم وقتي
كتاب دستورنامه رابرت نيز دعوت كنم تا به گروه ملحق شود. اما تصميم گرفتم قبل از طرح پيشنهاد از او

خواهش كنم در دادن پاسخ منفي عجله نكند. 

به صورت گذرا يه اين نكته غيرمرتبط به جنبش كادرها اشاره كنم كه از شنبه گذشته كه فردي به كمكم آمد 
و  كامپوتري برنامههاي حذف كه مشكالتي خاطر به ديشب همين تا كند نصب دوباره را ماشينم ويندوز تا
و خوراك خواب كرد ايجاد برايم رابرت دستورنامه كتاب آرايي صفحه و حروفچيني نرمافزارهاي بازنصب
نداشتم. در همين رابط با سعيد تماس داشتم تا از تجربه هاي او براي كمك به حل مشكالت فني مربوط به
صفحه آرايي كتاب كمك بگيرم. ديشب براي گرفتن فايل پي.دي.اف از متن هاي ويرايش شده با او صحبت 
و گفتم كه  كردم تلفن او به جمعه امروز ظهر حوال دهم. اطالع او به كردم حل را مشكل اگر شد قرار و كردم
مشكل حل شد بعد ايده ام را براي او توضيح دادم: حضور در مجمع فعلي گروه به جاي حضور در كارگاهي
قبًال قرار بود پنجشنبه ها برگزار شود. البته از او خواستم كه در دادن جواب منفي عجله نكند. بعد به او  كه
ا از ما منظور كه دريابد تا كنم ارسال برايش نمونه عنوان به را قبلي نشست صورتجلسه كه كردم پيشنهاد
و تمريني چيست. در جريان بحث بود كه دريافتم سعيد هم تصميم خود را گرفته آموزشي انجمن يك ايجاد

است: شركت در مجمع.

ايده خوب
و البته  تك. تك صورت به مجمع به اعضاء افزودن رسيدهايم: خوبي ايده به كه داد نشان هم سعيد واكنش
ارايه نكات مهم طي چند جلسه جدا. ولي اين بار خبر مربوط به قبول پيشنهاد از سوي سعيد را به گروه
منتلق نكردم. به چند دليل: اول اينكه اين ايده خوب جا بيافتد، دوم اينكه طي يك نشست آتي ناگهان چند 
و مهم تر اينكه در اين مدت ميزان جدي بودن سعيد را با كالس هاي جداگانه اي  نشود. اضافه جديد عضو
و نهايت اينكه قبل از دعوت از عضو جديد از او يك امتحان بگيرم. به همين خاطر كنم چك ميگذارد كه

منتظرم بعد از برگزاري چند جلسه با سعيد خبر او را براي دوستان ديگر هم ارسال كنم.

خزاعي كيست؟ 
قبل از اينكه به نكات مطرح شده با سعيد آبادي بپردام بايد كمي هم در مورد آقاي خزاعي صحبت كنم. 
و نيم پيش به عنوان قائم مقام آقاي عطارديان در دبيرخانه انجمن شركت هاي  يكسال نزديك از خزاعي آقاي
و شايد در آينده به عنوان دبيركل دهد انجام را دبيرخانه اجرايي كارهاي تا است شده استخدام ساختماني
۶۵ سال سن مي كنم حدود فكر و است مهندس يك او كند. فعاليت دبيركل اجرايي مقام قائم يا استخدامي

داشته باشد.
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هم انديشي عرف پارلمان كارگاه جلسه نخستين برگزاري تدارك حال در كه شدم آشنا وقتي خزاعي آقاي با
باشد، بوده  ماه سال ۱۳۹۱  بايد خرداد  كه  زمان،  آن  بوديم. در  انجمن شركت هاي ساختماني  دبيرخانه  در 
مهندس عطارديان براي شركت در احالس كنفرانس بين المللي كار به عنوان نماينده كارفرمايان بايد به ژنو 
و  كند ايفاء را عطارديان مهندس ميزباني نقش او از نمايندگي به خزاعي شد قرار خاطر همين به ميرفت.
- است، بيانيه عطارديان را ساختماني شركتهاي انجمن نشريه - آبادگران پيام نشريه سردبير كه ديگري فرد
هم انديشي عرف پارلماني كه در سالن هيأت مديره انجمن بر گزار نشست نخستين در دو هر اين كند. قرائت

حرف هايي زدند كه همان نخستين جلسه را به هم ريخت. و شد شركت كردند.

در جريان نخستين نشست من قواعد ناظر بر نشست هاي توده اي را توضيح دادم. از جمله اين قواعد اين 
مي كنند، حقوقي  دعوت تودهاي نشست يك به هدف يك تحقق براي را افرادي حاميان گروه وقتي كه است
دارند كه مدعواني كه هدف دعوت كنندگان را پذيرفته اند نبايد خالف آن هدف در آن نشست حرفي بزنند.
و شريكش  خزاعي آقاي همين جمله از و كردند صحبت به شروع آقايان كه بود من سخنراني از بعد درست
و جالب است كه در صحبت هايشان به اين پارلماني عرف قواعد ترويج ايدهي با مخالفت به كردند شروع
و مجلس داشته ايم خودمان از اين قوانين داشته مشروط انقالب كه پيش سال صد از ما كه ميكردند شاره نكته
و قانون نبوده است. من در توضيح توجه جمع را به اين نكته قاعده بي مدت همه اين طي ما مجلس و ايم
جلب كردم كه اتقاقًا من ضمن تشريح قواعد عرف پارلماني توضيح دادم كه حتي فردي از مدعوان با هدف
و برگزار كنندگان نشست مخالف بودند اخالقًا حق ندارند مخالفت خود را ابراز  حاميان سوي از شده اعالم
اصًال به حرف هاي من گوش هم نمي دادند كه دارند اين انگار دوستان اين توضيح، همه اين رغم به و كنند
و هم شريكش را به آتش خزاعي آقاي اين هم و آتش بر بود نفتي انگار من توضيح ميكنند. مخالفت طور
و نديدم را خزاعي آقاي من پرويروز تا تاريخ آن از ريخت. هم به ترتيب اين به ما جلسه نخستين و كشاند
در نشست پريروز هم هيچ اشاره اي به آن نشست نداشتيم. به هر حال، آقاي خزاعي تا اينجا در جنبش كادرها
و  گفه ديالوگ جمله يك و شده صحنه وارد لحظه يك در كه كرده بازي را هتل يك كليددار يا نگهبان نقش

رفته است. اميدوارم در صحنه هاي بعدي نيز او را ببينيم.

به سعيد آبادي چه گفتم؟
و مطالب ويژه  محتوا تكليف تعيين خزاعي، و سعيدآبادي با من نفره سه نشست در بحث مورد اصلي موضوع
انجمن شركت هاي مديره هيأت انتخابات برگزاري مناسبت به ديگر هفته يك تا است قرار كه بود نامهاي
هم پارلمان  قانون  به  موضوع  تناسب  به  من  كه  بود  بحث ها  همين جريان در اما شود، منتشر  ساختماني 
و نه براي خواننده اين نوشته ها تازگي نداشتند، اما  خودم براي نه گفتم جلسه اين در كه نكاتي ميپرداختم.
براي مهندس سعيدآبادي آنقدر جالب بود كه تصميم گرفت در نشست بعدي سازمان موقت هم انديشي عرف
و با اين همه مشغل در  اقتصادي و اجتماعي وضعيت اين با سال، و سن اين با مردي كند. شركت پارلماني
ميهد. با نشان را جنبش اين قطعي و جلو به رو حركت و موفقيت من نظر به - كند شركت كارگاهها اين
و شدند كاشت مناسبي زمين در كه دارند را بذرهايي حكم ميكنم فكر كه نكات اين از برخي به همه، اين

حتمًا در آينده جوانه خواهند زد، اشاره مي كنم.

تجديد ساختار انجمن
و يكي از اعضاي هيأت مديره  عطارديان مهندس دوستان از (يكي آزادي آقاي آنكه از بعد شدم متوجه ديروز
ساختماني) نسبت به ايجاد انجمن راه سازي اقدام كرد، در انجمن شركت هاي ساختماني شركتهاي انجمن
راه سازي از انجمن شركت هاي شركتهاي كه شوند اين از مانع تا كردهاند سازماندهي آب رسته يك نيز
ساختماني به انجمن تازه تأسيس منتقل شوند. ظاهرًا اين انجمن، شكل گيري هر نوع انجمن ديگري را رقيت

خود تلقي مي كند و بر اين گمان است كه به وحدت يا اتحاد مهندسان در كشور لطمه مي زند. 

و با حضور چند  ميشوند جعع هم دور حرفهاي يا اقتصادي يا صنعتي رشته يك عضو چند هرگاه متأسفانه،
و از ميكنند اضافه هم را «ايران» كلمه انجمن اين عنوان اين آخر در ميدهند، تشكيل انجمن يك خود نفره
ان طرف، طبق قونين موجود، هرگاه يك انجمني در يك رشته اي شكل گرفت، حاكميت به افراد ديگر اجازه
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نمي دهد كه در همان رشته يك انجمن ديگر تأسيس كنند.

از نظر حقوقي هر شخصيت حقوقي بايد يك اسم منحصر به فرد داشته باشد تا وضعيت دو شخصيت حقوقي 
و غريبي يافته است. عجيب تفسيرهاي استبدادي فرهنگ با ايران در حقوقي مفهوم اين اما باشد. متمايز هم از
و از يك سو اعضاء همان انجمن نيز از وسيله اي نميدهد، را انجمن دو تشكيل ايجاد حاكميت سو يك از
مي كند. حتي فرهنگ جامعه نيز مخالف شكل گيري دو جلوگيري ديگر انجمن يك ايجاد از ممانعت براي

انجمن در يك رشته است. فكر مي كنند كه دو انجمن معنايي جز تفرقه و جدايي ندارد.

و نمي دانند چقدر  نيستند آشنا انجمنها وحدت و ادغام و انحالل قواعد با انجمنبازان نيز فني نظر از خوب،
و ائتالف هاي بزرگ كنوانسيونهاي هم با يا و شوند متحد يا ادغام هم در ميتوانند انجمن چند يا دو آسان

ايجاد كنند.

و تشريح كردم كه چرا يك مجع  دادم توضيح را كنوانسيونها برگزاري بر ناظر قواعد من جلسه اين در
نمي تواند بيش از حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ عصضو داشته باشد. همانطور كه بازي فوتبال براي يازده نفر مناسب
مهندس  نفر  هزار   ۵ تهران حدود  در  فقط  اما  است.  مناسب  نفر   ۲۰۰ براي حدود  نيز  مجمع  بازي  است، 
ساختمان فعال هستند. خوب. اين ها را چطور بايد سازمان داد كه همه احساس كنند در فرايند اخذ تصميم 

مشاركت داشته اند و يك تصميم را از خودشان بدانند؟ 

و به عنوان نمونه اشاره كردم كه انجمن پزشكان آمريكا بيش از ۵۰۰  كردم تشريح را قواعد اين آنكه از بعد
مي كند. بعد توضيح دادم كه چطور در هر محله اي يك انجمن پزشكان كار ساعت مثل و دارد عضو هزار
و با تهران سطح در كنوانسيون نهايي مرحله در و ميكنند اعزام نماينده كنوانسيون تشكيل براي و است فعال
و هيأت مديره در فاصله دو مجع فقط مجري تصميم ميدهد جلسه تشكيل ماه هر نماينده حضور مثال، ۱۰۰
مي شود. احساس كردم كه  گذاشه بحث به انجمنها كل در نمايندگان طريق از نيز تصميمها اين و هاست
آنان پيش خودشان گفتند: عجب راه حلي عالي اي. اما بالفاصله به من هشدار دادند كه مبادا اين مطالب را در
و بسيار منطقي در نشريه  كليدي حل راه اين طرح با حتي است. عجيب خيلي كني! مطرح نشريه شماره اين
و منطقه شكل بگيرد محله سطح در انجمنهايي چنين اينكه محض به ميترسند چون چرا؟ شد. مخالفت هم
مي كنم فكر خودم من و شود پاره تيكه انجمن و كند بلند استقالل علم و نكند گوش را مركزي ستاد حرف
مي كنند. هنوز خيلي مخالفت ايده اين با كه است كساني با حق اين بر بنا داد. خواهد رخ اتفاق همين حتمًا
و اساسًا اين ترديد هست كه باشند. پايبند حرفها جور اين و قول و تعهد به ايراني مهندسان كه است زود

سرشت ايراني براي چنين ساختارهايي مناسب باشد يا نباشد!

بازار در خاورميانه
مي نويسم ياد مقاله اي در يكي از اسرائيليات افتادم كه در مورد كتابي با عنوان «بازار  را نكات اين كه حاال
در خاورميانه» نوشته بود. اين كتاب را مشاور اقتصادي مناخيم بگين نوشته است. در اين كتاب اين موضوع
و قوانين ناظر بر بازار در خاورمينانه با ساير جاهاي دنيا از اساس متفاوت  قواعد كه گرفته قرار بررسي مورد
است. نويسنده مقاله به دو نمونه از اين تفاوت ها اشاره كرده بود. نمونه اول اينكه در بازار قرارداد به اين دليل
مي شود كه اجراي آن را تحميل  اجرا موقعي قرارداد خاورميانه در اما است. رسيده امضاء به كه ميشود اجرا
كنند وگرنه به صرف اينكه امضاء شده به اجرا در نخواهد آمد. قاعده خاص ديگر نيز به قيمت فروش مربوط
مي فروشند. اما در خاورميانه قيمت را بر اساس تمايل خريدار تعيين  قيمتش روي را جنس بازار در ميشود.
و اين مكانيزم آنقدر ميبرد. باال را قيمتش ميطلبد را او جنس واقعًا خريدار كه دريابد فروشند اگر ميكنند.

در خاورميانه و از جمله در ايران رايج است كه ما فكر مي كنيم همه جاي عالم بايد همين طور باشد.

ممنوعيت دو دوره پشت سرهم
يكي ديگر از نكاتي كه مطرح شد ضرورت چرخشي شدن عضويت در هيأت مديره بود. من گفتم عرف است 
كه بيش از دو دوره پشت سر هم افراد حق نامزد شدن ندارند. البته مخاطبان با اين ايده آشنا بودند اما آن را 
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هم در شرايط فعلي عملي نمي دانستند. مسأله شوراي عالي يا شوراي پيشكسوتان هم مطرح شد كه من گفتم 
و  انجمن، راهبردي برنامه تدوين مثل ميكنند تفويض هم عالي وظايف عالي شوراي به انجمنها برخي در
و از اين قبيل، كه براي مخاطبانم جالب ميشود ارسال شورا اعضاي تك تك براي مديره هيأت صورتجلسه

بود.

و خزاعي تشريح كردم برايشان تازگي  آبادي سعيد براي پارلمان قانون قواعد مورد در كه نكاتي ساير اما
و عاقالنه عادالنه قواعد خلق براي مهارت اين اهميت از سعيدآبادي براي خصوص به بود. جذاب و داشت
و ابتدائي ترين سطح اين قواعد، همانا سطح مديريتي ماجرا است، نخستين كه گرفتم نتيجه و كردم صحبت
مي شود. سعي كردم براي سعيد مربوط جامعه شدن انساني و تمدن فرهنگ، به آن بعدي سطوح حاليكه در
و هنوز متمدن نشده ميبرد سر به توحش در نداند را قواعد اين ملتي وقتي چطور كه بدهم توضيح آبادي
و شهرسازي هم بلد باشد اما شهروندي در چنين شهرهايي هنوز شكل نگرفته باشد شهرنشين اگر حتي است
و عظمت مجد در هم قراء سخنراني يك كه بود جا همين در است. آشوب و استبداد آن الترناتيو و است

تمديان باستان ايراد كردم. در مجموع كالمم البد چنان بود كه او را جذب كرد.

كارگاه ملعمان
و اعالم كرد كه اگر هستم  زنگ نقيئي خانم برگشتم خودم دفتر به سعيدآبادي مهندس دفتر از آنكه از بعد
و چند مرد از معلمان به خانم چند ظهر از بعد ميشوم. خوشحال گفتم كنم مرتب را سالن تا بيايند زودتر
و سالن را براي نشست بزرگ معلماني كه به بستند كمر بر همت چادر و زدند باال همت آستين و آمدند دفتر
دنبال ايجاد يك باشگاه معلمان هستند آماده كردند. نكاتي كه به صورت حاشيه اي دريافتم جالب بود: نشست
اولشان در مورد دستور نامه رابرت است كه در مورد آن هيچ چيز به من نمي گويند. اين نكته من را ناراحت 
مي دانند؟ در حاليكه اگر در مورد آموزش دستورنامه رابرت باشد، آيا من را قبول  نامحرم را من چرا ميكند.
و در دفتر من جمع هم دور معلمان. آقايان و خانمها رفتار اين است غريب و عجيب برايم خيلي ندارند؟
و من را در اين بحث دعوت نمي كنند! كنند بحث رابرت نامه دستور دادند آموزش نحوه مورد در تا ميشوند

خوب. اين هم جلوه ديگري از سرشت ايرانيان.

نيز با خبر شدم كه رياست جلسه با فردي به نام پورسليمان است كه اساسًا به دستورنامه رابرت اعتقادي ندارد 
مي كند. در حاليكه قرار  اداره را جلسه سنتي روش به معروف قول به و است مورد اين در بحث مخالف و
و با هدف ترويج قواعد رابرت رابرت قواعد چارچوب در است قرار كه محافلي و انجمنها كه بود اين ما
يك كار كنند در اين دفتر حضور يابند. من هنوز به درستي نمي دانم كه هدف از باشگاه معلمان چيست؟ اگر
و قرار هم نباشد طبق اين قواعد فعاليت كند چرا بايد به صورت رايگان در دفتر من  باشد اقتصادي شركت
و اگر قرار است يك باشگاه معلمان تشكيل شود چرا من را نبايد به عنوان يك عضو افتخاري كنند؟ فعاليت
و يا يك پارلمانتارين دعوت كنند؟ آيا من اين قدر غيرقابل اعتماد هستم؟ چطور است كه من تمام امكاناتم را
در اين شرايط حساس سياسي در اختيار آنان قرار مي دهم اما آنان حتي اين مسائل را از من مخفي مي كنند؟

واكنش من
و در واقع به من دستور داد كه تكليف  خواست من از و زد زنگ نقيئي خانم كه بود عصر ديروز يا امروزصبح
و دفتر را تميز كنند. امروز بيايند دوشنبه روز آنان تا كنم روشن بدهد شهرياري است قرار كه ر كنفرانسي ميز
و مرتب كردن دفتر پرداختم نظافت به و دادم مرخصي خودم به شد حل من كامپوتري مشكالت آنكه از بعد
و ميهمان ميزبان روابط ميكنم فكر نيست. نيازي همكارانش و وي لطف به كه دادم پيغام نقي خانم براي و

و نيز روابط موجر و مسأجر نبايد خلط شود

مجمع گاوپروري
و من شركت نكردم. شب چهارشنبه مهندس  داشتند نشست دمزآباد در نيز گاوپروي مجمع گذشته چهارشنبه
و از او خواستم علت عدم حضور من دادم توضيح او براي اينكه كالم خالصه زد. زنگ من به كمال حسيني
و بايد به اين است زده افترا ديگر عضو به عضوي من رغم به اينكه دهد: توضيح سايرين براي مجمع در را
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و آشنايي اعضاء با رويه رسيدگي  مسأله اين به رسيدگي كه دادم توضيح حسيني براي شود. رسيدگي مسأله
و حميد خوب است. اگر قرار شد به اين مسأله رسيدگي عباس مثل افرادي براي ويژه به اعضاء تخلف به
و با حضور جمع به اين تخلف رسيدگي خواهيم كرد. اين كرد خواهم تشريح هم را الزم قواعد من شود
براي نخستين بار است كه در يك انجمن ايراني به اين نحو قرار است به تخلف يا اتهام تخلف يك عضو
از هيأت مديره يك شركت گاوپروري قرار است رسيدگي شود. هنوز آقاي حسيني هيچ توضيحي نداد كه 

نتيجه چه بوده است

شوراي شهر تهران
نتوانستم  بروز مشكالت كامپوتري  دليل  به  براي عبدالحسيني توضيج بدهم چرا  اين هدف كه  با  پنجشنبه 
كل كل كرديم.  مدتي و زدم تلفن او به بدهد، شهر شوراي اعضاي به تا برسانم او دست به را كتاب پرينتهاي
و هرگاه خواست در پاسخ به سؤال هاي بود. خوانده را همانديشي سازمان اخير نشست گزارش عبدالحسيني
و مطلب نويي براي او تعريف كردم. بعد از صحبت با او بود كه كردم قطع را حرفش من بزند حرفي من
به خود گفتم: اين قدر حرف نزن. به سخن ديگران گوش هم بده. اين بزرگترين نقطه ضعف تو است داود!

به هر حال، عبدالحسيني در ارتباط با سازماندهي به انجمن كار خاصي نكرده بود. فقط به دليل مشغله زياد 
بچه ها. گفتم كه از حاشيه برخي كارها بزند و نخستين جلسه را كليد بزند.  بقيه و خودش

ذره اي اميد به اصالح اين مملكت را  كه ظاهرًا در داخل شوراي شهر شاهده چنان پست فطرتي هايي است
و  بگيرند تصميم بوده قرار مسأله يك مورد در گويا ميكند. خاموش عاقلي و منصف انسان هر دل در هم
و منافع شهر، به خاطر منافع باندي به صورت دسته جمعي رأي ملي منافع خاطر به نه اصولگرايان، اكثريت
و به اين ترتيب اصالح طلبان را فلج كرده اند. متأسفانه مجال ندادم كه در اين مورد بيشتر توضيح دادهاند ممتنع
بدهد. بايد بكوشم به ويژه در صحبت با عبدالحسيني بيشتر گوش باشم تا زبان. او خيلي حرف براي گفتن

دارد كه مواد نابي براي شناخت سيرت ما عرضه مي كند. 
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دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۲
نامه «پيام آبادگران» به مناسبت انتخابات  ويژه انتشار پارلمان قانون ترويج فعاليتهاي مجموعه به روزها اين
هيأت مديره انجمن شركت هاي ساختماني تهران نيز افزوده شده است. هدف اعالم شده از انتشار اين شماره
ويژه نامه، داغ كردن تنور انتخابات به منظور مشاركت هرچه بيشتر اعضاء انجمن در مجع ساالنه است. فايده 
شد، به عنوان يك اكسيون سياسي ديده  گرفته نظر در پارلماني پركتيس يك مثابه به آنكه از بيش كار، اين
مي شود: هرچه تعداد شركت كنندگان در مجمع بيشتر باشد، حاكي از اين خواهد بود كه هيأت مديره از
و در البي گري ها با مقامات حكومتي چانهزنيها در نتيجه در است خوردار بر اعضاء سوي از بيشتري پشتياني
مي بينيم كه در اين قلمرو نيز پيروي از اصول انتزاعي عقلي بود. خواهد برخوردار بيشتري قدرت از دولتي و
خبري نيست، بلكه اصل يا قاعده «توازن مخالفت» بر روند تصميم گيري افراد مؤثر در انجمن حاكم است.
و  شود، رعايت اعضاء حقوق يا غائبان، حقوق تا شود تالش كه نميكند فكر اين به كس هيچ كه معنا اين به
و قديمي ترين تشكل هاي مهندسي كشور قواعد عادالنه معتبرترين از يكي پارلماني پراكتيس از بخش اين در
شوند، بلكه هدف نوعي به رخ كشيدن قدرت انجمن است تا در رعايت نيستند) مطرح اصًال (كه عاقالنه و

كشمكش  با مقامات دولتي سهم بيشتري گير مهندسان بيايد.

با اين همه، از نظر من، انتشار اين ويژه نامه فرصتي است تا از طريق آن به ترويج قانون پارلمان بپردازيم. به 
خصوص كه بخش مهمي از ويژه نامه سال قبل را به معرفي روش هاي مربوط به معرفي نامزدها در انجمن ها 
عينًا ترجمه صفحاتي از دستورنامه رابرت را نقل كردم. اما طي اين مدت در مورد مطالب  و دادم اختصاص
اين شماره نشريه به نكات جديدي رسيده ام كه شايد ناشي از تجربه هاي چند سال اخير باشد. به نظرم، تجربه
مهم تري انگشت بگذارم كه  مي توانم روي نكات بسيار و است كرده رشد آنقدر پارلمان قانون معرفي در من
هم انديشي موقت سازمان مجمع در بگيرد تصميم سعيدآبادي مهندس امسال كه شد سبب نمونه عنوان به

شركت كند. در حاليكه معرفي سه سال پيش من از قواعد قانون پارلمان چنين تأثيري نداشت.

مي پردازم به مصدايق
۱) متن ۹ صفحه اي پاورپوينتي كه براي نخستين نشست  ديروز سه سند براي مهندس سعيدآبادي ايميل كردم:
برداشته  رابرت  اوليه كتاب دستورنامه  از بخش هاي  آن  و مطالب  ديدم تدارك پارلماني عرف انديشي هم
فهرست جدول  (۲ است شده تشريح آن  در  پارلمان  قانون  كليدي ترين اصطالح هاي  معناي  و  است شده
۳) نيز نمودار مربوط به نظام رتبه بندي پيشنهاها. و مكرري پيشنهادهاي و ضمني فرعي، فوريتي، پيشنهادهاي
در نامه ام برايش توضيح دادم كه اين اسناد بيش از نيمي از قواعد كتاب را خالصه وار نشان داده است. در
نظر داشتم وقتي اين اسناد را نگاه كرد نشستي براي معرفي اين قواعد با سعيدآبادي بگذارم. تلفني هم به 
و معلوم  زد زنگ او منشي كه بود ظهر از بعد اما كردهام. ارسال برايش را اسنادي چنين كه گفتم سعيدآبادي

شد كه من اسناد را به نشاني ديگري ارسال كرده ام.

جنبش اعضاء براي ارتقاء انجمن
ميان تيتر فوق بود. در آن  كردم، منتشر آبادگران» «پيام پيش سال سه نامه ويژه در كه مطالبي از يكي عنوان
هم انديشي گروه نام زير انجمن انتخابات آستانه در كه دادم ارايه شركت سيزده فعاليتهاي از گزارشي مطلب
و هم نامزدهاي خودشان را به هيأت مديره بفرستند. كنند گرم را انتخابات تنور هم تا بودند آمده گردهم
امسال سؤاالتي انتخابات  اين گروه در جريان  به مهندس سعيدآبادي در مورد وضعيت  ايميلي  ديروز طي 
و معرفي قانون  كنم دنبال نيز امسال انتخابات جريان در را گروه اين فعاليت كه بود اين هدفم كردم. مطرح

پارلمان را به عنوان بخشي از هدف هاي اين گروه معرفي كنم.

ديشب، به داليل فني ايميلم قطع شد. به همين خاطر تصميم گرفتم تلفني از سعيدآبادي نظرش را در مورد 
مي زدم. علتش را پرسيدم. جواب داد  نفس نفس دادن جواب حين بپرسم. انجمن ارتقاء براي اعضاء جنبش

در حال كوهنوردي است. و جوابش به پيشنهاد من هم قابل پيش بيني بود: منفي!

كه  شود  مطرح  نحوي  به  پيشنهادها  اگر  معموًال  است. آتشافروز هم سعيدآبادي مهندس مديريتي سبك
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است، آن پيشنهاد را وتو خواهد  شده گرفته ناديده جديد ايده يك خلق جريان در او خالقيت كند احساس
كرد. در دادن ايده به اين جور افراد بايد مراقب بود كه آنان احساس كنند ايده از مغز خودشان تراوش كرده

معموالً با ايده مخالفت خواهند كرد صورت اين غير در كرد. خواهند حمايت ايده از صورت آن در است.

احتماًال بايد اين طور شود مواجه آبادي سعيد استقبال با انجمن ارتقاء براي اعضاء جنبش ايده بود قرار اگر
مي كردم كه با توجه به اين كه طي سه سال گذشته گرو هم انديشي فعاليتي نداشته، نظر شما مطرح را سؤال
حتمًا آنچه را كه مورد نظر مخاطب زرنگ بود در جواب مطرح او و چيست؟ گروه اين دوباره معرفي براي
با اينجور افراد دچار معموًال  هم خاطر همين به و ندارم ترفندها اين از استفاده به تمايلي من اما ميكرد.

چالش مي شود.

حال، سعيد آبادي به اين دليل كه طي اين سه سال گروه فعال نبوده است پرداختن به آن را منتفي اعالم  هر به
كرد. من هم اصراري نكردم.

مشكل كجاست؟
مشكل اين است كه اگر دست من را باز بگذراند كل صفحات نشريه را به معرفي قانون پارلمان اختصاص 
و بايد مطالب نشريه به نحوي با اين هدف  است مديره هيأت انتخابات ويژه نشريه اين حاليكه در داد، خواهم

گروه بخورند. ديشب با اين مسأله خوابيدم و صبح با تعدادي جواب از خواب بلند شدم.

آن ها بپردازم به ذهنم رسيده است  به ويژهنامه اين در آنكه براي مختلفي نكات و موضوعها حاضر حال در
و آنچه را كه ميكنم نظر صرف آنها جزئيات بيان از كنم نقل عينًا را نشريه اين متن دارم تصميم چون اما

عمالً در مجله مي رود نقل خواهم كرد.

مي كنم امروزم را بايد فكر نفرستاد. كه كند ارسال برايم شد قرار خواستم. خزاعي از را اسناد از برخي ديروز
بيشتر صرف پرداختن به مطالب اين ويژه نامه كنم.

واكنش اردهالي
همانديشي  موقت سازمان اجالس صورتجلسه رابرت دستورنامه كتاب ناشر و اختران نشر مدير اردهالي ديروز
بودم، همراه با ويرايش آن برايم پس فرستاده بود. عبارت خط خورده كرده ايميل برايش كه را پارلماني عرف
را با رنگ قرمز مشخص كرده بود. متن ويرايش شده را خواندم. حق با او بود. به خاطر عجله يا كم توجهي
و درخواست  اوست با حق كه نوشتم او جواب در بالفاصله بود. يافته راه متن در ويرايشي اشكاالت از برخي

كردم ويرايش كتاب دستورنامه را هم به همين ترتيب دست بگيرد.

سعيد اردهالي نيز با حضور در كارگاه هم انديشي عرف پارلماني موافقت كرده است. براي او هم اسناد اوليه 
و قرار است براي او هم چند نشست جداگانه بگذارم تا اگر قواعد را فراگرفته بود به  كردم ايميل را كارگاه

كالس دعوت كنم.

مالقات پرتنش با شهرياري
نام قاجار كه معاونت منابع  به  با شخصي  تا همراه  ديروز به دفتر آرياكيان در خيابان تخت طاووس رفتم 
و ميزكنفرانسي كه قرار است آقاي شهرياري به دفتر  صندليها ديدن براي است شركت فرانسه آچار و انساني
كادرها بدهد به محلي برويم كه در حال حاضر صندلي ها در آنجا مستقر هستند. به من نگفته بود كه اين محل
ميخورد: دفتر حزب اعتدال  مدرس اتوبان به كه خيابانهايي از يكي در آباد عباس خيابان از باالتر كجاست.
بعدًا فهميدم كه چرا آقاي شهرياري پيشنهاد كرد كه قواعد عرف پارلمان را به اعضاء اين حزب توسعه! و
آموزش بدهيم. آقاي قاجار برايم توضيح داد كه در جريان برگزاري انتخاباتات اين ساختمان را تجهيز كردند
و بعد از تشكيل هيأت دولت ساختمان  انتخابات از بعد است. بوده حزب سران و اعضاء گردهمايي محل و
و كنايه هاي قاجار حاكي از اين بود گوشه نيست. خبري حزبي فعاليت از ديگر چون است افتاده استفاده بي
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كه در حال حاضر عناصري از وزارت اطالعات در اين ساختمان مستقر هستند. ساختمان ظاهراي مسكوني 
و هر واحد شايد بيش از ۱۵۰ متر مربع. نمي دانم تمام واحدها يا بخشي از  آن ها  واحد دو آن طبقه هر دارد.

به مهندس شهرياري تعلق دارد يا خير.

۲۰ صندلي  و بيش از هستند، جور هم با كه مبل دست يك و صندلي ۱۲ با به هر حال، يك ميز كنفرانس
كامًال مناسب هستند. در نهايت قرار شد انتخاب  پارلماني عرف آموزش كارگاه يك در چيدن براي كه فلزي

كنيم كه همه يا بخشي از آن را كه مي خواهم اعالم كنم تا ترتيب آوردن آن ها به دفتر داده شود.

قبًال دفتر مهندس  كه مجللش اتاق در بزنم. سري هم شهرياري به گرفتم تصميم قاجار با خداحافظي از قبل
مي كرد. آنجا فهميدم كه بين چك را خود بوكي فيس اخبار خود تبلت در و بود نشسته تنها بود زمخواه
و برخي از شناخته رسميت به ايران براي را سازي غني حق كه شده امضاء موافقتنامهاي قدرت شش و ايران
و اين قضايا را هم برداشته است. شهرياري گفت كه مردم به هم تبريك خودور صنعت و بانكي تحريمهاي

مي گويند.

طبعًا گفتگوي من با شهرياري حول كارگاه هاي آموزش قانون پارلمان بود. اما در خالل صحبت وقتي از او
و توسعه گفت: ولشان كن. عرضه ندارند. اعتدال حزب مسؤالن به دادن بها كم با خبر؟ چه حزب كه پرسيدم

سرمنشاء تنش
و من به جاي رياست جلسه نقش  شود رئيس ديگري فرد كه كرد پيشنهاد شهرياري اجالس قبلي نشست در
و شهرياري به چالش مدتها از بعد كردم. اعالم اوردر او آوت را پيشنهاد من كنم. ايفاء را پارلمانتارين
مي آمدم دريافتم كه گويا شهرياي از اصطالح آوت او اوردر اين برداشت را خودم دفتر به او دفتر از وقتي
كرده كه من با اين پيشنهاد مخالفم. البته كه من با اين پيشنهاد مخالف بودم اما اعالم آوت او اودر به معناي
نيست، بلكه بيشتر به اين معناست كه طرح آن پيشنهاد در آن زمان  است مخالف پيشنهاد اين با رئيس اينكه
بيهوده اي مطرح شد و متنوع بحثهاي چه بودم شهرياري نزد كه مدتي ميداند خدا است. دستور از خارج
و من فكر بحثهايي. چنين مديريت است سخت چقدر برسد. نتيجه به نميتوانست مطلقًا كدام هيچ كه
مي كنم اگر نتوانم خويشتن داري خودم را ارتقاء دهم، هرگز نخواهم توانست به عنوان يك پارلمانتارين در

كار خود موفق شوم.

حال، بعد از رسيدن به دفتر بود كه احساس كردم شايد الزم باشد براي شهرياري منظورم از آوت  هر به
و امروز بايد مودم را براي وارسي به شركت شد قطع اينترنتم اما دهم توضيح را پيشنهادش بودن اوردر او

پارسان الين ببرم.

گرفتن امتحان از اعضاء جديد
در چند  اگر  كردم  تأكيد  مهندس سعيدآبادي  كه در خصوص وضعيت  بود  با شهرياري  گفتگو  در جريان 
و قواعدي را كه براي گروه تدريس كرده ام فرا نگيرد صالح نمي دانم كه به  نكند شركت مقدماتي نشست
مي شوم. به همين خاطر مصمم تر راسخ تصميم اين درستي در ميگذرد زمان هرچه شود. دعوت كارگاه
و بدهم آموزش آنان به را مهم نكات مجمع، به اردهالي سعيد و سعيدآبادي مهندس دعوت از قبل كه هستم
و سعيد را با عجله به كارگاه سعيدآبادي مهندس باشد صالح نميكنم فكر ترتيب اين به بگيرم. امتخان آنان از
و بعد به كارگاه دعوت شوند. كنند شركت جداگانه جلسه چند در كه باشد اين مناسب شايد بلكه بخوانم. فرا

يك مرحله در جنبش كادرها
هم انديشي عرف پارلماني يك تجربه بسيار مهم را نشان  كارگاه براي عضوگيري روش تغيير خودم، نظر به
اوليه جريان از آشنايي  بعد  ادامه دهند، پس  نمي  توانند  عدهاي مياندازيد، راه را جريان يك شما ميدهد:
و مطالب صورت اين در شوند. ملحق جريان به كه ميكنند عالقه اظهار جديدي افراد يا ميكنند، ترك را

سؤاالتي كه انجمن ملي پارلمانتارين ها تدوين كرده اند عالي است. براي اين نشست كفايت مي كند.
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جمعه ۸ آذر ۱۳۹۲
- يا اگر فروتنانه تر بگويم،  كادرها جنبش تا شد سبب نظرم به كه داد رخ اتفاقهايي امروز تا گذشته دوشنبه از
- به معناي مديريتي كلمه، وارد يك مرحله جديد در (كادرها) رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي دفتر

منحني عمر سازماني خود شد:  آغاز دوران رشد سريع.

سازماني» را نظريه پرداز معاصر دانش مديريت، ايزاك آديزيس مطرح كرده است- يا  عمر «منحني مفهوم
مي كنم اين نظريه از اوست (چون از طريق كتاب هاي او با اين نظريه آشنا شدم.) بر اساس فكر من كم دست
ميكند: طي را زنگولهاي منحني يك خود حيات طول در انسان، به شبيه حدودي تا نيز سازمانها نظريه، اين
و سرانجام مرگ. پيري ميانسالي، بلوغ، نوجواني، سريع، رشد كودكي، تولد، مادر، رحم در نطفه شكلگيري از

يك تئوري، مفهوم مديريت متضمن چهار فرايند است كه به صورت همزمان در اين اساس بر عالوه، به
و همبستگي. اين فرايند ها با هم در تعارض هستند. به اين معنا كه نظم، اجرا، كارآفريني، دارد: جريان سازمان
مي يابد، كارآفريني كاهش خواهد افزايش اجرا وقتي بود: خواهد ديگر يكي كاهش معناي به كدام هر رشد

يافت.

آن ها را به اجرا  و بگيرند تصميم بايد كه زندگي روندهاي از بسياري در هم افراد تمام تئوري، اين اساس بر
مي كند. اما اگر مديري اعمال را مديريت فرايند چهار تمام بيش و كم نيز مديري هر و هستند مدير بگذارند
و توانايي بيشتري داشته باشد در آن زمينه موفق تر عمل خواهند كرد. به مهارت نقشها اين از يكي ايفاي در
و برخي هم چسب مجموعه اجراييتر، برخي سازماندهتر، برخي كارآفرينتر، مديران از برخي دليل، همين

هستند.

و مشكالتي دارد كه براي همان  خصوصيات سازمان يك حيات از مرحله هر فوق، گزارههاي به عنايت با
دارد قرار  آن  در  سازمان  كه  مرحله  آن  با  مشكالت  و  خصوصيات آن اگر اما بود خواهند طبيعي مرحله
يك هماهنگ نباشد سازمان دچار بحران خواهد شد. شب ادراري يك كودك طبيعي است اما شب ادراري

مرد ميانسال بيماري است. 

هم  بسيار  را  آن  و  گذاشتم وقت خيلي تئوري اين ترويج و درك براي من كه بگذرم و بگويم همينجا
مفيد يافتم. در ترجمه يكي از كتاب هاي آديزيس به زبان فارسي نقش مهي ايفاء كردم. وقتي سردبير نشريه
۵۰ رسيد (اگر اشتباه  بودم، سلسله مقاالتي در معرفي اين تئوري نوشتم كه تعداد آن به حدود «داروپخش»

نكنم).

آغاز رشد سريع جنبش كادرها
مي  گويم: جنبش كادرها يا دفتر كادرها طي هفته گذشته وارد مرحله رشد  كه تجربههاست آن به عنايت با
بار، به سفارش يكي از مهم ترين انجمن هاي فعال در ايران (انجمن شركت هاي نخستين براي شد: خود سريع
انجمن، نشريه اي منتشر شد كه تمام مطالب آن به اين مديره هيأت انتخابات برگزاري مناسبت به ساختماني)
و كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت اختصاص يافته است. رابرت دستورنامه پارلمان، عرفي قانون معرفي
و نام من به عنوان نويسنده مجري عنوان به رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي دفتر نشريه، اين شناسنامه در
و انجمن هاي آنان گفته شده است ساختماني شركتهاي تمام به مستقيم صورت به عالوه، به است. شده ذكر

مي  تواند قواعد قانون عرفي پارلمان را به آنان ياد بدهد. كادرها دفتر كه

تقريبًا تمام شركت ها با و شده بيان مستدل و مؤثر چنان مطالب اين كه است اين مهم نيست. مهم اينها
مي كنند كه بسياري از آنان دواي بخش مهمي از مشكالت خودشان را در نرم پنجه و دست مشكالتي چنان
مي شود كه كارگاه هاي آموزشي با سرعت توسعه يابد پيشبيني نتيجه در ديد. خواهند قواعد اين فراگرفتن
و حرفه جديد شوند. مطالب امرز من بيشتر به شغل اين جذب نيز ديگري افراد و برسد زايي درآمد به و
مي شود. در حاليكه، مجمع انجمن مروجان قواعد پارلمان نيز كه روز چهارشنبه داده اختصاص موضوع همين
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مي  توان گفت دفتر  كه يافت ارتقاء سطحي به آموزشي كيفيت نظر از شد، برگزار كادرها دفتر در گذشته
و حوصله باشد، در فرصت اگر است. شده جديد مرحله يك وارد نيز سازماني درون نظر نقطه از كادرها
بعدًا حتمًا به آن نكردم حوصله امروز اگر و ميكنم يادداشت را مهم نكات نيز معلمان اجالس اين مورد

خواهم پرداخت.

پيش تداركات
مي  توان طي دو بخش يادداشت  را ساختماني شركتهاي انجمن نامه ويژه انتشار به مربوط تحليلهاي و اخبار
كنم. بخش اول، پيش از آنكه عين آن مقاالت را در اين نوشته ها بياورم، بخش دوم را بعد از نقل آن مقاالت.

به نظرم اين تقسيم بندي منطقي است. پس به اخبار و گزارش هاي تدركاتي مي پردازم. 

و دبيركل سابق كانون عالي انجمن هاي  بامراه شركت مديرعامل سعيدآبادي مهندس با مشترك نشست از بعد
سمت، آخرين اين مورد در كه - كارفرمايان» «پيام نشريه فعلي مديرمسؤل و ايران كارفرمايي صنفي
- خيلي به مطالبي كه بايد است انداخته عطارديان آقاي دوش به را، خود حقوق نه و را خود مسؤليتهاي
توليد شود فكر كردم. مشكلم مشخص بود: قادر يا مايل نيستم در مورد مسائل پيش پا افتاده اي بنويسم كه قرار

بود از مهندسان دعوت كند در مجمع عمومي انجمن «حضور پرشور»  داشته باشند. 

يك آكسيون جهان سومي
مانند ساير  انجمن شركت هاي ساختماني  است،  مهم تصميمهاي اخذ محل انجمن يك مجمع حاليكه در
و بعد از استماع چند گزارش، بازرسان خود را انتخاب ميكند برگزار مجمع بار يك سالي ايران، انجمنهاي
و گرنه انجمن هاي ايراني است ساالنه بازرسان انتخاب اساسنامه و قانون زور و ضرب به هم آن كه ميكند
و اختيار تصميم گيري را به هيأت مديره تفويض نشوند جمع هم دور هم يكبار سالي همان ميدهند ترجيح
و البته همانطور كه براي قوانين مصوب مجلس تره هم خرد نمي كنند براي مصوبات هيأت مديره ميكنند

هم تره خرد نمي كنند.

و طبق قانون  آمريكاييها سنت طبق كه پزشكي انجمنهاي از غير ايراني، انجمنهاي براي حساب، اين با
تشكيل انجمن ها  مجامع  با  همزمان  كه  كنند  شركت  آموزش  دوره هاي  در  بايد  مداوم  آموزش  آمريكايي 

مي شود تا اعضاي هيأت  برگزار يكبار سال سه هر معموًال كه ميماند باقي جدي گردهمايي يك ميشود،
و حاال افرادي مثل مهندس سعيدآباي پا پيش گذاشته كه كاري كنيم تا تنور انتخابات كنند انتخاب را مديره
و نرمش قهرمانانه، كه به نظر روحاني انتخاب - جديد دوران اين در چون شود؟ پرشور چرا شود. پرشور
مي رسد بخش خصوصي ميدان فعاليت بيشتري خواهد يافت، مسؤالن دولت بفهمند كه هيأت مديره چقدر
و مديره هيأت بين زنيهاي چانه در استفاده براي قدرتنمايي و اردوكشي نوعي خالصه دارد. هوادار

حكومتي ها.  اما مشكل من از كجا ناشي مي شود؟

اوًال اين روز ها برايم شكي باقي نمانده است كه كل رويكرد حاكم بر مسؤالن انجمن ها يك رويكرد جهان 
و حد اكثر است تصميمگيري محل مجمع كنم. ايفاء نقشي آن ترويج در ندارم تمايلي هيچ كه است سومي

۱۰۰ نفر تا ۱۵۰ نفر بايد در آن شركت كنند.

و البي گري هاي  چانهزنيها در مديره هيأت از حمايت معناي به انتخابات در اعضاء انبوه شركت اگر حتي ثانيًا
مي شود نكات بيانيه يك طي حداكثر ندارد. فرسايي قلم به نيازي كه است واضح آنقدر نكته اين باشد، سياسي
كرد. نتيجه اينكه انتشار ويژه نامه بهانه است كه ضمن آن گفته شود مطرح يادآوري عنوان به هم آن را مهم
و توزيع آن از طريق انتخابات مناسبت به نامه ويژه يك انتشار نفس اين، بر نبا است. جدي انتخابات ببينيد
مي گذارد كه هيأت مديره جدي جدي دارد انتخابات را مخاطبان در را اثر اين رواني نظر از اعضاء بين پيك
مي كند. خوب. اين هم براي من فرصتي بود كه مثل ويژه نامه سه سال پيش برخي نكاتي را كه فكر برگزار
مي كنم شايد به درد انجمن هاي ايراني بخورد در آن مطرح كنم. سعيدآبادي هم با اين رويكرد مخالف نيست.

اما براي من مسأله اين بود كه امسال قادر نبودم حتي يك مقاله در مورد اين مسائل پيش پا افتاده بنويسم.
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مي كردم انواع مشكالت كامپيوتري كه از ويندوز عوض كردن چند  نرم پنجه و دست مسال اين با حاليكه در
هفته پيش شروع شد ادامه داشت و ذهنم هميشه بيانيه مي آرود كه سيستم ها خراب هستند و كار نمي كرد.

سه شنبه گذشته كه از خواب بلند شدم دريافتم كشف مهمي رخ داده است: موضوع  روز زود صبح ميكنم فكر
و قالب سرمقاله به عنوان راه نقشه توليد كل مطالب اين شماره ويژه نامه در ذهنم شكل گرفته است. سرمقاله
و برايش هم توضيج دادم كه اين سرمقاله در واقع راه نقشه كل مطالب فرستادم سعيدآبادي براي و نوشتم را
مي دهد: اين مطالب خوب هستند اما مطالب جواب پهلو دو هميشه مثل كند. اعالم دارد قبول اگر و است

مربوط به داغ كردن تنور فراموش نشود

كشكولي از مطالب
مي خورم. به عنوان سردبير نشريه ذهنم قادر نيست مثل كشكول  غبطه دارند كشكولي ذهن كه كساني به گاهي
ب بسم اهللا از نشريه، يك اجزاء تمام بگذارد: مخاطب اختيار در و بردرد را جذاب واقعًا چيز هر و كند عمل
و يك مجموعه هدف واره باشند. بر اساس همين طرز كار ذهنم كلي هدف يك راستاي در بايد پايان تانون
و او هم گفت خوب است، اما مسائل مورد توافق كردم ارسال سعيدآبادي مهندس براي را سرمقاله كه بود

در مورد داغ كردن تنور فراموش نشود.

سه شنبه از دست رفت
از دفتر براي تعمير از دست رفت. آخر شب و ارسال آن به خارج  كامپوتر خرابي خاطر به سهشنبه روز
حساسي، شرايط چنين در هم آن كاري، روز يك دادن دست از و هزينه پرداخت رغم به كه دريافتم سهشنبه
سه شنبه كامپيوتر به راه افتاد. اما شب اواخر و آمد كمكم به كسي سرانجام نميشود. وصل اينترنت به كامپوترم
وب سايت هاي انگليسي خوابم گرفت. عصر روز چهارشنبه از مقاله چند خواندن از بعد كه بودم خسته آنقدر
مي شود مشخص توضيحها اين با بودند. دفتر در ضهر از بعد هفت تا دو ازساعت كه بود معلمان كارگاه هم
ديروز، آخرين مطالب نشريه پاياني ساعت سرانجام و داشتم وقت نيم روز يك نشريه مطالب توليد براي كه
و سرانجم داد اختصاص نشريه مطالب خواندن به را پنجشنبهاش روز هم او و كردم ارسال سعيدآبادي براي را
وقتي با همسرش اواخر ديشب در مهماني بود در مورد هشت شعاري كه من پيشنهاد كرده بودم در خصوص
۱۰ شب  و متن پي.دي.افي نشريه ساعت حدود رسيديم توافق به شود چاپ نشريه صحههاي پائين انتخابات
و آقاي خزاعي هنوز رفته اسپم به ايميل كه شد مشخص امروز (هرچند شد پست خزاعي آقاي براي ديشب
و به ترتيب نقل كنم عينًا را مقاالت متن آنكه از پيش اما بود. تداركاتي گزارش ها اين است.) نديده را نشريه

شايد جالب باشد چند نكته ديگر را بنويسم.

يكي از جالب ترين نكته ها اين بود كه در اواخر كار به نظرم رسيد آقاي سعيدآبادي انقدر تحت فشار است 
كه ممكن است با چاپ نشريه مخالفت كند. خيالم را راحت كردم كه حتي اگر با چاپ اين ويژه نامه مخالفت 
و  ساختماني هاي شركت انجمن سوي از اينكه اما كرد. خواهم منتشر مجازي طريق از را آنها خودم كنند
اعضاء  اين انجمن منتشر شود، اثربخشي و كارآمدي متفاوتي خواهد داشت. به صورت رسمي در ميان تمام

شد، نامه اي را كه در پاسخ به انتقاد  نزديك عدم پرتگاه لبه به حد چه تا اقدام اين اينكه شدن روشن براي
سعيدآبادي براي او نوشتم نقل مي كنم:

سالم
صفحه ۵ نيز به پيوست تقديم مي شود

كامًال با شماست. حق مطالب، مورد در
من بر اساس نقشه راهي كه در مقدمه بيان كردم براي هفت صفحه نشريه مطالبي را پخته ام كه اگر اجازه

بدهيد  سه صفحه ديگر را نيز عرضه كنم.
آن  ها بر عهده  اهميت و ارزش مورد در قضاوت و هستند مربوط هم به «بسته» يك عنوان به مطالب اين
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آن ها را مفيد  كليت اگر كردو خواهيم نظر صرف نشريه اين در آنها نشر از نيافتيد مفيد را آنها اگر جنابعالي.
مي شود با راهنمايي جنابعالي سنباده كاري كرد تا مشكلي ايجاد نكند. در را آن دار خار جاهاي ديديد، الزم و
و زيبا در پائين هر صفحه نشريه مؤثر جمالتي قالب در را توافق مورد سرفصلهاي بشود شايد صورت، آن

و به صورت شعار ارايه داد.

مي رسد. در غير اين صورت فكر نمي كنم بتوانيم در فرصت  من ناقص ذهن به كه است چيزي حال،اين هر به
- كه انتخابات تنور كردن گرم براي باشيم مجبور شايد و كنيم توليد ديگري جايگزين مطالب مانده باقي

اساسًا يك اكسيون جهان سومي است و به مرور بايد از آن دور شويم - كارهاي ديگري انجام دهيم.

با احترام. داود

و سرنوست  كند مخالفت نشريه اين انتشار به ميتوانست كه سعيدآبادي آقاي به ديگر نامه يك هم اين و
جنبش كادرها به نحو ديگري رقم مي خورد.

سالم

صفحه ۸ نيز به پيوست تقديم مي شود

مي شود تا در پائين  تدوين فشرده بند هشت در نظر مورد محورهاي باشيد موافق جنابعالي كه صورتي در
هشت صفحه درج شود. چند نمونه از آن ها  به زودي تقديم خواهد شد تا مالحظه فرماييد

مجمع،  و انجمن با بيارتباط و مختلف اشكال به بعدا ميتوانيم يافتيد مفيد را وجيزه اين اگر عينحال، در
در اختيار شركت ها و انجمن ها قرار دهيم.

مهم اين است كه  كار درست را درست انجام دهيم

و حداكثر جمعيت استاندارد آن حدود ۲۰۰ نفر است. به همين  تصميمهاست ترين درست اخذ محل مجمع
يك اگر مي كنند.  اعالم نفر ۲۰۰ حدود را اعضاء خود  آئين نامه هاي خود حداكثرتعداد  در  انجمن ها  دليل 

فدراسيون ۲ ميليون نفر عضو دارد از هزارن انجمن ۲۰۰ نفره تشكيل شده است. 

به نظرم اگر قرار است به انجمن خود خدمت كنيد، اين نكات رابه آنان آموزش بدهيد.

قربان شما داود

و تصورم اين  كردم ضميمه هم را باال نامه ميكردم ارسال سعيديآبادي مهندس براي را تشريح صفحه وقتي
بود كه به احتمال بسيار زياد سعيدآبادي تحت فشار ديگران با انتشار نشريه موافقت نخواهد كرد. اما ساعاتي

بعد تلفني تصميم گرفت و بدون اشاره به اين مطلب، كار را ادامه داديم. 

مي شود  دقيق ميسازد را ملتها زندگي و ما زندگي كه اجتماعي تحوالت شكلگيري جزئيات در آدم وقتي
مي توانست هرگز رخ ندهد يا طور ديگري رخ دهد. به همين خاطر به نظر كه رويدادهايي چه كه مييابد در
و در همين جاست كه اين يادداشت ها شايد به درد باشد داشته محتومي آينده نيز كادرها جنبش نميرسد
و ديگران تا چه حد در شكل گيري اين من رفتار هر يا حرف هر كه ميدهد نشان جزئيات به چون بخورند.

جنبش و موفقيت يا شكست آن نقش دارد.

انجمن  دست  به  فرم،  و محتوا آن با تاريخي، مقطع اين در آبادگران» «پيام ويژنامه انتشار ترديد، بدون
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مي بينيم كه  اما گذاشت. خواهد مهمي تأثير كادرها جنبش و كادرها دفتر سرنوشت در ساختماني شركتهاي
چقدر ساده مي توانست هرگز منتشر نشود.

و  آن، صفحهبندي ترتيب حفظ بدون آمده، نشريه صفحه هشت در كه مقاله هشت بعد، به جا اين از خوب
پي دي.افي يا صفحه متن ميشود. نقل ادامه در انتخابات خصوص در انجمن بخشنامههاي و شعارها حذف با

مي توانم نقل كنم. در اين زمينه هنوز تصميمي نگرفته ام. بندي شده آن را هم

معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران
 در فعاليت هاي شركتي و انجمني

نظريه  را صرف  فكري عظيم خود  ايران، كه تالش  معاصر  و سرشناس ترين فالسفه  پرتالشترين از يكي

و وضع بلوغ كه است اين مهم بسيار «مسأله ميكند: ادعا است، كرده ايران انحطاط خصوص در پردازي

اجتماعي ما هنوز به جايي نرسيده كه بتواند دستگاه مفاهيمي را در اختيار ما بگذارد تا با آن دستگاه مفاهيم

پيچيده آن را فهم كنيم.»۱ اين ادعاي بزرگي است. با اين  وجوه و ببينيم را مشكالتمان و بحرانها بتوانيم

و دومين دوره هيأت بيست انتخابات برگزاري مناسبت به كه نوشتاري، بسته اين نوشتههاي تك تك همه،

ميكنند: توصيف جلوه هاي متنوعي دنبال را هدف يك ميشود، منتشر ساختماني شركتهاي انجمن مديره

و تالش براي معرفي بسيار اجمالي ما «انجمني» و «شركتي» فعاليتهاي در موجود مشكالت» و «بحرانها از

آن ها را. اين ادعا حل راه هم و ميگذارد ما اختيار در را مشكالت اين فهم امكان هم كه مفاهيمي» «دستگاه

ادعا ها ثابت شود، آشكار خواهد شد كه طي يك دهه اين از ادعاي قبلي هم بزرگ تر است. اما اگر درستي

مي توان اميدوار بود  پس است. رسيده بلوغ از درجهاي چه به ما اجتماعي وضع ادعا، دو اين بين فاصله

كه طي يكي دو دهه  آينده از پس حل اين مشكالت نيز برآئيم و براي نبرد با مشكالت بزرگتر آماده شويم.

در  ويژه به ساختماني، شركتهاي انجمن مديره هيأت انتخابات در وسيع و فعال مشاركت ضرورت

ضروري و مهيا را كشور آتي سرنوشت خلق در خصوصي بخش وسيعتر مشاركت كه نو، عصري آستانه

اگر خانه در باشد: مخاطبان فهم گرفتن كم دست بسا چه آن تكرار كه است بديهي آنقدر است، ساخته

اين انتخابات برگزاري خاطر به آمده دست به فرصت در بتوان اگر اما است. بس حرف يك است كس

ميتوان اطمينان با است. هنر باشد، داشته ديگري حالوت كه زد نو حرفي انجمن مديره هيأت دوره

سوابق اگر حتي بود، خواهد نو حرف ما براي شد، خواهد تقديم نوشتاري بسته اين در كه نكاتي گفت

باشد: داشته امتداد باستان يونان عقلگراي تمدن تا آنها

و انجمني رايج در انواع مجامع تصميم گيري در ايران شركتي رفتارهاي مخربترين از برخي نوشتهها، اين در

و در ادامه، قواعد عقلي اين رفتارها، همراه با ميشود آسيبشناسي و تشريح - نمونه عنوان به فقط امروز-

تبيين فلسفي آن ها، معرفي خواهد شد.

و  «قانون» بين تمايز قوانين، خلق عقلي رويههاي به مربوط اوليه مفاهيم تشريح پي در تا ميشود تالش

«شبه قانون»  تشريح شود تا علت بنيادين قانون ستيزي در ميان جوامع قانون ستيز كشف و آشكار گردد.

و  شركتها مديران تا ميشود معرفي قواعد اين با بيشتر آشنايي براي الزم منابع همچمين نوشتهها، اين در

مسؤالن انجمن ها بتوانند به سادگي از اين منابع بهره مند شود.

بسته نوشتاري نيز به تالش هايي كه طي يكي دو سال اخير براي ترويج اين قواعد در ايران  اين پاياني بخش

صورت گرفته است خواهد پرداخت.

۲۴، تير ماه ۱۳۸۲ ۱. سيد حواد طباطائي. نشريه «نامه»، شماره
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و انجمن هاي آنان، كه در ساختن «شهر» پيشتاز  مهندسان ساختماني، شركتهاي كه بود دلخوش ميتوان

و قوانين عادالنه ناظر بر قواعد ميتواند كه آزادي و مستقل انسان معناي به - «شهروند» ساختن در هستند،

«جامعه» خود را خلق كند- نيز پيشتاز باشند.

مقاله صفحه اول
در هر زمان فقط يك موضوع

اين  در آن از جنبههايي كه پارلمان»- عام «قانون يا پارلمان» عرفِي «قانون از قاعده نخستين حاليكه در
مطرح شد پيشنهادي «وقتي است: كرده مقرر ميالدي ۱۵۸۱ سال از - شد خواهد معرفي نوشتاري بستهي
توافق عمومي با شود مطرح ديگري پيشنهاد آنكه از قبل يا، شود، تكليف تعيين رأي اخذ طريق از بايد
جورج نوشته انگلستان، پارلمانهاي عرف و قانون رساله يا پارلمان. «قانون (كتاب شود» گذاشته كنار مجمع
از بعد عضوي هر و نميشود رعايت قاعده اين ما، تصميمگيري مجامع انواع در هنوز اما ،(۱۶۸۹ پتيت،
را حق اين و كند بيان ميخواهد كه چه هر ميداند خود حق نوبت، گرفتن بدون بسا چه و نوبت، گرفتن
جريان در شود، مطرح هم مشخصي موضوع بحث، ابتداي در وقتي حتي نتيجه، در ميداند! بيان آزادي عين
زمان چندين هم و ميشود مطرح مختلف افراد سوي از اصلي موضوع با بيارتباط موضوعهاي مذاكره،
شوت بخواهد كه جهتي هر به را موضوعي هر وقت هر هركس، و است سرگردان بازي ميدان در موضوع

ميكند!

و كميتهها انواع در كانونها، در نمايندگان مجامع در شركتها، و انجمنها عمومي مجامع در كه كساني تمام
حكومتي يا تصميمگيري شوراهاي انواع در و انتخابي، سازمانهاي و شركتها مديريتي و اجرايي بوردهاي
وقت اتالف بيقاعده، بازي» «شبه اين پيامد ابتداييترين هستند. آشنا مشكل اين با كردهاند شركت غيرحكومتي
فراتر بسيار مديريت دانش قلمرو از آن خسارتبار پيامدهاي اما است، اثربخشي و كارآمدي سقوط و نيرو و

بگيرد. قرار تأمل مورد بيشتر كه دارد ارزش و ميرود

بي قاعدگي پيامدهاي
پيچيده قانون  نسبتًا قواعد با ناآشنايي دليل به شايد دارند، را نيتها پاكترين كه كساني از بسياري بسا چه
و كشمكش هاست و، به چالشها همين وجود گروهي فعاليت خاصيت كه باشند باور اين بر پارلمان عرفي
و خوش صبور افراد اين انجمني هر در معموًال كشد. هندوستان جور خواهد طاووس كه هر معروف، قول
مي كنند تا شعله لرزان انجمن روشن باقي تحمل را بيقاعدگي از ناشي دشواريهاي و ناماليمات تمام نيت،
بماند. اما بديهي است كه چنين انجمن هايي قادر نخواهند شد هزاران هزار عضو بالقوه را چنان جذب كنند
و تك تك اعضاء در فرايند خلق آن تصميم به  باشد اعضاء اكثريت اراده واقعي تبلور انجمن تصميم هر كه
اين ها مهم تر، در جريان تبلور اراده اكثريت، حقوق اقليت، همه از و باشند، كرده مشاركت مستقيم صورت

حقوق غائبان، حقوق افراد و حقوق تمام اين ها با هم، به شكل متوازن و عادالنه رعايت شده باشد.

تبديل  و لذت بخش  مفرح «بازي» يك به را گروهي تصميمگيري پارلمان عرفي قانون قواعد حاليكه در
شدهاند، آشنا عرفي صورت به قواعد اين با آنها مردم كه جوامعي در دليل، همين به جمله، از و ميكند،
مي گيرد، اعضاي انجمن هاي ايراني حتي از شركت در مجامع ساالنه خود نيز ابا شكل ميليوني انجمنهاي
و چه به صورت غيررسمي به آئيننامه، طريق از و رسمي صورت به چه را تصميمگيري مسؤليت و دارند
مديره انجمن ها نيز چه بسا كه با رأي وكالتي اعضاء غائب هيأت اجالسهاي و واميگذارند مديره هيأت
به نصاب مي رسد. آيا تصميم هاي هيأت مديره چنين انجمن هايي مي تواند تبلور اراده اكثريت اعضاء باشد؟

نياز به سازمان يابي
۸۰ هزار روستا در پي فرايندهاي جهاني  با اين همه، شهرهاي چند ميليوني كه با جا كن شدن ساكنان حدود
شدن در دهه هاي اخير در نقاط مختلف كشور سر برآورده اند، مملو از اشخاص «منفردي» است كه تشنه 
حيرت  رشد كند. تأمين را آنان گوناگون اجتماعي نيازهاي تا هستند جديد «جماعت»هاي به سازماندهي
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مي گذارد. در نتيجه،  نمايش به نيز را نيازها اين از جلوهاي جمله، از عاشورا، ايام در عزاداري هيأتهاي انگيز
و به ثبت رسيده سنتي انجمنهاي بر حاكم بستهي و متصلب ساختارهاي كرد، پيشبنيي ميتوان راحتي به
و اين انجمن ها بايد آورد نخواهد دوام ميپندارند، خود رقيب غلط به را، جديد انجمنهاي شكلگيري كه
و تشكيل كنوانسيون (مجامع نمايندگان) را براي سازماندهي به انجمن هاي چند ده اتئالف اتحاد، روشهاي
و چند ميليوني را نيز سراسري سازمانهاي ايجاد به مربوط قواعد تمام پارلمان، قانون فرابگيرند. نفري هزار

در اختيار عالقمندان قرار مي دهد.

نخستين قاعده، نخستين گام
شد، نخستين قاعده ي قانون عرفي پارلمان، «در هر زمان يك  نشان خاطر نوشته اين آغاز در كه همانطور
و به اجرا در آمد. شد مقرر انگلستان پارلمانهاي در ميالدي بود، كه براي نخستين بار در سال ۱۵۸۱ موضوع»
و از طريق دههها طول در نيز آنها كه است ديگري قواعد مجموعهي مستلزم قاعده، يك همين رعايت اما
شدند. نوشته بعدي اين مجموعه با عنوان «قواعد ناظر خلق مرور به قبلي، طرح هيچ بدون و خطا و آزمون

بر پيشنهادهاي پارلماني» اجماالً  به معرفي اين قواعد مي پردازد.

مطلب داخل كادر صفحه اول، زير عكس روي جلد كتاب 

و عرف پارلمان هاي انگلستان»، كه در سال ۱۶۹۰  قانون رساله يا پارلمان «قانون عنوان با خود كتاب در پتيت جورج
و منتشر شده نوشته كتاب اين انتشار از پيش كه ميكند اشاره پارلماني منبع و اثر هفت و سي به شد، منشر ميالدي
بودند. اين كتاب كه در واقع يك راهنماي جيبي براي راحتي اعضاي پارلمان بود، از جمله متن كامل «ژورنال مجلس
عوام» را نيز به طور كامل نقل كرده است. اين ژورنال، نخستين بار در سال ۱۵۴۷ به ابتكار منشي مجلس عوام تهيه 
و رويه هاي قانون  قواعد از برخي ادامه، در شد. بدل مجلس قواعد و رويهها سوابق براي منبعي به و شد منتشر و
مي شود: تقديم ادامه در پارلمان» «قانون كتاب از نقل به عوام، مجلس در آنها شدن اجرايي تاريخ و پارلمان عرفي

• يك موضوع در يك زمان، ۱۵۸۱.
• تناوب بين نقطه نظرات مخالف در تخصيص صحن. ۱۵۹۲
الزام به اينكه رئيس هميشه رأي منفي را هم اخذ كند. ۱۶۰۴

• نزاكت و پرهيز از بدگويي در مذاكره. ۱۶۰۴
• محدود ساختن مذاكره به مزاياي موضوع در دست بررسي. ۱۶۱۰

• تفكيك موضوع. ۱۶۴۰

۳ مقاله صفحه
قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني

مي شد تا  تشكيل يكبار سالي فقط بعد قرنها تا اما گرفت شكل ميالدي دوازدهم قرن در انگلستان پارلمان هرچند
پيام  هاي ناخوشايند مجلس را به نداشت جرأت پارلمان سخنگوي حتي دوران، اين در كند. تعيين را خراج ميزان

گوش پادشاه برساند، چرا كه جانش به راستي در خطر قرار مي گرفت.
كرسي  تا كشان كشان را او ميشود، انتخاب عوام مجلس سخنگوي وقتي هم هنوز كه است سابقهاي چنين به توجه با
برميگردد پارلمان اوليه دوران به رسم اين سابقه انگلستان پارلمان سايت وب نوشتهي به ميكشند. دوش به رياست

بگيرد. عهده بر را مجلس را سخنگويي نقش نداشت جرأت پادشاه ترس از كس هيچ كه
و ضرورت تدوين قواعدي گرفت باال عوام مجلس در اجتماعي تضادهاي بازتاب كه بود ميالدي شانزدهم قرن در
و به اين ترتيب، در سال ۱۵۸۱ قاعده «در هر زمان فقط يك موضوع» به شد احساس بيشتر مجلس اداره براي
عنوان نخستين قاعده قانون پارلمان به رسميت شناخته شد. با اين همه، اين وظيفه سخنگوي مجلس بود كه پس
و براي تصويب از  كرده صورتبندي پيشنهادي قالب در را مذاكرات جمعبندي مخالف، و موافق نظرات استماع از

طريق اجماعي عمومي تقديم صحن كند.
و زمان كافي براي مذاكرات در اختيار بود، روش اوليه براي اداره جلسه بر  بودند محدود و ساده موضوعها وقتي تا
و مسائل تنوع و اجتماعي مناسبات شدن پيچيدهتر با اما ميكرد. كفايت موضوع» يك زمان هر «در قاعده اساس
و بعضي از كاركردهاي پارلماني در موقعيت هاي شد پيچيدهتر نيز پارلماني پراكتيس بحث، مورد موضوعهاي تكثر
و در اين مرحله از شد احساس كاركردها آن شناخت براي مفاهيمي خلق ضرورت كه ميشد تكرار آنقدر مشابه،

تاريخ تكامل قانون پارلمان بود كه مفهوم «پيشنهادهاي پارلماني» ساخته شد.
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روند ساخت پيشنهادهاي پارلماني
يكي از نخستين پيشنهادهاي پارلماني كه در جريان عمل ساخته شد، پيشنهاد «تفكيك موضوع» بود. صفحه ۱۶۹ 
مي نويسد: «اگر موضوع مورد بحث از بيش از يك بخش  عوام مجلس ژورنال از نقل به پارلمان» «قانون كتاب
مي توان پيشنهاد داد كه همان ديگر، بخش نه و هستند، بخش يك موافق اعضاء كه برسد نظر به و شود، تشكيل
شود: مثل ۲ دسامبر ۱۶۴۰ كه بحث در خصوص انتخاب دو شواليه به دو تقسيم موضوع چند يا دو به موضوع

موضوع قسمت شد».
مي توان تصور كرد كه وقتي سخنگوي مجلس جمعبندي مذاكره در خصوص يك موضوع را براي اخذ رأي  نيز
است، بعضي از اعضاء تمايل داشته اند كه برخي از عبارت متن پيشنهاد را كم يا زياد كنند. ميداده ارايه صحن به
و به همين ترتيب، با است شده مطرح اصالح» «پيشنهاد مفهوم پارلماني، كاركرد اين تكرار با و صورت، اين در
آن ها، مثل از برخي و شد پرداخته و ساخته پارلماني پيشنهاد بيشتري هرچه تعداد پارلماني، پراكتيس شدن پيچيدهتر

«كفايت مذاكره» و «تشكيك  آراء»،  از زمان انقالب مشروطه به ادبيات پارلماني ما نيز راه يافت.
جهان  سراسر در پارلماني مرجع جامعترين و معروفترين كه رابرت»، «دستورنامه كتاب دهم ويرايش حاضر، حال در
است. كرده فهرست را پارلماني پيشنهاد ۸۶ است، شده ترجمه زبان يك و سي به - فارسي زبان احتساب با - و است

نظام رتبه بندي پيشنهادها
- يعني  پارلماني پراكتيس در مفهومي ابزار اصليترين كه دريافت ميتوان شده ارايه اجمالي توضيحهاي به توجه با
- پيشنهادها هستند. هر عضوي فقط از طريق به كار بردن پيشنهادهاي دموكراتيك گروهي تصميم اخذ روند در
مي تواند مقصود خود را در هر مجمع تصميم گيري بيان كند. دارد، مشخصي و دقيق كاركرد كدام، هر كه پارلماني
پيشنهادهاي پارلماني در واقع كليدي ترين مفاهيمي هستند كه زبان مشتركي را در اختيار بازيگران بازي دموكراسي
كه، دست  است آن مستلزم پارلماني پيشنهاد هر شناخت همه، اين با بگويند. سخن يكديگر با بتوانند تا ميدهند قرار
كم هشت خصوصيت استاندارد هر پيشنهاد شناخته شود. يكي از اين خصوصيات، اولويت يا رتبه بندي مجموعهي

پيشنهادهاي پارلماني نسبت به يكديگر است. 
مي دهد- در دست بررسي باشد. در  قرار مجمع برابر در را جديد موضوع يك كه «اصلي»- پيشنهاد يك كنيد فرض
اين موقع، يك پيشنهاد اصالح براي افزودن يا خط زدن عباراتي از متن پيشنهاد اصلي در دست بررسي در دستور
مي توان براي رعايت اصل «در هر زمان فقط يك موضوع»، پيشنهاد اصلي را موقتًا كنار گذاشت  يعني، بود. خواهد
و بعد از تعيين تكليف پيشنهاد اصالح، دوباره به سراغ پيشنهاد اصلي رفت. داد قرار بحث مورد را اصالح پيشنهاد و
ب، از نظر كاركرد، به گونه اي باشد و الف پارلماني پيشنهاد دو رابطه وقتي گفت: ميتوان فوق مثال به توجه با
مي شود گفته گذاشت، كنار موقتًا را الف و كرد مطرح را ب پيشنهاد بشود است، بررسي دست در الف وقتي كه
ب پيشنهاد از الف پيشنهاد برعكس، و، ميافتد جلو آن از و دارد بيشتري اولويت الف پيشنهاد از ب پيشنهاد كه

اولويت كمتر ي دارد و از آن عقب مي افتد.
و  ميپذيرد صورت پارلماني پيشنهاد ۸۶ با استفاده از پارلماني  پراكتيس  شد، در حال حاضر  گفته كه همانطور
اين پيشنهادها نسبت به هم داراي اولويت هاي مشخصي هستند كه در كل، «نظام رتبه بندي» پيشنهادهاي پارلماني
اين  با  بايد  قاعده ي «در هر زمان فقط يك موضوع»،  براي رعايت  و هر عضوي در مجمع  ميدهند. تشكيل را
و مجاز بيان مناسب پيشنهاد يك از موقع به استفاده با را خود منظور و باشد آشنا پارلماني پيشنهادهاي خصوصيت

كند. در غير اين صورت، پيشنهادش خارج از دستور خواهد بود و حق طرح آن را نخواهد داشت.

ساير خصوصيات توصيفي پيشنهادها
هر پيشنهاد پارلماني مشخص، كاربرد مشخصي دارد. همچنين، براي رعايت قاعده «در هر زمان فقط يك موضوع»، 
و برخي  هستند مذاكره قابل پارلماني پيشنهادهاي از برخي كرد. مطرح زماني هر در نميتوان را پيشنهادي هر
و برخي با دو سوم ميرسند تصويب به آراء اكثريت با برخي نيستند. برخي و هستند اصالح قابل برخي نيستند.

. . . آراء

امتياز)  (حق پتنت اداره در شاهد- يك عنوان به - كه هستند پيچيده آنقدر پارلماني پيشنهادهاي بر ناظر قواعد بله.
شكل ممكن سريعترين و سادهترين به را قواعد اين تا است رسيده ثبت به اختراعي دستگاه دهها آمريكا متحد اياالت

دهد. نشان را مسأله بودن جدي و مهم بتواند اجمالي اشارات اين كه باشد بياورد. كاربران ياد به
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۴ صفحه
قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني

يكي از پيشنهادهاي پارلماني «تعليق قواعد» است: وقتي مجمعي بخواهد در جريان نشست خود كاري 
مي تواند  نباشد، كار آن انجام به قادر خود، عادي قواعد از قاعده چند يا يك نقض بدون كه دهد انجام
البته، تصويب اين پيشنهاد به دو سوم آراء نياز خواهد برساند. تصويب به را قواعد» «تعليق پيشنهاد
داشت. با اين همه، بعضي از قواعد حتي با اجماع عمومي كل اعضاي يك سازمان نيز قابل تعليق نيستند.
مي دهد كه  اجازه كه قاعدهاي مانند هستند، پارلمان قانون زيربنايي اصول تجسم كه «قواعدي جمله از

در آن واحد فقط يك پيشنهاد مورد بررسي قرار بگيرد.»

اساس  بر كه است قاعدهاي پارلمان قانون قاعده نخستين كه شد نشان خاطر نوشتاري بسته اين بخش نخستين در
حتي كل كه ميكنيد مالحظه حاال بگيرد. قرار بررسي مورد بايد موضوع يك فقط زمان هر در مجمع يك در آن

درآورند. تعليق حالت به را قاعده اين نيستند قادر هم عمومي اجماع با سازمان يك اعضاي
و نيز مجموعه ي قواعدي كه حافظ اين اصول هستند، حتي با پارلمان قانون زيربنايي اصول كلي، طور به
اجماع عمومي كل اعضاي يك سازمان نيز قابل تعليق نيستند. حاال نوبت طرح اين سؤال است كه اصول زير

بنايي قانون پارلمان چيست و كدام قواعد قانون پارلمان و چگونه از اين اصول حفاظت مي كنند؟

اصل اول
مهم ترين اصل قانون پارلمان حاكي از اين است كه قواعد قانون پارلمان بر رعايت دقيق حقوق متوازن: و نخستين

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

• اعضاي منفرد،
و • غائبان،

• تمام اين ها با هم،
مبتني هستند.

پراكتيس  روندهاي تمام كه پارلمان، قانون قواعد مجموعه اينكه اما است، ساده نظري سطح در اصل اين بيان
اعضاي اقليت، اكثريت، حقوق حال، همه در كه، باشند شده تنظيم چنان دادهاند، پوشش استثناء بدون را پارلماني
بيجهت نيست كارستان. است كاري انصافًا كنند، تأمين متوازن شكل به و هم با را اينها تمام و غائبان منفرد،
معناي كسب و مشورتي مجمع يك در مذاكرات مديريت براي ميگويد قواعد اين مورد در جفرسون توماس كه
كتاب پيشگفتار ۱۴ (صفحه نيست شده شناخته ما براي نظيرش كه شدهاند ساخته خردمندانه چنان آن، حقيقي

جفرسون). توماس راهنماي

موافقت كل و عمومي اجماع با حتي نتيجه در و هستند اصل اين حافظ پارلمان قانون قواعد كدام اينكه درك براي
ميشود: ارايه نمونه چند نميشوند تعليق هم سازمان يك اعضاي

حقوق فرد
از  شود. موضوع يك خصوص در مجدد رأيگيري خواهان آراء» «تشكيك پيشنهاد طرح با دارد حق عضوي هر ●

است. تعليق غيرقابل ميكند، دفاع فرد حق از قاعده اين كه آنجا
مي كند. در نتيجه دفاع فرد حقوق از نيز قاعده اين شود. مجمع شدن غيرعلني خواهان دارد حق عضوي هر ●

نه اكثريت،  بلكه حتي كل اعضاء هم نمي توانند با اتفاق آراء اين حق را از فرد سلب كنند.
● هر عضوي حق دارد درخواست رأي گيري با ورقه را پيشنهاد كند. از آنجا كه اين قاعده نيز از حق فرد 

دفاع مي كند حتي با اجماع كل اعضاي سازمان نيز غيرقابل تعليق است

حقوق اقليت
آئيننامه وقواعد يك سازمان مشخص طور ديگري مقرر  كه صورتي در و پارلمان، عرفي قانون قواعد طبق ●
و هر بار ده دقيقه صحبت بار دو روز يك طول در موضوع يك مورد در دارد حق مجمع عضو هر باشد، نكرده
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كند. بنا بر اين رأي گيري در خصوص هر موضوع در دست بررسي فقط موقعي مجاز است كه تمام اعضاي 
- دو بار در باره آن موضوع صحبت كرده باشند. اين حق با «پيشنهاد  تمايل صورت در - مجمع در حاضر
- به حاضر اعضاي سوم دو نه و - مؤخذه آراء سوم دو با بايد پيشنهاد اين اما ميشود. سلب مذاكره كفايت»
مي كند در نتيجه نمي توان شرط تصويب دفاع اقلبت حقوق از كه است قواعدي از نمونه يك برسد. تصويب

پيشنهاد كفايت مذاكره را با اجماعي عمومي به اكثريت يا كم تر تغيير داد.

حقوق غائبان
● اصالح تمام قواعد ناظر بر خود سازمان- اعم از اساسنامه/آئين نامه يا دستورنامه (كه در نوشته هاي بعدي 
استثناء مستلزم اخطار قبلي است. يعني بايد در بدون است) شده داده توضيح آن مورد در نوشتاري بسته اين
و از طريق دستور جلسه قبلي به اطالع تمام اعضاء رسانيده شده باشد. يا حتمًا باشد شده اعالم قبلي مجمع
مي كند تضمين قاعده اين شود. ارسال سازمان اعضاء كل براي آن فراخوان و مجمع دستوركار با همراه بايد
و دستورنامه آئيننامه اصالح پيشنهاد از نبودهاند مجمع در حضور به قادر يا مايل دليل هر به كه اعضايي حتي
البته، حتي در اين صورت نيز اصالح قواعد ناظر بر خود سازمان مستلزم دو سوم آراء مؤخذه يافتهاند. اطالع
مي كند، كل سازمان نيز دفاع غائبان حقوق از قاعده اين كه آنجا از بود. خواهد حاضر) اعضاي سوم دو نه (و

نمي تواند آن را تعليق كند.
اساسنامه/آئينننامه  وقتي حقوقي، شخصيت هر كلي طور به و انجمن سازمان، جمعيت، شركت، هر اعضاي ●
تصميم گيري خود را مشخص سازند. در هر زمان كه مجمع از مجمع مي كنند، بايد نصاب امضاء را خود
نصاب) غيرقانوني به مجمع رساندن براي موارد برخي (جز كند اتخاذ كه تصميمي هر شود، خارج نصاب

است. اين قاعده چون از حقوق غائبان دفاع مي كند غيرقابل تعليق است

قانون پارلمان به مثابه شاخه اي از حقوق
مي كنند در نتيجه قابل تعليق  دفاع پارلمان قانون اصول از اصل يك از شد، ذكر كه قواعدي از نمونه چند
- يك شاخه از دانس حقوق است جفرسون توماس قول به پارلمان- عرفي قانون چگونه كه ميبينيد نيستند.
و بر مبناي عقل تبيين شود. در غير اين صورت، در غياب تبيين فلسفي فلسفي تفكر طريق از بايد آن قواعد و
و نه دموكراسي. اين موضوع است آشوب و استبداد تداوم ميدهد رخ عمل در كه آنچه پارلمان، قانون قواعد

در نوشته بعدي اين مجموعه بررسي شده است.

۵ صفحه
رئيس مستبد و رئيس غيرمستبد

 ۱۵۸۱ سال در كه پارلمان عرفي قانون قاعده نخستين كه شد گفته نوشتاري بسته اين از بخش نخستين در
دست در بايد موضوع يك فقط لحظه هر در تصميمگيري مجمع يك در كه ميكند مقرر آمد در اجرا به
پيشنهادهاي مجموعه قاعده، همين رعايت براي چطور كه داد نشان نوشتهها اين دوم قسمت باشد. بررسي
بايد - منطق قواعد به شبيه تقريبًا - آنها دروني قواعد و شوند رتبهبندي عقلي تفكر اساس بر بايد پارلماني
مبناي بر واقع در قواعد اين تمام كه شد داده نشان سوم قسمت در شوند. تبيين و استناج عقلي روش به
دانشحقوق تبيين از شاخهاي مثابه به را پارلمان قانون جوهر و ماهيت كه شدهاند تبيين و استدالل اصولي
را كه قواعدي و اصول اين نميتوانند نيز ملت يك احاد كل و سازمان يك اعضاي كل نتيجه، در ميكنند.

كنند. تعليق - موقت صورت به حتي - هستند اصول اين حافظ
بسته نوشتاري مطرح شد تا چه حد اين مقدمه در كه ادعايي دومين دريابيم تا است كافي هم جا همين تا
و نشان بپاشند نور بودهايم آن در كه ظلماتي بر ميتوانند كه ميشويم آشنا مفاهيمي با است: حقيقت به مقرون
بي قانوني محض در ما حقوقي اشخاص و گروهها جماعتها، شركتها، جوامع، سراپاي چطور كه دهند
ُمر قانون طبق ميكنيم تصور كه اينجاست فاجعه اما دارد. جريان خودرأيي و استبداد جا همه و ميكنند عمل
مي شود! براي آنكه كوچكترين ترديدي در اين زمينه باقي نماند، در اين قسمت، نقش رئيس در عرف عمل

پارلماني خودمان را با نقش رئيس در قانون عرفي پارلمان مقايسه مي كنيم.

گرفتن؟  صحن يا دادن نوبت



۱۱۶

نظام  «قواعد عنوان با پيش سالها كه است كرده كتابي ترجمه صرف را خود عمر از سالياني سطور اين راقم
زودي منتشر به رابرت» «دستورنامه عنوان با كتاب اين فارسي ترجمه است. شده ترجمه عربي به دموكراسي»
در مترجم تجربه نقل اما كرد. خواهد معرفي را كتاب اين نوشتاري، بسته اين از قسمت ششمين شد. خواهد
را غيرمستبد رئيس و مستبد رئيس بين تمايز خوبي به گرفتن صحن و دادن نوبت مفهوم دو بين تمايز درك

ميدهد. نشان
اصطالح از كند، مطرح مجمع در را پيشنهادي عضوي است قرار جا هر صفحهاي، ۸۰۰ كتاب اين طول در
است، عضو يك كردن صحبت براي الزم شرط صحن» «كسب حاليكه در اما است. شده استفاده صحن» «كسب
رئيس پارلماني پراكتيس از بخش اين به كند. تأييد را عضو صحن» «كسب اين بايد نيز رئيس نيست. كافي شرط
دو اين هستيم. مواجه جديد پارلماني اصطالح دو با ما ترتيب، اين به ميشود. گفته صحن» «تخصيص مجمع،
دارند؟ فرقي چه نوبت» «دادن و نوبت» «گرفتن با يعني ميبريم، كار به مورد اين در ما كه مفهومي دو با اصطالح

معاني «صحن»  در قانون عرفي پارلمان
 (Floor) «فلور» اصطالح برابر در طلبان، مشروطه ذوقي خوش با سو، اين به مشروطه انقالب از كه «صحن»،

است،  در قانون عرفي پارلمان سه معناي متمايز دارد: جعل شده
● محل گردآمدن اعضاي يك مجمع

● مجموعه اعضاي حاضر در يك مجمع
● حق انحصاري شنيده شدن در مجمع

«صحن» در عرف پارلماني ما شناخته شده است. اما معناي سوم مغفول مانده است. اصطالح نخست معناي دو
اين نكته بسيار ظريفي است كه علت آن در پايان همين نوشته آشكار خواهد شد.

و نه از  ميشود صحبت شدن» «شنيده انحصاري حق از «صحن»، اصطالح سوم معناي در كه داريد توجه
حق انحصاري «صحبت كردن» . بين اين دو مفهوم تمايز بسيار مهمي وجود دارد كه شرح آن از حوصله اين

نوشته خارج است. 
را  «صحن» عمًال مينشيند، و ميدهد خاتمه را خود نطق مذاكره، جريان در عضوي وقتي پارلمان، عرفي قانون در
كرده صحن» «كسب دهد، قرار مخاطب را رئيس و برخيزد ديگران از قبل كه ديگري عضو هر و ميكند واگذار
اگر و كنند كسب چابكي و سرعت با را شدن» شنيده انحصاري «حق يا را، «صحن» بايد اعضاء اين، بر بنا است.
قانونيت عضو به صحن» «كسب صرف همه، اين با است. كرده كسب هوا روي را صحن ديگر عضو بجنبند، دير
بازي از مشخص وضعيت آن در او، نظر مورد پارلماني پراكتيس يا او، پيشنهاد بلكه كند. صحبت كه نميدهد
اما تشخيص كند. صحبت بتواند تا باشد پارلمان قانون قواعد طبق بايد يعني باشد، دستور» «در بايد پارلماني،
است. رئيس عهدهي بر نه، يا دارد قانونيت پارلماني مشخص عمل يك انجام براي عضو، صحن» «كسب اينكه
كسب صحن اگر و است. كرده صحن كسب مقصودي چه براي عضو كه شود مطلع بايد رئيس خاطر، همين به
باشد، دستور» «در لحظه آن در جاري پراكتيس بر ناظر قواعد مجموعهي چارچوب در مقصودش براي عضو

ميدهد. تخصيص عضو آن به را صحن و ميكند تأييد را عضو صحن كسب قانونيت رئيس
از اعضاء كنيد: مقايسه ما پارلماني عرف در گرفتن نوبت و دادن نوبت شده ساده روند با را پيچيده فرايند اين
«ميدهد». نوبت بخواهد كه عضوي هر به خود تشخيص به نيز رئيس و ميكنند. نوبت» «تقاضاي رئيس جناب
براي تسهيل و خود اختيار به مجمع كه بگوييم ميتوانيم است؟ كرده كسب كجا از رئيس را دادن» «نوبت حق اين
را به حق اين ضابطه كدام طبق رئيس اما خوب. بسيار است. كرده تفويض رئيس به را حق اين مجمع امور
اساس تشخيص بر رفتار اين آيا داد. تشخيص خودش كه را كس هر است: روشن پاسخ ميكند؟ اعضاءتفويض
كردن صحبت كند، عمل دلبخواهي صورت به آن رئيس كه مجمعي در آيا و نيست؟ رأي استبداد عين شخصي

نيست؟ شوخي قانون رعايت از

شطرنج بازي برره اي
بود.  آن ها گذاشته  خود عهده بر را سنا و مجلس آئيننامههاي تدوين آمريكا، متحد اياالت اساسي قانون
جفرسون، توماس اما بود. كرده تفويض مجلس رئيس به را اختيارات قبيل اين نيز سنا مجلس اوليه آئيننامه
و در همانجاست كه با اشاره به قانون است. استبداد عين اين ميگويد: آمريكا سناي مجلس رئيس نخستين

نمي  توان يافت. را نظيرش كه شده ساخته خردمندانه آنقدر قانون اين ميگويد: انگلستان پارلمان عرفي
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شد، پيچيده ترين بخش از قواعد قانون پارلمان، قواعد ناظر بر پيشنهادها هستند كه  داده توضيح كه همانطور
شطرنج به ما مجامع اداره خاطر همين به و نيستند رويت قابل شطرنج مهرههاي حركت بر ناظر قواعد مثل

«شب هاي برره»  شبيه است! بازي «برره اي ها» در سريال تلويزوني

۶ صفحه
نصاب در قانون و نصاب در «شبه قانون» 

است: تعداد  نصاب مفهوم هستند، آشنا آن با اجتماعي فعاالن تمام تقريبًا كه پارلماني مفاهيم از يكي
اعضاي داراي رأي كه بايد در يك مجمع حاضر باشند تا كار ها به شكل قانوني انجام شود. بسيار خوب،
است: ساختن نصاب به اشكال غيرقانوني  ساده مسأله اين براي ما حل راه چه؟ نشد حاصل نصاب اگر اما
و سرانجام با هر تعداد كه آمدند. كمتر، تعداد با ديگر فراخواني به دعوت قانوني، صورت به يا مختلف،

مي  گويد؟ حكم جلب به مجمع به صورت تحت الحفظ! چه زمينه اين در پارلمان عرفي قانون
۴۰ كتاب كه به و سياق كتاب «دستورنامه رابرت»، دو قسمت از بخش سبك با آشنايي براي و ادامه در

مي شود: موضع ساده اي مثل نصاب پرداخته است نقل

قواعد راجع به نصاب
مي كند، تعداد  تصويب ارتباط اين در كه مقرراتي و سازمان به بسته تشكيلدهنده نصاب. اعضاء تعداد
انجمن هاي بيشتر  مي شود،  بحث ادامه در كه همانطور باشد. متفاوت ميتواند نصاب تشكيلدهنده اعضاء
مي كنند، اما اگر چنين مقرراتي موجود نباشد، حد نصاب، مشخص آئيننامه در را خودشان نصاب داوطلبانه

طبق قانون عرفي پارلمان، به شرح زير است:

۱) در نشست هاي توده اي، حد نصاب صرفًا تعداد افراد حاضر در هر زمان است، زيرا آنان كل اعضاء را در 
آن زمان تشكيل مي دهند.

و  الزامي ساالنه عضويت حق آنها در كه انجمنها بعضي و كليساها از بسياري مانند سازمانهايي در (۲
و قابل اتكاء نيست، نصاب در هر نشست جدي كلي طور به اعضاء نام ثبت و ندارد وجود اجباري

عادي يا دعوت شده، از كساني كه حضور مي يابند تشكيل مي شود.
۳) در يك گروه از نمايندگان، مانند يك كنوانسيون، نصاب اكثريت اعضائي است كه به عنوان شركت كننده 
ثبت نام كرده اند، صرف نظر از اينكه چه تعداد عزيمت كرده باشند. اين رقم ممكن است با تعداد منتخبان

يا منصوبان تفاوت فاحشي داشته باشد. 
ثبت شده كه آئيننامه اش حد نصاب را مشخص نكرده باشند،  عضويت با ديگر مشورتي مجمع هر در (۴

نصاب اكثريت كل اعضاء است.

انجمن هاي داوطلبانه كه عضويت ثبت شده دارند، براي انجام كارهايشان، به طور كلي نيازمند مقرراتي 
كم تر از اكثريت كل اعضاء- را تعيين كنند.  خيلي كوچك- نسبتًا نصاب يك كه هستند خود آئيننامههاي در
ميشود. گاهي نصاب ممكن ندرت به نشست يك در اعضاء اكثريت به رسيدن سازمانهايي چنين بيشتر در
و منجر به سردرگمي خواهد دارد اشكال نياز مورد رقم محاسبه روش اين اما ميشود؛ تعيين اعضاء درصد با
شد. حد نصاب بايد چنان تعدادي از اعضاء باشد كه منطقًا بتوان در مورد حضور آنان در هر نشست، به جز

در شرايط بسيار بد آب و هوايي يا شرايط استثنائي ديگر، حساب كرد. 

آئيننامهي يك  در نصاب به مربوط مادهي تغيير اگر آئيننامه. در نصاب ماده تغيير رويه خصوص در تذكر
در انجمن نصاب شود، حذف آئيننامه از قاعده آن آنكه محض به زيرا بود، مراقب بايد شود، ضروري انجمن
اعضاء ممكن اكثريت نصاب به رسيدن انجمنها از بسياري در و شد، خواهد تبديل اعضاء اكثريت به لحظه همان
جديد، نصاب گنجاندن و قدمي نصاب حذف همزمان، صورت به كه است اين مناسب رويه نتيجه، در شد. نخواهد

شود. گذاشته رأي به هم با و پيشنهاد موضوع، يك عنوان به
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جلب به مجمع
رويه اي  دارند،  را  به حضور  اعضاء خود  اجبار  قدرت  كه  مجامعي  ديگر  يا  قانونگذاري  تشكيالت  در 
است.  مجمع  به  پيشنهاد جلب  بگيرد،  قرار  استفاده  مورد  باشد،  الزم  اگر  نصاب،  براي كسب  مي تواند  كه
به مجمع در مي آورد. جلب  نشست به بازداشت تحت را غيرموجه غائب اعضاء كه است پيشنهادي اين

انجمن هاي داوطلبانه كاربرد ندارد.
ناظر بر  قاعدهاي بايد باشد، داشته وجود به مجمع جلب فرمان صدور ضرورت آنها در كه مجامعي
اعضاء اكثريت از كمتر ديگري تعداد يا پنجم، يك سوم، يك كه كند شرط و برسد تصويب به پيشنهاد اين
نصاب وقتي كنند. تصويب را به مجمع جلب دستور اقليت رأي با بتوانند تا باشند حاضر منتخب اعضاء يا
(۲۱) جلو ختم جلسه بر مبني پيشنهاد يك جز به ديگر پيشنهادهاي تمام از پيشنهاد اين باشد، نشده حاصل
حضور كسب هدف (با باشد حاصل نصاب كه بدهد را زماني در جلب صدور اجازه قاعده اگر ميافتد.
آراء اكثريت به شود، رتبهسنجي فوري تقاضاهاي با فقط بايد زمانهايي چنين در پيشنهاد آن بيشتر)،
بيابد. تجديد اجازه نبايد باشد، حاصل نصاب كه مادام شود، رد اگر و، داشت، خواهد نياز تصويب براي
مي كند، سپس نام غائبان را غائب حاضر را اعضاء منشي ميشود، صادر وقتي دستور جلب به مجمع
و تقاضاي عذر كرد. پس از اين، هيچ  بيان ميتوان را غيبت علت آنان از نمايندگي به - ميخواند دوباره
و به افسر انتظامات، رئيس پليس، يا ديگر ميشوند، قفل درها داشت، نخواهد را صحن ترك حق عضوي
و به مجمع كرده دستگير نداشتهاند غيبت براي موجهي عذر كه را غائباني كه ميشود داده دستور جلب افسر
مي دهد. وقتي اعضاء دستگير شده انجام منشي تأييد و رياست مقام امضاء با مجوزي با را كار اين او بياورد.
مي شود، و، طبق پيشنهاد، ممكن است شنيده آنان توضيح ميشوند، اتهام تفهيم جداگانه ميآورند، داخل به را
با يا بدون پرداخت وجه عذر آنان پذيرفته شود. تا عضوي مبلغ تعيين شده عليه خود را نپردازد، نمي تواند

رأي بدهد يا از رئيس براي هيچ كاري صحن بگيرد. 
نخواهد  دستور طبق عمومي، توافق با حتي پيشنهادي، هيچ شود، صادر به مجمع جلب دستور وقتي
اقدامات از گذشتن يا جلسه ختم پيشنهادهاي حال، اين با جلب. حكم به مربوط پيشنهادهاي مگر بود،
او نظر به كه كند گزارش جلب افسر آنكه از پس يا نصاب، حصول از پس جلب، حكم آن تحت بيشتر
تحت حكم اقدامات تمام به جلسه ختم بگيرند. قرار بررسي مورد ميتوانند رسيد، نصاب به نميتوان

ميدهد. خاتمه به مجمع جلب

۷ صفحه
دستورنامه و آئيننامه اساسنامه،

تا مفهومي بخشميكوشد اين شد. صحبت پارلمان» عرفي «قانون از نوشتاري بسته اين نوشتههاي طول در
شركتها، تمام چرا دهد توضيح و كند معرفي دارد تازگي فارسي زبان در پارلماني ادبيات براي كه را

دارند. نياز آن به تصميمگيري مجامع انواع كلي طور به و شوراها انجمنها، سازمانها،
و ساخته انگلستان در سال هزار به نزديك طي و ميشود شناخته پارلمان عرفي قانون عنوان به كه آنچه
و پرداخته ساخته عرفي صورت به و مرور به چون كه است انگلستان اساسي قانون همان واقع در شد پرداخته
و نيازي هم به مكتوب كردن آن نيافتند. سابقه اين قانون از يك سو هستند بلد را آن انگليسيها است، شده
به سنت اقوام انگلوساكسون ها مي رسد كه جزيره بريتانيا را فتح كردند، و از يك سو به تمدن يونان باستان.

و نظريه پردازاني  گرفتند شكل يونان شهرهاي دولت در بار نخستين براي دموكراسي حكومتهاي كه ميدانيد
مانند ارسطو در كتاب «قانون اساسي آتني ها» يا در كتاب «سياست» خود به طور مفصل در اين مورد به بحث

و در حكومت چهار  كردند تقليد يوناني دولتشهرهاي اساسي قانون از روميها بعدها پرداختهاند. تفلسف و
صد ساله امپراطوري روم بر جزيره بريتانيا بود كه تجربه آتني ها از طريق رومي ها با تجربه آنگلوساكسون ها
در امر حكومت با هم درآميخت. پرداختن به جزئيات اين درهم آميزي در شكل دهي به قانون عرفي پارلمان 

را به مورخان واگذاريم و به بحث خود برگرديم. 
همان  طبق را خود مهاجرنشينهاي يافتند، سلطه زمين كره از وسيعي بخش بر هفدهم قرن در كه انگليسيها
كه بعدها جديد قاره در انگليسي نشين مهاجر سيزده ميكردند. اداره و تأسيس انگلستان بر حاكم نامكتوب قواعد
در هر اينكه نبودند. مستثني قاعده اين از نيز آوردند وجود به را آمريكا متحد اياالت و كردند بلند استقالل علم
متحده اياالت فدرال حكومت شدن ساخته در و كرد طي را مسيري چه پارلمان عرفي قانون ايالتها، اين از يك
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قانون  كه شد سبب نيازي چه كه است مسأله اين به پرداختن مهم نكته است. تاريخ موضوع داشت نقشي چه
شود؟ مكتوب آمريكا متحده اياالت در بار نخستين براي پارلمان عرفي

«راهنماي» توماس جفرسون
«راهنما» ارايه  عنوان با جفرسون توماس را جديد قاره در پارلمان عرفي قانون از مكتوب روايت نخستين
به دادن  خاتمه  براي  بود،  كنگره  رئيس  و  جمهور رئيس معاون ۱۸۰۱ تا  سال هاي۱۷۰۷  كه طي  وي  داد. 
و قرائت هاي مختلف از قانون پارلمان در اياالت هاي مختلف كتاب «راهنماي» خود را تأليف كرد.  تفسيرها
و به ويژه براي آمريكا متحده اياالت در انتخابي سازمانهاي و انجمنها انواع گسترش و شكلگيري با اما
آمريكايي هاي غيرانگليسي تبار بود كه ضرورت بازنويسي قانون عرفي پارلمان به نحوي كه براي انجمن ها
و به اين ترتيب، كتاب هاي زيادي تأليف شدند كه آن بخش از قواعد قانون عرفي  شد احساس باشد مفيد

پارلمان را كه براي انجمن ها و شركت ها مناسب مي دانستند تشريح مي كردند.

دستورنامه رابرت
و سازمان هاي انتخابي را از قانون  انجمنها انواع نياز مورد قواعد مجموعه كه كتابي كاملترين و جامعترين
و مكتوب كرده است كتابي است كه با نام مؤلف آن گره خورده است: دستورنامه استخراج پارلماني عام

رابرت.
هنري مارتين رابرت نخستين ويرايش كتاب خود را در سال ۱۸۷۶ منتشر كرد. ويرايش دهم اين كتاب نيز 
و در ۸۰۰ صفحه منتشر شده است. ترجمه فارسي همين ويرايش است كه به زودي در اختيار  در سال ۲۰۰۰

فارس زبان قرار مي گيرد. 

نگاهي اجمالي به دستورنامه رابرت
۶۱ قسمت تدوين شده است.  در و ۲۰ فصل در دستورنامه رابرت

● فصل اول كتاب، انواع مجامع مشورتي و قواعد ناظر بر آن ها را توصيف كرده است. 
به رسيدگي  و  طرح و تصميمگيري مجامع اساسي رويههاي و مقررات دوبخش، در كتاب دوم فصل ●

پيشنهادها را شرح داده است.
مجموعه پيشنهادهاي پارلماني در ۵ دسته كلي مورد بررسي قرار گرفته است. اين ۵  كتاب، سوم فصل در ●
و ضمني، پيشنهادهاي (۴ ۳) پيشنهادهاي فوريتي، فرعي، پيشنهادهاي (۲ ۱) پيشنهاد اصلي، دسته عبارتند از:

۵) پيشنهادهايي كه يك موضوع را براي بار دوم در برابر مجمع قرار مي دهند. 
● فصل چهارم كتاب،  تفاوت اجالس با نشست را تشريح كرده است.

از بخش هر است. داده قرار بررسي مورد را پارلماني پيشنهادهاي تمام كتاب دهم تا پنجم فصلهاي ●
پيشنهاد تشريح پارلماني كاركرد ابتداء است. شده داده اختصاص پارلماني پيشنهاد يك به كتاب فصول اين
هر قسمت پايان در و است. گرفته قرار بررسي مورد آنها استاندارد خصوصيت هشت سپس است. شده

است. شده بررسي پيشنهاد آن خاص قواعد
● نصاب، دستوركار، و مفاهيم وابسته،  عنوان فصل يازدهم كتاب است.

و گزارش مسؤالن، عنوان هاي صورتجلسه مسؤالن، نامزدها، معرفي رأيگيري، مذاكره، و صحن تخصيص ●
فصل هاي يازدهم تا پانزدهم كتاب هستند.

در بخش  است. شده داده اختصاص دائمي سازمان يك به سازماندهي و تودهاي، نشست به كتاب هفدهم فصل ●
است. شده تشريح سازمانها و انجمنها انحالل و اتحاد ادغام، بر ناظر قواعد دارد، قرار فصل اين در كه كتاب ۵۵
و در فصل نوزدهم قواعد ناظر بر سازماندهي به كنوانسيون ها است كتاب هيحدهم فصل موضوع آئيننامه ●

يا مجمع نمايندگان بررسي شده است.
و رويه هاي رسيدگي به تخلف اعضاء سازمان هاي انتخابي را تشريح كرده  قواعد نيز كتاب فصل آخرين ●
است. گفتني است حتي اگر عضوي خارج از مجمع يك سازمان نيز دست به رفتاري خالف شؤنات انجمن

بزند طبق قواعدي كه در اين بخش تشريح شده است، محاكمه و اخراج مي شود. 
است به  شده ارايه كتاب پايان در صحفهاي ۳۰ جدول يك در ب نيز پارلماني پيشنهاد ۸۶ بر ناظر قواعد خالصه ●

يافت. دست پيشنهاد هر بر ناظر قواعد به سرعت با ميتوان كه نحوي
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مي خورد؟ دستورنامه به چه درد
را با  دائمي سازمان يك و شركت، انجمن، يك ايجاد استاندارد روش كه است خودآموز يك رابرت دستورنامه

است. كرده تشريح دقت
كم تر كسي به صرافت اين ميكردند، گله سراسري و بزرگ سازمانهاي و احزاب نبود از همه حاليكه در
سخت تر از ساختن يك فرودگاه يا ميليوني، به مراتب سازمان يك يا فراگير حزب يك ساختن كه ميافتاد
و سراسري را در اختيار دموكراتيك واقعًا سازمانهاي ايجاد فني دانش رابرت دستورنامه است. جاده يك

ايرانيان قرار خواهد داد.
براي  كه را پارلماني فرايندهاي تمام بر ناظر عام رويههاي و قواعد تمام رابرت دستورنامه اينكه، مهمتر اين از
اين تصويب با انجمن و سازمان حزب، شركت، هر نتيجه، در است. كرده تعريف دقت با است الزم مجامع انواع
است. كرده تصويب و مكتوب را خود نياز مورد قواعد تمام انگار واقع در خود پارلماني مرجع عنوان به كتاب

نمايد. عمل آن طبق و كند تصويب را خود اختصاصي دستورنامه ميتواند بخواهد كه وقت هر حال، عين در

۸ صفحه
سنگ؟ در آهني ميخ ميرود

و قواعد اصول طبق نيستند قادر خاورميانه مردم كه دادهاند نظر نظريهپردازني امروز تا باستان يونان از
انتزاعي رفتار كنند. خود اهالي خاورميانه فقط بعد از آشنايي با اين قواعد است كه به مرور درخواهند

يافت انگار اين نظريه پردزان زياد هم بي ربط سخن نمي گويند. 
مجمع عمومي يك انجمن را كه با حضور صد نفر از اعضاء به نصاب رسيده است تصور كنيد كه با رفتن يك 
و تصميم هايش از آن لحظه به بعد غيرقانوني خواهد بود. آيا باوركردنش ممكن است  ميافتد نصاب از عضو
و به شهرستان هاي خودشان كنند اعالم را جلسه ختم انتزاعي قاعده اين قبول با مانده باقي نفر نه و نود كه
- آن هم با رفتن فقط را نصاب شكستن ميدهند ترجيح نفر نه و نود تمام زياد بسيار احتمال به برگردند؟
و نه در چارچوب منافع راستاي در رفتار يعني اين و برسند! مجمع مهم كارهاي به تا بگيرند ناديده - نفر يك

قاعده انتزاعي،  و يعني: استبداد.

و دستورنامه رابرت را خوانده اند اعتقاد دارند: نرود ميخ آهني در  كردهاند حوصله كه افرادي توك و تك
سنگ.

مي شود اميدوار  كه است شكسته هم در چنان را ساله هزاران ساختارهاي سازي جهاني فرايندهاي همه، اين با
بود شايد ميخ قانون سرانجام در سنگ استبداد فرو رود.

اجمالي  گزارش نوشتاري، بسته اين نوشته آخرين از بخش اين ادامه در كه است خوشبينانه بسيار مقدمه اين با
ميشود. ارايه رابرت دستورنامه ترويج براي گرفته صورت كارهاي

هم  انديشي عرف پارلماني تأسيس سازمان
دستورنامه  با مقدماتي آشنايي براي تأمل قابل اقدام نخستين شود، گرفته ناديده اوليه گريخته و جسته تالشهاي اگر
انديشي هم «سازمان موقت نام با حاضر حال در كه است ملي شخصيتهاي از نفره ده گروهي برگزاري رابرت
و ميشد برگزار ساختماني شركتهاي انجمن دبيرخانه در ابتداء در نشستها اين ميكند. فعاليت پارلماني» عرف

شود. قدرداني صميمانه انجمن اين مسؤالن از جا همين دارد جا

يك هدف اين گروه در مرحله اول اين است كه براي آشنايي با قواعد دستورنامه رابرت، به صورت آزمايشي
و ترويج دستورنامه رابرت تالش كند.  معرفي براي همزمان و كند، تأسيس پارلمان عرفي قانون طبق را انجمن

معرفي دستورنامه رابرت
هم انديشي عرف پارلماني است كه دستورنامه رابرت به حدود ۱۱۰ نفر از  گروه اعضاء تالش با جمله از
با زحمات يكي از نمونه،  عنوان به است. شده معرفي اجتماعي مختلف حوزههاي در ملي شخصيتهاي
و است شده معرفي احداث صنعت انجمنهاي ارشد مسؤالن به رابرت دستورنامه كليات گروه، اين اعضاي
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انجمن  هاي تحت مديريت خودشان اذعان كرده اند  اعضاء به قواعد اين آموزش ضرورت بر آنان تمام تقريبًا
اما تا كنون اقدام مشخصي در اين زمينه صورت نگرفته است.

هم انديشي، كليات قانون عرفي پارلمان به رئيس شوراي شهر تهران  گروه اعضاي از ديگر يكي همكاري با
شهر، يك كارگاه آموزش دستورنامه رابرت شوراي قبلي دوره در ايشان، همكاري با و است شده معرفي
مي  توان گفت كه كارشناسان اين ستاد و شد سازماندهي تهران شوراياريهاي اجرايي ستاد كارشناسان براي

نخستين ايرانياني هستند كه دوره آموزش دستورنامه رابرت را با موفقيت نسبي گذرانده اند.

پيش  فروش كتاب «دستورنامه رابرت»
دليل همين به است ديريابي متن حقوقي، كتاب يك عنوان به رابرت دستورنامه كتاب كه است اين واقعيت
اوليه سرمايهگذاري بازگشت تضمين براي اما ميكرد، استقبال كتابي چنين انتشار از ناشر آنكه رغم به و
بركت پر عمر كه - عطارديان مهندس آقاي زمينه، دراين شود. فروش پيش كتاب نسخ از تعدادي بود الزم
خريد پيش را كتاب اين از نسخه ۱۰۰ - باد دراز عمرشان و است كرده انجمنها تقويت صرف را خود
مجوز نشر است. شده خريداري تهران شهر شوراي مسؤالن سوي از نيز كتاب اين از نسخه ۴۰۰ كردهاند.
قرار عالقمندان ختيار در زودي به كتاب كاغذي متن كه بود اميدوار ميتوان و است شده صادر نيز كتاب

شد. خواهد منتشر كام» دات «كادرها سايت وب در نيز آن الكترونيكي متن همزمان و بگيرد

كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت
رابرت»  دستورنامه آموزش «كارگاههاي دفتر رابرت، دستورنامه آموزشي كارگاه دو برگزاري پي در
دفتر اين در ديگري كارگاههاي همزمان طور به اكنون و شد تجهيز كارگاهها اين برگزاري براي (كادرها)
كه به معلمان اين ميدهند. تشكيل تهران معلمان از تعدادي را آنها از يكي اعضاي كه دارند فعاليت
دستورنامه معرفي با تا زدهاند باال همت آستين دريافتهاند را قواعد اين اهميت برانگيزي تحسين شكل
آموزان دانش به قواعد اين معرفي و ترويج به نسبت پرورش و آموزش وزارت ارشد مسؤالن به رابرت

شود. قدرداني صميمانه فرهيخته فرهنگي شخصيتهاي اين از جا همين در دارد جا كنند. تالش

»دستورنامك» آموزشي نشريه و «كادرها» الكترونيكي خبرنامه انتشار كام»، دات «كادرها وبگاه راهاندازي
انگليسي زبان به رابرت» «دستورنامه كتاب تفسير و معرفي در كه كتابهايي ترجمه براي ريزي برنامه و

است. بوده مدت اين در كادرها دفتر فعاليتهاي از برخي است، شده نوشته

انجمن  ها و شركتها خدمت در كادرها
استاندارد قواعد با آن خواندن با هركس و است آموز خود كتاب يك رابرت دستورنامه كتاب هرچند
اين و است گروهي بازي يك پارلماني بازي اما شد، خواهد آشنا عضويتي سازمانهاي و مجامع اداره
قابل قواعد اين تمرين و آموزش براي روش دو خاطر، همين به شود. تمرين گروه يك در بايد قواعد

است: تصور

مجامع تحت اداره جريان در و بعدًا و كنند شركت آموزشي كارگاه يك در مجامع و جلسات رئيسان .۱
بدهند. ياد اعضاء ساير به مرور به را قواعد اين خود، رياست

جريان در و شود حاضر ومجامع مديرهها هيأت نشستهاي علني جلسات در پارلماني مربي يك .۲
دهد. تمرين را اعضاء و داده آموزش حاضر اعضاء به را استاندارد قواعد پارلماني عمل

اداره مجامع براي نياز مورد قواعد اوليه بسته كه ميدهد نشان رابرت دستورنامه آموزش كارگاه تجربه
داد. آموزش عالقمند افراد به جلسه ده در ميتوان را

خسته نباشي پسر
و صفحه آرايي كردم. قرار است اين خبرنامه  نوشتم گذشته نيم و روز يك طي كه بود مطالبي اينها خوب.
و روز شنبه بين حدود ۵۰۰ شركت مهندس عضو انجمن شركت هاي مهندسي تهران شود تكثير جمعه امروز
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داشت،  خواهد اثري چه مخاطباني چنان ميان در نشريهاي چنين توزيع اينكه گزارش اين بر بنا شود. توزيع
مي شود. اما خودم در نظر دارم اقدام هاي زير را در راستاي نشر مطالب اين نشريه انجام دهم. مربوط آينده به

۱. انتشار آن در پيام كارفرمايان. البته بعد از آنكه مسأله مسدود شدن گروه را حل كنم يا در يك يا دو شبكه
اجتماعي براي پيام كارفرمايان صفحه درست كنم.

كاال،  نقل و حمل انجمن سايت هستند: من اختيار تحت كه سايتهايي ساير در نشريه اين مطالب انشتار .۲
آن ها براي رئيسانش به اين كاغذي متن ارسال از بعد البته كادرها. و قطعهسازان سايت جراح، پيام سايت

اميد كه خودشان هم بخوانند
۳. ارسال اين نشريه از طريق ايميل براي دوستان و شخصيت هايي كه اخبار كادرها را دريافت مي كردند. 

مي كنند  جلب خودشان به را مخاطب حواس كه را صفحهها پاي شعارهاي باشد بهتر شايد رسيد ذهنم به البته
و به بمانم افراد واكنش منتظر و كنم ارسال را نشريه اين اختصاصي توضيح با همراه نفر هر براي و بردارم

اصطالح بذر را ديمي نكارم. از همين امشب اين كار را خواهم كرد.

برسم: نوشتن دستوركار  ديگرم كارهاي به تا ميدهم خاتمه را خاطرات اين نوشتن اما دارم. خوبي انرژي
و كارهاي سايت ها. گزارش معلمان را هم فرداد خواهم نوشت. كتاب ويرايش ادامه همانديشي. نشست براي

امشب شايد اين نشريه را برايشان ارسال كنم.
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۹۲ ۱۰ آذر يكشنبه
هم انديشي عرف پارلماني در اين دفتر برگزار  موقت سازمان مجمع نشست دومين و سي امروز است قرار
شود. چهارشنبه گذشته نيز سيزدهمين نشست انجمن مروجان قواعد پارلمان برگزار شد. در يكي دو روز
۵۰ نفر ارسال كردم. روز جمعه بعد از  از گذشته، نسخه الكترونيكي ويژه نامه «پيام آبادگران» را براي بيش
و مذاكراتي در خصوص ادامه كار مجمع گاوپروري دمزآباد  آمد دفتر به كمال حسيني محمود آقاي هم ظهر

داشتيم. اين ها سرفصل هاي اخبار جنبش كادرها طي جمعه تا امروز است.

آبادگران»  «پيام نامه ويژه به واكنش
و براي فرستادم تك به تك صورت به افراد براي بلكه نكردم، ارسال انبوه صورت به را آبادگران نامه ويژه

هركدام نيز مطلب مناسبي براي همان دريافت كننده خاص نوشتم.

۵۰ نفري كه اين ويژه نامه را دريافت كرده اند از هيچ نظر مشابه نيست. اما وجه  و جايگاه بيش از وضعيت
مي توانند ايفاي نقش كنند. برخي برنامه اين بسط در نحوي به كدام هر كه است اين افراد اين تمام مشترك
مثال، عنوان به ميكنم. اداره را سايتشان وب كه هستند انجمنهايي مسؤالن نامهها اين كنندگان دريافت از
مي دانم در واقع چهره همه كاره كه كردم ارسال قاسمي اميد نام به فردي براي را نشريه اين از نسخه يك
و رئيس هيأت مديره انجمن آن رئيس زاده احمدي حسين و است تهران كاالي نقل و حمل مؤسسات انجمن
مي كند. طي نامه اي از قاسمي خواستم كه باز حساب او روي ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون
و از او بپرسد كه آيا دهد قرار زاده احمدي حسين اختيار در مناسب فرصتي در و بگيرد پرينت را نشريه اين
كند؟ پيامدهاي اين روش برخورد منتشر انجمن سايت وب در را مطالب اين دارد اجازه من) (يعني حسيني

چه خواهد بود؟

كار روي رئيس هيأت مديره كعاصكا
و قانون، شالق  قاعده از كردن صحبت او با ميدانم دارم كعاصكا مديره هيأت رئيس از كه شناختي دليل به
مي گفت دولت منم). اگر كه ميافتم ناپلئون (ياد ميداند قانون را خودش افتخار با او است. اقيانوس بر زدن
مي توانستم اميدوار باشم كه براي دارم عطارديان مهندس از كه شناختي با بود، مديره هيأت رئيس ديگري فرد
آموزش اين قواعد در انجمن هاي كارفرمايي برنامه ريزي خواهيم كرد. اما با وجود احمدي زاده اين حرف ها

حرف مفت است. اما اوضاع دارد عضو مي شود. 

و بارها  بارها احمديزاده آقاي همين ميكرد، اصالح هم را اساسنامهاش بايد كه عالي كانون قبلي مجمع در
مي پرسيد كه خوب حاال ما بايد چه كار كنيم داشتند حضور جلسه در كه كار وزارت كارشناسان از ملتمسانه

و قاعده چيست؟  اين يعني اينكه اين مردم بالخره نياز به قواعد را به مرور درمي يابند.

بعد از همان اجالس بود كه احساس كردم اكنون زمان طرح اين مسأله با احمدي زاده فرا رسيده است اما 
- به صورت مستقيم به  را نشريه از نسخه يك يافتم: را بهانه اين كه جمعه روز تا ميگشتم بهانه يك دنبال
و در اختيار احمدي زاده قرار بگيرد پرينت را آن متن خواستم او از و كردم ايميل قاسمي براي بلكه ندادم او
دقيقًا متناسب با سبك يعني نه؟ يا بكند منتشر انجمن سايت وب در را مطالب اين آيا كه بپرسد او از و دهد
مي كردم، حتي اگر حرفي نمي زد مطالب منتشر را مطالب اين خود سر اگر حاليكه در كردم. حركت او مديريتي

را هم نمي خواند. اما با طرح اين سوآل او را نسبت به مسائل كنجكاو كردم.

دو نسخه از يك نشريه
در ضمن، من از ويژه نامه پيام آبادگران دو نسخه تهيه كرده ام. يك نسخه آن شعارهاي پاي صفحه را كه به 
و نسخه ديگر اين شعارها را  دارند شده تدوين ساختماني شركتهاي انجمن انتخابات برگزاري مناسبت
ندارد. براي احمدي زاده نسخه اي را ارسال كردم كه اين شعارها را دارد. در نتيجه به احساس رقابت او با
مي كند كه انجمن هاي شركت هاي ساختماني در پي كسب اقتدار در كانون  فكر هميشه او زدم. دامن عطارديان

عالي هستند. اين رقابت مثبت مي تواند پيامدهاي مثبتي داشته باشد.
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هنوز نمي دانم واكنش احمدي زاده به اين كنش من چه خواهد بود. اما براي جلب توجه مورخان آتي در 
مي كنم كه بتواتند روند  نقل را جزئي نكات اين است پيشرفت حال در كشور در انديشه اين چطور اينكه مورد

توسعه اين قواعد در كشور را دنبال كنند.

مثًال  كه ميكرد اعتراف خودش است. زياد بسيار من توانمنديهاي و درستي راستي، به زاده احمدي اعتماد
و هر وقت هم در دارد. قبول را من چون من. جز نمياندازد رو كسي به وزير يك به نامه نوشتن براي هرگز
مشاوره ها را دريافت كرده است. اين ها هم سرمايه هاي اجتماعي اين زمينه ها با من مشورت كرده است بهترين

شايد غيرقابل رؤيتي باشد كه به پاي ترويج اين قواعد ريخته شده است. 

با  و  است تصميمگيري مجامع انواع برگزاركنندگان و مسؤالن فقط نشريه اين اصلي مخاطبان عالوه، به
مي شود در مطرح مسأله صد زمان هر مجمع هر در اينكه است: كرده شروع را خود بحث مسأله مبرمترين

حاليكه اين مشكل در انگلستان ۵۰۰ سال پيش حل شده است.

و با ديدن  من سوي از سؤال آن طرح با و قاسمي دست در نشريه اين ديدن با كه كنم تخيل ميتوانم حاال
و اينكه دبير اين انجمن شخصي مثل عطارديان است كه احمدي زاده خود ساختماني شركتهاي انجمن آرم
مي آورد چه بسا سبب شود كه بخواهد در كم برابرش در هم هميشه و ميبييند او با دائم رقابت حال در را

مورد اين قواعد بيتشر بداند و از آنجاست كه كار من آغاز خواهد شد.

انجمن جراحان ايران
مي كند. به دليل نقشي كه رفتارهاي  عمل ايران جراحان انجمن مورد در ديگر شكلي به البته ماجرا همين عين

امروز من در آينده جنبش كادرها خواهد داشت جا دارد كه اين ماجراها را با دقت بيشتري نقل كنم.

در حال حاضر دكتر بهزاد رحماني رئيس انجمن جراحان عمومي ايران شده است. او يك متخصص توراكس 
مي خواست از طريق آن انجمن نقش كليدي در جامعه جراحان ايفاء كند. نمي گويم او شخص  احتماًال و است
مي تواند در حل مشكالت بولدزر يك مثل و است انرژي از لبريز كه كنم اذعان ميتوانم اما است. طلبي قدرت
و با مسؤالن آن جامعه كند ايفاء نقشي نتوانست جراحان جامعه در دليل هر به كند. عمل خوب اجرايي

كالهشان در هم رت و از آنجا و از انجمن جاحان توراكس بيرون آمد يا اخراج شد.

بعدها  بودم همزمان شد.  درمان  و  دارو مجله سردبير من كه زماني با جراحان جامعه با او كشمكشهاي
مي تواتيم عليه باند بازي هاي حاكم در هم با كه ميكرديم احساس و شد نزديك من به رحماني بهزاد دكتر
و در جريان كرديم ايجاد را ايرانيان پزشكي اخالق مؤسسه هم با كنيم. مبارزه پزشكي باز باند انجمنهاي
و علوم در اخالق ايراني انجمن به وي طريق از و شدم آشنا معين دكتر با كه بود مؤسسه همين فعاليتهاي
نشست ها بود كه روزي دكتر فاضل با صراحت عجيبي از اينكه دكتر معين دكتر فناوري دعوت شدم. در همن
و با اشاره به  صراحت با و گرفت انتقاد باد به بود كره دعوت اخالق نشستهاي از يكي در هم را رحماني
گفت: از اين آدم غيراخالقي تر پيدا نكرديد كه دعوتش كنيد؟ بعد از اين حرف معين دكتر به رحماني دكتر
و يواش يواش دكتر فرهود كه در هر دو مؤسسه اخالق شد خراب رحماني دكتر با معين دكتر رابطه كه بود

مي كرد با مؤسسه اخالق كم و كم تر شد. كار پزشيك ايرانيان و انجمن ايراني اخالق در علوم و فناور

دكتر رحماني با اينكه يك جراح فوق تخصص ريه است انجمن علمي جرحان عمومي ايران را ايجاد كرد 
و در آينده رياست آن را به  كند تقويت را انجمن اين مرور به دارد قصد كه بود روش روز مثل من براي و
برود. چرا؟ چون ركن اصلي جامعه جراحان انجمن جراحان فاضل دكتر جنگ به پايگاه اين از و بگيرد دست
كارگاه هاي آموزشي پول ساز نقش عمومي خواهد بود. به خصوص كه در اين مدت دكتر رحماني با برگزاري

و حتي جراحان عمومي ايفاء كرده است: كسي مثل  عمومي جراحان انجمن شدن ثروتمند در مهمي بسيار
و است داشته آنان براي را منافع بيشترين و كرده آنان به را كمك بيشترين كه هندل اهل براي زاده احمدي

به همين دليل همه از رياست او به خاطر منفعت بردن حمايت مي كنند.
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است: برگزاري انواع  عمومي جراحان جيب در كالن پول ريختن ميكند دنبال رحماني دكتر كه برنامههايي
و غيره. اين برنامه ها از يك سو جراحان متخصص را كه دماغ جراحي چربي، برداشتن مو، كاشتن كارگاههاي
و ثروت جراحان عمومي خواهد تقويت سبب ديگر سوي از و ميكند نابود شدهاند جمع جراحان جامعه در
و او نبرد شاهد بايد بعد مرحله در است. طبيعي امري انجمن بر رحماني دكتر رياست خاطر همين به شد.

انجمن تحت رهبري  اش با جامعه جراحان و دكتر فاضل و دارو دسته اش باشيم.

و هدف هاي دكتر  نيات با كه مرور به خاطر همين به متنفرم. كثيف بازيهاي اين تمام از من كه است بديهي
و مهم بسيار جنبههاي رغم (به داشت خودم با كه رفتارهايي ار بعد خصوص به و شدم آشنا بيشتر رحماني

مثبت شخصيت او) به مرور از او فاصله گرفتم.

در حال حاضر من مسؤل وب سايت انجمن جراحان عمومي هم هستم. چند وقت پيش بدون اينكه من 
حرفي بزنم دستمزد من را افزايش دادند. طي نامه اي از دبير دبيرخانه پرسيدم اگر اين حقوق نسبت به كاري 
و او جواب كتبي دكتر رحماني  بكنم؟ منتشر سايت وب در مقاله ميتوانم باشد بيشتر ميشود محول من به كه

را برايم فرستاد كه به طور كامل به من تفويض اختيار كرده بود.

و از او خواست تا  كردم ارسال انجمن منشي براي را آبادگران پيام نامه ويژه از نسخه يك ديروز همه، اين با
و از قول من بگذارد انجمن مديره هيأت اعضاي و رحماني دكتر اختيار در را آن پرينت ميداند صالح اگر

بپرسد كه آيا موافقند كه اين مطالب را در وب سايت اين انجمن منتشر كنم؟

توصيف روند رشد دستورنامه رابرت
مي كنم تا مشخص شود كه رشد اين انديشه در اين شرايط تاريخي چگونه  نقل جهت اين از را نكات اين من

دارد صورت مي گيرد.

مي داند  خدا است. امروز تا درمان و دارو انتشار زمان از عمر سال ۲۰ روابط من با دكتر رحماني حاصل حدود
و توانمندي من اعتماد دارد. حاال من ويژه نامه پيام  راستي به و من به حد چه تا رحماني دكتر مثل شخصي كه
و هم در وب سايت مديره هيأت اعضاء ساير هم و بخواند خودش هم تا ميكنم ارسال او براي را آبادگران
و از طريق گروه ايميلي وب سايت آن انجمن كه خودم مسؤلش شود منتشر ايران عمومي جراحان انجمن

هستم بيش از ۴ هزار پزشك ديگر نيز اين مطالب را دريافت خواهند كرد.

در حاليكه من مجاز بودم بدون طرح اين سؤال ها مطالب را در وب سايت منتشر كنم اما به داليلي مشابه 
داليلي كه در مورد احمدي زاده نقل كردم صالح ديدم كه متن كاغذي اين نشريه را به اطالع دكتر رحماني 

و اعضاي هيأت مديره انجمن جراحان عمومي ايران هم برسانم. 

واكنش دكتر محمد نجفي
و رئيس  پرورش و آموزش سابق وزير نجفي محمد دكتر پاسخ كردم باز را نامههايم صندوق كه صبح امروز
و گفته بود كه سر بود كرده تشكر نامه ويژه دريافت از كه كردم دريافت را فرهنگي ميراث سازمان فعلي

كردم: ارسال او براي را زير متن بالفاصله خواند. خواهد را نشريه فرصت

جناب آقاي دكتر
بنده كليات قانون پارلمان را براي آقايان دكتر فاني، دكتر توفيقي، دكتر ميلي منفرد ومهندس سيد محمد 

بهشتي، و تا حدودي براي دكتر آخوندي، توضيح داده ام
به اين ترتيب اين قواعد به حدود ۱۰۰ نفر از شخصيت هاي ملي معرفي شده است

آقاي عبدالحسيني  نام به باهوشي بسيار جوان ويژه به - نيز تهران شوراياريهاي اجرايي ستاد كارشناسان
رئيسهي شوراي شهر تهران است با اين قواعد آشنا شده اند. به اين ترتيب هيأت دبير حاضر حال در كه

شوراي شهر تهران و شوراياري ها و شوراهاي ديگر شهر ها نيز حامل اين بذر شده اند
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مي كنم. در عين حال مشغول تربيت  تبديل بالفعل بازار به را قواعد اين بالقوه بازار دارم فاصله اين در
كادرهايي هستم كه بتوانند در آموزش اين قواعد آستين همت باال بزنند

دانشگاهها  و دبيرستانها در قواعد اين بذر روحاني دكتر اول دولت در تا است فراهم زمينه ميكنم فكر
و انجمن ها و هيأت ها و مجامع موجود كاشته شود.

و ساير دوستاني كه نامشان ذكر شد است كه طوري برنامه ريزي كنيد  شما عهده بر تاريخي مسؤليت اين
تا طي دولت اول بذر در زمين آماده  پاشيده شود.

با تشكر مجدد از حسن عنايت شما به اين برنامه
قربان شما. داود

اين نامه را امروز صبح براي دكتر نجفي ارسال كردم و بايد منتظر پاسخ آن بمانم. 

فهرست دريافت كنندگان 
مي كنم. به  نقل ادامه در كردهاند دريافت را آبادگران پيام ويژهنامه اين كنون تا كه كساني نام فهرست ادامه در
هم انديشي عرفي پارلماني هستند يا توسط گروه عضو يا هستند، شورايارها كارشناسان يا افراد اين كلي طور
مي كنم براي فكر كه دارند من با رابطهاي يا هستند معلمان كارگاه از يا شدهاند، معرفي گروه اين اعضاي

ترويج قواعد قانون پارلمان مناسب هستند.

آقاي  از سوي  است،  البرز استان وكالي انجمن مديره هيأت رئيس كه داودي هما خانم نمونه، عنوان به
از بعد  كه  از كساني است  يكي  اتفاقًا وي  است. همانديشي گروه عضو كه است شده معرفي كيخسروي

دريافت اين ويژه نامه دريافت آن را اعالم و تشكر كرد.

نخستين كسي كه بالفاصله بعد از دريافت خبرنامه تشكر كرد دكتر منصوري بود. اما بسياري از كساني كه 
انتظار داشتم دريافت نامه را اطالع بدهند يا تشكر كنند تا كنون ساكت بوده اند. به عنوان نمونه، آقاي جمالي 
بحري از جمله كساني بود كه توقع داشتم خبر بدهد اما نداد. يا شهرياري انتظار داشتم جواب بدهد. اما جواب 

نداد. خوب. فكر مي كنم اين واكنش ها جاي تأمل دارد.

كردهاند، فهرست كساني را كه تا  دريافت را آبادگران پيام ويژهنامه كه افرادي كليات مورد در توضيح اين با
ميكنم: نقل ادامه در كردهاند دريافت را نامه ويژه اين امروز

۱. خانم دهكردي
۲ شهرياري

۳. عبدالحسيني
۴.هاشمي

۵. مرد
۶. اردهالي

۷. دكتر بني اسدي
۸. دكتر معين

۹. آقاي جمالي
۱۰ گلسرخي

۱۱. دكتر اميري
۱۲. مهندس بهشتي

۱۳. رزمخواه
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۱۴. كيخسروي
۱۳. دكتر رضا منصوري

۱۴. دكتر ميلي منفرد
۱۵. دكتر توفيقي
۱۶. دكتر نجفي
۱۷. دكتر فاني

۱۸. خانم حسين نژاد
۱۹. باغاني

۲۰. خانم جوانمرد
۲۱. دكتر آخوندي
۲۲. خانم رحيمي

۲۳ دكتر شهبازي نيا
۲۴. خانم اربابي
۲۳. خانم نقي ئي

۲۴. خانم آذر افزا
۲۵. خانم توكل

۲۶. خانم اصغري
۲۷. خانم دهقاني همسر آقاي سلطاني

۲۸. خانم ايزديان
۲۹. آقاي كاكازاده
۳۰. آقاي آزادگان

۳۱. خانم پرنيا و آقاي اصغري
۳۲. آقاي بديعي

۳۳. مستانه سيد نژاد
۳۴. خانم شرفي

۳۵. آقاي سالم زاده
۳۶. خانم ميالني

۳۷. آقاي سفير
۳۸. خانم طاعتي
۳۹. آقاي سفيري
۴۰. آقاي عليپور

۴۱. دكتر دندانپزشك دوست دكتر شيرازي
۴۲. كالشي

۴۳. آقاي علي حسيني
۴۴. آقاي همايونفر

۴۵  دكتر حسين عالئي
۴۶. حامد سحابي

۴۷. مهندس بازرگان.ابوالفضل
۴۸. مهندس سعادتمند رئيس كانون سراسري انجمن هاي شركت هاي ساختماني

۴۹. مهندس رامينه رئيس هيأت مديره انجمن مهندسان مشاور
۵۰. خانم دكتر هما داودي رئيس انجمن كانون وكالي استان البرز
۵۱. به قاسمي براي انتقال به احمدي زاده رئيس انجمن حمل كاال

۵۲. خانم زاهدي براي انجمن جراحان عمومي ايران
۵۳. نادر اصالني انجمن توليد كنندگان مخصوالت شيميايي صنعت ساختمان
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، اين سند را براي يك گروه ديگر از افراد مؤثر در جنبش  غلطگيري و دوباره اصالح يك از بعد دارم نظر در
كادرها كه ايميل آنان را دارم ارسال كنم.

اجالس امروز هم انديشي
و موقع  آمد جلسه به دير او قبل جلسه بود. رزمخواه مهندس آمد دفتر به زود صبح امرزو كه فردي نخستين
رفتن، مهندس گلسرخي حتي با لحن كمي تند به او انتقاد كرد. با اينكه مهندس رزم خواه بيماري پاركينسون
ميكند، به اعتراف خودش در واكنش به انتقاد مهندس گلسرخي اين هفته زودتر از ساعت مصرف دارو و دارد
اصًال نيامد. در طول جلسه يكي دوبار مهندس رزم خواه به اين نكته گلسرخي مهندس اما شد. دفتر وارد ۸

اشاره كرد كه مهندس گلسرخي با من آنطور برخورد كرد اما اين جلسه خودش نيامد.

تا آمدن نفر بعدي كه دكتر بني اسدي بود با مهندس رزم خواه گپ زديم. از او پرسيدم آيا براي گذاشتن قرار 
است؟ نكرده بود. آموخته ام كه اين «تير مفت گنجشگ  كرده اقدامي محمدي مهر مهندس با مشترك مالقات
و دكتر بني اسدي را شاهد آوردم كه معين دكتر مثال عنوان به نگيرم. زيادجدي را افراد جور اين مفت»

تعدادي از دوستان خود را معرفي كردند اما قضيه را جدي نگرفتند.

درك بهتر از مخالفت متوازن 
و به من دلداري داد كه نبايد از  كرد صحبت ميكنيم كه كاري اهميت از رزمخواه مهندس گفتگو، ادامه در
و هميشه به خاطر داشه باشم كه اين كارها در نسل هاي آتي جواب شوم مأيوس افراد كننده دلسرد احيانًا رفتار

خواهد داد. با او در اين زمينه خم عقيه هستم.

قبالً به اين  بدهم. توضيح برايش كردهام پيدا متوازن» «مخالفت مفهوم از كه را جديدي درك كوشيدم ادامه در
روشني درك درستي از اين مفهوم نداشتم. بر اساس اين درك جديد، مردم خاورميانه در قالب خانواده، تبار،
و گروه ها  افراد حقوق كه عقلي قاعده هيچ آنان بين هستند. يكديگر با پايان بي رقابت حال در گروه و كالن
و گروهي فرد هر نتيجه در ندارد. وجود باشند پايبند قواعد آن به همه و كند تعريف عدل و منطق اساس بر را
مي دهد تا يك مخالفي كه به اندازه او قدرت دارد در برابر او قد علم گسترش آنقدر را خودش «حق» قلمرو
و بگويد: بس است. از اين جا به بعد قلمرو من است. اين توازن مخالفت است كه قلمرو حق را تبين كند

مي كند و نه روش هاي عقلي. (كه تبلور آن را مي توان در قواعد قانون پارلمان مشاهده كرد).

مهندس رزم خواه ويژه نامه پيام آبادگران را كه برايش امييل كرده بودم دريافت نكرده بود. به همين خاطر
بايش پرينت گرفتم و بخش اول مقاله آخر را برايش خواندم:  مي رود ميخ آهني در سنگ؟ 

بني اسدي حضور دكتر
بيش از نيم ساعتي از ساعت ۸ گذشته بود كه دكتر بني اسد آمد. با اينكه سني از او گذشته در اين جور مسائل 

بسيار جوان و پرشور است. 

و در صورت تصويب پيشنهاد تنفس  شود دستور به دعوت بايد جلسه قاعده طبق كه گفتم آو آمدن از بعد
افراد نسبت به كسب نصاب تالش كنند. جالب است كه دكتر بني اسدي موافقت كرد. بعد از تصويب پيشنهاد
تنفس شروع كرد به ادن گزارشي از فعاليت هاي كميته تدوين آئين نامه. مدتي گوش دادم اما سرانجام اعتراض 

كردم. دكتر بني اسدي گفت در ساعت تنفس هم حق نداريم در مورد اين مسائل صحبت كنيم؟ 

عمل غيراخالقي
آئين نامه بايد اطالعاتي را به صورت  و يا مخبر گميته تدوين رئيس عنوان به شما كه دادم توضيح برايش
مي دهيد. توضيح رزمخواه مهندس و من براي االن حاليكه در بدهيد. قرار مجمع اعضاء اختيار در عادالنه
و اگر اين گرفتهايد را ما وقت و است حشو كه دهيد توضيح دوباره را ها اين اگر شود تشكيل مجمع كه بعد
و در نتيجه نكردهايد رفتار عدالت به آنان مورد در ندهيد مجمع اعضاي ساير به دادهايد ما به كه را اطالعاي
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عمل شما غيراخالقي است!

انتقادهاي تند من ابتدا كمي ناراحت شد اما سرانجام قبول كرد كه گزارش  دكتر بني اسدي در مقابل اين 
خود را به مجمع ارايه دهد. در ادامه من به او تذكر دادم تنها اقدام هايي كه در تنفس قبل از حصول نصاب 
در دستور است اين است كه با غائبان تماس گرفته شود تا روشن شود كه آيا انتظار كشيدن براي رسيدن به 
و شروع كرد  يافت كننده قانع هم را من توضيح اين كنند. ترك را جلسه ميتوانند افراد يا است معقول نصاب
و جمالي. اميري دكتر گلسرخي، شهرياري، مهندس ميرفت: آمدنشان احتمال كه نفري چند به زدن زنگ به
نتيتجه؟ جمالي در بيمارستان بود براي معالجه كسي، تلفن گلسرخي جواب نمي داد. شهرياري در انتخابات
اتاق بود دكتر اميري هم در تدارك آمدن. سرانجام با آمدن دكتر اميري جلسه رسمي شد. ادامه جلسه همراه 
و ارسال كردم  تهيه جلسه ختم از بعد دست كه را آن و است آمده جلسه صورت در اموزشي نكات برخي با

نقل مي كنم:

صورتجلسه سی و دومين
كارگاه هم انديشي عرف پارلماني

۱۰ آذر ماه ۱۳۹۲ يكشنبه

۸/۳۰ روز يكشنبه دعوت  هم انديشي عرف پارلماني ساعت موقت سازمان عادي عمومي مجمع دومين و سي
اعضاء غائب را دعوت حاضر اعضاء تنفس، پيشنهاد تصويب از بعد نرسيد، نصاب به چون و شد دستور به

به حضور در مجمع كردند و سرانجام با حضور دكتر مجتبي اميري نصاب حاصل شد.

مصوبات
آئين  نامه با ۳  تدوين كميته مخبر گزارش ارايه براي قواعد تعليق بر مبني رزمخواه محسن مهندس پيشنهاد
و دكتر بني اسدي گزارش كميته را تقديم صحن رسيد تصويب به رئيس) رأي احتساب (بدون موافق رأي

كرد و در پايان پيشنهاد داد قطعنامه  پيشنهادي آئين نامه تصويب شود.

نكته آموزشي
هرگاه مجمع بخواهد كاري انجام دهد كه مستلزم تعليق قواعد باشد، با تصويب پيشنهاد تعليق 

قواعد مي تواند نسبت به انجام آن كار اقدام كند. 
۲۵ مرجع  و خصوصيات آن در بخش قواعد كه است ضمني پيشنهاد يك قواعد» «تعليق پيشنهاد
هم انديشي عرف پارلماني (كتاب دستورنامه رابرت) توصيف شده است. موقت سازمان پارلماني
و اگر به موضوع بالفاصله در دست بررسي است اصالح غيرقابل و مذاكره غيرقابل پيشنهاد اين
و تصويب آن به دو سوم دارد نياز حمايت به ميافتد. جلو پيشنهادي هر از باشد داشته ارتباط

آراء مأخوذه نياز خواهد داشت.
و قواعد حافظ اصول پارلماني حتي با اجماع عمومي كل اعضاي يك  آئيننامه، در مندرج قواعد

سازمان نيز تعليق نمي شوند.
طبق دستوركار مجمع، استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضاء در اولويت قرار داشت كه با 

تصويب پيشنهاد تعليق قواعد،  اين قاعده موقتًا  تعليق شد.

و ماده يك قطعنامه  شد صرفنظر پيشنهادي قطعنامه كامل متن خواندن از قواعد، تعليق پيشنهاد با ادامه، در
آئين  نامه قرائت شد: تدوين كميته رئيس سوي از زير شرح به

نظم، قواعد جمعي، كار قواعد جمعي، تصميمگيري قواعد شورا، اداره قواعد پارلماني، (عرف انجمن اين نام
و ملزم به اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران خواهد مبتني و انتفاعي غير مؤسسهاي و باشد مي نظم)

بود.
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شد، اين پيشنهاد به دو پيشنهاد جداگانه  مطرح اميري دكتر سوي از كه موضوع» «تفكيك پيشنهاد تصويب با
تفكيك شد و قسمت اول آن مورد بررسي قرار گرفت

نكته آموزشي
در پيشنهاد دكتر بني اسدي در واقع براي نام انجمن شش پيشنهاد متفاوت مطرح شده بود كه اين 
مي كند در هر زمان فقط يك موضوع بايد در  مقرر كه است پارلمان قانون كليدي قاعده خالف

صحن در دست بررسي باشد.
تكنيك  از  مي توان  باشد داشته وجود پيشنهاد يك در تكرارشونده عنصر يك كه مواردي در
و بعد، براي پر است، اصالح پيشنهاد از شكلي واقع در كه كرد استفاده خالي» «جاي ساختن

كردن جاي خالي، عناصر متغيير را به ترتيب خاص به رأي گذاشت.

نام انجمن
دكتر بني اسدي سرانجام كلمه «نظم» را به عنوان نام انجمن پيشنهاد داد. پيشنهاد اصالح دكتر مجتبي اميري 
مبني بر افزودن كلمه «ملي» قبل از كلمه «نظم» به تصويب نرسيد. در ادامه مهندس رزم خواه پيشنهاد كرد بعد 
از كلمه «نظم» كلمه «پارلماني» افزوده شود. پيشنهاد اصالح ثانويه دكتر بني اسدي مبني بر جايگزين كردن 
شورايي» به عنوان  «نظم عبارت سرانجام رسيد. تصويب به موافق رأي ۳ با كلمه «شورايي» به جاي «پارلماني»

نام انجمن مطرح شد و با ۳ رأي موافق به تصويب رسيد. 

هم  انديشي عرف پارلماني ساعت  موقت سازمان اجالس چهارمين و سي رسيد. پايان به ۱۰/۱۵ ساعت جلسه
۲۴ آذر ماه جاري در محل هميشگي برگزار خواهد شد.  ۸ روز يكشنبه

منشي موقت
داود حسيني
۱۰ آذر ماه ۱۳۹۲ يكشنبه

دستاورد مهم
مي كنم در ادامه جلسه  تصور اما شد، برگزار ايراني شهروندان از نفر چهار حضور با فقط جلسه اين اينكه با
تقريبًا از اعالم رسميت آن تا ختم آن در چارچوب قواعد قانون پارلمان كه بود جلسهاي نخستين اين قبلي،
مي شوند بخش لذت و مفرح چدر شوند اداره قواعد اين تحت جلسات اگر كه درياتيم ما همه و شد برگزار

مشخصات اين جلسه
مي كنم  سعي شد؟ اداره خوبي اين به جلسه اين كه شد چه كه شوند تلقي مهم بسيار بايد سؤالها اين

خصوصيات اين جلسه را تشريح كنم:
بي طرف  پيشنهادها و مصوبات محتواي به نسبت جلسه رئيس عنوان به كه گرفتم تصميم من جدي طور به .۱
مي كنم مهم ترين فكر كنم. استفاده حقم از بشكنم تساوي يا كنم ايجاد تساوري ميتوانتسم كه هروقت و بماند
عامل موفقيت اين جلسه همين رفتار در چارچوب قاعد رئيس بود. در طول جلسه حتي يكبار هم وارد بحث
محتوايي نشدم و بي طرفي خدم را حفظ كردم. كم حرف زدم و حرف هاي من نيز فقط توضيح قواعد بود. 

مي كنم. در نتيجه شايد علت مهم ديگر اين باشد  رعايت را قاعده اين مدتهاست من كه است اين واقعيت .۲
و قبول كرده اند كه پيش از هر اقدامي از رئيس جلسه بپرسند كه در شرايط فعلي شدهاند متوجه هم اعضاء كه
براي انجام يك پراكتيس پارلماني مشخص چه بايد بكنند. در اين زمينه به خصوص مهندس رزم خواه امروز
و من هم  بكند بايد چه شود انجام كار فالن بخواهد اگر كه پرسيد من از بار چند و كرد عمل خوب خيلي

توضيح مي دادم كه اين يك سؤال پارلماني است و جوابش اين است و شما بايد اين كار را بكنيد.
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هم انديشي به مرور در چارچوب قواعد جريان مي  نشستهاي هم و معلمان نشستهاي هم اينكه، خالصه
و اين بهترين مشوق افراد است كه قانون پارلمان را به ديگران ميكنند درك را چلساتي چنين لذت هم و يابد

معرفي كنند.

نظري در مورد اساسنامه دكتر بين اسدي
و فناوري كپي شده است پر از اشكال  علوم در اخالق ايراني انجمن اساسنامه از كه اسدي بني دكتر اساسنامه
و واكنش من به عنوان مدير كرد بايد چه ببينم و بكنم فكر خوب مسأله به دارم تصميم ادقام از قبل است.

كارگاه هياي آموزش دستورنامه رابرت چه بايد باشد؟

در حال حضر تصميم دارم بعد از گذشت چند روز از دكتر بني اسدي بخواهم كه متن اساسنامه را براي منشي 
و از همه بخواهم آن را مطالعه كنند. خودم  دهم قرار اعضاي اختيار در را آئيننامه منشي عنوان به و بفرستد
و خالسه كنم مقايسه كتاب در مندرج مطالب با و ديگر آئيننامههاي با و كنم مطالعه بايد دقت با را آن نيز
اين ها مهم نيست. مهم اين است كه جمع فكر شده واكنش نشان بدهم. براي اين كار فرصت دارم. به عالوه،

بتواند در چاچروب قواعد يك سند را تصويب كند. 

مي كنم در جريان تصويب ماده يك اساسنامه بود كه دكتر بني  اسدي منظور من را دريافت. به او گفتم  فكر
و خوشي اين سند طوالني را طبق قواعد قانون پارلمان تصويب كند قواعد عرف خير به بتوانند جمع اين اگر

آن ها مسلط هم شده است. پارلماني را نه فقط ياد گرفته بلكه بر

واكنش اعضاء به ويژه نامه
و همراه خود داشت. دكتر اميري  بود گرفته چاپ آبادگران پيام ويژهنامه از اسدي بني دكتر فقط اعضاء ميان در
گفت كه فايلش باز نشده است. در نتيجه متن چاپي را كه براي مهندس رزم خواه گرفته بودم به او دادم. موقع

رفتن مهندس رزم خواه گفت كه خودش پرينت مي گيرد. 

دعوت از دكتر معين
در طول جلسه امروز دكتر بني اسدي چند باري به اين نكته اشاره كرد كه از دكتر معين خواسته است كه 
مي گويد. ياد گيري  راست است. آمده پيش برايش ناخواسته جلسه معين دكتر اما كند شركت مجمع اين در
۷۰ سالگي و با اين همه گرفتاري نيست. مثل اينكه كسي در سال و سن اين با آدمهايي به مربوط قواعد اين

بخواهد رانندگي ياد بگيرد. اين كار بايد در سطح دبيرستان يا دانشگاه انجام شود.

اجالس معلمان
مي روم. به همين خاطر به جاي دستور  طفره معلمان صولتجلسه و دستورجلسه نوشتن از و است كم فرصتم

جلسه چهاردهمين اجالس معلمان نامه اي را كه برايشان ايميل كردم نقي مي كنم:

با سالم 
مي كند چهاردهمين اجالس عادي ماهانه مجمع عمومي انجمن مروجان قواعد پارلمان از ساعت  نشان خاطر
۴ بعد از ظهر روز چهارشنبه ۶ آذر در دفتر كادرها به نشاني كريم خان، آبان شمالي (شهيد عظدي) خيابان
رئيسي درخواست شده است در  و  اربابي نقيئي، خانمها از شد. خواهد برگزار ۳ پزشك پالك ۶ زنگ

صورت امكان پيش نويس آئين نامه انجمن را تهيه و براي تصويب تقديم صحن كنند

و بررسي بند  موضوع تفكيك پيشنهاد دو بر ناظر قواعد است شده درخواست نيز مرد و هاشمي آقايان از
بند را كنفرانس بدهند

در اجالس آتي مجمع به كميته كل خواهد رفت تا آئين نامه را بدون محدويت در تعداد نطق ها مورد بررسي 
قرار دهد
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فصل هشتم كتاب كه در مورد پيشنهادهاي ضمني است تقديم شده است. قسمت هاي  نهايي ترجمه پيوست به
۲۸ اين فصل از كتاب به ترتيب در مورد پيشنهادهاي تفكيك موضوع و بررسي بند بند است. و ۲۷

۱۸ كتاب نيز به پيوست تقديم شده است. در اين فصل موضوع آئين نامه بررسي فصل همچنين ترجمه نهايي
شده است

قبًال در متن كتاب اصلي تقديم شده بود اما ترجمه ي جديد بهتر است فصول اين ميكند نشان خاطر

در انتظار ديدار شما
منشي موقت . حسيني

است. به  نشده تهيه نشست اين دستور هنوز است شنبه كه كنون تا چهارشنبه روز در جلسه ختم از بعد
همين خاطر من صورتجلسه را به شكل زير نوشتم تا طي چند روز آينده براي اعضاء انجمن ارسال كنم. البته
خوب است ابتدا براي خانم نقي ئي ارسال كنم تا آن را اصالح كند. در نظر دارم منشي گري را به خانم نقي ئي 
يا خانم اربابي ياد بدهم تا آنان كار را ادامه بدهند. من صورتجلسه اي را كه همين چند دقيقه پيش تكميل 

كردم در ادامه نقل مي كنم:

صورتجلسه چهاردهمين مجمع عمومي 
انجمن مروجان قواعد پارلماني

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۲

۶ آذر ماه ۱۳۹۲ با حضور  چهارشنبه چهاردهمين مجمع عمومي عادي انجمن مروجان قواعد پارلماني روز
اعضاء حاضر به نصاب رسيد. 

مصوبات
و قرار شد تصويب ساير مواد  رسيد تصويب به عمومي اجماعي با كل كميه به رفتن پيشنهاد جلسه اين در

آئين نامه انجمن به صورت «غيررسمي» بررسي شود.

نكته آموزشي
وقتي مجمعي بخواهد موضوعي را بدون محدوديت هاي مربوط به دفعات نطق اعضاء بررسي 
و تصويب شود. با تصويب اين پيشنهاد، مجمع به  مطرح كل» كميته به «رفتن پيشنهاد بايد كند،

كميته اي تبديل مي شود كه كل اعضاء مجمع عضو آن هستند.
مي تواند صبحت كند. ساير  بخواهد كه بار چند هر موضوع هر مورد در عضو هر كل كميته در

مقررات قواعد ناظر بر مجامع تصميم گيري به قوت خود باقي خواهند بود.
آن ها  تفاوتهاي كه هستند كل كميته از ديگري اشكال غيررسمي»، «بررسي و كل» كميته «شبه

با كمتيه كل در مجمع بيان شده است.

و خاطر نشان ساخت كه متن كامل پيش نويس  داد ارايه را خود گزارش آئيننامه تدوين كميته مخبر ادامه در
آئيننامه پيشنهادي در متن ساختار كه رسيد تصويب به پيشنهاد اين خاطر همين به است. نشده آماده آئيننامه

كتاب مبناي مذاكره قرار بگيرد و مواد آن با توجه به نظرات اعضاء اصالح شود.

سؤال پارلماني
اعضاء خود سقف تعيين  تعداد براي انجمنها چرا كه كرد مطرح را پارلماني سؤال اين مرد آقاي ادامه در
قانون قواعد  به  توجه  با  و  است تصميم اخذ محل مجمع كه داد توضيح ادامه در جلسه رئيس ميكنند.
معموًال با حضور ۱۰۰ نفر به كه است نفر پارلمان، تعداد مناسب براي اخذ تصميم در يك مجمع حدود ۲۰۰
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مي تواند سقف اعضاء خود  دارد گردهمايي براي كه امكاناتي به توجه با انجمن هر عالوه، به ميرسد. نصاب
را كم تر از اين تعريف كند تا اعضاء بتوانند در منازل يكديگر نيز مجمع بگذارند.

در ادامه خانم اميدخدا اين سؤال پارلماني را مطرح كرد پس سازمان هايي كه هزاران عضو دارند چگونه به 
سازمانها، انجمن هاي  نوع اين در كه داد توضيح جلسه رئيس سؤال اين به پاسخ در ميدهند؟ سازمان خود
نمي  تواند بيش از تعداد مشخص عضو بگيرد. اما انجمني هيچ و ميشوند قائل سقف خود عضويت براي پايه
و يا كل كشور كنوانسيون هاي محلي، استان يا منطقه يا محله هر در حزبي حوزههاي يا پايه انجمنهاي اين
و هرگاه در ميگويند كنفرانس كشوري كنوانسيون به معموًال ميدهند. تشكيل كشوري يا استاني منطقهاي،
هر كنوانسيون، به جاي نمايندگان تمام اعضاي انجمن ها شركت كنند به آن كنوانسيون،  پلنوم گفته مي شود.

حداكثر تعداد اعضاي انجمن
۳۰ نفر باشد. خانم نقي ئي پيشنهاد اصالح داد  در ادامه آقاي مرد پيشنهاد كرد حداكثر تعداد اعضاي انجمن
۵۰ گنجانده شود. پيشنهاد اصالح خانم نقي ئي با ۷ رأي موافق  عدد و به جاي آن بخورد خط ۳۰ كلمه كه
۵۰ نفر عضو  و يك رأي مخالف به تصويب رسيد. به اين ترتيب انجمن مروجان قواعد پارلماني بيش از

نمي تواند  بپذيرد.

شرايط عضويت و رويه پذيرش
و رويه پذيرش را مطرح كرد كه بررسي آن به دليل ختم جلسه به  عضويت شرايط رئيسي خانم ادامه در

مجمع عمومي بعدي موكول شد.

ختم جلسه
۱۶ خاتمه يافت.  جلسه در ساعت

مجمع عادي بعدي روز چهارشنبه ۴ دي ماه ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد. 

با احترام
منشي موقت
داود حسيني

در مورد كارگاه معلمان
مي رود برخي از كساني  جلو كه طور همين ميدهد نشان تجربه اما ميرود. جلو خوب خيلي معلمان كارگاه
مي دهند. اين كارگاه دست از را كار به دادن ادامه حوصله است كمتر انجمني فعاليتهاي به تمايلشان كه
براي كساني خوب است كه تصميم داشته باشند در آينده به عنوان رئيس جلسه يا رئيس سازمان جلساتي را
مي كنيم. دستارو  كشف را قاعده چارچوب در بازي انجمن كيف يواش يواش داريم ما همه، اين با كنند. اداره

مهم ما در اين مرحله اين است.

كارگاه گاوپروري
و  آموزشي محل يك عنوان به نيز دمزآباد گاوپروري شركت سهامدارن مجمع من براي گفتم، كه همانطور

آزمايشي ارزش دارد. و به همين خاطر خاطرات آن را در اين نوشته ها نقل و تحليل مي كنم.

اين گاوپروري با مشاركت من (كه پول فروش سهم خود از ميراث خانوادگي را سرمايه گذاري كرده ام) همراه 
و پسر عمويم عباس تاجيك كه كار اجرايي را بر  كرامتي مسعود سماطي، همايون كمال، حسيني محمود با
و تعريف قانون پارلمان توانستم دوستان را قانع تشريح مدتها از بعد هم من است. شده تأسيس دارد عهده
و همايون من بين قبلي مجمع در كردند. قبول هم آنان و كنيم اداره را مجمع قواعد اين چارچوب در كه كنم
و من اعالم كردم ديگر در مجمع كرد بروز لفظي تنش بود ديگر عضو به افترا من نظر به كه آنچه خاطر به

نمي يابم مگر آنكه اين تنش لفظي مورد رسيدگي قرار بگيرد. حضور
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عصر جمعه محمود حسيني كمال به دفتر آمد تا ضمن تماشاي تغييرات مبلمان دفتر در مورد اين مسائل هم 
و موكول به رسيدگي  بود منفي پاسخم نه؟ يا ميشوم حاضر بعدي مجمع در آيا كه پرسيد من از كنيم. صحبت
و نمي تواند در است شده تلويزيوني سريال يك كارگرداني درگير اينكه دليل به كرامتي چون اما تنش. اين
و نقش داور را بر عهده بگيرد من هم در مجمع حاضر نخواهم شد. سرانجام حسيني از من پرسيد با بيايد مجع
و قرار شد در صورتي كه كرامتي در نشست بعدي بله. گفتم: موافقم؟ همايون حضور با نفره سه نشست يك
شود من هم با اين شرط كه كرامتي داوري كند در اجالس شركت كنم. اما اگر كرامتي قادر به حاضر بتواند

شركت در مجمع نبود ما سه نفر يك جلسه بگذاريم و مسائل را بين خودمان بررسي كنيم.

و  دارم اعتماد هم اعضاء تك تك به و ندارد اهميت من براي كاوپروري مسائل كردم اعالم ديگر بار من
نشود اداره ضوابط اين چارچوب در شركت اگر دارم اعتقاد حال عين در اما كنم. اختيار تفويض ميتوانم

بدون برو برگرد در درازمدت از هم خواهد پاشيد.

دستاورد مهم 
اداره شد  پارلمان  اين است كه طي همين يكي دو نشستي كه در چارچوب قواعد  به نظرم دستاورد مهم 
و چرا بدون  چيست قواعد اين ماهيت كه رسيدند نتيجه اين به حسيني محمود و سماطي همايون مثل افرادي
چنين قواعدي اداره مجمع حركت كورمال كورمال در تاريكي است. اين نكته دستاورد مهم مجامع كاوپروري
است. در عين حال، اين مسأله سبب خواهد شد تا ما مجامع شركت هاي تجاري را نيز مورد تأمل قرار دهيم. 

براي امشب كافي است. بايد براي ترجمه هم حفظ نيرو كنم. 
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۱۳ آذر ۱۳۹۲ چهارشنبه
بين المللي كار يك كارگاه مشترك دو روزه برگزار كردند  ديروز كانون عالي كارفرمايي با همكاري سازمان
و انجمن هاي  كانونها براي جديد اعضاي جذب و جلب و كنوني اعضاي حفظ و «گسترش آن عنوان كه
مي شود از گذاشته اختيارم در عالي كانون سايت وب در انتشار براي كه اخباري طريق از من است. صنفي»
برگزاري آن با خبر بودم اما مهندس عطارديان دعوت ديگري از من نكرده بود. رابطه امان با مهندس عطارديان
شكر آب است. علت اصلي اين است كه ديگر حتي طاقت تحمل رفتار فردي مثل منهدس عطارديان را هم 
و بيش از آنكه واقعًا دنبال حل مشكل باشد دنبال  ميكند بازي مقررات و قواعد با خوردن آب مثل ندارم:
و جذب اعضاي جديد موضوعي است كه به موجود اعضاي حفظ مثل موضوعي آيا است. نمايش برگزاري

باشد؟ داشته نياز خارجي كارشناس

پيچيدهي قواعد  با  آن  ها حتي  اعضاء كه است اين ما انجمنهاي در كليدي مسأله من نظر به حاليكه در
با اين قواعد آشنا شده اند همين مهندس و از جمله نخستين كساني كه  نيستند آشنا گروهي تصميمگيري
و انجمن هاي عالي كانون در آنها ترويج و قواعد اين با آشنايي براي جدي تالش هيچ تقريبًا است، عطارديان
و چين بياورد تا به اعضاي هيأت هند از كارشناس يك تا ميكشد زحمت همه اين بعد نميكند. آن عضو

مديره روش جذب اعضاي جديد را ياد بدهد.

حتي تا ديشب هم تصميم داشتم تا در اين تاريخچه حنبش كادرها به اين موضوع اشاره اي نكنم. اما فكر كردم 
و جنبه هاي مزخرف ديگري از  است تأمل مايه عالي كانون مديره هيأت اعضاي ساير و عطارديان رفتار اين
و ناهنجار رئيس اين كانون زشت رفتارهاي حاليكه در ميگذارد. نمايش به را بدبخت ايرانيان ما شخصيت
است، از رمانده بودهاند عالي كانون خدمت در وجود تمام با كه هم را سعيدآبادي و شهرياري مثل افرادي
و حفط عضو را به آنان ياد بدهد. بد نيست جذب روش تا آوردهاند كارشناس كارفرمايان بينالمللي سازمان

چند نمونه از رفتار آقايان را در همان مدت بسيار كمي كه در جلسه حاظر شدم نقل كنم

نگهابان دم در
و من هم با  شد، برگزار پيش سال ۳ با انتخابات آخرين دوره هيأت مديره انجمن شركت هاي ساختماني كه
آبادگران» در داغ كردن تنور آن نقش داشتم، تحوالتي در دبيرخانه اين انجمن رخ  «پيام ويژهنامه يك انتشار
آن ها گماردن يك نگهبان دائمي درست جلو در ورودي ساختمان دبيرخانه است. در حاليكه از يكي داد.
و در مواقعي كه نشتي يا دارد وجود كار اين ويژه پذيرش اتاق دبيرخانه، همكف سالن به ورود محض به
مي شوند. اما از حدود ۳ سال پيش مردي روستايي مستقر مربوطه كاركنان قسمت آن در باشد برقرار برنامهاي
و جالب ميپايد را تو ميرغضب مثل و مينشيند ميز پشت و صندلي يك روي فرم نگهباني لباس و كروات با
مي كند: جلوي هيأت بندي دسته را آنان ميشوند انجمن وارد كه كساني ظاهري شكل به توجه با البد كه است
مي شوند توقع انجمن وارد كه كساني بقيهي از اما ميشود، ال سه و ال دو و برميخيزد انجمن مقامات و مديره
براي ورود به انجمن از اين دهاتي كرواتي كسب اجازه كنند. يكي از سخت ترين و كنند سالم او به دارد
كارهاي من رفتن به دبيرخانه اين انجمن است. چون يك دهاتي كرواتي را جلوي آن كاشته اند كه مثل آب
و راست شود  ال دو بايد دارند كروات كه كساني براي ميكند فكر و ميشود قائل تبعيض افراد براي خوردن

و كساني كه كروات ندارند بايد براي او دو ال و راست شوند.

عدم دعوت
وقتي وارد سالن شدم عطارديان را حين باال آمدن از پله هاي زير زمين ديدم. چه كنم. به نظرم اين مرد يكي 
قلبًا او را دوست دارم. از  دارم. او از كه گاليههايي رغم به و ميشناسم كه است ايرانياني شريفترين از
ديدنش واقعًا خوشحال شدم. به نظرم او هم خوشحال شد. من را به گوشه سالن راهنمايي كرد تا ثبت نام كنم
و كارت سينه را بگيرم. خانمي كه منشي دبيرخانه كانون است (و يكي از عوامل هميشگي پراندن  مدارك و
دبيرخانه) به من گفت كه از حدود سي نفر دعوت كرده اند. خوب. اينجا بود كه دريافتم من در از اعضاء

مي دهم. چون اگر دعوت هم مي كردند نمي رفتم. ليست مدعوان نبوده ام.  كه البته به كانون حق
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و كاظميني اسناد را برايم خواهد آورد. قبل از ورود به سالن  بروم سالن به گفت من به منشي نامه ثبت از بعد
ميكند، از مسؤل آن تحويل وصل همزمان ترجمه سيستم به را فرد كه را بيسيم كوچك دستگاه و گوشي بايد
مي گرفيتم. در همين موقع احمدي زاده رئيس كانون عالي با يكي دو نفر از همراهشانش جلو ميز رسيدند.
و براي ما بياورد! اين طرز رفتار رئيس كانون عالي بگيرد را ها اين بيايد نفر يك داد دستور زاده احمدي بعد

بياورد؟ دوام و بشود مجموعهاي چنين عضو كسي است قرار آيا است.

كم تر از نظرم به مانده باقي كارتهاي به توجه با اما كنند. شركت نفر صدها نشستهاي چنين در نيست قرار
نصف افراد مدعو در جلسه حضور يافته بودند. خوشبختانه آقاي عطارديان با يك خير مقدم يكي دو دقيقه اي
و او هم بعد از معرفي خود با تاريخچه سازمان بين المللي كار  سپرد داساناياگا گوتابايا آقايي به را ميكروفون

سخنراني خود را شروع كرد. بعد از گرفتن چند عكس از اين مراسم فرار كردم تا به ترجمه كتاب برسم.

انجمن نظم شورايي
دعوت  سريالنكايي  كارشناس  از  كعاصكا  در  عضو  حفظ  مثل  موضوعي  براي  عالي  كانون  در  حاليكه  در 
رأي  «نظم»  كلمه  به  «پارلماني»  كلمه  افزودن  اصالحي  پيشنهاد  پارلمان،  قانون آموزش كارگاه در ميكنند،
مي  كند كه پارلمان يك اصطالح خارجي استدالل ايران، وزير نخست بازرگان مهندس آقاي دادماد و نميآورد
دانشكده كاربردي  تحقيقات  بخش  رئيس  بعد،  داشته ايم.  «شورا»  قبل  سال  هزاران  از  خودمان  ما  و  است
و مهندس تحصيل كرده در آمريكا (مهندس رزم خواه) نيز به پيشنهاد او اميري) (دكتر تهران دانشگاه مديريت
ميشود: انجمن نظم كردهايم صرف وقت سال دو به نزديك تأسيسش براي كه انجمني اسم و ميدهند رأي
۱۴ هزار مرتبه آذر، ۱۴ امروز، چهارشنبه گذشته)تا يكشنبه (صبح شده تصويب اسم اين كه زماني از شورايي!

تا مرز تهوع و استفراغ جلو رفته ام. اه به ما مردم!

ظاهراً بسيار ساده تصويب  ماجراي همين بگذرم. آن روي از سادگي به نبايد كه «پديده»هايي از يكي نظرم به
و بارها مچ خودم را گرفته ام بارها اسم اين تصويب از بعد گذشته روز چند طول در است. انجمن اين اسم
و انواع داليل ميجنگم مصوبهاي چنين با دارم بلند صداي با و هستم دعوا و مرافعه مشغول آن و اين با كه
استدالل  هاي ذهني را نقل آن هم نوشتهها اين ادامه در ميزنم. فرياد مصوبه اين نادرستي اثبات براي را خود
و هم نقشه هايي كه براي ادامه اين مبارزه دادهام انجام زمينه اين در كنون تا كه عملياي كارهاي هم و ميكنم

در سر دارم.

چرا اين اسم غلط است؟ 

و حتي ساير انجمن هاي ديگري كه در اين دفتر  شورايي نظم انجمن اين عضو كه هستم مصمم من اوًال

و حتي پيش از آن اين  كند انتخاب خود براي اسمي چنين اينكه از قبل حتي نشوم. شد، خواهد تأسيس
پيش نويس آئين نامه را ارايه دهد. من به عنوان مربي صفر بهتر است بيرون اين سازمن ها باقي بمانم تا بتوانم
و مؤسسه من  من از كه خدماتي بابت آنان از بتوانم حتي و كنم نقادي عمومي افكار براي را آنها رفتار
مي كنند پول بگيرم (البه اگر بشود از اين خرس تار مويي كند). بنا بر اين به من هيچ ارتباطي ندارد كه دريافت
مي كنند. بله. اما اين افراد در كارگاه هاي آموزش دستورنامه انتخاب خودشان انجمن براي اسمي چه افراد اين
و طبق اين قواعد بياموزند را قواعد اين كارگاه اين در ميخواهند كه كردهاند اعالم و ميكنند شركت رابرت
مي بينند اين حق به مديريت اين كارگاه تعلق آموزش كارگاهها اين در كه اين هم باز نظرم به كنند. عمل
و يا حتي چطور رفتار بكنند بگذارند خود انجمن براي اسمي چه كه كند تكليف تعيين برايشان كه نميگيرد
و تمام قواعد دستورنامه رابرت را هم كنند شركت كارگاه اين در دارند دوست افرادي چي؟ پس نكنند. يا و
طبيعي آنان حق اين بزنند. اقدام به دست رابرت دستورنامه عليه اصًال يا كنند رفتار كوله و كج اما بياموزند

است. پس ناراحتي من از كجاست؟

از ريخت انداختن قواعد

و در چارچوب قواعد دست به عمل  كنند تغيير خودشان اينكه جاي به افراد اين كه است اين من ناراحتي
و افراد است تاريخي پديدهي يك اين خوب. مياندازند. ريخت از خودشان قواره با متناسب را قواعد بزنند،
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ميدانند، آن هم زلم زيمبو به  «پاك» را خودشان كه پاكستانيها كه همانطور رسيد. نخواهد تاريخ به زورشنان
وسايل نقليه اشان آويزان مي كنند كه من حتي علت اين كار را هم نمي فهم.

مي رود اما چه  فرنگ به مدرن دانش تحصيل براي خان رضا همت با و مردم اين پول با بازرگان مهندس
مي آورد؟ تالش براي اينكه با استفاده از علم غربي ثابت كند كه آب كر چرا از ارمغان به ملت براي هديهاي

نظر علمي پاك كننده و مطهر است!

بني اسدي فهم تالش دكتر
- انگيزه واقعي دكتر بني اسدي را كشف كردم:  ميكنم فكر - كه بود باال جمله نوشتن از بعد درست من و

مصادره به مطلوب. تمام اين چيزهايي كه در دستورنامه رابرت آمده، خودمان داشته ايم: نظم شورايي!

از همان زمان هايي كه زمزمه انقالب مشروطه در كشور مطرح شد عده اي همين بحث را مطرح كردند: به 
و مشروطه. آن داستان ها در فنجان كوچك  مشروعه خصوص در بحث همه آن و شورا، مجلس پارلمان، جاي
اتفاقًا فعال ترين عضو اين مجموعه هم از ميراث داران همان جريان است. اما چرا دكتر و دارد جريان هم ما
- از يك طرف را رابرت دستورنامه قواعد ميكند تالش دندان و چنگ با چرا دارد؟ رفتاري چنين بنياسدي
مي كند وانمود كند كه اين سعي ديگر سوي از حال عين در و كند، استفاده آنها از و بدهد درس ديگران به
مي رسد يك پاسخ روانشناختي است: تأمين داليل ذهني نظرم به االن كه جوابي تنها داشتهايم؟ هم ما را قواعد

براي دفاع از عمر بر باد رفته!

از زمان جيجك عليشاه آقايان براي راه اندازي نظام شورايي مبارزه كرده اند. اما حتي به عقلشان خطور نكرده 
تا حتي يكي از مشكالت اين نظام را حل كنند. يا حتي به اين بيانديشند كه يك شورا چطور بايد اداره شود. 
۵۰ سال  ال قبايي مثل من كه از يك افراد كه ميآورد فراهم را امكان اين شدن جهاني فرايندهاي كه حاال
و با شوند آشنا قواعد اين با سادگي به اسدي)، بني دكتر كالم (تكيه نبودهاند آشنا رابرت دستورنامه با پيش
بگذارند، ميان در ديگران با را عقايد اين كافر غربيهاي دموكراتيك و رايگان و بيدريغ امكانات از استفاده
و همين استيصال هاست. آيا دليل تالش هاي دكتر بني اسدي ادعاها همين ميرود هوا به و ميشود دود آنچه

نيست؟ استيصال همين پارلمان قواعد كردن مطلوب به مصادر براي

تفاوت هاي نظم شورايي با قانون پارلمان
مي دانم: قانون پارلمان ريشه در تمدن شرمآور را دو اين مقايسه حتي من كه هست فرق آنقدر دو اين بين
است، در حاليكه براي نظم شده ساخته آن استنتاجي و عقلي قواعد سال هزاران طي و دارد باستان يونان
شورايي شما حتي يك قاعده هم نمي تواني بيابي كه در برابر قانون پارلمان بگذاري. در شورا افراد عضو فقط
و رئيس يا هر فرد ديگري كه طرف مشاوره  بدهند مشورت واقع در و كنند مطرح را خودشان نظر دارند حق
بگذارد، در حاليكه قانون پارلمان قواعد ناظر بر روند تصميم گيري اجرا به را خودش تصميم دارد حق است
مي شود بايد توسط خود جمع به اتخاذ روند اين طي كه تصميمي و است حق صاحب كه است جمعي در

اجرا در بيايد.

عظيم، اگر كسي به جاي محصولي كه محتواي آن قانون پارلمان است برچسب  تفاوتهاي اين به توجه با
و غشي در تقلب بود. كرده سرقت فقط كاش و انديشه! سرقت سرقت! است: كرده چه بزند، شورايي» «نظم
و به جاي بلبل به مردم قالب كند. همان كاري كه با كد كند رنگ را گنجشگ كسي انگار هست. هم معامله

اتيكز،  با پارلمان،  با دموكراسي، با ساير مفاهيم غربي كرده اند و مي كنند.

و  بنيانگذار و صفر! مربي امضاي با و نظر زير و رابرت!» دستورنامه آموزش «كارگاه در رخدادها اين همهي
مروج دستورنامه ربرت. خداي من،  فاجعه هاي بزرگتر از اين ها را قرار است كي سر من هوار كني!

اوًال علت واقعي  كردهام سعي و رفتهام كلنجار آنها با گذشته روز سه دو طي كه بود مسائلي سرفصل اينها
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ثانيًا براي برخورد با اين رفتارهايي كه به نظرم نادرست است، خودم متوسل به  كنم. كشف را رفتارهاي اين
و به كنم حفظ را انسانها حرمت و نروم بيرون انصاف و عدل خط از نشوم نادرست روشهاي و ابزارها
و متفاوت رفتار كردن به رسيمت انديشيدن متفاوت و بودن متفاوت بر را آنان حق و بگذارم احترام ديگران
و در عين حال در چارچوب همان قواعد خردمندانه قانون پارلمان براي پيشبرد نظراتم در گروه تالش بشناسم

كنم.

بي طرفي حفظ
و به عنوان رئيس حتي يك كلمه  كنم حفظ را خودم بيطرفي توانستم گذشته يكشنبه جلسه، رئيس عنوان به

در مخالفت با اسم پيشنهادي حرفي نزدم.

صبور بودن
مي كنم كه اين ها واكنش ملت درمانده اي است كه براي حفظ آبروي نداشته خود مجبور است اسطوره  درك
مي زند اقداماتي چنين به دست خود آبروي حفظ براي كه بخورم بر هم فرد يك به اگر حتي من كند. سازي

وظيفه خودم مي دانم كه از ريختن آبرويش حتي المقدور خودداري كنم.

بيان حقيقت
مي دانم از بيان حقيقت طفره نروم. گفتن تفاوت هاي نظم شورايي با قانون پارلمان  خود وظيفه حال عين در

بيان حقيت است و به هيچ عنوان نبايد اين اصل تحت شعاع هيچ مالحظه ديگري قرار بگيرد.

رعايت قواعد
از اول قرار گذاشته ايم كه به صورت گروهي در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت عمل كنيم. دست كم من 
مي توانيم  باشيم پايبند قواعد اين به كه صورتي در ميكنم فكر چون كنم. تكيه اصل اين روي مدام دارم وظيفه

كار گروهي كنيم.

راه حل ها
مي كنم راه حال نهايي بايد در چارچوب چند نكته اي  فكر هم باز اما كردهام. فكر مختلفي راهحلهاي به كنون تا

باشد كه در باال ذكر كردم. در حال حاضر اين راهحل ها به نظرم رسيده است كه هيچ كدام نهايي نسيت:

نقد نظرات
بشوم، مي توانم نظراتم را به عنوان نكات  نبايد محتوايي بحث وارد رئيس عنوان به اينكه به توجه با .۱
و است ذكر قابل باشد مربوط رويهاي مسائل به كه آنجا تا نكات اين اما كنم. قيد دستورجلسه در آموزشي

نه به مسائل اراده و تمايل.
۲. طي خبرنامه يا گزارش يا هرچيز ديگري نظرات انتقادي خودم را در مورد اين تصميم ها منتشر كنم. اين 
هم غيراخالقي است. به نظرم گروه حق دارد از من انتقاد كند كه اگر اين نكات را هنگام بررسي در مجع
اصًال اين پيشنهادها رأي هم نمي آورد. به عالوه، چه كسي مانع من بوده است كه حتي  شايد ميكردي مطرح
به عنوان رئيس از طرح نظرات خود صرف نظر كنم. قواعد قانون پارلمان براي اين موضوع راه كارهاي معقولي
مي تواند حرف بزند. در جلسات بزرگ  هم رياست ضمن رئيس كه كوچك جلسات در است. كرده بيني پيش
اين، سكوت در مجمع بر بنا نمايد. بيان را خودش نظرات و كند ترك را رياست كرسي موقتًا تواند مي هم

و بعد افشاء آن ها خارج از مجمع خالف قانون است.

مغايرت با قانون پارلمان و اخطار دستور 
و من  دارد آشكار مغايرت آن رابرتي قرائت و پارلمان قانون با پيشنهادي آئيننامه در مندرج مفاد از بسياري
مي تواند حكم در مورد حكم رئيس فرجام پيشنهاد اما بدهم. دستور اخطار ميتوانم جلسه رئيس عنوان به
و بدبختي اينجاست كه وقتي كل يك مجمع با قانون پارلمان آشنا كليدي مسأله و كند. واگذار مجمع به را
كرد؟  به نظرم اين يكي از كليدي ترين مشكالت فلسفي نباشد يا تصميم بگيرد داخل آن بشاشد چه مي شود



۱۳۹

است كه ما با آن مواجه هستيم. 

تجديد نظر در انتخاب افراد
شود، اگر اكثريت  واگذار مجمع به نهايي حكم و شود خواهي فرجام ميتواند رئيس حكم هر سرانجام وقتي
شد؟ خواهد چه نتيجه بدهند، تشكيل پارلمان قانون به متعهد غير و غيردموكرات افراد را مجمع يك اعضاي

به هوا فرستادن قانون پارلمان! چاره چيست؟

به نظرم، گروه هايي كه مايلند انجمن هاي دموكراتيك تشكيل دهند بايد از قبل افراد دموكرات را كه با قانون 
و به آن پايبند باشند انتخاب كنند. در نتيجه، كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت  باشند شده آشنا دموكراسي
مي گيرند پايبندي گواهينامه دفتر اين از كه كساني و دموكرات كادرهاي تربيت و شناسايي براي است مكاني

و اعتقاد خود به دستورنامه رابرت و قانون پارلمان را نشان مي دهند.

وظيفه استراتژيك
واقعاً متعهد به قانون  افراد به بتواند كه است محكم سازمان يك ايجاد دفتر اين استراتژيك وظيفه نظرم به
و فقط رفتار آنان را تأييد كند. در اين صورت افرادي مثل دكتر بني اسدي بايد به بدهد گواهينامه پارلمان
و اتيكز قانون به كه بخورند سوگند آنكه مگر بدهد گواهينامه آنان به نبايد دفتر اين و شوند شناسايي دقت

اين پروفشن پايبندي نشان دهند.

روانشناسي ايراني
به نظرم هر نوع تالش من براي آنكه خودم را رئيس كرسي پارلمان جا بياندازم غيراخالقي است. به همين 
بايد يك مجموعه شاخص  باشد  داشته  را  براي شناسايي فردي كه چنين خصوصياتي  دليل شايسته است 
نوشته، تعداد كتاب هايي كه در اين زمينه چاپ كرده، نظرات  كه كيفيتي با مقاالت تعداد مانند شود: تعريف
قبيل، تا بر اساس آن ها بتوان فردي را با اين مشخصات انتخاب كرد تا او اعضاء اين از و داده كه بديعي
و اعضاء بورد طبق ضوابطي افراد داراي صالحيت را به عنوان پارلمانتارين شناسايي كند انتخاب را بورد يك
و نه هر كس كه ادعا كرد. بود خواهد پارلمان قانون معرف كه است افراد آن رفتار و قضاوت و حرف و كنند

و روشي منظم كنم فكر آنها به بايد روزها اين كه است نكاتي نوشتم، هم آشفتگي با كه اينها حال، هر به
براي جداسازي سره از ناسره در حقوق پارلمان تدوين و مستقر كنيم.

ميكنم:  نقل عينًا ادامه در را آن كه نوشتم شهرياري به نامه يك كه بود افكار همين دنبال به

جناب آقاي شهرياري
سالم

وارد دوئل لفظي  اعضاء با و كند حفظ را خود بيطرف ظاهر جلسه رئيس هرچه ميدهد نشان تجربه
نشود جلسات بهتر اداره ميشود.

خاطر، من در گذشته از آقاي جمالي درخواست كردم تا قبل از جلسه با قواعد عرف پارلماني  همين به
بهتر آشنا شود تا بتواند در جلسه به جاي من از آن ها دفاع كند

متأسفانه آقاي جمالي گرفتار شد و حاال حتي اگر بيايد هم خيلي از مجمع عقب است
و نمي تواند در  شد گرفتار هم او اما كند ايفاء را نقش اين كردم درخواست عبدالحسيني آقاي از بعدها

جلسات حاضر شود
آئنين نامه  مفاد  از  بسياري  با  من  و  است دستور در هم گروه آئيننامه تصويب خصوص به كه األن
و چه به خاطر دارد كه بنيادي اشكاالت و نظرتعارضات از چه و شخصي نظر از (چه مخالفم پيشنهادي
مي دهم اين نكات را خارج از جلسه با ترجيح ميكند) نقض را ما دستورنامه موارد از بسياري در اينكه
و در واقع شما نقش رهبري كنيد مطرح جلسه در بوديد موافق آنها با هم شما اگر و بگذارم ميان در شما

اپوزيسيون را ايفاء كنيد تا من از مداخله مستقيم در مذاكرات معاف شوم.
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اعضاء باقي مانده گروه ،شما مناسب ترين فرد براي اين كمك به مربي هستيد. در ميان
. اگر موافقيد اعالم فرماييد تا هماهنگ كنيم. توجه داريد كه كار ما غيراخالقي و غيرقانوني هم نيست

قربانت. داود

اين نامه را ديشب به شهرياري ايميل كردم و هنوز جواب نداده است. 

گفتني است كه شهرياري از پيشنهاد انتشار ويژه نامه پيام آبادگران كه به مناسبت برگزاري انتخابات انجمن 
و تمام مطالب آن در خصوص معرفي قانون پارلمان است در وب سايت  كردم تهيه ساختماني شركتهاي
و بعد از آنكه انجمن قطعه سازان ميكنم اداره من را سايت وب اين است. كرده استقبال خودرو قطعهسازان
و كلي هم روي آن انداختم راه من كند پرداخت نميتواند را كاغذي نشريه انتشار هزينههاي كه كرد اعالم
زحمت كشيدم اما گفتند نمي خواهند. حاال اين وب سايت به صورت مستقل از انجمن روشن است اما فعال
ميدانم.  سايت مديرمسؤل را او عمًال هم من و ميدهد من به آن اداره براي مبلغي ماهيانه شهرياري نيست.
شهرياري از انتشار مطالب خبرنامه در اين وب سايت كلي استقبال كرد. اين مطالب به دست بيش از هزار

مدير قطعه سازي كه عضو وب سايت هستند مي رسد. 

نامه براي مهندس سعيد آبادي
مي زدم كه هيأت مديره ممكن است با انتشار چنين  حدس آبادگران پيام ويژهنامه مطالب نوشتن جريان در
- كارمان تمام شد از سعيدآبادي پرسيدم آيا سعيدآبادي و من - ما نظر از وقتي حتي كند. مخالفت مطالبي
چاپ نشريه با مخالفت مسؤالن انجمن مواجه نمي شود. با اطمينان گفت نه. اما روز شنبه از توزيع نشريه
خبري نشد. سرانجام با هزار ترديد با مهدس خزاعي قائم مقام عطارديان تماس گرفتم. گفتم تصميم گرفته 
آن هم تالش براي آنكه نشريه قبل از انتخابات به دست  كنيم! چاپ را نشريه اين انتخابات از بعد كه شد
مي  گويد: بعد از انتخابات آن را توزيع خواهيم كرد. حاال بعد شود. چاپ جمعه بود قرار حتي برسد. اعضاء
و اگر اين نشريه به اسم انجمن منتشر نشود كه نشد، تمام آن تحليل ها در مورد درآمد. آب از درست حدسم

بلند شدن هواپيما از روي زمين غلط از آب درآمده است.

و هنوز جواب من را نداده  كردم ارسال سعيدآبادي مهندس براي را نامه اين ديشب كه است زمينه پس اين با
است:

جناب آقاي مهندس سعيدآبادي
سالم

گويا خبرنامه چاپ نشده است. درخواست دارم اگر قرار است چاپ شود مقرر فرماييد تعدادي از آن را 
در اختيار من هم بگذارند

و در صورتي كه شما موافقت بفرماييد نسبت به انتشار مجازي آن با حذف  نشود چاپ است قرار اگر و
نام و نشان انجمن اقدام كنم

مي شود. اگر همچنان تمايل داريد  برگزار آذر ۲۴ ا نديشي روز يكشنبه هم سازمان بعدي مجمع ضمن در
كه در اجالس هاي اين مجمع شركت كنيد الزم است دست كم در سه نشست سه ربعي قواعدي را كه
و اين اطمينان حاصل شود كه حضور شما در وسط بازي، بازي  بگيريد فرا هم شما فراگرفتهاند گروه اين

را به هم نمي ريزد
گزينه ديگر راه اندازي يك كارگاه جديد با حضور همكاران و دوستان خود شما است

قربان شما. داود

تا كنون ايشان هم به اين نامه من جواب نداده است. چه جوابي بدهد؟ بگويد نگذاشتند چاپ شود؟! تفي 
بدتر از اين در صورت خودش كه اين همه براي انجمن دل سوزانده است؟ 
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مخالف پرشور شورا
يادم آمد كه در گفتگوي قبلي با عبدالحسيني او چقدر جدي حتي با مفهوم «شورا» هم مخالف بود. با هيجان 
و تأكيد داشته است كه نبايد  است كرده صحبت جامعي مسجد با شورا اصطالح عليه چطور كه ميكرد تعريف
به جاي پارلمان از اصطالح شورا استفاده كنيم. اين امر دامن زدن به ادامه فريت مردم است. پارلمان مكاني
مي شود اما شورا يك نهاد مشورتي است.  اجرا آنان تصميمان و ميگيرند تصميم خودشان افراد كه است
خالصه يادم آمد كه او نيروي قدري است براي مقابله با غش در معامله. به همين دليل ديروز با او صحبت
و يك جوكي هم در اين مورد برايم نقل كرد. اما وسط گفتگو گفت كه بود خوانده را جلسه دستور كردم.

مسجد جامعي آمد و او بايد برود. چون او دبير هيأت رئيسه است.

قبل از او با آقاي عليپور صحبت كردم. از سخنراني دكتر آخوندي وزير مسكن در شوراي شهر صحبت كرد. 
مي كند. يكي از آن ها كمبود  تهديد واقعي نابودي خطر با را تهران كه زده حرف فجايعي از آخوندي دكتر
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۱۷ آذر ۱۳۹۲ يكشبنه
عبدالحسيني  و  ناشر اردهالي سعيد براي و كردم تمام هم را پيشگفتار ترجمه بازنويسي شنبه روز صبح
و ۴۰۰ نسخه از كتاب را براي شوراياري ها خريد، شد خير سبب كه شوراياريها اجرايي ستاد دبيرسابق
و به خصوص در كارگاه هاي گذشته سال چند طي و كردهام ترجمه را كتاب كل كه حاال خوب. فرستادم.
مي شوند بهتر مربوط قواعد اين به كه را پيشگفتار مفاد از بخش آن گذاشتهام، بحث به را قواعد اين مختلف
و ترجمه در خيلي جاها خيلي بهتر شد. در مورد جنبه هاي تاريخي شكل گيري قانون پارلمان نيز ميكنم درك
حاضر، هيچ نكته اي به عنوان مترجم در پاصفحه حال در اما كردم. مطالعه اخير روزهاي طي را زيادي اسناد

اضافه نكرده ام. اما فكر مي كنم بعضي توضيح ها به درك خواننده كمك خواهد رساند.

ديشب به سراغ ترجمه دوباره جدول قواعد ناظر بر پيشنهادها رفتم. حاال كه با اين قواعد آشنا شده ام، جمالت 
نباشد  آشنا  كتاب  قواعد  با  كه  هم  خواننده  اي  ميكنم. درك بهتر نميفهميدم قبًال كه را جدول اين قصار

نمي تواند منظور از اين جمالت قصار را درك كند.

اول  نام  الفباي  ترتيب حروف  به  پيشنهادها  بر  ناظر  قواعد  اول جدول  كه ستول  افتادم  به صرافت  ديشب 
پيشنهادها رديف شده است. به همين خاطر سعي كردم ببينم آيا اين ديزاين اين امكان را دارد كه جدول هايش 
را به صورت الفبايي رديف كند؟ پيدا نكردم. به همين خاطر مجبور شدم جدول را در برنامه اكسل آفيس 
نخستين بار بود كه  براي دهم. انتقال اينديزان به فارسي، الفباي ترتيب به آن كردن مرتب از بعد و كنم تايپ

مي كردم. به همين خاطر كمي وقتم را گرفت. كار با اكسل

در همين رابطه نامه زير را ديشب براي ناشر ارسال كردم: 

پايان ترجمه

آقاي اردهالي سالم
و من مشغول كارهايي شده ام كه بيشتر به  است شده تمام ترجمه كار عمًال پيشگفتار نهايي ترجمه ارسال با

: صفحه آرايي و امور فني كار مربوط مي شود كه عبارتند از

يك. كار روي مرتب كردن ترجمه جدول قواعد ناظر بر پيشنهاد ها بر اساس الفباي فارسي.
صفجه  اي تمام شده است اما يك ستون اصلي آن بايد به ترتيب  سي حدودًا جدول اين ترجمه كه بگويم
مي گردم اين امكان را كه محتواي يك ستون هرچه شده تايپ اينديزان در چون شود. رديف فارسي الفباي
واقعاًً اين امكان را نداشته باشد بايد از اكسل يا اينديزاين اگر نمييابم. كند رديف فارسي الفباي ترتيب به را

ورود استفاده كنم كه با هيچ كدام از اين برنامه ها نيز آشنا نيستم.

دو. نمايه سازي است كه كار پردردسري است به اين خاطر كه من براي نخستين بار اين كار را بايد انجام دهم 
و به او بگويم چه كند باشد دستم كنار بلد كار يك اينكه مگر بسپارم. ديگري كس به كه نيست هم چيزي و

دو. ايجاد ارجاعات داخل متن كه كار پردردسري است

سه. نهايي كردن فهرست مطالب كتاب 

، به خصوص براي من كه با نرم ا افزارهاي مربوطه آشنا نيستم مستلزم آن است كه اول كار كردن  كار سه اين
مي كنم اكنون كه ترجمه مطالب خام تمام شده فكر دليل همين به كنم. تمرين و بگيرم ياد را افزارها نرم اين با
و تا انجام اين سه كار سنگين فرصتي هست شما هم متن را يك بار مررو كنيد. اگر هم در انجام اين كارها

دچار مشكل شدم از شما كمك مي گيرم.
قربانت. داود
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نكته جالب اينكه اين نامه را حتي براي آقاي عبدالحسيني رونوشت هم نكردم. نامه قبلي را هم كه به پيوست 
نامه نيز او را  در و زدم رونوشت عبدالحسيني براي كردم، ارسال سعيد براي را پيشگفتار نهايي ترجمه آن
و به قول هايي كه ندارد عهد به وفاي عبدالحسيني ميكنم احساس كه است اين دليلش ندادم. قرار مخاطب
واقعاً سرش خيلي شلوغ شده باشد. كه در اين صورت دليلي وجود ندارد بيش شايد نميكند. عمل ميدهد

از اين مزاحمش شوم.

شوراي شهر
شد، خوب است آخرين تحوالت مربوط به تاريخچه جنبش كادرها را در  عبدالحسيني از صحبت كه حاال

شوراي شهر تهران دنبال كنم.

بعد از ارسال ويژه نامه پيام آبادگران براي كارشناسان ستاد كه حدود يكسال قواعد قانون پارلمان را به آنان 
و  كردهاند، دريافت را ويژهنامه اين كه ندادند جواب كلمه يك حد در هم نفرشان يك حتي دادم، آموزش

خوب است يا بد است.

و يك نسخه آن را در  بدهد زاده سالم آقاي همسرش به را آن از نسخه يك كه كردم تقاضا شرفي خانم از
اختيار خانم ميالني. تا امروز كه بيش از ده روز مي گذرد دريغ از يك جواب كوچك.

از خانم طاعتي هم درخواست كردم يك نسخه از آن را به آقاي مظاهري بدهد. نه از خانم طاعتي خبري شد 
و نه از اينكه آيا به آقاي مظاهري داده است يا نه. 

و عليپور هم هيچ واكنشي نشان ندادند. به اين دو نفر زنگ زدم. عليپور گفت آن را پرينت گرفته  عبدالحسيني
اما هنوز فرصت نكرده بخواند. و عبدالحسيني هم گفت كه آن را ديده است.

درك تدريجي قبح اسپم
خوب. اين روزها آنقدر ارسال اسپم در كشور رواج پيدا كرده است كه مردم ما كم كم دارند به قبح اسپم پي 
و توقع داريد جواب آن را بدهند، با  ميكنيد ارسال برايشان شما كه را نامهاي بين كه است طبيعي و ميبرند.
اسپمي كه عادت كرده اند ناديده بگيرند، تفاوتي قائل نباشند. خود من در جريان جنبش سبز چقدر اسپم براي
مي بينم بعضي ها كه زودتر قبح اسپم را درك كرده بودند از كار  ميكنم فكر كه حاال و كردم؟ ارسال ديگران

من بيشتر ناراضي بودند.

همين واكنش ها سبب شده است كه ديگر تمايلي به ايجاد فهرست هاي ايميل براي سايت هاي خود را از 
مي كنم دريافت كنندگان نامه ها حق دارند انتخاب كنند كه چه كساني برايشان نامه بفرستند  فكر دادهام. دست
و حق ندارم توقع داشته باشم كه جواب اسپم هاي من است اسپم نوعي من كار خاطر، همين به نفرستند. يا

را بدهند. مگر آنكه براي مخاطب تعريف كنم كه اين نامه اسپم نيست.

فعًال سرآنان  اما كنم. قطع آنان با را روابطم نبايد و دارم كار زياد شوراياريها و شهر شوراي با حال، هر به
و چون هميشه شلوغ باقي خواهد ماند اميدي به كارهاي درازمدت كابينه. مثل درست است. شلوغ خيلي
شوراياريها، اجرايي ستاد اعضاء حضور با پارلمانتارينها انجمن يك تشكيل داشت: آنان از نميتوان نيز
شناسايي اعضاء فعال شوراياري ها براي ارايه آموزش به آنان، زمينه سازي براي معرفي اين قواعد به شوراهاي

شهرستان ها،  و از اين قبيل. 

ميداد،  شهر شوراي رئيسه دبيرهيأت عنوان به كارش اوايل در عبدالحسيني كه مساعدي قولهاي رغم به
مي كرد كه گفته بود: تمام كارهاي نقل او از عليپور بدهد. نميرسد هم را نامههايم جواب حتي روزها اين

مسجدجامعي را ما بايد انجام بدهيم.



۱۴۴

واكنش انجمن شركت هاي ساختماني
انتخابات  از واكنش انجمن هاي شركت هاي ساختماني در قبال ويژه نامه پيام آبادگران به مناسبت برگزاري 
بي خبرم. نمي شود گفت كه انگار نه انگار كه چنين ويژه نامه اي منتشر شده باشد. ذهنم  كامًال مديره هيأت
و بحث در مورد باشد رسيده انجمن مديره هيأت اعضاي از عدهاي دست به نشريه اين كه كند تصور ميتواند
آن باال گرفته باشد. اين احتمال هم وجود دارد كه وقتي مديرمسؤل نشريه از محتواي آن با خبر شده است
و مهندس سعيدآبادي هم به خاطر  باشد. شده خاموش شعله سادگي همين به و كرده مخالفت آن انتشار با

گرفتاري هايي كه دارد كل قضيه را تمام شده تلقي كند. و تمام.

در هر حال، نامه اي را در همين زمينه ها براي مهندس سعيدآبادي ارسال كردم كه جواب نداد. دوباره آن را 
و يكي از داليلي كه از همان اول به دعوت از سعيدآبادي به  است. نداده جواب هنوز كردم. مجدد ارسال
مي كرد خدمت هم كارفرمايان پيام مديرمسؤل عنوان به وقتي بود. او از شناختم همين كردم مخالفت گروه
مي داد. در ادامه انجام عطارديان مهندس را او نقش و بود تعهد بي وظايفش به نسبت و بيخيال اندازه همين

ميكنم: نقل است نداده جواب كنون تا و كردم ارسال سعيدآبادي براي كه را نامهاي

جناب آقاي مهندس سعيدآبادي
سالم

گويا خبرنامه چاپ نشده است. درخواست دارم اگر قرار است چاپ شود مقرر فرماييد تعدادي از آن را در 
و در صورتي كه شما موافقت بفرماييد نسبت به انتشار  نشود چاپ است قرار اگر و بگذارند هم من اختيار

مجازي آن با حذف نام ونشان انجمن اقدام كنم
مي شود. اگر همچنان تمايل داريد كه  برگزار آذر ۲۴ هم نديشي روز يكشنبه سازمان بعدي مجمع ضمن در
در اجالس هاي اين مجمع شركت كنيد الزم است دست كم در سه نشست سه ربعي قواعدي را كه اين
و اين اطمينان حاصل شود كه حضور شما در وسط بازي، بازي را به  بگيريد فرا هم شما فراگرفتهاند گروه

هم نمي ريزد
گزينه ديگر راه اندازي يك كارگاه جديد با حضور همكاران و دوستان خود شماست.

قربان شما داود 

و چون جواب نداد دو روز بعد ارسال مجدد كردم. از آن تاريخ ۴  فرستادم برايش آذر ۱۲ اين نامه را سه شنبه
نمي  گويد كه تصميم دارد در مجع  من به حتي و است نداده من تقاضاهاي به جوابي هيچ است. گذشته روز
هم انديشي شركت بكند يا نه. در حاليكه با اطيمنان به من گفت كه حتي در يكشنبه بعدي شركت خواهد گروه
و مهندس شهرياري گلسرخي مهندس از اتفاقًا و كردم ارسال گروه اعضاء براي را آن خبر هم من و كرد
و در حاليكه كه شهرياري از بگذرند. ميان در اعضاء ديگر با جديد عضو اين مورد در را نظرشان كه خواستم

سعيد آبادي به عنوان يك مرد متفكر نام برد گلسرخي در اين زمينه سكوت كرد. چرا؟ آقاي

وضعيت گلسرخي
عامل آشنايي من با مهندس گلسرخي آقاي سعيدآبادي بود. وقتي نخستين همايش مؤسسه احداث برگزار 
و در اختيار  كنيم بازنويسي حرفهاي شكل به را شده ارايه سخنرانيهاي كردم پيشنهاد سعيدآبادي به شد
و مهندس عطارديان كه از توانايي هاي من در اين زمينه مطلع بودند خيلي اصرار او بگذاريم. عمومي افكار
داشتند كه اين كار صورت بگيرد. اما نشد كه نشد. تحليل شخصي من اين بود كه اعضاي هيأت مديره با اين
باال،  يا به خاطر جلوگيري از مداخله افراد غيرمسؤل يا هر دليل ديگر.  قيمت خاطر به يا كار موافق نبودند.

آن قضيه تمام شد تا اينكه در بخشي از مقاله «مي رود ميخ آهني در سنگ؟» كه براي ويژنامه پيام آبادگران 
نوشتم اشاره كردم كه مهندس گلسرخي رئيس هيأت مديره مؤسسه احداث سبب شد تا كليات قانون پارلمان 
براي مسؤالن ارشد انجمن هاي فعال در صنعت احداث معرفي شود. سعيدآبادي اين بخش از نوشته را همراه 
با جمله اي كه در مورد عطارديان نوشته بودم خط زد. وقتي علت را پرسيدم گفت: اگر فقط به عطارديان اشاره 
شده بود مانعي نداشت. اما گلسرخي مورد دارد. عين جمله اي كه در مورد گلسرخي گفت به خاطرم مانده 
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است اما معناي جمله اين بود كه گلسرخي در كل حرفه اعتباري ندارد. من آنقدر نگران شدم كه به سعيدآبادي 
نتيجه، بايد به  در كردهام. معرفي انجمنها ارشد مسؤالن به را پارلمان قانون كليات من او كوشش به گفتم

اين نكته حساس بود كه آيا واكنش آنان به اين قضيه تا چه حد به وضعيت گلسرخي مربوط مي شود يا نه.

به هر حال، گلسرخي معرفي كليات قانون پارلمان به اعضاء ارشد انجمن هاي صنعت احداث را رها كرد. 
بيشتر به اين دليل كه آنان فرصت جدي گرفتن قضايا را نداشتند. كما اينكه فرد معتبري مثل عطارديان هم 
و ترويج اين قواعد در انجمن هاي موجود را خيلي جدي  معرفي كرده، خريد پيش را كتاب از نسخه صد كه
حال، جا دارد به خاطر داشته باشيم كه در اين مرحله از حيات اين جنبش اخالقي افراد معتبر هر به نگرفت.

تا چه حد مي توانند در بسط اين قواعد تأثير داشته باشند.

حال، تا امروز هيچ واكنشي از مهندس سعيدآبادي نداشته ام. به او تلفن هم نزده ام. بديهي است كه  هر به
و اين شماره نيز مثل شماره سه سال پيش در راه خدا خواهد رفت. اما اين كرد نخواهم هم دستمزد تقاضاي
و مانده ام كه با اين نشريه است حيرت اسباب ميگذارند كه قرارهايي و قول به افراد اين توجهي كم همه

چه كنم؟

ميشود، من هم نسخه الكترونيكي آن  توزيع و چاپ نشريه ميكردم فكر وقتي كه است ضروري توضيح اين
۵۰ نفر به اين ترتيب آن شماره را دريافت كردند. را براي عده اي از مخاطبان عام جنبش ارسال كردم. حدود
است، توزيع مجازي آن را هم متوقف كردم تا تكليف روشن شود.  نشده چاپ نشريه كه شدم خبر با وقتي اما
اگر انجمن آن را چاپ نكند من هم حق ندارم آن را به نام انجمن توزيع كنم. به همين خاطر خوب بود كه

سعيدآبادي به سؤال من جواب مي داد تا تكليف من روشن مي شد. 

مي  توانست دست  اما باشد. نداشته من پرسشهاي براي روشني پاسخ هنوز هم او شايد كه زد حدس ميشود
كم اطالع دهد كه نام را ديده و هنوز قضيه ناروشن است.

مي  توانست مخالفت  مشكل (تنها نميشود؟ مواجه مشكل با نشريه چاپ پرسيدم او از كه ميآيد يادم البته،
و من كه موافق است شده اخيار تفويض من به يعني كه بود نحوي به سعيدآبادي پاسخ باشد). مديرمسؤل
اعتبار تمام  نداده  اند  را نشريه چاپ اجازه اينكه بيان اكنون آيا كرد. نخواهد مخالفت ديگري كس باشم
و آيا ممكن است همين مسائل به بحث عميقي در هيأت مديره انجمن نكردهاند؟ تخريب را سعيدآبادي

شركت هاي ساختماني دامن زده باشد؟

جمالي ديگر چرا؟ 
مي زند برايم بسيار  سر جمالي سوي از وقتي آن هضم باشد، طبيعي ضعف نقاط اين افراد اين مورد در اگر

مشكل تر است.

نزديك ربع قرن است كه با جمالي آشنا هستم. بخش اصلي اين مدت او كارفرماي من بوده است. چه به عنوان 
و درمان  دارو نشريه در مديرمسؤل االختيار تام نماينده عنوان به چه و تهران شهرداري عمومي روابط مديركل
و رسانه داروپخش. اما يادم نمي آيد در اين مدت قولي داده باشد كه به آن عمل نكره باشد. اما در ماه هاي اخير
و باره ها قول داده است كه طي هفته آينده به دفتر خواهد آمد تا با هم گفتگو كنيم اما از آمدنش خبري باره
و امروز ديروز يعني يكشنبه يا شنبه كه داد قول او و كردم صحبت او با گذشته هفته بار آخرين است. نشده
ميخواهم به صورت جدي از حال، هر به نه؟ يا آمد خواهد امروز ديد بايد نيامد. كه ديروز ميآيد. دفتر به
نيست، خارج از آن جلسات آنها در شركت به قادر دليل هر به اگر يا كند شركت جلسات در كه بخواهم او

روابط خود را ادامه دهيم. به خصوص در بورد قانون پارلمان شركت مي كند يا نه؟

كارگاه معلمان
دارد: آيا قرار است  روشنسازي به نياز و ميكند تغيير زيادي سرعت با دارد دفتر در معلمان روابط وضعيت
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و شق سوم: اينجا يك  مهمان؟ آنان و باشم ميزبان من است قرار اينكه يا موجر؟ من و باشند مستأجر آنان
و دارد با دارد وجود روابط دسته سه اين سه هر ميرسد نظر به دانشجو؟ نيز آنان و است آموزشي كارگاه
و با آقاي هاشمي در اين مورد نقيئي خانم با ميكنم سعي است مدتي خاطر همين به ميشود. خلط هم

صحبت كنم.

ميزدم)  حدس كه است چيزي آن از تر معدود بسيار آنان تعداد (كه معلمان اين كه است اين واقعيت
روابط پيش  مدت ها  از  هم  با  كه  نفر   ۱۰ مي دهند: حدود تشكيل را ايران معلمان جنبش اصلي كادرهاي
من نيستند مايل بودند خصوصي دليل به كه داشتهاند پرتنشي و متعدد سازماني و حرفهاي و كاري،اقتصادي

از آن ها سردربياورم.

و بقيه آنان به مرحله بسيار حادي  آزادگان بين تنش اخيرًا اما بودم. شده تنشها اين متوجه پيش مدتها از
رسيده است. قبل از تشريح اين تنش ها بايد يادآوري كنم كه اين معلمان چند شركت هم راه انداخته اند كه
و ساخت چند برج را تأمين  احداث سرمايه اخيرًا و است سرمايهگذاري تعاوني شركت يك آنها از يكي
آن  ها يك شركت جهانگردي داخلي است كه خود معلمان را به سفرهاي داخلي از ديگر يكي است. كرده
و فكر مي كنم مديرعاملش فردي به نام كاكازاده است كه بسيار خوش مشرب است. اتفاقًا تضادهايي ميبرد

كه در اداره همان شركت ها بروز يافته معلمان را به صرافت آشنايي با اين قواعد انداخته است.

و از افرادي مثل كاكازاده يا هاشمي درخواست داشت  گرفته باال آزادگان بين تنش ديدم كه بود پيش روز چند
كه به شكايات او گوش بدهند. به همين خاطر عصر روز جمعه گذشته با هاشمي قرار گذاشتند كه براي گفتگو
و هم  نقيئي خانم به هم قبًال من بگذارند. قرار دفتر در آزادگان شركتي و شخصي شكايات خصوص در
به آقاي آزادگان در مورد روش شدن نوع روابط دفتر با معلمان صحبت كرده بودم. خالصه حرفم اين است
كه ما قرار گذاشتيم دفتر كادرهاي آموزش دستورنامه رابرت در اختيار كارگاه هايي قرار بگيرد كه قرار است 
و من به همين خاطر با فعاليت معلمان در دفتر براي تشكيل باشگاه معلمان موافقت  بگيرند. فرا را قواعد اين
و به همين خاطر از امكانات دفتر باشد رابرت نامه دستور قواعد چارچوب در باشگاه آن فعاليت اينكه كردم:
و در عين حال استقالل خودشان كند استفاده دفتر امكانات از بودند مايل هم آنان ظاهرًا اما كند. استفاده هم
فعًال سه نوع نتيجه در بدهند. را دفتر از استفاده هزنيه كه كردند احساس خاطر همين به و كنند حقظ هم را

رابطه:  رابطه آموزشي، رابطه موجر و مسأجري و رابطه ميزباني و مهماني با هم خلط شده است.

شد، من با اشاره به همين نكات گفتم بهتر است با هم نشستي تمام آزادگان با هاشمي گفتگوي كه جمعه روز
و معلمان دانشآموزان ميان در را قواعد اين چگونه اينكه و روابطمان آينده به من نشست آن در باشيم. داشته
سه شنبه يعني دو روز روز به را بحث اين ادامه برورد زود بايد چون گفت هاشمي اما كردم اشاره كنيم ترويج
ديگر موكول كنيم. اما در همين نشست من اين نكته را مطرح كردم كه دوست دارم در نشست هاي شما براي
و هم به اين  پارلماني مشاور يك عنوان به هم معلم، يك عنوان به همه كنم: شركت معلمان باشگاه تأسيس
مي خواهند اين قواعد را كه بگيرد قرار افرادي و انجمنها اختيار در دفتر اين كه بود اين قرارمان كه خاطر
مي شود كه اين حقوقياش معناي كه رابرت، دستورنامه آموزش كارگاههاي مدير عنوان به يعني بگيرند. فرا

بايد برنامه هاي آموزشي اين گروه ها زير نظر مدير دفتر تنظيم شود.

آن ها  از يكي بود. جالب آنها به هم من پاسخ و كرد مطرح جالب سؤال چند آزادگان كه بود نشست همين در
مي شد. آزادگان به من گفت كه فعاليت هاي انجمني مربوط پارلماني فعاليتهاي در چپ نيروهاي تجربه به
را از شركت در مجامع گروه هاي چپ شروع كرده است. من هم تأييد كردم. اما توضيح دادم كه فعاليت هاي
و به همين خاطر به محض  ميشد صادر مركزي ستاد از فرمان و نبود دموكراتيك چپ گروههاي انجمني
مي پاشيد. همين جا بود كه توضيح دادم، به همين خاطر تأكيد فرو هم در سازمان يك كل مركزي ستاد زدن
و با هم كنوانسيون تشيكل بدهند. اين نكته به خصوص براي شود تشكيل پائين سطح در انجمنها كه دارم

هاشمي قابل تأمل بود.
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و خبر نداري كه  نيستي كشور اين توي انگار كه گفت من به بايستي در رو كمي با آزادگان كه بود اينجا در
و ما تشويق دفتر اين وظيفه كه دادم توضيح هم من پاسخ در كنند. درست انجمن مردم نميگذارد حكومت
مردم به انجمن سازي نيست. ضرورت انجمن سازي بايد به مثابه يك ضرورت تاريخي در جامعه به وجود
و فلك در كاراند» است. بعد گفتم كه فقط در تاريخ معاصر  خورشيد مه و باد و «ابر حاصل ضرورت اين بيايد.
و بعد از شكل گيري شهرهاي چند ميليوني است كه اين ضرورت به وجود آمده است. وگرنه، تا قبل از ايران
و جدا تنها و منفرد انسان برآوردن سر از بعد تازه نداشت. وجود انجمن ايجاد براي ضرورتي و نياز هيچ اين
مي شود. در آخر، با خاطره اي از شاه حسيني اشاره كردم كه حس نياز اين كه است ميليوني چند شهرهاي در
و آن وضعيت ميكردند استفاده ميوه پاكت از اعالميه پخش براي چطور مرداد هشت و بيست كودتاي از بعد
دهه اخير دو يكي همين طي من نظر به گفتم و كردم مقايسه بينالمللي ارتباطي وسائل امروز وضعيت با را
عمًال استبداد مرده است. ولي ما هنوز قادر به ساختن دموكراسي و شدهاند متحول سال هزار اندازه به جوامع
كردم، اين انجمن ها اضافه هم هاشمي به خطاب ميخورد. درد به شرايطي چنين در قواعد اين و نيستيم.
مي آيند. كار به كنند خلق را خودشان نياز مورد جمعي قوانين و قواعد و شوند جمع هم دور افراد اينكه براي
خيابانها، به ويژه با اين وسايل ارتباط جمعي، به اين انجمن ها هم به آنان كشاندن و مردم بسيح براي وگرنه

نيازي نخواهد بود. خالصه مطلب اينكه به مرور روابطم با معلمان نيز بهتر مي شود.

و بايد بتوانيم  ميآورد بر سر دارد معلمان كارگاه با ارتباط در كه است مهمي و ظريف نكات اينها حال، هر به
به نحوي آن ها ر احل كنيم كه كه در جهت ارتقاء جنبش باشد.

حركت ظريف در كارگاه هم انديشي
به دستم  هم انديشي  گروه پيشنهادي اساسنامه پيشنويس پي.دي.افي متن بنياسدي آقاي سوي از ديشب
رسيد. بالفاصله ضمن ارسال نامه اي كه متن آن را نقل مي كنم،  اساسنامه را در اختيار اعضاء گروه قرار دادم:

با سالم 
هم انديشي عرف پارلماني كه از سوي كميته يك نفره تدوين  موقت سازمان اساسنامه پيشنويس پيوست، به

اساسنامه به مجمع اخير ارايه شد،  تقديم مي شود.
از فصل هيجدهم كتاب دستورنامه رابرت، كه در دو بخش قواعد ناظر بر تدوين آئين نامه  جديد ترجمه نيز،

در انجمن ها را تشريح كرده تقديم شده است

مهندس  اسدي،  بني  دكتر  اميري،  دكتر  آقايان:  مي كند  نشان خاطر اخير، اجالس دو تجربهي به عنايت با
مهندس و  باشد) گروه مجامع در شركت به قادر (اگر عبدالحسيني آقاي رزمخواه، مهندس شهرياري،
عمل فرابگيرند. اما هنوز اين قواعد در در را اوليه قواعد چارچوب در گروهي بازي شدند موفق گلسرخي
مي شود اگر در درخواست گروه اعضاي ساير از رو، همين از است. شكننده وضعيت و نشده تثبيت گروه
مي كنند از كسب صحن پرهيز كنند مگرآنكه قبل از آن دست كم در يك نشست آموزشي شركت آتي مجامع

اختصاصي شركت كرده باشند.

و پا به پاي اصالح مواد اساسنامه پيشنهادي، به عنون  اوليه، قواعد چارچوب در گروهي بازي تثبيت از پس
تمرين،  ساير مراحل و قواعد مهم قانون پارلمان نيز به مرور تدريس و تمرين خواهد شد

با احترام
مسؤل دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت

داود حسيني 
۱۶ آذر ۱۳۹۲ شنبه

مرحله نو در كارگاه هم انديشي عرف پارلماني
هم انديشي عرف  كارگاه ميدهد نشان خوبي به كه است مهمي ظريف نكات حاوي نامه اين خودم نظر به
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آن ها اشاره  از برخي به است. شده تازهاي مرحلهي وارد جنبشكادرها مهم و اوليه هسته عنوان به پارلماني
مي كنم:

رابرت» امضاء كردم. در حاليكه نامه هاي قبلي دستورنامه آموزش كارگاههاي دفتر «مسؤل عنوان با را نامه .۱
را به عنوان منشي موقت گروه امضاء مي كردم. چرا؟

اين پرسش يك مجموعه پاسخ دارد: 
و گلسرخي، كه به خصوص از نظر سبك مديريتي بيشتر  بنياسدي دكتر شهرياري، مهندس مثل افرادي الف.
مي كشيدند. بيش از يكسال زمان الزم چالش به مدام مربي عنوان به را من اقتدار عمل در هستند، افزوز آتش

داشت كه اين آقايان قبول كنند كه به حرف من به عنوان يك مربي گوش دهند.

از تجربه هاي  براي درس آموزي ها  تالش هاي خود من  از هرچيز مديون بيش  اقتدار  اين  روند شكل گيري 
همين گروه بود. آخرين مرحله اين درس آموزي اين بود كه حتي المقدور در بحث هاي گروه به عنوان يك 
و به عنوان پارلمانتارين با پيشنهادهايي كه  كنم حفظ را خود بيطرف ظاهر ميشود تا و نكنم شركت فرد

اعضاء مي دهند مخالفت نورزم.

البته ضرورت اين موضوع را از مدت ها پيش درك كرده بودم. اما اعضاء كارگاه مخالفت من با رفتارهاي 
مرور  به  مي كردند.  خلط خودشان شخصي نظرات و پيشنهادها با من مخالفت با را خودشان غيرقانوني
يك - توانستيم بين مخالفت رئيس با يك رفتار غيرپارلماني را با مخالفت رئيس با من خود نيز و - شاگردان

پيشنهاد مشخص تمايز قائل شويم و از آنجا بود كه به مرور مخالفت با رئيس كاهش يافت.

و  نظرات با نداشتند، من از شناختي كه بنياسدي دكتر مثل افرادي خصوص به مختلف، موارد در عالوه، به
و رفتار من بيشتر آشكار شد تا جايي حرف درستي معموًال چالشها اين در شدند. آشنا بيشتر من رفتارهاي
مي ورزيد كه اصرار ديگران به حتي و كرد تأكيد من حقانيت بر بارها و بارها اسدي بني دكتر مثل شخصي كه
و حتي به قول خودش مثل يك بچه به حرف هاي من به عنوان بگيرند ياد را آنها بخوانند، را درسها بايد
يك مربي گوش دهند. اين تحوالت در دكتر بني اسدي سبب شد كه او بتواند فضا را به نفع توجه به نظرات

مربي تغيير دهد. 

عالوه بر اين، ترجمه دوباره كتاب نيز به من امكان داد كه يك تصوير جامع تري از كل نظام قانون پارلمان 
كسب كنم و با اشراف بيشتري كارگاه را مديريت كنم. 

شركت در كارگاه معلمان نيز تجربه عملي من را به عنوان مربي افزايش داد. 

و در نظريه پردازي به تمام افرادي كه به خاطر عدم  نوشتن در را من مهارت نيز آبادگران پيام نشريه انتشار
مي كنم اين افرادي كه فكر ترتيب اين به داد. نشان ميكشيدند چالش به را من حرفهاي اقتدار من، از شناخت

اكنون نخستين حلقه ي كادرها را تشكيل مي دهند اقتدار اخالقي و حرفه اي من را قبول كرده باشند.

مخالفت با تصويب آئين نامه غيراستاندارد
به موضوع تصويب  كردم  استفاده  رابرت»  دستورنامه آموزش كارگاههاي «مدير امضاء از كه مهم نكته .۲

آئين نامه گروه مربوط مي شود.

آئيننامه خود تصويب كند. هيچ چيز به من به عنوان  عنوان به ميخواهند كه را آنچه دارند حق گروه اعضاء
يك فرد اختيار نمي دهد از نظر اخالقي مانع كار آنان شوم.

گرچه اعضاء گروه متعهد شده اند كه در چارچوب قواعد دستورنامه گروه عمل كنند، اما اگر اكثريت تصميم 
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قانونيت  به  نمي توانم  بگيرم  قرار  اقليت  در  من  اگر  نتيجه  در  دهد.  تغيير  را هم  دستورنامه  مي تواند  بگيرد
صورت، تنها حق من براي مخالفت با تصويب آئين نامه اي غيراستاندارد تكيه آن در كنم. استناد دستورنامه
مي خوانند بايد حرف درس كادرها در كه كارآموزاني اعتبار به اعضاء است: كادرها» «مدير عنوان به حقم به
مي توانند مثل انجمني و نيستند كادرها كارآموزش ديگر هيچ. ندادند؟ گوش اگر دهند. گوش را مربياشان

مثل ساير انجمن ها درست كنند كه به خودشان مربوط است.

به همين دليل من از امضاء مدير كادرها استفاده كردم تا با تكيه به حقوق ناشي از اين سمت بتوانم مانع از 
تصويب آئين نامه اي علط و علوط شوم. 

بند مياني نامه به اين اشاره دارد كه شش نفر از اعضاء بازي گروهي در چارچوب قواعد اوليه را ياد گرفته اند. 
و خودشان هم اين موضوع را قبول دارند. تازه متوجه شدند كه وقتي از بازي پارلماني  يادگرفتهاند واقعًا
و دوباره با سوت داور از همانجا شود متوقف داور سوت با ميتواند بازي چطور و چه؟ يعني ميكنيم صحبت
- كه رفتاري گروهي در چارچوب «بازي» چقدر كه ميفهميم داريم تازه يابد. ادامه بود شده متوقف كه

قواعدي مشخص است كه برد و باخت دارد - مي تواتند مفرح باشد و به فعاليت  انجمني نشاط بدهد.

سرمايه اجتماعي عظيم
و مهارت مجهز شد  دانش اين به گروهي وقتي چطور كه ميشود متوجه دارد گروه تازه اينكه همه از مهمتر
مي تواند گروه آن فقط و گروه، آن كه چرا است، شده تشكيل گروه آن در عظيمي اجتماعي سرمايه چه
مي تواند كوه را هم جا به جا كند چون هيچ دليلي براي نرسيدن به يك تصميمي كه كه باشد داشته اطميمنان

به صورت عادالنه اراداه اكثريتي آگاه را منعكس مي كند وجود ندارد.

گلسرخي،  رزم خواه،  شهرياري،  اميري، دكتر بنياسدي، دكتر مثل افرادي كه است خاطر همين به دقيقًا
و با چه هيجاني سعي  مي كنند اين قواعد را به شدهاند بدل قواعد اين قرص پا و پر مروجان به عبدالحسيني
نمونه، اصرار دكتر بني اسدي براي بازگرداندن دكتر معين به كارگاه عنوان به كنند. معرفي نيز ديگري افراد

برايم بسيار جالب است.

و اتفاقًا همين موضوع كه در جلسات آتي اعضاء قديمي مثل دكتر معين ملحق شوند، يا اعضاء جديد دعوت 
اينكه اين شش مي كرد. به همين خاطر تصميم گرفتم ضمن اشاره به  نگرانم كنند مختل را بازي و شوند
نفر بازي گروهي را فرا گرفته اند، تأكيد كردم كه اگر اعضاء ديگر بخواهند به گروه ملحق شوند نبايد كسب

صحن كنند. 

و اين يعني  نگرفتم. مجوز گروه از زمينه اين در اوًال است: نهفته متعددي ظريف نكات نيز تصميم اين در
مي كنم هدفم تمرين اين قواعد است اما هنوز رفتار قواعد چارچوب در اگر و هستم مربي همچنان من اينكه

اين جمع كار گاه  هم هست.

مي تواند درك كند كه  خوبي به خود، توانايي به گروه كل آشنايي از بعد نيز گروه اعضاء ميكنم فكر عالوه به
چقدر سخت است از فردي كه با اين قواعد آشنا نيست انتظار داشت كه در چارچوب قواعد رفتار كند. به اين
دليل كه براي چنين فردي حتي تصورش هم ممكن نيست كه بفهمد «در چارچوب قواعد رفتار كردن يعني 
و خون جگر خوردن الزم بود تا اعضاء گروه درك كنند در چارچوب قواعد رفتار  چالش سال يك چه؟».
ده ها جلسه اخير شركت نكرده اند در كه اعضايي ساير از كه ميدهند حق من به نتيجه در چه؟ يعني كردن

بخواهم كه كسب صخن نكنند.

و  نكنند. صحن كسب كه كردهام تقاضا بلكه نشوند. ملحق گروه به كه نخواستهام است: ظريفي نكته هم اين
البته اگر در يك كارگاه اختصاصي شركت كنند تا اين قواعد را به آنان آموزش بدهم، در آن صورت از كسب

صحن نيز محروم نخواهند شد. 
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قرار با شهرياري
پاسخ مثبت شهرياري به درخواستم مبني بر اينكه او نقش رهبري اپوزيسيون را ايفاء كند تا من به وظايف 
بپردازم، خيالم را راحت كرد كه طي ماه هاي آينده يك بازي پرهيجان پارلماني شكل خواهد گرفت  رياست
كه باعث قوام اين گروه خواهد شد. شهرياري طي نامه اي از من خواست كه قضيه را زودتر با او در ميان
و برنامه  نوشت خواهم برايش نامهاي آينده روز دو يكي طي خاطر، همين به كند. برنامهريزي بتواند تا بگذارد
نوشتم، متن آن را نقل خواهم كرد. را نامه اين وقت هر گذاشت. خواهم ميان در او با كارگاه در را خود كاري

است: ذهنم در نكات اين حاضر حال در اما

۱. اسم گروه -انجمن نظم شورايي- چه اشكاالتي دارد
۲. ساختار آئين نامه چه اشكاالتي دارد

۳. مفاد آئين نامه چه اشكالتي دارد
۴. دستورنامه در هر مورد چه گفته است؟

۵. چگونه بايد در چارچوب قواعد دستورنامه اين آئين نامه را اصالح كرد و به تصويب رساند؟

و براي كل اعضاء  كنم تدوين نيز را كارگاه آموزشي برنامه بايد آئيننامه، تدوين روند با همزمان عالوه، به
جنبش، اوليه هسته و گروه نخستين عنوان به دهد، ادامه خودش كار به شود موفق گروه همين اگر بفرستم.

دستاورد آن بسيار عظيم خواهد بود. و من نسبت به آينده اين گروه دارم اميدوارتر مي شوم.
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۲۰ آذر ۱۳۹۲ چهارشنبه
امروز صبح ساعت ۴ بيدار شدم. اما به دليل آنچه كه ديشب از خانم نقي ئي شينده بودم به خودم استراحت 
و تا اآلن كه ساعت حدود ۷ است به خوابيدم. درست بر خالف كه واكنش كارفرمايان، واكنش معلمان  دادم
مي  خواهد در نوشته امروز به آن اشاره كنم همين دلم كه واقعيتي يك دليل همين به است. كننده اميدوار
مي شود به اين نكته فكر كنيم كه چرا گروه هاي اجتماعي متخلف نسبت به اين جنبش سبب كه تفاوتهاست

واكنش متفاوت از خودشان نشان مي دهند؟

و چون  هستم ارجاعات و فهرست و نمايه ساختن نرمافزاز با آشنايي مشغول شده تمام ترجمه كه روزها اين
مي گيرد تا با اين نرم افزارها خوب وقت من از كمي دهم، انجام را كارها اين ميخواهم كه است بار اولين براي
آن ها كسي در نمي ماند. درست خواندن با و شده تهيه عالي فوقالعاده نرمافزارها اين راهنماهاي اما شوم. آشنا

مانند همين راهنماي رابرت كه قواعد و روش اداره جلسات را به شكل عالي و كامل توضيح داده است.

مي رسد كه به دليل نشستن زياد بدنم  نظر به ويژه به شد. دفتر كردن تميز صرف ديروزم وقت از زيادي بخش
و نرمش كه شده روزي نيم ساعتي را ورزش جاي به كم دست گرفتهام تصميم و است شده فرسوده زياد

نظافت دفتر كنم. سالن دوم بسيار عالي شد تا معلمان حالش را ببرند.

يك پارلمانتارين جديد
- خانم والنتينا  روسي زبان معلم از بعد شايد زد: زنگ خانمنقيئي كه بود ظهر از بعد ۲ ديروز حدو ساعت
ظاهرًا كا.گ.ب هم ترتيب قتلش  و كرد اخراج را آنان قطبزاده كه ايرن در شوروي وقت سفير همسر پتروونا،
جدي ترين زني باشد كه در عمرم ديده ام. بعد از او دو خانم ديگر هم آمدند: خانم به دست خميني را داد-
مي ديدمش. بعد آقايان هاشمي  دفتر در بار اولين براي و است نفر دو اين از جوانتر ديگري خانم و رئيسي
و صداي هاشمي كه بسيار گذاشتند جلسه دوم سالن در معمول طبق و آمدند هم مرد آقاي بعد ساعتي و
مي كرد (چند روز پيش براي صحبت چه باره در كه نميدادم تشخيص من اما ميآمد ميكرد صحبت هم بلند
۳۰ هزار تومان به من گفتند كه به طور متوسط و ضمن گرفتن رفتم توس بيمارستان كلينيك به سنجي شنوايي
۹۰ درصد كر شده ام. پيشنهاد تا و در بعضي از فركانس ها نيز دادهام دست از را شنوايي از درصد ۴۰ حدود

مشخصي هم داشتند:  استفاده از سمعك ديجتالي كه قيمت هر كدام ۲ ميليون تومان مي شود).

هدف انجمن مروجان پارلماني
و از من خواست تا ضمن مرور صورتجلسات انجمن مروجان  آمد بيرون نقيئي خانم كه بود جلسه وسط
قواعد پارلماني ببينم كه آيا هدف اين انجمن تعريف شده است يا نه؟ آنجا بود كه متوجه شدم محتواي اين
مي دهم.  درس آنان به من كه است نكاتي همان مورد در بحث ميشود برگزار من نظارت از خارج كه كالسها

و تصويب هدف طي سه تا چهار جلسه ادامه يافته اصالح و پيشنهاد روند كردم. نگاه را صورتجلسهها من
و به خانم نقي ئي دادم. معلوم بود كه دارند گرفتم پرينت را نشستها اين صورتجلسات خاطر همين به است.

براي خانم جديد الورود قواعد عرف پارلماني را تعريف مي كنند.

و ميراث  فرهنگيان براي كه ديگري جلسه به تا ميرفتند زودتر داشتند كه - مرد و هاشمي از جلسه از بعد
و پرورش دست آموزش وزارت به طرحي معرفي براي كه خواستم كنند- شركت بودند گذاشته فرهنگي
و به وزارت خانه بدهيم. اين دو نفر شناخت خوبي از ساختار كنيم كار مشترك طرح يك روي و بجنبانند
و اجرايي بدهند. ادامه بحث واقعبينانه طرحهاي ميتوانند خاطر همين به دارند. پرورش و آموزش وزارت
و تازه بعد از رفتن اين دو نفر بود كه ديدم خانم ها عجله زيادي براي رفتن ندارند. شد. ديگري روز به موكول
كرد: خانم فرزانه معرفي را وي او و نكردند. معرفي را جديد خانم كه كردم گله نقيئي خانم از خاطر همين به

دشتي. يك معلم و يك فعال جدي اجتماعي و فرهنگي.

و تالش هايم براي معرفي قانون پارلمان  من مورد در خانمها كه بود پيدا دشتي خانم كننده تحسين نگاه از
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تيم هايش، كه زياد هم هستند،  و نقيئي خانم دريافتم كه بود گفتگوها همين جريان در كردهاند. تعريف خلي
مي كنند. اين طور كه از صحبت هاي او فهميدم در بعضي كار پارلمان قانون آموزش روي دارند متمركز طور به
مي گفت بعد از آشنايي نقيئي خانم و دارد عهده بر را جلسه يك رياست رئيسي خانم مثًال جلسات، اين از
مي كند. همچنين از يك جلسه اي صحبت كرد اداره را جلسه عاليتر چقدر ايشان قواعد اين با رئيسي خانم
آن برگزاري مسؤل اميدخدا خانم ظاهرًا و ميشوند جمع آنها در خانواده چند اعضاء از نفر ۴۰ حدود كه
مي كنند. به  صحبت نيز مهم مسائل به راجع و ميخورند شام و ميشوند جمع هم دور يكبار ماه هر و است
و يك سخنراني هم در اين مورد ايراد كنم. كنم شركت نشستها اين در هم من است قرار نقيئي خانم گفته

و است قديمي دوستان از يكي كه عالقمند و فعال بسيار خانمي كردند: تعريف هم دشتي خانم از ادامه در
در جنبش معلمان فعاليت دارد.

و تمدن ساز اين قواعد اشاره كردم. از جمله  فرهنگي جنبههاي از برخي بر و كردم استفاده فرصت اين از من
اين قاعده كه بدون طرح يك پيشنهاد مشخص مذاكره ممنوع است. وقتي براي نخستين بار خودم با اين قاعده
بي سرانجام در مجامع ما  و بيربط و متنوع بحثهاي چقدر كردم. حيرت قاعده اين عقالنيت از شدم آشنا
مي شود تا همه از سبب نميرسد نتيجهاي هيچ به چون هم و ميكند تلف را همه انرژي هم كه ميشود انجام
و انجمن ممنوع است مگر آنكه قرار سازمان گذشته نقد نوع هر كه قاعده اين يا شوند. مأيوس هم جمعي كار
مي بينيد كه چطور اين قواعد گفتم: كه بود مثالها اين ذكر از بعد كند. ابطال يا اصالح را مصوبه يك باشد

فرهنگي را ايجاد مي كند كه در كشور ما وجود ندارد.

و به  بگيرد عهده بر را مروجان انجمن دبيري مسؤليت نقيئي خانم كه كردم صحبت مورد اين در ادامه در
همين خاطر اسناد مربوط را برايش ارسال خواهم كرد تا با مسؤليت هاي دبير آشنا شود. او آقاي هاشمي را
و عنصر پيگيري در سبك آقاي هاشمي كم  دارد نياز پيگيري به سمت اين دادم توضيح من اما كرد پيشنهاد
است. شايد ايشان به درد رياست بخورد اما خانم نقي ئي براي دبيري مناسب است. بعد براي توضيح دادم كه
و سنگ زيرين يك  مارد حكم دبير و دارد تفاوت است رايج ايران در كه بنويسي ميرزا يا منشيگري با دبيري

انجمن را ايفاء مي كند و براي تهيه صورتجلسه نيز دبير بايد با قواعد قانون پارلمان آشنا باشد.

چگونگي معرفي قانون پارلمان
در همين جلسه بود كه خانم نقي ئي باز هم اين سؤال را مطرح كرد كه چطور بايد اين قواعد را به ديگران 
معرفي كرد تا با واكنش منفي آنان مواجه نشود. من برايش توضيح دادم كه خود اين يك مهارت پيچيده ي 
آن ها را به  تا كنيد مطرح هم را زمينه اين در تجربههايتان شما مايلم خاطر همين به من و است اجتماعي
فعًال نخستين اصل اما كنيم. استخراج را آن قواعد و بگويم شما براي را تجربههايم هم من و بگذرايم بحث
و تا وقتي كسي تشنه نشده باشد سخن گفتن از آب گوهري. گوهر قدر شناسد زرگر زر قدر كه است اين
و موقعيت خاطر به كه كرد پيدا را افرادي بايد كه كردم صحبت مورد اين در بعد است. بيفايده برايش
قبًال احساس كرده باشند. در غير اين صورت معرفي اين را قواعد اين به نياز دارند كه اجتماعياي شرايط

قواعد كمكي نمي كند.

است، معلمان در ترويج قانون پارلمان بسيار فعال  شده تشكيل كنون تا كه كارگاهي سه ميان در حال، هر به
هستند.

هستند، روز به روز بيشتر  يا و بودند كارگاه سه اين در كه افرادي تمام كه كنم تكميل را باال گزاره جا همين
و جديت مشغول سختي با خودشان اجتماعي فعاليتهاي قلمرو در كدام هر و پيميبرند قواعد اين اهمين به
شوراياريها، كه هرچند اين اجرايي ستاد كارشناسان نمونهاش هستند: ديگر مخاطبان به قواعد اين معرفي
و نمي توانند در اداره جلسات به صورت تشكيل يك انجمن وقت بگذارند است شلوغ خيلي سرشان روزها
مي شناسند كه را كساني ساير و را شهر شوراي اعضاي ميكنند سعي و فعالند بسيار تهران شهر شوراي در اما
هم انديشي نيز در اين زمينه بسيار فعالند: دكتر بني اسدي كه سازمان اعضاء حتي يا كنند. آشنا قواعد اين با
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و  پروش و آموزش وزارتخانه دو سطح در است مايل كه اميري دكتر يا پارلمان. قانون ترويج شده كارش
آموزش عالي اين قواعد معرفي شود. يا مهندس شهرياري كه حتي از صرف پول براي تجهيز اين دفتر دريغ
نمي كند يا حتي مهندس رزم خواه كه اين روز ها بيكار است اما در حد توانش مشغول معرفي اين قانون به 

ديگران هم هست. 

و  كارفرمايي انجمنهاي در كه نفوذي به توجه با خصوص به عطارديان مهندس كه داشتم انتظار همه، اين با
و به رغم آنكه صد نسخه از كتاب دستورنامه ميكرد استقبال قواعد اين از داشت مهندسي انجمنهاي ساير
مي شد اما استقبالي از حاضر انديشي هم كارگاههاي در هم سال يك حدود و كرد، هم خريد پيش را رابرت

داد؟ توضيح بايد چطور را پديده اين نكرد. قواعد اين

واكنش رئيس كارفرمايان
- زنگ زد. از ركود وب  دادهام عطارديان مهندس به شوخي به كه لقبي - ايران كارفرمايان رئيس ديروز اتفاقًا
مي گذارم تا وقت خيلي كتاب سازي آماده و ترجمه روي اينكه واقعيت داشت. گله كارفرمايان پيام سايت
مي آورد (ديشب معلوم شد يكي از پايه هاي فن آن در بازي نيز كامپوتر مدت اين شود. آماده زودتر هرچه
مي شود). انتشار نشريه پيام آبادگران هم قوز باالي قوز شد. گروه پيام داغ سريع خيلي سي.پي.يو و شكسته
و به خاطر مجموعه ي اين است شده مسدود بودم، ساخته گوگل در ايميل هزار كارفرمايان كه با حدود ۱۵۰

و تمايلي براي كار روي وب سايت پيام كارفرمايان را ندارم. به خصوص كه از برخورد دلسرد  فرصت داليل
و انجمن ها كانون مسؤالن براي و ميكند دعوت خارجي كارشناس حاليكه در شدهام: دلسرد عطارديان كننده
مي اندازد، اهميت اين قواعد را درك نمي كند يا به آن توجهي نشان راه عضويت گسترش و حفظ كارگاه
و شخص عطارديان عالي كانون كردم معرفي را قواعد اين كه جاهايي نخستين از يكي حاليكه در نميدهد.
و اگر استقبال گذاشت من بر مخربي تأثير و بود كنند دلسرد بسيار او استقبال عدم يا بيتوجهي اما بود.
و ديگران نبود شايد مهندس عطارديان حتي در كارگاه ها هم شركت نمي كرد بهشتي يا معين دكتر مثل افرادي
نمي كرد. تمام اين پديده ها را چطور بايد توضيح داد؟ چرا فردي مثل آن ها هم حمايت برگزاري از شايد و
وفت، و انرژي اتالف همه اين شاهد و كرده شركت مختلف نشستهاي در همه اين كه عطارديان مهدس
ميكند؟ تحمل و ميداند جمعي كار ذاتي و طبيعي را امور اين تمام است، بينظمي و بيقانوني همه اين و
مي شود؟ آيا به نوع رابطه اش با من ارتباط دارد؟ آيا با شناختي كه از انجمن ها مربوط او مديريت سبك به آيا
- كه به من مديريت سبك از آيا كرد؟ نخواهند استقبال قواعد اين از سايرين و مديره هيأت كه ميداند دارد
حال، عطارديان به دليل جايگاهي هر در نميآيد؟ خوشش ميزند- دامن عطارديان مثل افرادي بياعتمادي
ميكرد، به اهميت تاريخي اين قواعد استقبال بيشتر پارلمان قانون قواعد از كه داشت شخصيتي اگر دارد، كه
مي تواست تأثير كادرها جنبش سريع گسترش در ميفهميد بهتر را قواعد اين اهميت يا ميكرد توجه بيشتر

قابل توجهي داشته باشد.

سكوت مهندس سعيدآبادي
و منشي او به من گفت كه به شهرستان  كردم صحبت سعيدآبادي مهندس دفتر با كه (يكشنبه) يا شنبه از
و از او خواهش كردم كه به مهندس يادآوري كند كه پاسخ ايميل هاي من را بدهد تا امروز كه است رفته
است، هنوز جوابي از مهندس نگرفته ام: نمونه اي از رفتار مهندس سعيدآبادي كه به همين خاطر او چهارشبه
هم انديشي عرف پارلماني دعوت نكردم. وقتي هم كه به عنوان مديرمسؤل نشريه گروه در عضويت براي را
پيام كارفرمايان با او همكاري داشته ام،  همين طور بود. نسبت به تعهداتش كم توجه و بي وفا به عهد و قرار.

انجمن شركت هاي ساختماني نشريه  انتخابات تنور كردن داغ براي ديگر بار تا آمد سراغم به سال سه از بعد
منتشر كنم. بعد از سه سال رودربايستي به او يادآوري كردم كه دستمزد سه سال پيشم را نيز پرداخت نكرده
مي زدم. اما  حرف بعدي شماره مورد در بعد و ميكردم تسويه را مبلغ آن جا در بودم او جاي من اگر است.
و حق من هست هم مهمي سؤالهاي حاوي كه من ايميلهاي به حتي حاال بعدي، شماره مطالب تهيه از بعد

نمي دهد. به منشي او هم اطالع داده ام. اما بي نتيجه. است كه پاسخ آن ها را بدانم،
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و بگويم: ببين. به اين دليل بود كه با دعوت از  بگذارم اشتراك به شهرياري با را تجربه اين رسيد نظرم به
كرد؟ بايد چه داشت عهد به وفاي همه آن كه جمالي مثل فردي با گفتم، خودم با اما نبودم. موافق سعيدآبادي
۲۳ سال جز وفاي به عهده چيزي نديدم اما در اين نيم مي كند براي جمالي ايميل بزنم: خطور فكرم به گاهي
بي وفايي به عهد چيزي نديدم. از هر دو كار منصرف شدم. جلوه هاي ديگري از رفتار ما ايرانيان. جز نيز سال

كاريش نمي شود كرد.

بيانيه ضد آزادي انجمن جراحان
ديروز بيانيه اي با امضاء دكتر رحمان بهزادي براي انتشار در وب سايت پيام جراح به من دادند. من به اصطالح 
سردبير اين سايت هم هستم. بيانيه را كه ديدم دريافتم شاهد ديگري بر رويكرد فاشيستي دكتر رحماني كه 

اخيرًا رئيس انجمن هم شده است. 

روزگاري با هم مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان را راه اندازي كرديم. تا حد قابل قبولي هم اين مؤسسه اثر 
كردم، مؤسسه نيمه تعطيل  اشاره آن به مناسبت به ها يادداشت اين در كه گوناگون داليل به اما بود. گذار
و كند، عمل قانونياش وظايف به كه كردهام درخواست مؤسسه عامل مدير فرهود دكتر از بارها است.
و كار را ادامه بدهيم، اما نمي كند. همين آقا عضو هيأت مديره انجمن ايراني اخالق در علوم بدهد فراخوان

و فناوري هم هست. اين همه جلوه ديگري از رفتار ما ايرانيان.

مي نويسم. اما عنصر جالب در اين  آن خصوص در هم نكتهاي چند و ميكنم نقل ادامه در را بيانيه متن من
ماجرا،  احتمال بروز اختالف شديد در هيأت مديره انجمن است.

بيوه است- در  جوان خانم يك كه - انجمن دبيرخانه مسؤل از نامهاي كردم بازم را ايميلم صندوق وقتي
و اين بيانيه منشر شود. وقتي آن دو را با هم مقايسه منتشر قبلي بيانيه بود خواسته اضطراب با كه بود صندوقم
و اين آغاز بروز تضادهاي جدي در هيأت مديره است است. شده حذف دومي در جمله يك گويا ديدم كردم

كه مي توانم با اطيمان پيش بيني كنم در آينده اين انجمن را فلج خواهد كرد.

ميتازند، فرصت پرداختن به  خود هدف سوي به سرعت با كه تأسيس تازه سازمانهاي و انجمنها معموًال
مي شوند. گرفته ناديده سازمان چشماندازهاي دليل به يا نميشوند حاد تضادها اين ندارند. را داخلي تضادهاي
مي پاشانند. هم از را سازمان و ميشوند حاد تضادها اين كه است سريع رشد دوران از سازمان عبور از بعد اما

و قانون بها نمي دهند نظم به خيلي سريع رشد دوران يا كودكي دوران سازمان يك مديران ميدهد نشان تجربه
مي شوند كه ايجاد تغيير در فرهنگ سازماني كاري بسيار دشوار خواهد آن ضرروت متوجه كه هنگامي فقط و
بود. انجمن جراحان هم از اين قواعد مستثني نيست به خصوص كه دكتر رحماني كه بيشتر يك مدير سبك
است، از نظر مديريتي خيلي به قواعد دلبستگي نشان نمي دهد. به همين خاطر خيلي از  كارآفرين و اجرايي

قواعد عرف پارلماني در انجمن تحت مديريت خودش استقبال نمي كند.

تبصره در مورد پيام آبادگران
نامه پيام آبادگران در وب سايت قطعه سازان  ويژه مطالب انتشار با شهرياري مهندس بگويم بايد جا همين
مي شود كه مطالب به دست حدود ۱۲۰۰ مدير قطعه ساز سبب سايت وب اين در مطالب انتشار كرد. موافقت
هم برسد. دكتر رحماني هم ضمن تشكر از من با انتشار مطالب نشريه در وب سايت پيام جراح موافقت
مي رسد. اما من  جراح و پزشكي هزار كرد. مطالبي كه در اين وب سايت منتشر شود به دست حدود ۴۰۰۰
و منتظر پاسخ مهندس سعيدآباي هستم. بدون موافقت او با ترجمه كتاب  نكردهام اقدامي زمينه اين در هنوز

نمي شود آن نشريه را به اين شكل منتشر كرد. احمدي زاده هم كه هنوز جواب نداده است. و ادامه مطلب.

و بگويم  كنم فوروارد شهرياري براي را آن كه افتادم صرافت به رحماني دكتر بيانيه خواندن از بعد حال، هر به
اين هم دليل براي رفتارهاي دكتر رحماني.
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و من به طور كلي نسبت به اين  هست هم مدني جامعه سازمانهاي شوراي اعضاي از يكي رحماني دكتر
مي كنم اين شورا تبلور سازمان هاي جامعه مدني «ايروني» است. يعني تمام فكر و هستم بدبين خيلي شورا
و شما شاهد سربرآوردن يك فرهنگ ميشود توليد تجديد شورا اين در ايروني فرهنگ زشت جنبههاي آن
مي كنند اما طلب انجمن» «آزادي دولت از همه اينكه نمونهاش نيستيد. سازمانها اين در احترام قابل و تميز

خودشان مانع از فعاليت انجمن هاي رقيب مي شوند.

كارگاه هاي براي تكثير قصاب تاجرهاي  حال، انجمن جراحان ايران نيز كه اين روز ها به دليل راه اندازي هر به
بي اخالق در مقياس ملي، به يك باشگاه اقتصادي با درآمد هنگفت تبديل شده است، به جاي دفاع از حقوق
و يكي از اين حقوق هم خفه كردن رسانه ها ميكند دفاع پزشكي جامعه و جراحان منافع و حقوق از بيمار،

از انتقاد از جامعه پزشكي است.

مي كنند كه از اعضاي انجمن ها هر طور كه  تشويق را بيماران متمدن جوامع در پزشكي انجمنهاي حاليكه در
و رويه طرح شكايت را فرم و كنند شكايت شد ضايع آنان حقوق كردند احساس كه وقت هر و بودند مايل
- البد هستند «عمومي» عنوان حذف دنبال ايران عمومي قصابان انجمن ميكنند، منتشر خود سايت وب در
رسانه ها نيز به نقد فعاليت آنان و از اينكه هستند- تخصص فاقد ميكنند فكر مردم كه ميخورد بر آنان به

مي پردازند دلخورند. و به همين خاطر بيانه مي دهند:

بسمه تعالى
همكار گرامى ، باسالم 

اما تأسف  ، است شده تبديل سنت يك به گروهى هاى رسانه در پزشكى جامعه شأن و وجهه تخريب
آور تر اين است كه بعضى از دست اندركاران جامعه پزشكى بدون ارائه تصوير واقعى از مشكالت، باعث

. تشديد تخريب وجهه جامعه پزشكى مى شوند
و شواهد مربوطه (برنامه  مدارك ارسال ضمن مواردى چنين با مواجهه صورت در ، است خواهشمند
و ...) انجمن علمى جراحان عمومى ايران را مربوطه ،روزنامه مصاحبه پخش زمان و ساعت ، تلويزيونى

. آگاه فرماييد تا اين رفتار خالف اخالق در كميته اخالق پيگيرى شود
. بديهى است كه مصوبات كميته در كنگره هاى ساليانه اعالم خواهد شد

دكتر بهزاد رحمانى
رئيس انجمن علمى جراحان عمومى ايران
۱۸ آذر ۱۳۹۲

و به او بگويم: لطفًا از اخالق بيرون بزنم رحماني به ايميلي كرد خطور ذهنم به خواندم را نامه اين وقتي
مي كنم در چنان اقيانوسي از لجن غوطه احساس شدم. پشيمان راستش كن. دفاع قصابان حقوق از و بكش

مي خوريم كه كارهاي دكتر رحماني در آن به حساب هم نمي آيد.

و نكته آخر: اختالف نظر؟
جمله آخر ويرايش اول بيانيه اين بود: 

و همكاران بى اخالق به جامعه  شده اثبات موارد پس اين از ساليانه هاى كنگره در كه است ذكر به الزم
. پزشكى با ذكر نام و داليل معرفى خواهند شد

اصًال چيزي به اسم كميته اخالق داشته باشند. يا اگر داشته  نميكنم گمان دارم، ها اين از من كه شناختي با
و ملتي مثل گروهي و انجمني وقتي هست؟ چي اخالق بدانند اصًال يا بدهد، جلسه تشكيل اصًال باشند
اينكه، هدف بدتر اين از است. بيپروائي و فاحشگي خيلي كردنش صبحت اخالق از ميگويد، دروغ ريگ
اصلي از كميته اخالق اين بود كه هزينه شكايت بيماران آسيب ديده از پزشكان را آنقدر باال ببرند كه بيماران
و  ميكنند استفاده سوء وضعيت اين از هم وكال از گروهي البته، كنند. شكايت پزشكان از تا نزد سرشان به
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بيماران را وامي دارند تا به خاطر كسب درآمد از پزشكان شكايت كنند. در جامعه اي كه تمام وجودش به گند 
كشيده شده شما نمي داني از كجا بايد كار را شروع كني؟ 
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۲۱ آذر ۱۳۹۲ پنجشنبه
ديروز سرانجام موفق شدم به صورت آزمايشي يك نمايه براي كتاب درست كنم. حاال دارم نمايه هاي برخي 
مي كنم  مقايسه رابرت دستورنامه انگليسي متن نمايه با و ميكنم مرور را انگليسي و فارسي كتابهاي از
و با توجه به ساختار زبان فارسي نمايه مناسبي كنم درك بهتر را مدخلها دستهبندي و انتخاب ساختار تا
و دقيقي انجام نداده اند. به نظرم جدي كار زمينه اين در ديدم كردم مرور كه را فارسي كتاب دو يكي بسازم.
مي شود. نمايه ها در انگليسي مربوط انگليسي زبان با فارسي زبان دستور ساختار تفاوت به مشكل اصليترين
بسازيد، ساختار زبان نمايه فارسي زبان در ميخواهيد وقتي اما است. هماهنگ شده طراحي نرمافزاري با

فارسي با نرم افزار جور نيست و بايد براي رفع مشكالت ناشي از اين مغايرت فكري بكنم.

و در نتيجه كل انسجامي  آن الفبائي ساختار كل كنم، ترجمه فارسي به را انگليسي نمايه وقتي اين، بر عالوه
مي ريزد. در نتيجه هيچ راهي وجود ندارد كه كل مدخل ها را هم به است داده هويت و شكل نمايه به كه
و بسازم دوباره آوردهام، دست به نرمافزار از كه شناختي با و دارم مخاطب نيازهاي از كه شناختي با و خودم

به طور كامل از نمايه انگليسي جدا شوم.

و نگارش مقدمه را هم دست بگيرم.  كنم كار نيز جدول تكميل و سازي فهرست مورد در بايد روزها اين
مي توانم با رسيد: نظرم به بهتري فكر بعدًا اما بدهم. نشان نفري چند به را مقدمه كه رسيد نظرم به ديروز
كمي تالش فكري پيش بيني كنم كه افرادي كه قرار است پيش نويس مقدمه را بخوانند روي چه نكاتي انگشت

خواهند گذاشت و خودم به اين نكات از قبل توجه كنم. 

در هر حال،  كار آماده سازي كتاب با سرعت قابل قبولي جلو مي رود. 

ادامه معلمان
و از من خواست مطالب را براي خانم فرزانه دشتي هم ارسال كنم. ايميل او را  زد زنگ نقيئي خانم ديروز
داد اما در نشاني ايميل اشكالي وجود داشت (خط تيره يا خط زير؟) كه خانم نقي ئي جواب آن را نمي دانست.
بپرسم، تلفن او را به من نداد. خيلي عجبيب است.  او از خودم تا بدهد را دشتي خانم تلفن خواستم او از وقتي
و خودم از خانم دشتي نشاني دقيق ايميل بردارم نقيئي خانم دوش روي از را زحمت كه بودم اين دنبال من
مي دهد. ديروز مدتي كوتاهي كه جواب و ميپرسد خودش اينكه به كرد موكول را كار اين او اما بپرسم. را او
- تلفن زنگ خورده بود. شايد خانم نقي ئي دفتر نقاش گفته به - رفتم بيرون دفتر از سوورسات خريد براي
و از اين پس اسناد كنم ايميل هم دشتي خانم براي را كتابها كه شد قرار صورت، هر در باشد. زده زنگ
اربابي) براي گروه اربعه ارسال كنم (همراه با دشتي). و رئيسي (نقيئي، دارد تفنگ سه به ارسال جاي به را
برخوردهاي ايران  كارفرمايان  رئيس  مثل عطارديان  افرادي  از  اگر  است.  پيشرفت  نوعي  اين ها هم  خوب.

مي  شود،  از گروه يك ال قباي معلمان در عوض برخوردهاي دلگرم كننده كم نيست.  ديده كننده دلسرد

نامه به مهندس شهرياري: درخواست كمك
و ارسال كردم. موضوع نامه را «درخواست كمك»  نوشتم شهرياري براي نامهاي كردم كه كاري نخستين امروز

ميكنم: نقل ادامه در را آن متن گذاشتم.

جناب آقاي مهندس  شهرياري
سالم و با تشكر از جنابعالي

و به گروه كمك كنيد تا بازي در چارچوب  من به كه است اين جنابعالي از درخواستم اصليترين و مهمترين
قواعد دستورنامه رابرت چلو برود. براي اين كار، از شما تقاضا دارم كه به تشخيص خودتان با طرح دو نوع

پيشنهاد به اين امر كمك كنيد

و يك عضو گروه در مورد موضوع هاي  حقيقي شخص يك عنوان به من از توضيح» «تقاضاي پيشنهاد يك.
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در دست بررسي.  در اين صورت بنده مثل هر عضو ديگري نظرات شخصي خودم را بيان خواهم كرد

و يا حتي ذكر «به نام  اساسنامه اول در خدا» نام «به عنوان نوشتن چرا كه داد خواهم توضيح نمونه عنوان به
خدا» در اول هر نطق، به خصوص  در نظام جمهوري اسالمي، غيراخالقي است

و  معامله در غش و فكري سرقت نوعي انجمن اين براي شورايي» نظم «انجمن نامه انتخاب چرا اينكه يا
فريب كاري است . و يا چرا شرايط پيشنهادي براي عضويت غلط و متناقض است و از اين قبيل.

دو. طرح پيشنهاد «سؤال پارلماني» در مورد قواعد و رويه هاي مورد نياز در هر موقعيت مشخص پارلماني

و براي عضو اين قواعد را توضيح دهد ايفاءكند هم را آموزگار و مربي نقش بايد جلسه رئيس صورت اين در

و ساختار كلي آئيننامه بندهاي تك تك خصوص در را رابرت دستورنامه قواعد جلسه رئيس حالت، اين در
و با آن از قبل آنكه مگر كند رفتار قواعد اين چارچوب در است ملزم گروه كل و داد خواهد توضيح آن
اخطار قبلي و دو سوم آراء،  قواعد دستورنامه را با تصويب دستورنامك هاي اختصاصي اصالح كرده باشد.

با توجه به نكات فوق، آئين نامه پيشنهادي دو دسته اشكال عمده دارد:

مي توانم  شوم گروه عضو ندارم بنا چون و نميپسندم را آنها شخص يك عنوان به من كه مواردي - اول دسته
از بيرون، آن ها را نقد كنم

آن ها را بگيرد  جلو است ملزم جلسه رئيس و ميآيند حساب به دستورنامه نقض كه مواردي دوم، دسته
و نيز سؤال هاي پارلماني در باشد. كرده اصالح را دستورنامهاش موارد، اين تصويب از قبل گروه آنكه مگر
خصوص نحوه ي انجام امور: مثل اينكه اگر فردي بخواهد با اسم گروه كه به تصويب هم رسيده مخالفت

كند؟  عمل بايد چطور كند

و اصرار شد خواهيم مواجه اسدي بني دكتر شديد نسبتًا مقاومت با مورد دو هر در كه است اين من حدس
و سعي كنيم فقط بازي در چارچوب قواعد را تمرين كنيم به جايي است بازي بر اينكه كل اين ماجرا فعًال

نخواهد رسيد. در اينجاست كه كمك شما بسيار الزم و حساس خواهد بود.

تقريبًا اطمينان يافته ام كه براي يك گروه هيچ سرمايه اجتماعي اي ارزشمندتر از اينكه بتواند در چارچوب  من
قواعد عرفي پارلمان بازي كند قابل تصور نيست.

قربانت. داود

مي شود. بايد منتظر  متوجه را آنان تمام شهرياري كه شده گنجانده ظريفي نكات فوق نامه در ميكنم فكر
نتيجه اش بمانم.

بودم، هيچ خبري  واكنشهايشان منتظر ويژه به كه عبدالحسيني جمالي، سعيدآبادي، از گذشته روز چند طي
نشد و خوب،  سكوت هر كدام از آنان به داليلي معناي مختلفي دارد. صبور باش.
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۲۳ آذر ۱۳۹۲ شنبه
ترامه) آخر كتاب كار كردم. مرتب كردن پيشنهادهاي پارلمان  (يا خاكستري بخش روي نفس يك ديروز تمام
ميشوند، دشوارترين مشكل دچار فارسي زبان با كار براي كه افزارهايي در هم آن فارسي، الفباي ترتيب به
هم انديشي گروه اعضاي با و شهرياري با هميچنين ديروز است. پيشرفته خوبي به اينجا تا اما بود. كار قسمت
و به همين ميدهد نشان را كادرها جنبش تاريخ از جنبههايي هركدام كه داشتم مكاتباتي نيز پارلماني عرف
و نكته جالب اينكه ديروز پيرمرد باغبان محله را هم ميكنم. نقل پسزمينهاشان توضيح با همراه را آنها دليل
براي حرص درخت انگور حياط دعوت كردم. گفتگوهاي ما مواد خام بسيار ارزشمندي براي فهم امروز امعه
جنبش  زمينهساز اجتماعي شرايط تا ميكند كمك نيز گفتگوها اين كه آنجا از و ميگذارد اختيار در ايران

كادرها را بهتر درك كنيم خالصه اين گفتگو را همراه با تحليل آن ها نقل خواهم كرد.

بازار در خاورميانه
مي كنم. خودم اين كتاب  نقل خاورميانه» در «بازار كتاب در مندرج تئوري يادآوري با را محله باغبان با گفتگو
وب سايت ها انگليسي مقاله اي خواندم كه نويسنده آن مقاله براي از يكي در پيش وقت چند اما نخواندهام را

تشريح وضعيت خاورميانه به نظريات مندرج در اين كتاب اشاره كرده بود.

دارم، هدفش هم اين بوده است  خاطر به كه آنجا تا و است نوشته بگين مناخيم اقتصادي مشاور را كتاب اين
كه براي مناخيم بگين شرايط حاكم بر بازارهاي خاورميانه را توضيح دهد تا نخست وزير اسرائيل دچار اين
توهم نشود كه گويا با يك بازار عادي طرف است كه در آن همان قواعد شناخته شده يا تشريح شده اقتصادي 
ظاهرًا حرف اصلي نويسنده اثبات اين ادعا بوده است كه قواعد جاري در بازارها در  هستند. حاكم آنها در
مي خواست نيز مقاله، نويسنده دارد. را خودش ويژه قواعد خاورميانه بازارهاي و نميكنند عمل خاورميانه
و نتيجه بگيرد كه قواعد ناظر بر رفتار دولت مردان كشورهاي خاورميانه، از جمله دهد نشان را نكته همين

ايران، نيز با قواعد ناظر بر دولت مردان ساير كشورها متفاوت است.

مي كرد اين بود كه در خاورميانه يك  نقل خاورميانه در بازارها كتاب از مقاله نويسنده كه قواعدي از يكي
مي رسد به اين خاطر كه به امضاء رسيده اجرا نمي شود بلكه به اين دليل كه اجراي آن امضاء به كه قرارداد

تحميل مي شود به اجرا در مي آيد

قاعده ديگري كه نويسنده مقاله به عنوان يك قاعده جاري در بازار خاورميانه به آن اشاره كرد قاعده ناظر 
مي كرد كه در خاورميانه اگر دريابد كه  نقل بگين مناخيم مشاور قول از نويسنده اين است. قيمت تعيين بر

خريدار به كاالي مورد معامله عالقه دارد قيمت را باال مي برد.

متأسفانه من در حال حاضر دسترسي به اين كتاب ندارم، اما همين اشاره مختصر از نويسنده مقاله كافي بود كه 
- به ويژه در بازار سرمايه  ديگر جاهاي در چرا و است؟ طور اين خاورميانه در چرا آيد: در حركت به ذهنم

داري قواعد ديگري حاكم شده است؟

نقد كتاب «فرهنگ و تضاد در خاورميانه» 
و  است شده اندازي راه خاورميانه در تحقيق براي كه آمريكايي معتبر سايت وب يك در پيش وقت چند
و تضاد در «فرهنگ كتاب مورد در نقدي دارند فعاليت آن در شناس خاورميانه متفكران بهترين از برخي
اينكه مفهوم «خاورميانه» حاوي بود: كرده مطرح خوبي نكات خواندم. را آن كه بود شده منشر خاورميانه»
و ايران. اين كشورها را آنقدر با هم تفاوت عربستان تا مصر و تونس از مختلف، فرهنگهاي با است جوامعي
آن ها را زير يك مقوله گنجاند. به عالوه، مناسبات قبيله اي كه نويسنده با استناد به تمام نميتوان كه دارند
است تا مفهوم «مخالفت متوازن» را توضيح دهد در تمام جوامع خاورميانه حاكم نيست. شايد كوشيده آنها
مي كنم لمس را آن روز هر نفري ميليون چند تهران در من كه روزمرهاي واقعيت اما باشد. وارد انتقادها اين
آن ها رفتار اجتماعي خودشان را تنظيم اساس بر تهران مردم كه عدلي و عقلي انتزاعي قواعد است: همين
متوازن» «مخالفت اجتماعي، رفتار قلمروهاي تمام در دليل، همين به نيست. شده شناخته اصًال تهران در كنند
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مي كند. يك فرد قلمرو فعاليت خودش را تا آنجا كه  تعيين را افراد قلمرو مرز كه است مخالفت» «توازن يا
و در نتيجه ميكند محدود را او قلمرو بسط كه است مخالف قدرت فقط و ميدهد بسط باشد داشته قدرت
مي كند: درست تعيين آنان زور خودمان، شده شناخته كامًال زبان به يا مخالفت توازن را فرد هر قلمرو دامنه

مانند روابط حاكم در ميان بسياري از جانوران.

نيز در تبين روابط  اقتصادي مناخيم بگين  مي دهد كه تئوري مشاور  نشان تهران در روزمره زندگي تجربه
و هم ميكند تعيين تعين خريدار تمايل ميزان را قيمت هم نيز اينجا در است. صادق تهران مردم اقتصادي
نميشوند، بلكه اگر اجرا شوند داليل ديگري دارند اجرا است شده امضاء كه دليل اين به قراردادها معموًال

كه يكي از آن ها عنصر تحميل است.

افرادي مثل من كه تجربه زندگي در كشورهاي ديگر را ندارند يا اگر در كشورهاي ديگر زندگي كرده اند ذهن 
و  ميكردند تصور نبودهاند، آنها علت تبين و تفاوتها كشف و رفتارها مقايسه دنبال يا ندارند گري تحليل

مي كنند كه در ميان ساير اقوام نيز به مثابه انسان همين قواعد بايد جاري باشد.

و فراهم شدن امكان انگليسي زبان با نسبي آشنايي خاطر به كه اخير دههي دو يكي در ويژه به من البته
به خصوص غربي،  مردم رفتار بر ناظر قواعد مرور به توانستهام كارم، خاطر به خصوص به و اينترنت،
بي قاعدگي محض حاكم بر روابط با را رفتارها آن بر ناظر قواعد و كنم مطالعه را آمريكاييها و انگليسيها
و قانون پارلمان برجسته ترين تبلور اين اتيكز كد با آشنايي پروفشن، مفهوم به بردن پي كنم. كشف خودمان
و ايران مردم بر حاكم روابط كه ميشوم متوجه بيشتر هرچه من اين، بر بنا تفاوتهاست. اين درك و آشنايي
از اساس با رفتار متفاوت با مردم شهرها در كشورهاي غربي متفاوت است. همين جا يادآوري كنم گروهي
كه در زمان اصالحات ارضي به ايران آمدند تا برنامه هاي توسعه در زمان شاه را مطالعه كنند متوجه شدند 
اصًال در ميان مردم ايران وجود ندارد. بنا بر  است شده كشورها آن در دولتي مديريت علوم مبناي كه قواعدي
مي آورم خاطر به ميكنم دقت بيشتر كه حاال بيمعناست. ايران در ريزي برنامه و برنامه از كردن صحبت اين
و همين مطالعات سبب شد كردهاند مطرح را مسائل همين ه بودهاند متفكراني نيز باستان يونان زمان از حتي

تا در مقاله «مي رود ميخ آهني در سنگ» به آن ها اشاره كنم.

دستاوردها من
مي شوند قابل درك  دقيق ايرانيها رفتار در بيرون از كه كساني براي ميكنند اشاره آن به متفكران اين كه آنچه
و به صورت ذوات قابل مشاهده بصريت بي چشم با اجتماعي واقعيتهاي اين شايد هرچند است. فهم قابل و
نباشد. اما امكاني كه زندگي در اختيار افرادي مثل قرار داده اين است كه من تجربه زندگي در روستا هاي
و به  ميشوند كنده روستا از كوير حاشيه روستاي آن ساكنان وقتي كه بفهمم ميتوانم و دارم را ايران سنتي
و تحت چه قواعدي خود آن قواعد چطور اينكه تر مهم و ميكنند رفتار چطور ميافتند ميليون چند شهر يك
مي آيد در ميشود ساخته دارد كه جديدي قواعد تحت دهاتيان رفتار چگونه و چطور واقع در يا ميكنند تغيير
مي كند. بزرگترين نمونه اين تغيير رفتار خود من هستم. در نتيجه كار من بسيار ساده است: توضيح تغيير و
مي شود. در واقع متمدن آرام آرام و ميدهد رقتار تغيير جهاني فرهنگ تأثير تحت دهاتي يك چطور اينكه
جنبش كادرها جنبش تمدن يابي روستائيان مهاجر به شهرهاي بزرگي مثل تهران است. من در حال حاضر
و نظريه پردازي  جنبش، اين نظري مباني تشريح براي را زمينه جنبش، اين خاطرات ثبت ضمن ميكنم تالش
مي كوشم دست به نظريه پردازي بزنم. هرچند هنوز امكان حد در نيز خودم و كنم آماده نيز زمينه اين در
و بايد منتظر ماند تا تغييرات به مرحله است زود هنوز ميكنم فكر چون نكردهام. زمينه اين در جديد تالشي

تثبيت شده برسد.

و نقش باغبان در اين ميدان
و چه بسا براي خوانندگان احتمالي اين يادداشت ها تكراري هم بود، نقش  شد، مطرح اينجا تا كه بحثها اين
مي كرد تا من خاطرات گفتگوي خودم با باغبان محله را نقل كنم كه مواد خام فراهم را نظري زمينهسازي

دست اولي براي نظريه پردازي در اختيارمان مي گذارد.
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معموًال دوبار زنگ در حياط  سالي محله باغبان عنوان به كه پيرمردي ديروز صبح كه شد شروع اينجا از قضيه
را به صدا در مي آورد زنگ زد. او را به داخل دعوت كردم تا درخت انگور حياط را حرس كند.

با  و من هم  ميداد انجام را كارها اين داشت بيشتري آمد و رفت دفتر به عباس كه گذشته سال سه دو
مي خواستم. اما از وقتي گاوداري در را او عذر بدهم باغبان به ناچيزي مبلغ نميتوانم اينكه از شرمساري
دمزآباد فعال شده است عباس ديگر حتي به من تلفن هم نمي كند. در نتيجه تصميم گرفتم حرس درختان
و من سال هاست كه به صورت  است خراب همچنان اقتصادي اوضاع اما بسپارم. محله قديمي باغبان به را
۵۰ هزار تومان. به قول جنبش كادرها كرده ام. از پير مرد باغبان قيمت گرفتم. گفت: صرف را وقتم تمام رايگان
و قرار شد كار را ادامه بدهد. كردم قبول هم من آورد. پائين تومان هزار ۲۰ به دستمزدش معروف چانه زدم.

مي شود نشان داد كه تئوري  مربوط ما بحث به كه آنجا تا اما بخورد قصه يك درد به شايد ماجرا جزئيات
مي كند با تالش دستمزدش بيان براي باغبان و ندارد وجود قيمتي ميكند. صدق كامًال بگين مناخيم مشاور
متوازن» «مخلفت فرمول طبق و زني چانه مكانيزم طريق از بعد و بپراند را مبلغي يك متعدد عوامل به توجه

به يك قيمت متعادل و قابل قبول برسند.

عرصه هاي زندگي اقتصادي روزمره ما همين قواعد حاكم است. در روستاهاي محل تولد من  تقريبًا در تمام
مي شد. به اين معنا كه دستمزد سلماني ده را منزلت اهالي ده تعيين افراد اجتماعي منزلت اساس بر قيمت نيز
كم ترين دستمزد روستا نشين خوش افراد از سلماني و ميپرداخت را دستمزد بيشترين ارباب ميكرد. تعيين

مي  گرفت. را

باغبان محل منحصر نمي شود. چند وقت پيش بود كه از مهندس عطارديان اين نحوه ي تعيين دستمزد به 
بزرگ كارفرماي ايران درخواست كردم براي هر ساعت كار من قيمتي را مشخص كند تا من با وجدان آسوده 
و مسؤليت  نداشت من دستمزد تعيين براي معياري هيچ هم او كنم. كار عالي كانون سايت وب براي بتوانم
و ناچارم با هزار جور شعبده قيمتي را ندارم معياري هيچ هم من انداخت. من دوش بر را دستمزد تعيين
مي كنم عطارديان احساس رضايت خواهد كرد. آيا در جاهاي ديگر روابط ديگري حاكم است فكر كه بدهم

ميشوند؟ تعيين ديگري روش به قيمتها و

نخستين ضربه
تا آنجا كه به خاطر دارم، نخستين ضربه به اين تصور من موقعي وارد شد كه براي نخستين بار با كد اتيكز 
مي كردم نخستين كد اتيكز آن انجمن را كه در سال ۱۸۴۷ تنظيم  سعي و شدم آشنا آمريكا پزشكان انجمن
شده بود به پزشكان ايراني معرفي كنم. در يكي از نظرات اتيكال آن انجمن تصريح شده بود كه تمام پزشكان
و حق ندارند  كنند دريافت ميشود تعيين پزشكي خدمات براي انجمن سوي از كه دستمزدي هستند مكلف
صرف نظر كنند! دليلشان اين بود كه اگر پزشكي دستمزد تعيين به خاطر بزرگ منشي از گرفتن دستمزد خود
مي شود تا بيمار تصور كند پزشك  سبب واقع در نكند، دريافت بيمار به كمك يا بينيازي دليل به را شده

ديگري كه مزد خود را دريافت مي كند پزشك بدي است!

و با مناسبات  كنم تخيل را آنجا پزشكان بين موجود روابط بتوانم من تا بود كافي خطي يك تجربه همين
و دريابم كه بين پزشكان ايراني در واقع هيچ روابط تعريف شده اي كنم مقايسه ايراني پزشكان بين موجود
يك گروه، در واقع يك دانه شن هستند داخل و جوامع و حرفهها اعضاء ساير مثل ايران پزشكان ندارد. وجود
«يميلون كه هستند شن دانههاي افراد نيست. حاكم «قواعدي» ايراني گروههاي از يك هيچ اعضاء بين جوال.

به كل ريح» با هر نسيمي جا به جا مي شوند.

چند وقت پيش بود كه در جريان كار با وب سايت پيام جراح با خبر شدم وزارت بهداشت ما نيز دارد سعي 
و ساماني بدهد. براي كشف بهتر ماجرا  سر پزشكان دستمزد تعيين به آمريكا بهداشت وزارت مثل ميكند
و يك دنيا تجربه. كل حدود ۶۰۰ هزار پزشك سند دنيا يك كردم: مرور را پزشكي انجمنهاي وبسايتهاي
است، هر ساله دستمزد دقيق ساعت مثل كه پيچيدهاي بسيار و ساالنه فرايند در آمريكا پزشكي انجمن عضو
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مي خورد يا دو بخيه!  بخيه يك كه جراحي عمل يك دستمزد ميكنند: تعيين را پزشكي پراكتيس كوچكترين
و بعد تمام سازمان هاي است پزشكان اكثريت نماينده واقعًا كه ميرسد اركاني تصويب به قيمت اين بعد

بيمه اي و تمام پزشكان ملزم به رعايت اين قيمت هستند.

ادامه خاطره باغبان
۲۰ هزار تومان به توافق رسيديم، به خاطر سوز سرما قرار شد بعدًا  روي و زديم چانه باغبان با آنكه از بعد
و ضمن نوشيدن چاي به بيان خاطراتش پرداخت: كردم درست چاي برايش كند. مراجعه كار انجام براي
مي دهد بهترين قيمت را نشان تجربهاش . ميكند باغباني تهران شش منطقه در پيش سال ۴۰ او از حدود
و در تمام موارد قيمت هايش را به همين ترتيب تعيين  دارد ثابتي مشتريان ميپردازند. تهران منطقه اين مردم
يك بد، يا است خوب ها روش اين كه اين چانهزني. كار و ساز و او پرداخت توان و مشتري تمايل ميكند:
بي قاعدگي ناشي و نظمي بي محصول و دارد جريان رويه اين شناسي جامعه نظر از اما است. اخالقي مسأله
و مناسباتي بين آنان شكل شدهاند بزرگ شهرهاي و تهران وارد كه است روستايي ميليونها موقت زندگي از

نگرفته است يا در واقع مناسبتان بين آنانن «شني» است: مانند دانه هاي شن.

باركد  بيشتر محصوالت كارخانه اي  اين روزها  شكل گيري روابط جديد هم هستيم:  شاهد ما حال، اين با
مي شود. هرچند نوسانات فروخته آن روي قيمت طبق محصول ميافتدكه جا دارد فرهنگ اين تقريبًا و دارد
و بسياري ميسازد مواجه بحران با را جديد مناسبات شكلگيري گسيخته افسار تورم از ناشي زياد خيلي
ميكنند، اما تعيين زني چانه روش به همچنان را ميوهها و خدمات انواع مثل غيركارخانهاي محصوالت از
و به معناي قيمتها تعيين روند هرچند است مشاهده قابل كامًال عرصه اين در جديد مناسبات شكلگير
نيستند، اما تداوم زندگي در بلد را دموكراسي قانون مردم چون نيستند دموكراتيك تصميمها اخذ روند كليتر

شهر چند ميليون تغييراتي را تحميل كرده است كه جنبش كادرها تبلور آن است.

مباني نظريه پردازي
اگر بخواهم براي اين پديده ها نظريه پردازي كنم شايد بشود به عنوان دست گرمي مفاهيم زير را به كار برد: 
و حقوقي. تبلور  غيرشخصي روابط به شخصي روابط تبديل و شهرنشينان ميان مناسبت شدن غيرشخصي .۱
مي شوند صف به نان گرفتن براي افراد وقتي دريافت: ميتوان نانوايي يك جلوي نمونه، عنوان به را تغيير اين
يك باشند، داخل صف داراي منزلت مساوي هستند. در حاليكه در داشته كه منزلتي هر صف، داخل افراد
و تمام اهالي روابط خودشان را بر اساس آن منزلت دارد مشخصي اجتماعي منزلت فرد هر كوچك روستاي

تعيين مي كنند. اما در شهرهاي بزرگ هر فرد دارد داراي منزلت مساوي با ديگران مي شود.
مي دهد.  رخ دارد زماني فاصله با اتفاق همين ميرسد نظر به نيز حرفهها و گروهها اعضاء تعداد افزايش با .۲
بي ربط بود. اما وقتي در تهرن بحثها اين بودند، فعال پزشك حكيم دو يا يك شهرستان يك كل در وقتي تا

بزرگ هزاران پزشك فعاليت مي كنند،  روابط بين آنان نيز به مرور حقوقي تر خواهد شد.
مي كوشند تا روابط روستايي بين خودشان را حفظ كنند. به خاطر دارم  ميآيند تهران به كه روستائياني .۳
تهران هم حفظ فاميلي داخل روستا را در  بودند، روابط  تهران مستقر  بي سيم  منطقه در كه دمزآباديهايي
و مشاهده من ميدهد. تغيير را روابط اين ديگران، با جديد روابط شكلگيري و زمان مرور اما ميكردند.
دسته هاي سينه زني دارند در هم مطالعه كافي در توضيح اين تغييرات ندارم. اما به عنوان نمونه شنيدم كه

ادغام مي شوند و ديگر پيوند تنگاتنگي با روستا ندارد. 
و  سني و جغرافيايي و شغلي، موقعيتهاي به توجه با شهروندان ميليوني، چند تهران در ميرسد نظر به .۴
ساير شاخص هاي دسته بندي، به مرور دنبال تجربه كردن مناسبات جماعتي جديد هستند: ايجاد شركت هاي
و شركت ها، ايجاد انواع انجمن ها، سازماندهي به انواع گروه هاي  مؤسسات و تعاونيها، قالب در كار و كسب

غيررسمي، مثل مهماني ها و غيره،

خوب. بس است. هنوز تا شكل دادن به يك نظريه جامع فاصله بسيار زيادي دارم. 
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به جاي دستوركار

به جاي  واقع  در  كردم.  ارسال  پارلماني  عرف  هم انديشي  سازمان اعضاء براي را زير مطلب عصر ديروز
دستوركار اين نكات را در متن خير گنجاندم:

با سالم

هم انديشي عرف پارلماني رأس ساعت ۸ صبح روز  موقت سازمان اجالس سومين و سي ميكند يادآوري
و دعوت به دستور خواهد شد. در صورت عدم حصول نصاب برگزار دائمي محل در ۲۴ آذر ۱۳۹۲ يكشنبه
ازاعضاء)، پيشنهاد هاي تنفس جهت تالش براي حصول نصاب، ختم يا تعويق جلسه در دستور  نفر ۴ )

خواهد بود.
اساسنامه  از ديگري مواد تصويب و بررسي ادامه و آنان، ترويجي فعاليتهاي از اعضاء گزارش استماع

پيشنهادي بخش هاي ديگر دستوركار اين اجالس است (در اجالس قبلي، نام انجمن به تصويب رسيد).

۱۸ دستورنامه رابرت كه در دو بخش به آئين نامه  فصل با اساسنامه، همراه پيشنويس ميكند نشان خاطر
است. اما با توجه به نبود فرصت قرائت اين متون، در صورت شده محترم اعضاء تقديم قبًال است پرداخته
رويه  هاي مربوط و قواعد سؤالها، اين به پاسخ در شد خواهد مكلف جلسه مسؤل پارلماني، سؤالهاي طرح

به آئين نامه را تشريح كند.

و تمرين  معرفي مرور به نيز پارلمان قانون قواعد ساير آئيننامه، مواد تصويب و تمرين جريان در ميرود اميد
پارلماني، قواعد ناظر پيشنهادهاي ترين مصرف پر بر ناظر قواعد اوليه بسته از بعد رسد، مي نظر به شود.
، كه آنها جايي به جا بر ناظر قواعد نيز و ، روز دستورهاي عام، دستورهاي خاص، دستورهاي ساختن بر
و هرگاه گروه آمادگي الزم را كسب كرده باشد نسبت به باشند داشته قرار اولويت در هستند، پيچيده نستبًا

تدريس آن ها اقدام خواهد شد.

ضمن، شماره تلفن اعضاء محترم گروه نيز به پيوست تقديم شده است. منشي موقت از اصرار در دعوت  در
و قانون گريزي است استبداد ما كشور مشكل ترين مبرم ندارند باور كه كساني است. معذور محترم اعضاي از

الزم نيست وقت خود را براي آموزش قواعد دموكراسي و تمرين آن ها تلف كنند.

با احترام شايسته
منشي موقت

و ظرافت تنظيم شده است. اما اگر قرار باشد بار ديگر آن را ارسال كنم، به جاي  دقت با متن خودم نظر به
قانون گريزي اين معنا را دارد كه است. دقيقتر كه ميكردم استفاده بيقانوني از آخر بند در «قانونگريزي»
و ميشود ديكته كه آنچه و ندارد. وجود قانوني اصًال حاليكه در ميگريزند. آن از مردم و هست قانوني گويا
و جايگاهي نرسيده اند شأن به مردم عامه بدتر، حتي و نيست. مردم عامه حكم ميروند در آن زير از هم مردم

كه بتوانند قانون بنويسند.

نامه به شهرياري
قبًال از او تقاضا كرده بودم در اجراي كارگاه به من  نوشتم. شهرياري براي را نامه اين هم آذر ۲۱ روز پنجشنبه
و نقش رهبري اپوزيسون را بر عهده بگيرد تا رئيس جلسه وارد بحث با اعضاي جلسه نشود. بعد  كند كمك

از اعالم آمادگي از من خواسته بود كه زودتر برنامه ريزي كنيم. من اين نامه را برايش ارسال كردم:

جناب آقاي مهندس  شهرياري
ا سالم و با تشكر از جنابعالي
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و به گروه كمك كنيد تا بازي در چارچوب من به كه است اين جنابعالي از درخواستم اصليترين و مهمترين
قواعد دستورنامه رابرت چلو برود. براي اين كار، از شما تقاضا دارم كه به تشخيص خودتان با طرح دو نوع

پيشنهاد به اين امر كمك كنيد

و يك عضو گروه در مورد موضوع هاي  حقيقي شخص يك عنوان به من از توضيح» «تقاضاي پيشنهاد يك.
در دست بررسي.  در اين صورت بنده مثل هر عضو ديگري نظرات شخصي خودم را بيان خواهم كرد

و يا حتي ذكر «به نام  اساسنامه اول در خدا» نام «به عنوان نوشتن چرا كه داد خواهم توضيح نمونه عنوان به
خدا» در اول هر نطق، به خصوص  در نظام جمهوري اسالمي، غيراخالقي است

و  معامله در غش و فكري سرقت نوعي انجمن اين براي شورايي» نظم «انجمن نامه انتخاب چرا اينكه يا
. فريب كاري است

و يا چرا شرايط پيشنهادي براي عضويت علط و متناقض است و از اين قبيل

دو. طرح پيشنهاد «سؤال پارلماني» در مورد قواعد و رويه هاي مورد نياز در هر موقعيت مشخص پارلماني

و براي عضو اين قواعد را توضيح دهد  ايفاءكند هم را آموزگار و مربي نقش بايد جلسه رئيس صورت اين در

و ساختار كلي آئيننامه بندهاي تك تك خصوص در را رابرت دستورنامه قواعد جلسه رئيس حالت، اين در
و با آن از قبل آنكه مگر كند رفتار قواعد اين چارچوب در است ملزم گروه كل و داد خواهد توضيح آن
اخطار قبلي و دو سوم آراء،  قواعد دستورنامه را با تصويب دستورنامك هاي اختصاصي اصالح كرده باشد.

با توجه به نكات فوق، آئين نامه پيشنهادي دو دسته اشكال عمده دارد: 
مي توانم  شوم گروه عضو ندارم بنا چون و نميپسندم را آنها شخص يك عنوان به من كه مواردي - اول دسته

از بيرون، آن ها را نقد كنم
آن ها را بگيرد  جلو است ملزم جلسه رئيس و ميآيند حساب به دستورنامه نقض كه مواردي دوم، دسته
و نيز سؤال هاي پارلماني در باشد. كرده اصالح را دستورنامهاش موارد، اين تصويب از قبل گروه آنكه مگر
خصوص نحوه ي انجام امور: مثل اينكه اگر فردي بخواهد با اسم گروه كه به تصويب هم رسيده مخالفت

كند؟  عمل بايد چطور كند

و اصرار شد خواهيم مواجه اسدي بني دكتر شديد نسبتًا مقاومت با مورد دو هر در كه است اين من حدس
و سعي كنيم فقط بازي در چارچوب قواعد را تمرين كنيم به جايي است بازي فعًال ماجرا اين كل اينكه بر

نخواهد رسيد. در اينجاست كه كمك شما بسيار الزم و حساس خواهد بود.

تقريبًا اطمينان يافته ام كه براي يك گروه هيچ سرمايه اجتماعي اي ارزشمند تر از اينكه بتواند در چارچوب  من
قواعد عرفي پارلمان بازي كند قابل تصور نيست.

قربانت. داود 

هم) نيز بايد جلو  انجمن خود (يعني تشكل اين كار كه بود كرده نشان خاطر شهرياري نامه اين به پاسخ در
انجمن هم تأسيس شود. من نامه زير را هم براي او ارسال كردم اين زودتر كه بود اين منظررش شايد برود.

كه عنيًا  آن را نقل مي كنم:

جناب آقاي مهندس شهرياري
سالم



۱۶۵

جناب آقاي مهندس شهرياري
سالم

به نكته مهمي اشاره كرده ايد:  پيش  بردن فعاليت هاي خود اين تشكل

اين فعاليت ها را در چند دسته مي توان دسته بندي كرد:
ارتقاء مستمر مهارت بازي كردن در چارچوب اين قواعد توسط اعضاي فعلي  و قواعد يادگيري يك.
كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت كه قرار است به صورت انجمن به فعاليت هاي خودشان ادامه دهند

و توسعه اين انجمن ها و تشكيل يك كانون ملي از اين انجمن ها 
و دعوت از آنان به اينكه  گذار تأثير و مهم شخصيتهاي و آشنايان و دوستنان به قواعد اين معرفي دو.

عضو اين مجموعه شوند يا در كارگاه هاي آموزشي شركت كنند
و تالش براي انتقال اين  موجود شوراهاي و سازمانها و شركتها انجمنها، به قواعد اين معرفي . سه

مهارت ها به مجامع موجود
چهار. ايجاد ساختارهاي مناسب براي ارتقاء حرفه ي گرايي در اين حرفه مانند ايجاد كرسي قانون پارلمان، 
كادرها،  دفتر توسعه و تجهيز گواهينامه، دادن و فارغالتصيالن از امتحان گرفتن براي حرفهاي بورد ايجاد
دانشكده هاي در  تحصيلي  رشته هاي  راه اندازي  براي  تالش  پارلمانتارين ها،  كانون  و  انجمنها ايجاد
، معرفي اين قوانين دانشجويان و آموزان دانش به پارلمان قانون معرفي براي تالش حقوق، و مديريت
و شوراهاي شهرها وزارتخانهها ساير و كار وزارت عالي، آموزش پرورش، و آموزش وزرات مسؤالن به

و شوراياري ها و غيره
پنج. توليد اقالم آموزشي، در وحله اول كتاب هاي اصلي و در مرحله بعد ساير اقالم

شش. راه اندازي وب سايت، انتشار نشريه و حتي راه اندزاي راديو اينترني و غيره 

و  ميشود انجام دارد موجود امكانات به توجه با فوق كارهاي تمام تقريبًا باشيد، كرده عنايت اگر
خوشبختانه دوستنان نيز بيشترين كمك را به اين جريان كرده اند.

و نه محتوا. سوال كليدي اين است كه  است روش رابرت، دستورنامه قواعد كه است اين مهم نكته اما
قانون است:حكومت اين كلمه يك در من پاسخ باشد؟ ميتواند چه اجتماعي حركت اين محتوايي هدف
و جالب اين كه عادالنه، و عاقالنه قوانين بر مبتني انساني جامعه به استبدادي غيرانساني جامعه تبديل و
و مجامع و جماعتها گاه هر يعني شد.. خواهد محقق نيز هدف اين خود به خود جنبش اين توسعه با
ذيل، در چارچوب اين قواعد عمل كنند، حاكميت تا صدر از سطوح، تمام در ما گروههاي و جامعهها

قانون محقق شده است.

قبًال تشكر قلبي ام را بر زبان نمي آوردم از ترس اين  اگر و كنم تشكر شما از ويژه به ميدانم خود وظيفه
بود كه اينطور وانمود شود كه گويان اين جريان ملك طلق من است. در حاليكه اين طور نيست

قربانت. داود

مي كنم اگر قرار بود خطوط كلي يك برنامه براي اين جنبش تدوين شود چند خط باال  فكر حال، هر به
مي كند تا كل اعضاء كمك نيز جنبش اعضاء بين خطوط همين تشريح كند. ايفاء را نقش اين فعًال ميتواند

بداند به كدام جهت داريم حركت مي كنيم.

و ديد فردا چند نفر از اعضاء در كارگاه شركت خواهند كرد. هرچند هنوز مهندس سعيدآبادي،  ماند منظر بايد
عبدالحسني و جمالي جوابي نداده اند و برايم خيلي عجيب است.
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۲۵ آذر ۱۳۹۲ دوشنبه
هم انديشي عرف پارلماني شروع  گروه اعضاء براي ايميلي ارسال با را كارم است. دوشنبه روز صبح ۵ ساعت
و شأن نزول آن را هم در ادامه ميكنم نقل عينًا را نامه اين متن خواهي. بود:غذر جالب عنوانش كه كردم
مي كنم فكر من و بود گروه اين نشست بهترين همانديشي گروه ديروز نشست ضمن، در داد. خواهم توضيح
و كرديم درك بار نخستين براي را قانوني رفتار و قانون واقعي معناي تازه گروه اعضاء تمام با همراه خودم
جامعه ي انساني اي است. ديروز به طور كلي يك روز درخشان در جنبش عجب پي برديم كه جامعه قانونمند

كادرها بود هرچند گفتگو با مهندس عطارديان پرده ي آخر اين بازي را به درام بدل كرد. 

عذر خواهي
آقايان عزيز

سالم
مي شود، از اينكه  محسوب اسپم و غيراخالقي عملي ديگران براي ناخواسته پيام و نامه ارسال كه آنجا از
مي كنم عذر ارسال شما خدمت را گروه اين اسناد پارلماني عرف همانديشي گروه موقت منشي عنوان به

مي خواهم.
و از ارسال اسناد رسيد خواهد تصويب به گروه اين در عضويت شرايط زودي به كه داريد استحضار

اين گروه براي كساني كه با توجه به اين شرايط عضو گروه محسوب نخواهند شد خودداري مي شود
با احترام شايسته
منشي موقت
داود حسيني

شأن نزول اين آيه
از يك رفتار  نمونه  اي  عنوان به كنم، ارسال اعضاء براي را نامه اين شد سبب عواملي چه اينكه مورد در
مي كنم. تالش خواهم كرد تا به مرور براي يادداشت ادامه در كه ميرسد ذهنم به نكاتي جديد، اجتماعي

رفتارها دست به نظريه پردازي هم بزنم.

كشف صبحگاهي
اوًال اين ايده مثل بسياري از ايده هاي ديگر در جريان خواب در ذهنم شكل گرفته بود. صبح كه بلند شدم  .۱
و متن كند ارسال گروه اعضاء براي است قرار كه است نامهاي تدوين مشغول ذهنم از بخشي كه شدم متوجه
و نسخه اي از آن را نقل كردم. اما چرا ديشب ذهنم به اين ماجرا فرستادم كه است همين تالشها آن نهايي

است؟ بوده مشغول

يكي از جلوه هاي جهاني شدن
است.  شده مسدود گوگل شركت سوي از كارفرمايان پيام سايت وب به وابسته ايميلي گروه كه مدتهاست
و ايران در تكنولوژي اين مورد در كمي بايد هستند يادداشتها اين احتمالي خوانندگان كه كساني براي

اثراتش بر روابط اجتماعي ما ايرانيان صحبت كنم.

هم انديشي عرف پارلماني از اويل سال  كارگاه فعلي اعضاي از يكي شهرياري، بهرام مهندس معرفي با من
(كعاصكا) معرفي شدم تا به عنوان ناشر ايران كارفرمايان صنفي انجمنهاي عالي كانون مديره هيأت به ۱۳۸۴

مجله «پيام كارفرمايان»  كعاصكا را منتشر كنم. نخستين شماره اين نشريه در تير ماه همان سال منتشر شد. 

و چند سالي  كردند اعالم منحل را كعاصكا كار وزارت بر جهرمي وزارت دوران در و نژاد احمدي انتخاب با
و در تمام اين مدت من داشت ادامه خانه وزارت آن انحالل دستور عليه دادگاه حكم دريافت براي مبارزه
مي كردم. مطالبي كه در اين دوره توليد كردم به غناي دفاع - خاطر طيب با - انجمن آزادي حق از دفاع در
ادبيات آزادي انجمن خيلي كمك كرد. بيشترين تالش را هم مهندس عطارديان صرف دفاع از حق آزادي
فعال  به عنوان يك  از فصل هاي درخشان زندگي حرفه اي مهندس عطارديان  نظرم يكي  به  و  كرد انجمن
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انجمني نيز همين دوره است. 

به حقانيت  پارلمان،  نسبت  قانون  با قواعد  بيشتر من  و  بهتر آشنايي از بعد كنم اضافه بايد جا همين البته
كعاصكا در اين زمينه دچار ترديد شدم. به اين دليل كه نمايندگان كعاصكا در شوراي عالي كار نشان دادند
و حتي وقتي نمايندگان كارفرمايان در  نيستند پايبند كار عالي شوراي مصوبات و قرارها و قول به اصًال كه
مي پردازند. مخالفت به آن با حتي و ميزنند زيرش راحتي به ميكنند، امضاء را مصوبهاي كار عالي شوراي
توجيه رسمي مهندس عطارديان در تمام سخنراني هايي كه در طول مبارزاتش عليه دستور انحالل كعاصكا به

مي  كرد اين بود كه «ما اشتباه كرديم». چه اشتباهي؟  استناد آن

در همان نخستين سال هاي وزارت جهرمي، نمايندگان وزارت كار ظاهرًا براي جلوگيري از گسترش قراردهاي
موقت مصوبه اي را به شوراي عالي كار ارايه دادند كه براساس آن حداق مزد كارگران موقت نسبت به كارگراه 
ظاهرًا نمايندگان كارفرمايان  شوند. تشويق دائم قرارداد انعقاد به نسبت كارفرمايان تا شد تعيين بيشتر دائم
و همين امر از زدند مخالفت به دست آن عليه بعدًا ولي كردند مضاء را مصوبه يا دادند رأي پيشنهاد اين به
و به اين بهانه كه هيأت مديره در افتاد كج كعاصكا با وزارتخانه تا شد سبب كه بود عواملي از يكي جمله
است، نكرده انتخاب را جديد مديره هيأت خود اساسنامه طبق يا و نكرده برگزار مجمع خود قانون مدت

كعاصكا را منحل كرد.

است، يعني بيش از  زمان امام مملكت واقعًا اينجا كه بياورد ايمان بايد ميكند مرور را بلبشو اين آدم وقتي
هزار سال است كه صاحب ندارد! البته اگر بتوان ثابت كرد كه قبل از آن صاحبي داشته است.

بي قانوني خيلي ساده گرفتن يقه مسؤالن دولت هميشه مشروعيت دارد.  بلبشوي اين ميان در حال، هر به
سال ها عليه دستور وزارت كار مبني شايد به همين دليل نيز خود من بدون يك ارزيابي دقيق از ميدان نبرد
موجهي هم كه صورت گرفته باشد  حتي دليل هر به وزارتخانه اقدام البته، كه زدم قلم كعاصكا انحالل بر

غيرقانوني و ناموجه بود.

مي شود وضعيت اقتصادي بحراني
و از جمله اوضاع اقتصادي  كشور اقتصادي اوضاع نژاد احمدي دوم و اول دولت كار ادامه با حال، هر به
مي شد تا اينكه من احساس كردم در آينده نزديك كعاصكا ديگر قادر به تأمين بودجه بدتر و بد كارفرمايان
و بسياري داليل ديگر نسبت به يادگيري استفاده از وب سايت اقدام دليل همين به بود. نخواهد نشريه انتشار
يك و با چه مرارتي با نرم افزار اسپيپ آشنا شدم كه خودش فصل درخشاني از مبارزات سالي چند و كردم

جهان سومي در جهان جهاني شده است.

همين جا بگويم كه اسپيپ حروف اول عبارتي به فرانسه است به معناي سيستم نشر اينترنتي. اين نرم  افزار را 
بودم، از شوق  بلد فرانسه زبان كمي كه من و كردهاند توليد آزاد نرمافزار يك صورت به و فرانسوي بچههاي
و سرانجام توانستم اين كردم نرمافزار اين اسناد مطالعه به شروع ميكنم زنده هم را خود فرانسه زبان اينكه
مي كردم استفاده منتشر را آنها كاغذي صورت به قبًال كه نشرياتي نشر براي آن از و كنم نصب را نرمافزار
كنم. در ضمن من مترجم فارسي اين نرم افزار هم هستم كه البته مدت هاست فرصت ترجمه اسناد اين وب

سايت به فارسي را نيافته ام. 

منتشر  را  كعاصكا  و  جراحان انجمن خودرو، قطعهسازان انجمن داروسازان، انجمن نشريات زمان آن در
و در پي بركناري آن از قبل ميزدند. پا و دست اقتصادي بحران در بيش و كم آنها همه ناشران و ميكردم
و احمدينژاد آمدن كار روي از بعد داروپخش هولدينگ و داروپخش مديريت از عرب نجفي محمود دكتر
و نشريه داروپخش نيز متوقف شده بود. تالش هاي من درمان و دارو نشريات انتشار جمالي، آقاي استعفاي
و با اين اميد كه اين انجمن ها هزينه ها را قبول خودم هزينه به وبسايتها در فراوان كارهاي انجام براي
و از آن تاريخ به بعد بود كه كمر اين شوم. متضرر تومان ميليون سي به نزديك كه شد سبب كرد خواهند
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مؤسسه شكست و به مرور به «وان  من كمپاني» فعلي سقوط كرد. 

از طريق  را  سايت  هاي تحت مديريت خود  وب خروجي تا افتادم فكر اين به كه بود دورانها همين در
ايميل به دست مخاطبان انبوه برسانم. يكي از فناوري هايي كه در اين زمينه مورد استفاده قرار دادم سرويس
«گروه هاي» گوگل بود. «پيام كارفرمايان» عنوان يكي از همين گروه ها بود كه در سرويس گروه هاي گوگل 
مي كردم تا  اضافه گروه به را ايميلها نشاني ميداد اجازه سرويس اين كه حدي تا روز هر و كردم راهاندازي

اينكه تعداد ايميل ها- اكنون- به ۱۴۵ هزار و ۶۲۵  ايميل رسيد.

و نيز ارسال مطالب پيام كارفرمايان براي اين انبوه  گروه اين به آنها افزودن و افراد ايميلهاي يافتن البته،
و تمدني فرهنگي جنبههاي ادامه در كه است مفصلي داستان آنان اعتراض و ناخواسته كنندگان دريافت عظيم

آن را مرور مي كنم.

قبح ماجرا:  جلوه اي از فرهنگ روستايي! 
مي كردم نشاني ايميل افراد هم مثل  فكر نبودم. ماجرا اين بودن غيراخالقي و زشتي متوجه اصًال اول راستش
مي كنند تا پستچي نامه را به درون آن بياندازد نصب خود حياط در كنار را آن مردم كه واقعي پستي صندوق
مي توانند اعالميه هاي خود را داخل اين پخشكنها اعالميه كه همانطور و است عمومي و مشاع حريم يك
الكترونيكي) (نامههاي النامهها صندوق داخل را خودم اعالميههاي دارم حق هم من بياندازند، صندوقها
ندارند، دهانه صندوق پستي خودشان را مسدود كنند دوست را نامهها اين دريافت آنان اگر و بياندازم مردم

تا كسي اعالميه داخل آن نياندازد! يك استدالل ناب روستايي!

و نه روستاهاي نوع  است آن كويري نوع «روستا» از منظورم بدهم، توضيح و بزنم حاشيه به بايد هم باز
شمالي.

تمايز هاي دو نوع روستا
مي يابد. از جمله  ويژهاي ساختار و ميگيرد شكل قنات يك مظهر حول روستا كل ايران، كويري روستاهاي در
و قابلرؤيت و فيزيكي حايلهاي و ديوارها توسط خصوصي حريم يا ملك كويري روستاي يك در اينكه
و حريم مشاء تفكيك شده است. همين حاال هم كه همراه با اعضاي شركت دامپروري ملك از عبور غيرقابل
مي بينم كه تمام حريم خصوصي اهالي روستا با ديوار از حريم ميروم خودم زادگاه روستاي اين به دمزآباد
يك و حتي گاوداري ها. شما با عبور از داخل باغها، حياطها، تمام است: شده جدا كامل طول به عمومي
روستا حتي يك گاو را هم نمي تواني بيابي كه آن سوي حصاري چوبي مشغول چرا باشد. درست بر خالف

روستاهاي شمالي كه شايد بشود با كمي سرك كشيدن داخل اتاق خواب مردم را هم ديد زد. 

و اگر بار ديگر در آينده به دمزآباد بروم به اين نكته توجه خواهم كرد كه آيا  نكردهام دقت نكته اين به من
بي ربط است. در داخل آن سؤال اين كه البته نه؟ يا كرهاند نصب خودشان براي پستي صندوق دمزآباديها
بي معناست. اما كه البته پستي صندوق و نگاري نامه است، تاريخ بدون سال هزاران جماعت يك كه روستا
و حتي اگر صندوق پستي هم در است، شده جهاني جهان كوله و كج سلول يك دمزآباد واقع در كه هم االن
و هر آگهي در آن ممنوع يا قبيح نامهاي هر انداختن نكنند، اگر و ميكنند مسدود را آن سوراخ كند پيدا راه آن
نخواهد بود. چون بر اساس تصور افراد روستايي مانند من، وقتي شما در حياط يا در حريم خصوصي خودت
نداري، آن را مسدود كن.  كار اين به تمايلي اگر دادهاي. ورود اجازه و حق ديگران به عمًال ميگذاري باز را

مي دهند از انجام را ارزش كم كارهاي تهران در معموًال كه روستائياني نظرم به كه است تصوري چنين با
آن ها را چون ندارند ابايي مردم منزل ديوار و در بر تبليغاتي شعارهاي نوشتن و تبليغاتي آگهيهاي چسباندن
نداشتهام، اما انداختن آن انجام به ضرورتي هيچوقت گرچه خودم، من ميدانند. خدا بيابان و مشاع ملك جزو
مي دانستم. همانطور مشاع ملك را آن چون چرا؟ نميدانستم. عيب مردم پسي صندوق در را تبليغاتي نامههاي
و هرچه كه در آن چيده بودند با خيال آسوده برمي داشتم ميدانستم مشاع ملك را انجمن يك سايت وب كه
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و هرگز تصور هم نمي كردم كه اين كار دزدي است. 

علت تفاوت ها
باشد، در آن صورت، در تحليل آن شايد بشود گفت  واقعيت از درستي روايت كردم گزارش كه آنچه اگر
نهايتًا در دو وضعيت متفاوت جغرافيايي متفاوت روستاهاي شمالي بايد را رفتار تفاوت اين اصلي علت كه
و چنداليه سبب تفاوت متفاوت واسطههاي با يا بيواسطه و مستقيم صورت به كه كرد جستجو جنوبي و

رفتاري و فرهنگي و ارزشي و اخالقي در ميان مردم اين دو نوع روستا شده است.

و به فضاهاي پوشيده زير سايه پناه ببرند  كنند فرار خورشيد سوزان نور از بايد كويري حاشيه روستاهاي اهالي
و در آن حريم خنك و محفوظ است كه مي توانند برهنه تر شوند و بين محارم خود راحت تر زندگي كنند.

فعًال خيلي وارد اين تحليل ها نمي شوم و به ادامه قصه خودم مي پردازم. 

مي دانستم ، ارسال نامه ناخواسته به صندوق آنان مشاع ملك را افراد ايميل صندوق كه آنجا از حال، هر به
را عملي غيراخالقي تلقي نمي كردم. به همين خاطر به ويژه در دوران جنبش سبز از انواع گروه هاي مجازي
مي كردند.  اعتراض و داشتند اعتراض هم بعضيها البته و كردم استفاده ترجمهها و پيامها و نامهها ارسال براي

واكنش به اعتراض ها
مي كند كه ديگر  حكم انصاف دارد اعتراض ناخواسته ايميل ارسال به نسبت كسي وقتي رسيد نظرم به بعدها
و حذف كنم. شناسايي را ايميلهاي اين نبودم قادر فني نظر از اما كرد. ارسال ناخواسته ايميل نبايد او براي
مي دادم كه از داخل صندوق خودشان نشاني اسپم را مسدود توضيح معترضان به پاسخ در خاطر همين به
كنند و آنان هم آنقدر با اين تكنولوژي ها آشنا نبودند و كار به مرافعه و فحش و فحش كاري هم مي رسيد.

از  به نظرم رسيد  مي شدم  مواجه افراد مكرر اعتراضهاي با گروه به ايميلها افزودن جريان در كه بعدها
آنان درخواست كنم اگر تمايلي به دريافت اين ايميل ها ندارند به فالن نشاني اطالع دهند تا از ارسال مجدد
خودداري شود. معناي اين كار اين بود كه ارسال ايميل ناخواسته به طور كلي قبحي ندارد. اما اگر دريافت 

كننده تمايل نداشت نبايد برايش ارسال كرد و اگر چيزي نگفت هرچقدر دلت مي خواهد ارسال كن. 

به نظرم براي تداوم ارسال ايميل اين تمهيد كارگشاست. اما كار را چگونه بايد شروع كرد؟ بايد ايميل گيرنده 
دهد؟ يا اينكه حتي شروع ارسال نيز  اطالع نخواست وقت هر تا ارسال به كرد شروع و افزود سيستم به را

باشد؟ بايد كننده دريافت موافقت و رضايت مستلزم

مي شناسد در كه را افرادي كه ميداد امكان گروه مالك به اول گزينه داشت. گزينه دو ابتداء گوگل، سرويس
نه، يا دارند عضويت به تمايل كه نميداند و نميشناسد كه افرادي از اما كند. گروه عضو اول مرحله همان
بخواهد در صورتي كه تميل به عضويت در گروه دارند نسبت به عضويت اقدام كنند. بديهي است كه من از
مي كردم. بعدها  گروه عضو را ايميل ۵۰۰ و در هر نشست حدود ايميل ده بار هر و ميكردم استفاده اول گزينه
و افراد از همان اول شد مسدود اول گزينه كلي طور به بعدها و يافت كاهش روز در عضو اين عده به ۱۰۰

همه، من از يك گاف موجود در سيستم گوگل  اين با كنيد. گروه عضو را آنان شما كه ميدادند اجازه بايد
مي كردم. به اين معنا كه افراد گروه دوم را كه برايشان ايمل ارسال كرده بودم وارد گروه «تعليقي» ها استفاده
ثابت» برمي گرداندم. با اين كلك من هزاران ايميل را همچنان به «اعضاي گروه به را آنها انجا از و ميكردم
و كل اعضاء به بيش از ۱۴۵ هزار ايميل رسيد اما هميشه كردم كارفرمايان» «پيام گروه عضو ناخواسته صورت
و من از ماه ها پيش شدند اتفاقًا و كنند مسدود را آن و بشوند گاف اين متوجه گوگل مسؤالن كه بودم منتظر
ديگر نتوانسته ام ايميل جديدي بدون موافقت مدعو، به گروه خود اضافه كنم. اما از انبوه ي ايميل هايي كه به
و از آنان خواسته ام تا با كليك كردن دكمه مربوطه عضو گروه  كردهام ارسال مختلف افراد براي ترتيب اين
- اين كار را نكرده است. به همين دليل عضو گيري ميزنم حدس من كه آنجا تا - هم نفر يك حتي شوند،
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من متوقف شد. ولي يكي از افتخارات من اين بود كه مطالب پيام كارفرمايان براي بيش از ۱۴۵ هزار ايميل 
و ديگر هيچ مطلبي از سايت  است شده قطع كامل طور به پيش ماه سه از نيز امكان اين اما ميشود ارسال نيز

به نشاني ايميل اعضاء ارسال نمي شود و به همين خاطر عطارديان هم هيچ ايميلي دريافت نمي كند.

فعال تر شدن دفتر كارگاه هاي  رابرت، دستورنامه كتاب سازي آماده كار اتمام براي من تالش مدت اين در البته،
راستش، كم و كعاصكا، رفتارهاي به نسبت من دلسردي كامپيوتر، خرابي (كادرها)، رابرت دستورنامه اموزش
و همين نباشد فعال قبل مانند كعاصكا سايت وب تا دادهاند هم دست به دست همه و همه پول، شدن ارزش

امر صداي مرد شريف و صبوري مثل عطارديان را در آورده است.

پاسخ من به اعتراض ماليم او به اينكه سه ماه است كه سايت فعال نيست متنوع بوده است: مسدود شدن 
تالش ها مذبوحانه من براي فرجام خواهي، كم كاري به خاطر گرفتار شدن به  و گوگل سوي از ايميلها گروه
درخواست: تعيين قيمت براي ساعت كار من تا بتوانم طبق يك حال عين در و كامپيوتر خرابي ترجمه، كار
مي كنم كارم را تنظيم كنم. عطارديان هم تعيين اين دستمزد را به گردن من دريافت ماهانه كه پولي ازاي به آن

مي  گويد من پيشنهاد بدهم. من هم پيشنهاد نداده ام. و نداخته

اين ها چه ربطي به نامه اول يادداشت هاي امروز دارد؟

قبح ارسال ايميل ناخواسته
مي كنم ارسال ايميل ناخواسته به انبوه كساني كه آنان  احساس قبل سال چند برخالف روزها، اين راستش
يك ميشناسيم، كار قشنگي نيست. وقتي دوستان نزديك خودم را آنان كه كساني به حتي و نميشناسيم را
ميكند، بايد توجه داشته باشند لطف روي از را كار اين اگر حتي ميكنم احساس ميفرستند، برايم را مطلب

كه آيا من هم به اين لطف عالقه اي دارم يا نه؟

مي كند دريافت كردم كه چند  كار و تحصيل لندن در كه كمال حسيني محمود پسر از ايميلي پيش وقت چند
واقعًا هنرمندان كوشيده بود با نقاشي يك اثر آثار اين در آروين بود. كرده معرفي را آروين برادرش هنري اثر
نامه اش خاطر نشان كرده بود كه براي جلوگيري در موسيقيائي را نشان دهد. كارهاي جالبي بودند. اما رامتين
از ارسال اسپم، اگر به اين آثار عالقه داريد به وب سايت آورين به اين نشاني مراجعه كنيد. يعني يك كارت 

دعوت و تمام و نه هر روز ارسال مطالبي كه معلوم نيست طرف بخواهد يا نه؟ 

تمام اين مالحظات من را به اينجا رسانده است كه: 
و مطالب يك وب سايت را دريافت كند خودش بايد نسبت به عضويت در  نامهها ميخواهد كسي اگر .۱

وب سايت اقدام كند.
نامه ناخواسته به ديگران نوعي  ارسال نوع هر و شود. نامهها دريافت از مانع بتواند بايد نخواست، هرگاه و .۲

اسپم و عملي غيراخالقي است.

وجه اجتماعي قضيه
مي دهد كه چه عواملي به مرور سبب تغيير رويكرد  نشان پديده همين به نسبت من امثال و من رويكرد تغيير

و بعد تغيير ارزش و بعد تغيير رفتار مي شود:
جامعه اي كه حريم خصوصي با مرزهاي جغرافيايي مجزا شده  در الف. در مرحله اول، من به دليل زندگي

بود،  تصور مي كردم كه انداختن نامه ناخواسته در صندوق ايميل مردم اشكالي ندارد. 

و مردم گوششان شود متمايز هم از جغرافيايي موانع با بايد عمومي حريمهاي تهران، در هنور كه است (جالب
رو ها پياده ايستگاهها، حريم به سوارها موتور ورود مثًال از جلوگيري براي بلكه نيست بدهكار كشي خط به

و غير ذلك، بايد از موانع فيزيكي مثل نرده و ديوار استفاده كرد).
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و موقعيت  گرفتم قرار ناخواسته ايميلهاي باران زير خودم كه كردم احساس را قضيه اين قبح وقتي فقط .۲
و نه استدالل عقلي، تخيل كردم نفس به قياس طريق از و عقلي، تفكر نه و عيني تجربه طريق از را ديگران
و اصل «كاري را كه براي خود نمي پسندي براي ديگران مپسند» پي بردم كه ارسال نفس به قياس طريق از و

ايميل ناخواسته كار خوبي نيست.
۳. همين تغيير رويكر باعث شده است كه ديگر تمايلي به ارسال ايميل ناخواسته براي ديگران ندارم. حتي 
مي كنم به دريافت مطالبي در خصوص مطالب فكر كه دوستاني از نفر از ارسال ايميل انبوه براي حدود ۱۰۰
نمونه، آخرين باري كه ويژه نامه پيام آبادگران را براي  عنوان به و ميكنم پرهيز باشند، عالقمند كادرها جنبش

آنان ارسال كردم به جاي ارسال انبوه،  براي تك تك آنان  و به صورت جداگانه فرستادم.

ارتباط نامه با دبيركل
پيدا  ايران  كارفرمايي  انجمن هاي صنفي  عالي  كانون  دبيركل  با  را  ارتباط  بيشترين  نظر خودم،  از  نامه،  اين 
مي كند. به رغم توضيح هاي من در خصوص قبح ارسال اسپم، مهندس عطارديان استدالل هاي سال هاي قبلي 
و به عنوان يك شهرنشين، از انداختن نامه به ابتداء در او كه ميكنم فكر ميدهد. خودم تحويل را خودم
صندوق پست مردم به اين دليل كه در ديزي باز است حياي گربه كجاست، دفاع نمي كرد. بعد كه برايش
مي نويسيم اگر مايل به دريافت اين ايميل ها نيستيد اطالع دهيد تا حذف كنيم از  ايميل هر زير دادم توضيح
و من ايميل ناراضيان را از بود فعال گوگل گروه وقتي تا خوب. كرد. دفاع ناخواسته ايميل ارسال براي من كار
مي داديم. اما اكنون كه گروه مسدود شده سؤال اين است ادامه را كار استداللها همين با ميكردم خارج گروه
و از آنان بخواهم كه اگر كنم اضافه ديگر نرمافزار يك به را افراد ايميل خودكار صورت به ميتوانم من آيا كه
و پيش از اينكه افراد را عضو كنم بايد با اول همان از اينكه يا كنم؟ حذف را ايميل تا بگويند نداشتند تمايل
مي دهد كه افراد بايد از همان اول با اين كار موافق توضيح عطارديان به دارد من نامه باشند؟ موافق كار اين
و با موافقت خودشان عضو گروه شوند. در اين نامه، حتي به كساني مانند خود عطارديان، دكتر معين، باشند
مي شود كه اگر بر اساس ضوابطي كه به زودي به تصويب گفته كيخسروي و عبدالحسيني، جمالي، بهتشي،
خواهد رسيد عضو گروه نباشند، ديگر نامه اي براي شما ارسال نخواهد شد و در واقع رقع زحمت مي كنيم.

من اميدورام اين نامه عطارديان را به فكر بياندازد مني كه حاضر نيستم براي افرادي مثل دكتر معين، بهشتي 
ارسال  در  نخواهم شد  كنم، حاضر  ارسال  را  تأسيس  در دست  انجمن  محبوب ترين  ايميل هاي  و خودش 

اسپم هاي وب سايت كارفرمايان خيلي دلسوزي كنم. پس بايد به فكر ديگري باشيم.

ارتباط نامه به جنبش كادرها
هم انديشي عرف پارلماني ارسال كردم از زواياي ديگري نيز به  كارگاه اعضاء براي امروز صبح كه نامهاي
مي دهد چگونه رفتارهاي ما تحت نشان كه است اين آنها مهمترين از يكي مييابد. ارتباط كادرها جنبش
و ميكند. تغيير دارد طوفان سرعت با است، جهاني فرايندهاي از ناشي بيشتر كه اجتماعي تحوالت تأثير
عمده اي از مردم ميانسال تهران ريشه در زندگي گذشته آنان در روستاها بخش رفتارهايي كه چه بسا در

و سبك هاي جديد زندگي روزمره با سرعت متحول  جديد روشهاي تكرار و تكرار تأثير تحت است، داشته
و زندگي قانوني نيز به خصوص در سطح كالن ناشي از همين تغييرات در سك زندگي قانون به نياز ميشود.

است و جنبش  كادرها در واقع تبلور همين تحوالت است. خودش، عين اين تحوالت است.

كشف ديگر: عضويت در معناي جديد
مي شود كه به نظرم فوق العاده مهم است  مربوط انجمن يك در عضويت مفهوم و معنا تغيير به قضيه، دوم وجه

و اين نكته مهم همين حاال كه داشتم اين مطلب را مي نوشتم به ذهنم رسيد.

تا امروز عضويت در انجمن معنايي داشت كه با معناي عضويت در انجمن هاي كارگاهي ما تومني هفت صنار 
و  گروه اعضاي رفتار تغيير و رويكرد تغيير سبب مرور به ميدهد، رخ ما كارگاههاي در كه اتفاقي دارد. فرق
مي گيرند، در هيچ فرا معلمان و هماندييشي گروه خصوص به گروهها، اعضاي كه مهارتي ميشود. گروه كل
انجمن ديگري نمي توانند فرابگيرند. تغيير رفتار در اعضاي اين انجمن ها چنان عميق، گسترده، عالي، ملموس
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و يك مبلغ  مروج يك به كند تجربه و مشاهده را رفتار تغيير اين وقتي انجمن، عضو هر كه است تكاملي و
كامًال اطمينان دارم كه نه فقط جنبش كادرها با موفقيت به نتيجه در ميشود. تبديل كارگاهها اين در شركت
و هر عضو جديد با شركت يافت خواهد افزايش مرور به نيز انجمن هر تعداد بلكه ميدهد، ادامه خود حيات

در مجامع اين انجمن چيزهاي عالي ياد خواهد گرفت.

و بر خالف عضويت در انجمن هاي ديگر، اعضاي اين انجمن نمي توانند به صرف پرداخت حق  ديگر سوي از
و قواعد ساختن هم با و بودن هم با انجمن اين مجامع كه چرا كنند. شركت آن ساالنه مجامع در عضويت
و بعد از اين مرحله نيز افراد عضو با حركت ميدهد آموزش را گروه بر و خود بر ناظر هاي تصميم و قوانين

جمعي رفتار هاي اجتماعي خودشان را مي سازند و ارتقاء  مي دهند.

نمونه، اگر چنين انجمني در حرفه پزشكي شكل بگيرد، اعضاي انجمن در هر مجمع خود بايد يكي  عنوان به
قواعد ناظر بر خودشان را بسازند يا بازسازي كنند و يا بهبود بخشند.

ندارند، در مورد هيچ مطلب حتي  استاندارد تصميمگيري قواعد كه دليل اين به فعلي انجمنهاي حاليكه در
ساده  اي نيز نمي تواند به صورت گروهي به اجماعي برسند و به تصميم و درك مشترك دست بيابند.

و جنبش يافت خواهيم دست ارزشمندي فوقالعاده تجربههاي به ميرويم جلو مسير اين در هرچه نظرم به
كادرها از اين نظر نيز آينده درخشاني خواهد داشت.

بازتاب اين دستاوردها
كامًال مشهود بوده است. به  تغييرات اين - معلمان نشست در البته و - كادرها نشست اخير جلسه سه در
همين دليل حتي در بند اول نامه اي كه ديروز براي اعضاي گروه ارسال كردم كوشيدم تا اين تغيير رفتار عظيم

بدهم:  نشان نيافتند حضور جلسه در كه غائباني براي را

با سالم
۲۴ آذر ماه  هم انديشي عرف پارلماني رأس ساعت ۸ صبح روز يكشنبه كارگاه اجالس سومين و سي
و چون به نصاب شد دستور به دعوت حسيني داود و شهرياري بهرام مهندس آقاي حضور با ۱۳۹۲
و بعد از حصول نصاب با حضور  خارج دستور از نصاب، حصول تا تنفس پيشنهاد تصويب با بود نرسيده
و دكتر بني اسدي دعوت به دستور شد رزمخواه محسن مهندس و گلسرخي اصغر علي مهندس آقايان

و با استماع گزارش فعاليت ترويجي اعضاء  به كار خود ادامه داد.

و بررسي پيشنهاد اصالح از طريق گنجاندن عبارت  گرفت قرار بررسي مورد گروه هدف احالس اين در
شد موكول بعدي اجالس به جمعي» «تصميمگيريهاي عبارت از بعد رابرت» دستورنامه قواعد «براساس
و پنج دقيقه ده ساعت رأس جلسه و افتاد تعويق به دقيقه ۵ مدت به با اجماعي عمومي ختم جلسه 

خاتمه يافت.

تقديم  پيوست  به  است،  غائب  اعضاي  براي  آموزشي  نكات  حاوي  كه  اجالس  اين  متن صورتجلسه 
مي شود.

و تصويب صورتجلسات، نسبت به تصويب اين صورتجلسات تدوين بر ناظر قواعد ارايه از بعد و آينده در
اقدام خواهد شد.

با احترام. منشي موقت 

اهميت همين نامه
به نظر خودم، اين نامه از نظر تاريخي به داليل زير اهميت دارد:
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و  بحري جمالي و عطارديان، مهندس بهشتي، مجمد سيد مهندس معين، دكتر مثل افرادي براي نامه اين .۱
هم انديشي عرف پارلماني ارسال شد كه هر كدام به داليلي كار با گروه را شروع گروه غائب اعضاي ديگر
و هم قطع كار از سوي آنان قابل بررسي است. اما كار شروع همه ندادند. ادامه را كار اين داليلي به و كردند
مي دهد كه خودشان را نشان نداند ادامه گروه در كار دليل هر به كه افراد اين به كه است نكاتي نامه اين در

از چه تحول  مهمي كه اين گروه دارد تجربه مي كند محروم ساختند.

و بهشتي  معين است. معتبري بسيار فرد جمالي دارند: اهميت نميكنند تجاوز نفر چند از اينكه با افراد اين .۲
و كيخسروي هم همين طور. هرچند عده اي از اين عبدالحسيني طور. همين هم عطارديان طور. همين هم
واقعا قادر نيستند در نشست هاي روز يكشنبه شركت كنند اما ارسال اين نامه براي اينان نيز انگيزه ايجاد افراد

خواهد كرد تا در مجامع ديگر شركت كنند.

تفاوت ماهوي انجمن  كه است مهمي بسيار نكات حاوي دارند، انجمني فعاليت كه كساني براي نامه، اين .۳
و كارگاه  ما را با تمام انجمن هاي ايراني كه امروز در كشور فعال هستند نشان مي دهد.

است: درست رأس ساعت  كرده پيدا دموكراتيك نظم حد چه تا انجمن اين كه ميدهد نشان اول بند همان در
دستور» شده است. (حتي مفهوم دعوت به دستور به «دعوت يافتهاند، حضور نفر ۲ و به رغم آنكه فقط ۸
نيز براي تمام فعاالن انجمني جديد است). بعد بالفاصله به دليل عدم حصول نصاب به خوش تنفس داده
و به فعاليت خود ادامه داده است.  شده دستور به دعوت دوباره نصاب حصول از بعد بالفاصله بعد و است
و گلسرخي كه بيش از يك سال اسدي، بني دكتر شهرياري، مثل فردي حضور با كساني؟ چه حضور با آنها
مي بينيند در چارچوب اين قواعد وقتي ميبرند لذتي چه االن اما ميكردند مقاومت عمًال قواعد اين برابر در

و به صورت گروه بازي مي كنند.

دارد: اينكه در اين گروه چگونه پيشنهادها اصالح  اشاره مهمي بسيار نكات به ظرافت با هم نامه اين دوم بند
و جالب اينكه حتي رابرت»، دستورنامه برمبناي عبارت «افزودن شده! پيشنهاد اصالحيهاي چه اينكه ميشوند،

براي تعويق ۵ دقيق وقت جلسه رأي گيري شده و جلسه هم رأس ساعت ۱۰/۵ خاتمه يافته است!

است، به پيوست  غائبان براي آموزشي نكات حاوي كه صورتجلسه كه شده نشان خاطر هم سوم بند در
باشند، براي غائبان هم نكات آموزشي فراواني خواهد انجمن عضو اگر اينكه يعني اين است. شده تقديم
كارگاه چطور به طور مرتب براي اين و انجمن اين كه ميگويد غيرمستقيم صورت به هم آخر بند داشت.

خود برنامه هاي آموزشي دارد.

نامه، اين بار به اين دليل به اين شكل نوشته شده است كه فكر كردم شايد كساني مثل بهشتي يا معين يا  اين .۴
زدهاند، فرصت يا تمايلي به خواندن صوتجلسه پيوست را نداشته را انجمن اين به بازگشت قيد كه عطارديان

باشند. در نتيجه حتي با خواندن همين مقدمات نيز دريابند كه در اين انجمن نوظهور چه غوغاها برپاست.

ارتباط «عذرخواهي» با گروه
آمد، چه معاني تلويحي  نامه اين اول در كه خواهي» «عذر نامه دريافت ميتوان كه است مقدمات اين از بعد
و بعد از صورت، اين غير در بكنيد. فكري گروه به خود بازگشت براي دارد: عائب اعضاي براي ديگري
نامه ها هم محروم شويد. چرا، چون تصويب ماده مربوط به عضويت ممكن است ديگر حتي از دريافت همين

و خودتان نيز تغيير  كنيد مالحظه را گروه رويكر تغيير مرور به ميتوانيد كه كارگاههاست در حضور با فقط
كنيد. براي من كه از اول شاهد رفتار اين گروه بوده ام ملموس است كه چطور يك گروه به مثابه يك گروه

تغيير مي كند. اين مطلب را در ادامه توضيح خواهم داد. 

هم انديشي ارسال  گروه اعضاي براي امروز صبح كه را نامهاي ارتباط كرد سعي امروز يادداشت اينجاي تا
و بگويد چرا اين نامه را امروز صبح براي گروه ارسال كردم. ادامه اين نوشته دهد توضيح گروه اين با كردم
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و سومين اجالس را كه ديروز بعد از  سي صورتجلسه متن است الزم آن از قبل و ميپردازد ماجراها بقيه به
ختم جلسه تهيه كردم و براي گروه فرستادم نقل كنم:

صورتجلسه سی و سومين
كارگاه هم انديشي عرف پارلماني

۲۴ آذر ماه ۱۳۹۲ يكشنبه

هم انديشي عرف پارلماني رأس ساعت ۸ صبح روز يكشنبه  موقت سازمان عادي عمومي مجمع سومين و سي
و از آنجا كه به شد دستور به دعوت موقت منشي و شهرياري بهرام مهندس آقاي حضور با ۲۴ آذر ۱۳۹۲
و بعد از حضور آقايان شد خارج دستور از نصاب حصول تا تنفس پيشنهاد تصويب با بود نرسيده نصاب
و با شد دستور به دعوت دوباره و رسيد نصاب به گلسرخي اصغر علي مهندس و رزمخواه محسن مهندس

استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضاء فعاليت خود را ادامه داد.

مصوبات
دكتر بني اسدي پيشنهاد داد هدف انجمن با اين شرح به تصويب برسد:

روش هاي صحيح اداره جلسات مي باشد».  «هدف عمومي اين انجمن ترويج

دوستانه» پيشنهاد عالقه دارند، قبل از قرائت آن پيشنهاد دو  «اصالح به اعضاء اينكه تشخيص با جلسه رئيس
دقيقه درجا راحت باشد داد تا اعضاء  خارج از قواعد با يكديگر گفتگو كنند.

نكته آموزشي
و به اين معناست كه پراكتيس  پارلماني اصطالح يك (stand at ease) باش» راحت «درجا
اعضاء حق بلند شدن از سرجاي و ميشود متوقف كوتاه مدتي براي و عمومي اجماع با پارلماني
مي توانند با يكديگر صحبت كنند. در صورت مخالفت يك عضو، پراكتيس اما ندارند را خود

پارلماني ادامه مي يابد.

با دعوت جلسه به دستور، دكتر بني اسدي جمله ديگري را به عنوان هدف انجمن پيشنهاد داد كه از سوي 
رئيس به شكل زير قرائت شد:

و ترويج روش هاي صحيح اداره  آموزش طريق از ساالري مردم فرهنگ توسعه انجمن اين عمومي هدف
جلسات و تصميم گيري هاي جمعي مي باشد.

كلمه  از  بعد  مشاوره»  و  پژوهش «و كلمات افزودن با اصالح پيشنهاد بنياسدي دكتر مذاكره جريان در
«آموزش » را مطرح كرد كه با اجماع عمومي به تصويب رسيد.

در ادامه مهندس شهرياري پيشنهاد اصالح از طريق جايگزيني حروف ربط «و» به «،» بعد از كلمات «آموزش» 
و »ترويح» ، و نيز گنجاندن عبارت «بر اساس روش هاي دموكراتيك»  بعد از كلمه «جمعي» را ارايه داد. 

نكته آموزشي
هر عضو در هر زمان حق طرح فقط يك پيشنهاد را دارد. به اين دليل كه بعد از مذاكره بايد در 
اعضاء با بخشي از يك پيشنهاد موافق  از بعضي است ممكن و شود گيري رأي پيشنهاد آن مورد

و با بخش ديگر مخالف باشند.

به همين دليل پيشنهاد مهندس شهرياري به دو پيشنهاد جداگانه تفكيك شد. قسمت اول، يعني تغيير «و» به «،» 
دوم، يعني گنجاندن عبارت «بر اساس روش هاي دموكراتيك»  قسمت و رسيد تصويب به عمومي اجماعي با

با يك رأي موافق و سه رأي مخالف رد شد.

و  بود كرده مصرف را خود صحبت حق دوبار اصالح، پيشنهاد موافق عنوان به شهرياري مهندس كه آنجا از
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موضوع را نداشت، پيشنهاد «كميت مذاكره» را مطرح كرد تا خودش  اين مورد در صحبت ادامه حق ديگر
و دكتر بني اسدي به عنوان رهبر موافقان هر كدام يك بار ديگر در مورد پيشنهاد مخالفان رهبر عنوان به
و موافق رأي دو با داشت نياز مأخوذه آراء سوم دو به كه پيشنهاد اين كنند. نطق بررسي دست در بالفاصله

سه رأي مخالف رد شد.

نكته آموزشي
و در  موضوع هر مورد در فرد هر تصميمگيري مجمع يك در پارلمان، عرفي قانون قواعد طبق
مي توان با را قاعده اين كند. صحبت دقيقه ده فقط بار هر و دوبار فقط ميتواند روز يك طول
و يا حتي براي كل بررسي دست در موضوع براي گوناگون و متعدد رويههاي و قواعد به استناد
مذاكره» است كه «كميت پارلماني پيشنهاد از استفاده روشها، اين از يكي داد. تغيير نشست، يك
مي كند كه مشخص پيشنهاد اين طي دهنده، پيشنهاد دارد. نياز مأخوذه آراء سوم دو به آن تصويب
۱۶ دستورنامه و هر بار چه مدت نطق كنند. بخش بار چند كساني، چه موضوع، كدام مورد در

رابرت به صورت مفصل قواعد ناظر بر اين پيشنهاد را توصيف كرده است.

و گنجاندن  مردمساالري» فرهنگ «توسعه عبارت زدن خط طريق از اصالح پيشنهاد بنياسدي دكتر ادامه در
عبارت «توسعه فرهنگي» به جاي آن را ارايه داد كه به تصويب نرسيد.

در آخرين لحظات جلسه، پيشنهاد تعويق ختم جلسه به مدت ۵ دقيقه با اجماعي عمومي به تصويب رسيد 
و در اين فاصله داود حسيني به عنوان عضو، پيشنهاد اصالح از طريق گنجاندن عبارت «بر اساس قواعد 

«تصميمگيري هاي جمعي»  را ارايه داد. عبارت از بعد رابرت» دستورنامه

با ختم جلسه رأس ساعت ۱۰/۵ دقيقه، ادامه مذاكره و بررسي اين پيشنهاد به اجالس آتي موكول شد.

جلسه بعدي
جلسه بعدي رأس ساعت ۸ صبح روز يكشنبه ۸ دي ماه ۱۳۹۲ در دفتر كادرها برگزار خواهد شد. فراخوان 
مي شود. اعضاء محترمي  ارسال ايميل طريق از محترم اعضاء براي ماه دي ۶ نشست بعدي عصر روز جمعه

كه اخطار قبلي دارند پيش از اين زمان به منشي موقت اطالع دهند. 

منشي موقت
داود حسيني
۲۴ آذر ماه ۱۳۹۲ يكشنبه

مي كند. به همين دليل، ادامه  صدق هم صورتجلسه اين مورد در آمد نامه» همين «اهميت در كه توضيحها همان
اين يادداشت به نكاتي مي پزدازد كه در اجالس ديروز رخ داد اما در صورتجلسه بازتاب نيافت.

شهرياري زودتر از همه
۸. رأس ساعت ۸ از او خواستم كه قبول كند كه  ساعت به ديروز شهرياري زودتر از همه آمد: چند دقيقه
و اين يك  كرد! قبول برسد. تصويب به و مطرح رسمًا تنفس پيشنهاد بعد و شود دستور به دعوت جلسه

دستاورد تاريخ براي جنبش كادرهاست: پيروي از قواعد انتزاعي، پيروي از قانون!

مي شود. نفر  خارج دستور از نصاب حصول تا جلسه تا كه كردم اعالم و زدم ضربهاي چكش با رسمًا هم من
و گفتن كرد استقبال هم او دادم. توضيح برايش را قضيه او حضور محض به بود. گلسرخي مهندس بعدي

رعايت قانون يعني همين!

۸ وارد شد، عين همين ماجرا را تكرار كردم. او هم  ساعت وقتي مهندس محسن رزم خواه چند دقيقه بعد از
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و جالب اينكه، مهندس گلسرخي گفت: خوب. نصاب حاصل شد. جلسه را دعوت به دستور  كرد. استقبال
مي كنم در طول نزديك به دو سالي كه كارگاه عرف فكر شد. دعوت دستور به جلسه ترتيب اين به و كنيد!

پارلماني فعاليت مي كند نخستين بار باشد كه جلسه با اين شكل منتعقد شد!

جمهوري روستائيان ايران
آن ها اشاره  از بعضي به دارد جا كه درگرفت خصوصي صورت به و ما بين متنوعي بحثهاي فاصله اين در

كنم:
مي دادم كه به خاطرش روز قبل به طبيب مراجعه كرده بودم  توضيح شهرياري براي خودم مريضي از وقتي .۱
مي خواستم به او است. پزشكي تجهيزات و لوازم توليد عرصه در جديد كار راهانداختن دنبال كه گفت من به
و او است. رفته بين از قطعهسازي ديدم اما بود. تالش سال دهها حاصل او شدن قطعهساز كه بدهم هشدار
بكند؟ در نشست هاي قبلي از اين صحبت كرده بود كه دنبال كاري جديد در صنايع ميتواند ديگري كار چه
و من نگران آينده حرفه اي او هستم. است. «آتشافروزي» سوءمديريت دچار شهرياري متأسفانه است. غذايي

و نيم برود اما هر دو تا نه ساعت ميخواست نيز گلسرخي داشت جلسه اتاق در امروز ۱۰ ساعت شهرياري
و چه بسا عطارديان ساعت ۲ بعد از ظهر  گلسرخي مهندس و او ميكنم فكر ماندند. باقي جلسه وقت آخر

نيز در دفتر انجمن شركت هاي ساختماني در نشست شوراي سازمان هاي جامعه مدني جلسه دارند.

را داد تا پالتو  ساختماني شركتهاي انجمن دبيرخانه نشاني بود، جاگذاشته دفتر در را پالتواش كه گلسرخي
و من هم حالم از اين شوراي سازمان ها نگفت من به نشست آن مورد در چيزي اما بفرستم. آنجا به برايش را

جامعه مدني به هم مي خورد.

گپ هاي قبل از جلسه بود كه من عكسي از مراسم يادبود صادق هدايت را كه از اينترنت گرفته ام نشان  در .۲
و شلوار كت با همه هستند. صادق نزديك اقوام از افراد ميشود. مربوط آنان دادم. عكس به سال ۱۳۲۰
مي كند.  اجرا را دبوسي اثر «مهتاب» قطعه و نشسته پيانو پشت صحنه جلو در آريوال خوزه و كراوات و
و گلسرخي عكس را ديدند توضيح دادم هر شهرياري وقتي پيش. سال ۷۲ در شهري صحنه اي از زندگي
و كوزه آنان را در هم شكسته اند.  كاسه مهاجر روستائيان بسازند تمدني نيمچه كوشيدهاند شهرنشينان وقت

بعد توضيح دادم كه اين روزها براي حكومت ايران «جمهوري روستائيان ايران»  به ذهنم رسيده است.

بود، او را به سالن دوم بردم تا آنجا را  دفتر در تنها هنوز شهرياري كه هنگامي و دستور به دعوت از قبل .۳
كه قرار است با كمك او مبلمان شود نشانش دادم.

فعًال در دفتر حزب  صندليها و ميز اين كند. تأمين را سالن نياز مورد صندليهاي و ميز كه داد قول شهرياري
ظاهرًا براي تجهيز اين دفتر در جريان فعاليت هاي انتخاباتي حسن روحاني از آن و است عدالت و توسعه
آن ها را به شهرياري پول دادند قول دفتر آن مسؤالن شد، اقدام آنها آوردن براي وقتي اما است. شده استفاده
و صندلي بخرد. بايد ميز دفتر اين براي و بگيرد را پول كه است كرده مأمور را فردي هم شهرياري بپردازند.

ديد چه خواهد شد.

استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي
ارايه  ديروز  مي پردازند.  خود ترويجي فعاليتهاي گزارش ارايه به اعضاء جلسه رسميت از بعد معموًال
هم بقيه است. نكرده ديگري كار اساسنامه روي كار جز كه گفت او و شد شروع بنياسدي دكتر از گزارش
گفتند كاري نكرده اند. اگر اين رويه سنت شود كه هيچكس طي دو هفته براي ترويج قانون پارلمان كاري نكند
نشود،  و هر فرد با دست پر به جلسه بيايد چه بايد كرد؟  خيلي بد خواهد شد. براي اينكه اين تنبلي سنت

راهكارهايي براي فعال سازي اعضاء
و به  كرد قرار بر كارگاه هر اعضاي با مستمر كاري ارتباط يك مجمع دو بين فواصل طي ميشود نظرم به
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و مثل دكتر  كنند اشاره هم كوچك هرچند فعاليتهاي همان به خود گزارش در كه خواست آنان از نحوي
بني اسدي به گفتن «هيچ» تمايل نشان ندهند.

مي توانم از او بخواهم اين فصل  كردهام. ارسال او براي را رزمخواه مهندس كتاب ۲۰ فصل من به عنوان نمونه،
را با دقت مطالعه كند و اگر شد كنفرانس بدهد يا در گزارش خود به همين كار اشاره كند. 

سه راهكار جديد براي فعال سازي اعضاي فعلي
اين،  پاسخ فعلي من به اين پرسش اين ها است:  بر بنا

و به طور مرتب با اعضاي تمام كارگاه ها در فواصل دو مجمع ارتباط  نكنم اكتفاء كارگاه داخل مسائل به .۱
خود را حفظ كنم.

و عالقه خود كارهايي  توانايي و استعداد مسؤليت، با متناسب كدام، هر تا بخواهم، آنان از ارتباطات اين در .۲
را انجام دهند كه در راستاي هدف راهبردي جنبش است. بعد آنان را تشويق كنم كه هنگام ارايه گزارش به

اين نكات بپردازند. 

با توجه به مصوبه فوق، رويكردم نسبت به قطع رابطه با افرادي كه مايل به شركت در گروه نيستند تغيير 
خواهد كرد و از امروز به جاي قهر رويكرد آشتي مستمر را دنبال خواهم كرد. 

ايجاد تعهد براي خودم
متأسفانه وقتي نوبت به خودم رسيد، براي ارايه گزارش از فعاليت هاي ترويجي خودم، ذهنم منسجمي نداشتم. 
اين است: تهيه  مي كنم  تصويب يادداشتها اين نوشتن جريان در كه ديگري تصميم بود. فاجعه يك اين
و ارايه يك نسخه پرينت شده از آن در جريان گزارش. مجمع دو بين در خودم فعاليتهاي از جامعي گزارش

اين سنتي خواهد شد تا سنت كاهالنه افرادي مثل دكتر بني اسدي را جبران كند.

نكته مهم اينكه اين كار را از همين امروز و در ارتباط با كارگاه معلمان شروع خواهم كرد. 

ماجراي ويژه نامه پيام آبادگران
بيابم، ناگهان نشريه پيام آبادگران به ذهنم رسيد. در خصوص اين  بيان براي چيزي تا كاويدم را ذهنم وقتي
انجمن شركت هاي ساختماني منتشر شود مثل سوي از نشريه اين اگر كه بود اين من ارزيابي گفتم: نشريه
بعدًا با خبر شدم كه انتشار آن به بعد از برگزاري اما است. برخاسته زمين از كادرها هواپيماي كه بود اين
و سعيدآبادي هم به داليلي بيخبرم آن علت از هنوز و است. شده موكول انجمن آن مديره هيأت انتخابات
و شهرياري تقاضا كردم گلسرخي از كه بود جا همين در است. نداده را من ايميل جواب چيست نميدانم كه

كه از سعيد آبادي در مورد اين مطلب و اينكه چرا در مجمع حضور نمي يابد سؤال كنند.

اصًال نشريه را نديده است. وقتي جويا شدم علت را به  گلسرخي دريافتم كه بود گفتگوها همين جريان در
يك ميفرستادم، برايش بود جاگذاشته دفتر در كه را پالتواش وقتي خاطر همين به كرد. موكول منشي تنبلي

نسخه پرينيتي از آن را هم داخل پاكت برايش فرستادم.

به شهرياري هم توضيح دادم علت آنكه نشريه را در وب سايت قطعه سازان متنشر نكردم اين بودكه با خبر 
شدم نشريه منتشر نشده است. در اين صورت حق توزيع آن نداشتم تا علت روشن شود. به همين خاطر از 

۵۰ نفر از شخصيت هاي ملي ديگر كه ايميلشان را دارم خود داري كردم.  ارسال نشريه براي

چاپ در نشريه كليد
شهرياري موقع رفتن پيشنهاد كرد كه مطالب آن نشريه در نشريه كليد كه مال انجمن سيساني هاست منتشر 
آن ها اين  آنكه مگر است. ساختماني شركتهاي انجمن به متعلق نشريه مطالب دادم توضيح برايش كه شود.
آن ها نقل كنيم. قرار شد با سعيدآبادي در اين مورد صبحت نشريه از بايد كردند منتشر اگر نخواهند. را مطالب
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بود، از نظر شهرياري مطالب نشريه جالب بوده است. دكتر بني اسدي هم آن را جالب  پيدا كه طور اين كند.
مي  گفت براي معرفي قانون پارلمان خيلي خوب است. و بود يافته

ادامه گزارش من: معرفي قانون پارلمان به انجمن كايروپراكتيك
متأسفانه ذهنم براي ارايه گزارش جامع از فعاليت هاي ترويجي من كار نكرده بود. به همين خاطر فقط مورد 

اجماٌال به آن اشاره مي كنم.  كه آمد يادم به صباغ دكتر

و ممكن دارد مشكل چپم ران و لگن (مصل كردم مراجعه صباغ دكتر مطب به خودم بيماري براي شب شنبه
بعدًا، مؤسسه اخالق پزشكي و اخالق كميته راهاندازي جريان در صباغ دكتر با بكشد). جراحي به است
و صخره نورد حرفه اي نورد كوه يك و عالي خلبان يك او يافتم. مدرن و نابغه جواني را او شدم. آشنا ايرانيان
مي نشينند تا اگر كسي هم روانشناسان پزسكي بوردهاي امتحان در كرد تعريف برايم كه بود او هم است.
روحيه كاسبي دارد از دادن گواهي پزشكي به او صرف نظر شود. انجمن كايروپراكتيك نخستين انجمن ايراني
اتيكز دارد. التبه كد اتيكز انجمن كايروپراكتيك آمريكا را ترجمه  كد كه است پزشكي انجمنهاي ميان در
۶۰ عضو دارد. رئيس انجمن هم همين دكتر حسين صباغ است كه با هم دوست هستيم. در حدود كرده اند.

و كل اعضاي انجمن در اين  مديره هيأت با شد قرار كردم. صحبت پارلمان قانون از برايش من، معاينه جريان
و از او خواستم آن را بخواند. به هر كردم ارسال برايش را آبادگران نامه ويژه فايل ديروز كند. صحبت باره

حال،  منتظرم تا نسبت به آموزش اين قواعد در انجمن آنان كاري انجام شود.

درخواست از ديگران
در همان نشست ديروز نيز از بعضي از اعضاء خواستم براي ترويج قانون پارلماني كارهايي صورت دهند. به 

شود:  پيگيري تا ميكنم اشاهر آنها
شهرياري

۱. به سعيدآبادي زنگ بزند علت عدم توزيع نشريه،  علت نيامدنش در مجمع را بپرسد. 
۲. مطالب نشريه پيام آبادگران در وب سايت قطعه سازان و نشريه كليد منتشر شود

۳. تجهيز كادرها به صندلي پيگيري شود.
۴. اتاق و شوراي سازمانهاي جامعه مدني پيگيري شود. 

۵. با آشنايان در حزب توسعه و عدالت صحبت شود. 
۶. با افراد ديگري مثل عطارديان و قطعه سازان و سايرين صحبت كند. 

دكتر بني اسدي
۱. قرار شد با مهندس راميه رئيس جامعه مهندسان مشاور صحبت كند تا اين قواعد را به آنان درس بدهيم. 

قضيه را رها نكنم از او بپرسم چه شد.
قبًال بايد براي اين دو  كند. دعوت ما كارگاه به را محمدي سپهر و سحابي خصوص به دوستانش شد قرار .۲

نفر كارگاه بگذارم. اين قضيه را هم پيگيري كند.
۳. او چندين بار به دكتر معين تلفن كرده است. ديروز از من خواست كه من هم با دكتر معين صحبت كند. 
مي كنم متوجه شده است فكر اما ماست. گروه براي ارزشمند اجتماعي سرمايه يك دكتر حضور كه گفتم من

كه من از رفتار دكتر معين آزرده خاطر شده ام. اين مووضع را هم پيگيري مي كنم.
مي شود كه به دكتر ميلي منفرد يادآوري شود تا من يك برنامه درازمدت  گفتم او به راهبرد يك عنوان به .۴
مثًال به دكتر منفر منقل شود. معين دكتر طريق از بايد ايده اين بدهم. ارايه عالي آموزش وزارت براي چهارسال

۵. به دكتر بني اسدي يادآوري شود كه همين نكات را در مجمع گزارش دهد و نگويد كاري نكرده ام.

دكتر اميري
۱. جوياي اين باشم كه چرا در اين جلسه شركت نكرد؟ 

۲. برايش گزارش كار اين جلسه را بدهم. 
و هم دانشكده اي ها چه  دوستان ساير و شاميان آقاي با كه بپرسم و شوم جويا نشريه مورد در را نظرش ۳
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كرده است؟
و حتي قبل از جلسه از او بخواهم كه در نشست شركت كند.  نكنم قطع او با را رابطهام نشست دو فاصله در .۴

بقيه اعضاء
و جمالي نيز جا دارد  بهشتي حتي و عبدالحسيني كيخسروي، رزمخواه، خصوص به و جمله از اعضاء، ساير
و منتظر اقبال ديگران بنشينم كنم منزوي را خود كه نيست خوبي سياست اين نكنم. قطع آنان با را ارتباطم كه
و به اصطالح، در واكنش به كم توجهي احتمالي بعضي ها من هم از اين طرف بام بيافتم. سياست درست
يك و شوند جمع هم دور نم نم بتوانند كه كنيم كمك ديگران به اوضاع از بينانه واقع تحليل با كه است اين

زندگي جمعي جديد را با كمك تجربه هايي كه در اين كتاب معرفي شده است تمرين كنند.

ارسال صورتجلسه براي دو سعيد
و بيژن سعيد آبادي  اردهالي سعيد آقاي براي را آن از كپي يك اعضاء براي ديروز صورتجلسه ارسال از بعد
ارسال كردم. هر دو آنان قول داده بودند كه در مجمع شركت كنند. در مورد سعيدآبادي كه اين روز ها زياد
و به او بگويم كه نسبت به دريافت پول پيش خريد  كنم صحبت اردهالي با تلفني كه ديروز اما نوشتم. مطلب

كتاب از عطارديان اقدام كند به من گفت كه هفته گذشته مريض بوده است.

به هر حال، اين دو نفر كانديداي عضويت در كارگاه ما هستند و من بايد خودم قضيه را پي گيري كنم. 

در مورد كيفيت جلسه
همانطور كه گفتم، جلسه ديروز يكي از بهترين جلساتي بود كه در كل تاريخ ايران تا كنون برگزار شده است! 
(عجب جمله ي تاريخي اي) واقعًا يك تجربه كم نظير بود. بي دليل نيست كه دكتر بني اسدي اين قدر اصرار 
مي شد براي  حاضر اخير جلسه سه تجربه بدون نميكنم گمان برگردد. نشستها اين به هم معين دكتر كه دارد
مي زنم كه حدس من كند. صحبت رامينه مهندس با مشاور مهندسان جامعه مديره هيأت به قواعد اين آشنايي
و جزوه هاي ساده شده بتواند به درخواست احتمالي مطالب خواندن با خودش كه ميكند يا ميكرد سعي او
جامعه مهندسان مشاور پاسخ بدهد. اما با ديدن مهارت هاي من در سه جلسه اخير كه به خصوص محصول
پذيرش اقتدار معنوي من از سوي سه تفتنگدار گروه بود، حاال دكتر بني اسدي مناسب ديد كه قضيه را با 

مهندس رامينه در ميان بگذارد. 

و ضرورت رعايت قواعد دستور  رعايت اصل كه گفت اطمينان با ميتوان جلسه، اين از بعد ميكنم فكر من
مي توانيم به تدريج نسبت به توسعه اين گروه به روش دعوت ما اكنون است. شده تثبيت گروه در رابرت نامه

گزينيشي از افراد جديد پيش برويم.

براي جلسه آينده
در پايان جلسه ديروز من پيشنهاد اصالح دادم كه عبارت «بر اساس دستورنامه رابرت» در ماده ۲ آئين نامه 
«هدف» گنجانده شود. اما مهندس گلسرخي با تغيير نسبت به اينكه با اين پيشنهادها مانع از تصويب سريع 
و در اعتراض به  آتي نشست اول در دارم تصميم حاضر حال در هم من كرد. اعتراض ميشويم آييننامه
و در توضيج خود از تغيير اعضاء صحبت كنم. هدفم بيشتر بدهم پيشنهاد استرداد مجوز تقاضاي رفتار همين
آموزشي است: اگر عضوي مايل است قطعنامه اي سريع به تصويب برسد ابزارهاي قانوني كافي در اختيار

دارد و الزم نيست از تغيير صحبت كند (مخاطبم گلسرخي است). 

واكنشها به چند مطلب
و به صورت غيررسمي در مورد اسم انجمن هم بحث شد. من تفاوت هاي بين نظم  ديروز جلسه ختم از بعد
و گفتم كه شورا حق تصميم گيري ندارد در حاليكه پارلمان حق دادم توضيح را پارلمان قانون و شورايي
تصميم گيري دارد. به عالوه، آيا وقتي از عبارت «نظم شورايي» صحبت كنيم، تمام قواعد عرف پارلمن كه در
مي شود؟ بعد در ادامه گفتم: مثل اين است  منتقل مخاطب به است، شده داده توضيح صفحهاي اين كتاب ۸۰۰
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كه در ژاپن فردي مفهوم «عاشورا» را به صورت تحت الفظي به «دهم» ترجمه كند. آيا اين همه مفاهيم كه در 
و گردنم را  بودم ژاپني يك من اگر گرفتم نتيجه بعد ميشود؟ منتقل مخاطب به است مندرج عاشورا كلمه
مي زدند حاضر نبودم كلمه عاشورا را به دهم ترجمه كنم. عين همين مطلب، سال هاست كه با ترجمه كد هم
و پشت مفهوم كد اتيكز يك دنيا مفاهيم متعالي وجود پس در اينكه براي كردهام. مبارزه اخالق منشور به اتيكز
مي كنيد يك مخاطب فارس زبان فقط آنچيزي را درك ترجمه اخالق منشور به را عبارت اين وقتي و دارد
مي كرد از گوش نكات اين به حيرت با كه رزمخواه مهندس دارد. وجود اخالق منشور عبارت در كه ميكند

مي شود اسم انجمن را عوض كرد؟ من پرسيد

و به خصوص  كردم. صحبت هم رابرت دستورنامه كردن سرقت مورد در جلسه از بعد گپهاي همان در
و گفتم تمام فارس زبان ها طبق دستور زبان فارسي زدم مثال را فارسي زبان دستور بنياسدي دكتر براي
مي كنند. پس قواعد دستور زبان فارسي مشاع است. اما وقتي در كالس درس قرار است دستور زبان صحبت
مي كند. چون اين دكتر فروزانفر است كه استناد فروزانفر دكتر دستورزبان كتاب به بدهند، درس را فارسي
و به روايت خودش دستور زبان فارسي را نوشته است. در مورد قواعد قانون عرفي كشيده زحمت سالها
مي كند. اين قواعد به صورت مشاع در فرهنگ انگلوساكسون وجود دارد. اما فردي صدق امر اين نيز پازلمان
بازنويسي قواعد  اين  نيز  و طي سال ها  است نوشته را قواعد اين و كرده همت رابرت مارتين هنري مثل
و آشكار است صريح سرقت يك اين نبريم، را مؤلف اسم و بدهيم درس را قواعد اين ما اگر است. شده
مي شود. به همين دليل من اسم اين دفتر را گذاشته ام كارگاه آموزش محسوب غيراخالق عملي نتيجه در و
فعًال فقط كتاب همين فرد چون كند. ترويج را بابا همين قواعد است قرار هم ما انجمن رابرت. دستورنامه

است كه به زبان فارسي ترجمه شده است.

واكنش دكتر بني اسدي
مي دهد كه اين انجمن محلي باشد براي ترويج اين قواعد به طور  ترجيح گفت پاسخ در اسدي بني دكتر
و خودش را به يك كتاب محصور نكند. من گفتم: اين نمي شود. البته چه قدر خوب است كه كتاب هاي كلي
و هر گروه كه يك كتاب را بهتر انجمن هر هم حالت آن در اما شود. تدوين آينده در زمينه اين در مختلفي
مي كند. به همين خاطر انجمن ملي پارلمانتارين هاي آمريكا اين پيروي كتاب همان قواعد از داد تشخيص

كتاب را ترويج مي كند.

اميري، رزم خواه، بني اسدي، شهرياري به اين نكات توجه  دكتر مثل افرادي است. مهمي نكات اينها نظرم به
بحث ها را بايد در نشست آتي ادامه داد. به همين دليل مي آورد. اين كم زمينه اين در گلسرخي اما دارند.
شايد بهتر باشد پيشنهاد خود را پس نگيرم. در عين حال به خاطر داشته باشم كه سال ها طول كشيد تا خودم
مي برم. بنا بر اين در تغيير رويكرد افراد  پي كه روزهاست اين تاره آنها اهميت به و شدم نكات اين متوجه

بايد به آنان فرصت داد.

نگارش اين خاطرات چندين دستاورد عالي براي خودم داشت كه جداگانه يادداشت كردم. 
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۲۶ آذر ۱۳۹۲ سه شنبه
مي توانم به كار آماده سازي كتاب بپردازم. اما ديشب در پي دعوت انجمن جراحان به امروز ميكردم فكر
و آنچه را كه مشاهده كردم ارزش آن را دارد كه به عنوان جلوه اي از فعاليت هاي انجمني در ايران رفتم آنجا

امروز به آن بپردازم. اما پيش از آن چند خبر كوتاه از جنبش كادرها را بايد نقل كنم:

نامه به سعيدآبادي
بود:  اين آن متن كنم. ارسال سعيدآبادي مهندس به ديگري ايميل كه رسيدم نتيجه اين به ديشب سرانجام

جناب آقاي مهندس سعيدآبادي
سالم

است، از توزيع اينترنتي آن خودداري كرده ام. اما چون انتشار مطالب  نشده چاپ نشريه كه شنديم وقتي از
مي دانم خوب است لطفًا بفرماييد: اين نشريه را براي معرفي قانون پارلماني ضروري

يك. آيا قرار است اين  مطالب تحت نام پيام آبادگران منتشر بشود يا نه؟ 
شود، مايلم اين نوشته ها را به شكل ديگري در اختيار مخاطبان  منتشر عنوان اين تحت نيست قرار اگر دو.

قرار دهم. در نتيجه ممنون مي شوم اگر در اين زمينه بنده را مطلع فرماييد
قربان شما. داود 
۹۲ ۲۵ آذر دوشنبه

۷ آذر متن پي.دي.افي نشريه را در اختيار آقاي خزاعي قائم مقام دبيركل انجمن شركت هاي  شامگاه پنجشنبه
مي كند تا پيش از يكشنبه  منتشر را آن جمعه روز يعني روز، آن فرداي كه حساب اين با گذاشتم ساختماني
اما بين دوستان شرووع كردم.  را  فايل  اين  توزيع  از همان شب  بگذارد.  انجمن  اعضاء  اختيار  در  آذر   ۱۰
۲۶ آذر است هنوز هيچ جوابي از مهندس بعدًا فهميدم كه نشريه منتشر نشده است. تا امروز كه سه شنبه
سؤال هاي من در مورد انتشار نشريه هم جواب نداده است. با اينكه دو به و حتي نكردهام دريافت سعيدآبادي

بار به دفترش هم زنگ زدم. خوب. چرا؟

نامه اي به شهرياري
امروز صبح اين نامه را هم براي مهندس شهرياري ارسال كردم:

جناب آقاي مهندس شهرياري
سالم

فعاليتهاي  تمام كنار در وقت، دقيقه ده حدود صرف با كه داريد را مهارت اين شما دارم اطمينان من
ديگري كه داريد، خطوط كلي يك برنامه استراتژيك ۵ ساله خودتان را براي ترويج قانون پارلمان در ايران
مي شويد  حاضر كه مجمعي هر در كه نحوي به كنيد نصب خود ذهني دفتر از گوشهاي به و كرده تدوين

بتوانيد گزارش مرحله اي آن را ارايه دهيد.
هم انديشي هنگام ارايه گزارش كار اعالم كنند كه طي دو هفته  گروه اعضاء كه نيست خوبي سنت اين

گذشته هيچ كاري انجام نداده اند
مي كنند  تالش قانون تحقق براي كه را جدي و سالم شخصيتهاي تعداد آينده سال ۵  تالش كنيم طي

به ۵۰۰ نفر برسانيم. اين هدف خيلي دور از دسترس نيست

قربانت. داود 

فايل  كه  بود  كرده  اعالم  ايميلي  پارلمان طي  قواعد  مروجان  انجمن  اعضاي  از  توكل  محبوبه  خانم  ديروز 
اوالً من را  كه كردم درخواست او از تشكر ضمن است. داده قرار خود حقوقي دوستان اختيار در را آبادگران

ثانيٌا در مجمع انجمن گزارش عملكرد خود را ارايه دهد. كند مطلع دوستانش و خود نظرات از

هم انديشي كه برايش ارسال كرده بودم پاسخ داد. در نامه از او خواسته مجمع دستورنامه به نيز اردهالي آقاي
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بودم اگر مايل است صورتجلسات را دريافت كند اعالم كند. كه اعالم كرده بود. يعني مايل است دريافت كند.

و نمي شود او را براي آموزش قانون پارلمان تحت فشار قرار داد. نم نم او  است شلوغ خيلي سرش نظرم به
وارد جرگه خواهد شد.

و اما داستان انجمن جراحان
مي كند  اداره را دبيرخانه كه جواني خانم بعدًا چيست؟ دعوت موضوع پرسيدم: جراحان انجمن دفتر از ديروز
و احوال دعوت كرده اند. حال و گفتگو و گپ براي من از كه كرده تأكيد مديره هيأت كه داد توضيح برايم

در واقع نوعي نشست دوستانه.

در طول مسير فكر كردم علت واقعي دعوت چيست؟ حدس زدم شايد دكتر رحماني نشريه پيام آبادگران را 
و آنان هم خواسته اند تا حضوري  داده قرار مديره هيأت اعضاي اختيار در و آمده خوشش آن از و خوانده
اطالعات بيشتري در مورد قانون پارلمان در اختيارشان بگذارم. شايد هم بخواهند نشست هاي هيأت مديره
مي دانستم اين تخيل ها خيلي خوشبينانه است. در نتيجه گفتم شايد در  كنند. اداره قواعد اين طبق را خودشان

مورد اداره وب سايت، انتشار نشريه يا مسائلي از اين قبيل مي خواهند صحبت كنند.

و خانم دبير من را به اتاق هيأت مديره راهنمايي كرد: دكتر رحماني،  شدم ساختمان وارد كه بود ۸ ساعت
و نخستين موضوعي كه مورد بحث قرار كرديم احوال و حال بودند. اتاق در دريايي دكتر و شفاهي دكتر
و شايد كارم به جراحي بكشد. اين بحث ها در دارد مشكل لگنم چپ مفصل اينكه بود: خودم بيماري گرفت
و رئيس سابق انجمن خيلي ارزشمند بود. از توضيح رئيس و انجمن علمي دبير با و جراحان انجمن دبيرخانه
مي كنم نشانه هاي بروز سياتيك است كه احساس چپم پاي پاشنه در كه عوارضي كه بردم پي رحماني دكتر
ناشي از عدم باالنس لگن است كه روي ستون فقرات تأثير گذاشته است. در نتيجه هيچ ارتباطي با مشكل
مفصل لگن ندارد. اما كج شدن لگن كه ناشي از مشكل لگن است عامل بروز سياتيك است. نتيجه اينكه هم 
تأييد كردند كه بهترين جايي كه شايد بتوانم بروم همان جايي است كه قرار است امشب مراجعه كنم: دكتر 
فرهمندي رئيس انجمن جراحان لگن. اما دكتر شفاهي از يك آمپول هم صحبت كرد كه در صورتي كه اين 
و در اين مورد از او بيشتر توضيح بخواهم.  بماند يادم كاش كرد. استفاده آن از ميشود نرسيد نتيجه به راهها

بحث ها بود كه خانم دبير خبر داد گروهي مهمان ناخوانده در حال حمله به دفتر انجمن در جريان همين
مي خواسته است من  دلشان فقط كه كردند تأكيد نفر سه هر اما شد. جدي براي من دعوت موضوع هستند.
و احوال كنيم! راستش هرچه سعي كردم حال هم با تا كردهاند دعوت را من دليل همين به فقط و ببينند را
و هست كه نمي توانم هظم كنم. به بود عجيب آنقدر برايم هم دليل اين اما بيابم. نتوانستم ديگري دليل هيچ
مي خواسته اند بنده را زيارت فقط مديره هيأت اعضاي و بود بافي خيال من پيشبينيهاي تمام ترتيب اين

كنند. همين!

اما وقتي گروه مهمانان ناخوانده وارد شدند بحث هايي مطرح شد كه تصويري از فعاليت هاي فعلي انجمن 
به  توجه  بدون  و  مختصر خيلي را مهماني اين گزارش ميكنم سعي ميگذارد. اختيار در ايران جراحان

جنبه هاي ادبي نوشته بيان كنم.

و پيدا  داشت كراوات و غيرمذهبي سبيل و ريش مردان از يكي بودند. جوان دختر يك و مرد چهار مهمانان
و اين گروه مهمانان واسطه آشنايي است. بعد ايران عمومي جراحان انجمن بين و است جراح يك كه بود
و همراه با جوان ديگري كه گويا صورتش را جراحي زيبايي كرده بود اتاق بقيه از زودتر و گروه معرفي از
و آن دختر جوان از يك شركت تجهيزات پزشكي آمده بودند كه نمايندگي مانده باقي مرد دو كرد. ترك را
و فروش نوعي نخ جراحي را از توليد كننده خارجي كسب كرده اند. پزشكان با استفاده از عرضه انحصاري
و چوروك چين كه ميشوند سبب و ميكشند دلخواه جهت در را بيمار صورت گوشت و عضله نخ اين
صورت از بين برود. مسؤالن اين شركت آمده بودند تا با انجمن جراحان ايران وارد معامله بشوند: كارگاه هاي



۱۸۳

و حساب انجمن را هم بپردازند. كل جلسه كه  حق و كنند راهاندازي ايران جراحان انجمن اسم با مشتركي
ميشود؟ چقدر كارگاهها برگزاري هزينه شد: مسأله همين به راجع بحث صرف كشيد طول ساعت يك حدود
درآمد ناشي از كالس ها چقدر است؟ هريك از طرفين ماجرا از سود حاصل از برگزاري اين كارگاه ها چقدر

بدارند؟ نتيجه؟

بحث ها ادامه يابد. به عالوه دكتر شفاهي پيشنهاد كرد كه نقدًا در جلسات ماهانه انجمن شركت كنند  شد قرار
و ضمن برگزاري غرفه به معرفي محصول خود نيز بپردازند. 

بحث ها بود كه دكتر رحماني تالش كرد براي عملكرد تجاري انجمن توجيه هايي هم  و بعد از اين خالل در
سر هم كند:

اينكه اداره اين انجمن ماهانه هزينه هاي بسيار سنگيني دارد.
و كنگره هاي ساالنه مبالغ كالني بايد پرداخت شود. ماهانه سمينارهاي برگزاري جهت سالن اجاره براي اينكه

اينكه براي خريد دفتري براي دبيرخانه انجمن قرار است ۷۰۰ ميليون تومان هزينه كنند.
اينكه حتي يك نفر از جراحان حق عضويت انجمن را پرداخت نمي كنند. 

۷۰ ميليون تومان است تخفيفي هم  كه اينكه دانشگاه هاي دولتي حتي براي اجاره سالن هاي برگزاري كنگره
قائل نمي شوند.

و كنگره هاي  كارگاهها در بازآموزي امتيازهاي كسب براي مجبورند مداوم آموزش قانون طبق جراحان انيكه
علمي شركت كنند.

انيكه به رغم اين قانون دولت هيچ امكاني براي برگزاري دورهاي آموزش مداوم در اختيار نمي گذارد.
و داليل فراوان ديگر، 

تأمين  براي  ندارد،  قبول  را  آن ها  رفتار حتي كه پزشكياي تجهيزات شركتهاي با است مجبور انجمن
هزينه هاي مورد نياز همكاري كند.

مي فهميم چطور كارگاه هاي مختلف انجمن را در واقع شركت هاي تجهيزات پزشكي برگزار  كه اينجاست از
مي كنند و بخشي از سود حاصله را به انجمن مي دهند. به همين سادگي.

بحث ها و چانه زني ها آنقدر تجاري بود كه دچار تهوع شدم. نقل يك نمونه از آن ها: جزئيات

دكتر رحماني كه بسيار با هوش تر از بقيه است، در توجيه اينكه شركت نبايد در حال حاضر توقع سودآوري 
مي رسد انجمن سهمي  شركت سودآوري زمان وقتي چون بدهد، انجمن به را سود تمام بايد بلكه باشد داشته
استان شهرهاي از يكي در التحصيلي فارغ از بعد كه كرد اشاره نكته اين به مثال عنوان به برد، نخواهد آن از
و آن زمان روزانه ۷۰۰ هزار تومان درآمد داشته كردم) فراموش من را شهر (نام است ميكرده كار آذربايجان
بعد به رغم بخرد. ميتوانست زمين متر هزار چند خد روزانه درآمد با روزها آن كه داد توضيح خودش است.
مي كرد. او نصيب بيشتري درآمد چون چرا؟ بگيرد. توراكس تخصص تا گذاشت كنار را كار وي درآمد، اين
مي شود نبايد به برگزار كارگاهها در كه نخهايي نمونه، عنوان به و كند سرمايهگذاري بايد االن هم شركت
و حتي سرمايه گذار خارجي بايد شود تلقي سرمايهگذراي عنوان به بايد بلكه شود حساب كارگاه هزينه عنوان

هزينه آن را تقبل كند و از اين قبيل.

پزشكان عمومي نه، جراحان
يكي ديگر از نكاتي كه دكتر رحماني به آن اشاره كرد، فهرست نام شركت كنندگان در كارگاه ها بود. جالب 
و همكارانش  رحماني دكتر اما بودند. عمومي پزشك بودند كرده نام ثبت كارگاهها در كه افرادي تمام است
و نخ ميكند نصب بد را نخ و نيست كاره اين عمومي پزشك كه دادند توضيح و كردند مسخره را رويه اين
مي گذارد. پس شما شما محصول ناكارآمدي حساب به را عمومي پزشك گري ناشي بيمار و ميشود پاره
و هم را از ميان جراحان باشيد داشته گزينش براي معيارهايي بايد بلكه كنيد، نام ثبت عمومي پزشكان از نبايد
و هيچ نظارتي وجود ندارد. پزشكان عمومي قانون هيچ داريم؟ آزادي مملكت چه ميبينيد كنيد. انتخاب
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مي توانند با پرداخت يك شهريه يك ميليون توماني در كارگاهي كه آن را يك شركت تجهيزات پزشكي به 
اسم انجمن جراحان عمومي راه آندازي مي كند نام بنويسد و بعد از اتمام دوره دست به جراحي بزند.

بحث هاي يك ساعته كه من هم در آن حضور داشتم همين مسائل بود. بعد از رفتن مسؤالن شركت  محور
تجهيزات پزشكي دكتر رحماني از جلوه هاي ديگري از فعاليت هاي انجمن نيز من را مطلع ساخت: اينكه حتي 

۲۵ ميليون تومان دارد.  انتخاب جراح پيشكسوت نيز قيمتي حدود

جراح پيشكسوت 
يكي از ايده هايي كه دكتر رحماني از همكاران خارجي گرفت تجليل از يك جراح پيشكسوت در كنگره هاي 
مي كنند  انتخاب پيشكسوت جراح عنوان به را جراح يك كه بعد ميكرد تعريف برايم خودش است. ساالنه
و جراح پيشكسوت نيز كه كاله پيشكسوتي را تا ناف روي كنند مالي كمك انجمن به كه ميخواهند او از
۲۵ و در حال حاضر نرخ يك جراح پيشكسوت حدود بشود. جيب به دست است مجبور كشيدهاند شكمش

ميليون تومان است.

جراح  با  همراه  تا  انداخته اند  راه  مهماني  يك  امسال  كرد:  تعريف  شيريني  خاطره  خنده  با  رحماني  دكتر 
و چند ميليون تومان  كند جيب به دست بايد شده متوجه كه پيشكسوت جراح اما كنند. صرف شام پيشكسوت

بپردازد وسط راه و بدون خداحافظي جيم شده است.

مي كردم احساس كردم كه گويا از داخل حبابي كه براي خود ساخته ام به  مشاهده را رويدادهاي اين وقتي
اقيانوس اين  دارد.  واقعيت  اقيانوس  اين  مي كردم:  تكرار خودم با شدهام. پرتاب لجن اقيانوس يك درون

. . واقعيت دارد. اين اقيانوس واقعيت دارد.

وضعيت دبيرخانه
و  كرد وارسي را اتاق كولر مانند دستگاهي صداي جستجوي در ذهنم آن، اول شايد يا گفتگوها اين وسط
روي دستگاهي كه پشت سرم بود متوقف ماند. در همين زمان دكتر دريايي از دكتر رحماني پرسيد اين دستگاه

چيست؟ و دكتر رحماني جواب داد:  دستگاه دوربين هاي مخفي. 

و نصفي كارمند جوان دبيرخانه، نصب اين دروبين ها  تا دو دور راه از كنترل براي و انجمن دبيرخانه در بله،
و از داخل خانه خودش كارمندان دبيرخانه انجمن دوربينها همين طريق از رحماني دكتر و است شده الزم
و جالب اينكه، همين جوانان كارمند دبيرخانه سر دكتر رحماني را كاله گذاشته اند: يك نفر ميكند. كنترل را
و به سيستم اطالعات غلط داده است. در نتيجه، كرده استفاده انگشتهايش تمام از بقيه، جاي به آنان از
و است ميگذاشته كاله را غياب حضور دستگاه سر خود، مختلف انگشتهاي از استفاده با نفر يك همان
مي كرده است. امضاء را التكرونيكي غياب و حضور دفتر آنان خاي به او نبودهاند دبيرخانه در بقيه حاليكه در

و پسر جوان كه كار دختر چند سطح از جامعه، كل چطور كه دريابد خواننده تا است كافي نمونهها همين
و دولت چگونه تا مغز استخوان در دانشگاه انجمن، شركت، سطح تا كردهاند، شروع دبيرخانه در را خودشان
هم انديشي نامه عذر خواهي ارسال گروه اعضاي براي من شرايطي چنين در چگونه و ميخورند غوطه فساد
. . دارد. واقعيت اقيانوس . . دارد. واقعيت اقيانوس است! غيراخالقي ناخواسته نامه ارسال چون چرا؟ ميكنم.

غيبت هيأت مديره
و آيا به  بود؟ چه هدف كردند؟ دعوت را من چرا نگرفتهام. را خودم اصلي پرسش پاسخ هنوز همه، اين با

داليلي هدف تغيير كرد؟

از دكتر رحماني پرسيدم آيا ويژه نامه پيام آبادگران را خوانده است؟ اول كه انكار كرد. بعد كه خانم دبيربرايش 
مي خواهند طبق دستورنامه  شايد اينكه مورد در من پيشبينيهاي اين بر بنا نه. گفت: خنده با داد توضيح
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رابرت جلسات خود را اداره كنند غلط محض بوده است. پس چرا من را دعوت كردند؟ 

: حاال شما هي براي ما ايميل بزن كه دستمزدت زياد  كه رفت در دريائي دكتر دهان از بحثها ميان در جايي
. آيا علت اصلي دعوت من . كن. ول را حرفها اين كه شد مواجهه رحماني دكتر فوري واكنش با و شود!
اين بوده است؟ بعد دكتر رحماني مخافت كرده است؟ نمي دانم. آيا غيبت ساير اعضاء هم طبيعي است؟ تا
مي كنم روزي اين انتجمن با مشكالت  تصور اما نميدانم. هم را اين است. نداشته سابقه ميدانم من كه آنجا

مديرييتي مواجه خواهد شد و ابزاري براي حل اختالف هاي خود نخواهد يافت.

و مسؤليت هاي بيشتر خودداري  دستمزد افزايش پذيرش از نامهاي طي گرفتم تصميم صبح امروز حال، هر به
. . كنم. اما با خودم گفتم عجله كار شيطان است.
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۲۸ آذر ۱۳۹۲ پنجشنبه
مي شود،  برگزار ماه هر چهارشنبه آخرين در كه دمزآباد گاوپروري شركت سهامداران مجمع نشست ديروز
و مواد خام بسيار ارزشمندي را در اختيار قرار داد كه در جنبه هاي ديگري از كرد تجربه را غريبي حواث
مي كنم به طور مشروح ماجراهاي اين تالش من كنيم. تأمل سلوك اين تغيير كارهاي و ساز و ايرانيان سلوك

نشست را توضيح بدهم و دستاوردهايش را براي جنبش كادرها ارزيابي كنم.

ديروز همچنين نخستين نشست مشترك با آقاي سعيد اردهالي مدير نشر اختران را در دفتر كار ايشان برگزار 
كرديم. قرار شد ۵ فصل اول كتاب دستورنامه رابرت در اختيار نمونه خوان گذاشته شود. آقاي اردهالي امرزو 
پنجشبنه (بعد از چندين بار بدقولي) با مهندس عطارديان تماس داشته باشد تا چك پرداختي بابت پيش خريد 
صد نسخه از كتاب را از او بگيرد. در قسمت پاياني اين نشست نيز من قواعد ناظر بر پپيشنهادهاي پارلماني 
داشته  نشست دو هفته هر است قرار دادم. آموزش سعيد به را مجمع يك در پيشنهاد طرح ششگانه مراحل و
و چهارشنبه ها در دفتر كار او. همچنين قرار است سعيد در اجالس آتي من، كار دفتر در يكشنبهها باشيم:

مجمع هم انديشي عرف پارلماني شركت كند

و تحكيم جنبش فرهنگي كادرها صورت گرفته كه  بسط براي نيز ديگري كارهاي گذشته روز چند طول در
در ادامه نقل مي شود.

استراتژي مادرانه
گاوپروري  ماه  آذر  نشست  پرماجراي  حوادث  كل  كنم،  شروع  را  جمله  اين  نوشتن  آنكه  از  پيش  درست 
و از خودم پرسيدم اگر قرار باشد درس هاي كسب شده از  كردم مرور زدن هم به چشم يك در را دمزآباد
و دو كلمه با شتاب بود؟ خواهد چه عبارت آن كني، خالصه عبارت يك در را نشست اين ماجراهاي كل
كامًال عبارت اين معناي دهنم براي اينكه عجيبتتر و مادرانه. بست:استراتژي نقش ذهنم در انگيزي حيرت
و نه يك پدر سخت گير! باشي مهربان مادر يك مانند بايد سلوك تغيير به دوستان تشويق براي تو بود: واضح
بود: شده بيان ديگري عبارت با كه است پيش روز چند رويكرد تغيير همان ادامه رويكرد تغيير اين نظرم، به
و نه رويكرد نجاري. شايد بتوانم در پايان كار اين در باغباني مديريت رويكرد اتخاذ يعني باغباني. استراتژي

اين نشست  نگارشي توضيح بدهم چرا ذهنم راهبرد مادرانه را ابداع يا پيشنهاد كرده است.

در مطب جراح
عصر سه شنبه در مطب دكتر منوچهر فرهمندي بودم كه تلفن همراه زنگ زد. محمود حسيني بود كه من را 
مي دانستم قرار است مسعود كرامتي نيز در نشست فردا حاضر  كنم. شركت فردا مجمع در تا ميكرد دعوت
باشد. او در تدارك كارگرداني يك سريال تلويزيوني است به همين خاطر فكر نمي كردم به اين زودي بتواند
اصًال براي شركت در اجالس فردا آمادگي نداشتم. به همين خاطر كوشيدم  من كند. شركت مجامع اين در
«گفته بودي داد: توضيح و شد دلخور من دست از آشكار صورت به حسيني محمود اما كنم. خواهي عذر
مي كني تا كرامتي نقش قاضي را ايفاء كند. حاال كه كرامتي قصد آمدن دارد، شركت هم تو باشد كرامتي اگر
و صراحت با من ميگفت. راست است. بيفايده توضيحي هر كردم احساس ميزني». خودت قول زير تو
و بندي گفته بودم اگر كرامتي در هر مجمع شركت كند من هم شركت خواهم كرد تا كرامتي قيد هيچ بدون
در مورد شكايت من از همايون سماطي قضاوت كند. پذيرفتم اما به اين نكته فكر كردم كه توضيح هايي را

كه قرار است به حسيني بدهم، در مجمع ارايه كنم و اتفاقًا  خيلي خوب شد. 

و نيم صبح روز چهارشنبه زير پل سيد خندان منتظر رسيدن محمود حسيني كمال بودم.  هفت ساعت رأس
۲۰ دقيقه تأخير رسيدند. كرامتي در صندلي و گرم نپوشيده بودم. با حدود كافي لباس هم من و بود سرد هوا
و احوال كرديم. تا ورامين حال و نشستم همايون كنار راننده. پشت صندلي در همانون و بود راننده كنار
و دمزآباد راجع به مسائل مختلف گپ زديم كه ارتباطي با جنبش كادرها نداشت. فقط وقتي صحبت از به
كابل هاي برق به ميان آمد من تعجب خودم را از اينكه چطور ممكن است عباس متوجه نشود سرقت رفتن
و به ماجراهاي جذاب عباس اشاره كردم كه هر  دادم باشدنشان دزديده را گاورداري برق كابل كساني چه كه
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كدام مي توند موضوع يك سريال باشد.

در محوطه گاوداري بود كه محمود حسيني كمال يادآوري كرد كه آقاي تاجيك ته ماجراي كابل ها را هم در 
و با خود برده اند، چون به صورت غيرقانوني كشيده  كردهاند جمع را آنها برق اداره كاركنان است: آورده
مي شناسم. كارمندان اداره را همهشان جانم، نه داد: جواب عباس نبوده؟ كار در سرقتي پس است. بوده شده

برق بوده اند.

رفتار بر اساس طرح قبلي
و به كدام جهت پيش ببرم. به همين  كنم شروع چگونه را مجمع كه بودم كرده فكر موضوع اين به قبل شب
و جسله دعوت درآوردند عزا از دلي تاجيكي ماست و وراميني نانهاي خوردن با بچهها آنكه از بعد خاطر،
به دستور شد من از مجمع درخواست كردم اگر مخالفتي ندارند چند كلمه اي در مورد كل ماجرا توضيح
و  داد رخ اعضاء از يكي و جلسه رئيس بين قبل نشست چند در كه تنشي دليل به كه دادم توضيح بعد بدهم.
ميگرفت، از حضور در جلسات بعدي قرار رسيدگي مورد بايد و است مجامع اداره قواعد خالف تنش اين
و در پي گفتگو با آقاي حسيني كمال توافق كرديم در نشستي كه آقاي كرامتي هم حضور كردم خودداري

داشته باشد تا بتواند به عنوان قاضي در مورد اين اختالف داوري كند حاضر خواهم شد.

عالوه،  به  نبود.  حاضر  صحنه  در  وي  كه  بود  اين  كرديم  انتخاب  را  كرامتي  آقاي  چرا  اينكه  توضيح  در 
و به شكل حسيني كمال در اين ماجرا درگير بوده اند. پس بهترين انتخاب براي  همايون و من حميد،عباس،

قضاوت كردن مسعود كرامتي بوده است.

تخلف هاي داخل و خارج از مجمع
در ادامه توضيح دادم كه طبق قواعد دستورنامه رابرت كه مرجع پارلماني ماست، تخلفات ممكن است در 
داخل مجمع يا خارج از مجمع رخ بدهد. خارج از مجمع هر عضوي كه مرتكب تخلفي بشود كه به شأن 
مي شود. تخلف در مجمع هم عبارت است اين است كه  رسيدگي مجمع در او تخلف بزند، لطمه انجمن
يكي از اعضاء حين برگزاري مجمع مرتكب خالف شود. براي رسيدگي به هر نوع از اين تخلف ها قواعد آن
و من تصميم داشتم كه پيش از رسيدگي به اين تخلف ها بخش هاي مربوط به اين قواعد  است شده تشريح
و دوستان بعد از آشنايي با اين قواعد وارد اين مرحله بشوند. اما ديشب وقتي بدهم قرار اعضاء اختيار در را
داده بودي قول تو كه گفت و شد ناراحت نميكنم شركت امروز مجمع در كه گفتم كمل حسيني آقاي به
و ميگويد درست حسيني آقاي ديدم ميشوي. حاضر هم تو شود حاضر مجمع در كرامتي آقاي هرگاه كه
چنين قولي را داده بودم. اما هرگز تصور نمي كردم كه آقاي كرامتي بتواند به اين زودي در مجمع حاضر شود.
مي دادم. اما چون فرصت تدارك  قرار اعضاء اختيار در را قواعد و ميديدم را الزم تدارك آن از قبل وگرنه
مي دهم تا موضوع خارج باش راحت درجا را مجمع نباشد مخالفت كسي كه صورتي در من، نداشت، وجود

از رويه ي قانون پارلمان و به شكل عرفي خودمان رسيدگي شود.

و اينجا هم ديگر مجمع  ندارم سمتي هيچ من ديگر گفتم رفت باش راحت درجا حالت به مجمع اينكه از بعد
مي  دانيد كه چه كنيد. خودتان است. گفتگو و گپ محل يك بلكه نيست

ادامه ماجرا
و بعد  داد توضيح كمي شد. انتخاب جلسه رئيس عنوان به كمال حسيني محمود مرحله اين در حال، هر به
و سعي پرداختم شكايت طرح به من كن قضاوت من شكايت مورد در كه كرد قبول كرامتي مسعود اينكه از
و به اصرار كرامتي براي او هم توضيح داده قبًال كه كنم بازگو را مطلبي همان دقيقًا حواشي حذف با كردم
و من تقاضا دارم به شكايت است زده افتراء اعضاء از ديگر يكي به اعضاء از يكي اينكه آن خالصه و بودم

من در اين زمينه رسيدگي شود.

براي افرادي كه شايد در آينده خوانندگان احتمالي اين نوشته ها باشند به اختصار بايد توضيح بدهم كه در 
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و ساز گاوداري حميد تاجيك حدود ۴ ميليون تومان علوفه براي گاوداري خريدراي كرده  ساخت جريان
و ادعاي طلبكاي است بستانكار شركت از خريد اين بابت او است. نداده فروشنده به هم را پولش كه است
بي خود حميد ميگويد من توضيح درخواست به پاسخ در مؤسسه حسابدار عنوان به سماطي آقاي و ميكند
و اين ميگويد دروغ حميد بگويد كه است اين معناي به سخني چنين من نظر از ندارد. طلبي هيچ و ميگويد
و چه بسا كه بستانكار نميگويد» «بيخود حميد كه ميگذاشت اين بر را فرض بايد حاليكه در افراست. يك

هم باشد. اما بر اساس اسناد فعلي حسابداري و تا انجا كه من مي دانم حميد طلبي ندارد.

مته به خشاش گذاشتن
كم ترين دقتي در كالم ندارند، شكايت من از اين قضيه خيلي  و ميگويند سخن شلخته كه كساني براي البته
و مته به خشاش گذاشتن است. اما وقتي در مقابل من به فرد ديگري كه قرار است عضو سازمان شود افراطي

مي گويند بي خود مي گويد طلبي ندارد، يعني اينكه حيثت چنين فردي را زير سؤال مي برند.

به هر حال، بعد از توضيح اجمالي من همايون شروع به صحبت كرد. تا آنجا كه به موضوع اصلي مربوط
مي شود انكار كرد كه چنين حرفي زده است. بقيه ي مسائل مورد اختالف نيست. بنابر اين توضيح اينكه از 
رخ داده است اهميت زيادي ندارد. مسأله اصلي در اين دعوا اين است كه آيا وقتي حميد چه حسابدراي نظر

مي  گويد» يا نه؟ همايون گفت من چنين چيزي نگفته ام. «بيخود است بستانكار شركت از ميگويد

من در نوبت بعدي صحبتم سعي كردم توضيح بدهم كه اگر چنين حرفي نزده بود كه موضوع شكايت منتفي
و نيازي به مقابله پيدا نمي شد. در حاليكه من در ابتداء جلسه از حميد درخواست كردم كه ماجرا را  ميشد
است، آقاي سماطي اذعان به اشتباه كرد بستانكار كه شد مشخص و داد توضيح حميد وقتي و بدهد. توضيح

اما به حاي عذر خواهي از من سر من داد كشيد.

به  كه  خواست  من  از  شد.  مواجه  جلسه  رئيس  عنوان  به  كمال  حسيني  واكنش  با  من  توضيح هاي  ادامه 
توضيح هاي خود ادامه ندهم من هم قبول كردم. بعد خطاب به كرامتي از او خواست كه در اين مورد قضاوت 

كند. 

جزئيات صحبت كرامتي را به خاطر ندارم اما او كوشيد تا حكم خود را مبني بر اينكه رفتار همايون افترا نبوده 
و بهتر است كه پرونده در همين جا  است تفاهم سوء يك بيشتر ماجرا اين كه گفت بعد دهد. توضيح است

مختومه شود.

ناراحتي من
اين صحنه از زواياي گوناگون من را ناراحت كرد. سعي مي كنم اين قضايا را توضيح دهم:

و با اصرار او ماجرا را برايش  ميكرديم صحبت هم با تلفني كه قبل شب چند درست كرامتي، مسعود يك.
توضيح دادم در اين مورد گفت كه رفتار همايون مصداق افترا است. اما وقتي بر كرسي قضاوت نشست حكم
و يك سوء تفاهم است. از خودم پرسيدم مسعود چه اطالعات جديدي دريافت كرده است  نيست افترا كه كرد
بي خود «حميد كه است گفته همايون ميكنم ادعا من است: ساده خيلي قضيه بودم؟ نداده او به قبًال من كه
مي گويد «من چنين چيزي را نگفته ام». چنين حكمي به اين معناست كه همايون همايون حاال و ميگويد»
مي گويم. در اين صورت چرا مسعود بدون تقاضاي هيچ مدركي حرف همايون دروغ من اما ميگويد راست

مي كند كه به معناي درغگو بودن من است؟ را قبول

ماجرا، حسيني هم درست مثل همايون  اين كل در بود. عجيب خيلي قضيه اين در هم حسيني موضع دو.
مي  گويد كه طلبكار است. حتي وقتي در جريان بيخود حميد ميگفت و ميكرد تلقي واهي را حميد ادعاي
و پرسيدم: وقتي معلوم كردم قطع را او حرف من دارد، طلب كمي كه شد معلوم بعدًا كه داد توضيح محكمه
و ۶۰۰ هزار تومان. اما باز هم از موضع ميليون ۴ و حسيني جواب داد: داشت؟ طلب چقدر دارد، طلب شد
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همايون جانبداري كرد. چرا؟ 

برخورد عالي عباس و حميد
و برخورد پسرش حميد،  است، گاوچران و چوپان يك كه عباس برخورد من، روشنفكر دوستان اين عكس بر

در اين ماجرا به مراتب انساني تر بود.

پرسيد: آيا من چنين حرفي را به تو زدم، حميد با  تاجيك حميد از خودش از دفاع جريان در همايون وقتي
كامًال پيدا بود كه مايل نيست با صراحت بگويد بله. اما در عين حال، انكار هم انداخت. پائين را سرش شرم

نكرد.

و سازش  آمدن كوتاه به دعوت را من بار يك حتي نكرد. مداخلهاي كوچكترين هم عباس ماجرا، اين كل در
و مصالحه نكرد. حتي از موضع ريش سفيدي هم وارد قضيه نشد. از موضع باال هم بنده را نصحيت نكرد.
و نه طول جلسه، ختم در نه بود. ماجرا شاهد موضعگيرياي هيچ بدون و نشست ساكت مدت اين تمام
و بگويد: بابا آقاي داود چرا انيقدر سخت بپرد ميدان وسط ميتوانست حاليكه در نزد. حرف كلمه يك جلسه،
مي گيري؟ ول كن بابا حاال آقاي همايون يك چيزي گفت! ولي عباس چنين كاري را نكرد. به نظرم خيلي

انساني بود رفتار عباس.

به هر حال، بعد از حكم كرامتي به عنوان قاضي مبني بر اينكه اين ماجرا يك سوء تفاهم بوده است، جلسه به 
دستور فراخون شد و با مسؤليت من ادامه يافت. 

نكات آموزشي
در طول مجمع ديروز نكات آموزشي زيادي مطرح شد كه به برخي از آن ها اشاره مي كنم:

آن ها مطرح شد. آقاي حسيني توضيح داد كه طبق قانون  كردن امضاء مسأله جلسه، دستور قرائت از بعد .۱
تجارت ما صورتجلسه را بايد عالوه بر منشي تمام اعضاي مجمع امضاء كنند. من توضيح دادم دستورنامه ما
مي كند كه طبق قوانين ملي بايد رفتار شود. در نتيجه اگر كسي مخالف نيست يك  تصريح اما ميگويد. را اين
و همه آن شد تصويب خاص قاعده اين كنند. امضاء را آن مجمع اعضاء تمام كه شود تصويب خاص قاعده
باشد، براساس اين داشته عضو نفر ۱۰۰ را امضاء كردند. بعد من در نقد آن گفتم كه فرض كنيد يك مجمع

و رئيس جلسه  منشي حقوقي شخصيت حاليكه در كنند. امضاء را جلسه دستور بايد نفر قانوم ملي هر ۱۰۰
مي كند. بعد حسيني توضيح داد كه در قانون تجارت ما هم صورتجلسه را بايد هيأت رئيسه امضاء  كفايت
مي شود كه در دستورنامه آمده است. همان پس هستند. رئيس و منشي هم رئيسه هيأت صورت اين در كنند.

حاال بايد دقت كنيم كه در صورتجلسه چه خواهد آمد.

آن ها نمي شوم)، همايون سماطي يك  غيراستاندارد محتواي وارد فعًال (كه صورتجلسات، امضاء از بعد .۲
و رفتن عضو از شركت مطرح كرد. ظاهرا، از قبل روي جديد عضو پذيرش شرايط مورد در اصلي پيشنهاد

اين وقت گذاشته بود.

و شروع به خواندن آن كرد.  آورد در جبيش از خطي خط و پاره تكه كاغذ قطعه چند صحن، كسب از بعد
و يادداشت كردم. فكر كنم بيش از ده دقيقه طول كشيد تا قطعنامه خودش گرفتم قلم و كاغذ بچهها از هم من

را خواند.

مي شود از روي قانون  برگزار فوقالعاده عمومي مجمع كه را مواردي همايون پيشنهادي قطعنامه اوليه بندهاي
و از اين ميداد. توضيح را فوقالعاده عمومي مجمع برگزاري شرايط نيز بعدي بندهاي ميكرد. نقل تجارت
مي كرد بسيار خوشحال بودم كه اين اندازه تحمل يادداشت را آن و ميدادم گوش قطعنامه به من وقتي قبيل.
و حرفي بار همايون نكنم: نهايت كنم تحمل توانستم كه كرده رشد جلسه رئيس عنوان به من شكيبايي و

بي سوادي و بي دانشي در مورد الفباي تشيكل جلسات و مجمع.
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و او شروع كرد همان  بدهد توضيح قطعنامهاش مورد در تا دادم وقت او به كرد مطرح را پيشنهاد آنكه از بعد
مي كرد براي سعي بود: شاهكار او توضيحهاي از يكي و داد توضيح دوباره بود كرده مطرح كه را مطالبي
و بايد از اصطالح «بيش از نصف است غلط يك عالوه به نصف اصطالح چرا كه دهد توضيح حميد و عباس

استفاده كرد».

موقع برگشتن به تهران وقتي مشاجره شوخي جدي ما در مورد دستورنامه رابرت باال گرفت به او گفتم: 
آن همين اصطالح بيش از نصف  و رفت فرو تو مغز توي رابرت دستورنامه از نكته يك بالخره كه خوشحالم
اصطالح نيز از مغز گچ او بيرون زده است. در حاليكه اين كه داشت اصرار لجاجت با اينكه جالب است.
بودم، تازه من هم بعد از خواندن خالصه دستورنامه من بود تفاوت اين متوجه كه كسي نخستين دارم اطمينان
و حجم در مورد ايرانيان پزشكي اخالق مؤسسه خانواده، انجمن در كه سالهايي و شدم آشنا آن با رابرت
مي كردم همين اصطالح بيش از نصف است. اما اشاره آن به كه نكاتي از يكي ميكردم صحبت مسائل اين
مي دهد كه پسر، اين نشان اين است. شده آشنا اصطالح اين با دفتر اين در كه ميكرد انكار راه اين همايون
و اساسًا افرادي با اين ضريب هوشي بستهام؟ اميد آدم اين به چطور من و دارد پائيني آي.كيو. چقدر جوان

كنند؟ تغيير ميتوانند حد چه تا يا بگيرند؟ ياد جديد چز ميتونند چقدر

منشي گري و ارسال ايميل
من او را به اين دليل كه حسابدار است به عنوان منشي نامزد كردم. چون بايد اسناد مجمع را هم مثل اسناد 
حسابداري نگاه داد. اما او حتي كار كردن با ايميل را هم بلد نشده است. يك جمله هم كه نمي تواند بنويسند. 
باشد، حافظه اش هم اين قدر خراب است كه يادش نمي آيد كه اين بحث ها در دستورنامه  صادق اگر بعد
و آنقدر صداقت هم ندارد كه به اين نكات اعتراف كند. فهم اينكه اين نكات از است شده مطرح رابرت
زده، آن هم در شرايطي كه همايون از ابتداء شكل گيري اين مباحث به عنوان بيرون رابرت دستورنامه كتاب

حسابدار در اينجا كار كرده،  برايم خيلي خيلي عجيب شده است.

از جزئيات بگذر
قطعنامه، مذاكره شروع شد. بعد كرامتي صحن گرفت. بعد پيشنهاد جايگزين داد: در  اين با اينكه خالصه
و جلسه با تاجيك» حميد جز «به كلمه افزودن بعد شود. داري خود جديد عضو پذيرش از فعلي شرايط

تصويب اين پيشنهاد خاتمه يافت.

و به نظرم خودم براي  كردم مطرح كه آموزشي نكات از خصوص به و مباحث جزئيات به پرداخت از من
مي كنم. فقط اين اشاره كافي است كه مهارتم به عنوان رئيس نظر صرف باشند، جالب بايد حسيني مثل افرادي

جلسه براي اداره جلسات همراه با آموزش و كمك به اعضاء مجمع خيلي خوب رشد كرده است.

وضعيت جراحي من
۱۰ ميليون تومان پول نياز  و به حدود كنم جراحي بايد من كه داده تشخيص جراح كه دادم توضيح جمع براي
و يا روش پرداخت شركت از عضو خروج شرايط زودتر چه هر كه بودم كرده تقاضا هم اول همان از و دارم
و تصويب كنند. قرار هم بود كه آقاي همايون چنين قطعنامه اي تدوين را دارد نياز پول به كه عضوي به پول
را تدوين كند اما در قعطنامه بلند باالي او هم يك كلمه به اين موضوع اشاره نشده بود. جالب اينكه متن

قطعنامه  را خودم نوشته بودم كه در نشست هاي بعدي قرائت شود كه نشده بود. 

تقريباً هيچكس واكنشي نشان نداد. واكنش  لگن، جراحي براي هم آن دارم، نياز پول به من اينكه مورد در
مي رسانيد جايي به را كار گفتم جدي و شوخي به هم من بدهد. تو به تا ندارد پول شركت كه بود اين همه

كه آدم برود شكايت كند تا دادگاه بيايد اينجا را به فروش برساند و سهم هر كس را بدهد.

از همان نخستين روزهايي كه در اين مشاركت شركت كردم، درخواستم اين بود كه شرايط پرداخت پول 
و يا نيست كه اين شرايط را  نبود كسي اما كنيد. تعيين ميكنند پيدا مبرم نياز پولشان به كه را سهامداراني به
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بتواند تعيين كنند و به تصويب برساند. 

رويكرد تو چيست؟ 
به شركت  تو  رويكرد خود  كه  ذهنم رسيد  به  مسأله  اين  كه  بود  نوشتن همين خاطرات  در جريان  امروز 
آن ها بيافزايي؟ پاسخم اين بود: كمك  بر يا كني حل را مشكالت از مشكلي است قرار آيا چيست؟ گاوداري
داد: اول خواهد تغيير شركت اين به نسبت را رفتارم طرز ك است ساده رويكرد همين و مشكالت. حل به
و قرار است آموزش داده ميگيرد قرار تأكيد مورد دليل اين به هم رابرت دستورنامه و مشكل، حل به كمك

شود كه اين ارزيابي وجود دارد كه به مشكل كمك مي كند.
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۲۹ آذر ۱۳۹۲ جمعه
ديشب گزارش هايم نصفه نيم رها شد: چيزي در مورد گفتگوي سقراطي با مسعود كرامتي نگفتتم. فرصت 
نشد تا از نخستين نشست با سعيد اردهالي مدير نشر اختران حرفي بزنم. با اين حال، در آخرين لحظات 
و چيزي  كردم ارسال اعضا براي هم را پارلمان قواعد مروجان انجمن چهاردهم نشست صورتجلسه ديشب،
نيز صورت گرفته است كه براي جنبش كادرها اهميت ننوشتم. كارهاي پراكندة ديگري  اين مورد هم  در 
مي كردم. تمام اين كارها ماند براي امروز، كه بايد به كار آماده سازي  يادداشت هم را آنها ميبايست و دارد
كتاب هم برسم. با اين همه، صبح كه از خواب بيدار شدم دريافتم ذهنم چيز بديع ديگري كشف كرده است:

اختراع چرخ.

- اين اختراع كه هزاران بار در  دمزآباد گاوپروري شركاي و اعضاء - ما براي اما چرخ، اختراع واقعًا بله،
و شايد تاريخ آن، طبق معمول هر عمل عاقالنه بشري، به يونان باستان هم برسد، كردهايم، صحبت موردش
مي  تواند آغاز يك حركت اصالحي جديد براي بنگاه هاي اقتصاي ميكنم فكر حتي و دارد تازگي چرخ اختراع

كشور باشد. به همين خاطر مطالب امروز را با توضيح اختراع چرخ شروع مي كنم.

بنيادين ترين مشكالت شركت هاي اقتصادي
- به معناي يك شخصيت  ديگري «شركت» هر مانند ايراني، اقتصادي شركتهاي مشكل مبرمترين نظرم به
آن ها با قواعد قانون پارلمان آشنا نيستند. آنان تصور مديران و اعضاء كه است اين - رسيده ثبت به حقوقي
مي توانند در چارچوب آئيين نامه يا قانون تجارت كار را سازمان دارد. اما فقط بعد از آشنايي يا ميشود ميكنند
مي توان دريافت كه بدون داشتن يك مرجع پارلماني جامع كه است پارلمان قانون قواعد از كاملي مجموعه با
و مجامع تمام بين مشكل اين اما، ميشود. ممكن تقريبًاغير تصميمگيري مجمع يك در اختالفها مديريت
شركت ها مشترك است. در حاليكه شركت هاي اقتصادي يك مشكل كليدي تر ديگر نيز دارند: مسأله سهم

آن ها و روش هاي انتقال و افزايش سهام و غيره. 

مي كردم: از وقتي فكر جدي كمي صورت به موضوع اين با كه است اخير ماههاي در تازه كه بگويم جا همين
ناچيز: ماهانه و خرد بسيار سرمايهگذاري البته، كردم. شروع را دامپروري گاوپروري در سرمايهگذاري كار
پس انداز براي روز مبادا. اما هميشه به محمود حسيني كمال به عنوان مدير عامل عنون به تومان، هزار ۵۰۰
و از تمام شركا هم خواسته كه شرايط فروش سهام شركت را تعيين كنيد تا اگر من روزي به  كردهام تأكيد
و بتوانم سهم خودم در شركت نياندازم رو كسي به داشتم نياز تومان ميليون چند حد در پولي به فوري داليل
را به سادگي به ديگري منقل كنم. به همين دليل خودم از مدت ها پيش ماده اي را تدوين كردم تا به عنوان

پيشنهاد در مجمع تصويب شود. به ذهنم رسيد آن ماده را نقل كنم:

رويه پيشنهادي در خصوص برداشت سهامداران از سرمايه خود
هرگاه هر يك از سهامداران به تمام يا بخشي از سرماية خود نياز پيدا كند:

۱. سهامدار متقاضي دست كم ده روز قبل به صورت تلفني به مديرعامل گروه اطالع خواهد داد.
۲. ميزان ارزش اسمي سرمايه، با توجه به نرخ تورم اعالم شده از سوي بانك مركزي محاسبه مي شود

۳. در صورتي كه در صندوق گروه اين مبلغ وجود داشته باشد، نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد شد.
قابل  اموال فروش يا سرمايه، افزايش بازار، از سرمايه تأمين طريق از مديرعامل نقد وجه نبود صورت در .۴
زيانهاي و ضرور اينكه بر مشروط كرد، خواهد اقدام نياز مورد وجه پرداخت به نسبت شركت فروش

شود. گذاشته كننده درخواست حساب به و محاسبه نيز تحميلي و ناخواسته معامالت اين از حاصل
و به اطالع متقاضي سرمايه محاسبه اقدام، از پيش ناخواسته، معامالت اين از ناشي زيان و ضرور ميزان .۵

خواهد رسيد.
۶. بروز هر نوع اختالف در اجراي رويه ي فوق از طريق داوري حل و فصل خواهد شد.

۷. رويه ي تعيين داوري طبق مفاد قوانين ملي مربوطه خواهد بود.

- براي آقاي حسني  پيش ماه ۷ - يعني حدود ۲۱ ارديبهشت ماه ۱۳۹۲ اين پيشنهاد ضمن نامه اي در تاريخ



۱۹۳

كمال مديرعامل شركت ارسال شد، چرا كه از همان زمان اين مسأله قابل تصور بود كه هر لحظه ممكن است 
به داليل فوري، به پول نقد نياز شود. در آن صورت هيچ راه ديگري جز اين جا در دسترس نيست. 

بارها هم تأكيد كردم كه مهم نيست با پيشنهاد من موافقت كنيد. كافي است كه شرايط گروه را براي بازپس 
- كه من هم عضوي از گروه هستم، قادر  گروه اما بداند. را خودش تكليف فرد تا كنيد اعالم سرمايهاش دادن
و جواب درخواست من را بدهد. پريروز هم كه ظاهرًا آقاي سماطي قبول كند رسيدگي مسائل اين به نشد
كرده بوده متني را در همين زمينه تدوين كند، يك مشت قواعد مربوط به برگزاري مجامع فوق العاده را از

روي قانون تجارت كپي كرده بود و در مجمع خواند كه به هيچ كجا نرسيد. 

و تمام  است. جراحي من لگن مفصل درمان بهترين كه گفت من به اطمينان با جراح طبيب كه بود قبل هفته
و كوتاه بودن دست از درازكردن به سمت ديگر. اما پريروز جواب نقد پول به نياز شد: محقق پيشبينيهايم
گفتم: پس به دادگاه مراجعه كنم تا اينجا را به فروش جدي و شوخي به هم من و نميدهيم! بود: روشن گروه
و متوسط همين است. وگرنه بنگاه هاي كوچك اقتصادي بنگاههاي مشكالت ترين مبرم از يكي بله. بگذارند.

بزرگ كه داخل بورس مي شوند و اين مسائل را ندارند.

اختراع دوباره «سهم»
اوًال زياد ننه  كه بودم رسيده تصميم اين به خواب از قبل و خوابيدم كه بود سؤالها همين به تفكر با ديشب
مي توانم پول مورد فرصت سر و ندارد فوريت خيلي خوشبختانه من بيماري چون نياورم. در بازي غريب من
نياز را بدون لگد مال كردن عزت نفس خودم پيدا كنم. ثانثًا بچه هاي گروه گاوپروري هم قادر نيستند مشكل
و خودم دنبال حل مشكل گروه باشم. اما مشكل را چگونه بايد حل  نكنم فكني فرا اين بر بنا كنند. حل را

كرد؟ و صبح كه بلند شدم راه حل اين مشكل در دامنم بود: توليد «سهم».

كرد: روي صد برگه كاغذ، متني با اين مفهوم  بايد چه ميداند ذهنم ديدم شدم بيدار خواب از كه صبح بله
درج شود كه: «هر كس اين برگه را داشته باشد، يك درصد سهام بنگاه گاوپروري دمزآباد به او تعلق دارد».

به نظرم، به همين سادگي مشكل حل شده است: كافي است، اين برگه سهم، طبق مندرجات قانوني آن شركت 
و مالكيت را طبق آئين نامه ها تأييد  ارزش انتقال اين شركت آن قواعد طبق شركت حقوقي اشخاص و باشد
و در صورت لزوم تمام اين رويه هاي حقوقي را در مراكز دولتي به ثتب برسانند. در آن صورت، مدير كنند
و سهامداران نيز بگذارد سهامداران اختيار در سهام اين از تعدادي عضو، هر سرمايه معادل ميتواند عامل
جايي، مثل پشت در هم انتقال و نقل اين و بفروشند ديگران به را سهام برگههاي اين ميتوانند بود الزم اگر

همان برگه سهام ثبت شود. تمام.

ايده ها صبح كه از خواب بيدار شدم در ذهنم خطور كرده بود. اما مطمئنم شبيه اين  اين راستش، تمام
قبًال بايد در جاهايي خوانده باشم. به عنوان نمونه به ياد دارم، چند سال پيش كه  مبهم صورت به را ايدهها
بنياد گذار كارخانه جنرال موتورز مي كردم، جايي خواندم كه  تهيه مطلب خودرو سازان قطعه مجله براي
اصًال به عقل من روزها آن البته، فروخت. عدهاي به را آن سهام كرد تأسيس را خود بنگاه كه هنگامي همان
مي  توانم بفهمم كه چقدر قضيه حاال اما دارد. معنايي چه مشخص طور به سهام فروش كه نميكرد خطور هم
۱۰ برگه سهم هم ميكنيد، همزمان صد برگه يا تدوين را شركت يك آئيننامه شما كه هنگامي است. ساده
و آنان سهم شركت ميدهيد. آنان به گيرد مي افراد از كه پولي ازاء در و ميكنيد درست حقوقي شكل اين به
مي توانند به هر كس كه خواستند بفروشند. به همين سادگي. بخواهند هم وقت هر و كردهاند اخريداري ر شما

مي كنم مكمل دستورنامه رابرت براي بنگاه هاي فكر و است بزرگ كشف يك ساده امر اين خودم، نظر از
و األن دغدغة اصلي من اين است كه چطور اين پيشنهاد را با ميشود. محسوب متوسط و كوچك اقتصادي

افرادي مثل محمود حسيني كمل و همايون سماطي در ميان بگذارم كه آن را بايكوت نكنند.
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گفتگوي سقراطي
ديشب خيلي فكر كردم كه گفتگوهاي خود با مسعود كرامتي را چگونه يادداشت كنم كه يك متن خواندني 
مي شود كل گفتگوها  نه و كنم، روايت عينًا كه ميآورم خاطر به را جزئيات تمام نه شود. حاصل آن از جالب
و اين گفتگو را در قالب يك گفتگوي سقراطي داشتم فرصت كاش رسيد نظرم به كرد. خالصه بند چند در را

بازنويسي مي كردم.

و به صورت نوعي ديالوگ براي رسيدن به حقيقت شروع شد.  آموزشي هدف با هم مسعود با من گفتگوي
مي ريخت، اما مربي هم به را گفتگوها روند و ميشد عصباني حسابي مسعود گاهي راه وسط در هرچند و
و در ميرفت جلو حقيقت كشف مسير در گفتگوها و كند اعمال را گفتگو نظم ديگر بار ميشود موفق صفر

تاره  اي مي رسيد. حقايق به گام هر

صداي زنگ تلفن. داود گوشي را بر مي دارد:
آماده ايد؟  طوالني گفتگوي يك براي و خورديد را شامتان كرامتي، آقاي داود:

مسعود: بله. كامًال.
داود: آيا اجازه دارم قبل از طرح سؤال اصلي، به عنوان مقدمه به چند نكته اشاره كنم؟

مسعود: حتمًا. 
مي كنم شما هم موافق باشيد كه روابط ما به  فكر اما ميرسد. سال سه و بيست به ما دوستي سابقه داود:
خصوص از وقتي كه شما به دعوت من براي حضور در ضيافت شام «مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان» لبيك 

گفتيد و در آن ضيافت شركت كرديد،  وارد يك مرحله جديد شد. 
مي كنم. اگر درست به خاطر داشته باشم، آن ضيافت روز اول خرداد ماه  فكر همينطور هم من مسعود:
و در همان ضيافت بود كه شما موضوع «بازآفريني پروفش ها  شد برگزار هنرمندان خانه تراست در و ۱۳۸۶
حرفهها،  تمام در گرفتيم تصميم كه بود ضيافت همان از بعد كرديد. مطرح را دولتي» شبهپروفشنهاي از
و آقاي دكتر رزاقي جمالي آقاي با مشتركي نشست حتي و كنيم ايجاد پزشكي» اخالق «مؤسسه به شبيه چيزي
رونامه نگاري ايرانيان را ايجاد كنيم. بله، با رسانه» نيز مؤسسه اخالق و «روزنامهنگاري حرفه در تا گذاشتيم،

كامًال موافقم كه روابط ما در آن موقع  وارد مراحل جديد تري شد. شما
مي كنم با من هم عقيده باشيد كه فكر و خورد. شكست هم طرح آن كه داريد خاطر به و بله. داود:
نكرده  ايم. بنا بر  كشف را گروهي مذاكره قواعد هنوز ايرانيان ما كه بود اين طرح آن ماندن ناكام اصلي علت
عده  اي هم براي انجام آن كار دور هم جمع و پيميبريم، عرصه يك در گروهي كار ضرورت به هرگاه اين،

معموالً  بعد از چند جلسه، دست از ادامه كار بر مي دارند. ميشوند،
و در همان شديم مواجه مشكل همين با ما هم نفره چهار جلسه همان در است. درست كامًال مسعود:

گام هاي اوليه،  نشست هاي ما نيز تعطيل شد. 
مي كنم با من موافق باشيد كه ما هر دو به تالش هاي مشترك خود براي فائق آمدن  فكر همه، اين با داود:

بر اين مشكالت ادامه داديم. 
مسعود: بله. به همين خاطر بود كه بعدًا تصميم گرفتيم كه با حضور چند نفر از دوستان مشترك، انجمن 

خانواده را تأسيس كنيم و مدتي  هم وقت صرف تأسيس آن كرديم. 
تجربه هم به شكست كشيده شد. آيا به خاطر داريد كه علت ناكامي ما در آن تجربه چه بود؟  آن اما داود:
مي كنم علت ناكامي ما در فعاليت هاي گروهي يكي دوتا نيست. اما اگر قرار  فكر من راستش، مسعود:
باشد به مهم ترين علت اشاره كنيم، بايد بگوييم كه ما هنوز موفق نشده ايم قواعد تصميم گيري گروهي را 

بياموزيم و طبق آن ها عمل كنيم. 
مي كنيم. اما اين بار در قالب  تجربه را گروهي فعاليت داريم ديگر بار ما، كه است خاطر همين به و داود:

يك شركت گاوپروري!
 - كر شيطان گوش - بار اين كه اميدوارم جدًا من و پارلمان. قانون قواعد چارچوب در البته و مسعود:

موفق شويم. 
و اتفاقًا سؤال اصلي كه به خاطر آن مزاحم شما شدم تا در باره اش تحقيق  اميدوارم. بسيار هم من داود:
مي خواهم اطمينان بيابم كه  كنم مطرح را اصلي سؤال آنكه از قبل اما ميشود. مربوط موضوع همين به كنيم،
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شما هم قبول داريد نيت ما هر دو كشف حقيقت است و نه چيز ديگر؟ 
مسعود:  قطعًا  همينطور است. مگر ترديد داريد؟ 

داود: راستش كمي دچار ترديد هستم. چون سؤال من به قضاوت امروز شما در خصوص دعواي بين من 
شود، چون شما عليه  تصور كه است قوي بسيار احتمال اين و ميشود. مربوط همايون مشتركمان دوست و
من حكم صادر كرديد،  پس قصد من از اين تحقيق نه كشف حقيقت، بلكه تخطئه كردن قضاوت شما باشد.

مسعود: حكم امروز من؟ آه، بله. ولي مگر آن پرونده مختومه نشد؟ 
و  گذاشتم خود چشم روي هم را شما حكم و كردم پيشنهاد قاضي عنوان به را شما خودم من چرا. داود:
و سهم نان محلي بيايد من دفتر به تا كردم دعوت همايون از امروز همين اتفاقًا است. يافته خاتمه ماجرا آن
و همايون من دوستي كه ميدهم اطمينان شما به و گرفت و آمد بگيرد. من از بوديم گرفته روستا از كه را خود
مي كنيد كه رفتارم گواهي و بوديد من رفتار شاهد مجمع در هم شما خود مييابد. ادامه گذشته سال ۲۵ بهتر از

كم ترين كينه اي از همايون در دل ندارم. به همين خاطر، به عنوان شاكي اين دعوا نسبت به حكم  ميداد نشان
نمي  كنم. بلكه مايلم روش صدور حكم و مباني قضاوت شما را مورد تحقيق قرار دهيم. فرجامخواهي شما

مسعود: من آماده ام و خودتان مي دانيد كه هميشه از اين گفتگوهاي جذاب استقبال كرده ام.
داود: بسيار خوب. سؤال اصلي من اين است كه مبناي حكم امروز شما چه بود؟ 

مسعود: (مكث). يعني چه؟ مبناي حكم امروز من چه بود؟  منظورتان چيست؟
«افترا»  اتهام شما اما است. زده «افترا» سازمان اعضاي از ديگر يكي به همايون كه بود اين من ادعاي داود:
را وارد ندانستيد، بلكه اعالم كرديد كه بين دو عضو سازمان «سوءتفاهم» رخ داده است. در نتيجه هيچ تخلفي

صورت نگرفته است. 
مسعود: بله. حكم من دقيقًا همين بود. 

دوستي، واقعًا  سال ۲۳ داود: اما اين حكم شما به اين معناست كه من فردي دروغگو هستم. آيا بعد از
فكر مي كنيد من فردي دروغگو هستم؟ 

نمي  گويد  دروغ كه كسي عنوان به را نفر يك باشد قرار اگر اتفاقًا نزدم. را حرفي چنين من ولي مسعود:
معرفي كنم، شما هستيد. اين را خودتان هم مي دانيد. چطور ممكن است من چنين حرفي را بزنم؟

داود: اما معناي حكم شما همين است. 
مسعود: يعني چه داود؟ اين چه حرفي است كه مي زنيد؟ 

مي دهم: شكايت من از همايون اين بود كه او در واكنش به ادعاي حميد  توضيح نشويد. ناراحت داود:
و ميگويد بيخود «حميد است: گفته است طلبكار شركت از تومان ميليون چهار از بيش كه خصوص اين در
و گفت كه هرگز چنين حرفي نزده كرد تكذيب را من ادعاي خود دفاعيات در همايون اما ندارد». طلبي هيچ
و به ضرر من حكم صادر كرديد. آيا معناي حكم شما اين نيست كه من دروغ همايون نفع به شما و است.

مي گويم، اما همايون راستگوست؟
مي چسبانيد؟ من كي گفتم من به نياوردهام زبان به هرگز من كه را حرفهايي چرا عزيز، آقاي مسعود:

مي گوييد و همايون راست مي گويد؟ شما دروغ
داود: اين مطلب كه روشن است. شما عين اين جمالت را بر زبان نياورديد. اما حكم شما متضمن اين 
مي توانستيد از من بخواهيد  قاضي عنوان به حاليكه در است. كذب همايون خصوص در من ادعاي كه است
و شاهد خود را نشان دهم. در آن صورت ممكن بود من صداي ضبط شده همايون را در محضر مدرك تا
و ميگويد بيخود «حميد ميگويد: و كرده تكذيب را تاجيك حميد ادعاهاي تمسخر با كه كنم پخش دادگاه

هيچ طلبي ندارد». چرا به عنوان قاضي از من درخواست مدرك نكرديد؟
و شما هم گوشي تلفن همراه خودتان را  كنم مدرك درخواست داشتيد توقع من از شما يعني مسعود:
و آبروي همايون بدبخت را توي آن جمع بريزيد؟ يعني خواسته شما واقعًا اين بود كه آبروي كنيد روشن

يك فرد ريخته شود؟
داود: آيا آبروريزي بد است؟ 

مسعود: بد نيست؟ معلوم است كه ريختن آبروي ديگران خيلي زشت است؟ 
داود: در اين صورت، پس چرا شما آبروي من را جلوي ديگران ريختيد؟ 
مي كنيد كه من آبروي شما را در مجمع ريخته ام؟  مسعود:  يعني شما ادعا

و ادعاي همايون را، كه تكذيب  كرديد، رد مدرك درخواست بدون را من ادعاي وقتي است. معلوم داود:
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و از خودم پرسيدم كه آيا مسعود  شدم تأسف و حيرت در غرق شما حكم از من پذيرفتيد، بود، من ادعاي
و نشد؟ قائل من ادعاي براي اعتباري هيچ كرد، صادر را حكمي چنين همايون و من بين اكنون كه كرامتي

بگويد؟ راست داود است ممكن كه نياورد ذهن در هم را احتمال اين حتي
بود؟ اين من حكم صدور از بعد شما ناراحتي علت پس مسعود:

داود: قطعًا علت ناراحتي من همين بود كه گفتم.
مسعود:  پس چرا چيزي نگفتيد؟

كرد، از محضر دادگاه  تكذيب را من ادعاي همايون آنكه از بعد نداريد خاطر به انگار نگفتم؟ چيزي داود:
درخواست وقت كردم تا با استناد به سخنان همايون درستي ادعاي خود را ثابت كنم.

نداد؟  توضيح ارايه فرصت شما به دادگاه آيا و مسعود:
مجمع در من كه بود جدي آنقدر حميد طلب انكار در همايون اصرار كه دادم توضيح هم من و چرا داود:
كنم، از حميد درخواست دستور به دعوت را جلسه آنكه از پيش و نداشتيد، حضور آن در شما كه قبل، ماه
و وقتي حميد براي همايون توضيح داد كه طلب او از شركت بدهد توضيح را ماجرا جمع، برابر در كه كردم
به خاطر خريد علوفه اي است كه اسناد آن هنوز به حسابداري تحويل نشده است، همايون به اشتباه خود
همايون، در  كه گرفت نتيجه ميشد جمع، برابر در اعتراف همان استناد به و اين، بر بنا كرد. هم اعتراف
ابتداء، ادعاي حميد را مبني بر اينكه از شركت طلبكار است رد كرده است. اما در وسط توضيح هاي من بود
و داد سكوت دستور من به است، بوده نظر هم همايون با حميد به اتهام ايراد در هم او كه جلسه، رئيس كه
و شما كند صادر را خود حكم تا گذاشت قاضي اختيار در را صحن و كرد اعالم را مذاكره كفايت واقع در
و ختم رسيدگي را اعالم كرديد. ناميديد «سوءتفاهم» را آن بلكه ندانستيد «افترا» مصداق را همايون رفتار هم
و پيش از آنكه شديم، همراه محمود با غرب شهرك از كه صبح، روز همان من جان، داود ببين مسعود:
پرسيدم. به محمود گفتم كه داود هم هم محمود از را جريان كنيم، سوار را شما و برسيم سيدخندان پل به
به اصرار من كمي در اين مورد توضيح داده است. محمود به تفصيل ماجرا را براي من تعريف كرد. او برايم
گاوداري، ارايه اسناد حسابداري با مشكالت ناخواسته ي  در ساز و ساخت جريان در چطور كه داد توضيح
مي كرده است كه بيش از يازده ميليون تومان از شركت فكر حميد خاطر همين به است. شده مواجهه عديدهاي
مغايرات، يك نشست مشترك هم در دفتر كار خود شما برگزار شده اين به رسيدگي براي است. طلبكار
حميد، بعد از كسب اطالعات حسابداري متوجه شده است كه اين قدرها طلبكار نيست. يك مورد و است
سرمايه  گذاري پدرش حساب به مبلغ اين از تومان ميليون ۴ را كه من به خاطر دارم اين بود كه گويا حدود
در شركت گذاشته شده است كه حميد از آن اطالعي نداشته است. با اشاره به همين مسائل است كه من هم 

فكر كردم كه قضيه بيشتر يك سوءتفاهم است و بهتر است ماجرا ادامه پيدا نكند. 
كنند،  درك بد يا نكنند درك را ديگر يك منظور نفر دو وقتي دارد. روشني معناي سوءتفاهم اما داود:
اتفاقًا من منظور همايون را فيه، نحن ما موضوع در حاليكه در شدهاند. متقابل فهمي بد يا تفاهم سوء دچار
و منتظر بماند تا حميد نميگويد دروغ حميد كه بگذارد اين بر را فرض اينكه جاي به او كردهام. درك خوب
مي توانست هم همايون حاليكه در ندارد. طلبي و ميگويد بيخود حميد كه ميكند ادعا دهد، ارايه را اسنادش

قبل از صدور حكم در مورد ادعاي حميد،  از او طلب مدرك كند.
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۳۰ آذر ۱۳۹۲ شنبه
شد: كوشيدم گفتگوي تلفني خودم  افالتون كفش در كردن پا و آزمايي طبع صرف جمعه ديروز مفيد وقت
با مسعود كرامتي را به شيوه گفتگوهاي افالتون بازنويسي كنم. اين تجربه چندين نكته آموزشي مفيد در بر

داشت:
ارايه  و براي  تهيه خودشان نهايي قالبهاي در را نوشتههايم برخي بكوشم روزها همين از است بهتر .۱
- همانطور كه خودم قلبًا باور دارم كه بود خوبي تجربه جهت اين از آزمايي افالتون تجربهي كنم. نهاييسازي
- نمايشنامه، مختلف قالبهاي در را نوشتههايم برخي نهايي متن بتوانم ميكنم فكر وقت كمي صرف با -

قصه، رمان، مقاله، تحقيق - آماده كنم و به صورت كاغذ يا الكترونيكي در اختيار مردم بگذارم.
هنري  قالب هاي  در  دارد،  ادبي  و  فرهنگي جنبهي كه را اجتماعي تجربههاي همين از برخي ميشود .۲
و فقط به - اما بود. شوخي يك حد در افالتوني روش به مسعود با گفتگو بازنويسي البته، كرد. بازسازي
باشم، داشته هركس با كه مالقاتي هر حتي و ديگران، با من تلفني هاي گفتگوي از بسياري - نمونه عنوان

مايه هاي اوليه يك اثر ادبي را در اختيارم مي گذارند.
مي دهد. در اين زمينه كه نيازي به  پيوند واسطهاي هيچ بدون جهان با را نويسنده ديگر كه الكترونيكي نشر .۳
- اگر هم كاغذي نشر به نسبت كه كرده فراهم هم را امكان اين سعيد با آشنايي اما ندارم. خاصي چيز هيچ

ضرورت داشت - اقدام كنم.

در هر صورت، شوخي با افالتون تجربه موفقي بود. هرچند متن تمام نشده است. اما در نظر دارم متن را نهايي 
كنم و دست كم در اختيار مسغود كرامتي بگذارم تا براي مزاح هم شده بخواند. 

گزراش كارها
از چهارشنبه صبح كه از مجمع گاودري در دمزآباد به تهران برگشتيم، چند كار مهم انجام شد كه پيش از ختم 
كرامتي»  با سقراطي «گفتگوي اما كنم. ارايه را آنها گزارش بايد - ۱۲ - يعني امشب ساعت زمستان فصل

احيانًا امشب تمام نخواهد شد و ادامه آن را بعدًا  خواهم نوشت.

گفتگو با سعيد اردهالي
سعيد اردهالي مدير نشر اختران مرد با هوشي است. سابقه آشنايي من با او به دوران كار در كتابخانه پارك 
مي كردم،  كار شهر پارك كتابخانه در كتابدار عنوان به كه ۱۳۵۹ تا   ۱۳۵۴ سال هاي  در  مي  گردد.  بر شهر
و به همان مناسبت، با سعيد آشنا شدم. اما آشنايي ما در حد بود اردهالي سعيد دوست كه داشتم همكاري

مي  كرديم. هم نثار انقالب خيابان در اختران فروشي كتاب مقابل از گذر هنگام كه بود عليكهايي و سالم

مي دانست كه من در پي عالئق خودم دورادور سعيد و شد حفظ ارتباط از حد همين نيز زندان از آزادي از بعد
سازمان  هاي مختلف هستم. اما گمان نمي كنم تا پيش از جدي شدن براي نشريه نشر و نوشتن كار در همچنان
داستان كتاب دستورنامه رابرت چيزي از من خوانده باشد. هرچند نشاني ايميل او در فهرست ايميل هاي وب

سايت پيام كارفرمايان بود و خالصه مطالب پيام كارفرمايان به نشاني ايميل او ارسال مي شد. 

در نخستين جلسه اي كه در آن كتاب دستورنامه را براي او معرفي كردم آمادگي خودش را براي انتشار اين 
هم انديشي عرف پارلماني را تشكيل  گروه كه ديگري نفر ده با همراه خواستم او از بعدها كرد. اعالم كتاب
و من هم اصرار نكردم. تا چند وقت پيش كه خواست عذر اما كند. شركت گروه آن نشستهاي در داديم
و من احساس كردم يك راه حل كاربردي تر براي شود ملحق گروه به تا كرد عالقه اظهار سعيدآبادي مهندس
و تدريس پرمصرف ترين قواعد دستورنامه نفره تك كالسهاي برگزاري دارد: وجود گروه اعضاء افزايش
و در صورت كسب نمره قبولي، دعوت از وي براي شركت در كارگاه آزمون يك گرفتن بعد، و رابرت،
قبًال در نظر داشتيم كارگاه هاي چند نفره راه بياندازيم كه موفق نشديم. حاليكه در پارلماني. عرف همانديشي
و از او خواستم كه اجازه دهد تا هفته اي دو نشست با هم گذاشتم ميان در سعيد با را موضوع كه بود اينجا در
و يكي در دفتر من. عصر روز چهارشنبه نخستين نشست در دفتر او برگزار شد. او دفتر در يكي باشيم: داشتيه
و خصوصيات هشتگانه پيشنهادهاي پارلماني را برايش توضيح پيشنهاد طرح ششگانه مراحل نشست اين در و
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دادم و فكر مي كنم خيلي خوب متوجه شد. 

چند دقيقه قبل تلفني با او صحبت كردم تا نشست فردا يكشنبه را قطعي كنيم. گفت حدود ساعت ۳ بعد از 
ظهر خواهد آمد. در ضمن اطالع داد كه سرانجام چك يك ميليون توماني بابت پيش خريد كتاب را از دفتر 
و پنج فصل اول كتاب را هم پرينت گرفته است تا به نمونه خوان  است گرفته تحويل عطارديان مهندس
و او آماده خواهد بود كه بدهم. درس او براي را رابرت دستورنامه قواعد بقيه بتوانم فردا ميكنم فكر بدهد.

. . در نشست روز يكشنبه بعد حاضر شود. البته اگر حاضر شود.

گفتگو با جمالي
و  شنبه اما آمد. خواهد دفتر به تلفني هماهنگي از بعد آينده هفته يكشنبه يا شنبه كه بود داده قول جمالي
يكشنبه هم زنگ نزد. خيلي نگران شده بودم. سابقه نداشت كه او زنگ نزند. بارها كردم ايميلي براي او ارسال
و از زمان آشنايي من با  است محمد پيغمبري مدت به اشاره سال ۲۳ و نيم سال. سال ۲۳ كنم با اين موضوع:
بي وفايي به يك عهد كوچك هم از جمالي نديده  يك حتي مدت اين در ميگذرد. سال ۲۳ جمالي هم بيش از

بودم. اما در اين نيم سال هيچ وفاي به عهدي از او نديدم. قول داد كه خواهد آمد، اما نيامد. 

و زدم  بزنم زنگ هم جمالي به گرفتم تصميم موضوع، به باغباني و مادرانه راهبرد اتخاذ پي در و جمعه ديروز
مي پوشيد تا با خانواده كه منظر او بودند بيرون برود. چند لباس داشت اوًال شد: طرف بر سوءتفاهمها تمام و
دقيقه بعد زنگ زد. به شوخي از او پرسيدم كه آيا كنفرانس تمام شد يا نه؟ روز پنجشنبه يا چهارشنبه كه با
مي گيرد اما نگرفت. در پاسخ به شوخي  تماس شود تمام كه جلسه گفت و بود جلسهاي در گرفتم تماس او
و نيمه هاي شب هم به فكر تماس يافت ادامه شب نيمههاي تا او گرفتاريهاي و كنفرانس كه داد توضيح من

بود كه دير شده بود.

كردم: به حضور شما در اين جريان به اين دليل نياز است كه وجود شما سالمت  موضوع طرح حال، هر در
و سالمي كامل انسان جمالي ندارد. وجود تزويري و ريا هيچ اعتقاد اين در ميكند. تضمين را حركت اين
آديزيس، حضور شما قول به دادم توضيح او به كرد. خواهد تضمين را جمع يك سالمت وجودش و است
و من از تئوري مديريتي ايزاك جمالي مثل كه (كساني ميكند تأمين را سازماني هر مديريتي ويتامينهاي تمام

آديزيس درك مشتركي داشته باشند معناي اين عبارت را بهتر درك مي كنند).

در ادامه برايش توضيح دادم كه نگرانم شايد آن چالش تلفني كه با هم در مورد شرايط ذكر نام اعضاي گروه 
هم انديشي عرفي پارلماني در اخبار كاردها رخ داد سبب شده كه اسم من را از فهرست دوستانش خط زده 
اختالف نظرها نيز در جور اين به كه داديم قول ما باشد، هم اين اگر حتي حاليكه در دادم، ادامه بعد است.

چارچوب قواعد دستورنامه رابرت رسيدگي كنيم و جايي براي خط زدگي اسم دوستان نمي ماند.

اصًال اتفاقي نبوده است كه  و هرگز، ندارد دل در ماجرا آن از گلهاي هيچ اصًال كه داد توضيح پاسخ در جمالي
و اين اما واقعًا اما، است عالقمند هم جديد نكات و درسها تلمذ به او عالوه، به باشد، شده دلخوري اسباب
- به خاطر تأمين معاش خانواده است كه بايد خيلي بيش از گذشته وقت صرف كند به خصوص بود جديد

كه او براي تأمين يك خانواده بزرك دست تنهاست.

ارتباط بدون حضور فيزيكي
در ادامه من توضيح دادم كه توقع اينكه فردي مثل شما از شمال تهران به اينجا بيايد تا در مجمع گروه شركت 
از  استفاده  با  ما  اين است كه روابط  اما من درخواستم  نيست،  جايي به توقع شرايط اين به توجه با كند،
و در مورد كنم استفاده شما تجربههاي از بتوانيم من و شود حفظ ايميل و تلفن مثل جديد ارتباطي ابزارهاي
و كسب تجربه بپردازم. خوب. جمالي تشكر كرد كه اين حرف ها چيست نظر تبادل به شما با مختلف مسائل
۱۰ و برايش تكرار كردم كه ساعت ۸ تا پرسيد. را جلسه ساعت و زمان من از و است. خدمت در هميشه و

صبح روز هاي يكشنبه است.
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ميكند؟  چه جمالي
و تشكالت دولتي، جاي دولت در كارگزاران حزب و رفسنجاني طرفداران تثبيت و زمان گذر به دارم اطمينان
و هر است. پرانرژي بسيار هنوز و انقالبي و سالم و توانمند فردي او شد. خواهد پيشنهاد جمالي به مهمي
و آن جلسه اين در مدام او اجرايي. لزومًا نه و بود خواهد مديريتي كار يك كنند پيشنهاد او به كه هم كاري
و در تمام اين جلسات به قواعد دستورنامه رابرت شد خواهد مشغول ديگر سمينار و سمينار اين و جلسه
مي برد تا او در جاي جديد خود زمان اما باشم. داشته خاطر در بايد كه است نكتهاي اين كرد: خواهد پيدا نياز
شب هاي جمعه جلسات و كنم حفظ او با را خودم تلفني و نامهاي ارتباط بايد خاطر همين به شود. مستقر
يك مفصل تر را به او برسانم. و اگر قادر به شركت در جلسه نبود گزارش بدهم خبر او به تلفني را يكشنبه
و به عنوان يك كادر واقعي در شبكه كادرها او را داشته باشيم. هيچ بدهم او به نيز كوچك استراتژيك برنامه

كس جاي جمالي را نمي توند بگيرد.

و دعوت از او براي شركت در بورد قانون  آموزشي، نفره دو كارگاه برگزاري براي او از دعوت حال، عين در
و از اين قبيل، كارهايي است كه خودش دوستان شركت با كارگاه يك راهاندازي به او تشويق يا و پارلمان،

مي توان از او انتظار داشت.

دو نامه به محمود كمال
و شوقي از كشف خودم براي  شور چه با جمع روز و كنم حفظ را خودم نتوانستم «سهام» چرخ كشف از بعد
و واكنش او مثل رفتار افراد سبك «بوروكرات» در نظريه ايزاك آديزيس، كردم صحبت كمال حسيني محمود

استاندارد بود:  من كه از اول مي دانستم!

احتماًال به يونان باستان  كشف اين سابقه كه دادم توضيح برايش تلفني نطق شروع از قبل كه است جالب
و مقاهيمي از سهام برگه و سهام افزايش و سهام به تجاري شركت آئيننامه هر در آنكه رغم به و اما ميرسد
مي كند، حل را ما كشور متوسط و كوچك بنگاههاي مشكل كه آن كاربردي روش است، شده اشاره قبيل اين
مي خواهد اگر خواستم حسيني از خاطر همين به است. شده كشف خوب جريان در و ديشب من براي

مخالفت هم بكند يك هفته اي صبر كند.

و از موضع باال توضيح داد كه من خودم در  برخورد او به كه بود طوري من توضيح لحن البد حال، هر به
و حتي در آئين نامه قيد كرده بوديم كه صاحبان سهام حق داشتم، سهام برگه داشتم، سهام آسمانسا شركت
. كه يعني چه كشفي چه كشكي چه . قبيل. اين از و نفروشند، يا بفروشند كساني چه به را سهام اين كه دارند
مي شود اما كشيده باستان يونان به احتاًال تجربه اين ريشه اين كه گفتم قضيه اول كه دادم توضيح من پشمي؟
و علتش هم اين بود كه براي نخستين بار به جنبه هاي كاربردي اين مفاهيم داشت تازگي كشف اين من براي
مي توانستم به سادگي اين سهام را به من األن ميكرديم عملي شيوه همين با اول از ما اگر چون كردم. توجه

كساني كه خريدار آن باشند بفروشم و هيچ لطمه اي به كار جمع و شركتي ما نمي زند.

مي توانند سهام خود را به هر  اعضاء هم حاال همين داد توضيح بود نشده من منطور متوجه قطعًا كه حسيني
كس بخواهند بفروشند. من گفتم ولي هيچ برگه اي دست من نيست كه نشان دهد من چند سهم از بنگاه را در
گفت: تا وقتي شركت به ثتب نرسيده باشد كه ما نمي توانيم برگه سهام  خود موضع توجيه در او و دارم. اختيار
و ساختمان بگيريم پول مردم از باشد رسيده ثبت به شركت آنكه بدون ميتوانيم چطور گفتم من كنيم. متشر

بسازيم و گاو و علوقه بخريم اما اين برگه را نمي توانيم آماده كنيم؟

راه حل انقالبي
مي رسم كه اگر از اول، دركي  يقين اين به ميكنم فكر كمال حسيني محمود با گفتگوهايم به وقتي هم هنوز
سهام» به عنوان يك سند حقوقي جهت جا به جايي مالكيت در شخصيت هاي «برگه و «سهام» از االن كه را
و فروش خريد براي كلي شرايط تعيين اول ميكرد: تغيير شركت اين تأسيس روند ميداشتم، دارم حقوقي
و بعد ادامه كار با پول ها به دست آمده. عالوه خريدران دست به سهام برگه دادن و سهام فروش بعد و سهام،
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و به نظر من نشان  شده انجام عيراصولي و علط كامًال نيز سرمايه افزايش و سهام افزايش روشهاي اين، بر
از تدوين نبوده است. او سعي كرد توضيح دهد كه قبل  احتماًال درك حسيني كمال هم كامل  كه ميدهد
و خودش پيشنهاد كرد كه براي مجمع آئي ندارد. وجود سهم برگه صدور و تهيه امكان آن ثبت و آئيننامه
و افزودم اگر كردم استقبال پيشنهاد اين از من دهد. ارايه آتي مجمع به تصويب براي و كند آماده آئيننامهاي
و عالوه بر اين، پيش از طرح آن به مجمع در يك جمع كنم ارسال برايش را كتاب ۱۸ فصل باشد موافق

و بعد از اين گفتگو بود كه نامه زير را همراه  كرد استقبال من پيشنهاد از هم او كنيم. بررسي را آن كوچكتر
با دو بخش كتاب برايش فرستادم:

آقاي حسيني 
سالم

۱۸ كتاب در دو بخش به آئين نامه پرداخته است فصل
و هيجده كتاب به  اول فصل نتيجه در شود. مرور بايد نياز پيش عنوان به هم كتاب اول فصل از دوم بخش

پيوست تقديم شده است با يادآوري چند نكته

زمينه  اين در كتاب در كه نكاتي از بسياري با ما و است غني نسبتًا آئيننامه نوشتن در ما پارلماني عرف يك.
مطرح شده آشنا هستيم

و سازمان هاي غيرتجاري هستند. وگرنه، شركت هاي تجاري  انجمنها بيشتر كتاب اين اصلي مخاطب دو.
با وكال سرو كار دارند و آنان هم با اين مسائل آشنا هستند

كم تر آشنا هستيم، قواعد اداره انواع مجامع تصميم گيري است. به همين  آن با ما و آمده كتاب در كه آنچه سه.
كتاب يا كتاب هاي هاي مشابه را به عنوان مرجع پارلماني خود معرفي اين هم تجاري شركتهاي خاطر،حتي

مي كنند تا طبق قواعد ان مجامع تصميم گيري خود را اداره كنند
شود، از همان ابتدا بايد پاي يك وكيل را هم  ثبت قانونًا است قرار كه شركتي آئيننامه تدوين براي چهار.

وسط كشيد تا دوباره كاري نشود.
آن ها بايد در آئين نامه يك سازمان روشن  تكليف كه شده اشاره زيادي بسيار مواردي به كتاب سراسر در پنج.
۱۸ به طور اختصاصي به آئين نامه پرداخته ۱۸ نيامده است. در نتيحه، هرچند فصل فصل شود. اين نكات در

است،  اما فرد از ساير فصول بي نياز نخواهد شد

آن ها  از آگاهي كه است مسائلي حاوي آمده كتاب اين ۱۸ فصل در با اين همه، نكاتي كه در مورد آئين نامه
مفيد است

قربانت. داود

پيش از اينكه صندوق ايميلم را باز كنم تا ايميل باال را وردار بدار كنم يك ايميل از حسيني برايم ارسال 
است:  اين  شده بود. معنايش اين است كه دو ايميل قبلي من را ديده است. اما دريافت آن ها را اعالم نكرده

هم يك خصوصيت جديد ما ايرانيان. هر مطلبي را به عنوان اسپم به صندوق پستي ديگران مي فرستيم و 
متوجه فرق اسپم با نامه هم نيستيم. 

اهميت «برگه سهام» 
و  عالي بسيار حقوقي وسيله يك سهام برگه اينكه است، مسأله يك بود خواهد چه حسيني واكنش اينكه
و راحت مالكيت در يك شركت مسأله اي ديگر. من با ساده انتقال امكان ساختن پذير امكان براي كارآمد
مي زنم حسيني كمال حدس است، گرفته شكل من ذهن در كه آنچه تفاوت و كمال حسيني عمل به توجه
مي ماند كه پس باقي بيجواب سؤال اين صورت اين غير در ندارد. سهام برگه از كاربردياي و روشني درك
و طبق اين روش معقول عمل نكرد؟ توضيح او در مورد تدوين نشدن آئين نامه نداد ياد ما به را نكات اين چرا

كه قوز باال قوز است. چون از همن ابتداء كار را بر اساس اصول غلط گذاشتيم.

وقتي بند باال را نوشتم اين سؤال به ذهنم خطور كرد كه چرا شخصي مثل حسيني به توصيه هاي افرادي مثل 
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مي كند اما در مقابل توضيح هاي من در خصوص علط غلوط بودن  باز حساب وكيل يك عنوان به عشوندي
روش  كارهايي كه انجام مي دهيم موضع مي گيرد؟

و قبل از تشكيل دولت آمريكا  كاليفرنيا، بيابانهاي در كه كنيم فرض دادم: توضيج برايش صراحت با من
و است مالكيت انتقال براي حقوقي وسيله بهترين هم جا آن سهام برگه بكينم. تجاري كار يك است قرار
و شركت ها ندارد. چند نفر آدم موسسات رساندن ثبت به براي حاكميتي نهادهاي شكلگيري به ربطي هيچ
و دولت هم اگر بخواهند يك يك بنگاه با سرمايه مشترك راه بياندازند، بهترين حكومت بدون بيابان يك در
نشده، ثبت رسمي صورت به شركت مهر وقتي تا دارد اصرار همچنان او اما است. سهام برگه همين وسيله
نشده، امكان ندارد بتوان برگه سهام منتشر كرد. در پاسخ به چنين ثبت رسمي صورت به شركت آئيننامه يا

گفت؟ ميشود چه سخني

برگه سهام اين ارزش توضح براي كار بهترين شايد رسيد نظرم به كردم. فكر باال سؤال به خيلي جمعه امروز
كنم: ارسال او براي را زير نامه رسيد نظرم به خاطر همين به كنم. قضيه اين درگير عمًال را حسيني كه باشد

جناب آقاي حسيني
مديرعامل محترم 

شركت گاوپروري (با نام موقت) دمزآباد

سالم
تقاضا دارد در صورت امكان اعالم فرماييد

سرمايه گذاري صورت گرفته در اين شركت چقدر است كل ميزان يك. تا كنون
دو. هر يك از شركا چقدر سرمايه گذراي كرده اند

سه. اگر كل سرمايه گذاري انجام شده را ۱۰۰ واحد فرض كنيم، درصد سهم هر سرمايه گذار چقدر مي شود
و قابل انتقال صادر  بينام سهام برگه ۱۰۰ و اگر به طور مفروض، براي كل سرمايه گذاري صورت گرفته چهار

شود، ارزش اسمي هر سهم چقدر خواهد شد
و اگر قرار باشد شخص شما اين برگه هاي سهام را خريداري كنيد، هر سهم را حدود چه مبلغ خريداري  پنج.

خواهيد كرد
قربان شما. داود

البته، لحن نامه به نحوي تنظيم شده است تا آقاي حسيني ارسال نامه را بگذارد به تالش هاي احتمالي من 
براي فروش سهامم جهت تأمين منابع مالي الزم براي عمل جراحي لگن. البته كه چنين قصدي را هم دارم 
تا اگر مجبور شدم نسبت به فروش سهمم اقدام كنم. اما به نظرم اين يك گام عملي بود براي آنكه حسيني 
و در آينده بتوانيم اين فرهنگ را ترويج  كنيم آشنا سهام» «برگه مفهوم با را اعضاء ساير و همايون احتماًال و
و در هر آئين نامه شركت ميرسد باستان يونان به اختراع اين ريشه كه بسا چه كنم اعتراف بايد هرچن كنيم.
يك و در حد داشت تازگي من براي سهام برگه كارآمدي درك اما است شده اشاره مفاهيم اين به هم سهامي

كشف بزرگ جالب بود.

مجمع معلمان
عصر روز جمعه نامه زير را همراه با دستور جلسه قبلي اجالس مجمع انجمن مروجان قواعد پارلماني ارسال 

كردم:

خانم ها و آقايان گرامي
با سالم

ضمن تقديم صورتجلسه چهاردهمين اجالس عادي انجمن مروجان قواعد پارلماني كه روز چهارشنبه ۶ آذر 
۹۲ در محل  مي كند پانزدهمين اجالس عادي از ساعت ۴ روز چهارشنبه ۴ دي ماه نشان خاطر شد برگزار ماه
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هميشگي برگزار خواهد شد. 
و نقي ئي پيشنهاد شود، بررسي  رئيسي اربابي، خانمها سوي از است قرار كه آئيننامه، مواد ساير نشت آن در

خواهد شد
با احترام شايسته
منشي موقت حسيني

قبًال نقل نكرده باشم:  كه اميد اين با نشست آن صورتجلسه همه اين و

صورتجلسه چهاردهمين مجمع عمومي
انجمن مروجان قواعد پارلماني

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۲

۶ آذر ماه ۱۳۹۲ با حضور  چهارشنبه چهاردهمين مجمع عمومي عادي انجمن مروجان قواعد پارلماني روز
اعضاء حاضر به نصاب رسيد. 

مصوبات
و قرار شد تصويب ساير مواد  رسيد تصويب به عمومي اجماعي با كل كميه به رفتن پيشنهاد جلسه اين در

آئين نامه انجمن به صورت «غيررسمي» بررسي شود.

نكته آموزشي
وقتي مجمعي بخواهد موضوعي را بدون محدوديت هاي مربوط به دفعات نطق اعضاء بررسي 
و تصويب شود. با تصويب اين پيشنهاد، مجمع به  مطرح كل» كميته به «رفتن پيشنهاد بايد كند،

كميته اي تبديل مي شود كه كل اعضاء مجمع عضو آن هستند.
مي تواند صبحت كند. ساير  بخواهد كه بار چند هر موضوع هر مورد در عضو هر كل كميته در

مقررات قواعد ناظر بر مجامع تصميم گيري به قوت خود باقي خواهند بود.
آن ها  تفاوتهاي كه هستند كل كميته از ديگري اشكال غيررسمي»، «بررسي و كل» كميته «شبه

با كمتيه كل در مجمع بيان شده است.

و خاطر نشان ساخت كه متن كامل پيش نويس  داد ارايه را خود گزارش آئيننامه تدوين كميته مخبر ادامه در
آئيننامه پيشنهادي در متن ساختار كه رسيد تصويب به پيشنهاد اين خاطر همين به است. نشده آماده آئيننامه

كتاب مبناي مذاكره قرار بگيرد و مواد آن با توجه به نظرات اعضاء اصالح شود.

سؤال پارلماني
اعضاء خود سقف تعيين  تعداد براي انجمنها چرا كه كرد مطرح را پارلماني سؤال اين مرد آقاي ادامه در
قانون قواعد  به  توجه  با  و  است تصميم اخذ محل مجمع كه داد توضيح ادامه در جلسه رئيس ميكنند.
معموًال با حضور ۱۰۰ نفر به كه است نفر پارلمان، تعداد مناسب براي اخذ تصميم در يك مجمع حدود ۲۰۰
مي تواند سقف اعضاء خود دارد گردهمايي براي كه امكاناتي به توجه با انجمن هر عالوه، به ميرسد. نصاب

را كم تر از اين تعريف كند تا اعضاء بتوانند در منازل يكديگر نيز مجمع بگذارند.
در ادامه خانم اميدخدا اين سؤال پارلماني را مطرح كرد پس سازمان هايي كه هزاران عضو دارند چگونه به 
سازمانها، انجمن هاي  نوع اين در كه داد توضيح جلسه رئيس سؤال اين به پاسخ در ميدهند؟ سازمان خود
نمي  تواند بيش از تعداد مشخص عضو بگيرد. اما انجمني هيچ و ميشوند قائل سقف خود عضويت براي پايه
و يا كل كشور كنوانسيون هاي محلي، استان يا منطقه يا محله هر در حزبي حوزههاي يا پايه انجمنهاي اين
و هرگاه در ميگويند كنفرانس كشوري كنوانسيون به معموًال ميدهند. تشكيل كشوري يا استاني منطقهاي،
هر كنوانسيون، به جاي نمايندگان تمام اعضاي انجمن ها شركت كنند به آن كنوانسيون،  پلنوم گفته مي شود.

حداكثر تعداد اعضاي انجمن
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۳۰ نفر باشد. خانم نقي ئي پيشنهاد اصالح داد  در ادامه آقاي مرد پيشنهاد كرد حداكثر تعداد اعضاي انجمن
۵۰ گنجانده شود. پيشنهاد اصالح خانم نقي ئي با ۷ رأي موافق  عدد و به جاي آن بخورد خط ۳۰ كلمه كه
۵۰ نفر عضو  و يك رأي مخالف به تصويب رسيد. به اين ترتيب انجمن مروجان قواعد پارلماني بيش از

نمي تواند  بپذيرد.

شرايط عضويت و رويه پذيرش
و رويه پذيرش را مطرح كرد كه بررسي آن به دليل ختم جلسه به  عضويت شرايط رئيسي خانم ادامه در

مجمع عمومي بعدي موكول شد.

ختم جلسه
۱۶ خاتمه يافت.  جلسه در ساعت

مجمع عادي بعدي روز چهارشنبه ۴ دي ماه ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد. 

با احترام
منشي موقت
داود حسيني

اخبار حاشيه اي آخرين روزهاي پائيزي
۱. پنجشنبه تلفني با دكتر صباغ صحبت كردم. هنوز نشريه پيام آبادگران را نخوانده بود. قول داد دو روز تعطيل 

بخواند. سرش شلوغ تر از اين حرف هاست.

و جوياي نظر احمدي زاده رئيس هيأت  گرفتم تماس تهران كاالي حمل انجمن دبيرخانه مسؤل قاسمي با .۲
مديره كانون عالي كارفرمايي در خصوص انتشار مطالب ويژه نامه پيام آبادگران در وب سايت انجمن حمل

كاالي تهران شدم. هنوز نخوانده است. 

مي خواهد در مجمع  بود داده كه قولي اساس بر بالخره اينكه خصوص در من ايميل به هنوز سعيدآبادي .۳
هم انديشي عرف پارلماني شركت بكند يا نه، جواب نداده است. حتي تكليف من را در خصوص مطالب
و من حتي است الزم چقدر فعلي شرايط در ويژهنامه آن مطالب انتشار حاليكه در نميكند مشخص نيز نشريه
مي دهد آزارم رفتارها اين (چقدر بدهد. را من ايميلهاي جواب كم دست كه گرفتم تماس او دفتر با بار چند

وكساني كه در مورد ايرانيان بد قضاوت مي كنند تا چه حد محق هستند!)

چقدر به شما فحش دادم!
۴. آقاي مرد، يكي از اعضاي جدي انجمن مروجان قواعد پارلمان برايم تعريف كرد كه همراه با آقاي هاشمي 
و بنا به دعوت سازمان ميراث فرهنگي براي سازماندهي به انجمن دوستداران انجمن، آن اعضاي از ديگر يكي
ميراث فرهنگي در نشستي حاضر شده است. خودش گفت: «بعد از آن جلسه چقدر به شما فحش دادم». بعد
فحش دادنش به من توضيح داد قبل از آشنايي با اين قواعد، روش اداره اين مجامع را تحمل  علت مورد در
مي كرديم. اما بعد از آشنايي با اين قواعد يك دقيقه هم نمي توانيم اين مجامع را تحمل كنيم. به اين خاطر بعد
از شركت در نشست ميراث فرهنگي چقدر به شما فحش دادم كه ما را با اين قواعد آشنا كرديد! اين همه

دستمزد من به عنوان نخستين مربي اين قواعد در كشور:  مربي صفر!


