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شنبه ۲ فروردين ۱۳۹۳
و در مورد موافقت  آمد ديدارم به است صنايع وزارت كارشناس كه همسايهاي صفاييپور آقاي جمعه ديروز
اجالس هاي كادر دوستان با او صحبت كردم. به اين ترتيب، از وزارت صنايع كادر دوستان به حضور او در
از سناي  پيوست. ديروز همچنين دو سند  به جمع كادرها خواهد  انگيزه  با  و  هوش با كارشناس يك نيز
دبيرستان  هاي اياالت متحد آمريكا را به عنوان نمونه براي اعضاي كادر معلمان ارسال كردم. در دانشآموزي
ادامه، ضمن ثبت مشروح اين دو رويداد، واكنش كادرها به اين دو اقدام را نيز ثبت خواهم كرد. به نظرم همين
شاخه يا ريشه يك  آنجاي و اينجا از صدا و سر بدون كه هستند جوانههايي مثل درست كوچك رويدادهاي
مي رسانند. يكي از هدف هاي مدد حركت اين گسترش و بسط به خود تدريجي رشد با و ميزنند بيرون گياه
من از ثبت اين خاطرات نيز ترسيم دقيق همين رشد تدريج اين قواعد و اين فرهنگ در ميان ايرانيان است.

كارشناس مخترع
صفايي پور برايم از دو اختراع بسيار مهم اش تعريف كرد. مايلم خالصه  آقاي ديروز براي اولين بار بود كه
و نقش  پور صفايي شخصيت از جلوههايي چون كنم، ثبت كرد تعريف برايم او كه را اختراع دو اين ماجراي

آينده او را در جنبش كادرها نشان مي دهد.

و تبريك سال نو، بحثمان با گفتگو در مورد آخرين رويدادهاي  احوالپرسي از بعد آمد، دفتر به وقتي ديروز
و كريمه شروع شد. اين روزها، ساعت ها از وقت مفيدم صرف پيگيري رويدادهاي مربوط به اكراين اكراين
و واكنش رهبران اروپا پوتين قدرتنمايي اين ميشود. غربي كشورهاي واكنش و روسيه به كريمه الحاق و
و در نتيجه بر نتايج مبارزه در ميان باندهاي قدرت غربي، كشورهاي با ايران روابط بر آن، برابر در آمريكا و
در ايران تأثيري تعيين كننده خواهد گذاشت. بديهي است كه دارو دسته پوتين براي مقابله با تحريم هاي اروپا
و آمريكا به جناح هاي تندروتر داخل ايران بيشتر باج بدهد تا روند مصالحه جناح هاي ميانه رو با غرب را 
و در آن صورت احتمال كرد خواهند پيدا را باال دست ايران در تندرو جناحهاي صورت، اين در كند. مختل
حمله نظامي به تأسيسات هسته اي ايران افزايش خواهد يافت. تمام اين حوادث بر جنبش كادرها اثرات منفي

خواهد گذاشت. 

بحث ها بود كه آقاي صفايي پور اين سؤال را مطرح كرد كه روسيه از الحاق كريمه چه  در جريان همين
مي برد كه به خاطر آن دست به چنين اقدامي زد؟ نمي دانم چطور شد كه در جريان همين بحث ها،  سودهايي
آقاي صفايي پور به پيشرفت هاي حيرت انگيز آمريكايي ها در عرصه فناوري اشاره كرد تا نشان دهد آمريكا در

و به عنوان نمونه اي از اين دستاوردها  دارد. را باال دست تكنولوژيك پيشرفتاري همين دليل به و ماجراها اين
به رباتي اشاره كرد به نام «بيگ داگ» يا سگ بزرگ كه اخيرًا فيلم هاي مربوط به آن منتشر شده است در
لپ تاپش را آورد  و رفت بعد است. بوده حاليكه اين دستاورد يكي از دانشگاه هاي آمريكا در سال ۲۰۰۸
و يك فايل تصويري از اين ربات را نشانم داد: به راستي حيرت انگيز بود. اين ربات چهار پا، به مراتب از 
و انعطاف پذير تر است. در يك صحنه كسي با هوشتر با قبيل اين از و استر و االغ شتر، مثل چارپاني تمام
مي زندند، سگ نقش زمين سگ يك پهلوي به شدت آن با را لگد آن اگر ميزند. رباط پهلوي به محكم لگد
و به زمين نخورد. در صحنه اي ديگر روي يك قطعه زمين يخ بازيافت را خودش تعادل رباط اين آما ميشد،
مي بايست دوباره و ميخورد زمين به بود ربات اين جاي ديگري چارپاي يا االغ يا استر هر ميخورد. سر زده

بلند شود. اما اين ربات تعادل خودش را با چه ظرافتي به دست مي آورد.

مي شد ديد كه چطور  راحتي به آمريكاست دانشگاههاي از يكي قبل سالها محصول كه ربات اين تماشاي با
و كار در كارخانه ها خواهند ساخت يا جنگ صحنههاي براي رباتيك كارگر و سرباز زودي به آمريكاييها
شايد ساخته باشند. در نتيجه ديگر براي شركت در جنگ با فشار افكار عمومي ناشي از كشته شدن سربازان

آمريكايي مواجه نخواهند شد. 

در جريان همين بحث ها بود كه آقاي صفايي پور، صرفًا براي آنكه اهميت پيچيدگي هاي الزم براي ساخت 
چنين رباتي را توضيح بدهد، به بيان خاطره اي پرداخت كه نشان خود هم مشغول ساختن رباتي براي يكي 
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از شركت هاي وزارت نفت است.

رباتي براي پاك  كردن لجن
بنزين  به جاي  كه  داخل تصميم گرفتند  در  بنزين  تحريم  از  بعد  كه  داد  توضيح  ادامه  در  آقاي صفايي پور 
و گازوئيل. اين به اصطالح بنزيني كه در دوران  الكل بنزين، از بود تركيبي كه بدهند مردم به بنزيني استاندارد
احمدي نژاد به مردم دادند، عوارض بسيار زيادي براي سالمتي مردم در پي داشت. اما براي خود شركت نفت
مي داشتند مقدار  نگاه را مايع اين كه عظيمي تانكرهاي ته در اينكه آن و ميكرد ايجاد عجيبي ضايعهي نيز
و كنند خالي را تانكرها چندي از هر ميكرد وادار را مسؤالن كه نحوي به ميشد جمع لجن و آب زيادي
مي كرد ايجاد هم زيستمحيطي مشكل يك لجنها اين كنند. تانكر وارد لجنها كردن پاك براي را كارگرهايي

چرا كه عامل ابتال به بيماري ام.اس هم بود.

مي كنم. نكته در خور اهميت اين است كه از آقاي صفايي پور خواسته  صرفنظر ماجرا اين جزئيات ذكر از من
و لجن ها را از تانكر خارج كند. صفايي پور با ذكر اين مثال نتيجه شود مخزن وارد كه بسازد رباتي تا ميشود
مي آوريم در حال سر هم كردن مختلف كشورهاي از كه مختلفي قعطات كردن مونتاژ با كه من ميگرفت
مي توانم درك كنم بهتر ميدهد انجام سادهاي كارهاي كنترل يك فرمان تحت است قرار كه هستم رباتي
و كشوري كه رباتي مثل «سگ بزرگ» را ساخته است تا ميزان عظيمي از نظر فناوري رشد كرده دانشگاهي
روي هم قرار بگيرد ارتفاع آن از ارتفاع اگر شده نوشته ربات اين براي كه برنامههايي گفت ادامه در او است.
برج ميالد بيشتر خواهد شد. خوب. من از خالل همين خاطره بود كه دريافتم او يك مخترع شناخته شده

است كه از سوي وزارت نفت براي ساختن چنين رباتي دعوت به كار مي شود. 

اختراع دوم او
مي گذارد. به گفته خودش يك روز  نمايش به را مرد اين شخصيت از ديگري جنبههاي هم او اختراع دومين
مي روند. پرسنل مربوطه با سرعت كيسه هاي خونگيري پايگاه يك به خون اهداء براي همكاران بقيه با همراه
مي كنند اما چون جمعيت اهدا كننده زياد است كارشان را با دقت وصل كنندگان اهدا رگ به را خونگيري
و كيسه اي كه به دست آقاي صفايي پور وصل بوده است ظاهرًا بيش از حد الزم از خون پر نميدهند انجام
مي شود تا از يك پزشك آشنا بپرسد كه آيا حجم يك كيسه خون گيري بايد سبب او كنجكاو ذهن ميشود.
مي دهد داخل هر كيسه توضيح او به پاسخ در پزشك پركرد؟ خرخره تا را آن ميتوان يا باشد معيني حد در
خون گيري از قبل مقداري ماده ضد انعقاد تزريق شده است. در نتيجه اگر ميزان خون گرفته از به عالوه يا
مي گيرد  نتيجه صفاييپور آقاي شد. خواهد تبديل كود به خود كيسه آن شود، بيشتر مشخص عدد يك منهاي
مي زند كه به اين ترتيب كيسه هاي خون حدس و است. رفته هدر كرده اهداء كه خوني كيسه صورت اين در
مي رود. به همين خاطر به سازمان انتقال هدر به نميشود تزريق آنها در خون استاندارد حد در كه فراواني
و به دستگاه موجود براي گرفتن خون اضافه كنند كه وقتي كند اختراع را دستگاهي ميكند پيشنهاد خون
و اگر كسي نبود كه جريان انتقال خون را مسدود كند، خود دستگاه كند اعالم رسيد مشخصي حدي به خون
و در واقع كرده اختراع را دستگاه اين فراوان زحمات با ظاهرًا دهد. انجام را كار اين خودكار صورت به
دستگاه هاي موجود خون گيري را با افزودن اين اختراع ارتقاء داده است. اين هم يكي ديگر از اختراع هاي

آقاي صفايي پور. 

مي كنم كه اين جنبه  نقل او از ديگري خاطره است. جسور و جدي كارشناس يك صفاييپور اينها، بر عالوه
از شخصيت او را نشان مي دهد.

اعتراض جمعي به يك مجمع غيراستاندارد
و طي يك سخنراني يك جانبه آنان  ميكند دعوت را كارشناسان صنايع وزارت جديد معاونان از يكي ظاهرًا
مي دهد آقاي نشان جدي واكنش وزير معاون رفتار اين عليه كه كسي تنها ميدهد. قرار نكوهش مورد را
و طي ميكند تهيه مختصر درخواست اين با طوماري سخنراني اتمام از بعد خودش، قول به است. صفاييپور
و به كارشناسان كند برگزار وزارتخانه كارشناسان همان حضور با ديگري جلسه ميخواهد وزير معاون از آن
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فرصت داده شود تا پاسخ انتقادات معاون را بدهند. اما از ميان آن همه كارشناس فقط يازده نفر اين طومار
مي آورد. به من گفت كه تصميم دارد  فراهم را صفاييپور حيرت و تعجب اسباب امر اين ميكنند. مضا را
جلوه ديگري از شخصيت هم اين بدهد. را او انتقادهاي جواب و برود وزير معاون نزد تنهايي به خودش

جالب اين همسايه.

و از جمله  كردهام صحبت فرصتي هر در آن ترويج ضرورت و رابرت دستورنامه مورد در همسايه اين با من
و هم به تعدادي از همكارانش داده بود خوانده خودش هم كه دادم او به را صفحهاي هشت آموزشي بسته

بود كه آنان نيز خوانده بودند. اين جزوه روي او و دوستانش تأثير تشويق كننده ي گذاشته است.

مدتي پيش من به آقاي صفايي پور پيشنهاد كردم كه يا با حضور تعدادي از دوستان يا همكارانش يك كارگاه 
راه بياندازيم يا به يكي از كارگاه هاي ما بيايد. او تصميم گرفت كه به يكي از كارگاه هاي ما بيايد. بعد از اين 
خاطر، ديشب به او گفتم كه  همين به كردند. استقبال نيز آنان و گذاشتم ميان در دوستان كادر با من كه بود
۲۰ فروردين است. قول و نشست بعدي اين كارگاه روز چهارشنبه كردهاند استقبال او حضور از دوستان كادر
آموزش داده شده در اجالس كادرها را همراه با قواعد گزارش او رفتن محض به كند. شركت آن در كه داد

دو صورجلسه برايش ارسال كردم. اين هم متن نامه اي كه برايش فرستادم:

جناب آقاي صفايي پور 
به پيوست چند سند مربوط به اجالس هاي كادر دوستان تقديم مي شود. 

و قواعد مطرح شده در كارگاه هاي قبلي را فرابگيرند. گزارش  درسها كه است آن مستلزم جديد افراد حضور
قواعد مطرح شده، در ۷ صفحه، قواعدي را كه در اجالس هاي قبلي درس داده شده نشان مي دهد.

و خوب است قبل از شركت در اجالس آتي يك يا دو نشست با هم  كنيد مطالعه را آن كرديد فرصت اگر
داشته باشيم تا اين قواعد را مرور كنيم.

مي شود دستور به دعوت ما منزل در فروردين ۲۰ ۱۸ روز چهارشنبه ساعت اجالس پنجم كادر دوستان رأس
من تمام فصول كتاب دستورنامه رابرت را برايتان ايميل خواهم كرد

قربانت. داود 

ايميلي هم براي آقاي خندان ارسال كرده ام. بخش اول اين ايميل به كار ما در وب  ايميل، اين ارسال از بعد
سايت كادرها دات كام مربوط مي شود. اما بخش دوم آن به دعوت از آقاي صفايي پور مربوط است.

جناب آقاي خندان
مي كنم. بديهي است كمي كه با طرز كار نرم افزار اسپيپ آشنا شويد  تشكر شما تالشهاي از خود سهم به

اختيار وب مستري به شما تفويض مي شود.

مي توانيم يك  باشند، موافق كار اين با هم دوسنان كادر اعضاي ساير ميكنيد فكر و باشيد موافق اگر حاال
و بدون ذكر نام افراد، گزارش فعاليت هاي آموزشي اين كنيم راهاندازي دوستان كادر براي اختصاصي بخش
كادر را در وب سايت كادرها دات كام منتشر كنيم. به نحوي كه ديگران با خواندن اين اسناد با روش استاندارد

تشكيل يك انجمن آشنا شوند. 

و در مورد اين پيشنهاد تصميم بيگرد. اما پيش از آن شما  شود تشكيل مجمع تا كنيم صبر ميدهم ترجيح من
و در عين حال كنيد آشنا آن عملكرد و سايت وب اين با را دوستان كادر اعضاي ايميل طريق از ميتوانيد
و هم اگر عالقمند هستند زير نظر شما با اين وب سايت كنند فكر موضوع اين به هم كه بخواهيد آنان از

آشنا شوند.

در ضمن، من با همسايه امان كه يك كارشناس صاحب نظر وزارت صنايع است در مورد حضورش در جمع 
و قبل از شركت در اجالس طي  بخواند تا گذاشتم اختيارش در هم را اسناد و كردم صحبت دوستان كادر
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يكي دو جلسه قواعد مطرح شده در اجالس هاي قبلي را به او ياد بدهم.

به اين ترتيب ما يك كادر هم در وزارت صنايع خواهيم داشت كه بذر اين ايده ها را در آنجا خواهد كاشت. 
پروفشنهاي  شبه تبديل براي تالش و وزارتخانه هر كاركنان اتيكز كد تدوين دولت، كاركنان سنديكاهاي ايجاد
آن ها تحقق براي ميتوان حاال از كه است هدفهايي از نمونه چند فقط واقعي پروفشنهاي به دولتي

برنامه ريزي كرد.

مي دانيد يكي از اصول اتيكال كاركنان دولت در آمريكا اين است كه هرگاه هر فسادي را در هر جا ديدند 
بايد آن را افشا كنند.

قربانت. داود

آن ها كار در وب سايت  محور كه داشتم فراواني مكاتبات و مكالمات خندان آقاي با گذشته روز دو يكي طي
مي تواند در كارهاي و ميگيرد فرا را سايت وب اين با كردن كار فراوان اشتياق با او است. كام دات كادرها
اجرايي به من كمك شايان توجهي بكند. در يكي از نامه هايي كه برايم ارسال كرده بود نشان دو وب سايت

را هم برايم فرستاده بود كه به فعاليت هاي آموزشي انجمن پارلمانتارين هاي آمريكا مربوط مي شد. 

ارسال دو سند از سناي دانش آموزي براي معلمان
دانشجويي  سناي  و  دبيرستانها دانشآموزي سناي عملكرد و ساختار با ميكنم سعي گاهي روها اين
دانشكده هاي آمريكا بيشتر آشنا شوم تا بتوانيم اين تجربه ها را از طريق شوراي احياي انجمن هاي اسالمي
منعكس كنم. در جريان همين جستجو ها بود كه به دو سند بسيار جالب برخورد كردم: يكي يك پاورپوينت 
و به زبان بسيار ساده دستورنامه رابرت را معرفي كرده بود. ديگري سند كه در آن صد  دانشآموزان براي كه
مي تواند انجام دهد ارايه شده بود. نكته جالب در سند اول اينكه آموزي دانش سناي كه كارهايي مورد در ايده
و نكته جالب در سند دوم اينكه هيچ نوشيد. يا خورد چيزي نبايد مجمع در كه بود شده تأكيد صراحت با
كدام از اين صد ايده شامل مداخله سنا در امورد مديريتي دبيرستان نمي شود. به توجه به اين نكات، اين دو
و آنان كه  ميكنند شركت مجامع در فعال كه آنان معلمان، كادر اعضاي تمام براي زير نامه با همراه را سند

ديگر به كارگاه نمي آيند ارسال كردم.

اعضاي محترم كادر معلمان
با سالم 

به پيوست دو سند جالب براي شما معلمان عزيز تقديم مي شود. 
و سناي  دانشآموزي سناي آمريكا متحد اياالت دانشكدههاي و دبيرستانها تمام تقريبًا ميدانيد كه همانطور

دانشجويي دارند. به سادگي مي توان اسناد مربوط به اين سناها را در اينترنت جستجو كرد

دو سندي كه به پيوست تقديم شده است به عنوان نمونه از ميان ميليون ها سند مربوط به اين سنا ها انتخاب 
شده است. 

آن ها پاور پوينتي است كه از وب سايت سناي يك دبيرستان انتخاب شده است كه در آن برخي از  از يكي
قواعد دستورنامه رابرت به زبان ساده به دانش آموزان معرفي شده است.

سند دوم يك فايل ووردي است كه در آن يك صد ايده در مورد عملكرد سنا هاي دانش آموزي در آن مطرح 
شده است. نكته جالب توجه اين است كه حتي يك مورد از اين ايده ها شامل مداخله در مديريت دبيرستان 

نمي شود. 

مي رود معلماني كه به زبان انگليسي آشنا هستند نسبت به معرفي  انتظار و است انگليسي زبان به سند دو اين
اين دو سند به ساير همكاران تالش كنند.
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مي شوند التحصيل فارغ دبيرستان از وقتي آموزان دانش تمام تقريبًا كه ميشويد متوجه سند اين در تأمل با
يك پا پارلمانتارين شده اند.

با احترام 
داود حسيني 

و از آن استقبال كرده اند: يكي خانم اربابي  دادهاند جواب نامه اين به معلمان كادر اعضاي از نفر دو كنون تا
و يكي هم خانم جوانمردي.

دهم، دارم كاري  مي كنم تا  خاتمه معلمان سازمان با مسأجري و موجري رابطهي به دارم تصميم كه آنجا از
و مستأجري به حالت مورد قبول ديگري ارتقاء يابد چقدر به نفع موجري حالت از رابطه اگر دريابند معلمان

معلمان و به نفع دانش آموزان خواهد شد.
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دوشنبه ۴ فروردين ۱۳۹۳
مي كردم براي امروز مطلبي براي نوشتن نخواهم داشت. هيچ اتفاق خاصي كه به جنبش كادرها  فكر ديشب
مربوط باشد رخ نداده بود. اما حدود ساعت ۹ شب بود كه صداي زنگ در بلند شد: آقاي حالج بود؛ يكي
مي كند. خيلي تعجب كردم. اما  كار اسالمي شوراي مجلس پژوهشهاي مركز در كه دوستان كادر اعضاي از
و چون شماره تلفني از من نداشته است آمده عيدديدني براي شدم متوجه كرديم روبوسي و شد، وارد وقتي
و هستم من ببيند تا آمده و كرده پارك بهجتآباد پارك نزديك كريمخان، خيابان در را خود ماشين است،
۶ - ۵ و پسر همسر با همراه بعد، دقيقه چند و رفت او شدم. خوشحال واقعًا نه؟ يا كنم ميزباني ميتوانم
و حدود دو ساعتي با هم در مورد موضوع هاي مختلفي گپ زديم. من فقط آن بخش برگشت دوباره سالهاش

از صحبت ها را كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به جنبش كادرها مربوط مي شود نقل مي كنم.

اشتياق فراوان
و عالقه فوق العاده زياد همسرش به كارگاه  اشتياق از حالج آقاي همسر گفتگوها، مرحلهي نخستين همان در
و خود آقاي كرد. صبحبت تعجب و حيرت كلي با باشم)، من (كه كارگاه اين مربي و رابرت دستورنامه و
۲۰ فروردين برسد تا حالج در تأييد اين همه عالقه تأكيد كرد تنها آرزويش اين است كه هرچه زودتر روز
و اشتياق اسباب حيرت است. خوشحالم كه  عالقه همه اين هم من خود براي كند. شركت كارگاه در بتواند
. .» واقعًا فكر نيستم. نفر يك من فقط اما خيالبافم، بگي است «ممكن كن»، «تصور ترانه در لنون جان بقول

اجتماعي  ي عميقي با اين سرعت و در اين سطح در ايران توسعه يافته باشد. فرهنگي جنبش هيچ نميكنم

دعوت از يك دوست جديد
و او هم قبول  شود ملحق دوستان كادر به تا كرده دعوت دوستانش از يكي از داد توضيح ادامه در حالج آقاي
و كارگاه هاي آموزشي در برنامهها انواع برگزاري مسؤل كه داد توضيح دوست اين توصيف در است. كرده

يك مؤسسه آموزش مديريت است (اسم اين مؤسسه را گفت اما من فراموش كردم).

در ادامه من هم توضيح دادم كه از يكي از همسايگان كه كارشناس برجسته اي در وزارت صنايع است دعوت 
و او هم قبول كرده است. بعد براي معرفي توانمند هاي آقاي صفايي پور  شود ملحق دوستان كادر به تا كردهام

چند خاطره از او تعريف كردم.

شرط دعوت
كار مانده از اجالس قبلي كادر دوستان بررسي پيشنهاد آقاي خندان در خصوص روش دعوت از اعضاي 
و در جريان تصويب آئين نامه  شود موكول بعد جلسه به پيشنهاد اين بررسي شد قرار است. گروه به جديد
مي كنم چند جلسه مقدماتي الزم فكر حاال اما بگيرد. قرار بررسي مورد عضويت شرايط بررسي ذيل و گروه
است تا گروه مهارت هاي الزم را براي تصويب مواد آئين نامه كسب كند. به همين خاطر در نظر دارم از گروه
بخواهم تا زمان تصويب شرايط عضويت، به طور موقت هر فرد متعهد شود مسؤليت آموزش قواعد تدريس 
و تضمين كند كه عضو  دهد آموزش وي به گروه اجالس در جديد عضو حضور زمان تا را گروه در شده
جديد آن قواعد را فرا گرفته است. آقاي حالج ابتدا فكر كرد منظور من اين است كه هر فرد عضو جديد را
به من معرفي كند تا طي يكي دو جلسه قواعد درس داده شده را به او آموزش بدهم. اما من در پاسخ گفتم: 
مي كند مسؤليت دارد قواعد  دعوت اجالس در حظور براي و ميداند مناسب را جديدي فرد كه عضو هر نه،
مي كند تا اعضاي فعلي نيز قواعد را يك بار مرور كنند. آقاي كمك روش اين بدهد. ياد او به را شده تدريس
و خودم نيز به كنم اعالم اعضاء تمام به ايميل يك طي را تصميم اين گرفتم تصميم من و كرد قبول جالح

آقاي صفايي پور بگويم.

ممنوعيت خوردن و آشاميدن
يكي ديگر از محورهاي گفتگو به دو سندي ارتباط داشت كه من در خصوص سناي دانش آموزي دانلود كرده 
و معلمان فرستاده بود. آقاي خندان اين سند ها را براي آقاي حالج هم فرستاده بود.  خندان آقاي براي و بودم
اساليد هاي يك پاروپوينت كه در آن قواعد دستورنامه رابرت به زبان بسيار ساده به از من با اشاره به يكي
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مي شد كه آيا سؤال من از وقتي قبًال كه كردم نشان خاطر بود، شده داده آموزش دبيرستان يك دانشآموزان
مي گفتم: دستورنامه رابرت در اين زمينه پاسخ در من نوشيد؟ يا خورد چيزي ميشود تصميمگيري مجامع در
معموًال تمايل به ايجاد روابط كه نيز جمع بگيرد. تصميم زمينه اين در بايد جمع خود نتيجه در است، ساكت
و نوشيدن ضمن مجمع مخالفتي نمي كرد. اما در يكي از خوردن با پروفشنال، روابط ايجاد تا دارد دوستانه
و آشاميدن در مجمع به عنوان يكي از اصولي اوليه اي كه نشانه خوردن ممنوعيت پوينت پاور اين اساليدهاي
و هم آقاي حالج نتيجه گرفتيم كه من هم نكته، اين به استناد با است. شده ذكر است مجمع بودن پروفشنال
و خوردن قبح كه معناست اين به شده سكوت مورد اين در رابرت دستورنامه كتاب در اگر صورت اين در
نوشيدن در مجامع چنان عرفي است كه نيازي به ذكر آن احساس نشده است. تصميم دارم در هر مجمعي اين

نكته را خاطر نشان كنم تا خورد و نوشيدن طي يك مجمع يك عمل غيرپروفشنال تلقي شود. 

۱۲ استان كشور بيابان شدن
در ادامه گفتگو نتوانستم از اندوه عميق خود از خواندن خبري در وب سايت فارسي بي.بي.سي مبني بر بياباني 
گپ ها، ضمن بيان اين خبر به تشريح  اين ادامهي در كنم. خودداري آينده سال ۴۰ ۱۲ استان كشور طي شدن
و خصوصيت پرداختم افغانستان غربي شمال تا خاورميانه و آفريقا شمال منطقه جغرافيايي خاص وضعيت
و تأكيد كردم كه اين مسأله تنها مسأله اي است كه پاك مأيوسم كردم تشريح را منطقه اين ذاتي كويرزائي
مي كند چون هيچ راه حلي براي آن به نظرم نمي رسد. بعد به آخرين روزنه اميدم اشاره كردم: اينكه از حاشيه
و كشاورزي صنعتي با آبياري دريا آب كردن شيرين بر مبتني جديد زندگي نوعي عمان درياي و فارسي خليج
و نم كند رشد عمان درياي و فارس خليج شمالي حاشيه از جديدي ايران مرور به و شود شروع قطرهاي
و در سازمان حفاظت از محيط بود روشنانديش بسيار زني كه حالج آقاي همسر خوشبختانه، بيايد. باال نم

زيست كار مي كرد به اين مباحث عالقه نشان داد و گفتگوي ما بسيار جالب و مؤثر بود.

عيدي را فراموش نكن
مي دانستم جز يكي دو هزار  بدهم؟ چه عيدي حالج آقاي پسر به كه بودم فكر اين به عيدديدني اين طول در
و براي گرفتن بگذارم تنها را مهمانان نميتوانستم هم شب موقع آن و ندارم بساط در پولي نقد، پول تومان
- در دفتر داد هديه او به ميشد كه كتابي چند جز به - ديگري چيز هيچ كنم. مراجعه بانك عابر به پول
وجود نداشت كه بشود به او هديه داد. پسر آقاي حالج هم به نظرم هنوز يه سني نرسيده بود كه بشود به او
كتاب هديه داد. به هر حال، تصميم گرفتم در نخستين نشست آتي كادر دوستان مبلغي پول در پاكت بگذارم 

و به عنوان عيدي براي آرش بفرستم. 

كارهاي متفرقه
مي كنند اما شايد خيلي  پيدا ارتباط كادرها جنبش با كه شد انجام ديگري متفرقهي كارهاي پريروز و ديروز

مهم نباشند. به همين خاطر فهرست وار به آن ها اشاره مي كنم:
و ضمن تشكر به او گفتم كه ضايع بدخيم  فرستادم كايروپراتيك انجمن رئيس صباغ دكتر براي ايميلي .۱

نيست و حاال آمادگي دارم كه به انجمن تحت رياست او قواعد دستورنامه را آموزش بدهم.
و خانم ايزديان  اربابي خانم هاشمي، عليرضا حداديان، هادي سحابي، حامد راد، سياسي علي مانند افرادي .۲
و عده اي ديگر كه نامشان را در خاطر ندارم با ايميل يا پيامك سال نو را تبريك گفته بودند جوانمردي خانم و

كه به تمام آنان با يك كلمه ممنون يا قربانت جواب دادم.
آن ها را  بكنم اگر كه كرد خواهم ارسال معلمان كادر و دوستان كادر اعضاي به نامهاي امروز ميكنم فكر .۳

در يادداشت فردا مي آورم.
۴. آقاي صفايي پور نيز هنوز پاسخ ايميل را نداده است. شايد تلفني به او يادآوري كنم. 

و  كم دستورنامه كتاب غلطگيري و اسپيپ نرمافزار آموزش براي خندان آقاي و من فني همكاريهاي .۵
. . بيش ادامه دارد.

و ادامه كار آماده سازي كتاب دستورنامه  اينديزاين نرمافزار «كمك» خواندن من روزانه كارهاي از يكي .۶
رابرت است.
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سه شنبه ۵ فروردين ۱۳۹۲
ديروز متن زير را به عنوان يادآوري براي اعضاي كادر معلمان ارسال كردم:

عضاي محترم كادر معلمان
سالم

 ۱۶ ۹۳ رأس ساعت مي كند نخستين اجالس سال يادآوري احترام با نو، سال فرارسيدن دوباره تبريك ضمن
و جلسه با هر تعداد از اعضاي حاضر نصاب خواهد شد خواهد دستور به دعوت فروردين ۶ روز چهارشنبه

از ساعت مقرر در دفتر  از همين رو تقاضا دارد دقايقي زودتر  قانوني خواهد بود.  و تصميم هايش  داشت
كادرها حضور يابيد.

و با تصويب مواد ديگري از  ميشود شروع آنان ترويجي فعاليتهاي از اعضا گزارش با جلسه معمول، طبق
آئين  نامه انجمن در دست تأسيس ادامه مي يابد.

مي دهد كه در اجالس آتي پيشنهاد انحالل گروه را مطرح خواهد كرد. تصويب اين قبلي اخطار اينجانب
پيشنهاد مستلزم موافقت دوسوم آراء مأخوذه خواهد بود.

داليل اين پيشنهاد و راه حل جايگزين در مجمع ارايه خواهد شد.
تقاضا دارد آئين نامه هاي تقديمي را همراه داشته باشيد.

با احترام
دبير (منشي) موقت 
داود حسيني

اين نامه را هم امروز براي اعضاي كادر دوستان ارسال كردم: 

اعضاي محترم كادر دوستان
با سالم و تبريك سال نو

در  كارگاه  در  افراد جديد  براي حضور  تعيين شرايطي  به  مبني  آقاي خندان  پيشنهاد  مي دانيد  كه همانطور
۲۰ فروردين برگزار مي شود در دستور قرار خواهد گرفت. نشست آتي كه روز

ايام نوروز دوست جديدي را به كارگاه  مي خواستم درخواست كنم اگر در  پيشنهاد اين نهايي تصويب تا
مي كنيد خودتان قواعد آموزش داده شده در اجالس هاي قبلي را كه در يك سند ۷ صفحه اي بار ديگر دعوت
به پيوست تقديم شده است به وي آموزش دهيد.اگر در توضيح اين قواعد با مشكلي مواجه شديد، عالوه بر

مي توانيد در هر زمان كه مناسب دانستيد، از من بپرسيد. در خدمت خواهم بود.  مراجعه به متن كتاب،
غير از ايميل،  اين ها هم تلفن هاي من است:

۸۸۹۱۱۰۱۷
۰۹۳۵۶۵۲۸۶۱۱

قربان شما. داود

و نيز تجربه خودم  كرد مطرح نوروزي بازديد در كه حالج آقاي تجربه به توجه با خصوص به را نامه اين
مي كنم پيشنهاد آقاي خندان نيز با اصالحاتي با همين مضمون به فكر نوشتم. صفاييپور آقاي از دعوت در

تصويب برسد.

شكستن تصميم
و سراغ آموزش نرم افزارهاي جديد  بردارم بازيگوشي از دست كتاب سازي آماده خاتمه تا بودم گرفته تصميم
يك نروم. اما ديروز نامه اي به زبان انگليسي از يك كارشناس نرم افزار به دستم رسيد. به نظرم طي نامه اي به
مي گردند، از آنان خواسته بودم كه  نرمافزار دنبال كه بود كساني به مشاوره دادن تخصصش كه سايت وب
من را راهنمايي كنند. اين مشاور در نامه كوتاهش از من خواسته است كه اطالعات بيشتري در مورد نرم افزار
مورد نياز خودم براي راه اندازي دوره هاي آموزش اينترنتي به او بدهم. به وب سايشتان مراجعه كردم. هزاران 
هزار نرم افزار را معرفي كرده اند. البته در بخش نظام مديريت محتوا نامي از اسپيپ نبود. حاال بايد به اين نامه 
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و جستجوي نرم افزار مناسب راه اندازي دوره هاي آموزش دستورنامه رابرت را كه به بدهم جواب انگليسي
بعد از انتشار كتاب موكول كرده بودم از سر بگيرم.

اين ديزان را يك بار ديگر مرور  اين روزها، غير از مطالعه مقاالت پراكنده در مورد اخبار روز دنيا، دارم «كمك»
مي كنم تا بار ديگر صفحه آرايي كتاب اصلي را دست بگيرم. تا تكليفم با آقاي سعيد اردهالي در مورد روش 

نمونه خواني نهايي نشود به كتاب دست نخواهم رد. و غلطگيري

تصميم به گفتگو با دو بزرگ خانواده
و عمو اصغر در پيشوا بزنم.  امينآباد در امراهللا عمو به سري نوروز ايان در كه گرفتهام تصميم روزها اين
و خودم را براي بزنم گپ آنان با قديم روستاهاي در اقتصادي اجتماعي روابط مورد در كه است فرصتي

نوشتن كتاب جمهور دهاتيان آماده تر سازم.

خودم را براي ميزباني از كادر معلمان كه فردا خواهند آمد آماده مي كنم. . . 
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پنجشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۳
۹۳ شركت كردند: خانم ها  سال ديروز به دليل تعطيالت نوروزي فقط ۵ نفر از معلمان در نخستين اجالس
و هاشمي. با خودم شش نفر شديم كه با توجه به تعطيالت نوروز  كاكازاده آزادگان، آقايان و رئيسي، و اربابي

و مسافرت اكثر اعضاي كادر معلمان به شهرستان ها حضور اين تعداد عضو قابل قبول بود.

و براي اعضاي كادر معلمان فرستادم. متن آن حاوي نكات  كردم تهيه را صورتجلسهاي آنان رفتن از بعد
و در ادامه به نكاتي كه در صورتجلسه ميشود نقل عينًا آن متن شد. مطرح جلسه اين در كه است مهمي

نيامده خواهم پرداخت:

صورتجلسه هيجدهمين اجالس كارگاه معلمان
چهاشبنه ۶ فروردين ۱۳۹۳

حضور با ۱۳۹۳ فروردين ۶ چهارشنبه روز معل�ن كادر اجالس هيجدهم 
و رئييس، (۲ ،Ôاربا (۱ خانمها: الف:

تعداد مجمع، نصاب كه آنجا از و شد دستور به دعوت موقت دب. اينجانب (۶ و ۵)هاشمي ، ۴)كاكازاده آزادگان، (۳ آقايان: ب.
شد. اعالم جلسه رسميت است، زمان هر در حارضان

• نكات آموزشي
سند عنوان  به كه را رابرت» «دستورنامه پاورپوينت از ۳۷ ش�ره اساليد پرينت موقت دب. جلسه ابتداي در
نشان حارضان به بود، كرده ارسال معل�ن كادر اعضاي براي متحده اياالت دب.ستانهاي از ي@ سناي آموزيش

است. پروفشناليسم» «ارتقاي اساليد اين عنوان داد.
و قضا طب، دين، كه ساخت نشان خاطر و كرد تعريف را پروفشن و بيزينس ب  تفاوت ابتدا در موقت دب.
بلند صداي  با بايد ميآمد در پروفشنها اين عضويت به كه فردي هر و هستند Lباستا پروفشن چهار تربيت،
نيز پروفشن  هر اتيكز كد ميكرد. اعالم پروفشن آن اخالقي) (منشور اتيكز كد رعايت به نسبت را خود تعهد
خود، پروفشنال فعاليت انجام جريان در مكلفند پروفشن اعضاء كه است رفتاري استانداردهاي از مجموعهاي
پروفشن يك اعضاي از يك هيچ كه است اين تضم  پروفشن هر اتيكز كد اصيل هدف كنند. رعايت را آنها

كند. مخدوش را پروفشن آن اعضاي به مردم جانبه يك اعت�د كه نشود تخلفي مرتكب
ارتقاء براي دارند وظيقه چرا و ميدانند پروفشن را خود نيز پارملانتارينها چرا داد توضيح ادامه در موقت دب.

كنند. تالش پروفشن اين پروفشناليسم
نكته نخست   كرد. اشاره بود شده ذكر پروفشناليسم ارتقاي براي ۳۷ ش�ره اساليد در كه نكتهاي ۵ به سپس وي

بياشاميد». يا بخوريد چيزي نبايد نشست يك جريان «در كه ميكند تأكيد
در آشاميدن و خوردن ممنوعيت خصوص در رابرت دستورنامه هرچند گرفت، نتيجه ميتوان سند اين استناد به

^يشود. احساس آن ذكر به نيازي كه است بديهي آنقدر امر اين اما، است، ساكت نشست يك جريان
خوردن ممنوعيت خصوص در تصميم است، ساكت مورد اين در رابرت دستورنامه كه دليل اين به و همه، اين با

برسيد. مجمع تصويب به خاص دستورنامك يك عنوان به بايد نشست يك جريان در آشاميدن و

مصوبات: •
رئيس جلسه با عنوان به آزادگان آقاي معريف بر مبني موقت رئيس پيشنهاد اعضا، ترويجي فعاليتهاي گزارش است�ع از بعد
رشح زير به را عضويت خصوص در آئ نامه III آئ  نامه ماده پيشنويس تدوين كميته مخرب سپس شد. تصويب عمومي اج�ع

قرائت كرد:

بود. خواهد نفر بخش ۱- حداکi اعضاء انجمن ۱۰۰
بخش ۲- انجمن دارای سه نوع عضو مي باشد.

           الف) فعال          ب) افتخاری      ج)  حامی
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بخش ۳- اعضای اوليه (فعال) انجمن، ه�ن مؤسس� می باشند.
آراء  اکÉيت با انجمن تصويب و ديگر عضو ح�يت و اعضاء از يکی معرفی با جديد(فعال) عضو -۴ بخش

ميشود. انتخاب مٌاخوذه
آراء سوم دو با انجمن تصويب و ديگر عضو ح�يت و اعضاء از يکی پيشنهاد با افتخاری عضو -۵ بخش

حق  بدون  ولی ندارد سمت احراز حق و ðیپردازد عضويت حق افتخاری عضو میشود. انتخاب مٌاخوذه
ðا يد. می تواند در جلسات انجمن رشکت رٌای

و ðوده رشکت .... و عمومی دعوتهای آموزشی، کالسهای در که است فردی حامی، عضو -۶ بخش
هيٌات به عضوت درخواست باشد. ðوده نيز عضويت درخواست انجمن، خطمشیهای از ح�یت ضمن
عضو يت حق  حامی  عضو  می باشد.  کافی عضويت جهت اجرايی هيٌات موافقت و میشود داده اجرايی

ðی پردازد و حق رشکت در جلسات انجمن را نخواهد داشت.
که است  هزارتومان  ۲۰ ماهيانه و  میباشد تومان هزار ۵۰ ورودی حق عضويت، حق و ورودی حق -۷ بخش

رشوع هر فصل دريافت می گردد. در و محاسبه ساالنه صورت به
شد: خواهد تصميمگ1ی و مطرح انجمن جلسه در زير سهگانه حالتهای در انجمن اعضای استعفای -۸ بخش

مورد نظر عضو کتبی درخواست الف)
ب) نپرداخ9 حق عضويت اعضای فعال در زمان مقرر با اعالم دب1 انجمن

ج) غيبت اعضای فعال در سه جلسه متوالی با پنج جلسه متناوب در طول يکسال با اعالم دب1 انجمن.
قرار  انجمن کار دستور در اخراج موضوع ديگر، عضو ح�يت و عضو يک درخواست با اخراج، -۹ بخش

آي� نامه ای خواهد بود که به تصويب انجمن برسد. مطابق اخراج روند ميگ1د.

طريق از  اصالح  پيشنهاد پايان در و كرد صحبت مخالف عنوان به حسيني داود ،III ماده  قرائت  از بعد
جايگزين زير را ارايه داد:

بود. خواهد نفر ۵۰ Éعضويت. تعداد اعضاء اين انجمن حداكÉبخش ۱. حداك
انجمن  هدف  تحقق  براي  بخواهد و باشد عالقمند انجمن هدف به كه فردي هر عضويت. صالحيت .۲ بخش

تالش كند، شايستة عضويت خواهد بود.
آزمون در كه شود انجمن عضو ميتواند رشطي به عضويت شايسته فرد هر عضويت: رشايط .۳ بخش

مي كند رشكت كرده و ðره قبويل كسب كند. برگزار رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي كه Lمقدما
سوي از بايد باشد داشته را الزم رشايط و شايستگي كه عضويت به عالقمند فرد هر پذيرش: رويه .۳ بخش
دستورنامه آموزش كارگاه از را Lمقدما مرحله آزمون در قبويل ðره (كه انجمن مؤسس اعضاء از نفر دو
در را  معرف دو نام و عضويت تقاضاي انجمن دب1 شود. معريف انجمن دب1 به كردهاند) كسب رابرت
عضويت به  مأخوذه  آراء دوسوم مثبت رأي با متقايض فرد كرد. خواهد اعالم انجمن عادي نشست نخست�
پرداخت با باشد، شده پديرفته انجمن عضو عنوان به ترتيب اين به كه شخيص شد. خواهد پذيرفته انجمن

ورودي ساالنه به عنوان عضو انجمن اعالم خواهد شد. و عضويت حق
----- ساالنه  عضويت  حق  بود.  خواهد تومان ----- ورودي حق عضويت. حق و ورودي حق .۳ بخش

خزانه دار  شود. پرداخت بايد سال هر ----- از پيش يا است پرداخت قابل پيش از كه بود، خواهد تومان
پرداخت را خود عضويت حق بعد طي------- كه Uكسا و داد، خواهد تذكر بدهكاران به بعد ماه -----

نكنند به طور خود به خودي عضويتشان از اين انجمن لغو خواهد شد.
به  را  خود مكتوب استعفاءنامه باشد، انجمن از استغفاء به مايل كه عضوي هر عضويت. از استغفا .۴ بخش
عضوي هيچ استعفاء داد. خواهد ارايه اجرايي هيأت به اقدام براي را استعفاءنامه نيز او كرد، خواهد تقديم دب1

پذيرفته نخواهد شد مگر آنكه حق عضويت هاي خود را پرداخت كرده باشد.

كرد اما به دليل  صحن كسب ثانويه اصالح طرح براي Zاربا خانم جايگزيني، پيشنهاد مخالف عنون به رئييس خانم صحبت از بعد
موكول شد. Lآ اجالس به وي صحبت ادامه جلسه ختم

• ختم جلسه
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۱۸ خا�ه يافت. جلسه ساعت

• جلسه بعدي
خواهد دستور به دعوت هميشگي محل در ۱۳۹۳ ماه ارديبهشت ۳ چهارشنبه روز ۱۶ ساعت گروه بعدي جلسه

يابند. حضور محل در زودتر دقايقي ميشود تقاضا محرتم اعضاي از شد.
با احترام
دبير موقت داود حسيني 
چهارشنبه ۶ فروردين ۱۳۹۳

ميدهد، با اين همه، در اين نشست  نشان را جلسه اين در شده مطرح نكات كلي خطوط فوق دستورجلسه
نكات مهم ديگري هم مطرح شد كه در ين سند نيامده آمد براي آينده جنبش كادرها اهميت دارد. من در

ادامه به اين نكات اشاره مي كنم:

سوء استفاده پارلمانتارين ها از قدرت 
و تفاوت آن با بيزينس روي اين نكته تأكيد كردم وقتي كسي دستورنامه رابرت را  پروفشن تعريف جريان در
مي تواند از اين قدرت خود هنگام رياست جلسه شود، تبديل حرفهاي پارلمانتارين يك به و يادبگيرد خوب
و در يك انجمن اجندا يا برنامه شخصي خودش را پيش ببرد. در حاليكه اعضاي آن انجمن كند سوءاستفاده
بي طرف ظاهر حال همه در و كند اداره گروه آن مصوب دستورنامه طبق را انجمن كه كردهاند اعتماد او به
و از قدرت خود در جهت پيش بردن برنامه شخصي خود اجتناب ورزد. در ادامه توضيح كند حفظ را خودش
و من ميكنند سوءاستفادههايي چنين خود قدرت از پارلمانتارينها از برخي نيز آمريكا در حتي كه دادم
و همانجا پيشنهاد شده است كه راه جلوگيري از سوءاستفاده خواندهام سايتها از برخي در را مطلب اين

پارلمانتارين ها اين است كه تعداد هرچه بيشتري از مردم با قواعد قانون پارلمان بهتر و بيشتر آشنا شوند.

اما بر خالف ساير  مي دانند.  پروفشن را خودشان پارلمانتارينها چرا گفتم كه بود توضيحها همين پي در
پروفشن ها قانون اين پروفشن در كنگره هاي ايالتي به تصويب نرسيده است. در اين زمينه توضيح دادم كه هر
و طبق همان قانون فرماندار ايالت اعضاي بورد يك پروفشن را  دارد را خودش اختصاصي قانون پروفشن
و دولت سياسي هرگز باشد داشته اكثريت پروفشنال بورد يك در نبايد حزبي هيچ اعضاي و ميكند انتخاب
مي شود. اداره بورد همان سوي از پروفشنال مسائل تمام و نميكند مداخله پروفشن آن پروفشنال امور در
اما پروفشن پارلمانتارين ها مسؤليت آموزش مردم نسبت به قانون پارلمان را بر عهده دارند كه بر اساس آن
مي گيرد در نتيجه، منطقي است كه بر خالف ساير پروفشن ها، تحت قانون مصوب  شكل حكومت و مجلس

پارلمان قرار نگيرند بلكه باالي قانون پارلمان باقي بمانند.

بعد از اين توضيح ها بود كه نتيجه گرفتم تمام تالش من اين است كه ما از پارلمانتارين هايي كه قرار است 
و حسابي ايجاد كنيم به نحوي كه تمام اعضاي پروفشن سوگند بخورند  درست پروفشن يك بدهيم آموزش
و هر عضوي كه كد اتيكز خود را رعايت نكرد، طي يك رسيدگي باشند پايبند پروفشن اين اتيكز كد به كه
و پروانه اش ابطال گردد. اين تالش به خصوص دركشور جهان سومي كه شود اخراج پروفشن از منصفانه

تاريخ اش استبدادي بوده است اهميت بيشتري مي يابد. سرتاسر

مي كنم در برخي از رهبران احساس كه است سكتاريسمي با مبارزه براي تالش توضيحها اين از هدفم راستش
و جداگانه به آموزش قواعد مستقل صورت به كه دارند تمايل آن اساس بر و دارد وجود معلمان سازمان
و قانوني طبيعي حق را اين اينكه ضمن من بپردازند. دانشآموزان به و خودشان اعضاي به رابرت دستورنامه
مي دانم كه هر قرائتي از قانون پارلمان را ترويج كنند، اما تمايل دارم ديگري سازمان هر يا و معلمان سازمان
و كنند تدوين اتيكز كد يك هم با همه و بيايند هم گرد سقف يك زير پارلمانتارينها تمام ميكنم تالش و
بپردازند. پروفشن اين در پروفشناليسم ارتقاي به مداوم صورت به طريق اين از و بسازند پروفشنال بورد يك

او از سوءاستفاده احتمالي و يا بدفهمي از قانون پارلمان حتي المقدور جلوگيري كنند.
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گزارش فعاليت هاي ترويجي
در جريان گزارش فعاليت هاي ترويجي تقريبًا تمام اعضاي گفتند كار خاصي نكرده اند. فقط آقاي هاشمي 
به وب سايت «توانا» اشاره كرد كه يك وب سايت آموزشي است كه به ترويج دموكراسي در كشور مشغول 
و از اين بابت كه اين وب سايت كه مدعي ترويج دموكراسي  بود كرده نگاه را سايت وب مطالب او است.
است چرا قواعد دموكراسي را ترويج نمي كند تعجب كرده است. در گزارش خود توضيح داد كه تصميم
داشته يا دارد تا اين نكته را به مسؤالن وب سايت گزارش كند. من در ادامه توضيح دادم كه يكي از مسؤالن 
بخش فارسي اين وب سايت يكي از بچه هاي قديمي دفتر تحكيم وحدت به اسم عطري است كه به خارج 
و كتاب درسي اين گروه را نيز خوانده ام. به نظرم، از نظر فرهنگي الزم است نكاتي كه در آن كتاب آمده  رفت
در ميان يك جامعه ترويج شود تا دموكراسي در آن كشور شكل بگيرد. در نتيجه اين طور جمع بندي كردم

كه هم آن مطالب و هم اين قواعد مكمل يكديگر هستند. 

گزارش فعاليت هاي خودم
و كلي  بود پر بسيار جهت اين از دستم من بودند، نكرده خاصي ترويجي فعاليت كه اعضاي ساير برخالف
مي كردم دنبال هم را هدف اين ترويجي فعاليتهاي گزارش ارايه از غير اما كردم. سخنپراكني زمينه اين در
كه نشان داهم چطور همه ما بايد در فكر ساختن يك پروقشن باشيم. يعني تمام كساني كه اين قواعد را
مي گيرند متعهد شوند كه به كد اتيكز اين پروفشن كه خودشان خواهند نوشت پايبند خواهند بود. بعد  فرا
و متعهد ترين افرادي كه بهترين از بورد اين و بگيرد شكل بايد بورد يك كار اين تحقق براي كه دادم توضيح
و به اصول آن پايبند هستند تشكيل خواهد شد يادگرفتهاند خوب را قواعد اين و گذراندهاند را دورهها اين
و غيره عضو چنين بوردي خواهند بود. اين، هدف نهايي من از نقيئي خانم و مرد و هاشمي مثل افرادي و
ارايه گزارش فعاليت هاي ترويجي بود اما خود اين فعاليت ها را در قسمت هاي ديگر اين سلسله يادداشت ها
ضبط كرده ام. از جمله، دعوت از يك كارشناس در وزارت صنايع، يا تالش براي راه اندازي دوره هاي آموزش 
اينترنتي، يا تالش براي تدوين كتاب هاي درسي مختلف براي مخاطبان مختلف، يا روند تدوين كد اتيكز در 
و نيز تصويب اين پيشنهاد كه اداره كل مصوبات شوراي شهر از مشاوره هاي مدير دفتر  تهران شهر شوراي
و تالش براي آموزش كار كردن مجلس كميسيونهاي دبيران به قواعد اين آموزش نيز و كند استفاده كادرها

با وب سايت كاردها دات كام،  و غيره.

ضعف مفرط در تدوين يك اساسنامه ساده
نقيئي، اربابي  خانمها و مرد هاشمي، آقايان جمله از اساسنامه، تدوين كميته اعضاي كه بودهام اين شاهد من
- در ماده III آئين نامه اما بنويسند. معقول آئيننامهي يك تا بردند كار به را خودشان تالش تمام رئيسي و
و حق عضويت انواع از مانع و جامع تعريف يك ارايه از حتي است، پرداخته عضويت به كه آنان پيشنهادي
و خانم رئسي دقت كردم. اربابي خانم ذهني كار روش به ديروز بودهاند. ناتوان اعضا از دسته هر تكليف و
استدالل مسائل ساده اي مثل نحوه ي تدوين ضوابطي براي تخصيص در اربابي خانم مثل فردي كه شدم متوجه
و تالش وسيعي نيت حسن رغم به رئيسي، خانم يا است، ناتوان نيازمند بيماران به پزشكي محدود امكانات
مي برد، گاهي در فهم برخي انتقادهاي اساسي به تعريف نادرستي كار به دستورنامه آموزش و فهم براي كه
و كوشا ترين اعضاي بهترين از اينها تازه است. ناتوان است، آمده پيشنهادي آئيننامه در عضويت انواع از
مي كنم، سطح كارگاه ها را بسيار باالتر از آنچه كه در واقع احساس گاهي دليل همين به هستند. معلمان كادر

هست، فرض كرده بودم.

عدم طرح پيشنهاد انحالل گروه
در جلسه ديروز پيشنهاد انحالل گروه را مطرح نكردم. يك دليل اصلي من اين بود كه خودم با قواعد ناظر 
و قواعد آن را براي جمع هم آموزش  نيستم آشنا خوبي به مصوب دستورنامه از خارج پيشنهادي طرح بر
و براي جمع هم توضيح بگيرم ياد خوبي به را قواعد اين خودم كه بعد جلسه براي گذاشتم اين بر بنا ندادهام.
- كه معلمان سازمان دبير هاشمي آقاي براي مختصر صورت به را دليلم جلسه حاشيه در همه، اين با بدهم.
و گفتم: اين كارگاه مركب از دو گروه دادم توضيح - است مجموعه اين فرد هوشترين با و عاقلرين انصافًا
و هستم بوده شاهد من نيستند. سازمان اين عضو كه عدهاي و هستند معلمان سازمان عضو كه است:عدهاي
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و به ساير اعضاي بگيرند فرا را قواعد اين دارند تمايل جدًا معلمان سازمان اعضاي از عده اين چطور كه
و بعد هم به دانش آموزان دبيرستان ها آموزش بدهند. خوب. اين بزرگترين بدهند آموزش هم معلمان سازمان
و مرد بتوانند با قرائت متن كتاب آن را در هاشمي مثل افرادي وقتي و است رابرت دستورنامه براي شانس
نيازي به شركت جداگانه در كارگاه و ديگر  است شده محقق هدف اين بدهند، آموزش ديگران به عمل
مي توانند در كارگاه هاي ديگري كه در دفتر كادرها نيستند معلمان سازمان عضو كه هم اعضاي بقيه ندارند.

برگزار مي شود شركت كنند.

مي شود كه گروه ها  خوشحال حقيقتًا و قلبًا من زد. لبخند و داد گوش فقط هاشمي دادم، را توضيحها اين وقتي
و انجمن هاي بسيار زيادي در كشور به اين قواعد توجه نشان دهند. اما تالش من اين است كه با دعوت از
بهترين اين افراد، يك سازمان پروفشنال ايجاد كنيم كه هدفش ارتقاي پروفشناليسم در اين پروفشن باشد.

ظاهرًا افرادي مثل هاشمي و مرد هنوز به اين ضرورت نرسيده اند. 

يك خصوصيت هاشمي به عنوان دبير
مي شوند. وقتي در مورد پاورپوينت سناي يكي از  كشف مرور به كه دارد جالبي خصوصيتهاي هاشمي آقاي
دبيرستان هاي آمريكا كه براي اعضاي كادر معلمان ارسال كردم صحبت به ميان آمد به من گفت كه از پسرش
مي خواهد چند  تير اين با گفت دانشجوست. پسرش كند. ترجمه فارسي به را اساليدها متن تا است خواسته
هدف را بزند. از جمله پسرش را به صورت غيرمستقيم درگير اين قضيه كند. بعد گفت كه يكصد ايده در
و خوانده است. من تأكيد كردم هدف از ارسال آن متن نشان  كرده ترجمه هم را دانشآموزي سناهاي مورد
دادن اين نكته است كه مداخله در مديريت مدارس جزو وظايف شوراي دانش آموزي يا سناي دانش آموزي

و در واكنش به نظر من گفت: اما در ايران همان ايده ها را هم  كرد اشاره جالبي نكته به هاشمي باشد. نبايد
و پرورش به دانش آموزان آموزش مسؤالن دهد. انجام بتواند دانشآموزي شوراي تا كند تأييد بايد دولت
آزادي برگزاري همان مراسم ساده را هم نمي دهند. به نظرم نكته بسيار جالبي بود. به هر حال، به او گفتم
مي توانند  كه شود ايجاد دانشآموزان در روحيه اين كه است اين دانشآموزي سناي از هدف من نظر به
و قدري بار نيايند. اين نكته اي بود كه قضا و باشند اثرگذار خودشان اجتماعي شرايط بهبود و بازسازي در

هاشمي هم تأييد كرد.

من اين دو سند سناي يكي از دبيرستان هاي آمريكا را براي تمام اعضاي كادر معلمان ارسال كردم. خانم 
شركت  كارگاه  در  ديگر  است  مدتي  كه  ايزديان  خانم  و  اربابي خانم است، خوب زبانش كه جوانمردي

نمي كنند از اين دو سند استقبال كردند.

تعيين شرط عضويت در انجمن
اصًال  عضويت، شرايط يا شايستگي خصوص در كه كردم نشان خاطر جمله از آئيننامه III هنگام نقد ماده
در اين مورد كه اعضا بايد با قواعد دستورنامه رابرت آشنا باشند تعريف نشده است. در حاليكه، اعضاي اين 
انجمن قرار است قواعد دستورنامه رابرت را در ايران ترويج كنند. در نتيجه، وقتي اين آئين نامه تصويب شده 
مي تواند با امضاي آن عضو انجمن شود بدون آنكه لزومًا با قواعد آشنا باشد. آقاي هاشمي توضيح  كس هر
مي تواند همين باشد. كه من در ادامه رأي دادن مباني از يكي شود، تعيين رأي با افراد عضويت قرار وقتي داد
مي شود مطرح پرسش اين نتيجه در كند. صدق مؤسس اعضاي مورد در نميتواند شرط اين اما دادم، توضيح

كه با چه روشي آشنايي اعضاي اوليه با قواعد دستورنامه رابرت اجراز خواهد شد؟

من در ادامه توضيح دادم كه حتي اگر تمايلي نداريد كه شرط بگذاريد كه دست كم اعضاي اوليه بايد از دفتر 
كادرها نمره قبول كسب كنند، شرط ديگري تعيين كنيد كه تضمين كند اعضاي اوليه نيز با اين قواعد آشنا 

هستند. 

تجربه كادر دوستان و كادر وكال
و كادر وكيالن اشاره كردم. بر اساس اين تجربه، خالصه تمام  دوستان كادر تجربهي به كه بود جا همين در
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و به عنوان يك جزوه آموزشي در اختيار اعضاي همان شده مكتوب ميشود، مطرح اجالس هر در كه نكاتي
يك مي دهد براي ايجاد نشان اينكه، اول دارد: ارزش و حسن چند گزارش اين تدوين ميگيرد. قرار كادر
و به چه روشي به اعضاي كارگاه آموزش داده ترتيب چه به بايد قواعد كدام آموزشي، و آزمايشي انجمن
مي تواند در آينده بر اساس اين ترتيب يك جزوه يا يك كتاب آموزشي مناسب براي چنان اينكه، دوم شود.
و منتشر كرد. سوم اينكه، هر عضوي كه بخواهد عضو جديدي را به گروه خود دعوت تدوين كارگاههايي
و چهارم دهد. آموزش او به شده مطرح كادر همان در زمان آن از تا كه را مطالبي تمام شود موظف بايد كند
- بعد از تصويب آئين نامه نيز همان مطالبي است دائمي سازمان در عضويت براي امتحان گرفتن مبناي اينكه،

كه در كارگاه تدريس شده و در جزوه آموزشي ذكر شده است.

جبران مافات
من  وقتي  گرفت.  قرار  ديروز  اجالس  در  اعضاي حاضر  توجه  مورد  توضيح ها  اين  اندازه  چه  تا  نمي دانم 
كاهش  و شدت  سرعت با آنان فراگيري قدرت و ميشوند خسته مخاطبان ميدهم، طوالني توضيحهاي
و با ارسال اين جزوه بكوشم با كمك تمام اعضا كنم پياده هم معلمان كادر در را تجربه اين بايد اما مييابد.
و در اختيار اعضاي كادر معلمان بگذارم. اميدوارم تا كنم كامل را جزوه اين معلمان كادر اسناد مرور با و

نشست آتي اين كار را انجام دهم.

عدم تمديد رابطه موجر و مسأجر
و آزادگان در دفتر باقي ماندند. آزادگان كه تصميم داشت بعد از جلسه با دادماد  هاشمي شد، تمام جلسه وقتي
آن جا چند دقيقه اي به رسيدن براي و ميرفت جايي به بايد هم هاشمي كند. مذاكره دفتر در آيندهاش احتمالي
فرصت داشت. به همين خاطر از او خواستم اگر وقت دارد چند دقيقه اي در مورد ادامه همكاري با سازمان

معلمان صحبت كنيم. او موافقت كرد و من اصل حرفم را براي او به صورت خالصه بيان كردم: 

از  معلمان سازمان كه تفسيري هر با اما كنم. تمديد معلمان سازمان با را مسأجر و موجر رابطه نيستم مايل .۱
عالوه، حتي اگر اين قرارداد تحت هر تفسيري از به كرد. خواهم موافقت صد در صد كند ارايه فعلي قرارداد
و ميهمان تا ابد به ميزبان رابطه نشد، تمديد هم مسأجر و موجر رابطه و يافت خاتمه معلمان سازمان سوي
قوت خودش باقي است بنا بر اين تا هر زماني كه سازمان معلمان بخواهد از امكانات اين دفتر استفاده كند
و اين مايه افتخار من است  گرفت خواهد قرار سازمان اين اختيار در دفتر اين امكانات ريال يك دريافت بدون
مي دانيد كه در اين ادعا صادقم. و دهم قرار معلمان سازمان مثل سازماني اختيار در را امكانات اين بتوانم كه

مي كند هزينه ي بپردازند تا احساس دريافت كه خدماتي ازاء در هستند راحتتر هم معلمان كه ميدانم اما .۲
و حاضرم ميكنم پيشنهاد مسأجر و موجر جاي به من كه رابطهاي صورت، اين در داشتهباشند. راحتتري
دهم، انعقاد قراردادي بر اساس استفاده از انواع خدمات ادامه معلمان سازمان با همكاري به آن چارچوب در
يك مي تواند شامل ارايه خدمات مشاوره اي به عنوان خدمات اين است. معلمان سازمان به من مشاورهاي
و آموزش به اعضاي باشد يا درسي كتاب تدوين اساسنامه، اصالح سازمان، بازسازي جريان در پارلمانتارين

كمك مشاوره اي در تدوين كد اتيكز و يا برنامه استراتژيك و مواردي از اين دست.

و از چهره اش نمي شد دريافت كه نظر شخصي اش در  نداد نشان واكنشي هيچ من توضيحهاي از بعد هاشمي
و كرد استقبال خيلي پرسيدم. را نظرش آزادگان آقاي از رفت، او وقتي اما چيست. پيشنهادها اين به واكنش

توضيح داد كه اساسًا رابطه موجر و مسأجر را در شأن سازمان معلمان نمي داند.

به هر حال، انگيزه اصلي من از تمام اين تحركات اين است كه مايلم دفتر كادرها صرفًا به عنوان يك مؤسسه 
و كوشش كند كه يك پروفشن از پارلمانتارين ها مستقر سازد كه  نماند محدود رابرت دستورنامه آموزش
مي توان كه است ساختاري چنين تحت باشد. پروفشن اين در پروفشناليسم مداوم ارتقاي اصلياش هدف
و نه پروفشن عنوان به - عرصهها تمام در ايران در دموكراسي تحقق براي كه داد قانونيت را كادرها جنبش

اعضاي يك حزب يا سازمان سياسي- كوشش كنند.
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برنامه آينده براي كادر معلمان
در حال حاضر سه برنامه براي نشست بعدي در ذهن دارم:

۱. ارسال گزارش آموزش قواعد به كادر دوستان براي اعضاي كادر معلمان همراه با اين توضيح كه تالش 
قبًال تدريس شده را نيز به اين جزوه اضافه كنيم. قواعد كنيم

۲. دعوت از فردي مثل مرد، كه بتواند به عنوان رهبر مخالف در جريان تصويب آئين نامه عمل كند تا من
و فقط در مورد نكاتي اخطار بدهم كه با اصول آئين نامه نويسي كنم حفظ را خود بيطرف ظاهر نقش بتوانم

مغاير است و به موضوع تبلور اداره اكثريت ارتباطي ندارد.
و نحوه  كار دستور عناصر شدن يا كردن جا به جا قواعد نيز و صورتجلسه نوشتن قواعد تمرين و مرور .۳
و بر اساس معلمان گروه به آموزشها اين انتقال و قبلي خطار با همراه پيشنهادهاي گرفتن قرار دستور در
و تالش براي رفع اين اشكاالت يا كارگاه اشكاالت طرح هدف به گروه انحالل پيشنهاد طرح قواعد، اين

انحالل و تفكيك كارگاه.

نوشته خانم نسرين ستوده 
وب گردي به نوشته اي بسيار عالي از خانم نسرين ستوده در وب سايت روز برخورد كردم.  حال در ديروز
و جا دارد متن اين نوشته عينًا نقل شود: است شده مطرح سؤاالتي وكال كانون مديره هيأت از نوشته اين در

سئواالتی از هيات مديره کانون وکال
انتخابات بيست وهشتمين دوره ى هيات مديره ى كانون وكال در حالى برگزار شد كه:

1- تعداد زيادى از وكال به جرم پاى بندى به سوگند حرفه اى شان در زندان به سر مى برند.عالوه بر اعضاى 
كانون وكال، بسيارى از وكالى مشمول ماده 187 نيز پاى بندى خود را به اين سوگند مهم نشان داده اند.

و به ويژه در سال هاى اخير ناگزير از ترك وطن شده  متمادى ساليان طى مان همكاران از زيادى تعداد -2
اند و حريم خصوصى زندگى آن ها گرفتار خشونت قدرت رسمى شده است.

ى وكالت ظاهرا  جامعه شريف ياران و صديق همكاران از زيادى تعداد گذشته، هاى سال روال طبق -3
توسط قوه قضاييه رد صالحيت شده اند.قوه قضاييه ووزارت اطالعات هم هيچ لزومى نديده اند تا داليل رد

صالحيت آن ها را اعالم نمايند!

و هفتگى اش  مستمر حضور با اطالعات وزارت ى نماينده كه است شده انجام حالى در انتخابات اين -4
و قانون دانان معمر كانون نيز در است داده قرار بازخواست مورد را مديره هيات اعضا مكررا وكال، كانون در
ى وزارت اطالعات را فراهم آورده اند بلكه بابت اقدامات نماينده مداوم حضور بستر تنها نه تعجب كمال
و پرونده بارها تنها نه اطالعات وزارت اند. داده مذكور ى نماينده به نيز را توضيحاتى وكال، كانون قانونى
سوابق وكالى فعال حقوق بشر را در خواست نموده، كه فورا در اختيارشان قرار گرفته است! بلكه بابت لغو
و مبادرت به اعمال فشارهاى غير قانونى  است نكرده اكتفا قضايى اقدامات به نيز وكال اين وكالت ى پروانه

نموده است.

با مرورى بر وضعيت فعلى كانون وكال جا دارد به اين پرسش ها پاسخ داده شود كه:

آيا وكاليى كه به جرم ناكرده در زندان به سر مى برند سزاوار دفاعى شايسته نبوده اند؟ آيا كانون وكال قدرت 
ى خود را ندارد؟ اگر چنين است چگونه مسئوالن واعضاى چنين كانونى مى توانند از حقوق  اعضا از دفاع

ديگران دفاع نمايند؟

ى جامعه  شايسته افراد صالحيت رد شاهد وكال كانون ى مديره هيات انتخابات در بار هر كه است چگونه
ى وكالت هستيم بى آنكه حتى يك دليل در رد صالحيت آنها ارائه شود؟
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ى وزارت اطالعات در كانون وكال كه بايد مظهر رعايت قانون باشد, چيست؟ نماينده مداوم حضور ى فلسفه
و چرا قانون دانان اين ميگيرد؟ قرار هايى مواخذه چنين آماج كه دارد قرار وضعيتى چه در كانون اصوال و

مرز و بوم به سئواالت غير قانونى نماينده ى اطالعات پاسخ مى دهند؟

از هيات مديره ى كانون انتظار مى رود نسبت به:

و همچنين مصطفى دانشجو،  زاده سيف محمد سيد و سلطانى عبدالفتاح چون همكارانى از شايسته دفاع -1
فرشيد يداللهى، اميد بهروزى و امير اسالمى اقدام نمايد.

و دست اندازى به اموال همكارانى كه ناچار به ترك وطن شده اند جلوگيرى  خانوادگى خشونت اعمال از -2
و تجاوز تعدى مورد همكاران اين ى خانواده حقوق موارد از بسيارى در سازد مى نشان خاطر آورد. عمل به

قرار گرفته است.

و بدون ذكر دليل جلوگيرى به  غيرقانونى هاى صالحيت رد از تا بيانديشد را تمهيداتى وكالت ى جامعه -3
عمل آيد. چه اين عمل مداخله ى آشكار قدرت رسمى در نهاد مستقل كانون وكال است.

4- با توجه به اينكه سمت رياست كانون وكال هم طراز دادستان كل كشور است، از حضور مداخله گرانه 
و آرام فضايى در همكاران تا آيد عمل به جلوگيرى وكال كانون در اطالعات وزارت ى نماينده قانونى وغير

به دور از ترس و ارعاب به انجام وظايف حرفه اى خود بپردازند.

و انتخابات هيأت مديره  است شده منتشر روز سايت وب در ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ شنبه سه تاريخ در نامه اين
۲۲ اسفند ماه بود. مي كنم - پنجشنبه كانون وكال - فكر

و از  وكالست، كانون مديريت نحوهي آن و ميزند كنار عظيم فاجعه يك از پرده سو يك از نامه، اين مفاد
مي دهد كه بعد از تحمل آن مصائب عظيم نشان را نقش ريز زن اين عظيم شجاعت و جسارت ديگر سوي
است. براي جنبش كادرها اسباب افتخار است كه چنين قهرماني در برگزاري نزده جا و نترسيده هم ذره يك

كادر وكال پيشگام شده است.
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شنبه ۹ فروردين ۱۳۹۳
در ارتباط با جنبش كادرها امروز خبر مهمي نداشتم. اما در وب سايت دويچه وله فارسي مطلبي از يك محقق 
آب هاي فسيلي در كوير ايران خواندم كه خيلي خوشحال شدم. اگر بر اساس خبري  وجود مورد در ايراني
مي شوند،يا در حال بدل خشك كامًال بيابان به آينده سال ۴۰ ۱۲ استان كشور تا كه چند وقت پيش خواندم
مي كنند، در آن صورت آموزش دستورنامه رابرت به  نرم پنجه و دست كمآبي تنش با ايران سهر حاضر ۵۰۰
مي كنم خبر مربوط به  فكر دليل همين به ميخورد؟ درد چه به باشند نداشته آشاميدن براي آب كه مردمي

وجود آب هاي فسيلي به آينده ايران به طور كلي ارتباط تنگاتنگ دارد.

و سقوط سرهنگ قذافي در جايي خواندم كه در اعماق چند هزار متري سرزمين  ليبي انقالب از قبل سالها
ليبي حفره هاي عظيم آب شرين كشف شده است. در نتيجه، مسأله فقط سرمايه گذاري براي حفر كويري 
مي تواند كشوري  آينده در ليبي و است زمين اعماق از شيرين آب اين استخراج براي عميق بسيار چاههاي

سرسبز شود.

روز جشن ايران سبز
مي شد كه آيا ممكن  زنده دلم در آرزو اين ميكردم فكر ايران محتوم سرنوشت به وقت هر زمان همان از
و امروز، شنبه، ۹ فروردين ماه ۱۳۹۳ در وب سايت دويچه بشنوم؟ ايران مورد در خبري چنين روزي است
و جا دارد كه هر است مهم بسيار روز يك من براي روز، اين دليل، همين به خواندم. را خبر اين فارسي وله

سال ۹ فروردين را به افتخار شنيدن اين خبر، كه اميدوارم صحيح باشد، جشن بگيرم.

۱۳ ژانويه سال ۲۰۱۴ منتشر شده، «شکست طرح انتقال آب خزر به فالت  روز كه وله دويچه عنوان گزارش
و قرار بود بر اساس آن آب  شد افتتاح رسمًا احمدينژاد جمهوري رئيس زمان طرح اين است. ايران» مرکزی
درياي خزر به سمنان منتقل شود. همان موقع هم براي من محرز بود كه اين طرح هم مثل طرح «ايران رود»
رسمًا اعالم  طرح كاران در دست قول از گزارش اين در رسيد. نخواهد جايي به و است خيالي طرح يك
مي شود كه طرح در حد همان افتتاح باقي مانده است. اما در جايي از اين گزارش به نقل از شخصي به نام

آقاي عاشوري نكته اي ذكر شده كه آن را عينًا نقل مي كنم:

کم آبی تحقيق کرده است  مشکالت درباره سال ۴۰ و استاد دانشگاه گرمسار که حدود محقق دکترعاشوری
می گويد: «حتی اگر آب تمام دريای خزر هم به داخل بيابان های ايران منتقل شود، نتيجه اش وله دويچه به
می گيرد، اما راه های سهل تری را آب تشنه مردم اين گريبان آن از ناشی مشکالت و بود خواهد بيابان تشديد

برای آبادانی استان به ويژه دامغان و سمنان و گرمسار و آرادان وجود دارد.»

می کند که در نواحی مختلف استان سمنان سفره های آب شيرين در حجم ميلياردها متر مکعب  تاکيد عاشوری
به جای طرح انتقال آب خوبی گزينه و شود شناسايی بايستی که دارد وجود فسيلی» »آبهای عنوان تحت

خزر است.

است،  درست حرف اين چقدر و چيست فسيلي» «آبهاي از عاشوري آقاي اين منظور نميدانم هنوز البته من
مي شود در اعماق چند هزار متري كويرهاي ليبي گفته كه باشد آبهايي همان به شبيه چيزي ميزنم حدس اما
و سبز ترين آرزوي من محقق شيرينترين و قديميترين، و مهمترين باشد، صحيح خبر اين اگر دارد. جريان

شده است و گمان نمي كنم در اين دنيا هيچ خبري مي توانست اين اندازه من را خوشحال كند.

خبرهاي حاشيه اي
حال كه به افتخار اين خبر مهم، براي رونامه امروز خاطراتم دست به قلم شدم، ذكر يكي دو مطلب كه به 

جنبش كادرها ارتباط حاشيه اي دارد بد نيست. 

ديروز به نامه يك مشاور نرم افزار جواب دادم. اين نامه، در پاسخ به تقاضاي من از يك كارشناس بين المللي 
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و طي آن از من خواسته بود تا اطالعات بيشتر در مورد خصوصيات بود شده ارسال من براي انگليسي زبان به
نرم افزار «نظام مديريت آموزشي» يا «ال.ام.اس» (لرنينگ منيجمنت سيستم) به او بدهم. در پاسخ به انگليسي
و براي آموزش دستورنامه رابرت  فارسي اسپيپ، با سازگار سورس، اوپن نرمافزار اين مايلم كه گفتم برايش
و در عين حال هر شركت كننده در اين دوره هاي آموزش بتوانند مبلغي بيت كوين بپردازند. باشد مناسب

حاال بايد منتظر جواب اين نامه بمانم.

زده  ام  كليد را رابرت دستورنامه اينترنتي آموزش دورههاي انداختن راه ايده كه است اين مهم نكته حال، هر در
و بايد با كمك اعضاي تيم - مثل آقاي سيدي و آقاي خندان و معلمان - اين كار را جلو ببرم.

خبر بعدي اينكه ديروز در وب سايت كادرها دات كام دو بخش جديد براي انتشار مفاد دو كتاب دستورنامه 
آن) ايجاد كردم تا آقاي خندان بتواند كار نشر مطالب كتاب را در وب سايت  خالصه و اصلي (كتاب رابرت

ادامه دهد.

و آخرين خبر اينكه، ديروز عطارديان تلفني با من گفتگو كرد. حاصل اين گفتگو ها اين بود كه از ارتقاء وب 
و من بايد بخشي از وقت خودم را صرف ارتقاء دانشم در اين زمينه بكنم. كرد استقبال كارفرمايان پيام سايت
و اميدوارم بتوانم انجمن هايي كه يابد ارتقا اسپيپ نرمافزار مديريت مورد در دانشم شد خواهد سبب امر اين

در آينده ايجاد مي شوند به اين نرم افزار قدرتمند و رايگان مجهز شوند.

و صنعتي در عرصه نشر است  حرفهاي نرمافزار يك كه هستم هم اينديزاين «كمك» مرور مشغول روزها اين
و من براي تمام كردن كار آماده سازي كتاب دستور نامه رابرت بايد با توانمندي هاي اين سايت كه تا با حال

با آن ها آشنا نبودم آشنا شوم.

ايده نوشتن كتاب هاي درسي
راه اندازي  تجربه  به  توجه  با  نيز  و  رابرت دستورنامه آموزشي دورههاي راهاندازي ضرورت به توجه با
نوشت كتاب هاي درسي براي را خودم بايد مختلف، گروههاي براي رابرت دستورنامه آموزشي كارگاههاي
گروه هاي مختلف آماده كنم. به نظرم خودم براي اين كار شخص مناسبي به مختلف براي آموزش اين قواعد

و ضرروت تدوين برنامه آموزش اينترنتي  شوم. آشنا درسي برنامههاي تدوين روشهاي با بايد فقط هستم.
من را مجبور مي كند كه اين مهارت را نيز كسب كنم و با كمال ميل كسب خواهم كرد.
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۱۹ فروردين ۱۳۹۲ سه شنبه
و خرمالوي انگور درخت كه همانطور اما بود. تعطيل بيش و كم نيز كادرها حنبش نوروز، تعطيالت خاطر به
جنبش كادرها نيز از تعطيالت نوروزي بيدار است، شده برگ از پر شاخههايشان و زدند جوانه حياط داخل
جنبش كادرها ارتباط دارند به مستقيم صورت به كه را اخير روز چند فعاليتهاي نوشته اين در ميشود.

گزارش مي كنم.

نخستين اجالس ها در سال جديد
و  دوستان كادر اجالس پنجمين ترتيب به فروردين ۲۱ پنجشنبه پس فردا  و فروردين ۲۰ فردا چهارشنبه
سومين اجالس كادر وكيالن برگزار خواهد شد. به همين خاطر ديشب اسنادي را براي اعضاي اين دو گروه 

ارسال كردم كه در ادامه نقل مي شود.

دستور جلسه پنجمين اجالس كادر دوستان 
۲۰ فروردين ۱۳۹۳ چهارشنبه

۲۰ فروردين ماه ۱۳۹۳ در دفتر كادرها به  ۱۸ روز چهارشنبه سومين اجالس عادي كادر دوستان رأس ساعت
۳، حسيني دعوت به دستور خواهد شد.  ۶، زنگ پالك كريم خان، آبان شمالي (دكتر عضدي)، پزشك، نشاني

دفتر كادرها افتخار مي كند از دقايقي پيش از ساعت مقرر ميزبان شما عزيزان باشد. 

دستوركار:
۱ قرائت و تصويب دستورجلسه اجالس قبل

۲ استماع گزارش اعضاء از فعاليت هاي خود براي ترويج دستورنامه رابرت
۳. مرور قواعد تدريس شده در نشست هاي قبلي از طريق پرسش و پاسخ

۴. تنفس 
۵. معرفي خطوط كلي خصوصيات هشتگانه پيشنهادهاي پارلماني

۶. رسيدگي به پيشنهادي كه آقاي عيسي خندان اعالم كرده است كه در اجالس آتي مطرح خواهد كرد (به 
عنوان تمرين به كارگيري قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني)

۲۰ ۷. ختم جلسه در ساعت

اخطار قبلي:
خاطر نشان مي كند آقاي عيسي خندان اعالم كرده است در اجالس آتي پيشنهاد زير را مطرح خواهد كرد: 

و تصميم گيري شود تا  بحث بعدي اجالس در زير موارد كارگاه به جديد افراد خصوص در ميكنم پيشنهاد
كيفيت جلسات حفظ شود.

۱. اسم فرد جديد توسط معرف حداقل يك روز قبل از جلسه به دبير اعالم شود. 
۲. فرد جديد قبل از ورود به كارگاه متن ۸ صفحه اي را خوانده باشد. 

۱۰ دقيقه زودتر از ساعت شروع جلسه الزامي شود.  جلسات محل به ۳. ورود افراد جديد (براي اولين بار)

با احترام
دبير (منشي) موقت داود حسيني 
۹۳ ۱۸ فروردين دوشنبه

مي كوشم روش تدريس اين قواعد را بهبود بدهم.  ميكنم كسب كارگاه هر از كه تجربههايي به توجه با من
در حال حاضر، مسأله مهم براي من اين است كه ترتيب ارايه قواعد چگونه بايد باشد؟ هر مجموعه از قواعد
و چگونه پيشرفت  بگيرد؟ قرار ارزيابي مورد شده ارايه اقالم چگونه و شود؟ تمرين و مطرح شكلي چه به
تمام اعضاي گروه با هم هماهنگ شود به نحوي كه اعضاي يك گروه بتوانند به صورت هماهنگ جلو بروند
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و چگونه اين افراد از بگيرند عهده بر بيشتري مسؤليتهاي ميگيرند ياد بهتر را قواعد كه اعضايي چگونه و
و در عين حال كل گروه به مثابه نشود، وارد آسيب گروه همبستگي به حال عين در كه شوند متمايز ديگر يك

يك انجمن در جهت هدف هاي اعالم شده جلو بروند؟

و بعد بر اساس  كنم يادداشت ميشود كسب كارگاهها اين جريان در كه را تجربههايي اين تمام ميخواهد دلم
گروه ها مختلف تدوين كنم تا مورد براي متعدد و استاندارد درسي كتابهاي و روشها تجربهها، اين تحليل

استفاده ديگران قرار بگيرد.

بايد يادآوري كنم كه هنوز براي برنامه ي اجالس پنجم كادر معلمان برنامه ي مشخص را تدوين نكرده ام. اما 
تا فردا فرصت دارم و اين كار را امروز يا فردا انجام خواهم داد و نتيجه را هم گزارش خواهم كرد.

دستور جلسه سومين اجالس كادر وكيالن 
۲۱ فروردين ۱۳۹۳ پنجشنبه

۲۱ فروردين ماه ۱۳۹۳ در دفتر كادرها به  ۱۲ روز پنجشنبه سومين اجالس عادي كادر وكيالن رأس ساعت
۳، حسيني دعوت به دستور خواهد شد.  ۶، زنگ پالك كريم خان، آبان شمالي (دكتر عضدي)، پزشك، نشاني

دفتر كادرها افتخار مي كند از دقايقي پيش از ساعت مقرر ميزبان شما عزيزان باشد. 

دستوركار:
۱ قرائت و تصويب دستورجلسه اجالس قبل

۲ استماع گزارش اعضاء از فعاليت هاي خود براي ترويج دستورنامه رابرت
۳. مرور قواعد تدريس شده در نشست هاي قبلي از طريق پرسش و پاسخ

۴. تنفس 
۵. معرفي خطوط كلي خصوصيات هشتگانه پيشنهادهاي پارلماني

۶. رسيدگي به پيشنهاد آقاي فروزان مبني بر تعيين ده نفر به عنوان نصاب گروه (و در عين حال، تمرين به 
كارگيري قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني)

۱۴ ۷. ختم جلسه در ساعت

با احترام
دبير (منشي) موقت داود حسيني 
۹۳ ۱۸ فروردين دوشنبه

در مورد كادر وكيالن نيز همان نكات آموزشي مطرح است: تا پنجشنبه فرصت دارم با توجه به قواعد مطرح 
شده، به برنامه كارگاه بيشتر فكر كنم تا مناسب ترين ترتيب طرح قواعد جديد، يادآوري قواعد قبلي، ارزيابي 
و نتيجه را يادداشت خواهم كرد.  دهم قرار بررسي مورد را ديگر آموزشي نكات ساير و گروه پيشرفت ميزان
در عين حال در نظر دارم طي يك تماس تلفني از آقاي كيخسروي خواهش كنم تلفني برگزاري جلسه را به

دوستان يادآوري كند. 

تلفن به كيخسروي
درست بعد از نوشتن بند باال به آقاي آرش كيخسروي زنگ زدم. او همراه با خانم نسرين ستوده يكي از 
افرادي است كه در راه اندازي كادر وكيالن خيلي زحمت كشيده است. او از نخستين كساني است كه در 
هم انديشي عرف پارلماني هم شركت كرد. اما از يك زماني به بعد، به دليل تداخل كارهايش با زمان  كارگاه
هم انديشي عرف پارلماني ديگر نتوانست در نشست هاي آن كارگاه شركت كند تا گروه نشستهاي برگزاري
مي شود. محسوب كارگاه اين كنندگان برگزار از يكي او حاضر حال در انداخت. راه را وكيالن كارگاه اينكه
و اعضاي گروه يادآوري كند. قبول كرد. در عين حال دوستان به را فردا جلسه برگزاري خواستم او از تلفني
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به او گفتم نظرم اين است كه بعد از آموزش قواعد مربوط به دبيري جلسات، وي اين مسؤليت را قبول كند.
در مقابل او گفت شايد بهتر باشد يكي از خانم ها چنين نقشي را برعهده بگيرد. من مخالفتي نكردم اما خاطر 
و  كند معرفي را دبيرموقت كه دارد حق گروه اين و است كنندگان برگزار گروه جرو وي كه ساختم نشان
انتخاب كنند كه برگزار كنندگان معرفي به عنوان دبير موقت  بايد همان كسي را  نيز اخالقًا  اعضاي گروه 
و  معرفي آئيننامه طبق دائمي دبير كه است آنجا در ميشود. امضاء و نوشته آئيننامه كه وقتي تا ميكنند.

انتخاب خواهد شد.

۱۲ نفر  تا ۱۰ كم تر از اگر گروه تعداد كه بود اين گذاشتم ميان در كيخسروي آقاي با كه نكاتي از ديگر يكي
بي مورد است. به همين خاطر از او خواستم هم و بيمعنا هم گروه در قانوني تشريفات و قواعد اعمال شود،
و در عين حال مسؤليت آموزش قواعد مطرح كنند دعوت گروه به را جديد دوستان تا بخواهد اعضا از كه
شده را به فرد جديد بر عهده بگيرند. در پايان پيشنهاد دادم كه خود وي در نشست بعدي چنين پيشنهادي
بگيرند كه چگونه در محله جغرافيايي خود يك انجمن وكيالن  ياد اعضا از يك هر مرور به تا كند مطرح را

درست كنند.

تلفن محبت آميز آقاي گلسرخي
و اظهار تشكر از زحمات  نو سال تبريك براي فقط ظاهرًا زد. زنگ گلسرخي مهندس آقاي پيش روز چند
و منتي دهم انجام بايد و دارم عهده بر ايراني يك به كه است وظايفي حداقل اينها گفتم بود. زده تلفن من
هم انديشي در صورت تمايل بتوانند در ساير نشست ها گروه عالقمندان اعضاي كه شد اين از صحبت ندارم.
نيز شركت كنند. تعجب كردم. آن آقايان در جلسات خودشان هم نمي رسند به صورت مرتب شركت كنند.
در عين حال مخالفتي هم نكردم. به طور كلي آقاي گلسرخي در فراگيري قواعد خيلي موفق نيست. به همين 
مي دانم اگر خودش بتواند  چون بگذارم. جبراني كالسهاي او شخص براي كه كردهام آمادگي اعالم خاطر
مي تواند طبق اين قواعد هيأت امناء مؤسسه احداث يا حتي حزب شود مسلط آنها بر و بياموزد را قواعد اين
ملت را اداره كند. او اظهار عالقه كرد كه در نشست روز پنجشنبه كادر وكال شركت كند. بايد طي امروز يا
و تصويب شود.  مطرح گروه در كه است آن مستلزم او حضور كه دهم اطالع او به ايميل طريق از يا تلفني فردا

ميزباني از آقاي عبدالحسيني
شامگاه روز يكشنبه حوالي ساعت ۸ شب بود كه آقاي عبدالحسيني زنگ زد. خيلي خوشحال شدم. برايم 
مي توانند با هم در نخستين اجالس شركت  گروه افراد كه را ساعتهايي شرفي خانم كه داد گزارش تلفني
و الهيان دكتر ميالني، خانم همسرش، سالمزاده، خودش، حضور با زودي به است قرار و ميكند جمع كنند
- در نخستين نشست شركت كنند. بعد از اين صحبت هست هم بهشتي شهيد دانشگاه استاد كه - اعرابي دكتر
و درست بعد از نخستين است شده جديتر شهر شوراي مصبوبات كل اداره در من حضور مسأله كه كرد
نشست در اين مورد با آقاي دكتر الهيان صحبت خواهيم كرد. بعد به من گفت كه فردا ساعت ۷ صبح نيز
شوراي عالي مشاوران در ساختمان جديدش كه در ميدان سنائي است جلسه دارد. خوب. در اينجا بود كه 
منظورش از تلفن را حدس زدم: شب بيايد پيشم تا صبح زود بتواند در جلسه شوراي عالي مشاوران حاضر 
و تا ساعت ۲  ماند و آمد و بماند. من نزد را شب حتمًا كه كردم تقاضا او از و شدم خوشحال حقيقتًا شود.
مي كنم آن بخش از گفتگوها را كه حدس سعي من زديم. حرف هم با چيز هم مورد در شب نيمه از بعد

مي زنم بر جنبش  كادرها اثر مي گذارد نقل كنم.

خاطرات زندان
بخش قابل توجهي از گفتگو ها به نقل خطرات من از زندان اختصاص يافت. عبدالحسيني خيلي عالقمند 
تجربه هايم در خصوص ترجمه  بود بفهمد كه در زندان هاي جمهوري اسالمي چه گذشته است؟ بعد، من از
بي خشونت برايش صحبت كردم. حتي پيشنهاد كردم انجمن هايي براي آموزش اين روش مبارزه  مبارزه اسناد
بايد ايجاد شود. او كوشيد تا ضرورت ايجاد چنين انجمن هايي را كم اهميت نشان دهد. شايد به اين دليل
كه حتي ايجاد چنين انجمن هايي ممكن است اين حركت را تهديد كند. در اين مورد هم خيلي گپ زديم. 
و  جامعه تقويت هدف كنم: توجيح برايش را بيخشونت مبارزه از واقعي منظور شدم موفق من سرانجام اما
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ايجاد كانون هاي قدرتي است در كنار قدرت دولت كه بتواند مانع از آن شود كه دولت از چارچوب قانون
پا بيرون بگذارد. برايش توضيح دادم هر روش ديگري براي براندازي قدرت ديكتاتوري به تجديد قدرت 
ديكتاتوري تازه اي منجر خواهد شد. مگر آنكه در جامعه كانون هاي قدرتي در كنار مركز قدرت دولت ايجاد 
مي رسد هنوز صحبت كردن در  نظر به خوب، كند. مهار قانوني چارچوبهاي در را دولت قدرت تا شود

اين زمينه خيلي زود است.

حوالي ساعت ۲ بعد از نيمه شب كه قصد داشتيم بخوابيم از او خواستم كه به صورت خالصه در مورد 
و به طور كلي در شوراي شهر  مصوبات كل اداره در من وظيفه و انجمن، تشكيل كتاب، به مربوط كارهاي

صحبت كند. من سعي مي كنم نتايج اين بخش از گفتگو ها را با جزئيات بيشتري گزارش كنم.

در خصوص كتاب
باقيمانده مبلغ پيش  مي تواند  او شود حاضر رابرت» «دستورنامه كتاب هرگاه كرد تأكيد عبدالحسيني آقاي
مي دهد كه او همچنان نشان و است خوبي خيلي خبر اين بگيرد. تحويل ناشر از را كتابها و بپردازد را خريد
در شوراي شهر نفوذ قابل توجهي دارد. اما چند مسأله است كه بايد حل شود: اول اينكه قرار است كتاب ها به
مقدمه  اي از مسجدجامعي داشته باشد  و شود توزيع بزرگ شهرهاي شوراي ميان در و تهران شهر شوراي نام
و در اختيار شوراياري هاي تهران قرار بگيرد؟ در شود خريداري شوراياريها ستاد نام به است قرار اينكه يا
واكنش به اين سؤال است كه پاسخ هاي آقاي عبدالحسيني با توجه به وضعيت جاري در شوراي شهر تغيير
مي كند. اما يك چيز قطعي است: آقاي عبدالحسيني از هيچ كوششي دريغ نمي ورزد تا ضرورت آموزش اين 
و كتاب در اختيار شوراهاي شهر هاي بزرگ قرار شود درك و فهم كشور سراسر شهر شوراهاي در قواعد
بگيرد. من با صراحت به او گفتم كه او در مقام دبير ستاد اجرايي شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر تهران

چنان قراردادي را منعقد كرده است. اما در حال حاضر كس ديگري جاي او قرار گرفته است. مسأله اين 
و اتفاقًا اسم او هم عليپور است در اين زمينه چه طور  شده ستاد دبير او جاي كه جديدي فرد آن كه است
و آيا آقاي عبدالحسيني اختيار دارد كه در كار اين دبير جديد هست؟ كتاب خريد موافق اصًال ميكند؟ فكر
ستاد اجرايي شوراياري ها مداخله كند؟ در اين زمينه پاسخ صريحي به من نداد ولي من دريافتم كه او به اندازه
كفاي نفوذ دارد كه در خريد كتاب نقش تعيين كننده اي ايفاء كند. نتيجه اين بحث ها اين شد كه من مقدمه 
خودم را بنويسم اما طوري ننويسم كه افرادي مثل سردار طاليي يا ساير اعضاي داخل شوراهاي شهر تهران 
با خواندن آن مقدمه كتاب و مترجم آن را كافر و ضد انقالب تلقي كنند و به اين دليل كتاب به محاق برود. 

و وقتي  بنويسد. كتاب بر مقدمهاي كه باشد مشتاق بايد هم خيلي مسجدجامعي كه گفت من به حال عين در
مي نويسد؟ در جواب من گفت: خود من! گفتم: بسيار خوب. پس را مطالب اين او براي كسي چه پرسيدم
و شما هم به عنوان خريدار به نشار فشار بياوريد تا او هم به من فشار بياورد تا كتاب بگيريم جديتر را كار

زودتر چاپ شود.

در خصوص تشكيل انجمن
و خانم شرفي دارد به صورت  كنند شركت جلسه نخستين در است قرار نفر شش تا پنج بين كه گفت من به
مي كند تا به يك ساعت مناسب براي همه برسيم. من هم گفتم كه در بررسي را افراد اين آزاد وقت جدي

حال حاضر در چه روز ها و  چه ساعت هايي كارگاه دارم تا روي هم نيافتند.

تمايل خانم ميالني به انتشار نشريه
و در آن از جمله قواعد دستورنامه رابرت  كند منتشر آموزشي بولتني دارد عالقه ميالني خانم كه گفت من به

را معرفي كند. من استقبال كردم و گفتم اگر كمكي از من بر بيايد در خدمت خواهم بود.

دشواري كار اداره مصوبات
و مصوبات شوراي شهر كمك كنم  آئيننامهها تصحيح و تدوين به شورا مصوبات اداره در شده قرار وقتي از
و ايجاد يك بانك اطالعاتي موجود قوانين كردن بندي دسته نظرم به ميكنم. فكر وظيفه اين به گاهي از هر



۲۴

است. هرچند تخصصي و دشوار كار يافت دست قانوني هر به سادگي به بتوان كه مصوبات تمام آرشيو براي
و شهرداري دولت بوروكراسي در نميدانم اما است عملي كار اين نيز اسپيپ نرمافزار با حتي ميكنم فكر
چطور مي شود اين كار را صورت داد و در عين حال الگويي براي تمام شوراهاي شهرهاي ديگر ايجاد كرد.

و چقدر الزم است  ميشود آرشيو شكلي چه به متحده اياالت كنگره در فدرال قوانين كه گفتم عبدالحسيني به
كه تمام مصوبات و قوانين شهرداري و شوراي شهر نيز به همان ترتيب دسته بندي شود.

جدي ترين كادرهاست كه با جديت در شوراي شهر تهران  از به هر حال، آقاي عبدالحسيني همچنان يكي
مشغول زمينه سازي براي ترويج اين قواعد است. ظاهرًا آقاي مسجدجامعي با ذكر مشخصات من به دكتر 

الهيان توصيه كرده كه از تجربه هاي من كمك بگيرد. 

و كادر كارشناسان شوراي شهر  وكال كادر بين آينده در بتوانيم شايد كه رسيد خاطرم به جا همين در من
هماهنگي هايي ايجاد كنيم.

كداتيكز به كجا رسيد؟
و آقاي اسالم زاده گفته است كه تدوين كد اتيكز در  شرفي خانم به ظاهرًا پرسيدم. اتيكز كد مورد در او از
و گفتم كه به آقاي كردم تأييد هم من را نكته اين ميگيرد. قرار رابرت دستورنامه آموزش از بعد مرحلهي
مي رسد روند تدوين كد اتيكز در شوراي نظرم به ترتيب، اين به كردم. يادآوري را نكته اين هم سالمزاده

شهر متوقف خواهد شد.

با اين همه، ترديد ندارم هر نوع اصالحي در قوانين مستلزم آن است كه شوراي شهر خودش قادر باشد در 
چارچوب قانون پارلمان تصميم بگيرد. اما به نظرم، اكثريت اعضاي فعلي شوراي شهر با فراگيري اين قواعد 
و گمان  كند ديكته آنان به را قوانين اين رعايت نميتواند نيرويي هيچ و كرد خواهد مخالفت آنها رعايت و

نمي كنم اجماع عمومي يا اتفاق آراء براي تصويب اين قواعد در اين شورا شكل بگيرد.

۱۰ دقيقه به هفت از دفتر بيرون زد  و نيم بود كه عبدالحسيني را بيدار كردم. ساعت حدود شش ساعت صبح
و تا ميدان سنائي ده دقيقه فرصت كافي بود. موقع رفتن بود كه به من گفت امروز شوراي عالي مشاوران ستاد
شوراياري ها سه جلسه دارد. يكي از موضوع هاي يكي از اين جلسات نيز بحث در مورد نشريه شوراياري
مي شود. نمي دانم آيا فضا طوري هست كه من هم بتوانم در انتشار  منتشر شورياري ستاد سوي از كه است

اين نشريه كمكي بكنم يا نه؟

فعاليت هاي جديد خندان
عالي  كانون  دبيرخانه  در  كجاييد؟  پرسيدم:  كرد.  من صحبت  با  تلفني  خندان  عيسي  آقاي  پيش  روز  چند 
انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) بود. اولش خيلي تعجب كردم. اما يادم افتاد كه از مدت ها پيش 
و يكي از اعضاي شوراي هماهنگي سازمان هاي جامعه مدني از او خواسته  پيمان دكتر همسر مرتاضي خانم
و خندان هم قول داده بود كه به مدت سه ماه به او كمك خواهد كرد. به من كند كمك شورا اين به كه بود
و آنجا است كعاصكا دبيرخانه در هماهنگي شوراي دبيرخانه كه است گفته او به مرتاضي خانم كه بود گفته
و حاال آقاي خندان در شود مستقر آنجا در ميتواند بخواهد اگر و دارد قرار امكانات با خالي اتاق يك هم

دبيرخانه كعاصكا مستقر شده است تا به شوراي هماهنگي سازمان هاي جامعه مدني كمك كند.

من در روزنامه هاي قبلي در مورد تاريخچه اين شورا مطالب مفصلي نوشته ام. اما براي آن گروه از خوانندگان 
احتمالي اين يادداشت ها كه مطلب قبلي را نخوانده باشند به صورت مختصر توضيح بدهم كه از زمان روي 
كار آمدن احمدي نژاد كه به قصد ريشه كن كردن نهادهاي مدني آمده بود، ايده ايجاد يك سازمان فراگير براي 
و در ميانه راه بود كه من  بود شده مطرح آنها از حمايت و مدني جامعه سازمانهاي به خدمات انواع ارايه
را هم به اين روند دعوت كردند. اواخر كار تقريبًا تمام نشست هاي اين گروه كه به اسم موقت حجم مطرح



۲۵

مي شد. در همين دوران بود كه من بيش از پيش به ضرورت رعايت قواعد در اداره برگزار من دفتر در بود
مي شدم. اما قادر نبودم تمام اعضاي گروه حجم را نسبت به آشنا رابرت دستورنامه با و ميبردم پي جلسات
ضرورت رعايت اين قواعد قانع كنم. به همين خاطر من تصميم گرفتم كه فقط در جلسات حاضر شوم براي
و در هيچ بحثي هم شركت نمي كردم. يك روز كه كار  نميزدم حرفي هيچ وقت هيچ اما نصاب به رسيدن
و از رأي آوردن پيشنهادم خوشحال شود تعطيل زودتر ساعت نيم جلسه كردم پيشنهاد داشتم واجبي بسيار
مي آيند ناراحت من دفتر به آنان اينكه از كرد فكر داشت عهده بر را جلسه رياست كه اعضا از يكي شدم.
و به اين ترتيب روند ايجاد سازماني براي حمايت از آمد. نخواهد من دفتر به ديگر هرگز گفت و هستم
- دكتر رزاقي، محمد عسگري كه آن موقت كارمند آنان از نفر چند بعدها، اما ماليد. مدني جامعه نهادهاي
- اين ماجرا را زير چتر كانون عالي كارفرمايي دنبال كردند بدون اينكه به من دهقاني و بود كعاصكا دبيرخانه
و از اين ماجرا بودم كعاصكا نشريه سردبير من كه است جالب بدهند. خبر حجم اعضاي از ديگري تعداد و
بي خبر نگاه داشته شدم. تا روزي كه قرار شد طي مراسمي از كانديداهاي رياست جمهوري دعوت به عمل
و بيانيه مطالبات اين شورا را در اختيار كانديداها بگذارند. در همان روز بود كه فهميدم محمد عسگري آيد

و سهراب رزاقي و سعيد دهقان - بدون دعوت از بقيه - كار را در كعاصكا ادامه داده اند.

و بعد از سركوب جنبش سبز ديگر  شد دستگير كعاصكا مديره هيأت رئيس سبز، جنبش سيل افتادن راه با
باقي مانده سازمان هاي مدني نيز به محاق رفتند تا نزديك انتخابات دوره يازدهم كه دوباره شوراي هماهنگي
و طي مراسمي به نماينده كانديداها ارايه داد. من بديهي است كه  كرد صادر را دوم مطالبات بيانيه و شد فعال
مي دانستند كه موضع من عدم شركت در آنان نميكردم. شركت ميشدم هم اگر و نشدم دعوت هم دومي در

هر نوع مجمعي است كه طبق قاعده برگزار نشود.

آقاي خندان  از  اعضاي شوراي هماهنگي سازمان هاي جامعه مدني است  از  يكي  مرتاضي كه  حاال، خانم 
و براي كمك به اين شورا در يكي  است كرده قبول هم خندان آقاي كند. كمك شورا اين به كه كرده دعوت
اتاق هاي دبيرخانه كعاصكا مستقر شده است. حاال، هر از گاهي آقاي خندان با ارايه گزارش از كارها تالش از

دارد من را با اين شوراي هماهنگي و تصميم ها و اقداماتش بيشر آشنا كند.

حضور امروز خندان در دفتر
مي خواهد به دفتر بيايد.  كه گفت و زد زنگ من به خندان آقاي كه بود امروز ظهر از بعد ۳ حدود ساعت
و راجع به مسائل  بود دفتر در ربع و پنج ساعت تا خندان داشتند. جلسه دفتر در هم معلمان سازمان بچههاي
و در اين بود مدني جامعه سازمانهاي هماهنگي شوراي بررسي و نقد ما بحث محور زديم. حرف مختلف
زمينه به تبادل نظر پرداختيم. نكته با اهميت اينكه امروز آقاي خندان با آقاي هادي حدادي يكي از اعضاي
مي توانيد بكنيد ارايه  كه كاري بهترين كه كرده حمايت ايده اين از آنجا در و كرده بحث هماهنگي شوراي
و مبرم ترين بسته نيز آموزش قواعد دستورنامه رابرت است. مهمترين و ان.جي.اوهاست. به آموزشي بستههاي
مي آورد. نظر من هم روشن فراهم را قواعد اين آموزش زمينه دارد بازرگاني اتاق در كه گفته هم حدادي
و نمايندگان آنان در اين شورا طبق قواعد مشخصي رفتار نكنند به هيچ كجا نخواهند ان.جي.اوها تا است:

رسيد. بهترين قواعد در اين زمينه هم قواعد قانون پارلمان است.

در گفتگو با آقاي خندان مسائل زياد ديگري نيز مطرح شد: از جمله اينكه در ايران سازمان هاي دولتي از 
- اگر بينانگذار قدري داشته باشند- رشد  نيز خصوصي بخش سازمانهاي و ميآيند، دنيا به مرده ابتداء همان
مي كنند اما با مردن يا حذف بنيانگذار يا سازمان فرومي پاشد يا دولت براي جلوگيري از خطرات سياسي
و از آن به بعد سازمان به يك سازمان بوروكراتيك ميكند خريداري يا تصاحب را سازمان آن، فروپاشي ناشي
تبديل خواهد شد. به همين دليل، حتي حل اين مشكل نيز در گرو اين است كه هر بنيان گذاري از همان ابتداء
و بقاي  كنند كار هم با بنيانگذار غياب در بتوانند آنان تا كند آشنا رابرت دستورنامه قواعد با را خود مديران

سازمان را تداوم بخشند.

«مطالبه محوري» سازمان هاي جامعه مدني، من به بيانيه اول شوراي  شعار از غلط تفسير مورد در بحث هنگام
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و بودند كرده مطرح دولت با را خودشان مطالبات تمام كه كردم اشاره مدني جامعه سازمانهاي هماهنگي
و است غلط رويكردي چنين كه بود اين من نقد كند. كار آنها مطالبات تحقق براي تا ميخواستند دولت از
و براي تحقق مطالبات خود تالش كنند نه بزنند باال همت آستين خود مطالبات تحقق براي بايد سازمانها

اينكه از دولت بخواهند تا مطالبات آنان را محقق سازد.

و من يك شماره از نشريه جمعيت  آمد ميان به آمريكا ليبرتارينهاي حزب پاي كه بود بحث همين دنبال به
توليد گرايان ايران را كه من براي آن جمعيت منتشر كرده بودم نشان آقاي خندان دادم. در آن شماره از جمله
پلتفورم اين حزب را معرفي كرده بودم كه خواهان از بين رفتن دولت است. اين بحث براي آقاي خندان آنقدر 

جالب بود كه نشريه را برد تا آن مقاله را بخواند. 

انحالل كادر معلمان
مي رفتند آقاي مرد به پيشنهاد من مبني بر انحالل كادر  بيرون دفتر از معلمان سازمان بچههاي كه هنگامي
و بايد رأي بياورد. با اطمينان گفت كه رأي نمي آورد. اما من است پيشنهاد يك گفتم: كرد. اشاره معلمان
و سرپايي سعي كردم مشكل را برايش تشريح كنم: اينكه گروهي با برگزاري است مشكل تشريح هدف گفتم
مي افتند. اين براي هماهنگي در كارگاه خوب نيست. البته چون جلو اعضا ساير از دارند جداگانه جلساتي

بايد دسته جمعي جايي مي رفتند، مرد هم رفت. اما طرح اين ايده ها بد نبود.

برنامه كارگاه هاي جديد در امسال
در خصوص جنبش كاردها منتظر راه اندازي چند كارگاه جديد هستم كه اگر راه بيافتند براي امسال كفايت 

مي كنند. اين كارگاه ها عبارتند از:
يك. شوراي احياء انجمن هاي اسالمي دانشگاه ها

دو. انجمن دوستداران ميراث فرهنگي
سه. آموزش به هيأت مديره كانون سراسري انجمن هاي شركت هاي ساختماني

چهار. كارگاه كارشناسان شوراياري و برنامه اصالح آئيننامه هاي اداراه ثبت مصوبات شورا
پنج. انجمن كايروپراكتيك

شش. جامعه مهندسان مشاور
هفت. خانه تأتر 

هشت. مادران صلح
نه. شوراي هماهنگي سازمان هاي جامعه مدني

ده. كارگاهي در دفتر آقاي حدادي
يازده. ان.جي.اوهاي تبريز كه آقاي خندان در مورد آن صحبت كرده است

دوازده. دبيران كميسيون هاي مجلس شوراي اسالمي

آن ها صحبت هايي شده است. بنا  از يك هر مورد در اما نيست. قطعي مزبور كارگاههاي از يك هيچ برگزاري
مبرم ترين وظيفه ام پيگيري اين موارد است. طبيعي است كه به موازات اين موارد بايد در فكر موارد بر اين،

جديد هم باشم. ساير فعاليت ها و از جمله تكميل ترجمه كتاب كه به جاي خودش. 
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۲۳ فروردين ۱۳۹۳ شنبه
و راديو فردا خبر درگذشت حسين شهيدي را  بي.بي.سي وبسايتهاي در فروردين ۲۱ عصر روز پنجشنبه
بي نزاكتي، يك كم  يك غيراخالقي، رفتار يك كه يافت را كسي نتوان دنيا در ميكنم فكر كه كسي خواندم؛
و يك معصيت كوچك از او ديده باشد. خاموشي زودهنگام چنين انساني، آن هم در بيمحبتي يك لطفي،
غم انگيز است. بعد از خواندن اين خيلي نگاري رونامه مثل شريفي حرفهي توسعه براي فكري شكوفايي اوج
و به رغم سال ها قطع رابطه با آقاي محمد قائد تلفني صحبت كردم تا در غم هم شريك شويم. روابط خبر
و خاطره از اين روابط حرف دينا يك و شد شروع قبل سال چندين از قائد محمد و شهيدي حسين با من
مي شود مربوط كادرها جنبش به نحوي به كه روابط اين جنبههاي از برخي به فقط نوشته اين ادامه در اما دارم

خواهم پرداخت.

و كادر وكيالن، مكاتبه با آقاي حامد سياسي راد در مورد ادامه كار با  دوستان كادر براي كارگاه دو برگزاري
و گفتگو با مهندس گلسرخي در همين رابطه رويدادهايي هستند كه بايد اسالمي، انجمنهاي احياي شوراي

آن ها هم بپردازم. به

و با موضوع كوتاه ايميلي طي است. برانگيز سؤال همچنان هم جمالي مهدي آقاي و من بين رابطه قطع
يك «محض اطالع» به او خبر دادم كه ضابعه مفصل رانم بدخيم نبوده است. انتظار داشتم دست كم طي
و به همين خاطر  باشد بدخيم ضايعه كه است نگران شايد كردم فكر خودم با بپرسد. را حالم تلفني تماس
تمايلي به پرسش مستقيم ندارد. به همين دليل به او اطالع دادم كه ضايعه خوش خيم بود. هنوز انتظار دارم
و مالي آقاي جمالي آنقدر زياد  كاري واقعًاگرفتاريهاي آيا نميدانم اما نشود. قطع جمالي آقاي با رابطهام
و به كادرهاست جنبش براي ضايعه يك او با ارتباط قطع بپرسد؟ من از حالي يك حتي نميرسد كه شده

همين خاطر نگران هستم.

رونامه نگاري: حرفه يا رسالت؟
من از طريق آقاي محمد قائد با آقاي حسين شهيدي آشنا شدم. اما نخستين ارتباط را به ياد نمي آورم. آشنايي 
ديباچه اي براي نخستين چاپ كتاب اول برمي گردد كه در مرداد ماه ۱۳۷۵ منتشر  من با آقاي قائد هم به تهيه
شد. در نتيجه بايد در اواخر ۱۳۷۴ از نزديك با آقاي قائد آشنا شده باشم. نخستين گفتگوي رو در رو با 
و رويكرد آقاي قائد را  نثر من داد. رخ قائد آقاي دوستان از يكي رستمخاني خليل دارالترجمه در هم او
و تهيه كند. البته، بنويسد او را كتاب اين بر ديباچه نخستين ميخواست دلم و دارم و داشتم دوست خيلي
و به جاي آن مطالبي با نثر مبتذل رونامه اي گذاشتند اما نشد استفاده زيبا ديباچه اين از بعدي چاپهاي در
مي رسد- عمر پيش سال ۲۰ حدود به او دوستي من با آقاي قائد ادامه يافت. بنا بر اين سابقه آشنايي من با
و  شدم آشنا هم شهيدي آقاي با كه بود برخاست و نشست و دوستي همين جريان در ميگذرد. سريع چه
و سردتر شد به سرد آرام آرام ما روابط كه بود سبز جنبش از بعد همه، اين با بود. قائد آقاي آشنايي اين عامل
نحوي كه در طول مدتي كه او در بيمارستان بستري بود، با او تماسي نداشتم. البته به اين دليل كه به من گفته
و  نداشتم او فاميل و فرزندان و زن با هم رابطهاي هيچ و نيست مقدور او با تماس و كماست در او كه بودند

ارتباطم با آقاي قائد هم قطع شده بود.

و هيچ دليلي ندارد كه دوباره اين  نيست موجه هيچكدام اما است متعدد قائد آقاي با رابطه قطع براي داليلم
رابطه را برقرار نكنم. الزم است قبل از پرداختن به روند قطع رابطه با حسين شهيدي در مورد قطع رابطه با

آقاي قائد به چند نكته اشاره كنم:

نقد دوزخيان روي زمين
به نظرم يكي از نخستين داليل سرد شدن رابطه ام با آقاي قائد انتقاد بسيار تندي بود كه با صراحت در مورد 
آخرين كتاب آن رزوهاي آقاي قائد با وي در ميان گذاشتم. اسم كتابش «دوزخيان روي زمين» يا چيزي شبيه 
و ساير كتاب هاي ارسطو  نيكوماخوسي اخالق كتاب و متافيزيك كتاب من كه بود روزها همان در بود. اين به
و تصادف حسب بر - هم را سعدي گلستان كتاب انگليسي ترجمه همزمان ميخواندم. انگليسي زبان به را
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و سعدي دست به مقايسه ارسطو تفكر طرز بين بار نخستين براي و ناخودآگاه و خواندم كنجكاوي روي از
مي ماند مشتي حكايت ها باقي آنچه كنيد، حذف آنها از را سعدي حكايتهاي ادبي زيباييهاي وقتي زدم:
جذاب است با نتيجه گيري هاي اخالقي كه هيچ مبناي استداللي ندارند. نمونه بارز اين روش استدالل حكايت
و زنداني هم  ميكند صادر را زنداني يك قتل دستور هوس و هوا روي از و مرتبه يك كه است پادشاه همان
مي گويد؟ چه لب زير مرد اين ميپرسد خود وزيران از شاه ميدهد. فحش شاه به خودش زبان به و لب زير
مي گويد كه منجر آميز مصلحت دروغ - ديگر وزير اما ميدهد فحش شما به دارد او كه ميگويد وزير يك
ز راست به آميز مصلحت دروغ كه ميگيرد نتيجه تمثيل اين از هم سعدي و ميشود. زنداني جان نجات به
فتنه انگيز است. اين روش نتيجه گيري اخالقي، درست بر خالف روش ارسطو در كتاب اخالق نيكوماخوسي

است كه تمامًا مبتني بر استدالل فلسفي است. 

و روش نتيجه گيري هاي اخالقي سعد با ارسطو بود كه ناگهان متوجه شدم كه تمام آنچه  حكايتها مقايسه با
- به جز جريان بسيار ضعيفي كه ظاهري فلسفي داشت ميشود شناخته ايراني فرهنگ در تفكر عنوان به كه
و منطقي نيست بلكه نوعي به عقلي استدالل و ارزيابي معناي به تفكر واقع در - بود كالم علم واقع در اما

هم بافتن آسمان و ريسمان است كه بيشتر به رقص ذهني شباهت دارد تا استدالل و تفكر.

و دريافتم كه روش نتيجه گيري  خواندم را قائد آقاي كتاب كه بود مهم بسيار جمعبندي اين به رسيدن از بعد
و بنا به ميگيرد را اجتماعي و تاريخي رويداد يك از گوشه يك از تكه يك است: طور همين هم قائد آقاي
مي كند كه ظاهرًا استخراج نتايجي نيز روايتها اين درون از و ميكند روايت را آن خودش دلخواه و سليقه
مي توان نشان داد كه نتايج به دست آمده نيز مانند نتايجي است كه راحتي به اما است، منطقي و استداللي
- امروزي زبان به يا و فلسفي و استداللي مبناي كدام هيچ و ميگيرند خود حكايتهاي از مولوي و سعدي
وب سايت سازي را تمرين تا كنم كمك او به تا بودم قائد آقاي منزل در كه روز يك ندارند. - تئوريك مبناي
و بود تند بسيار بسيار انتقادها اين نظرم به و كردم بيان آخرش كتاب مورد در را نظراتم اين صراحت با كند،
و يك نسخه از آن را سال ها قبل از چاپ به بود نوشته را كتاب آن تازه كه خصوص به شكست: را قائد قلب

من داده بود و شايد نمي بايست با آن صراحت و در آن شرايط اين طور پنبه كتاب را مي زدم.

و اصرار داشت كه با همين  كرد استقبال خيلي كتاب نقد روش اين از قاتد كه كنم اعتراف انصافًا بايد البته،
و تئوري بافي فاصله پردازي نظريه از عمدًا او كه داشت اصرار حال عين در اما كنم، نقد را كتاب تمام ديد
و تمايل دارد كه همين شيوه ندارد انساني علوم در جاري روش به پردزاي نظريه به تمايلي اساسًا و ميگيرد
و خواننده است بد رويكرد اين كه بگويد ميتواند كسي چه و است رويكرد يك هم اين خوب. بدهد. ادامه را

از نوشته هاي آقاي قائد لذت نمي برد و نكات بسيار زيادي نمي آموزد؟

دعوت به تشكيل مؤسسه اخالق روزنامه نگاري
و برگزاري نخستين مراسم سالگرد تأسيس اين مؤسسه  (ماپا) ايرانيان» پزشكي اخالق «مؤسسه تأسيس از بعد
شبه پروفشن هاي دولتي» كه آقاي از و سخنراني من در مورد «بازآفريني پروفشنها هنرمندان خانه تراست در
قائد هم يكي از مدعوان آن نشست بود، از او دعوت كرديم كه در شكل گيري شوراي اخالق پروفشنال در
بخش پروفشن مطبوعات با ما همكاري كند. او در يك جلسه هم حضور يافت اما از روش برخورد دكتر 

بهزاد رحماني خوشش نيامد و از ادامه همكاري با ما عذر خواست. 

و با شناختي كه من از دكتر بهزاد رحماني داشتم، هيچ برخورد از موضع  ميشود مربوط من به كه آنجا تا
بااليي با آقاي قائد نداشت. اما به نظرم، آقاي قائد برخورد دكتر رحماني را كه از او خواسته بود تا نظراتش
و به همين دليل ديگر مايل  برخورد او به واقع در و كرد ارزيابي برخورنده اين، به شبيه چيزي يا بنويسد را
به ادامه همكاري در تأسيس شوراي اخالقي پروفشنال در رونامه نگاري نشد. حتي با صراحت گفت كه اين
مي كنند. شايد اين طور باشد، اما چنين  حساب بقيه از هوشتر با را خودشان خيلي جراحان و دكتران آقايان
و وي براي آقاي قائد احترام بسيار زيادي قائل بود اما نبود بينانه واقع خيلي رحماني دكتر رفتار از برداشتي

با اين همه قائد ناراحت شد.
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راستش، من از كساني كه نسبت به جامعه انتقاداتي دارند توقع دارم كه براي رفع مشكالتي كه در نوشته هايشان
و به خصوص خودشان در حل اين مشكالت آستين همت باال بزنند. اما  دهند ارايه حال راه ميكنند مطرح
و پاي حرف هي خودش است زدن حرف و نوشتن اهل فقط هم او كنم فكر شد سبب قائد آقاي برخورد اين

نمي ايستد. اين نتيجه گيري نيز در سرد شدن تدريجي روابطم با آقاي قائد بي تأثير نبود.

واكنش سرد نسبت به دستورنامه رابرت
و اهل قلمي كه دستورنامه رابرت را برايش تعريف كردم آقاي قائد  روشنفكر نخستين دارم خاطر به خوب
مي توانيم از كانون نويسندگان شروع كنيم. اما را قواعد اين كاربرد و آموزش دادم پيشنهاد هم پايان در بود.
و به خصوص تأكيد كرد كه اعضاي كانون نداد نشان قواعد اين با آشنايي براي تمايلي كمترين قائد آقاي

نويسندگان تا وقتي رئيسي مثل خانم سيمين بهبهاني دارد هيچگاه تن به رعايت اين قواعد نخواهند داد.

راستش از فردي مثل قائد انتظار داشتم با شناختي كه از من دارد دست كم اظهار عالقه كند كه به اين قواعد 
نگاهي بياندازد. برخالف آقاي قائد، به عنوان نمونه، آقاي مهدي جمالي بحري براي حرف من آنقدر اعتبار 
و  نخبگان كه كاري مبرمترين كرد تأكيد و خواند را رابرت دستورنامه كتاب ترجمه از فصل چند كه بود قائل
و حتي با صراحت گفت كه است قواعد همين كارگيري به و يادگيري دهند انجام بايد جامعه سياسي طبقه

بهترين سرمايه براي يك حزب سياسي اين است كه با اين قواعد آشنا شود.

و علت اين  كنم مقايسه قائد مثل افرادي برخورد با را جمالي آقاي مثل افرادي برخورد من كه بود طبيعي
تفاوت ها احكام كلي صادر كرد. و هست كه نتوان در مورد اين بود طبيعي و بفهمم. را رويكردها در تفاوت
نميدهد نشان پايبندي خيلي ميگويد يا مينويسد كه آنچه به عمل در قائد آقاي كه ارزيابي اين همه، اين با
مي كنند اما براي بر طرف كردن معايب مورد انتقاد خود انتقاد جامعه از كه افرادي از من گرفت. قوت من در
عمالً كاري انجام نمي دهند خوشم نمي آيد. به همين دليل آقاي قائد كه آن همه نوشته هايش را دوست دارم
و با نمك جذاب اينكه با هم حرفهايش كه شدم متوجه مرور به و افتاد چشمم از يواش يواش داشتم، و
و اساسًا در اين زمينه نميدهد ارايه مشكالت رفع براي مشخصي راهبرد هيچ و است شده تكراري اما است

احساس تكليف هم نمي كند.

و به همين خاطر به مرور  داشت نقش قائد آقاي با من رابطه شدن سرد در شمردم بر كه عواملي تمام نظرم به
و اگر من تماس نمي گرفتم بود طرفه يك بيشتر نيز ما تماسهاي چون و ميگرفتم. تماس او با كمتر و كمتر
و نداشتم تماسي او با اصًال اخير سال چند در كه نحوي به شد سرد ما روابط نميزد، زنگ هم قائد معموًال

گاهي نوشته هايش را برخي از دوستان برايم ايميل مي كردند.

سرد شدن رابطه با حسين شهيدي
شايد يكي از عوامل سرد شدن رابطه من با حسين شهيدي همين سردي روابط با قائد بود. حسين شهيدي هر 
مي آمد. شايد بعدها  من نزد تنهايي به اواخر، اين ميزد. سر من به قائد با همراه معموًال ميآمد، تهران به گاه
مي زنم حدس اما نكرد. صحبتي من با هرگز مورد اين در هرچند شد. خبر با قائد آقاي با من روابط سردي از

شايد يكي از عوامل سردي رابطه ما با هم قطع رابطه من با قائد باشد.

و اگر  ميكرد خبر را من حتمًا ميآمد، تهران به كه هرگاه تقريبًا و بارها و بارها شهيدي آقاي همه، اين با
مي آمد همديگر را مي ديديم. امكانش پيش

عالقه حسين به تجربه هاي روزنامه نگاري من
و مولكولي در حرفه مطبوعات را  ريز تحوالت تمام مستمر عالقه با شهيدي حسين كه بود مشخص كامًال
مي كرد. به منتشر را مطبوعات از خاصي نوع ميكرد كار من نظر زير كه مؤسسهاي ميكند. دنبال ايران در
آن ها جاي به و ميگرفت دستمزد كنند منتشر نشريه ميخواستند كه انجمنهايي و سازمانها از كه معنا اين
مي كرد. بديهي است اين نوع نشريه منتشر كردن با انتشار منتشر نشريه آنها مخاطبان براي و آنها براي اما
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مي زدم حسين شهيدي خليلي عالقمند حدس من دارد. زيادي بسيار مردمتفاوتهاي عموم براي روزنامه
و حتي تحليل را تجربهها آن و شود آشنا من مديريت تحت مؤسسه مشابه مؤسساتي تجربههاي با تا است
مي آمد، هر خاطره اي كه من از روابط شغلي ما دفتر به هرگاه خاطر، همين به كند. گزارش و ثبت كتابش در
مي كرد توصيف را نگاري روزنامه نوع اين از جنبهاي و وجهي كه آنجا از ميكردم، تعريف خودم كاري و
موفقيت هاي مؤسسه من و به خصوص از ميداد گوش من خاطرات به كامل عالقه با و بود جالب او براي
و از انتقادهاي صريح نيز ابايي نداشت. به همين خطر من به او پيشنهاد ميكرد تشويق را ما ميآمد، وجد به
كردم تجربه هاي خاص اين نوع روزنامه نگاري را طي نامه هايي براي او يادداشت كنم. به همين خاطر طي
۲۰ نامه تقريبًا ده صفحه اي با عنوان شب نامه مجموعه تجربه هايي را كه طي اين سال ها در زمينه انتشار  حدود
و تحليل گزارش بودم، كرده كسب بودند، كرده برونسپاري را خود نشريه كار كه مؤسساتي براي نشريه
كردم. به خصوص هدف اين بود كه نشان دهم مؤسسات مشابه يا روزنامه نگاراني كه قرار است در ازاء
رشته خاص از روزنامه نگاري چه  اين در موفقيت براي كنند، منتشر نشريه سازمانها براي دستمزد دريافت
و اصرار عجيبي داشت كرد استقبال خيلي نامهها اين از شهيدي حسين دهند. قرار توجه مورد بايد را نكاتي
آن ها موافق انتشار با كنون تا اما كردهام حفظ من را نامهها اين كنم. منتشر كتاب يك صورت به را آنها كه
و اين نامه ها را به صورت شخصي است بوده خودت شخص نامهها اين مخاطب گفتم: حسين به نبودهام.
و محقق روزنامه نگاري مفيد باشد. معلم عنوان به تو براي تجربهها اين شايد كه حساب اين با نوشتهام تو براي

آغاز اختالف نظر جدي
و ستد ها بود كه متوجه شدم درك من از روزنامه نگاري به مثابه يك «پروفشن»، با درك  داد همين جريان در
و كشف اين تضاد به خصوص است. متضاد كامل طور به «حرفه» عنوان به روزنامهنگاري از شهيدي حسين

اسباب حيرت من شد.

فرايندهاي  اثرات  از  نمونه  يك  و  خواندني و جذاب داستان يك «پروفشن» مفهوم با من آشنايي داستان
فرصت هاي مختلف در اين روزنامه خاطرات به نحوه و در باره اين در من است. شدن جهاني سيلآساي
اينكه در دوره دوم رياست جمهوري آقاي اما خالصه اش  با مفهوم «پروفشن» اشاره كرده ام.  آشنايي خود 
و فشار براي  شد بركنار بهداشت وزارت داروي و غذا معاونت از آذرنوش مرتضي دكتر آنكه از بعد و خاتمي
جلوگيري از گسترش نهادهاي مدني روي دولت خاتمي افزايش يافت، دكتر آذرنوش كه مدير مسؤل نشريه
و درمان باشم كه به جاي پرداختن به مسائل  دارو نشريهي مديرمسؤل نيستم مايل من كه آورد فشار بود هم
و اينجور مسائل انجمنها و پروفشن اتيكز يا و پروفشنال مسائل مثل ديگري مسائل به دارد غذايي و دارويي
مي خواهد اين خط را ادامه درمان و دارو اگر اما ندارد مخالفتي مطالب اين با كه داشت اصرار او ميپردازد.

دهد مديرمسؤل ديگري انتخاب كند.

و مديرعامل شركت داروپخش صاحب امتياز نشريه  مديره هيأت رئيس عرب نجفي محمود دكتر زمان آن در
و به هر دليل به انتخاب مديرمسؤل ديگر عالقه اي نشان نمي داد. شايد او هم متوجه شده بود درمان و دارو
بود كه پرداختن به سازمان هاي مدني ديگر مصلحت نيست. به عالوه، او هم تمايل داشت كه مسائلي مطرح
و صنعت داروسازي داشته باشد. به همين خاطر خط دكتر آذرنوش پيش  دارو با بيشتري ارتباط كه شود
اما و من هم مجبور شدم به جاي پرداختن به انجمن ها روي مسائل صنعت داروسازي تمركز كنم.  رفت
مي گشتم كه بتوانم بحث انجمن هاي پزشكي را نيز ادامه دهم. به همين خاطر، شروع كردم راهكاري دنبال
و به بركت وجود اينترنت، اين كرد مطرح را جنبهها آن بشود كه پزشكي انجمنهاي از جنبههايي يافتن به
و داروسازان پزشكان مبارزات به كه بود وجوهي جمله از انجمنها اين در پروفشناليسم وجه يافتم: را وجه
مي بخشيد چرا كه بر اساس پروفشناليسم پزشكي، يك پزشك وظيفه دارد هميشه از حقوق بيمار مشروعيت

دفاع كند و هميشه منافع بيماران  را نسبت به منافع شخصي خود در اولويت قرار دهد.

كامًال احساس كردم با دنياي جديدي  شدم، آشنا معنا اين به پزشكي پروفشناليسم مفهوم با وقتي دارم خاطر به
بدهم. پروفشنال بسط  تمام عرصه هاي  در  را  پروفشناليسم  تا گفتمان  آن پس تالش كردم  از  و  شدم آشنا
و تالش براي تشكيل شوراي اخالقي پروفشنال در تمام پروفشن ها ايرانيان پزشكي اخالق مؤسسه تأسيس
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همه ناشي از همين درك جديد من از مفهوم پروفشن بود.

و كد اتيكز، من عمدًا از معادل  پرفشناليسم، و پروفشن اصطالحهاي در مندرج متعال معاني انتقال براي اتفاقًا
و حرفه اي معادل هاي بسيار نامناسبي حرفه كه داشتم اصرار و ميكردم خودداري حرفهاي و حرفه فارسي
و اين مسأله يكي از موضوع هاي مورد اختالف جدي بين من هستند پروفشناليسم و پروفشن مفاهيم براي
و پروفشن براي مناسبي بسيار معادلهاي اتفاقًا حرفهاي و حرفه كه داشت اصرار او بود. شهيدي حسين و
و منشور اخالق حرفهاي و حرفه معادلهاي از اصطالح دو اين براي من كه داشت اصرار هستند پروفشناليسم

استفاده كنم و من هم به شدت مخالفت مي كردم.

و پروفشناليسم را متوجه شدم:  پروفشن از خود درك با شهيدي حسين جدي مخالفت علت كه بود بعدها
او تمام عمر خود را صرف نوشتن كتاب مهمي در مورد تاريخ روزنامه نگاري در ايران كرده بود تا نشان
دهد كه روزنامه نگاري در ايران چطور بايد از يك رسالت به يك حرفه تبديل شود يا در حال تبديل شدن 
و منظورش از حرفه، شغلي بود مثل ساير مشاغل. درست بر عكس، من به اين نتيجه رسيده بودم كه  است.
و آشكار دارد. صريح تمايز كار و كسب با و است رسالت يك پروفشنها ساير مثل نگاري روزنامه اتفاقًا
ايران: از رسالت با حرفه» در نگاري «روزنامه عنوان با او كتاب مقدمه بندهاي از يكي در رويكرد تفاوت اين

كامًال صريح بيان شده است:

" انگيزه پژوهشم اين آرزو بود که کار روزنامه نگاری را در ايران انجام دهم. اما بدون هراسی که هميشه
بر سر روزنامه نگاران ايرانی سايه انداخته بود. تحقق آن آرزو را زمانی ممکن می ديدم که روزنامه نگاری
و روزنامه نگار بتواند مانند هر صاحب  شود شناخته رسميت به مستقل حرفهيی عنوان به ما کشور در
– از اعصاب و مغز جراح و هواپيما خلبان تا گرفته تاکسی راننده و نجار و آشپز از – ديگری حرفه
توانايی فنی خود کسب درآمد کند بدون آنکه نظر شخصی خود را در کار حرفه ای دخالت دهد يا ديگران

تصور کنند که او چنين می کند."

دارد.  ماهوي  تفاوت هاي  پروفشن  يك  عنوان  به  روزنامه نگاري  تعريف  با  تعريف  اين  كه  بود  پيدا  كامًال 
كه داشتم  اصرار  من  بزدايد،  را  روزنامه نگاري  از  رسالتي  نوع وجه  هر  مي كرد  سعي حسين حاليكه در و
بيابيم، اتفاقًا «رسالت» پروفشن از من درك براي اصطالح يك باشد قرار اگر و است پروفشن روزنامهنگاري

است و نه «حرفه».

و معناي آن به چالش كشيدن تمام تجربه هاي حسين شهيدي به عنوان يك  نبود كمي نظر اختالف اين خوب،
- كار كرده بي.بي.سي يعني جهان- روزنامهنگاري مؤسسه عاليترين سطح در كه بود روزنامهنگاري معلم
بود. براي حسين واقعًا سخت بود كه تعاريف من از پروفشن را قبول كند. به همين خاطر از من منبع خواست

و من منابع و مراجع متعددي را در اختيار او گذاشتم كه تمام آن ها درك من از پروفشن را ارايه مي دادند. 

اين دليل كه  به  از پروفشن فروكش كرد. شايد  متفاوتمان  و حسين در مورد درك هاي  من بحث مرور به
بحث هايمان تكراري شده بود بدون اينكه به توافقي برسيم. بعدها كه حسين يك نسخه از كتابش را قبل از
و با صراحت پرسيدم كه  شدم آشنا او كتاب عنوان با بار نخستين براي من و گذاشت من اختيار در چاپ
و او با صراحت گفت كه «حرفه» را به است، كرده انتخاب اصطالحهايي چه براي را «حرفه» و «رسالت»
مي زنم حسين بايد به حدس من و شد آشكار كامًال ما رويكرد دو تفاوت است، برده كار به «پروفشن» جاي
تمام منابعي كه من در خصوص پروفشناليسم معرفي كرده بودم سر زده باشد. اما هرگز در نيافتم كه با نظرات

من موافق شده است يا نه؟ 

و تفاوت درك از مفهوم «پروفشن»  بنويسم آن بر نقدي شد، منتشر كتابش وقتي تا ماندم منتظر من حال، هر در
و اعتماد كامل دارم كه نوشتن چنين نقدي كل نظريات حسين شهيدي در اين زمينه بدهم توضيح را «حرفه» و
مي ريزد. درست مثل انتقادي كه از كتاب دزوخيان روي زمين آقاي قائد داشتم. به همين خاطر، هم در را
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حدس مي زنم شايد يكي از داليل سرد شدن رابطه من با حسين همين مسأله باشد.

جنبش سبز
مي تواند در سرد شدن رابطه ما  كه يافت بروز حوادثي شهيدي حسين و من بين نيز سبز جنبش جريان در
و در جهان مجازي منتشر ترجمه را شارپ جين از زيادي نوشتههاي من مبارزات آن جريان در نباشد. بياثر
و نوشته اي از حسين را با جازه خودش اما با بودند ديده تهيه بيرون از برايم كه داشتم هم سايتي وب كردم.
يك مقدمه اي كه به نظر او غيرحرفه اي بود، در آن وب سايت منتشر كردم كه البته بعدًا آن مقدمه را برداشتم.

به هر حال، به اين داليل يا داليل ديگري كه به خاطرم نمي رسد، يا حتي شايد به داليل پيش پا افتاده اي مثل 
مي آمد به من خبر  تهران به اگر حتي ديگر بعدها شد. سرد حسين با من روابط ضرورت، يا فرصت نداشتن
و در جريان يكي دو تماس تلفني يا ايميلي هم احساس كردم كه گويا از من نميآمد. من دفتر به يا نميداد
و او هم هيچگاه مطلبي را مطرح نكرد. اما نكردم سؤال او از هيچگاه من البته است. كرده پيدا دلخوري كمي
- رابطه از طرفم من كم قائد شبيه تقريبًا - و گرفت تماس كمتر متقابًال هم او گرفتم، تماس كمتر من وقتي
و به شده بيمار فهميدم اينكه تا نگرفت صورت رابطه شدن گرم براي اقدامي نيز آنان طرف از و شد تر كم و
مي كردم سرطان است. اما پريروز كه بعد از سال ها به قائد تلفن زدم گفت بيمار سرطاني فكر است. رفته كما
و شده عفوني او اندام ساير و ريه كه داد توضيح برايم بعد نميدارند. نگاه بيمارستان در مدت همه اين كه را
و پنجشنه چراغ زندگي اش درماندن او معالجه در پزشكان سرانجام اما ميداشتند. نگاهش بيمارستان در بايد

خاموش شد.

مسخره كردن دستورنامه رابرت
مي كنم كه قواعد  ترجمه دارم را كتابي گفتم او به شهيدي حسين با ديدارها آخرين از يكي در دارم خاطر به
و حتي با لحن كرد مسخره را انگلستان پارلمان آشكارا او است. داده توضيح را انگلستان پارلماني عرف
بايد كاله مخصوصي كند  مي خواهد صحبت  نمايندهاي وقتي مواقع بعضي هنوز كه گفت آميزي تمسخر
مي خواهد بگويد. اين رفتار حسين شهيدي نيز كه خود را از شاگردان چه كه شود مشخص تا بگذارد سرخود
مي دانست، عجيب بود. چون، به قول كاتوزيان يكي از تفاوت هاي جامعه كاتوزيان همايون دكتر همفكران و
مي شود جامعه بين سبب كه است ايران در انتزاعي قواعد همين فقدان بريتانيا مثل جامعهاي با ايران كلنگي
و اگر قرار است روزي از اين وضعيت خارج شويم راهي جز خلق دوباريه باشد نوسان در آشوب و استبداد
آن ها نداريم. پس چرا فردي مثل آقاي شهيدي كه اين همه سال در انگلستان زندگي آموزش يا قواعد اين
توجه و چرا  بود؟ نبرده پي دموكراسي به ايران جامعه گذار براي رابرت دستورنامه اهميت به بود، كرده
نداشت كه تازه پس از دموكراتيك شدن ايران است كه رزونامه نگاران خواهند توانست «مانند هر صاحب
– از توانايی  اعصاب و مغز جراح و هواپيما خلبان تا گرفته تاکسی راننده و نجار و آشپز از – ديگری حرفه
فنی خود کسب درآمد کند بدون آنکه نظر شخصی خود را در کار حرفه ای دخالت دهد يا ديگران تصور

کنند که او چنين می کند».

آيا درك اين نكته براي فردي مثل حسين شهيدي بايد اينقدر دشوار بوده باشد كه اگر روزنامه نگاران در 
و استبداد در  ظلم و فساد افشاگري نوع هر بلكه نيست، شخصي نظر مداخله خاطر به فقط نيستند، امنيت
و اتفاقًا جنبش سبز كه سبب دستگيري بشكنند را روزنامهنكاران قلم تا ميشود سبب مستبد و فاسد كشوري
خيلي عظيمي از روزنامه نگاران مورد عالقه حسين شهيدي شد بايد به او ثابت كرده باشد كه تا چه اندازه
و به عنوان معلم خبرنگاران بي.بي.سي چقدر در مورد روزنامه نگاري  است بوده غلط تحليلهايش و نظرات

در ايران اشتباه مي كرده است.

ارتباط اين مباحث با جنبش كادرها
هفته گذشته كه آقاي خندان يك شماره از نشريه «توليد گرايان ايران» را از من گرفت تا مطالب آن را بخواند، 
اصرار داشت كه يك مقاله آن را در وب سايت كادرها دات كام منتشر كنيم. نخستين شماره اين نشريه را من 
۱۱ سال پيش براي جمعيت توليد گرايان ايران منتشر كردم. جالب است كه عنوان مقاله  - يعني در سال ۱۳۸۲
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عالقه آقاي خندان اين است: انجمن روزنامه نگاران: صنفي است يا حرفهاي گرا؟». همين عالقه نشان مورد
مي دهد كه مخاطب داليل من را براي نشان دادن اينكه رزونامه نگاري بيشتر يك رسالت است تا شغلي كنار

مشاغل ديگري مثل نجاري و رانندگي، قانع كننده تر از داليل شهيدي خواهد يافت.

البته، براي آنكه انجمن روزنامه نگاران به يك انجمن پروفشنال ارتقا يابد، قبل از هرچيز بايد به يك سازمان 
قانونمند بدل شود كه به معناي رعايت قواعد قانون عرفي پارلمان است كه اين قواعد را نيز حسين شهيدي 
و هم قانون پارلمان دو تا از بزرگترين دستاوردهاي تمدن  پروفشناليزم هم اما است. غمانگيز ميكرد. مسخره
انگلوساكن هاست. بعد فردي مثل حسين شهيدي عمر خود را در قلب اين تمدن يعني در لندن سپري كرد اما
و به معلمش  او به را تمدني دستاورد دو اين من وقتي حتي بلكه نبرد، پي دستاورد دو اين اهميت به فقط نه

آقاي قائد معرفي كردم، هر دو آن ها را جدي نگرفتند و مسخره هم كردند.

گفتگو با قائد
مي كني، من به اختصار دستاوردهاي جنبش كادرها را برايش  چه پرسيد من از وقتي قائد با گفتگو جريان در
و اتفاقًا اين جريان را از همان جايي شروع كردم كه آغاز كرده بودم: تعريف اين قواعد براي كردم. تشريح
و او پاسخ داد: بله. داريد؟ خاطر به را جريان پرسيدم: او از بعد قائد. آقاي ايران: قلم اهل و روشنفكر نخستين
جنبش كادرها صحبت كردم، صداي قائد چنان گرفته بود كه فكر كردم يا غرق وضعيت آخرين از من وقتي
خواب است يا مست مست. علت را پرسيدم: با شوخ طبعي هميشگي خود جواب داد: دارم تمرين دوبلري

مي كنم! اما من حدس ديگري زدم. 

و محمد قائد نسبت به دستورنامه رابرت، به صورت نمادين، واكنش شهيدي حسين واكنش صورت، هر در
و هم قائد من را شهيدي هم كه خصوص به ميگذارد. نمايش به جنبش اين به را جامعه روشنفكر قشر
مي كردند، تشويق را من دستاوردهاي بودند، عالقمند من پيشرفت به نميكردند، حسادت داشتند، دوست
و اهل قلمي كه اين روشنفكر اگر ميداند خدا وگرنه، هستند، خيرخواهي و سرشت نيك انسانهاي دو هر

خصوصيات مثبت را هم نداشته باشد، در مقابل معرفي اين قواعد چه واكنشي نشان مي دهد؟

نشست پنجم كادر دوستان
ساعت ۶ بعد از ظهر عصر چهارشنبه گذشته پنجمين اجالس كادر دوستان برگزار شد. گزارش قواعد تدريس 
و همه از آن اظهار رضايت كردند. اما در گزارش  بود خوبي نشست كرد. خواهم نقل را نشست اين در شده
از به يكي  را  اين درس ها  اعالئي گفت كه  نكردند. خانم  ارايه  اميدوار كننده اي  فعاليت هاي ترويجي، كار 

و مركز پژوهش هاي  ميكند معرفي را قواعد اين نشستي هر در گفت حالج آقاي ميدهد. آموزش دوستانش
مجلس نيز هنوز بعد از تعطيالت نوروزي از خواب بيدار نشده است. آقاي سيدي گفت كه در يك كالس
و جمعه به جنوب  پنجشنبه كه گفت خندان آقاي ميكند. پيگيري و كرده مطرح را نكات اين دانشگاهي
و خانم سليم هم كار خاصي انجام نداده كند معرفي اهواز توسعه انجمن به را قواعد اين دارد قصد و ميرود
و قطعًا همه بزند جا در كه است محكوم باشد نداشته استراتژيك برنامه كه آدمي هر كردم يادآوري من بود.
و ما در آينده برنامه استراتژيك انجمن در دست تأسيس خود داريد استراژيك برنامه يك خودتان براي شما
را نيز تدوين خواهيم كرد. اما خوب است كه براي ترويج اين قواعد نيز هر يك از شما يك برنامه استراتژيك
و گوشه ذهن داشته باشيد تا طي آن جلو برويد. خيلي اين موضوع را باز نكردم. اما در حد تلنگر  كنيد تدوين

خوب بود كه بعد فكر كنند چگونه براي اين كار يك برنامه استراتژيك بايد تدوين كنند.

و سعي كنند دوستان جديدي را دعوت  است كم قواعد اين تمرين براي نفر ۵ همچنين تأكيد كردم كه تعداد
مي شود مطالب را به افراد جديد ياد داد. قرار شد در اين  چون نباشند آنان ماندن يا بودن عقب نگران و كنند
زمينه هم بكوشند. از جمله، آقاي صفايي پور همسايه خودمان كه ظاهرًا از لرستان آمده اما خودش را از من

پنهان مي كند. 

و او هم قبول كرده  كند شركت دوستان كادر در تا كردهام دعوت او از پيش مدتها از من كه كنم اضافه بايد
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است اما نمي دانم چرا هنوز آماده اين كار نشده است؟

قواعد تدريس شده در اجالس پنجم
اين بخش از گزارش را عينًا نقل مي كنم:

۲۷. هرگاه مجمع بخواهد كاري انجام دهد يا موضوعي را به بحث بگذارد كه يكي از قواعد مربوطه را نقض 
و تصويب پيشنهاد «تعليق قواعد» به طور موقت آن قاعده را تعليق طرح با ميتوان موارد بعضي در ميكند،
و كار مورد نظر را انجام داد. تصويب اين پيشنهاد به دو سوم آراء مأخوذه نياز دارد. با اين همه، حتي كرد
و آن دسته از قواعدي را كه حافظ اين پارلمان قانون زيربنايي اصول نميتوانند نيز سازمان يك اعضاي كل
اصول هستند تعليق كنند. همچنين قواعد مندرج در اساسنامه/آئين نامه يك سازمان غيرقابل تعليق هستند. اما

اين قواعد را طبق رويه ي مشخصي مي توان اصالح و يا حتي ابطال كرد. 

۲۸. ابطال يا اصالح مصوبه نيز يكي از پيشنهادي پارلماني است كه تصويب آن به دو سوم آراي مأخوذه 
نياز خواهد داشت. اما اصالح يا ابطال مواد مندرج در اساسنامه/آئين نامه يك سازمان، عالوه بر دو سوم آراء
و به نصاب رسيده، به اخطار قبلي نيز نياز دارد. اخطار قبلي يا بايد  شده فراخوان قانونًا مجمع يك در مأخوذه
و در نتيجه در شده مطرح قبلي اجالس در يا برسد سازمان اعضاي تمام دست به اجالس فراخوان با همراه
حال، تمام اعضاي سازمان بايد از اصالح يا ابطال هر در شود. ذكر بعدي دستورجلسه يا قبلي صورتجلسه
و اين قاعده كه يكي از قواعد حافط اصول زيربنايي قانون پارلمان شوند مطلع قبل از اساسنامه/آئيننامه مواد

است و در نتيجه به اتفاق آراي كل اعضاي يك سازمان نيز قابل تعليق نيست.

مي شدند. اما  تدوين آئيننامه و اساسنامه عناوين با متفاوت دسته دو در سازمان يك بر ناظر قواعد قبًال .۲۹
مي دهد كه بين اين دو نشان سؤال اين در بيشتر تأمل دارد؟ وجود ماهوي تفاوت چه آئيننامه و اساسنامه بين
دسته قواعد تفاوت ماهوي وجود ندارد، مگر آنكه يك گروه شرايط دشوارتري براي اصالح مواد اساسنامه اي
آئين  نامه در شرايط مورد نياز براي اصالح  و اساسنامه مواد بين تفاوت تنها صورت، اين در كند. تعيين خود

يا ابطال آن ها است.
با توجه به رواج كتاب هايي كه قواعد عام مورد نياز انجمن ها را تدوين كرده اند، به مرور تفكيك بين اساسنامه 
و آئين نامه منسوخ شد. در حال حاضر، به مجموعه قواعد اختصاصي ناظر بر يك سازمان مشخص كه غيرقابل 
و دو سوم آراء مأخوذه در يك نشست قانونًا فراخوان شده قبلي اخطار مستلزم آنها اصالح و باشند تعليق
مي شود. بقيه قواعد آئين نامه اي مورد نياز كه در كتاب مرجع پارلماني گفته آئيننامه باشد، رسيده نصاب به و
و بدون اخطار قبلي آراء سوم دو به آنها ابطال يا اصالح و ميشود گفته دستورنامه باشد، شده گردآوري

نياز دارد.
و اصطالح  ميشود استفاده آئيننامه اصطالح از اساسنامه جاي به رابرت، دستورنامه كتاب در اين، بر بنا

دستورنامه نيز - با تسامح - جاي آئين نامه به معناي قبلي آن قرار گرفته است.

آن ها نسبت به يك  اولويت پيشنهادها، استاندارد توصيفي هشتگانه خصوصيات از خصوصيت نخستين .۳۰
و «ب» در چارچوب قواعد رويه ي پارلماني چنان رابطه اي با يكديگر داشته «الف» پيشنهاد دو اگر است. ديگر
و هنگامي كه شود، مطرح بتواند «ب» پيشنهاد است، بررسي دست در «الف» پيشنهاد كه هنگامي كه باشند
از سوي رئيس قرائت شد، بتواند به طور موقت جانشين «الف» به عنوان موضوع بالفاصله در دست بررسي
و پيشنهاد «الف» از پيشنهاد «ب» عقب  ميافتد جلو «الف» پيشنهاد از «ب» پيشنهاد صورت، اين در شود،
و در نتيجه هستند قياس قابل نظر اين از يكديگر به نسبت پارلماني پيشنهادهاي تمام ترتيب اين به ميافتد.
مي دهد كدام پيشنهاد از كدام پيشنهاد جلو يا نشان كه ميگيرد شكل نظامي پارلماني پيشنهادهاي تمام بين
بخش هاي قواعد عرف پارلماني به نظام رتبه بندي پيشنهادهاي پارلماني مي افتد. يكي از دشوارترين عقب
و نسبت پيشنهاد خود كاركرد و ماهيت از عقلي صورت به بندي رتبه نظام اين خوشبختانه اما ميشود. مربوط
رتبه بندي پيشنهادها را را نظام و تعقل تأمل با ميتوان براين بنا است. فهم قابل و استنتاج قابل هم با آنها

استدالل و درك كرد.
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۲۵ كتاب و در نامه اي كه براي اعضا ارسال كردم از آنان خواستم تا بخش نشد گرفته جلسه در مهمي تصميم
را كه در مورد پيشنهاد تعلق قواعد است مطالعه كنند.

آن الين  آموزش براي بازرگاني وزارت كه نرمافزاري با نفري دو كه كرد پيشنهاد من به سيدي آقاي ضمن در
استفاده مي كند كار كنيم. به او گفتم كه من دنبال يافتتن نرم افزار اوپن سورس براي اين منظور هستم.

كادر وكيالن
مهم ترين خصوصيت اجالس سوم كادر وكيالن كه روز پنجشنبه برگزار شد اين بود كه به جز همسر آقاي 

داودي كه پا به ماه است، بقيه فعاليت هاي بسيار گسترده اي در معرفي دستورنامه رابرت داشتند:

و سعي دارد  دارد عضو نفر ۸۰ كه است خانم صباغيان از اين گفت كه عضو هيأت مديره يك انجمن وكيالن
اين قواعد را در آنجا معرفي كند.

آقاي اويس حامد توسلي گفت كه در محل كارش در روزنامه اعتماد انجمني به نامه انجمن عصر خرد متشكل 
و او اين قواعد را در آن انجمن معرفي كرده است. سؤالش اين بود كه آيا حق  دارد فعاليت روزنامهنكاران از
دارد چنين كند يا نه؟ گروه با اجماعي عمومي تصويب كرد كه اعضاء حق دارند اسناد آموزشي را به دوستان

خود بدهند. 

مي كند اين قواعد را در آنجا به  سعي و است زنان شهروندي كانون امناي هيأت عضو كه گفت غوشه خانم
كار بگيرد.

مي كنند  ترويج خودشان حزب اعضاي ميان در را قواعد اين دارد كه ساخت نشان خاطر هم كيخسروي آقاي
و به زودي از من دعوت خواهند كرد كه اين قواعد را براي اعضاي حزب آموزش بدهم.

آقاي داودي هم در مورد فعاليت هاي فيس بوكي خود براي معرفي اين قواعد مطرح كرد. 

و قرار است  كرده صحبت دارند فعاليت شوشتر و دزفول در كه گروهي و انجمني با كه گفت نيز ستوده خانم
از ارديبهشت بعضي از آنان به تهران بيايند تا اين قواعد را فرا بگيرند.

و داليل افزايش  باشد نفر ۱۵ حدود من ضمن تشكر از اين اقدام ها تأكيد كردم كه تعداد اعضاي گروه ما بايد
و از آنان خواستم تا نسبت به دعوت از دوستان خود به گروه حساس باشند. عالوه بر  كردم تشريح را اعضا
و با ايجاد بدهيم سازمان تهران مختلف محالت در را وكال انجمنهاي بايد و ميتوانيم آينده در كه گفتم اين
و توضيح دادم بر خالف كنيم ايجاد حسابي و درست و استاندارد وكالي كانون يك آنها بين كنوانسيون
و ميكرد كفايت آنان ذهن در انديشه اين بذر كاشتن حد تا نظرم به است. ضروري كار اين چرا رايج تصور

شايد زمينه براي انجام چنين كاري آماده شود.

تقريبًا تمام اعضاي كارگاه از روش تدريس راضي بودند و از آشنايي با اين قواعد آشكارا خوشحال هستند. 

قواعد تدريس شده در اجالس سوم كادر وكيالن:
و با ترتيب  مشخص سرفصلهاي از و است ثابت كه دارد ساختار يك بيزينس) آو دستوركار(اوردر هر .۲۱
مي كند. اين تغيير اجالس هر با متناسب فصل، سر هر زير برنامههاي و عناصر اما ميشود. تشكيل مشخصي
و اصالح آن مستلزم دو سوم آراء است. اما روش تصويب اين برسد تصويب به انجمن مجمع در بايد ساختار
مي شود) به روش ديگري گفته هم كنوانسيون برنامه يا اجندا آن به (كه كانونها كنوانسيونهاي در ساختار

تهيه و تصويب مي شود كه در آينده توضيح داده خواهد شد.
و در شرف تأسيس كه هنوز آئين نامه خود را تصويب نكرده اند، يا در انجمن هايي كه  موقت سازمانهاي در
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مي شود كه در مرجمع پارلمان استفاده ژنريكي و عمومي ساختار از است، ساكت مورد اين در آئيننامهاشان
مصوب آن گروه تشريح شده است.

۱۶ خالصه كتاب دستورنامه رابرت، به صورت خالصه، ساختار دستوركار توصيف شده است اما  فصل در
۱۱ كتاب اصلي دستورنامه رابرت به صورت مشروح اين مسأله را بررسي كرده است. فصل ۴۱ از بخش

و بعد از آشنايي با برخي مرور به بايد و است پيچيده نسبتًا دستوركار اجراي و اصالح تدوين، بر ناظر قواعد
يك مي توان ساختار خالصه طور به و حاضر حال در اما كرد. تمرين و گرفت فرا را قواعد اين ديگر قوانين

دستوركار را به شرح زير توصيف كرد:
۱. دعا و طلب ياري
۲. سوگند وفاداري

۳. قرائت و تصويب صورتجلسه
۴. گزارش ها

مقام ها
رئيس

نايب رئيس
دبير

خزانه دار
هيأت مديره (توسط دبير)

كميته هاي دائم:
به ترتيبي كه تشكيل شده (يا در آئين نامه آمده)

كميته هاي موقت:
 به ترتيبي كه تشكيل شده

۵. كار ناتمام
۶. پيشنهادي كه از نشست قبل به اين نشست به تعويق افتاده 

۷. كار جديد

و سؤال ها»  «تقاضاها عنوان زير آنها بر ناظر قواعد شباهت خاطر به پارلماني پيشنهادهاي از دسته يك .۲۲
دسته بندي شده اند و عبارتند از:

و  پارلماني رويههاي و قواعد مورد در ميتواند عضوي هر و است رئيس آن مخاطب كه پارلماني، سؤال .۱
مي تواند اين عضوي هر نباشد، دستور در پيشنهادي هيچ وقتي بپرسد. رئيس از سازمان مصوبات و قواعد
پيشنهاد را مطرح كند. اما هرگاه موضوعي در دست بررسي باشد، فقط آن دسته از سؤال هاي پارلماني
قابل طرح هستند كه به صورت مستقيم به موضوع بالفاصله در دست بررسي ارتباط داشته باشند. رئيس 
مي دهد. اما عضو ملزم نيست طبق توضيح رئيس عمل كند. اما اگر عملي  جواب پارلماني سؤال به جلسه
و مانع از ادامه رفتار عضو خواهد شد. البته داده دستور اخطار رئيس باشد، قواعد خالف ميدهد انجام كه
و رأي گيري نياز نداشته باشد. مذاكره به پيشنهاد اين كه است بديهي است. فرجامخواهي قابل رئيس حكم
مي شود اما مخاطب اصلي آن عضو ديگري است. اين پيشنهاد مطرح رئيس به خطاب كه توضيح، تقاضاي .۲
نيز وقتي موضوعي در دست بررسي باشد خارج از دستور است مگر آنكه با موضوع بالفاصله در دست

بررسي ارتباط داشته باشد. اين پيشنهاد نيز به مذاكره و اخذ رأي نياز ندارد.
و از سوي رئيس قرائت شد،  حمايت و مطرح پيشنهادي آنكه از بعد پيشنهاد. پسگرفتن مجوز تقاضاي .۳
حتي پيشنهاد دهنده نيز نمي تواند آن پيشنهاد را پس بيگرد. مگر آنكه قبل از آن مجمع اجازه بازپس گيري
پيشنهاد را بدهد. اگر مجمع با اجماع عمومي با تقاضاي اين مجوز موافقت كند پيشنهاد از دستور خارج 
پس گيري پيشنهاد از سوي  با نفر يك حتي اگر اما باشد. نشده مطرح اصًال گويا كه نحوي به ميشود
پيشنهاد دهنده مخالفت كند، پيشنهاد تقاضاي بازپس گيري پيشنهاد مثل هر پيشنهادي ديگري بايد مطرح،
و مورد مذاكره قرار بگيرد. اگر اكثريت به دادن مجوز رأي داد پيشنهاد از دستور  شود حمايت،قرائت

خارج مي شود. در غير اين صورت بررسي پيشنهاد ادمه مي يابد.
و گزارش هاي  اسناد از غير مطلبي خود نطق جريان در بخواهد عضوي اگر مطبوعه. قرائت مجوز تقاضاي .۴
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مي تواند وي كند، موافقت عمومي اجماعي با مجمع اگر بگيرد. مجوز مجمع از بايد كند قرائت را سازمان
و بررسي پيشنهادها ساير مثل بايد پيشنهاد اين باشد، مخالف نفر يك حتي اگر اما بخواند. را مطلب

رأي گيري شود و فقط بعد از موافقت اكثريت آراء مأخوذه، عضو حق قرائت مطبوعه را خواهد يافت.
مي تواند هنگامي كه  عضوي هر ميشود. بندي دسته ساير» «تقاضاي عنوان تحت ديگر، تقاضاهاي ساير .۵
هيچ موضوعي در دست بررسي نباشد تقاضاي ساير را مطرح كند تا با اجماعي عمومي تصويب شود. در
و اكثريت به اين تقاضا  شود مذاكره و قرائت حمايت، مطرح، بايد پيشنهادها ساير مثل صورت اين غير
رأي بدهد. اگر موضوعي در دست بررسي باشد طرح تقاضاي ساير خارج از دستور است مگر آنكه به

موضوع بالفاصله در دست بررسي ارتباط داشته باشد. 
۳۳ از فصل هشتم كتاب اصلي دستورنامه رابرت، قواعد ناظر بر اين پيشنهادها را به صورت مشروح  بخش

تشريح كرده است.

مي تواند نطق خود را با طرح  باشد كرده صحن كسب قانوني شكل به و قانوني هدف هر براي عضوي هر .۲۳
يك پيشنهاد خاتمه دهد، مشروط بر اينكه پيشنهادش در زمان طرح طبق دستور باشد.

۲۴. هرگاه مجمع بخواهد كاري انجام دهد يا موضوعي را به بحث بگذارد كه يكي از قواعد مربوطه را نقض 
و تصويب پيشنهاد «تعليق قواعد» به طور موقت آن قاعده را تعليق طرح با ميتوان موارد بعضي در ميكند،
و كار مورد نظر را انجام داد. تصويب اين پيشنهاد به دو سوم آراء مأخوذه نياز دارد. با اين همه، حتي كرد
و آن دسته از قواعدي را كه حافظ اين پارلمان قانون زيربنايي اصول نميتوانند نيز سازمان يك اعضاي كل
اصول هستند تعليق كنند. همچنين قواعد مندرج در اساسنامه/آئين نامه يك سازمان غيرقابل تعليق هستند. اما

اين قواعد را طبق رويه ي مشخصي مي توان اصالح و يا حتي ابطال كرد. 

۲۵. ابطال يا اصالح مصوبه نيز يكي از پيشنهادي پارلماني است كه تصويب آن به دو سوم آراي مأخوذه 
نياز خواهد داشت. اما اصالح يا ابطال مواد مندرج در اساسنامه/آئين نامه يك سازمان، عالوه بر دو سوم آراء
و به نصاب رسيده، به اخطار قبلي نيز نياز دارد. اخطار قبلي يا بايد  شده فراخوان قانونًا مجمع يك در مأخوذه
و در نتيجه در شده مطرح قبلي اجالس در يا برسد سازمان اعضاي تمام دست به اجالس فراخوان با همراه
حال، تمام اعضاي سازمان بايد از اصالح يا ابطال هر در شود. ذكر بعدي دستورجلسه يا قبلي صورتجلسه
و اين قاعده كه يكي از قواعد حافط اصول زيربنايي قانون پارلمان شوند مطلع قبل از اساسنامه/آئيننامه مواد

است و در نتيجه به اتفاق آراي كل اعضاي يك سازمان نيز قابل تعليق نيست.

۲۶. يكي از شكل هاي برگزاري مجمع، اجالس غيرعلني است كه به ويژه براي رسيدگي به مسائل انضباطي 
و تصويب آن است فوريتي تقاضاي يك غيرعلني اجالس به رفتن تقاضاي ميگيرد. قرار استفاده مورد اعضاء
مستلزم اكثريت آراء مأخوذه خواهد بود. با تصويب اين پيشنهاد تمام افراد حاضر در مجمع كه طبق نظر مجمع
يا آئين نامه نبايد در اجالس غيرعلني حضور داشته باشند بايد مجمع را ترك كنند. هر عضوي كه محرمانگي 
- تنيه خواهد  شده تشريح دستورنامه كتاب ۶۰ - كه در بخش انضباطي رويهي تحت كند نقض را مجمع

شد. جزئيات مربوط به اين بحث در آينده مطرح خواهد شد.

صورتجلسه سومين اجالس 
كادر وكيالن

۲۱ فروردين ۱۳۹۳ پنجشنبه

۲۱ فروردين ۱۳۹۳ در محل هميشگي  ۱۴ روز پنجشنبه سومين اجالس عادي كادر وكيالن رأس ساعت
دعوت به دستور شد.

مصوبات:
۱. صورتجلسه دومين اجالس كادر وكيالن  قرائت و با اجماعي عمومي به تصويب رسيد. 



۳۸

۲. با اجماعي عمومي تصويب شد كه اعضاي حاضر در مجمع به ترتيب حروف الفباي نام فاميل خود
گزارش فعاليت هاي ترويجي دستورنامه رابرت در فاصله دو مجمع را ارايه دهند.

به  اجماعي عمومي  با  پيشنهاد  اين  توسلي  اويس حامد  آقاي  از سوي  پارلماني  پي طرح سؤال  در   .۳
تصويب رسيد كه اعضاء بتوانند اسناد آموزشي كادر وكيالن را در اختيار افراد عالقمند غيرعضو قرار

دهند. 

ختم جلسه:
۱۰ نفر به عنوان نصاب  و پيشنهاد آقاي فروزان مبني بر تعيين يافت خاتم دقيقه ۱۰ و ۱۶ جلسه در ساعت

گروه به اجالس آتي موكول شد. 

برگزار  كادرها  دفتر  در  فروردين   ۲۸ پنجشنبه ۱۲ روز  كادر وكيالن رأس ساعت عادي  چهارمين اجالس 
مي شود نكات آموزشي مطرح  درخواست نيافتند حضور سوم اجالس در كه محترمي اعضاي از شد. خواهد
شده در اجالس سوم را كه در «گزارش قواعد تدريس شده» تقديم خواهد شد، مطالعه فرمايند. فراخوان

اجالس چهارم عصر روز سه شنبه براي اعضاي محرم ارسال خواهد شد. 

با احترام. دبير موقت
داود حسيني 
۲۲ فروردين ۱۳۹۳ جمعه

شوراي احياي انجمن هاي اسالمي دانشگاه ها
مهم ترين كارگاه هايي كه مشتاقم هرچه سريعتر راه بيافتد، كارگاه شوراي احياي انجمن هاي اسالمي  يكي از
كي  كه  خواست  من  از  ايميلي  طي  راد  سياسي  حامد  آقاي  ديگر  بار  قبل  روز  دو  يكي  دانشگاه هاست. 
و هروقت  بيكارم ساعتها و روزها ساير گفتم و نوشتم جزئيات با را كارگاههايم برنامههاي برايش بيايند؟
مي خواهند بيايند. اما اگر قرار است تمام اعضاي شوراي احياء با اين قواعد آشنا شوند، گمان نمي كنم بتوانيم
يك كارگاه بگذاريم كه همه هم بتوانند در آن شركت كنند. در نتيجه شايد الزم باشد چند كارگاه جداگانه
و  هستند نفر چند كه نكرده مشخص او صورت، هر در دارد. نياز مذاكره به مسائل اين تمام و بدهيم تشكيل

به چه منظور و كي قرار است بيايند. اما من منتظر آنان هستم.

پيشنهاد به گلسرخي
آقاي گلسرخي هم اظهار عالقه كرد كه در كارگاه هاي ديگر، از جمله در كارگاه وكيالن شركت كند. طي 
فعًال  را قضيه كلي طور به كه گفت من به بعدًا دليل، هر به بگذارم. ميان در آنان با بايد گفتم او به نامهاي
و همكالسها و دوستان براي جديدي كارگاه خودش مسؤليت با كه بود اين او به من پيشنهاد بگير. نشنيده
مي تواند گروهي از هم حزبي هاي خود نظرم به اما بيخبرم. او واكنش از هنوز كنيم. برگزار حزبيهايش هم

را تحت عنوان كارگاه آموزشي سازماندهي كند.

فعًال از كارگاه هايي كه قرار است برگزار شود خبر جديدي ندارم. 
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۲۵ فروردين ۱۳۹۳ دوشنبه
و مهندس حامد سحابي زنگ زدند تا مطمئن شوند اجالس آتي يكشنبه ي  گلسرخي علياصغر مهندس ديروز
هم انديشي عرف پارلماني يكشنبه موقت سازمان جلسه نخستين كه دادم اطمينان آنان به من نه؟ يا است آتي
آتي است. اما با تأمل بيشتر دريافتم كه به اين دو نفر پاسخ غلط داده ام. اجالس آتي روز يكشنبه ۷ ارديهبشت
مي كردم. به نظرم رسيد ضمن طرح اين مسأله،  اصالح را غلط اين بايد پس ديگر. هفته دو ميشود كه است
هم انديشي كادر اعضاي براي نيز را دوستان كادر در شده تدريس قواعد گزارش تجربه، يك عنوان به و
هم انديشي عرف پارلماني موقت سازمان اعضاي براي قبل دقايقي را زير نامه خاطر همين به كنم. ارسال

ارسال كردم:

اعضاي محترم سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني
با سالم

۹۲ ساعت ۸  ۹۳ طبق تصميم آخرين اجالس سال سال مي كند نخستين نشست عادي سازمان در يادآوري
- اشتباه به - كردند سؤال تلفني كه دوستان از برخي به من ميشود. برگزار ارديبهشت ۷ صبح روز يكشنبه

اشتباه  وسيله اين به كه شد خواهد برگزار است) فروردين ۳۱ آينده (كه يكشنبه روز آتي جلسه كه گفتهام
خود را تصحيح مي كنم

در ضمن، سندي كه به پيوست تقديم شده گزارش قواعدي است كه در هريك از اجالس هاي يك كارگاه 
آموزشي ديگر به نام «كادر دوستان» ارايه شده است. 

در اين زمينه توجه به اين نكته ضروري است كه كتاب اصلي دستورنامه رابرت، هرچند يك كتاب خودآموز 
و هر فرد با خواندن آن با اين قواعد آشنا خواهد شد، اما اين كتاب مرجع  است قواعد و قانون مجموعه يك و
كارگاه آموزشي خاص، هر و هرگزوه ويژگيهاي به متناسب بايد نتيجه در نيست درسي كتاب يك لزومًا

كتاب درسي هاي مختلفي نيز تدارك ديد و تهيه كرد

قواعد  به  مخاطبان  نيازهاي  مبرم ترين  به  توجه  با  را  كارگاههاي جديد  آموزشي مطالب ميكنم سعي من
و انباشت اين تجربه ها كتاب هاي درسي متعددي تكميل از بعد دارم نظر در و كنم عرضه و تدوين پارلماني

براي گروه هاي مخاطب مختلف تهيه كنم

و در آن قواعد آموزش داده شده در هر اجالس يك كارگاه را ارايه  ميشود تقديم پيوست به كه جزوهاي
و ترتيب قواعدي كه به ترتيب بايد در يك كارگاه آموزشي براي ساختار تا ميكند كمك كم دست ميدهد،
و شايد بتوان در آينده بر اساس چنين تجربه هايي كتاب هاي شود شناخته شود ارايه دائمي انجمن يك ايجاد

درسي مطلوبي فراهم آورد
و ارزيابي ميزان فراگيري كارورزان قرار  امتحاني سؤالهاي طرح مبناي ميتواند جزوه اين مطالب حال، هر به
و در پايان دوره نيز فقط كساني كه در امتحان از مطالب اين جزوه نمره قابل قبول دريافت كنند حق بگيرد

داشته باشند كه به عنوان عضو انجمن پذيرفته شوند

مي رسد با تكميل  نظر به چون كنيد. مرور را جروه اين مطالب ميشوم خوشحال اما است شلوغ سرتان ميدانم
يك هم انديشي عرف پارلماني تا كنون ارايه شده است، بتوانيم موقت سازمان در كه قواعدي گزارش و آن
و اگر اعضا موافقت كردند فقط كساني به عنوان در آوريم فراهم بگيرد قرار ارزيابي مبناي كه آموزشي جزوه

انجمن در دست تأسيس پذيرفته شوند كه در امتحان از مطالب اين جروه نمره قبولي بگيرند.

به اميد ديدار در صبح روز يكشنبه ۷ ارديبهشت ماه ۱۳۹۳
قربان شما. داود 

من با نوشتن اين نامه چند هدف را نشانه گرفتم: اول اينكه، زمينه را براي جلب موافقت اعضا با گرفتن 
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امتحان ورودي جهت عضويت در انجمن جلب كنم. در آن صورت، تشكيل يك بورد ممتنحنه نيز ضروري
و به اين ترتيب ما يك گام به سوي ساختن پروفشن از پارلمانتارين ها برداشته ايم. دوم اينكه،  شد خواهد
مي كند. سوم اينكه، پر را خالء اين كار اين داشتند. اعتراض درسي كتاب يك فقدان به نسبت دوستان از برخي
حال، هر به گرفت، نظر در نميشود درسي كتاب عنوان به را رابرت دستورنامه كتابهاي از كدام هيچ وقتي
كارورزان به جزوه اي نياز دارند تا با مراجعه به آن مطالب مطرح شده در كالس را مرور كنند. اين جزوه اين
و ما به  كرد نخواهد حل را ما مشكل درسي كتاب يك يا جزوه يك اينكه، آخر نكته و ميكند. پر هم را خالء
طرح درس هاي مختلفي نياز داريم كه براي گروه هاي مخاطبان گوناگون تهيه شده باشد. در حاليكه در همه

حال كتاب مرجع همان دستورنامه رابرت خواهد بود.

خبرهاي جالب از گسترش جنبش كادرها
و دفتر كادرها به خوزستان سفر كرد تا با  رابرت دستورنامه معرفي براي خندان آقاي گذشته جمعه و پنجشنبه
مي كنم ديروز بود كه فكر كند. صحبت باره اين در كردهاند سازماندهي را حلقههايي كه دوستانش از گروهي
ظاهرًا دوستانش در خوزستان از برگزاري زد. حرف زمينه اين در موفقيتهايش از و كرد صحبت من با تلفني
و حتي پاي استاندار را هم كنند مطرح استان سطح در را قضيه است قرار و كردهاند استقبال كارگاههايي چنين

به وسط بكشند تا زمينه برگزاري كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت در خوزستان فراهم شود.

مي خواست بداند كه آيا روز اول خرداد من آمادگي براي رفتن به خوزستان  مشخص طور به خندان آقاي
بيافت، راه خواهم افتاد. اما مسأله اين راه األن همين بگوييد اگر گفتم: جواب در نه؟ يا دارم را خود با همراه
و به تدريج تصميم گيري شود. ذينفع افراد مشورت با خوزستان در كارگاه برگزاري شكل مورد در كه است
و يا همراه با خود آقاي خندان به صورت مرتب با آن مستقيم طور به من كه است خوب خاطر همين به
دوستان راجع به شكل اجراي كارگاه هم فكري كنيم تا به يك تصميم پخته برسيم. آقاي خندان قبول كرد. به

اين ترتيب خوزستان هم دومين استاني است كه بعد از آذربايجان اين مسأله در آن مطرح مي شود. 

و آن طرف ها سفر كرده  شوش و شوشتر و دزفوق به ستوده نسرين خانم نيز نوروز ايام در كه است گفتني
و با دوستاني كه در گير فعاليت هاي اجتماعي هستند دستورنامه رابرت را معرفي كرده بود. به گفته وي بود

قرار است كساني از اين شهر ها در ارديبهشت ماه به تهران بيايند و در اين باره با من صحبت كنند.

شوراي احياء
و دوستانش ساعت ۵ عصر روز چهارشنبه  او كه داد خبر من به ايميلي طي راد سياسي حامد آقاي سرانجام
براي گفتگو در خصوص روش برگزاري كارگاه هاي دستورنامه رابرت براي دانشجويان عضو شوراي احياي
- يك  گفتم هم قبًال كه همانطور - ۶ انجمن هاي اسالمي به دفتر خواهند آمد. من در پاسخ گفتم كه سر ساعت
مي توانند بدون حق رأي در  خواستند اگر و يابد خاتمه گفتگو بايد شش ساعت رأس نتيجه در دارم كارگاه
كارگاه حاضر شوند. به نظر خودم، از اين كارگاه انتظار دارم، اگر به نحو احسن برگزار شود، بيشترين تأثير

را در رشد و توسعه جنبش كادرها ايفا كند. 
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۲۶ فروردين ۱۳۹۳ سه شنبه
و تا آنجا كه من با خبر شدم، دو ماجراي مؤثر بر جنبش كادرها رخ داد: آقاي خندان لينك مقاله ديروز،
برره اي» را براي فردي كه قرار است در خوزستان كارگاه آموزش دستورنامه رابرت را برگزار بازي «شطرنج
نامه اش از قول من نوشته بود كه اين بهترين نوشته در معرفي عرف پارلماني است.  در كند ارسال كرد. البته
اصًال «بهترين» نوشته  كنم. اصالح يا بگيرم پس بايد گفتهام چيزي چنين من اگر نوشتم جواب در هم من
يك نمي  كنم. در زبان فارسي اين مقاله استفاده مواردي چنين براي صفتي چنين از معموًال من و ندارد معنايي
نوشتته خوب براي معرفي عرف پارلماني است. اين پيام را در پاسخ به نامه آقاي خندان ارسال كردم تا تأثير

منفي حرفي كه از قول من نقل كرده بود كم تر شود. 

و خانم شرفي همراه با دكتر الهيان در دفتر بود. قرار بود آقاي سالم  عبدالحسيني آقاي حضور نيز دوم جريان
زاده همسر خانم شرفي هم به جمع ملحق شود كه تلفني خبر داد در ترافيك گرفتار شده است.

از  باني پيش خريد ۴۰۰ نسخه  قبًال دبير ستاد اجرايي شوراياري هاي شهر تهران بود كه  عبدالحسيني آقاي
و شرايط برگزاري كارگاهي براي كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها را فراهم شد رابرت دستورنامه كتاب
اجرايي ستاد  مشاوران  عالي  شوراي  اعضاي  از  يكي  نيز  و  مسجدجامعي مشاور حاضر حال در او آورد.
رئيس عبدالحسيني  آقاي  از  قبل  الهيان  دكتر  است.  طاليي  آقاي  عهده ي  بر  رياستش  كه  شوراياري هاست 
و اكنون عالوه بر اينكه رئيس شوراي عالي مشاوران است رئيس اداره  است بوده شوراياريها اجرايي ستاد
و آقاي سالم زاده است جامعي مسجد آقاي منشي كه هم شرفي خانم است. شده هم شهر شوراي مصوبات
- دبير يكي از كميسيون هاي شوراي شهر هم هست. شدم متوجه امروز - و مسجدجامعي مشاوران از يكي نيز

تصميم هاي تاريخي
و احوالپرسي مسأله  پذيرايي از بعد آمدند. دفتر به نفر سه اين كه بود ظهر از بعد ۶ ديروز حدود ساعت
برگزاري جلسات براي تشكيل يك انجمن به عنوان يك كار آموزشي را مطرح كرديم. قرار شد روزهاي 
و نخستين جلسه نيز روز دوشنبه  باشيم داشته جلسه اظهر بعد نيم و ۷ دوشنبه يك هفته درميان از ساعت ۵ تا
و آقاي  زاده سالم آقاي نفر، سه اين بر عالوه جلسه اين در شد. خواهد برگزار آينده) (هفته ارديبهشت اول

دكتر اعرابي و شايد يكي دو نفر ديگر هم شركت خواهند كرد.

آئين  نامه اداره جلسات شوراي شهر  بازنويسي در من كه بود اين گرفت قرار بحث مورد كه بعدي موضوع
مشاركت كنم. در باره اين موضوع خيلي توضيح دادم تا به خصوص به آقاي دكتر الهيان تفهيم كنم كه چطور
و چطور آئين نامه بخشي از قواعد عام  است پارلماني عرف مهارت مهارت از ناشي نويسي آئيننامه مهارت
و كساني كه با مجموعه قانون ميشود اختصاصي يا سفارشي مشخص گروه يك براي كه است پارلماني عرف
و حتي با داشتن يك آئين نامه نيز مشكالتشان حل نخواهد بنويسند آئيننامه نميتوانند نباشند آشنا پارلمان
مي ماند. به همين باقي نامفهوم باشد نشده آشنا پارلمان قانون قواعد با كه كسي براي من توضيحهاي اما شد.
دليل من در ابتداء پاسخ دادم اگر قرار نشود كه اعضاي شورا به نحو اساسي با قواعد عرف پارلماني آشنا
و به همين خاطر از همكاري با شوراي  دهم. انجام اصولي كار شورا آئيننامه اصالح با نيستم قادر من شوند
و هم آقاي الهيان تأكيد كردند كه به طور نسبي شرفي خانم هم عبدالحسيني، آقاي هم اما خواستم. عذر شهر
مي توان از آن براي اصالح تدريحي امور اقدام كرد. در نتيجه كه است شده ايجاد شهر شوراي در فضايي
و با توجه به اين اعضاء تعمير كار حين در بايد را شهر شوراي تصميمگيري ماشين كه است اين اصولي راه
و نمي شود از اعضاي آنهاست با حق كه شدم متوجه هم من كنم. كمك خواستم من از زمينه اين در و كرد
و در كارگاه هاي اداره شوراي شهر شركت كنند. به همين كنند تعطيل را كارشان كه خواست شهر شوراي
و قرار شد فردا (امروز) ساعت ۹ صبح به صحن شوراي شهر بدهم ادامه همكاري به كه كردم قبول خاطر
و ساعت ۳ بعد از ظهر نيز در يك نشست سه باشم شهر شوراي در كار گردش روند شاهد نزديك از و بروم

يا چهار نفره شركت كنم و نظرات و تحليل هاي خودم را ارايه دهم.

بعد از نوشتن بند اول روزنامه امروز بود كه آقاي آزادگان زنگ زد تا كليد دفتر را بگيرد تا بچه هاي سازمان 
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و اصرار داشت شد دفتر وارد زدن زنگ از بعد اما نمانند. در پشت ميآيند دفتر به ۳ ساعت معلمان كه حدود
كه من را تا شوراي شهر در خيابان بهشت برساند. به همين دليل بعد از نوشتن بند اول بود كه ادامه نوشته 

را رها كردم و به شوراي شهر رفتم. 

خاطرات نخستين حضور در شوراي شهر
و نيم صبح در شوراي شهر نشستم. آنقدر  ده ساعت حدود تا و رسيدم شهر شوراي به صبح ۹ ساعت رأس
و آقاي دكتر الهيان گفتم مالحظه همين  زاده سالم آقاي به كه بود تحمل غيرقابل شهر شوراي اداره روش
و بعد از گپي با آقاي خواستم مرخصي اجازه نتيجه در است. بس من پشت هفت براي شوراي كار مقدار

۱۱ از شوراي شهر خارج شدم و به دفتر برگشتم و اين چند بند را نوشتم. عبدالحسيني حدود ساعت

و شايد  عبدالحسيني آقاي و سالمزاده دكتر الهيان، دكتر آقاي با شهر شوراي در ظهر از بعد ۳ امروز ساعت
و معايب آن را براي آنان  شهر شوراي كار طرز جلسه اين در من داشت. خواهيم جلسه شرفي خانم هم
و آموزش اين قواعد به اعضاي شهر شوراي در پارلماني عرف قواعد ترويج براي بلكه تا كرد خواهم تشريح
شوراي شهر راه چاره اي پيدا كنيم. اعضايي را كه من ديدم آنقدر خودشان را قبول دارند كه ممكن نيست
و مشكل اصلي هم فقط همين جاست. به هر حال، اين  نيستند بلد هم را جمع تصميمگيري الفباي بفهمند
عده از كاركنان اين داوري از من كه آنجا تا و نداند. كه نداند و نداند كه است فرد يك كودني و خنگي نهايت

شوراي شهر دريافته ام، تقريبًا تمام اعضاي شوراي شهر تهران مصداق همين وضعيت هستند.

و تا آنجا كه فرصت داشته باشم سعي خواهم كرد خاطراتم را از اين  عصر، امروز جلسه در شركت از بعد من
روز تاريخي براي جنبش كادرها با تشريح جزئيات ثبت كنم.

مثًال تاريخي روز اين خاطرات ادامه
و ربع به دفتر منشي آقاي مسجد سه و زدم بيرون دفتر از سه به ربع يك حدود و باال بند نوشتن از بعد
و آقاي عبدالحسيني در زاده سالم آقاي همسرش شرفي، خانم رسيدم. شورا يك شماره ساختمان در جامعي
و پنج دقيقه منتظر سه ساعت تا الهيان دكتر آقاي كه گفتند من به شد. انجام احوالپرسي و سالم بودند. اتاق
مي گردد. اما نشان به همان نشان تا تشكيل جلسه بر ديگر ساعت نيم تا و رفت داشت جلسهاي چون و ماند
و شروع گفتگوي رسمي در مورد تحليل از روش برگزار مجمع شوراي شهر جامعي مسجد آقاي اتاق در
و عالف شدم. آقاي دكتر الهيان خيلي سرش شلوغ ماندم متنظر ساعت سه از بيش بودم، آن شاهد صبح كه
و سر كسي با داشت و ميشد مواجه جديدي مشكل با ميكرد دورخيز جلسه براي كه هم وقت هر و بود
مي زد. حتي وقتي هم كه جلسه تشكيل شد مدت قابل توجهي به مسائلي پرداخت كه هرچند به بحث ما كله
- در مرحله كودكي خود آديزيس ايزاك تئوري اساس بر - شورا سازمان كه ميداد نشان اما نداشت ربطي
و شهر شوراي چهارم دوره انتخابات از بعد خصوص به هم. بر و هم در و آشفته چيز همه ميبرد: سر به
و مقرارت و ضابطه فقدان و جديد افراد استخدام و دبيرخانه بسط و نفر يك و سي به اعضا تعداد افزايش

انواع لفت و ليس هاي وحشتناك ، و تغيير كادر رهبري از آدمي مثل چمران به شخصي مثل مسجد جامعي.

و در عين حال در اجرا  دارد. كارآفريني مديريتي سبك بردم پي كه بود الهيان دكتر صحبتهاي جريان در
هم بسيار توانمند است. خوب. چنين فردي حوصله گوش دادن به جزئيات ماجراها را ندارد. به همين خاطر
و من احساس كردم كه ديگر ظرفيت  شد خسته كردم تعريف را شورا اداره كار اشكاالت از نمونه سه دو تا

شنيدن ندارد.

و تقريبًا تمام رفتارهاي  بودم شهر شوراي علني صحن در نيم و ده حدود ساعت تا ۹ ساعت من صبح از
آن صحنه هاي  ديدن داشت لزومي نه ديگر بود. غلط اندر غلط و بيقاعده منشيها و رئيس و شورا اعضاي
و نه طاقت آن را داشتم. به همين خاطر به دفتر برگشتم تا در اجالس ساعت ۳ بعد بدهم ادامه را دلخراش
و عملي حل معقول راهكار مورد در بعد و بدهم ارايه شورا مجمع برگزاري روش از را خودم تحليل ظهر از
هم انديشي كنيم. اما من فقط به سه چهار مورد كه اشاره كردم متوجه شدم ادامه دادن اين بحث مشكالت اين
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بي فايده است. به همين خاطر، به موضوع روش اصالح امور پرداختم. اما پيش از اين خوب است فقط همان
چند نمونه از اشكال هايي را كه براي الهيان توضيح دادم در اينجا به عنوان نمونه ذكر كنم.

اولين نكته اين بود كه جلسه با نيم ساعت تأخير شروع شد. قواعد عرف پارلماني را در اين زمينه توضيح دادم 
مي توان يا بايد  چه نبود آماده شرايط اگر و شود دستور به دعوت ساعت رأس بايد جلسه كه كردم تأكيد و
مي خواهد را آياتي چه كه داد توضيح قرآن قرائت از قبل كه بود صحن از قرآن قاري سؤال بعدي نكته كرد.
آن هم همراه با ترجمه. بعد از صحن خواست اگر با درخواست او موافق هستند صلوات چرا؟ و بخواند
بفرستند. براي دكتر الهي توضيح دادم كه اين تقاضا يك پيشنهاد پارلماني است به نام تقاضاي مجوز قرائت
و گفتم كه اين تقاضا بايد با رئيس درميان  كردم مطرح را تقاضا اين طرح درست روشهاي بعد مطبوعه.
و رئيس نيز مانند يك پيشنهاد بايد اين را به رآي بگذارد. حتي اگر قرار است موافقان صلوات شود گذاشته
بفرستند، بايد از مخالفان هم خواست تا صلوات بفرستند تا معلوم شود كه صداي كدام طرف قوي تر بوده

و موافقان بيتشر بودند يا مخالفان. نكته بعدي اين بود كه درست بعد از ختم قرائت قرآن رئيس جلسه آقاي 
يك مسجد جامعي از قاري قران پرسيد: مترجم آيات قرآن چه كسي است؟ بعد توضيح دادم اين سؤال هم
و آيا رئيس  است دستور در كي پيشنهاد اين كه اين مورد در توضيح درخواست نام به است پارلماني پيشنهاد
و چه بسا رئيس جلسه در آن زمان دارد وجود مشخصي قواعد نه يا بپرسد را سؤال اين داشت حق جلسه

حق نداشت اين تقاضاي توضيح را مطرح كند.

در ادامه گفتم كه اين سه اشكال مربوط به همان دقايق اول شروع جلسه است. اگر بخواهيم به همين ترتيب 
ادامه بدهيم مشخص خواهد شد كه تمام اين رفتارها غلط اندر غلط است. 

بعد براي اينكه دكتر الهيان را به روش ديگري تحت تأثير قرار بدهم اسناد مربوط به ثبت اختراعات آموزشي 
- به شوخي يا جدي  او دادم. نشانش گرفتهام پرينت آمريكا پتنت اداره سايت وب از كه را پارلمان قانون براي
و گفتم اداره ثبت اختراعات آمريكا. بعد گرفتم جدي را او سؤال هم من هست؟» چي «پتنت پرسيد من از
و گفتم كه اين قواعد ناظر بر اين پيشنهادها آنقدر پيچيده هست كه اين دستگاه ها را دادم نشانش را جزوهها
و كار اين دستگاه ها هم اين است كه اطالعات مربوط به قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني كردهاند اختراع

را به ساده ترين و سريع ترين شكل در اختيار رئيس و اعضاي جلسه بگدارند.

وقتي ديدم حوصله دكتر الهيان خيلي سر رفته است به او گفتم: مشكل در شوراي شهر نيز مثل ساير مجامع 
نداريم  مشكل خيلي آئيننامه و اساسنامه نوشتن در وگرنه نيستند آشنا قواعد اين با اتفاقًا كه است همين ديگر

و اين قواعد را هم نمي توان در قالب آئين نامه و از طريق آئين نامه به اعضاي شورا ياد داد.

به هر حال، دكتر الهيان كه در طول جلسه چند بار اشاره كرد كه با برگزاري جلسه در ساعت ۳ بعد از ظهر 
است، به دليل گرفتاري هايي كه  كرده طراحي را جلسه اين كسي چه پس كه نبود معلوم و نبوده موافق امروز
و شديم خارج شورا ساختمان از عبدالحسيني آقاي با كردن كل كل كمي از بعد هم ما و رفت زودتر داشت
و همسرش نيز به سالمزاده و عبدالحسيني و آمد دفتر به آنجا از من و رفتيم توپخانه مترو ايستگاه تا هم با

سمت غرب تهران رفتند.

جمع بندي كلي
به طور كلي از جلسه امروز راضي نيستم. خيلي عالف شدم. به شخصيتم كم احترامي شد. هرچند خانم شرفي 
و شخصيت آقاي دكتر الهيان  نبود ساخته آنان دست از كاري اما داشتند، لطف حقم در خيلي سالمزاده آقاي و

هم ظاهرًا يك شخصيت پر تحرك و كم حوصله است.

مي كند: يك برگزاري كارگاهي براي دبيران كميسيون ها يا  پيشنهاد مشخص كار راه دو هم عبدالحسيني آقاي
و دو، نوشتن يك آئين نامه كنند، كار من نظر زير است قرار آئيننامه تدوين كميته عنوان به كه ديگري اعضاي
از طرف من براي ارايه به هيأت رئيسه. اما اين با كل كاري كه من دنبال انجام آن در ايران هستم مخالف است:
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و در يكي از مواد آن كتاب دستورنامه رابرت بنويسند كوچك و جور و جمع آئيننامه يك سازمانها اينكه
و بياموزند كه طبق همان مرجع نشست هاي خود را اداره كنند. كنند معرفي خود پارلماني مرجع عنوان به را
و مهم دستورنامه را در خود مبرم قواعد و نكات كه بنويس آئيننامهاي كه دارد اصرار عبدالحسيني آقاي اما

داشته باشد و همين درست همان كاري است كه به خاطر انجام ندادنش دستور نامه خلق شده است.

و دكتر الهيان اين است كه جا انداختن دستور نامه رابرت به اعضاي شورا شهر تهران  عبدالحسيني اصرار البته،
مستقيم، از جمله نوشتن يك آئين نامه غير نحو به كه هستند اين دنبال آنان خاطر همين به است. غيرممكن
كه قواعد مبرم دستور نامه رابرت را هم در خود داشته باشد، اعضاي شوراي شهر را با اين قواعد آشنا سازد.

و نه عملي. اساسًا فلسفه نوشتن كتاب دستورنامه همين است كه  ميدانم درست نه را كار اين من مجموع در
و اگر بلد نيستند بايد كنند. عمل آن طبق و شود تصويب جلسات اداره قواعد كتاب يك عنوان به كتاب كل
مي توانم كتاب با آن جامعي را در چند ماده خالصه كنم كه خواننده متوجه آن بشود؟ چگونه من بگيرند. ياد

راهبرد من
مي توانم به افراد عالقمند اين قواعد را به شيوه اصولي  فقط من نتيجه در است. غيرمنطقي كاري چنين ميدانم
آموزش بدهم. حاال اگر به هر دليل اعضاي شواري شهر نمي خواهند يا نمي توانند اين قواعد را بياموزند، بايد
و وسواس هم براي آموزش اين  دقت و جامعيت آن با كتاب صفحه فكر ديگري كرد. وگرنه، نوشتن ۸۰۰

آن ها را در چند صفحه خالصه كرد؟  قواعد كافي نسيت. چطور ميشود

بي قاعده اداره مجمع شوراي شهر تهران  روش كامل طور به كه بود الزم داشتم، حوصله و فرصت اگر شايد
مي كردم تا آيندگان بدانند كه اين طفالن معصوم در چه جهالتي غوطه ور هستند اما حتي يك سر توصيف را

سوزن هم قبول نمي كنند كه الفباي تصميم گيري گروهي را بلند نيستند.

مي كند اگر من خدمات را ارزان بفروشم به آن كم بها  فكر او دارد. هم را من دستمزد دغدغه عبدالحسيني آقاي
خواهند داد. در حاليكه من اين طور فكر نمي كنم. كاالي من خيلي ارزشمند است اما مخاطبان هنوز قدرش را
و اهميت اين قواعد را به مخاطب نشان دهم. بعد از اين مرحله است  قدر بتوانم بايد من نتيجه در نشناختهاند.
فعًال نرسيدهايم. مرحلهاي چنين به هنوز شهر شوراي در داشت. هم را باال قيمت پرداخت توقع ميتوان كه
بايد روي دكتر الهيان كار كنيم. بعد روي افرادي مثل سردار طالتي. بعد مسجدجامعي. وقتي اكثريت اعضاي
مي توان قيمت  كه است صورت آن در بگيرند، ياد را قواعد اين بايد كه رسيدند نتيجه اين به شهر شواري

منطقي و قابل توجهي مطرح كرد. در حال حاضر كل ايده خريداري ندارد. چطور مي شود قيمت باال داد؟

و در مرحله بعد تشكيل يك كارگاه  است دوشنبه نشستهاي در الهيان دكتر حضور راه، بهترين نظرم به
و افراد ديگري از شوراي شهر تا به مرور اهميت اين قواعد به اعضاي شوراي كميسيونها دبيران از آموزشي

شهر هم منتقل شود.

برنامه فردا
و در مجمع سهامدارن گاوداري شركت كنم. بعد از ظهر ساعت ۵  برويم گاوداري به بايد زود صبح فردا

دانشجويان عضو شوراي احياء قرار است به دفتر بيايند و ساعت ۶ نيز كادر دوستان جلسه دارند.

و كادر وكيالن را براي اعضاي اين دو گروه ارسال كردم. نكته جديد نداشت.  دوستان كادر فراخوان امشب
به همين خاطر از نقل آن ها مي گذرم.
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۳۱ فروردين ۱۳۹۳ يكشنبه
و همايون سماطي به دمزآباد رفتيم تا در مجمع  كمال حسيني محمود با همراه گذشته چهارشنبه روز صبح
ماهانه سهامداران شركت گاوپروري شركت كنيم. مجمع برگزار نشد. حميد تاجيك نيامده بود، مسعود كرامتي
و آموزش قواعد دستورنامه رابرت را براي دو سه نفر باقي مانده نداشتم.  بحث دماغ و دل هم من نبود. هم
و همراه با كتاب قانون تجارت به من داد. من بود كرده تهيه حسيني آقاي را اساسنامه از جديدي نگارش اما
بخش هايي از كتاب قانون تجارت را در طول راه خواندم. نكته جالب كلمات فرانسه داخل قانون بود كه گويا
هنگام ترجمه متن قانون از قانون تجارت فرانسه هنوز معادل فارسي براي آن جعل نشده بود. از جمله به 
راپرت استفاده كرده  كلمه از گزارش جاي به يا بود. شده استفاده كميسر يا مفتش اصطالح از بازرس جاي
مثًال بعد به آنجا از و بودند كرده اصالح و حذف را قانون از بخشي اوليه، ترجمه از بعد دههها ظاهرًا بودند.
به جاي تاجر واژه بازرگان را به كار برده بودند. نكته جالب براي من اين بود كه از دهه ها قبل هم قوانين
مي رساندند. بديهي است  تصويب به قانون عنوان به و ميكردند ترجمه عينًا را اروپايي كشورهاي موجود
و هر جامعه اي نيست. در هر جامعه بايد خيلي قبل از تدوين قانون، اين كس هر كار قوانيني چنين نوشتن

روند ها در واقعيت اجتماعي شكل گرفته باشد و بعد قوانين آن را تدوين كنند.

و بايد با دقت آن را از زاويه ارتباطاتي كه با جنبش كادرها خواهد  گرفتم را تجارت قانون من حال، هر به
داشت مطالعه و بررسي كنم.

شوراي احياي انجمن هاي اسالمي
عصر روز چهارشنبه ۴ نفر از اعضاي شوراي احياي انجمن هاي اسالمي دانشگاه هاي كشور به دفتر آمدند تا 
در مورد ادامه همكاري براي آموزش قواعد دستورنامه رابرت گفتگو كنيم. آقاي حامد سياسي راد نيامده بود. 
و آقاي همايونفر در جلسه قبلي هم حاضر بودند. در اين جلسه فردي به نام پهلواني  ذبيحيان اشكان آقاي فقط

و جوان ديگري به نام ارغوان حضور داشتند.

و حاال  شده اخراج دانشگاه از داليلي به بعد و بوده مشهد دانشگاه اسالمي انجمن دبير كه ذبيحيان آقاي
دوباره مشغول تحصيل شده است گزارشي از فعاليت هاي شوراي در فاصله دو نشست ارايه داد. خالصه اش
داده بودم تهيه كردند با اين مضمون  قرار آنان اختيار در كه كتابهايي و مطالب اساس بر جزوهاي يك اينكه
و شوراي احياي انجمن هاي اسالمي تصميم دارد كه زمينه دارد علمي روشهاي هم انجمن اداره و ايجاد كه
۱۲ ارديبهشت تمام دانشجويان عضو و ۱۱ آموزش اين روش ها را فراهم آورد. بعد به من گفت كه روز هاي
و آمد به  كرد خواهند شركت تهران در سمينار يك در كشور سراسر از اسالمي انجمنهاي اجياي شوراي
و قرار شد از مدتي زودتر با من ارتباط كردم قبول هم من كنم. سخنراني سمينار آن در من كه بدهد خبر من

داشته باشند تا جزئيات اجرايي كار را برنامه ريزي كنيم.

در ادامه من برايشان توضيح دادم كه آموزش اين قواعد را به تصميم تشكيالت موكول نكنيد. اينكه تشكيالت 
زمينه اي را فراهم كنيد كه عالقمندان  شما و اينكه است، چيز يك كند استقاده قواعد اين از كه بگيرد تصميم
كنند، چيز ديگر. براي آموزش اين قواعد به آن تشكيالت شركت مختلف كارگاههاي در بتوانند قواعد اين به
و مكان هاي مختلف راه اندازي كنيم تا زمانها در كارگاهها انواع ميتوانيم اما داريم، نياز ويژه برنامه يك به ما
مي گيرد در اين كارگاه ها شركت باره اين در تصميمي چه تشكيالت اينكه به توجه بدون عالقمند، دانشجويان
و آموزشي اينترنتي وبينار طريق از ميتوانيد شديد آشنا قواعد اين با شما از تعدادي وقتي كه گفتم بعد كنند.
اين قواعد را به ساير عالقمندان آموزش بدهيد. اين ايده هاي من با استقبال مواجه شد. اما در هر حال بايد

منتظر بمانم تا اين عقايد در ميان دانشجويان به مرور رواج بيابد و جا بيافتد.

نكات قابل تأمل
از روز چهارشنبه كه با اين گروه از دانشجويان مالقات كرده ام، هر از گاه به كارهايي كه بايد براي دانشجويان 
و بعد از ويرايش آن را در اختيار  كنند برداري تصوير سمينار اين از اينكه يكي ميكنم. فكر بگيرد صورت
و مطالبي كه در اين سمينار بايد مطرح محتوا به دارم اينكه هم بعدي نكته باشد. مفيد شايد بگذارند. ديگران
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و هر جلسه چه مدت طول خواهد داشت خواهند جلسه چند ببينم بايد ميكنم. فكر آن طرح روش و كنم
مي رسد كه در اين كنفرانس فقط كليت قوانين را اشاره وار نظرم به حاضر، افراد تعداد به توجه با بعد و كشيد
توضيح دهم تا بچه ها با كل قواعد دستورنامه رابرت آشنا شوند. مثل كاري كه براي سعيد اردهالي انجام دادم.
در عين حال خيلي نگرانم كه بچه خسته نشوند. در نتيجه بايد بتوانم مشاركت آنان را در مباحث فراهم آورم. 

نكات جديد
مي خواهم به شما واليبال بازي كردن را ياد  مربي يك مثل كه گفتم آنان به دانشجويان با صحبت جريان در
و شما هم بايد بازي كردن را ياد است واليبال زمين يك بلكه نيست رياضي يا فيزيك كالس من كارگاه بدهم.
مي كنم از اين به بعد به جاي بازي خوب فكر حاال بود. قواعد آموزش بودن تجربي بر تأكيد منظورم بگيرد.
مي سازند چيزي كدام هر كه بنايي، يا خياطي نجاري، مثل كنم. صحبت سازي انجمن مهارت لفظ از است

كار شما نيز انجمن  سازي است.

اين است كه هرگاه جلسه  آموزش  بهترين روش هاي  از  تأكيد كردم يكي  آنان  به  از گفتگو هم  در بخش 
و در جريان چند جلسه قواعد اصلي اداره  كنم رياست را شما جلسه تا بدهيد اجازه من به نداشتيد، غيرعلني

جلسه را فراخواهيد گرفت.

بايد منتظر بمانم و ببينم بازخورد اين پيشنهاد چه خواهد بود. 

افراد جديد در كادر دوستان
مي رسيدند تا اينكه  سر يكي يكي دوستان كادر اعضاي بود، جريان در دانشجويان با من گفتگوي حاليكه در
و جلسه كادر دوستان دعوت به دستور شد. آنان همه شاهد كردم خداحافظي دانشجوان با ۶ رأس ساعت
مي ديدند اين قواعد با چه استقبالي در سطح دانشگاه ها مواجه  اينكه از و بودند دانشجويان با من گفتگوهاي

شده است خيلي خوشحال بودند.

هديه تاريخي
جلسه آن روز كادر دوستان يكي از جلسات بسيار خوب بود. آقاي حالج يكي از دوستان خود به نام دهقاني 
و آقاي دهقاني نخستين افرادي در  حالج آقاي يعني نفر، دو اين فهميدم بعدًا كه بود كرده دعوت جلسه به را
قبًال در مجلس شوراي دهقاني آقاي كردهاند. معرفي ايران در را ارزش» «مهندسي موضوع كه بودهاند ايران
- كه من حدس زدم بايد خودروسازي معظم كارخانه از يكي در بعد است. بوده حالج آقاي همكار اسالمي
- روي موضوع مهندس ارزش كار كرده اند. بعد به من گفت كه به زودي شاهد رواج باشد خودرو ايران
رويكرد مبتذلي به مهندسي ارزش بوده اند. او دغدغه داشت كه اين قواعد با چنين باليي مواجه نشود. در
و به همين دليل  هستم حساس موضوع اين به نسبت حد چه تا من كه داد توضيح خندان آقاي كه بود اينجا
و هيچ عجله اي هم در چاپ كتاب ندارم تا ساختار هاي الزم براي ميكنم پرهيز موضوع شدن رسانهاي از

حفظ كيفيت ترويج اين قواعد در ايران ساخته شود.
 

در اول همين جلسه بود كه آقاي سيدي يك چكش رياست را كه به يك خراط سفارش داده بود به من هديه
۲۷ فروردين براي جنبش كادرها يك روز تاريخي  - يعني روز چهارشنبه روز اين كه كردم اعالم هم من و داد
يك و دو تكه چوب استوانه اي شكل كه از پايه گوشتكوب يك با كه را خودم چكش و ميشود محسوب

صندلي چوبي بريده بودم درست كرده بودم در موزه گذاشتم.

و خيلي خوب به عنوان يك نمونه  شد مطرح عضويت شرايط مورد در خندان آقاي پيشنهاد جلسه اين در
و آقاي خندان هر كدام دنبال دعوت از افراد سيدي آقاي حالج، آقاي اينكه ضمن گرفت. قرار بررسي مورد
يك و جمعه قبل به خوزستان سفر كرده تا اين قواعد را به پنجشنبه روز خندان آقاي حتي و هستند جديد
حلقه از دوستانش معرفي كند. در پايان اين جلسه به من گفت كه الزم است يك متن اداري براي معرفي اين
و من  بنويسند را آن سيدي آقاي و خودش شد قرار بگيرد. قرار استان مسؤالن اختيار در تا شود نوشته قواعد
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آن ها قدرت كه چرا نچرخيم. دولتي دستگاههاي ور و دو است بهتر كه كردم تأكيد فقط نكردم. مداخلهاي
و از ميشوند نگران بربخورند رابرت دستورنامه مثل جديدي چيز با اينكه محض به و ندارند تصميمگيري
آن ها طبق تا ندارد وجود جامع قوانين از نظامي كه دليل اين به - نيز آنان و ميكنند استعالم امنيتي مقامات
و ترس از كار قوا توزان براساس هم جا آن و بپرسند آقا دفتر در مسؤلي مقام يك از مبجورند شود، عمل
و مديريتي جواب منفي خواهند داد. اما آقاي خندان در پاسخم گفت كه در شهرها امنيتي عامل دهها و جديد
و اگر آنان احساس خطر كنند مانع از برگزاري ميرسد امنيتي مقامات گوش به گردهمآيي نوع هر برگزاري
و نگاه خود دولت برگزار شود. در نظر زير جلسات اين كه ميخواهند خاطر همين به شد خواهد جلسات
هر حال من تأكيد داشتم به دوستان بگويد حتي المقدور پاي دولت را به ميان نكشند. به اين ترتيب، بعد از

تبريز خوزستان و شهرهاي اطراف آن نيز در معرض اين قواعد قرار گرفته است. 

متن صورتجلسه نشست دوستان
صورتجلسه ششمين اجالس كادر دوستان

۲۷ فروردين ۱۳۹۳ چهارشنبه
۲۷ فروردين ماه ۱۳۹۳ در دفتر كادرها دعوت  ۱۸ روز چهارشنبه ساعت ششمين اجالس عادي كادر دوستان
و اينجانب به كار  سيدي دهقاني، خندان، حالج، آقايان و سليم اعالئي، خانمها حضور با و شد دستور به

خود ادامه داد.

مصوبات:
۱. صورتجلسه اجالس قبلي بدون تصحيح با اجماع عمومي به تصويب رسيد. 

۲. پيشنهاد آقاي خندان به اين شرح مطرح و قرائت شد: 
كيفيت  تا  تصميم گيري شود  و بحث بعدي اجالس در زير موارد كارگاه به جديد افراد خصوص در

جلسات حفظ شود:
۱. اسم فرد جديد توسط معرف حداقل يك روز قبل از جلسه به دبير اعالم شود. 

۲. فرد جديد قبل از ورود به كارگاه متن ۸ صفحه اي را خوانده باشد. 
۱۰ دقيقه زودتر از ساعت شروع جلسه الزامي  ۳. ورود افراد جديد (براي اولين بار) به محل جلسات

شود.
در ادامه پيشنهاد اصالح اوليه  آقاي حالج به شرح زير مطرح و قرائت شد: 

و به جاي آن عبارت «آخرين ويرايش گزارش قواعد تدريس  بخورد خط صفحهاي» ۸ عبارت «متن
شده» گنجانده شود. 

و بعد از آنكه مورد حمايت قرار  كرد مطرح زير شرح به ثانويهاي اصالح پيشنهاد خندان آقاي ادامه در
گرفت،  از سوي رئيس قرائت شد:

عبارت «و جزوه ۸ صفحه اي معرفي دستگاه مفهومي» بعد از كلمه «تدريس شده» گنجانده شود. 

ختم جلسه:
۲۰/۱۵ دقيقه خاتمه يافت و ادامه بررسي پيشنهاد آقاي خندان به اجالس بعدي موكول شد.  جلسه ساعت

۱۸ روز چهارشنبه ۳ ارديهبشت ۱۳۹۳ در محل هميشگي دعوت  ساعت هفتمين اجالس كادر دوستان رأس
به دستور خواهد شد. دفتر كادرها افتخار مي كند كه از ساعت ها قبل ميزبان شما عزيزان باشد.

با احترام. دبير موقت
داود حسيني 
۲۸ فروردين ۱۳۹۳ جمعه پنجشنبه

هنوز صورجلسه فوق را براي اعضاي كادر دوستان ارسال نكرده ام. هنوز گزارش قواعد تدريس شده را نيز 
آن  را ثبت خواهم كرد.  به روز نرسانده ام. بعد از انجام اين كارها گزارش
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كادر وكيالن
۱۲ پنجشنبه دعوت به دستور شد. منتها تنها كامپيوتر دفتر  ساعت چهارمين اجالس كادر وكيالن نيز رأس
و نتوانستم از اسناد مورد نياز پرينت بگيرم. فقدان همين اسناد كمي در كيفيت برگزاري كارگاه  شد خراب
و عده اي هم جديد بودند. خانم ستوده فردي نبودند عدهاي معمول طبق نيز كارگاه اين در گذاشت. منفي اثر
به نام آقاي ايرانمنش را همراه با همسرش به كارگاه دعوت كرده بود. به گفته خانم ستوده آقاي ايرانمنش
مي كند. شخص ديگري نيز به نام آقاي ميثمي از سوي ايشان دعوت شده  سمنها كارهاي صرف را عمرش
بود كه در پايان كارگاه دريافتم تمايلي به ادامه حضور در كارگاه ندارد. خانمي به دالرام نام نيك دل از سوي
و همسرش در كارگاه نبودند. آقاي كيخسروي هم با اطالع  داودي آقاي خود اما بود. شده معرفي داودي آقاي

قبلي در كارگاه حاضر نبود.

ترجمه كتاب يا جنبش اجتماعي؟ 
اين كارگاه نيز در مجموع خيلي خوب اداره شد. به خصوص در اين كارگاه پرسش هايي از سوي افرادي مثل 
و اگر دانش من فقط  بودند دشواري پرسشهاي كه شد مطرح رئيسيان آقاي و ستوده خانم و ايرانمنش آقاي
مي خواهم نتيجه بدهم. كنندهاي قانع پاسخ آنها به نميتوانستم ميشد محدود رابرت دستورنامه قواعد به
مي رسد اگر اين قواعد نظرم به نميشود. منحصر رابرت دستورنامه به فقط كالسها اين توفيق شرط كه بگيرم
ميشد، اما حاال ترجمه كه بود كتاب يك فقط شايد ميكرد، ترجمه نداشت را من شرايط كه ديگري كس را

يك جنبش اجتماعي است كه تحت تأثير آن كتاب به راه افتاده است.

و بحث هاي خوبي حول  شد مطرح نصاب عنوان به نفر ده تعيين بر مبني فروزان آقاي پيشنهاد جلسه اين در
آن در گرفت.

توسعه كادر وكيالن
و نسرين  فروزان آقاي و غوشه خانم كه بود ترويجي فعاليتهاي از وكيالن كادر اعضاي گزارش جريان در
ستوده از تجربه هاي خود در هيأت مديره شوراي تشكل هاي وكيالن صحبت كردند. ظاهرًا اين افراد كه با
مي گفت  غوشه خانم ندارند. را سنتي روش به شورا جلسات اداره روش تحمل ديگر شدهاند آشنا قواعد اين
در همان جلسه طي نامه اي به آقاي دهقان از او تشكر كرده بود كه وي را با كارگاه آشنا ساخته است. در
جلسه، خانم غوشه از من خواست كه اگر يك كارگاه ديگر از افرادي غير از وكال راه بياندازد  همين خاتمه
آيا حاضرم به آنان درس بدهم كه اعالم آمادگي كردم. آقاي فروزان هم گفت كه با اعضاي شوراي تشكل هاي
آينده  از هفته  رئيسيان هم گفت كه  آقاي  قبول كردم.  بگذارم.  آنان كارگاه  براي  تا من  وكال صحبت شده 
همسرش نيز به جمع ما خواهد پيوست. آقاي اويس حامد توسلي هم گفت كه عالوه بر انجمن خرد در 

انجمن دفاع از حقوق كودكان نيز اين قواعد را معرفي كرده است. 

آن ها را  نوشتن، محض به ننوشتهام. را وكيالن كادر شدهي تدريس قواعد گزارش و صورتجلسه هنوز من
نقل خواهم كرد.

يك كادر حرفه اي
و حوش ساعت ۲ بعد از ظهر همراه با فردي كه  حول ميتواند آيا پرسيد و زد زنگ خندان آقاي ديروز
مي تواند در توسعه قواعد دستورنامه رابرت نقش مهمي ايفا كند به دفتر بيايد؟ بديهي است كه جوابم مثبت
يك و حدود ساعت ۲ ديروز بود كه براي نخستين بار با فردي به نام خسرو سلجوقي آشنا شدم كه بود
دوره طوالني مديركل كارآفريني در وزارت كار بوده است. در جريان صبحت بيشتر با او بود كه پي بردم
و  رشد مراكز انجمن جمله از انجمن، چندين مديره هيأت عضو است. نفوذي با و توانمند شخصيت عجب
و عضو يا رئيس سه كميسيون كارآفرينان، يا كارآفريني انجمن زيستي، كودهاي انجمن فناوري، علم پارلك
يك مي شد فهميد كه اين اول جمالت همان در آخر. الي و نظام مصلحت تشخيص مجلس كميسيونهاي از
و به همين خاطر به آتش افروز بدل دارند كارآفرينها معموًال كه سوءمديريتهايي حداقل با است كارآفرين
مي شوند. در همان مراحل اوليه گفتگو حدس زدم كه اگر چيزي را به او پيشنهاد كني كه احساس كند مطلب
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است، واكنش نشان خواهد داد. بيشتر دنبال اين بود كه كه ما به استعداد كارآفريني او متوسل شده ديكته او به
و در هست علمي انجمن تعدادي علومي وزارت در كه كرد اعالم حتي بدهد. رهنمود ما به هم او و شويم
مي شود اين قواعد را به آنان معرفي كرد. ظاهرًا تمام آنچه را كه من طي كه همينطور هم بهداشت وزارت
و حتي به ذهنش هم خطور نمي كرد كه من تمام تالش بود نشنيده بودم گفته درمان و دارو انتشار از خاطراتم
شدهاند، به طور آشنا مسائل آن با علمي انجمنهاي كه ميگفتم هم وقتي باشم. كرده زمينه اين در را خودم

مي گويم و حرف خودش را مي زد. چه طبيعي توجهي نمي كرد كه

و چندين شخصيت  منصوري دكتر حتي و توفيقي دكتر منفرد، نيلي دكتر معين، دكتر مثل افرادي طريق از من
دانشگاهي مهم ديگر اين قواعد را معرفي كرده ام. همه هم از آن استقبال كرده اند اما هيچ كدام به ضرورت
اين  به  اصًال  مجموع، در نكردهاند. احساس را قواعد اين از استفاده نياز هنوز يا نرسيدهاند آن از استفاده
همه  اش دنبال اين بود كه به من رهنمود بدهد كه شود. آشنا قواعد اين با خودش كه نميكرد فكر موضوع
چگونه اين قواعد را به ديگراني كه به نظر او ممكن است به اين قواعد نياز داشته باشند معرفي كنم. سرانجام
آن، اگر  از بعد و شود آشنا قواعد اين با خودش است خوب چيز هر از قبل كه كنم تفهيم او به شدم موفق
و يا در ميان اعضاي انجمن هايي كه او عضوشان است مديره هيأت در قواعد اين كه كند كاري توانست
و مناسب ترين كارگاه يابد حضور ما كارگاههاي از يكي در است بهتر كار شروع براي نتيجه در شود. ترويج
و قرار شد كه كرد قبول خوشبختانه هم او شد. خواهد برگزار چهارشنبه روزهاي كه است دوستان كادر هم

من شب براي او اسناد الزم را ارسال كنم.

و آن را جذاب  كرد نگاهي اگر پرسيدم و كردم ايميل برايش را رابرت دستورنامه كتاب از فصل ۸ شب حدود
و فرستادم. دو شماره  بفرستم برايش هم را فصول مانده باقي كه كرد اعالم بفرستم. را بقيه تا كند اعالم يافت
و گزارش قواعد تدريس شده در كادر دوستان را اتيكز بيزينس خصوص در مقاله يك نيز و را اتيكز نشريه
و ساير اسناد را برايش ارسال كردم. او هم در جواب يك سند برايم ارسال كرد كه در آن خودش را سلطان
كرم معرفي كرده بود: همان كرم هايي كه قرار است در گاوپروري دمزآباد توليد شود. بعد يك فايل هم همراه
و سرانجام رزومه اي برايم فرستاد كه شايد ۱۰۰  است. كرده تشريح را كار اين روش گويا كه فرستاده برايم آن
و فهرست جزئيات كارهايي را كه انجام داده ارايه داده است: از فرمانده پايگاه بسيج تا سلطان باشد صفحه

كرم. شخصيت بسيار جالبي است و بايد مواظب باشيم از دست نرود.

طرح ايده جديد با خندان
بعد از رفتن آقاي سلجوقي بود كه ايده ي جديدي با آقاي خندان در ميان گذاشتم: خالصه ايده اين است كه 
مي كنند از همين حاال بايد سعي كنند كه در پي ايجاد انواع انجمن ها باشند تا  شركت كارگاهها در كه افرادي
و هم از طريق ساختن اين انجمن ها اين مهارت را در كنند كسب بهتر را سازي انجمن مهارت خودشان هم
مي تواند انجمن محالت در تهران انجمنها اين از نمونه يك و كنند. ترويج ديگران ميان در و كشور سطح
مي كنند هر كدام در شركت كارگاههاي در كه افرادي دادم: توضيح برايش را طرح اين جزئيات بعد و باشد
مي توانند سر منشاء ايجاد انجمن محلي در همان محل باشند افراد اين ميكنند. زندگي تهران محلههاي از يكي
و صدا و سر بدون انجمنهايي كنيم. مجتمع بزرگ كانون يك در تهران سطح در را انجمنها اين بتوانيم بعد و
و مديريت شوراياريها داستان بعد و محله. هر در زندگي كيفيت ارتقاي جهت در و مجوز كسب به نياز بدون
و تفاوت اين ها را باز كردم. آقاي خندان موافقت كرد. به عالوه، گفت كه از دادم توضيح برايش هم را محله
و دوباره اي در دلشان روشن شده است. برايش توضيح دادم كه تازه اميد است، شده آشنا قواعد اين با وقتي
از اعضاي كادر وكال هم خواهيم خواست عالوه بر انجمن محله، انجمن وكيالن همان محل را هم به مرور
و يك كانون وكالي درست حسابي ايجاد كنيم كه هيج منافاتي با كانون وكالي فعلي هم ندارد  بدهند سازمان

اما مي تواند آن كانون را دارد كند تا طبق اراده  وكال عمل كند.

نخستين كارگاه كارشناسان شوراي شهر
فردا ساعت ۵ بعد از ظهر قرار است نخستين جلسه كادر كارشناسان شوراي ياري ها در دفتر برگزار شود. به 

همين خاطر امروز با خانم شرفي صحبت كردم تا به سايرين هم يادآوري كند. تا فردا . . . 
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جمعه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۵
۳۱ فروردين تا امروز جمعه ۵ ارديبهشت فرصت نكردم روزنامه خاطرات جنبش كاردها را بنويسم.  از يكشنبه
مي شود، گپ تلفني طوالني مدت  داده آموزش كارگاه هر در كه نكاتي مشروح نوشتن و كاگاهها تعداد افزايش
و در اين مدت با هم ارتباطي نداشتيم، رفت سوئد به ايران از پيش سال هفده كه قديم دوستان از يكي با
و مشغله هايي از اين دست نوشتن اين يادداشت ها را پنج روز به تأخير مهماني به رفتن و مهمان حضور
انداخت. اما اين تأخير ناخواسته دستاوردي هم داشت: سبب شد با فاصله گرفتن از كارگاه هاي اخير بتوانم
بيروني هستند، در يك چشم انداز  توسعه ي محسوس دستاوردهاي دروني را كه عامل اصلي موفقيت هاي 
مي  كوشم  خاطر همين به برسم. كارگاه برگزاري روش در جديدي جمعبنديهاي به و كنم مشاهده گستردهتر

ضمن حفظ توالي زماني ماجراها، دستاوردها را زير سرعنوان هاي مشخص تحليل كنم.

نخستين جلسه كارشناسان شوراي شهر
سرانجام بعد از مدت ها مقدمه چيني نخستين نشست كارگاه آموزشي كارشناسان شوراي شهر تهران عصر روز 
و ميالني  شرفي خانم و عبدالحسيني آقاي از غير نشست اين در شد. برگزار دفتر در ارديبهشت اول دوشنبه
مي كردند، آقاي شركت ميشد، برگزار تهران شوراياريهاي اجرايي ستاد در كه كارشناسان كارگاه در قبًال كه
و آقاي دكتر الهيان كه در حال حاضر رئيس شوراي عالي مشاوران ستاد اجرايي شرفي خانم همسر سالمزاده
با من جمعًا شش نفر و  داشتند حضور است تهران شهر شوراي مصوبات اداره رئيس نيز و شوراياريها
و يكي از اعضاي شوراياري بهشتي شهيد دانشگاه استاد كه نيز اعرابي دكتر آقاي كه بود قرار ظاهرًا ميشديم.
و او در جواب زد زنگ او به عبدالحسيني آقاي نكرد. شركت اما كند شركت نشست اين در است تجريش

گفت سعي مي كند خودش را برساند اما ممكن است نتواند و نتوانست.

حواشي اين نشست
و فرصتي شد تا ضمن تدارك پذيرايي با هم گپ  رسيد دفتر به زودتر ساعت نيم حدود عبدالحسيني آقاي
بزنيم. در اين فاصله برايم گفت كه او را از اتاق هم بيرون كرده اند. ظاهرًا به داليل متعدد آقاي عبدالحسيني
مي دهد  دست از بود، كرده كسب شوراياريها اجرايي ستاد دبيري جريان در كه را خودش اقتدار و نفوذ دارد
يا از دست داده است. او بعد از انتخاب آقاي مسجدجامعي به عنوان رئيس شوراي شهر به سمت دبيري
و نيز رئيس اداري شوراي شهر ارتقا پيدا كرد. اما مدتي بعد طي نامه اي به مسجدجامعي  شورا رئيسه هيأت
و خانه نشين شد. بعد ها به من گفت كه سردار طاليي كه در اين دوره به جاي مسجد جامعي رئيس داد استعفا
كميسيون هماهنگي شوراياري ها شده است او را براي عضويت در شوراي عالي مشاوران دعوت به كار كرده
است. در نتيجه پاي او دوباره به شوراي شهر تهران باز شد. اخيرًا با خبر شدم كه آقاي مسجدجامعي به او 
و او در حال حاضر  گرفتهاند او از هم را اتاقش كه گفت من به دوشنبه روز عصر اما است. داده مشاور حكم
آن ها اين نتيجه را از من كه داد مبهمي توضيحهاي نيز حوادث اين دليل مورد در ندارد. نشستن براي جايي
و او فراگرفته را شهر شوراي ساختار كه است گستردهاي بسيار فساد از ناشي كشمكشها اين تمام كه گرفتم
مي پردازد. در جريان را هزينهها اين دارد كند مقابله خودش توان حد در گسترده فساد اين با ميخواهد كه
مي كند كپي منعكس را جاري فساد كه محرمانهاي غير اسناد بعضي از او گفت من به كه بود گفتگوها همين
مي شود محسوب هم اصالحطلبان جزو كه شهر شوراي اعضاي از يكي ظاهرًا و دارد نگه را آنها تا ميگيرد

از اين جريان بو برده است.

به هر حال، هدف من پرداختن به اين مسائل نيست، اما غيرممكن است روندهاي جاري در شوراي شهر 
روي نتايج كارگاه ما تأثير تعيين كننده نداشته باشد. در داخل ساختار شوراي شهر تهران باندهاي قدرت 
مي كند اعضاي خودش را در  سعي باندي هر هستند. يكديگر دريدن حال در كه است گرفته شكل متعددي
و بديهي حتي و آشكا و علني آنقدر رقابت اين كند. حذف را رقيب باند عناصر و بگمارد كليدي مصادر
- در اتاق ميالني خانم منهاي - گروه همين اعضاي با كه مشتركي نشست در سالمزاده آقاي كه است طبيعي
مسجدجامعي داشتيم با صراحت از مسجدجامعي نقل كرد كه تلفني با مسؤال اداري شوراي شهر كه منصوب
و شما با او هم اينطور  آوردهام، شورا به را سالمزاده آقاي اين فقط «من است: گفتن است مسجدجامعي خود
سالمزاده داده اند پائين تر از رتبه اي است كه توقع يا استحقاق آن را به كه اداري رتبه ظاهرًا ميكنيد؟» رفتار
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داشته است. در همان جلسه دكتر الهيان از سالم زاده پرسيد: توقع داري كه رتبه ات چند باشد؟ بعد خودش
و با اطيمنان خاطر افزود: عجله نكن. حوصله داشته باش. من رتبه  ادامه در و است؟ خوب ۱۶ جواب داد:

۱۶ را براي شما تضمين مي كنم. 

به شوراي شهر آقاي عبدالحسيني  و خانمش را  سالمزاده آقاي دريافتم كه بود گفتگوها همين جريان در
دعوت كرده است.

فقدان هرگونه ضابطه
شدهاي ندارد.  كارشناسي و مدون كار و ساز هيچ خود نيروهاي استخدام براي شهر شوراي ميرسد نظر به
و باند باز تر باشد نيروهاي بيشتري باشد داشته بيشتري ورماليدگي پاچه و قدرت و نفوذ كس هر نتيجه، در
مي كند. فاجعه اينجا است كه اگر تدوين ضوابط هم به عهده شوراي شهر تهران گذاشته شود، غيرممكن جذب
و مرافعه به تصويب برسانند. دعوا بدون زمينه، اين در را جامع سند يك بتوانند شهر شوراي اعضاي كه است

و اعضا ندارد امكان كه گونهاي به تهران شهر شوراي خود و اداري ساختار در وضعيت اينكه كالم خالصه
كاركنان اين شورا بتوانند طبق ضوابط قانوني عمل كنند. در نتيجه، توقع اينكه روزي دستورنامه رابرت به
و در جهت خدمت به منافع  صادقانه و صميمانه فضاي يك در و آن طبق آنان و شود تدريس شورا اعضاي
مردم تهران عمل كنند، مطلقًا غيرممكن است. در اين صورت چرا براي آموزش دستورنامه رابرت به كاركنان

شوراي شهر تالش مي كنم؟ 

اتفاقًا در همين فضاست كه افرادي مثل همين گروهي كه نخستين نشست خودشان را روز دوشنبه در دفتر 
مي كنند. اين افراد، كه نحوه ي اداره  درك را قواعد اين رعايت ضرورت ديگران از بهتر خيلي كردند، برگزار
مي كنند، به محض آشنايي با قواعد دستورنامه رابرت تأثير انقالبي رعايت دنبال نزديك از را شهر شوراي
و استبدادي است. بعد، غيرانساني حد چه تا جاري رويههاي مييابند در سرعت به و ميفهمند را قواعد اين
و خانم ميالني، از هيچ تالشي براي ترويج اين قواعد به ديگران دريغ شرفي خانم عبدالحسيني، مثل درست

نخواهند ورزيد.

حضور دكتر الهيان
و از نظر  سريعاالنتقال هوش، با توانمند، شخصيتي را او داشتهام، اليهان با كه نشستي جلسه چند همين با
مي رسد. نظر به قويتر و نفوذتر با هم عبدالحسيني آقاي از او يافتم. كارآفرين/مجري سبك داراي مديريتي،
براي متقاعد ساختن وي  افراد ديگري مثل خانم شرفي، خانم ميالني در  و  عبدالحسيني تالش نتيجه، در
مي شود. او در حال حاضر رئيس محسوب كادرها جنبش براي مهم دستاورد يك كارگاه، اين در شركت
و رئيس اداره مصوبات شوراي شهر است. به هر دو سمت تهران شوراياريهاي ستاد مشاور عالي شوراي
و بعد از آشنايي بهتر با اين قواعد، بهتر از بقيه قادر است در توسعه اين شود آشنا قواعد اين با است الزم

قواعد در شوراي شهر و ساير مجامع تأثير بگذارد.

خصوصيات و دستاوردهاي اخير
كارگاه آموزشي پارسال  در كه عبدالحسيني آقاي و شرفي خانم و ميالني خانم شد، تمام جلسه نخستين وقتي
مي كردند كه اين جلسه خيلي اصرار داشتند، شركت كرديم، برگزار شوراياريها ستاد كارشناسان براي كه
تفاوت روش مي كوشم  ادامه در من و است همين هم من نظر شد. مديريت نشستها آن از بهتر خيلي

كارگاه  هاي اوليه را تشريح كنم: و اخير كارگاههاي برگزاري

مي كردم كار را با آموزش قواعد دستورنامه تالش شد، برگزار جلسه ۱۵ ۱. در كارگاه پارسال كه در بيش از
آن ها را برايشان بر ناظر قواعد و پيشنهادها انواع من و مينشستند بچهها كه معنا اين به ببرم. جلو رابرت
مي كنم، طبق عرف جاري در ايران نسبت به تأسيس يك انجمن اقدام سعي روزها اين اما ميكردم. تشريح
و چيست؟ رابرت دستورنامه اساس بر كار روش ميدهم، توضيح اعضا براي كه است كار جريان در بعد كنيم.
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و در مسير ايجاد يك انجمن قدم، به قدم قواعد، مورد در انتزاعي بحث جاي به و دارد تفاوتي چه ما عرف با
مي رويم و قواعد را به ترتيبي كه در جريان ايجاد يك انجمن اولويت بيشتري دارند تشريح مي كنم. جلوي

مي كردم قسمت هايي از متن كتاب سعي عوض در و نميدادم اعضا به نوشتهاي و جزوه هيچ كارگاه آن در .۲
را كه در مورد قواعد ناظر بر پيشنهادها بود، به صورت جمعي روخواني كنيم. اين كار هرچند اعضا را متوجه
و مأيوس كند. اما حاال،  سرخورده را آنان ميتوانست حال عين در اما ميكرد، قواعد بودن جدي و پيچيدگي
و آن متن را براي ميكنم يادداشت را اجالس همان در شده تدريس قواعد و نكات تمام جلسه، ختم محض به
عالوه، به بسپارند. خاطر به و كنند مرور را شده مطرح نكات آن به مراجعه با بتوانند تا ميفرستم اعضا تمام
و حتي افرادي بعد از تصويب آئين نامه بگيرد قرار كارورزان پيشرفت ميزان ارزيابي مبناي ميتواند متن همين
به عضويت پذيرفته شوند كه بتوانند در امتحاني كه مبناي آن مطالب همان جزوه است نمره قبول كسب كنند.

آئين نامه، قواعد مبرم تري براي اداره  ۳. اين روش جديد مستلزم آن است كه پيش از رفتن به مرحله تدوين
سازمان موقت به تصويب برسانيم. تصويب خود اين قواعد چند دستاورد عالي دارد:

و ضمن تمرين تصويب پيشنهاد هاي مختلف با قواعد انتزاعي ناظر بر پيشنهاد  مرور به ميشود سبب .۱ .۳
آشنا شويم

آئين نامه به عنوان خروجي تصميم يك گروه براي خلق قواعد ناظر برخودش  ۲. درك بهتري از مفهوم .۳
كسب كنيم.

و  مدرن زندگي در چطور كه بدهم توضيح زمان اين در كه ميدهد امكان من به تجربه اين .۳ .۳
مي آيد در حاليكه در روستان وجوامع روستائي كه وجود به ضرورتي چنين كه است شهروند شكلگيري
و از اينجا، زمينه نيامد. وجود به هم روش اين به قواعد تدوين ضرورت بود، نيامده وجود به شهروند

براي فهم آئين نامه فراهم تر مي شود.

و در نتيجه الزم است روش تدوين صورتجلسه  شود مكتوب مصوبات كه است آن مستلزم جديد روش اين .۴
مورد توجه قرار بگيرد در نتيجه انتخاب فردي براي ايفاي نقش دبيري انجمن ضروري مي شود.

۵. اين روش همچنين مستلزم آن است كه تعداد اعضا مشخص شود و عضو جديدي وارد گروه نشود. 

و كليدي خود  حساس نقش كارگاه ادامه در برگزاركنندگان و مؤسسان گروه تا ميشود سبب فوق الزامات .۶
را دريابند و به رئيس جلسه در شكل گيري انجمن و پيشرفت امور كمك كنند.

گزارش نخستين نشست كادر كارشناسان
شكل گيري انجمن  - بر اساس رويه عرفي خودم نظر به - را جلسه تا كردم سعي اخير دستاوردهاي به توجه با
و جلو ببرم. به همين خاطر تصميم داشتم در نخستين جلسه، مباحثي مثل ضرورت دعوت كنم شروع ايران در
و قواعد مربوطه را مطرح كنم. اما در همان اول جلسه خانم شرفي اين مقرر ساعت رأس دستور به جلسه
و من هم مجبور شدم بحث را از مراحل اوليه شديد؟ رئيس شما سازوكاري چه طي كه كرد مطرح را پرسش
و از جمله بگويم كنم تشريح را دستورنامه قواعد با ايران در عرف تفاوت و كنم شروع انجمن يك تشكيل
مي شود، در حاليكه طبق قواعد دستورنامه، اعضاي نشست توده اي انتخاب سني رئيس چگونه ايران در كه
عرفًا بهتر است به رئيسي رأي بدهند كه از سوي گروه برگزار كنندگان پيشنهاد شده است. در ادامه اين بحث
آن ها متن گزارش قواعد تدريس شده در نخستين جلسه  به پرداختن جاي به من و شد مطرح ديگري نكات

را عينًا نقل مي كنم:

گزارش نكات تدريس شده در كادر كارشناسان
ويرايش يكم

اجالس اول
دستورنامه رابرت
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به را  خودش است، نكرده تصويب قاعدهاي هيچ هنوز كه مشور� مجمع يك كه است اين بر فرض .۱
چيستي مورد  در گروه نشست در كه حدي تا - پارملان عريف قانون يا پارملان عام قانون رويههاي يا قواعد

.(۴۱ ص ۱ (دستورنامه رابرت، بخش ميداند مقيد باشد- داشته وجود توافق آن كاركرد و

آزمون طريق از و قرنها طي ميرسد، باستان يونان دولتشهرهاي به آن ريشههاي كه پارملان، قانون قواعد .۲
آنجا در و رفت جديد قاره به مهاجرنشينان طريق از و شد پرداخته و ساخته انگلستان پارملان در خطا و

موازات كنگره اياالت متحد آمريكا و با گسرتش انجمن ها، «قانون عريف پارملان» بسط پيدا كرد. به كه بود

مجامع در  جز  كه  قواعدي  حذف با پارملان، عريف قانون رويههاي و قواعد از مجموعههايي بعدها، .۳
را كتابها اين از ي& مشور� مجامع و شدند تدوين كتابهايي صورت به ندارند، كاربردي قانونگذاري
خصوص در جمع ميان در اختالف بروز هنگام تا ميكنند تصويب و انتخاب خود پارملا+ مرجع عنوان به

پارملا+ مراجعه و استناد كنند. مرجع اين به پارملان قانون قواعد

فاريس به آن دهم ويرايش و شد منترش آمريكا در ۱۸۷۶ سال  در  آن  اول ويرايش كه رابرت» «دستورنامه .۴
براي آن جديدتر ويرايشهاي و است پارملا+ مراجع جامعترين و قد5يترين از ي& است، شده ترجمه
است رابرت  مارت6 ه7ي كتاب اين نويسنده ميدهد. ارايه و كرده استخراج جديد پاسخهاي مستحدثه مسائل

معروف است. رابرت دستورنامه به كتاب اين خاطر هم6 به و

آئ6نامه، اساسنامه، با تا است شده انتخاب اوردر» آو «روولز اصطالح براي معاديل عنوان به «دستورنامه» .۵
نظام نامه، و بخشنامه مت@يز باشد.

تفاوت دستورنامه با اساسنامه/آئين نامه
مجمع  يا  سازمان  يك  عملكرد  بر كه است پارملان عريف قانون قواعد از بخيش آئ6نامه و/يا اساسنامه .۶
آن ها اصالح تا كنند تعريف اساسنامه عنوان به را مهمتر قواعد ميشد تالش گذشته در ميشود. اع@ل خاص
ماهيت خاص،  مجمع يك يا انجمن يك بر ناظر قواعد ميدهد نشان تجربه باشد. سختتر آئ6نامه اصالح از
به شايد  نيست.  آسا+  كار سازمان يك آئ6نامه و اساسنامه ب6 كننده مت@يز خط يك ترسيم و دارد يگانهاي
مجموعه دارد)  اطالع  نويسنده كه آنجا (تا آمريكا متحده اياالت در ويژه به و حارض، حال در داليل، هم6
دستورنامه كتاب در و ميشود تنظيم سند يك در دو هر آئ6نامه يا اساسنامه از اعم انجمن، يك بر ناظر قواعد
يك آئ6 نامه،  بندهاي از ي& در اما ميشود. گفته «آئ6نامه» انجمن يك بر ناظر قواعد مجموعه به رابرت
شده ترشيح  آن  در پارملا+ عريف قانون عام و عمومي قواعد كه ميشود معريف نيز پارملا+ مرجع كتاب
آن پارملا+ مرجع كتاب در مندرج قواعد طبق باشد ساكت سازمان اساسنامه و/يا آئ6نامه هرجا و است

سازمان عمل خواهد شد.

روش و زمان تصويب كتاب مرجع پارلماني
مرجع  كتاب يك ميشود، تشكيل داLي سازمان يك تأسيس براي كه نشستي نخست6 ه@ن در معموالً .۷
قانون با مردمش كه جوامعي در ميرسد. تصويب به مجمع در حارض افراد آراي اكPيت با و پيشنهاد پارملا+
رس بر اختالف بروز صورت در كه ميشود انتخاب هدف اين با پارملا+ مرجع هستند، آشنا پارملان عريف
و بياموزيم را رابرت دستورنامه قواعد همزمان، ناگزيريم ما ايران در اما شود. استناد مرجع آن به قواعد اين

طبق آن عمل كنيم.
يا  و  اصالح قابل مأخوذه آراء سوم دو با رابرت) دستورنامه ما: (گروه پارملا+ مرجع در مندرج قواعد .۸
آراء سوم دو و قبيل، اخطار مستلزم انجمن يك آئ6نامه در مندرج قواعد اصالح حاليكه در هستند، ابطال

مأخوذه  است.

است قرار  كه بدانند جلسه برگزاري از قبل سازمان يك اعضاي Wام كه است اين قبيل» «اخطار از منظور .۹
بايد آئ6 نامه  اصالح پيشنهاد منظور، اين به شود. اصالح آ� جلسه در مشخيص نحو به آئ6نامه از بخيش
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فراخوان همراه يا باشد، شده ذكر قبيل جلسه دستوركار در ترتيب اين به و باشد شده ارايه قبيل جلسه در
جلسه و دستور كار براي Ñام اعضاي انجمن ارسال شود.

موافق  مأخوذه آراء مجموع نصف از (بيش آراء اكÝيت با را خود اختصايص دستورنامه ميتواند هرگروه .۱۰
دو مستلزم  پارملان، قانون زيربنايي اصول از îي طبق مصوبهاي هر اصالح اما برساند، تصويب به مخالف) و
است شده  تقديم  نيمه  و  صفحه يك سندي در پارملان قانون زيربنايي اصول (ترجمه است. مأخوذه آراء سوم

برريس قرار خواهد گرفت). مورد آينده در و

قواعد مجمع يا سازمان
۱۱. هر مجمع، انجمن يا سازمان انتخا" چند دسته قواعد دارد كه عبارتند از:

مسؤل مراجع به سازمان رساندن ثبت به هنگام بايد كشور هر قانون طبق كه سندي نامه. شركت  الف. 
اصالح  نهايي ويرايش در كه شده برده نام ثبتي» «منشور عنوان به سند اين از فعيل ترجمه (در داد ارايه

خواهد شد).

شامل هستند  اسنادي   - دو هر يا - انجمن آئ/نامه اساسنامه،يا كيل، طور به اساسنامه/آئين نامه. ب. 
مي كند.  پ1وي سازمان كه پارملا2 رويه به تا ميشوند مربوط سازمان خود به اساساً كه قواعدي

اساسنامه/آئ/ نامه به يك سند تركيبي واحد اشاره دارد كه:

۱) چه انجمن به ثبت رسيده باشد يا نه ،شكل و محتواي آن،  در هر حال، يكسان باشد؛
در  بنيادين  سند  يك  عنوان  به   - آئ/نامه كه كند تعريف نحوي به را سازمان اصيل خصوصيات (۲
آن رشكتنامه با ميرسد ثبت به انجمن اگر و باشد، نرسيده ثبت به انجمن مستقرسازي خدمت

منطبق باشد؛
كاركردهاي انجمن را توضيح دهد؛ (۳

بدون (الف) كه ميكند تلقي مهم آنقدر را آنها انجمن كه باشد قواعدي Ñام برگ1نده در (۴
نتوانند (ب)  و  كنند؛ تغي1 نتوانند آرا) سوم دو (مانند خايص اكÝيت بدون و اعضا به قبيل اخطار
پيشنهاد يك  قواعد»  («تعليق آئ/نامه). اساسنامه، قسمت دوم، بخش رابرت، (دستورنامه شوند تعليق
مانع كه  قواعدي  Ñام آن اساس بر و دارد نياز مأخوذه آراء سوم دو به آن تصويب كه است پارملا2
قانون زيربنايي اصول ميآيند. در تعليق حالت به موقت صورت به ميشوند، پيشنهاد يك تصويب از
تعليق نيز  سازمان  يك  اعضاي  كل  مثبت  رأي  با هستند، قواعد اين حافظ كه قواعدي Ñام و پارملان

آئ/ نامه يك سازمان نيز قابل تعليق نيستند). در مندرج قواعد شد. نخواهند

پ. دستورنامه. قواعد مكتوب رويه پارلماني است كه به طور رسمي از سوي يك مجمع يا يك سازمان
به تصويب مي رسد. تصويب آن  به اكثريت و اصالح آن به دو سوم آراء مأخوذه نياز دارد.

مي توانند  (۲) و ميشوند مربوط انجمن اجرايي جزئيات به (۱) كه هستند قواعدي ت. قواعد جاري.
مي شود.  تصويب يا اصالح انجمن عادي قانون هر كه شوند تصويب يا اصالح شرايطي همان تحت
و به صورت نياز هنگام بلكه نميشوند تصويب سازمان يك تشكيل هنگام جاري قواعد كلي، طور به

جداگانه مطرح مي شوند. اين قواعد ماهيت اجرايي و مديريتي دارند و نه ماهيت حقوقي.
 (براي جزئيات مربوط به قواعد يك مجمع يا سازمان به بخش دوم كتاب دستورنامه مراجعه كنيد). 

توده  اي و تأسيس يك سازمان دائمي نشست
مي شوند متعدد هستند، اما در دستورنامه رابرت ۵ نوع اداره پارلمان قانون قواعد طبق كه گردهماييهايي .۱۲
۳) كنوانسيون يا ۲) مجمع انجمن سازمان يافته، ۱) نشست توده اي، آن ها كه رايج ترند تشريح شده است: از
آن ها به مرور از يك هر خصوصيات قانونگذاري. مجالس (۵ ۴) انواع بوردها، مجمع نمايندگان كانونها،
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بررسي خواهد شد.

مي شود، نشست يك گروه سازمان نيافته است، كه در  درك پارلمان قانون در كه آنگونه تودهاي، نشست .۱۳
اعالميه فراخوان آن كه به صورت عمومي يا گزينشي توزيع مي كنند، اعالم مي شود كه:

الف: به خاطر اقدام متناسب در مورد يك مشكل خاص يا به خاطر يك هدف خاص كه برگزاركنندگان 
نشست بيان كرده اند فراخوان شده، و 

ب: به روي تمام كساني كه در مشكل يا هدف اعالم شده ذينفع هستند، (يا به روي بخش هاي خاصي از 
مردم كه چنين منافعي دارند)، باز است. 

را تشريح كرده است.  توده اي  برگزاري نشست هاي  بر نحوه  ناظر  به طور مفصل مقررات  ۵۳ كتاب  بخش
مبرم ترين نكاتي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد در ادامه بررسي مي شود.

مي كند. به اين معنا كه هيچ يك از حاضران ايفا را نشست آن آئيننامه نقش تودهاي نشست يك فراخوان .۱۴
در نشست توده اي حق ندارند در مخالفت با هدف اعالم شده صحبت كنند يا پيشنهادهايي ارايه دهند يا دست
به اقدامي بزنند كه با هدف اعالم شده از سوي برگزار كنندگان نشست مغاير باشد. اگر فردي در مخالفت با 
و رئيس جلسه مانع از آن خواهد شد. اگر عضو  است دستور از خارج او نطق كند، صحبت شده اعالم هدف
در اخالل نشست اصرار ورزد رئيس جلسه از تعدادي از حاضران در نشست خواهد خواست تا اين فرد را

از جلسه به بيرون هدايت كنند. 

نشست توده اي از قبل برنامه ريزي كنند. از جمله بايد  برگزاري براي بايد تودهاي نشست برگزاركنندگان .۱۵
مشخص كنند كه چه كسي جلسه را به دستور دعوت خواهد كرد، چه كسي به عنوان رئيس جلسه معرفي

خواهد شد، و رئيس جلسه نيز چه كسي را به عنوان دبير پيشنهاد خواهد كرد. 

مي شود در صدر فهرست نامزدها  پيشنهاد رئيس عنوان به برگزاركنندگان سوي از كه كسي نام معموًال .۱۶
مي دهند كه از سوي برگزار كنندگان معرفي رأي كسي به تودهاي نشستهاي اعضاي عرفًا و ميشود نوشته
مي تواند جلسه و آشناست برگزاركنندگان هدف و برنامه با برگزاركنندگان، نظر به فرد، اين چون است. شده

را به نحو شايسته تري اداره كند.

مي شود.  معرفي رئيس سوي از (منشي) دبير نقش ايفاي براي نظر مورد فرد رئيس، انتخاب محض به .۱۷
مي توانند نامزدهايي را معرفي كنند. اما طبق عرف، در نشست توده اي، همه به دبير معرفي نيز حاضران ساير

شده از سوي رئيس جلسه رأي مي دهند.

و در نتيجه جلسه با هر تعداد از افراد حاضر  هستند نشست آن اعضاي تودهاي نشست در حاضر افراد .۱۸
به نصاب مي رسد و رسميت مي يابد.

مي رود براي تحقق هدف هاي از پيش اعالم شده  انتظار مجمع اعضاي عنوان به نشست در حاضر افراد از .۱۹
پيشنهادهايي ارايه دهند كه با اكثريت آراء مأخوذه به تصويب مي رسند.

سازمان موقت
و در نتيجه به بيش از يك نشست  كنند، تالش يافته سازمان انجمن يك به سازماندهي براي گروهي اگر .۲۰
و دبير به عنوان رئيس صورت، اين در مييابد. ضرورت نشستها تداوم براي موقت سازمان يك باشد، نياز
آئين نامه مصوب، فعاليت و دبير دائم طبق مفاد  رئيس انتخاب و آئيننامه تصويب تا موقت دبير و رئيس

خواهند كرد.
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و تعدادي قاعده را تصويب كند. اگر اين قواعد تاريخ هايي را پارلماني مرجع يك بايد موقت سازمان .۲۱
براي نشست هاي آتي سازمان موقت تعيين كند، در آن صورت هر نشست يك اجالس خواهد بود، اما اگر
مجموعه نشست هاي  كل بگيرد، شكل رئيس فراخوان طبق يا شود، تعيين قبلي نشست در نشستي هر زمان

يك سازمان موقت يك اجالس واحد را تشكيل مي دهند.

فرق اجالس با نشست
اجالس  مي  شود.  تشكيل دستوركار يك انجام براي كه است گروه يك نشست چند يا يك اجالس .۲۲
اما دستوركار اجالس مي شود.  برگزار جلسه چند در روز هر و روز چند طي معموًال كانونها كنوانسيون
و نشست اجالس مفهوم دو بين تمايز به توجه ميپذيرد. صورت نشست يك در عمدتًا معمولي انجمنهاي
و بسياري جلسات ختم پيشنهادها، تعويق پارلماني، پيشنهادهاي بر ناظر قواعد كه است مهم جهت اين از

موارد ديگر، با توجه به اين تمايز تدوين شده اند.

تصويب آئين نامه و تأسيس سازمان دائمي
مي رسد. به محض  تصويب به تودهاي نشست در حاضر اعضاي اكثريت با دائمي انجمن يك آئيننامه .۲۳
تنفس، افراد عالقمند به عضويت در انجمن زمان در و ميكند تنفس اعالم موقت رئيس آئيننامه، تصويب
مي پردازند. بعد از ختم موقت دبير به را شده تعيين ورودي و عضويت حق و كرده امضاء را آئيننامه دائمي،
و ورودي را پرداخته عضويت حق و كرده امضاء را آئيننامه كه كساني فقط رسميت، به جلسه دعوت و تنفس
مي كند. به محض اعالم ترك را جلسه نكردهاند امضاء را آئيننامه كه كساني و ميمانند باقي صحن در باشند
و كرسي رياست را به وي ميكند انتخاب را دائم رئيس آئيننامه مفاد طبق موقت، رئيس جلسه، رسميت
و در غير اين صورت جلسه را ترك خواهد كرد. رئيس دائمي ميرود صحن به باشد عضو اگر و ميسپارد
مي گيرد. شكل دائمي سازمان ترتيب اين به و ميكند تعيين را انجمن مديران و مسؤالن ساير سپس و دبير نيز

به كساني كه در اين نشست، آئين نامه انجمن را امضاء مي كنند «مؤسسان» مي گويند.

موقت، صورت هزينه هاي برگزاري نشست ها  سازمان نشستهاي برگزاركننده گروه انجمن، تأسيس با .۲۴
مي كنند. در صورتي كه به هر دليل انجمن دائمي شكل حساب تصفيه و ميدهند قرار خزانهدار اختيار در را

نشست هاي سازمان موقت هزينه برگزاري نشست ها را تقبل خواهند كرد. نگيرد،  گروه برگزاركننده

تصويب پيشنهادها با اجماع عمومي
و  مخالفان و موافقان آراي مجموع نصف از (بيش مأخوذه آراء اكثريت با مشورتي مجامع در تصميمها .۲۵
مي رسند. با اين همه، برخي از پيشنهادهاي پارلماني مانند كفايت مذاكره، تصويب به ممتنعان) به توجه بدون
مي رسند. با اين همه، هرگاه تصويب به مأخوذه آراء سوم دو با مصوبه اصالح قواعد، تعليق مذاكره، كميت
رئيس جلسه تشخيص دهد كه هيچ يك از اعضاي حاضر در مجمع با يك پيشنهاد مشخص مخالفتي نخواهند
و اگر هيچ كس با يك پيشنهاد مخالفت  نيست؟ مخالفتي آيا ميپرسد مجمع از پيشنهاد آن قرائت از بعد كرد،
نكرد، آن پيشنهاد با اجماع عمومي به تصويب رسيده است. تذكر اين نكته ضروري است كه قواعد پارلماني

فقط هنگامي كاربرد دارند كه مخالفي وجود داشته باشد و در صورت نبود مخالف قواعد منتفي مي شوند. 

واكنش در برابر اين متن
من اين متن را يكي دو روز پس از برگزاري نخستين جلسه كارشناسان براي آنان ارسال كردم. خانم شرفي 
و خانم ميالني از دريافت اين متن تشكر كردند.  الهيان دكتر امروز اما داد. خبر را آن دريافت زود خيلي
- خيلي نيز درسي جزوه يك عنوان به حتي - خودم نظر به خواندم. را متن اين حاال همين ديگر بار خودم
مي كنم با خواندن اين متن آقاي دكتر الهيان به عبدالحسيني حق خواهد داد كه فكر است. شده تدوين خوب
مي كنم اگر من اين فكر صورت هر در بنويسم. شهر شوراي براي آئيننامه يك من تا دارد اصرار انقدر چرا

مهارت ها را نداشتم دستورنامه رابرت با اين شكل و به اين سرعت در ايران رواج نمي يافت.

و نگرانم با فاصله گرفتن از زمان برگزاري نخستين جلسه، مصوبات را ننوشتهام را اول جلسه مصوبات هنوز
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فراموش كنم. با اين همه، نگراني من بابت يك مسأله ديگر است.

مقاومت در برابر بلند شدن
در نخستين جلسه معلمان از اعضا خواستم كه هنگام صحبت كردن بلند شوند. اما خانم ميالني با اين استدالل 
كه  كرد استناد قاعده اين به و كرد مخالفت مربي عنوان به من درخواست با ميكنند صدا و سر صندليها كه
و سرانجام كار به نرسيد جايي به من اصرار نيست. الزامي شدن بلند دوجين يك از كمتر نشستهاي در
و سه رآي موافق (يا بر عكس) قرار شد كه ديگر اعضاي جلسه مخالف رأي دو با كه شد كشيده رأيگيري

بلند نشوند. اين براي من به عنوان مربي خيلي خيلي بد شد.

به خاطر دارم وقتي عطارديان دبيركل سازمان بين المللي كارفرمايان ايران (كعاصكا) نيز كه يكي از حاميان 
و حدود يك سال نشست هاي اين كارگاه در  بود رابرت دستورنامه آموزش كارگاه نخستين برگزاري جدي
مي خواست علت مخالفت خودش ميشد، برگزار ايشان ميزباني به و ساختماني شركتهاي انجمن دبيرخانه
و مردم دوست شوند بلند صحبت حين ميخواهي مردم از شما گفت: جمله از كنند بيان قواعد اين با را

ندارند بلند شوند.

از خانم  ميراث فرهنگي وقتي  تأسيس دوستداران  انجمن در دست  دارم در نخستين نشست  به خاطر  نيز 
برابر  در  و  كرد مقاومت شود، بلند صحبت هنگام كه خواستم بود اجالس كننده برگزار كه مياندشتي

درخواست من ايستاد.

شد، از  برگزار پيش) روز (دو ارديبهشت ۳ در نشست اخير انجمن مروجان قانون پارلمان نيز كه چهارشنبه
و قضيه را به رأي  كرد مخالفت صراحت با دشتي خانم اما برخيزند. صحبت هنگام كه كردم خواهش اعضا
و در حاليكه اول اين پيشنهاد رأي آورد، بعد از پاسخ به سؤال پارلماني آقاي مرد، خانم دشتي، خانم گذاشتيم
و به بار نخستين براي كه ابوالقاسمي آقاي و توكلي خانم حاليكه در دادند منفي رأي مرد آقاي و نقيئي

دعوت خانم نقي ئي به جلسه آمده بود رأي مثبت دادند (يا برعكس) و اين پيشنهاد رد شد.

در هر يك از اين موارد، من حتي به عنوان مربي از اعضا خواهش كردم تا با درخواست من موافقت كنند. 
و جلوگيري از پريدن  قاعده چارچوب در اعضا رفتار در هماهنگي ايجاد براي را كار اين مربي عنوان به چون
و برخي از اعضاي ديگر نيز به كرد مخالفت عضوي همه، اين با اما ميدانستم، مناسب يكديگر صحبت در
رأي، از اينكه درخواستم را ناديده گرفته بودند آنقدر اخذ مورد دو هر در كه اين جالب و دادند رأي او
و من از اين حق خودم كند(!) تغيير ميتوانست من رأي با پيشنهاد سرنوشت كه نكردم توجه كه شدم عصباني
رأي گيري به صورت سه به دو به و بود نفر شش جلسه دو هر در حاضران عده چون كنم. استفاده نتوانستم
و چرا ذهن من شد صورتبندي چگونه پيشنهاد نوع كه نميآيد خاطرم به هم حاال حتي اما رسيد. نتيجه
و در نتيجه يك پيشنهاد غيرمفيد به تصويب رسيد. كند استفاده فرصت اين از نتوانست كه كرد عمل كند آنقدر

جنبه هاي پيچيده ي مخالفت با بلند شدن
و نشستن ها كه شدنها بلند اين بعضيها براي خوب، است. مؤثر مقاومت اين در متعددي عوامل نظرم به
مي كنند. بعضي ها به خاطر قد يا هيكل اهانتشدگي احساس بعضيها است. دهنده آزار ندارند، عادت آن به
كم تر از دوجين بلند نشدن در دستور است. نشستهاي در ميدانند كه هم بعضيها شوند. بلند نيستند مايل
خطاهاي من هم در اين زمينه بسيار مؤثر بوده است. در نتيجه بايد از خطاهاي گذشته عبرت بگيرم. جمع بندي

ارزيابي هاي اخيرم در اين زمينه به اين قرار است: 

و توضيح آورم فراهم مشكل اين درك براي را زمينه شوند، بلند صحبت هنگام بخواهم اعضا از آنكه از قبل .۱
دهم كه فلسفه و علت اين بلند شدن چيست.

۲. بايد تأكيد كنم ضمن اينكه قرار است در چارچوب دستورنامه رابرت عمل كنيم، فقط در چارچوب همان 
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و جمع نيز با آن مخالفتي باشد داده توضيح جمع براي را آنها جلسه رئيس كه كرد خواهيم عمل قواعدي
نداشته باشد.

مي توانم بدون دغدغه اخالقي از اينكه در مجامع كوچك الزم نيست افراد بلند نشوند،  من ترتيب اين به .۳
اين قاعده را تا وقتي كه به عنوان مربي مناسب يافتم، در جمع مطرح نكنم.

و پا گير  دست مقررات ساير و كردن حمايت و شدن بلند كه كوچك خيلي مجامع در حال، عين در .۴
و در عين حال از عالمت هاي ديگري براي بردارم دست مقررات اين اجراي بر اصرار از واقعًا شد، خواهند

ختم جلسه در نظر بگيرم.

ماجراي برگزاري سمينار در خوزستان
سازد،  آماده رابرت دستورنامه قواعد ترويج براي را زمينه تا رفت خوزستان به خندان آقاي كه زمان همان از
و خبر آورد كه خوزستاني ها پيشنهاد داده اند تا يك سمينار در خوزستان برگزار شود، من از اين ايده خيلي
و مستقل از نكشند ميان به را اجرايي دستگاههاي و دولت پاي االمكان حتي داشتم تمايل نكردم. استقبال
دستگاه هاي امنيتي نسبت كوچك شهرستانهاي در داد توضيح من براي خندان آقاي اما كنيم. عمل دولت
و به همين خاطر دوستان آقاي خندان ترجيح داده اند هستند حساس افراد منازل در گروهي جلسات تشكيل
و من با اين استدالل كنند برگزار را سمينار اين دولتي دستگاههاي و دولت كمك با حتي و علني صورت به تا
قانع شدم. اما هنگامي كه آقاي طرح پيشنهادي آقاي سيدي را كه قرار بود به مقامات استان تحويل دهند براي
و  كرد حل دولتي مقامات با قضيه طرح با ميشود را قضيه امنيتي جنبههاي كه رسيد نظرم به كرد، ارسال من
در نتيجه براي گرفتن جا از دستگاه هاي دولتي كمك خواست تا نسبت به برگزاري نشست هاي گروهي در

آن ها تحريك نشود.  منازل حساسيت

و مخالفت هم  كرد مخالفت استان سطح در سمينار برگزراي با ميشود ديگر كه رسيد نظرم به دليل اين رد با
و نقد من پاسخ و طرح عين هم خندان آقاي كردم. ارسال و نوشتم خندان آقاي براي را خودم داليل و كردم
را براي شخصيت كليدي در خوزستان كه قرار است اين كنفرانس را تدارك ببيند ارسال كرده است. اما هنوز
و پاسخ خود به اين طرح  سيدي آقاي طرح متن ادامه در ندارم. خبري خوزستاني دوستان واكنش و نتيجه از

ميكنم: نقل جنبش اين به مربوط تاريخي اسناد عنوان به را

سمينار يک روزه آشنايی با
اصول ،مبانی و قواعد 

اداره جلسات انجمن ها و تشکل های مردم نهاد 
بر اساس  دستورنامه اصول رابرت

در جمع مديران و كارشناسان سازمانهاى دولتى و فعالين انجمن هاى علمى و مردم نهاد استان خوزستان

۱)ضرورت برگزاري سمينار
علمى مى توانند انجمن  انجمن يك اعضاى چگونه ؟ است قواعدى چه تابع كوچك جمع يك بين توافق
و هزينه حصول توافق( شود رعايت انجمن اعضاى حقوق كه نحوى به كنند اداره بهينه صورت به را خود
) چندان زياد نباشد؟ آيا ما در جمع هايى مثل انجمن هاى علمى آن به رسيدن براى شده صرف زمان مثًال
و قاعده منطقى اداره و جلسات تشكيل به مربوط اصول و رفتار قواعد آن نظاير و ها تعاونى و نهاد مردم و
و رعايت آنها به داريم آشنايى گسترده سطحى در قواعدى چنين با اساسًا آيا ؟ كنيم مى رعايت را آنها مند

فرهنگ رفتارى ما راه پيدا كرده است يا نه؟
و اين قواعد در  باشيم آشنا قواعد گونه اين با ما اگر چيست؟ فوق سواالت به ايرانى يك عنوان به ما پاسخ
و تشكل هاى مردم ها تعاونى ها، انجمن صورت اين در ، شود منعكس مطلوبى نحو به ما رفتارى فرهنگ
و اصول قواعد اين با ما آشنايى اگر آورند.اما مى بدست را الزم موفقيت خود اهداف گيرى پى در ما نهاد
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و فرهنگ رفتارى ما حاكى از عدم رعايت اصول بنيادين تصميم گيرى در جمع هاى مردمى باشد، باشد ناچيز
اساسًا پى گيرى اهداف در چارچوب چنين تشكل هايى غير ممكن مى شود.

و همين است ضعيف بسيار ايران در آنها رعايت و اصول اين با آشنايى كه دهد مى نشان شده انجام مطالعات
و تشكل هاى مردم نهاد در كشور ما محسوب ها انجمن ها، تعاونى موفقيت بنيادين موانع از يكى عامل

مى شود.
اگر يك كشور يا يك استان( مثل استان خوزستان)عالقمند به تقويت مشاركت مردم در فعاليت هاى مردمى 
و تشكل هاى مردم نهاد مى باشد بايد تالش نمايد زمينه  ها تعاونى ، اى حرفه - علمى هاى انجمن قالب در
و اولين اصل چنين فعاليت هايى آشنايى با اصول نمايد فراهم را نهادهايى چنين اصولى فعاليت و گيرى شكل

و قواعد فوق مى باشد.

سمينار  ۲)اهداف
و فعالين بخش تعاونى استانى كارشناسان و مديران آشنايى براى زمينه ايجاد سمينار اين برگزارى از هدف
و قواعد اداره جلسات انجمن ها اصول با استان نهاد مردم هاى تشكل و ها انجمن فعالين و دانشگاهيان و
باشد. اين آشنايى مى تواند در استان خوزستان زمينه الزم را براى مى ها تعاونى و نهاد مردم هاى تشكل و
اداره مطلوب اين تشكل ها فراهم آورد و فرهنگ رفتارى مناسب فعاليت در اين  حوزه ها را ترويج نمايد.

و موثر شهروندان درفرايند توسعه  مفيد هاى مشاركت نياز پيش واقع در آشنايى اين كه داشت توجه بايد
اقتصادى و اجتماعى  استان  خوزستان محسوب مى شود و از اين نظر واجد اهميت است.

۳)مخاطبين سمينار 
و  صنفى و علمى هاى انجمن فعالين ، تعاونى بخش فعالين دولتى، سازمانهاي كليه كارشناسان و مديران

تشكل هاى مردم نهاد ، دانشجويان و اساتيد دانشگاه و عموم عالقمندان استان خوزستان

۴)ارايه دهنده مطالب سمينار
رابرت ارايه  دستورنامه و جلسات اداره قواعد و اصول مدرس حسين داود آقاى توسط سمينار اين مطالب
و باشد مى جلسات اداره خصوص در رابرت قواعد دستورنامه كتاب مترجم حسين داود آقاى . شد خواهد

سابقه طوالنى در تحقيق و  تدريس در اين زمينه را  دارد.

۵)محتواي سمينار
ارايه مطالب  با ظهر) از بعد جلسه يك و صبح ،دوجلسه ساعته اين سمينار طي يك روز(در سه جلسه 1/5

زير برگزار خواهد شد.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
.....

پرسش و پاسخ   -

پاسخ من به اين طرح

عاليجنابان آقايان خندان و سيدي
سالم

تالش هاي شما براي ترويج دستورنامه  من خود را حتي در مقامي تصور نمي كنم كه به خودم اجازه دهم تا از
مي تواند به ارتقاي كيفيت زندگي  آنها رعايت و قواعد اين با آشنايي كه دريافتهايم ما همه كنم. تشكر رابرت
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و همه با ميكنيم تالش قواعد اين ترويج براي هم كنار در و هم با همه دليل همين به و برساند مدد ما همه
هم وظيفه خود را انجام مي دهيم

اما در مورد پيش نويس نامه جناب آقاي سيدي اين نكات به نطرم مي رسد:

و اضافه يكي دو  حذف حد در - معدود بسيار اصالحات به و است مناسب آن متن و نامه ساختار يك.
كلمه - نياز دارد

مي توان به سادگي چند عنوان هم براي نشست هاي سمينار ارايه داد.  دو.

و طبق سنت قواعد عرف پارلماني،  ، خود نگرانيهاي طرح از پيش و است ديگري چيز من نگرانيهاي اما
ابتداء پيشنهاد مشخص خودم را ارايه مي كنم و آن اينكه:

دوستان صميمي  از  كوچكي  حلقه  با  مختلف،  مخاطلبان  از  طيفي  با  بزرگ  سمينار  يك  برگزاري  به جاي 
روزه شامل سه يا چهار نشست  يك اجالس يك ماهي - شدهاند انتخاب و شناسايي دقت با كه خوزستاني-
و همين افراد به مرور مهارت ترويج اين قواعد در ميان كنيم برگزاري تهران يا خوزستان در ساعت نيم و يك

ساير خوزستاني ها را كسب كنند.

سيدي  آقاي جناب طرح در كه شكلي به سمينار برگزاري پيشنهاد با مخالفت و پيشنهاد اين از دفاع در من
پيش بيني شده است كه بر اساس آن مخاطبان اين سمينار

و  صنفی و علمی های انجمن فعالين ، تعاونی بخش فعالين دولتی، سازمانهاي كليه كارشناسان و مديران
تشکل های مردم نهاد ، دانشجويان و اساتيد دانشگاه و عموم عالقمندان استان خوزستان

هستند،  داليلي دارم كه مهم ترين آن ها اين ها هستند: 

ده ها سازمان، انجمن، تشكل مردم نهاد  سمينار، اين برگزاري از بعد حالت، بهترين در كه كنيم فرض الف.
خوزستاني به طور جدي خواهان فراگيري اين قواعد شوند. آيا ما نيروي الزم براي پاسخ گويي به اين بازار

بالفعل شده را داريم؟ قطعًا نه. در حال حاضر من حد اكثر بتوانم ماهي يك بار به خوزستان بروم يا دوستان 
مي شوند يا خودشان  سرخورده افراد بقيه صورت اين در بيايند. تهران به جمعه روز بار يك ماهي خوزستاني

مي روند و بيشتر سرخورده خواهند شد. به طرف كتاب دستورنامه

و بالفعل مختلف در يك سمينار حاضر شوند، واكنش  بالقوه نيازهاي با مخاطبان از گستردهاي طيف وقتي ب.
اصًال قواعد اين كه ميدانيد شما است. پيشبيني قابل سختي به شده مطرح ايدههاي به گسترده طيف اين
به درد سازمان هاي دولتي نمي خورد. وزارت تعاون (سابق) خودش براي آموزش اعضاي شركت هاي تعاون
مي گذارند كه آنان به احتمال  كالسهايي تعاوني شركتهاي مديره هيأت براي و است كرده تربيت مربياني
و مناسباتي شكل گرفته عرف مستقر، انجمنهاي در كلي، طور به كرد. خواهند مخالفت قواعد اين با زياد
و تأسف بار اينكه حتي استادان دانشگاه هاي ميكنند. مقاومت آنها در تغييري هر ايجاد برابر در كه است
و به رغم اينكه با سفارش شخصي مثل دكتر معين اين قواعد كردند مقاومت قواعد اين برابر در هم تهران
را به برخي از آنان معرفي كردم، براي فراگيري آن آستين باال نزدند كه البته اين واكنش ها داليل قابل فهمي
و بايد فقط همين مشتريان را شناسايي كرد  دارد را خودش اختصاصي مشتريان كاال اين اينكه خالصه دارد.
و براي آنان كارگاه آموزشي راه انداخت. برگزاري يك سيمنار بزرگ در سطح مخاطبان تعريف شده، نوعي

رسانه  اي اين ايده است كه تجربه نشان داده روش موفقي نيست. معرفي و رفتار

وقتي حلقه اوليه دوستان خوزستاني با اين قواعد آشنا شدند، به مرور شروع به بازاريابي براي اين قواعد
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و در آن مرحله، هر طور كه اين حلقه اوليه مناسب كرد خواهند صالحيت با و عالقمند افراد شناسايي و
تشخيص داد نسبت به بسط كارگاه ها اقدام خواهيم كرد.

 
اعضاي و كنيم استفاده وبينار فناوري از بتوانيم مرحله آن تا كه كنيم ريزي برنامه نحوي به بايد ما ث.
و در عين حال افرادي مانند شما تا آن كنند شركت وبينارها در همزمان صورت به شهرستانها اوليه حلقههاي

زمان آن قدر با اين قواعد آشنا شويد كه بتوانيد نقش مربي حضوري را در شهرستان ها ايفا كنيد.

به هر حال، من تشكيل كارگاهي با حضور حدود ده نفر از افرادي مثل خودتان را از برگزاري يك سمينار 
مي توان با اطمينان گفت كه حتي همان ده  ميدانم. كاربرديتر و عمليتر و مناسبتر مرحله، اين در بزرگ
و بايد افراد جايگزين پيدا كنيم. بعد همين گروه شد خواهد مواجه ريزش با طبيعي طور به نيز اوليه نفر
و البته تمام اين برنامه در گرفت. خواهند عهده بر را خوزستان شهرهاي در قواعد اين ترويج مسؤليت اوليه

چارچوب دفتر كادرها صورت مي گيرد كه تمام شما عضو هيأت امناي آن خواهيد بود.

قربان شما. داود 

(۲ ارديبهشت) براي دوستان خوزستاني ارسال شده است  گذشته هفته سهشنبه روز احتماًال از قبل نامه اين
و آقاي خندان در نشست روز چهارشنبه اعالم كرد كه منتظر پاسخ آن دوستان است. من هم يادم رفت قضيه

را با آقاي سيدي در ميان بگذارم و نظر او را هم بپرسم.

يك جلسه بسيار بد
و خانم  مرد آقاي حضور با پارلمان قانون مروجان انجمن ماهانه نشست چهارشنبه روز ظهر از بعد ۴ ساعت
- جواني كه عضو انجمن ابوالقاسمي آقاي جلسه اوايل همان شد. دستور به دعوت توكل و دشتي نقيئي،
و در كارگاه شد دفتر وارد - رابرت دستورنامه قواعد ترويج دنبال و است تأتر خانه و نويسان نمايشنامه
حضور يافت. بعدًا مشخص شده است كه وي را خانم نقي ئي بدون آنكه چيزي به من بگويد دعوت كرده
است. من هم خيلي خوشحال شدم. قرار هم همين بود كه دوستان افراد جديد را به جلسه دعوت كنند. اما 
نقيئي اخطار  خانم دادم، پاسخ او پارلماني سؤالهاي به هم من و كرد مطرح سؤالهايي و برخاست او وقتي
يك و آقاي مرد حكم را فرجام خواهي كرد. در اينجا بود كه من بار ديگر با دادم حكم او عليه من داد. دستور

گاف بزرگ در امر ايروني شدن قانون پارلمان مواجه شدم.

حساسيت فرجام خواهي
مي دهد، رئيس حكم صادر  اخطار دستورنامه يا قاعده نقض به نسبت عضوي وقتي رابرت، دستورنامه طبق
و درخواست فرجام كند. در بكشد چالش به را رئيس حكم ميتواند حمايت يك با همراه فرد هر ميكند.
مي كند. اما نكته مهم قضاوت رئيس حكم نبودن يا بودن دستور در مورد در آراء اكثريت با مجمع صورت اين
مي دهد: يعني رأي خودش تمايل اساس بر كه پارلمان، قانون اساس بر نه ايران، در اكثريت اين كه است اين
و نه قضاوت بر اساس قانون. به همين دليل، خانم دشتي كه هنوز الفباي عرف پارلماني اكثريت ديكتاتوري
و به نفع است، كرده قواعد اين ترويج و آموزش صرف را عمرش سال ۸ كه را بلد نيست عليه حكم رئيسي

فرجام خواهي و ادعاي آقاي مرد رأي مي دهد. 

به نظرم جزئيات نشست معلمان در روز چهارشنبه چندان اهميتي ندارد. اما جلسه بسيار بدي شد. حتي با 
و در حاليكه آقاي خندان هم  كردند مقاومت برخاستن براي مربي عنوان به من درخواست عليه صراحت
پشت كامپوتر من نشسته بود، برخوردهاي بسيار زننده اي با من كردند. اين برخوردها چنان ناشايست بود كه

تا امروز نيز بابت اهانت هايي كه در اين جلسه و بي جهت به من شد عصباني هستم. 

و من هم  كرد مطرح پارلماني سؤالهاي ابوالقاسمي آقاي كار اوائل همان در كه شد شروع آنجا از نيز چالش
به او پاسخ دادم. بعد خانم نقي ئي اخطار دستور داد كه خارج از دستور عمل كرده ام. نسبت به اخطار او حكم
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و فرجام نيز بدون مذاكره است. بعد رأي گيري شد كرد خواهي فرجام مرد اما نيست. وارد اخطارش كه دادم
و اگر من من موافق نفر دو و و دادند رأي من حكم عليه دشتي) و نقيئي (مرد، نفر سه كه است جالب و
و هم در اين زمينه ها بودم عصباني هم من اما نميآورد. رأي پيشنهاد و ميشد ايجاد تساوي ميدادم رأي هم
مي شود كه كنترل خود را بر سبب ترديد همين و ميشوم ترديد دچار نميدانم هنوز را آنها دقيق قواعد كه
جلسه از دست بدهم. به خصوص وقتي احساس كنم در نشستي كه هدفش فراگيري اين قواعد است، عليه
آن ها عمل كنيد، پس  طبق و بگيريد ياد را قواعد اين نيست قرار اگر خوب. بگيرند: موضع طور اين مربي

چرا در كارگاه ها حاضر مي شويد؟

رويكرد من به قضيه
اما  رنجيده خاطر هستم،  و عصباني خيلي گرفت صورت من به كه آميزي اهانت برخوردهاي از هرچند
مي كنم علت يا علل بروز اين وضعيت ها را به صورت سعي است: مثبت زمينهها اين در رويكردم نظرم به
و براي رفع كاستي هاي خودم دهم قرار توجه مورد را خودم كاستيهاي فقط بعد، و كنم وارسي واقعبينانه
و چرا اين كار را كردم چه من چرا؟ است. شده عصباني مرد آقاي ميگويم، خودم به خاطر، همين به بكوشم.
مي كنم نقش سعي اينكه خالصه سرنزند؟ من از رفتار اين ديگر كه كرد بايد چه و شد؟ عصباني او كه كردم
آن ها بكوشم. وگرنه، افرادي كه در اين فرهنگ چند رفع براي و بشناسم ناهنجاريها اين بروز در را خودم
و قرباني اين جامعه استبدادي هستند. به همين خاطر ندارند گناهي هيچ شدهاند، تربيت استبدادي ساله هزار
و اجازه بدهي باشي صبور بايد و بكشي خط كس هيچ نام روي نداري حق كه ميدهم هشدار خودم به مدام
و منصفانه تر عوامل بروز اين ناهنجاري ها اقدم كني بهتر شناسايي به نسبت زخم، بهبود از بعد و بگذرد مدتي
و از ديگران توقع نداشته باشي. بر اين كني برطرف خودت درون در را ناهنجاريها اين بروز علت بكوشي و
و هر تصميمي را كه گرفته ام به صورت موقت آن ها را ندادهام نشان خودم از واكنشي هيچ كنون تا اساس،

اجرا نكرده ام تا مطمئن شوم كه تصميم از روي عصبانيت نيست.

و روشن  صريح قواعد كه است اين آن اصلي علت ميشوم مشكل دچار هرجا اتفاقًا اينكه مهمتر اين از
مي كنم. يكي از گيج را ديگران هم و ميشوم گيج خودم هم نتيجه در نميدانم. را موقعيت آن بر ناظر وقطعي
و بسيار هم مسأله ساز است همين است كه در جريان اجراي دستوركار بيخبرم آن قواعد از هنوز كه جاهايي
مي تواند پيشنهاد بدهد؟ در حاليكه يك پيشنهاد از قبل در دستور شرايطي چه تحت و كسي چه اجندا يا و
مي كند، آيا قادر مطرح اصلي پيشنهاد يك يا ميرسد ذهنش به سؤال يك گزارش دادن حال در فردي و است
و يافتن آن در سراسر كتاب هم بسيار سخت است. نميدانم را وضعيت اين قواعد نه؟ يا هست آن طرح به

به همين خاطر يكي از عوامل بروز اين ناهنجاري ها فقدان مهارت من است.

علت ديگر اين است كه افراد احساس مي كنند دارم بر آنان اعمال قدرت نامشروع مي كنم. 

در مورد جلسه چهارشنبه معلمان، اين امر نيز دخيل بود كه من در جلسه قبل آئين نامه اي كه خودم نوشته 
بودم به عنوان جايگزين مطرح كردم. در حاليكه آئين نامه اي كه خانم نقي ئي ارايه داده بود حاصل كار مدت ها 
و در نتيجه  نداشتند حضور قبل نشست در هم دشتي خانم حتي و نقيئي خانم و مرد آقاي و بود كميته كار

استدالل هاي من را نشنيده بودند و اين كار من به آنان برخورد كه گويا من دارم خط خودم را پيش مي برم.

مي دهد: هنگام طرح مباحث پارلماني يا دفاع از  رخ هم پارلماني عرف همانديشي گروه در مشكل همين مشابه
بي طرفي و ميشوم دفاع عرصه وارد ناچار من و كند دفاع آن از تا نيست صحن در كسي پارلماني، اصل يك
و در نتيجه به عنوان مربي رئيس، هم و هستم مربي هم وقتي ديگر، عبارت به ميشود. نقض ناخواسته من
و نظرات شخصي من را قوانين اين اعضا كنم، دفاع رويهها و قواعد و تصميمها برخي از ميشوم مجبور
راه حلي اساسي براي كشف به موفق هنوز كه است مشكلي هم اين ميايستند. آن برابر در و ميكنند خلط

آن نشده ام.

به هر حال، جلسه معلمان آنقدر بد تمام شد كه در جلسه بعدي كه كادر دوستان خندان بود صدايم بد جوري 



۶۳

گرفت و داشتم خفه مي شدم.

يك مسأله مهم ديگر
درست بعد از ختم كارگاه معلمان، كارگاه دوستان رأس ساعت ۶ دعوت به دستور شد اما تمام اعضاي كادر 
كامًال معلوم بود كه براي  و شدند جمع هم دور ديگر سالن در مرد آقاي درخواست و دعوت به معلمان
يك بررسي مسائلي كه در داخل كارگاه معلمان بروز كرده بود جلسه گداشته اند. اين جلسه بيش از حدود
و  بود؟ چه جلسه اين موضوع كه نميدانم قطع طور به هنوز شدند. خارج دفتر از بعد و كشيد طول ساعت
و در زمان قواعد از خارج ميتوانند مجمع يك اعضاي از برخي آيا كه نميدانم هم را آن قواعد و قانون حتي
و تصميم هاي خود را با هم هناهنگ كنند يا نه؟ بدهند تشكيل فراكسيوني جلسه آئيننامه، در نشده پيشبيني
كامًال غيراخالقي است. اما هنوز نتوانسته ام نص صريحي در من نظر از و است باندبازي نوعي نظرم به قضيه
دستورنامه رابرت در اين زمينه بيابم. در نتيجه، گروهي از اعضاي انجمن مروجان پارلماني، خارج از قواعد
مي گيرند: از جمله تصميم به خاتمه دادن به  ديگري تصميمهاي و ميشوند جمع هم دور مجمع بر ناظر
ديگر، يا حتي همين نشستي كه بعد از ختم جلسه تشكيل زمان در نشستهايي به افراد فراخوان يا كارگاه،

دادند بدون آنكه من و ساير اعضا را دعوت كنند. آيا چنين برخوردهايي قانوني و اخالقي است؟

آن يا بايد داليل  با مقابله براي نتيجه در ميكنند. دفاع رفتارهاي اين از قاطعيت با مرد مثل افرادي ميدانم
و اگر بخواهند به اين بازي ها كرد. پيدا آن براي رابرت دستورنامه در نصي بايد كم دست يا داد، ارايه محكمي

ادامه بدهند، راهي جز انشعاب و تعطيل كارگاه باقي نمي ماند.

نقي ئي  خانم  دعوت  و  درخواست به البته زيادي خانمهاي خصوص به زيادي افراد مدت، اين طول در
به كارگاه معلمان آمدند اما ادامه ندادند. متأسفانه زبان ايراني هم براي پوشاندن نيات واقعي اشان در دهان
مي چرخد. به همين خاطر به صورت روشن كسي نمي گويد چرا ادامه نمي دهند. اما من نگرانم برخوردهاي 

سكتاريستي - چه آگاهانه و چه ناآگاهانه - در عدم حضور اين افراد در كارگاه نقش داشته باشد.

جلسه خوب
و  عالي بسيار شد برگزار معلمان كادر نشست از بعد درست كه دوستان كادر نشست معلمان، جلسه برخالف
و حسابي است درست زن يك ميرسد نظر به كه حسيني مرضيه نام به خانمي جلسه، اين در بود. دلچسب
مي دهد، به دعوت آقاي حالج حضور يافته بود. در پايان جلسه سخت تحت انجام دارد هم مهمي كارهاي و

تأثير اين قواعد قرار گرفته بود و به نظر مي رسد كه به طور جدي در كارگاه حضور يابد.

دعوت از رئيس كميسيون اقتصادي دولت
در همين جلسه بود كه آقاي حالج اعالم كرد جزوه ۸ صفحه اي معرفي دستگاه مفهومي را به رئيس كميسيون 
و قرار بوده كه در جلسه حاضر شود اما با مشكل  آمده خوشش جزوه از هم او و است داده دولت اقتصادي
و از هفته آينده در نشست حاضر خواهد شد. به اين ترتيب، آوازه دستورنامه است شده مواجه ناخواستهاي

رابرت در دولت نيز طنين انداز شده است.

نامه به معاون اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس
در جريان استماع گزارش، آقاي حالج به نامه اي اشاره كرد كه در معرفي ضرورت آموزش دستورنامه رابرت 
از سوي كاركنان مركز پژوهش هاي مجلس به معاون اقتصادي مركز نوشته است. من از او تقاضا كردم يك 
و به دليل اهميتي تاريخي  ميكنم نقل ادامه در را نامه اين متن من داد. هم او و بدهد من به را نامه آن از نسخه

اين نامه، تصوير آن را هم به متن خواهم افزود.

مدت ها قبل به من گفته بود كه در حال ترويج اين قواعد در ميان كاركنان  از گفتني است كه آقاي حالج
و تأمل در آن  داد نشان من به را نامه متن كه بود قبل جلسه در نهايت در اما است مجلس پژوهشهاي مركز

اهميت دارد:



۶۴

جناب آقاي دكتر قاسمي
معاونت محترم اقتصادي

سالم
و نظر جبابعالي مبني برنگارش موضوع طي يك نامه كوتاه، مراتب  قبلي مذاكرت به بازگشت و احترام با

زير را در خصوص برگزاري دوره هاي دستورنامه رابرت به استحضار مي رساند:

پرسش ها انديشيده باشيم كه: آيا براي به انجام رسيدن «اقدام جمعي»  اين به شايد هر يك از ما بارها
افراد براي  از  يا آمدن تعدادي  گردهم آوردن  يا است؟ كافي ميكنند «اقدام» كه «جمع» داشتن صرف
و شيوه ي اندركنش اين افراد با يكديگر اهميتي ندارد؟ چرا ارتباط آيا است؟ كافي جمعي كار يك اجراي
و بهره وري كافي برخورد كارآيي از ميكنيم شركت آن در و داريم كه شوراهايي مذاكرات و حلسات

آن ها سرمايه گذاري كافي را انجام داده ايم؟ نيست؟ آيا براي افزايش كارآيي و بهرهوري

مكانيسم يا مكانيسم هايي  نيازمند هدفي، يا منظور هر حصول براي كه: داد پاسخ و فهميد ميتوان اجمال به
و قابليت دفاع در تصميم هي جمعي مشروعيت جامعيت، كفايت، حصول براي هستيم. هدف آن با مناسب
اين تأمين  مكانيسم هاي  هستيم.  ويژگي ها  اين  تأمين  براي  مكانيسم هاي  اجراي  و  طراحي نيازمند نيز

ويژگي ها، قرن ها سابقه در حوزه ي دانش بشري دارد.

نخستين قاعده قانون عرفي پارلمان، قاعده ي «در هر زمان يك موضوع» است كه در سال ۱۵۸۱ ميالدي 
و  شكل بنا اين رفته رفته بعدي، قواعد اختراع يا كشف با شد. اجرا و وضع انگلستان پارلمانهاي در
فن آوري است. درآمده كارآمد و جامع «تكنولوژي» يك عنوان به كه امروز تا يافت كاملتري و بهتر سامان
و نيز همه افراد غائبان، اقليت، حقوق همزمان تأمين همراه به اكثريت راستين خواسته يا ارايه شناسايي
البته لزوم اين و تصميم گير است.  تصميمساز گروههاي مديريت براي ضروري لوازم از هم، با اينها
و نيازهاي آنان دارد. نظرات تنوع و تصميمات پيچيدگي نيز و افراد اين تعداد با مستقيمي رابطه فنآوري،
و عميقي در مجامع تصميم گيري كشورهاي توسعه يافته از مجالس گسترده طور به فنآوري اين امروزه

ملي (پارلمان، كنگره و . . . ) گرفته تا سناهاي دانش آموزي كاربرد دارد.

آن ها در اين زمينه، «دستورنامه رابرت» است  برجستهترين شايد و فنآوري اين متعبر سامانههاي از يكي
كه حاصل كار بنياد رابرت طي يك صد سال است. اين دستورنامه در قالب ۳ كتاب با ۲ رويكرد مكمل
و يكي ويژه مجالس ملي) توانسته است به نحو مناسبي نيازهاي  گروهها همه براي عمومي (يكي يكديگر

تصميم گيري جمع هاي مختلف را دسته بندي و ساماندهي كند.

و در حد  شدهام آشنا دروس و موضوعات اين با تازگي به دروس اين دانشآموز عنوان به فقط اينجانب
و فعاليت هاي مركز پژوهش هاي مجلس يافته ام. بنا كار با نزديك و مفيد بسيار را آنها خود دانش و فهم
مي كنم در صورت صالحديد اين دوره ها را در مركز برگزار نمائيم. طبق اطالع اينجانب پيشنهاد اين بر
و مروج اين دستورنامه، آقاي داود حسيني كه ترجمه فارسي كتاب هاي مزبور را مترجم حاضر حال در
و تا كنون دوره هاي متعددي را براي آموزش اين فناوري برگزار كرده است، آمادگي دارد اقدام دست در
و از جمله براي مركز پژوهش ها ارايه نمايد. متعدد شركتهاي و مجامع در را دورهها اين كه دارد را آن

با تجديد احترام
حالج

 ۹۳ ۳ ارديبهشت

مي كنم. اين نامه را  نقل بعد صفحه در نيز را آن تصوير كادرها جنبش براي نامه اين تاريخ اهميت دليل به
و نگرفتهام. او از را آن انتشار مجوز هنوز من و گذاشت من اختيار در چهارشنبه روز نشست در حالج آقاي

اما اين هم تصوير اين نامه:
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ساير فعاليت هاي ترويجي آقاي حالج
رابرت  قواعد دستورنامه  با  دارد  در حال حاضر تالش  كه  باشد  بهترين كساني  از  يكي  آقاي حالج شايد 
و  النفس سليم فروتن، مؤدب، هوش، با بسيار مردي او كند. ترويج ملي سطح در را قواعد اين و شود آشنا
و به گفته است شده التحصيل فارغ كشور صنعتي دانشگاههاي بهترين از يكي از ميكنم فكر است. شرافتمند
پيوسته است، براي نخستين بار مقوله «مهندسي ما جمع به حالج آقاي معرفي با و اخيرًا كه تكدهقان آقاي
و هست هم نفوذي با و معتمد بسيار افراد او است. كرده معرفي كشور خودروسازي صنايع در را ارزش»

افرادي را هم كه معرفي مي كند جدي، اثرگذار و با سواد هستند.

در جلسه روز چهارشنبه گذشته خانمي به نام مرضيه حسيني نيز به سفارش آقاي حالج در كارگاه شركت 
و تمام مدت  نشد پرت ذهنش نيز لحظه يك حتي نظرم به بود، كارگاه در خانم اين كه مدتي تمام در كرد.
و گفتارهاي من را زير نظر داشت. در پايان جلسه نيز از آگاهي رفتارها تكتك خودآگاهي و هوشياري با و
و فعاليت هايش را هم معرفي كرد اما اكنون به خاطرم نمانده سوابق و خودش آمد. وجد به قواعد اين به نسبت

است. ولي فكر مي كنم اين خانم نيز زني است كه در سطوح باال مشغول پژوهش و تحقيق است.

آقاي حالج ضمن گزارش فعاليت هاي ترويحي خود خاطر نشان ساخت كه نشريه ۸ صفحه اي معرفي دستگاه 
و او هم از قضيه استقبال كرده  است داده دولت اقتصادي كميسيون اعضاي از يكي يا رئيس به را مفهومي
و از هفته آينده خواهد آمد. است شده مواجه مشكل با اما كند شركت ديروز نشست در كه بوده قرار و است

سلطان كرم نيامد
و مدتي  ميداند، ايران در كرم سلطان را خودش كه بزرگ كارآفرين يك سلجوقي، خسرو آقاي بود قرار
و در چند كميسيون مجلس تشخيص مصلحت عضويت دارد است بوده كار وزارت در كارآفريني مديركل
صفحه است، در جلسه ديروز شركت كند. او پر بسيار كتابچه يك - است فرستاده برايم كه - او رزومه و
را آقاي خندان جذب كرده است. اما ديروز نيامد. علت را پرسيدم. آقاي خندان در پاسخ گفت كه به خاطر

برگشت پسرش از خارج يا به علت ديگر، قادر به حضور نشده اما در نشست  آتي شركت خواهد كرد. 

شاهكار آقاي سيدي
مي رسيد. واقعًا  دير كمي كه بود زده هم تلفن آمد. دير كمي سيدي آقاي بار نخستين براي چهارشنبه جلسه در
و كمي بعد چيزي شد وارد تأخير دقايقي با ميكند. نگرانم نيامدنش كه شدهام عالقمند فرد اين به قدر آن
چي بود؟ يك چكش چوبي براي اداره جلسه. خيلي خوشحال ميكنيد فكر داد. هديه من به را شده كادو
و دو قعطه چوب از پايه ي يك صندلي كوب گوشت يك با خودم كه را چكشي و كردم تشكر او از شدم.
- در موزه جنبش كادرها گذاشتم. براي خريدن چكش تا تاريخي سند يك عنوان به - بودم ساخته چوبي
و بخرند برايم چكشي كردم خواهش ميكنند سفر خارج به كه كساني از و گشتم داشتم توان در كه آنجا
و نه كسي به صرافت اين بود كه قضيه را جدي بگيرد. به همين دليل يافتم تهران در چكشي نه اما بياوند.
مجبور شدم با گوشت كوب چكش درست كنم. تا اينكه آقاي سيدي ساخت آن را به يك خراط سفارش داد.
مي دهد در كل ايران چنين چيزي شناخته شده  نشان كه شود محسوب بايد تاريخي جهت اين از ماجرا اين

نيست و ساخته و خريد و فروش نمي شود.

آقاي سيدي در ترويج قواعد دستورنامه رابرت بسيار فعال است. در راه اندازي سمينار در خوزستان هم به 
آقاي خندان خيلي كمك كرد. دنبال اين است كه در راه اندازي دوره هاي آموزش اينترنتي هم به ما كمك 
مي كند.  معرفي دانشجويان به را قواعد اين نيز خود كالسهاي در و ميكند تدريس هم دانشگاه در كند.
در گزارش خود خاطر نشان ساخت كه از دانشجويان خواسته است كه در كارگاه هاي آموزش دسترونامه
مي تواند در  چگونه كه پرسيد ديروز جلسه در است. كرده عالقه اظهار آنان باهوشترين كنند. شركت رابرت
كارگاه ها شركت كند؟ جواب او را داديم: در هر كدام كه دلش خواست. اما برايش ماجراي سمينار دانشجويان
و كارگاه ها هدايت كند.  سيمنار آن به را دانشجو آن شد قرار و دادم توضيح را ارديبهشت ۱۲ و ۱۱ در روزهاي
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فعاليت هاي آقاي خندان
خوزستان، به درخواست خانم مرتاضي  و آذربايجان در قواعد اين معرفي جهت تالش بر عالوه خندان آقاي
مي كند. من در مورد تاريخچه شركت نيز مدني جامعه سازمانهاي شوراي اجرايي نشستهاي در لنگرودي
خالصه اش اينكه بعد از روي كار آمدن احمدي نژاد، اما اين شورا در روزنامه هاي ديگر مطالب زيادي نوشتهام.
انتخاب احمدي نژاد سازمان هاي جامعه  كه  با احساس خطري  سازمان هاي جامعه مدني  فعاالن از  گروهي 
مي كرد تصميم گرفتند با ايحاد اتحادي گسترده بين انواع سازمان هاي جامعه مدني به حمايت  تهديد را مدني
- مدني جامعه از حمايت - «حجم» نام به موقت سازمان يك هدفي چنين تحقق براي بپردازند. يكديگر از
و افرادي مثل عيسي سحرخيز، عمادالدين باقي، سهراب رزاقي، عبدالفتاح سلطاني، سعيد دهقان، گرفت شكل
مي شد. اما برگزار من كار دفتر در آن نشستهاي بيشتر كار اواخر در و گرفت شكل ديگر كسان از بسياري و
و فروپاشيد. بعدها چند نفر از آن گروه به صورت جداگانه همين هدف نشد منجر نتيجهاي به نشستها اين
و نخستين حاصل بيروني آن بردند پيش ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون حمايت چتر زير را
بيانيه مطالبات اين سازمان ها طي ۸۸ بود كه  سال انتخابات رياست جمهوري برگزاري مراسمي در آستان 
مراسمي به نمايندگان كانديداهاي رياست جمهوري ارايه شد. اما با سر برآوردن جنبش سبز اين حركت نيز 
و با تالش شهرياري كه در ستاد انتخابات  دوباره كه روحاني انتخابات آستانه در تا رفت فراموشي ورطه به
و دوباره آن را طي داشت فرق كلي اولي بيانيه با كه داد ديگري بيانيه ديگر بار و شد احيا بود فعال روحاني
و بعد از آن هم يكي دوبار با مقاماتي ديدار كردند عرضه جمهوري رياست كانديداهاي نمايندگان به مراسمي
به حيات آن و  درآورند فصلي حالت از را مدني سازمانهاي شوراهاي فعاليت گرفتند، تصميم و داشتند
و به همين خاطر يك كميته اجرايي ايجاد كردند كه خانم مرتاضي لنگرودي، شهرياري، دكتر بخشند تداوم
و خانم مرتاضي به نمايندگي از همين كميته هستند اجرايي كميته اين عضو نيز حدادي و سهيلي رحماني،
و كند كمك آنان به ماجرا اين اجرايي امور در و شود ملحق آنان جمع به كه خواسته خندان آقاي از اجرايي
آقاي خندان هم قول داده كه سه ماه براي آنان كار خواهد كرد. در جلسه چهارشنبه آقاي خندان توضيح داد
كه او عضو داراي حق رأي اين كميته اجرايي شده است. به اين ترتيب،  دست كم دو نفر در اين كميته هستند 
و بقيه نيز از وجود چنين قواعدي با  خندان و شهرياري ميكنند: شركت رابرت دستورنامه كارگاههاي در كه
فعًال چيزي جز كه - ايران مدني جامعه سازمانهاي شوراي در فرهنگ اين بذر گفت ميتوان نتيجه در خبرند.
و بايد منتظر ماند تا بعدها سازمان هاي جامعه مدني است شده كاشته - نيست فرد چند بيقاعده گردهمآيي
آن ها فرهنگ سازمان در كه سازمانهايي به قواعد اين القاء هرچند شوند. آماده قواعد اين پذيرش براي نيز

ناسالمي شكل گرفته باشد بسيار دشوار خواهد بود.

دستاوردهاي اخير
در آغاز نوشته امروز يادآوري كردم كه به نطر خودم رمز موفقيت جنبش كادرها يك امر دروني است. مثل 
سازماني، شرط موفقيت اين است كه آن فرد يا سازمان از درون رشد كند. من از سال ها پيش  يا فرد هر
چنين رويكردي داشتم: اعتقاد داشتم اگر قصه هاي خوب بنويسم، اگر فيلمنامه هاي خوب بنويسم، اگر خوب
ترجمه كنم، اگر مجله خوبي منتشر كنم، اگر وب سايتم جذاب باشد، مشتريان دنبال من خواهند آمد. در 
و اعتقاد دارم هرچه كار من  ميكنم عمل رويكرد همان طبق نيز رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي مورد
و اصولي باشد، كارگاه ها مشتريان صحيح درست، كادرها جنبش بنيانگذار و كارگاهها اين مربي عنوان به
و يكي از هدف هاي اصلي من در اين رونامه نويسي مييابد. توسعه كادرها جنبش و يافت خواهند بيشتري
و خطا به صورت مرتب روش هاي كار آزمون طريق از ما چگونه ميدهد نشان كه است تجربههايي ثبت هم
مي گذارد؟ خالصه اينكه هدف اثر جنبش پيشرفت بر چگونه ميدهد؟ رخ ارتقا اين چرا ميدهيم. ارتقا را خود
و گسترش فرهنگ دموكراتيك را مستند سازي توسعه مستمر روند همين كه است اين نوشتنها اين از من
و هم بتوانيم قواعد ناظر بر تحوالت تدريجي اجتماعي باشيم داشته را جريان اين تاريخ هم آينده، در تا كنم
مي خواهم به چند دستاورد مهم اشاره كنم كه اميدوارم نيز نوشته از بخش اين در دهيم. توضيح را فرهنگي و

مورد توجه آيندگان قرار بگيرد.

تدوين قواعد مورد نياز
مي كردم  فكر اشتباه به و است، رابرت دستورنامه بخش پيچيدهترين كه را پيشنهادها بر ناظر قواعد وقتي قبًال
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مي دادم، دنبال طرح پيشنهادهايي درس شد، خواهد كارورزان تحير و جذابيت سبب كنم شروع آنجا از اگر
و تمرين كنيم. بعد ها به نظرم رسيد كه خوب است سريع تر بدهم آموزش را قواعد آنها اساس بر تا ميگشتم
و آئين نامه نويسي را مبناي تمرين قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني قرار برويم گروه آئيننامه تدوين سراغ
مي رسد بهتر است نظرم به عوض در و بودهاند غلط روش اين دو هر كه رسيدهام نتيجه اين به اآلن اما دهيم.
آن ها نياز خواهد به خود كار جريان در موقت سازمان كه برسانيم تصويب به پيشنهاد قالب در را قواعدي

يافت.

جالب است كه در دستورنامه رابرت هم به اين اشاره شده است كه در جريان تأسيس يك سازمان دائمي اگر 
يك سازمان موقت شكل گرفت بايد كميته اي براي تدوين و تصويب قواعد مورد نياز تشكيل شود. 

و بعد كه كارگاه كار با  عمومي، اجماع با را نياز مورد قواعد اول، همان از كه رسيدهام نتيجه اين به امروز
پيشنهادها را فراگرفت، از طريق مذاكره در صحن به تصويب برسانيم. اين كار چه پيامدهايي خواهد داشت؟

تدوين و تصويب صورتجلسه
مي رسد ضرورت دارد كه از همان نخستين  تصويب به جمع سوي از قواعدي نشست نخستين همان از وقتي

جلسه صورتجلسه نيز نوشته شود و در نشست بعدي به تصويب برسد. اين امر مستلزم چيست؟

آموزش دستوركار
بر  ناظر  قواعد  نشست ها  نخستين  همان  از  است  الزم  تصويب شود  و  تدوين صورتجلسه باشد قرار اگر

دستوركار نيز تدريس شود.

قواعد اوليه و مورد نياز
مي گيرد به جاي رفتن سراغ قواعد ناظر  شكل كارگاهي وقتي روزها اين كه تجربههاست همين به توجه با
و مقررات اوليه اي كه مورد نياز هستند، مثل اينكه چرا جلسه بايد رأس ساعت شروع قواعد از پيشنهادها، بر
و ميكنم شروع دهند؟ قرار مخاطب بايد چگونه را رئيس كنند؟ سؤال و برخيزند بايد چگونه اعضا شود؟
و هم اهميت فوق العاده دارد كه براي همه كساني كه درگير است جذاب بسيار هم ريز نكات همين اتفاقًا

فعاليت هاي جمعي هستند قابل درك است.

يك تجربه بسيار مهم ديگر
به زندگي درون گروه كوچك خودشان نظم  تا  مي روند  سادهاي قواعد تدوين سراغ كارگاه اعضاي وقتي

بدهند، چند اتفاق مهم فرهگي رخ مي دهد:

و درمي يابند كه منظور من از اينكه ملت  ميشوند آشنا قواعد اين تصويب و طرح تدوين، روش با مرور به .۱
ما زبان كار گروهي را بلد نيست يعني چه.

و منصفانه  عادالنه روندي طي كه قواعدي از مجموعهاي معناي به را قانون واقعي و حقيقي معناي مرور به .۲
و هستند پايبند قانون به جوامع از برخي مردم چرا اينكه علت و ميكنند درك رسيده گروه يك تصويب به

جوامع استبدادي به قانون نمي توانند پايبند باشند را درك مي كنند.

و قواعد زندگي در يك  قانون شكلگيري و تدوين روند من ميرسد، مرحله اين به كارگاه وقتي معموًال .۳
- كه در آن را شهر و روستان در اجتماعي مقررات گيري شكل روند فرق و ميكنم تشريح برايشان را روستا
مي دهم. تازه در اين مرحله است كه كارورزان علت اين را كه چرا تمام توضيح - باشد گرفته شكل شهروند

روابط اجتماعي ما استبدادي است و ما در يك جنگل زندگي مي كنيم، به خوبي درك مي كنند.

مي شوند  متوجه را آئيننامه در مندرج قوانين و عادي قانون فرق كاروزان كه است مرحله اين از بعد تازه .۴
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و چرا شود تصويب بايد چگونه و باشد داشته بايد كاركردي چه و چيست آئيننامه كه ميگيرند ياد تازه و
اصالح آن ها به دوسوم آرا و اخطار قبلي نياز دارد.

حاصل بيش از سه سال تجربه
ده ها نشست  و من فكري تالش سال سه از بيش حاصل كه كرد جمعبندي را تجربههايي فوق، بند چند همين
مي كنم. منتقل ديگران به كارگاهها طريق از را تجربهها اين من است. بوده مملكت اين افراد بهترين با گروهي
آن ها را به صورت كتاب درسي از سوي كادرها منتشر كنم تا براي هميشه تثبيت روزي بايد كه دارم يقين اما
آن ها را به سنت هايي بدل كنم تا سينه به سينه در كشور رواج يابد و به عرف و فرهنگ بدل شوند. يا شود

بازتاب اين تجربه
در پي رسيدن به اين ضرورت ها بود كه يكي دو شب قبل از برگزارش اجالس وكيالن در روز پنجشنبه ۴ 
و آقاي آرش كيخسروي از اين دو نفر خواستم تا پيشنهادهايي  ستوده نسرين خانم به ايميلي طي ارديبهشت،
به از پرداختن  تا پيش  در مورد كاركردهاي مختلف سازمان موقت وكال در نشست پنجشنبه تدوين كنند 
مي بينيد كه چطور در جريان عمل متوجه اشكال كار خود  كنيم. تصويب تمريني صورت به را آنها آئيننامه،
مي كوشيم تا با انجام دادن كار به روش جديد، روش قبلي را اصالح كنيم. به دليل اينكه نامه من و ميشويم

به خانم ستوده و آقاي كيخسروي به خوبي اين روند را مستندسازي مي كند، در ادامه آن را مي آورم:

سركار خانم ستوده
جناب آقاي كيخسروي

سالم
و تصويب آئين نامه گروه ها را به عنوان تمرين فراگيري قواعد ناظر  تدوين آنكه از پيش ميدهد نشان تجربه
و بعد سراغ آئين شويم آشنا قواعد اين با ديگر، پيشنهادهاي تصويب با است بهتر كنيم، آغاز پيشنهادها بر

نامه برويم.
و نوشتن يك آئين نامه استاندارد  دارد فراواني كاستيهاي هم اساسنامه و آئيننامه نوشتن در ما عرف چون

نيز مهارت هاي زيادي طلب مي كند.
و تصويب اساسنامه الزم است چيزهاي  تدوين روند گرفتن دست از پيش است الزم ميكنم فكر رو همين از

بيشتري فرابگيريم.
و ساير رويه هاي مقدماتي  پيشنهادها بر ناظر قواعد تمرين براي پيشنهاد چند دارم تقاضا شما از رو همين از

تهيه و در گروه مطرح كنيد.
يكي از اين پيشنهاد مي تواند در مورد شرايط دعوت و پذيرش عضو جديد باشد.

پيشنهاد بعدي مي تواند در مورد رويه معارفه اعضاي جديد در گروه باشد.
رابرت، نصاب در مجامع توده اي اعضاي حاضر در هر زمان است. اما  دستورنامه طبق ميدانيد، كه همانطور
تعيين نصاب بدون تعيين شرايط عضويت محل ترديد است. به همين خاطر شايد بشود قواعد موقتي براي
تعريف عضويت نيز به عنوان پيشنهاد مطرح كرد. در آن صورت حتي شايد بتوان در مورد غيبت هاي اعضاي 

نيز شرايط انضباطي خاصي را ارايه داد.
و اوليه پارلماني  نياز مورد قواعد و رويهها با قبولي قابل حد تا آئيننامه، به پرداختن از قبل كه است اين هدف

آشنا شويم.

با احترام
داود حسيني

و طي ايميلي ضمن  است نور به سفر عازم ستوده خانم دريافتم كه بود پنجشبنه روز صبح فقط متأسفانه
موافقت با پيشنهاد من اطالع داده بود كه در جلسه حضور نخواهد يافت. آقاي كيخسروي هم صبح قبل از
و ظاهرًا به اهميت آن پي نبرده بود. به همين خاطر، كارگاه روز پنجشنه  بود كرده باز را ايميل كارگاه به آمدن
و بي ربط ارايه طوالني پيشنهاد يك فروزان آقاي نصاب، حد تصويب از بعد و شد مواجه پيشنهاد فقدان با



۷۰

داد كه رسيدگي به آن به نشست بعد موكول شد.

كشف يك ابتكار ديگر
دهند، به عالوه،  ارايه كارگاه در تمرين براي پيشنهادهايي تا خواستم كيخسروي آقاي و ستوده خانم از وقتي
وقتي به اين نتيجه رسيدم كه بهتر است اين پيشنهاد مربوط به قواعد اداره انجمن باشد، به صرافت اين افتادم
مي تواند در حيطه مسؤليت گروه برگزار كنندگان  موقت سازمان مديريت براي پيشنهادهايي ارايه و طراحي كه
و به سرانجام رسيدن آن كارگاه شدن موفق براي رسيدم نتيجه اين به كه بود تأمالت همين ادامه در و باشد.
و به آنان مسؤليت كرد حفظ جلسه رئيس و مربي حامي و اوليه هسته عنوان به را برگزاركنندگان گروه بايد

داد.

و به آقاي شهرياري  وكيالن كادر از كيخسروي آقاي و ستوده خانم به نامههايي طي كه بود كشف اين دنبال به
از كادر هم انديشي ايده جديد را در ميان گذاشتم كه مرور اين نامه آن را نشان مي دهد:

سركار خانم ستوده
و جناب آقاي كيخسروي

ايجاد يك  كه هدفش  نشستي  يا  توده اي  نشست  هستيد، گروه دعوت كنندگان يك  مسحتضر كه همانطور
سازمان دائمي باشد وظايفي دارند كه در دستورنامه رابرت با دقت و جزئيات تشريح شده است

- همراه با من، ما سه نفر مسؤل دعوت  بدانيد صالح شما كه صورتي در و - نفر دو شما كه ميرسد نظر به
و در موفقيت اين نشست ها كمك هاي شما بسيار تعيين كننده است. از همين هستيم وكيالن كادر برگزاري و
و حتي در مسائل آموزشي آن به بنده كمك كنيد كارگاهها اين اجرايي و مديريتي مسائل در است ضروري رو

و من را دست تنها نگذاريد.
تقاضاي مشخص من اين است كه با توجه به شناختي كه از اعضا داريد مشخص بفرماييد كه كداميك از آنان 
 ۱۲ و براي جايگزين سازي آنان به نحوي كه تعداد گروه بين ندارند حضور ادامه قصد جدي طور به ديگر
و اعضاي سازمان نشود تكراري جديد افراد حضور دليل به كارگاه مطالب تا كنيم اقدام زودتر شود نفر ۱۵ تا

موقت نيز تكاليف و مسؤليت هايي را كه گروه تصويب خواهد كرد بپذيرند.
با احترام شايسته
داود حسيني

اداره ي كارگاه هايي كه قرار است به ايجاد  و برگزاري روشهاي در ما كه ميدهد نشان نامه اين مرور حتي
آقاي براي  نيز  را  نامه  همين  مشابه  مي كنيم.  پيشرفت داريم سرعتي چه با شود منجر جديد انجمنهاي

شهرياري نوشتم:

جناب آقاي مهندس شهرياري
سالم

برگزاري  مديريتي  و  اجرايي مسؤليتهاي تودهاي نشستهاي برگزاركنندگان گروه ميدانيد، كه همانطور
باشد، همين گروه تا شكل گيري انجمن دائمي سازمان يك ايجاد به قرار اگر و دارند عهده بر را نشست
و بعد از امضاء آئين نامه مصوب از سوي مؤسسان، اين مسؤليت را بر عهده هيأت داشت خواهند مسؤليت
و اگر به هر دليل ميكنند. تصفيه انجمن خزانهدار با نيز را شده پرداخت هزينههاي و ميسپارند منتخب مديره

انجمن شكل نگيرد، همين گروه هزينه ها را تقبل خواهد كرد.
- كه البته خارج از دستورنامه مورد توافق  دليل هر به - بحري جمالي و معين مصطفي دكتر آقايان متأسفانه
و اجرايي كار به دوش من افتاد كه اين امرپيامدهاي مديريتي مسؤليتهاي و كردند رها كاره نيمه را كار بود-

منفي بسياري داشته و خواهد داشت.
مي خواهم از  نشستها، اين بهتر مديريت براي اما نيست. هزينهها تقبل منظورم ميدانيد كه دارم اطمينان
شما درخواست كنم كه همراه با نفر ديگري از ميان اعضا كه به اتفاق انتخاب خواهيم كرد به من كمك كنيد
بديهي است كه اين امر هيچ مسؤليت اجرايي را متوجه شما نخواهد كرد. اما وجود يك گروه سه نفره سبب 
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خواهد شد در مورد نحوه مديريت بهتر گروه هماهنگي هاي بهتري صورت بگيرد.
آقايان سپهر محمدي يا  من كنيد. پيشنهاد هم را سوم نفر گفت، خواهيد لبيك بنده كمك درخواست به اگر

حامد سحابي را پيشنهاد مي كنم.
قربانت. داود 

باز هم تكامل
خودم، همين حركت نيز يك حركت تكاملي بسيار مهم است. اينكه مجمع تا انتخاب مسؤالن دائم زير  نظر به
و مسؤليت كنند هماهنگ را مديريتي مسائل هم با گروه اين كم دست و شود اداره برگزاركنندگان گروه نظر

بپذيرند، در موفقيت گروه بسيار مؤثر است.

متأسفانه آقاي شهرياري در پاسخ نوشته كه دچار گرفتاري هاي بدي شده است. نگرانم اين گرفتاري ها مالي 
باشد. اما گفته كه در جلسه روز يكشنبه توضيح خواهد داد. 

و مسؤليت دهي به آنان اگر قرار باشد از درون يك نشست  برگزاركنندگان گروه كارگيري به حال، هر به
و به نظرم بسياري از مشكالت كادر معلمان را نيز بر است مهم بسيار برآورد سر دائم سازمان يك تودهاي

طرف خواهد كرد.

اخرين تجربه كارگاه وكيالن
بي توجهي اعالم كردم كه رأي  روي از من و داد پيشنهادي فروزان آقاي وكيالن، كارگاه برگزاري جريان در
و من اگر الزم باشد خودم در صحن عليه آن صحبت خواهم كرد. صحبت است خطرناك پيشنهاد اين به دادن
بي طرفي خودش را حفظ كند. بايد رئيس كه گفت دوستان و شوخي لحن با البته و شنيد فروزان آقاي را من

به عالوه،  ديگران پيشنهاد نمي دهند و من هم كه مي دهم بايد شاهد چنين برخوردهايي باشم.

مطلقًا  بايد  من  بود.  قانون  مخالف صراحت  و  غيراخالفي فوقالعاده رئيس عنوان به من برخورد نظرم به
و هرگز اين سخن را بر زبان نمي راندم. به همين خاطر به ذهنم رسيده است ميكردم حفظ را خود بيطرفي
و پيشنهاد دهم كه طبق دستورنامه رابرت، كنم مطرح را مسأله اين وكيالن، كارگاه آتي جلسه نخستين در كه

۲۰ كتاب را نيز تمرين كنيم.  دادگاهي براي رسيدگي به تخلف من تشكيل شود تا فصل

پيشنماز كه بگوزد
و تربيت را  روحانيت پروفش اتيكز كد كه دليل اين به را دبستانم معلمان و آخوندها رفتار روش هميشه من
مي آمد يك روحاني دست به حركتي بزند كه بر خالف شأن پيش ندرت به ميكنم. تحسين ميكردند، رعايت
و من به ياد ندارم كه به عنوان ميكردند رعايت را ذيمعلمي اين نيز ابتدايي دوره معلمان باشد. روحانيت
مي زد صدا را آموز دانش يك هميشه برود. راه شهر در و بگيرد بغلش زير هندوانه يك ما مدرسه معلم نمونه،
مي پوشيد آخوندي يقه پيراهن كه ديني معلم يك منهاي برساند. منزلش در را هندوانه تا ميخواست او از و
كند تر نبود. مهم اين بود: كد اتيكز كارد از و خط اتوي شلوارشان ميزدند كراوات همه مدرسه معلمان بقيه

يا اتيكتي داشتند كه به صورت جدي رعايت مي كردند.

مي كنم رئيس جلسه چيزي شبيه يك پيشنماز است. هر حركت يك پيشنماز بر كل نمازگذاران  فكر هم حاال
تأثير خواهد گذاشت. من گمان نمي كنم نمازگذاران براي پيشنمازي كه ذيطلبگي را رعايت نكند حرمتي قائل
باشند، مجبورم به  شده نهادي من در ميرسد نظر به كه خصوصيتهايي خالف بر و خاطر، همين به شوند.
مي خواهد افرادي را براي رياست جلسات دموكراتيك تربيت كند، خودش با كه پارلماني عرف مربي عنوان
و به يك الگوي رفتاري براي ديگران بدل شود. كار كرده تدوين را خودش ذيطلبگي خدشهناپذيري جديت

سختي است. اما: يا مكن با فيل بانان دوستي، يا قواعد آن ها را مراعات كن.

 . . براي امروز كافي است.
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دوشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۲
عطف، اما يك روز به ياد ماندني بود: براي نخستين بار دستورنامه  نقطه يك نه اگر كادرها، جنبش براي ديروز
از با درس آموزي  مهم تر،  اين  از  و  كردم. معرفي سياسي حزب يك مركزي شوراي اعضاي به را رابرت
بيرون ساختمان  از  وقتي  كه  كردم  عمل  ظرافتي  چنان  با  رابرت،  دستورنامه  معرفي  در  گذشته  ناكامي هاي 
و نهمين اجالس كادر  سي شدم. خيس كامًال و آمدم پياده دفتر تا بهاري باران زير و بودم شادي عرق زدم
و نخستين اجالس اين كادر در سال جديد هم، به معناي واقعي كلمه، يك بحران بسيار جدي در همانديشي
اين كارگاه را با موفقيت پشت سر گذاشت. عصر ديروز بود كه با خبر شدم يكي از وكالي عضو كادر وكيالن
اصرار دارد تا طي نامه اي به هيأت مديره كانون وكالي مركز، از آنان بخواهد يا به آنان توصيه كند تا طي يك 
جلسه دستورنامه رابرت را به آنان معرفي كنم. گفتگوهاي من با آقايان سعيد اردهالي، عيسي خندان، آرش 
و تأمل در محتواي هر يك از اين گفتگو ها نشان  بود رابرت دستورنامه حول هم مرادي فرامرز و كيخسروي
مي كنم احساس گاهي ميشوند. گستردهتر گوناگون جهات و عرصهها در كادرها جنبش امواج كه ميدهد
جنبش موجهاي ناكامي و شكست سبب ميتوانست موقعيتها اين از يك هر در من احتمالي خطاهاي
يك كه و مستند سازي اين موقيعت هاي حساس نشان دهم تشريح با ميكوشم نوشته اين در شود. كادرها

مي تواند در موفقيت يا شكست، و در نتيجه، در مسير حركت تاريخ تأثير بگذارد. حد چه تا فرد

. . مي دهم. من دستور
و جدي ترين افراد  مصرترين از يكي سو يك از كنم: درك را بنياسدي دكتر رفتارهاي علت نميتوانم هنوز
يك و ترويج دستورنامه رابرت است، از سوي ديگر اصرار دارد كه هرچه زودتر اين كارگاه به حمايت در
انجمن مستقر بدل شود كه بر اساس آئين نامه اي كه او ارايه داده است شكل گرفته باشد. در نتيجه، مجمع
و اصلي ما از  اوليه هدف حاليكه در شود. برگزار بار يك سالي ايراني انجمنهاي ساير مثل انجمن آن عمومي
و هست كه آنقدر قواعد دستورنامه رابرت را در عمل تمرين كنيم كه رعايت بوده اين اجالسها اين برگزاري
و گروهي بدل شود. اين كشمكس از ماه ها پيش شروع شده، در اجالس سازماني فرهنگ يك به قواعد اين
مي رسد دكتر بني اسدي با تعجيل اش در راه اندازي يك انجمن بر اساس عرف نظر به اما يافت ادامه نيز ديروز
و اين گروه يك مرحله بحراني ديگر را كه ممكن باشد شده منزوي كامًال همانديشي كادر جمع ميان در جاري
بود به متالشي شدن آن منجر شود پشت سر گذاشت. شايد زخم عميق همين انزوا بود كه دكتر بني اسدي را
و من هم با  شويد! ساكت ميدهم دستور من كشيد: فرياد سرم من با گفتگو وسط در كه كرد عصباني چنان

خونسردي گفتم: اطاعات مي كنم، قربان. و ساكت شدم تا حرف هايش را تكرار كند.

سازمان استريل
و حتي يك ميكروب رفتار غيرقانوني  باشد استريل ابتدا همان از ميسازيم، كه سازمانهايي كه دارم اصرار من
راه نيابد. ديروز مهندس سحابي، كه نيك سيرتي از سر آن در - پارلماني عرف قانون معناي در قانون البته -
- نخستين فردي بود كه در مجمع حضور يافت. نفر دوم آقاي عبدالحسيني بود كه از كرج ميبارد رويش و
و قرار بود ساعت ۹ به ساختمان جديد ستاد شوراياري ها برود كه در حوالي ميدان سنائي مستقر بود آمده
مشاوران» اين ستاد عالي «شوراي اعضاي از يكي عنوان به بلكه نيست ستاد آن دبير ديگر او و است شده
مشغول خدمت است. با حضور او در دفتر، دريافتم كه ۵ دقيقه هم از ۸ گذشته است. در نتيجه چكش رياست
و توضيح دادم چرا جلسه بايد طبق  كردم دستور به دعوت نفر دو آن حضور با را جلسه و زدم ميز روي را
و به روشي كه گروه تصميم گرفته است دعوت به دستور شود. تأكيد كردم مقرر ساعت رأس و گروه تصميم
ب بسم اهللا طبق قانون همان از بايد نيابد راه آن در بيقانوني ميكروب هيچ كه بسازيم سازماني بخواهيم اگر
مي افتد در تعويق به مدتها جلسه يك ما، امروز عرف طبق كه دادم توضيح ادامه در كنيم. عمل گروه مصوب
و آيا حقوق افراد ميگويد؟ چه زمينه اين در قانون و قاعده ميافتد؟ تأخير به چرا نميدانند اعضا بيشتر حاليكه
در اين زمينه نقض نمي شود؟ براي آن توضيح دادم، وقتي جلسه رسمًا رأس ساعت دعوت به دستور شود،
مي گيرد جلسه چگونه ادامه يابد. در  تصميم كه است حاضر جمع اين باز باشد، نرسيده نصاب به اگر حتي
مي كنند كه به حقوق آنان احترام احساس همه و است نشده ضايع كس هيچ از حقي هيچ روش اين با نتيجه،
و هم آقاي عبدالحسيني از آشنايي با اين قواعد به وجود سحابي آقاي هم اينكه جالب است. شده گذاشته
مي شويم كه آشنا حقوقي با رابرت دستورنامه قواعد با آشنا پي در كه دادم توضيح برايشان من و بودند آمده
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و به همين دليل حتي متوجه هم نمي شديم كه داريم به ديگران ظلم نبوديم هم آشنا حتي آنها با كنون تا
مي شويم آشنا قواعد اين با كه مرور به و گذاشتهام معصومانه ظلمهاي را مظالم جور اين اسم من ميكنيم.

بهتر در مي يابيم كه چگونه سراپاي زندگي ما ظلم معصومانه به ديگران بوده است.

مي رسند جمع ياران از راه
و من بعد از حضور هر يك از آنان يكي دو دقيقه در جا راحت باش  رسيدند راه از نيز اعضا ساير مرور به
و بازي ندارد باشد راحت جا در دادن حق رئيس نيز مخالف يك وجود با حتي كه ميكردم تأكيد و ميدادم
آقاي منشي  تلفن  از  بعد  (امروز  آمدند.  به جز شهرياري،  بيايند،  بود  قرار  كه  كساني  تمام  يابد.  ادامه  بايد 
مي كرده نشست گروه، يكشنبه هفته آتي است). به اين ترتيب، فقط شهرياري  فكر او كه دريافتم شهرياري
غائب بود: آقاي كيخسروي كه به خاطر مشغله هايش مدت هاست نمي تواند در جلسات شركت كند، دكتر
اميري هم تلفني خبر داد كه به دليل اينكه برايش كالس گذاشته اند، در دو اجالس ارديبهشت قادر به حضور 

در مجمع نيست. 

تكنيك هاي ابتكاري در روش اداره جلسه
و چه به عنوان  جلسه رئيس عنوان به چه جلسات، ادراه در من روش كه درمييابم ميكنم تأمل بيشتر وقتي
مي شود عينه به كارگاهها موفقيت در را شدن بهتر اين بازتاب و است شده بهتر خيلي رابرت دستورنامه معلم
مي يابم گروه از بازي در چارچوب قواعد خسته شده است، در اينكه محض به حاضر، حال در كرد. مشاهده
يا شرايط بازي به جايي رسيده كه اعمال قواعد با دشواري مواجه شده است، با استفاده از ابزارهايي مثل در
و غيرقابل كنترل شكل قانوني  ناخواسته بينظميهاي اين به تنفس به رفتن و دوستانه اصالح باش، راحت جا
مي دهم تا تفاوت بين پركتيس پارلماني را با زندگي عادي به خوبي درك فرصت افراد به نتيجه در و ميدهم

كنند.

تمايز قواعد مبتني بر حق و قدرت 
يكي ديگر از تكنيك هايي كه اخيرًا كشف كرده ام اين است كه در زمان مناسب براي اعضاي گروه توضيح 
مي دهم كه چطور بازي در چارچوب يك قاعده مشخص قانون عرفي پارلماني، حقي از حقوق فرد، جمع، 
شده هم نبود. شناخته حتي ما براي حقي چنين اين از پيش كه ميكند تضمين را غائبان يا اقليت اكثريت،
و انساني رفتارهاي بسط و بشر حقوق فرهنگ بسط يعني قواعد اين با شدن آشنا چطور ميدهم توضيح
و فاصله گرفتن از استبداد. در جلسه ديروز، به خصوص هنگامي كه رفتارهاي شخصيت هاي دموكراتيك
- از اين زاويه نقد محترمانه و مؤدبانه بسيار لحني با - را بنياسدي دكتر و گلسرخي مهندس مانند مسني
مي كردم، دكتر بني اسدي كه مردي عاطفي است، چنان به وجد آمد كه از رفتار انتقادي من صميمانه تشكر
و به كنم كشف را تكنيكها اين نميشدم موفق من اگر آيا بدهم. ادامه را روش اين كه داشت اصرار و كرد
مي رفت؟ پيش كشور در سرعت همين با رابرت دستورنامه هم صورت آن در بگذارم، نمايش به زيبايي اين
مي توان نتيجه گرفت كه موفقيت يا شكست ترويج دستورنامه رابرت در يك جامعه مفروض محتوم نيست آيا

و افراد در اين امر نقش مهمي دارند؟ و ميزان اين اهميت چقدر است؟

تعويق پيشنهاد بررسي آئين نامه
قبل، كادر دوستان پيشنهاد من مبني بر بررسي آئين نامه ارايه شده از سوي كميته تدوين  سال جلسه آخرين در
پيش نويس آئين نامه را تا جلسه آتي، يعني جلسه ديروز به تعويق انداخت. پيشنهاد تعويق را آقاي شهرياري
و استداللش هم اين بود كه در آخرين جلسه اسفند بسياري از اعضاي به خاطر گرفتاري حاضر  كرد مطرح
نشدند در نتيجه بهتر است اين مسأله در جلسه آتي مطرح شود. به همين خطر ديروز من كپي آخرين ويرايش
و در اختيار اعضاي قرار دادم تا بررسي آن را به  كردم تكثير را بنياسدي دكتر سوي از پيشنهادي آئيننامه
مي كرد توضيح داد كه اين متن، صحبت مخالف عنوان به كه بنياسدي دكتر اما كنيم. شروع بند بند صورت
آئين  نامه نيست. اما من برايش توضيح دادم قرار بود شما متن نهايي را در اختيار من بگذاريد ويرايش آخرين
تا من هم براي اعضا ارسال كنم. اما شما اين كار را نكرديد. در نتيجه، من خودم با دفتر شما تماس گرفتم اما
و من با توضيح هايي كه براي منشي دادم سعي كردم آخرين ويرايش  بوديد رفته كشور از خارج سفر به شما
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آئين نامه را از او بگيرم. اما ظاهرًا آخرين ويرايش اين نيست.

ما وارد عنوان ديگر دستورنامه شديم  و  شد تعويق آتي نشست به آئيننامه بررسي پيشنهاد اينكه خالصه
و آقاي من گزارش استماع از بعد بود. رابرت دستورنامه ترويجي فعاليتهاي از اعضا گزارش استماع كه
عبدالحسيني بود كه مهندس رزم خواه پيشنهاد داد تا «يك سازمان مركزي براي ايجاد وحدت رويه در ميان
كوتاه  مدت  اين  در  انجمن  همه  اين  از بس شكل گيري  ايجاد شود».  رابرت  دستورنامه  مروج  انجمن هاي 
را  خودشان اختصاصي دركهاي است ممكن انجمن همه اين كه آمد پيش دغدغه اين و بود انتظار غيرقابل
و به جاي آنكه شود، ايراني غربي، سوغاتيهاي ساير مثل قواعد اين نتيجه در و كنند ترويج دستورنامه از

ايراني ها تغيير كنند اين قواعد تحريف شوند.

معناي مخالفت دكتر بني اسدي 
كادر  كه  بود  اين  استداللش  و  كرد مخالفت پيشنهاد اين با دوستانه، اصالح جريان در اسدي بني دكتر
هم انديشي يا انجمن نظمي كه قرار است طي آئين نامه پيشنهادي دكتر بني اسدي ايجاد شود همان سازمان
مركزي مورد نظر مهندس رزم خواه است. با اين همه، اما مهندس رزم خواه از توضيح دوستانه دكتر بني اسدي
و اصرار داشت كه پيشنهادش به صورت رسمي مورد بررسي قرار بگيرد. اين يك حركت جالب از  نشد قانع
و به دليل اعتبار ذهني اي كه براي دكتر بني اسدي موارد، از بسياري در چون، بود. رزمخواه مهندس آقاي سوي
مي كرد. اما بعد از اصرارهاي بني اسدي مبني بر تأسيس هرچه سريع تر تأييد را او پيشنهادهاي معموًال بود، قائل

انجمن، مهندس رزم خواه ديگر از پيشنهاد هاي او حمايت نمي كند.

باز هم يك چشمه ديگر
و حتي ساختارهاي الزم براي  انديشيدهام سالهاي رزمخواه مهندس نظر مورد سازمان براي من حاليكه در
اما موفق شدم در جريان مذاكره حول ايران را در ذهنم به صورت روشن دارم،  استقرار يك پروفشن در 
بي طرف بمانم كه  مذاكرات اين طول در و نكنم خودم طرحهاي به اشارهاي هيچ رزمخواه مهندس پيشنهاد
مي كنم يكي از عوامل موفقيت جلسه ديروز همين بود. حاال هم تصميم دارم در جريان كل اين بحث فكر
تصميمي هم گرفتند هيچ واكنشي نشان ندهم مگر آنكه كسي نظرم را در اين اگر حتي و نكنم مداخلهاي هيچ

طرح هاي پيشنهادي خودم براي اين مسأله را توضيح خواهم داد. صورت آن زمينه بپرسد كه در

بحراني كه از آن عبور كرديم
براي آن دسته از خوانندگاني كه رونامه هاي قبلي اين خاطرات را نخوانده اند، الزم است به اجمال توضيح 
داده شود كه دكتر بني اسدي در جلسه ماقبل آخر سال گذشته، آئيننامه ي مصوب كميته را به مجمع ارايه 
مي خواست تا آن را بدون بررسي تصويب كنند. در آن  جمع از اصرار با گلسرخي مهندس با همراه و داد
جلسه، عالوه بر مهندس گلسرخي كه سخت طرفدار پيشنهاد دكتر بني اسدي بود، آقاي سپهر محمدي هم
مي كند. آقاي عبدالحسيني قبل از اين جلسه، از حفظ وسواس با را بنياسدي دكتر حرمت كه داشت حضور
و من هم توضيح داده بود كه در صورتي بود كرده سؤال موقعيتي چنين بر ناظر پارلماني قواعد مورد در من
مي شود تا هواداران آئين نامه آن را اعالم تنفس برسد، تصويب به حاضران اكثريت رأي با گروه آئيننامه كه
و ورودي خود را بپردازند. سپس، جلسه فقط با حضور اعضاي جديد انجمن در عضويت حق و كنند امضاء
و رئيس موقت، در نخستين قدم رئس ميشود دستور به دعوت كردهاند مضاء را آئيننامه كه گيري شكل حال
مي شود. در اين صورت، هم نقش من خارج مجمع از يا ميرود صحن به خودش و ميكند انتخاب را دائمي
و اعضاء مييابد خاتمه قواعد اين آموزش براي محلي عنوان به كادرها دفتر نقش هم و موقت رئيس عنوان به

جديد انجمن هر كار كه دلشان بخواهد صورت خواهند داد.

آئين  نامه را  اين ما است بهتر صورت اين در ميكرد تحليل عبدالحسيني آقاي كه بود توضيحها همين از بعد
و كساني بروند جلو خود دلخواه مسير در كنند، درست انجمني آن اساس بر مايلند كه كساني تا كنيم تصويب

هم كه دوست دارند در كارگاه  حضور يابند.
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عقايد كه  افرادي  بايد  ما  گروه  در  اتفاقًا  كه  داشتم  اصرار  و  نبودم موافق عبدالحسيني آقاي تحليل با من
كامالً مخالف دارند حقظ شوند. چون در آن صورت است كه بازي پارلماني معناي خودش را خواهد يافت
و اگر ما بتوانيم با وجود اين اختالف نظر هاي جدي با هم كار كنيم، به اين معناست كه عرف پارلماني را

ياد گرفته ايم. وگرنه، كاري ندارد كه به محض بروز اختالف نظر در يك گروه، اعضا از هم جدا شوند.

گذشته، من رأي دادن ظاهراي به آئين نامه را هم نمي پسنديدم. چون دادن رأي مثبت به معناي قبول  اين از
آن آئين نامه است. به همين خاطر در نشست قبلي به نظرم رسيد كه آئين نامه را با اجماعي عمومي به رأي
آئين نامه مخالف نيست؟ خوشبختانه، آقاي عبدالحسيني هم  تصويب با و از جمع بپرسم كه آيا كسي بگذارم
و به اين ترتيب، نكرد مخالفتي رأيگير روش اين و آئيننامه تصويب با و گرفت سرعت به را من منظور
قانون دادم كه طبق  و من همانجا توضيح  شد تصويب مخالف بدون و اجماع با بنياسدي دكتر آئيننامه
نشست، رئيس دائمي را انتخاب ادامه در و كنند امضا را آن حاال همين بايد آئيننامه اين طرفداران پارلمان،
و نقش من به پايان خواهد رسد. در همين جا بود كه دكتر بني اسدي ضمن تأييد خاتمه يافتن نقش من كنند
اعالم كرد كه البته ما از آقاي حسيني دعوت خواهيم كرد تا به عنوان پارلمانتارين به انجمن ما مشاوره بدهد.

كمي تا قسمتي نيت خواني
و نادرست هم هست. چون  غيراخالقي بلكه است، غيرقانوني پارلمان عرفي قانون طبق فقط نه نيتخواني،
به راستي نمي توان نيت خواني را راستي آزمايي كرد. با اين همه، اگر بشود كمي يا قسمتي رفتار غيراخالقي
و ايجاد انجمني كه  كارگاه به دادن خاتمه در اصرار همه اين از را بنياسدي دكتر آقاي نيت ميشود داشت
ديگر داود حسيني در آن نقش تعيين كننده اي نداشته باشد، حدس زد. به خصوص آنجا كه با پيشنهاد مهندس
رزم خواه مبني بر ايجاد يك سازمان مركزي براي ايجاد وحدت رويه در ميان انجمن هاي مروج دستورنامه 

رابرت مي گويد: همين انجمني كه ما تأسيس مي كنيم آن نقش را ايفا خواهد كرد!

ادامه چالش و موضع مهندس سحابي
۱۰ ختم جلسه را اعالم كردم اما تازه دعواي اصلي  با اخطار مهندس گلسرخي مبني بر فرارسيدن ساعت
آغاز شد: چرا آئين نامه اي كه يك بار با اجماع عمومي به تصويب رسيده است، بايد در همان گروه دوباره به 
پاسخم را تكرار كردم: با تصويب آن اساسنامه،  چندم بار براي من و بگيرد؟ قرار بررسي مورد بند بند صورت
آئين نامه آن  طبق  را  انجمن خودشان  مي توانند  آئيننامه آن طرفداران و يافته خاتمه همانديشي گروه كار
و تمرين قواعد دستورنامه رابرت ادامه دهند، در آموزش به مايلند، كه افرادي حال، عين در كنند. تأسيس
و چون براي من هيچ فرقي نمي كند كه كدام آئين نامه مورد بررسي قرار بگيرد، شد خواهند حاضر كارگاه
بي طرفي خودم اگر جمع موافق اثبات براي كردهام پيشنهاد عمدًا هستم، طرف بي كامًال من جهت اين از و
آئين  نامه پيشنهادي دكتر بني اسدي دوباره در دستور قرار بگيرد. در اينجا بود كه دكتر بني اسدي همان باشد
مي دهم كه شما ساكت شويد دستور من زد: داد من سر كه كشيد آنجا به كارش و آورد كم استدالل نظر از

و من هم گفتم: چشم.

نقش فرد در مسير حركت
مي كنم. كافي بود، به عنوان مثال،  مرور را پارلماني عرف همانديشي كارگاه اخير ماههاي حوادث ديگر بار
- فقط به عنوان يك نمونه براي مقايسه خودم كه را آئيننامهاي بنياسدي دكتر پيشنهادي آئيننامه جاي به
مي آمد كه چرا چنين كردي؟ در حاليكه از در همه صداي صورت آن در ميدادم. قرار دستور در نوشتهبودم،
و نه غيراخالقي بود. اما من عمدًا در جلسه ديروز غيرقانوني نه هم صورت آن در من كار پارلماني عرف نظر
حتي يك كپي هم از پيش نويسي كه خودم تهيه كرده بودم ارايه ندادم (كاري كه متأسفانه در كادر معلمان انجام
دادم و سبب شد كه آقاي مرد آن گونه خشمگين شود كه حتي من را مورد بي احترامي بي سابقه قرار دهد). 

مي رسد  تصويب به كه آنچه محتواي و است بازي صوري قواعد تمرين من هدف كردم اصرار من آنكه از بعد
عليالسويه است، آقاي سحابي، با لحني بسيار محترمانه اما بسيار قاطع عليه دكتر بني اسدي موضع من براي
مي خواهد پيشنهاد بدهد كه من در جلسه آتي اين آئين نامه را حتي كه گفت من نظر از دفاع در و گرفت
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نقد كنم. در اين جا بود كه براي مهندس سحابي توضيح دادم نقد من به اين آئين نامه نيز جنبه شكلي دارد.
آئيننامه، كه نام انجمن ذكر شده، به چندين موضوع ديگر نيز پرداخته شده  اين اول ماده در نمونه، عنوان به
و تصويب اين پيشنهاد به اين صورت ممكن است. در نتيجه ابتدا بايد اين ماده تفكيك بررسي خوب. است.
و بعد مورد بررسي قرار بگيرد. منظور من اين نوع مشكالت در اين آئين نامه است. وگرنه براي شود موضوع
مي كند كه جمع چه اسمي براي انجمن انتخاب كند؟ به عالوه، بررسي اين آئين نامه نيز براي من فرق چه من
مي توانيم جلسهاي هر در شويم، آشنا قواعد اين با ما وقتي وگرنه، دارد. را بازي قواعد تمرين جنبه فقط و فقط
آن ها توافق كرده ايم، آئين نامه خود را اصالح كنيم. اين توضيح هاي من چنان مورد در كه قواعدي همان طبق
و دكتر بني اسدي كه دو يار قديمي داد قرار حمايت مورد را من نظرات كامل طور به كه كرد قانع را سحابي
و به من دستور داد رفت در كوره از حسابي بود داده دست از را سحابي مهندس و رزمخواه مهندس خودش،
مي شد تأكيد كردم اتفاقًا وجود افراد مخالفي مانند شماست خارج دفتر از وقتي همه، اين با شوم. ساكت كه
- كه هنگام ثبت نيستم مطمئن دليل همين به و - شنديدهام كه كردم اشاره بعد ميدهد. معنا قواعد اين به كه
مي خواهند تا اپوزيسيون حزب خود را معرفي كنند. دكتر بني اسدي موقع رفتن مؤسسان از آلمان در احزاب
با خنده گفت: من پوزسيون هستم! به اين تريب، نخستين كارگاه عرف پارلماني كه بيش از دو سال از عمر آن
مي توانست به فروپاشي آن منجر شود، پشت سر گذاشت. اما چرا مهندس  كه را جدي بحران يك ميگذرد،

سپهر محمدي در آن شركت نكرد؟

- يكي از باهوش ترين، سالم ترين، جدي ترين  ميدهد گواهي من شناخت كه آنجا تا - محمدي سپهر مهندس
خوشبختانه كرد. نگرانم ديروز جلسه در او نيامدن خاطر همين به است. جنبش اين كادرهاي شريفترين و
پيامكي از او دريافت كردم كه اطالع داد به داليل ناخواسته قادر به حضور در جلسه نشده است. فرصت را

نامه اي به شرح زير برايش ارسال كنم:  او غنيمت ديدم تا در پاسخ پيامك

جناب آقاي مهندس سپهر محمدي
پيامك شما دريافت شد. جاي شما را واقعًا خالي كرده بودم. 
سؤال  هم براي طرح آماده داشتم كه حاال مطرح مي كنم: چند

مي توانيم از كنيم برگزار اينترنتي دورههاي و وبينار برگزاري طريق از را رابرت دستورنامه بخواهيم ما اگر
راهنمايي هاي شما بهره مند شويم؟

به  شبيه  حدودي  تا  كه  دارد  مسؤليت هايي  كننده  برگزار  گروه  توده اي  نشست هاي  در  اينكه  دوم  نكته 
مسؤليت هاي هيأت مديره يك سازمان دائمي است.

به عنوان نمونه، با شكل گيري سازمان دائمي گروه برگزاركنندگان فاكتور هزينه هاي نشست هاي توده اي را 
و در صورتي كه به هر دليل انجمن شكل نگيرد، همين گروه بايد هزينه ها  ميكند تسويه انجمن دار خزانه با

را متقبل شود.
اين را فقط به عنوان نمونه گفتم. وگرنه قرار نيست بابت اين قضايا به كسي پولي پرداخت شود.

و مهدي  معين مصطفي دكتر آقايان پارلماني عرف انديشي هم كارگاه اوليه برگزاركنندگان كه داريد استحضار
و فكر ماندهام تنها دست من اكنون و كردند رها را ماجرا راه نيمه در دليل هر به كه بودند بحري جمالي
و من دست تنها نمانم. بگيرند عهده بر را برگزاركننده گروه نقش بايد گروه اعضاي از نفر دو يكي ميكنم
يكي از كساني كه به نظر من براي اين كار مناسب هستند شما ايد. اميدوارم در اين زمينه به بنده كمك كنيد

قربانت. داود 

بود:  اين محمدي سپهر مهندس قاطع اما كوتاه پاسخ و

سالم  آقای حسينی،

در هر دو مورد در حد وسعم و با کمال ميل در خدمتتان هستم.
و حرکت به سمت شما را داشتم کار واجبی پيش آمد که مرا از  خروج قصد که آخری لحظات در متاسفانه

جلسه محروم کرد.
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ان شاءاهللا صورتجلسه را با دقت خواهم خواند که خيلی عقب نيافتم.
با احترام سپهر محمدی

و چنين پاسخي از سوي چنان مردي نشانه  توفيق مستمر جنبش كادرهاست. 

باز هم گزارش پيشرفت ها
بپردازم، الزم است هنوز  اختران نشر مدير اردهالي سعيد آقاي با گفتگو دستاودرهاي ثبت به آنكه از پيش

دستاوردهاي مهمي را ثبت كنم كه به نظرم براي درك بهتر پويايي هاي جنبش  كادرها اهميت دارد.

در اجالس ديروز، وقتي آقاي عبدالحسيني گزارش خودش را داد، آماده رفتن شد. از قبل گفته بود كه بايد 
ساعت ۹ در ساختمان جديد ستاد شوراياري ها باشد كه نزديك دفتر ما در خيابان سنائي مستقر شده است. 
مي دهد، از گزارش قواعد آموزش داده شده در نخستين اجالس كادر كارشناسان دو  گزارش او كه هنگامي
و در عين حال بدهد اعرابي دكتر به تا دادم او به ميكرد خداحافظي جمع با كه هنگامي و گرفتم كپي نسخه
به اين بهانه خودش هم آن را بخواند. او به من گفت كه نسخه از آن را به آقاي عليپور هم خواهد داد كه
و از طرف سردار طاليي دبير ستاد اجرايي شوراي شوراياري هاي تهران شده است (و البته با آن  او جاي به
و به طور جدي اعتقاد داشت كشيده زحمت و كرده كار شوراياريها ستاد در اوليه سالهاي از كه عليپوري
اتقاقي، چنين كه كنم تصور ميتوانم ميكند. فرق شد، خواهد ستاد دبير او جاي به عبدالحسيني رفتن با كه

چگونه مي تواند دستمايه يك سريال تلويزيوني طنزآميز شود).

معموًال به عنوان آخرين نفر گزارش  كه ميرسيد من به دهي گزارش نوبت كه بود او رفتن از بعد درست
مي توان كه غيرقانوني رفتار نوعي هم اين بدهد. گزارش اول بايد جلسه رئيس قاعده طبق حاليكه (در ميدهم

با يك مصوبه مجمع آن را قانوني كرد).

نور به قبر طالقاني
فعاليت  گزارش  ارايه  هنگام  مهندس سحابي  و  گلسرخي مهندس بنياسدي، دكتر مثل افرادي حاليكه در
ترويجي گفتند در دو ماه گذشته كاري نكرده اند، من گفتم اگر قرار باشد گزارش فعاليت هاي دو ماهه خود
را ارايه كنم يك كتاب سيصد چهار صد صفحه اي خواهد شد. به اين دليل كه من تمام زندگي ام را صرف 
و گزارش خود را نيز در دو بخش ارايه كردم:  پرداختم گزارش ارايه به اجمالي صورت به اما ميكنم. كار اين
و توسعه دروني. منظورم از توسعه دروني اين بود كه در ميان خود ما، در مورد درك از قانون بيروني توسعه
مي شود كه محقق دارد مستمري توسعه نيز آن ترويج و آموزش و معرفي و عرضه بهتر روشهاي و پارلمان
و شرايط تاريخي مناسب، اين اجتماعي زمينههاي وجود بر عالوه كادرها، جنبش رشد دروني علت اتفاقًا
مي كنم پويايي هاي اين سعي يادداشتها اين در من ميكند. ايفا تسريعكنندگي نقش كه است دروني عامل

توسعه را توصيف كنم تا شايد در آينده بشود الگوهاي آن را توضيح داد.

گزارش توسعه ييروني
در گزارش خود به اجالس كاردها نيز اول به عرصه هاي مختلفي اشاره كردم كه جنبش كادرها دارد وارد 
مي كند: از مجلس شوراي اسالمي، تا كميسيون اقتصادي دولت، از كميسيون هاي  فتح را عرصهها اين و ميشود
مجمع تشخيص مصلحت، تا شوراي مركزي يك حزب سياسي، از هيأت مديره كانون وكال تا شوراي شهر
تهران، از پيشنهاد برگزاري سميناري در سطح استان خوزستان براي معرفي دستورنامه رابرت كه من با آن 
مخالفت كردم، تا تالش خندان براي معرفي دستورنامه رابرت به ۴۰۰ ان.جي.اوي تبريز. از سازمان معلمان تا 
شوراي احياي انجمن هاي اسالمي دانشگاه هاي ايران. در بخش بعدي نيز سعي كردم به عنوان نمونه به چند 
مورد از دستاوردهاي دروني به عنوان پويايي هاي دروني اين جنبش اشاره كردم. در مورد هر دو وجه اين 
آن ها در اينجا تكرار مكرارت خواهد  ذكر و ميپردازم خاطرات روزنامه اين در مفصل صورت به پوياييها
هم انديشي به چند نكته جديد اشاره كردم كه محصول خالقيت كادر مجمع به گزارش جريان در اما شد.
مي شود. من جديد ايدههاي خلق به منجر ديگري خالقهي كار هر مانند هم سخنراني بود: خالقيت حين
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و ارايه گزارش به ذهنم رسيد. يكي سخنراني ضمن درست كه كنم اشاره ايدهاي چند به اينجا در ميكوشم
آيت اهللا طالقاني بود كه به سادگي در ذهن با نفرين بارش آتش به قبر او آن ها دعا براي نورباران شدن قبر از
مي زند. مرحوم طالقاني براي تأسيس شوراها خيلي زحمت كشيد تا سرانجام فصلي از قانون اساسي به پهلو
آن ها به همين روش ادمه يابد، تمام آن تالش ها به وضعيت اگر اما يافت اختصاص شوراها به خاص طور

ضد خود بدل خواهد شد.

در جريان ارايه گزارش از شوراي شهر تهران به اين نكته اشاره كردم كه دكتر الهيان، رئيس فعلي شوراي عالي 
و رئيس اداره مصوبات از من خواست كه در يكي از نشست هاي علني اين  شوراياريها اجرايي ستاد مشاوران
هم انديشي عرف مجمع به ادامه در كنم. تشريح همكارانش و او براي را آن اشكاالت و شودم حاضر شورا
و همانجا كنم. تحمل را شهر شوراي جلسه اول ساعت نيم حدود توانستم فقط من كه دادم توضيح پارلماني
و به اين يقين رسيدم كه ادامه لرزيد پشتم تهران شهر شوراي اداره صحنهاي آن ديدن با كردم: تأكيد كه بود
و تعميق انساني روابط ارتقاء جمعي، خرد همبستگي، تفاهم، به فقط نه كشور در شوراها فعاليت چنيني اين
مي شود گفت كه اگر شوراها به اين ترتيب به كارشان ادامه قاطعيت با بلكه شد، نخواهد منجر دموكراسي
و نفرت از دموكراسي نخواهند خشونتورزي نفرت، كينهتوزي، فساد، به زدن دامن جز نتيجهاي هيچ دهند

داشت. در نيتجه يا بايد هر چه سريعتر فكري به حال شوراها كرد و يا بايد خواستار تعطيل آن ها شد.

مي آورم كه خطاب به رئيس  خاطر به را شهر شوراي رئيس مسجدجامعي آقاي سؤال آن وقت هر هم هنوز من
و خطاب به خبرنگاران حاضر در صحن اعالم كرد نميآورم) ياد به را ساختار اين دقيق (اسم ترافيك شوراي
گفتند: نه. تعجب كردم. شما داريد؟ ترافيك طرح آيا پرسيدم خبرنگار خانمهاي همين از تعدادي از وقتي كه
مي دهيد، پس چرا اين خبرنگاران كارت خبرنگاري ندارند؟ خبرنگاران به ترافيك طرح همه اين ميگوئيد
و حضور مجلس بودن علني دليل به اساسًا فهميدم بعدًا كه شد منجر بينتيجهاي مذاكرات به سؤال همين
مي شود تا از طريق بوق رسانه صداي خودشان را به گوش مردم برسانند. اما خبرنگاران ما مطرح خبرنگاران
بي طرفانه از چنين مذاكراتي تهيه كنند (فكر نمي كنم از ميان چند هزار و جامع گزارشي نيستند قادر كه هم
بي طرفانه اي از آن مذاكره جنجالي تهيه و جامع گزارش بتواند كه باشيم داشته خبرنگار بيست يا ده خبرنگار
و يا هر سردبيري، با توجه به وابستگي هاي سياسي كه در جامعه خبرنگاري هر كه ميشود اين نتيجه كنند).
و تمام كند نقل ديگر كس از حمايت يا كسي كوبيدن براي سخنران يك نطق يك از جمله يك است، حاكم
و گروه هاي مختلف نخواهد سازمانها ميان در تفرقه و نفرت توزهاي، كينه تعميق حز نتيجهاي ماجراها اين
مي كنم به محض طرح اتهامي كه هنوز صحت فكر حاليكه در زد. خواهد دامن عمومي بياعتمادي به و داشت
و فقط مطالبي در سطح علني بايد مطرح ميرفت غيرعلني جلسه به بايد مجمع نشده، مشخص آن سقم و

شود كه به هيچ فرد يا گروهي اتهام هنوز اثبات نشده اي وارد نكند.

هم انديشي توضيح دادم كه بعدًا فقط حدود يكي دو دقيقه اول نحوه برگزارش شوراي شهر  مجمع براي
و همانجا بود كه آقاي دكتر الهيان تصميم گرفت در كارگاهي كه روز هاي دوشنبه برگزار كردم تشريح را
- شركت كند. در ادامه اين بخش از برد نام انجمن يك تأسيس عنوان به آن از عبدالحسيني آقاي و ميشود-
و موقعيت دكتر الهيان را به عنوان يكي از با نفوذ ترين چهره هاي بخش اداري وضعيت كه بود خود گزارش
مي خواست كه يك آئين نامه براي شوراي شهر من از اصرار با چطور او كه گفتم و كردم تشريح شهر شوراي
اصًال مهم نيست، بلكه آئين نامه خروجي آئيننامه داشتن كه كنم قانع را او تا كشيد طول چقدر و بنويسم

مهارت خلق قانون است كه ملت ما اين مهارت را ندارند.

نكته جديد ديگر: علت سقوط منزلت اداري در شوراي شهر تهران
نكته ي ظريفي كه در همان حين سخنراني به نظرم رسيد  بيمحابا كه بود خود گزارش از بخش اين ادامه در
و نظر شخصي تحليل اينكه بر تأكيد با و ميدانستم، درست هم را آن طرح حتي و بود درست نظرم به البته و

بود؟ چه نكته آن كردم. مطرح نباشد، صحيح است ممكن و است

مي دانم. به همين خاطر، با و ميدانستم كارآمد و اليق هوش، با سريعاالنتقال، فردي را عبدالحسيني آقاي من
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مي شد كه ستاره پيشبيني اسالمي شوراي مجلس چهارم دوره انتخابات در اصالحطلبان بخت ستاره برآمدن
و رياست هيأت رئيسه شور اداري رياست مقام به سرعت به او گرفت: و بگيرد اوج شهر شوراي در نيز او
و خانه نشين شد داد استعفا جامعي مسجد به نامهاي طي كه كشيد آنجا به كارش زود خيلي اما يافت. ارتقا

و من خيلي نگران شدم كه چرا؟

مي دانستم قبل از عبدالحسيني دبير ستاد شوراياري ها  كه شد جاري زبانها بر الهيان دكتر نام به فردي نام بعدها
و با رفتن است ميكرده فعاليت ستاد در كارشناس يك عنوان به هم عبدالحسيني زمان آن در و است بوده

دكتر الهيان دبيرستاد مي شود.

كمي بعد با خبر شدم سردار طاليي كه در دوره جديد به جاي مسجد جامعي رئيس كميسيون هماهنگي 
و دكتر الهيان  است كرده انتخاب مشاوران عالي شوراي رئيس عنوان به را الهيان دكتر است، شده شوراياريها
و عبدالحسيني كردهاند دعوت كار به شورا اين عضو عنوان به نيز را عبدالحسيني آقاي طاليي سردار يا و/

هم حضور در اين شورا را پذيرفته است.

چند هفته پيش با خبر شدم كه براي آقاي عبدالحسيني حكم مشاور مسجدجامعي صادر شده است. در عين 
و شوهرش آقاي سالم زاده بود از او  شرفي خانم اتاق در كه را او ميز حتي كه گفت من به پيش هفته حال

گرفته اند.

اين  به  ناگهان  و  گذشت ذهنم از رويدادها اين تمام كه بود همانديشي مجمع به گزارش ارايه جريان در
نتيجه رسيدم كه درست از زماني كه آقاي عبدالحسيني با قواعد دستورنامه رابرت آشنا شده است، مثل خانم
و با  كردند شركت كارشناسان كارگاه در او دعوت به كه كارشناساني - عليپور آقاي شرفي، خانم ميالني،
و وظيفه انساني ندارد را تهران شهر اسالمي شوراي اداره فعلي روش تحمل ديگر شدند- آشنا قواعد اين
و ساير شهر ها را با اين قواعد آشنا كند. تهران شهر شوراي اعضاي شده طور هر كه ميداند خود اخالقي و
مي كرد كه چطور به مسجدجامعي گفتم: حاج تعريف فراوان شوق با ميديد را من وقت هر خاطر همين به
كنيد، حاج آقا شما نبايد در رأيگيري هاي علني، وقتي رأي شما تأثيري شركت مذاكرات در نبايد شما آقا
ده ها بار در مورد يك موضوع حرف بزنند جمع، موافقت بدون نميتوانند اعضا آقا حاج بدهيد. رأي ندارد،
و هرچه بيشتر او از تالش هاي خود براي متقاعد . . آقا. حاج . . . آقا حاج نشستهاند. ساكت بقيه حاليكه در
مي شدم. چون تقريبًا خودش اداري و سياسي وضعيت نگران بيشتر من ميكرد، صحبت مسجدجامعي كردن
مطمئن بودم مسجدجامعي شخصيتي نيست كه به لحاظ سبك مديريتي تحمل كند كه ديگران اين طور با

صراحت خالقيت و توانمندي هاي او را زير سؤال ببرند. 

مي داد، بخش ديگري از  مجمع به را خودش ترويجي فعاليتهاي گزارش داشت ذهنم از بخشي حاليكه در
و نمي دانم در كجا بود كه اين دو فرايند بود عبدالحسيني آقاي اداري منزلت سقوط علل تحليل مشغول ذهنم
و بخشي كه داشت وضعيت عبدالحسيني را تحليل ميداد گزارش داشت كه بخشي - ذهني متمايز كامًال
حسيني) جاري شد: داود اينجانب (يعني گزارشگر زبان از مضمون اين با جملهاي و شد يكي هم با - ميكرد
از وقتي آقاي عبدالحسيني با دستورنامه رابرت آشنا شد، ديگر نتوانست روش اداره شوراي شهر را تحمل كند
و در حاليكه به رياست  سازد آشنا قواعد اين با را شهر شوراي اعضاي تا گرفت كار به را خود تالش تمام و
يافت، اما با مقاومت در برابر روش نادرست اداره شوراي ارتقا نيز مديره هيأت رياست و شهر شوراي اداري

شهر از تمام مسؤليت هاي خود استعفا دارد و خانه نشين شد.

و هنوز با خود آقاي عبدالحسيني هم  است من شخصي تحليل ميگويم آنچه اينكه بر تأكيد ضمن ادامه در من
و اين تحليل ها ممكن است درست نباشد، ادامه دادم: اما با آمدن فردي به نام دكتر الهيان نگذاشتهام ميان در
و با نفوذي است، آقاي عبدالحسيني دوباره به شوراي شهر دعوت شده هوش با بسيار مرد كه شهر شوراي به
و هدف فعلي آقاي عبدالحسيني اين سازد آشنا قواعد اين با را الهيان دكتر تا ميكند تالش او حاال و است
است كه با قانع ساختن دكتر الهيان شرايط را براي آموزش قواعد دستورنامه رابرت به دبيران كميسيون هاي
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و برگزاري نخستين نشست تأسيسي كادر يا انجمن كارشناسان شوراي شهر در سازد فراهم شهر شوراي
دوشنبه هفته گذشته به معناي اين است كه آقاي عبدالحسيني در دستيابي به هدف خود موفق شده است.
اكنون جاي آن دارد پرسيده شود: موفقيت هاي آقاي عبدالحسيني تا چه حد به وجود داود حسيني مربوط 

است؟ 

تمام وجدان هاي آگاه گواهي خواهند كرد كه هدفم بزرگ كردن نقش خودم در اين ماجرا ها نيست، بلكه 
و ساير ديسپلين هاي علوم انساني  روانشناسي، جامعهشناسي، تاريخ، به كه را كساني تمام توجه ميخواهم
و با اراده اي مثل قدرتمند كادرهاي وجود بدون كنم: جلب كادرها حنبش پوياييشناسي به هستند، عالقمند
مي شد متولد نه كادرها جنبش بحران، همه اين با شهري شوراي مثل شرايطي وجود بدون و عبدالحسيني،
مي خواست دلم خيلي ميگيرد؟ ريشه كشور سراسر در دارد چگونه جبنش اين اما بله. مييافت. بسط نه و
مانند آن دو دانشمندي كه مكانيزم مولكولي موجود در جداره سلول را كشف كردند كه مانند موتور هاي چند
و اتم هاي خاصي را از  كرده سلول وارد را خاصي اتمهاي و ميكنند عمل مولكولي سطح در اما سيلندري
و توضيح كردهاند كالبدشكافي را گياه ريشه رشد روند كه زيستشناساني مانند يا ميفرستند، خارج به سلول
داده اند، با همين جزئيات، پويايي هاي جنبش كادرها را مستندسازي كنم تا بعدها الگوهاي ناظر بر اين توسعه
و راهبردي براي ساير  آموزشي برنامههاي به را الگوها اين بود، ممكن كه صورتي در و بشناسيم بهتر را

تحوالت اجتماعي در جوامع ديگر بدل كنيم.
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سه شنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۳
و گزارش صورتجلسه بايد نيافتهام، را آن تكميل فرصت و نشده تمام يكشنبه خاطرات روزنامه حاليكه در
پس فردا برگزار خواهد و فردا ترتيب به كه را وكيالن كادر و دوستان كادر اجالسهاي تدريسشده قواعد
مي كنم نيز روي زمين مانده است. معاش امرار آنها اداره از ناشي درآمد با كه سايتهايي كار كنم. آماده شد
و سالگي ۹۰ و شوهر خواهرم در سن بيش از عمو پسر عباس، مادر كه شدم خبر با ظهر امروز همه، اين با
و به خاطر كهولت سن از دنيا رفت. در مراسم ختم زن عمو با خبر شدم كه پسر دختر بيماري نوع هيچ بدون
داودآباد است كه شصت سال پيش در آن به دنيا آمده ام. در مراسم ختم كلي با روستاي شوراي رئيس عمهام
و قرار شد خالصه كتاب دستورنامه رابرت را براي او ارسال كنم. جواني است بسيار شريف كردم صحبت او
كامًال آشناست اما خودش هنوز فاسد نشده است. فكر فراگرفته را جامعه سراپاي كه فسادي با اما مذهبي، و

كردم او مي تواند، نخستين سرپل ترويج قواعد دستورنامه رابرت در منطقه ورامين باشد.

سه شنبه درميان نشست عادي خود  هر صلح مادران كرد. صحبت من با تلفني هم آقاجانيان خانم امشب
و آقاجانيان خانم كه شده تصويب صلح مادران امروز جلسه در آقاجانيان خانم گفته به ميكنند. برگزار را
داشته باشند ديداري من با صلح مادران ديگر هفته دو نشست از پيش تا ديگر، خانم يك و مرتاضي خانم
تا در مورد نحوه آموزش قواعد دستورنامه رابرت با آنان هم فكري كنيم. خانم آقاجانيان در عين حال گفت
و از همين امروز من را براي  است مرتاضي خانم منزل در ديگر هفته دو سهشنبه روز گروه آتي نشست كه
شركت در آن جلسه دعوت كرد. وي همچنين سراغ انجمن در شرف تأسيس دوستداران ميراث فرهنگي را
و خانم مياندشتي ديگر  نداشت خبري هيچ هم او ظاهرًا ندارم. خبري هيچ گفتم: پاسخ در كه گرفت من از

موضوع را پيگيري نكرده است.

امشب همچنين ايميل آقاي سياسي راد يكي از اعضاي شوراي احياي انجمن هاي اسالمي دانشگاه هاي ايران را 
و آنان تالش  است نشده داده دانشجويان به سمينار برگزاري مجوز كه بود نوشته من نامه به پاسخ در كه ديدم
و دوستانش نكاتي را مطرح كردم كه او به خطاب من بگيرند. ارديبهشت ۲۰ از قبل مي كنند مجوز را براي
مي تواند در آينده بر حركت دانشجويان در زمينه ترويج قواعد دستورنامه رابرت كه تأثيري لحاظ از نظرم به

بگذارد، اهميت دارد و به همين خاطر با نقل آن نوشته به خاطرات يكشنبه گذشته برمي گردم:

و  من كارگاههاي به برنامهريزي براي كنيد خواهش دوستان از من قول از اما شما. خود با تصميم
برنامه هاي من هم توجه داشته باشند و در هر صورت من را در جريان بگذارند تا آماده شوم.

و هر وقت كه گروهي از بچه ها  ندارد نيازي سيمنار به خيلي هم دستورنامه آموزش كارگاه برگزاري
و آموزش شد نخواهد حل هم سمينار برگزار با مشكل اين و كنيم شروع را كار ميتوانيم باشند عالقمند
و حتي اگر در پي برگزاري داشت خواهد نياز گروهي تمرين مدتها به و است سختي كار هم قواعد اين
سمينار عده زيادي از دانشجويان اعالم آمادگي براي فراگيري اين قواعد را بكنند ما در حال حاضر قادر
به پاسخگويي به اين نياز نخواهيم بود. بنا بر اين بايد به مرور و متناسب با توان توليد، بازار سازي كرد

قربانت. داود 

گفتگوهاي مطبوع با مدير نشر اختران
و دوست داشتني است. چرا؟  مطبوع هميشه اختران نشر مدير اردهالي سعيد آقاي با گفتگو كه است جالب
مي گيرد. شخصيت سالمي دارد. خوش قلب سريع ذهنش است. هوشي با مرد كه دليل اين به شايد نظرم به
و چه ميداند. خوب را زر قدر و است زرشناس ميكند. تحسين را ديگران مثبت كار نيست. حسود است.
و دوات چطور برخورد كند. در هر حال، روز يكشنبه بعد از ختم قلم اهل رنج زود طبع با است گرفته ياد بسا

جلسه هم انديشي سعيد در دفتر باقي ماند و در مورد موضوع هاي بسياري با هم گفتگو كرديم:

تكرار مكرر
يكي از نكاتي كه سعيد روي آن تأكيد كرد اين بود كه من در جريان برگزاري كارگاه ها نكات را بيش از حد 
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- به نظر خودم- اهانت به مخاطب است. از او هم و ميكند، خسته را مخاطب هم امر اين ميكنم. تكرار الزم
به خاطر اين تذكر تشكر كردم. اما اين كافي نيست. بايد به طور جدي علت اين امر را در درون خود شناسايي
روش هاي خودكنترلي به ادامه اين وضعيت خاتمه دهم. چون روي اين مسأله افراد  و اعمال تمرين با و كنم
مي كنم كه به اين مسأله متعهد را خودم جا همين كردهاند. تأكيد بارها - غزل دخترم جمله از - نيز ديگري

به طور جدي فكر كنم و براي رفع اين عيب بزرگ به طور جدي بكوشم.

ضرورت ويرايش
و غلط گيري متن كتاب دستورنامه بود. او خالصه كتاب را كه آقاي خندان غلط گيري  نمونهخواني دوم، مضوع
غلط گيري آقاي خندان با شيوه و نمونهخواني شيوه كلي طور به كه داد توضيح و برگرداند من به بود كره
مي كند. اما به موارد بسيار زيادي اشاره كرد كه ترجمه اشكال هاي متعدد تأييد را آن و است يكي اختران نشر
آن ها را برايم توضيح دهد. نكته مهم اين بود كه نرم و متين لحني با ميكرد سعي او و داشت ويراستاري
و برايش توضيح دادم كه به عنوان يك مترجم هنوز از متن اصلي بود وارد گرفت كه اشكاالتي تمام تقريبًا
و اين كار به اين جسارت نياز دارد كه اطمينان بيابم كه معناي متن را درست دريافته ام. او از من نشدهام كنده
و مطرح كند. من اين نكته را بيابد متن در نيز را مشكالت جور اين تا بخواهم خندان آقاي از كه خواست

به آقاي خندان منتقل كردم.

اختالف نظر در شتاب كار
و متن كتاب در اختيار مخاطب  شود تمام زودتر چه هر ويرايش كار دارد اصرار كه است سعيد اين حاال
نداشته باشم، اما شرايط را براي چاپ كتاب هنوز عجله كتاب سازي آماده در اينكه نه من، بگيرد. قرار وسيع
مناسب نمي دانم. به همين خاطر به هم كمي در اين مورد استدالل كرديم. استدالل من اين بود كه كتاب
و از آن لذت ببرد. در نتيجه، حتي اگر  بخواند معمولي كتاب يك مثل نميتواند را آن كسي و است ديرياب
و افراد عالقمند به كتاب اصلي مراجعه كنند، سرخورده خواهند شد. در نتيجه الزم بشود هم منتشر كتاب
است كه ما دست كم حدود صد نفر مربي را تربيت كنيم تا آنان به عنوان نيروهاي بالفعل براي هدايت جنبش

كادرها آماده شده باشند. 

مي رسد گفتگوهاي ما در اين زمينه به نتيجه مشتركي نرسيد: سعيد همچنان اصرار داشت كه هرچه  نظر به
جنبش كادرها ضرر به هرچند - كه بودم معتقد من اما كاردهاست. جنبش نفع به شوند منتشر كتابها زدوتر
نمي تواند باشد، اما بهتر است بعد از تربيت گروهي از مربيان ورزيده كتاب را منتشر كنيم. به عالوه، وضعيت
و به نظرم آقاي عبدالحسيني سخت در كار است  نيست آماده كتاب نشر براي هنوز نيز تهران شهر شوراي در
اصًال معلوم نيست آيا بار ديگر انتخابات كه خصوص به كند. آماده تهران شهر شوراي در را زمينه اين تا
شوراياري ها برگزار خواهد شد يا نه؟ چون ظاهرًا قراراست به جاي آن انجمن هاي معتمدان محل تشكيل

شود. 

اهميت خالصه كتاب
مي شود كه او اخيرًا خالصه  ناشي اينجا از ناشر و من بين نظر اختالف بروز عوامل از يكي شايد نظرم به اما
و كتاب كرده شركت همانديشي كارگاه در هم جلسهاي چند است. خوانده غلطگيري خاطر به را كتاب
و اين نكته اي است كه من هم ميدهد. تشخيص مفيد بسيار رابرت دستورنامه با كلي آشنايي براي را خالصه

دارم به مرور به اهميت خالصه كتاب دستورنامه رابرت بيشتر پي مي برم.

مدت ها پيش دريافتم كه آقاي هاشمي دبير سازمان معلمان از روي همان خالصه كتاب دارد به بچه هاي  از
كارگاه معلمان دستورنامه رابرت را درس مي دهد.

اخيرًا يك نسخه از همان خالصه كتاب را براي فرامرز فرستادم. فرامرز يكي از دوستان من است كه سابقه 
برمي گردد. مدت هاست كوشده ام او را با قواعد دستورنامه  و به زندان اوين دوستي ما با هم به سال ۱۳۵۹
رابرت عالقمند كنم اما موفق نشدم. چند روز پيش خالصه كتاب را براي او ارسال كردم. عجيب اين كه خيلي 
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و بايد شده انتخاب ساختمان مدير عنوان به است مدتي كه خصوص به آمد. خوشش كتاب خالصه اين از
بتواند جلسات ساختمان را اداره كند. برايم خيلي عجيب بود كه فرامرز اين قدر از اين كتاب خوشش آمده
و او هم مدير ساختمان  است بازنشسته دبير يك كه دوستان از ديگر يكي براي را آن از نسخه يك و است

است ارسال كرده و او هم خوشش آمدهاست.

وقتي يكي از اعضاي شوراي احياي انجمن هاي اسالمي دانشگاه هاي ايران فهرست خالصه كتاب دستورنامه 
رابرت را به زبان انگليسي مرور كرد از آشنايي با اين كتاب به وجد آمد. 

مي تواند براي بسياري از عالقمندان بالقوه يك مدخل بسيار  كتاب خالصه من، تصور خالف بر اينكه، نتيجه
مي خواهم نتيجه بگيرم كه ميكنند. نياز احساس اصلي كتاب به كادرها كه است آن از بعد و باشد مناسب

خالصه كتاب مي تواند نقش مهمي در ترويج دستورنامه رابرت ايفا كند و نبايد آن را دست كم بگيرم.

 . . . ايده تشكيل انجمن محالت براي ايحاد تهران سكوالر يا
انجمن محله با او بود. برايش توضيح دادم فقط هنگامي  تشكيل ايده طرح سعيد با گفتگو محورهاي از يكي
و اداره تأسيس قواعد اين اساس بر را انجمنهايي كنيم سعي كه گرفت فراخواهيم خوب را دستورنامه قواعد
كنيم. به عالوه، اين قواعد را براي ساختن انجمن هاي دموكراتيك فرامي گيريم. به همين دليل الزم است براي
مي تواند انجمن محالت باشد. بعد برايش  انجمنها اين از يكي و بگذاريم وقت مختلف انجمنهاي تشكيل
مي دهند تشكيل كنوانسيون تهران سطح در بعد و منطقه سطح در محله انجمنهاي چطور كه دادم توضيح
مي تواند در نيرويي چنين شد. خواهند متشكل صدا و سر بدون و مرور به تهراني هزاران ترتيب اين به و
و اعضاي شوراي شهر تعيين كننده باشد. سعيد اردهالي در اين رؤيا شهردار انتخاب حتي و تهران سرنوشت
تك  شريكي است، وقتي مديريت كه اختران نشر بر مديريتش سبك دليل به كه داد توضيح برايم اما بود سهيم
يك براي اين كارها برايش باقي نمي ماند. البته در ادامه همين نشست متوجه شدم كه او به عنوان تهيه كننده

و حتي اعالم آمادگي كرد كه در اين  است ايران معاصر سكوالر هنرمندان مورد در مستند فيلمهاي مجموعه
و هر فردي متناس با نظام نيست جدي وقت مسأله كه بگيرم نتيجه ميتوانم پس كنيم. همكاري هم با زمينه
و غير مهم تر ها را كنار بگذارد. شايد در پي تأمل به كند بندي رده را امور اولويت بايد و ميتواند خود ارزشي
همين مسائل بود كه نتيجه گرفتم ايده تشكيل «انجمن محلي» به تنهايي ممكن است خريدار نداشته باشد در
مثًال تشكيل  شود. اضافه ايده اين به بخش انگيزه و مدت بلند چشمانداز يك و آرمان يك است الزم نتيجه
و از اين قبيل. در اين صورت، شايد دموكرات تهران يا سكوالر، تهران به رسيدن براي محالت انجمنهاي

افرادي كه خود را در اين آرمان شريك مي بينند انگيزه قوي تري براي ايجاد انجمن محالت بيابند.

نظر تشويق كننده مدير نشر اختران
و انسان دوست است. هرچه بيشتر با او  شريف سليمالنفس، باهوش، مردي اختران نشر مدير اردهالي سعيد
پي مي برم. در نتيجه قضاوت او برايم اهميت دارد. وقتي روزنامه خاطرات بيشتر او ارزشهاي به ميشوم، آشنا
و صحافي كرده بودم به او دادم، بخش هايي از آن را خواند. با گرفته پرينت قبل شب كه را ۹۲ زمستان سال

و مسأله  چاپ پاي وقتي اما است. خوب بنويسي تو هرچه گفتهام. هم قبًال كرد: تأكيد ديگر بار خاطر اطمينان
مي آيد بايد ديد شرايط بازار چگونه است. بعد، با اشاره به چند جلد كتاب هاي روزنامه ميان به آن فروش
خطرات جنبش كادرها كه كنار دستش چيده بودم گفت: اين ها نيز فوق العاده جالب هستند، اما وقتي بازار
و پيروز شود. در آن صورت همه مشتاق خواهند  يابد گسترش ملي سطح در كادرها جنبش كه ميكنند پيدا
و نام شما به عنوان ميشود موفق جنبش اين كرد: تأكيد صراحت با بعد، شوند. آشنا جنبش اين تاريخ با تا بود
و رهبر اين جنبش از همين حاال تثبيت شده است. در نتيجه اين نوشته ها نيز در آينده خوانندگان بنيانگذار

زيادي خواهد داشت.

نمي خواست بنويسم. اما احساس كردم آيندگان درخواهند يافت كه قضاوت فردي مانند مدير  بند آخر را دلم
نشر اختران در روز يكشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ در مورد آينده جنبش كادرها درست بوده است يا نه؟ 
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۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ چهارشنبه
در  تدريس شده  قواعد  گزارش  هنوز  برگزار خواهد شد،  دوستان  كادر  ظهر  از  بعد   ۶ ساعت  حاليكه  در 
مي شود ننوشته ام.  برگزار فردا كه را وكيالن كادر نشست حتي و نشست اين صورتجلسه حتي و قبل نشست
مي كنم بهتر است تجربه معرفي دستورنامه رابرت فكر همه اين با است. مانده زمين روي هم سايتها كار
پان ايرانيست را مستند سازي كنم، دست كم به اين دليل كه اين حزب مركزي) كميته (يا مركزي شوراي به
و بايد ديد واكنش اعضاي شورا يا كميته است شده آشنا رابرت دستورنامه با كه است ايراني حزب نخستين
و اين تجربه در پيشرفت جنبش كادرها به ويژه در ميان طبقه بود خواهد چه قواعد اين به حزب اين مركزي

سياسي كشور چه تأثيري برجا خواهد گذاشت.

شناخت من از حزب پان ايرانيست
وقتي براي نخستين بار فهميدم آقاي آرش كيخسروي كه بعد از دستگيري عبدالفتاح سلطاني براي عضويت 
هم انديشي عرفي پارلماني در نظرگرفته شده بود، عضو حزب پان ايرانيست  گروه برگزاركنندگان گروه در
و پيش از آن هيچ كس را نداشتم حزب اين از شناختي هيچ كه دليل اين به فقط شايد كردم. تعجب است،
و كمونيست كه جواني دوران در باشد. پانايرانيست حزب طرفدار حتي يا عضو كه بودم نديده نزديك از
مي دانستم كه به ناسيوناليزم هيچ عالقه اي نداشت. در آن انترناسيوناليست يك را خود طبعًا شدم، ماركسيست
مي كردم پان ايرانيست ها خواهان تشكيل ايراني بزرگ هستند كه به معناي بازگرداندن بخش هاي تصور زمان
يك جدا شده از ايران به سرزمين اصلي است. تصورم اين بود كه چنين ايده اي نه فقط با جهان وطن گرايي
تا عصر روز  مي زند.  دامن هم منطقه سطح در غيرمفيد تضادهاي به بلكه نميآيد، در جور انقالبي جوان
و به صورت ناخواسته در جريان رفتم حزب اين مركزي شوراي به رابرت دستورنامه معرفي براي كه يكشنبه
و جواب اعضاي اين شورا حول مسائل روز قرار گرفتم. در آنجا بود كه دريافتم آنان بيش از آنكه سؤال
ايجاد باشند، گويا، در پي  ايران فعلي كشور به آنها الحاق و قديم ايران سرزمينهاي شدن جدا خواهان
و متساوي الحقوق هستند كه در قلمرو حوزه فرهنگ ايراني قرار دارند. شب كه مستقل كشورهاي از ائتالفي
و در جواب گفت: بله، نظر ما هم دادم توضيح برايش را برداشتم ميكردم صحبت تلفني كيخسروي آرش با
يك مي كنم كه طي دهه هاي آينده، ايجاد يك كنفدراسيون يا فكر هم من صورت، اين در خوب. است. همين
و سهيم شريك ايران فرهنگ سازنده عناصر در و دارند قرار ايران فالت در كه منطقه كشورهاي از اتحاديه
و سازنده خواهد بود، اما به شرط اينكه، اين مفيد جهان كل حتي و منطقه كشورهاي اين تمام براي هستند،
و بيش شبيه اتحاديه اروپا به كم فرايندي در و باشند كرده طي را شدن دموكراتيك مراحل ابتداء كشورها
مي كرد. در نتيجه وقتي من از اين فكر طور همين دقيقًا هم كيخسروي كه است جالب شوند. نزديك يكديگر
مقدمات نتيجه گرفتم كه شراط موفقيت ما اين است كه در نخستين مرحله يك ايران دموكراتيك بسازيم كه

در سطح منطقه نمونه اي براي ساير كشورها باشد، او هم اين تز را تأييد كرد. 

زبان فارسي يا فرهنگ ايران؟
البته، تز حوزه فرهنگ ايراني يك تز قديمي است كه افراد زيادي در مورد آن نظريه پردازي كرده اند. تا آنجا 
راه اندازي  ميكرد. منتشر زيادي مطالب زمينه اين در پهلوان چنگيز آقاي پيش دهه دو يكي دارم خاطر به كه
و صداي آمريكا در نزديك كردن فارس زبان منطقه به بي.بي.سي خصوص به زبان، فارسي تلوزيونهاي
هم نقش كليدي دارند. اما اگر فرهنگ ايراني به زبان فارسي محدود شود، در آن صورت بسياري از اقوان
غيرفارس زبان داخل ايران هم از اين عرصه جدا خواهند شد. در نتجه، تأكيد روي زبان فارسي مسأله ساز 
مي توان گفت: كشورهايي كه نوروز را جشن  چيست؟ ايراني فرهنگ از منظور صورت، آن در اما بود. خواهد

مي گيرند؟ يا جزو شاخه ايراني اقوام آريايي هستند؟

و خاورميانه منطقه كل سياسي نقشه دور چندان نه آيندهاي در شدن جهاني فرايندهاي كه است اين واقعيت
و چندان هم قابل پيش بيني نيست كرد خواهد رو و زير را منطقه اين بر حاكم اجتماعي و سياسي روابط كل

كه از داخل اين اقيانوس خروشان جهاني شدن چه نتايجي حاصل خواهد شد.

(بيت كوين) قدرت اقتصادي بانك ها  و فراگير شدن پول جهاني توسعه با خصوص به كه بود مطمئن ميتوان
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متزلزل خواهد شد. سازمان هاي فزاينده اي  به نحو  و قلمرو دولت ملي  ريخت خواهد فرو نيز دولتها و
و در نتيجه ملت هايي از اين فرايند جهاني يافت خواهند بيشتري اهميت بينالمللي و منطقهاي و پروفشنال
شدن بيشتر نفع خواهند برد كه بتوانند با روش هاي دموكراتيك خودشان را اداره كنند. احيانًا زبان فارسي
و خواه ناخواه زبان انگليسي جايگزين زبان فارسي به  كند بازي را منطقهاي زبان نقش بود نخواهد قادر ديگر
عنوان زبان بين االقوامي منطقه اي عمل خواهد كرد. خالصه اينكه، شكل بخشيدن به اتحاد دموكراتيك اقوام
و در اين زمينه اگر ايران  مييابد بيشتري اهميت روز به روز آينده دهههاي در ايران فرهنگ يا ايران فالت
بتواند گوي سبقت را در روند هاي دموكراتيك از ديگر همسايگان بربايد، يا به بيان صحيح تر، بتواند الگو هاي
و آموزش بدهد، موفقيت روند تشكيل اتحاديه اقوام ايراني  كند منتقل نيز اقوام اين به را دموكراتيك رفتارهاي

تضمين خواهد شد.

از واكنش هاي اوليه تا آخرين نتيجه
بن بست  روي به رو درست كه بود مانده ارديبهشت ۷ هنوز چند دقيقه اي به ساعت ۶ بعد از ظهر يكشنبه
و مقابل پارك هنرمندان از تاكسي پياده شدم. به همين خاطر چند دقيقه اي در  شهر ايران خيابان در نيكوشهر،
و رأس ساعت ۶ دكمه زنگ واحد ۸ ساختمان آجري ته بن بست نيكوشهر را فشار زدم پرسه هنرمندان پارك
و مفصل ران خراب تر گز كردم. در چوب آپارتمان باز خراب سينه اين با را ساختمان طبقه ۴ و پله هاي دادم
بود. از تابلو كوچك كنار در فهميدم كه شوراي مركزي حزب پان ايرانيست ايران، در واقع در دفتر نمايندگي
و من به  برخاستند جا از همه كردم معرفي را خودم و شدم كه وارد ميشود. تشكيل بيمهاي سازمان يك

. . التماس و درخواست افتادم كه: خواهش مي كنم بفرمائيد.

و آقاي اسكندري است، به من خوش  جلسه رئيس دريافتم بعدًا كه هيكلي درشت مرد نشستيم همه وقتي
و از اين بابت كه آقاي شده دعوت من از كيخسروي آقاي توصيه و سفارش به بنا كه داد توضيح و گفت آمد
و در جلسه حضور شده دعوت اضطراري نشست يك به مركز وكالي كانون سوي از اينكه دليل به كيخسروي
دريافتم، جلسه در كه بود آنجا من و داد ادامه خود كار به جلسه و كردم تشكر هم من كرد. خواهي عذر ندارد
و پاسخ در مورد مسائل سياسي روز است كه برگزاري آن در حوزه هاي حزبي ايراني پرسش جلسه يك واقع
و اعضاي حزب مينشينند صدر در حزب تئوريسينهاي يا رهبران نشستها، جور اين در است. معمول
مي دهد. نمونه كالسيك اين جلسات، پاسخ پرسشها اين به نيز رهبري و ميكند مطرح را خود سؤالهاي
و پاسخ هاي ميشد برگزار تهران در كه بود اسالمي انقالب از بعد توده حزب پاسخ و پرسش نشتهاي
و هرگز در چنين بيايد بدم جلسات اين از من كه است بديهي ميشد. منتشر جزواتي در بعدًا كيانوري آقاي
جلساتي شركت نكنم. حتي اگر كسي اين طور من را مخاطب قرار بدهد، يعني فرض را بر اين بگذار كه من
و حتمًا حالش را خواهم  ميآيد بدم او از ميدهم، ارايه را سؤالها درست و قاطع پاسخهاي و هستم كل عقل
گرفت. به خاطر دارم كه روزي در زندان قزل حصار نوجواني كه به اتهام هواداري از يك سازمان سياسي
و انتظار داشت كه به عنوان يك كادر باال  كرد سؤالي من از بود، افتاده زندان به بودم هوادارش هم من كه
و تحليل قانع كننده اي ارايه دهم. بدانم را سؤالش جواب بودم، مسنتر او از من كه دليل اين به احتماًال رتبهتر،
به او گفتم اگر مغز خودت را براي تحليل شرايط به كار نگيري، ديگر هرگز با تو حتي صحبت هم نخواهم
كرد. از آن پس هرگز ديگر چنان سؤال هايي نپرسيد. با چنين سوابقي به محض اينكه ديدم جلسه حزبي يك 
و حضور من براي معرفي قواعد دستورنامه رابرت، دارد  من از دعوت رغم به و است، پاسخ و پرسش جلسه
و از اتاق بيرون زدن جلو رفتم. اما گويا برخاستن مرز تا و شد گرفته حالم ميدهد، ادامه خود مهوع كار به
بي تأثير نبوده است. چون توانستم خودم را سرزنش كنم خودكنترلي مهارتهاي ارتقاي براي من تمرينهاي

و بيش از يك ساعت چنين نشستي را تحمل تاب بياورم.

نقش شخص در تاريخ
نحوه نخستين حضور من در نشست عصر روز يكشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ در شوراي مركزي حزب  نظرم به
- يا به بيان كادرها جنبش آتي شكست يا موفقيت در ميتوانست رابرت دستورنامه معرفي براي پانايرانيست
- در تقويت يا تضعيف حنبش كادرها مؤثر باشد. بنا بر اين، آن نشست بعد از ظهر روز يكشنبه صحيحتر
مي خواهم روي خاطرات روزنامه اين از قسمت اين در و كادرهاست جنبش مسير در مهم و مؤثر نقطه يك
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همان نقطه تأمل كنم و نقش داود حسيني را در آن نقطه مورد بررسي قرار بدهم.

مي  كردم ساعت ۶ جلسه به حضور من براي معرفي قواعد دستورنامه  تصور آنكه رغم به گفتم، كه همانطور
رابرت اختصاص يافته است، بعد از آنكه دريافتم جلسه بدون اينكه تكليف من را مشخص كند به كار خود
و پاسخ، به ويژه از نوع حزب  پرسش جلسات به نسبت گذشته، اين از شدم. ناراحت بسيار ميدهد، ادامه
و بخواهم عذر گروه از و برخيزم جا از محترمانه كه بود محتمل بسيار دليل همين به بودم. متنفر آن تودهاي
و وقتي نوبتي هيچ اگر حتي جلسه، آخر تا گرفتم تصميم برعكس، و نكردم، را كار اين اما كنم. ترك را جلسه

براي معرفي دستورنامه رابرت به من ندهند در جلسه باقي بمانم. چرا اين تصميم را گرفتم؟

بازگشت به گذشته
خرداد  در كه آن نشست نخستين است. شده خود حيات سال سومين وارد پارلماني عرف همانديشي كارگاه
و آقاي عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران كه در كنفرانس شد سال ۱۳۹۱برگزار
۹۲ بود كه با معرفي اعضاي گروه  سال بين المللي كار شركت كرده بود نتوانست در آن حضور يابد. به نظرم در
كردهام، قواعد دستورنامه رابرت را به گروهي از ثبت را را آن خاطرات كه نشستهايي طي من همانديشي
و فرهنگي معرفي كردم. آقاي كيخسروي نيز چند نفر از وكالي عضو هيأت مديره دانشگاهي شخصيتهاي
و از جمله فردي به نام عيسي اميني را معرفي كرد. من بعد از كلي تالش بآلخره موفق مركز وكالي كانون
شدم با اين فرد در دبيرخانه كانون وكالي مركز مالقات كنم. اما او من را پذيرش اتاق رئيس هيأت مديره
و گفت چند دقيقه اي اينجا بشين تا كار من تمام شود. نشان به همان نشاني نزديك  كرد راهنمايي وكال كانون
و بعد از آن همه تحمل، به منشي رئيس هيأت مديره كانون وكال گفتم نشستم اتاق آن در نيم و ساعت يك
و نيامدن انتظار نيم و ساعت يك از بعد بگوييد ايشان به و كنيد خواهي عذر اميني عيسي آقاي از من قول از
و او نيز فورًا داد اطالع اميني عيسي به را قضيه سريع منشي افتادم. راه خروجي در طرف به و رفتم بنده ايشان
- به طوالني مدت اين گذاشتن انتظار در كه بدهم توضيح برايش كردم سعي و بودم عصباني واقعًا من اما آمد
- چندان درست نبود. ميشنفتيد گل و ميگفتيد و گل وكال كانون رئيس با مجاور اتاق در وقتي خصوص
مي كردم بر عصبانيت خود غلبه كنم به صورت سعي حاليكه در من و كرد خواهي عذر البته هم اميني عيسي
خالصه دستورنامه رابرت را به عيسي اميني معرفي كردم و بعد از خداحافظي دوستانه از كانون خارج شدم.

مي شدم تصميم گرفتم در مورد اين برخورد عيسي اميني  خارج وكال كانون ساختمان از وقتي همه، اين با
مي كردم مسؤل رفتار نادرست آقاي عيسي اميني آقاي فكر چون چرا؟ نكنم. گاليهاي كيخسروي آقاي به
كيخسروي نيست. در نتيجه، نبايد با طرح چنين گاليه هايي سبب شوم كه افرادي مثل كيخسروي دوستان
خود را براي معرفي دستورنامه رابرت معرفي نكنند. به همين خاطر من مدت ها در مورد واكنش عيسي اميني 
و من به نرمي زبان به گاليه باز كردم. اما در كمال تعجب  شد مطرح موضوع اين كه روز يك تا كردم سكوت
و من را متهم كرد. خيلي تعجب كردم. اما استدالل او پريد صحنه وسط به قاضي عنوان به كيخسروي آقاي
مي زنم كه در برخورد با عيسي حدس من دليل همين به و ميشويد عصباني زود كلي طور به شما كه بود اين

اميني هم شما زود عصباني شديد در حاليكه نبايد عصاني مي شديد.

نتيجه معرفي ها
و دانشگاهي كه افرادي مثل دكتر  فرهنگي شخصيتهاي به رابرت دستورنامه معرفي براي پيش سال سه من
مي كنم به خودم فكر زحمت همه آن به كه حاال كشيدم. زحمت خيلي بودند كرده معرفي ديگران و معين
و هستند كه امكان بودند افرادي آنان تمام تقريبًا بودي! احمق چقدر - حتي و - ساده چقدر پسر ميگويم:
و قواعد رابرت را ياد بگيرند. البته، خيلي بنشينند كالس يك در روز آن حسيني داود مثل كسي برابر در ندارد
و نه حوصله فرصت نه آنان اما داشتند، تأكيد قواعد اين يادگيري ضرورت بر خيلي ميكردند، تشويق را من
و حوصله پيدا هم نخواهند كرد. به هر حال، ظرفيت اين نظرم به و ندارند را قواعد آن يادگيري ظرفيت ونه
عيسي اميني هم يكي از آن افراد بود كه معرفي دستورنامه رابرت به او هيچ اثر عملي اي در پي نداشت. اما
و يكي از داليلي كه تصميم گرفتم تا بدون هيچ اعتراضي  شكست. را دلم كيخسروي آقاي ناعادالنه قضاوت
و هيچ اعتراضي هم نكنم همين بود كه به بشينم ايرانيست پان حزب مركزي شوراي پاسخ و پرسش آخر تا
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كيخسروي بگويم دوستان شما با من چنين رفتاري كردند، اما من حتي لب به گاليه هم باز نكردم.

از تصميم تا اجرا
اينكه فردي تصميم درستي بگيرد يك چيز است، اما اينكه بتواند تصميم درست خود را به درستي اجرا كند، 
مي كنند.  بيان را متمايز مفاهيم همين مديريتي اصطالح دو عنوان به اثربخشي و كارآمدي است. ديگري چيز
مي زدم. تازه آنها زير راحت، خيلي يا كنم اجرا را آنها نميتوانستم اما ميگرفتم زيادي تصميمهاي قبًال من
بعد از تمرين هاي حدود سه ساله براي ارتقاء قدرت اراده خودم به منظور ترك سيگار بود كه به صورتي
بسيار ملموس متوجه شدم قدرت اراده ام تا چه ميزان فوق العاده اي ارتقا يافته است. به عنوان يك نمونه جالب، 
آي آر از مفصل رانم به يك راديولوژي مراجعه كرده بودم،  ام تصويربرداري براي كه پيش ماه چند همين
متوجه شدم تا چه حد قدرت اراده ام تقويت شده است: درست قبل از اينكه روي تخت روان دستگاه ام آي
و از دكتر اجازه خواستم به من فرصت بدهد به دستشويي بروم. اما دكتر  كردم ادار احساس شوم دراز آر
و ترك مطب روي تخت روان دراز كشيدم جنجال و جار جاي به من ولي كرد. باري اهانت بسيار برخورد
۵۰ دقيقه پايم را هيچ تكان ندهم. آن هم پايي را كه اتفاقًا به دليل بيماري قادر نبودم حدود گرفتم تصميم و
ميپيچيدم، اما خود به درد از واقعي معناي به و بود گرفته را وجودم سراسر درد بخوبانم. افقي صورت به
مي دانم اين اراده قوي چيزي نيست خودم البته بدهم. تكان را پايم نه و برنم حرفي نه و كنم تحمل توانستم
مي دانم وقتي تصميمي روزها اين اين، بر بنا اراده. تقويت براي تمرين و آگاهانه تالش سالها حاصل جز

مي توانم آن را اجرا كنم و تصميم به نشستن در جلسه پرسش و پاسخ را هم به خوبي اجرا كردم. بگيرم

تأثير روند پرسش و پاسخ
و پاسخ بشينم، ديدم بهترين  پرسش جلسه پايان تا اعتراضي هيچ بدون و آدم بچه مثل گرفتم تصميم وقتي
و همين تصميم بياورم. دست به جديدي نكات تا كنم توجه پاسخها و سؤالها به دقت با كه است اين كار

سبب شد به نكات جديدي هم دست پيدا كنم.

مي دهد به احتمال زياد كسي  پاسخ پرسشها به كه كسي زدم حدس پاسخ و پرسش اوليه دقايق همان در
و توانمندي هاي او خيلي برايم تعريف منش از كيخسروي آقاي كه كالشي حجت نام به جواني جز نيست
و گفته بود كه گويا او رهبر حزب است. آقاي كيخسروي خيلي دوست داشت كه آقاي كالشي با بود كرده
كم ترين پاسخي به ايميل هاي اما كردم ارسال ايشان براي زيادي متون من شود. آشنا رابرت دستورنامه قواعد
سابقه  اي باز هم چنين وجود با گفتم. كيخسروي به را خودم به كالشي برخورد روش اين من و نداد من
و ببينم كنم توجه حزب شوراي اعضاي سؤال به جوان رهبر اين پاسخهاي به بيطرفانه نحو به گرفتم تصميم

آيا اين جوان شايستگي هاي رهبري را دارد يا نه؟

مي شد  خوب چه ميكردم آرزو هميشه ميليبند، ديويد و اد مثل جواني رهبران با آشنايي و اينترنت بركت به
و دمكراتيك، اعضاي جوان اما با شايسته نحو به ميتوانستند كه ميرسيدند مرحلهاي به نيز ما احزاب اگر
و رهبران قديمي نيز خانه حزب را به نفع جوانان ترك كنند انتخاب حزب رهبر عنوان به را خود استعداد
مي كردند. چون اگر زمينه براي چرخش قدرت رهبري در يك تشكيالت به وجود نيايد، هيچ جواني قادر

نيست يك رهبر توانمند سالمند را شكست بدهد و ناچار دست به كودتا يا جنگ بايد بزند.

و مشاهده است سبب شد تا به جاي برخورد  تجربه دههها حاصل كه رويكردها در تغيير همين نظرم به
بي طرفانه در صورت به و بدهم گوش او پاسخهاي به كنجكاوي با جوان، رهبر يك با دفعي و واكنشي
و پاسخ بود كه دريافتم آقاي كالشي جواني است با پرسش اين پايان در كنم. داوري او تحليلهاي مورد
و سياستمداري كم سليمالنفس شخصيتي و روش، بسيار ذهني با و رهبري و سياست امر در قوي استعدادهاي
و اگر او قواعد دستورنامه باشيم خوب خيلي همكار دو و رفيق دو ميتوانيم ما بله، توانمند. اما سال و سن
و اين قواعد نه فقط در حزب پان شد خواهد برابر صدها رهبري امر در توانمنديهايش بگيرد، ياد را رابرت

ايرانيست بلكه به مرور در سراسر ايران ريشه خواهد دواند.
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محتوي پرسش و پاسخ هاي حزبي
تا آنجا كه به خاطر دارم يك نفر از اعضاي حاضر در مورد تأثير سياست هاي دولت روحاني در خصوص 
و نفر بعدي نيز در مورد نقش پيروزي محتمل عبداهللا عبداهللا در آينده  كرد سؤال اقتصاد بر نقدي يارانههاي
و باز تا آنجا كه به خاطر دارم، آقاي كالشي در پاسخ تحليلي به همين دو سؤال بود افغانستان. و ايران روابط
و به اين ترتيب به حدود ساعت ۷ رسيديم. آيا تحليل او ويژگي هاي مهمي كرد صحبت ساعت يك حدود كه

داشت كه من بتوانم بعد از گذشت سه روز آن ويژگي ها را به خاطر بياورم؟

مي آورم نمي توانم نكته خاصي از سخنان وي را به خاطر بياورم. البته، در خصوص روش  فشار ذهنم به هرچه
اسكان دادن افعان ها در ايران از طرحي صحبت كرد كه به نظرم غيرعملي آمد. از همه مهم تر، طوري از رفتار
مي كرد كه گويا قرار است دولت جمهوري اسالمي به مثابه يك حزب پان ايرانيست عملي  انتقاد حكومت
مي كند كه با ذائقه مردم ارسال را ديني متون و قرآن همسايه كشور فالن در چرا اينكه نميكند. كه ميكرد

مثًال شاهكارهاي ادب فارسي را به جاي متنون ديني ارسال نمي كند. چرا و نميآيد خوش

رونامه امروز به خصوص اين است كه نشان دهم نقش فرد در سرنوشت نگارش از هدفم كنم تأكيد بايد
و زمان خاص هر نوع رفتار داود حسيني كه به عنوان معرف ساعت آن در ميكنم فكر و چيست؟ جمعي
و همين پيامدهاي باشد. داشته متفاوتي پيامدهاي ميتوانست بود شده دعوت جمع آن به رابرت دستورنامه
و سازمان يا يك ملت را موفق كند يا به گروه يك فرد، يك ميتواند جمع در كه است بد يا خوب متفاوت
و تحليل هاي آقاي كالشي برخورد انتقادي كنم. به جنبه هاي صحبتها با ميتوانستم من بكشاند. شكست
مي كرد حواسم جمع بود كه براي چه صحبت او كه مدتي تمام در اما بپردازم. او تحليل و سخنراني ضعيف
و آيا هدف راهبردي من آشنا ساختن مردم وطنم با ميطلبم؟ چه حضور اين از و شدهام؟ حاضر جمع آن در
و آقاي هدف مشخص من اين نيست كه اعضاي شوراي مركزي حزب پان نيست؟ رابرت دستورنامه قواعد
ايرانيست با اين قواعد آشنا شوند تا خرد جمعي به شكل بهتري در اين جمع تبلور بيابد؟ تا روابط انساني
و دموكراتيك تر  انسانيتر منصفانهتر، عادالنهتر، دارند، باور آن به كه عقايدي از نظر صرف مجموعه، اين درون
و چرا بر عكس كنم؟ توجه كالشي آقاي تحليلهاي ضعيت جنبههاي روي بايد چرا صورت اين در شود؟
يك و ايران يك ساختن راستاي در بتوانيم تا كنم كشف را او توانمنديهاي و شخصيت مثبت جنبه نبايد
و دموكراتيك تر با هم همكاري كنيم؟ وقتي با چنين رويكردي به صحنه نگاه كردم ديدم گويا انسانيتر جامعه
بودم، يعني تالش براي ساختن يك اتحاديه دموكراتيك از رسيده آن به پيش مدتها از خودم من كه را آنچه
و از ميان تحليل ها ميخواهد. پانايرانيست حزب البد كه باشد چيزي همان ميتواند بيش و كم ايراني، اقوام
و آقاي اسكندري دريافتم كه گويا برنامه حزبي اين حزب نيست به احتمال بسيار كالشي آقاي صحبتهاي و
زياد چيزي جز اين نمي تواند باشد. به اين ترتيب وقتي عقربه هاي ساعت ديواري باالي سرم ساعت ۷ را
و پاسخ به پايان خود رسيده بود من هم به اين نتيجه رسيدم كه اگر قرار شد  پرسش جلسه و ميداد نشان
قواعد دستورنامه رابرت را در اين نشست مطرح كنم بهتر است حتمًا با تكيه بر اينكه من هم در آرمان هاي
و به نظرم همين برخورد  كردم هم را كار همين و كنم شروع را خود نطق هستم شريك و سهيم گروه اين

تأثير بسيار مثبتي هم بر جا گذاشت.

نتيجه كار
و پاسخ آقاي اسكندري كه رياست جلسه را بر عهده داشت در مورد  پرسش اتمام از بعد گفتم، كه همانطور
و از من خواست تا سخنراني خود را شروع كنم. كرد صبحت جلسات اداره قواعد و كيخسروي آقاي و من
بي طرفي به و عالقه و كنجكاوي با بودم، نرفته در كوره از بودم، نكرده پيشداوري كه بودم خوشحال خيلي
و صحبتم را نيز با همين رسيدهام همدالنه جمعبندي يك به اكنون و بودم كرده توجه كالشي آقاي پاسخهاي
مي خواهم تا به من فرصت بدهيد اعالم كنم اگر آرمان هاي حزب اجازه شما از ابتدا در كردم: شروع موضوع
پان ايرانيست اين است كه روزي تمام اقوام ايراني اتحادي دموكراتيك در منطقه ايجاد كنند من هم در اين
و با توجه به صداقتي كه در عقايدم داشتم، بحث خودم را دنبال  ترتيب، اين به و . . هستم. سهيم شما آرمان
و از همين ميخوريم؟ شكست مدام خود آرمانهاي به رسيدن در ما چرا كه پرداختم سؤال اين به و كردم

سؤال بود كه به معرفي دستورنامه رابرت رسيدم.
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ارزيابي نطق
ايرانياني قرار داشته است كه به آمريكا  بديهي است كه دستورنامه رابرت از سال ۱۸۷۶ در دسترس تمام 
و تحصيل بوده اند. به گفته شادروان احمد شايگان،  زندگي مشغول كشور آن در سال ساليان و كردهاند سفر
و حتي بودند آشنا انقالب از قبل سالها از كتاب اين با ايراني دانشجويان كنفدراسيون عضو دانشجويان
و بعضي ديگر از اعضاي نهضت آزادي از ساليان قبل از انقالب با دستورنامه اسدي بني دكتر مثل افرادي
- متوجه نشدند؟ از اين ميكنم تصور من كه آنطور - را كتاب اين اهميت چرا اما داشتند. آشنايي رابرت
و در دسترس همه قرار دارد، شده ترجمه هم فارسي به رابرت دستورنامه كه حاال، همين كنيم فرض گذشته،
فردي مانند دكتر بني اسدي تصميم بگيرد كه براي ترويج اين قواعد به طور جدي تالش كند؟ آيا نتيجه كارش

با نتيجه كار من يكي از آب درخواهد آمد؟ 

مي بينم حتي موقعيت من هم يك موقعيت  ميكنم توجه بيشتر هرچه اما نيست. خودستايي قصدم حقيقتًا
مي بايست ماهانه حدود سه ميليون و بودم نكرده تهيه خودم از كار دفتر يك و خانه يك اگر است: استثنائي
يك و منزل بپردازم، اگر زنم كار نمي كرد، اگر تك فرزند نبودم، اگر مسؤليت نگه داري از دفتر اجاره هزينه
و اگر امروز بودم نكرده مطبوعات كار سالها اگر بود، گردنم بر بيمار و ناتوان و پير سالمند پدر و مادر
مي گيرد نمي گذشت، اگر زبان انگليسي بلد نبودم، را وقتم از دقايقي فقط كه سايت چند اداره طريق از اموراتم
اگر در دانشگاه ملي با دكتر شعباني آشنا نمي شدم، اگر در نوجواني به تور سعيد وزيري بر نمي خوردم كه من
و هر اگر ديگري كه مطرح  نميرفتيم، كوير دور سفر به سالها همان در اگر كرد، آشنا جديد دنياهاي با را
مي توانست سرنوشت من را چنان تغيير دهد كه امروز در شرايطي قرار بگيرم كه نتوانم به دستورنامه كنم،
جالبتر، اگر غده هاي همه از و بپردازم. ميپردازم آن به امروز كه كيفيتي چنين با نتوانم يا و بپردازم رابرت
اينجا به  يا  اصًال شكل نمي گرفت،  يا كادرها حنبش يقينًا و قطعًا ميآمدند، در آب از بدخيم رانم مفصل
تك تك كساني و نيست محتوم معنايي، هيچ تحت و هرگز نيز جنبش اين آينده ترتيب، همين به و نميرسيد
و مانند يكي جمله از و كنند ايفا نقش جنبش اين آينده سرنوشت در ميتوانند شدهاند درگير آن در اكنون كه

از آنان،  اينجانب داود حسيني.

قول براي تداوم همكاري
هرچند به نظر خودم تقريبًا تمام نكاتي كه در نطق خود مطرح كردم براي حاضران تازگي داشت، اما براي 
و  رابرت، دستورنامه معرفي در من ايرانيست پان نطق در باشند، خوانده را خاطرات روزنامه اين كه كساني
مي آورم، نكته اي كه براي خودم جديد باشد مطرح نشد: از تجريه هاي خودم در خاطر به اكنون كه آنجا تا
و در كردم، معرفي را كتاب بعد رسيدم، رابرت دستورنامه به و كردم شروع انجمنها براي نشريه انتشار امر
مرحله بعد، محتواي كتاب را تشريح كردم تا نشان دهم كه محتواي كتاب در واقع تشريح قواعدي است كه
پايان هم تفاوت نوبت دادن با صحن دادن را تشريح كردم تا نشان دهم در مجامع  در و است. بشريت محصول
مي كند. عمل استبدادي ناخواسته نيز دموكراتيك مجمع يك ريئس رفتار حتي قواعدي، چنين نبود دليل به ما

و قبل از همه، رهبر جوان حزب كف زدند. بعد چند پرسش مطرح شد كه به نظر همه من نطق خاتمه از بعد
يكشنبه  ي هفته آينده براي بررسي بيشتر روش شد قرار نيز پايان در و دادم آنها به خوبي پاسخهاي خودم

معرفي و آموزش قواعد دستورنامه رابرت در نشست حزب پان ايرانيست شركت كنم.

به نظر خودم اين نشست آنقدر موفقيت آميز بود كه زير باران بهاري از خانه هنرمندان تا دفتر قدم زنان پياده 
آمدم تا لذت اين موفقيت را با تك تك سلول هايم احساس كنم. 

موفقيت بعدي
و پرسيد جلسه چطور بود. مدت نسبتًا طوالني با هم تلفني  زد زنگ كيخسروي آرش كه بود ۹ حدود ساعت
صحبت كرديم. محور صحبت هاي ما مضمون برنامه حزب پان ايرانيست بود. آقاي كيخسروي هم با چشم 
مي گفتم حزب آنان هم همين چشم انداز را  و بود موافق ايراني اقوام دموكراتيك ائتالف ايجاد براي من انداز
و شايد يكشنبه هاي ديگر در نشست هاي حزب ديگر يكشنبه شد قرار كه دادم توضيح او براي ميكنند. دنبال
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و آن را به اجرا درآوريم. در اينجا بود كنيم برنامهريزي رابرت دستورنامه قواعد آموزش براي تا كنم شركت
و طي بنويسد مركز وكالي كانون مديره هيأت به نامهاي دارد تصميم داد اطالع من به كيخسروي آرش كه
آن از آنان بخواهد تا اجازه دهند كه من دستورنامه رابرت را در نشست هيأت مديره كانون هم معرفي كنم.

نكتْه اعتماد بيشتر آقاي كيخسروي  اما داد. ارتقا را آن و كرد صحبت بيشتر ايده اين مورد در ميشود حتمًا
دارم، حضور كيخسروي در كادر وكيالن اطمينان است. قواعد اين آموزش و معرفي براي من توانمندي در
سبب شد تا به خصوص او كه در نخستين كالس هاي نخستين كارگاه من حضور داشت، دريابد كه به عنوان
يك مربي دستورنامه رابرت تا چه ميزان روش كارم ارتقا يافته است. بدون ترديد اگر اطمينان او به موفقيت 
مي كرد.  تقبل را نامهاي چنين نوشتن خطر نميكنم گمان نبود، رابرت دستورنامه آموزش و معرفي امر در من
مي شود گفت كه موفقيت هاي شخصي من در استخراج نكات آموختني از كارگاه ها سبب ارتقاء نتيجه در
و بسط جهت در و كادرها دفتر در كه ميشود و شده انجمنهايي كيفيت ارتقا سبب نتيجه در و كارگاهها

ترويج قواعد دموكراسي در كشور ايجاد مي شوند.
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۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ شنبه
و ششمين اجالس كادر وكيالن كه ظهر روز  شد برگزار چهارشنبه عصر كه دوستان كادر اجالس هشتيمن
از نظر كيفي بود. آوازه و هم  كمي نظر از هم كادرها، جنبش شتابان رشد از حاكي شد، برگزار پنجشنبه
در دولت،  اقتصادي كميسيون و اسالمي شوراي مجلس پژوهشهاي مركز بر عالوه رابرت، دستورنامه
و آقاي حالج، كه يكي از بهترين كادرهاي جنبش كادرهاست، است شده انداز طنين نيز ناجا «اطالعات»
و كيفيت ميكند اداره رابرت دستورنامه اساس بر را جلسه ناجا، اطالعات كاركنان به مقررات آموزش هنگام
مي شود كه كاركنان اطالعات ناجا نسبت به منشأ اين روش مديريت جلسات عالي آنچنان جلسه اين اداره
و يك نسخه از جزوه ۸ صفحه اي «معرفي ميكند معرفي آنان به را اصلي منبع نيز حالج آقاي و ميكنند سؤال
مي دهد. بر اساس آنچه كه آقاي حالج روايت كرد، آنان نيز به اين روش بسيار آنان به را مفهومي» دستگاه
و يا براي دستگيري روش اين يادگيري براي يا بيايند: من سراغ به نزديك آينده در شايد و ميشوند عالقمند

مربي اين روش!

شناسايي عرصه هاي جديد براي ترويج دستورنامه 
و «وكيالن» تبلور  «دوستان» كادرهاي اجالس دو برگزاري جريان در كه كمي و كيفي پيشرفتهاي بر عالوه
۹۵ و در حدود سن كهولت دليل به سهشنبه روز كه عمويم زن ترحيم و تشييع مراسم در شركت براي يافت،
و عرصه هاي مناسبي براي ترويج دستورنامه رابرت در اين شهر رفتم ورامين به دوبار رفت، دنيا از سالگي
- روستايي كه شب عروسي است داودآباد روستاي شوراي رئيس نزديكم اقوام از يكي فرزند كردم: شناسايي
- روستايي كه دمزآباد دهدار عنوان به دوستانم، و اقوام از ديگر يكي پسر و - آمدم دنيا به آن در خالهام
- انتخاب شده است. به عالوه، داماد پدر همين جوان دهدار، در فرمانداري ورامين گذشت آنجا در كودكيام
و روستاي منطقه ارتباط كاري دارد. از شهر شوراهاي تمام با سمت، اين اعتبار به كه دارد سمتي قرچك يا
است، به عنوان بزرگ انجمن فاميل افراد شخصيتترين با از يكي كه جوان، دهدار همين پدر مهمتر، اين
و همسرش ميكند خدمت شده، تشكيل گروه ۴۰ حدود تهران، كه از جنوب منطقه معتادان خانوادهاهاي
به تمام وقتشان را صرف خدمت  ۷۰ عمر خود،  دهه در شوهر و زن و گروههاست اين معنوي مادر نيز

خانواده هاي معتادان مي كنند.

از آنجا كه انجمن گمنامان كه به نظرم بر بستري از تجربه هاي انجمن سازي در آمريكا شكل گرفته، يكي از 
مي شد حدود ۶۰۰ هزار عضو دارد، توجه به تجربه هاي  گفته زماني كه است ايران انجمنهاي موفقترين
ايده جواب اين  اگر  و  صورت، اين در است. ضروري بسيار آنها از درسآموزي و ما براي انجمن اين
بدهد، فرزند يكي ديگر از اقوام فاميل ما كه در پيشوا ساكن است، نقش رهبري انجمن گمنام در سراسر
و  شوراها ترتيب، اين به است. كرده معتادان به خدمت صرف را عمرش از دهههايي و ميكند ايفا را منطقه
و انجمن هاي خانواده هاي معتادان سه عرصه اي هستند كه براي ترويج دستورنامه رابرت گمنام انجمنهاي
و بر ميشوند، اداره عالي خيلي گمنامان انجمنهاي البته، گرفتهاند. قرار من توجه مورد آنها اعضاي ميان در
تجربه هاي قانون عرفي پارلماني آمريكا بنا شده اند، اما اعضاي اين انجمن ها با دستورنامه رابرت آشنا نيستند
و كمك به آنان براي ساختن انجمن هاي ديگري با  قواعد اين ترويج سبب قواعد اين به آنان ساختن آشنا و

هدف هاي ديگر نيز خواهد شد.

گام هاي اوليه به سوي اتحاديه دموكراتيك اقوام ايراني
و بلند پروازانه ترين ايده ي اين روز ها نيز اينكه، اگر ما در بلندمدت بايد دنبال ايجاد اتحاديه دموكراتيك اقوام
و به طور كلي قواعد بازي رابرت دستورنامه تا بكوشيم حاال همين از بايد باشيم، ديگري) اسم هر (يا ايراني
- ترويج شود. به نظرم شوند اتحاديه اين عضو آينده در است قرار كه - نيز همسايه كشورهاي در دموكراسي
و در آينده اين كار را خواهم كرد مطرح پانايرانيست حزب دوستداران و جوانان با را ايده اين ميتوان فعًال

كرد. رونامه خاطرات امروز به اين نكات كه به صورت اجمالي مطرح شد مي پردازد:

در توصيف يك كادر واقعي
و از تالش هايش براي  خودش از حتمًا داشتيم كه مشتركي نشستهاي نخستين همان در خندان عيسي آقاي
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و راه اندازي كاروان سيار كتابفروشي با عنوان «قاصدك» صحبت كشور تخصصي مطبوعات مجتمع تأسيس
- آن توضيح ها توجه من را نسبت به توانمندي هاي نيست روشن خودم براي هنوز كه داليلي به - اما كرد
۴، يعني ۲ ساعت زودتر از زمان بالقوه عظيم آقاي خندان جلب نكرد. اما روز چهارشنبه كه حدود ساعت
مقرر براي دعوت به دستور اجالس كادر دوستان به دفتر آمد، فرصت تازه اي بود تا من با دقت بيشتري به 
و تازه آنجا بود كه دريافتم اين فرد، بر خالف ظواهر رفتارش  كنم توجه خندان آقاي خاطرات و صحبتها
- كه بر اساس مؤلفه هاي تئوري مديريتي ايزاك آديزيس، بيشتر يك مدير با سبك سازمانده يا نظم دهنده
- يك كارآفرين با ايده هاي بزرگ هم هست. مجتمع مطبوعات تخصصي كشور، هنگامي كه فعاليت ميرسد
و به همين دليل، آن بودم تخصصي نشريه چندين انتشار مشغول من زمان همان در و كرد، شروع را خود
و در نتيجه با دقت رفتار آن مؤسسه را دورا دور زير نظر داشتم، ميكردم تلقي خود مؤسسه رقيب را مجتمع
و ارشاد اسالمي است فرهنگ وزارت به متعلق كلي طور به ميكردم تصور من كه بود گسترده و بزرگ چنان
و گستردگي اي بزرگي رغم به مجتمع، اين كه بودم مطمئن داشتم، دولتي بوروكراسي از كه شناختي دليل به و
كه در همان نخستين دوران حيات خود كسب كرد، براي مؤسسه كوچك ما رقيبي محسوب نمي شود. اما
و بنيان گذار آن مجتمع كسي نبوده است جز جناب آقاي عيسي خندان  مبتكر كه ميشوم متوجه روزها اين
مي كنيم. عصر روز چهارشنبه آقاي تالش مشترك هدف يك براي و هستيم دوست هم با اندازه اين حاال كه
و توسعه مجتمع مطبوعات تخصصي كشور برايم تأسيس براي خود تالشهاي از زيادي خاطرات خندان
و در جريان همين نقل خاطرات بود كه به اشاره گفت در جريان اجراي آن طرح متحمل چنان كرد تعريف
زيان هاي عظيمي شده است كه فقط افزايش قيمت ساختمان هاي آن مجموعه او را قادر ساخته تا از پس آن
و وام هاي خود را تصفيه كند. نتيجه گرفتم كه آن مجتمع با وام هاي زياد دولت تأسيس شده  برآيد خسارتها
و در نتيجه، پيش بيني من در مورد اينكه هر سازماني كه با چنين روشي تأسيس شود محكوم به شكست است

است درست از آب درآمد.

مي شد هرگز دنبال وام  سبب كه سياسيام سوابق تأثير تحت زياد، بسيار احتمال به من، خندان آقاي برخالف
آديزيس، ايزاك مديريتي آموزههاي تأثير تحت نيز و - داد نخواهند من به ميكردم فكر چون - نروم دولتي
و نوجواني كودكي دوران و بيايد دنيا به كودك يك مانند كه است موفق وقتي سازمان يك كه بودم باور اين بر
مي شود كه از بزرگي سازمانهاي تأسيس به منجر عمومًا دولتي، كالن وامهان دريافت اما كند. طي را خود
و به همين دارم نيز كادرها جنبش خصوص در را رويكرد همين من آمد. خواهند دنيا به مرده ابتدا همان
و ساير امكانات دولتي از دولت، در پي وام گرفتن تصور حتي بدون كه هستم اين دنبال صبوري با خاطر
و تربيت افراد توانمندي باشيم كه بتوانند اين قواعد را در جريان ساختن انجمن هاي پروفشنال به ساختن
و به همين خاطر، حتي هنگامي كه اعضاي شاخص سازمان معلمان (ابتدا به تشويق بدهند. آموزش ديگران
و پرورش در ميان بگذارند، بعدًا كه به آموزش وزارت ارشد مسؤالن با را قضيه كه بودند آن پي در من)
و آموزش وزارت آموزشي معاون كفاشيان آقاي گفتم و كردم مخالفت طرح اين با افتادم موضوع صرافت
مي تواند بكند؟ آيا جنبش كادرها چه كند كمك رابرت دستورنامه ترويج به بخواهد صادقانه اگر حتي پرورش
محتاج پول است؟ محتاج مكان است؟ يا محتاج كادرهاي ورزيده كه اين قواعد را به ديگران ياد بدهند؟ در
و نه به چيز ديگر. همين بحث هاي  داريم نياز تالش و زمان به ما ورزيده كادرهاي تربيت براي صورت، اين
من سبب شد كه آقايان شاخص سازمان معلمان نيز دريابند دشواري كار ايجاد فرهنگ دموكراتيك در ميان

سال ها و به مرور اين فرهنگ را جذب خواهند كرد.  گروه هاي كوچكي است كه فقط طي

و آقاي خندان طرحي براي ارايه به دوستان خوزستاني آماده سيدي آقاي كه داد رخ زماني اتفاق همين شبيه
و بر اساس آن يك سيمنار در سطح خوزستان براي معرفي اين كنند عرضه خوزستان استاندار به تا بودند كرده
اوًال سيمناري متشكل از افرادي با ساليق كه دليل اين به كردم. مخالفت هم ايده اين با من شود. برگزار قواعد
و با كوچكتر جمعهاي در بايد قواعد اين و نيست مناسب رابرت دستورنامه معرفي براي گوناگون نظرات و
عده زيادي از حاضران در سمينار بخواهند در اگر حتي ثانيًا شود، معرفي بيشتر مناسب و مشترك خصوصيات
كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت شركت كنند، در حال حاضر امكان پاسخ گويي به اين بازار بالفعل شده
را در حال حاضر نخواهيم داشت. هدف من از تحليل اين خاطرات اين است كه شايد اگر من، به هر دليل 
مي توانست به شكست اين جنبش  ميشدم، مرتكب را شهرياري يا خندان آقاي مثل افرادي مديريتي خطاهاي
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يك ۲۰ سال مديريت و آن را زمين گير كند. در حاليكه، اكنون، با درس آموزي از تجربه هاي بيش از بيانجامد
مي كنم اين تالش آديزيس، ايزاك مديريتي تئوري مكرر و عميق مطالعه با خصوص به و فرهنگي مؤسسه
و به بيايستد خودش پاي روي بنيانگذارنش، از مستقل بتواند تا برسانم خودش تكاملي مرحله به را جنبش

حركت ابدي خود به سوي عدالت در ايجاد توازن مستمر بين آزادي فرد و جامعه حركت كند.

قاصدك:  طرحي زيبا كه سقط شد
يكي ديگر از طرح هاي بلندپروازانه آقاي خندان طرح كاروان سيار كتاب است. وي تعدادي عكس از اين 
و  شدم خيره تاريخي عكسهاي آن جزء جزء در حسرت با طوالني دقايق كه كرد ارسال برايم را طرح
اين كاروان ها فناوري ساخت  انتقال  براي  داد كه  برايم توضيح  آقاي خندان  پاك كردم.  را  خيسي صورتم 
از يكي از كشورهاي اروپاي شرقي چه مصائبي را متحمل شده است. چگونه كارخانه اي براي ساخت اين 
براي  را  «قاصدك»  عنوان  وي  دفتر  در  جامعي  مسجد  مثل  و چطور شخصي  است. كرده ايجاد كاروانها
اين افتتاح  افتخاري در مراسم  با چه  و آقاي قالي باف شهردار وقت تهران  است كرده پيشنهاد كاروان اين
سرمايه  گذاري هاي عظيم تر، با عالمت منفي اين و عظيم تالشهاي اين تمام اما است. كرده شركت پروژه
و پروژه كاروان سيار كتاب كه قرار بود كتاب را ميشود يكن لم كان شهرداري حراستيهاي از يكي سر
به مناطق مختلف تهران هديه ببرد، فقط با همين تكان دادن سر به عالمت منفي براي هميشه بايگاني شد.
و از همان ابتداي كار. يعني  مديريتي و اقتصادي داليل به اما ميكردم. مخالفت طرحي چنين با هم من البته،
و شهرداري ارايه كنيم، من به داليل ارشاد وزارت به تا ميكرد پيشنهاد من به را طرح اين خندان آقاي اگر
مي دادم كه چنين طرحي محكوم به ورشكستگي است. به نظر من اين طرح هم مثل برخي توضيح اقتصادي
و دلنشين زيبا خيلي روشنفكري گروههاي براي و كاغذ روي كه بود كرباسچي زمان فرهنگي طرحهاي از
مي شدند. تبديل مخروبه يك به نقدينگي، از عظيمي حجم بلعيدن از بعد عمل، در اما ميرسيدند، نظر به
و صدا سر بدون كه بود تهران سطح در اطالعرساني كيوسكهاي راهاندازي طرح طرحها آن از نمونه يك
آب خوري هاي متعدد در زمان احمدي نژاد بود كه همه مخروبه شدند، يا طرح راهاندازي طرح يا شدند. جمع
مسجدك هاي فلزي در پارك ها در زمان قالي باف بود كه حاال به محل معاشقه جوانان يا بيتوته معتادان نصب
شده  اند. با اين همه، شكست مجتمع مطبوعات تخصصي يا كاروان كتاب قاصدك چيزي از ارزش هاي بدل
بي شك در موفقيت اين حنبش اين در وي مانند شايستهاي افراد حضور و نميكاهد خندان آقاي شخصيتي
جنبش تأثير تعيين كننده خواهند داشت. به همين خاطر، بعد از ديدن عكس هاي كاروان كتاب اين نامه را

براي آقاي خندان ارسال كردم:

جناب آقاي خندان
سالم

قبالً حتي خبري هم در اين مورد  كه متأسفترم بسيار و بودم نديده قبًال را عكسها اين كه متأسفم بسيار
نشيده بودم و بسيار بسيار متأسف شدم كه چنين طرحي با چنان دليلي متوقف شد.

روزي  خوشبيننم و اميدوار اما ميپرورانيد، سر در بزرگتري بسيار رؤياهاي روزها اين ميكنم فكر هرچند
به زودي اين طرح دوباره اجرايي شود. در اين باره حضوري صحبت خواهيم كرد.
به احترام آن همه اميد و كارآفريني كه در شما بوده و هست كاله از سر برمي دارم.

درود بر شما
قربانت. داود

دستاوردهاي اجالس هشتم كادر دوستان
هرچند گفتگوي طوالني با آقاي خندان درست پيش از برگزاري اجالس كادر معلمان بسيار مطبوع بود، اما 
البته، من با ظرافت سعي كردم  سبب شد تا جلسه بدون صورتجلسه نشست قبلي دعوت به دستور شود. 
زود آمدنش اسباب اين مشكل شد. اما در هر  با كه نكند گناه احساس خندان آقاي كه كنم صحبت طوري
حال نداشت صورتجلسه در اداره حلسه تا حدي اخالل ايجاد كرد. با اين همه وقتي وارد موضوع استماع
گزارش اعضا از فعاليت هاي ترويجي آنان شديم، جلسه روحيه ي خيلي خوبي يافت. در ادامه به چند نمونه 

از فعاليت هاي ترويجي اعضا كادر دوستان كه در اين جلسه گزارش شد اشاره مي كنم. 
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دستورنامه رابرت در شوراي صنفي كاركان دانشگاه تهران
خانم اعاليي كه به خاطر حرف اول نام فاميلش بايد قبل از همه صحبت كند، در گزارش خود به ترويج 
و براي گروه توضيح داد كه چطور او  پرداخت تهران دانشگاه كاركنان صنفي شوراي در رابرت دستورنامه
و قواعد دستورنامه رابرت را براي اعضاي آن شورا توضيح ميرود تهران دانشگاه كاركنان شوراي مجمع به
مي كند تا زمينه را آماده سازد تا روزي از من براي دنبال را هدف اين وي اعالئي، خانم گفته طبق ميدهد.

معرفي يا آموزش اين قواعد به شورا يا به كاركنان دانشگاه تهران دعوت شود.

يادآوري اين نكته به جاست كه در نشست هاي قبلي كادر دوستان روي اين نكته تأكيد كردم كه هم به خاطر 
و هر جا كه  شويد دقيق خود اطراف در كه است بهتر قواعد اين ترويج براي هم و قواعد گرفتن ياد بهتر
و بكوشيد تا اين قواعد را به اعضاي آن گروه معرفي كنيد شناسايي ميشوند جمع تصميمگيري براي گروهي
و براي از روي زمين برداشتن يك مشكل اجتماعي، يك سازمان آشنايان حضور با خودتان كنيد سعي يا كنيد.
مي شود دموكراتيك قواعد ترويج سبب هم و ميرساند مدد شما مهارت ارتقاي به همه امر اين بسازيد. دائمي
و هم يك مشكل اجتماعي حل خواهد شد. شايد در پي همين توضيح ها بود كه در اين جلسه خانم اعاليي

از شوراي صنفي كاركنان دانشگاه تهران صحبت كرد.

تمام  در  دولت  كاركنان  چطور  كه  دهم  توضيح  اعاليي  خانم  براي  بعدي  نشست هاي  در  كه  باشد  يادم 
مي توانند در مورد مسائل صنفي با دولت وارد چانه زني دسته جمعي بشوند. در  و دارند اتحاديه كشورهاي
و درمان معرفي كرده ام دارو شماره يك در كه نيز را دولت كاركنان اتيكز كد اصول كه باشد يادم عينحال

براي او و ساير اعضاي كادر توضيح دهم.

هدف،  درستي به اعتقادش روز به روز و كادرهاست جنبش پروفشنال كادرهاي از يكي اعاليي خانم بيترديد
مسير و روش اين جبنش عميق تر خواهد شد. اين اعتقاد به نظر من ناشي از چند چيز است:

و مجامع  انجمنها ادارهي مخرب و غلط ناكارآمد، بسيار روشهاي از اعالئي خانم شخصي تجربهي .۱
در عرف امروز ايران؛

۲. تشخيص شخصي وي نسبت به ضرورت اصالح اين روش ها؛ 
منصفانه  ترين، جامع ترين، عادالنه ترين روش ها براي  عاقالنهترين، رابرت دستورنامه اينكه به پيبردن .۳

اداره مجامع تصميم گيري است؛
- با  كه است كاري همان قواعد اين ترويج و قواعد اين يادگيري براي روش بهترين اينكه به اذعان .۴

توجه به دانش و تجربه امروزمان - ما داريم انجام مي دهيم.

به عنوان شاهد براي درستي مدعاهاي فوق به اين تجربه اشاره كنم كه در آخر جلسه گذشته من به اختصار 
قواعد ناظر بر تشكيل يك سازمان دائمي را شرح دادم. بعد از آن بود كه خانم اعاليي با تأسف از تالش هاي 
و به دليل نا آشنايي با قواعد  بودند كرده صرف انجمنها انواع ايجاد براي او با همراه كه گفت گروههايي عظيم
و دلخورها و كدورتها به منجر بلكه نرسيدند، نتيجه به فقط نه تالشها آن تمام دائمي، سازمانهاي ايجاد
جلسه، از آشنايي با قواعد جديد دستورنامه رابرت واقعًا هر در اعاليي خانم شدند. شديد سرخوردگيهاي

به وجد مي آيد. اين وضعيت در مورد ساير اعضاي گروه نيز واقعًا  صدق مي كند.

دستورنامه رابرت در انجمن علمي دانشجويان حقوق قزوين
و حالج  او تكدهقان، آقاي گفته به است. كرده جذب را او حالج آقاي كه بود تكدهقان آقاي بعدي نفر
دو مهندسي هستند كه براي نخستين بار در ايران «مهندسي ارزش» را در صنايع خودروسازي كشور معرفي
و در  دادم خندان آقاي و او نشان را خاطراتم روزنامه از شده پرينت مجلدات من اجالس از قبل كردند.
دانشمند يك  مثل  درست  و  كنم مستندسازي را جنبش اين رشد روند ميخواهد دلم كه گفتم توضيح
به همان مايلم  نيز  مي كند من  كالبدشكافي را گياه يك ريشههاي رشد ملكولي سازوكار كه زيستشناس
و ثبت كنم. آيا به همين خاطر بود تشريح ايران جامعه اعماق در را جنبش اين ريشهمانند رشد روند صورت

تالش هاي خود در اين جلسه ارايه داد؟ از كه آقاي تك دهقان گزارشي
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يك وي در گزارش خود خاطر نشان ساخت كه قرار است در دانشكده حقوق دانشگاه آزاد واحد قزوين
هم اكنون وي را به عنوان دبير انتخاب كرده اند. غرض وي  از و شود تأسيس حقوق دانشجويان علمي انجمن
مي شود تا بتواند قواعد دستورنامه رابرت را فراهم فرصتي پس اين از نيز او براي كه بود اين گزارش اين از

در انجمن هاي علمي و دانشجويي كشور ترويج كند. اجر شما مقبول.

دستورنامه رابرت در اطالعات ناجا
وقتي نوبت به گزارش آقاي حالج رسيد، وي از تكثر جزوه ۸ صفحه اي دستگاه مفهومي در ميان ساكنان 
براي همسايگان  داد كه  ادامه توضيح  و در  گفت سخن دارد اقامت آن در خودش كه مسكوني ساختمان
و با استقبال آنان مواجه شده است. در همين زمينه، من هم به خاطراتم در داده توضيح را رابرت دستورنامه
و نتجه گرفتم كه اتفاقًا براي چنين مجامعي، كردم صحبت مرداي فرامرز آقاي براي دستورنامه اين معرفي
و توجه دوستان را به اين است مفيد بسيار نيز رابرت دستورنامه كتاب خالصه صفحهاي، ۸ جزوه بر عالوه
و به ويژه به جمله از ميدهد. جواب بيشتر كتاب خالصه دادن مخاطبان از برخي براي كه كردم جلب نكته
اعضاي هيأت مديره يا مجامع ساختمان ها. همين جا خوب است اشاره كنم كه فرامز مرادي يك از دوستاني
و هنوز هم ارتباطمان برقرار است. او اخيرًا به عنوان مدير ساختمان  شدم آشنا زندان در وي با كه است
و پنجه نرم كرده است. وقتي خالصه كتاب دستورنامه دسته جلسه اداره دشواريهاي با و است شده انتخاب
و يك نسخه از آن را به دوست مشترك ديگري داد كه او هم در يك مجمع خواند اشتياق با دادم او به را
ساختماني ديگر مدير ساختمان است. او هم از اين كتاب خيلي استقبال كرده است. اما نكته مهم در گزارش

آقاي حالج معرفي اين قواعد به اطالعات ناجا بود. 

سازمان  براي خودش يك  نيرو،  اين  است.  ايران»  اسالمي  انتظامي جمهوري  «نيروي  عبارت  ناجا سرواژه 
و آقاي حالج، بدون آنكه توضيح بيشتري بدهد، شرح داد كه به برخي از كاركنان رده باالي  دارد هم اطالعات
مي دهد. ظاهرًا در جريان برگزاري اين مجمع، وي از قواعد دستورنامه درس قوانين و مقررات سازمان اين
نتيجه و در  يافته ارتقا ملموسي نحو به او جلسات اثربخشي و كارآمدي نتيجه در و كرده استفاده رابرت
و او هم سر منشأ اين قوانين را است گرفته ياد كجا از را قواعد اين ميپرسند او از ناجا اطالعات بچههاي
مي كند. در طول جلسه آقاي حالج از روي جلد كتاب اصلي نيز با موبايلش چند عكس معرفي باشم من كه

گرفت كه البد قرار است براي كساني آن را ايميل كند.

كه  كرد  تأكيد  هستند،  با هوشي  بسيار  بچه هاي  ناجا  اطالعات  بچه هاي  اينكه  بر  تأكيد  آقاي حالج ضمن 
و نيز از جزوه ۸ صفحه اي معرفي دستگاه مفهومي استقبال كردند. من از منظور وي  قواعد اين از آنان تمام
چنين فهميدم كه چه بسا شايد به زودي به سراغ من بيايند. حاال يا براي فراگيري دستورنامه رابرت يا براي
حال، ظاهرًا آوازه دستورنامه رابرت در اطالعات ناجا نيز طنين انداز شده  هر به قواعد!. اين مربي دستگيري
مي داد ياد نخستين جلسه هاي كارگاه عرف پارلماني در سه سال پيش را گزارش اين حالج آقاي وقتي است.
و بريزند اطالعات، شدن خبر با از بعد كه داشتند را اين ترس نيز شهرياري مثل شجاعي افراد حتي كه افتادم
و آموزش قواعد بازي دموكراسي دستگير كنند. به خاطر شدن جمع هم دور خاطر به را گروه اعضاي تمام
است، فقط به اين خاطر كه اين شجاعي فرد انصافًا و اتفاقًا كه شهرياري، مهندس مثل فردي ترس، همين
و آموزش اين قواعد در نطفه خفه نشود، اصرار داشت كه حتي المقدور از افراد سياسي شناخته جلسات
از دستگيري و قبل  نشود تحريك امنيتي نيروهاي حساسييت تا نكنيم دعوت گروه در حضور براي شده
مربي دست كم چند نفري با اين قواعد آشنا شده باشند. در اين زمينه من نظرم اين بود كه هرچند وزارت
و اگر  دهيم ادامه كارمان به نگرانياي هيچ بدون اين بر بنا نميبيند. را جا هيچ اما هست جا همه اطالعات
با چراغ خاموش حركت كنيم، وزارت اطالعات ما را نخواهد ديد. هنوز نمي توانم قضاوت كنم كه ارزيابي
من درست بوده است يا نه. اما بعد از گذشت نزديك به ۸ سال كه از شروع ترويج قواعد دستورنامه رابرت 
وب سايت هاي علني مثل وب سايت پيام كارفرمايان منتشر شده است،  در آن اسناد تمام و ميگذرد تهران در
و براي يافته حضور ناجا قلب در كه ميشوند خبر با زمينه اين در كسي طريق از تازه ناجا اطالعات بچههاي

آنان كالس گذاشته است. و آنان نيز با تعجب مي پرسند كه منشأ اين قضيه كجاست و كيست؟
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دبليو.تي.او يا س.ج.ت؟
و به خصوص براي آقاي  اعضا براي صحن از مجوز كسب از بعد كه بود سيدي آقاي گزارش جريان در
سيدي توضيح دادم كه به جز سازمان بين المللي استانداردها كه مصوبه دارد كه اعضا نام انگليسي بين المللي
اين سازمان را به كار ببرند در نتيجه تمام اعضاي سازمان از سرواژه «ايزو» بايد استفاده كنند، اعضاي ساير 
بر اساس حروف اول آن  و  ميكنند ترجمه خود مادري زبان به را سازمان آن نام بينالمللي، سازمانهاي
و تجارت جهاني سازمان ميشود: سازمان آن نام فارسي ترجمه روش، اين با ميسازند. سرواژه عبارت
مي شود: «س.ج.ت». در اين صورت چرا ما بايد از اصطالح «دبليو.تي.او» استفاده هم عبارت اين سرواژه
احتمال بود كه  به خصوص فضايي كه در آن مطرح شدند، طوري  و  من استداللهاي ميكنم فكر كنيم؟
مي آيد يادم حاليكه در كند. استفاده «س.ج.ت» اصطالح از دبليو.تي.او جاي به پس اين از سيدي آقاي ميدهم
هم انديشي همين نكته را مطرح كردم، اتفاقًا تنها كسي كه با آن گروه نشستهاي جلسات نخستين در وقتي
و من هم از او خواهش كردم چون اين موضوع مرود عالقه جمع نيست به بود. جمالي آقاي كرد مخالفت
و او هم قبول كرد. مقايسه آن دو وضعيت هم ارتقاي اقتدار من به عنوان يك مربي شود. موكول ديگري زمان
مي دهد. در هر صورت، آقاي سيدي هم براي ترويج قواعد دستورنامه رابرت از هيچ اقدامي كه در نشان را
و همچنان دنبال ميكند معرفي دانشجويان به را قواعد اين داشگاه كالسهاي در درنميگذرد. باشد توانش
و نخبه برجسته افرادي نيز خندان آقاي شود. برگزار رابرت دستورنامه معرفي براي سمينارهايي كه است اين
مي كنند تا آنان را جذب كند. در صحبت هايش از سعي و معرفي آنان به را رابرت دستورنامه و شناسايي را

فرد ديگري به نام مهندس ارباب صحبت كرد كه بايد منتظر خروجي اين گفتگوها باقي ماند.

دستاورد عملي
سه ماده اي آقاي خندان در خصوص شرايط پذيرش عضو جديد در كادر معلمان بعد  پيشنهاد هشتم اجالس در
از اصالحاتي به تصويب رسيد. در جريان اصالح همين مصوبه بود كه اعضا با بخش قابل توجهي از قواعد
و مفاهيم اوليه براي درك اين قواعد را فراگرفتند. به همين خاطر، بعد از ختم  شدند آشنا پيشهادها بر ناظر

جلسه، بخش مربوط به پيشنهاد اصالح را همراه با نامه زير براي آنان ارسال كردم:

آزمون پيشنهاد «اصالح»
خانم ها اعاليي و سليم

و آقايان تك دهقان، حالج، خندان، و سيدي 
با سالم

مي شود. همانطور كه استحضار داريد  تقديم پيوست به «اصالح» پيشنهاد خصوص در اصلي كتاب متن
و اين بخش از كتاب نيز طوالني ترين است پارلماني پيشنهادهاي پرمصرفترين از يكي اصالح پيشنهاد

بخش كتاب دستورنامه است.
آن ها آشنا شده ايد كاربرد و قواعد اين با تقريبًا عمل در اصالح، پيشنهاد بر ناظر قواعد خواندن بدون شما
و سؤال هاي خود را در جلسه ابهامها و كنيد مطالعه بعد هفته تا را كتاب متن ميكنم تقاضا شما از اكنون

با آقاي حالج كه به عنوان رئيس جلسه منصوب خواهد شد در ميان بگذاريد.
و ضمن  كرد خواهيم عمل ترتيب همين آتي،به اجالسهاي در بدهد، مثبت جواب كار روش اين اگر
حركت در مسير تأسيس يك سازمان دائمي، بحث هاي آموزشي را به اين صورت نيز تمرين خواهيم كرد.
ايميل  ميان  در  آنان  ايميل  كه  را  اعضايي  مي كنم ساير  درخواست حالج و خندان آقايان از جا همين

دريافت كنندگان  نيست از اين امر مطلع سازند و ايميل آنان را به من هم بدهند.
لطفًا دريافت اين نامه را به من اطالع دهيد.

با احترام شايسته
داود حسيني 

و درك مطالب كتاب اصلي را  خواندن كشش و ظرفيت حوصله، دوستان كادر اعضاي تمام نميدانم هنوز
دارند يا نه. هر روز بهتر درمي يابم كه تمام عالقمندان به دستورنامه رابرت توانايي يكساني براي درك اين
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كْل هدف تربيت كساني در اما مييابد. افزايش زمان گذر و تمرين و مهارت با نيز آنان توانايي و ندارند قواعد
و كنند درك خوبي به را كتاب بتوانند بايد نتيجه در كنند صادر حكم كتاب نص به استناد با ميتوانند كه است
و حتي بتوانند با سرعت قاعده مورد نياز خود را در كتاب بيابند. با اين شوند آشنا خوبي به هم آن مطالب با
و آشنا شدن با آن درك و خواندن به كادرها اعضاي تشويق براي تالش و كتاب متن از بخشي ارسال هدف،
مي رسد كه بعد از گذر نظرم به همه، اين با است. تربيت امر در من روشهاي از يكي كتاب سياق و سبك
مي توان گرو ه يا گروه هايي را از ميان كادرها شناسايي كرد كه به اين مهارت دست خواهند يافت. در زمان،

نتيجه نبايد از تمام اعضاي كادرها خواست كه به اين مرحله برسند.

كشف اهميت «گروه برگزار كننده»
انجمن شركت هاي  دبيرخانه  در  در خرداد سال ۱۳۹۱  كه  هم انديشي  گروه نشستهاي نخستين در وقتي
ميكرد، قدرش را كمك من به جلسه اداره در عالقه و جديت آن با جمالي آقاي شد، برگزار ساختماني
و برخورد آنان به شايد حتي و شدند منفعل معين دكتر هم و او هم كه كردم عمل طوري خطا به و ندانستم
بي تجربگي از ناشي داليل آن تمام اما داشت، زيادي داليل كردن رها آن البته، كردند. رها را جلسه سرانجام
بنيان گذار، حاال اين گروه هم انديشي به عنوان يك گروه جايگزين  گروه تأسيس با ميكردم فكر بود. من
است كه بايد به صورت يك گروه مستقل تصميم بگيرد. حتي به خاطر دارم كه روزي در جلسه اي كه با دكتر
معين داشتيم، دكتر معين به اين نكته اشاره كرد كه ما جزو گروه برگزار كنندگان هستيم. اما من در پاسخ وي 
گفتم كه در حال حاضر اين گروه ده نفره حايگزين گروه برگزار كننده اوليه شده است. شايد اگر بر اساس 
مي يافت. به هر حال، اين روز ها به اهميت گروه  بهتري وضعيت همانديشي گروه ميشد، عمل امروز تجارب
و درك كرده ام كه فعال نگه داشتن اين گروه تا زمان تأسيس رسمي سازمان ميكنم توجه بيشتر برگزاركننده
مي كند. بازتاب همين توجه اين بود كه در انتهاي نشست چهارشنبه ايفا گروه موفقيت در مهمي نقش دائمي،
و از آنان كردم تشريح را برگزاركنندگان گروه مسؤليتهاي بر ناظر قواعد اجمال صورت به دوستان كادر
مي نويسم، اين را مطلب اين كه حاال همين اما كنند. توجه كننده برگزار گروه تكاليف و حقوق به تا خواستم
سؤال در ذهنم شكل گرفت كه در كادر دوستان، آقاي خندان به تنهايي از دوستانش دعوت كرد تا در جلسه
نتيجه، بايد ابتداء با وي در اين مورد  در است. گروه كننده برگزار تنهايي به او فقط اين بر بنا يابند. حضور
- گروه برگزاركننده باشيم، يا مايل است ديگران من با همراه خواست دلش اگر و - او آيا كه كنم صحبت

را نيز در اين مسؤليت سهيم كند؟

معناي رفتار امروز آقاي خندان
شايد بعد از همين بحث ها بود كه امروز آقاي خندان زنگ زد كه لوله كشي را براي تعمير شير آب ظرفشويي 
به اينجا بفرستد. نيز پيشنهاد كرد كه كسي را براي نظافت دفتر به من معرفي كند. من از پيشنهاد اول او استقبال 
و گفتم در صورت امكان كسي را بفرستد كه بتواند موتور كولر را هم كه سوخته تعمير كند به اين  كردم
و موتور كولر را براي تعمير با خودش آمد هم لولهكش و كرد قبول و بگيرد من از را هزينهاش كه شركت
مي تواند به اين خندان آقاي رفتارهاي اين ميكنم فكر كنيم. صحبت بيشتر شد قرار نظافتچي مورد در برد.
مي خواهد يا بهتر است كه به تنهايي مسؤليت گروه برگزار كننده را بر عهده داشته باشد. در اين كه باشد معنا

صورت بايد نسبت به اين قضايا نيز حساس باشم.

ضرورت «كميته قواعد»
و از اين قبيل  حج و مهماني دليل به كه بود داده خبر و نيامد سليم خانم معلمان كادر هشتم اجالس در
و توضيح رساند سالم هم من به و زد ايميل اما نيامد. هم حسيني مرضيه خانم شود. حاضر جلسه در نميتواند
و است دولت اقتصادي كميسيون عضو كه هم شخصي آمد. خواهد اما آمده پيش برايش واجبي كار كه داد

قرار بود بيايد نيامد و حالج گفت كه شايد بعدًا بيايد.

و مسؤليت هايي ديگري  جديد افراد آموزش غائبان، پيگيري برگزاركننده، گروه مسؤليت مورد در بحث از بعد
مي شوم وقتي يك سازمان موقت شكل متوجه بهتر من حاال كلي، طور به شد. گذاشته گروه اين عهده بر نيز
و به كند تدوين را موقت سامان نياز مورد قواعد تا مييابد ضرورت قواعد» «كميته يك ايجاد چرا ميگيرد،
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و كل كميته به رفتن يا باشد، بزرگ اوليه جمع كه صورتي در كميته، همين تشكيل اتفاقًا و برساند. تصويب
و به باشد پيشنهادها بر ناظر قواعد فراگيري براي خوبي بسيار تمرين ميتواند قواعد همين تصويب و تدوين
و به داد قرار دستور در تمرين عنوان به را نياز مورد قواعد همين ميشود تمرين پيشنهادهاي تصويب جاي

كامًال آماده مي شود. خود آئيننامه تصويب براي گروه ترتيب اين

شعر حالج در رثاي معلم
و بعد شعري سروده  آورد رأي كه كرد مطرح را مطبوعه قرائت پيشنهاد حالج آقاي كه بود جلسه اواسط
- قرائت كرد. اين شعر ميشنيدم را مستعارش) نام (يا نامش بار اولين براي كه - خلخالي بسيج نام به شاعري

۱۲ بيت دارد كه اين طور شروع مي شود:

باد صبا! اگر گذري بر ديار من
از من درود بر سوي آموزگار من

و قدرداني از مقام او. تصور آقاي حالج كه با آن قامت  معلم به احترام اداي سراسر و احساساتي بود شعري
مي خواند، هنوز هم براي من بسيار مشكل من به خطاب شور پر احساسات با را شعر اين و ايستاده سرپا بلند
و محبت صميمانه غريبي به من نشان لطف ميشوند حاضر كارگاهها اين در كه كساني تمام انصافًا است.
مي اندازد كه كاريزما موضوع اين صرافت به را من دارد كم كم رفتارها همين است. نداشته سابقه كه ميدهند
مي رود؟ جلو چگونه آن شكلگيري روند ميگيرد؟ شكل چگونه چيست؟ كاريزماتيك شخصيتهاي در
بت سازي از خودش شريك جرم باشد، در و بزند دامن روند اين به آگاهانه ميتواند نظر مورد شخص چگونه
و پرهيز از شركت روند اين با جنگيدن كنم اعتراف بايد جا همين تا بگيرد؟ را فرايند اين جلو آگاهانه يا
مي توانند در برابر وسوسه كاريزماتيك شدن خلع راحتي به انسانها و نيست سادهاي كار سازي بت جرم در

. . سالح شوند، به ويژه اگر در اين روند هيچ امر غيرقانوني و غيراخالقي اي بروز و ظهور نيابد.

مي زنم همين جناب حالج عزيز بود كه يك پيامك نيز برايم فرستاد به اين شرح:  حدس

مي توان گفت: هر روز به ياد شما هستم. امروز تنها بهانه اي براي تجديد ارادت  واقعًا ارجمند، آموزگار
است. روزتان مبارك!

متأسفانه صاحب شماره تلفن همراه را نمي شناسم. به همين خاطر به او فقط پاسخ دادم: «ممنون. قربانت». اما 
شماره را يادداشت كرده ام تا بعد از آنكه او را شناختم از او بپرسم: هر روز كه به ياد من هستي، دقيقًا به چه 

چيزهايي فكر مي كنيد؟ پاسخ اين سؤال بايد خيلي جالب باشد. 

تثبيت گروه برگزار كننده در كادر وكيالن
و  ستوده خانم وكيالن كادر در كه ميرسد نظر به است، برگزاركننده فرد خندان آقاي دوستان كادر در اگر
و من سه نفري بايد مسؤليت اين گروه را به صورت مشترك بر عهده بگيريم. نكته جالب كيخسروي آقاي
و سازماندهي توانمندي هاي بسيار زيادي اجرايي مديريت امر در كيخسروي آقاي گروه، اين در كه است اين
و خانم ستوده نيز اين توانمندي كند ايفا مؤثري و مثبت نقش گروه اين رساندن سرانجام به در ميتواند و دارد
كوتاه، اعضاي گروه برگزار كننده، مكاتبه چند از بعد خاطر، همين به ميگذارد. احترام آن به و دارد اذعان را
دست كم از سوي خود گروه به رسميت شناخته شد. به همين خاطر در آخرين دقايق نشست روز پنجشنبه
و آنان را توجيه كردم كه نسبت به  دادم توضيح جمع براي برگزاركننده گروه مسؤليتهاي و نقش مورد در
و تا است گروه شكست يا موفقيت مسؤل برگزاركننده گروه كه گفتم آنان براي ندهند. نشان حساسيت قضيه
مي كند. در نتيجه برخي از تصميم هاي مديريتي عمل موقت مديره هيأت به شبيه حدودي تا آئيننامه امضاي
و قاعده اين است كه وقتي است برگزاركننده گروه عهده بر قبيل اين از و پذيرايي و سالن تعيين روش مثل
و كرد پيشدستي اعضا از يكي كه است جالب كند. حساب تسويه انجمن دار خزانه با گرفت شكل انجمن

پرسيد: اگر انجمن شكل نگرفت؟  من پاسخ دادم: در آن صورت گروه بايد هزينه ها را متقبل شود.
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يك و من در كيخسروي آقاي ستوده، خانم - نفر سه ما جلسه، ختم محض به كه بود توضيحها همين از بعد
و قرار شد افرادي كه اعضا را دعوت كرده اند پيگير اين باشند كه كدام اعضا كرديم شركت نفره سه نشست
و سقف گروه را هم تعيين كنند. بپذيريم چگونه را جديد اعضاي كنند مشخص اينكه و نه. يا و آمد خواهند
- كه دختري را نيكدل خانم او اما كردم پيشنهاد را كيخسروي آقاي من كه بود دبير انتخاب بعد موضوع
و خانم ستوده هم قبول كرديم. اما بعدًا فكر كردم من كرد. معرفي است هوش با و جدي بسيار و توانمند
و ديگران حق دارند بگويند كه گروه برگزاركننده اين خانم است نبوده برگزاركنندگان گروه جزو نيكدل خانم
و توجيه دبير و رئيس بودن موقت منطق صورت، اين در كه است كرده انتخاب مدعوين جمع ميان از را
مي كند. به همين خاطر، به محض اينكه اين نقض را موقت رئيس و دبير معرفي به برگزاركنندگان حق حقوقي
و آقاي كيخسروي ارسال كردم: ستوده خانم براي را زير نامه يافتنم رابرت دستورنامه فلسفه با مغاير را تصميم

سركار خانم ستوده
جناب آقاي كيخسروي

سالم
مي دانم اما به دليل زير تقاضا دارم در اين مصوبه  مناسب موقت دبيري سمت براي را نيكدل خانم آنكه با

تجيد نظر شود.
و اعضاي نشست توده اي نيز عرفًا به  كند معرفي موقت دبير و رئيس دارد حق برگزاركننده گروه اينكه
دبير معرفي شده از سوي گروه برگزاركننده رأي  مي دهند، به نظرم هنگامي كاربرد دارد كه نشست توده اي
مي شوند. اما اكنون كه ۷  حاضر تودهاي نشست مجمع در كساني چه ندانيم هنوز ما و باشد نگرفته شكل
اتفاقًا خانم نيكدل نيز جزو مدعوان اوليه نبوده و شده برگزار ما تودهاي نشست اجالسهاي از اجالس
و نميتوانيم برگزاركننده گروه عنوان به ما و ميشود زايل برگزاركنندگان گروه از حق اين نظرم به است،

داشته باشيم كه اعضا به دبيري كه به اين ترتيب از سوي ما معرفي مي شود رأي بدهند. نبايد توقع
به همين دليل من درخواست مي كنم در رأي اي كه در اين زمينه گرفتيم تجديد نظر كنيم.

اين مصوبه  نهايي تكليف تا نشود گفته چيزي نيكدل خانم به فعًال كه است اين زمينه اين در قاعده
شود. روش

ما مي توانيم در نشست آتي سه نفره اي كه خواهيم داشت در اين مورد بيشتر صحبت كنيم.
تجديد نظر اين است كه به صورت موقت نسبت به مصوبه اقدام عملي انجام نخواهد شد.  تقاضاي نتيجه

با احترام
داود حسيني

و ظرافت در رعايت حقوق مجمع است. هنوز از واكنش خانم ستوده  نظر دقت حاوي فوق نامه خودم نظر به
مي كنم اگر قرار باشد آقاي كيخسروي فكر اما ندادهاند. من به جوابي و بيخبرم نامه اين به كيخسروي آقاي و
مي شود عم نامزد يا معرفي كه ديگري افراد عرض هم ما پيشنهادي دبير كه است خوب نباشد موقت دبير
مي دانند رأي دهند. البته، در آن صورت الزم است با قواعد ناظر شايستهتر كه هركس به افراد و باشد عرض
و روش انتخاب مسؤالن نيز آشنا شويم كه من هنوز خودم به خوبي با اين قواعد آشنا نشده ام. نامزد معرفي بر

فرق رأي فرجام با ساير آرا
بعد از ختم اجالس كادر وكيالن كه بسيار خوب اداره شد از كيخسروي پرسيدم كه چه نمره اي به كالس 
۱۰. منظورش اين بود كه كارگاه خيلي خوب اداره شد. من هم با او موافقم. با  داد: ۹ از جواب ميدهد.
مي دهيم. به خصوص كه در همين جلسه وكال بود كه براي نخستين بار ارتقا را تدريس روش داريم سرعت
و خاطر نشان ساختم كه هنگام رأي در دادم توضيح را پيشنهادها ساير با فرجام در مجمع رأي بين تفاوت
مي گيرند. در نتيجه دارند نسبت قرار تجديدنظر دادگاه در قاضي مقام در مجمع اعضاي تك تك فرجام، مورد
و انرژي صرف آموزش اين قواعد كرده است. در نتيجه بايد وقت همه اين كه ميكنند قضاوت كسي رأي به
و با استناد به ادله حقوقي اطمينان بيابند كه قاضي اوليه هستند آشنا خوبي به مربوط قواعد با كه باشند مطمئن
يعني رئيس حكمي مخالف با قانون پارلمان صادر كرده است. در اين صورت، دموكراسي به عنوان تبلور
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و بين  ميشود تبديل اكثريت كترهاي رأي تبلور به دموكراسي روش به مشروط و چارچوب در اكثريت اداره
اين دو معنا از دموكراسي تفاوت عظيمي نهفته است. شك ندارم كه تمام وكيالن حاضر خيلي خوب متوجه

اين قضيه مهم شدند. 

پان ايرانيست و هيأت مديره كانون وكالي مركز ماجراي حزب
بعد از ختم جلسه بود كه آقاي كيخسروي در دفتر ماند تا در مورد آئين نامه اداره جلسات هيأت مديره كانون 
قبًال اصرار داشت كه آئين نامه اداره جلسات هيأت مديره كانون را به  او كنيم. صحبت مركز دادگستري وكالي
مي دادم كه اين كار مشكل را حل نمي كند توضيح برايش هرچه كنم. نقد را آن و بنشينم هم من و بدهد من
متوجه نمي شد. اما در يكي دو جلسه اخير بود كه دريافت «قواعد آئين نامه» صرفًا قواعدي هستند ناظر بر

مي گيرند  تصميم كه ميكنند ارزيابي مهم آنقدر را آنها سازمان يك اعضاي كه سازمان يك خود عملكرد
مي كنند. موكول اعضا تمام اطالع به نتيجه در و قبلي اخطار به را آن مفاد اصالح هر و نكنند تعليق را آنها
و من به او گفتم: آقاي كرد باز را مديره هيأت جلسه ادره آئيننامه كيخسروي هم باز جلسه، ختم از بعد
مي خواهد براي خودش آئين نامه بنويسد. آئين نامه خوب دلش كه طور هر است آزاد هرگروهي كيخسروي،
خروجي گروهي است كه مهارت خلق قوانين خوب را داشته باشد. در اين صورت، شما بايد به فكر آموزش
صورت، آنان حتي قادر نيستند مصوبات پيشنهادي را بدون  اين غير در باشيد. مديره هيأت به مهارت اين
و كيخسروي از خر شيطان پائين شد واقع مؤثر توضيحها اين سرانجام برسانند. تصويب به مرافعه و دعوا
و به تمام ميكند تكثري را مفهومي» دستگاه «معرفي صفحهاي ۸ و به من گفت كه در اين صورت متن آمد
مي خواهد كه به من وقت بدهد تا رئيس از هم پايان در و ميدهد مركز وكالي كانون مديره هيأت اعضاي
باشد، آنچه را كه قرار معرفي بر بنا اگر گفتم: پاسخ در من كنم. معرفي او براي را رابرت دستورنام و بروم
و اگر هم قرار است رئيس كانون با اين قواعد آشنا است. آمده صفحهاي ۸ است گته شود در همان جزوه

ميافتم، با من  آنان دنبال من وقتي كه ميدهد نشان تجربه چون كنيد. دعوت اينجا به را او كه است بهتر شود
و ساير كساني كردند كه من براي معرفي دستورنامه رابرت به آنان سر اميني عيسي كه ميكنند را كاري همان

و دست شكستم آما آنان قدر ندانستند.

واكنش سازمان جوانان
پان ايرانيست به معرفي قواعد دستورنامه رابرت بر خالف واكنش  حزب خوشبختانه، واكنش سازمان جونان
۶ فرادي بود كه قواعد را برايشان معرفي كردم. به قول آقاي كيخسروي، استقبال اعضاي گروهي كه ساعت
و اتفاقًا  بوده مثبت بسيار كردم معرفي آنان به را رابرت دستورنامه و رفتم ديدارشان به يكشنبه روز ظهر از بعد

كرده  اند كه تو خوب قواعد را معرفي نكرده بودي. گله كيخسروي از

من از كيخسروي پرسيدم: آن ركني كه قواعد را به آنان معرفي كردم كدام يك از اركان حزبي بود؟ من در
گزارش خودم از كميته يا شوراي مركزي نام بردم. اما كيخسروي توضيح داد كه حكومت اجازه برگزاري 
و پاسخ هفتگي  پرسش جلسات كردم شركت آن در يكشنبه من كه جلسهاي و است نداده ما به را كنگره
و فردا نيز در همان كنم اصالح را خودم قبلي گزارشهاي بايد صورت اين در است. بوده حزب عضو جوانان

ْآموزش دستورنامه رابرت به آنان تصميم بگيريم. روش مورد در تا شوم حاضر جلسه

عرصه هاي جديد
و ترحيم زن  تشييع مراسم در شركت براي ورامين به سفر جريان در كه گفتم امروز خطرات روزنامه شروع در
سرپل هايي براي حضور در دو عرصه مهم براي معرفي دستورنامه رابرت در ورامين يافته ام: شوراهاي عمو،
و انجمن خانواده معتادان. اين سرپل ها همه از اقوام نزديك من  گمنامان انجمن و ورامين روستاي و شهر
مي كنم هر گاه اقدام مشخصي صورت گرفت آن را گزارش صبر ايدهها، اين به پرداختن جاي به اما هستند.

فعًال كفايت مي كند. صورت همين به آن ثبت و است ايده حد در چيز همه فعًال ميكنم.
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۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ يكشنبه

بحران در كادر معلمان
انجمن  عضو  هم  و  است نزديك معلمان سازمان به هم كه تنومندي جوان ابوالقاسمي، آقاي ديروز
مي كند يك كارگاه آموزش دستورنامه رابرت براي اعضاي عالقمند تالش و است، تأتر خانه نمايشنامهنويسان
سه شنبه كادر روزهاي تمريني نشستهاي آيا كه پرسيد من از دلواپسي با و زد زنگ شود، برگذار تأتر خانه
آن ها شركت كنم؟ اول از موضوع سر درنياوردم. در من نيستند مايل اينكه يا است شده تعطيل واقعًا معلمان
- در يك پيام تلفني به او معلمان سازمان اعضاي از يكي - آزادگان آقاي األن همين كه داد توضيح برايم
سه شنبه در دفتر كادرها برگزار روزهاي عصر كه رابرت دستورنامه تمريني نشستهاي كه است داده توضيح
متعدد، داليل به باشد، جالب ابوالقاسمي آقاي براي آنكه از بيش خبر اين شد. نخواهد برگزار ديگر ميشد
- كه تا ماجرا اين از درنگذرم، اخالقي مرزهاي از اينكه ضمن كوشيدم دليل همين به بود. جالب من براي

امروز به آن  نپرداخته  بودم - سر درآورم.

تاريخچه انتقادي كادر معلمان
كارگاه آموزش دستورنامه رابرت براي معلمان، به همت سركار خانم طاهره نقي ئي شكل گرفت. من با اين 
و هنگامي كه براي عيادت آقاي عبدالفتاح سلطاني رفته بودم آشنا  سينا بيمارستان در بار نخستين براي خانم
و آن روزها از زندان براي درمان به بيماستان هست و بود نقيتي خانم احترام مورد كه - سلطاني آقاي شدم.
و از او خواست كه در فراگيري قواعد بازي دموكراسي يا روش اداره كرد معرفي را من - بود شده منتقل سينا
نقيئي بود كه نخستين نشست اعضاي شاخص سازمان معلمان در دفتر خانم همت به كند. تالش جلسات
و به اين ترتيب كارگاه آموزش دستورنامه رابرت دادم توضيح آنان براي را قواعد اين من و شد برگزار كادرها
مي شد. در جلسه دهم بود كه بدون اطالع تشكيل نفر ۱۰ و هر هفته با حضور حدود گرفت شكل معلمان به
كامًال واضح بود كه خودشان خارج از مجمع اين تصميم را گرفته اند و كردند اعالم را كالسها اين ختم قبلي
مي كنند. بديهي است كه اين روش تصميم گيري خالف قواعد قانون عرفي اعالم مجمع در را آن نتيجه و
و بر اساس عرف انجمن داري در ايران نبودند آشنا قواعد اين با هنوز مجمع آن اعضاي اما است. پارلمان
و با اينكه به من برخورد، اما خاطر همين به نيست. شده شناخته آن در حقوقي چنين اصًال كه ميكردند عمل
و به آنان گفتم: حاال كه هر هفته قادر نيستيد در نشست ها شركت كنيد به صورت ماهانه نشدم دلخور اصًال
و درس ها را نيستم خوبي مربي من كه رسيدهاند نتيجه اين به احتماًال كه فهميدم من شويد. حاضر كارگاه در
مي دهم. به عالوه، خودشان به اين نتيجه رسيده بودند كه اگر كتاب هاي دستورنامه ارايه پراكنده صورت به
و از يكديگر ياد بگيرند. در هر حال، در بدهند ياد ديگران به را قواعد اين ميتوانند من از بهتر بخوانند را
دادند، دستمزد و هديه پول تومان ميليون يك و شاهنامه مصور كتاب يك من به آن در كه نشستي آخرين
و براي خودشان اين قواعد را تمرين كنند شوند جمع كادرها دفتر در خودشان هفته هر كه گرفتند تصميم
و در عين حال، در نخستين چهارشنبه هر ماه نيز در يك نشست ماهانه براي تأسيس يك انجمن مروجان
قواعد پارلماني با مسؤليت من شركت كنند. به اين ترتيب، از آن زمان جلسات ماهانه روز هاي چهارشنبه
مي شد. بديهي است كه من در  برگذار كادرها دفتر در سهشنبه روزهاي تمريني هفتگي جلسات و ماه هر اول
و مرد يكي از سازمان دبير هاشمي آقايان كه بود معلوم اما نميكردم. شركت آنان سهشنبه هفتگي جلسات
مي كنند كتاب ها را بخوانند سعي هستند، ديگران از جديتر و هوشتر با كه سازمان اين مديره هيأت اعضاي
و نقي ئي آموزش بدهند. اين روش هم سبب رشد دشتي رئيسي، اربابي، خانمها به را قواعد سادهتر زبان به و
فراميگرفتند، كه اسباب خوشحالي را جلسات اداره روش سريعتر هرچه آنان و ميشد مرد و هاشمي آقاي
مي آموختند. اما با گذشت زمان چند اتفاق ناجور رخ داد. از جمله بهتر را درسها خانمها اين هم بود، من
مي شد، زيرگروهي شكل گرفت كه مثل يك فرقه برگزار من مسؤليت با كه ماهانهاي كارگاه داخل در اينكه
مي خواست دلش كه طور هر مجمع نظرات به توجه بدون و دستورنامه قواعد به توجه بدون و ميكرد رفتار
مي گذاشت. به عالوه، اعضاي اين زير اجرا به هم را خودش تصميمهاي و ميگرفت تصميم سنتي شيوه به و
مي رسيد كه بيشتر به جا انداختن اين قواعد در سازمان معلمان نظر به و نبود گروه كل ارتقاي فكر در گروه

يا آمورش بهتر اعضاي خودش مي انديشيد.



۱۰۲

شكست در روش هاي جا انداختن دستورنامه رابرت
آن ها را در  رعايت اهميت و ميشوند مواجه قواعد اين با بار نخستين كه افرادي كنم، تأكيد بايد جا همين
آن ها پيش بيني در كه موازيني رعايت بدون را قواعد اين تا ميكوشند معموًال درمييابند تصميمگيري مجامع
و انجمن هايي كه عضو آن هستند جا بياندازند. اين كار قواعدي دارد كه اگر رعايت مجامع در است شده
نشود سبب مقاومت اعضاي سابق يك مجمع يا سازمان خواهد شد. از جمله مهم ترين اين قواعد اين است
مي كند بايد از حقوق خود به عنوان عضو مجمع چشم  ايفا را پارلمانتارين نقش مجمعي در فردي اگر كه
و رأي هم نميكند شركت مذاكره در نميدهد، پيشنهادي هيچ كه كند اعالم رسمًا مجمع آن در و بپوشد
صورت، ساير اعضا حق دارند تصور كنند كه اين فرد براي پيش بردن نظرات اين غير در كه چرا داد. نخواهد
مي كشد. عالوه بر اين، تجربه من ثابت كرد بيرون را خود دلخواه احكام دستورنامه انبان از خودش شخصي
و فردي كه رياست نيست ممكن رابرت دستورنامه قواعد با مقدماتي و محدود آشنايي با جلسه يك ادره
مي توند نه و كند عمل سنتي شيوه به ميخواهد نه بگيرد، عهده بر - الزم مهارتهاي كسب بدون - را جلسه
و جمع نيز نسبت به قانون عرفي ميخورد شكست نتيجه در ببرد. پيش را جلسه پارلمان عرفي قانون طبق
و در اداره نكردند توجه مهم نكته دو اين به مرد آقاي هم و هاشمي آقاي هم نظرم به ميشود. بدبين پارلمان
و سازمان معلمان بر اساس آموزه هاي قانون معلمان به وابسته مسكن تعاوني شركت مديره هيأت جلسات
- شكست خوردند. هرچند ساير اعضاي هيأت بودند نشده آشنا آن با كامل نسبتًا طور به هنوز كه - پارلمان
مي يابند كه قواعد دستورنامه رابرت تا چه اندازه مفيد است اما ظاهرًا هنوز در مرور به معلمان سازمان مديره

به صورت رسمي اين كتاب را به عنوان مرجع پارلماني خود تصويب نكرده اند.

و تأسيس يك انجمن  تداوم ظرفيت خصوصيت اين با معلمان كادر كه دريافتم من پيش مدتي از حال، هر در
و زير گروه خانم نقي تي راه خودش شدهاند پاره تكه آن اعضاي كه دليل اين به ندارد. را پارلماني مروجان
و بقيه نيز كه ارتباط تشكيالتي با سازمان معلمان ندارند، بعد از چند جلسه، بدون ذكر هيچ دليلي، ميرود را
و است شده نامتوازن بسيار كارگاه اعضاي مهارت سطح ميشوند، اگر يا نميشوند حاضر كارگاه در ديگر
مي كند. به همين خاطر من در فراخواني كه براي اعضا ارسال كردم سنگيني فرقهبازي نيز كارگاه فضاي در
و هاشمي از قضيه سؤال كردند. در پاسخ گفتم: انحالل مرد آقاي البته، كردم. مطرح را گروه انحالل پيشنهاد
و آنان مطمئن بودند كه در اين صورت، اين پيشنهاد رأي نمي آورد. من هم در كند كسب را آراء سوم دو بايد
ادامه توضيح دادم هدف اصلي از طرح پيشنهاد انحالل اين است كه روشن شود اگر دوستان تمايلي به ايجاد
ندارند، ضرورتي در تداوم نشست هاي آن نيست. چون شما  رابرت دستورنامه مروجان مستقل انجمن يك
و با هم تمرين كنيد. بخوانيد كتاب روي از خودتان هفتگي نشستهاي در را قواعد اين ميتوانيد خودتان
اما اگر به برگزاري مجمع ماهانه كادر معلمان براي ايجاد يك سازمان دائمي تعهد داريد بايد به تكاليف خود
و ارديبهشت مطرح شده  فروردين اسفند، نشستهاي در موضوع اين كنيد. عمل جديت با نيز زمينه دراين

است و البته هنوز به نتيجه كامل نرسيده است.

افتضاح در آخرين نشست
آخرين نشست ماهانه كادر معلمان كه از ساعت ۴ تا ۶ بعد از ظهر روز چهارشنبه ۳ ارديبهشت برگزار شد 
يك افتضاح كامل بود. به خصوص كه آقاي خندان هم كه به خاطر شركت در كارگاه دوستان كه از ساعت ۶ 
و پشت ماشين من داشت روي وب سايت «كادرها. دات كام» كار  بود آمده زودتر ساعت دو ميشد، شروع

مي كرد، ناخواسته شاهد ماجرا بود.

و داشتند حضور كمتري تعداد نوروز تعطيالت دليل به و فروردين نشست در كه بدهم توضيح است الزم
و خانم دشتي كه در جلسه ارديبهشت حضور يافته بودند در نشست فروردين غائب نقيئي خانم مرد، آقاي
و نتيجه آن، طرح بود شده مطرح نشست آن در آئيننامه حول كه مفيدي هاي بحث تمام از نتيجه در بودند
پيشنهاد جايگزين كردن يك آئين نامه كه من نوشته بودم به جاي آئين نامه ارايه شده از سوي كميته اي بود
بي خبر بودند. شايد به همين دليل، از اينكه  بودند، داده ارايه سهشنبهها نشستهاي اعضاي همان واقع در كه
و خيلي شد اداره بد خيلي جلسه اين اينكه كالم خالصه بودند. دلخور بود شده مطرح جايگزين پيشنهاد
و يكي از داليل اين افتضاح نيز حضور ناگهاني آقاي ابوالقاسمي در جلسه بود. ظاهرًا خانم يافت. ادامه بد
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نقي ئي بدون اينكه به من چيزي بگويد يا حتي به ديگران چيزي گفته باشد، آقاي ابوالقاسمي را به جلسه 
و من هم از اينكه فرد عالقمند جديدي به كارگاه آمده بود  نبود عرف خالف كار اين البته، بود. كرده دعوت
و سعي كردم برخي نكاتي را كه مطمئن بودم آقاي ابوالقاسمي بلد نيست برايش توضيح بدهم. بودم خوشحال
و فورًا احكام من شدهام خارج روز دستور از كه ميداد دستور اخطار من به مرد آقاي موارد اين تمام در اما
و ميدادند رأي من احكام عليه دشتي خانم و نقيئي خانم و او نيز فرجام در و ميكرد خواهي فرجام را
مي كردند. خالصه اينكه اين جلسه، به خصوص در حضور اعضاي كادر دوستان كه يكي يكي مختل را جلسه
و ناخواسته شاهد برخورد غير مؤدبانه آقاي مرد، خانم مينشستند سالن ديوار كنار مبلهاي روي و ميآمدند
و خانم دشتي با رئيس جلسه بودند، من را خيلي عصبابي كرد، به نحوي كه براي نخستين بار در اين نقيئي
و سر انجام قرصي كه آقاي حالج نداشت تأثيري ميخوردم آب چه هر كه شد خشك چنان گلويم كارگاهها
و جالب اينكه، درست بعد از همين جلسه، اعضاي كادر آمد. در صدايم و داد نجاتم برنم، مك تا داد من به
و خانم نقي ئي در سالن ديگر دفتر كادرها تشكيل جلسه دادند مرد آقاي دعوت و فراخوان با احتماًال معلمان،
و بدون دعوت از كل اعضا آن رسمي ختم رغم به و غيرقانوني شيوهي به - را مجمع كه بود معلوم كامًال و
و قانون است اما متأسفانه اخالق خالف كار اين كه دادهام تذكر مرد به بارها من كه است جالب دادند. تشكيل
و مرد مثل شخصيتهايي حتي كه ريخته آن قبح چنان و است رايج چنان ايران در غيراخالقي روشهاي اين

هاشمي نيز هنوز قادر نيستند قبح اين رفتارهاي نادرست را درك كنند و مي پرسند: چه اشكالي دارد؟

و عصباني بودم كه اطمينان داشتم هر تصميمي كه بگيرم  آشفته چنان معلمان، كادر جلسه آخرين از بعد
مي رسد، بايگاني ذهنم به كه را تصميمهايي تمام كردم سعي دليل، همين به آمد. درخواهد آب از نادرست
كنم تا زمان قابل قبولي از آن رخداد تلخ بگذرد. به همين دليل هيچ واكنشي بروز ندادم تا اينكه ظهر روز
مي آيد تا با هم به ضيافت خانم رئيسي  دفتر به ديگر دقايقي تا گفت من به و زد زنگ آزادگان آقاي جمعه،
و با اصرار زياد تأكيد داشت كرد تلفن من به شخصًا رئيسي خانم هرچند بود منفي قاطعانه من پاسخ برويم.
و چه بسا كانون صنفي معلمان را يك جا معلمان سازمان پيرامون دوستان تمام و بروم او ضيافت به حتمًا كه
مالقات كنم. البته، دقت داشتم كه قول رفتن ندهم، اما مطمئن بودم كه به اين ضيافت نخواهم رفت. به چند
يك، به طور كلي از شلوغي خوشم نمي آيد. دو، از ضيافتي كه به خاطر بازگشت كسي از خانه خدا به  دليل:
و خانم دشتي باشند كه دو نقيئي خانم و مرد آقاي مثل كساني ضيافت آن در سه، ميآيد. بدم باشد شده پا

روز قبل اين همه به من اهانت كردند. آن هم به چه داليل واهي اي!

مي  گشت  متني دنبال چون البته، آمد. دفتر به سرانجام و يافت ادامه آزادگان آقاي اصرار من انكار رغم به
و من صداي او را بود نوشته سياسي زندانيان سركوبي به اعتراض در يا معلم روز مناسبت به مرد آقاي كه
بلند، عصر روز سنه شنبه براي اعضاي هيأت مديره سازمان معلمان كه در صداي با را آن داشت كه شنيدم
و گويا همان متن را در دفتر كادرها ميخواند ميكنند، برگزار را خودشان جلسات كادرها دفتر ديگر سالن

جا گذاشته بودند.

تأمل در نخستين  نشانه ها
و متن بيانيه را پيدا نكرديم. من  گشتيم را جا همه هم با احوال، و حال از بعد آمد. آزادگان آقاي بعد كمي
و همانجا بود كه به نظرم رسيد خانم ميدادم. اطالع تلفني حتمًا بودم برخورده متني چنين به اگر گفتم او به
مي توانستند تلفني از من سراغ اين متن را بگيرند. پس چرا تلفن نزده اند؟ همين سؤال هم مرد آقاي و نقيئي

سبب شد دريابم كه آنان نيز از آن نشست دلخورند.

- به نشست روز چهارشنبه  آگاهانه زيادي حد تا - من كه بوديم بيانيه پيشنويس متن جستجوي جريان در
گذشته اشاره كردم. قرار بود كه در آن نشست آقاي آزادگان هم بيايد كه نيامده بود. بعد بدون پرداختن به
و خيلي بد اداره شد. همين. اما ناگهان يك  بود بدي بسيار نشست كه كردم اشاره فقط نشست آن جزئيات
: اگر بخواهم به كسي رياست بكنم. حدس زدم تا ته خط را آقاي كه دادم خودم به چارواداري ركيك فحش
آزادگان خواند. بدون اينكه از من دلخور بشود، با سرخوشي خداحافظي كرد تا به ضيافت خانم رئيسي برود.
و بايد منتظر  رسيد خواهد برسد بايد كه جمعي گوش به نشست آن به نسبت من اعتراض كه بودم مطمئن اما
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واكنش هاي آن باشم. 

نخستين واكنش ها
و ساعت ۳ براي تشيع جنازه او عازم  گفته وداع را فاني دار ورامين در عمو زن كه شدم خبر با سهشنبه روز
ورامين بودم كه آقاي هاشمي دبير سازمان معلمان وارد سالن شد تا در نشست تمريني هفتگي دستورنامه
و خانم دشتي  نقيئي خانم او از قبل كند. شركت معلمان سازمان مديره هيأت هفتگي نشست در بعد و رابرت
و داد. هديه من به معلم روز مناسبت به سرخ رز گل شاخه دو حتي نقيتي خانم بودند. شده سالن وارد هم
كامًال معلوم بود كه آنان تلخي برخوردهاي نشست ماهانه انجمن مروجان قواعد پارلماني را فراموش كرده اند
و - نقيتي خانم و مرد با همراه او، است الزم كه گفتم هاشمي آقاي به من همه، اين با ميگيرند. ناديده يا
- من، به عنوان گروه برگزاركننده ي كادر معلمان نشستي براي ايجاد هماهنگي داشته آنان توافق صورت در
باشيم. چون بدون هماهنگي گروه برگزار كننده، اين كادر معلمان يا انجمن مروجان قواعد پارلماني شكست
تا  رفت.  جلسه به نيز او و رفتم ورامين به من كرد. موافقت من پيشنهاد با هاشمي آقاي خورد. خواهد
چند روز قبل كه طي ايميلي از او خواستم حتي پيش از تشكيل نشست مشترك چهار نفره به عنوان گروه
برگزار كننده، با شخص او يك نشست دو نفره داشته باشم. البته به اين درخوست ايميلي من كه فقط براي 
كردهام، هنوز پاسخي نداده است. هدف اصلي من از اين نشست دو نفره اين است كه به صورت  ارسال او
و خانم نقي ئي نشان مرد آقاي به را مجمع يك يا بورد يك اعضاي غيرقانوني نشستهاي قبح غيرمستقيم
و در ميدانم بقيه از خويشتندارتر را او كه كنم تأكيد ميخواهم نفره دو نشست اين در اينكه ضمن بدهم.
نتيجه اگر قرار باشد كسي را از كادر معلمان به بورد كرسي قانون پارلمان دعوت كنم فقط او را در نظر دارم.
و بعد از مشورت با او در يك  بگذارم ميان در او با نيز را معلمان كادر مشكالت و مسائل حال عين در و

نشست چهار نفره شركت كنيم.

فالش بك به اول قصه
مي شود: آيا واقعًا نشست هاي تمريني  درك بيشتر ابوالقاسمي آقاي سؤال اهميت كه است مقدمات اين از بعد
مي خواهند فقط ميزند، حدس ابوالقاسمي آقاي كه طور آن اينكه، يا كردهاند؟ يكن لم كأن را سهشنبه روزهاي
سه شنبه نيامده هنوز چون نميدانم. بود: معلوم سؤال اين به من پاسخ نشود؟ حاضر كارگاهها اين در ديگر او
است تا من بدانم كه نشست هفتگي تمريني را بدون حضور او برگزار كرده اند يا نه؟ به عالوه، براي برگزاري
و الزم هم نبوده كه خبر  نميدهند و نميدادند خبر من به آنها برگزاري عدم براي نتيجه در و نشستها اين
بدهند. در نتيجه من به طور دقيق نمي دانم كه چرا آقاي آزادگان اين ايميل را براي آقاي ابوالقاسمي ارسال

كرده است. اما به نظرم موضوع كمي پيچيده تر از اين حرف هاست. 

معموًال  كه فراواني ايدههاي سريع خيلي و است، كارآفرين زن يك كه زد حدس ميشود نقيئي خانم رفتار از
مي زند. به همين دليل، عمل به دست خود ايدههاي تحقق براي حتي و ميراند زبان به ميرسد ذهنش به
واقعًا نمي توان مطمئن بود كه براي دعوت از آقاي ابوالقاسمي به كادر معلمان، نظر كسي را پرسيد يا نه؟ قطعًا
مي پرسيد با اين شكل حضور او در اين كارگاه حتمًا  اگر چون نپرسيد. هستم كارگاه آن مربي كه را من نظر
و شوري مثل ابوالقاسمي، عدم شر پر فرد خصوص به جديد، فرد آمدن كه ميدانستم چون ميكردم. مخالفت
و كارگاه را مختل خواهد كرد. اما خانم نقي ئي نظر من را كه ميشود بيشتر هم باز كارورزان مهارت در توازن
مي زنم كه چه بسا نظر ديگران را هم نپرسيده باشد. به همين خاطر، اين افراد كه در كالس هاي حدس نپرسيد،
مي كنند، بعد بايد جلسه هيأت مديره معلمان را ترك كنند كه ظاهرًا ترك نمي كنند شركت دستورنامه تمرين

و همين مسأله براي سازمان معلمان مشكل ايجاد كرده است.

سه شنبه براي آقاي  روزهاي تمريني كالسهاي منفي اثرات توضيح در را خودم داليل من گذشته، اين از
و حتي آزادگان گفته ام. شايد به اين دليل تصميم گرفته اند كه اين جلسات را تعطيل كنند. به مرد،هاشمي،
كارگاه دعوت اين به را او نقيئي خانم مگر پرسيدم: ابوالقاسمي آقاي از كه بود مالحظات اين تمام خاطر
و ساير اعضاي نقيئي خانم ميدانم من كه آنجا تا كردم: توصيه او به بعد بود. مثبت او پاسخ است؟ نكرده
و با اين قواعد يابند حضور كارگاه اين در معلمان از خصوص به بيشتري افراد دارند دوست معلمان كادر
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مي خواهيد بدانيد كه  اگر اما بكشد. خط او نام روي كه نميخواهد كس هيچ خاطر، همين به شوند. آشنا
مي توانيد با خانم نقي ئي صحبت كنيد. در پايان اين نه، يا است شده تعطيل سهشنبه روز تمريني كالسهاي
مي توانيد در هر كارگاه بياموزيد، را قواعد اين باشيد عالقمند شما اگر گفتم: و كردم راحت را او خيال گفتگو
و تالش شما هرچه زودتر همت به تأتر خانه اعضاي كارگاه كه منتظرم من عالوه، به شويد. حاضر ديگري
برگزار شود. در نتيجه از اين جهت جاي نگراني نيست. از اين جهت هم نگران نبود. نگراني اصلي او اين

مي كرد سر او را به سقف زده اند و نمي خواهند در نشست ها شركت كند.  فكر كه بود

و ظالمانه ما در جريان كارهاي گروهي نبود، حتي  غيراخالقي رفتارهاي از نمونههايي گذشت، كه آنچه اگر
ظلم است كه از آشنا نبودن مردم ما با حقوق خروارها از مشتي اينها اما نداشت. لطفي هم آنها به اشاره
گذاشته ام: معصومانه  ظلم هاي  را  آن ها  نام من و ميشود ناشي تصميمگيري مجمع يك اعضاي پارلماني
مي دهد. اما براي تشخيص انجام ميداند درست كه را كاري گروه عضو هر و ميشويم جمع هم دور گروهي
تصميمگيرِي به فرايند در نتيجه در ندارد. وجود شدهاي فكر و مدون قواعد تصميم، بودن علط يا درست
مي پاشد هم از گروه سرانجام و ميخوريم لطمه يكديگر از همه و ميكنيم ظلم هم به همه گروهي، اصطالح

جمع بندي
اگر تعطيل شده، چرا  و  نه؟ يا است شده تعطيل رابرت دستورنامه سهشنبههاي كالسهاي نميدانم هنوز
با افراد  اين  يا رفتار  تأثير داشته است؟  اعتراض هاي من  آيا  و چه كسي تصميم گرفته است؟  شده تعطيل

فعاليت هاي سازمان معلمان تداخل يافته است؟ و اثر اين همه بر سرنوشت كادر معلمان چه خواهد بود؟

براي من يك چيز روشن است: هرگز روي اسم هيچ فردي كه بخواهد با دستورنامه رابرت آشنا شود خط 
با بردباري تحمل خواهم كرد، چرا كه به  و تمام ظلم هاي معصومانه كارورزان كارگاه ها را  كشيد نخواهم
خوبي دريافته ام، اين ظلم ها نه ناشي از بدجنسي آدم ها، كه ناشي از جهل آنان نسبت به حقوق پارلماني است.

به همين خاطر تمام سعي خود را خواهم كرد تا كادر معلمان بهتر از گذشته به كار خود ادامه دهد. 
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۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ دوشنبه

پرسش هاي تازه از عوامل تغيير رفتار
ديروز حدود يك ربع به ساعت ۶ بعد از ظهر كه براي رفتن به نشست جوانان حزب پان ايرانيست آماده 
مي شدم صداي زنگ در ساختمان بلند شد. منتظر هيچ كس نبودم. به همين خاطر حدس زدم شايد بچه هاي 
برهنه  اش پاي براي كه است فقيري يا ميروند، در و ميدهند فشار را زنگ دكمه گاهي كه هستند محل
از جلسه اعضاي هيأت اجرايي بود كه  آقاي عيسي خندان  اما  درخواست يك جفت كفش مندرس دارد. 
مي آمد كه عصر آن روز در دبيرخانه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي  مدني جامعه سازمانهاي شوراي
و اظهار عالقه كرد تا دادم توضيح برايش را قرارم اما شدم. خوشحال خيلي بود. شده برگزار (كعاصكا) ايران

سر خيابان ايرانشهر با هم باشيم و در اين فاصله گپ بزنيم.

اتفاقًا موضوعي كه در آن لحظات ذهنم را به خود مشغول كرده بود تفاوت هاي فاحش در نحوه برخورد آدم ها 
داغ كردن تنور انتخابات  هدف با را صفحهاي ۸ جزوه اين نوشتن است. مفهومي» دستگاه «معرفي جزوه با
اعضاي هيأت مديره انجمن شركت هاي ساختماني به من سفارش دادند، اما من تمام صفحات جزوه را به
و انجمني»  شركتي رفتارهاي در بحران فهم براي مفهومي دستگاه «يك مثابه به پارلمان عرفي قانون معرفي
و قائم مقام مديرمسؤل كعاصكا سابق دبيركل سعيدآبادي بيژن مهندس پسند مورد اينكه با و دادم اختصاص
«پيام آبادگران»، نشريه انجمن شركت هاي ساختماني قرار گرفت اما مهندس جواد انصاري مديرمسؤل نشريه
و به همين دليل در مجمع ساالنه انجمن توزيع نشد اما بعدها مهندس محمد  نيامد خوشش مطالب آن از
عطارديان دبيركل كعاصكا سفارش داد كه همان مطالب را به صورت يك شماره ويژه «پيام كارفرمايان» نشريه
و بيش با مشكالت  كم كه شد مواجه كساني گسترده استقبال با مرور به نشريه مطالب و كنم بازآرايي كعاصكا
عملي در اداره مجامع تصميم گيري آشنا بودند. اما درست پيش از آمدن آقاي خندان با يكي از دوستان گپ
و بعد از آزادي از زندان زمان شاه به حزب توده پيوست  بود شده سياسي جريانات وارد جواني از كه ميزدم
و به اين خاطر كه خانواده اش بهايي بودند به درخواست حزب از تشكيالت حزبي خارج شد اما بعد از
و بچه در سوئد مستقر شده زن همراه كه سالهاست حاال و گريخت افعانستان به حزب سران دستگيري
و خواهش كردم با ديد انتقادي دادم او به را جزوه همان از نسخه يك من ميآيد. ايران به گاهي از هر و است
بخواند نظراتش را برايم بگويد. در يك كالم: واكنش او به مطالب جزوه منفي بود هرچند اصرار داشت كه
و نه بيشتر. درست پيش از آنكه آقاي خندان  دارند ارزش حد همين در اما است خوبي كار قواعد اين آموزش
و دوست مقيم سوئد با جزوه «معرفي دستگاه مفهومي» مقايسه خندان آقاي متفاوت برخورد داشتم بزند، زنگ
شكل دهي به اين رويكردهاي متفاوت را بفهمم. چون درست بر مي كوشيدم تا عوامل مؤثر در و ميكردم
خالف دوست مقيم سوئد آقاي خندان در آخرين نشست كادر دوستان كه چهارشنبه پيش در دفتر برگزار شد
و در اليه هاي زير، اين قواعد  هستند متفاوت معنايي اليه سه داراي رابرت دستورنامه قواعد كه داشت تأكيد
و در تكميل صحبت آقاي خندان گفتم را نظرم هم من جلسه همان در ميشود. منجر جامعه در عقلي تفكر به
و مرور به و هستند معنا از مختلفي اليههاي داراي پياز يك مانند بلكه اليه، سه نه قواعد اين كه دادم توضيح

در سطوح مختلف فرهنگي اثرات عظيمي برجاي خواهند گذاشت.

با توجه به همان پسزمينه هاي ذهني بود كه بعد از گوش سپردن به گزارش آقاي خندان از نشست اعضاي 
و براي آنكه نظر آقاي خندان  كردم مطرح را موضوع همين مدني، جامعه سازمانهاي شوراي اجرايي هيأت
را در اين زمينه بشنوم با تأكيد گفتم: اگر اين قواعد صرفًا در حد قواعدي براي اداره بهتر مجامع تصميم گيري
اين نظر من  به  نمي كردم. جالب است كه در پاسخ  آنها ترويج صرف را عمرم هركز من داشتند، كاربرد
و مبارزه براي دموكراسي مورد در نظراتم تمام اخير ماهه سه طي گفت: مضامين اين با نكاتي خندان آقاي
و براي ساختن آن چه چيست دموكراسي ميفهم حاال تازه و است شده رو و زير كامل طور به دموكراسي
قبًال  از آدمي مثل احمدي نژاد توقع داشتيم دموكراسي ايجاد كند. حاليكه در افرود: خنده با بعد كرد. بايد
مي كنند كس يا كسان احساس آدمها وقتي ظاهرًا باشد. دلنشين برايم خندان آقاي نظر اظهار اين است طبيعي
و براي رسيدن به اين آرمان ها دارند مشترك آرمانهاي و خواستهها ميكنند، فكر او مثل كه هستند ديگري
و چه بسا يكي از ميكنند احساس را مطبوعي تجربه كنند، كمك يكديگر به حاضرند مشترك هدفهاي و
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عوامل بسيار مهم در جمع شدن آدم ها تأمين همين نياز ها باشد. اين روزها فعاليت اصلي من شده است جمع 
و تالش براي ايجاد كارگاهي كه قرار است از دورن آن يك سازمان دائمي بيرون بيايد كه اعضايش  افراد كردن
و تجربه هاي رويدادها شاهد زمينه اين در خاطر، همين به كرد. خواهند عمل رابرت دستورنامه قواعد طبق
مي آورد تا در زمينه فراهم برايم را امكان اين كه است متنوع تجربههاي همين با مواجهه و هستم متنوعي

عوامل مؤثر در سازمان يابي ايراني هايي كه با آنان سر و كار دارم دست به نظريه پردازي بزنم.

حمايت متقابل
و از هم جدا شويم به آقاي خندان گفتم: اين روز ها به تجربه هاي  برسيم ايرانشهر خيابان نبش به آنكه از قبل
مي كنم. طرح هاي بزرگي فكر زياد قاصدك كتاب كاروان و تخصصي مطبوعات مركز راهاندازي زمينه در شما
و توانمند هستيد. در ادامه گفتم: ريسكپذير چقدر بزرگ طرحهاي راهاندازي در شما ميدهد نشان و بودند
و جنبش كادرها نيز سازماني رابرت نامه دستور آموزش كارگاههاي به سازماندهي براي شما كمك با اميدوارم
بي نياز سازد. در همان لحظه كه افراد به وابستگي از را آن و كند تضمين را حركت اين تدوام كه كنيم ايجاد
و افراد خندان آقاي با نبود قرار اگر شدم متوجه و گرفتم را خودم مچ ميزدم خندان آقاي به را حرفها اين
و او طرح منفي نكات او، توانمنديهاي مثبت جنبههاي بر تأكيد جاي به بسا چه كنم، همكاري او مثل ديگري
و ميبوديم گروه ساختن فكر در نه كه بود طبيعي صورت آن در و ميدادم قرار هدف را او سوءمديريتهاي
مي كنيم كه بايد يكديگر احساس ظاهرًا كنيم، همكاري هم با ميخواهيم كه حاال اما داشتيم. همكاري توقع نه
و نوازش قرار دهيم. درست همين قاعده در نوع رويكرد من با اعضاي نشست جوانان حمايت مورد متقابًال را
و اتفاقًا وقتي آقاي خندان هم با دلخوري از روش برخورد هاي اعضاي ميكند. صدق نيز پانايرانيست حزب
مي كرد به او هم خاطر نشان ساختم: نفس دور هم جمع گله مدني جامعه سازمانهاي شوراي اجرايي هيأت
و كمك ببيني را قضيه مثبت جنبههاي كن سعي نتيجه در دارد. ارزش گرفتاري همه اين با آدمها اين شدن

كن تا گروه شكل بگيرد و تقويت شود و به مرور نقاط ضعف آن را بر طرف كن.

بفرمائيد سرور!
پانايرانيست  حزب جوانان هفتگي نشستهاي برگزار محل كه طبقهاي چهار آجري ساختمان در مقابل وقتي
مي كردم. به همين خاطر به كلمه «سرور» كه چند بار بر زبان جواني كه فكر مسائل همين به رسيدم است
شد، كنجكاو شدم كه چرا من را سرور جاري رفتيم باال پلهها از هم با همراه و رسيد در مقابل من با همزمان
و جوان دريافت در ورودي رسيديم دوم طبقه به آنكه از بعد كردم: كشف زودي به را آن علت كرد؟ خطاب
و ساير ساختمان هاي اداري نيز است ظهر از بعد ۶ ساعت كه و البد دريافت هستند، قفل طبقات آپارتمانهاي
تعطيل خواهند بود مطمئين شد كه مقصد من هم نشست جوانان حزب پان ايرانيست است. بعد از آن بود كه
و مدام من را با «سرور، سرور» مورد نوازش قرار داد. ديدم  برود باال پلهها از من از جلوتر نكرد قبول هرگز
چاره اي جز جلو افتادن براي من باقي نمي گذارد. انتقاد خودم از اين روش برخوردش را با يك كنايه مؤثر
مي شود! اما تا رسيدن به طبقه چهارم داشتم به  اطاعت ميدهيد دستور كه حاال افتادم: جلو او از و كردم بيان
مي كردم كه چه عواملي سبب شده است كه اين جوان به اين باور برسد كه افراد مسن عضو حزب فكر اين
مي شوند پاشنه هاي پايشان را مثل اتاق وارد كه جواناني بعدي: سؤال و كند؟ خطاب «سرور» را پانايرانيست
نظامي ها به هم بكوبند و مشت دست راست خودشان را روي قلبشان بگذارند و شعار بدهند: پاينده ايرن؟

تغيير مستمر رفتار
همين پرسش در مورد عوامل مؤثر در تغيير رفتار اعضاي كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت نيز صدق 
و در  ميكنند- رفتار ديگري روش به تصميمگيري مجامع در قواعد اين با آشنايي از قبل كه افرادي ميكند:
مي شوند تمام رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي وارد وقتي - است روشي نوع هر فاقد آنان رفتار واقع
مي برند تا طبق قواعدي رفتار كنند كه مربي براي آنان توضيح داده است، آن هم كار به را خودشان سعي
و شخصيتشان به ميزان بسيار زيادي شكل گرفته است. اين ها است گذشته آنان از زيادي سن كه افرادي
كامًال به خود مشغول كرده اند. همين تأمالت سبب را ذهنم روزها اين كه است پرسشهايي از نمونههايي
مي دهد رخ ما مغز در اصلي اتفاقهاي كنم: تلفي داروين كار شبيه زيادي حدود تا را خود كار تا است شده
و ورود به آن در شرايط فعلي دانش بشر ممكن نيست. است قفل سياه جعبه يك مثل حاضر حال در كه
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ژن ها در زمان داروين ناشناخته بود، اما به رغم آن، داروين توانست  رفتار بر ناظر قواعد كه همانطور درست
و كل داستان را به درستي توضيح دهد، بدون آنكه وارد جعبه كند كشف را انواع تنوع بر حاكم طبيعي اصول

سياه علم ژنتيك شود.

به نظرم ارزش دارد كه براي توضيح آنچه كه هنگام نوشتن بند فوق به ذهنم رسيد يك بخش معترضه باز كنم. 

موتور ملكولي روي پوسته سلول
و خندان  تكدهقان آقايان براي را كادرها جنبش مستندسازي از هدف داشتم وقتي گذشته هفته چهارشنبه
مي دادم كه زودتر از ساعت مقرر به دفتر آمده بودند، ناگهان ياد كشف دو دانشمند فيزيولوژيست توضيح
افتادم كه به خاطر تئوري خود در تبين رفتار موتور ملكولي روي پوسته سلول جايز نوبل را در اين زمينه
و  دارو نشريه اصلي گزارش در را آنان كشف گرفتم تصميم شد اعطا آنان به نوبل جايزه وقتي كردند. كسب
و سلول سلول رشتهي دانشجوي يك از خاطر همين به كنم. معرفي بودم، سردبيرش زمان آن در كه درمان،
ساده شده اي را كه به خاطر اهداء جايزه نوبل به آنان براي معرفي مقاالت توانستم تا گرفتم كمك شناسي
تئوري آنان منتشر شده بود به فارسي ترجمه كنم. لذت عجيبي بردم. در آنجا بود كه درك كردم تئوري علمي

يعني چه. 

مي شوند فقط  سبب كه شده تعبيه ملكولي سطح در موتورهايي سلول، هر جداره روي تئوري، آن اساس بر
اين اتم هيدرژن از آن خارج شود.  و فقط  شده مشخص سلول يك وارد پتاسيم - نمونه عنوان به - اتِم
نمي تواند از جداره سلول عبور كند. وقتي توضيح هاي مربوط  ديگري اتم موتور طوري ساخته شده كه هيچ
و  بنزين كه سيلندري چهار موتور يك از كمتر موتور اين كه دريافتم كردم ترجمه را موتور اين جزئيات به

مي شود و خودرو را به حركت در مي آورد پيچيده نيست. مشتعل آن هوا در

و توضيح  كنم كشف دارم دوست كه ميدادم توضيح تكدهقان و خندان آقايان براي داشتم كه همانوقت
مي رود، به تئوري آن جلو و ميكند رشد خاك در ريشه يك مثل فرهنگ اين و قواعد اين چطور كه بدهم
و گفتم : مقصودم اين است كه روند رشد اين ريشه را مثل يك فيزيولوژيست كردم اشاره هم دانشمند دو

كالبدشكافي كنم و قواعد را توضيح دهم.

مي نوشتم به خاطرم رسيد كه به دليل محدوديت هاي فعلي دسترسي  را قبل بند چند مطلب داشتم وقتي امروز
و رفتار انسان در آنجاست، منطقًا توضيح علمي رويكرد در تغييرات تمام اصلي ريشه كه آنجا از و بشر، مغز به
و رفتارها در مورد بشر ممكن نيست، در نتيجه، تئوري هاي تمام علماي علوم رويكردها تغيير خصوص در
و قصه پردازي است. اما ناگهان ياد تئوري داروين افتادم كه هرچند به نامعتبر اندازه يك به ناگزير به انساني
و در آن زمان نمي توانست بپردازد، اما اصول ناظر بر است نپرداخته ژنتيكي تحوالت بر ناظر قوانين و قواعد
مي شود به رغم قفل بودن جعبه سياه مغز، اصول آيا است. كرده تبيين و ديده خوبي به را مشاهده قابل طبعيت
مي كنم امروز به فكر كه هستند پرسشهايي اينها داد؟ توضيح داروين مانند را انسان رفتار بر ناظر اجتماعي
ذهنم رسيده باشند. اما وقتي وارد نشست جوانان حزب پان ايرانيست شدم حساسيتم در خصوص علل تغيير

رويكر و رفتار افراد پيرامون خودم مسئله ي ذهنم بود. 

تغيير رويكرد رهبران
برخالف تصورم، در نشست ديروز هيچ تصميمي در خصوص روش برگزاري كارگاه آموزش دستورنامه 
مي شد اميدوار بودم كيخسروي باشد كه با تأخير  باز اتاق در وقت هر آنكه رغم به و حتي نشد. گرفته رابرت
مي شود، اما ميزبان اصلي من ديروز هم نيامد كه نيامد. در جلسه از من پرسيدند كه آيا آقاي كيخسروي وارد
بي نظم است؟ در پاسخ به اين پرسش به خاطرم آمد همينطور هم رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي در
مي آمد، از منظم ترين اعضاي گروه بود كه كرج از اينكه با انديشي، هم گروه اوليه نشستهاي تمام در كه
هم  انديشي عرف گروه نشستهاي از يك هيچ در ديگر زماني يك از اما ميرسيد. جلسه به مقرر ساعت سر
و در اين كارگاه نيز بسيار منظم است. بعد از اين شود تأسيس وكيالن كادر تا شود حاضر نتوانست پارلماني
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مي كند حتمًا شركت خواهد كرد.  شركت جلسهاي در كه بدهد قول اگر دادم: جواب ذهني سريع ارزيابي
و آنان نمي دانستند چه پاسخي بايد شود؟ حاضر جلسه اين در كه بود داده قول آيا پرسيدم: كه بودم من بعد
و البته به مناسبت كشته شدن يكي از بينان گذارن نهضت رفت جلو معمول طبق جلسه اينكه خالصه بدهند.
آقاي محمد رضا عامري به شخصيت  نيز  پاسخ ها  و پرسش موضوع ارديبهشت، ۱۸ ايرانيسم در روز پان 

و بدون هيچ محاكمه اي به دست خلخالي اعدام شد.  انقالب پيروزي از بعد كه بود شده داده اختصاص تهراني
بي منازع اين حزب هست يا خواهد شد، به سؤال هاي رهبر بيترديد كه كالشي حجت آقاي معمول، طبق و
مي گذرم آنها نقل از من اما بود. توجه قابل و درست و دقيق نكات از پر پاسخهايش و داد پاسخ شده مطرح

و بيشتر به نكاتي مي پردازم كه به جنبش كادرها ارتباط بيشتري دارد.

نفرت از رابرت
جلسه آقاي اسكندري از من خواست كه براي دوستاني كه در جلسه  رئيس هفت، ساعت به مانده دقيقه ده
مي كردم در فاصله دو تصور بلكه نبود، اين ما قرار دهم. توضيح را رابرت دستورنامه قواعد نبودند، قبل
و امروز قرار است كردهاند را خود صحبتهاي نشست اين يا حزب رهبران با كيخسروي آقاي نشست،
مي كردم؟ شايد اگر بايد چه نبود. درست من تصور اما كنيم. برگزار چگونه را كارگاهها كه بگيريم تصميم
پختگي امروز را نداشتم. يا شايد اگر اين طور براي يك هدف مشخص تالش نمي كردم، در چنان وضعيتي
و خيلي سريع به اين نتيجه رسيدم كه از اين  شدم فرصت متوجه باالفاصله اما سرميزد. من از ديگري رفتار
و فرصت هاي آتي را از بين نبرم (راستش، كنم استفاده رابرت دستورنامه بيشتر و بهتر ترويج براي فرصت
و به خصوص افراد جمع ميل كمال با ميكنم). تعجب است شده ايجاد خودم رفتار در كه تغيير هم اين از
رابرت، دستورنامه قواعد هفت، ساعت تا مانده باقي دقيقه ده طي كوشيدم و دادم قرار مخاطب را جديد
و به ويژه براي كساني كه در جلسه قبل حاضران، براي را آنها اهميت و خصوصيات مهمترين تاريخچه،
و در عين هستيد، خود حزبي حوزههاي و سازماني توسعه پي در اگر كه بگيرم نتيجه و بدهم توضيح نبودند
نمي خواهيد كه استبداد در درون حزب شما تجديد توليد شود، اين قواعد براي شما از نان شب هم اگر حال
۱) رئيس جلسه در كارگاه هاي پايان هم سه روش براي آموزش اين قواعد پيشنهاد كردم: در است. واجبتر
و خودش در جريان رياست جلسات اين قواعد را به ديگران آموزش بياموزد را قواعد اين و كند شركت ما
و ضمن اداره جلسه قواعد را آموزش بگيرم عهده به را جلسه رياست من حزب، علني جلسات در (۲ بدهد،
مي كنيد تأسيس شود. در هر حال،  معرفي شما كه عالقمنداني و جوانان حضور با جديد كارگاه يك (۳ بدهم.
براي آشنايي با پرمصرف ترين قواعد عرف پارلماني، دست كم بين پانزده تا بيست جلسه دو ساعت تمرين

الزم است. 

و  كرد تشكر من از نشستهاست، اين فكري و معنوي رهبر كه كالشي حجت آقاي من صحبتهاي از بعد
و خيلي جدي از من پرسيد كه آيا براي كسب مهارت در سخنوري دورهي ستود را سخنوري در من مهارت
خاصي را ديده ام؟ واقعًا مكث كرد تا پاسخش را بدهم. كدام دوره؟ اما در جوابش گفتم: پيش مهارت شما
مي كند. بعد به نكته اي اشاره كرد كه براي  صحبت مؤثر و زيبا واقعًا هم كالشي آقاي چون كنم. غالف بايد
و دستورنامه رابرت هرچه از من ميكرد، صحبت رابرت دستورنامه از كيخسروي آقاي وقتي دارد: اهميت من
مي دانم كه براي جبران اهانت به آقاي رابرت هم كه شده اين قواعد خودم وظيفه حاال اما ميشدم. متنفر بود
را حتمًا ياد بگيرم. پرسشي كه همانجا به ذهنم رسيد اين بود: چه اتفاقي افتاد؟ چرا آقاي كالشي در ابتدا حتي
مي كند تا اين قواعد  وظيفه احساس حاال كه كرد تغيير چيزي چه اما بود؟ شده متنفر رابرت دستورنامه از
مي افتاد؟ چشمش از ميكرد معرفي او هرچه كه بود گونهاي به كيخسروي با رابطهاش نوع آيا بياموزد؟ را
و يك عضو جدي حزب است وكيل يك كه - كيخسروي مثل فردي مورد در او مثل هوشي با انسان چرا
و چگونه تغيير كرد چرا و كجاها در و چيزهايي چه يا چيز چه كند؟ پيشداروي يا داروي طور اين بايد -
- اين طور رويكردش نسبت حزب اين كل آتي رهبر شايد يا و - حزب از بخش اين رهبر رويكرد حاال كه
مي شود؟ يك تغيير يا سلسله اي از ناشي كجا از تغييرات زنجيره اين اصل ميكند؟ تغيير رابرت دستورنامه به
مي توانيم آيا ميشود؟ ناشي كجا از مغزي تغييرات همان اصلي علت صورت آن در فرد؟ يك مغز در تغييرات
و تببين كنيم؟ چرا من كالبدشكافي عرصهها اين در را مغز كاركرد فيزيولوژيست دانشمند دو همان مانند
و باهوش مسن افراد از وسيعي عدهي چرا و افتادم؟ رابرت دستورنامه قواعد ترويج دنبال جدي قدر اين
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مي شود براي اين سؤال ها جواب هايي پرداخت. اما  كه است بديهي ميشوند؟ همراه ايده اين با تجربه با و
و علمي كلمه، با رقص انديشه، به معناي تمثيل سازي هاي سعدي وار خيلي ارسطويي معناي به نظريهپردزاي
و من دبنال نظريه پردازي هستم. اما با اين كار هيچ آشنايي ندارم. آيا دارم وارد مرحله جديدي دارد. تفاوت

از تاريخ خود مي شوم؟

تلفن به يك كادر حرفهاي
مي شناسم. فكر  كه است افرادي شريفترين و بهترين از يكي او كردم. صحبت تلفني جمالي آقاي با ديروز
مي كنم سال ۱۳۷۰ بود كه آقاي سيد محمد بهشتي مديرعامل وقت بنياد فارابي من را به آقاي جمالي كه آن
و از معتمدان تهران شهرداري بينالمللي و عمومي روابط مديركل حال عين در و فارابي دار خزانه زمان
و از آن زمان تا امروز آقاي جمالي در عرصه هاي مختلف كارفرماي من بوده است كرد معرفي بود، كرباشچي
و در برگزاري نخستين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت نيز همراه با آقاي دكتر مصطفي معين، يكي از گروه
و توضيح اش اين بود كه گرفتاري هاي كند شركت گروه جلسات در نتوانست راه وسط كه بود برگزاركنندگان
عين حاال، اگر در ميگويد. راست كه مطمئنم من نميگذارد. باقي برايش فرصتي معاش امرار براي اقتصادي
از روش اداره كارگاه هم ناراضي بوده باشد، مهربان تر از اين حرف هاست كه ضعف من يا هر كس ديگري

كم تر  هرچند گسترده. نفوذ دامنه با شريف است مردي ميكردم فكر همشيه حال، هر به بكشد. رخش به را
مي كردم الزم است احساس همه اين با ميداند. درست خودش كه بكشد راهي به را ديگران دارد تمايل
مي دانستم از پيشرفت چون بدهم. توضيح برايش رابرت دستورنامه مربي عنوان به را خودم اخير دستاوردهاي
و خيلي احوالپرسي ضمن و زدم زنگ او به ديروز دليل همين به ميشود. خوشحال ايران در قواعد اين
فشرده اما جامع اشكاالت برگزاري نخستين كارگاه را كه او هم يكي از برگزار كنندگان كارگاه بود براش
و امروز به  بردم پي مشكالت آن به خطا و آزمون طريق از و عمل جريان در چطور كه گفتم و دادم شرح
مهم ترين مباحث شروع و در عين حال سادهترين از پيشنهادها، بر ناظر پيچيدهي و سخت قواعد تدريس جاي
مي شود. در تأسيس عمل در انجمن يك آن اساس بر كه است ترتيبي همان نيز قواعد عرضه ترتيب و ميكنم
و آقاي بهتشي (و البد خودش) معين دكتر مثل افرادي كه انديشي هم كارگاه برخالف گرفتم، نتيجه خاتمه
و كشان ميگيرند را دوستانشان دست افراد امروز نميدانستند، مناسب و نداشتند را آن در حضور ادامه طاقت
مي آورند. در ادامه صحبت، به نقش با اهميت گروه برگزار كنندگان در موفقيت گروه ها كارگاهها به كشان

پرداختم اما هيچ اشاره اي به اينكه توقع دارم دوباره به كارگاه  برگردد نكردم.

مي دهم از من فاصله بگيرد. بعد از خروج از  حق او به اما است. كاري چه مشغول جمالي آقاي نميدانم
- متأسفانه به رغم تصوري كه اما زد خصوصي بخش در زيادي كارهاي به دست دولت و شهرداري دستگاه
- در اين كارها موفق نبود. فعاليت در نهادهاي دولتي با فعاليت در بخش داشت خودش توانمنديهاي از
و چه بسا در شأن است، آن مشغول كه را كاري نباشد مايل شايد ميزنم حدس دارد. تفاوت خيلي خصوص
و خالي بندي هم كه نيست. به گفتن دروغ اهل بگويد. من به نباشد، او عظيم توانمنديهاي طراز در و او
و خواهد بوده شريف انساني هميشه او اما است. شده قطع حتي و كم من با ارتباطش - شايد - دليل همين
مي دهد. ادامه خود مستمر حركت به دارد كادرها جنبش كه كنم مطمئن را او بود الزم دليل همين به بود.
و با هم ديد خواهيم هم باز ديگر زماني در و ديگر جايي در را يكديگر قطعًا و است كوچك خيلي دنيا و

همكاري خواهيم كرد.

كادر كارشناسان
فعًال بس است.  كنم. آماده را خودم كارگاه آن براي بايد داريم. كارگاه كارشناسان كادر با ۵ امروز ساعت
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۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ سه شنبه

تحكيم وضعيت دستورنامه رابرت در شوراي شهر تهران
ديروز كارگاه كارشناسان شوراي شهر تهران چنان عالي اداره شد كه بعد از ختم كارگاه به خودم استراحت 
بين المللي فرانسه گوش دادم.  راديو به و كشيدم دراز تختخواب در ۱۰ ساعت تا و امروز صبح هم دادم
و درايت در پي آن است كه زمينه ترويج دستورنامه رابرت را در جديت با عبدالحسيني آقاي ميدانستم
بعد، در شوراهاي سراسر كشور ترويج كند. آنچه كه بايد به مرحله در و، شوراياريها تهران، شهر شوراي
و ساير شهر هاست. تهران شهر شوراي در قواعد اين ترويج تدريجي روند شود، مستندسازي بيطرفانه شيوه
و به كنم ترسيم را روند اين بر ناظر الگوي بشود، كه صورتي در دارم دوست پديده، اين تحليل سطح در آما

اصطالح دست به نظريه پردازي بزنم.

نقش آقاي عبدالحسيني
و در خور توجه رفتار مسؤالنه آقاي عبدالحسيني است. البته، از همان بعد از ظهر پارسال كه براي  جالب نكته
و قرار گذاشت كه براي معرفي دستورنامه رابرت به دفترش در ستاد كرد صحبت من با تلفني بار نخستين
و در عين حال بودن جدي كه كرد درك ميشد سادگي به بروم، شهر پارك در تهران شوراياريهاي اجرايي
شوخ طبعي از خصوصيات چشمگير اوست. اما در كادر كارشناسان، كه نشست دوم آن ديروز برگزار شد،
كامًال محسوس بود: در طول كارگاه تمام دغدغه اش اين بود كه به خصوص آقاي دكتر  او مسؤليت احساس
مي كنند به ضرورت رعايت قواعد دستورنامه شركت كارگاه اين در او دعوت به كه اعرابي دكتر و الهيان
و براي ترويج آن بكوشند. به همين خاطر، در طول كارگاه، آقاي عبدالحسيني با دقت دنبال ببرند پي رابرت
و صحبت هاي من روي مخاطبان كارگاه بحثها تأثير و ميكنم اداره چطور را كارگاه من ببيند كه بود اين
و دراماتيك چنان را نمايش هم من و بود؟ خواهد چه اعرابي دكتر و الهيان دكتر آقاي روي خصوص به و
و از فرط بكشد آغوش در مرا عبدالحسيني آقاي كه بود نمانده چيزي افتاد فرو پرده وقتي كه كردم اجرا مؤثر

خوشحالي ببوسد.

نقش دكتر الهيان
مي آمد  ميان به صحبت الهيان دكتر نام به فردي از مدام عبدالحسيني، آقاي با آشنايي روزهاي نخستين همان از
كه پيش از عبدالحسيني دبير ستاد اجرايي شوراياري ها بوده است. بايد اذعان كنم آقاي عبدالحسيني براي
و در دانشگاه ها نيز حقوق درس  دارد حقوق دكتراي نظرم به الهيان آقاي ميكند. باز ويژهاي حساب فرد اين
و از آن دشوارتر بود دشوار كاري رابرت دستورنامه كالس و كارگاه به او جذب خاطر، همين به ميدهد.
و باز هم مهم تر اينكه ببينيد در طول كالس با باشد، راضي شده ارايه نكات و درسها از فردي چنين اينكه
كم نظير تمام نكات مطرح شده را يادداشت كند. به نظر من، مهم ترين شاخص براي ارزيابي موفقيت جديتي
مي شود گفت كه او به شدت اطمينان با است. رابرت دستورنامه قواعد به الهيان دكتر واكنش كارشناسان كادر
مي توان با اطمينان گفت و گرفت قرار رابرت دستورنامه قواعد اهميت و انسجام عدالت، جامعيت، تأثير تحت
و دكتر اعرابي از قواعد دستورنامه رابرت الهيان دكتر حمايت با تهران شهر شوراي در عبدالحسيني جبهه كه

به مراتب مستحكم تر شده است.

و براي اعضاي آن  كنم تهيه را كارشناسان كادر دوم نشست در شده مطرح مطالب گزارش دارم تصميم من
و عين آن را نيز در اين روزنامه نقل خواهم كرد. در نتيجه ضرورتي ندارد به نكات آموزشي بفرستم كارگاه
مي خواهم حواشي اين كارگاه را بررسي كنم كه به نظر خودم خاطر همين به بپردازم. كارگاه در شده مطرح
و تسهيل كننده دارد. اما مستقيم تأثير رابرت دستورنامه ترويج در و است من فردي خالقيتهاي محصول

پيش از آن بايد كمي در مورد دكتر اعرابي بنويسم.

نقش دكتر اعرابي
مي دادم  درس تهران شوراياريهاي اجرايي ستاد كارشناسان كارگاه در كه هنگامي اعرابي دكتر مورد در
مي شنيدم. بر اساس آن شنيده ها، او ساكن تجريش عليپور آقاي و عبدالحسيني آقاي زبان از زيادي تعريفهاي
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و البته يكي از با سوادترين  بود تجريش محلههاي شوراياريهاي از يكي اعضاي از يكي و دانشگاه استاد و
مي كرد كه در مورد قواعد دستورنامه رابرت تعريف برايم عليپور آقاي تهران. شورايارهاي فرهنگترين با و
براي دكتر اعرابي خيلي صحبت كرده است. بالخره يك روز دكتر اعرابي را در اتاق آقاي عليپور ديدم: مردي
خون گرم است. در  و خوشمشرب بود پيدا كه شيك وضع و سر و سبزه صورتي و نمكي فلف موهاي با
و ضرورت ترويج اين قاعد رابرت نامه دستور از يكديگر به ما معرفي ضمن عليپور آقاي نيز جلسه همان
و اميدوار بود كه روزي دكتر اعرابي در يكي از كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت شركت كرد صحبت
پيش نيامد تا اينكه، بعد از برگزاري انتخابات دوره فرصتي هرگز اما كرد. عالقه اظهار هم اعرابي دكتر كند.
و تعداد اعضاي شورا به شد تهران شهر شوراي رئيس مسجدجامعي آقاي روستا، و شهر شوراهاي چهارم
و از شورا به ستاد دبيري از عبدالحسيني آقاي و ريخت هم به چيز هم عمل در و يافت افزايش نفر يك و سي
و بعد، ضمن حفظ اجرايي ستاد مشاوران عالي شوراي رئيس و آمد شورا به الهيان دكتر رفت، استعفا به آنجا
سمت، رئيس اداره كل مصوبات شورا شد. آقاي عليپور كه دوست داشت جاي آقاي عبدالحسيني دبيرستاد
- دبير ستاد شد. خوب، در  ميزدم صدا ثاني عليپور را او من كه - ديگري عليپور او جاي به و نشد بشود،

اين شرايط براي ترويج قواعد دستورنامه رابرت در شوراي شهر چه كار مي شد كرد؟

تالش هاي ناكام
مي شد  بود: استثنايي فرصت يك عبدالحسيني آقاي و من نظر به شهر شوراي بر مسجدجامعي آقاي رياست
مي رفت كه او تشويق اميد و كرد تعريف مسجدجامعي آقاي براي را رابرت دستورنامه مبرم قواعد مرور به
و در بگيرد ياد را قواعد اين عالقه با - شده كه هم شهر شوراي كارآمد مديريت براي كم دست - تا شود
آن ها استقبال كنند. به از و شوند آشنا قواعد اين با نيز شهر شوراي اعضاي ساير مرور به و كند رعايت عمل
خصوص كه رقيبي مثل دكتر چمران در كمين نشسته است كه ناكارآمدي مسجدجامعي در عمل روش شود

و او در دور بعد رداي رياست را بردوش خود بياندازد. 

و آقاي عبدالحسيني نيز ريئس اداري شورا  رسيد شورا رياست به مسجدجامعي آقاي كه اولي روزهاي در
مي كرد كه: چطور براي آقاي تعريف عبدالحسيني آقاي بودند. مثبت دريافتي خبرهاي شد، رئيسه هيأت و
مي دادم كه نبايد اجازه دهد عضوي چندين بار صحبت كند در حاليكه اعضاي ديگر توضيح جامعي مسجد
هنوز يك بار هم حرف نزده اند. يا ضرورتي ندارد كه او در مذاكرات شركت كند يا هنگام رأي گيري علني
رأي بدهد. بلكه فقط بايد هنگامي رأي بدهد كه يك رأي او در رد يا تصويب پيشنهاد در دست بررسي تأثير 
تعيين كننده داشته باشد. خالصه اينكه آقاي عبدالحسيني تمام تالش خود را به كار گرفت تا قواعدي را كه 
و به اين ترتيب به او كمك كند تا در  بدهد ياد هم مسجدجامعي آقاي به بود فراگرفته رابرت دستورنامه از
اداره جلسه موفق تر عمل كند. اينكه آقاي عبدالحسيني در اين عرصه چطور عمل كرد نمي دانم. اما آنچه كه
و موقعيت آقاي عبدالحسيني به مرور سقوط كرد تا اينكه سر انجام در  وضعيت كه بود اين بوديم شاهدش
و به خصوص در اعتراض به رفتارهاي شخص آقاي مسجدجامعي شورا در جاري رفتارهاي به اعتراض
و حتي به من گفت كه دنبال خريد مغازه اي است تا مسائل معيشتي خانواده را شد خانهنشين و داد استعفا
و فتق كند. قضاوت در مورد عواملي اين واگرايي، به ويژه بدون داشتن اطالعات دقيق، كاري دشوار رتق
پي بردن به اينكه مجامع و رابرت دستورنامه قواعد با عبدالحسيني آقاي آشنايي ميزنم حدس من اما است.

تصميم گيري در ايران تا چه حد احمقانه اداره مي شود، در اين زمينه نقش مهمي داشت.

سرپل غيرقابل جايگزين
در هر حال، خبر رفتن آقاي عبدالحسيني از شوراي شهر يكي از تلخ ترين خبرها براي جنبش كادرها بود. 
و از آنجا  تهران شهر شوراي در قواعد اين ترويج براي مطمئن سرپل يك شهر، شوراي در او حضور كه چرا
با اين قواعد آشنا به شوراي ساير شهرهاي بزرگ بود. زيرا ساير افرادي كه در جريان كارگاه كارشناسان 
مي توانم به  شاهد عنوان به نداشتند. را قواعد اين مؤثر معرفي توانايي اول، عليپور آقاي جمله از بودند، شده
مي چبسيد را من يقه ميديد را من وقت هر عليپور آقاي ميگفت: كه كنم استناد الهيان دكتر آقاي صحبت
مي گفتم: بابا ولم كن، واهللا به خدا يك روز اين دستورنامه هم من و ميكرد تعريف رابرت دستورنامه از و
را ياد خواهم گرفت. اما همين دكتر الهيان در مورد تغيير رفتار آقاي عبدالحسيني اين طور تحليل كرد: آن
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و  جديد نكات ميديد را من وقت هر ميكرد، شركت رابرت دستورنامه كارگاه در عبدالحسيني كه روزها
مي دهد كه دست نشان داوري همين است! شده وصل جايي به انگار كه بود پيدا كامًال و ميكرد مطرح جالبي
و در اين مقطع زماني، چه تفاوتي بين آقاي عبدالحسيني شهر شوراي در رابرت دستورنامه ترويج براي كم
و به همين خاطر، من تقريبًا اطمينان داشتم با رفتن عبدالحسيني از شورا، جنبش دارد وجود عليپور آقاي و
و اين سرپل غيرقابل جايگزين است. با داد خواهد دست از را شهر شوراي در خودش مطمئن سرپل كادرها
مي داد كه عبدالحسيني سرانجام دوباره به شوراي شهر اطمينان من به قوي دروني قوي حس يك همه، اين
و برگشت: به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي مشاوران ستاد هماهنگي شوراياري ها گشت برخواهد تهران
و به رياست دكتر الهيان كه از دوستان قديم هم بوده اند. طبيعي بود شده منسوب طاليي سردار سوي از كه
بعدًا با خبر شدم آقاي مسجدحامعي براي او در سمت مشارو كه خصوص به شدم. خوشحال بسيار كه است
رئيس شوراي شهر نيز حكم زده است. به اين ترتيب، آقاي عبدالحسيني بار ديگر به شوراي شهر بازگشت.

جذب دكتر الهيان و دشواري كار
و شركت او در كارگاه آموزش دستورنامه رابرت يكي از مهم ترين  الهيان دكتر جذب كه بزنم حدس ميتوانم
دستاوردهاي آقاي عبدالحسيني براي ترويج دستورنامه رابرت در شوراي شهر تهران است. از آنجا به بعد
و در واقع از روايت داود  - رابرت دستورنامه از عبدالحسيني تعريفهاي دهم نشان كه بود من عهدهي بر
- به جا بوده است يا خالي بندي. برخي شرايط دشوراي كار من براي ايجاد رابرت دستورنامه از حسيني

جذابيت در آقاي دكتر الهيان را مضاعف مي كرد:
- سبك كارآفريني است.  آديزيس ايزاك آقاي مديريتي تئوري اساس بر - الهيان دكتر مديريتي سبك .۱
مي دهند ايده هاي نويني كه از مغز ترحيح اما ميكنند، استقبال جديد ايدههاي از هرچند مديراني، چنين
- با اين شود ارايه آنان به كه جديدي ايدههاي با برخورد در معموًال و كنند دنبال ميزند بيرون خودشان

احساس كه خالقيت آنان ناديده گرفته شده است - مقاومت مي كنند.
و به قول خودش از همان  ميدهد درس حقوق دانشگاه در و دارد حقوق دكتراي الهيان دكتر آقاي .۲
مي كرده است. براي چنين فردي سخت كار شركتها اساسنامه ثبت و تدوين زمينه در دانشگاه اول سال

است كه در كالس يك آدم حقوق نخوانده بشيند و درس بگيرد.
مي دهيد  افزايش را او توقع كنيد، تعريف خيلي كسي براي فيلم يك يا كتاب يك از شما وقتي اساسًا .۳

و احتمال اينكه مخاطب از آن فيلم خوشش نيايد بسيار باال مي رود.

- خيلي  دهد بروز چيزي زمينه اين در اينكه بدون - عبدالحسيني آقاي شرايط، اين مجموعهي خاطر به
نگران بود كه مبادا كارگاه ها به مذاق دكتر الهيان خوش نيايد يا من طوري كالس را اداره كنم كه دكتر الهيان
و همانطور كه گفتم، مطالب كالس به خصوص براي شخصي مثل دكتر الهيان  خوشبختانه، اما كند. دلزده را

چنان جذاب بود كه در تمام مدت مشغول يادداشت كردن مطالب بود.

چند اشاره محتوايي
يكي از محورهايي كه در دومين كارگاه كارشناسان شوراي شهر تهران به آن پرداختم همان چيزي است كه 
- مورد  شده چاپ مفهومي» دستگاه «معرفي جزوه در كه - رئيسغيرمستبد» و مستبد «رئيس مقالهي در
و تخصيص صحن. خوشبختانه نه دكتر الهيان كسب با گرفتن، و دادن نوبت بين تفاوت دادهام: قرار بررسي
مي كردند ادعا و بودند نخوانده را مقاله اين و جزوه اين كارگاه، اعضاي از كدام هيچ نه و اعرابي دكتر نه و
و من هم داشت تازگي برايشان موضوع دليل همين به بودم. نكرده ارسال برايشان را جزوهاي چين اصًال كه
و در پايان اين صحنه، چنان زيبا نتيجه گرفتم كه از درون مجامعي كه وضع كردم اجرا را صحنه اين زيبا چنان
نوبت دادن و گرفتن در آن  استبدادي باشد دموكراسي در نخواهد آمد، كه همه مجاب شدند و كيف كردند.

يكي ديگر از نكاتي كه در كارگاه ديروز به آن اشاره كردم، جنبه هاي مخرب وضعيت فعلي شوراهاي شهر 
است. براي اين كار به رويه رسيدگي به نحوه توزيع طرح ترافيك در نشست شوراي شهر تهران پرداختم. 
شوراي  علني  اجالس هاي  از  يكي  در  آسيب شناسي  نگاه  با  كه  بود  كرده  دعوت  من  از  الهيان  دكتر  آقاي 
و كردم. اما گويا تحليل يكي دو دقيقه اول عملكرد شورا كافي بود كه دكتر الهيان  كنم شركت تهران شهر
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براي شركت در كارگاه مصمم شود. به همين خاطر فرصت نشد تا خطاهاي فاحش آقاي مسجدجامعي را 
كامًال مناسب به آن بپردازم. به همين خاطر از آقاي  فضاي يك در كه بود فرصتي ديروز جلسه كنم. تحليل
مسجدجامعي نقل قول آوردم كه خطاب به صحن در همان جلسه مذكور گفت: همين امروز صبح من از
دا ده اند؟ چند نفر از همين خانم هاي  ترافيك محدوده به ورود طرح شما به آيا پرسيدم خبرنگار خانمهاي
خبرنگار حاضر در اين جلسه جوابشان منفي بود. خوب. سؤال اين است كه چرا به اين خبرنگاران كارت
كردم: اين يك اتهام به يك سازمان شهرداري است. در  اضافه خودم من بعد ندادهايد؟ طرح داخل به ورود
اصًال خود رئيس بايد مانع يا ميداد را مجلس شدن غيرعلني پيشنهاد نفر يك بايد آن طرح محض به نتيجه،

از طرح اين اتهام در جلسه علني مي شد.

عليه  نشده  اثبات  اتهام هاي  چنين  انعكاس  كه  كردم  تحليل  مؤثر  به صورت  كارگاه  از  بخش  اين  ادامه  در 
و براي دموكراسي  عمومي اعتماد براي شهرداري، براي شورا، براي مخربي تبعات چه شهرداري سازمانهاي
و گفتم كه در آن كارگاه به داماد پرداختم پارلماني عرف همانديشي كارگاه از خاطرهاي نقل به بعد، دارد.
آقاي مهندس بازرگان (منظورم آقاي دكتر بني اسدي است) گفتم: نور به قبر آقاي طالقاني ببارد. اما اگر قرار

باشد شوراها به اين شكل فعلي اداره شوند، نبودشان بسيار بهتر از بودشان است. 

نيتجه دومين كارگاه
مي توان حدس زد كه اين كارگاه  تهران شهر شوراي كارشناسان كارگاه دومين برگزاري در موفقيت به توجه با

در چند جهت تأثير مضاعف خواهد داشت:
و ادامه ي آن در شوراي شهر اين است كه احيانًا كميته ي ۵ نفره اي كه  كارگاه اين اثر شهر. شوراي در .۱
و طاليي سردار مثل شهر شوراي خود اعضاي با و شهر شوراي داخلي آئيننامه اصالح براي است قرار
و ضمن بحث شود بدل رابرت دستورنامه آموزش كارگاه يك به من از دعوت با شود، تشكيل سايرين
مي توان مطمئن بود كه بيافتد اتفاق اين اگر بدهيم. آموزش آنان به نيز را قواعد اين آئيننامه، مورد در
اين اعضا به ساير اعضاي شورا نيز رعايت دستورنامه رابرت را توصيه كنند. عالوه بر اين، ايده ي تشكيل

كارگاهي با حضور دبيران كميسيون ها نيز طرفدار پر و پا قرصي مثل دكتر الهيان خواهد داشت. 

۲. در ستاد اجرايي، اين احتمال وجود دارد كه ضرورت رعايت اين قواعد در شوراي عالي مشاوران كه 
و كار به آنجا برسد كه سردار شود احساس گذشته از بيش است الهيان دكتر خود عهدهي بر آن رياست
و حتي به انجمن هاي شوراياريها به قواعد اين آموزش از اجرايي ستاد كاران در دست ديگر و طاليي

معتمدين و حتي به ستاد اجرايي سمن ها نيز كه زير نظر شوراي شهر تهران است حمايت كنند.

و نشست هاي مختلفي در اطراف شوراي شهر  كميسيونها هم حاضر حال در شهرها. ساير شوراهاي .۳
مي شود. ترويج اين قواعد در شوراي شهر تهران مثل يك قلب اهميت اين قواعد را به برگزار تهران

شوراهاي شهر ها و روستا هاي سراسر كشور پخش خواهد كرد.

و با استقبال  بودم كرده مطرح قبًال را محله انجمنهاي تشكيل ايده من محالت. مستقل انجمنهاي .۴
و منتظرم تا نظرات او را بشنوم. با اين حال، اين ايده را با دكتر اعرابي بود نشده مواجه عبدالحسيني آقاي
يك نيامد: به جاي بدش ايده اين از كردم احساس بود. تأمل و احتياط او واكنش گذاشتم. ميان در هم
انتخابات براي تشكيل يك شوراي محله، انجمني درست كنيم متشكل از حدود ۱۰۰ نفر از نخبگان هر
مي توانيم  برسانيم ثبت به را انجمنها اين باشد الزم آنكه بدون سكوالر». «تهران مثل شعاري با و محله
مي داند به زيرا ميكند خطر احساس ايده اين از فردي هر كه البته كنيم. متحد ساختار يك در را آنها
محض بزرگ شدن ممكن است با هحمه حكومت مواجه شود. به همين خاطر بايد با چراغ خاموش

حركت بشود كه هجمه حكومت نتواند كاري صورت بدهد. 

دانشجويان  و  استادان ساير به طريق اين از و ميكند تدريس دانشگاه در اعرابي دكتر دانشگاهها. .۵
دسترسي دارد و شايد بتواند در ترويج اين قواعد در دانشگاه ها نيز تأثير بگذارد.
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۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ چهارشنبه

تعيين تكليف كادر معلمان
سه شنبه هيأت مديره سازمان معلمان در سالن دوم دفتر كادرها جلسه هفتگي خود را برگزار كرد. در  ديروز
مي دهم ترجيح من اما ندارند، من از كردن پنهان براي موضوعي دهند نشان تا ميكنند رفتار طوري جلسه طول
۴۰ درصد از شنوايي من از بين رفته مذاكرات آنان را نشنوم (هرچند به گفته متخصص شنوايي سنجي نزديك
و  ميگذارم گوشي معموًال هستند دفتر در آنان كه مدتي در همه اين با نميدهم، تشخيص را صحبتها و
مي دهم). رياست جلسات آنان با فردي است به نام گوش فرانسه بينالمللي راديو به فرانسه زبان بهبود براي
آقاي پورسليمان كه ظاهرًا به خاطر فعاليت هاي صنفي معلمان مدتي را در زندان گذرانده است. اين فرد در
مي كرد. اما  مخالفت معلمان سازمان مديره هيأت نشستهاي در رابرت دستورنامه قواعد كارگيري به با ابتدا
همين اواخر بود كه همراه با آقاي مرد از من خواست تا براي سايت سازمان معلمان يك مجموعه مقاله براي
و نه من فرصت كردم بنويسم. شواهد گوشي حاكي از آن  كرد پيگيري او نه البته، كه، بنويسم قواعد اين معرفي
و ميكنند رعايت را رابرت دستورنامه قواعد از برخي كم دست مرور به معلمان سازمان مديره هيأت كه است
كم تر خيلي و ميشوند عصباني قبل از كمتر و بپرند يكديگر صحبت ميان كمتر كه شده سبب امر همين شايد
جالب است. يافته بهتري نسق و نطم نشستهايشان - مهمتر اينها از - و ميرود باال صدايشان گذشته از
معموًال قبل از تشكيل كه رابرت دستورنامه آموزش سهشنبه كالسهاي كه آمد عمل به كاشف ديروز اينكه
بي نظمي در نشست هاي سازمان معلمان نقش ايجاد در و ميشود برگزار معلمان سازمان مديره هيأت جلسه
داشت، ديروز برگزار نشد. در نتيجه نگراني آقاي ابوالقاسمي، عضو انجمن نمايشنامه نويسان خانه تأتر در اين
سه شنبه برگزار  كالسهاي كه كردهاند اعالم دروغ به او كردن دك خاطر به ميكرد فكر كه بود بيمورد زمينه
و تأثير اين حركت چرا؟ و نشود برگزار سهشنبه كالسهاي تصميمگرفتند چرا و كساني چه اما نميشود.

بسيار كوچك بر آينده جنبش كادرها چه خواهد بود؟

سه شنبه ها كالس  هاي تاريخچه به نگاهي
در دهمين نشست كادر معلمان بود كه در فاصله تنفس چند دقيقه اي يك نمايش غيرعلني تدارك ديده شد
و از  برخاست نقيئي خانم كرد دستور به دعوت را جلسه موقت رئيس عنوان به اينجانب آنكه از بعد و
و حتمًا دو بود شده خشك زمين به پايم جفت تعجب از رساند. بنده اطالع به را جلسه ختم گروه طرف
شاخ شمشاد هم روي سرم سركشيده بود! البته، در حسن نيت اعضاي آن روز كادر معلمان هيچ ترديدي
و رفتار غيرقانوني. اما واقعًا تقصيري  بازي باند بودند: كرده عمل خودمان پارلماني عرف طبق آنان اما نداشتم.
مي كردند در حق من بيشترين فكر و بود نخورده هم گوششان به حتي رفتارها اين اصولي قواعد چون نداشتند
مي كنند. در ادامه همان اعالم بود كه يك كتاب مصور بزرگ شاهنامه به من هديه دادند كه بعدًا را محبتها
پول هم به عنوان دستمزد بابت ده جلسه جاسازي شده است. تومان ميليون يك حاوي پاكتي آن درون فهميدم
و در پايان ده جلسه است جلسه ده كارگاه كه ميكردند فكر گروه آن كه گرفت نتيجه ميشد ترتيب، اين به
و اگر است نشده تمام قواعد كه دادم توضيح برايشان من اما خالص. و كردهاند قدرداني هم مربي و معلم از
بعدًا اصرار و كنيم برگزار را جلسات ماهانه صورت به كنند شركت كارگاه در هفتگي طور به ندارند فرصت
مي كنيم تا با هم انجمني تالش هم با واقع در و گرفت نخواهم دستمزد كارگاهها اين بايت هرگز كه كردم هم
و قرار شد در نخستين چهارشنبه هر كردن قبول نيز آنان و كنيم تأسيس رابرت دستورنامه قواعد ترويج براي
ماه جلسه داشته باشيم. اما از همان زمان گروهي از اعضا كه در عين حال عضو هيأت مديره سازمان معلمان
و خودشان قواعد  شوند جمع هم دور نيز مديره هيأت هفتگي نشستهاي از قبل گرفتند تصميم بودند هم
و مرد هاشمي آقاي آن در كه گرفت شكل سهشنبهها كالسهاي ترتيب اين به و كنند. تمرين را دستورنامه
و بعدها دشتي هم جوانمردي اربابي،نقيئي،رئيسي، خانمها و ميكردند شركت مربي دستيار و مربي عنوان به
مي كردند. ظاهرًا سطح كالس هاي من بال كار رابرت دستورنامه قواعد روي هم با و يافتند مي حضور آن در
مي كردند. اين كالس ها تمرين بيشتر فرصت در ميدادم، درس كارگاه در من كه را قواعدي همان آنان و بود
ادامه داشت تا چند روز قبل كه آقاي ابوالقاسمي به من خبر داد كه يكي از اعضاي سازمان معلمان، كه اتفاقًا
آزادگان) پيامكي با اين مضمون برايش ارسال كرده است كه  آقاي (يعني نبود هم كالسها اين دائمي عضو
مي خواهند يا شده تعطيل واقعًا كالسها اين آيا كه پرسيد من از و است. شده تعطيل سهشنبه روز كالسهاس
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مي توانم در اين زمينه  فقط من و است. شده تعطيل واقعًا گويا كالسها آن كه شد معلوم ديروز كنند. دك را او
حدس هايي برنم كه از درستي آن ها مطعئن نيستم.

طرح هايي براي آينده
با اين همه، ديروز نكات مهم ديگري كشف شد كه ارزش ثبت دارد. به خصوص مشخص شد كه آقاي 
بهترين  است؛ دانشآموزي شوراهاي در پارلماني قواعد ترويج پي در همچنان معلمان سازمان دبيركل هاشمي
ايده براي ترويج سريع اين قواعد در سراسر كشور. با اين همه انتقادهاي من نسبت به اين طرح به قوت
خود باقي است: چه كساني قرار است اين قواعد را در شوراهاي دانش آموزي تدريس كنند؟ در حال حاضر 
در سراسر ايران چند نفر را داريم كه حتي در سطح اوليه با اين قواعد آشنا باشند؟ در حاليكه كل تعداد اين 
و  آموزش وزارت مسؤالن با را طرح اين ميشود چطور نميكند تجاوز هم دست يك انگشتان تعداد از افراد
اصًال چه نيازي است كه براي آموزش اين قواعد به دانش آموزان اين طرح هوا و گذاشت؟ ميان در پرورش
مي تواند اين قواعد را در طبيعي بسيار صورت به و راحت خيلي باشد، آشنا قواعد اين با معلمي اگر شد؟
جريان زندگي در ميان دانش آموزان به آنان آموزش دهد. حتي بدون آنكه چيزي ديده شود. در حاليكه، حتي
مي دهند  قرار معضلي برابر در را آنان پرورش و آموزش وزارت مسؤالن با رسمي صورت به قضيه اين طرح
قانوني، اين دقيق سازوكاري فقدان دليل به و كنند تكليف كسب باال مقامات از بايد البد آن حل براي كه
و صاحبان و ايده اين سر بر چه كه ميداند خدا هم آنجا در و شد خواهد پرتاب آقا دفتر به سرانجام مسأله
و نپرداختم نكات اين به سازمان دبيركل هاشمي آقاي با صحبت جريان در من البته، آمد. خواهد آن طراحان

مطالب ديگري مطرح كردم.

آقاي هاشمي همراه با يكي ديگر از اعضاي هيأت مديره سازمان زودتر از ديگران آمدند اما نه آنقدر زودتر 
كامًال پيداست كه آقاي هاشم من را خيلي دوست  ميآمدند. دستورنامه كالسهاي تشكيل براي معموًال كه
و وطن پرست است جدي سليمالنفس، شريف، انساني دارم: دوست را مرد اين من كه همانقدر شايد دارد،
مي شويم خوشحال واقعًا هم ديدن از است. كرده درك را قواعد اين ترويج «اهميت» كلمه واقعي معناي به و

و صميمانه يكديگر را در آغوش مي كشيم.

و آنجا بود كه از او پرسيدم آيا آخرين  بزند گپي من با تا آمد يك سالن به ۲ بعد از مستقر شدن در سالن
نقيئي)  خانم و مرد آقاي (او، نفره سه گروه به كه را ايميلي گفت اما بود. نديده است؟ ديده را من ايميل
در خصوص پذيرش مسؤليت به عنوان گروه برگزار كنندگان كارگاه براي آنان ارسال كرده بودم خوانده بود.
و من توضيح  بود آماده كنيم. صحبت نفره دو بحثهاي مورد در هستم تنها او با كه حاال ميخواستم من اما
دادم كه به نظرم براي تشكيل بورد دستورنامه رابرت به اين نتيجه رسيده ام كه به جاي سه نفر (او، آقاي مرد
و به جاي  معمول طبق و نميكند؟ ايجاد اشكالي اين آيا پرسيدم: بعد كنم. دعوت را او فقط نقيئي) خانم و
و به محاق رفت. شايد كرد هنگ خودش، مديريتي سبك اساس بر و بدهد، جواب فورًا من، مثل آنكه،
مهم ترين خصوصيات آقاي هاشمي كه او را براي رهبري سازماني مثل سازمان معلمان فردي مناسب از يكي

مي شود.  گذاشته ميان در او با بداهه صورت به كه است سؤالهايي به خودي به خود تأمل همين ميسازد
البته، شايد چنين فردي براي رهبري يك گروه چريكي در ميدان نبرد مناسب نباشد يا نتواند در يك مناظره
زنده تلويزيوني برنده مسابقه باشد. اما براي مواردي كه فرصت تأمل وجود داشته باشد، سبك او مناسب
و من هم با تغيير موضوع  نداد صريحي پاسخ نيز مناسب فرصت يك گذشت از بعد حتي حال هر در است.
و سراغ موضوع بعدي رفتم: بردارم او دوش از را پرسش اين به دادن پاسخ سنگين مسؤليت كردم تالش
در آخرين نشست كادر معلمان كه در نخستين چهارشنبه ارديبهشت برگزار شد روابطي شكل گرفت كه من
تمايلي به ادامه آن ندارم. به همين دليل از شما چهار نفر به عنوان برگزار كنندگان اين كارگاه درخواست دارم 
و اگر مايليد كه انجمن مروجان قواعد پارلماني  بپذيريد برگزاركننده گروه عنوان به را خود مسؤليتهاي كه
كنار سازمان معلمان وجود داشته باشد، در اين زمينه مسؤليت بپذيريد، چون مسؤليت موفقيت يا شكست اين
و اگر هم فكر  پاشيد. خواهد هم از گروه اين من و شما هماهنگي بدون و شماست برعهده موقت سازمان
و نيازي به اين انجمن نداريد، مناسب است كه به ميشود انجام معلمان سازمان در مباحث اين كه ميكنيد
مي توانيم به كارگاه هاي ديگر هدايت كنيم. نيز را كادر اين معلم غير اعضاي و كنيد منحل را آن رسمي صورت
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و پاسخ نهايي را منوط به گفتگوي چهار نفره  بود محتاط معلمان سازمان دبيركل هم پرسش اين به پاسخ در
كرد اما روي اين نكته مهم تأكيد كرد كه در سازمان معلمان اين كارها را نمي شود انجام داد در نتيجه چنين
انجمني الزم است. نيتجه اين بخش از بحث روشن شد: نشست چهار نفره براي بررسي مسأله. اما از من 
و من در پاسخ او گفتم در حال حاضر انتشار كتاب تأثير مهمي در تسريع در  پرسيد كتاب انتشار مورد در
و كوشيدم تا داليلم را براي آقاي هاشمي توضيح دهم: اينكه كتاب بسيار كرد نخواهد ايجاد قواعد اين ترويج
و اگر تعدادي مربي بگيرند كار به عمل در را آن قواعد بود نخواهند قادر آن خواندن با افراد است، ديرياب
و افرادي هم كه به آن مراجعه خواهند شد خواهند انباري كتابها باشيم، نكرده تربيت قواعد اين ترويج براي

كرد سرزده خواهند شد.

به رغم اينكه آقاي هاشمي نظرات من را در اين زمينه قبول داشت اما به نكته ديگري اشاره كرد: معرفي 
و پرورش. آنجاست كه ما به يك  آموزش مسؤالن به آموزي دانش شوراهاي در قواعد اين آموزش ضرورت
كتاب چاپ شده نياز داريم. اينجا بود كه به جاي بحث تكراري در مورد ضرورت استقالل از وزارت آموزش
مي خواهيد اين طرح را در قالب سازمان معلمان ارايه كنيد يا  آيا پرسيدم: ديگري صريح سؤال او از پرورش و
انجمن مروجان قواعد دستورنامه رابرت. با اطمينان به من گفت كه سازمان معلمان قرار نيست و كادرها دفتر
اين كار را بكند بلكه خودمان بايد اين كار را انجام دهيم. در اين جا بود كه من بار ديگر به تشريح دو طرح
و ايجاد يك ساختار سازماني  پروفشنال، بورد يك ايجاد پرداختم: ايران در پروفشن يك به سازماندهي براي
و التحصيالن فارغ از امتحان گرفتن مسؤل پروفشنال بورد كه دادم توضيح برايش بعد قواعد. اين ترويج براي
و ساختار سازماني نيز از اتحاد داشت خواهد را رابرت دستورنامه آموزش مراكز به و آنان به گواهينامه دادن
مي شوند شكل خواهد گرفت. آقاي هاشمي با اين ايده ها نيز موافق بود تأسيس زمينه اين در كه انجمنهايي

اما اصرار داشت كه بايد زودتر كتاب را منتشر كرد و من هم نكته مهمي را برايش توضيح دادم.

ساختار ارايه مطالب
و ترتيب مورد نياز براي اينكه در  ساختار با كتاب، در مطالب ارايه ساختار كه دادم توضيح هاشمي آقاي براي
عمل اين قواعد را به ايرانيان ياد بدهيم خيلي فرق دارد. تجربه هاي من نشان داده است كه بهتر است قواعد
مورد نياز براي بازي پارلماني، به همان ترتيبي به كارورزان ارايه شود كه طبق همان ترتيب يك انجمن تأسيس 
و بعد از  باشيم آشنا كتاب قواعد تمام با كامل طور به بايد شويم كار اين به قادر ما اينكه براي اما ميشود.
و آموزش قواعد به كارورزان يك كارگاه را، طبق ارايه ترتيب بهترين انجمن، چندين راهاندازي تجربه طريق
ترتيب تأسيس يك انجمن، كشف كنيم. واكنش آقاي هاشمي من را مطمئن ساخت كه منظور من را بهتر از
مي كند، چرا كه خودش به طور جدي در پي آموزش اين قواعد به انجمن هاي ديگر بوده  درك كادرها ديگر
گفتم: پاسخ در من اما دهيد. انجام زودتر و شماست خود كار اين خوب، گفت: من به خاطر همين به است.
۶۰ درصد مطالب و من هنوز خودم با حدود نرسيدهاند هم راه نيمه به هنوز ميكنم اداره من كه كارگاههايي
و با توجه به ترتيب اين به و ميروم جلو هم من كه كارگاههاست پيشرفت پاي به پا فقط و نيستم آشنا كتاب
مي كنم آقاي فكر برسم. مرحله آن به تا دارم الزم زمان ديگر ماه ۸ كم دست سرعت بهترين كارگاه ها، به نظرم
هاشمي كه فرد بسيار باهوشي هم هست، منظورم را به طور كامل درك كرد. در اينجا بود كه صحبت هايم را 
جمع بندي كردم: حتي براي فراخوان بورد هم هنوز زود است. اعضاي بورد بايد كساني باشند كه به طور نسبي 

با كل قواعد آشنا شده باشند تا بتواند طرح درس پيشنهادي را با درايت ارزيابي و تصويب كنند. 

و به دليل نقشي كه اين فرد در  بود مفيد خيلي اما شد، انجام سرپايي آنكه با هاشمي، آقاي با گفتگوها نظرم به
و معلمان ميان در رابرت دستورنامه قواعد ترويج در ميتواند معلمان سازمان كه نقشي و دارد معلمان سازمان
مي تواند در موفقيت جنبش كاردها تأثير مثبتي بگذارد. نكته جالب اينكه در ميان اين كند، ايفاء دانشآموزان
گفتگوي سرپايي،، همراه آقاي هاشمي كه دقايقي به تنهايي در سالن دوم نشسته بود كيف هاشمي را براي
و آن را بخواند. من در اين  بگيرد هاشمي آقاي از را معلمان سازمان اصالحي اساسنامه پيشنويس تا آورد او
فاصله فقط توانستيم صفحه آرايي پيش نويس اساسنامه اصالحي را ببينم. اما همين كافي بود كه متوجه شوم

پيش نويس اساسنامه دقيقًا شبيه همان الگويي است كه در دستورنامه رابرت  اين و صفحه آرايي ساختار حتي
و استفاده از اعدا عربي براي تفكيك بخش ها. نه. مواد تفكيك براي رومي ارقام از استفاده است: شده ارايه
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ديگر نمي توان ترديد داشت كه آقاي هاشمي در ترويج تدريخي قواعد دستورنامه رابرت در سازمان معلمان 
موفق بوده است و موفق خواهد بود. 

تغيير رويكرد در سازمان معلمان
مي شد دريافت كه دارند  ميخورد گوشم به ناخواسته كه معلمان سازمان مديره هيأت اعضاي بحثهاي از
مي كنند. گاهي صداي آقاي كار شود منتشر معلم هفته مناسبت به است قرار كه سازمان اين بيانيه متن روي
مي داد. معلوم نبود كه تشخيص و ميشنيد را آن هم من مثل كمشنوايي فرد كه ميشد بلند آنقدر هاشمي
مي شد دريافت كه در رويكرد مختلف در هيأت مديره شكل گرفته است: اما چيست، مذاكره مورد موضوع
مي كرد توضيح دهد وزارت سعي كه هاشمي آقاي رويكرد و بود، وزارتخانه از مطالبه طرح دنبال كه رويكردي
و سازمان معلمان خودش بايد براي حل مشكالت آستين باال بزند. ياد سال ۱۳۸۸ است ناتوان و فشل خانه
افتادم كه براي نخستين بار آقاي عطارديان بيانيه مطالبات شوراي سازمان هاي جامعه مدني را براي معرفي در
وب سايت پيام كارفرمايان به دست من رساند. داستان شكل گيري اين شورا بعد از فروپاشي روند تأسيس 
سازماني براي حمايت از جامعه مدني (با عنوان موقت «حجم») را كه من هم عضو بودم اما روزه سكوت 
آن ها لطفي ندارد. اما در نقد آن بيانيه يك جمله تلفني به آقاي  تكرار كردهام. ثبت قبلي خاطرات در گرفتم،
بود: ما يك باغ زيبا اين آن و گفتم بود ژنو در كار بينالمللي كنفرانس در شركت براي زمان آن كه عطارديان
ميخواهيم، چطور بايد آن را بسازيم؟ زيبا باغي ما بگوييم: بايد حاليكه در بساز. ما براي بيا دولت ميخواهيم،
هرچند آقاي عطارديان با انتشار مقدمه انتقادي من بر آن بيانيه مخالفت كرد، اما اين ايده به نحو حيرت انگيزي

مي توان ديد. همين  انجمنها و سازمانها فعاليتهاي از بسياري در را آن بازتاب و ميكند باز را خودش راه
و ناتوان است. فشل وزارتخانه داريد؟ انتظاري چه وزارتخانه از كردم: مطرح هاشمي آقاي با گاهي را نكته
مي شنيدم. معلمان سازمان مديره هيأت مذاكرات در را ايده اين بازتاب ديروز و بزنيد. باال آستين خودتان
مي يابد. درست مثل دستورنامه رابرت كه با اين گسترش سرعت به كند بيان را حقيقتي ايدهاي وقتي نتيجه؟

سرعت در ژرفاي جامعه ريشه مي دواند و كم تر كسي رشد سريع اين ريشه مبارك را مي شنود.

جمع بندي مطلوب
و خانم نقي ئي قصد رفتن داشتند، آقاي مرد  مرد آقاي و شد تمام معلمان سازمان مديره هيأت جلسه وقتي
مي كرد، گفت كه عشق» با «تقديم من به را ديالوگ» مباني و «اصول عنوان با كتابي آنكه ضمن و آمد نزدم
انجمن مروجان قواعد پارلماني بايد به كارش ادامه دهد چون خيلي الزم است. خيالم راحت شد كه كادر
و به رغم تنشي  آمد خواهد بيرون سالمت به خود سازماني حيات از مرحله اين بحران از مرور به نيز معلمان

كه در نشست آخر بين ما رخ داد، پيوند ها بسيار محكم تر از اين حرف هاست.

انشعاب در خانه پوشالي
و كاروان سيار كتاب  كشور مطبوعات تخصصي مجتمع مديرعامل و بنيانگذار خندان، آقاي ظهر حوالي ديروز
مي كردم گفت: برايم صحبت تلفني او با كه قبل ساعت يك حدود آمد. دفتر به و زد زنگ سرنزده قاصدك،
و گفتگويمان قطع شد. آن موقع او در دبيرخانه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايان ايران آمد مهمان
و از خودم پرسيدم چه كسي در آن وقت روز مهمان او بوده است كه سبب قطع گفتگوي ما بود (كعاصكا)
شد. كمي كه صحبت كرد معلوم شد مهمان او جواني به نام «حدادي» است كه از شاگردان دكتر سهراب رزاقي
مي كرده كه بعد از روي  تحصيل مدني جامعه سازمانهاي دهي سازمان به مربوط رشته يك در زماني و بوده
احمدي نژاد، هم دكتر سهراب رزاقي را دستگير كردند تا دريابند كمك هاي دريافتي از سازمان هاي آمدن كار
و يا در ازاء آن براي كشورهاي بيگانه جاسوسي كرده  كشيده باال را ايراني غيردولتي سازمانهاي به خارجي
و هم سازمان هاي جامعه مدني را گل گرفتند. آقاي حدادي حال مدير كردند تعطيل را رشته آن هم نه، يا است
مي دهد. از مدت ها ارايه بازرگاني اتاق به جمله از و سازمانها به را گوناگوني خدمات كه است مؤسسهاي
و مدت هاست كه وعده است شده آشنا رابرت دستورنامه با شهرياري مثل عالقمندي دوستان طريق از پيش
مي كند يا خودش كارگاهي را براي آموزش اين قواعد در دفتر شركت دفتر كارگاههاي از يكي در يا ميدهد
مي دهد. تا كنون كه هيچ خبري نشده است. در حال حاضر او يكي از اعضاي هيأت اجرايي سازمان خودش
اين روزنامه قبلي  در بخش هاي  را  آن  تكراري  و  مفصل شرح كه است مدني جامعه سازمانهاي شوراي
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خاطرات ارايه داده ام. ظاهرًا برخورد نه چندان مناسب ديروز آقاي حدادي با آقاي خندان آخرين ضربه به 
رابطه ي سستي بود كه آقاي خندان را به هيأت اجرايي شوراي سازمان هاي جامعه مدني پيوند زده بود. به 
مثًال نشاني ايميل آنان  و بگيرد تماس افرادي با تلفني تا بود خواسته او از حدادي آقاي خندان، آقاي روايت
و آقاي خندان هم گفته است اين طور كارها را يك دختر جوان هم حد. اين در ديگري دستور يا بخواهد را
و سرانجام اعالم كرده كه تا تحويل اسناد مربوط به سازمان هاي نيست من به نيازي و دهد انجام ميتواند
و بعد ديگر به همكاري ادامه نخواهد داد. اما علت اصلي عدم آمد خواهد روز يك هفتهاي مدني، جامعه

همكاري آقاي خندان مهم تر از اين حرف ها بود.

تفاوت رويكرد
مي شوند نمي توانند  آشنا رابرت دستورنامه قواعد با كه كادرهايي بقيه مثل حدودي تا هم خندان آقاي واقع در
مي شوند تحمل كنند. به روايت خود آقاي خندان، در نشست ديروزش اداره سنتي روش به كه را مجامعي
و ناروشن ناظر بر عملكرد شوراي سازمان هاي جامعه مدني را به چالش بيقاعده مناسبات كل حداد آقاي با
مي گيرد كه نتيجه و است بنياد سست و پوشالي اندازه چه تا سازمان اين كه ميدهد نشان او به و ميكشد
بي بنيادي همكاري كند. سؤال هاي متعددي را كه آقاي سازمانهاي چنين با نميتواند و نميخواهد ديگر او
آن ها نداشت نقل نمي كنم. فهرست از يك هيچ براي جوابي هيچ هم او و بود پرسيده حدادي آقاي از خندان
بي قانون روشهاي مورد در سؤال هم اين خندان آقاي چطور كه كردم تعجب و است طوالني بسيار آنها
است. يكي از اين سؤال ها به عنوان نمونه اين بوده است كه خود شما، آقاي رسيده ذهنش به شورا اين اداره
و عضو هيأت اجرايي شده ايد؟ البته كه آقاي شورا عضو مدني جامعه سازمان كدام از نمايندگي به حدادي،
مي دانم حتي آقاي من كه آنجا تا گفتم: خندان آقاي انتقاد تأييد در ندارد. را سازماني هيچ نمايندگي حدادي
مي كرد، در حال شركت آن در عالي كانون از نمايندگي به قبًال و شوراست اين كارهي همه كه هم شهرياري
و نه عضو هيأت مديره است خودرو مجموعههاي و قطعات سازندگان انجمن مديره هيأت عضو نه حاضر
مي خواهد رهبري كل سازمان هاي جامعه مدني را هم بر عهده بگيرد كه ساختار اين اينكه خالصه كعكاصكا.
بي درو پيكر است كه آقاي خندان به من گفت: حتي حضور شما در چنين مجمعي كسر شأن شماست چنان

و من چقدر خوشحالم كه شما در اين جمع حاضر نشديد. و البته كل اين ماجرا اسباب تأسف است.

تمايز ساختار حقوقي قدرت و ساختار حقيقي قدرت
و حقيقي قدرت از مغز متفكري مثل آقاي سعيد حجاريان  حقوقي ساختار بين موجود تمايز صورتبندي ظاهرًا
بايد خارج شده باشد. در كشور ما اين تمايز چنان ملموس است كه به محض اشاره او به اين مطلب، جمله اش
و از سوي بسياري از تحليل گران مسائل سياسي مورد استناد قرار  شد بدل ضربالمثل يك شبيه چيزي به
و تحليل قدرت در ايران بدل شد. اين تمايز در كشور ما بسيار واضح فهم در اصل يك به اساسًا و گرفت
و بديهي مورد طبيعي امر يك عنوان به كرد، بيان زيبا عبارت اين در را آن حجاريان آقاي وقتي از و است
پذيرش قرار گرفته است. انگار امري طبيعي است كه بين اين دو ساختار چنين تمايزي وجود داشته باشد
و البد در تمام نظام هاي سياسي چنين تمايزي وجود دارد. بديهي است كه در چنين جوامعي براي تحليل 
و هيچ كاري به ساختار حقوقي قدرت نداشته باشند. بپردازند قدرت حقيقي ساختار در تحوالت به سياسي
و قرار است بايد «قانون» كه بفهميم و باشيم آشنا آن حقيقي معناي به «قانون» با كمي فقط كه است كافي اما
و بيش كم قدرت حقيقي و حقوقي ساختار تمايز صورت آن در بدهد، مشروعيت را قدرت حقيقي ساختار
و ارزش مصرف در تئوري كاپيتال ماركس دارد. بديهي است كه اين مبادله ارزش كه مييابد را شكلي همان
ميكند. ميل تعادل طرف به مدام آن شاهين كه هستند ترازويي كفه يك در آنها از كدام هر اما نيستند يكي دو
است، ساختار حقوقي قدرت نيز بايد بيان مصرف ارزش كننده بيان نهايت در مبادله، ارزش كه همانطور يعني
كننده ساختار حقيقي قدرت باشد. اما چرا در ايران اين تمايز اين همه فاحش است؟ يكي از نكاتي كه اين

روز ها توجه من را جلب كرده همين است. 

مي كردم به او گفتم يك سازمان بايد صحبت دوستان كادر قبلي مصوبه اصالح مورد در خندان آقاي با وقتي
و اركان دهنده بازتاب هميشه آئيننامه كه نحوي به كند اصالح را خودش آئيننامه مداوم صورت به بتواند

كاركردهاي يك سازمان باشد.
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در توضيح بيشتر بايد بگويم در اجالس قبلي كادر دوستان شرايط عضويت افراد جديد به گروه تصويب شد. 
و آخرين  مفهومي» دستگاه «معرفي صفحهاي ۸ بر اساس يكي از بنده هاي اين شرايط، افراد جديد بايد جزوه
ويرايش گزارش قواعد تدريس شده را بخوانند. اما بعد از اجالس آخر من به جاي روزآمد سازي گزارش 
قواعد تدريس شده يك فصل از كتاب اصلي را براي اعضا ارسال كردم تا بخوانند. از آقاي خندان پرسيدم : در 
گفت: بله. پرسيدم: در اين صورت آيا شرايط  بخواند؟ را كتاب از فصل اين نبايد جديد عضو آيا صورت اين
مي دهد رخ اتفاق اين سازمان هر در هميشه گرفتم: نتيجه چرا. گفت: كند؟ تغيير نبايد دوستان كادر عضويت
و در نتيجه هر سازماني بايد كميته اي داشته باشد كه به طور مستمر تمام تحوالت در يك سازمان را رصد كند

و مفاد آئين نامه را متناسب با آن تحوالت تغيير دهد. اما در ايران چه رخ مي دهد؟

مي رسانند، خيلي به مفاد اساسنامه يا آئين نامه  ثبت به شركتي حتي يا ميكنند تأسيس انجمن كه كساني معموًال
مي زنند. در نتيجه، دور را قوانين كشور سطح در كه همانطور درست ميزنند، دور را آئيننامه و نيستند پايبند
و عملكرد سازمان تفاوت بسيار آئيننامه بين و نيست سازمان يك متافيزيكي بيان ديگر آئيننامه مدتي از بعد
و حقيقي قدرت حرف حقوقي ساختار بين تمايز از كه است تمايز همين وجود خاطر به دارد. وجود زيادي
و بازنگري مرتب طور به شده، توافق و تعيين پيش از شرايط با البته قوانين، جامعهاي در اگر اما ميزنند.
يافت؟ با توضيح هايي كه من خواهد ادامه دارد وجود ايران در كه شكل اين به تمايز ديگر آيا شوند، اصالح
و آقاي خندان هم به خوبي متوجه اين نكته شد. به اين ترتيب ما يك درس است منفي پرسش اين پاسخ دادم
و ضرورت سازماندهي به كميته اي براي روزآمدسازي آئيننامه مستمر اصالح كرديم: تجربه را مهم بسيار

ساختار حقوقي و متوازن كردن ساختار حقيقي و حقوقي قدرت.

ايجاد ساختاري براي هماهنگي: بورد و كنوانسيون
مي خواهند  كه افرادي از امتحان گرفتن ضرورت خصوص در را ايدهام من كه بود صحبتها همين ادامه در
براي انجمني  اگر  پرسيدم:  خندان  آقاي  از  كردم.  مطرح  بشوند  پارلماني  قواعد  مروجان  انجمن هاي  عضو 
رانندگان تاكسي ايجاد شود، اعضا بايد با ارايه اسنادي نشان دهند كه راننده تاكسي هستند. آيا وقتي قرار است 
كنند؟ جواب  احراز را خود صالحيت بايد چگونه اعضا شود، ايجاد پارلماني قواعد مروجان براي انجمني
و در آزموني قبول شوند كه نشان دهد آنان با قواعد دستورنامه رابرت آشنا بدهند امتحاني بايد است: روشن
هستند. خوب. چه كسي بايد اين امتحان را بگيرد؟ جواب روشن است: كسي كه اين قواعد را به كارورزان
درس داده است. اما من پيشنهاد كردم، هيأتي مركب از افراد شاخصي كه صالحيت آنان را من به عنوان مربي 
مي كنم، تشكيل دهيم تا اين بورد به اسناد امتحاني كساني كه در دفتر كادرها فارغ التحصيل  احراز قواعد اين
و آيا ميكنند كسب را قبول نمره افراد اين آيا كه بدهد نظر بيطرفانه صورت به و كند رسيدگي ميشوند
كامًال موافق بود. از او خواستم كه ايده اين با خندان آقاي نه؟ يا ميشود احراز بورد نظر از آنان صالحيت
مي كنيم قواعدي طراحي كند كه بر اساس آن كساني بتوانند تأسيس داريم كه انجمني در عضويت شرايط براي
كرده باشند. بعد برايش توضيح دادم كه دريافت گواهينامه رابرت دستورنامه بورد از كه شوند انجمن عضو
و با حضور تمام عالقمندان به دستورنامه جشن يك عنوان به ميتواند گواهينامهها اين اهداي مراسم حتي
شكل گيري يك پروفشن در ايران تبديل شود. براي او توضيح داده بودم به و سرانجام شود برگزار رابرت
و هستند آنها امور فتق و رتق مسؤل پروفشنال دولتهاي كه دارد وجود پروفشن ۵۰ حدود كه در جامعه
مي كنيم نخستين پروفشن  تالش ما معنا اين به كنند. دخالت آنها پروفشنال امور در نبايد سياسي دولتهاي

۵۰ پروفشن از شبه پروفشن هاي دولتي موجود. را در ايران بسازيم تا الگويي باشد براي ايجاد

در همين جا بود كه آقاي خندان پيشنهاد كرد نمايندگاني از انجمن هاي مروجان دستورنامه رابرت تشكيل 
و به زودي همين  بسازيم كنوانسيون يك موجود انجمنهاي با داريم تصميم گفتم: او پيشنهاد تأييد در شود.

كار را خواهيم كرد.

مسائل مالي 
مسائل مالي هم يكي ديگر از محورهاي گفتگوي ما بود. ظاهرًا تصميم دارند به ازاء خدماتي كه دفتر به كادر 
مي كنم اگر نگيرم  احساس اما بگيرم. پول افراد از نيستم مايل كردم تأكيد من بپردازند. هزينهاي ميدهد دوستان
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كنند، مخالفتي نخواهم كرد.  كمكي باشند مايل كساني اگر خاطر همين به شوند. ناراحت آنان از بعي شايد
و بعد است. اين هم قواعدش و شود مطرح دوستان كادر در شفاف صورت به هم ماجرا اين است بهتر اما
و قرار شد در جلسه امروز در مورد اين دادم شرح را برگزاركنندگان مسؤليت و عضويت حق بر ناظر قواعد
مي توانيم براي كه گرفتهايم قرار مسيري در ميرسد نظر به اينكه، خالصه شود. تصميمگيري و بحث مسائل
حل مشكالت به صورت گروهي خردورزي كنيم و جلو برويم. اين يكي از مهم ترين دستاوردهاي ماست.

عضو ناظر
در گفتگو با سركار خانم ستوده كه يكي از برگزاركنندگان كادر وكيالن است به يك مفهوم ديگر توجه كرديم 

كه ثبت تجربه آن شايد مفيد باشد. اين مفهوم «عضو ناظر» يا «عضو ميهمان» است. 

فردي كه به طور اتفاقي با آو آشنا شده بودم، وقتي فهميد كه خانم ستوده هم در يكي از كارگاه ها حضور 
مي يابد اظهار عالقه كرد كه او هم در آن كارگاه شركت كند. به او گفتم برگزاركننده كارگاه خانم ستوده است 
مي كردم او را از سر خود واكردم. اما او در عالقه خود جدي بود فكر بگيريد. اجازه ايشان از بايد شما و
و با خانم ستوده تماس گرفت. ديروز خانم ستوده به من زنگ زد تا كسب تكليف كنيم. بعد از كمي بحث
نتيجه اين شد كه به چنين افرادي اجازه داده شود تا در دفتر كادرها اما خارج از صحن به عنوان مستمع آزاد
گذاشتيم: عضو  هم را مهمان نوع اين اسم شوند. حاضر رأي اخذ و مذاكره در شركت پيشنهاد، حق بدون و

ناظر يا عضو مهمان.

نقش گروه برگزار كننده
مي دهد كمك گرفتن از اعضاي گروه برگزاركنندگان در تأسيس يك سازمان  نشان تجربه اينكه، مهمتر نكته و
مسؤليت احساس  گذشته  از  بيش  بسيار  ستوده  خانم  و  كيخسروي آقاي اكنون، دارد. مهمي نقش دائمي
در نخستين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت كه جمالي آقاي اول روزهاي برخوردهاي مثل درست ميكنند.
هم انديشي عرف نفره ده گروه كل بعدًا كه تصور اين با من اما است. فعال هم هنوز همانديشي گروه نام به
و همين كردم منفعل را معين دكتر هم و او هم است، شده كننده برگزار نفره سه اوليه گروه جانشين پارلماني

امر چه بسا يكي از عوامل برخي از مشكالت آن گروه باشد.



۱۲۲

۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ جمعه

اخبار جنبش كادرها
و اين بخش از رونامه  شد برگزار وكيالن كادر و دوستان كادر اجالسهاي پنجشنبه و چهارشنبه روزهاي
و پيشرفت هاي جنبش كادرها طي همين دو دستاوردها تحليل و سازي مستند به كادرها جنبش خاطرات
و به عنوان يك سرفصل جديد، اخبار جنبش كادرها طي روز هاي اخير به آن، از پيش اما ميپردازد. اجالس

صورت خالصه ثبت مي شود:

تأخير در آموزش دستورنامه رابرت به مادران صلح
شامگاه چهارشنبه كه در نشست هيأت نظارتي سازمان بين المللي كار با هيأت مديره كانون عالي انجمن هاي 
و اطالع داد كه به دليل تعطيلي  زد زنگ همراهم به آقاجانيان خانم بودم كرده شركت ايران كارفرمايي صنفي
يك هفته در ميان مادران صلح كه قرار بود همان روز در منزل خانم نشست ارديبهشت، ۲۳ سه شنبه آينده،
و به همين خاطر نشست نمايندگان مادران صلح براي است شده موكول آينده هفته به شود برگزار مرتاضي
مذاكره در خصوص برنامه ريزي براي نحوه آموزش دستورنامه رابرت به مادران صلح كه قرار بود در هفته

آينده برگزار شود به يك هفته بعد موكل مي شود. 

لغو سمينار شوراي احياي انجمن هاي اسالمي دانشگاه هاي ايران
پريروز آقاي حامد سياسي راد يكي از اعضاي هيأت اجرايي شوراي اجياي انجمن هاي اسالمي دانشگاه هاي 
ايران با يك پيام تلفني به من خبر داد كه سخنراني من براي اين سمينار ساعت ۳ بعد از ظهر جمعه پيش بيني 
شده است. تصميم داشتم اسناد مورد نياز را به پاورپوينت منتقل كنم. به همين خاطر صبح ديروز پنجشنبه 
به آقاي سياسي راد زنگ زدم تا از او اطالعات دقيق تري بگيرم. اما به من خبر داد كه بار ديگر با برگزاري 
از قول من به دوستانش بگويد برگزاري  از او خواهش كردم  و آن را لغو كرده اند.  مخالفت شورا سمينار
مي شود از جزوه «معرفي دستگاه رابرت دستونامه معرفي براي كنند. جدا سمينار برگزار از را آموزشي كارگاه
و براي راه اندازي كارگاه نيز به چيزي جز ده دانشجوي عالقمند نياز نيست. قرار شد كرد، استفاده مفهومي»

پيغام من را به دوستانش منتقل كند. در عين حال امروز اين نامه را برايش فرستادم:

جناب آقاي سياسي راد
سالم

و اگر مناسب تشخيص داديد  بياندازيد آن به نگاهي لطفًا نه. يا است شده تقديم پيوست جزوه قبًال نميدانم
و اهميت دستورنامه رابرت به فعاالن اجتماعي كليت معرفي براي جزوه اين نظرم به برسانيد. دوستان دست به

مناسب باشد
در ضمن، براي راه اندازي كارگاه هاي آموزشي نيز فقط به چند دانشجوي عالقمند نيازاست. همين

در انتظار ديدار مجدد شما و دوستان سالم برسانيد.
قربانت. داود

تدارك برگزاري كارگاه براي دانشجويان دانشكده عالمه طباطبائي
در اجالس ديروز كادر وكيالن، آقاي رئيسي يكي از اعضاي اين گادر گزارش داد كه در جريان برگزاري 
از  اين عده  از دانشجويان رد صالحيت شده اند.  انجمن اسالمي دانشگاه عالمه طباطبائي عده اي  انتخابات 
و ايشان نيز دستورنامه رابرت را  كردهاند مراجعه رئيسي آقاي به قضيه اين حقوقي بررسي براي دانشجويان
مي تواند اين دانشجويان آيا كه گرفت اجازه من از ادامه در وي است. كرده معرفي دانشجويان از عده اين به
و قرار شد با مساعدت آقاي ريئسي كردم هم تشكر او از من كند؟ معرفي من به كارگاه يك برگزاري براي را

كارگاهي براي آن دانشجويان برگزار شود.

برگزاري كارگاه براي دوستان آقاي داودي
يكي از دوست داشتني ترين اعضاي كادر دوستان جواني است به نام آقاي داودي كه هفته گذشته دختر دار 
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نمي  تواند شركت كند. در اجالس ديروز گزاش داد كه  اجالسها در ديگر همسرش خاطر همين به و شد هم
و تمام آنان قبول كرده اند كه در كرده معرفي را رابرت دستورنامه دوستانش از نفر ۱۷ براي طي هفته گذشته
مي خواست كه آيا حاظرم  اجازه من از هم او كنند. شركت داودي آقاي دفتر در يا كادرها دفتر در كارگاه يك

چنين كارگاهي را برگزار كنم؟ پاسخ من هم معلوم بود: تشكر از او و استقبال از برگزاري كارگاه جديد.

نشانه هايي از ورود جنبش كادرها به مرحله جديد
هم انديشي عرف پارلمان كه  كارگاه اجالس چهلمين در خود ترويجي فعاليتهاي از گزارشي آنكه از بعد
يكشنبه دو هفته پيش برگزار شد ارايه دادم، مهندس رزم خواه پيشنهاد داد مركزي براي ايجاد وحدت رويه

در ميان انجمن هاي ترويج دستورنامه رابرت ايجاد شود. قرار است اين پيشنهاد پس فردا يكشنبه در اجالس 
بعدي بررسي شود. نياز به ضرورت ايجاد يك مركز براي هدايت اين حركت در اجالس نهم كادر دوستان نيز 
- كه يكي از فعال ترين كادرها  حالج آقايان خصوص به بود. محسوس شد برگزار گذشته چهارشنبه روز كه
و آقاي سيدي كه با طرح من براي ساختن يك پروفشن آشنا نبودند مسأله است- رابرت دستورنامه معرفي در
سازماندهي به يك تشكيالت براي ترويج سازمان يافته دستورنامه رابرت را مطرح كردند. در جلسه ديروز
و خودش كارگاه هايي را براي  است انرژي پر و پرشور و فعال بسيار دختر يك كه قوشه خانم نيز وكيالن كادر
آموزش دستورنامه رابرت به دوستان خود راه اندازي كرده است، از من پرسيد كه چه فكري براي گسترش نياز
مي بابد كرده ام. همين مسأله را مدت ها قبل خانم نقي ئي  افزايش سرعت با كه جديد كارگاههاي برگزاري به
و حتي پيشنهادش اين بود كه ساختاري مثل ساختار يك مؤسسه آموزش زبان، با يك بخش اداري كرد مطرح
و يك بخش آموزشي سازمان دهي شود. تمام اين شواهد حاكي از آن است كه تمام دست در كاران جنبش
مي خواهند و كردهاند احساس كامًال را يابنده گسترش بازار به پاسخگويي براي سازماندهي به نياز كادرها

بدانند براي پاسخگويي به نيازهاي فزاينده بازار به مربي و معلم و كارگاه هاي جديد چه فكري كرده ام.

تأسيس يك پروفشن
مي كردم. در نتيجه، بسيار  احساس را نياز اين و ميديدم واضح كامًال صورت به را روزي چنين قبل سالها از
يك و پاسخم براي اين نياز باشم كرده فكر پيش سالها از نيازي چنين به پاسخگويي براي كه است طبيعي
و همين ايده است پروفشن. تأسيس كردهام: صرف وقت سال ۲۰ از و ساخت آن بيش فهم براي كه است ايده
و اتفاقًا در همين زمان است كه به مرور اعضاي كادرها مفهوم ميدهم توضيح كادرها براي روزها اين كه
و مردم ساالري را آزادي و عدالت بسط قانونگرايي، فسادزدايي، در آن نقش بيزينس، با آن تفاوت پروفشن،

درك مي كنند و جالب تر اينكه به نحوي شايسته و عالي اين ايده را مورد حمايت قرار مي دهند.

و  پروفشن مفهوم با خود آشنايي روند از تاريخي گرازشي خالصه، بسيار صورت به باشد، الزم ميكنم فكر
و تالش هايي كه در سال هاي قبل در اين زمينه صورت گرفته ارايه دهم. اما به اين دليل كه كارهاي اتيكز كد
نكاتي كه در نقل خالصه ي  به  امروز  و  ميكنم موكول ديگر روزي به را كار اين دارم، زيادي زمينمانده

اجالس وكيالن مطرح كردم بسنده مي كنم.

تشريح پروقش
و در قالب يك سؤال پارلماني از من پرسيد كه با توجه به نياز فزاينده  وكيالن اجالس در قوشه خانم وقتي
به برگزاري كارگاه هاي آموزشي دستورنامه رابرت براي اين مسأله كه خودتان تنها اين كارگاه ها را برگزار
مي كنيد چه فكري كرده ايد؟ از مجمع اجازه خواستم كه طي چند دقيقه اي به اين پرسش پاسخ بدهم. مجمع 
و در است پروفشن يك بلكه نيست، بيزينس يك اجتماعي فعاليت اين كه دادم توضيح ادامه در و كرد استقبال
و به عنوان يك الگو براي ساير پروفشن ها در ايران، با كمك عالقمندان مرور به كه است اين ما طرح نتيجه،
به ترويج قواعد دموكراسي، يك پروفشن تأسيس كنيم. بعد توضيح دادم كه پروفشن آن فعاليت هاي اجتماعي
و در عين حال  دارد نياز آموزش و مهارت كسب و تحصيالت به آنها انجام و است پيچيده نسبتًا كه است
به پروفشنال ها  به  يعني  پروفشن  آن  شاغالن  به  جانبه  يك  به صورت  كه  ناگزيرند  فعاليت ها  آن  مشتريان 
صورت يك جانبه اعتماد كنند. در نتيجه، اعضاي پروفشن به صورت علني كد اتيكز خودش را كه مجموعه ي 
استانداردهاي رفتاري اعضاي يك پروفشن است كه هدفش تضمين اعتماد يك جانبه مشتريان به آن حرفه 
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و از پروفشن  محاكمه كرد نقض را پروفشن اتيكز كد كه عضوي هر ميشود متعهد و ميكند منتشر است
و دولت ميدهد پروفشنال خودمختاري پروفشن به تعهد اين ازاي در و متقابًال نيز جامعه كرد. خواهد اخراج

سياسي نيز حق هيچ مداخله اي در امور پروفشنال پروفشن ها را نخواهد داشت.

و به خصوص در  امروز تا باستان دوران از را پروفشنها ساختاري تحوالت مختصر صورت به و ادامه در
مي كنند. هر ايفا پروفشنها اداره در را دولتها نقش پروفشنال بوردهاي كه گفتم و دادم توضيح متحد اياالت
و اعضاي آن است شده پيشبيني پروفشن همان اداره براي بورد يك قانون اين در و دارد قانون يك پروفشن
مي شود. هزينه هاي اداره هر پروفشن نيز متناسب با درآمد معرفي ايالتي كنگره به و انتخاب فرماندار سوي از

اعضاي پروفشن از آنان گرفته مي شود.

و دولت سياسي نبايد در كار آنان  هستند پروفشن وكالت و قضاوت و قانون كه كردم تأكيد وكيالن كادر در
آن ها تضمين فسادناپذيري و اخالقي سالمت كه پروفشنال ساختارهاي شكلگيري از قبل تا اما كند. مداخله
آن ها خودمختاري پروفشنال اعطا كند. در نتيجه، قبل به كه داشت توقع جامعه از نبايد و نميتوان باشد شده
يك و اعتماد مردم را جلب كرد كه اعضاي داد تضمين جامعه به بايد پروفشنال استقالل كسب براي تقاضا از
و در اختيار افكار شده منتشر علني صورت به كه كرد خواهند رفتار پروفشن همان اتيكز كد طبق پروفشن
و جامعه خواهد بود. به نظر پروفشن همكاري مبناي متقابل قرارداد يك مثابه به و است گرفته قرار عمومي
اين نكات با استقبال اكثريت وكالي عضو كادر وكيالن مواجه شد. به همين خاطر تصميم گرفتم متن نشريه

شماره دو اتيكز را براي آنان ارسال كنم. 

طرح پروفشن در كادر دوستان
براي نخستين بار اجالس چهارشنبه گذشته كادر دوستان به نصاب نرسيد. برخي از اعضاي كادر دوستان با 
و نتوانستند در جلسه حضور يابند. خانم مرضيه حسيني هم كه قرار بود براي دومين  شدند مواجه مشكالتي
احتماًال با ترافيك سنگيني مواجه شد كه به است، راه در كه بود داده پيام حتي و شود حاضر جلسه در بار
و در واقع تظاهرات ضد دولت روحاني كه بدون مجوزه وزارت كشور در بيحجابي ضد تظاهرات خاطر
مقابل ساختمان اين وزارت خانه برگزار شده بود، به وجود آمده بود. در نتيجه، در آن اجالس فقط آقايان
و من اطالعيه  نيافت رسميت جلسه نرسيديم نفر ۵ به چون و داشتيم حضور من و سيدي و خندان حالج،

زير را براي اعضاي كادر دوستان ارسال كردم:

اعضاي محترم كادر دوستان
سالم

۱۷ ارديبهشت دعوت به دستور شد اما چون  ۱۸ روز چهارشنبه ساعت نهمين اجالس كادر دوستان رأس
و به دليل عدم حصول نصاب بدون اخذ هيچ تصميمي خاتمه يافت.  رفت تنفس به نرسيد نصاب به
و جاي شدند حاضر جلسه در موقت دبير اينجانب و سيدي و خندان حالج، آقايان ميكند نشان خاطر

دوستان را خالي كردند.
۲۴ ارديبهشت در محل هميشگي دعوت به دستور خواهد شد. ۱۸ چهارشنبه اجالس بعدي رأس ساعت
از اعضاي محترم تقاضا دارد متن مربوط به پيشنهاد اصالح را كه در ايميل قبلي تقديم شده است مرور 
- به عنوان رئيس  گروه موافقت صورت در - كه حالج آقاي با را خود احتمالي پرسشهاي و فرمايند

موقت منصوب خواهد شد در ميان بگذارند.
با احترام شايسته

دبيرموقت. داود حسيني 

به نظرم صرف دعوت جلسه به دستور اما اعالم ختم جلسه به دليل عدم حصول نصاب، تمريني است براي 
و در عين  ميكنند غيبت موجه عذر بدون كه كساني به است اخالقي فشار يك حال عين در و قانون رعايت
مي دهد نشان مشاهدات و است مجمع در حاضر افراد خود حرف گرفتن جدي براي تمرين معناي به حال

مي  گذارد. اعضا رفتار در مثبتي اثرات چه مرور به كار همين كه
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گپ هاي محبوب در غياب نصاب
گپ هاي دوستانه اي درگرفت كه به اعتراف تك تك اعضاي نفر چهار ما بين نصاب، حصول عدم رغم به

اجالس هاي رسمي كم اهميت تر و جالب تر نبود. حاضر از

و از جمله اينكه  گفت رابرت دستورنامه ترويج براي خود تجربههاي از حالج آقاي دوستانه گپهاي اين در
و حتي مركز پژوهش هاي مجلس درست مثل يك سازمان آتش نشاني است اسالمي شوراي مجلس وضعيت
مي كشند خاموش كند. به همين شعله كشور در حريق مثل كه را بحرانهايي مداوم طور به است مجبور كه
خاطر، با اينكه همه به اين قواعد اظهار عالقه كرده اند، اما در عين حال همه نيز گرفتار بحران هاي روزمره
مي افتد. من در ادامه پيشنهاد كردم اگر اين  عقب رابرت دستورنامه كارگاه برگزاري دليل همين به و هستند
و حتي در دفتر كادرها كارگاهي براي افراد مجلس از خارج و غيررسمي صورت به ميتوانيد شما است طور
و در ادامه به تشريح وضعيت آقاي عبدالحسيني در شوراي شهر كنيد. برگزار پژوهشها مركز در عالقمند
و خاطر نشان كردم كه چطور بعد از آشنايي او با اين قواعد تقريبًا تمام تالش هايش براي تغيير پرداختم
و سرانجام كار آقاي عبدالحسيني به استعفا كشيده شد. شد مواجه شكست با مسجدجامعي آقاي در رويكرد
و در حال برگشته شوراياريها كميسيون مشاوران شوراي به مشاور عنوان به دوباره وي خوشبختانه، اما
و عالقمند در بخش اداري شوراي شهر در دفتر كادرها برگزار كرده نفوذ با افراد از مركب كارگاهي حاضر

تا با كمك آنان به مرور ضرورت اين قواعد را در شوراي شهر ترويج كند.

سرپل مهم
من به آقاي حالج گفتم: همانطور كه شوراي شهر تهران يك هدف بسيار مهم است، چرا كه مثل يك قلب 
مي تواند ضرورت يادگيري ورعايت دستورنامه رابرت را به تمام شوراي هاي اسالمي سراسر كشور پمپاژ كند، 
مي تواند اين ايده را در سراسر دستگاه حكومت نشر قلب يك مثل بيش و كم نيز مجلس پژوهشهاي مركز
يك دهد. به همين خاطر وجود شما در مركز پژوهش ها مثل وجود آقاي عبدالحسيني در شوراي شهر تهران
و تفكر راهبردي شرايط موفقيت خود را در اين  تدبير با كه كنيد سعي بايد شما و است حياتي و مهم سرپل

زمينه فراهم سازيد و هر كمكي هم از ما بر آيد در خدمت خواهيم بود.

و عرصه هاي جديد براي معرفي  دارد نفوذ كجا در ديگر اينكه مورد در حالج آقاي كه بود بحثها اين از بعد
و رفاه اجتماعي نيز دوستاني كار تعاون، وزارت در وي كه شد معلوم و پرداخت تأمل به كجاست قواعد اين
و كارفرمايي كارگري سازمانهاي كل اداره اهميت به من كه بود اينجا در دارد. مديركل و وزير معاون سطح در
و كارفرمايي است. كارگري سنديكاهاي تمشييت كل اداره اين مسؤليت كه دادم توضيح برايش و پرداختم
سنديكا ثبت كل اداره اين مسؤليتهاي از يكي و كنند دريافت مجوز كل اداره اين از بايد سنديكاها اين تمام
و كارگري است. در اين اداره كل تعدادي كارشناس نيز حضور كارفرمايي صنفي كانونهاي و انجمنها و
و كمك نظارت وظيفهاشان اصطالح به و ميكنند شركت صنفي انجمنهاي و سنديكاها مجامع در كه دارند
و آموزش دستورنامه رابرت معرفي براي جاها مناسبترين از يكي من نظر به انجمنهاست. و سنديكاها به
و من براي جذب آنان با آقاي دكتر سپهري رئيس مؤسسه است كل اداره همين كارشناسان و كل اداره همين
و او هم قول داد كه نشست هاي ما ادامه يابد اما نمي دانم چرا كردم صحبت هم اجتماعي تحقيقات و كار

ديگر پيگيري نكرد

و برنامه  كادرها دفتر سازماني بسط براي خود طرح كه بود غيررسمي نشست همان در گفتم، كه همانطور
و خندان توضيح دادم. به نظرم آنان نيز از اين طرح استقبال حالج سيدي، آقايان براي را پروفشن يك ساختن
مي  شود، همزمان يك چكش هم به او هديه اعطا گواهينامه فارغالتحصيالن به وقتي شد قرار حتي و كردند
شود. آقاي سيدي گفت هزينه تهيه چكش ها با من. بعد خودش اضافه كرد كه حتي بهتر است چكش ها را در
و جعبه ها  چكشها تهيه هزينهي كرد قبول او دهيم. هديه فارغالتحصيالن به جعبه با و بگذاريم زيبا جعبه يك
مي شود حدس زد كه جنبش كادرها دارد در منحني حيات ترتيب اين به و مقدمات اين با بگيرد. عهده بر را

سازماني خود وارد مرحله جديدي مي شود: بسط سازماني و تأسيس ساختارهاي پروفشنال.



۱۲۶

۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ سه شنبه
و اعضای  شد برگزار کادرها دفتر در پارلمانی عرف انديشی هم کارگاه اجالس چهلمين گذشته يکشنبه روز
و به شيوه ايرانی بروند تنفس به دادند ترجيح همچنان آموزشی جلسه چهل در حضور از بعد حتی گروه اين
و به خصوص خطاب به مهندس شهرياری گفتم: به من حق شدم خاطر رنجيده هم من بپردازند. مذاکره به
نيستند در چارچوب قواعد با نظريه پردازانی است که معتقدند مردم خاورميانه قادر  باور کنم حق  بدهيد 
و اصول انتزاعی رفتار کنند، وگرنه بيش از دو سال است که از شما تقاضا می کنم همين مذاکرات را در 
و شما هم اين همه وقت صرف می کنيد که دهيد صورت ام کرده تکرار را ها آن بارها که قواعدی چارچوب
و رنجيدگی صادقانه سرخوردگی که شهرياری آقای بياموزيد. و کنيد تمرين را قواعد اين چارچوب در بازی
و از من پرسيد وضعيت ساير کرد خواهی عذر گيرند نمی فرا را قواعد گروه اين اعضای اينکه از ديد، را من
و عوامل بسيار زيادی در نيست هم مثل گروهی دو هيچ وضعيت گفتم: پاسخ در من و است؟ چطور ها گروه
عملکرد متفاوت گروه ها نقش دارد. اما با اطمينان می توانم بگويم که گروه بعدی از گروه قبلی بهتر است.
و هرچه  است آنان به قواعد اين تدريس روش کيفيت تابع بيشتر ها گروه کيفيت گفت توان می نتيجه در
و در نتيجه گروه هايی که بعدًا ايجاد می شوند از گروه يابد می ارتقای من تدريس کيفيت رويم می تر جلو

های قبلی بهتر هستند.

تشکر از اعضای گروه هم انديشی
در همين جا بود که برای اعضای گروه هم انديشی که از دو سال پيش در اين کارگاه حضور می يابند توضيح 
دادم که روش تدريسم اوايل فعاليت آن گروه تا چه اندازه نامناسب بوده است. من برای آموزش اين قواعد 
و مثل اينکه در کالس آموزش زبان عربی، از تدريس پيچيده  کردم شروع کار قسمت ترين سخت از شما به
و تبصره های زبان عربی کار آموزش را شروع کنيم. بديهی است هيچ دانش آموزی قادر نخواهد قواعد ترين
و من هرچه بيشتر با قواعد کتاب آشنا شدم آمديم جلوتر هرچه اما بياموزد. عملی شکل به را عربی زبان بود
و در حال حاضر، به جای تدريس قواعد، سعی کنم. نزديک تجربی روش يک به را تدريس روش توانستم
می کنم بازی کارورزان را حين ايجاد يک انجمن دائمی تحت قاعده درآورم. دکتر بنی اسدی با خنده گفت
و من در واکنش گفتم: شما عزيزان به دليل اينکه به اهميت اين قواعد  بوديم! شما آزمايشگاهی موش ما پس
و اين امکان اجتماعی را فراهم آورديد تا به مرور روش های کرديد تحمل را من گری ناشی بوديد، برده ÷ی
آموزش اين قواعد را با کمک هم ارتقا دهيم. در نتيجه، با کمک شما يک سرمايه اجتماعی عظيم شکل گرفت

که حاال در خدمت جامعه گذاشته می شود. 

و دکتر بنی اسدی آمدند. آقای اردهالی مدير  شهرياری مهندس گلسرخی، مهندس گذشته يکشنبه جلسه در
نشراختران تا دم در برای تحويل کپی اساسنامه آمد اما به دليل ختم نمايشگاه کتاب بايد به آنجا می رفتم.
و نشست با حضور نمايندگانی از شوراهای شهرهای کالن  اجالس چندين برگزاری مسول عبدالحسينی آقای
و به همين خاطر قادر نبود در اجالس ديروز شرکت کند. مهندس سحابی هم اطالع داد که است شده کشور
نمی تواند بيايد. آقای کيخسروی هم روز های يکشنبه کالس دارد. دکتر اميری هم از آخر ارديبهشت کالس

هايش تمام خواهد شد. مهندس سپهر محمدی هم بدون آنکه خبر بدهد در جلسه حضور نيافت. 

قالب بخشی به رفتار مهندس گلسرخی
و رئيس جلسه برنامه خود را برای اجالس های سال  مربی که داد پيشنهاد تنفس پايان در گلسرخی مهندس
و به مجمع بدهد. من وارد بحث محتوايی با او نشدم. در عوض از او خواستم سعی کند کند تهيه جاری
و من جلسه کرد موافقت من پيشنهاد با گروه کند. ارايه ايم خوانده که قواعدی چارچوب در را پيشنهاد همين
و با اجماعی عمومی ۲ دقيقه در جا راحت جلسه رسميت محض به و خواندم دستور به تأخير ربع سه با را
و قرائت کند. بعد اعالم کرد، مکتوب را خودش پيشنهاد گلسرخی مهندس آقای فاصله اين در تا دادم باش
و من بعد از آنکه شما عمل کرديد قواعد ناظر بر آن عمل کنيد عمل داريد دوست که طور هر پس اين از
شما را توضيح خواهم داد. از اين پس مانع عمل شما نخواهم شد اما بعد از عمل شما اشکال کار را همراه
با قواعد برای شما توضيح می دهم. اين يک دستاورد جديد من است که به اعضا اجازه می دهم کاری را که 
و می گويم که اگر بخواهند طبق  دهم می توضيح برايشان را آنان کار اشکال بعد دهند می انجام خواهند می
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قواعد همان کار را انجام دهند چه بايد بکنند. 

پيشنهاد طوالنی مهندس گلسرخی
به نظرم برای اولين بار بود که مهندس گلسرخی در طول عمر خود مجبور شد قبل از آنکه حرفی بزند، 
و البته همين کار چقدر برايش سخت بود.  کند. مکتوب خوانا و سليس جمله يک صورت به را حرف آن
سرانجام يک بند نسبتًا طوالنی قرائت کرد که مضمونش اين بود که رئيس جلسه برنامه های کارگاه را تا پايان
و نگفتم که من برای  نشدم محتوايی بحث وارد هم باز من بدهد. بعدی اجالس به و کند تهيه جاری سال
و طبق آن ها عمل می دارم ذهن در را ها برنامه اين و بدهم برنامه توانم می هم آينده سال سی حتی و ده
و به جای اين بحث های محتوايی، بعد از آنکه پيشنهاد خودش را قرائت کرد از او پرسيدم: حاال چه کنم.
بايد کرد؟ بعد توضيح دادم حاال بايد يکی از اعضا آن را حمايت کند اما چرا حمايت الزم نيست؟ جوابش
را نمی دانست. از مهندس رزم خواه پرسيدم. می دانست: چون در جمعی کم تر از دوجين هستيم. بعد برای 
و اجندا عمل کنيم. االن طبق اجندا  برنامه طبق که ايم کرده تصويب قبًال ما که دادم توضيح گلسرخی مهندس
و تصويب کنيم. در نتيجه، اگر شما بخواهيد مجمع، تصميم قبلی خود قرائت را قبل اجالس صورتجلسه بايد
و پيشنهاد شما را به دست بگيرد چه بايد بکند؟ جوابش را نمی دانست. برايش توضيح دادم که کند نقض را
طبق يک اصل زير بنايی قانون پارلمان، اگر مجمعی بخواهد کاری انجام دهد که مستلزم لغو قواعد خودش
و اگر اين پيشنهاد با دو سوم آرا تصويب شد، آن وقت می تواند پيشنهاد  کند قواعد لغو پيشنهاد بايد اول باشد،

خود را مطرح کند. بعد، از او خواستم که کلمه به کلمه جمله من را تکرار کند و او هم تکرار کرد.

و خصوصيات توصيفی استاندارد  کنند مراجعه پيشنهادها جدول به خواستم حاضر اعضای از بعد، مرحله در
و دارد نياز آرا دوسوم به نيست. اصالح قابل ندارد. نياز مذاکره به پيشنهاد اين ببينند. را قواعد تعليق پيشنهاد
از اين قبيل. بعد که اين خصوصيات را تشريح کردم از آنان خواستم در مورد پيشنهاد تعليق مهندس گلسرخی
و دکتر بنی  خواه رزم شهرياری، ولی داد رأی خود پيشنهاد به گلسرخی مهندس خود فقط البته، و بدهند رأی
و پيشنهاد رأی نياورد. مهندس گلسرخی، به جای آنکه مثل قبل از اينکه پيشنهادش دادند منفی رأی اسدی
رأی نمی آورد ناراحت شود، خيلی خوشحال بود. چون لذت بازی کردن تحت قواعد عقلی را تجربه می کرد.

قواعد ناظر بر تعويق مشخص
بعد از رد پيشنهاد تعليق مهندس گلسرخی به دستور برگشتيم. در اينجا بود که برای نخستين بار اين موضوع 
را مطرح کردم که اگر موضوعی به اجالس بعدی تعويق مشخص شود در کجای دستورجلسه اجالس آتی 
و در پاسخ برايشان توضيح دادم که طبق دستورنامه ژنريک ما، اگر هنگام تعويق يک موضوع به  گيرد؟ می جا
اجالس آتی زمان آن را مشخص نکنيم به صورت خود به خودی در محلی بعد از «کارناتمام» قرار می گيرد.
و  هماهنگی برای مرکز يک ايجاد خصوص در خواه رزم مهندس پيشنهاد قبلی ناتمام کار چون ترتيب، اين به
وحدت رويه در ميان انجمن های ترويج قواعد دستورنامه رابرت بوده است، اين پيشنهاد از پيشنهاد بررسی
اساسنامه که به نشست آتی تعويق شد بدون آنکه زمان دست گيری آن مشخص شود، جلو می افتد. بعد 
و توضيح دادم که اين قواعد با توجه به تعداد  کردم تشريح کلی طور به را ها موضوع تعويق بر ناظر قواعد
و در نتيجه فقط دو قاعده کنم مطرح االن را ها آن نيست نيازی و است پيجيده نسبتًا تعويقی های موضوع
و قصد پرداختن به پيشنهاد مهندس رزم خواه را کردم تشريح برايشان را قاعده دو و کافی جلسه اين برای
و معنای پينشهاد مهندس رزم خواه سوال داشت که گفتم بايد مفهوم مورد در شهرياری مهندس که داشتيم
و رأس ساعت شد تمام وقت اما کرد هم مطرح و کند مطرح توضيح تقاضای پيشنهاد قالب در را سوالش

۱۰ ختم جلسه را اعالم کردم.

روشن نگاه داشتن مشعل اين حرکت
اين جزئيات را بيشتر با اين هدف نقل کردم که آيندگان دريابند نخستين کارگاه آموزش قواعد دستورنامه 
رابرت که در اوايل تابستان سال ۱۳۹۱ شروع شد، در اواسط بهار سال ۱۳۹۳ هنوز در چه سطحی قرار داشت 
و چطور اين مردان شريف که هرکدامشان هزار جور مشغله دارند، دور هم جمع می شوند تا مشعل لرزان اين 

حرکت را روشن نگاه دارند چون همه آنان به ضرورت آموزش و ترويج اين قواعد باور دارند.
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به کارگيری تجربه های کارگاه های ديگر
هر نکته جديد يا هر تجربه آموزشی که در هر يک از کارگاه ها کسب می شود، در حال حاضر از طريق من 
و يا يک عرف در  همگانی تجربه يک صورت به نيز ها کارگاه در و شود می منتقل نيز ديگر های کارگاه به
و تصويب آن، فعال سازی گروه قرائت و صورتجلسه نوشتن کرد. خواهند دنبال را آن ديگران که آيد می
برگزار کنندگان، تدريس قواعد متناسب با نيازهای گروه های در حال ايجاد سازمان های دائمی، ارايه مطالب
به ترتيب نياز منطقی گروه در جريان ايجاد يک سازمان دائمی، اجازه به افراد که به روش سنتی خود عمل 
و تصحيح آن همراه با تشريح قواعد، تهيه گزارشی از قواعد تدريس شده در هر  نظر اعمال بعد، و کنند
و ارسال آن برای اعضای به عنوان يک جزوه درسی، از جمله دستاوردهای ماه های اخير است که در اجالس
و جواب عالی داد. البته، خيلی سعی کردم گزارش شود گرفته کار به انديشی هم گروه يکشنبه روز اجالس
و برای اعضای گروه هم انديشی بفرستم. اما چون با قواعد مربوط به تعويق کنم تمام را شده تدريس قواعد
و ارسال شود متن آن را نقل خواهم کرد. تکميل گزارش اين وفت هر افتاد. عقب امروز تا نبودم آشنا مشخص

حذف نام خدا
و از اول نطق هاست. تا آنجا که به خاطر دارم  ها نامه آئين روی از خدا نام حذف من های تالش از يکی
- موقع صحبت کردن «به نام خدا» يش را با صدای بلند اعالم می کند تا کيخسروی آقای - نفر يک فقط
ديگران هم بشوند. به نظرم گاهی دکتر بنی اسدی هم نطقش را با نام خدا شروع می کند اما مطمئن نيستم.
با اين حال، اساسنامه پيشنهادی که او زحمت آن را کشيده است با نام خدا شروع می شود. در اين مورد با 
و از آنان خواستم در صورتی که موافق باشند پيشنهاد  کردم صحبت شهرياری آقای و اردهالی سعيد آقای
و هنگام اخذ رأی هم در صورتی که تمايل داشتند بدهند پيشنهادی اساسنامه باالی از را عبارت اين حذف
می توانند پينشهاد رأی گيری با ورقه را مطرح کنند تا افراد بتوانند راحت نظر خود را بيان کنند. به نطرم اين

يک تالش فرهنگی بزرگ برای نجات جامعه از نفاق و رياکاری است. چرا؟

و می توان به جای  مخالفم اهللا بسم با هم من گفت: گذاشتم ميان در شهرياری آقای با را موضوع اين وقتی
آن از به نام خدا استفاده کرد. من برايش توضيح دادم موضوع عميق تر از اين حرف هاست. در جامعه ای که
و مجازات قرار می گيرند، افراد معتقد به خدا با گفتن «به نام خدا« در  تعقيب مورد اعتقاد بی و سکوالر افراد
و فقط به خاطر قبلی اعتقاد بدون و بدهند رياکاری به تن يا اعتقاد بی افراد تا شوند می سبب خود نطق اول
ترس از محروميت های اجتماعی ريارکارانه به نام خدا بگويند، يا اگر جسارت داشتند به نام خدا نگويند که
و محروميت های اجتماعی است. به همين خاطر، به نطر من کسانی  طرد و جلسه از آنان حذف آن نتيجه
و من بر اين باورم که اگر اين نکته را به زبان مناسب برای هستند قضايا اين مسول کنند می فروشی دين که
و از دين گفت خواهند دلشان در را خدا نام به و کرد خواهند قبول بدهيم توضيح واقعی مومنان از برخی

فروشی ناآگاهانه دست خواهند کشيد.

البته در اجالس اخير هم انديشی فرصت پرداختن به اين موضوع فراهم نشد. اما من سعی خواهم کرد تا در 
و شرايطی را ايجاد کنم که مسلمانان زمينه  کنم باز را نکته اين دهيم می تشکيل ترتيب اين به که مجامعی تمام
و مذهبی ها فراهم سازند. البته، مومنان حق دارند که باالی اساسنامه خود های سکوالر بين همکاری برای را
و ناباوران نيز حق دارند در انجمن های ها سکوالر صورت آن در بنويسند. را ديگر عبارت هر يا خدا نام به
و مهم است. بايد ديد نتيجه اش چه خواهد شد. بزرگ فرهنگی حرکت يک اين حال هر به نکنند. شرکت آنان

نشست پان ايرانيست ها و سياست من
۲۱ ارديبهشت مدتی بعد از ساعت ۶ به ساختمان آجری ۴ طبقه در بن بست نيکوشهر  عصرروز يکشنبه
رو به روی خانه هنرمندان در خيابان ايرانشهر رسيدم. اما هرچه زنگ واحد ۸ را زدم کسی در را باز نکرد. 
بعد دکمه تمام زنگ های ساختمان را فشار دادم. آن وقت روز تمام ساختمان های اداری تعطيل بودند. فکر 
و بيانيه هايی  بودند رفته تهرانی عامری رضا محمد مزار سر بر که پنجشنبه روز ماجرای خاطر به شايد کردم
عليه قتل او در دنيای مجازی منتشر کرده بودند، در اين گردهمايی چند نفره حزب را هم گل گرفته اند. اما
و صورت سرخرنگ کيخسروی را که پشت فرمايان يک  مو کم کله برگشتم خيابان به بست بن از که هنگامی
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و دنبال محلی برای پارک می گشت تسخيص دادم. من را نديد. جای خالی هم نبود. مجبور  بود نشسته پژو
و بعد به طرف خيابان غربی برود. مطمئن بودم که برای شرکت در گردهمايی آمده برود جنوب طرف به شد
است. به خاطر تصميمی که در مورد حزب پان ايرانيست گرفته بودم نبش بن بست ايستادم تا کيخسروی آمد

و بعد از احوال پرسی با هم به نشست رفتيم. 

تغيير چيدمان صندلی ها
نخستين چيزی که جلب توجه می کرد تغيير در نحوه چيدن صندلی ها بود. يک ميز چوبی بزرگ در قسمتی 
از سالن گذاشته بودند که يک صندلی پشت آن قرار داشت. بقيه صندلی ها در سه رديف رو به ميز چيده شده 
بود: به نظرم يک قدم به تشکيل مجمع نزديک شده بودند. اما نمی دانستم چرا. بعد که آقای حجت کالشی 
رهبر جوان اين گروه از پای نقشه جغرافيای جهان به پشت ميز رفت توضيح داد که از اين پس می خواهد 
و رزمندگی ارايه داد  ايستادگی ضرورت بر مبنی سياسی داليل خود کار اين برای البته و بگويد. سخن ايستاده
و قضيه را حماسی کرد. به اين نتيجه رسيدم که تغيير در چيدمان صندلی ها ربطی به برگزاری مجمع ندارد.

تنوع موضوع ها
در نشست های عصر يکشنبه تقريبًا در باره همه چيز صحبت می شود. موضوع اول صحبت جلسه ظاهرًا به 
و تأثيری که در  آبی کم مسأله بود. «ابردزدی» زمينه در همسايه کشورهای های سياست و منطقه کويرزائی
و در اين جلسه هم روياهای خوش مطرح بود: است. من نگرانی ترين عميق که موضوعی دارد. منطقه آينده
و حتی اقيانوس هايی از آب شيرين جريان دارد که از »کوه های ها درياچه ايران های کوير اعماق در اينکه
و کدام شوروی؟ نمی دانم. اينکه زمان رضا خان حتی قراردادی ها کوه کدام گيرند. می چشمه سر شوروی»
و با فروش درخت بکارند درخت آنجا در ايران کوير وسط به آب انتقال با که بود شده منعقد ها آلمان با هم
و اطمينان آقای کالشی بروند. و وابگذارند ايران به را تأسيسات کل هم بعد و کنند جبران را هايشان هزينه ها
و خالصه، يک فضای اميدوار کرد سيراب را ايران شرقی منطقه کل عمان درياچه از آب انتقال با شود می که

نسبت به آينده.

و بعد از  رفت ميز پشت به بود شده ميخ سالن شمالی ضلع به که جهان نقشه پای از جوان رهبر ادامه در
توضيح اينکه از اين پس ايستاده صحبت خواهد کرد به تحليل شرايط پرداخت. در حاليکه در نشست قبلی

قرار شد که مرد ميانسالی که در جلسه حضور داشت در مورد تاريخ معاصر ايران حرف بزند. 

و پاسخ رسيد پراکندگی  پرسش به نوبت که بعد و بود پراکنده بسيار شد مطرح کالشی آقای سوی از که نکاتی
به مراتب شدت يافت. ياد مهمانی ماهانه مديران مستعفای جمهوری اسالمی به رياست داود ميرخانی رشتی
و به تعداد نظريه پردازن معاصر علوم دينی  درگرفت بحث آيه يک بودن مدنی يا مکی مورد در که افتادم
نظريات مختلف مطرح شد. در جمع پان ايرانيست ها نيز به تعداد مورخانی که در مورد تاريخ ايران کتاب
نوشته اند در مورد موضوعات مختلف نظرات گوناگون مطرح شد. اين همه اختالف نظر اين مسأله را در 
به  مفيد است؟  و همبستگی در يک حزب سياسی  هماهنگی برای جلساتی چنين آيا که داد خطور دهنم
اندازه غيرمعتبر و از جمله تاريخ به يک  انسانی علوم نظرات اعتبار که باشيد باور اين بر وقتی خصوص
هستند چطور می توان در مورد يک مسأله تاريخی که موضوع علم تاريخ است در يک نشست حزبی به
و حرفی نزدم.  آوردم طاقت جلسه آخر تا همه اين با زند. می لنگ کار از جايی رسيد نظرم به رسيد؟ نتيجه
و به اين نتيجه رسيدم که اعضای يک حزب، به جای اين بحث ها بايد کردم فکر بيشتر موضوع اين به بعد
بتوانند در چارچوب پلتفورم يا چارچوب خواستهای حزبی مسائل مشخصی را به ترتيب اولويت شناسايی
و مذاکرات  دهند ارايه مشخص مکتوب راهکارهای مشخص مسأله آن حل برای برنامه ارايه سر بر و کنند
و بی هدف. به نظرم رسيد می شود پراکنده طور اين نه و بگيرد صورت اسناد اين تصويب جريان در بايد
اين نکته را به موقع با کالشی يا حتی با کيخسروی در ميان گذاشت. اما االن طرح اين نکته بسيار زود است.
و تا  نتيجه در ندارد رابرت دستورنامه اساس بر توافق به رسيدن امکان از روشنی درک هيچ جمع اين چون
وقتی چنان امکانی را نشناسد نمی تواند راه چاره ديگری جز همين پراکنده گويی را در تصور آورد. به همين
خاطر تصميم گرفتم ارتباطم را تا شکل گيری کارگاه آموزش دستورنامه رابرت با حزب پان ايرانيست ادامه 
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و بدون پرداختن به محتوای سياست های حزب، راهکارهايی برای ارتقای سازماندهی حزبی  آينده در و دهم
به آنان پيشنهاد کنم. به خصوص در جلسه يکشنبه اخير بود که دريافتم خواست های آنان با خواست های
و نه شبه  «قانون» چارچوب در بتوانند بايد سياسی های گروه تمام دارم اعتقاد اما دارد زيادی های تفاوت من
قانون با يکديگر رقابت کنند. از همين رو، حزب پان ايرانيست که نخستين حزب ايرانی است که از دستورنامه

رابرت استقبال می کند، جای مناسبی است برای تجربه کردن اين ايده ها و بسط آن ها. 

فرمانده اصلی
بعد از ختم جلسه طبق معمول نوبت سرود ای ايران رسيد. بعد ناگهان کيخسروی پيشنهاد داد که فقط يک 
و به جای سه بند يک بند سرورد ای ايران  کردند قبول - هش منتظر خر انگار - هم بقيه و است کافی آن بند
را خواندند. بعد خود آقای کيخسروی زير گوشی به من گفت: خودم از طرح اين مسأله پشيمان شدم. کاش

سه بند سرورد را می خوانديم. اين هم يک نمونه از تصميم گيری در يک حزب پر سابقه ايرانی. 

پاينده ايران
هنگام خداحافظی بود که مچ خودم را گرفتم که ديدم به جای خداحافظی دارم می گويم «پاينده ايران». همين 
مسأله موضوع يک تفکر عميق شد در مورد اينکه چطور رفتار يک فرد در يک گروه تغيير می کند: اگر فرد 
و عناصری  بپردازد هم را آن هزينه بايد شود بهرمند ماندن گروه در مزايای از و بماند گروه در خواهد می
و طبق الگوهای مطلوب گروه بشناسد رسميت به پرداخته و ساخته خودش هويت خلق برای گروه که را
و مشترک درک که کند می عمل الگوها اين گيری شکل برای ای پيچيده بسيار های مکانيزم البته و کند. عمل
و تحوالت اين ها تجربه پای به پا البته و باشد. کليدی عنصر شايد گروه برای ها آن منفعت از گروه عمومی

درک مشترک هم تغيير می کند و الگوهای رفتاری حاکم بر يک گروه نيز ممکن است تغيير کند.

در هر حال، پيش از خداحافظی با کيخسروی که قصد داشت در نشست بعدی هم شرکت کند از او خواستم 
تکليف تشکيل کارگاه را زودتر تعيين کند. او هم قول داد و به سمت دفتر برگشتم. 

تغيير رويکرد در يک کادر 
فکر می کنم از شهريور ماه سال ۱۳۵۹ با جوانی کرمانشاهی در زندان آشنا شدم که هنوز هم اين آشنايی ادامه 
و کله اش در جنبش کادرها هم پيدا خواهد  سر بعد به جا اين از احتماًال و است مرادی فرامرز او نام دارد.
شد. شايد برجسته ترين خصوصيت رفتاری اين مرد عاطفی بودن او باشد. فکر می کنم مهم ترين دغدغه او
در سال های اخير اين بوده است که مارکسيسم را بهتر درک کند. اما به نظرم تالش هايش چندان مثمر ثمر 
نخواهد بود. با اين همه، در هر نشستی که با هم داشته ايم کوشيده است تا نشان دهد اگر مارکسيسم درست 
درک می شد طرد نمی شد. مدت ها بود که من ديگر رغبتی به اين بحث های تکراری نشان نمی دادم. به 
و با اين دليل که به او تلفن نمی زنم پس البد تمايلی به  فرامرز سوی از ما ارتباط مدتی هم خاطر همين
رابطه با او ندارم قطع شد. دو سه هفته پيش به همراه يک دوست مشترک مقيم سوئد به دفتر آمد. در آنجا
و کتاب خالصه دستورنامه رابرت را  بدهم او به را رابرت دستورنامه اسناد برخی گرفتم تصميم من که بود
و است انگيز حيرت داد؟ رخ چه کردم. ايميل برايش مفهومی» دستگاه «معرفی ای صفحه ۸ همراه با جزوه

نياز به توضيح دارد. 

و گويا به عنوان يک عضو هيأت مديره  است شده فعال ساختمان اداره های نشست در فرامرز قبل مدتی از
يا رئيس هيأت مديره مجمع ساختمان انتخاب شده است. در آخرين نشستی که با من داشت در مورد تجربه
هايش در اداره جلسات مجمع صحبت کرد. شايد به همين خاطر بود که خالصه کتاب دستورنامه رابرت را 
و سخت تحت تأثير آن قرار  بود خوانده کامل طور به را کتاب زد. زنگ من به بعد مدتی کردم. ارسال او برای
و تمام اعضای کند می اداره را ساختمان های نشست کتاب آن در مندرج قواعد به توجه با حاال بود. گرفته
و نکته مهم تر اينکه هستند. خشنود بسيار شود می اداره قواعد اين طبق که جلساتی برگزاری از نيز مجمع
بلوک ساختمانی فرامرز در يک مجمتمع مسکونی بسيار بزرگ در شهر انديشه قرار دارد که از حدود ۳۰۰
و به خاطر آشنايی فرامرز با اين قواعد، هيأت مديره کل شهرک از فرامرز دعوت  است شده تشکيل بلوک
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و فرامرز هم مصمم است که قواعد اداره جلسه را  کند شرکت آنان نشست در مشاور عنوان به تا است کرده
و آموزش بدهد. عالوه بر اين، نسخه کند منتقل شهرک در واقع ساختمانی های بلوک تمام مديره هيأت به
- به دادمادش، به دخترش که عضو انجمن اسالمی من درخواست طبق البته - را نشريه و کتاب از هايی
و به يک دبير بازنشسته که دوست مشترک است بود سياسی زندانی شاه زمان که مشترک دوست يک به بود-

داده است و آنان هم از اين قواعد استقبال کرده اند.

با اين مقدمات می شود گفت که فرامرز شايد در کنار بحث های مورد عالقه فلسفی خودش به اين قواعد 
نيز عالقمند شده باشد. در اين صورت اين مرد پرشور، از ترويج اين قواعد در دورترين نقطه ايران نيز دريغ 
۳۰ سال مرحله جديدی در دوستی بين ما با اين  نخواهد ورزيد. به اين ترتيب تصور می کنم بعد از حدود

قواعد شکل خواهد گرفت: همکاری اما برای ترويج و آموزش قواعد دموکراسی در ايران. 

نقش خالصه دستورنامه
طی چند روز گذشته خالصه کتاب را برای دو نفر ديگر نيز ارسال کرده ام. يک نفر که از طريق وب سياست 
و نيز يکی از جوانان فاميل که در حال حاضر رئيس شورای روستای داود  بود خواسته را کتاب اين ماپا ايران
و فرهنگی فکری های زمينه با چون کنم. بينی پيش نفر دو اين بر را کتاب تأثير توانم نمی هنوز است. آباد
و حزب الهی، اما در آستانه کافر شدن. از اين همه فساد است مداح فاميل جوان نيستم. آشنا خوبی به دو اين
مثًال اين تعداد از مدت اين در گفت می من به است. افتاده حيرت به واقعًا کرده رسوخ جامعه اعماق تا که
و بدون استثنا تمام آنان به من گفته اند که حاضراند اند کرده مذاکره من با مسائلشان حل برای روستا اهالی
و ساير اعضای شورای را بدهند. اما گويا از ترس او ساير اعضای شورا هم جرأت گرفتن من حساب و حق

رشوه و زيرميزی ندارند.

همانطور که گفتم فرزند جوان يکی ديگر از اقوام ما از سوی شورای روستای دمزآباد به عنوان دهدار انتخاب 
و به اعتبار سمتی که دارد با تمام شوراهای  است ورامين فرمانداری کارمند نيز ما قوم همين دادماد است. شده
و بخش های ورامين مراوده دارد. اين ها کانال هايی است که می شود برای ترويج دستورنامه ها روستا
و تأثير خالصه دستورنامه ماند منظر بايد و کرد. حساب رويشان ورامين روستای و شهر شوراهای در رابرت
را مشاهده کرد. به نظر می آيد برای کسانی که هيچ آشنايی با الفبای انجمن داری ندارند، همان کتاب ساده

نيز معجره می کند. 

تحکيم وضعيت کادرها در شورای شهر تهران
فکر می کنم عصر روز شنبه با آقای عبدالحسينی تلفنی صحبت کردم. او برايم توضيح داد که چرا قادر نيست 
در نشست يکشنبه شرکت کند اما تالش خواهد کرد تا نشست های دوشنبه را به جای يک هفته در ميان به 
هر هفته بدل کند. ظاهرًا در سطح تهران نشست های مشترک زيادی با حضور رئيسان کميسيون های مختلف 
و ساير کالن شهر ها برگزار می شود يا اين يک ابتکار آقای مسجدجامعی است که قصد  تهران شهر شوراهای
دارد چنين کاری را انجام دهد. خالصه اينکه مسوليت برگزاری اين اجالس ها همه بر عهده عبدالحسينی
افتاده است. وقتی اين مطلب را تعريف می کرد می شد دريافت که او هم اين فرصت را برای ترويج قواعد 
و در همان گفتگو بود  کند می ارزيابی مفيد بسيار ايران های شهر کالن شوراهای سطح در رابرت دستورنامه
که آرزو کرد کاش زودتر کتاب منتشر شود تا او بتواند نسخی از آن را در اين نشست ها توزيع کند. البته،
من هم اصرار کردم که دادن کتاب لزومًا به معنای ترويج قواعد نيست. با اين همه در اين مورد که اگر کتاب 

زودتر منتشر شود بهتر است اختالف نظری نداريم. 

و حضور او  است تهران های شوراياری آموزش مسول هم اعرابی دکتر عبدالحسينی، جديد موقعيت بر عالوه
هم در کارگاه های آموزش دستورنامه رابرت کارشناسان معتنم است. به اين ترتيب تشکيل انجمنی با حضور
و خانم  زاده سالم دکتر و اعرابی، دکتر الهيان، دکتر جديد، موقعيت اين با ويژه به عبدالحسينی، مثل افرادی
و روستای کشوربرای ترويج قواعد شهر شوراهای در قوی سرپل يک ايجاد معنای به ميالنی و شرفی ها

دستورنامه رابرت و يک پيروزی محسوب می شود.
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۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ جمعه

خبرهای توسعه جنبش کادرها
شد.  برگزار کادرها دفتر در وکيالن کادر اجالس هشتمين پنجشنبه و دوستان کادر اجالس دهمين چهارشنبه

هر يک از اين دو اجالس يک مرحله چشمگير در توسعه جنبش کادرها را به نمايش می گذارند:

۱. تشکيل نخستين کادر در اهواز
در پی پيگيری های آقای عيسی خندان، سرانجام جمعه آينده ۲ خرداد ماه ۱۳۹۳ نخستين کارگاه آموزش 
۲۰ نفر در اين کارگاه شرکت کنند.  دستورنامه رابرت در شهرستان اهواز برگزار خواهد شد. قرار است حدود
قبًال پيشنهاد کرده بودند که روز پنجشنبه اول خرداد ماه ۱۳۹۳ سميناری با همکاری استانداری  گروه اين
و برای معرفی دستورنامه رابرت برگزار شود اما من طی نامه ای به آقای خندان استان سطح در خوزستان
و پيشنهاد دادم به جای آن نخستين کارگاه آموزشی کردم اعالم سمينار برگزار با مخالفت برای را خود داليل
و همين عده مسوليت ترويج اين کنيم برگزار اهوازی عالقمدان از نفر ۲۰ دستورنامه رابرت را برای حدود

و بعد از  است شده مواجه ها اهوازی استقبال با پيشنهاد اين ظاهرًا بگيرند. برعهده استان سطح در را قواعد
و من خودش برای اهواز به برگشت و رفت بليط دو خندان آقای گذشته چهارشنبه روز صبح آمادگی، اعالم
و ساعت ۸ شب برگرديم برويم اهواز به هواپيما با ۵ ساعت صبح است و به اين ترتيب قرار کرد خريداری

و طی اين روز حدود ۴ نشست برای نخستين گروه از فعاالن اهوازی در آنجا برگزار کنيم.

و انديمشک هم صحبت  دزفول در دوستانش با شد قرار دادم ستوده خانم به را کارگاه اين برگزاری خبر وقتی
و به آنان پيشنهاد بدهد که در اين کارگاه شرکت کنند. خانم ستوده به من گفت که اين دوستان تفکر چپی کند
و در نتيجه آشنايی دارند ارتباط آنان با و شناسند می را چپ سياسی نيروهای از زيادی تعداد و اند داشته
آنان با اين قواعد به سرعت در سطح شهر ترويج خواهد شد. آقای کيخسروی هم وقتی از اين خبر مطلع شد
اعالم آمادگی کرد که به سه نفر از دوستان حزبی خودش خبر بدهد تا آنان هم در اين کارگاه شرکت کنند. 

و نکاتی به  کنم می فکر کارگاه اين ای حاشيه مسائل به اهواز در کارگاه نخستين برگزاری شدن قطعی با
نظرم می رسد که بايد با آقای خندان در ميان بگذارم تا به اهوازی ها منتقل کند. از جمله اينکه حتمًا به اندازه
و اسناد مورد نياز يا کتاب های مورد  آورند فراهم کن پاک تخته ماژيک، سياه، تخته کنند. فراهم صندلی کافی
و خالصه اينکه بايد خود را برای برگزاری دهند اطالع ما به دارند پروژکشن ويدئو اگر و کنند تکثير را نياز

کارگاه از شنبه آماده کنيم.

۲. ضرورت استفاده از فناوری وبينار
در نظر داشتم از فناوری وبينار در آموزش اين قواعد استفاده کنيم. اما ضرورت استفاده از اين فناوری خيلی 
سريعتر از آنچه که پيشن بينی می کردم احساس شد. به نظرم در صورتی که با اين فناور آشنا شويم، می توانيم 
بعد از چند جلسه حضوری، بقيه نشست های کارگاه اهواز را به صورت وبينار برگزار کنيم. به عالوه، فردی 
به نام آقای شهنواز که به صورت تصادفی در تعميرگاه کامپيوتر در يکی از پاساژهای اطراف ميدان وليعصربا 
و ديروز برای مالقات با خانم ستوده به دفتر آمده بود، بعد از آشنايی با اين قواعد اظهار عالقه  شدم، آشنا او
و کشورهای ديگری که بازار کار اوست می شناسد تشويق ترکيه و مالزی در که را مديرانی از برخی که کرد
و من برای تدريس آنان به ترکيه بروم. اما من گفتم کارگاه کنند شرکت ترکيه در کارگاهی در تا کرد خواهد
با يک يا دو نشست تمام نمی شود. به عالوه من قادر نيستيم به مدتی طوالنی دفتر را ترک کنم. بعد پيشنهاد
کردم که می توانيم با برگزاری وبييار يا کنفرنس صوتی اين کارگاه را برگزار کنيم. او هم استقبال کرد. هرچند 
- که  توسلی حامد اويس آقای ديروز اما گرفت. جدی را او های حرف بايد حد چه تا که نيست مشخص
- در گزارش فعاليت های ترويجی خود خبر داد که تعدادی از است وکيالن کادر اعضای ترين جدی از يکی
و او اسناد آموزشی کادر وکيالن هستند انجمن يک تأسيس پی در هستند فعال کيش در که وکيلش دوستان
را در اختيار آنان قرار داده است. در آنجا بود که من به آقای حامد توسلی مژده دادم که می توانيم از فناوری

وبييار استفاده کنيم و در آن صورت دوستان او می توانند از جزيره کيش در کارگاه مجازی شرکت کنند. 
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و هزينه های برگزاری وبينار  زيرساختی امکانات آينده هفته طی گرفتم تصميم که بود تحوالت همين دنبال به
و همين امروز از شرکت پرشين تولز خواهم پرسيد که در اين زمينه بگذارم کار دستور در جدی طور به را
و بيش با کم نيز خودم و گرفت خواهم کمک هم محمدی سپهر آقای از و بکند تواند می ما به کمکی چه

اين فناوری آشنا هستم.

۳. نخستين سرپل در دولت روحانی
کادرهاست-  جنبش کادرهای بهترين از يکی ترديد بی که - حالج آقای دعوت به و چهارشنبه روز اجالس در
و در حال حاضر به است اقتصاد رشته التحصيل فارغ که کرد شرکت اقدم نصيری علی آقای نام به جوانی
عنوان دبير کميسيون اقتصادی دولت خدمت می کند. وقتی صدای زنگ بلند شد، آقای حالج که برای باز
کردن در دورخيز کرده بود، قبل از رفتن به طرف در به خانم آذر سليم گفت: اين فرد جوان بسيار شريفی 
و گفت اگر زودتر می  کرد درک را منظورش سليم خانم هست. هم الهی حزب خيلی حال عين در اما است
و بعد بالفاصله روسری خودش را پائين کشيد تا ظاهر اسالمی تری پيدا کند. آمدم. می ديگری لباس با گفتيد
و حتی اسکانديناويايی شبيه است. در نتيجه حتی از زير يک چادر اروپايی ليدی يک به سليم خانم سراپای

مشکی هم مشکوک می زند.

و کنار آقای حالج نشست. در  شد وارد ساده لباسی و نتراشيده صورت و درشت هيکلی با اقدم نصيری آقای
و فقط به پرسشی که در مورد محدوديت های رئيس پرسيدم به اختصار نکرد صحبت کلمه يک کارگاه طول
جواب درست داد. در طول اجالس او را زير نظر داشتم تا ببينم در واکنش به کدام صحنه يا رويداد دچار
و شگفتی او را تحريک نکرد. به  حيرت و تعجب کارگاه های فعاليت از يک هيچ نظرم به شود. می حيرت
نظرم رسيد بر اساس تئوری مديريتی ايزاک آديزيس سبک مديريتی او بايد بيشتر به بوروکرات شبيه باشد.
و احساسات خود را بروز نمی دهند. نسبت به چيزهای نو خيلی به هيجان نمی  عواطف مديران نوع اين
و به مسائل اجرايی بيشتر است کند تصميم اخذ برای آنان ذهنی حرکت روند کنند. نمی استقبال حتی و آيند
و خطر پذيری آنان نسبت به ساير سبک های مديريتی کم تر است. به همين نگری آينده و کنند می توجه
خاطر نگران بودم که حضور او در اين کارگاه ممکن است برايش خيلی جالب نباشد. در نتيجه، بعد از اين که
و اعاليی دفتر را ترک کردند با دوست آقای حالج  سليم خانم و سيدی و خندان آقای و يافت خاتمه کارگاه
و حدسم را برای او تشريح کردم: اين کارگاه خيلی برای شما جذابيت نداشت! به نظرم حدسم گرفتم گرم
و او هم انکار نکرد. در اينجا بود که من حتی خطاب به آقای حالج گفتم که هنگام دعوت از بود درست
ساير دوستان جديد به اين نکته توجه کند که شرکت يک فرد جديد در اين کارگاه هايی که ما در آن ها برای
و بهتر است که اين  باشد نداشته جذابيت شايد گذاريم می خشاش به مته همه اين اهميت کم ظاهرًا مسائل
افراد در نشستی مقدماتی با من، با کليات قانون پارلمان آشنا شوند. در هر حال، در همين گفتگوها بود که
تأکيد کردم حتی اگر اين کارگاه به اين داليل برای آقای نصيری اقدم جالب نبوده باشد، چيزی از مسوليت 
و آن مسوليت تاريخی اين است که قدر اين شانسی را که تاريخ يا خدا در اختيار  کند نمی کم او تاريخی
و تمام بداند است شده آشنا قواعد اين با و آمده کارگاه اين در حالج آقای با آشنايی خاطر به و گذاشته او
و با تدبير کند عمل جريان اين و روحانی دکتر دولت بين سرپل يک عنوان به تا ببرد کار به را خود سعی

خود بکوشد که به مرور اعضای دولت و شوراهای دولتی با اين قواعد آشنا شوند.

برای اطمينان از اينکه جنبش کادرها نيز از اين فرصت منحصر به فرد بهترين استفاده را ببرد به تاريخ انقالب 
و به  مذهب يک به دين، يک به کتاب، يک به خدا، يک به مردم تمام آن در که انقالبی گفتم: و کردم اشاره
و تمام انقالبيون از همان فردای شد دچار سرنوشتی چه به داشتند، باور گسترده و عميق آنطور رهبر يک
و رقابت های سياسی که می توانست برای انقالب برکت به شدند يکديگر گلوی جويدن مشغول انقالب
و متفرق کرد. پراکنده را انقالب نيروهای تمام و گرفت خودش به تخريبی حالت چطور باشد داشته همراه
و خودم جواب دادم: به اين دليل ساده که انقالبيون قواعدی را که بر اساس آن اختالف چرا؟ پرسيدم بعد
طبيعی بين خود را مديريت کنند نمی دانستند. بعد با اشاره به کتاب انگليسی دستورنامه رابرت گفتم: کليد
و  تقوا و سالمت به حکومتی که داشتند باور صادقانه انقالبيون همه گفتم: ادامه در اينجاست. مشکالت اين
پرهيزگاری دولت علی درست کنند. اما نتيجه آن همه از خود گذشتگی فسادی است که تک تک سلول های
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جامعه را مثل يک سرطان فراگرفت هاست. چرا؟ بعد برايش توضيح دادم که قواعد دستورنامه رابرت چطور 
امکان بروز فساد را به طور کامل ريشه کن می کند. 

حدس زدم حتی تمام اين نکات نيز نتواند او را برای ترويج قواعد دستورنامه رابرت در دولت روحانی مصمم 
کنم. به اين دليل که می توانستم حدس بزنيم که وزيران کابينه تا چه حد درگير خاموش کردن آتش های 
- در حال آوار برداری از خرابی های هستند. به همين خاطر  دولت رئيس خود قول به - و مستمر های بحران
و آنان قبل از ام کرده تشريح فانی دکتر جمله از کابينه وزيران از برخی برای را قواعد اين من که دادم توضيح
احراز سمت وزارت به ضرورت ترويج اين قواعد اذعان داشتند. اما اکنون مطمئن هستم که اين بندگان خدا
- که  شما مثل افرادی مسوليت دليل همين به ندارند. هم را مدت بلند کمی مسائل به انديشيدن فرصت حتی
دبير کمسيون های دولت هستيد به مراتب سنگين تر است. بعد برايش توضيح دادم که اگر شما با اين قواعد
و به مرور  کنيد نقش ايفای دولت های کميسيون بهتر اداره در غيرمستقيم صورت به توانيد می شويد آشنا
و بدون آنکه برای اعضای هيأت دولت يک کارگاه آموزشی برگزار کنيم، از طريق شما دبيران کميسيون ها
و شوراهای دولت ترويج شود. در اينجا بود که فکر کردم بألخره نفسم در دولت اعضای ميان در قواعد اين
و گل از گلش شکفت. با اين همه بايد بدون پيشداوری منتظر گذاشت تأثير هم او بوروکرات ذهن سرد آهن
و شورای شهر، دولت يکی از مهم ترين ارکان حکومت است که مجلس از بعد دهد، جواب اگر ماند. نتيجه

جنبش کادرها در آن سرپلی ايجاد کرده است.

۴. شورای تشکل های وکيالن دادگستری
و شگفتی در  حيرت از ای نشانه هيچ دوستان کادر کارگاه طول در که اقدم نصيری علی آقای برخالف
صورتش ديده نمی شد، چهره فردی به نام آقای خليلی که برای نخستين بار همراه با خانمی به نام اوالی در
و شگفتی  حيرت از پارلمان قواعد از ای قاعده هر طرح از بعد بود، کرده شرکت وکيالن کادر هشتم اجالس
و جذاب از آب درآمد. به همين هيچ دراماتيک بسيار هم من اجرای که است اين واقعيت شد. می شکفته
و با کرد تحسين قواعد اين از شگفتی با هم او و پرسيدم را او نظر کارگاه ختم از بعد وقتی نکردم تعحب
و حتی شروع کرد به ارايه پيشنهادهايی برای ترويج است ايستاده کار پای آخر تا که کرد اعالم خاطر اطمينان
اين قواعد در سراسر کشور. من با حوصله به پينشهادی او گوش دادم. بعد از او پرسيدم: فکر نمی کنيد کسی
و ترويج اين قواعد کرده است به اين مسائل هم در اين مدت فکر  آموختن صرف را خود عمر سال هشت که
و ام. کرده فکر بله. گفتم: بعد ايد. کرده فکر حتمًا داد: جواب راحت خيلی و مکثی هيچ بدون باشد؟ کرده
جوابش خيلی ساده است. مثل حوزه علميه قم هر کس که اين قواعد را ياد گرفت خودش يک صد انجمن

درست می کند و اين قواعد را به ديگران ياد می دهد. خيالش راحت شد نفس راحتی کشيد. 

و همراهش خانم اوالی، توضيح داد که اين دو نفر عضو شورای  خليلی آقای معارفه جريان در ستوده خانم
و در آن شورا هر عضو به نمايندگی از سوی يک تشکل وکيالن شرکت هستند دادگستری وکيالن های تشکل
می کند. به همين خاطر من پرسيدم که آقای خليلی از سوی چه تشکلی در آن شورا شرکت می کند. در
و هفته ای يک  دارد عضو ۲۰۰ توضيح گفت از سوی تشکلی به نام وکيالن دادخواه (يا عدالتخواه) که حدود
و در شورای تشکل  کند می خدمت تشکل همين در دبير عنوان به نيز اوالی خانم دهد. می جلسه تشکيل بار

ها نيز حضور می يابد.

در جريان همين بحث ها بود که بار ديگر مسئله آموزش اين قواعد در شورای تشکل های وکيالن مطرح 
و باز هم هر يک از آنان راه حلی ارايه دادند: آقای کيخسروی فکر می کند که اگر من دو جلسه برای آن  شد
شورا صحبت کنم کفايت می کند. نظر خودم اين است که جلسات علنی شورا را من اداره کنم تا بقيه اعضای
و جلسه را طبق همين  شود آشنا قواعد اين با بقيه از بهتر اعضا از يکی که است اين ديگرش راه بگيرند. ياد
قواعد اداره کند. اما ظاهرًا هنوز در اين مورد تصميمی گرفته نشده است. با اين همه، به نظر می رسد قواعد
و البته، اين امر بسيار هم  کند. پيشرفت ها گروه و اقشار ساير از تر سريع وکيالن ميان در رابرت دستورنامه

طبيعی است.
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۵. تلنگر بر کانون وکالی مرکز
ظاهرًا هنوز تالش ها برای آنکه اعضای هيأت مديره کانون وکالی مرکز به صرافت دستورنامه رابرت بيافتد 
به نتيجه ای نرسيده است. آقای کيخسروی به من گفته بود تصميم دارد نامه ای به رئيس هيأت مديره کانون 
و اگر نوشته نمی دانم نتيجه آن چه بوده است. اما  نه. يا نوشته دانم نمی بنويسد. زمينه اين در مرکز وکالی
ديروز آقای کيخسروی نشانی ايميل فردی را در اختيارم گذاشت که می گفت دبير يا منشی هيأت مديره
و کتاب های دستورنامه رابرت را برای اين فرد  آموزشی اسناد تا خواست من از و است مرکز وکالی کانون
يک و ارسال خواهم کرد. با اين همه، به نظرم آنچه که آقای داودی در وب سايت خودش نوشته، کنم ارسال
و بيدار کننده به هيأت مديره کانون خواهد بود. از آقای داودی خواستم متن نوشته اش را برای کاری ضربه
من هم ايميل کند تا آن را عينًا نقل کنم. اما فکر می کنم که او طبق معول حرفی می زند اما پی آن را نمی
گيرد. به همين خاطر خوب است خالصه نوشته او را با اين توضيح نقل کنم که صفحه فيس بووک او تعداد 

زيادی وکيل بازديد کننده دارد و در حلقه ای از وکيالن موثر اثر می گذارد.

ديروز آقای داودی تلفن همراهش را به من دارد تا متن نوشته او را در آن بخوانم. خالصه نوشته اين است که 
- پيداست،  اساسنامه اساس بر وظايفش از البد و - اسمش از که همانطور مرکز، وکالی کانون مديره هيأت
و نه تصميم گيری. در نتيجه وکيالن بايد بتوانند برای اخذ تصميم جمعی است اجرايی مديره هيأت يک
و هيأت مديره فقط تصميم های اتخاذ شده را اجرا کند. اما چگونه بگيرند تصميم و شوند جمع هم دور
و کالی مرکز را دور هم جمع کرد تا بتوانند با هم به صورت گروهی کانون عضو وکيل هزار چند توان می
و دموکراتيک اخذ تصميم کنند؟ وی در نوشته خود نتيجه گرفته بود که به همين خاطر ضرورت دارد که
ساختار کانون وکالی مرکز به نحوی متحول شود که تمام وکال بتوانند در روند اخذ تصميم مشارکت کنند.

به نظرم تحول رويکردی عميقی که در حلقه کادر وکيالن شاهد آن هستيم، به زودی در شورای تشکل های 
و کانون وکال نخواهد  داشت خواهد عميق و وسيع بازتاب وکيالن های تشکل ميان در آنجا از و وکيالن
و همه جانبه گروهی از عميق آشنايی کند. مقاومت جدی و عميق خواهی تحول موج اين برابر در توانست
وکالی جوان با دستونامه رابرت بدون هيچ ترديدی در آينده ای نه چندان دور تحوالت عميق در نظام قضايی
و حقوقی کشور را در پی خواهد داشت. من به روشنی اين تحوالت را که در آينده رخ خواهد داد  قانونی و
و حقوق است که قانون از جديد درکی به رسيدن تحوالت اين اصلی محور کنم. می مشاهده امروز همين از
بسيار مهم تر از قواعد اداره جلسات تصميم گيری خواهد بود. يعنی اتفاقًا از عميق ترين اليه های معنايی
و اين هم يکی  شود. می و شده استقبال آن ديگر معنايی های اليه از بيشتر بسيار ايران در رابرت دستورنامه

از شگفتی های اين کشور است.

کيفيت آموزش
- اجرای هر نشست هر کارگاه نيز  است طور همين که - شود می اداره بهتر قبلی کارگاه از کارگاه هر اگر
بهتر از آب در می آيد. به اين ترتيب می توان گفت که اجالس هشتم کادر قبلی های نشست اجرای از
بود. مهم بهترين اجرای کارگاه های آموزش دستورنامه رابرت هم  وکيالن که ديروز پنجشنبه برگزار شد 
- اين بود که افراد در جريان بازی  شده بدل افتاد جا روش يک به حاال که - کارگاه اين خصوصيت ترين
هر کار که دلشان می خواهد انجام می دهند. اما بعد از آن، مربی از تمام اعضا می خواهد تا نظرشان را در
مورد پراکتيسی که يک عضو انجام داده است ارايه کنند. با اين روش، نه فقط هر عضوی آزاد است که بدون 
سانسور هر کاری را که به نظرش صحيح می آيد انجام دهد، بلکه به تمام کارگاه اين فرصت داده می شود تا 
و سرانجام، مربی کارگاه  کنند. بررسی و نقد مختلف زوايای از را آن بعد و باشند پارلمانی پراکيس يک شاهد
و هم نظرات ساير اعضا را در مورد عضو عملکرد هم و شود می ماجرا وارد آموزگار و داور يک عنوان به
و دهد می ارايه ها آن داليل و فلسفه توضيح ضمن را صحيح قواعد و کند می بررسی و نقد عملکرد آن
حاال از عضو می خواهد که همان کار را اين بار در چارچوب قواعد تکرار کند. در کارگاه ديروز، به همين
و قواعد آن ها نيز ارايه گرديد. از آنجا که من  شد بررسی و نقد و مطرح پارلمانی پراکتيس چندين صورت
و محتوای درسنامه را نيز نقل خواهم کرد از کنم تهيه درسنامه يک عنوان به را شده ارايه قواعد دارم تصميم

ذکر موارد خاص صرف نظر می کنم و نوشته ام را همين جا خاتمه می دهم.
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تدارک سفر آموزشی به اهواز
۲۰ نفر از  ديروز از جمله به نخستين سفر آموزشی به اهواز فکر می کردم. قرار است برای يک جمع حدود
- کارگاه آموزش دستورنامه رابرت  شناسم نمی را آنان از نفر يک حتی هنوز که - اهواز اجتماعی فعاالن
برگزار کنيم. اين اقدام حاصل تالش های آقای خندان است. به همين خاطر تصميم گرفتم برخی نکات را که

توجه به آن ها ضروری است به آقای خندان يادآوری کنم. نامه زير را برايش ارسال کردم: 

جناب آقای خندان
سالم

فکر می کنم از حاال بايد در تدارک اجالس اهواز باشيم. به همين دليل نکاتی که به نظرم می رسد خدمت 
شما مطرح می کنم تا اگر جنابعالی هم موافق بوديد با دوستان اهوازی در ميان بگذاريد:

يک. فکر می کنم الزم است برای تمام اعضای اجالس صندلی تدارک شود. در نتيجه حتی اگر به تعداد 
افراد صندلی در منزل ميزبان نباشد می شود از يک سمساری صندلی دست دوم کرايه کرد. چون برخاستن 

از روی زمين يا از روی مبل های راحتی برای مجمع مناسب نيست.
و رو به صحن بنشينند  هم کنار بايد نفر دو اين شود. بينی پيش بايد موقت دبير و رئيس برای جايی دو.

به نحوی که بتوانند تمام اعضا را ببينند و تمام اعضا نيز آنان را ببيند.
سه. اگر قرار است صدا يا تصوير مراسم يا هر دو ضبط شود از حاال به فکر لوازم مورد نياز باشند. 

چهار. بايد از هم اکنون اسناد الزم را در اختيار برگزار کنندگان بگذاريم تا آنان نيز اسناد را در ميان اعضای 
عالقمند توزيع کنند.

پنج. اسنادی را که بايد تکثير شود مشخص کنيم که خودمان يا آن ها به تعدا د مورد نياز تکثر کنند.
شش. اگر قرار است روی صندلی بنشينند الزم است زيردستی های الزم برای يادداشت برداری تدارک 

ديده شود. خودکار و کاغذ و اين جور قضايا هم حتمًا بايد پيش بينی شود.
هفت. اگر امکان ويدئو پروژکشن دارند اعالم کنند تا ما هم پاورپوينت های مورد نياز را آماده کنيم. 

هرچند من نياز چندانی به اين وسيله نمی بينم.
هشت. خوب است از حاال نام و ايميل و تلفن اعضا را گرداوری کنند و در اختيار ما بگذارند.

نه. خوب است اعضای گروه برگزار کننده از حاال مشخص شود.
و سرشکن کردن آن بين اعضا را در اجالس توضيح خواهم داد. بد  هزينه تقبل به مربوط قاعده من ده.

نيست از هم اکنون برگزار کنندگان با اين قاعده آشنا باشند.
يازده. نمی دانم قرار است ناهار هم به مهمانان بدهند يا نه. بديهی است که اين مسأله به خودشان مربوط 

می شود. اما در آن صورت نمی دانم با چرت بعد از ناهار چه بايد کرد.
و در اين فاصله اعضای اجالس منزل  باشيم داشته تنفس ۱۴ تا ۱۲ ترجيح من اين است که از ساعت

ميزبان را ترک کنند و در ساعت مقرر برگردند.

فعًال به ذهن من می رسند و خوب است به آن ها فکر کنيم که است نکاتی ها اين حال، هر به

قربان شما. داود

هنوز پاسخی از آقای خندان به دستم نرسيده است. سکوت يکی دو روز اخير آقای خندان کمی مشکوک 
است. نگرانم مبادا از دعوت يک حزب الهی به اجالس از سوی آقای حالج دلخور شده باشد. چون آقای 
حالج قبل از اينکه در را برای ورود دبير کميسيون اقتصادی دولت باز کند به خانم سليم گفت که اين ميهمان 
و وضعش برسد. در طول جلسه هم آقای  سر به شد مجبور سليم خانم نتيجه در است. الهی حزب خيلی
- برخالف معمول که در بحث های بعد از نيز جلسه ختم محض به رسيد. نمی نظر به شاد و راحت خندان
و خانم اعالئی جلسه را ترک کردند. شايد انتظار سليم خانم با همراه سريع خيلی کرد می شرکت جلسه ختم
وضعشان و سر شکل به او خاطر به ديگران دارد توقع هنوز که الهی حزب يک هم اجالس اين در نداشت
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و هنوز  گذرد می دوستان کادر دهم اجالس از که است روز سه امروز حال هر به شود. دعوت باشند حساس
هيچ خبری از آقای خندان شنيده نشده است.

تدارک وبينار
ديروز برای تدارک وبينار هم دست به تالش هايی زدم. از جمله با مسوالن شرکت پرشين تولز که خدمات 
ايننترنتی به من ارايه می دهد ايميل زدم. جواب دادند که تجربه ای در اين زمينه ندارند. اما يک نرم افزار 
اوپن سورس از آپاچی را به من معرفی کردند که بخش قابل توجهی از وقتم ديروزم را صرف ور رفتن با آن 
کردم. چند شرکت را هم معرفی کردند که اين خدمات را ارايه می دهند. اما ترجيح من اين است که خودمان 
و به شرکتی وابسته نشويم.  بدهيم سازمان را کار اين خودمان برنامه نصب و هاست يک کردن اجاره با بتوانيم
اصًال می توانيم از اين راه درآمدی هم کسب کنيم. و داشت خوااهيم نياز خيلی وبينار به کارمان برای چون
و نرم افزارهای الزم برای برگزاری ها افزار سخت مرور به که بود خواهم اين دنيال به من خاطر همين به

وبينار را تدارک ببينم.

ارسال اسناد دستورنامه برای افراد جديد
ديروز برای چند نفر اسناد دستورنامه رابرت را ارسال کردم. از جمله برای آقای خليلی، خانم اوالی، آقای 
و آقای محمدرضا کاميار که گويا منشی هيأت مديره کانون وکالی مرکز است. همين فرد طی نامه  شهنواز،

ای دريافت اسناد را اعالم و تشکر کرد.

جلسه فردای جوانان پان ايرانيست
هرچند هنوز تصميمم قطعی نيست اما در نظر دارم که فردا در نشست هفتگی جوانان حزب پان ايرانيست 
شرکت نکنم. البته، شرکت نکردن بدون اطالع قبلی را زشت می دانم. اما در عين حال مناسب نيست که در 
و به صورت علنی دليل عدم حضور خود را توضيح بدهم. به همين خاطر تصميم گرفتم طی يک  نشست
و نکات مثبت کنم تشکر او از دارد عهده بر را ها نشست اين رهبری که کالشی حجت آقای با تلفنی تماس
و بحث مشروح کنم اشاره خود دليل به حضور عدم از خواهی عذر ضمن و بدهم قرار تأکيد مورد را نشست
را به نشست های اتی با وی موکول کنم. خالصه نظرم اين است که اين جور بحث ها بيشتر مناسب محافل
و نه يک حزب. به نظرم يک حزب بايد بتواند حول مسائلی که به طور خاص به برنامه هايش  است آکادميک
و مسير تعيين و بماند باقی مکتوب سياسی سند يک عنوان به تا کند صادر تحليلی های بيانيه دارد ارتباط
و مشخصی منجر نخواهد شد. البته ملموس سياسی نتايج به های بحث اين صورت، اين غير در کند. راهبرد
می دانم که برای انتشار سند های سياسی به مهارت های زيادی نياز خواهد بود که مبرم ترين وضروری ترين
آن ها قواعد دستورنامه رابرت خواهد بود. جالب است که برای مسأله ای در اين حد، اين همه فکر کرده ام 

و حساسيت نشان می دهم. اين ها همه حاکی از تحوالت عميقی است که تجربه کرده ام. 

ايده هايی برای اداره بهتر کادر وکيالن
و امروز به ارتقا روش های اداره کادر وکيالن هم فکر می کردم. ايده های زيادی به نظرم رسيد. از  ديروز
و متنوعی ايجاد کند. نيز روشی برای مختلف های انجمن بايد و تواند می گروه اين که نکته اين طرح جمله
و بايد ارزش افزوده مناسبی ايجاد کند. همچين به اينکه قواعد مربوط شده گروه صرف که ای هزينه ارزيابی
و به طور رسمی يک دبير موقت انتخابی برای انجام کارهای گروه انتخاب کنيم تدريس را گيری رأی به
شود. چون گروه برگزارکنندگان اين کار را همان اول انجام نداد. به نطرم آقای اويس حامد توسلی شخص

مناسبی برای دبيری اين گروه است. 

ديروز همچنين تصميم گرفتم نحوه تدريس خود را از زاويه ديد کارورزان مختلف ارزيابی کنم. نگران شدم 
مثًال تشنه قدرت يا شهرت به نظر برسم. خيلی از اين خصوصيات بدم  که نکنم ايجاد افراد در را حس اين

می آيد.



۱۴۱

۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ دوشنبه

استقرار نختسين کادر در دفتر کادرها
- پروژه های  قاصدک کتاب کاروان و ايران مطبوعات تخصصی مرکز موسس خندان عيسی آقای ديروز
و تا حدود آمد تاپش لپ با ۸ - در دفتر کادرها مستقر شد. صبح ساعت شدند ناکام متأسفانه که بزرگی
ساعت ۸ شب با هم بوديم. عالوه بر بحث در مورد مسائل متنوع، او چند بخش از ترجمه جديد کتاب اصلی
و قرار است به مرور ارجاعات خالصه کتاب به کتاب اصلی  کرد منتشر «کادرها.کام» سايت وب در نيز را
و کار با آن کرد نصب تاپش لپ در هم را ديزاين اين افزار نرم کند. قرار بر متنی ميان پيوند صورت به را
را شروع کرد. فکر می کنم با توسعه تدريحی دفتر کادرها، آقای خندان يکی از مناسب تری کسانی است
و  وبينار اندازی راه فکر در من کند. همکاری کادرها دفتر با وقت پاره يا وقت تمام صورت به تواند می که
آموزش اينترنتی دستورنامه رابرت هم هستم. در تمام اين موارد او يک کمک بسيار با ارزش خواهد بود که
و در امر بازاريابی، اجرای  کند مديرت اداری نظر از را ماجرا کل توانست خواهد درايت و عالقه جديت، با

و سازماندهی کمک فوق العاده ارزشمندی است.

غيبت در نشست هفتگی حزب پان ايرانيست
با آقای حجت  تلفنی  ايرانيست شرکت نکردم. تصميم داشتم  پان  ديروز در نشست هفتگی جوانان حزب 
و علت نرفتنم را برايش توضيح  کنم صحبت کند می ايفا حزب جوانان سازمان در را رهبری نقش که کالشی
دهم. اما شماره تلفن او را نيافتم. ظاهرًا پنجشنبه آينده آقای کيخسروی در نشست هفتگی کادر وکيالن شرکت
و خليلی در يک اجالس وکال در مشهد خواهند بود. به اين ترتيب،  فروزان آقايان با او چون کرد. نخواهد
تا اطالع ثانوی موضوع آموزش دستورنامه رابرت به جوانان حزب پان ايرانيست به محاق خواهد رفت که
حزب  برنامه با مرتبط سياسی سندهای توليد و سازماندهی برای جالبی های ايده است. فراوان تأسف اسباب
و دلم می خواست آن ها را در مورد اين حزب به آزمون بگذارم. بايد منتظر بمانم تا شرايط آماده شود. داشتم
در عين حال تماسم را با آقای کالشی حفظ خواهم کرد. او يک جوان نخبه است که قطعًا به درد مملکت

ميخورد. 

مادران صلح در دفتر کادرها
۱۱/۳۰ دقيقه (نيم ساعت ديگر) به دفتر  و به من خبر داد که امروز ساعت زد زنگ آقاجانيان خانم ديشب
خواهند آمد تا من را برای شرکت در اجالس فردای مادران صلح دعوت کنند. فکر ميکنم معرفی دستورنامه
رابرت به مادران صلح سابقه چندين ساله دارد. وقتی برای ايجاد سازمانی جهت حمايت از سازمانهای جامعه 
به خانم مرتاضی  و من خلالصه کتاب دستورنامه را  کرديم می تالش خجم) اختصاری حروف (با مدنی
و هميشه دنبال اين بود که به نحوی اين قواعد را به کرد استقبال قواعد اين از او کردم، معرفی لنگرودی
مادران صلح آموزش بدهيم. در هر فرصتی نيز او اظهار عالقه می کرد. اما به داليل مختلف شرايط الزم فراهم
و خانمی ديگر از اعضای  بويه آل و آقاجانيان نام به خانمی است قرار امروز سال همه اين از بعد شد. نمی
مادران صلح به دفتر کادرها بيايند. خانم آقاجانيان در نشست های انجمن در دست تأسيس دوستدارن ميراث
و دريافت  شد آشنا رابرت دستورنامه قواعد با که بود جلسه دو يکی همان در و کرد شرکت هم فرهنگی
که چطور مجامع ما بدون قاعده اداره می شوند. به نظرم حضور او در همان يکی دو نشست تأثير مهمی در

تصميم نهايی مادران صلح ايفا کرد. گزارش نشست امروز را فردا ثبت خواهم کرد. 

کادر کارشناسان
ديروز به خانم شرفی زنگ زدم تا جلسه امروز کادر کارشناسان را يادآوری کنم. به من گفت که خانم ميالنی 
قادر به شرکت در اجالس نيست. اما بقيه خواهند آمد. البته مطمئن نبود. به هر حال، گزارش نشست امروز 

بعد از ظهر اين کارگاه را نيز فردا خواهم نوشت. 
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استقبال مادران صلح 
۱۱/۳۰ صدای زنگ ساختمان بلند شد. نمايندگان مادران صلح بودند: خانم آل بويه، خانم  ساعت ديروز رأس
و خانم حبيبی. هر سه نفر آنان را برای نخستين بار بود که مالقات می کردم. سراغ خانم آقاجانيان را  فاضلی
و شد شروع ما گفتگوهای و رسيد سر هم او بعد دقيقه چند شد. خواهد ملحق ما به زودی به گفتند گرفتم.
تا حدودساعت ۲ بعد از ظهر ادامه داشت. پيش از نقل نکات مهمی که در اين گفتگو مطرح شد، الزم است

عوامل مؤثر بر برگزاری اين نشست را مرور کنم. 

و جدی مادران صلح خانم مينو مرتاضی لنگرودی (همسر آقای دکتر  کليدی اعضای از يکی رسد می نظر به
پيمان) باشد. آشنايی من با خانم لنگرودی به زمانی برميگردد که گروهی از فعاالن اجتماعی بعد از انتخاب
و پيش بينی اينکه قرار است نهادهای مدنی را شخم بزنند، تصميم گرفتند ائتالفی از نهادهای  نژاد احمدی
مدنی برای دفاع از خودشان در برابر طوفانی که در راه بود تشکيل دهند. اسم موقت اين نهاد «حجم» بود
- حمايت از جامعه مدنی. اوايل در اين نشست ها افراد زيادی شرکت می کردند اما به مرور که کار جلو 
- تعداد افراد حاضر در نشست های تأسيسی اين نهاد در دست احداث نيز آب نرفت جلو واقع در و - رفت
و در اجالس های آخر آن افرادی مثل آقايان عيسی سحرخيز، عبدالفتاح سلطانی، سهراب رزاقی، سعيد رفت
و بيشتر نشست های آن هم در دفتر ما برگزار می شود. در اين نشست ها کرديم می شرکت من و دهقان،
و کردم معرفی او به را رابرت دستورنامه من که بود همانجا در و کرد می شرکت هم لنگرودی مرتاضی خانم
از همان زمان او هم عالقمند بود که روزی اين قواعد را تمام مادران صلح ياد بگيرند. بعدها نيز هرگاه خانم
و در جاهای مختلف می ديدم روی همين نکته تأکيد می کرد که سرانجام  مختلف های مناسبت به را مرتاضی

روزی ما بايد اين قواعد را ياد بگيريم.

تأسيسی  نيز چند جلسه در مجامع  آقاجانيان  رابرت، خانم  با دستورنامه  مرتاضی  آشنايی خانم  موازات  به 
و به سفارش دکتر نجفی داشت شکل می  مياندشتی خانم مديريت با که - فرهنگی ميراث دوستداران انجمن
و رياست آن ها با من بود تا در عمل طبق شود می برگزار ها کادر دفتر در ها نشست اين کرد. شرکت گرفت
عمًال با اين قواعد آشنا آقاجانيان خانم که بود جلسات همان در و کنم اداره را جلسه رابرت دستورنامه قواعد
و ضرورت آن ها را در عمل احساس کرد. به نظرم اين آشنايی نقش مهمی در ايجاد عالقه در اهميت و شد
و دوستان همراهش به اين نکته بويه آل خانم ديروز گفتگوی در همه اين با است. کرده ايفا صلح مادران ميان

هم اشاره کردند که از طريق خانم نقی ئی نيز با دستورنامه رابرت آشنا شده اند.

از طريق  و  چهره به چهره طريق از رابرت دستورنامه چطور که دهم نشان خواهم می ها توضيح اين با
و تأييدهای مکرر افراد حمايتها و ها روايت و است شده معرفی ديگران به اعتماد قابل و حقيقی اشخاص

قابل اعتماد در ايجاد عالقه در ميان مادران صلح مؤثر بوده است.

تاريخچه مادران صلح
و نظام يافته تری دارد، در ابتدای نشست  مدون االنتقال، سريع هوشيار، ذهن رسد می نظر به که بويه آل خانم
و هنگامی که احتمال حمله آمريکا به ايران بوش، جورج جمهوری رياست زمان کرد: معرفی را صلح مادران
خيلی باال می گيرد، گروهی از مادران با الهام از مادران آراژانتينی تصميم می گيرند اين گروه را تشکيل دهند
و در همان اوان  شود می تأسيس گروه اين بزنند. تبليغی فعاليتهای به دست جنگ بروز از پيشگيری برای و
و مراجع گوناگون ديگر ارسال ميکند. خوشبختانه مراکز و متحد ملل دبيرکل به هايی نامه خود های فعاليت
و رويکردها و انديشه بسط برای را خود آميز صلح فعاليتهای صلح مادران اما شود نمی جنگ ايران عليه
و در حال حاضر برای فعاليت های حقوق بشری، حفظ محيط زيست دهند می ادامه آميز صلح های فعاليت
و طوری رفتار ايم گذاشته بقا بر را اصل ما که کرد تأکيد ادامه در بويه آل خانم دارند. فعاليت نيکوکارانه و
می کنيم تا نيروهای امنيتی مانع از فعاليتهای ما نشوند. به همين خاطر برای خود خط قرمزهايی ترسيم کرده
ايم که فکر ميکنيم اگر از اين خطوط قرمز عبور کنيم مانع از ادامه فعاليت ما خواهند شد. يکی از اين خطر 
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قرمزها گفتگو نکردن با رسانه های خارجی است. البته هر يک از مادران حق دارد به عنوان يک شخص 
حقيقی با رسانه های خارجی گفتگو کند اما نه به عنوان سخنگو يا عضو مادران صلح. يکی ديگر از خط 
قرمزهای مادران صلح اين است که خود را تشکيالت نمی دانند بلکه يک فاروم تعريف می کنند که در آن 
و نه يک فاروم، اما من  است مجمع يک تعريف اين (البته دارند. برابر حقوق همه و نيست رئيس هيچکس

در اين بخش از گفتگوها در اين زمينه چيزی نگفتم).

و نامههای اوليه را بيش از ۵۰۰ نفر از مادران امضاء  بيانيهها هرچند که داد توضيح ادامه در بويه آل خانم
۳۰ نفر شرکت می کنند. هر حدود صلح کردند اما در حال حاضر در اجالس های هر دوهفته يکبار مادران
و هربار نيز يک نفر به نوبت رئيس جلسه می شود.  شود می برگزار اعضا از يکی منزل در نشستها اين از يک

خانم آل بويه تأکيد کرد که از مدت های پيش در مورد قواعد اداره جلسه در نشستهای مادران صلح صحبت
و سرانجام در نشست قبلی قرار شد که ما به نمايندگی از مادران صلح با شما در اين مورد صبحت  است. شده

کنيم و ببينيم برای آموزش و به کارگيری اين قواعد چه بايد بکنيم؟

و بعد از نوبت  کردند اشاره نکاتی به هم آقاجانيان خانم و فاضلی خانم و حيدری خانم بويه آل خانم از بعد
صبحت به من رسيد.

حرکت از درون به بيرون
و نشان دهم که  کنم تأکيد حرکت اين تاريخی و اجتماعی های جنبه روی کردم سعی صحبتم نوبت در من
و نشست اين که داده رخ تحوالتی ايران مثل کشوری در سازی جهانی فرايندهای اثرات دنيال به چطور
و آشنايی با زبان اينترنت وجود مختلف، انجمنهای برای نشريه انتشار است: تحوالت آن حاصل تصميم اين
و اعضای انجمن مخاطبان به ارايه برای تجربهها بهترين يافتن برای جهانی بازار در جستجو خارجی، های
و ضرورت بازسازی پروفشن از استراتژيک، ريزی برنامه اتيکز، کد مثل مفاهيمی به رسيدن و ايرانی، های
و ناشناخته قانون عرفی پارلمان. من به اين جديد قاره از درآوردن سر سرانجا و دولتی، های پروفشن شبه
دليل که در جاهای ديگر اين رزونامه خاطرات به جزئيات اين صحبتها پرداخته ام از تکرار آن ها در اينجا

خودداری می کنم. 

و در آنجا هم تأکيد کردم که اين کتاب در واقع  پرداختم کتاب محتوای به نيز صبحتهای بعدی بخش در
و اهميت اين تاريخچه و ماهيت به بعد، و اند شده خلق تاريخ طول در که کند می تبين و توصيف را قواعدی
و در پايان نيز کوشيدم تا روند توليد قواعد در جوامع روستايی را که در آن ها هنوز شهروند پرداختم قواعد
- به معنای جوامعی که در آن شهروند شهری جوامع در قواعد توليد روند با نگرفته، شکل آزاد و مستقل
و چرا است استبدادی جامعه يک حاضر حال در ما جامعه چرا که دهم نشان و کنم مقايسه - گرفته شکل
و انسانی است. اين گفتگو ها برای خانم ها خيلی دموکراتيک رفتار معنای به قواعد اين چارچوب در رفتار
و خانم حبيبی با صراحت گفتند اگر اين گفتگو ها تا ساعت های ديگر فاضلی خانم که نحوی به بود. جالب
و يادداشت برمی داشتند. خانم آقاجانی تأکيد می کرد که سواد، دادند می گوش ميل کمال با يافت می ادامه
و به همين خاطر مشتاق بود که اين است صلح مادران نياز مورد گوناگون جهات از من مهارتهای و تجربه

همکاری ادامه يابد.

روشهای ادامه کار
۱. من نشستهای علنی مادران صلح  من در جمعبندی صحبتهايم دو راهکار را برای ادامه همکاری ارايه دادم:
۲. اما اگر جمع مادران  و ضمن انجام کارهای روزمره، روش اداره همين کارها را آموزش بدهم. کنم اداره را
و تمرين آموزش برای کارگاه يک در بايد عالقمند اعضای صورت آن در نباشند، موافق پيشنهاد اين با صلح
و بعد از اينکه قواعد را ياد کنند شرکت بويه آل خانم مثل افرادی کارگاه آن در و کنند شرکت قواعد اين
گرفتند آنها را به مادران صلح آموزش بدهند. قرار شد اين دو روش را در نشست امروز مادران صلح در ميان
و  برسد تصويب به اول روش ميدهم احتمال من کنند. منتقل من به را صلح مادران نهايی تصميم و بگذارند
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به همين خاطر، اين پشينهاد را مطرح کردم که اگر مادران صلح موافق باشند می توانند نشتهای خودشان را در 
و گفتم اگر قرار باشد نشستهای  دادم بويه آل خانم نشان را حيات و دوم سالن بعدًا کنند. برگزار کادرها دفتر

شما در اينجا برگزار شود در آن صورت بايد تعدادی صندلی تهيه کنيم.

حواشی گفتگو: دستمزد
موضوع دستمزد من يک موضوع حاشيه بود. خانم ها اصرار داشتند که دستمزدی بپردازند. من گفتم که از 
و از اين  دولتی و اقتصادی سازمانهای با را قواعد اين اگر اما گيرم. نمی دستمزد شما سازمان مثل سازمانهايی
قبيل آموزش دهم البته دستمزد خواهم گرفت. اما مادران صلح قبول نکردند. من هم گفتم: هرچقدر که دوست

داريد بدهيد. در مورد هزينه برگزاری اجالسها در دفتر کادرها نيز پاسخم همين بود. 

کشف حجاب
در وسط گفتگوها بود که ديدم خانم فاضلی از گرما پرپر می زند. کولر را روشن کردم. در عين حال گفتم 
و  برداشتند را خود شالهای خانم چهار هر که بود اين از بعد کنند. حجاب کشف ميتوانند تمايل صورت در
ياد آزاديهای يواشکی زنان که يک صفحه فيس بوکی برای انتشار عکس زنان بی حجاب ايرانی است افتادند.

معرفی دستگاه مفهومی
و از آنان  کردم ارسال حبيبی و فاضلی های خانم برای مفهومی دستگاه معرفی جزوه از نسخه يک ديشب

خواستم در صورتی که صالح ميدانند يک نسخه از آن را در اختيار مادران صلح قرار دهند.

پيش بينی آينده
بدهند.  من به را هايشان نشست رياست مسؤليت و باشند موافق من اول پيشنهاد با صلح مادران ميکنم تصور
و با سازمانها کشند سرمی هم ديگر سنبه سوراخ صدها در صلح مادران اينکه به عنايت با و صورت، آن در
در گرفت، خواهند قرار قواعد اين تأثير تحت هم حسابی احتماًال و دارند، روابط مختلفی اجتماعی فعاالن و
آن صورت، به زودی آوازه دستورنامه رابرت از جاهايی که تصورش را هم نميشود کرد طنين انداز خواهد
و قطعًا نيروهای امنيتی نيز دير يا زود به سراغم خواهند آمد. تا آن زمان دستورنامه رابرت آن قدر بال  شد

گشاده که با در فقس کردن من جلوی پروازش را نخواهند توانست گرفت.

سومين اجالس کادر کارشناسان: سرپل در قوه فضائيه
و  ميالنی خانم شد. دستور به دعوت نيز کارشناسان کادر اجالس سومين ظهر از بعد ۵ ساعت ديروز رأس
آقای دکتر اعرابی در اين نشست حاضر نبودند. در نتيجه حلسه ما ۵ نفر تشکيل شد. اما وقتی سراغ آقای دکتر 
اعرابی از آقای عبدالحسينی گرفتم به من گفت که گفته بعد از ظهر در دانشگاه کالس دارم اما سعی می کنم 

کالس را به زمان ديگری بياندازم و در کارگاه شرکت کنم. اما شرکت نکرد. 

جمله  از شد. مطرح جالبی نکات رابرت دستورنامه با ارتباط در و کنار در و معمول، طبق ديروز، کارگاه در
و در نتيجه تمام بحثهای من در شد کشيده ها پروفشن در بوردها نقش به گفتگو بوردها، از بحث هنگام
و سالم زاده تازگی داشت. بحث از روند توليد قواعد در روستا الهيان دکتر مثل افرادی برای پروفشنها مورد
و خيلی خوب می توانم اين مسأله را است مهم کشف يک خودم برای که است موضوعی هم شهر در و
و تفاوت قانون کنند درک را اجتماعی روابط بودن استبدادی عمق خوبی به و بدهم توضيح هم ديگران برای
را با شبه قانون بفهمند. در پی همين صحبتها بود که آقای دکتر الهيان پرسيد آيا برنامه ای برای آموزش اين
و مجلس سرپلهايی يافته ايم. اما در قوه  دولت در ما دادم جواب من ايد؟ کرده تدوين قضائيه قوه در قواعد
ضائيه سرپل نداريم. دکتر الهيان در جواب گفت: من هم سرپل در قوه قضائيه. بعد توضيح داد که چقدر با
و قرار شد که در اين زمينه با مسؤالن قوه قضائيه صحبت کند.  آشناست قضائيه قوه آموزش مرکز مسؤالن
من اطمينان دارم که دکتر الهيان خودش بهتر از بقيه اهميت اين قواعد را برای قوه قضائيه درک می کند. در

نتيجه خوشبينم که در اين زمينه دست از تالش برندارد. 
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پيش بينی برنامههای آينده
و دکتر الهيان می شود دريافت که  عبدالحسينی صحبتهای از آن، از بعد نيز و ديروز کارگاه برگزاری جريان در
و يا اعضای شورای شهر شورای کارکنان به قواعد اين آموزش برای متعددی برنامههای طراحی پی در آنان
و حتی خود شوراياری ها هستند. دکتر اليهان تأکيد کرد که می شود سردار ها شوراياری ستاد مشاوران عالی
نام خودش به  را  قواعد دستورنامه رابرت  به دوش گرفتن پرچم آموزش  افتخار  تا  طاليی را تشويق کرد 
و آموزش اين قواعد در  معرفی برای را زمينه شود می طور همين دهد. انجام را بزرگ کار اين و کند ثبت
- فراهم کرد. به عالوه، او تأکيد کرد که با کمک آقای اوست خود عهده بر رياستش که - مشاوران شورای
دکتر اعرابی می شود نخستين کارگاه آموزش اين قواعد را برای شوراياريهای تجريش به عنوان پايلوت راه
و در جريان بحث  کنم شرکت نيز شهر شورای آئيننامه تدوين کميته در من که است قرار همچين انداخت.
در مورد آئين نامه نيز اين قواعد را به اعضای شواری شهر آموزش بدهم. اما دکتر الهيان تأکيد کرد که در
شرايط فعلی دوره شورای شهر را بايد خط کشيد. چرا؟ چون خود مسجدجامعی حتی قواعد فعالی را هم 

رعايت نميکند. 

طرح ايده وبينار
اعضای  با حضور  برگزاری اجالسهايی است که  آقای عبدالحسينی در حال حاضر  از مسؤليت های  يکی 
و يکی از اين نشستها را تدارک  برود شمال به بايد وی زودی به ظاهرًا شود. می برگزار شهرها کالن شورهای
و گفتم که اينجور نشستها را می شود از طريق وبينار برگزار کرد. دادم توضيح او برای را وبينار ايده ببيند.
از اين ايده استقبال شد اما نه چندان زياد. با اين همه، آقای سالم زاده خاطر نشان ساخت که برای اجرايی
و ميالنی می شود حساب کرد چون آن ها دوره دانشکده خود را در يک  شرفی خانمهای روی ايده اين شدن

دانشکده مجازی گذرانده اند و با اين فناوريهای به خوبی آشنا هستند.

انجمن پارلمانتارين های شورای شهر تهران
در آخرين دقايق جلسه بود که گفتم خوب است يک پيشنهاد به عنوان تمرين مطرح شود. بالفاصله آقای 
و اسم انجمن را پيشنهاد داد: انجمن پارلمانتارين های شورای شهر تهران. يک نام ايده  برخاست عبدالحسينی

آل که بررسی آن به جلسه بعدی موکول شد.

نخستين شماره درسنامه
اعضای  برای  و  کردم تهيه را کارشناسان» کادر «درسنامه شده»، تدريس قواعد «گزارش جای به ديشب
و به همين خاطر از نقل آنها صرف نظر ميکنم. است شده بذار وردار ديگر گزارشهای از آن مطالب فرستادم.
اما در نخستين صورتجلسه ای که برايشان فرستادم اعالم کردم که از سوی آقای عبدالحسينی نام انجمن در

دست تأسيس پيشنهاد شده است.
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از فروپاشی کادر معلمان تا اوج گيری کادر وکيالن
برداشتن  برای خندان آقای صبح نيم و چهار ساعت فردا است قرار و است جمعه شب يازده به دقيقه ده ساعت
خود تهران از خارج کارگاه نخستين و برويم اهواز به هواپيما با آنجا از و مهرآباد فرودگاه به تا بيايد اينجا به من
و دزفول و انديمشک شايد و اهواز اجتماعی فعاالن از نفر ۲۰ حدود شود می گفته کنيم. برگزار شهر آن در را
خواهم ثبت آن برگزاری از بعد را نشست اين جامع گزارش کرد. خواهند شرکت کارگاه اين در اطراف شهرهای
برای که اسنادی با همراه و ام گرفته پرينت نسخه ۲۰ سند سه از که است کافی مقدار همين گفتن االن اما کرد.
پيشنهادهای جدول ام: شده آماده فردا برای و ام گذاشته ای پارچه کيف يک در دارم رابرت دستورنامه معرفی
قواعدی که خالصه از ای صفحه ۹ متنی نيز و کليدی، مفاهيم تعريف شامل پوينت پاور نخستين متن پارلمانی،
ام. کرده آماده اهواز کادر کارورزان برای درسی جزوه عنوان به من و است شده تدريس ديگر های کارگاه در
مورد در تحليلی بحث جای به خاطر همين به نزنم. چرت فردا تا بخوابم زودتر است بهتر و ام خسته اينکه نتيجه
- بيشتر دهم انجام خواستم می دلم که کاری - وکيالن کادر گيری اوح و معلمان کادر فروپاشی و سقوط عوامل

پردازم. می وقع ما تحليل به آتی های نشست در و پرداخت خواهم رويدادها ثبت به

گفتگوی بد با برگزارکنندگان کادر معلمان
و خانم نقی ئی در  مرد هاشمی، آقايان آنکه از بعد و ۷ بنا به تقاضای من عصر روز سه شنبه حدود ساعت
يک نشست دو مارتن با ساير اعضای هيأت مديره سازمان معلمان شرکت کرده بودند، نشستی چهار نفره 
ی شرايطی  مجموعه خاطر به که بود اين من صحبت خالصه کرديم. برگزار ملعمان کادر تکليف تعيين برای
که سبب شده است تا جو خاصی در کادر معلمان حاکم شود بهتر است که با طرح پيشنهاد انحالل اين کادر،
و توضيح داد که به خاطر گرفتاری های  بود موافق من پيشنهاد با هاشمی آقای بدهيم. خاتمه آن فعاليت به
زيادی که اعضای سازمان معلمان دارند بحث های مربوط به دستورنامه را در همان نشست های محدود
و هرگاه به مشکلی برخوردند با من در ميان خواهند گذاشت. آقای مرد با اين  کرد خواهند برگزار خودشان
و خانم نقی ئی هم نظرش اين بود که در مورد اين مسأله مهم زود تصميم گيری نکنيم بود مخالف پيشنهاد
بلکه بکوشيم علت مشکالت را مورد بررسی قرار بدهيم. اگر بخواهم روی يک نکته مهم به عنوان اصلی
ترين دليل خودم برای طرح پيشنهاد انحالل تأکيد کنم آن دليل اين است که برخی از عناصر اين کادر برای 
من به عنوان يک مربی اعتباری قائل نيستند. به خصوص وقتی در اجالس قبلی از آنان به عنوان يک مربی 
خواهش کردم که به درخواست من هنگام صحبت کردن از جا برخيزند. خانم دشتی به داليل ناروش با اين 
و خالف رأی  باندی شکل به بعد و خواست فرجام رئيس حکم عليه مرد آقای و بود مخالف من درخواست

اول خود به نفع نظر مرد عليه درخواست من رأی دادند.

چرا بايد بلند شوند؟
به نظر من بلند شدن اعضا در مجمع سبب می شود که آنان بتوانند صحن گيری را تمرين کنند. وقتی کس 
ديگری صحن دارند وسط حرف ديگران نپرند. ياد بگيرند به محض اينکه کسی نشست برای گرفتن صحن 
و تحرک داشته باشند. تجربه  نزنند چرت مجمع در اعضا شود می سبب ها فعاليت اين تمام بپرند. جا از
های من در کارگاه های ديگر نشان می دهد بلند شدن اعضای خيلی مناسب است. اما خود من برای اعضا
گفته ام که طبق دستور نامه رابرت در مجامع کم تر از يک دوجين الزم نيست برخی قواعد، از جمله همين 
- از بلد  ها خانم از برخی ويژه به - ها برخی خاطر همين به نکنند. رعايت را برخاستن به مربوط قاعده
و مرد آنکه رغم به و کرد مخالفت برخاستن با دشتی خانم معلمان قبلی اجالس در کنند. نمی استقبال شدن
و حتی به برخاستن عادت کرده بودند، وقتی ديدند اين خانم مايل به بلند بودند موافق برخاستن با هاشمی
و حتی تقاضای من رأی دادند. البته نيت خوانی ممنوع حکم عليه و کردند عوض را خود رأی نيست شدن
و گرفته شکل معلمان سازمان اعضای ميان در غيرقانون مبانی بر که را روابطی نتوانستم من متأسفانه اما است
و جای آن مناسبتات مبتنی بر قواعد دستورنامه رابرت ببرم بين از شود می توليد تجديد نيز معلمان کادر در
و برخی از اعضای کادر معلمان نير در برابر يابد می ادامه باندی رفتارهای اين خاطر همين به کنم. مستقر

تالش من برای ايجاد تغيير مقاومت می کنند.
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در جلسه روز سه شنبه وقتی آقای مرد با انحالل کادر مخالفت کرد من هم مخالفت خودم را مورد تأکيد قرار 
دادم اما بالفاصله اضافه کردم: اگر با انحالل کادر موافق نباشيد، در آن صورت تقاضای بعدی من اين است که 
به عنوان گروه برگزارکننده برای موفقيت اين انجمن مسؤليت قبول کنيد، چون، مسؤليت موفقيت يا شکست 
و نه من تنها. در نتيجه يا با ادامه کار کادر معلمان تا  گذاشت برگزارکننده گروه حساب به بايد را کادر اين
و با هم بايد هماهنگ باشيم، کنيد عمل خود وظايف به صورت آن در که موافقيد موفق انجمن يک تشکيل
يا اگر به هر دليل تمايلی به تأسيس يک انجمن مروجان پارلمانی نداريد تصميم بگيريم که با انحالل کادر
هدايت کنيم.  شد خواهد يا شده برگزار دفتر در که ديگری کادرهای به را عالقمندان و کنيم موافقت معلمان
و کليدی بحث ها همين ها بود که مهم نکات کنم، نظر صرف نبود جالب چندان که ها بحث جزئيات از اگر
نقل کردم. البته، خانم نقی ئی با صراحتی بيش از گذشته تأکيد کرد که من برای ترجمه کتاب خيلی زحمت
و مربی خوبی نيستم. البته، من مايل نيستم هيچ کس را حذف کنم، اما تجربه های من دارد  معلم اما ام کشيده
و به جمبعندی های جديدی در اين زمينه رسيده ام که خالصه اش برد می ديگری سوی و سمت به را من

اين است: همه نمی توانند پرلمانتارين شوند.

کشف جديد: مقايسه پارلمانتارين با نوحه خوان
و يا برخورنده باشد. اما درک های امروز من را از محدوديت های مختلف آدم در  احمقانه مقايسه اين شايد
پارلمانتارين شدن نشان می دهد. به همين خاطر از اين تمثيل استفاده می کنم تا بعدها در اين زمينه دست

به مفهوم پردازی بزنم. 

معموًال يک يا دو نوحه خوان نقش رهبری مراسم سينه زنی يا زنجير زنی را بر عهده  زنی سينه هيأت هر در
دارند. در يک هيأت يک يا چند نفر هم جزو گروه برگزارکنندگان هيأت هستند. عده ای هيأت را تدارک می
و رهبری نوحه خوان سينه يا زنجير می زنند  هماهنگی با که هستند معمولی عزادارن نيز اعضا اکثريت و کنند
و عذادری می کنند. سوآل اين است: نوحه خوان ها چگونه نوحه خوان می شوند؟ نوحه خوانی را چگونه
فرا می گيرند؟ چه استعدادهای ويژه ای برای نوحه خوان شدن الزم است؟ تحت چه شرايطی عده ای از

نوحه خوان ها گل می کنند؟ 

به نظرم  اين سؤال ها را بدهيم.  توانيم جواب  به سادگی می  از نزديک آشنا هستيم  با جامعه شيعه  ما که 
و از آنجا که هر سينه زنی  بود. خواهد همينطور بيش، و کم نيز، - ايران آينده در البته - شدن پارلمانتارين
و حتی عضو انجمن پارلمانتارين ها خواهد آيد می کارگاه به که هم فردی هر شود، خوان نوحه تواند نمی
شد لزومًا نمی توان يک پارلمانتارين موفق شود. رسيدن به اين جمعبندی، رويکرد من را تا حدی نسبت به
کارگاه ها عوض کرده است. امروز اين امر را بسيار طبيعی می دانم که بعد از آشنايی بيشتر اعضای يک کارگاه 
با قواعد دستورنامه رابرت، اين امکان برای اعضای فراهم می شود تا به مرور نسبت خود با اين قواعد را با 
و بعد از آنکه به اين نتيجه می رسند که قرار نيست يا تمايلی ندارند يا نمی توانند  کنند تعريف بيشتری دقت
و برای شرکت در مجمعی که طبق دستورنامه رابرت اداره می شود نيازی به يادگيری اين شوند، خوان نوحه
آن وقت است که کادر ها با دهد، می پاسخ اعضا پارلمانی های سؤال به جلسه رئيس چون نيست قواعد
ريزش عناصری مواجه می شود که قرار نيست پارلمانتارين متخصص شوند. با رسيدن به اين جمع بندی،
و اخيرًا با فردی مثل علی نصيری اقدم، به اين نتيجه رسيدم  حالج مثل آدمهايی با آشنايی از بعد ويژه به
افرادی مثل خانم نقی ئی يا حتی خانم رئسيی شايد ظرفيت های الزم را برای پارلمانتارين شدن نداشته باشند
و درست برعکس کادر  دليلی، به چون، ندارم. هم کارگاه در آنان حضور به اصراری ديگر خاطر همين به

معلمان، کادر وکيالن در حال اوج گيری است.

علل اوج گيری کادر وکيالن
و کادر کارشناسان در حال اوج  دوستان کادر حتی و وکيالن، کادر که آنست از حاکی شواهد همه نظرم به
و حتی در حال فروپاشی است. من در ادامه به دو زدن درجا حال در معلمان کادر حاليکه در هستند، گيری
و سعی می کنم عوامل موفقيت اين دو کارگاه را در پردازم می دوستان کادر و وکيالن کادر اخير اجالس
و بهتر است بخوابم که صبح خواب نمانم. است گرفته خوابم خيلی البته کنم. تشريح معلمان کادر با مقايسه
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سفرنامه اهواز: نخستين کارگاه در خارج از تهران
آموزش  کارگاه  نخستين  و  رفتيم اهواز به خندان عيسی آقای با همراه ۱۳۹۳ ماه  خرداد  دوم  روز جمعه 
دستورنامه رابرت را برای نمايندگان سازمانهای غيردولتی اين شهر برگزار کرديم. همين که اهواز نخستين 
شهری است که از برگزاری کارگاه آموزش دستورنامه رابرت استقبال می کند حاوی معانی فراوانی است که 
و امنيتی اهواز  اطالعاتی نيروهای اگر کارگاهها، اين است قرار بپردازم. آن به سفرنامه شبه اين در است الزم
و به اين ترتيب نخستين شعبه انجمن مروجان قانون پارلمان در شود برگزار درميان هفته هر نکنند، مخالفت

اهواز شکل بگيرد.

آقای عيسی خندان ظاهرًا بعد از سرخورده شدن از تبريز بود که به فکر اهواز افتاد. وی بعد از شرکت در 
نخستين کارگاههای دستورنامه رابرت بود که احساس کرد بايد همشهرهای خودش را با اين قواعد آشنا سازد 
و در بازگشت از آن شهر تعريف کرد که فردی به نام آقای جاللی  رفت تبريز به سفری خاطر همين به و
و با تعداد قابل توجهی است تبريز ناشران اتحاديه مديره هيأت رئيس و تبريز انتشارات از يکی مدير که
ميان در  قواعد  اين  ترويج  زمينه  که  است  کرده  قبول  دارد  ارتباط  تبريز  غيردولتی (س.غ.د)  سازمانهای  از 
س.غ.دهای تبريز را فراهم آورد. هرچند هنوز آن قول عملی نشده اما انکار هم نشده است. به همين خاطر 
ما هنوز اميدواريم که چنين کارگاههايی را در تبريز هم برگزار کنيم. اما ظاهرًا پيگيريهای آقای خندان نتيجه 
لدُّنی که در اهواز قول حمايت از اين کارگاهها را داده  آقای نام به فردی حاليکه در است نداشته مشخصی
و درست در کرد تعيين اهواز در نشست نخستين برگزاری برای را خرداد دوم جمعه روز ابتدا همان از بود
همان روز نخستين کارگاه معرفی دستورنامه رابرت در اهواز برگزار شد. نخستين پرسشی که به ذهن خطور
و اهواز چه تفاوتهايی وجود دارد؟ آيا اين تفاوتها ناشی از تفاوت شخصيت  تبريز بين است: همين ميکند
و آقای لدنی است؟ يا شرايط اجتماعی اهواز با تبريز تفاوت دارد؟ به نظر ميرسيد اين سؤالها جاللی آقای
به خصوص ذهن آقای عيسی خندان را در طول اين سفر به خود مشغول کرده بود چون مدام سعی ميکرد
و با حيرت توضيح دهد که بين اين دو شهر  کند نشان خاطر را اهواز و تبريز بين تفاوتهايی خاطراتی بيان با

چقدر تفاوت وجود دارد.

تدارک سفر
از عصر پنجشنبه بود که نم نم خودم را برای سفر آماده ميکردم: متن درسنامه ۹ صفحه ای را برای توزيع در 
و ابتدائی ترين قواعد دستورنامه رابرت را که برای  مبرمترين متن اين در کردم. تکثير نسخه ۲۰ در کارگاه
و  پارلمانی پيشنهادهای جدول ام. داده توضيح خالصه صورت به است، الزم اجالس هر اوليه نشستهای
را که متن نخستين پاروپوينتی است که سه سال پيش برای کارگاه هم انديشی عرف ای صفحه ۹ يک سند
و ساير اسنادی را که از اينترنت دانلود کرده ام همراه با  کردم تکثير نسخه ۲۰ پارلمانی آماده کرده بودم، در
و منتظر ماندم تا پيراهنم  دادم قرار خودم ای پارچه کيف در را آن فارسی ترجمه و آن خالصه و کتاب اصل
و صبح خوابيدم پيراهن همان با معمول طبق شود. خشک بودم انداخته پنکه روی و بودم شسته تازه که را
و کيف را روی دوشم کنم پا را کفشم اينکه جز نداشتم کاری هيچ زد زنگ همراهم تلفن که نيم و سه ساعت
و در فرودگاه مهرآباد از ماشين پياده شوم. تا اهواز بنشينم پرايد ماشين صندلی روی خندان کنار و بياندازم
هم در پشته های ابر پيدا نکردم تا کوير زير پايمان را تماشا ای رخنه حتی و کرد پرواز ابرها روی از هواپيما
و روزهای بعدی تهران را پر از بارانهای خردادی کردند. در فرودگاه شبها که بودند ابرها همين ظاهرًا کنم.
و بر درختهای خرما بود که غم هميشگی من را زنده کرد: کويرزائی. اما ميزبان ما بار بی و بلند تنههای اهواز
و دليلم داشتم ترديد مورد اين در من اما نيستيم. مواجه آب کمبود با اهواز در ما که ميگفت خاطر اطمينان با
نيز بسيار قوی است: کارونی را که قبل از انقالب ديده بودم بسيار پر خروش بود، اما کارونی که روز جمعه
لدُّنی توضيح داد که روی  آقای بود. حرکت بی و ايستاده کارونی ميديدم، بعد سال ۴۰ حدود دوم خرداِد
کارون سد زده اند. بله، اما معلوم نبود که اگر سدی هم نزده بودند ميزان آب در جريان نسبت به چهل سال 
فليُل  رکبًا المصانع سل افتادم: سعدی شعر ياد گرفت. نمی مورد اين در بحث نه؟ يا است شده تر کم پيش

فی الفلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کتار فراتی؟
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ميزبان منحصر به فرد
آقای خندان در مورد ميزبان ما چيز زيادی نگفته بود. همين قدر می دانستم که او در اهواز فرد محترمی است 
و به فعاليتهای اجتماعی عالقه دارد. اما در طول حدود دوازده ساعتی که با او بودم دريافتم که ميزبان ما فردی 
و صورت سفيدی از ديدم رنگش سفيد پرايد فرمان پشت را او چهره بار نخستين برای وقتی است. استثنائی
سبزی چشمهای او تعجب کردم. انتظار داشتم ميزبان ما چهره سبزه ای داشته باشد. اما اين ميزبان بود که با
شوخ طبعی به من گفت: چهره ات که ميگويد همشهری ما هستی. با خنده جواب دادم: نه. ورامينی هستم. اما 
شما که بايد از اهالی اسکانديناوی باشيد. او هم خنديد. گفت: نه. من هم اصفهانی هستم. اما از بعد از انقالب 
و در حال حاضر يک فروشگاه دارد که زير نظر  است بازنشسته دبير يک او که فهميدم بعدًا ام. آمده اهواز به
او اداره می شود اما تمام وقت مفيدش را صرف فعاليتهای اجتماعی ميکند. هنگام رفتن به منزل پيشنهاد کرد
و نه آفاقی. به همين  هستم انفسی سفر اهل من گفتم: کنيم. گردی اهواز ميتوانيم باشيد داشته دوست اگر
۱۰ صبح که ما و تا ساعت حدود کرديم هم را کار همين بزنيم. گپ و بشينيم خانه در ميدهم ترجيح خاطر

را به محل برگزاری کارگاه دعوت کردند با هم گپ زديم.

تصويری عمومی از فضای سياسی اهواز
لدُّنی در ميان  آقای با کنم مطرح کارگاه در است قرار که را نکاتی ميکردم سعی کارگاه از پيش گپهای طول در
و تکاليف گروه برگزارکننده حقوق و وظايف کردم سعی شده، فکر کامًال صورت به و خاطر همين به نگذارم.
يک نشست توده ای را که قرار است يک سازمان دائمی ايجاد کند توضيح دهم. فرض را بر اين گذاشتم که
و کسان ديگری که خودش صالح ميداند، گروه برگزارکننده  ّنی لدُ آقای يا من، و خندان آقای و لدُّنی آقای
نشستهای توده ای اهواز هستند. در اين صورت، اين گروه چه وظايفی دارد؟ خوانندگان احتمالی اين روزنامه
خاطرات پاسخ اين سؤال را ميدانند. به همين خاطر به اجمال توضيح ميدهم که اين گروه حق دارد هدف 
از نشست را در فراخوان خود اعالم کند. در آن صورت هيچ يک از مدعوان حق ندارد در نشستها خالف 
و اگر در مخالف خوانی اصرار ورزد اين حق گروه برگزارکننده است که عذر  کند صبحت شده اعالم هدف
و است برگزارکننده گروه حقوق از نيز موقت دبير و رئيس معرفی کنند. اخراج مجمع از و بخواهند را او
و دبيری که گروه برگزارکننده معرفی ميکند رأی بدهند. برای آقای رئيس به که هستند موظف اخالقًا مدعوان
و دبيرموقت جوانترين عضو مجمع است. اگر ما مسنترين موقت رئيس ما، عرف طبق که دادم توضيح لدُّنی
بخواهيم ميتوانيم طبق عرف خودمان عمل کنيم. در آن صورت مشکالتی پيش ميآيد که ميتواند نشست را به
و خاطره نخستين نشست تأسيسی شورای صلح را تعريف کردم که مسن ترين فرد مجمع  بکشاند. شکست

پير مرد کردی بود که حدود ۳ ربع اول جلسه را با پرت و پال گويی هدر داد و همه را خسته کرد.

لدُّنی قرار دادم تا آنها را مرور  آقای اختيار در را شده تکثير جزوهای از ای نمونه که بود صبحبتها اين از بعد
و در آن کتاب دستورنامه رابرت شده چاپ و ترجمه يک سند که در روزنامه نيويورک تايمز سال ۱۸۷۶ کند
معرفی شده است را به او دادم تا بخواند. می دانستم به عنوان ميزبان حق دارد نگران توانايی من در اداره
و آزمودن مهارتهای  مختلف سؤالهای طرح با تا گذاشتم او اختيار در را خود خاطر، همين به باشد. کارگاه
و يا اگر سفارسی دارد قبل از رفتن در کارگاه برای من توضيح دهد. بيابد خاطر اطمينان خصوص اين در من
لدُّنی کوشيد تا تصويری کلی از فضای سياسی اهواز برای من ترسيم کند. بر آقای که بود گپها همين ادامه در
اساس توضيحهای ميزبان ما، فضای حاکم بر اهواز بعد از انتخاب آقای روحانی به مرور تغيير کرده است. با
اين همه، وقتی برای دعوت از دوستان به کارگاه با عنوان جمعيت توسعه اهواز اقدام کرده اند، از اطالعات با 

وی تماس گرفته اند و به او خاطر نشان ساخته اند که اين انجمن هنوز مجوز دريافت نکرده است. 

اکنون که خاطرات خودم را مرور ميکنم به خاطر ميآورم که در ابتدا قرار بود سيمناری برای معرفی دستورنامه 
و آقای  خندان آقای خاطر، همين به شود. برگزار دولتی نهادهای مسؤليت با و استانداری سطح در رابرت
سيدی متن نامه ای را که قرار بود دوستان اهوازی به مقامات استاندانداری بدهند تهيه کردند که من با عرضه
و چند دليل برای مخالفت خود بر شمردم. ظاهرًا بعد از مخالفت من  کردم مخالفت دولتی مقامات به آن
و مراسم هم در کند دعوت را مهمانان اهواز توسعه جمعيت نام با گيرد می تصميم لدُّنی آقای که است بوده
منزل خودش برگزار شود که با مخالفت نيروهای امنيتی مواجه ميشود. چه بايد کرد؟ ظاهرًا همان مقام امنيتی
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لدُّنی به اين چاره متوسل  آقای يا بگيريد، کمک شناسی خوزستان مؤسسه مجوز از ميتوانيد که ميکند راهنمايی
و به نام مؤسسه خوزستان شناسی که آقای کيانوش لدُّنی آقای تالش با کارگاه اين حال، هر در است. شده
و (نماينده يکی از دورههای مجلس) مديرعامل يا مسؤل اهواز در مشارکت حزب اصلی اعضای از يکی راد
و برای اين شود برگزار لدُّنی آقای منزل در کارگاه که بود قرار قبًال حاليکه در شد. خواهد برگزار است آن

کار صندليهای مورد نياز تدارک شده بوده است. اما چه کسانی در آن حضور خواهند يافت؟

و فرهنگی  اجتماعی و سياسی نيروهای تمام و ايست شده شناخته چهره اهواز کل در ّنی لدُ آقای معلوم قرار از
و بعد از جنبش سبز نيز دستگير شده است است گذرانده زندان در را سالی سه او ميشناسند. را او اهواز
و اکنون هم به صورت دوفاکتو آزاد است. با اين همه، روش مبارزه او به نحوی است که نيروهای امنيتی
لدُّنی ياد بگيريد. مهمترين آقای از کنيد هم مبارزه ميخواهيد اگر ميکنند توصيه نيز سياسی مبارزان ديگر به
لدُّنی چيست؟ شايد بشود گفت مهمترين ويژگی روش مبارزه او اين است که آقای مبارزه روش خصوصيت
و از آن مهمتر، ريشه مشکالت ملی را در جايی حستجو ميکند که نيست حکومت غيرقانونی براندازی دنبال
و آمدن حزب ديگر آن مشکالت برطرف نخواهند شد. به همين خاطر در پی رفع ريشههای حزب اين رفتن با
مشکالت است که به صورت مستقيم سياسی نيستند. شايد به همين خاطر است که از قواعد دستورنامه رابرت
اين اندازه با آغوش باز استقبال کرد. زيرا به سرعت دريافت که کليد مشکالت ساختاری تداوم بی قانونی در 

کشور همين قواعد است. 

لدُّنی از گفتگوهايش با نيروهای امنيتی روايت کرد ميتوان نتيجه گرفت که او جزوه ۸  آقای که آنچه اساس بر
و حتی کوشيده است خوانده را رابرت دستورنامه خالصه کتاب حتی و مفهومی» دستگاه «معرفی ای صفحه
تا در جلسات هفتگی که دارند طبق همان قواعد عمل کند. در نتيجه، توانسته است به خوبی مسؤالن امنيتی

اهواز را قانع کند که اين قواعد برای آنها هم مفيد خواهد بود. 

و از  اند شده خبر با قواعد چنين وجود از اهواز غيردولتی سازمانهای اخير ماههای طی در ترتيب، اين به
هر سازمان غيردولتی دعوت شده است تا نماينده ای به کارگاه اعزام کنند تا اين قواعد را فرا بگيرند. در اين
۳۰ نفری در کارگاه شرکت کنند.  صورت چند نفر در کارگاه شرکت خواهند کرد؟ پيش بينی می شود حدود

نسبت افراد با پروفشن پارلمانتارين
يکی از دستاوردهای اخير من اين است که توانسته ام مثال مناسبی برای تشريح وضعيت پارلمانتارين در ايران 
و پا کنم: نوحه خوانی. در اين تشبيه، من انجمنها را به يک هيأت سينه زنی يا عزاداری تشبيه ميکنم  دست
يک و بيش نقش نوخه خوان را ايفاء ميکند. البته، تا وقتی هزينه های راه اندازی کم آنها در جلسه رئيس که
و يک حاجی بازاری يا يک ارباب دهاتی هزينه آن را تأمين کنند، بديهی است که تصميم باشد زياد هيأت
گيری در مورد نحوه اداره هيأت نيز در قلمرو حقوق او باقی خواهد ماند. اما به محض تغييرات اجتماعی
و به صورت  شوند جمع هم دور قادرند آن اعضای از گروهی که متوسطی طبقه گيری شکل و اقتصادی و
و به مرور شد خواهد گروهی نيز هيأت نوع اين در گيری تصميم بياندازند، راه زنی سينه هيأت يک مشترک
ضرورت قواعد ناظر بر فعاليت گروهی در هيأت ها هم احساس خواهد شد. با اين همه، تمام کسانی که
در يک هيأت سينه زنی شرکت می کنند نمی توانند نوحه خوان شوند. ضرورتی هم ندارد. حتی در آمريکا 
و  هيأتها بايد پارلمانتارين، گيری شکل از قبل اما کند. می کفايت پارلمانتارين يک وجود روستا يک در هم
و گسترش قابل توجهی هم يافته باشد. در آن صورت، باشد شده ايجاد الحقوق متساوی اعضای با سازمانهايی
تقريبًا شبيه همان فرايندهايی که به برآمدن نوحه خوان منجر می شود به برآمدن پارلمانتارين می انجامد: افراد
و در جريان برگزاری همين  شد خواهند شناخته مرور به دارند را جلسات اداره توانايی که کسانی و عالقمند
و به مرور انجمن پارلمانتارينها توسعه خواهد يافت. کرد خواهند پيدا را يکديگر مرور به که کارگاههاست
و نتيجه ميگرفتم که در جريان برگزاری اين کارگاهها نيز ميدادم توضيح لدُّنی آقای برای را نکات همين من
به مرور افراد با شناخت بهتری که از اين قواعد به دست خواهند آورد، نسبت خود را با اين قواعد بازتعريف
و ممکن است به مرور به اين نتيجه برسند که به درد اينکه يک پارلمانتارين متخصص بشوند  کرد خواهند
نخواهند خورد. به همين خاطر، ما سعی خواهيم کرد که طی چند کارگاه يک انجمن ترويج قواعد پارلمانی را
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به عنوان تمرينی برای آموزش اين قواعد تأسيس کنيم. در پايان کارگاه، کسانی که عالقمند بودند، با پرداخت 
و اين انجمن نيز ارتباط خود را با انجمنهای  شد خواهند انجمن اين عضو آئينامه امضای و عضويت حق
و افراد عالقمند به مرور مهارتهای خود را ارتقاء می دهند اما کسانی هم که عالقه ای کرد خواهد حفظ ديگر
و از بورد پروفشنالی که تا آن زمان کنند شرکت امتحان يک در ميتوانند باشند، نداشته انجمن در عضويت به
سازمان خواهيم داد گواهينامه شرکت در اين دوره را خواهند گرفت. در هر حال، پايان کارگاه ما زمانی است
و طبق دستورنامه رابرت يک انجمن تأسيس شود.  برسد تصويب به آزمايشی صورت به انجمن يک آئينامه که

ّنی هم پسنديد. اين برنامه را آقای لدُ

سفارشهای ميزبان
لدُّنی توصيه ميکرد که برخی نکات را حتمًا در کارگاه مورد تأکيد قرار  آقای کارگاه از پيش گپهای طول در
بدهم. از جمله اين نکات که شورای شهر تهران در زمان رياست آقای چمران ۴۰۰ نسخه از اين کتاب را
پيش خريد کرده است تا بين شوراياريهای تهران توزيع شود، يا مرکز پژوهشهای مجلس در تدارک است 
تا کارگاهی برای آموزش دستورنامه رابرت برای دبيران کميسيونهای مجلس برگزار کند، يا دبير کميسيون 
و در پی آن است که دبيران ساير کميسيونهای دولت  کند می شرکت کارگاهها اين در نيز دولت اقتصادی
و آخرين خبر اينکه قرار است معاونت آموزش قوه قضائيه نيز با اين قواعد آشنا بياموزند. را قواعد اين نيز
شود با اين هدف که اين قواعد در قوه قضائيه نيز تدريس شود. به نظر ميزبان طرح اين نکات سبب می شود
و آنان درک کنند که اين قواعد به ثبات مملکت  شود کمتر قواعد اين به نسبت امنيتی نيروهای حساسيت تا

خواهد انجاميد.

حدود ساعت ده بود که به ميزبان خبر دادند حرکت کنيم. سوار پرايد، خيابانهای کنار کارون بی خروش را 
و رو به روی يک حوزه علميه ايستاديم که روی ديوارهای آجری آن پر از نقاشيهای قهوه خانه ای  کرديم طی
بود. يکی از آنها، دو جوان رزمنده را نشان می داد که قبل از اعزام به خط مقدم جبهه مبارزه با سربازان عراقی،
مشغول حنا بندان بودند. تابلوهای نقاشی کودکانه روی ديوارهای آجری ساختمان نوسازی که در آن آخوند 
تربيت ميکردند، با آنچه که آقای خندان از اهواز روايت کرده بود جور در نميآمد: اينکه بر خالف تبريز، روی 
و تابلوهای تبليغاتی مذهبی خبری نيست. خبری بود، اما ظاهرًا نه به شوری  شعارها از اهواز شهر ديوارهای
تبريز. دبيرخانه مؤسسه خوزستان شناسی در طبقه چهارم ساختمان مجاور همين حوزه علميه قرار داشت.
و به جای آن امکان  نيست خبری گچ و سياه تخته يا ماژيک و سفيد تخته از شدم متوجه شديم که سالن وارد
استقاده از ويدئوپروژکشن فراهم است، که البته، من نيازی به آن نداشتم. کنار آقای خندان روی صندليهای
و کنار  جلسه آخر ّنی لدُ آقای کند. دعوت سخنرانی سکوی به را من ميزبان تا نشستم رنگ سفيد پالستيکی
در وردی نشست. هر از گاهی او را زير نظر ميگرفتم. به زدوی دريافتم که ميزبان ما کس ديگری جز آقای
و بعد از آماده  رفت ميکروفن پشت سياه قاب عينک و شلوار و کت با جوانی بعد دقايقی بود. خواهد لدُّنی
و تلفن همراه هايی که برای ضبط سخنرانی اطراف ميکروفن صوتها ضبط تنظيم و صوتی دستگاههای سازی

گذاشته بودند، از من خواست به سخنگاه بروم.

نخستين ابتکار
و نيز ترجمه کتاب اصلی  کتاب خالصه و اصلی کتاب گرفتم تصميم سخنرانی، محل به رفتن از قبل درست
و فهرست ترجمه را مرور کنند. به همين خاطر کيف را روی کتابها که بخواهم آنان از و بدهم حاضران به را
و کتاب انگليسی دستورنامه رابرت را نشان ايستادم ميز جلوی بنشينم، ميز پشت آنکه جای به و گذاشتم ميز
و طبق قواعدی که در اين کتاب کنم معرفی را کتاب اين کارگاه اين در است قرار گفتم و دادم حاضران
تشريح شده است يک انجمن را به صورت آزمايشی تأسيس کنيم. بنا بر اين بهتر است که در ابتدا از نزديک
۸۶ پيشنهاد پارلمانی را که  جدول و رابرت آقای عکس که خواستم جماعت از بعد کنيد. نگاه را کتاب اين
در بخش ترامه آخر کتاب آمده است بيشتر مورد توجه قرار دهند. وقتی کتاب اصلی را به دست خانمی که
و بعد، آن را به همان  پرداختم آن معرفی به و گرفتم دست به را کتاب خالصه دادم، بود نشسته چپم دست
و پرينت آ۴ صفحه در که را کتاب فارسی ترجمه بعد، مرحله در بدهد. بعدی نفر به و کند نگاه تا دادم خانم
و از آنان خواستم فقط فهرست مطالب آن را مرور کنند تا ببينند که عنوان دادم حاضران به است شده صحافی
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مطالب کتاب چيست. در حاليکه حاضران مشغول وارسی کتاب ها بودند، ناگهان به نظرم رسيد که فرصت 
و معانی اصطالح های پارلمانی را هم بين حاضران توزيع  پارلمان پيشنهادهای جزوه دو که است مناسبی
و ضمن توزيع اين اسناد نيز نکاتی را مطرح می کردم که حتی اگر مورد توجه کردم هم را کار اين و کنم
و تاريخچه اين کتاب کتاب اين مورد در نکاتی ترتيب، اين به نداشت. اهميتی گرفت نمی قرار هم حاضران
و اتفاقًا به شد شروع کارگاه واقع در که بود آنجا در گرفتم. پس حاضران از را ترجمه و کتابها وقتی تا گفتم
و دقت کافی گفته بودم، مدتی متحير ماندم که حاال بحث جدی خودم را توجه بدون را نکاتی که خاطر اين
و نکات کلی در مورد پارلمان انگلستان به نظرم کتاب کليات تشريح از بعد و سرانجام، کنم. شروع کجا از
رسيد که با نقل جمله ای از مقدمه کتاب خالصه در مورد اينکه ريشه اين قواعد به يونان باستان می رسد،
و يونان باستان است، به جهت جديدی هدايت کردم.  انگلستان بين نسبتی چه که سؤال اين طرح با را بحث
و برای دادن پاسخ به سؤالی که خودم مطرح کرده بودم يکی از حاضران برای نخستين بار زمان همين در اما
و بحث يونان باستان را بروم رابرت دستورنامه قواعد طرح سراغ به من که بود کافی همين و کرد بلند دست
نيمه کار رها کنم. چون از پيش منتظر بودم که با طرح نخستين سؤال، در اين باره صحبت کنم که اين سؤال از
و چه قواعدی ناظر بر آن است. از همين جا بود که بحث سخنرانی  است سؤالی نوع چه پارلمانی قواعد نظر
- که در سژال نخستين بودند. طرح قابل مورد به بنا که رفتم پارلمانی قواعد سراغ به و يافت خاتمه تقريبًا من
- يک سؤال پارلمانی بود. از سؤال کننده تقاضا کردم بنشيند تا من ندارم خاطر به را آن موضوع حاضر حال
و مباحث جديدی سؤالها که بود سؤال اين توضيح جريان در بدهم. توضيح را پارلمانی سؤال بر ناطر قواعد
و اعضا را با طرح قواعد ميکردم تشريح را موضوع به مربوط قواعد شرايط تناسب به هم من و شد مطرح

جالب و تازه به طور پی در پی با حيرت و تعجب مواجه می ساختم.

بدهد، در مذاکره  پيشنهاد نبايد رئيس چرا که دادم توضيح رسيد. رئيس محدوديتهای به بحث که هست يادم
و در رأی گيری علنی رأی بدهد. بعد، ادای آقای هاشمی رفسنجانی را درآوردم که وقتی رئيس کنند شرکت
و با لحن توی دماغی خود می گفت: موافقان قيام فرمايند. بعد خاست می بر همه از قبل خودش بود مجلس
و وقتی حاج آقا بلند می کردند می هماهنگی اسالمی جمهوری حزب مقر در شب آقايان که دادم توضيح
شود پيشنهاد رأی می آورد. بعد برای حاضران توضيح دادم که در هنگام رأی گيری علنی رئيس فقط وقتی

رأی می دهد که رأی او مؤثر باشد و تساوی ايجاد کند و تساوی بشکند. 

و تفاوت آن را با گرفتن  صحن تخصيص و صحن کسب و شد بلند مسأله که بود کارگاه از بخش همين در
و اگر قانع داد خواهم توضيح را مجمع در شدن بلند دليل من که گفتم کارگاه اعضای به و کردم تشريح نوبت
شديد در آن صورت هنگامی که می خواهيد صحبت کنيد از جای خود برخيزيد. همه هنگام صحبت از جای
خودشان بلند ميشدند تا دختری که در صف اول نشسته بود دست بلند کرد. از او خواهش کردم برخيزد. 
و بعد اگر اين دليل قانع کننده بود ما بلند شويم.  بگوييد را خود دليل داديد قول شما گفت: من به نشد. بلند
و بلند هم شدند. اما من تا دليل خود شوند بلند که خواستيد همه از و نداديد توضيح را خود دليل شما اما
و دليل خودم را برايش گفتم. او هم قبول کردم تشويق روحيه اين خاطر به را او شد. نخواهم بلند نگوئيد را

کرد و برخاست و پيشنهاد خود را مطرح کرد.

کامًال پيدا بود که جمع از يک سو به خاطر آشنايی با اين  شد. زياد خيلی ميکردم تشريح که را قواعدی تعداد
و هم به خاطر طرح اين هم قاعده گيج شده است. در اينجا آمده هيجان به منطقی و عادالنه و جالب قواعد
نظم جلو يک چارچوب در کارگاه که کردند پيشنهاد کارگاه اعضای از برخی هم و خندان آقای هم که بود
برود. به اين جلو متديک کارگاه که است خوب کرد: بيان تر ماليم زبان به هم لدُّنی آقای را نکته همين برود.
و سرانجام جلسه به تنفس کرديم صحبت تنفس مدت مورد در داد. تنفس پيشنهاد کسی تا رفتيم جلو ترتيب،
و با ذکر شواهدی نشان دادم که چرا گفته می زدم باستان يونان به سری که بود تنفس از بعد گمانم به و رفت
شود که بخش کمی از اين قواعد به يونان باستان می رسد: قواعد دموکراسی از دولت شهرهای يونان به روم
و بعد از مهاجرت اقوام انگلوساکسون به انگلستان اين  شد منتقل انگلستان به روم امپراتور طريق از آنجا از و

احتمال وجود دارد که اين اقوام با برخی از قواعد و سنن يونانی آشنا شده باشند.
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نشست بعد از ناهار
از مهمانان با ساندويچ کالباس پذيرايی شد اما برای من که گوشت نمی خورم، عدس پلو درست کرده بودند. 
و از ميزبان قول گرفتم که در کارگاههای بعدی دست از  خوردم غذا بقيه از جدا که کشيدم خجالت خيلی
اين کارها بردارد. نشست بعد از ناهار با سخنرانی من ادامه يافت. در حاليکه حاضران، تا حدی با بخشی از
و می دانستند که چطور تمام فرايندهای پارلمانی قاعده دارد، من در  بودند شده آشنا رابرت دستورنامه قواعد
و پرهيز رئيس از قواعد اين کامل رعايت ضرورت قواعد، اين فراگيری ضرورت و قواعد، اين اهميت مورد
و اينکه چرا در صورت فقدان اين قواعد ما نه با سازمان بلکه با باند قدرت مواجه کند، اجتهاد خودش اينکه
و چرا فقط با رعايت اين قواعد است که جامعه ما از يک جامعه است، استبدادی ما جامعه چرا و شد خواهيم
و دموکراتيک حرکت خواهد اخالقی و انسانی جامعه يک به غيراخالقی جامعه يک نتيجه در و استبدادی
کرد. از آنجا که اين بحثها برای خوانندگان اين روزنامه خاطرات تکراری است از نقل اين بخش از سخنران

صرف نظر می کنم. 

سؤالهای سخت
و تأکيد کرد  کشيد پيش را شريعت و مذهب نقش مسأله حاضران از يکی که بود توضيحها همين جريان در
و جايی برای رأی گيری نيست. پاسخ است کرده تعيين شارع را قواعد که است دينی جامعه يک ما جامعه که
و وارد چالشهای دينی نشدم. گفتم: اگر عده ای به دينی باور قلبی دارند، طبيعی است که هر بود روش من
و در جايی که قواعد شرع تکليف است دموکراسی عين اين و کرد خواهند عمل گفته دين آن شارع که طور
و قرار است است الفراغ منطقه که هرجا اما نيست. قواعد اين و رأی اخذ به نيازی کند می تعيين را مؤمن
و احاد در مورد مشاعات تصميم بگيرند در آن جا اين قواعد الزم خواهد بود. در همين جا بود که به افراد
و گفتم: آيا اين مجلس تشکيل شده که به صورت جمعی در مورد مسائلی کردم اشاره خبرگان مجلس جايگاه
که شرع تعيين تکليف کرده است تصميم بگيرد يا نه؟ سؤال کننده به سؤال من جواب مثبت داد. من در ادامه
توضيح دادم در اين صورت اين قواعد به درد مجلس خبرگان هم می خورد، اگر تصميم داشته باشند که حق 
و خانه های آنان را خراب کنند.  بريزند تقليد مراجع خانه به که نباشد قرار اگر و کنند رعايت را عضو هر برابر

مسأله مهمی که در اين جا مطرح می شود اين است که اگر يک فرقه مذهبی از مردم يک مملکت که لزومًا
طرفدار آن فرقه نيستند بخواهند که قواعد همان فرقه را رعايت کنند، در اين صورت استبداد دينی آغاز می 
و نه رأی اکثريت. وقتی شما قواعد  است قلبی باور آن مبنای شود، مطرح دينی قواعد وقتی عالوه، به شود.
دينی را به عنوان «قانون» جا بزنيد همين مشکالتی بروز می يابد که در جمهوری اسالمی با آنها مواجهه

هستيم. 

تفاوت سازمان با باند قدرت
يکی ديگر از نکات مهمی که در جلسه بعد از ظهر مطرح شد، اين بود که در غياب اين قواعد، آنچه که در 
و به همين خاطر سازمانها به ناگزير به باند قدرت  است قدرت بر مبتنی روابط گرفت خواهد شکل سازمانها
و رواج فساد در آنها اجتناب ناپذير خواهد شد. اين بحث به خصوص برای جامعه ما بسيار شوند می تبديل
و اصرار داشت که به خاطر من بياورد که بود عالقمند خيلی خندان آقای خاطر همين به و است حياتی
و آشنايی نسبی حاضران با برخی از قواعد صبح جلسه کوران از بعد البته، نکنم. فراموش را نکته اين طرح
دستورنامه بود که در جلسه بعد از ظهر منظور من از وجود قواعد را بهتر درک می کردند. در همين جلسه
بعد از ظهر بود که به حاضران می گفتم حاال اطمينان دارم وقتی از يک سازمان قانونی صحبت ميکنم منظورم 
و می دانيد که يک سازمان لزومًا وقتی به ثبت می رسد تبديل به يک سازمان قانونی نمی  فهميد می خوب را
شود بلکه منطور اين است که در چارچوب اين قواعد تشريح شده در اين کتاب بايد عمل کنند تا قانونی
باشند. در نتيجه حاال می توانيد تصور کنيد که به دليل نا آشنايی مردم ما با اين قواعد، آنان هر سازمانی که 
و روز به روز  است گسترده انداز اين تا جامعه در فساد رواج چرا و شد خواهد تبديل قدرت باند به بسازند

هم بيشتر خواهد شد.

و چه بسا گروهی  است شهروندان حق غيرعلنی انجمنهای تشکيل کردم تصريح که بود بحثها همين ادامه در
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و شکل ريا به خود  شوند خبر با خود کار از ديگران که نباشند مايل دهند انجام خيريه کار خواهند می که
بگيرد. پس غيرعلنی بودن يک انجمن نيز به معنای غيرقانونی بودن انجمن نيست.

در ادامه به شکل گيری سازمانهای حمايت از مصرف کننده با بيش از دهها ميليون عضو در آمريکا اشاره کردم 
و خاطر نشان ساختم که در آنجا کافی است در يک بسته بيسکويت ساقه طالی گرجی يک کرم پيدا شود. در 
و کارخانه سازنده آن بيسکويت کند اشاره يک کنندگان مصرف از حمايت انجمن که است کافی صورت آن
و انجمنها چنين که کنم نمی آرزو هرگز من ولی کردم تأکيد بالفاصله بعد نشست. خواهد سياه خاک به
سازمانهايی در ايران شکل بگيرد. چرا؟ توضيح دادم وقتی در جامعه اخالق نباشد، قانون به معنای آنچه که
و ان.جی.اوها نباشند  سازمانها اين هرچه شوند، تبديل قدرت باند به سازمانها و نباشد، آمده کتاب اين در
جامعه راحت تر است. در غير اين صورت، رئيس هيأت مديره انجمن يا سازمان حمايت از مصرف کنندگان
و اگر نسازد طی يک  بساز. دبيرخانه يک اهواز در ما انجمن شعبه برای که خواست خواهد کارخانه مالک از
حکم آن کارخانه را به خاک سياه خواهد نشاند. به همين خاطر من آرزو می کنم در غياب چنين قواعدی هيچ
و هرچه يک سازمان قدرتمندتر  شد خواهند تبديل قدرت باند به همه چون نشود. تشکيل انجمنی و سازمان

باشد فساد و جنايتش عظيم تر و خطرناکتر خواهد بود.

فرق بيزينس و پروفشن
از جمله نکات ديگری که در نشست بعد از ظهر مطرح شد تفاوت بيزينس با پروفشن بود. اين تفاوت برای 
و لزومی به تکرار آن مطالب نيست. اما شأن نزول اين بحث در  ست آشنا من خاطرات روزنامه خوانندگان

نشست بعد از ظهر اهواز جالب است.

وقتی دريافتم که برخی از حاضران در مجلس خالصه کتاب دستورنامه رابرت را خوانده اند به نظرم رسيد 
و با مواردی بر خوردند که قواعد آن را نمی  گرفتند قرار رياست مقام در وقتی مبادا که بدهم هشدار بايد
و از اين جا بود که وارد است پارلمانتارين پروفشن اصول و قواعد نقض کار اين بزنند. اجتهاد به دست دانند
و توضيح دادم که هيچ پارلمانتارينی حق ندارد دست به کاری بزند که اعتماد مردم به اين شدم پروفشن بحث
پروفشن را نقض کند. يک پارلمانتارين متعهد است که طبق قواعد مندرج در يک مرجع پارلمانی که از طرف
و هرگز حق ندارد که بدون اطالع مجمع دست به اجتهاد بزند يا از  کند رفتار است شده انتخاب سازمان يک
يک خودش قاعده درآورد. به همين دليل به کسانی که خالصه کتاب را خوانده اند تأکيد کردم که هرگاه با
و بعد از اعالم چند  دانند نمی که کنند اعتراف بايد دانستند نمی را آن جواب که شدند مواجه جديد مورد

دقيقه درجا راحت باشد جواب آن را در کتاب اصلی بيابند و طبق آن عمل کنند.

سنن ايرانی و قواعد غربی
و سنن ايرانی سؤال کرد.  رابرت دستورنامه قواعد نسبت مورد در - صبح جلسه در البته - حاضران از يکی
درپاسخ به صورت مشروح توضيح دادم که چرا در تاريخ ايران امکان شکل گيری قواعدی بر مبنای حق
و قدرت اجتماعی  اجتماعی کار تقسيم بر مبتنی قواعد آن جای به و نتيجه، در و است نداشته وجود شهروندی
توليد می شده است که برای جوامع روستايی ما حتی مناسب هم بوده است. اما با مهاجرت روستائيان به
و قواعد  مناسبات از جدا و تنها و مستقل شهروند جمعيت، انبوه با مدرن شهرهای گيری شکل و شهرها
و مهارت خلق قانون به معنای مندرج در کتاب توانايی شهروندان از گروه اين اما است گرفته شکل طبيعی
از همين وضعيت ناشی از بحرانهايی که جامعه ما را فراگرفته  دستورنامه رابرت را ندارند. ريشه بسياری 
می شود. به عالوه، تأکيد کردم که تمام قواعد مندرج در دستورنامه رابرت را هر گروهی به دلخواه خودش 
می تواند تغيير دهد، اما مستلزم دست کم دو سوم آراء مأخوذه است. با اين توضيحها خيال سؤال کننده را 
راحت کردم که هر کجا با قاعده ای برخورديد که آن را به هر دليل نپسنديديد، می توانيد پيشنهاد اصالح آن 
را مطرح کنيد. اما طبق يک اصل پارلمان اصالح مصوبه مستلزم دست کم دو سوم آراء مأخوذه خواهد بود. 

و نيم خاتمه يافت، به همان  چهار ساعت بينی پيش خالف بر که عصر جلسه سخنرانی کل ترتيب، اين به
و هم خودم آن ها را بسيار بودند کرده سفارش ّنی لدُ آقای هم و خندان آقای هم که شد داده اختصاص نکاتی



۱۵۵

لدُّنی روسياه  و خندان آقايان نزد خصوص به که بودم خوشحال شد، تمام جلسه وقتی نتيجه در دانم. می مهم
نشدم و تمام حاضران نيز عالقمند بودند که در کارگاههای بعدی شرکت کنند.

پيش بينی اثرات نشست اهواز
شايد هنوز زود باشد در مورد اثرات نشست اهواز صحبت کنيم. اما در فاصله تنفس، فردی به اسم امامی نزد 
و انجمنهای اقتصادی يادداشت کرد. ظاهرًا بر  شرکتها برای کارگاههايی برگزاری برای را من تلفن و آمد من
و دارد جلسه نيم و چهار ساعت شناسی خوزستان مؤسسه که دادند اطالع ما به قبلی، قرارهای و قول خالف
و در واقع جبهه - مؤسسه اين اعضای از بسياری نتيجه در دهيم. خاتمه را خود سخنرانی زودتر ما است الزم
و اين قواعد آشنا شدند. هرچند نشست اين هدف با بودند، آمده مؤسسه محل به زودتر که هم - مشارکت
سالها پيش اين قواعد را برای کيانوش راد توضيح دادم اما عجيب است که اين افراد سياسی قادر به درک
اهميت اين قواعد نيستند. می شود حدس زد آوازه اين قواعد از اهواز در شهرهای ديگر خوزستان نيز طنين 
لدُّنی سبب خواهد شد که نيروهای ملی مذهبی فعال  آقای مثل نفوذی با شخصيت وجود عالوه، به شود. انداز
و امنيتی نيز اگر اطالعاتی نيروهای قطعًا ببرند. پی سريعتر و بيشتر قواعد اين اهميت به مرور به نيز تهران در
احتماًال از اين پس ما را زير تلسکوپ يا ميکروسکوپ دادند، نمی اهميتی تهران در ما فعاليتهای به حال به تا
قرار خواهند داد. در هر حال، نشست اهواز، به خصوص به دليل کيفيتی که اجرا شد، آوازه دستورنامه رابرت

را با سرعت و شتاب بسيار بيشتری در فضای سياسی فرهنگی کشور طنين انداز خواهد کرد. 

مقايسه با جنبش رشديه
بعد از خاتمه نشست همراه با ميزبان به منزل او بازگشتيم. آقای خندان دراز کشيد تا کمبود خوابش را جبران 
کند. به خصوص که گوش سپردن به صحبتهايی که برای او تکراری بود حسابی خسته اش کرده بود. اما من 
ّنی  لدُ آقای که بود کارگاه از بعد گپ همين در کرديم. بحث يکديگر با تهران به عزيمت هنگام تا ميزبان و
به نکته مهمی اشاره کرد: اين حرکت با جنبش مدرسه سازی شيخ حسن رشديه قابل مقايسه است. از همين
ّنی درست بوده است. سالها قبل خودم هنگام تشريح کارم برای  لدُ آقای مورد در قضاوتم که دريافتم مقايسه
يکی از دوستان صميمی توضيح دادم که اين حرکت با حرکت شيخ حسن رشديه قابل قياس است. غير از
و با اطميان گفت که  کرد مقايسه رشديه جنبش با را کادرها جنبش که بود فردی نخستين لدُّنی آقای خودم،

اين جنبش با موفقيت مواجه خواهد شد.

و من هم پذيرفتم.  کرد تعارف من به را هواپيما پنجره کنار صندلی نيز تهران به بازگشت موقع خندان آقای
و فقط از شکاف باريک بين موتور بود پوشانده کامًال را کوچک پنجره هواپيما بزرگ موتور بدنه بار اين اما
و هر از گاهی نقطه ای در دور دست شد تاريک زود خيلی هوا اما ديد. را پا زير زمين شد می هواپيما بال و
سوسو می زد تا به تهران رسيديم که مثل باغ بزرگی پر از ميوههای درخشان بود. از هواپيما که بيرون زديم

رگبار شديدی شروع شد و من ياد اقيانوسی از ابر افتادم که صبح از فراز آنها پرواز کرده بوديم. 
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۲ سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۳-

اوج گيری کادر وکيالن
در آخر روزنامه خاطرات پنجشنبه به اين نکته اشاره کردم که بر خالف کادر معلمان که روند سقوط خود را 
و گزارش نتايج آن را بعدًا ارايه خواهم  بدهم را آن انحالل پيشنهاد فردا نشست در دارم تصميم و ميکند طی

کرد، کادر دوستان و کادر وکيالن روند اوج گيری خود را طی می کنند.

بازتعريف نسبت خود با پروفشن پارلمانتارين
البته، به طور کلی بايد به اين تجربه جديد اشاره کنم که بعد از برگزاری يک کارگاه آموزش دستورنامه رابرت 
و به مرور که آگاهی افراد از قواعد دستورنامه رابرت افزايش می يابد، باز تعريف آنان از رابطه خود با اين 
و اهميت قواعد اين فراگيری ضرورت به همه آنکه رغم به و خاطر، همين به شود. می شروع نيز قواعد
آن اذعان دارند، اما در می يابند که ممکن است خودشان نتوانند يا الزم نباشد که به عنوان يک پارلمانتارين
حرفه ای به کار خود ادامه دهند. در حاليکه بعضی ها بر عکس، فکر می کنند که الزم است در اين زمينه 
کامًال حرفه ای شوند تا بتوانند انجمنهای مختلفی را تأسيس يا اداره کنند. می توان گفت که در کادر معلمان 
و مرد به اين نتيجه رسيده اند که بايد اين هاشمی مثل افرادی که معنا اين به است. مشهود گسست همين نيز
و اداره کنند. ايجاد مختلف سازمانهای بتوانند ای حرفه آدم يک عنوان به تا بياموزند کامل طور به را قواعد
و آزادگان به اين نتيجه رسيده اند همين که با کليات اين قواعد آشنا بشوند کاکازاده مثل افرادی حاليکه در
و اين گسست بين اعضا ايجاد می شود رود می جلو کارگاه يک وقتی رسد می نظر به است. کافی آنان برای
الزم است برای تقسيم اعضا به گروه های مختلف فکری کرد. ظاهرًا در انجمن پارلمانتارينهای آمريکا سه نوع
پارلمانتارين با سه سطح آگاهی تعريف شده است. اما ما هنوز به آنجا نرسيده ايم. اما وضعيت کارگاههايی 
و حتی کارگاه اوليه کارشناسان ستاد اجرايی شوراياريها نشان داد که اعضای يک کارگاه  معلمان کارگاه مثل

لزومًا در يک سطح جلو نمی روند و الزم است در جايی اين کارگاه تغيير ساختار بدهد.

و خانم ها نيامدند  آقايان از ای عده اول نشستهای همان در داد: رخ اتفاق همين نيز خندان دوستان کادر در
و به خای خود کسان ديگری را فرستادند. اکنون که بيش از ده جلسه جلو رفته ايم باز هم احساس می شود
و سيدی در يک سطح قرار نمی گيرند. حالج مثل افرادی با اعال خانم حتی يا سليم خانم مثل خانمی مثًال که

به همين دليل ممکن است ما بار ديگر با يک انشعاب ديگر مواجه شويم.

راه حل های مشکل
به اين مشکل زياد فکر می کنم. در حال حاضر، عملی ترين راه حلی که به نظرم می رسد اين است که انجمن 
و بعد از شکل گيری انجمن، روند تجزيه  شوند. آن عضو بتوانند همه تا کنيم تأسيس اوليه سطح يک در را
و رده بندی اعضای آن را طی کنيم. يا اينکه افراد توانمندتر را در ساختارها يا انجمنهای انجمن يک اعضای
ديگری گردهم بياوريم. به هر حال، تشبيه اين ماجرا به نوحه خوانی اين زمينه ذهنی را ايجاد می کند تا افراد

به راحتی درک کنند که الزم نيست همه نوحه خوان شوند. 

گزارش آخرين نشست کادر دوستان
و  سليم خانمهای و دهقان تک آقای شد، برگزار گذشته چهارشنبه روز که دوستان کادر نشست آخرين در
و به اين ترتيب شد حاضر تأخير ساعت نيم حدود با ولی بار دومين برای اقدم نصيری آقای اما نيامدند. اعال
و مصوبه ای نداشتيم اما نکات جالبی مورد نشد مطرح جديدی آموزش نکته هرچند و رسيد نصاب به جلسه

بررسی قرار گرفت.

تجربه جديد
برای  يکی و من به ارايه برای يکی بردارد: يادداشت دو بايد که گفت سيدی آقای دوستان کادر گذشته جلسه در
بدهد. من به فايل از کپی يک و کند تايپ کامپيوتر در را مطالب تواند می اگر که کردم پيشنهاد او به خودش.

کنم: می نقل را آن عينًا که داد من به را فايل از کپی يک رقتن موقع و کرد عمل طور همين بار اولين برای
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صورتجلسه يازدهمين اجالس کادر دوستان
۹۳ ۳۱ ارديبهشت چهارشنبه

رييس جلسه: آقای داود حسينی
دبير جلسه: آقای عيسی خندان

۳۱ ارديبهشت ماه ۱۳۹۳ در دفتر کادرها دعوت  ۱۸ روز چهارشنبه دهمين اجالس عادی کادر دوستان ساعت
به دستور شد.

۱- در ابتدای جلسه صورتجلسه دهمين اجالس قرائت شد و پس از انجام اصالح تصويب شد.
و استناد قانونی اين صورتجلسات  آن تنظيم نحوه و صورتجلسات نقش خصوص آموزشی:در نکته -۲

در دادگاهها  توضيحات الزم داده شد.
۳- گزارش اعضاء در خصوص ترويج دستورنامه رابرت  استماع شد.

خصوص سوال مطرح شده توسط آقای نصيری مبنی بر اينکه اگر  در دادند پيشنهاد خندان آقای -۴
باشند تکليف چيست؟ بحث شود داشته قانونی غير اقدامی يا مصوبه يک سازمان يک اعضای اکثريت

و توضيح الزم داده شود.
پيشنهاد اصلی: اعضای عالقمند به مدت ۳ دقيقه در باره سوال عضو محترم در خصوص مصوبه غير 

قانونی اکثريت يک مجمع ، صحبت کنند.
و يک رای ممتنع  مثبت رای سه با و آمد بعمل گيری رای و شد مذاکره و قرائت حمايت، پيشنهاد اين

و بدون رای منفی به تصويب رسيد و مذاکرات در اين مورد ادامه پيدا کرد.
باشد اما بدليل اينکه فقط بايد  داشته پيشنهاد دو نفر يک اگر اينکه بر مبنی شد مطرح پارلمانی سوال -۵
يک پيشنهاد می تواند مطرح کند مجبور شود يک پيشنهاد را فدا کند تکليف چيست؟ ياسخ داده شد که
و به آن نپردازد. کند رد بودن فرضی بدليل آنرا تواند می شود مطرح فرضی سوالی که شرايطی در رييس
۶- نکته آموزشی: اگر هيچ موضوعی در دستور کار نباشد هر موضوعی که طرح شود در دستور خواهد

بود.
بايد  ابتدا  پيشنهاد مشخص ممنوع است.  ۷- نکته آموزشی: در مجمع هر گونه بحثی بدون طرح يک 

پيشنهاد مشخصی مطرح شود سپس بحث و گفتگو راجع به آن آغاز شود.
و يک عضو ديگر در مورد صحبت های ايشان  کند می صحبتی اعضاء از يکی وقتی آموزشی: نکته -۸

توضيح بخواهد با عنوان تقاضای توضيح می تواند آنرا مطرح کند.
جمله تقاضای توضيح، تقاضای  از شود می مطرح که تقاضاهايی انواع خصوص در آموزشی: نکته -۹
جلسه فقط در مورد سوال پارلمانی می تواند پاسخ دهد بقيه موارد رييس ....... و پارلمانی سوال ساير،

را بايد مجمع خودش تصميم گيری نمايد.
۱۰-نکته آموزشی: در هر مجمعی هر پيشنهاد غير قانونی مطرح شود رييس بايد جلوی طرح آنرا بگيرد. 
و شد مطرح قانونی غير پيشنهاد يک اگر اما شود. طرح تواند نمی قانونی غير پيشنهاد اصًال اين بر بنا
و رای ابطال کند مراجعه دادگاه به تواند می عضوی يک . شد هم تصويب و داد آنرا طرح اجازه رييس
آنرا از دادگاه بگيرد. يا دادستان خود از تصويب اين مصوبه آگاه شد می تواند عليه آن اقامه دعوی در

دادگاه بکند و ابطال آنرا از دادگاه بخواهد.
۲۰ جلسه به کار خود خاتمه داد. ۱۱- در ساعت

يک سوءتفاهم جالب
همانطور که از بند ۴ گزارش فوق می توان دريافت، وقتی آقای نصيری اقدم که دبيرکميسيون اقتصادی دولت 
است اين سؤال را مطرح کرد که اگر اکثريت يک مجمع تصميمی خالف قانون بگيرند چه می توان کرد؟ ذهن 
و بر خالف قانون پارلمان ممکن است اتخاذ کنند. به  مجمع يک اعضای که رفت هايی تصميم سراغ به من
عنوان نمونه، وقتی اکثريت يک مجمع برخالف حکم رئيس حکم بدهند در حاليکه حکم رئيس طبق قانون
پارلمانی است. همانطور که در کادر معلمان، خانمی مثل خانم دشتی که الفبای قانون پارلمان را بلد نيست 
و در حمايت از فرجام خواهی آقای مرد رأی می دهد. برای خودم مسأله اين بود که در  رئيس حکم عليه اما

چنين صورتی چه بايد کرد؟
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و راه حل آن را نمی دانستم. در واقع به اين نتيجه رسيده بودم  بودم کرده فکر زياد سؤال اين به هم قبًال من
که اگر يک ملتی نخواهد يا نتواند در سطح ملی اصول زيربنايی قانون پارلمان را رعايت کند کار زيادی از

دست کسی ساخته نيست. 

اين مسائل تازه در ذهنم مطرح شده بودند. در واقع از آخرين اجالس کادر معلمان در حدود يک ماه پيش 
و به نفع فرجام خواهی آقای مرد  رئيس حکم عليه تعمد روی از و آگاهانه ئی، نقی خانم و دشتی خانم که
قبًال هم با اين من کردند. نقض رابرت دستورنامه تصريح خالف را رئيس حکم ترتيب اين به و دادند رأی
و بر خالف کند تبانی اکثريت مجمع يک در اگر که بودم نگران سخت نتيجه در بودم. شده مواجه مسأله

قانون پارلمان حکم رئيس را نقض کند چه کاری از دست کسی بر می آيد؟

به خاطر همين سوابق ذهنی بود که وقتی آقای نصيری اين سؤال را مطرح کرد ضمن تشويق او تأکيد کردم که 
سؤال بسيار مهمی را مطرح کرده است. بعد از تأکيدهای من بر اهميت اين سؤال بود که آقای خندان پيشنهاد 
کرد تا قبل از آنکه رئيس به اين سؤال جواب بدهد اعضای عالقمند هرکدام حدود ۳ دقيقه توضيح بدهند تا 
همه دريابند که اعضا تا چه اندازه با مسائل عرف پارلمان آشنا شدند. بعد از تصويب اين پيشنهاد هر کدام 
و به خصوص آقای حالج، نطقهای غرائی در اين زمينه ارايه دادند. اما درست در  جمله از حاضر اعضای از
جريان همين بحثهای بود که من به يک راه حل بسيار ساده رسيده بودم: شکايت به دادگاه! در نتيجه وقتی
و برای اطمينان از درستی برداشتم، سؤال آقای نصيری را  ديگر بار رسيد، من به نوبت و کردند صحبت همه
و پرسيدم منظور شما دقيقًا همين است که اگر اکثريت يک مجمع تصميمی خالف کردم تکرار او خود برای
و من خيلی ساده گفتم: هر يک از اعضای آن مجمع می بله. داد: جواب کرد؟ توان می چه گرفت قانون
و دادگاه طبق آئين نامه های مجمع حکم خواهد داد که آيا کنند شکايت دادگاه به اکثريت تصميم عليه توانند
و اگر غيرقانونی باشد آن را ابطال می کند. به عالوه، اگر آن مجمع غيرقانونی. يا است قانونی اکثريت تصميم
يک مجمع حکومتی باشد، دادستان هم به نمايندگی از منافع عمومی می تواند به دادگاه عليه تصميم خالف
و آيا من در اهميت اين  کجاست؟ در سؤال اين اهميت اما سادگی. همين به کند. دعوا طرح اکثريت قانون
و همين امر سبب گمراه شدن اعضای نشده بود؟ فورًا در توضيح بيشتر گفتم: من بودم؟ نکرده اغراق سؤال
از سؤال شما اين نکته به ذهنم رسيد که اگر کل يک ملت خالف اصول زيربنايی قانون پارلمان عمل کند در
و چه نيرويی می تواند جلو اين رفتار غيرقانونی را بگيرد؟ بعد، برای توضيح بيشتر رد  کسی چه صورت آن
و گفتم: فرض زدم. مثال را نگهبان شورای توسط ورامين مثل شهری در انتخاباتی رقبای از يکی صالحيت
و شورای هستند ورامين در اسالمی شورای مجلس انتخابات نامزد دو آبادی نوش و شيرکوند آقايان که کنيم
و بر خالف اصول زيربنايی قانون پارلمان آقای شيرکوند را رد صالحيت می کند اما به جای ناحق به نگهبان
و حتی مردم سراسر ايران عليه اين رفتار برخالف قانون پارلمانی شورای نگهبان دست به ورامين مردم آنکه
و هلهله کنان آقای نوش آبادی را به عنوان نماينده ورامين به مجلس می فرستند خوشحالی با بزنند، اعتراض
و او هم خودش را نماينده تمام مردم می داند. در حاليکه می داند اگر شيرکوند را رد صالحيت نمی کردند
و نه اينکه در يک جامعه قانونمند اکثريتی بود اين کردم اشاره آن به من که مهمی سؤال شد. نمی انتخاب او
يک تصميم خالف قانون بگيرد. در مورد دوم به راحتی می توان به دادگان شکايت کرد تا تصميم غيرقانونی

را نقض کند.

و هيچ قاعده ای را  نگرفت تصميمی هيچ و چرخيد مهم سؤال همين حول دوستان کادر قبلی اجالس هرچند
و اميد می رود که آقای نصيری اقدم نيز به يک عضو بودند راضی همه کار پايان در نظرم به اما نکرد، تمرين

پر و پا قرص آن کارگاه بدل شود تا بتوانيم به مرور اين قواعد را در هيأت دولت ترويج کنيم.

کادر وکيالن در مسيراوج گيری
و از همه  عالی، يادگيری اعضا، غيبت کمترين کادرهاست. بهترين حاضر حال در وکيالن کادر ترديد بی
و بيشترين پايبندی به رعايت قواعد قانون افراد و سازمانها بيشترين ميان در قواعد ترويج بيشترين مهمتر
عرفی پارلمان از جمله خصوصيات مهم بيشترين اعضای کادر وکيالن است. من برای مستند سازی اين ادعا

فعاليتهای ترويجی اعضای اين کادر را به صورت اجمالی يادآوری ميکنم:
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۱. آقای رئيسيان
دانشگاه  دانشکدههای مختلف  دانشجويان رد صالحيت شده  به  رابرت  قواعد دستورنامه  بر معرفی  عالوه 
عالمه طباطبايی به آنان توصيه کرده است که در يک کارگاه دستورنامه رابرت نيز شرکت کنند. جالب است 
که اين دانشجويان بعد از آنکه در انتخابات انجمن اسالمی دانشکده از سوی مسؤالن دانشگاه رد صالحيت 
و در  است آنان به کمک مشغول هم او و اند کرده مراجعه رئيسيان آقای به مسؤالن از شکايت برای اند شده
عين حال به آنان توصيه کرده که در کارگاه دستورنامه رابرت شرکت کنند. من از او تقاضا کردم که خودش

قضيه را پيگيری کند. 

و قرار  دارد عضو نفر در جلسه اخير گزارش داد که او همچنين دبير يکی تشکل وکيالن است که حدود ۲۰۰
شد با هيأت مديره آن تشکل صحبت کند (يا صحبت کرده است) تا من برای آموزش قواعد به آنان اقدام کنم. 

۲. آقای حامد توسلی
تقريبًا در هر جلسه دستورنامه رابرت را به يک انجمن يا تشکلی که با آنان ارتباط دارد معرفی کرده است. در 
۱۴ وکيل ساکن جزيره کيش خبر داد که تصميم دارند يک  تا ۱۳ جلسه اخير از معرفی اين قواعد به حدود

انجمن وکيالن در کيش راه بياندازند. 

۳. خانم قوشه
و هرچه که  است زنان شهروندی کانون دبير يا رئيس ضمن در او است. وکيالن کادر اعضای فعالترين از يکی
در کارگاه ياد می گيرد به آن کانون هم منتقل ميکند. من به او گفتم که در تدارک ايجاد انجمنهای شهروندی

محالت هستيم و خوب است در اين زمينه با کانون شهروندی زنان همکای کنيم. 

۴. آقای داودی
۱۷ نفر  عالوه بر اينکه صفحه فيس بوک خود را به تريبونی برای معرفی دستورنامه رابرت بدل کرده است،

از دوستان نزديک خود را سازمان داده است تا با هم يک کارگاه آموزش دستورنامه رابرت راه بياندازند. 

۵. آقای خليلی
و شيفته  عاشق خودش قول به اما است کرده شرکت وکيالن نشست در جلسه يک فقط هرچند خليلی آقای
و قرار شد که اين قواعد در آن تشکل است خواه عدالت وکيالن رئيس او شد. قواعد اين و رابرت دستورنامه

نيز آموزش داده شود.

۶. آقای کيخسروی
نه فقط يکی از بينانگذاران کادر وکيالن است بلکه تمام تالش خود را به کار می برد تا اين قواعد هم در کانون 
و هم در سازمان جوانان حزب پان ايرانيست نيز ترويج شود.  وکيالن تشکلهای شورای در هم مرکز، وکالی

۷. خانم محبوبه توکل
و در واقع از طريق خانم نقی ئی  است شده حاضر وکيالن کادر جمع در اخير جلسه دو يکی در فقط هرچند
به جمع معلمان ملحق شد، اما در جلسه اخير به من گفت که با تعدادی از بچه های کانون صنفی معلمان هم
صحبت کرده و قرار است که تعدادی از آنان در يک کارگاه شرکت کنند. من از اين ايده او استقبال کردم. 

۸. خانم ستوده
و به اعتبار نام او کادر وکيالن شکل  است وکيالن کادر برگزارکنندگان گروه اصلی عضو ستوده خانم هرچند
گرفت اما مدتی است که هنگام گزارش فعاليتهای ترويجی خيال خودش را با گفتن اينکه کاری نکرده ام
و گفت: در واقع در طول هفته  کرد قبول نياندازد. جا جمع در را سنت اين که کردم گله او از کرد. می راحت
و هرجا که شرايط مناسب باشد به ترويج دستورنامه رابرت مشغول بوده است اما هنگام گزارش فراموش
و به عنوان نمونه به اين اشاره کرد که چطور افراد مختلف را در دزفول، کند. بيان را فعاليت همه آن که ميکند
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و شوشتر تشويق کرده است که به فکر برگزاری کارگاهی در اهواز يا يکی از اين شهرها  شوش و انديمشک
باشند. به نظرم می رسد در پی همين تالشها باشد که شايد در آينده اين افراد به کارگاه اهواز ملحق شوند يا

کارگاه ديگری برای خودشان راه بياندازند. 

۹. خانم های جوان
و خانم نيکدل نيز به سهم خود برای ترويج دستورنامه رابرت  علم خانم مثل جوانی بسيار خانمهای حتی
و در باشد داوطلبانه ترويجی فعاليتهای گزارش که داد پيشنهاد نيکدل خانم قبل درجلسه البته ميکنند. تالش
توضيح گفت که هنوز نمی داند که در اين زمينه چه بايد بکند؟ من در پاسخ گفتم هر اقدامی که در معرفی
و دوستان ميتوانند گزارش آن  شود می محسوب ترويجی فعاليتهای جزو باشد شهروندان ساير به قواعد اين

را عرضه کنند.

اينها نمونه هايی از فعاليتهای ترويج اعضای کادر وکيالن است که نشان می دهد با چه جديتی در پی ترويج 
و عالوه بر اين تا چه اندازه  اند برده پی آن اهميت به اندازه چه تا ميدهد نشان امر همين و هستند قواعد اين

در جامعه نفوذ دارند. اما چرا کادر وکيالن اين خصوصيت را دارد؟

و در امتحان کانون وکال نشان ميدهد که ضريب هوشی  دانشگاه کنکور در افراد اين قبولی صرف نظرم به .۱
و از سوی ديگر، تمام آنان که اين مدارج را طی کرده است باالتر متوسط سطح از افراد اين ذهنی تواناييهای و
و قدرت تحليل نسبتًا مشابهی دارند که از متوسط باالتر است. فهم و تجربه اند کرده تمام را درسها اين و اند

و يا اجرای قانون از بدفهمی از ناشی مشکالت با ديگران از بيش طبيعی طور به دارند که شغلی اعتبار به .۲
و پنجه نرم کرده اند در نتيجه بيش از ديگران دريافته اند که فقدان نظام قضايی اصولی تا دست ها قانون بد

چه حد مانع توسعه کشور و انسانی شدن روابط اجتماعی است.

۳. عالوه بر اينها، وکيالنی که در اين کارگاه حاضر شده اند، همه به نحوی از جمله وکاليی هستند که به 
و در نتيجه با مشکالت ناشی از فقدان قواعد کار جمعی دارند مشارکت نيز جمعی فعاليتهای در جدی طور

نيز به خوبی آشنا هستند.

و درست بر خالف تصور قبلی، األن بهتر  است. وکيالن کادر موفقيت در مؤثر عوامل مهمترين اينها نظرم به
درک می کنم که چطور سالها تالش برای ترويج اين قواعد در تشکلهای کارفرمايی به هيچ نتيجه ملموسی
منجر نشد. در حاليکه بر خالف کارفرمايان، وکيالن اين اندازه در آموزش و ترويج اين قواعد فعال هستند. 

آخرين اجالس کادر هم انديشی
و اگر از آقای خندان دعوت  شد برگزار انديشی هم کادر اجالس يکمين و چهل گذشته هفته يکشنبه روز
تا در کارگاه حاضر شود جلسه ما به نصاب هم نمی رسيد: آقای شهرياری اطالع داد که در نکرده بودم 
و قادر به حضور در کارگاه نيست. آقای گلسرخی گفت از باالی  ميکند شرکت ليالز سعيد پدر جنازه تشيع
و اگر بتواند در کارگاه شرکت خواهد کرد. آقای حامد سحابی گفت زند می زنگ بيمارستان در بيماری سر
و نميتواند در کارگاه شرکت کند. آقای است نشده تمام هنوز اما بوده بيدار صبح تا ای مقاله نوشتن مشغول
و به تلفنهای من هم جواب کند نمی شرکت کارگاه در کالس داشتن خاطر به که است ای جلسه چند اميری
و اين نشان ميدهد به رغم گرفتارهای فراوانش رساند را خودش جلسه اواخر هم اسدی بنی دکتر نميدهد.
و اطمينان داد که حتمًا موفق خواهيم کرد تشويق را من کلی تلفنی دارد. اذعان قواعد اين ترويج ضرورت به
شد. آقای عبدالحسينی هم درست سر ساعت ۸ صبح با مسجدجامعی در خيابان وليعصر نزديکيهای ميدان
و برای  رزمخواه و اردهالی آقای فقط نتيجه در نرسيد. ای نتيجه به او از من دعوت و داشت جلسه ونک
و هرچند شد. ملحق ما به هم اسدی بنی دکتر دقايق آخرين در و يافتند حضور جلسه اين در خندان بار اولين
هيچ مصوبه ای نداشتيم اما نکات مهمی به صورت غير رسمی مطرح شد: يک. تاريخچه کد اتيکز انجمن
و روزآمد می شود،  تصحيح مرور به و تدوين قواعد اين چطور اوًال اينکه دادن نشان برای آمريکا پزشکان
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ثانيًا چطور برخی از قواعد اخالقی که در کد اتيکز امروز آنان نيست به اين دليل است که آن مشکل اخالقی 
و  خوردن مورد در رابرت دستورنامه کتاب در اگر حتی که گرفتم نتيجه مثالها همين از ندارد. وجود ديگر
نوشيدن در مجع صحبتی نيست اما به استناد اصول پروفشناليسم که در يک اساليد از يک سند مربوط به
و آشاميدن در طول مجامع تصميم گيری  خوردن که گرفتم نتيجه بودم يافته آمريکا دبيرستانهای از يکی سنای
و قواعد عادی بود: هر مصوبه آئينامه بين تفاوت شد، مطرح جلسه اين در که ديگری نکته نيست. درست
و اخطار قبلی نياز خواهد داشت. دوسوم به آئينامه اصالح اما دارد نياز مأخوذه آرا سوم دو به اصالح برای
آقای خندان جواب اين سؤال را ميدانست. در حاليکه مهندس رزم خواه بعد از چله جلسه حضور در کارگاه

هم انديشی جواب آن را نميدانست و آقای اردهالی هم جواب نادرستی به اين سؤال داد. 

خبرهای جالب در کادر وکيالن
اما خبر جالب در کادر هم انديشی اين بود که حتی همين دو نفر هم فعاليت ترويجی خود را شروع کرده 
و قرار است کار را ادامه دهد. آقای  کرده صحبت زمينه اين در ناشران اتحاديه سخنگوی با اردهالی آقای اند:
و مجموعه های قطعات سازندگان انجمن مديره هيأت انتخابات احتمالی کانديداهای از يکی نيز رزمخواه
و انجمن آنان سازان قطعه ميان در را رابرت دستورنامه بتواند اگر که کرد عالقه اظهار هم او است. خودرو

ترويج خواهد کرد. همين اندازه پيشرفت هم بسيار عالی است.

من در نشست اخير کادر هم انديشی گزارش مبسوطی از توسعه سريع اين قواعد در ميان سازمانهای مختلف 
و اين  کرد مقايسه رشديه حسن شيخ جنبش با را ما چنبش چطور اهواز در ما ميزبان که گفتم و دادم ارايه
مقايسه چقدر درست است. بعدًا آقای خندان با تعجب از من پرسيد: آقای لدنی کی اين نکته را مطرح کرد

و من به او گفتم: وقتی شما بعد از کارگاه دراز کشيده بوديد. 

توسعه نهضت آزادی
و  کرد استقبال بودم کرده مقايسه خوانی نوحه با را پارلمانتارين شغل اينکه از اردهالی آقای که بود رفتن موقع
اين نکته را برای آقای دکتر بنی اسدی هم توضيح داد. چون چنين رويکردی به اختالف ما با آقای دکتر بنی
اسدی هم که معتقد است همه اعضای کارگاه لزومًا نمی توانند پارلمانتارين شوند خاتمه می دهد. البته من 
هم هيچ وقت انتظار نداشتم اعضای کادر هم انديشی همه پارلمانتارين شوند اما انتظار داشته همه اين قواعد 
را بفهمند تا بتوانند در مورد ترويج آن در سطح ملی تصميم درست بگيرند. به هر حال، بعد از ختم جلسه 
و به شوخی گفتم: هرچند همه عضو نهضت «حسينی» هستيم اما همه نوحه خوان  کردم اشاره خودم به من
نخواهيم شد. درست وقتی من کلمه «نهضت» را به کار بردم، آقای دکتر بنی اسدی هم همين کلمه را تلفظ
و بر خالف من که از نهضت حسينی نام بردم، او از «نهضت آزادی» سخن گفت. هنگامی  ادامه در اما کرد.
که از در سالن بيرون می رفت بار ديگر يادآوری کردم که جمله تاريخی مرحوم بازرگان در خصوص اينکه
و نه گرفتنی، بلکه آموختنی است» در سرنوشت من تأثير تعيين کننده ای داشته است  است دادنی نه «آزادی
و اکنون نيز مشغول عمل به توصيه آن بزرگوار هستيم. به خاطر ندارم دکتر بنی اسدی را به اندازه ای که در
نشست اخير شاد بود ديده باشم. به نظرم هرچه اين قواعد سريعتر در کشور توسعه می يابد او خوشحالتر

ميشود، شايد چون احساس ميکند، در عين حال، اين نهضت آزادی است که توسعه ميابد. 
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جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۳

تالطمات در جنبش کادرها
قبًال  را آن خاطرات و شد، برگزار انديشی هم کادر اجالس يکمين و چهل که خرداد چهارم يکشنبه روز از
نوشتم، تا پنجشنبه هشتم خرداد که دهمين جلسه کادر وکيالن را برگزار کرديم، جنبش کادرها تالطماتی را
و تعيين کننده بوده است: از انحالل انجمن  مهم بسيار جمعيت کم تجربه کرده است که برای اين جنبِش فعًال
و ايجاد يک انجمن ملی وکيالن به  وکيالن کادر در انشعاب تا رابرت، دستورنامه مروجان تأسيس دست در
رهبری آقای کيخسروی که يکی از برگزارکنندگان کادر وکيالن بوده است؛ از اعالم آمادگی حدود بيست
و کرمانشاه  مشهد اصفهان، وکالی کانون مديره هيأت رئيس استقبال تا انديمشک اجتماعی فعاالن از نفر
از اعالم آمادگی مديرکل پژوهش مرکز از برگزاری کارگاههای آموزش دستورنامه رابرت در اين شهرها؛ 
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی برای برگزاری کارگاه برای دبيران کميسيونهای مجلس شورای اسالمی 
تا اظهار عالقه دبيرکميسيون اقتصادی دولت برای معرفی اين قواعد به دبيران ساير کميسيونهای دولت. در 
روزنامه خاطرات امشب، سعی کنم ضمن ثبت مشروح اين رويدادها، عوامل بروز هر يک از اين رويدادها را 
و توضيح دهم که چطور اثرات مثبت يا منفی هر يک از اين رويدادها را بر آينده جنبش کادرها  کنم بررسی

ارزيابی ميکنم و چگونه ميکوشم تهديدها را به فرصت بدل کنم و چطور وظايفم را انجام ميدهم.

انحالل کادر معلمان
و بر خالف عالقة قلبی خودم به اين نتيجه رسيدم که ادامه کارگاه آموزش دستورنامه رابرت  پيش مدتها از
برای معلمان ديگر به مصحلت نيست. به نطرم علت اصلی نيز روابط قدرتی است که از پيش بين اعضای
به  بر قدرت را  مبتنی  تا روابط  افراد خواسته ميشود  اين  از  سازمان معلمان شکل گرفته است، در حاليکه 
و بايد با ارايه شواهدی محکم درستی آن را به  است کلی خيلی حکم اين دهند. تغيير حقوق بر مبتنی روابط
- به کادرها جنبش که ميدهد نشان باشد درست تحليلی چنين که صورتی در چون دهم. نشان خوانندگان
- با چه دشورايهايی مواجه بدهد تغيير را موجود سازمانهای و انجمنها در قدرت ساختار بخواهد اگر ويژه

خواهد شد.

به نظر ميرسد بين اعضای هيأت مديره سازمان معلمان، که البته هيچ وقت مشخص نشد که دقيقًا چه کسانی 
و بر اساس همين شناخت  است گرفته شکل يکديگر از درازمدت شناخت اساس بر روابط نوعی هستند،
و مسؤليت در ميان آنها به وجود آمده است. به عنوان مثال، خانم جوانی وظيفه و کار تقسيم نوعی که است
و به دعوت خانم نقيئی به کارگاه آموزش دستورنامه رابرت برای معلمان اخير ماه چند طی که دشتی نام به
و در حال حاضر بيشتر مسؤليت کرد شرکت هم معلمان سازمان مديره هيأت نشستهای در مرور به پيوست،
پذيرايی از اعضا را او بر عهده گرفته است. بر عکس، خانم ديگری به نام جوانمردی که در نشستهای کارگاه
و هيأت مديره شرکت ميکرد مدتهاست که در هيچکدام از اين دو نشست شکت نميکند. در عين حال، برخی 
از اعضای هيأت مديره سازمان معلمان، عضو هيأت مديره يک شکت سرمايه گذاری هم هستند که متعلق
و در امر ساختمان سازی سرمايه گذارهای کالن انجام داده است. بنا بر اين، شما با گروهی  است معلمان به
و غيرحقوقی شکل گرفته هيأتی کامًال صورت به و است قديمی آنها بين رابطه که هستيد طرف معلمان از
است. گرچه اين روابط ناروشن است اما با مالحظات بسيار پيچيده تک تک افراد سعی ميکنند خودشان را
و  هستند عاطفی تبادل حال در مستمر صورت به خاطر همين به نشوند حذف گروه از و کنند حفظ گروه در
و نوازش نثار هم ميکنند. تعدادی از همين افراد از پارسال در کارگاه آموزش دستورنامه رابرت عاطفه مدام
و بعد از آشنايی نسبی با اين قواعد سعی کردند تا اين قواعد را هم در هيأت مديره سازمان کردند شرکت
و بديهی است که ساير اعضا فکر بياندازند جا گذرای سرمايه تعاونی شرکت مديره هيأت در هم و معلمان
نتيجه و در  مياندازند جا را خودشان خط اکثريت موافقت بدون دارند رابرت دستورنامه طرفداران کردند

دست به مقاومت زدند.

مبارزه برای رهبری در گروه 
و غيرشفاف برای اعمال رهبری در هيأت مديره سازمان معلمان، در حلقه کوچکتری  مستمر مبارزات بر عالوه
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از آنان که به پيشنهاد خانم نقيئی در کارگاه شرکت کردند نيز اين چالش زير پوستی جريان دارد. چون اين 
حلقه هم تالش ميکند به عنوان يک فراکسيون در هيأت مديره برتری خودش را حفظ کند. در اين حلقه نيز 
و هرگاه اقتدار  دارد جريان ای پيچيده چالش مرد، و هاشمی آقايان دست غيررسمی صورت به آن رهبری که
و دشتی مثل خانمهايی ديگر سوی از ميشود. مواجه آنان واکنش با ميرود سؤال زير گروه در نفر دو اين
و تثبيت موقعيت خودشان در اين حفظ گروه در را معلمان سازمان مديره هيأت در خودشان اقتدار نيز نقئی
و هاشمی را بپذيرند تا اين دو مرد با نفوذ نيز از آنان در هيأت مديره مرد رهبری ميکوشند و ميدانند حلقه
مردساالر سازمان معلمان حمايت کنند. وجود همين مناسباتی که از سالها قبل در ميان اين گروه از اعضای
و آزاد  مستقل افراد عنوان به بتوانند معلمان کارگاه اعضای که شد آن از مانع بود گرفته شکل معلمان کادر
و بر اساس دستورنامه رابرت برای کل گروه علنی صحن در و کنند ايجاد خود بين جديدی حقوقی روابط

تصميم گرفته شود.

کمک متقابل زنان و مردان برای حفظ برتری در هيأت مديره سازمان معلمان
و بر اساس مناسبت قدرتی که در  حلقه همين اعضای که دارد وجود زيادی موارد معلمان کارگاه تاريخ در
و همان تصميم را هم در صحن کارگاه به اجرا گرفتند تصميم کارگاه کار ادامه مورد در است، حاکم آنان ميان
و به ياد ماندنی آن تصميم به ختم کارگاه برجسته نمونه يک کردند. ميخکوب جا در را بقيه و من و گذاشتند
و برای فريب دادن من دست به يک نمايش زدند که البته حسن نيت جمعی دسته که بود دهم اجالس از بعد

داشتند اما نه بر اساس قواعد عادالنه که بر اساس روابط قدرت خودشان تصميم گرفتند.

به نظرم حتی برگزاری کارگاههای جداگانه برای تمرين اين قواعد نيز در چارچوب همين دستگاه مفهومی 
و بعدها خانم دشتی برای افرادی  رئيسی خانم و اربابی خانم و ئی نقی خانم مثل افرادی است: توضيح قابل
و آقای هاشمی شرايط يک کارگاه را ايجاد کردند تا اين دو بتوانند مهارتهای خودشان را در امر مرد آقای مثل
و بتوانند از اين طريق رهبری خودشان را در سازمان معلمان تحکيم کنند تقويت معلمان سازمان جلسات اداره
کنند. من از همان نخستين روزهايی که اين پيشنهاد مطرح شد که اين حلقه در دفتر من اما خارج از کنترل من
و معتقد بودم اگر اينان در امر آموزش  داشتم تحليلی چنين آنان انگيزههای مورد در دهند، تشکيل کارگاهی
و حفظ سيطره در هيأت مديره سازمان معلمان مطرح نباشد، در کسب و قدرت نبرد مسأله و باشند صادق
آن صورت آنان ميبايست تالش ميکردند تا تمام اعضای کارگاه معلمان آگاهی خود را ارتقاء بخشند. اما اين
و به  کردند مقاومت آنان کارگاه در شرکت برای من فروتنانه درخواستهای برابر در حتی و نکردند را کار
اصطالح سفره خودشان را از جمع جدا کردند. از همان نخستين روزها نتيجه کار قابل پيش بينی بود: آقايان
و خوشان  دهند می درس را قواعد اين دارند من از بهتر خيلی که کرد خواهند ادعا زودی به هاشمی و مرد
و حتی دانش آموزان برنامه ريزی کنند. معلمان ميان در و معلمان سازمان در قواعد اين ترويج برای ميتوانند

حسادت من يا دغدغه من؟
حتی اگر آنان بر اساس همين تحليل سفره خودشان را جدا کرده باشند، نگرانی من ناشی از چيست؟ آيا 
من واقعًا حسودی نميکنم که کسان ديگری به عنوان مربی رقيب من شوند؟ راستش تا وقتی ديگران روابط 
خودشان را با جنبش کادرها حفظ ميکنند، من بسيار خوشحال ميشوم که بتوانند به عنوان مربيان کار آمد از 
من جلو هم بزنند. اما به محض اينکه احساس ميکنم افرادی در پی جدا شدن از جريان اصلی کادرها هستند 

نگران ميشوم. علت واقعی اين نگرانی چيست؟ آيا دنبال اين نيستم که تعداد مريدان خود را زياد کنم؟ 

به اين سؤال زياد فکر کرده ام. با قاطعيت نميتوانم بگويم که از گسترش کسانی که از من دستورنامه رابرت 
و  ميبرم. لذت بيشتر ميدهم آموزش بيشتری افراد به را قواعد اين هرچه نميشوم. خوشحال ميگرند ياد را
و آموزش اين قواعد فعالتر عمل ميکنند باز هم بيشتر شاد ميشوم. در بسياری از ترويج امر در آنان هرچه
و خودشان به عنوان مربی دست به کار شوند. اما وقتی از جريان نکنند حساب من روی ام گفته آنان به موارد
اصلی جدا ميشوند، واقعًا ناراحت ميشوم. اما نه به اين دليل که دنبال مريد می گردم. بلکه تحقق چشم انداز
و حتی منطقه در ذهنم ترسيم کرده ام، همکاری تمام اين افراد در يک شبکه  ايران برای که عميقی اصالحات
کامًال ضروری است. در نتيجه، جدا شدن سفره اين انجمنهای در دست تأسيس از جريان اصلی ملی بزرگ
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و همين است آنچه که نگرانم ميکند. اما، به نظرم بهتر است  کند تضعيف را جنبش اين ميتواند کادرها جنبش
و بايد تابع نظر اکثريت است ممنوع خوانی نيت کنيم: استناد پارلمان عرفی قانون قواعد به هم زمينه اين در
و ضمن حفظ حقوق پارلمانی روشن، قواعد و پيشنهادها طرح با که هستم اين دنبال خاطر همين به شد.
و داوطلبان در حنبش کادرها باقی بمانند آگاهی با افراد که کنيم تعريف سازوکارهايی کادرها جنبش اعضای

و نه تحت فشار و تحريم.

حق مشروع رهبری
و  است مشروع حق يک اين دستيابند. گروه رهبری به دارند دوست طبيعی طور به اعضا از برخی نظرم به
و از آنان دهيم ارتقاء آنان در را رهبری پيچده مهارتهای و کنيم شناسايی را افراد اين که ماست وظيفه اتفاقًا
و پاک دامن تربيت کنيم. به همين خاطر دنبال اين هستم که به محض آماده قانون پيرو و توانمند رهبرانی
و يک دوره يکسال از بيش هم رياست سمت و شود انتخاب گروه يک برای دائمی رئيس شرايط شدن
نباشد. به عالوه، اعضای انجمنهای در دست تأسيس را تشويق ميکنم تا خودشان گروهايی را سازمان دهند
و  هاشمی آقای مورد در را سياست همين بيش و کم بگيرند. عهده بر را آن اعضای آموزش و راهبری و
آقای مرد دنبال کردم. اما احساسم اين بود که اين افراد به عنوان برگزار کنندگان کارگاه به وظايف خود عمل
نميکنند. به همين خاطر سه شنبه يکی دو هفته پيش بود که طی نشستی با آنان اين درخواست را مطرح کردم 
و هماهنگی گروه  حمايت و حديت گروه در پارلمانی قواعد مروجان تأسيس دست در انجمن موفقيت که
و اگر گروه تمايلی به ايجاد اين انجمن ندارد بهتر است آن را منحل کنيم. در آنجا دو است کننده برگزار
فعًال وسط را گرفت. آقای هاشمی نظرش اين معمول طبق هم ئی نقی خانم و شد ابراز خالف و موافق نظر
احتماًال به اين دليل نميکند. احساس انجمن اين برای ضرورتی ديگر دارند که گرفتاريهايی دليل به که بود
و خودش ميتوانند تواناييهای خودش را ارتقاء دهد. اعضای اصلی دارد قواعد اين ترويج برای انجمنهايی که
- نيازی به انجمن مروجان قواعد پارلمانی حق به - نتيجه در و هستند هم او کارگاه عضو که هم کارگاه
و انحالل اين انجمن را حيف ميدانست. خانم نقی ئی هم گاهی بود مخالف نظر اين با مرد آقای اما نيست.
و هم روش آموزش من دانست، می قواعد اين مربی نه و کتاب مترجم را من هم نعل. به گاهی و زد ميخ به
و هم با تعطيل شدن اين انجمن، بدون بررسی دقيق موانع رشد آن مخالفت ميکرد. به دانست نمی درست را
هر حال، جلسه سه شنبه بدون هيچ نتيجه مشخصی خاتمه يافت. اما هيچ کس با طرح پيشنهاد انحالل انجمن
مخالفتی نکرد. ظاهرًا ارزيابی مرد اين بود که اکثريت دو سوم به انحالل انحمن رأی نخواهند داد. با اين پيش 
و دستورکار اجالس نوزدهم اخطار خودم را مطرح کردم. متن دستورکار آن  فراخوان در من که بود زمينه

اجالس را عينًا نقل می کنم:

دستوركار نوزدهمين اجالس عادي 
انجمن مروجان قواعد پارلماني
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳

۱۶ چهارشنبه ۷  پارلماني رأس ساعت قواعد  تأسيس مروجان  انجمن در شرف  نوزدهمين اجالس عادي 
خرداد ماه ۱۳۹۳ در محل هميشگي دعوت به دستور خواهد شد. دفتر كادرها افتخار دارد دقايقي زودتر از 

ساعت مقرر ميزبان شما باشد. 

دستوركار:
۱. قرائت و تصويب صورتجلسه نشست قبلي
۲. استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضا
۳. كار ناتمام (ادامه بررسي ماده ۳ آئين نامه)

۴. كار جديد

اخطار قبلي
مي دهد كه در اجالس آتي پيشنهاد انحالل گروه را مطرح خواهد ساخت.  قبلي اخطار موقت دبير ضمن، در
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و در صورت تصويب اين پيشنهاد،  بود خواهد مأخوذه آراء سوم دو مثبت رأي مستلزم پيشنهاد اين تصويب
مي شود دعوت خواهند شد. در صورتی که اين برگزار كادرها دفتر در كه ديگري كارگاههاي به گروه اعضاي
پيشنهاد تصويب نشود، داود حسينی تقاضای معذوريت از انجام وظيفه با شرايط فعلی را مطرح خواهد کرد.

با احترام شايسته
داود حسيني 

و بسياری از اعضا با توجه به تعطليات تابستانی مدارس به سفر رفته بودند.  بود تعطيل گذشته سهشنبه البته،
اما انتظار داشتم دست کم يکی دو نفر در جلسه حضور يابند. اما هيچ يک از معلمان در اين جلسه شرکت
و به اعضای ارسال کنم:  تصويب را زير صورتجلسه گرفتم تصميم بکنم؟ بايد چه که کردم فکر مدتی نکردند.

صورتجلسه نوزدهمين اجالس كارگاه معلمان
چهارشبنه ۷ خرداد ۱۳۹۳

حضور  با و ظهر از بعد ۴ ساعت رأس ۱۳۹۳ ماه خرداد ۷ چهارشنبه روز معلمان كادر عادی اجالس نوزدهمين
در هر حاضران تعداد مجمع، نصاب كه آنجا از و شد دستور به دعوت هميشگی محل در دبيرموقت و رئيس

است. قانونی مصوباتش است، زمان

در ابتدا، صورتجلسه اجالس قبل قرائت و بدون تصحيح به تصويب رسيد.

در ادامه کار، داود حسينی پيشنهاد خود مبنی بر انحالل انجمن در دست تأسيس مروجان قواعد پارلمانی را 
مطرح کرد که بدون مخالف به تصويب رسيد. 

و اعضای آن در صورت  کرد نخواهد برگزار مجمعی ديگر پارلمانی قواعد مروجان انجمن ترتيب، اين به
و تأسيس انجمن رابرت دستورنامه آموزش برای کادرها دفتر در که ديگری کارگاههای در توانند می تمايل

های پروفشنال تشکيل می شوند و خواهند شد شرکت کنند.

با احترام
دبيرموقت داود حسينی 
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳

اين متن را با نامه زير برای اعضای کادر معلمان ارسال کردم: 

اعضای محترم انجمن در دست تأسيس مروجان قواعد پارلمانی

با احترام

صورتجلسه نوزدهمين اجالس عادی اين انجمن که رأس ساعت ۴ بعد از ظهر روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه 
۱۳۹۳ در محل هميشگی دعوت به دستور شد به پيوست تقديم می شود.

طبق اخطار قبلی، در اين نشست پينشهاد داود حسينی مبنی بر انحالل اين انجمن مطرح وبدون مخالف به 
تصويب رسيد.

و اين  است قانونی مجمع اين مصوبات است، بوده حاضر افراد تعداد انجمن اين مجامع در نصاب که آنجا از
انجمن ديگر مجمعی برگزار نخواهد کرد.
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ادامه  برای توانند می تمايل صورت در عالقمند اعضای است شده قيد پيوست صورتجلسه در که همانطور
و شده تشکيل کاددرها دفتر در که کارگاههايی در پروفشنال انجمنهای تأسيس و رابرت دستورنامه فراگيری

خواهد شد شرکت کنند.

با احترام
دبير موقت. داود حسينی

به اين ترتيب، سومين کارگاهی که برای آموزش دستورنامه رابرت به راه افتاده بود، به اين ترتيب خاتمه 
- هميشه به همسرش دروغ  خودش قول به - که جوانی زن دشتی، خانم جز کنون تا اينکه، جالب و يافت.
و به همين خاطر از حضورش در کارگاه جدًا ناراحت بودم، هيچيک از اعضای کادر معلمان هيچ ميگويد،

واکنشی نشان نداده است. واکنش خانم دشتی هم جالب است:

سالم و سپاس
از زحمات شما دبير موقت در اين نوزده جلسه قدردانی ميکنم

با احترام 
دشتی

قبًال کمترين لقبی که نثار بنده ميکرد «استاد» بود و حاال «دبير موقت»!

خط مشی آينده
تصميم جدی است که از هيچيک از اعضای کادرها رنجيده خاطر نشوم. حقوق همه را برای اخذ تصميم به 
و محترم است که  قانونی درست، وقتی تصميمهايشان که کنم تأکيد هميشه و جا همه اما بشناسم. رسميت
و عاقالن مورد توافق باشد. با توجه به همان قواعد که اتفاقًا در کارگاه عادالنه و منصفانه قواعد چارچوب در
آموزش هم داده شده بود، تصميم من در انحالل کارگاه قانونی بود. ادامه کارگاه غيرممکن شده بود. من به
و به  بزنم مشکالت شناسی آسيب به دست کارگاه هر از بعد ام کوشيده نوشتهها اين طول در و خودم سهم
طور مستمر کارم را ارتقا دهم. به همين خاطر، از تجربه کارگاه معلمان نيز نکات بسيار زيادی آموختيم که در
و تمام  ندارم آنان از يک هيچ از دلخوری ترين کم هم حاال همين داديم. قرار استفاده مورد آتی کارگاههای
سعی خودم را خواهم کرد که اگر به اين قواعد عالقه داشتند از هيچ کوششی برای کمک به آنان دريغ نورزم.
و نيز برای تشکيل کنوانسيون دعوت خواهم کرد. البته  پروفشنال بورد در دعوت برای هاشمی آقای از حتی

طی شرايطی که هنوز آنها را مدون نکرده ام.

حضور زن قدرتمند
درست بعد از ارسال همين اسناد بود که آقای آزادگان زنگ زد. او در کارگاه شرکت نکرده بود. اما از انحالل 
و جالب اينکه در اين مورد هيچ حرفی نزد. ظاهرًا او بهتر از ديگران ميدانست که رفتار خانم  داشت خبر آن
و آزار دهنده بود. کنجکاو بودم که بار اهانت اندازه چه تا قبلی اجالس در هاشمی آقای و دشتی و ئی نقی
برای چه زنگ زده است. برايم توضيح داد که خانم مياندشتی ميخواهد ساعت ده روز يکشنبه آينده در دفتر
و از من ميپرسيد که اجازه ميدهم يا نه؟ پاسخ من البته  کنند برگزار نشستی دوستانش از نفر چند با کادرها

مثبت بود اما آقای آزادگان تأکيد کرد که به خانم دشتی خواهد گفت تا خودش هم با من تماس بگيرد.

خانم مياندشتی همان خانم قدرتمندی است که در پی گفتگو با آقای دکتر نجفی رئيس سازمان وقت ميراث 
فرهنگی تصميم گرفته بود که انجمن دوستداران ميراث فرهنگی را با عضويت تعدادی از معلمان تشکيل 
و با رياست من برگزار کرد. اما با کتار رفتن نجفی از سازمان  کادرها دفتر در را نشستها آن جلسه چند و دهد
و ديگر نشستی برگزار نشد. وقتی چند رفت کنار هم او طرح جديد رئيس شدن جايگزين و فرهنگی ميراث
روز قبل خود خانم دشتی تلفن زد تا در مورد روز يکشنبه صحبت کند از او در مورد انجمن دوستداران
و گفتم اگر آقايان واقعًا دوستدار ميراث فرهنگی بودند که ميتوانستند انجمن خودشان  پرسيدم فرهنگی ميراث
و هم تمام معلمانی که در آن نشستهای آن انجمن شرکت مياندشتی خانم هم و من هم اما کنند. ايجاد را
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و امکانات در اختيار آن نگذارد  پول و نکند حمايت انجمنی چنين از سازمان رئيس اگر ميدانستند بودند کرده
دوستداران ميراث فرهنگی يک قدم هم بر نخواهند داشت. در هر حال، قرار است خانم مياندشتی روز يکشنبه
آينده همراه با تعدادی از دوستانش در دفتر کادرها نشست برگزار کند. تصميم دارم به آقای آزادگان بگويم 
و نشستهای مشابه به شکل گيری کارگاهی زير نظر دفتر کادرها منجر نشود دليلی برای  نشستها اين اگر که
و نه در قبال اين جور فعاليتهای رانتی احساس تکليف می ميخواهم پول نه ندارم. آنها برگزاری مجوز دادن

کنم. اينها مقدماتی است تا باند قدرت سازمان معلمان را هم به مرور از خودم دور کنم.

کادر دوستان: در مسير پيشرفت
و آقای  شد دستور به دعوت ساعت رأس دوستان کارگاه نشد، تشکيل البته که معلمان کارگاه از بعد درست

نصيری اقدم دبيرکميسيون اقتصادی دولت که قرار بود نيم ساعتی ديرتر بيايد رأس ساعت آمد.

به نظرم، غير از آقای خندان که تمام وقت در خدمت جنبش کادرهاست، آقای حالج تا اينجا به عنوان بهترين 
و عالقه بی شائبه اش به من اسباب تعجب خود  قواعد اين به او اشتياق است. شده ظاهر دوستان کادر عضو
و گروه عالقمندی معرفی ميکند. در اجالس فرد هر به را قواعد اين ای العاده فوق اشتياق با است. شده من
با برگزاری کارگاه برای کارکنان مرکز و او هم  کرده صحبت مجل پوهش مديرکل با که داد خبر گذشته
پژوهشها يا دبيران کميسيونهای مجلس موافقت کرده است اما ظاهرًا نامه تقديمی حالج که شامل توصيف
و قرار شده است که اقدامهای اداری ادامه يابد تا  است شده گم بود، آن برگزاری پيشنهاد ارايه و کارگاه اين

سرانجام کارگاه برگزار شود.

نخستين مدرسه 
و معلمان مدرسه فرزندش تشريح  مربيان و مسؤالن برای را قواعد اين که داد توضيح ادامه در حالج آقای
و برای آموزش اين کنم معرفی مدرسه آن مربيان به را قواعد اين من که است ساخته مجاب را آنان و کرده
و به ذهنم رسيد که همان معلمان کردم استقبال من کنيم. ريزی برنامه مدرسه آن آموزان دانش به قواعد
دهند. اين مدرسه در تشکيل را آموزان دانش به رابرت دستورنامه آموزگاران انجمن مرکزی هسته ميتوانند
و مربيان آن دانش آموزان را با مسائل مختلف اجتماعی دارد قرار هرمزمان پور خيابان در قدس شهرک ميدان

آشنا ميکنند.

استقبال دبيرکميسيون اقتصادی دولت
اقدم رسيد گفت که در حال حاضر فقط  آقای نصيری  به  فعاليتهای ترويجی  از  ارايه گزارش  وقتی نوبت 
و هنوز فعاليت ترويج را شروع نکرده است. من به او گفتم سعی  است خوانده را شده تدريس قواعد گزارش
کند تا اين قواعد را به دبيران ساير کميسيونهای دولت معرفی کند. جواب جالبی داد: حتمًا اين کار را خواهم
فعًال دنبال اين هستم که خودم تا حدودی با اين قواعد آشنا شوم تا بتوانم خوب آن ها را معرفی  اما کرد.
و با وجود او در کادرهاست باهوشترين و ترين جدی از يکی اقدم نصيری که است اين من ارزيابی کنم.
هيأت دولت، اين قواعد حتمًا در دولت ترويج خوهد شد. نقش او در دولت درست مثل نقش عبدالحسينی

در شورای شهر تهران و نقش حالج در مجلس شورای اسالمی است. 

گزارش خندان از نشست اهواز و انديمشک
وقتی نوبت به گزارش آقای خندان رسيد از او خواهش کردم که ماجرا را به صورت کامل گزارش کند تا 
و کامل اما خالصه ای ارايه داد. او  جامع گزارش و گذاشت تمام سنگ هم او و نباشد من توضيح به نيازی
در گزارش خود اشاره کرد که حدود سی نفر از ان.جی.اوهای مختلف اهواز در اين نشست شرکت کردند.
و قرار است که دست کم پنج کارگاه شش ساعته ديگر نيز برگزار شود. حدود  است بوده خوب خيلی استقبال
بيست نفر هم در انديمشک اظهار عالقه کرده اند که در کارگاه ديگری که در شهر آنان برگزار خواهد شد
شرکت کنند. آقای خندان در ادامه توضيح داد که نکات مهمی در اين کارگاه برگزار شد. اعضا بسيار فعال 
و هم تراز مردها داشتند. او به خصوص تأکيد کرد که در اين کارگاه در  چشمگير حضور نيز خانمها و بودند
و داود حسينی توضيحهای خوبی ارايه داد. شد سؤال هم قواعد اين جايگاه و نقش و شرعی مسائل مورد
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آقای خندان بعدًا پيشنهاد کرد تا من همان نکاتی را که در مورد جنبههای شرعی قضيه در اهواز دادم برای 
و من هم چند دقيقه ای همان مسائل را دوباره مطرح کردم  شد تصويب پيشنهاد اين کنم. تشريح هم دوستان

که به خصوص مورد توجه آقای نصيری اقدم قرار گرفت که يک حزب الهی پر و پا قرص است.

نقش شارع و جايگاه رابرت
در اهواز جوانی که او را دکتر صدا ميزدند با ذکر خاطره ای از مخالفت يک آيت اله العظمی با رأی گيری 
تعدادی از مسؤالن مملکتی گفت: در کشوری که همه چيز آن را شارع تعيين کرده است چه جايی برای اين 
قواعد؟ من هم توضيح دادم که اگر روحانيون معظم جايی به عنوان منطقه الفراغ برای مردم قائل باشند، در 
آنجا است که اين قواعد به درد مردم می خورد. بعد مجلس خبرگان را مثال زدم که بالخره دور هم جمع 
شده اند تا در مورد مسائلی با حق رأی مساوی تصميم بگيرند. در اين صورت اين قواعد به درد مجلس 

خبرگان هم خواهد خورد. 

وقتی همين نکات را بنا به پيشنهاد آقای خندان داشتم برای کادر دوستان بازتشريح می کردم به وضعيت 
و اعظم  اعلم مرجع ميتوانند قواعد همين طبق هم تقليد مراجع گفتم: و کردم اشاره هم اسالم در مرجعيت
و حکم شرعی انتخاب استدالل مبنای بر بايد اعلم مرجع يا صورت، آن در کنند. انتخاب خودشان ميان از
شود، که در آن صورت نبايد کار به جاهايی بکشد که بريزند خانه مراجع را روی سرشان خراب کنند. از بعد
از انقالب اسالمی چنان حرمت مراجع مورد اهانت قرار گرفت که قبل از آن حتی تصورش هم ممکن نبود. 
و من سالهاست که دنبال معرفی اين قواعد به  ميخورد. هم قم علميه حوزه درد به قواعد اين خاطر همين به
و شما هم به خاطر داشته باشيد که برای احيای حرمت مراجع الزم است اين هستم قم در نفوذ با روحانيون
قواعد را به آنان ياد داد تا روند انتخاب مرجع اعلم از حالت خاله زنک بازی خارج شود. بعد به برخی از
و عقلی هستند. اين نکات به ويژه برای  منطقی چقدر که کردم اشاره اسقفها توسط پاپ انتخاب بر ناظر قواعد

آقای حالج و نصيری اقدم بسيار جاب بود.

جذب آقای سريع القلم؟
من از نوشتههای آقای سريع القلم خوشم ميآمد. اما بعد از آشنايی با قواعد دستورنامه رابرت احساس می کنم 
و چقدر خوب است که افرادی مثل او با اين قواعد آشنا شوند. خوشبختانه پنج شنبه  ميزند درجا دارد او که
و حالج نيز در سخنرانی او شرکت کردند تا او را سيدی آقايان و است داشته سخنرانی جايی در گذشته هفته
با قواعد دستورنامه رابرت آشنا کنند. طبق گزارش آقای سيدی، هرچه صبر می کنند تا بعد از خاتمه سخنرانی
با سريع القلم مالقات کنند امکانش فراهم نمی شود. به همين خاطر، آقای حالج يک نسخه از جزوه ۸ صفحه 
ای را الی کارهای آقای سريع القلم قرار ميدهد. بعد خود آقای حالج توضح داد که همان نامه ای را هم که 

برای مديرکل دفتر پژوهشهای مجلس نوشته - با کمی تغيير برای آقای سريع القلم نيز ارسال کرده است. 

گزارش من: توسعه کيفی درونی
وقتی نوبت به من رسيد تا گزارش فعاليتهای ترويجی خود را ارايه کنم گفتم که با توجه به توضيحهای آقای 
خندان فعاليت ترويجی بيرونی ديگری نداشته ام. اما اگر جمع اجازه بدهند از رشد کيفی که در کارگاهها به 
و بعد گزارش خودم را با تأکيد بر اين واقعيت شروع کردم که موفق يک فرد  بدهم. گزارشی است آمده دست
و اگر يک فرد يا يک سازمان از دورن رشد کند در بيرون هم رشد خواهد دارد درونی عامل سازمان، يک يا
کرد. به همين خاطر، به نظر من، اگر ما شاهد رشدی در خارج از کارگاه های هستيم، علتش اين است که
و نحوه عرضه کردن آن ها را تکامل می دهيم. بعد آخرين مرحله  قواعد اين از را خود درک داريم روز هر
و تحليل تجربه همين کادرهاست به جمع ارايه دادم: تشبيه کارگاهها تجزيه از ناشی که را خودم فکری تکامل
و تشبيه رئيس جلسه به نوحه خوان. بعد مقايسه اين دو به منظور کشف قانونمنديهای زنی سينه هيأتهای به

ناظر بر روند توسعه نوحه خوانها در کشور.

يک گام جديد
البته، هنگامی که نوحه خوانی را با جلسه گردنی مقايسه می کردم به يک نکته جامعه شناختی نيز که تازه 
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به آن پی برده بودم اشاره کردم که مورد توجه آقايان قرار گرفت: مقايسه هيأتهای سينه زنی قديم با جديد. 
معموًال افرادی بودند که دستشان به  شهرها در چه و روستاها در چه قديم زنی سينه هيأتهای برگزارکنندگان
و تمام هزينهای راه اندازی يک هيأت را بريزند آب به برنج من چهل سی توانستند می و رسيد می دهنشان
و هستند بزرگ گروه يک آن برگزارکنندگان که ميگيرد شکل هيأتهايی االن متوسط، طبقه رشد با اما کنند. تقبل
و در اينجاست کنند گيری تصميم مشاع و گروهی صورت به هيأت مديريتی سياستهای مورد در بايد نتيجه در

که هيأتهای سينه زنی ما هم در آينده به اين قواعد نياز خواهند داشت.

اصل ممنوعيت دروغ گويی پيش شرکت کد اتيکز
و من در مورد  شد کشيده هم بيزينس با آن تفاوت و پروفشن به صحبت موضوع دوستان کادر نشست در
کد اتيکز هم صحبت کردم. اما نکته قابل تأمل اين بود که توانستيم به طور بسيار دقيق برای حاضران استدالل
و از روی عادت دروغ ميگويند، هر نوع بحث در  ناآگاهانه و خودکار صورت به ملتی وقتی تا چرا که کنم
و به همين دليل است که شود می معنا بی اخالقی هنجارهای و قواعد خلق برای تالشی هر يا اتيکز کد مورد
و رفتارهای غيراخالقی هستيم. فساد شاهد اندازه اين تا دينی تبليغات همه اين رغم به ايران مثل کشوری در
محور استدالل من اين بود که ضرورت تفکر اخالقی هنگامی بروز می يابد که انسانها در موقعيت اخالقی
و مجبور باشند بين دو اصل اخالقی يکی را فدای ديگری کنند يا بر اساس يک  بگيرند قرار پارادوکسيکال
و مبتنی بر ارزيابی اصول مختلف تصميم بگيرند. اما تا وقتی مردم ايران، به جای اين کار جانبی همه ارزيابی
و کنند می پاک مسأله صورت واقع در ميگويند، دروغ و کنند می انتخاب را حل راه ترين ساده دشوار، بسيار
در نتيجه هيچگاه از نظر اخالقی رشد نمی کنند. اين تحليل که با مثالهای ملموسی همراه شد روی مخاطبان

تأثيرات تکان دهنده ای داشت و زمينه را برای تدوين کد اتيکز به عنوان دومين فعاليت گروه فراهم کرد. 

انتخاب خزانه دار يا شهردار
برنامه راهبردی با افق سی ساله

و هر فرد مبلغی هم به صورت  کند انتخاب دار خزانه يک گروه که کرد پيشنهاد خندان آقای جلسه ادامه در
ماهانه پرداخت کند تا هزينههای گروه تأمين شود. اما آقای حالج با طرح پيشنهاد تعويق مشخص که رأی
و اکثريت رأی داد که در هر جلسه يکی از اعضا  کنيم گيری رأی شهردار مورد در اول که داد پيشنهاد آورد
به ترتيب حروف الفبای نام خانوداگی وظايف پذيرايی از گروه را بر عهده بگيرد. انتخاب خزانه دار هم به
جلسه بعد موکول شد. آقای حالج سؤالهای جالبی در مورد فعاليتهای آتی گروه داشت که در فاصله تنفس 
۳۰ ساله برای آموزش  افق با و تدوين يک برنامه راهبردی اتيکز کد که گفتم من کرديم. صحبت آنها مورد در

اين قواعد به مردم جزو کارهای آتی ما خواهد بود و فکر ميکنم با استقبال همه مواجه شد.

ابتکاری مؤثر در کادر وکيالن
و هنگامی که مؤسسه اخالق پزشکی ايرانيان را  است پروفشن يک وکالت که بودم دريافته قبل سالها از من
و حتی از کسانی برای اين کار دعوت بوديم هم وکال برای مشابه ای مؤسسه تأسيس پی در کرديم تأسيس
پارلمانی هر نوع بحثی در خصوص بنياديتر عرف  اما بعدها که دريافتم بدون قواعد  هم به عمل آورديم. 
بازسازی پروفشنهای از شبه پروفشنهای دولتی بی معنا خواهد بود، پيگيری آن را رها کردم. اما هفته پيش بود 
که احساس کردم بار ديگر بايد مطالعات خودم را در مورد وضعيت اين پروفشن در کشورهای توسعه يافته 
و کد اتيکز آنان را يافتم. خوب،  کردم مراجعه آمريکا وکالی کانون سايت وب به خاطر همين به و کنم دنبال
و می توان سالها اين تجربههای مورد مطالعه قرار داد تجربههاست بهترين از ای گنجينه آمريکا وکالی کانون
و اين درسها را در اختيار وکالی ايرانی گذاشت. اما به ذهنم رسيد به آئيننامة کانون وکالی آمريکا نگاهی

بياندازم و ببينم مرجع پارلمانی دارند و اگر دارند کدام کتاب را به عنوان مرجع پارلمانی انتخاب کرده اند.

دستورنامه رابرت ويرايش دهم
۴۲ آن با عنوان «مرجع  وقتی آئين نامه کانون وکالی آمريکا را مرور کردم دريافتم که در ماده بند ۶ ماده
به عنوان  - يعنی همان کتابی را که ما داريم درس می دهيم  را رابرت دستورنامه دهم ويرايش پارلمان»،
مرجع پارلمانی خود انتخاب کرده است. در همين ماده ميگويد: ويرايش دهم دستورنامه رابرت بر وضعيتهای
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پارلمانی کاخ نمايندگان، در صورتی که اساسنامه، آئين نامه، يا اين قواعد رويه ای آنها را پوشش نداده باشند 
حاکم خواهد بود، مگر آنکه کاخ به نحوی ديگری تصميم بگيرد. 

آنی دريافتم وجود اين ماده در آئيننامه کانون وکالی آمريکا نقش بسيار تعيين کننده ای در ترويج دستورنامه 
رابرت در ميان وکيالن ايرانی خواهد داشت. به همين دليل تصميم گرفتم در نشست روز پنجشنبه يک نسخه 
۴۷ آئيننامه کانون وکالی آمريکا را در اختيار اعضای کادر وکال قرار بدهم. البته، به ذهنم رسيد که  از صفحه
و به همين منظور به وب سايت کانون وکالی نيويورک رفتم  کنم بررسی هم را ايالتی کانونهای از ديگر يکی
ب از بخش ۴ آئيننامه کانون وکالی نيويورک هم به دستورنامه رابرت اشاره شده بود. در نتيجه بند در اتفاقًا و
و در اول کارگاه وکيالن بين حاضران توزيع کردم گرفتم کپی هم نيويورک وکالی کانون آئيننامه ۳۳ از صفحه
و قضيه را هم برايشان توضيح دادم. اطمينان دارم که تکثير اين سند در ميان اين گروه از وکال تأثيری تشديد 

کننده در بسط دستورنامه رابرت در ميان وکالی ايرانی خواهد داشت.

استماع گزارش فعاليتهای ترويجی وکال
در جريان گزارش فعاليتهای ترويجی، دست کيخسروی از همه پر تر بود: او در کنگره وکال در مشهد شرکت 
و اهميت رعايت آن را برای رئسيان  رابرت دستورنامه تا بود گذاشته او اختيار در عالی فرصتی اين و بود کرده
و تمام آنان نيز از آموزش اين قواعد دهد توضيح کرمانشاه حتی و اصفهان مشهد، وکالی کانون مديره هيأت
استقبال کرده بودند. همچنين از فردی به نام دولت شاهی خبر داد که مشغول راه اندازی يک گروه ديگر
و او هم از اين قواعد استقبال کرده است. کيخسروی به من گفت که ايميلهای اين افراد را در اختيار من  است
و ايميل نکرد وفا خودش قول به او معمول طبق البته، کنم. ارسال آنان برای را اسناد من تا گذاشت خواهد
و من هم ياد گرفته ام که اين طوری دنيال افراد ندوم. اگر خيلی جدی شود خودشان به نداد من به را آنان

سراغ من خواهند آمد و اگر آنان به سراغ من نيايند معنايش اين است که هنوز تشنه نيستند.

انشعاب زودهنگام
در جريان همين گزارشها بود که با خبر شديم حدود شش نفر از اعضای کادر وکيالن در کانون وکال دور 
و آقای داودی پيشنهاد داده است که طبق دستورنامه رابرت انجمن ملی وکال را تأسيس  اند شده جمع هم
و خانم علم قوشه خانم توسلی، حامد اويس آقای مثل افرادی لندهای و غر از منظور که فهميدم تازه کنند.
و از اين قبيل چه بوده است. وقتی يواشکی» «انجمنهای يا نکردند» خبر را «ما اينکه از قبلی اجالس در
و آقای کيخسروی سعی کرد توضيح دهد که کرد اعتراض هم باز قوشه خانم شد، داده اقدام اين گزارش
اين انجمن اتفاقًا در پی توصيه من انجام شده است. اما من بالفاصله توضيح دادم منظور هرگز اين نبوده که
و به اين شکل شما سفره خودتان را ازاين گروه جدا کنيد. حرف من تأثير شديدی روی  گروه اين از خارج
آقای کيخسروی گذاشت. او سعی کرد توضيح دهد که هدف آنان جدا شدن از جمع يا تشکيل يک انجمن
و هرکس که تمايل داشته باشد می تواند در آن شرکت کند. اما پيدا بود که افرادی مثل  است نبوده مخفييانه
و من هم ضمن تأکيد بودند ناراحت بسيار قضيه اين از بود نشده دعوت آنان از که علم خانم و قوشه خانم
و مجاب مؤثر نحو به را ماجرا غيراخالقی جنبههای نبودم قادر اما است اعضاء حق انجمنها اين ايجاد اينکه بر
و با مشارکت همه سازماندهی گروه همين در را انجمن همان که خواستم کيخسروی از اما دهم. توضيح کننده
و او هم قبول کرد. اما از روز پنچشنبه تا به حال يکی از مسائلی که به صورت جدی ذهنم را مشغول کنند

کرده است همين است: با اين انشعاب چطور بايد برخورد کرد؟

دو رويکرد متفاوت
در جريان گفتگو در صحن بود که من متوجه شدم نسبت به اين کارگاه دو رويکرد متفاوت وجود دارد: 
و منطقه  ايران بازسازی برای طوالنی تاريخی مسير يک در اول گام را قواعد اين يادگيری که من رويکرد
و رويکرد ديگری که وظيفه اين کارگاهها را فقط آموزش قواعد دستورنامه رابرت می داند. در نتيجه، ميداند
و قلمرو حيطه يا انجمن در هرکس و کنند ترک را کارگاهها بايد و ميتوانند قواعد اين آموزش از بعد افراد
و مرد هم همين رويکرد را انتخاب کرده اند. درست هاشمی آقای ظاهرًا کند. عمل قواعد اين طبق خودش
و يا حتی آقای لدنی که اين جنبش را با جنبش مدرسه سازی حسن حالج آقای و خندان آقای برعکس
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و  است شده مواجه ديگر راهی دو يک با کادرها جنبش که ميشود مشاهده ترتيب اين به کرد. مقايسه رشديه
و توضيح مطلب دارد تا بتواند راه درست را تبيين کند: آموزش اين قواعد گام اول است پردازی نظريه به نياز
و مهمتر ديگر نيز بر عهده دارند که تحقق آنها تاريخی وظايف يک آموزند می را قواعد اين که کسانی تمام و

مستلزم همکاری تمام کادرها با هم است.

و به سادگی ميتوان نتيجه گرفت که افراد در يک گروه حق دارند هر کدام از اين دو رويکرد را که  جا همين
پسنديدند انتخاب کنند. اما اگر از همان ابتدا هدف برگزارکنندگان با صراحت بر ادامه را تأکيد کند، اعضای
گروه حق نخواهند داشت خالف آن صحبت کنند. هرچند می توانند عضويت گروه را نپذيرند. اما عليه آن 

ديگر نمی توانند. اخالل کنند. 

البته، اين حق اکثريت اعضای گروه است که هدف گروه را در چارچوب قواعد ناظر بر اصالح پيشنهادها، 
و اگر اصالح هدف رأی آورد در آن صورت هدف گروه از آموزش اين قواعد به تحقق هدفهای  کند اصالح

ناشی از اين قواعد نيز ارتقا يابد.

تبين نظری موضوع
البته که اين حق قانونی افراد يک گروه است که بدون طرح هدف خود دست به تشکيل انجمنهايی بزنند. 
و غيراخالقی بودن اين رفتار را تبيين  بودن زشت بتوانم قانون و اخالق تمايز به استناد با کنم می فکر اما
و بهتر است که افراد خارج از مجمع در مورد يابد. می خاتمه قانون که شود می شروع آنجا از اخالق کنم:
و ساير اعضای مجمع را از مذاکرات احتمالی محروم نکنند بحث خودشان بين مجمع با مرتبط موضوعهای

نسازند.

راه حل ديگر
و گروه همراه  کيخسروی کار آيا است: شده مواجه سنگين بحران يک با هم وکيالن کادر که است اين واقعيت
او در تشکيل انجمن ملی وکيالن، بدون دعوت از ساير اعضای گروه از نظر دستورنامه رابرت درست است يا
و الزم است در مورد آنها بيشتر فکر  دانم نمی را سوالها اين دقيقی پاسخ هنوز حقيقتًا چه؟ اخالق نظر از نه؟
سازی رويکرد برگزارکنندگان کارگاه، يعنی رويکرد يکسان برای کم دست که است رسيده نظرم به اما کنم.
و آقای کيخسروی درخواست برگزاری يک نشست سه نفره کنم تا اين مسائل را در آن ستوده خانم خودم،
نشست بررسی کنيم و دست کم به عنوان گروه برگزار کننده به رويکرد نسبتًا مشترکی در اين زمينه برسيم.

و  است تعطيل خرداد پانزده قيام سالگرد و خمينی آقای فوت مناسبت به آينده پنجشنبه و چهارشنبه البته،
و من اميدوارم که اين تأخير تأثير مثبت در اين بحثها داشته باشد. شوند می موکول بعد هفته دو به بحثها اين

کيخسروی و اهواز
و حزب پان ايرانست هم صحبت شد. اين حزب سه کادر  کيخسروی مورد در لدنی آقای با بودم اهواز وقتی
در اهواز دارد. ديروز به کيخسروی گفتم که به دوستانش بگويد در نشست اهواز شرکت کنند. او هم قول داد

و گفت شايد خودش هم به اهواز بيايد و در کارگاه شرکت کنند. 

در مورد نشستهای يکشنبه سازمان جوانان پان ايرانيست هم صحبت شد. کيخسروی گله کرد که چرا در آن 
و پيشنهاد دارم. گفت: خوب مطرح  نظر نشستها آن اداره روش مورد در گفتم: کنی؟ نمی شرکت نشستها
و مصلحت کنم تشريح را نظرم کالشی آقای و شما بين نفره سه نشستی در ميدهم ترجيح گفتم: کردی؟ می

نميدانم در جمع در اين مورد بحث شود.

مورد  در  نظرم  اما  بود.  بايد صبور  ظاهرًا  ايرانيست  پان  جوانان  سازمان  به  رابرت  دستورنامه  ترويج  برای 
و تصويب بيانيه هايی به عنوان سندهای حزبی در مورد  تدوين است: مشخص نشستها اين برگزاری روش
و البته فعلی. پاسخ و پرسش جلسات برگزاری جای به حزب کالن برنامههای راستای در گوناگون مسائل
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و به  رابرت دستورنامه قواعد با دقيق طور به مخاطبان که شد خواهد درک خوبی به زمانی فقط پيشنهاد اين
خصوص با معانی فرهنگی و انسانی آن ها آشنا شده باشند.
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۱۱ خرداد ۱۳۹۳ يکشنبه

انتشار دوباره ايران فردا و فرصتهای فرا رو
ديروز بعد از چهارده سال توقيف، مجله ايران فردا با صاحب امتيازی حامد سحابی دوباره منتشر شد. روی 
و عکس پدرش يداهللا سحابی روی  دارد بغل در کتابی که است سحابی اهللا عزت از عکسی شماره اين جلد
و انداختم می آن مطالب به نگاهی ميشد منتشر نشريه اين هرگاه دارم خاطر به است. پوشانده را کتاب جلد
حتی گاهی برخی مطالب آن را می خواندم. اما به طور کلی مطالبش به نظرم کهنه می آمد. هفته گذشته آقای
و به همين  نوشت می را چيزی صبح تا بايد که نکرد شرکت انديشی هم کارگاه در بهانه اين به سحابی حامد
خاطر تا صبح بيدار مانده بود اما موفق به تمام کردن مطلب نشده بود. وقتی خبر انتشار مجدد ايران فردا را در
و حدس زدم شايد آن مطلب به انتشار دوره جديد نشريه مربوط  افتادم او ياد خواندم بی.بی.سی سايت وب
و حامد سحابی داشتم، آنان در اسدی بنی دکتر آقايان با که نشستهايی نخستين از ميآورم خاطر به ميشود.
شورايی شرکت ميکردند که هدفش تدارک انتشار مجدد نشريه ايران فردا بود. در جايی خواندم که سردبير
اين دوره نشريه خانم بدرالدين مفيدی است که در جريان راه اندازی حجم با او آشنا شدم. اما به مرور که 
- طوالنی شد او هم ديگر در جلسات شرکت نکرد. بدرالدين  مدنی جامعه از حمايت يا - حجم تأسيس روند
و در يک دوره نيز دبير يا سخنگوی انجمن روزنامه نگاران بود. با خواندن است دقيقی و منظم خانم مفيدی
خبر انتشار مجدد ايران فردا ذهنم به سراغ فرصتهايی رفت که به صورت بالقوه برای جنبش کادرها آماده شده
است: از يک طرف آقای سحابی با شخصيت محبوبی که دارد با گروهی از نويسندگان مطبوعات سروکار 
و به مرور دستورنامه رابرت  ترتيب اين به و کند معرفی آنان به را رابرت دستورنامه ميتواند که داشت خواهد
در انجمن روزنامه نگاران ايران معرفی خواهد شد. به عالوه، خود نشريه نيز ميتواند به معرفی اين قواعد
و فرصت او برای  کرد خواهد برابر چند را سحابی حامد آقای های مشغله نشريه اين انتشار هرچند بپردازد.

حضور در کارگاه کمتر خواهد شد.

شورای احيای انجمنهای اسالمی
که  ای  «نامه  عنوان  با  عليخانی  عليرضا  آقای  از  فردا خواندم  راديو  در وب سايت  مطلبی  ديروز همچنين 
روحانی بايد حتمًا آن را بخواند». منظورش نامه ای است که شورای احيای انجمنهای اسالمی دانشگاههای 
- خطاب به  هم با - شده تشکيل دانشگاهها از برخی در که اسالمی انجمنهای از تعدادی همراه به کشور
و چند بند از اين نامه را که به نظرش بی نياز از عنوان چند فقط نيز عليخانی آقای اند. نوشته جمهور رئيس
و کاران در دست که دريافت ميتوان نامه آن از شده نقل مطالب اساس بر است. کرده نقل است توضيحی هر
- که تا کنون دوبار برای راه اندازی کارگاه آموزش دستورنامه اسالمی انجمنهای احيای شورای اصلی اعضای
- نزد من آمده اند، سميناری را که قرار بود من هم در کتاب اين معرفی برای سميناری برگزاری يا رابرت
و به رغم طی شدن دقايق آخرين در اما اند کرده برگزار سياسی حزب يک همکاری با کنم، سخنرانی آن
و به اين ترتيب معرفی دستورنامه رابرت نيز منتفی شد. با خواندن کردند لغو را سمينار قانونی روندهای
بخشهای نقل شده از نامه شورای احيا به نظرم رسيد که ديگر نبايد اميدی به برگزاری کارگاههای آموزش
دستورنامه رابرت برای دانشجويان اين جريان را داشته باشم. ظاهرًا سرشان شلوغتر از اين است که به آينده 
فکر کنند. به عالوه، به نظرم می رسد با آزادی عبداهللا مؤمنی فرد اثرگذاری در ميان آنان يافت شده که می 
و فتق کند. به اين  رتق را مسائل سنتی روشهای به و کند سازماندهی تشکيالتی امور جريان در را آنان تواند
دو دليل نمی توان منتظر برگزاری کارگاه برای اين انجمنها ماند. به همين خاطر شايد اقدام آقای رئيسيان
برای تشويق دانشجويان ردصالحيت شده انتخابات انجمن اسالمی دانشگاه عالمه طباطبايی به يادگيری اين 

قواعد بتواند مفيد باشد. 

يک نمونه از فرصت سازی
ديروز به خاطرم رسيد طی نامه ای به آقای حالج يادآوری کنم که روش بهتر برای ترويج قواعد دستورنامه 
رابرت در دبستان پسرش اين است که تعدادی از آموزگاران آن مدرسه از طريق کارگاه با اين قواعد آشنا 
بدهند.  ياد  آموزان  دانش  به  را  قواعد  اين  دانند  می  مناسب  که  روشهايی  به  آموزگاران  آن  خود  و  شوند
درست چند دقيقه بعد از آنکه اين نامه را برای آقای حالج ايميل کردم، نامه ای به دستم رسيد که خاطب
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و برای من هم پيش فرست کرده بود. متن نامه آقای حالج را که نامه من را  بود نوشته پسرش آموزگاران به
هم در بر دارد با اين هدف نقل ميکنم که نشان دهم در موفقيت اين جنبش همين فرصت سازيهای کوچک

تا چه انداز مؤثر است: 

به نام او و با ياد همه ي آموزگارانمان

سالم بر مربيان ما و فرزندان ما

و گويي داشتيم درباره  گفت حساس خانم سركار با قبل هفته دو يكي كه ميرسانم استحضار به احترام، با
و پيشگام اين بحث در ايران صحبت مروج حسيني آقاي با آن تكميل در كه گروهي تصميمگيري روشهاي

كردم كه ايشان در كمال گشاده رويي فرمودند:

و آنان خودشان اين قواعد را به  شوند آشنا قواعد اين با آموزگار تعدادی که است اين روش بهترين
و دبستان های بچه به مرور به آموزی دانش سنای يا آموزی دانش شورای سازی فعال با خصوص
دبيرستان آموزش بدهند. البته من شخصًا برای برگزرای کارگاه برای دانش آموزان هم آماده هستم اما

شايد بهتر باشد در ايران کار را با تعدادی از معلمان مدرسه آرش شما شروع کنيم.

 اما اصل موضوع و  ماجرا از اين قرار است:
شايد هريك از ما بارها به اين پرسشها انديشيده باشيم كه: آيا براي به انجام رسيدن «اقدام جمعي» صرف داشن 
مي كنند كافي است؟ آيا گرد هم آوردن يا آمدن تعدادي از افراد براي اجراي يك كار  «اقدام» كه «جمعي»
و مذاكرات جلسات چرا ندارد؟ اهميتي يكديگر با افراد اين اندركنش شيوهي و ارتباط آيا است؟ كافي جمعي
و بهره وري كافي برخوردار نيست؟ آيا براي افزايش كارآيي از ميكنيم شركت آن در و داريم كه شوراهايي و

كارآيي و بهره وري آنها سرمايه گذاري كافي را انجام داده ايم؟

و پاسخ داد كه: براي حصول هر منظور يا هدفي، نيازمند مكانيسم يا مكانيسمهايي  فهميد ميتوان اجمال به
مناسب با آن هدف هستيم. براي حصول كفايت، جامعيت، مشروعيت و قابليت دفاع در «تصميمهاي جمعي»
و اجراي مكانيسمهايي براي تأمين اين ويژگيها  هستيم. مكانيسمهاي تأمين اين ويژگيها،  طراحي نيازمند نيز

قرنها سابقه در حوزه ي دانش بشري دارد.

نخستين قاعده ي قانون عرفي پارلمان، قاعده ي «در هر زمان يك موضوع» است كه در سال ۱۵۸۱ ميالدي در 
و  بهتر سامان و شكل بنا اين رفته رفته بعدي، قواعد اختراع يا كشف با شد. اجرا و وضع انگلستان پارلمان
فن آوري شناسايي «اراده يا است. درآمده كارآمد و جامع «تكنولوژي» يك بهعنوان كه امروز تا يافت كاملتري
و سرانجام نيز افراد حقوق غايبان، حقوق اقليت، حقوق همزمان تأمين همراه به اكثريت» راستين خواستهي
و تصميم گير» است. البته لزوم تصميمساز گروههاي «مديريت براي ضروري لوازم از هم، با حقوق اين همهي
و نيازهاي آنان نظرات تنوع و تصميمات پيچيدگي نيز و افراد اين تعداد با مستقيمي رابطهي فنآوري، اين
و عميقي در مجامع تصميم گيري كشورهاي توسعه يافته از مجالس گسترده بهطور فنآوري اين امروزه دارد.

مّلي (پارلمان، كنگره و ...) گرفته تا سناهاي دانش آموزي كاربرد دارد.

و شايد برجسته ترين آنها در اين زمينه، «دستورنامه ي رابرت» است كه فنآوري اين معتبر سامانههاي از يكي
حاصل كار «بنياد رابرت» در اياالت متحده ي آمريكا طي يك صد سال است. اين دستور نامه در قالب ۳ كتاب

و يكي ويژه ي مجالس ملي) توانسته است به  گروهها همهي براي عمومي (يكي يكديگر مكمل رويكرد ۲ با
نحو مناسبي نيازهاي تصميم گيري جمعهاي مختلف را دسته بندي و ساماندهي كند.

و دانش  فهم حد در و آشناشدهام دروس و موضوعات اين با تازگي به دروس اين دانشآموز بهعنوان فقط من،
خود آنها را بسيار مفيد در انواعي از گفتگو و نيز فعاليتهاي گروهي در سطوح مختلف يافته ام.
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تصميم گيري را به پيوست تقديم  و ارتباط نظام اين يا مفهومي دستگاه اين معرفي فايل نخست گام در بنابراين
مي توان با دروه هاي آموزشي دستورنامه ي رابرت آشنا شد. طبق اطالع بعدي گام در ديديد صالح اگر ميكنم.
و مروج اين دستورنامه ها، آقاي داوود حسيني كه ترجمه ي فارسي كتابهاي مزبور مترجم حاضر حال در من
فن اوري برگزار كرده است در برخي اين آموزش براي را متعددي دورههاي كنون تا و دارد اقدام دست در را

از دوره هاي كنوني خود آمادگي پذيرش جويندگان تازه را نيز دارد
با تجديد احترام
شاگرد شما، حالج

آقای حالج اين نامه را برای سه نفر از معلمان مدرسه پسرش که در شهرک غرب، خيابان پورهرمزان قرار 
و يک نسخه از آن را برای من هم فرستاده است. متن اصلی اين نامه، همان متنی است که  کرده ارسال دارد
آقای حالج برای مديران مرکز پژوهشهای مجلس هم فرستاده است. همراه نامه نيز جزوه هشت صفحه ای
و البته اين انتظار نبايد انفعالی  باشيم معلمان واکنش منتظر بايد حاال است. شده ارسال مفهومی دستگاه معرفی

باشد.

واکنش به رفتار انشعابی کيخسروی
- در  خودش قول به - وکيالن کادر اعضای از نفر چند با همراه کيخسروی آقای که دادم توضيح هم قبًال
- اقدام به تأسيس انجمن ملی وکيالن کرده اند. البته من هرگز چنين روشی برای ايجاد انجمن من توصيه پی
و با اين روش کار به شدت مخالف بودم. در واکنش به اين اقدام گروه انشعابيون، برخی نبود نظرم منظور
و کنايه زدن نشان می زبان زخم با را خود ناراحتی و شدند ناراحت خيلی وکيالن کادر اعضای از ديگر
دادند. اين موضوع در جريان نشست اخير کادر وکيالن مطرح شد من هم نظر مخالفم خودم را مطرح کردم
و حتی آقای کيخسروی هم که ظاهرًا همه جانبه به موضوع فکر نکرده بود، به محض با خبر شدن از ناراحتی
دوستان قول داد که قضيه را به جمع برگرداند. اما من فکر کردم همين تجربه را بايد بتوانيم حتی المقدور
و از آن درس بگيريم. به همين خاطر تصميم گرفتم از روی  کنيم حالجی رابرت دستورنامه چارچوب در
- کنندگان برگذار گروه با است خوب رسيد نظرم به ديروز کرديم؟ می بايد چه اما نگذرم. سادگی به آن
و آقای ستوده خانم برای را زير نامه خاطر همين به بگذارم. ميان در است آنان از يکی هم کيخسروی که

کيخسروی ارسال کردم:

سرکار خانم ستوده
جناب آقای کيخسروی

سالم
با احترام به آگاهی می رساند گروهی از اعضای محترم کارگاه آموزش دستورنامه رابرت وکيالن نسبت به 
تأسيس انجمن ملی وکال اقدام کرده اند اما اين ابتکار آنان با واکنش منفی بعضی ديگر از اعضای گروه مواجه 
و گروه برگزارکننده الزم است از جهات گوناگون اين  است ويژه توجه مستلزم مسأله اين نظرم به است. شده
در شود می درخواست خاطر همين به نمايد. برخورد آن با اصولی و واحد سياست با و کند بررسی را موضوع
کادرها دفتر  در  مشترکی  نشست  بود،  خواهد  بعد  هفته  دو  که  آتی  اجالس  از  بعد  يا  قبل  امکان  صورت 
زمان موجود نيست نسبت به تعيين زمان مناسب ديگر  آن در نشست اين برگزاری امکان اگر و شود برگزار

پيشنهادهای خود را مطرح فرماييد.
با احترام
داود حسينی

البته، آقای کيخسروی به اين نامه جواب زير را داده است: 

يک کالغ چهل کالغ  که ميگن همينه
و است صنفی مساله يک بشه هم اگر حتی و نشده اندازی راه انجمنی هيچ هنوز کردم عرض خدمتتان که من
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!  ارتباطی به کارگاه آموزشی ندارد! از خواندن متن ايميل تان واقعا متعجب شدم

و من هم همين اآلن که ساعت سه بامداد است اين جواب را برای او ارسال کردم: 

آقای کيخسروی 
و اين ابتکار را تجربه بسيار مناسبی برای فراگرفتن درسهای ارزشمند می دانم.  کنم نمی فکر شما مثل من
در اجالس سه نفره ای که خواهيم داشت من به برخی از نکات آموزشی اين تجربه اشاره خواهم کرد. به
داليلی که توضيح خواهم داد طرح اين نکات را در جمع مصحلت نمی بينم. چرا که در حيطه وظايف گروه 

برگذار کنندگان است. 
قربانت. داود

کارهای ديگر
و همراه آن صورتجلسه اجالس سوم اين  کردم ارسال کارشناسان کادر اعضای برای ايميلی همچنين ديروز
گروه را نيز برايشان فرستادم. قرار است در اجالس دوشنبه پيشنهاد آقای عبدالحسينی در خصوص نام انجمن
و نيز متن نخستين پاورپوينت را که در واقع تعريف  پيشنهادها، جدول است الزم خاطر همين به شود. مطرح
برايشان نيز  و نکات آموزشی در مورد صورتجلسه را  بگيرم پرينت آنان برای است پارلمانی اصطالحات
و انديمشک را به شرکت در اهواز شهر شورای اعضای امکان صورت در که بگويم باشد يادم بدهم. توضيح

کارگاههايی که قرار است در اين دو شهر برگزار شود تشويق کنند.
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۱۲ خرداد ۱۳۹۳ دوشنبه

بازگشت خانم قدرتمند
ديروز کمی قبل از ساعت ده خانم جهانگيری زنگ زد. او از دوستان خانم مياندشتی است که من اسم او را 
خانم قدرتمند گذاشته ام. از چند روز قبل برای نشستی در ساعت ده در دفتر کادرها با من هماهنگ کرده 
و بعد از احوالپرسی به سالن شماره دو رفتند. سرانجام  شدند وارد مرد دو جهانگيری، خانم از بعد کمی بود.
و تا بعد از ساعت دوازده ظهر گفتگوهای آنان ادامه يافت. بعد شد وارد هم قدرتمند خانم تأخير کمی با و
از آنکه از سالن بيرون آمدند متوجه شدم که برخورد آن دو مرد با من تغيير کرد. متوجه شدم خانم قدرتمند
و در مورد دستورنامه رابرت برای آنان صحبت کرده است. سرانجام خانم قدرتمند اين دو مرد  من مورد در
و آقای مهندسی پرورش و آموزش وزيران از يکی بابايی حاج آقای معاون سحرخيز آقای کرد: معرفی را
با عيسی سحرخيز نسبتی آيا  از آقای سحرخيز پرسيدم  و عليک  سالم از بعد کردم. فراموش را نامش که
دارد؟ گفت همهشری هستيم. هر دو همدانی. در ادامه خانم مياندشتی از من خواست تا يک نسخه از جزوه
و به آنان دادم. در فاصله ای که کاغذها  گرفتم پرينت بدهم. آقايان به را مفهومی» «دستگاه ای صفحه هشست
از پرينتر بيرون ميآمدند برای آقای سحرخيز در مورد قواعد دستورنامه رابرت توضيح دادم. اصل کتاب را نيز
و گفتم که تا چه حد آشنايی با اين قواعد برای کشور ما واجب است. سعی  دادم نشان و کردم معرفی او به
کردم در همين مدت کوتاه برايش توضيح دهم که برای فائق آمدن بر مشکالت مديريتی که انواع سازمانهای

اجتماعی ما را در خود گرفته الزم است ما با اين قواعد آشنا شويم. 

و گفت:  داد توضيح سحرخيز آقای مورد در و گرفت اختيار در را صحنه دشتی خانم مردان رفتن از بعد
و تمام تالش آنان اين است بيافتند پائين به قدرت اسب از که نيست اين از سختتر چيزی آقايان اين برای
که دوباره سوار اسب قدرت شوند. من کنجکاو بودم که هدف اين نشست چه بوده است. الته ميدانستم که
خانم قدرتمند در اين مورد نم پس نميدهد. اما به من گفت که اين آقايان را به اينجا دعوت کرديم تا از آنان 
و تمام انتقادهای  گرفته دست بزرگ بين ذره يک نيز آقا اين و بکشيم! بيرون اطالعات وزارتخانه مورد در

موجود را در بوق ميکند. ما هم برای همين مشکالت به وزاتخانه طرح ميدهيم.

- به حياط  بود آمده خوشش خيلی ساختمان حياط از که - را جهانگيری خانم قدرتمند خانم آمدن از قبل
و در عين حال سعی کردم بپرسم آيا نشست آنان به دادم نشانش مو درخت داربست در را بلبلها النه و بردم
همکاری با دفتر کادرها برای ايجاد يک انجمن منجر خواهد شد يا نه؟ جواب روشنی نداد. ميدانستم خانم
مياندشتی در حال راه اندازی يک تعاونی فرهنگيان در شمال کشور است اما نمی دانستم اين نشست به همان 

تعاونی مربوط ميشود يا به يک انجمن فرهنگی.

از خانم مياندشتی در مورد انجمن رها شده «دوستداران ميراث فرهنگی» پرسيدم. برايم توضيح داد که رئيس 
فعلی سازمان ميراث فرهنگی من را به معاونان خودش پاس ميدهد. من هم دوست ندارم با معاونان او صحبت 
و با ما صحبت کنيد  کنيد دعوت ما از بايد که هستيد شما اين کنيم کار برايتان مايليد اگر گفتم: او به کنم.
و می دارم قرار نجفی دکتر با عصر امروز داد: ادامه نتيجه؟ بدهيد. پاس خودت معاونان به را من اينکه نه
خواهم با او در همين زمينه صحبت کنم. اما به نظرم آقای سلطانی فر (رئيس فعلی سازمان) خيلی دنبال اين
جريانها نباشد. يادآوری اين نکته الزم است که دکتر نجفی در زمان رياست خود بر سازمان ميراث فرهنگی 
از خانم مياندشتی خواسته بود که با همکاران معلم يک انجمن مثراث فرهنگی ايجاد کند. به نظرم دو جلسه 
و تصور می کردم  بود من عهده بر هم آن رياست و شد برگزار کادرها دفتر در تأسيس دست در انجمن اين
که تمام شرکت کنندگان در آن نشستها نسبت به قواعد دستورنامه رابرت تصور خوبی پيدا کردند. نشستها به
و افراد در مييافتند که چطور کل روند تصميم گيری ميتواند در چارچوب قواعد عادالنه  شد می اداره خوبی
و آمدن رئيس جديد، انجمن دوستداران ميراث فرهنگی سامان از نجفی دکتر رفتن با اما برود. پيش دقيق و

نيز جوانمرگ شد.

از خانم مياندشتی پرسيدم که در مازندارن برای ترويج اين قواعد چه ميشود کرد؟ او برايم توضيح داد که 
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و در شهر  دارد فاصله نيم و ساعت يک حدود - مازندران مرکز - ساری با که ميکند زندگی نور شهر در
و سازمانهای جامعه مدنی خيلی خبری نيست. اما برايم توضيح داد که اخيرًا يک انجمن زنان انجمنها از او
و تالش دارد که به ميآورد در انجمن اين عضويت به را مختلف مشاغل با زنان تمام و است کرده سازماندهی
زنان برای ارتقا کيفيت زندگی آنان سازماندهی کند. به من گفت هرگاه کار اين انجمن توسعه بيابد از قواعد
دستورنامه رابرت استفاده خواهد کرد. او در ادامه توضيح داد که ساير شهرهای استان مازنداران نيز انجمنهايی 

مشابه انجمن او برای سازماندهی به زنان در دست تأسيس است. 

برای مازنداران بس است
و  تحليل اهل اندازه چه تا نظری لحاظ به دانم نمی اما است شايسته مديری و سازمانده زنی قدرتمند خانم
و تا چه اندازه دارای تفکر راهبردی است. به هر حال او يک کادر مادرزاد است اجتماعی روندهای عميق فهم
است که برای ترويج دستورنامه رابرت در استان مازندران بس است. به شرطی که به اليه های عميقتر معنای

اين قواعد در دگرگون سازی فرهنگی و ساخت يک جامعه انسانيتر و دموکراتيکتر بيشتر نوجه کند. 

تحوالت عميق در کانون وکيالن
ديشب آقای سعيد دهقان به من زنگ زد. تجب کردم که آن موقع شب چرا زنگ زده است؟ بعدًا دريافتم که 
يک سؤال پارلمانی دارد! اما در جريان گفتگو در مورد همان سؤال نکات ديگری نيز مطرح شد که تأمل در 
آنها به خوبی نشان ميدهد که آشنايی بعضی از وکيالن با قواعد دستورنامه رابرت چه تحوالت بنيادينی را در 
و يا دارد ايجاد ميکند. اما سعيد دهقان کيست؟ برای کسانی که روزنامههای قبلی را  کرده ايجاد وکال کانون

نخوانده اند معرفی مختصر وی مفيد است.

آقای دهقان کيست؟ 
و نهادهای  سازمانها تمام جمهوری، رياست به نژاد احمدی انتخاب از بعد ام، کرده اشاره بارها که همانطور
مدنی نگران شدند که به زودی آنان را غرق خواهند کرد. در نتيجه ضرورت اتحاد عمل تعداد هرچه بيشتری
از سازمانهای جامعه مدنی برای دفاع از خودشان بيشتر احساس شد. به دنبال احساس همين ضرورت بود که 
و انجمنها دور هم جمع شدند تا ائتالف بزرگی برای دفاع از خود ايجاد کنند.  سازمانها از گروهی نمايندگان
در ميانه راه بود که توسط آقای محمد عسگری که در زمان به عنوان مسؤل اجرايی کانون عالی انجمنهای
صنفی کارفرمايی ايران کار ميکرد من هم که سردبير نشريه پيام کارفرمايان هم بودم به آن جمع دعوت شدم. 
و آقای سعيد دهقان نيز يکی از اعضا بسيار  ميشد برگزار من کار محل در انجمن آن نشستهای بيشتر بعدها
فعال آن مجموعه بود که به نمايندگی از سوی يک تشکل وکال در آن جمع شرکت می کرد. اما اين جمع
و گروهی از آنان، از جمله همين آقای دهقان،  پاشيد هم از قبل از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸
و شورای سازمانهای جامعه مدنی  دادند ادامه عالی کانون چتر زير را مدنی جامعه سازمانهای به سازماندهی
را ايجاد کردند که نخستين بيانيه مطالبات خود را به نمايندگان نامزدهای رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ عرضه
کردند. البته من در مرحله دوم اين حرکت حضور نداشتم. از من دعوت نکردند اما اگر ميکردند هم ميدانستند 
- سوگند خورده بودم که ديگر در هيچ  رابرت دستورنامه با آشنايی از بعد - که چرا کرد نخواهم شرکت که

نشست تصميم گيری که قواعد خودش را مکتوب نکرده باشد شرکت نکنم.

و  شد منجر سبز جنبش به انتخابات آن شده اعالم نتايج به اعتراضها که بود ۸۸ درست بعد از انتخابات سال
در جريان ايميل پراکنيهای بعد از جنبش سبز بود که جناب دهقان کار عجيبی کرد: مشخصات فرستنده برخی 
و دوستانش در تشکل  او نشانی به را ناخواسته ايميلهای ارسال او اگر که کرد تهديد و کرد افشا را ايميلها از
و «او» هم البته از نظر فنی بلد نبود که چطور داد! خواهد لو امنيتی نيروهای به را او نکند متوقف الرعايا وکيل
بايد ايميل اين افراد را از ميلينگ ليست حذف ميکرد. همين برخورد او سبب شد که روابط صميمانه قبلی
و تا وقتی مرجعی  باشد نداشته وجود ها دلخوری اين به رسيدگی برای سازمانی وقتی تا اما شود. ملکوک
قانونی در اين خصوص رأی صادر نکرده باشد، چه ميتوان کرد؟ به همين خاطر من سعی می کنم دلخوريهای
و حتی اگر فرد تخلفات اخالقی مهمی هم مرتکب شده باشد، تا وقتی  باشم هم محق اگر حتی را شخصی
شرايط قضاوت منصفانه فراهم نيامده باشد، ببخشم، اما فراموش نخواهم کرد تا بتوان روزی به آن ها در



۱۷۹

يک محکمه مدنی رسيدگی کرد. با اين زمينه ذهنی است که از دوستی مجدد با آقای دهقان استقبال می کنم. 

سؤال پارلمانی
سؤال پارلمانی آقای دهقان که به خاطر آن به من تلفن زده بود اين بود که آيا اعضای شورای تشکلهای 
وکالی کشور ميتوانند از طريق ايميل در خصوص اينکه جلسه فردا را لغو کنند تصميم بگيرند؟ ظاهرًا به 
۱۵ خرداد اعضا عالقه دارند که نشست  و ۱۴ و پنجشنبه چهارشنبه تعطيالت با شنبه سه شدن همزمان خاطر
احتماًال بيشتر اعضا به سفر خواهند رفت. من در پاسخ توضيح دادم که اگر از چون کنند لغو هم را شنبه سه
احتماًال دليلش اين است که ميخواهيد بدانيد دستورنامه رابرت در اين مورد چه ميگويد؟ ميکنيد، سؤال من
اما تا وقتی شورای تشکلهای وکالی کشور اين کتاب را به عنوان مرجع پارلمانی خود تصويب نکرده باشند،
آنان ملزم نيستند اين قواعد را رعايت کنند. با اين همه، اگر می خواهيد حکم اين کتاب را به عنوان قانون 
عرفی پارلمانی تلقی کنيد، در آن صورت، طبق قانون عرفی پارلمان، در صورتی يک مجمع ميتواند از طريق 
و تأييد کره باشد. با اين همه، اگر آئينامه شما  بيان صراحت با را رويه اين اش آئينامه که کند گيری رأی نامه
و شما به صورت عرفی از اين روش استفاده کرده باشيد، باز هم می توانيد از اين باشد ساکت زمينه اين در
قبًال هم اين کار را کرده ايم. پاسخ من اين بود که در اين صورت که گفت دهقان آقای کنيد. استفاده روش

چرا نبايد دوباره استفاده کنيد؟ چون حق هيچ فردی ناديده گرفته نخواهد شد.

برنامههای  که  کرد  اشاره  دهقان  آقای  که  بود  پارلمانی  به همين سؤال  پاسخ  در جريان  گفتم  که  همانطور 
خودش را طور تغيير داده است که بتواند دست کم در بعضی از جلسات پنجشنبه وکيالن شرکت کند. بعد 
و بسياری از اعضای اين شورا با  هستم آشنا شورا اين با من کرد. صحبت وکال تشکلهای شورای مورد در
قواعد دستورنامه رابرت آشنا شده اند. پيشنهاد کرده بودم که مدتی من رياست نشتسهای اين شورا را با ديد
آموزشی بر عهده بگيرم. اما آقای دهقان ديشب گفت که در اين زميته تصميم مهمتری گرفته ند يا دارند می 

گيرند. آن تصميم چيست؟ 

برگزاری کارگاه برای اعضای تشکلها
آقای دهقان در ادامه توضيح داد داريم راجع به اين تصميم می گيريم که يک نشست بزرگ با حضور اعضای 
تا قواعد را فرا بگيرند. من در  تشکلهای وکيالن کشور در دبيرخانه کانون به صورت کارگاه برگزار کنيم 
و هرکس می تواند آنها را بخواند  شده منعکس هم کتاب در که قواعد خود که کردم اشاره نکته اين به واکنش
يک چيز است، اما حدود ده سال سرمايه گذاری اجتماعی که در کارگاهها صورت گرفت چيز ديگر. برگزاری
آن کارگاهها سبب شد که ما در عمل به تجربههايی برای بهبود روش آموزش اين قواعد دست بيابيم که بدون 
و  ذهن در فعًال تجربهها آن و دستاوردها اين متأسفانه بود. ممکن غير آنها به يابی دست کارگاهها آن برگزاری
و خوب است با برگزاری کارگاههای بيشتر در تکثير اين سرمايههای اجتماعی است شده انباشت من مهارت
کوشش کنيم. به نظرم اين استدالل بسيار مهمی است اما تقريبًا اطيمان دارم کمتر کسی درک می کند که کسب
اين تجربهها برای اين کشور چقدر هزينه در پی داشته است. برای اينکه مطمئن بشوم دست کم عواطف آقای 
دهقان را در اين زمينه تحت تأثير قرار داده ام، به او گفتم: وقتی احتمال سرطانی بودن غده های مفصل رانم 
و اين سرمايه اجتماعی زير خاک ميرود  تجربهها اين تمام که بودم ناراحت اين از هرچيز از بيش شد، مطرح
و حيف است. آقای دهقان برای من آرزو سالمتی کرد و گفتگوی ما به خوبی و با اميد به آينده خاتم يافت.

دو تجربه به عنوان نمونه
و ترويج قواعد دستورنامه  آموزش به مربوط اجتماعی تجربههای ميکنم سعی روزنامهها اين تمام در من
و نشان دهم که چطور با تالش گروه وسيعی از عالقمندان اين کنم مکتوب و مستندسازی را ايران در رابرت
و رفتار برخی از اين افراد رويکرد چطور فرايند اين در و مييابد انتقال ديگران به و ميشود فراگرفته قواعد
و در ادامه به دو نمونه از اين تجربه که در يکی دو روز اخير رخ داده همه، اين با نميکند. يا ميکند تغيير

است ميپردازم.

و تعدادی از اعضای کادر وکيالن  او شود. می مربوط وکيالن کادر در کيخسروی آقای رفتار به اول تجربه



۱۸۰

و در يک فرصتی که برای صرف ناهار دور هم جمع شده بودند تصميم گرفتند تا  تمام نيت حسن با قطعًا
انجمن ملی وکيالن را تأسيس کنند. اين افراد اما به ساير دوستان خود در کادر وکيالن اين مطلب را نگفتند
و در  پراندن لغز و متلک کلی قبلی نشست در که نحوی به است شده عده اين دلخوری سبب امر همين و
و ديگران، باز هم دلخوری سر جای فروزان آقای و کيخسروی آقای توضيحهای رغم به نيز اخير نشست
خودش بود به نحوی که من هم گفته ام سفره اتان را نبايد اين طوری جدا ميکرديد. البته، آقای کيخسروی
و در  کرد خواهند منحل را انجمن آن که داد قول دارد را تصميمگيری مطلق اختيار جمع طرف از انگار که

همين جا در مورد آن تصميم خواهند گرفت.

و احساس کردم الزم است که  کردم فکر آن به مدتها من اما کرد. تلقی شده تمام همانجا در را تجربه آن ميشد
و درسهای آن استخراج قواعد و نکات و بگيرد قرار بيشتر تأمل مورد آموزشی تجربه يک عنوان به تجربه اين
و آقای کيخسروی از آنان خواستم تا در يک نشست گروه ستوده خانم به ای نامه طی خاطر همين به شود.
و اگر با اين نشست موافق هستند زمان آن را اعالم کنند تا دور هم جمع شويم. کنند شرکت برگزارکنندگان
و زمان نشست، طی ايميلی گله کرد که: يک کالغ چله کالغ که آمادگی اعالم جای به کيخسروی آقای اما
ميگويند يعنی همين! حاال کجا من يک کالغ چهل کالغ کردم؟ من که حتی طرح آن را در گروه مناسب

نميدانستم و به همين خاطر پيشنهاد کردم که اين بحث در گروه کوچک برگزارکنندگان مطرح شود. 

امروز صبح که صندوق نامه را باز کردم پاسخ خانم ستوده را ديدم: 

جناب آقای حسينی عزيز , سالم 

ی آينده هم آمادگی  شنبه يا شنبه سه روز برای ام. موافق جلسه تشکيل با من . باشد خوب تان حال اميدوارم
. مانم می شما از خبر منتظر حال هر به . نه يا است خوبی روز هم کيخسروی آقای برای آيا دانم نمی . دارم
ارادت. ستوده

و زمانهای مورد عالقه  کرده اعالم نشست با را خود موافقت ستوده خانم است: مهمی نکات حاوی نامه اين
اش را هم گفته است. اما «به هر حال» منتظر خبر از جانب من می ماند. حاال من چه بايد بکنم؟ اگر آقای
کيخسروی جواب ندهد يا با نشست موافق نباشد چه بايد کرد؟ وقتی از »تجربه» صحبت ميکنم، منظورم 
و هر رفتار نادرستی ميتواند هم يک کادر  کرد برخورد آنها با ظرافت و دقت با بايد که است رخدادهايی چنين

را از جنبش براند و هم يک سنت غلط در آن خصوص مستقر سازد.

و خانم ستوده را خوانده ام، دارم به پرسشهايی از اين دست فکر ميکنم: آيا  کيخسروی آقای پاسخ وقتی از
ما به عنوان گروه برگزار کننده در مورد روش فراخوان برای نشست را بين خود تنظيم کرده ايم؟ البته که نه.
و اگر بعد از  فرابخوانم؟ را گروه که است داده اجازه من به قبلی توافق چه طی و کسی چه صورت آن در
و چگونه بايد عمل کرد؟ قواعد کدام طبق کند، مخالفت فراخوان اين با کيخسروی مثل اعضا از يکی فراخوان
و در نتيجه هنوز نمی دانيم که اگر آقای کيخسروی نشده تعريف توافقی مورد قواعد مورد اين در که ميبينيد
و آيا آقای کيخسروی ملزم به رعايت تصميم ماست؟ بکنيم؟ توانيم می چه ستوده خانم و من کرد مخالفت

و اگر نه، در آن صورت چطور ميشود از او انتظار داشت که به تصميم گروه تمکين کند؟

درس آموزی از اين تجربه
خوب. اين يک تجربه از ميان هزاران تجربه ای است که در جريان برگزاری کارگاهها با آنها مواجه ميشويم. 
و با توجه به منبع غنی دستورنامه  کنم فکر مسائل اين به مدام طور به من که ميشود سبب تجربهها همين و
و همين کنم عمل آنها طبق و بيابم جواب خود سؤاالت از دسته اين برای ميتوانم دارم، اختيار در که رابرت

تجربه هاست که ميگويم  سرمايه اجتماعی زيادی صرف کسب آنها ميشود.
 

در مورد اين تجربه خاص، هرچند هنوز تصميم نهايی نگرفته ام، اما دريافته ام که از قبل در مورد قواعد ناظر
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و هيچ توافقی صورت نگرفته است. به همين خاطر به  نشده صحبتی هيچ برگزارکنندگان گروه عملکرد بر
مثًال طبق واعد ناظر که بخواهم آنان از و بگذارم ميان در گروه اعضای با صراحت با را مسأله که رسيد نظرم
و بعد از آشنايی با آن قواعد طبق آن عمل کنيم عمل است آمده رابرت دستورنامه در که بوردها يا کميتهها بر

بکنيم. در آن صورت است که من حق خواهم داشت اعضا گروه را فرا بخوانم.

و ادامه اين تجربه را بعد از آنکه محقق شد گزارش خواهم  نيست روشن هنوز کرد، خواهم چه عمل در اينکه
کرد.

تجربه ديگر
۵، ساعت ۴ در کارگاه  و از من پرسيد آيا اشکالی ندارد که به جای ساعت زد زنگ شرفی خانم صبح امروز
و فقط از زاويه خودم جواب دادم: نه. هر ساعتی که تشريف بياوريد در خدمت تفکر بدون من شوند؟ حاضر
خواهم بود. اما فورًا به نظرم رسيد که آيا همه با اين تصميم موافق هستند؟ بعد الفاصله پرسيدم: به هم اطالع
و  نبود آنجا اعرابی دکتر ظاهرًا چی؟ اعرابی دکتر پرسيدم: هستيم. اينجا همه ما گفت: شرفی خانم ايد؟ داده
و عبدالحسينی در اين زمينه الهيان دکتر از که افتاد صرافت به شرف خانم شود. نمی حساب همه جزو او
باشند. نيانداخته قلم از را ميالنی خانم البته اميدوارم بودند. نکرده فکر اعرابی دکتر به نيز آنان البد کند. سؤال

و من بايد در کارگاه است تجربه يک هم اين رسيد نظرم به که بود شرفی خانم پرسش به پاسخ از بعد درست
و بکوشم برای اعضا گروه قواعد ناظر بر اين جور موقعيتها را بگذارم بحث به را تجربه همين ظهر از بعد
و از آنان هم بخواهم آن قواعد را رعايت کنند. به هر حال، کل اعضای يک مجمع نيز، بدون بدهم توضيح
و شود برگزار جلسه آئينامه طبق بايد و ندارد را تصميمهايی چنين حق باشد شده تصريح آئينامه در آنکه
تصميم بگيرد. ناديده گرفتن اين قواعد به معنای تدوام وضع موجود است: دور زدن قانون در مواردی که

اعضا صالح ميدانند! و يعنی استبداد!

گفتگوی مفصل با خانم نقی ئی
از زمانی که انحالل کادر معلمان را اعالم کردم هيچ کدام از اعضای آن با من کالم به کالم نشده بودند تا 
و احوال کرديم. برايم شرح داد که همراه با همسر  حال زد. زنگ ئی نقی خانم که پيش ساعت يک حدود
و تعجب کردم. تعجبم تشکر ميکردند. خالی هم را من جای و بودند رفته کرمانشاه به ديگر خانواده يک و
از اين بود که هيچ اشاره ای به انحالل انجمن نکرد. از او پرسيدم که آيا فردا سه شنبه طبق قرار برای کار
خودشان به دفتر خواهد آمد؟ جوابش مثبت بود. حقيقتش نفهميدم به چه دليل مشخصی زنگ زده بود. اما 
و ظاهرًا  پراکنده گفتگوهای همين ميان در و کرديم صحبت کلی زمينه اين در و کشيد گروه انحالل به بحث
بی هدف بود که نکات مهمی از طرف من مطرح شد که اطمينان دارم به برخی از اعضای سازمان معلمان

منتقل خواهد شد. 

آموزش  برای  آموزشی  بخواهند جزوات  اگر  که  بود  اين  دنبال  ئی  نقی  خانم  مانده  خاطرم  به  که  آنجا  تا 
دستورنامه رابرت آماده کنند من به آنان کمک خواهم کرد يا نه؟ پاسخ من هم اين بود که قطعًا کمک خواهم 
و حاال ميخواهيد به ديگران ياد بدهيد. من که  ايد گرفته ياد را قواعد اين که ميکنيد فکر چطور شما اما کرد
۶۰ درصد و به قول شما اين کتاب را ترجمه کرده ام بارها گفته ام که هنوز حدود هستم قضيه اين مبتکر
قواعد کتاب را بلد نيستم؟ البته، خانم نقی ئی می توانست جواب بدهد با اين همه، تو هم داری به ديگران

اين قواعد را درس می دهی؟ 

به هر حال، صحبتهای با خانم نقيئی حول اين مسائل مطرح شد: اينکه من تالش کردم تا اعضای گروه طبق 
و نه اينکه صرفًا اين قواعد را ياد بگيرند. اما عمل کردن در چارچوب اين قواعد به  کنند عمل قواعد اين
معنای تغيير در فرهنگ سازمانی حاکم بر اين گروه بود که در طول چندين سال روابط صميمانه شکل گرفته
و داليل مختلف در برابر اين تغيير فرهنگ سازمانی از روابط مبتنی بر قدرت به  مختلف اشکال به همه و بود

روابط مبتنی بر حقوق مخالفت کردند و تالشهای من به نتيجه نرسيد.
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و دوست داشتنی است اما به يک مانع جدی بر  گرامی خيلی صميمانه روابط اين که دادم توضيح ادامه در من
سر رشد سازمان شما بدل شده است. چرا که شما در سازمان به جای روابط در چارچوب قواعد شفاف بر
مبنای روابط بسيار پيچيده ای عمل می کنيد که هر نوع بسط سازمان به انواع سوءتفاهمات جديد دامن می 

زند و به همين خاطر سازمان قادر به توسعه خود نخواهد بود. 

من حتی اشاره کردم با اينکه جلسات شما پشت اين ديوار برگزار می شود اما اين ديوار مانع از آن نيست که 
و حتی شما را بفهمم. هرکدام از شما به نحوی  پورسليمان مرد، هاشمی، مثل افرادی مخالفت علت نتوانم من

و به دليلی با تغيير روابط و فرهنگ سازمانی حاکم بر ميان اعضای فعلی خود مخالفت کرديد.

و در پاسخ به واکنش خانم نقی ئی که با صراحت به من گفت شما مترجم اين  شمردم مغتنم را فرصت حتی
کتاب هستيد اما مربی خوبی برای تدريس آنها نيستيد گفتم: همان روش سنتی دانش آموزان تنبل است که

وقتی درسی را ياد نمی گيرند ميگويند معلم بلد نيست درس بدهد. 

و همه مثل  نشد حاصل گروه اعضای رفتار در تغييری هيچ کارگاه در حضور همه اين رغم به گفتم او به
و چند مثال زدم که بيشتر آنها به خود خانم نقی ئی مربوط می کردند عمل خودشان تشخيص طبق و سابق
شد. به او گفتم: هر وقت خواستيد فراخوان داديد، در حاليکه حق چنين کاری را نداشتيد، هروقت خواستيد
و هر وقتی نخواستيد او را حذف کرديد. درست مثل تمام معلمان  کرديد، دعوت عضو عنوان به را کسی هر
ايران که در کالس درس هم هر طور بخواهند دانش آموزان را تنبيه ميکنند، چرا که هيچ ضابطه مدونی در
و  کنند تدوين ای ضابطه خودشان نيستند قادر اصًال کشور معلمان و ندارد وجود کار اين برای ملی سطح

خودشان هم آنها را رعايت کنند.

و هر بار  بود کالفه هم امروز است، کالفه من ذهن پريدنهای شاخه آن به شاخه اين از که ئی نقی خانم البته،
اين سؤال را مطرح ميکرد که خوب، برنامه شما برای تشکيل آن بورد تخصصی چه می شود؟ اين بورد را کی
و پاسخ من هم اين بود: اين برنامه اگر به من مربوط می شود يک برنامه شخصی است. اما هر  فراميخوانيد؟
و من نميتوانم به روش ديکتاتوری اين برنامه را به انجمنهای کند تنظيم را خودش برنامه خودش بايد گروه
مختلف حقنه کنم. انجمنها بايد در جريان کار خودشان به اين نتجيه برسند که بهتر است کنوانسيون تشکيل
بدهند. اما مسؤليت دعوت از افراد شايسته برای تشکيل بورد پروفشنال برعهده من است اما من هم هنوز هيچ 
و هنوز برای چنين کاری زود است.  شناسم نمی باشم فراگرفته خوب را قواعد اين کم دست که را فردی
البته تأکيد کردم که اگر قرار باشد از کادر معلمان يکی را انتخاب کنم، در آن صورت انتخابم آقای هاشمی
بود. اما حاال که ديگر کادر معلمان منحل شده است و شما سفره اتان را از اين حرکت جمعی جدا کرديد. 

جمع بندی در مورد کادر معلمان
من فکر ميکنم تحليلم از وضعيت اعضای کادر معلمان خيلی بی ربط نباشد: نوعی روابط مبتنی بر جنگ 
و در عين حال تأثيرگذاری بر رفتار گروه  داشتن نگه سرپا را گروه و ماندن گروه قدرت پيچيده برای دروِن
و رفاقت  توجه کسب برای توانمندها انواع بر مبتنی که مناسبات اين تبديل و است گرفته شکل سالها طی
و حتی غيرممکن است. به همين خاطر انحالل کادر معلمان کار درستی سخت بسيار حقوقی روابط به است،
و اگر بعضی از اعضای آن خواستند ميتوانند جذب کارگاههای ديگر شوند. با سازمان معلمان هم که ديگر بود
و بديهی است که به اين ترتيب روابطمان روند داشت نخواهم کاری ميکنم، تلقی شخصی گروه يک را آن
سرد شدن مستمر را طی خواهد کرد. اما به قول معاويه (به نقل از مقاله ای که ديشب در يک وب سايت

خواندم)، نخ رابطه را قطع نخواهم کرد. آنان شل کنند من ميکشم و اگر آنان بکشند من شل خواهم کرد!
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۱۴ خرداد ۱۳۹۳ چهارشنبه

گام اول در تأسيس انجمن پارلمانتارينهای شورای شهر تهران
هرچند آقای عبدالحسينی در اجالس دو هفته پيش کادر کارشناسان شهرداری پيشنهاد خود را برای نام انجمن 
۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۳ بود که اين نام با پنح رأی موافق  در دست تأسيس ارايه داده بود، اما در اجالس دوشنبه
و آقای دکتر الهيان هم  ندادم رأی رئيس عنوان به من که است طبيعی رسيد. تصويب به مخالف رأی بدون و
- که اگر برای گرفتن فرزندش از مدرسه زودتر از جلسه نرفته بود ممکن بود سبب بحثهای چالشی قشنگی
و خانم شرفی يکی شهر شورای آموزش مسؤل ميالنی خانم ترتيب اين به نداشت. حضور جلسه در - بشود
و همسرش آقای سالم زاده که او تهران شهر اسالمی شورای شوراياريهای اجرايی ستاد سابق کارشناسان از
و يکی از شوراياران دانشگاه استاد که اعرابی دکتر آقای و ميکند کار شهر شورای در مشاور عنوان به هم
و در عين حال دبيرکل شوراياريهای شهر تهران است بعد از مذاکراتی که در ادامه تجريش محالت از يکی
و به اين ترتيب سنگ بنای انجمن پارلمانتارينهای شورای دادند رأی عبدالحسينی آقای پيشنهاد به ميکنم نقل
۱۲ خرداد ۱۳۹۳ در دفتر کادرها گذاشته شد. اين رويداد از جنبههای گوناگون شهر تهران در روز دوشنبه

اهميت فوق العاده دارد. 

اهميت تاريخی تأسيس اين انجمن
و از  ساخت نشان خاطر را جالبی نکات کرد صحن کسب خود پيشنهاد از دفاع در عبدالحسينی آقای وقتی
و شهر شورای در مختلفی افراد به را رابرت دستورنامه قواعد مرور به داريم تصميم ما که داد توضيح جمله
در شوراياريهای شهر تهران آموزش بدهيم. يکی از مشکالت جامعه ما اين است که افرادی که در يک زمينه
و به ديگران  کنند انباشت را خود تجربههای هم کمک با تا نميشوند جمع هم دور دارند تخصص و آگاهی
انتقال دهند. تشکيل اين انجمن سبب ميشود تا تمام افرادی که اين قواعد را فرا ميگيرند در اين انجمن متمرکز
و تبادل تجربههای خود بپردازند. او در ادامه افزود: البته، افرادی مختلفی به مرور با اين  انباشت به و شوند
قواعد آشنا خواهند شد، اما اين انجمن متشکل از کسانی است که به طور خاص در عرصه شورای شهر تهران
و در نتيجه ميتوانند به صورت تخصصی تر به اين موضوع بپردازند. اين توضيحها آنقدر جالب  دارند فعاليت
و خوشحال بودم که تشخيصم در مورد آقای عبدالحسينی، که در شدم لذت عرق من که بود کننده مجاب و
و بدرد بخور است اشتباه نبوده است. جدی باهوش، بسيار مردی دريافتم وی با تلفنی گفتگوی نخستين همان
با اين همه، او در مورد اينکه چرا از کلمه «پارلمانتارين» استفاده کرده است توضيحی نداد. به همين خاطر
آقای دکتر اعرابی- که ميتوان گفت «فردين» شوراياريهای تهران است -کسب صحن کرد تا پيشنهاد اصالح 
و به همين خاطر بدون تکميل  نداشت ذهن در جايگزينی اما بدهد. کلمه همين کردن جايگزين بر مبنی

پيشنهاد خود صحن را واگذار کرد.

و «پارلمانتارين» را به فارسی ترجمه کرد در کارگاه  «پارلمان» اصطالح نميتوان و نبايد چرا اينکه مورد در البته
کارشناسان ستاد اجرايی شوراياريهای تهران مفصل بحث کرده بوديم، در نتيجه خانم شرفی، خانم ميالنی
و حتی آقای سالم زاده در مورد اينکه چرا آقای عبدالحسينی در نام انجمن در دست تأسيس از اصطالح 
«پارلمانتارين» استفاده کرده است تعجب نکردند. اما متوجه شدم که در اين زمينه با آقای دکتر اعرابی بحثی
و رفتن ساير اعضا، باب گفتگو را با دکتر اعرابی باز  جلسه ختم از بعد که بود خاطر همين به شايد ام. نداشته
و در همين گفتگوی بعد از جلسه رسمی که تا ساعت ۹ شب طول کشيد بود که نکات بسيار جالبی از کردم
و من مطرح شد که در ادامه فقط آنها را که به جنبش کادرها مربوط باشد نقل خواهم کرد. اعرابی دکتر سوی
و اصطالحها اسامی از برخی که دادم توضيح اعرابی دکتر برای که کند می کفايت نکته اين به اشاره اينجا در
در فرهنگ مبدأ حاوی چنان معانی تاريخی هستند که در فرهنگ مقصد وجود ندارد. در نتيجه اگر برای آن
و اصطالحهای رايج در فرهنگ مقصد استفاده شود، تمام آن معانی پشت مرزهای زبانی  اسامی از اصطالحها
اصًال ترجمه نشود يا بايد معادل جديدی اصطالحها آن که است بهتر من، نظر به خاطر، همين به و ميماند باقی
و سبب شود تا خواننده دريابد با بکند زدايی آشنايی کامًال مقصد فرهنگ مخاطب در که کرد ابداع و ساخت
و بايد معانی عميق اين اصطالح را مورد توجه قرار دهد. به عنوان نمونه برای دکتر دارد سروکار جديد مفهوم
اعرابی توضيح دادم که اگر يک مترجم ژاپنی اصطالح «عاشورا» را به صورت تحت اللفظی به «دهم» ترجمه
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کند خوانندگان ژاپنی خود را از فهم معانی مستتر در مفهوم عاشورا در فرهنگ مبدأ محروم ساخته است. به 
اوًال ملت فرهنگ مقصد نسبت به اين اصطالحها حق  است. مذموم اخالق نظر از دليل دو به کار اين من نظر
پتنت يا حق مالکيت معنوی دارند، به همين دليل ترجمه عيد نوروز به عيد روز نو از بين بردن حق ملت
و ثانيًا، اين نوع معادل سازی مانع از انتقال معانی مستتر در آن اصطالح  است، نوروز اصطالح به زبان فارس
معموًال برای اصطالح «پروفشن» هم گفتم: و پرداختم ديگری مثال توضيح به ادامه در شد. خواهد مخاطب به
و در اين زمينه نيز به سخنوری پرداختم که نارساست بسيار که ميشود استفاده فارسی در «حرفه» معادل از

بحثهايم برای خواننده احتمالی اين روزنامهها تکراری است و از ثبت آنها صرف نظر ميکنم.

خالصه اينکه، يکی از نکات بسيار مهم در ايجاد انجمن پارلمانتارينهای شورای شهر تهران همين است که کل 
مثًال مفهوم «شورا» توجه نشان  و مفهوم اين بين عظيم تمايز به و نکردند مخالفت پارلمانتارين کلمه با اعضا
دادند. همين نکته را برای دکتر اعرابی هم توضيح دادم که بعضی از ايرانيانی که برای خالص نگاه داشتن زبان
و  کرد تعيين مقصد زبان در فارسی معادلهای نيز اصطالحها اين برای بايد که ميکند فکر ميکوشند فارسی
و حتی نام نخستين پارلمان ايران را مجلس کردند استفاده شورا اصطالح از پارلمان جای به خاطر همين به
و شاه ميتواند مشورتهای شورا است مشورتی نهاد يک «شورا» ما فرهنگ در حاليکه در گذاشتند. ملی شورای
و به خاطر کسب رضايت شاه از اصطالح عمدًا بسا چه هم مشروطه صدر در اتفاقًا و نپذيرد. يا بپذيرد را
مجلس شورای استفاده کردند تا اسباب خشم شاه را فراهم نياورده باشند. همانطور که در مراحله اوليه پارلمان
انگلستان نيز هيچ عضو مجلس عوام جرأت قبول سمت سخنگويی را نداشت، چرا که هر گاه پيام مجلس 
مطلوب طبع شاه نبود دستور ميداد سخنگو را به قتل برسانند. به همين خاطر اعضای مجلس عوام سخنگوی 
و  است جاری بريتانيا عوام مجلس در رسم اين هم هنوز و مينشاندند کرسی روی کشان کشان را منتخب

سابقه آن هم به قرن دوازدهم ميالدی و اوايل شکل گيری پارلمان برميگردد.

يک تجربه مهم: تعويق غيرقانونی!
حدود ظهر روز دوشنبه بود که خانم شرفی تلفنی از من پرسيد آيا اشکالی دارد که ما به جای ساعت پنج 
ساعت چهار در کارگاه حاضر شويم؟ جواب دادم: از نظر من نه. اما همه بايد با اين تصميم موافق باشند. 
و موافقيم. پرسيدم: دکتر اعرابی چطور؟ ظاهرًا او آنجا نبود. به همين خاطر سکوت  هستيم اينجا همه ما گفت:
و من در ادامه گفتم: او را هم خبر کنيد. خانم شرفی قول داد که او را هم خبر خواهند کرد. به اين کرد
ترتيب خود را برای پذيرائی در ساعت چهار آماده کردم. اما تمام مدت به اين سؤال فکر ميکردم که چرا من
و هيچ فردی حق نداشت بدون اخطار قبلی، ساعت  نداشتم؟ حقی چنين که من کردم؟ موافقت تعويق اين با
و قواعد را برای خانم شرفی توضيح ندادم؟ به عالوه، کردم موافقت من چرا پس بياندازد. تعويق به را مجمع
آقای عبدالحسينی که بايد ميدانست چنين تصميمی غيرقانونی است؟ پس چرا او با اين تصميم موافقت کرده
و چرا تقاضای تعويق جلسه را مطرح کرده است؟ پاسخ خودم اين بود که البد آقای  کسی چه اساسًا است؟
و اعضا نيز قادر نيستند است کرده صادر را دستوری چنين شهر شورای ارشد مقامات از يکی يا مسجدجامعی
و کنار بودم کرده تهيه آموزشی نکات برای که فهرستی در همه، اين با شوند. حاضر جلسه در پنج ساعت
و تصميم گرفتم قواعد ناظر بر جلسه. تعويق بودن غيرقانونی گنجاندم: هم را نکته اين نوشتم، بورد وايت

تعويق زمان شروع جلسه در مجمع توضيح بدهم و همين کار را هم کردم.

و بعد از او آقای دکتر اعرابی قبل از ساعت چهار در دفتر حاضر  همه از زودتر ميالنی خانم حال، هر به
۵ و همسرش خانم شرفی حدود ساعت زاده سالم آقای عبدالحسينی، آقای اما آمد، الهيان دکتر بعد شدند.
و آقای عبدالحسينی توضيح داد شد دستور به دعوت ۵ ساعت و به اين ترتيب، جلسه شدند. وارد که بود
- به داليلی که آقای عبدالحسينی که است خواسته آنان از مسجدجامعی آقای ما عزيمت از قبل درست که
- ديرتر شورا را ترک کنند. در اين صورت چه کسی تقاضا داشته که جلسه ساعت ۴ شروع نداد توضيح
شود؟ آقای دکتر الهيان توضيح داد به اين خاطر که می بايست ساعت ۶ برای برداشتن فرزندش در مدرسه
و نيم جلسه را ترک ميکرده است. به همين خاطر پيشنهاد داده است که جلسه به  پنج ساعت بايد باشد، او
و قواعد است بوده غيرقانونی تصميمی چنين گفتم: من که بود اينجا در شود. شروع ۵ ساعت ۴ ساعت جای
و دوسوم آرا. اما دکتر الهيان اعتراض داشت پس قبلی اخطار دادم: توضيح را جلسه ساعت تعويق بر ناظر
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من که بايد برای برداشتن فرزندم ميرفتم، چکار بايد ميکردم؟ من جواب دادم: هيچ. ميرفتيد، اما دليل نداشت 
بياندازيد. نميشود که به خاطر يک نفر کل اعضای يک مجمع مجبور شوند  که ساعت جلسه را به عقب 

برنامههای خود را به هم بريزند!

و رئيس اداره کل مصوبات شورای شهر است،  مشاوران عالی شورای رئيس که هم اليهان دکتر آقای بله،
برايش خيلی عادی بوده است به ديگران بگويد چون من کار دارم ساعت شروع جلسه را يک ساعت جلو
و قبول کرده اند. اما آيا واقعًا علت تأخير يک ساعته آقای  اند داشته نگه را احترامش ديگران و بياندازيد.
و خانم شرفی دستور مسجدجامعی بوده است يا اينکه آنان هم به اين درخواست زاده سالم عبدالحسينی،
غيرقانونی آقای دکتر الهيان واکنش نشان داده اند؟ جواب اين سؤال را نميدانم. اما دکتر الهيان در واکنش به
و جدی گفت: چه خوب شد که آقای مسجدجامعی يک بار هم که شده، رياست کرد! اين  شوخی به خبر اين
و سالم زاده عمدًا يک ساعت دير آمده باشند. عبدالحسينی شايد که شود تفسير معنا اين به ميتوانست جمله

و قاعده برای تعويق ساعت اجالسی که است بوده غيرقانونی گروه کار اينکه به من تصريح با حال، هر در
و نيز با توجه به اينکه به خاطر غيبت سه نفر از است، آراء سوم دو و قبلی اخطار شده، تعيين مجمع توسط
و در طول جلسه آشفته به بود ناراحت خود تصميم از الهيان دکتر آقای شد، تلف نشست وقت کلی اعضا
و نيم هم جلسه را ترک ۵ و رأس ساعت نداشت ذهن حضور قبل جلسات مثل خاطر همين به و ميرسيد نظر
و نيم ادامه يافت. وقتی دکتر الهيان داشت دفتر را ترک ميکرد يک نسخه ۶ کرد، در حاليکه جلسه تا ساعت

و ايالت نيويورک را که در آنها تصريح شده بود که ويرايش دهم  آمريکا وکالی کانون آئيننامه از صحه يک از
و به مسائل است وکيل او دادم. نشان الهيان دکتر به است کانون دو اين پارلمانی مرجع رابرت دستورنامه
و يکی از تخصصهای اوست. به همين خاطر از من خواست آن دارد عالقه خيلی هم آئيننامه و اساسنامه
دوصفحه را به او بدهم. به او گفتم: متن پی.دی.افی هر دو آئيننامه را برايش ايميل خواهم کرد. همان شب

همراه با متن زير دو سند را برايش فرستادم: 

جناب آقای دکتر اليهان
سالم

به پيوست آئيننامه کانون وکالی آمريکا و کانون وکالی نيويورک تقديم ميشود.

۴۷) ويرايش دهم کتاب دستورنامه رابرت به عنوان  ۴۲ آئيننامه کانون وکالی آمريکا (صفحه ماد ۶ در بند
و  اساسنامه که پارلمانی وضعيتهای تمام در که است شده تصريح و شده معرفی تشکل اين پارلمانی مرجع

آئينامه کانون آنها را پوشش نداده باشند، دستورنامه رابرت حاکم خواهد بود.

۳۳) نيز همين مضمون بيان شده است. در بند ب بخش ۴ آئيننامه کانون وکالی نيويورک (صفحه

جنابعالی به خوبی اهميت اين نکته را درک می فرماييد.
قربان شما. داود

آنچه که در بند آخر نامه گفته ام تعارف نبود. واقعًا اعتقاد دارم که اين مرد باهوش واقعًا اهميت اين نکته را 
و راستش بسيار خوشحالم که چنين افرادی دست کم در بخش اداری  ميکند. درک دادم توضيح برايش که

شورای شهر تهران حضور دارند.

دکتر الهيان در در واکنش به نامه من مطلبی نوشته است که برای نشان دادن نقش افراد در موفقيت يا شکست 
يک جنبش مفيد است. به همين خاطر آن را نقل ميکنم: 

و آقايي شما بسيار سپاسگزارم. ازاين كه شرايط كاري واجتماعي حاكم بر ما به گونه اي  معرفت و ازمحبت
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بوده كه پاسخگوي فهم وجبران الطاف چون شمايي نيست عذرخواهم و شرمنده.
اميرفاضل الهيان

و بسيار مؤثری مثل آقای الهيان که نقش تعيين  مهم شخص ميدهد نشان خوبی به پاسخ همين ميکنم فکر من
- به فرض اگر آيا و دارد. قضاوتی چه من مورد در دارد، تهران شهر شورای تاريخ از مقطع اين در ای کننده
- کس ديگری دستورنامه رابرت را به اين افراد معرفی ميکرد همين اثر را بر جا ميگذاشت؟ به هر حال در

پاسخ به اين نامه سراپا لطف پاسخ صادقانه من به وی اين بود:

جناب آقای دکتر الهيان
اينکه وقت عزيزتان را صرف حضور در اين کارگاه ها می کنيد بزرگترين لطف شما به بنده است. صميمانه 

از لطف شما و ساير دوستان تشکر ميکنم.
قربان شما. داود

و وقت عزيزشان را صرف شرکت در اين کارگاهها  نداشتند باور قواعد اين اهميت به افراد اين اگر واقعًا بله.
نميکردند از دست من چه ساخته بود؟ هيچ. به همين دليل است که نتيجه ميگيريم اگر شرايط اجتماعی فراهم
و از قبل نياز به يک انديشه در جامعه به وجود نيامده باشد، معلوم نيست که آن انديشه در جامعه  باشد نشده

رشد کند و فراگير شود.

حسن استفاده از فرصت
و  شدند حاضر کادرها دفتر در چهار ساعت از زودتر اعرابی دکتر آقای و ميالنی خانم گفتم که همانطور
و نکات جالبی کردم استفاده فرصت اين از من شد. ملحق ما جمع به الهيان دکتر که بود بعد ساعت نيم حدود
در مورد تاريخچه کد اتيکز در انجمن پزشکی آمريکا مطرح کردم. هدفم اين بود تا توضيح دهم که هرچند
و آشاميدن در مجمع ساکت است اما اين سکوت به اين معنا نبايد  خوردن مورد در رابرت دستورنامه کتاب
و برای اثبات استنباط خودم به مقايسه دو است. آزاد مشورتی مجامع در آشاميدن و خوردن که شود تفسير
و به عنوان نمونه گفتم که در کد اتيکز مصوب ۱۸۴۸ اين انجمن، پرداختم آمريکا پزشکی انجمن اتيکز کد
و پزشک جامعه، و پزشک بيمار، و پزشک تکاليف و حقوق فصل، سه در و داشت پرسيوالی ساختار که
و پروفشن را تعريف کرده بود، تصريح شده بود که تمام پزشکان بايد مبلغی را که برای ويزيت پزشکان
تصويب شده است از بيماران دريافت کنند، حتی اگر بعضی از پزشکان به اين مبالغ نيازی نداشته باشند، زير
و پزشکانی که ويزيت دريافت نميکنند فرق قائل  ميکنند دريافت ويزيت که پزشکانی بين بيماران است ممکن
و فکر کنند پزشکانی که ويزيت دريافت ميکنند افرادی پولکی هستند. در حاليکه ممکن است برخی از شوند
همکاران پزشک به مبلغ ويزيت واقعًا احتياج داشته باشند، به همين دليل، تمام پزشکان بايد اين حق ويزيت
را دريافت کنند تا زمينه اين جور داوری غيرمنطقی از بين برود. يا در همان کد اتيکز به بيماران توصيه شده 
بود که انصاف حکم ميکند اگر تصميم گرفتيد که ديگر نزد پزشک معالج خود نرويد دليل آن را برای او 
و با نقل يک مجموعه از  ادامه در اما بود، جالب اعرابی دکتر برای خود خودی به مثالها اين دهيد. توضيح
و از اين بنيادين سلول از استفاده جنين، سقط ايدز، خصوص در آمريکا پزشکان انجمن فعلی اخالقی احکام
قبيل معضالت اخالقی جاری، توضيح دادم که در ويرايش جديد کد اتيکز انجمن پزشکان آمريکا هيچکدام از
و او به درستی جواب داد که ديگر  چرا؟ پرسيدم: اعرابی دکتر از بعد ندارد. وجود کردم نقل قبًال که مسائلی
و حل شده است. بالفاصله پرسيدم: آيا ميشود به همين ترتيب نتيجه ندارد وجود اخالقی معضالت چنان
گرفت که اگر دستورنامه رابرت هم در مورد خودن يا آشاميدن در مجامع تصميمگيری ساکت است، ميتواند
به همين دليل باشد؟ بعد يک صفحه از اساليد آموزش دستورنامه رابرت به يکی از سناهای دانش آموزی 
آمريکا را نشان دادم که در چهار بند اصول «ترويج پروفشناليسم» در رويههای پارلمانی را توضيح ميداد که 
و نتيجه گرفتم: طبق اين سند، که برای آموزش دانش  ميکرد. نفی را مجمع در آشاميدن و خوردن آن اول بند
آموزان دبستانها تدوين شده آمده است که برای ترويج پروفشناليسم، در مجمع تصميم گيری نبايد چيزی
کامًال قانع ساخت. به خصوص به اين خاطر  را اعرابی دکتر آقای بحثها اين نظرم به نوشيد. چيزی و خورد
که هرچه شهری تر ميشويم قبح صحنههايی که مسؤالن را دور ديسهای پر از ميوه نشان ميدهد بيشتر درک
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و دليل  ميزند حرف دارد مجمع اعضای از ديگر يکی حاليکه در است زشت خيلی ميکنيم احساس و ميکنيم
ميآورد ديگران در حال لمباندن موز و خيار باشند.

اهميت طرح اين نکات ساده هنگامی بيشتر آشکار ميشود که توجه داشته باشيم آقای دکتر اعرابی دبيرکل 
شورايارهای شورای اسالمی شهر تهران است: يعنی عالوه بر اينکه دبير (يا رئيس) شورای يک محله تجريش 
و از سوی دبيران بيست  شده انتخاب منطقه دبير عنوان به تجريش يک منطقة محالت تمام سوی از است،
و شورای شهرداری ارشد مقامات ساير و خودش، است. شده انتخاب دبير عنوان به نيز تهران منطقه دو و
و دارند که اگر او کانديدای شورای شهر تهران شود، اگر رأی اول را داشتند اذعان خودش- قول به - شهر
نياورد در همان دور اول انتخاب خواهد شد. پس چرا کانديدا نمی شود؟ يکی از پاسخهای دکتر اعرابی اين
و هرچند خودش فرد معتدلی بوده است  ميرود اطالعاتی و امنيتی نهادهای بين ذره زير صورت آن در که بود

اما کم بنودند اقوام و آشنايانش که در کشکمشهای سياسی بعد از انقالب جان باخته اند.

مخاطب دوم اين گپهای پيش از دعوت به دستور نيز خانم ميالنی بود که بعد از انتخابات دوره جديد شورای 
و اخيرًا نيز از سوی آقای مسجدجامعی از سوی  است شده انتخاب شهر شورای آموزش مسؤل عنوان به شهر
و اين ميکند. شرکت ميشود برگزار کشور آموزش استاندارد تهيه برای که جلساتی در تهران شهر شورای

جلسات اهميت فوق العاده ای دارد که بايد بخشی از اين روزنامه را به آن اختصاص دهم.

فعاليتهای ترويجی اعضا
شهر  شورای  پارلمانتارينهای  انجمن  اعضای  کردم  پيشنهاد  شد  برگزار  پيش  دوشنبه  که  چهارم  جلسه  در 
و تصويب صورتجلسه گزارش فعاليتهای ترويجی خود را به اطالع ديگران برسانند. اين  قرائت از بعد تهران
و بعد از آن افراد به ترتيب حروف الفباء نام خانوادگی فعاليتهای رسيد تصويب به عمومی اجتماعی با پيشنهاد

ترويجی بين دو مجمع خود را گزارش دادند که جا دارد به آنها اشاره کنم.

دکتر اعرابی
و ميکند به اين موضوع  کرده برگزار که کالسهايی تمام در که ساخت نشان خاطر خود گزارش در اعرابی دکتر
و اهميت آنها را توضيح ميدهد. البته، در گپ بعد از جلسه که تا قواعد اين مفصل طور به گاه و کرده اشاره
و نيز در تعريف از من چقدر قواعد اين خصوص در که داد توضيح برايم کشيد طول شب ۹ ساعت حدود

و از او خواسته که هر طور شده از من برای ترويج اين قواعد استفاده شود. من  کرده صحبت طاليی سردار با
عين کلماتی را که در تعريف من به سردار طاليی گفت به خاطر ندارم اما اگر واقعًا دکتر اعرابی آن عباراتی
را که خودش گفت به طاليی هم گفته باشد، نشان آن است که دکتر اعرابی هم به من خيلی لطف دارد. وقتی 
آن تعريفها را که فردی مثل دکتر اعرابی برای فردی مثل سردار طاليی که نايب رئيس شورای شهر تهران 
و رئيس کميسيون شوراياريهای شورای شهر است در خصوص فردی مثل من گفته باشد، درست باشد، در 
آن صورت بايد گفت که من حق داشتم چند روزی به خودم مرخصی بدهم! در هر صورت، انگار فضا در

شورای شهر برای معرفی اين قواعد روز به روز بهتر ميشود. 

دکتر الهيان
نفر بعدی دکتر الهيان بود که به نظر ميرسيد بعد از پريشانی ناشی از به تعويق انداختن ساعت نشست جلسه 
هنوز حالت عادی خودش را بازنيافته است. وی در گزارش کوتاه خود گفت که بعد از آشنايی با اين قواعد 
کوشيده است در مجامعی که او رياستش را بر عهده دارد همان مختصر قواعدی را هم که فراگرفته است 
و از  نطقها محدود نوبت و وقت يا موضوع» يک فقط زمان «هر اصل مثال عنوان به و جمله از کند. رعايت

اين قبيل.

آقای سالم زاده
آقای سالم زاده در گزارش خود توضيح داد به يکی از دانشجويانش که برای مصاحبه دکتری ميرفته توصيه 

کرده است که در مصاحبه اش از ضرورت ترويج اين قواعد به عنوان موضوع دکتری خود صحبت کند. 
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خانم شرفی 
و  کرده معرفی را قواعد اين مجازی گروه يک در که کرد صحبت اين از خود گزارش در هم شرفی خانم
موفق بوده (يا نبوده) است. آنچه که من در جلسه شنيدم «موفق نبودن» بود اما در گزارش مکتوبی که از جلسه

تهيه کرده و به من داده خواندم که موفق بوده است. 

آقای عبدالحسينی
آقای عبدالحسينی که طبق معمول سخنانش را با طنز شيرين ميکند در گزارش خود گفت که در شورای 
عالی مشاوران ستاد اجرايی شوراياريها که با رياست آقای دکتر الهيان برگزار ميشود هميشه از رابرت صحبت 
و آن مرحوم در گور به لرزه ميافتد. وی در ادامه توضيح داد که گويا دارند قبول ميکنند که من بروم  ميشود

و برای اعضای آن شورا يک کارگاه آموزشی برگزار کنم.

و فرصتی برای تبادل خبر نشد. وگرنه او هميشه گزارشهای  آمد جلسه به دير عبدالحسينی آقای حال هر به
دست اولی از آخرين تحوالت وضعيت دستورنامه رابرت در شورای شهر به من ميداد.

خانم ميالنی: نماينده شورا در جلسه تهيه استانداردهای آموزشی
خانم ميالنی گزارش خود را در دو بخش ارايه کرد. در بخش اول خاطر نشان ساخت که در کالسهايی که 
و توضيح داد که اخيرًا به  خواست وقت دوباره بعدًا اما ميدهد. آموزش رابرت نام ذکر بدون را قواعد اين دارد
و از سوی شورای شهر تهران در جلسات مجمعی شرکت ميکند که هدفش بحث مسجدجامعی آقای انتخاب
و هدف اين نشست اين است که برای تمام آموزشها، از است کشور آموزشی استانداردهای تدوين مورد در
و تصويب تعريف استاندرادهايی رسمی غير و رسمی آموزش عرصهای تمام در و دکتری تا دبستانی پيش
و توضيح داده که کرده معرفی را رابرت دستورنامه نيز نشست اين در وی که داد توضيح ادامه در وی شود.

چرا اين قواعد بايد در سطوح مختلف آموزش داده شود.

- فکر ميکنم از او پرسيدم آيا جزوه ۸ صفحه ای  خاطر همين به است. مهم نشست اين که رسيد نظرم به
اصًال جزوه را نديده است. به داد پاسخ که نه؟ يا است داده نشست آن اعضای به را مفهومی دستگاه معرفی

او قول دادم که يک نسخه از آن را برای او ايميل خواهم کرد و بعد از جلسه اين کار را کردم.

معرفی پروفشنها
خانم ميالنی برايم توضيح داد که در همان جلسه تدوين استانداردهای آموزشی آقای مقصود فراستخواه نيز در 
مورد پروفشنها توضيحهای جالبی ارايه داد. به او گفتم جزواتی هم که در مورد پروفشنها تهيه کرده ام برايش 
و به اين ترتيب، بعد از ختم جلسه نامه زير را همراه با جزوه ۸ صفحه ای معرفی دستگاه  فرستاد. خواهم

مفهومی و اتيکز شماره ۲ برايش ارسال کردم:

سرکار خانم ميالنی
سالم

يک نسخه از جزوه «معرفی دستگاه مفهومی» به پيوست تقديم می شود. يک نسخه از نشريه شماره دو اتيکز 
نيز تقديم شده است. 

مقصود  دکتر  نزد  معين  مصطفی  دکتر  آقای  توصيه  به  قبل  مدتها  که  دارد  يادآوری  ارزش  نيز  خاطره  اين 
و من  کشيد پروفشنها به بحث جلسه همان در کنم. معرفی ايشان به را رابرت دستورنامه تا رفتم فراستخواه
و دادم توضيح ايشان خدمت بود پژوهش و مطالعه سال چندين حاصل که را پروفشنها موضوع کلی خطوط
به توصيه ايشان بسياری از مطالب چاپ شده در اين زمينه را نير برايشان ايميل کردم. ايشان از من خواستند
و  کنم سخنرانی اتيکز کد و پروفشن باره در فناوری و علوم در اخالق ايرانی انجمن ماهانه نشسته چند در تا

اين سخنرانيها نيز در کتابی که در پايان سال منتشر خواهد شد چاپ شود.
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و من هم خوشحال بودم که بحث پروفشنها خوابيد. از شما شنيدم که اين بحث  نشد خبری سخنرانی از البته
در آن جلسه ای که شما هم در آن حضور داريد دروباره مطرح شده است. اين اسباب تأسف است چون
و جوانمرگ خواهند کرد در حاليکه شکل گيری پروفشن امری  شهيد را ايده اين افرادی که دارم اطمينان
و با ايجاد تحوالت در اعماق تدريج به و سياسی عرصه قلمرو از خارج بايد و است غيرسياسی و فرهنگی

روح و روان مردم شکل بگيرد.

و پيام کارفرمايان منتشر شده که  جراح پيام و ماپا ايران سيايت وب در مطالبی پروفشن مورد در حال، هر به
اگر فرصت کرديد خواندن آنها مفيد خواهد بود

با احترام. داود

طبعًا من بايد خيلی خوشحال باشم که ايده پروفشن از سوی فردی مثل دکتر فراستخواه مطرح شود. اما اين 
و پايبندی خدشه  درک بدون سازمانی است غيرممکن و نشد رابرت دستورنامه اهميت درک به قادر مرد
ناپذير به قوانين عرف پارلمان به يک باند قدرت تبديل نشود. در نتيجه، وقتی دکتر فراستخواه متوجه اولويت
و اولويت راستگويی به کد  پروفشن، به نسبت اتيکز کد اولويت و اتيکز، کد به نسبت پارلمانی عرف قواعد
اتيکز نشده باشد، ميتوان حدس زد ديگران چه وضعيتی خواهند داشت. در آن صورت، حتی اگر عده ای
- به جای آنکه اسباب  مدرن ايدههای ساير مانند که هست نگرانی جای بکنند، هم استقبال پروفشن ايده از

دگرگونی ما شوند، محصول کج و معوج ما خواهند شد.

نکات آموزشی
و همين آنها  داشتند ارتباط فيه نحن ما موضوع به همه که شد مطرح آموزشی نکته چند پرويروز نشست در
و قرائت هر طرح با که کردم نشان خاطر من شد مطرح صورتجلسه وقتی نمونه، عنوان به ميکرد. جالب را
صورتجلسه، من به مرور چند قاعده ناظر بر تدوين صورتجلسه را که به موضوع مربوط باشد توضيح خواهم
و سعی کردم محتوای بند اول صورتجلسه را درس بدهم. به اين خاطر احساس کردم الزم است که فرق  داد.
و انواع تعويقی اين دو نوع مجمع را برای حاضران توضيح بدهم. اما وقتی ويژه مجمع و عادی مجمع بين
اين بحث را شروع کردم دريافتم نميشود اين بحث را بدون توضيح تفاوت بين مجمع فوق العاده در قانون
و در عرف پارلمانی ايران با مجمع ويژه در دستورنامه رابرت خاتمه دهم. به همين خاطر سعی کردم  تجارت
و بعد اين دو نوع مجمع بدهم توضيح ايران پارلمانی عرف در را العاده فوق و عادی مجامع وضعيت اجمال به
و به ام نکرده استفاده العاده فوق مجمع اصطالح از چرا که گرفتم نتيجه پايان در و بدهم توضيح را العاده فوق
جای آن اصطالح مجمع ويژه را ساخته ام. فکر ميکنم اين توضيحها به خصوص برای دکتر الهيان جالب بود.

به همين ترتيب، تا پايان جلسه که پيشنهاد آقای عبدالحسينی در خصوص نام انجمن در دست تأسيس به 
و بر اجرای قواعدی که آموزش داده شده تأکيد کنم.  بدهم توضيح را جديد قواعد کردم سعی رسيد، تصويب

به همين خاطر به نظرم ميرسد که به مرور به روش معقولی در آموزش دستورنامه رابرت ميرسيم.

گفتگوهای مفصل بعد از جلسه
و دو نفری حدود ۳ ساعت گپ زديم.  ماند من نزد شب ۹ همانطور که گفتم دکتر اعرابی تا ساعت حدود
و شنيدنی بود. اما من در ادامه فقط به چند نمونه از آنها که بيشترين ارتباط  جذاب اعرابی دکتر خاطرات تمام

را با جنبش کادرها دارند اشاره ميکنم.

در  و  دارد تعلق تهران شهرداری به که است کاربردی علوم دانشگاه مدرس حاضر حال در اعرابی دکتر
مختلف شرکت دانش  و  سواد با و مختلف، جنيسيتی مختلف، سنی گروههای با شهروندانی کالسهايش
ميکنند. از او پرسيدم ميشود در اين دانشگاه يا دانشکده اين قواعد را هم درس داد. برايم توضيح داد که او
و طرح آن را هم به مسجد جامعی  است تهران شهر شورای برای آموزشی فضای يک به سازماندهی مشغول
و در شود برداشته گرايی مدرک از دست جديد آموزشی فضای اين در که دارد نظر در او است. کرده ارايه

آن دانشکده يا فضای آموزشی حتمًا آموزش اين قواعد در صدر اولويتها خواهد بود.
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از او خواستم که به ترويج اين قواعد هر طور که خودش صالح ميداند کمک کند. اما او برايم از بيماری 
و در وسط  کند تزريق خودش به انسولين بار سه است مجبور که داد توضيح و کرد صحبت خود ديابت حاد
گفتگو بود که متوجه شدم مدام از چشمانش اشک جاری ميشود. که نشانه خوبی برای سالمتی چشم او
و پيشرفته تمام تالش خود را برای ترويج اين قواعد به  مزمن بيماری اين رغم به که داشت تأکيد اما نيست.

کار خواهد برد.

و  بشکافم بيشتر او برای را جامعه در قواعد اين اثرات تر عميق های اليه تا کوشيدم گفتگوها اين در من
و تأکيد کردم که اگر اين قواعد در حد قواعد گلکاری يا آشپزی بود من هرگز اين طور وقت بدهم توضيح
صرف ترويج آنها نميکردم. اما عميقًا باور دارم که اگر مردم ما در چارچوب اين قواعد تصميمهای اجتماعی
و دموکراتيک  انسانی جامعه يک به استبدادی و وحشی دنيای يک از ما جامعه کنند رفتار آنها طبق و بگيرند

بدل خواهد شد.

ااهدای بن کتاب
با من در  اين موضوع را  آقای سالم زاده به صورت خصوص  تنفس بود که  به خاطرم آمد که در فاصله 
ميان گذاشت که مقداری بن کتاب متعلق به اعضای حاضر در اين کارگاه وجود دارد که به توصيه آقای 
و در  شود خريداری کتابهايی من نظر زير تا دهند قرار من اختيار در را آن اند گرفته تصميم عبدالحسينی
همين دفتر مورد استقاده قرار بگيرد. من استقبال کردم اما گفتم خوب است که اين پيشنهاد در مجمع مطرح

شود و همانجا مورد بررسی قرار بگيرد. او هم قبول کرد. 

و بعد از  کنيم تمرين را آنها تصويب تا داريم نياز گروه بر ناظر پيشنهاد چند به بعد جلسه برای حال، هر به
و تصويب آئينامه تدوين سراغ به اوليه های رويه بر نسبی تسلط و پيشنهادها بر ناظر قواعد به نسبتی تسلط
انجمن برويم. شايد پيشنهادی که در همين زمينه اعطای بن کتاب مطرح خواهد شد پيشنهاد خوبی برای

تمرين باشد. 

دستورنامه رابرت در خانه عمران
سالها پيش که دنبال جذب آگهی برای وب سايت پيام کارفرمايان بوديم با خانه عمران آشنا شدم: يک مؤسسه 
و کتابهای گران قيمت منتشر  ميکرد برگزار قيمت گران سيمنارهای مختلف های رشته مهندسان برای که
و در امر اداره ميگذراند کادرها دفتر در را خودش بيکاری ساعت که خندان عيسی آقای اخيرًا ميساخت.
وب سايت کادرها دات کام به من کمک ميکند، به عنوان مشاور امور مطبوعاتی با مديرعامل خانه عمران هم
و در همين گفتگوها دستورنامه رابرت را به او معرفی کرده است. به نقل از آقای عيسی  است شده صحبت
و پيشنهاد داده که سميناری برای معرفی اين قواعد به کرده استقبال قواعد اين از عمران خانه مديرعامل خندان
و توضيح دادم که اين قواعد تا چه اندازه کردم استقبال آن از داد من به را خبر اين وقتی کنيم. برگزار مهندسان
يک و مجامع شرکتهای ساختمانی ميخورد. ديروز که آقای خندان به خانه عمران ميرفت مديره هيأت درد به
نسخه از جزوه «معرفی دستگاه مفهومی» پرينت گرفتم تا به مديرعامل خانه عمران بدهد. قرار بود چند روز
تعطيلی پيش رو را آقای خندان برای کمک به امور درمان مادرش به هريس برود. در نتيجه بايد چند روزی 
و بگويد که نتيجه مذاکرات با مديرعامل خانه عمران چه شده است. البته  برگردد سفر از وی تا کنيم صبر
و خبر شعف انگير را تا يکشنبه بيات نميکرد. ميزد تلفن من به حتمًا خندان آقای بود انگيز شعف خيلی اگر

دستورنامه رابرت در شهرک انديشه
از  يکی  در  واحدی   ۱۶ ساختمانی بلوک   ۵۰ در کارهايش پيشرفت  از  گزارشی  تلفنی  هم  مردادی  فرامز 
و  است شده آشنا رابرت دستورنامه خالصه کتاب با که است ماهی چند او داد. ارايه انديشه شهر شهرکهای
و عالقه بيکاری عالوه به مهارت اين است. داده را ساختمان مجمع اداره برای اوليه مهارت او به آشنايی همين
۵۰ ۵۰ نماينده از او به فعاليتهای جمعی سبب شده که در انتخابات اخير هيأت امناء شهرک نيز که با حضور

و او حاال به يک فعال اجتماعی  شود انتخاب امناء هيأت عضو عنوان به است شده برگزار ساختمانی بلوک
جهت آموزش روش استاندارد اداره مجامع تبديل شده است.
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هميشه دلم ميخواست شرايطی فراهم شود تا فرامز بتواند از اين قواعد استفاده کند. خوشبختانه با شرکت او 
و انتخاب او به عنوان عضو هيأت مديره اين شرايط فراهم شد. از آن زمان  ساختمان مديره هيأت انتخابات در
و مديريت مشارکتی شهرک محل سکونت خانواده اش حسابی درگير انتخابات مسائل در فعال صورت به او
شده است. من فکر ميکنم که او همين حاال نيز به يک کادر حرفه ای برای اين امر بدل شده است. التبه، با تمام
و منفی که دارد. تلفنی مفصل با هم گپ زديم. از او خواستم تالش کند اين قواعد را به سازمانها  مثبت نقاط

و نيروهای اجتماعی ديگر، به خصوص و از جمله به اعضای شواری شهر هم معرفی کند.

به کاريزمای خودت توجه نميکنی!
اين جمله ای بود که به عنوان اعتراض آقای مرد ديروز به من گفت. هرچند در واکنش به چنين اعتراضی به 
و «بشاش توی کاريزما». اما اظهار چنين نظری از سوی فردی مثل آقای مرد  ميآيد بدم کاريزما از من گفتم: او

خيلی عجيب بود. به همين دليل الزم است کمی در مورد آن توضيح بدهم.

عصر روز سه شنبه خانم نقی ئی همراه با آقای هاشمی وارد دفتر شدند تا در کالسهای دستورنامه رابرت 
و رئيسی) در اين کالسها شرکت  دشتی ئی، (نقی زن سه و مرد) و (هاشمی مرد دو کنند. شرکت خودشان
اشکاالت گاهی  و  ميکنند صحبت آن مورد در و ميخوانند را دستورنامه کتاب از بخشی هم با و ميکنند
و بعد از آن نشست هيأت ميکشد طول ۶ تا ۴ معموًال از ساعت کالسها اين ميپرسند. من از هم را خودشان
و نيم ساعت يک حدود هم آن که ميشود تشکيل ديگری افراد و افراد همين حضور با معلمان سازمان مديره
و موضوع کرد باز ئی نقی خانم را صحبت سر هاشمی، آقای و ئی نقی خانم حضور از بعد ميکشد. درازا به
و بود قانونی مجمع که بود اين هم من جواب کرديد؟ منحل تنهايی را کارگاه چرا که بود اين نيز صحبت
من هم با اخطار قبلی اعالم کرده بودم که پيشنهاد انحالل انجمن در دست تأسيس مروجان پارلمان را مطرح
و حتی يک نفر هم به عنوان مخالف در جلسه حاضر نشد. پس تصميم قانونی بود. پرسيد: يعنی  کرد خواهم
اگر من تنها هم در جلسه حاضر ميشديم انجمن منحل نميشد؟ گفتم: نه. پرسيد: چرا؟ جواب دادم: برای اينکه
و يک رأی مخالف پيشنهاد من به تصويب نميرسيد. با تعجب گفت: آخر چطور مجمع  موافق رأی يک با
و در دستور جلسه بودم کرده تأکيد جلسات نخستين همان از دادم: جواب است؟ قانونی نفر يک حضور با
آخرين نشست هم تأکيد کرده بودم که چون نشستهای ما توده ای است، با حضور هر چند نفر نصاب خواهد

داشت و تصميمهايش قانونی خواهد بود. 

و از آنجا بحث  بود کارگاه انحالل همين گفتگوها محور اما کنم. نقل را ديروز گفتگوهای کل که نيست نيازی
و خانم نقی ئی نگران بود که چرا اين کارگاه با ريزش مواجه شده است. کشيد قواعد اين تدريس روش به
من در پاسخ گفتم: اين يک امر بسيار طبيعی است. افرادی که با اين قواعد آشنا ميشوند، نسبت به يادگيری
آن عالقمند ميشوند. اما هرچه بيشتر با اين قواعد آشنا ميشوند، نسبت خودشان را با اين قواعد باز تعريف 
و از آنجا که پارلمانتارين شدن مثل نوحه خوان شدن در يک هيأت سينه زنی است، اين افراد ممکن  ميکنند.
است به مرور دريابند که نمی خواهند، يا نميتوانند يا حتی الزم نيست نوحه خوان شوند. به همين خاطر بعد
از آشنايی نسبی با اين قواعد ديگر ممکن است در اين کارگاههها شرکت نکنند. در نتيجه نبايد از اين بابت 
و نه همه  شوند، خوان نوحه بيايند هيأت به است قرار که کسانی تمام داشت انتظار ميشود نه چون بود. نگران

عالقه يا استعداد نوحه خوان شدن را دارند.

به هر حال، در واکنش نسبت به ناراحتی او از انحالل کارگاه گفتم: هروقت که گروه بخواهد به همان سادگی 
و جای نگرانی نيست. اما کسانی که فکر ميکنند من بلد نيستم اين قواعد را  کرد فعال دوباره را گروه ميشود
و انتقاد ناپذير هستيد. سختگير شما گفت: ئی نقی خانم نکنند. شرکت کارگاه اين در است بهتر بدهم درس
من گفتم اين طور نيست. اما سبک من هم اين است. کسانی که قرار است پيش من نوحه خوانی را ياد بگيرند
بايد آنطور که من ميگويم نوحه بخوانند. اينکه ديکتاتوری نيست. هرکس دوست ندارد پيش من نوحه خوانی 
و  نقئی خانم و هاشمی آن از بعد بود. منطقی بسيار من حرف اين نياييد. من کارگاههای به بگيرد ياد را
و گفت: من ميخواستم بيايم. اما نوشته بودی که حتی اگر کرد گله من از مرد آقای اما رفتند. کالس سر بقيه
گروه رأی به انحالل ندهد، باز هم تقاضای معذوريت از وظيفه را مطرح ميکنيد که معنايش اين بود که ديگر
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دوست نداريد کارگاه ادامه داشته باشد. به همين خاطر من نيامدم. در جواب گفتم: حتی پيشنهاد معذوريت 
از وظيفه هم بايد با اکثريت آراء تصويب شود. اگر تصويب نميشد به اين معنا بود که اکثريت دوست دارند 

من به عنوان مربی به کار خود ادامه دهم. در نتيجه بقيه بايد قبول ميکردند. 

من آمد  طرف به مرد آقای رفتم، می سالن در کردن باز برای وقتی که بود گفتگو همين وسط در حال هر به
و من در پاسخ اوگفتم: کاريزما نداريد. توجهی هيچ خودتان کاريزمای به گفت: کنان نجوا من گوش زير و

چيه؟ بشاش تو کاريزما.

من ميدانم. برخی از افراد برای حفظ رهبری خود ميکوشند از خود چهره ای کاريزماتيک بسازند. من از اين 
و هر از گاهی چنان رفتار ميکنم تا روند شکل گيری اين کاريزما را مختل کنم. با اين همه، وقتی  متنفرم کار
بعد از حدود نيم ساعت که برای ورزش به پارک رو به روی محل کار رفته بودم برگشتم تمام اعضای هيأت
کامًال معلوم بود که در غياب من مشغول يک  و ديدم يک) (شماره اصلی سالن در را معلمان سازمان مديره
و در حاليکه همه با هم اما، کرد شوکه را آنان من ناگهانی و سرزده حضور هستند. من عليه گروهی غيبت
گفتگو در مورد من را متوقف کردند، هرکدام کوشيدند به نحوی با من رابط بر قرار کنند که معلوم نشود در
مورد من داشتند صحبت ميکردند. آخرين نفری که سالن را ترک کرد آقای آزادگان بود. از دهانش پريد که چه 
دعوايی سر شما به راه افتاده بود. اما پيش از آنکه من بپرسم دعوا سر چه بود موضوع صحبت را عوض کرد به 
نحوی که معنايش اين بود: از من نپرس که موضوع چه بود. البته من خودم می توانيم حدسهايی برنم: از نحوه 
و چه نخواهد با يک گروه حد اقل شش نفره  بخواهد چه مديره هيأت کل که دريافت شود می بحثهايشان
و ناخواسته طبق اين قواعد هستند آشنا رابرت دستورنامه قواعد با بيش و کم که است مواجه مديره هيأت در
عمل می کنند. وقتی به صورت ناخواسته صدای آنان را ميشنوم متوجه می شوم که چطور افرادی مثل هاشمی
و مرد به صورت مدام از اصطالحات دستورنامه رابرت استفاده ميکنند. به عالوه، با توسعه کارگاههای من 
و مهم تر اينکه، وقتی آنان خودشان است. شده معنا بی بدهم درس نيستم بلد من که ئی نقی خانم بحث اين
و به مرور درميابند که من در امر آموزش شوند می گنگ و کيج بيشتر خوانند می را اصلی کتاب دشوار متن
و پاچلفتی نيستم. به نظرم تمام اين تجربه دارد به اينجا دست و خنگ ميکردند فکر که هم آنقدر قواعد اين
و در کند کار رابرت دستورنامه چارچوب در که کند قبول معلمان سازمان مديره هيأت کل که ميشود منجر
و سازمانشان را ارتقائ بدهد. بگيرد عهده بر را آنان جلسات اداره من مثل بيطرفی فرد که بهتر چه صورت آن

و اسنادی ام سرزده آمريکا معلمان انجمنهای سايت وب به اخير روزهای در که است تحليل همين دنبال به
را پرينت گرفته ام تا به نحو مناسبی آنها را به هيأت مديره سازمان معلمان معرفی کنم. هدفم اين است به آنان
و بتوانند  باشند رسيده رهبری مقام به خودشان واقعًا که شد خواهد پذيرفته موقعی آنان رهبری که دهم نشان
- شايد - که است آينده چنين چارچوب در دهند. نشان چاه از را راه آموزش پروفشن به و معلمان ساير به

آقای مرد گفته است: به فکر کاريزمای خودت نيستی.
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۱۰ خرداد ۱۳۹۳ دوشنبه

پيشنهاد حذف «به نام خدا»
مرحوم  وليعهد  آقايان حامد سحابی،  با حضور  پارلمانی  انديشی عرف  هم  اجالس  دومين  و  چهل ديروز
و محسن اختران نشر مدير اردهالی سعيد بازرگان، مهندس مرحوم داماد اسدی بنی دکتر معروف، سحابی
و من برگزار شد. سازان قطعه انجمن نشريه خودرو، سازان قطعه نشريه سابق مديرمسؤل مقام قائم خواه رزم
۱۵ سال توقف يا توقيف تازه منتشر شده است، از آقای سحابی يک شماره از نشريه «ايران فردا» را که بعد

به اعضای گروه هديه داد. در همين جلسه پيشنهاد حذف «به نام خدا» از باالی پيش نويس آئيننامه پيشنهادی 
و حول همين مسأله نکاتی در ميان آمد که  نرسيد تصويب به مخالف .و موافق آراي تساوی با که شد مطرح
فکر می کنم ارزش تاريخی داشته باشند. ديروز همچنين خانم آل بويه نشانی محل برگزاری نشست دوهفتگی
و در جريان مديريت  کنم اداره را جلسه اين بار نخستين برای فردا است قرار کرد. ايميل برايم را صلح مادران
جلسه قواعد دستورنامه رابرت را به مادران آموزش بدهم. بعد از ظهر هم آقای حالج دعوت نامه غزل به
و از پيشرفتهای چشمگيرش در ترويج دستورنامه رابرت صحبت  آورد را سرزمينی آيش ريزی برنامه سمينار
کرد. در همان حال خانمی به نام حبيبی به همراهم زنگ زد که ابتدا خيال کردم يکی از اعضای گروه مادران
صلح است که دو هفته قبل در دفتر کادرها با آنان صحبت کردم. اما معلوم شد که اين خانم يکی از دوستان 
و ميخواهد همراه با چند نفر از دوستانش در مورد آموزش دستورنامه رابرت با من صحبت  است ستوده خانم
کند. قرار شد يکشنبه ساعت ۵ بعد از ظهر به دفتر کادرها بيايند. چند دقيقه قبل نيز خانم محبوبه توکل که در
و از من پرسيد چه روز اعضای کانون صنفی  زد تلفن است وکيالن کادر عضو و ميکند تحصيل حقوق رشته
معلمان را برای آشنايی با دستورنامه رابرت به دفتر کادرها بياورد؟ برای ساعت دو بعد از ظهر روز چهارشنبه
و بعد از آشنايی  قواعد، اين با معلمان سازمان مديره هيأت اعضای آشنايی از بعد گذاشتيم. قرار هفته همين
آقای باغانی دبيرکانون صنفی معلمان با دستورنامه رابرت حال نوبت برخی از اعضای جوان اين کانون است
تا با قانون عرفی پارلمان آشنا شوند. همين چند رويداد نشان ميدهد که کف جامعه چه تغييرات ملکولی 

گسترده ای برای ترويج قواعد دموکراسی در جريان است. 

تدارک برای ترويج دنياگرايی
- که به قول خودش اين روزها مشاور رئيس جمهور در امر سرمايه گذاری در  شهرياری بهرام مهندس وقتی
و در جلسه روز يکشنبه نميتواند ميبرد سر به استان آن در که داد خبر شنبه روز - است بلوچستان و سيستان
شرکت کند تصميم گرفتم از آقای سعيد اردهالی کمک بگيرم تا پيشنهاد حذف «به نام خدا» را در اجالس
کند. متن نامه ای که برای او  مطرح شد، برگزار ديروز که پارلمانی، عرف انديشی هم گروه يکم و چهل

فرستادم اين بود:

آقای اردهالی
سالم

فردا قرار است آئيننامه پيشنهادی از سوی کميته بررسی شود. هرچند در جمعهای کوچکتر از ده نفر 
و در مذاکره شرکت کند اما تجربه نشان داده اگر من ظاهر بی طرف خود  بدهد نظر تواند می هم رئيس

را حفظ کنم بهتر است.
حال من فکر ميکنم می شود درخواست کرد بسم اهللا يا به نام خدا يا هر عبارتی که نشان دهد  هر به
تمام اعضای اين انجمن دين دار هستند از اول آئيننامه حذف شود. نيز ميتوان درخواست کرد که رأی
و مخفی باشد. درعين حال جمع بايد بداند که اگر اين پيشنهاد تصويب هم نشود  برگه با پيشنهاد اين به

سکوالرها عضو چنين انجمنی نخواهند شد.
و اگر شما مطرح کنی من ظاهر بی  کرد خواهم مطرح کنم فرصت اگر و است من شخصی نظر ها اين

طرف خود را حفظ خواهم کرد.
- اين نظر چهار طرفدار خواهد داشت.  باشد مخفی رأی که صورتی در - گلسرخی و شهرياری با احتماًال
قربانت. داود
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البته، شهرياری و گلسرخی در جلسه ديروز نبودند. در نتيجه سرنوشت اين پيشنهاد غيرقابل پيش بينی شد.

جمعه به مکتب آورد
و نيم صبح بود که از پنجره مهندس رزم خواه را پشت فرمان يک ماشين سياه رنگ مدل باال  هفت ساعت
و کنار جدول خيابان ماشينش را پارک ميکرد. ياد حرفش در اجالس قبلی افتادم دفتر مقابل داشت که ديدم
و با لحن محبت آميزی گفت: درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل من به خطاب که
و از مطالب آن کتاب ميخواند را ارسطو «سياست» کتاب دارد که گفت من به احوالپرسی از بعد را. گريزپا
و در توضيح داد ممتنع رأی خدا نام به حذف مورد در رأی اخذ هنگام که بود مهندس همين بود. کرده حيرت
و هم مخالف حق دارند. با اين جمله وجدان او را راحت موافق هم من نظر به که ساخت نشان خاطر نظرش
و او هم رأی نداد. اما توضيح آقای اردهالی هم خيلی ندهيد رأی ميتوانيد و است ممتنع شما رأی پس کردم:
کلی بود. او بعد از طرح پيشنهاد اصالح از طريق خط زدن ادامه داد: وقتی باالی اساسنامه يک جمع چنين
عباراتی اضاقه می شود به آن گروه رنگ خاصی ميدهد. انگار که تمام اعضای آن سازمان دارای يک اعتقاد 
خاص هستند. در حاليکه در يک انجمن مثل انجمن ما که قرار است اين قواعد را ترويج کند، ممکن است 
افرادی با عقايد متفاوت عضو شوند. ممکن است بعضيها سکوالر باشند يا اصالح اعتقادی به دين نداشته 

باشند. به همين خاطر خوب است که، برای رفع اين شبه اين عبارت خط بخورد. 

مذاکره در مورد پيشنهاد خط زدن «به نام خدا»
فکر ميکنم مهندس رزمخواه با طرح يک سؤال پارلمانی از من پرسيد که در اين زمينه دستورنامه رابرت چه 
ميگويد: من در جواب گفتم: تا آنجا که به خاطرم ميآيد در اين زمينه ساکت است. اما ميتوان استنباط کرد که 
و بخواهند که تمام اعضائشان هم همان عقايد  باشند خاص دينی عقيده يک دارای گروه يک اعضای کل اگر
را داشته باشند، حق طبيعی آنان است. در ادامه گفتم: فرض کنيد عده ای شيعه بخواهند يک انجمن درست
کنند. حق دارند اول اساسنامه اشان بنويسند «يا علی مدد». اينجا هم همينطور است. وقتی شما اول اساسنامه 

مينويسيد «به نام خدا» معنايش اين است کسانی که اعتقادی ندارند عضو اين انجمن نشوند. 

و در مخالفت با اين پيشنهاد دکتر بنی اسدی صحبت کرد. تا آنجا که به خاطرم مانده است محور  ادامه در
صحبتش اين بود که هم انسانها، صرف نظر از تعاريف متفاوتی که ممکن است از لفظ خدا داشته باشند، به
و  ندارد مخالفت خدا از معنايی چنين به هيچکس نتيجه در دارند. باور جهان در معنوی نيروی يک وجود
و ماورايی معنوی نيروی آن از اعضا تمام الهام و کمک کسب معنای به اساسنامه باالی در عبارت اين وجود
است. من احساس کردم که چنين استداللی ماست مالی کردن مسأله است. به همين خاطر با تأکيد بر اينکه
و طبق قواعد ما رئيس هم حق شرکت در مذاکره دارد مايلم در اين مورد نظرم را بگويم.  کوچک مجامع در
و دکتر بنی اسدی روی يک صندلی رزمخواه مهندس بين و رفتم کنفرانس ميز دور به رياست محل از بعد
و گفت که بايد گرفت وقت اردهالی آقای ميکنم فکر اما بدهم. توضيح زمينه اين در را نظرم تا نشستم خالی
برود در نتيجه از من خواست تا در رأی گيری اگر ميشود رأی او را در نظر بگيريم. من گفتم: وقتی برويد
و در مورد پيشنهاد خط  کردم نظر صرف توضيح ادای از من خاطر همين به و داشت. نخواهيد رأی ديگر
زدن «به نام خدا» از اول اساسنامه رأی گيری کرديم که دو به دو مساوی شد. مهندس سحابی گفت: حاال
رأی شما تعيين کننده است. من توضيح دادم: در رأی گيری با برگه رئيس هم ميتواند همزمان با ديگران رأی 
و اين پيشنهاد رأی نياورد. بعد از اين بود  شد ايجاد تساوی من رأی با و ام داده را خودم رأی من و بدهد
و من فکر کردم بهتر است که توضيحم مثل استخوان در گلو نماند. به کرد ترک را جلسه اردهالی آقای که

همين خاطر توضيح دادم:

و مهندس سحابی حضور دارند. در نتيجه مخاطب اين نطق  اسدی بنی دکتر مثل شخصيتهايی جلسه اين در
و نه فقط اين اشخاص حقيقی. بعد ادامه دادم: در جامعه ای که به هستند کشور فرهنگی سياسی جريانهای
دليل اعتقادهای مذهبی اين همه تبعيض اعمال می شود، وقتی شما در ابتدای نطق خود «به نام خدا» ميگوئيد،
و  خودشان يا نکنند اخراجشان جلسه از اينکه برای ندارند، خدا به اعتقادی که افرادی ميشويد سبب عمًال
خانواده اشان از نان خوردن محروم نشوند، به صورت رياکارانه اين لفظ را به کار ببرند. به همين دليل، شما
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و از آنجا که با گفتن «به نام خدا»، زمينه را برای متمايز شدن اشخاص  هستيد شريک گناه اين ارتکاب در
غيرمعتقد فراهم ميآوريد، در اعمال آن تبعيضها نيز مسؤل خواهيد بود. به نظرم اين ضربه، به خصوص به
سحابی سوم که تازه دارد به جای پدر در آسمان سياست ايران درخشيدن آغاز ميکند، ضربه بسيار سنگينی 
و اعضای  ميشد حاکم ايران در کمونيستی حکومت يک کنيد فرض کردم: اضافه بالفاصله خاطر همين به بود.
و بعد هرکس که اين کد رمز را به کار قهرمان. خلق نام به ميگفتند: خودشان نطقهای ابتدای در حاکم حزب
و گفتن اين عبارت ابزاری برای اعمال تبعيض عليه غيرکمونيستها ميشد. در آن ميشد اخراج حزب از نميبرد
صورت، اگر من کمونيست بودم، چه بايد ميکردم؟ کمی مکث کردم تا تأثير جوابم بيشتر احساس شود. بعد
با قاطعيت اضافه کردم: در آن صورت فورًا از چنان حزبی بيرون می رفتم و، در همين جا بود که مهندس 

سحابی با خنده گفت: سبيلتان را هم ميتراشيديد . . . من در ادامه گفتم: اگر سبيل داشتم، واجبی ميانداختم!

و صميمی شد. اينکه در  دوستانه فضا که رسيد نظرم به و خنديدند اسدی بنی دکتر هم و سحابی مهندس هم
برابر نطق نسبتًا تند من آقايان لبخند زدند تا نشان دهند که خيلی ناراحت نشده اند، چه بسا بزرگواری آنان
و همين اسباب  بودند. خوشحال بود نياورده رأی زدن خط پيشنهاد اينکه از کردم احساس اما ميداد. نشان را
حيرت من شد. حقيقتًا انتظار داشتم بعد از استداللی که ارايه دادم، دست کم افرادی مثل مهندس سحابی
و از اينکه اين همه سال در اعمال اين همه تبعيض مذهبی شريک بوده  ميخوردند تکان اسدی بنی دکتر و
و اند بوده مواجه انتقادها اين با قبل ساليان از بسا چه افراد اين که شدم متوجه اما ميآمدند. خودشان به اند
و به همين خاطر وجدانشان درد نميگيرد. دکتر کند می قانعشان که دارند انتقادها اين برای هم پاسخهايی
و نداريم و ايم نداشته نقشی هيچ تبعيضها اين در که ما کرد: اشاره استداللها نوع همين از يکی به اسدی بنی

هميشه هم با آنها مخالفت کرده ايم.

به عنوان رئيس جلسه وظيفه داشتم بالفاصله موضوع بعدی را در دست بگيرم: کلمه «اساسنامه». به همين 
و به جای آن نوشتم: اساسنامه. اما پيش بينی تأثير پيامدهای  کردم پاک سفيد تخته روی از را خدا» نام «به دليل،
و تصويب نشدن پيشنهاد خط زدن «به نام خدا» بر آينده جنبش کادرها ذهنم را رها نميکرد. البته، تساوی رأی
همين که اعضای يک سازمان در دست تأسيس، مسأله ای مثل وجود نام خدا در اول اساسنامه خود را به رأی
و به رأی اکثريت در اين زمينه تمکين ميکنند، دستاورد بسيار بزرگی است. شايد توقع اينکه افراد  ميگذارند
مذهبی برای حمايت از حقوق شهروندی افراد غيرمذهبی نشانهای هويت مذهبی خودشان را پاک کنند، زياده
خواهی باشد. اما همچنان بر اين باورم در جامعه ای که مستان را به خاطر مستی دستگير ميکنند همه بايد 
و به اين ترتيب سبيل گزمه ها را دود بدهند. آيا خواهم توانست برای اين باور خود استداللهای  کنند مست

مجاب کننده عرضه کنم؟

تفاوت اساسنامه و آئيننامه
وقتی وارد موضوع اساسنامه شديم من يک نطق طوالنی در مورد اينکه دستورنامه رابرت در اين زمينه چه 
آئيننامه در  و  اساسنامه بين مفهومی تمايز که است اين رابرت دستورنامه نظر خالصه کردم. ايراد ميگويد
اياالت متحد آمريکا به مرور از بين رفته است، چون بين قواعدی که زير عنوان اساسنامه ميآيد، با قواعدی
و ندارد. هر دو دسته اين قواعد ماهيت  نداشت وجود ماهوی تفاوت ميشود، تدوين آئيننامه عنوان زير که
و هر دو دسته اين قواعد ناظر بر عملکرد خود ميگرند قرار پارلمانی» «حقوق شاخه قلمرو در و دارند پارلمانی
و اصالح يا ابطال آنها شوند تعليق نبايد هرگز که هستند مهم آنقدر سازمان اعضای نظر از و هستند سازمان
و دوسوم آراء مأخوذه در يک نشست قانونًا فراخوان سازمان اعضای تمام سازی آگاه و قبلی اخطار مستلزم
و شد جمع يکپارچه سند يک در سند دسته دو اين مرور به خاطر همين به است. رسيده نصاب به و شده
و اخيرًا نيز مجموعه قواعد ناظر بر يک سازمان در سندی با عنوان آئيننامه گرفت را «اساسنامه/آئيننامه» عنوان
قبًال برخی از آنها تحت عنوان آئيننامه تنظيم ميشد، حاال در کتابهايی به که قواعدی آن تمام و ميشود. تدوين
و به عنوان مرجع پارلمانی خود به کرده انتخاب را آنها از يکی سازمان يک و شود می تدوين دستورنامه اسم

تصويب می رساند. اصالح اين قواعد، به اخطار قبلی نياز ندارد و تعليق پذير هم هستند.

و به جای آن  بخورد خط «اساسنامه» کلمه دادم: ارايه شکل اين به را پينشهادم که بود توضيحها اين از بعد
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. (جای خالی برای افزودن نام)« گنجانده شود. بعد از اينکه اين پيشنهاد را مطرح  . . انجمن «آئيننامة عبارت
کردم آقای مهندس رزمخواه پيشنهاد اصالح ثانويه ای به اين شرح داد: کلمه آئيننامه داخل پرانتز قرار بگيرد
و قبل از آن کلمه اساسنامه افزوده شود. اما وقتی نوبت به مذاکره در مورد پيشنهاد مهندس رزمخواه رسيد، 
و من هم ختم جلسه را اعالم کردم. تازه بعد از اعالم ختم جلسه شد صادر جلسه ختم بر مبنی دستور اخطار

بود که مشکل تازه ای آشکار شد.

تفکيک آموزش با تأسيس انجمن
- انگار تازه متوجه صحبتهای دکتر بنی اسدی  و برخاست سحابی مهندس آقای جلسه، ختم اعالم محض به
- خطاب به من گفت: آقای حسينی، به نظر من اين روش شما يک مشکل ساختاری دارد. شما باشد شده
و تأسيس يک انجمن جدا کنيد. اين درست تشکيل بحث از را رابرت دستورنامه قواعد آموزش بحث بايد
و حتی آقای گلسرخی نيز طی چهل جلسه گذشته شهرياری آقای و اسدی بنی دکتر که بود ای نکته همان
و پاسخ من هم اين بود که: روش آموزش من ايجاد يک انجمن به عنوان تمرين است. کردند مطرح مدام
با آئيننامه  حاال اين آقای مهندس سحابی بود که به خصوص بعد از توضيحهای من در خصوص تفاوت 
اساسنامه به صرافت اين افتاده بود که بهتر است بحث آموزش را از بحث تأسيس انجمن جدا کنيم. با شنيدن 
اين نظرات، آن هم از دهان فردی مثل مهندس سحابی، غم عالم بر سرم باريد: پسر! موضوع به اين سادگی 
و اگر سطح هوش ما اينقدر نازل است، پس چطور ميخواهيم مشکالت  بدهم؟ توضيح بايد بار هزار چند را

در هم تنيده کشور را حل کنيم؟

و با کم توجهی آشکار به صحبتهای مهندس سحابی گفت: اين  آمد کمک به اسدی بنی دکتر خوشبختانه
مسأله که حل شد. هرکس ميخواهد انجمن درست کند آزاد است انجمن درست کند. اينجا کارگاه آموزشی
و آقای حسينی هم به اين روش در آن درس می دهد. با شنيدن اين حرف قلبم باز شد: پس دکتر بنی  است
اسدی درستی اين روش را تأييد ميکند؟ بله. در يکی دو جلسه اخير، بعد از آنکه کسی از ايجاد يک انجمن
پارلمانتارين بر اساس اساسنامه ای که او ارايه داده بود حمايت نکرد، حاال برای فراگيری قواعد دستورنامه 
و به خاطر  بياموزد عمل جريان در را قواعد ميکوشد که پيداست کامًال و ميکند شرکت جلسات در رابرت

بسپارد: يک پيروزی بسيار بزرگ برای جنبش کادرها!

ساختار پروفشن پارلمانتارين
بين  رويه  وحدت  ايجاد  برای  مرکزی  تأسيس  بر  مبنی  رزمخواه  مهندس  پيشنهاد  ديروز  جلسه  ابتدای  در 
انجمنهای ترويج دستورنامه رابرت به بحث گذاشته شد. دکتر بنی اسدی با اين پيشنهاد مخالفت کرد. دليلش 
به  اما آقای اردهالی  انجمنی است که ما مشغول تأسيس آن هستيم.  اين بود که آن مرکز پيشنهادی همين 
دليل ديگری با آن مخالفت کرد: اينکه مرکز پيشنهادی مسؤل آموزش قواعد دستورنامه رابرت خواهد بود يا 
مسؤل اينکه ديگران بر خالف اين قواعد عمل نکنند؟ به هر حال، در قالب سؤال پارلمانی من را مخاطب 
و من هم تجربههای اياالت متحده آمريکا در اين زمينه را برای حاضران تشريح کردم. خالصه اش  دادند قرار
و دانشجويان آموزان دانش به غيررسمی يا رسمی آموزش طريق از و مختلف نهادهای در قواعد اين اينکه:
و ميدانند پروفشن يک را خودشان شغل پارلمانتارينها همه، اين با ميشود. داده آموزش عالقمندان ساير و
به همين خاطر، تشکل آنان که انجمن پارلمانتارينهای آمريکاست تالش ميکند تا استانداردهای اين حرفه را
و تمايل آنها  عالقه روی از افراد و نيست اجباری ميکند تدوين انجمن اين که استانداردهايی اما بخشد. ارتقا

را ميپذيرند. چيزی شبيه به انتخاب مرجع تقليد در ايران.

و حتی انجمنهايی که دستورنامه رابرت را به  رابرت دستورنامه قواعد ترويج انجمنهای دادم توضيح ادامه در
عنوان مرجع پارلمانی خود انتخاب کرده اند به شکلهای مختلف ميتوانند با هم همکاری کنند، از جمله به
صورت تشکيل کنوانسيون. طبيعی است که از ميان بهترين افرادی که اين قواعد را فرا خواهند گرفت يک 
و ارتقای آنها را بر عهده بگيرد. با اين  استانداردها تدوين مسؤليت آن تا داد خواهيم تشکيل پروفشنال بورد
و تصويب هم نشد. نياورد رأی خاطر همين به و ميرسيد نظر به شده منتفی رزمخواه آقای پيشنهاد توضيحها
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وضعيت ما در قبال «شبه قوانين»
در آغاز نشست ديروز اين نکته هم مطرح شد که قوانين موجود در کشور ما سرتاپا پر از ايراد هستند. در 
و روش خلق قانون آشنا می شويم، دو راهبرد کلی در برابر خود  قانون از جديدی درک با داريم که ما نتيجه
خواهيم داشت: يا اينکه در چارچوب قوانين موجود عمل کنيم که به خاطر نامناسب بودن اين قوانين ممکن
و قواعد اين کتاب پايبند بمانيم. اما در آن صورت،  اصول به ما اينکه يا شود، خراب هم ما عملکرد است
هنگامی که با مغايرتهای قانونی مواجه می شويم چه بايد بکينم؟ آيا می توانيم- به اصطالح حسابداران- دو
و به دولت يا سازمانهای دولتی دروغ بگوييم؟ من تأکيد کردم اصل اين است که هيچ يک از  کنيم عمل دفتره
و به هيچکس دروغ بگويند. چون وقتی اصل دروغ ای زمينه هيچ در نبايد مطلقًا و هرگز انجمن يک اعضای
نگفتن به هر دليل مخدوش شود، موضوع اخالق منتفی ميشود. اما، اگر قرار باشد که به عنوان يک جمع،
و  شد خواهد شروع ما دشوار و اصلی کار ندهيم، هم موجود قوانين شبه به تن و نگوييم، جمعی دسته دروغ
همين جاست که به ويژه از اين جمع، انتظار ميرود برای چنين پرسشهای اخالقی دشواری که در سر راه ما

قرار خواهند گرفت، پاسخهای اخالقی و قابل دفاع خلق کنيم. 

در همين بخش از مذاکرات بود که تأکيد کردم قانون اساسی ما سراپا اشکال است. بر اساس همين قانون 
و مقرراتی  قوانين نيز ما دولتی سازمانهای تمام در دارند. اشکال سراپا که گرفته شکل ساختارهايی اساسی
و تصويب شده که سراپا اشکال هستند. به عنوان نمونه، قوانين ناظر بر تأسيس انجمنهای کارگری تدوين
و کارفرمايی در وزارت کار با تمام کنوانسيونهای بين المللی مغاير هستند. مسأله اين است: ما که ميخواهيم
و به مرور آنها را بر طرف کنيم با اين مشکالت چه بايد بکنيم؟ به عنوان نمونه بشناسيم را مشکالت همين
اگر خواستيم سازمان خود را به ثبت برسانيم، با شرايطی که به ما تحميل خواهند کرد چه بايد بکنيم؟ آيا
و به سازمان ثبت شرکتها بدهيم، اما برخالف آئينامه خودمان  بنويسيم دولت پسند مورد آئيننامه يک ميشود

عمل کنيم؟ آيا اين دروغگويی دسته جمعی نيست و آيا اين عمل از دروغگويی فردی زشتتر نخواهد بود؟

قانون تجارت و مغايرت آن با دستورنامه 
و به عنوان يک نمونه از مغايرت شبه قوانين با قانون عرفی  شدم تجارت قانون بحث وارد که بود جا همين در
و مجمع ويژه در عادی مجمع با را ايران تجارت قانون در العاده فوق مجمع و عادی مجمع مسأله پرلمان،
دستورنامه رابرت مقايسه کردم. خالصه اش اينکه، در قانون تجارت مجمع عمومی فوق العاده برای اصالح
و اساسنامه ای پيش بينی شده است. در حاليکه طبق دستورنامه رابرت تمام مجامع يک سازمان  مهم مواد
و به نصاب رسيده هر تصميمی را اتخاذ کرد. شده فراخوان قانونًا مجمع هر در ميتوان و دارند واحد اعتبار
و اصالح آئينامه/اساسنامه عالوه بر اين، به اخطار قبلی به تمام دارد نياز آرا دوسوم به مصوبه هر اصالح اما
اعضای سازمان هم نياز خواهد داشت. بعد از تشريح اين تفاوت گفتم: بسيار خوب. حاال سازمان ما چه بايد
و ما قادر  کند عمل بايد غيرمنطقی روش اين به صورت آن در بکند، عمل تجارت قانون طبق بايد يا بکند؟
نخواهيم بود عرف پارلمانی را در ايران ارتقا بدهيم. يا هيچ وقت نبايد سازمان خودمان را به ثبت برسانيم،
يا وقتی هم که سازمان خود را طبق اساسنامههای تيپ دولت به ثبت رسانديم طبق دستورنامه رابرت عمل 
و مروج دروغگويی در کشور خواهيم بود. به  ايم گقته دروغ جمعی دسته طور به صورت اين در که کنيم
و جالب اينکه با صراحت گفت که ما طبق دستورنامه بود جالب اسدی بنی دکتر برای مسائل اين حال هر

رابرت عمل خواهيم کرد.
 

مجله ايران فردا در خدمت معرفی دستورنامه
و توضيح داد برای  کرد ايراد زيبايی نطق سحابی مهندس اعضا، ترويجی فعاليتهای گزارش استماع جريان در
و حتی چاپ آگهی رايگان در مورد فعاليتهای دفتر کادرها، روی تمام امکانات مجله رابرت دستورنامه معرفی
و معرفی فعاليتهای اين قواعد اين معرفی برای کرد تأکيد من به خطاب او کنيد. حساب ميتوانيد فردا ايران
و با توجه به مخاطبان کرد خواهيم چاپ ما بنويسيد. ميدانيد مناسب که را هرچه خودتان قلم با خودتان دفتر
اين نشريه، فکر ميکنم که برد خوبی هم خواهد داشت. من از او تشکر کردم. در عين حال به او يادآوری
و سردبير مجله ايران  نگاران روزنامه انجمن دبير که مفيدی بدرالدين خانم برای است خوب چقدر که کردم
فرداست اهميت اين قواعد را توضيح دهد تا شايد ما بتوانيم اين قواعد را در انجمن رونامه نگاران مطرح
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کنيم. مهندس سحابی قبول کرد که در اين زمينه با خانم مفيدی صحبت کند. خانم مفيدی يکی از کسانی 
بود که در جريان تشکيل سازمانی برای حمايت از جامعه مدنی، بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد، در 
و غيره تشکيل ميشد، شرکت ميکرد. اما  رزاقی سلطانی، باقی، سحرخيز، مثل افرادی حضور با که نشستهايی
از يک زمانی به بعد، با اين استدالل که گويا هيأت مديره انجمن با حضور او در آن نشستها مخالف است
و سليم النفسی به نظر ميرسيد.  معقول خانم بگويم ميتوانم اوليه برخورد دو يکی همان اساس بر نيامد. ديگر
در نتيجه فکر ميکنم اگر شخصيت محترمی مثل آقای مهندس سحابی به اين خانم توصيه کند که اين قواعد
برای انجمن روزنامه نگاران مفيد خواهد بود، ميشود انتظار داشت که ما يک سرپل محکم در انجمن روزنامه 

نگاران خواهيم داشت. 

در مورد استفاده از نشريه ايران فردا نيز نظرم روشن است: ترويج قواعد دستورنامه رابرت کاری است عملی 
و قانونمند. در نتيجه، درست شبيه به انجمنهای گمنام معتادان، بايد  اتيکال و جديد انجمنهای ايجاد طريق از

بدون هياهو و رسانه ای شدن موضوع جلو برود.

بعد از جلسه، نامه زير را همراه با صورتجلسه براي اعضاي ارسال كردم. به نظر خودم نكاتي در اين نامه 
نامه:  متن شوند. حاضر اجالسها در كه كند تشويق را اعضا رساني، اطالع ضمن كه نوشتهام

عضای محترم هم انديشی عرف پارلمانی
سالم

۱۸ خرداد در محل  و دوم هم انديشی عرف پارلمانی که روز يکشنبه چهل اجالس صورتجلسه پيوست به
هميشگی برگزار شد تقديم شده است.

خاطر نشان ميکند در اين اجالس نکات آموزشی زير نيز مورد بررسی قرار گرفت:
و  عادی مجمع با ايران پارلمانی عرف و تجارت قانون در العاده فوق مجمع و عادی مجمع تفاوتهاي يك.

مجمع ويژه در دستورنامه رابرت.
و استفاده از اصطالح آئيننامه به جای  آمريکا متحد اياالت در اساسنامه اصطالح شدن منسوخ روند توضيح دو.

آن و جايگزين شدن اصطالح دستورنامه به جای آئيننامه.
سه. توضيح تفاوتهای بين اساسنامه/آئينامه و دستورنامه. 

اخالقی برای حل مغايرتهای فروان موجود های پاسخ يافتن در انديشی هم گروه نقش به گذرا اشاره چهار.
بين قوانين جاری در کشور و الزامات حقوقی ناشی از پايبندی به اصول بنيادين قانون پارلمان. 

با احترام. داود حسينی

و اين همه متن صورتجلسه آن جلسه:

صورتجلسه چهل و دومين اجالس سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني
۱۸ خرداد ۱۳۹۳ يکشنبه

و  جلسه دبيرموقت و رئيس حضور با پارلماني عرف همانديشي موقت سازمان عادي اجالس دومين و چهل
۸/۳۰ دقيقه دعوت به دستور شد. ۳۰ دقيقه تأخير در ساعت حدود با

در ادامه کار، صورتجلسه اجالس قبلی قرائت و بدون تصحيح به تصويب رسيد.

بعد از طرح پيشنهاد آقای مهندس رزمخواه مبنی بر ايجاد مرکزی برای ايجاد وحدت رويه در ميان انجمنهای 
ترويج دستورنامه رابرت، که به عنوان کار ناتمام از اجلس قبل باقی مانده بود، آقای رزمخواه پيشنهاد تعويق 
و سه رأی مخالف رد. در ادامه، پيشنهاد اصلی نيز  موافق رأی يک با که کرد مطرح را بعد اجالس به مشخص

با سه رأی مخالف و يک رأی مخالف رد شد.
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و پيشنهاد  گرفت قرار دستور در اساسنامه تدوين کميته سوی از پيشنهادی اساسنامه نويس پيش آن، از پس
اصالح از طريق خط زدن عبارت «به نام خدا» با دو رأی موافق و دو رأی مخالف و يک رأی ممتنع رد شد.

. (جای  . . انجمن «آئيننامه گنجاندن و «اساسنامه» کلمه زدن خط بر: مبنی حسينی داود پيشنهاد ادامه در
و مهندس رزمخواه پيشنهاد کرد: کلمه «آئيننامه» داخل پرانتز قرار شد مطرح انجمن)» نام افزودن برای خالی
و قبل از آن کلمه اساسنامه گنجانده شود. به خاطر ختم جلسه، مذاکره در اين خصوص به اجالس بگيرد

آتی موکول شد.

۱۰ خاتمه يافت.  جلسه رأس ساعت

۴۳  رأس ساعت ۸ صبح روز يکشنبه اول تير ماه در محل هميشگی دعوت به دستور خواهد شد.  اجالس

دبير موقت. داود حسيني
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۲۰ خرداد ۱۳۹۳ سه شنبه

پيشرفت جنبش كادرها در مجلس شورا
حضور شخصيتي مثل آقاي حالج، پژوهشگر دفتر پژوهش هاي مجلس شورا كافي است تا دير يا زود آوازه 
دستورنامه رابرت در اين مجلس طنين انداز شود. همين آقاي حالج سبب شده است تا آقاي نصيري اقدم 
و حاال او هم تمام همت خود را صرف آموختن  شود حركت اين جذب نيز دولت اقتصادي كميسيون دبير
مي كند تا بتواند ساير دبيران كميسيونهاي دولت را با اهميت حياتي اين قواعد آشنا سازد. رابرت دستورنامه
و ببينم چه عواملي در موافقيت يا شكت او كنيم تمركز حالج آقاي عملكرد روي است الزم دليل، همين به

مي گذارند و آينده برنامه هاي ما براي ترويج اين قواعد در اين دو قوه به كجا خواهد رسيد. تأثير

تا آمد  كادرها  دفتر  به  يكشنبه  آقاي حالج عصر  كردم،  يادآوري  ديروز  روزنامه خاطرات  در  كه  همانطور 
دعوتنامه دخترم عزل را براي شركت در همايش برنامه ريزي آيش سرزمين به من بدهد. اين دعوتنامه را 
انجمن هاي  ارشد  مقامات  ميان  بود كه در  امضا كرده  مهندسان مشاور  رامينه رئيس جامعه  مهندس هرمزد 
و عملياتي شدن كار را موكول به  كرد استقبال رابرت دستورنامه از بيشتر همه از احداث صنعت كارفرمايي
گفتگو با دكتر بني اسدي كرد. ظاهرًا تمام كارهاي تشكيالتي اين انجمن را شركت تحت مديريت آقاي دكتر
- كه من در نشريه شماره يك «اتيكز» آن را  را انجمن اين اتيكز كد مثال، عنوان به و ميدهد انجام اسدي بني
نقادي كرده بودم- دكتر بني اسدي نوشته است. همين دكتر بني اسدي چندين بار قول داده تا زمينه را براي
معرفي اين قواعد در هيأت مديره جامعه مهندسان مشاور آماده كند اما هنوز نتيجه اي به دست نيامده است. 
من اميدوارم از طريق نفوذ آقاي حالج بتوانيم دستورنامه رابرت را در جامعه مهندسان مشاور نيز تدريس كنيم. 

به خصوص كه ظاهرًا آقاي حالج مسؤل نوشتن قطعنامه كنفرانس آيش سرزمين هم هست. 

آماتوريزم در قانون نويسي
هرچند آقاي حالج براي دادن دعوتنامه به دفتر كادرها آمده بود اما ساعات طوالني در مورد جنبش كادرها 
و آينده آن با هم صحبت كرديم. در جريان همين صحبتها بود كه آقاي حالج ساختار اداري دفتر پژوهشهاي 
و جدي ترين شخصيت در ساختار مديريت فعلي مناسبترين كه دهد نشان تا كرد تشريح من براي را مجلس
و همين فرد است است مجلس اقتصادي پژوهشهاي دفتر مديركل كه است فردي مجلس پژوهشهاي دفتر
و حاال قرار است كه من براي معرفي اين قواعد براي بخش است كرده استقبال بسيار رابرت دستورنامه از كه
احتماًال در فرايند اصالح آئين نامه كميسيون تلفيق كه هر ساله براي و بروم مركز اين به پژوهشها مركز اداري
و در جريان اصالح همين آئينامه است كه قواعد دستورنامه را به كنم شركت ميشود تشكيل بودجه بررسي

اعضاي كميسيون تلفيق تدريس خواهم كرد

گپ ها بود كه من به آقاي حالج سفارش كردم وقتي به عنوان پژوهشگر در مورد موضوعي  همين جريان در
و آمريكا انگليس مثل كشورهايي مجالس و مشابه مراكز سايتهاي به اگر شد خواهد عالي چقدر ميكند تحقيق
مي كنند. به عنوان نمونه به تجربه خودم چه و كردهاند چه مشكالت اين حل براي آنان ببيند و كند مراجعه
در جريان نوشتن گزارشي با عنوان «آماتوريزم در قانون نويسي: كالبدشكافي اليحه تجميع عوارض» صحبت

۱۲ ويژه دي ماه ۱۳۸۱ - يعني دوازده سال پيش - چاپ شد.  كردم كه در مجله قطعه سازان شماره

فالش بك به چهارده سال قبل
و مجموعه هاي خودرو، كه اولين شماره  قطعات سازندگان انجمن نشريه قطعهسازن، مجله انتشار جريان در
آن در تير ماه ۱۳۷۹ منتشر شد، با فردي به نام آقاي صحرائيان آشنا شدم كه نظرات جالبي براي حل مشكالت
۵۰ نوع عوارض مختلف از صنعت  مي كرد كه سازمان هاي مختلف حدود بحث جمله از ميداد. ارايه مشخص
و نيروي كاركنان وقت چقدر سازمان همه اين سوي از عوارض همه اين اخذ ميكنند. دريافت صنعتگران و
مي تواند تمام اين عوارض را يكجا دريافت دولت ساده، خيلي حل؟ راه ميدهد؟ هدر را صنعتگران و دولت

كند و از طريق بودجه در اختيار سازمانهاي دريافت كننده بگذارند. ايده بسيار خوبي به نظر مي رسيد.
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و همين فرد  است، من انقالب از قبل دوستان از كه بحريننان محمد سيد آقاي با صحرائيان آقاي همين بعدها
من را براي سمت سردبير مجله قطعه سازان خودرو به هيأت مديره انجمن معرفي كرد، همراه با نمايندگان
را  ايران»  گرايان توليد «جمعيت ظفرزاده آقاي و سالمي باي ابراهيم آقاي خصوص به مجلس، مشهدي
تأسيس كردند و همين جمعيت در جلو بردن ايده يك كاسه سازي انواع عوارض نقش مؤثري ايفا كرد. بعد
و آنچه كه از  شد مطرح مجلس صحن در عوارض» «تجميع اليحه عنوان با دولت اليحه بيا، و برو سالها از
يك و به ويژه قطعه سازان را بر انگيخت، چرا كه با چرخش را صنعتگران تمام اعتراض آمد بيرون مجلس
و از جمله، قانون خودرو، كآن لم يكان شده بود. در حاليكه كل قانون، اين با مغاير قبلي قوانين تمام قلم
صنعت نوين خودروسازي در كشور بر اساس امتيازهايي كه همين قانون خودرو براي دست در كاران اين
و با تعليق آن، كل مناسباتي كه طي دهه هاي اخير شكل گرفته بود  بود شده استوار بود كرده پيشبيني صنعت

تخريب مي شد.

و مديرمسؤل وقت مجله قطعه سازان خودرو  انجمن وقت مديره هيأت رئيس رجال محمدباقر دكتر روز يك
و از من خواست تا تمام توانايي قلمي خودم را براي تشريح مشكلي داد شرح برايم را داستان و زد صدا را من
كه تصويب آن قانون براي قطعه سازان ايجاد كرده است تشريح كنم. بديهي است كه من در نخستين مرحله،
متن قانون تجميع عوارض را خواندم. به احتمال زياد اولين بار بود كه يك قانون مصوب مجلس شوراي 
مي كردم. نتيجه؟ حيرت انگيز بود. نمي توانستم باور كنم كه دولت  مطالعه تحليلي و انتقادي ديد با را اسالمي
و تصويب كرده تدوين قانون بعد و اليحه عنوان به را پايي و سر بي متن چنين ششم مجلس و خاتمي آقاي
ميكني؟ داوري غيرمنصفانه نكند ميكني؟ روي زياده داري نكند ميپرسيدم خودم از و داشتم ترديد اما باشند.

بعد از اين مقدمات براي آقاي حالج تعريف كردم تصميم گرفتم قبل از نوشتن نقد اين قانون سري به كنگره
و بعد از اينكه  ميكنند تصويب و مينويسند قانون چطور كنگره سناي و نمايندگان مجلس ببينم و بزنم آمريكا
و اطمينان يافتم كه ارزيابي من از شد آشكار پيش از بيش خيلي فاجعه عمق كردم مرور را آنان قانون چند

اليحه دولت و قانون مجلس درست است و نوشتن مقاله را شروع كردم.

براي آقاي حالج توضيح دادم كه بعدها دكتر رجال براي من تعريف كرد كه وقتي گزارش «آماتوريزم در 
بي سوادي نمايندگان مجلس دچار حيرت شدم. اما جرأت  همه اين از خواندم، چاپ از قبل را قانوننويسي»
و بدون اينكه به شما چيزي بگويم، مقاله را به يكي خاطر، همين به بدهم. را مقاله اين چاپ اجازه نميكردم
و از دادم بود قضائيه قوه وقت رئيس شاهرودي آقاي اول درجه مشاور كه كشور حقوقدانان برجستهترين از
و بگويد كه آيا از نظر حقوقي نقدهايي كه داود حسيني بر قانون بخواند دقت با را آن كه كردم خواهش او
و من نگفت من به را برجسته حقوقدان آن نام رجال دكتر نه؟ يا است درست است نوشته عوارض تجميع
هم اصرار نكردم. اما به من گفت كه همان مشاور فقط دو ايراد به اين نوشته گرفت: يكي اينكه عبارت «فيلتر
و بهتر است در مورد  است غيرحقوقي اصطالح يك اصطالح اين چون كنيم، حذف متن از را نگهبان» شوراي
شوراي نگهبان به كار نرود. پيشنهاد دوم هم اين بود كه نام كنگره آمريكا به عنوان مرجعي كه به آن مراجعه
و من هم قبل از چاپ مقاله  كرد منتقل من به رجال دكتر را نكته دو همين شود. حذف مقاله از است شده

اين دو نكته را اصالح كردم.

براي آقاي حالج توضيح دادم كه بعدها آقاي دكتر ابراهيم باي سالمي نماينده مجلس ششم به من گفت: اگر 
نمايندگان مي دانستند معناي «آماتوريزم» چيست، خشتك دكتر رجال را روي سرش مي كشيدند.

تأثير اين مقاله در مركز پژوهش ها
به نظرم همين توضيح ها سبب شد كه آقاي حالج به اين مقاله عالقمند شود. وقتي داشت از دفتر بيرون 
مي توانم يك نسخه از مجله قطعه سازان را كه اين مقاله در آن چاپ  دقيقه چند طي كه گفتم او به ميرفت
مي شود، هرچه بيشتر در جعبه مجالت گم بگردي هرچه دنبال كه معمول طبق اما كنم. پيدا برايش است شده
كم تر يافتم. آقاي حالج با خانواده اش قرار گذاشته بود كه چند گشتم مجله شماره اين دنبال سالن در جلو
و قرار شد چهارشنبه كه جلسه كرد ترك را دفتر مجله بدون خاطر همين به باشد. كالج را چهار در بعد دقيقه
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و به خصوص اين  مجله، اين بود: اين رسيد ذهنم به بعدًا كه سؤالي بدهم. او به را مجله شماره اين داريم،
بگيرد، چه اثري در ذهنيت قرار مجلس پژوهشهاي مركز مديران اختيار در حالج آقاي طريق از وقتي مقاله،

آنان نسبت به من خواهد گذاشت؟  و از اين طريق، چه تأثيري بر جنبش كادرها خواهد داشت؟

رسيد، بار ديگر مقاله چاپ شده را مرور كردم. به نظرم مقاله اي بسيار قوي، مستدل  ذهنم به سؤالها اين وقتي
مي دانم متن آن را به عنوان ضميه يا در متن اين روزنامه ها بگنجانم. هرچند الزم دليل همين به و آمد. مؤثر و
مي زنم وقتي حدس البته، كنم. تبديل متن به را آن نتوانستم هنوز و است پي.دي.افي آن متن حاضر حال در
و ساير همكارانش در مركز پژوهش هاي مجلس اين مقاله را بخوانند، به خصوص، وقتي دريابند حالج آقاي
و حاال هم، است، نگذاشته اسم نوشتههايش انبوه روي هرگز كه نوشته فردي پيش سال ۱۲ كه اين مقاله را

و در نتيجه، به  من، به آنان احترام بسا چه و عالقه ميدهد، آموزش را رابرت دستورنامه قواعد كه است او اين
و با پيش داوري مثبت تري تالش خواهند كرد تا موانع فرا راه ترويج اين شد خواهد بيشتر رابرت دستورنامه
قواعد در مجلس شوراي اسالمي را از سر راه بردارند. اينكه آيا اين پيش بيني ها واقع بينانه است يا نه؟ اينكه
اصًال فرصت خواندن اين مقاله را خواهند يافت يا نه؟  پژوهشها مركز در او همكاران و حالج آقاي خود آيا
آن ها را بيابم. خالصه كنم: معلوم جواب حالج آقاي طريق از و آينده در ميكنم سعي كه است سؤالهايي
و تجربه هاي اجتماعي خاص، با دستورنامه رابرت آشنا شرايط مجموعه اين با من جز به ديگري فرد اگر نبود
ميشود؟ ساخته دارد األن كه ميشد همين ايران اين در قواعد اين سرنوست ميكرد، ترجمه را آن و ميشد

ساختار طرح درس كارگاه ها
يكي از دغدغه هاي آقاي حالج ريزش نيروها در كارگاه هاست. به همين خاطر براي مواجهه با اين مسأله 
و تشكيل كارگاهي از  هم در مختلف كارگاههاي مانده باقي افراد تركيب معناي به كه داد پيشنهاد حلي راه
گفتم: با اصطالح «ريزش» در اين عرصه موافق نيستم. بعد توضيح در من است. باالتر سطح در اما فراد اين
و اعضاي هر كارگاه با اين قواعد بيشتر آشنا ميرويم، جلوتر كارگاه يك در هرچه كه كردم تشريح برايش
مي كنند. طبيعي است كه همه قبول دارند اين قواعد بسيار بازتعريف قواعد اين با را خودشان نسبت ميشوند،
و نميتوانند بسا چه كه مييابند در مرور به افراد اما نداشتهايم. ريزش ما معنا اين به نتيجه در است. ضروري
يا نمي خواهند يا ضرورتي ندارد كه در حد يك پارلمانتارين حرفه اي جلو بروند. به همين دليل راهكار منطقي
و تصويب آئينامه جلو ببريم  تدوين تا قواعد پرمصرفترين ارايه با را كارگاه سريعتر هرچه ما كه است اين
و افراد عالقمند را براي كسب مهارت هاي بيشتر درگير كنيم زياد را آن جلسات فاصله انجمن تشكيل با و
كارهاي بيشتري در انجمن كنيم تا مهارت هاي خودشان را در جريان عمل ارتقا دهند. بعد، سعي كردم براي
و به خاطر ماهيت كتاب، به  رابرت، دستورنامه كتاب در پارلماني، عرف مفاهيم كه بدهم توضيح حالج آقاي
ترتيب از اول تا آخر كتاب آمده است، اما اين ترتيب براي يك كارگاه مناسب نيست. بعد روي تخته سفيد
و توضيح دادم كه در نخستين كارگاه ما  كردم رسم مختلف موضوعهاي عنوان به رديف يك در عالمت چند
و مبرم ترين قواعد براي كار در يك مجمع هستند، مصرفترين پر كه را مهم نكته ده - مثال عنوان به - بايد
و يك مربي بايد با است شده داده توضيح كتاب طول در قواعد، اين اما بدهيم. آموزش كارگاه اعضاي به
كل اين كتاب آشنا باشد تا بتواند يك كارگاه را اداره كند. بعد براي آقاي حالج توضيح دادم كه به عنوان
انواع مجامع تصميم گيري، روش كسب صحن، تدوين صورتجلسه،  پيشنهادها ها،  مثال، شش مرحله طرح 
ساير، از جمله مفاهيمي هستند  تقاضاي و توضيح تقاضاي و پارلماني سؤال دستورنامه، و اساسنامه تفاوت
آن ها به كارورزان آموزش داده بر ناظر پرمصرف و اصلي قواعد و اصول بايد كارگاه نخستين همان در كه
و در عين حال يكي شد خواهد تمرين و تدريس نيز بعدي كارگاههاي در بيشتر قواعد با نكات، همين شود.
و مرتبط با روند تأسيس منسجم آموزشي بسته يك ترتيب، اين به شد. خواهد افزوده نيز جديد موضوع دو
و در آخر. تا طور همين و ديگر بسته يك دوم، كارگاه در شد. خواهد ارايه كارگاه نخستين در انجمن، يك
مي شود از كارورزان يك امتحان گرفت و مطمئن شد كه همه نكات آموزشي را ياد گرفته اند. هر مرحله هم

برايش  بعد  بر طرف شد.  دادم احساس كردم كه دغدغه اش  آقاي حالج توضيح  براي  را  اين روش  وقتي 
و هنوز در هيچ يك  نگرفتهام فرا كامل طور به را كتاب اين قواعد تمام من خود چون هنوز كه دادم توضيح
آن ها فرا نرسيده است، من هنوز نمي توانم با اطمينان بسته هاي آموزشي آموزش زمان موجود كارگاههاي از
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و منتظرم كه دست كم يكي دوتا از كارگاه ها تا آخر جلو بروند تا مطمئن  ببندم را مرحله هر براي مناسب
شويم كه تمام فرايند را به نحو كامل مشاهده كرده ايم. به همين خاطر براي تدوين كتابهاي درسي نبايد خيلي
كامًال برطرف شد  حالج آقاي نگراني من توضحهاي اين با شويم. آشنا فرايند اين با خوب تا كنيم عجله

چون اطمينان يافت كه در مسير درستي جلو مي رويم.

معرفي دستورنامه به افراد جديد
آقاي حالج در گفتگوي ديروز از افراد زيادي نام برد كه دستورنامه رابرت را به آنان معرفي كرده است. عالوه 
و  طباطباتي دكتر نام و شود بازنويسي مفهومي دستگاه معرفي جزوه مقدمه زودتر كه داشت دوست آن بر
و استبدادي بودن جامعه حذف شود تا او بتواند اين جزوه را به اشخاص حكومتي ايران، انحطاط مثل كلماتي
مي كنند كه ايران در اين دوره به يك بهشت برين تبديل فكر افراد اين كه داد توضيح من براي بدهد. هم
مي برد. در نتيجه اگر به اين سر به انحطاط دوره يك در ايران كه است تصور غيرقابل برايشان و است شده
گروه افراد اين مقدمه را بخوانند حتمًا با كل كتاب دستورنامه رابرت مخالفت خواهند كرد. اما چون اين افراد
و  طباطبايي دكتر نام بگيرد صورت غيراخالقي كاري آنكه بدون است بهتر پس دارند، مهمي موقعيتهاي
اصطالح انحطاط ايران به نحوي حذف شود تا بتوانيم اين جزوه را به اين گروه از مخاطبان هم بدهيم. من
هم موافقت كردم. اما اصرار داشتم كه عبارتي دكتر طباطبايي اگر قرار است حذف شود، در آن صورت بايد 
كل مقدمه عوض شود. آقاي حالج، با وجود نقل قول از دكتر طباطبائي هم موافقت كرد مشروط به انيكه نام 
مي دهم مطلب را بدون مقدمه يا با مقدمه اي به  ترجيح و است چرك بازنويسي اين از دلم هنوز نشود. ذكر او

قلم آقاي حالج به اين افراد بدهيم. بايد ببينم چه راه حلي براي اين مشكل به نظرم خواهد رسيد.

شوقي افندي و نقش او در تثبيت بهائيت
يكي ديگر از مسائلي كه در گفتگو با آقاي حالج مطرح شد نقش آشنايي شوقي افندي در تثبيت روحانيت 
بود. نمي دانم به چه مناسبت من از اين صحبت كردم كه دستورنامه رابرت در جهان عرب براي اولين بار 
انجام داد كه در آن زمان دانشجوي  افندي  نام شوقي  به  اين كار را شخصي  و  شد معرفي در سال ۱۹۱۵
و در نخستين شماره مجله اتحاديه دانشجويان اين آمريكا مقاله اي در  است بوده بيروت آمريكايي دانشگاه
معرفي دستورنامه رابرت چاپ كرده است. بعدها شوقي افندي بعد از عمويش عباس افندي رهبر جامعه
مي رسد آشنايي او با قواعد دستورنامه رابرت بايد نقش تعيين كننده اي در سازماندهي  نظر به و شد بهائيان
مي داند كه ساختار سازماني جامعه بهائيان آيا پرسيدم: حالج آقاي از بعد باشد. كرده ايفا بهائيان جامعه به
و هر ميشوند سازمانيابي نفره ۹ چگونه است؟ نمي دانست. برايش توضيح داد كه كل بهائيان در حوزههاي
مي گرد كه از  شكل خوشهاي ساختار يك ترتيب اين به و ميكند اعزام باالتر رده يك به نماينده يك حوزه
پائين ترين سطح تمام حوزه ها ۹ نفر عضو دارند. بعد توضيح دادم به تا است باالترين سطح كه سطح رهبري
نظر من اگر بهائيان در چنين ساختاري سازماندهي نشده بودند روحانيت شيعه به راحتي آنان را ريشه كن 
مي كرد. اما بهائيان با اين سازمانددهي توانستند اقتدار روحانيت شيعه را به چالش بكشند. در ادامه براي آقاي 
و به اين ترتيب نياز به روحانيت را از بين بردند كردند عرفي را دين بهائيان چطور كه دادم توضيح حالج
و نان روحانيت آجر شد. شايد نفرت عميق روحانيت از بهائيان نيز همين باشد. آقاي حالج به اين مسائل
مي داد اما به نظر مي رسيد خيلي عالقه به قصه هاي مربوط به اضحمالل روحانيت ندارد. با كنجكاوي گوش

مهندس غزل حسيني!
بعد از رفتن آقاي حالج تصميم گرفتم شب به خانه بروم تا دعوتنامه را به دست غزل برسانم. تنها دختركم 
آن ها عاجز است: آيا به خارج از كشور  حل از هم ابوالبشر آدم عقل كه است تعارضاتي گرفتا روزها اين
را؟ آيا دنبال يك شوهر پولدار بگردد يا دنبال كار آن يا كند انتخاب را كار اين آيا بماند؟ داخل در يا برود
و به زندگي بچسبد؟ يكشنبه گذشته آخرين كند ول را آن يا بدهد ادامه را درس آيا معرفت؟ با شوهر يك
امتحانش را داده است. يك روز هم به عنوان آزمايش در مهند كودك بيمارستان ميالد كار كرده است. وقتي
بچه هاي آن مهد كودك سوخت: مدير يا مسؤالن مهند كودك،  تجربه اش را برايم تعريف كرد دلم براي تمام
كه به احتمال بسيار زياد به صورت پيمانكار با بيمارستان قرارداد دارند، به ازاي دوازده ساعت كار لحظه به 
و آن طور كه غزل تعريف  ميدهد تومان هزار ششصد ماهي بشورند، نيز را بچهها كون بايد كه مربياني لحظه
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و قاطي كرده اند. طبق روايت غزل تمام بچه هاي  عصباني مربيان تمام فرسا طاقت كار همين خاطر به ميكرد،
و هميشه در حال جنگ با يكديگر هستند. غزل با يك روز كار در اين مهد كودك بريده عصباني نيز مهد اين
و ديگر سركار نرفت. خوب. در اين بازار بيكاري چه بايد بكند؟ به او گفتم: آقاي حالج گفته كه اگر بود
مي تواني به عنوان پژوهشگر در مركز پژوهش هاي مجلس كار كني. از شادي به هوا پريد. اما من به بخواهي
كنايه به او گفتم: ولي تو كه از كار پژوهشي خوشت نمي آيد. اشاره ام به استداللي بود كه براي رد كردن كار به
و بعد هم پيشمان  كرد ول را خوبي آن به كار محل و داد ارايه شوراياريها اجرايي ستاد در كارشناس عنوان
و سن اين در جدي تعارضهاي اين ميان ماندن سرگردان نظرم به نميكنم. تعجب غزل رفتارهاي از نه. شد.
و بايد به مرور مهارت كنار آمدن با اين تضادها را فرابگيرد. به هر حال، از اينكه روي است طبيعي كامًال سال
و برنامه سمينار را كرد باز را نامه شد. خوشحال خيلي بودند كرده خطاب «مهندس» را او رسمي نامه يك
خواند. قرار است مهندس رامينه رئيس هيأت مديره جامعه مهندسان مشاور سخنران افتتاحيه باشد. وقتي پي
مي شد قواعد  كاش بردم. لذت دارند خودشان براي مجللي ساختمان ولنجك در مشاور مهندسان كه بردم

دستورنامه رابرت را به جامعه مهندسان مشاور آموزش داد.

كادرها  جنبش  با  هم  بحث ها  از كدام هيچ كرديم.  نوشتم صحبت  كه  آنچه  از  بيش  خيلي  آقاي حالج  با 
بي ارتباط نبود. اما مي شود براي كمي مختصرتر كردن اين گزارش ها آن ها را ناديده گرفت. 
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۲۱ خرداد ۱۳۹۳ چهارشنبه

نقطه عطف در تاريخچه مادران صلح
واقعًا بعد از سال ها انتظار ديروز سرانجام به اجالس مادران صلح رفتم تا قواعد اداره جلسه را به آنان معرفي 
آن  اميدها را بر باد دهد.  كنم. البته چيزي نمانده بود كه مقاومت برخي از مادران صلح در برابر اين قواعد، تمام
و پيامدهاي  است بوده امروز تا كادرها جنبش كارزارهاي دشوراترين و حساسترين از يكي ديروز كارزار
و در غياب من، ديروز گذاشت. خواهد برجا كادرها جنبش آينده بر كنندهاي تعيين بسيار تأثير كارزار اين
هيأت مديره سازمان معلمان در دفتر جلسه داشت اما پيش از عزيمت از دفتر به اجالس مادران صلح شاهد
و به  هستم وامانده آنها نهايي تحليل در هنوز كه بودم سازمان اين مديره هيأت اعضاي از برخي رفتارهاي
نتيجه نهايي نرسيده ام. امروز عالوه بر اجالس يازدهم كادر دوستان آقاي خندان كه ساعت ۶ بعد از ظهر
برگزار خواهد شد، قرار است برخي از اعضاي كانون صنفي معلمان نيز براي آشنايي با قواعد دستورنامه 
و با من گفتگو كنند. ديروز ساعت هاي زيادي صرف تفكر حول اين  شوند حاضر كادرها دفتر در رابرت
و جمعبندي كنم تا كانون صنفي معلمان را تحليل رويكردي چه با را معلمان سازمان تجربه كه شد مسأله
مي رسد اين دو سازمان صنفي معلمان با هم رقابتي دارند نظر به فرابگيرند. را رابرت دستورنامه كند تشويق
مي تواند سبب رشد نگيرد خودش به تخريبي حالت - آديزيس ايزاك محبوبم پرداز نظريه قول به - اگر كه

هر دو سازمان شود. روزنامه امروز به اين نكات مي پردازد.

تالش براي آراستگي ظاهر
و پيراهنم را كه روز قبل  شلوار است الزم كردم احساس بار نخستين براي ديروز عمرم تمام در ميكنم فكر
شسته بودم اتو كنم. اما اوضاع مالي طوري نيست كه بابت اين كارها به خشكشوئي هزينه اي بپردازم. به همين
مي خواهد براي گرفتن پول به دفتر بيايد از او خواستم اگر اتوي اضافي  كه داد خبر تلفني دخترم وقتي خاطر
مي خواهم لباس هايم را دادم: جواب ميخواهي؟ چي براي پرسيد: تعجب با بياورد. من براي هست خانه در
مي دانستم براي غزل مهم كني؟ اتو رو لباسات ميخواي كه شده خبر چه بابا، كشيد: فرياد واقعًا غزل كنم. اتو
مي گيرم. با اين همه، نمي توانستم باور كنم فاصله بودن شيك از عمدًا من اما باشد، داشته شيكي پدر كه است
كه شيك بودن پدر براي اين دختر تازه از دانشگاه فارغ التحصيل شده اين همه اهميت داشته باشد. ول كن

نبود و مي خواست علت تغيير رفتار من را بفهمد. 

مي گيرد  قرار ارزيابي معيار رفتارهايي مجموعه يك انسانها ارزش مورد در داوري براي ما جامعه در راستش
زدن)، كروات سياسي جنبههاي (منهاي كروات و شيك لباس باال، مدل ماشين نيستند: خوبي معيارهاي كه
و از اين قبيل. تا آنجا كه به من مربوط است سعي گرانقيمت پوشاك و خوراك كالردشت، در ويال داشتن
مي دهم ترجيح خاطر همين به بيايم. نظر به بيارزشي و چلفتي پا و دست مرد معيارها اين اساس بر ميكنم
مي كنم. سال هاست تصيم گرفته ام تهيه دوم دست هم را آنها و بپوشم جوراجور و متنوع لباسهاي ندرت به
مي خورم براي نيازهاي بدنم كافي است اما خوراك كه آنچه غذايي ارزش نكنم. استفاده شخصي اتوموبيل از
مي توانم بدون وابستگي به پول و ندارم پول به نيازي هيچ تقريبًا خاطر، همين به ميكنم. تمام ارزان بسيار را
مي خواستم در نشست مادران صلح شركت كنم احساس كردم خوب است لباسم به كه ديروز اما كنم. زندگي
و اتو شده باشد. به اين دليل كه مادران صلح، چه بسا تميز اما بود، نخواهد گرانقيمت و متنوع حتمًا اينكه رغم
و شخصيت من به عنوان مربي اين قواعد، بر اساس ظواهر رفتار من پيش داوري رابرت دستورنامه مورد در
مي تواند در توفيق جنبش كادرها اثر منفي بگذارد. به اين آنها منفي پيشداوري صورت، آن در كرد. خواهند
كم ترين وابستگي به پول يك ارزش با زندگي عالوه، به بكشم. تو را لباسهايم گرفتم تصميم كه بود دليل
با آراستگي نيز همراه باشد. همانطور كه خوراك خوب لزومًا به معناي مي تواند  عينحال، در اما، است،

خوراك گرانقيمت نيست، آراستگي را نيز مي توان ارزان و حتي رايگان تأمين كرد.

مي خواست بداند چرا براي  و بود زده هيجان هنوز غزل ميداد پرورش را ايدهها جور اين داشت ذهنم وقتي
و وقتي به دفتر آمد برايش كنم صبر است بهتر كردم فكر برنم؟ اتو را لباسم گرفتهام تصميم بار نخستين
و ظهر برنامه تشريح به كرد شروع و بيايم، دفتر به ميخواهم پول گرفتن براي فقط گفت: او اما بدهم. توضيح
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مي شود (يا مسؤالنشان قرار است به جاي ديگري  جمع دارد انديشه» بانگ «گل دبيرستان ظاهرًا خودش: شب
و برويم دبيرستان آن به امروز داريم تصميم ميخوانديم درس دبيرستان آن در كه قديمي دوستان ما و بروند)
و مديران مدرسه خداحافظي كنيم. قبل از آن هم بايد به آرايشگاه برم. بنا بر اين فقط براي گرفتن معلمان با
و امروز نمي توانم كار كنم. ظاهرًا ترفند هاي من براي آنكه دخترم را جذب جنبش كادرها آمد خواهم پول
كنم به نتيجه اي نخواهد رسيد. گفتم: در اين صورت نيازي به آمدن اين همه راه نيست. برايت كارت به كارت
مي خواهد لباسش را اتو كند، تلفن را قطع كرد.  پدرش چرا بفهمد آنكه از قبل و شد خوشحال غزل ميكنم.
مي شود از قهوه جوش شدم متوجه و انداختم كار به را فكرم اما شد. منتفي رايگان اتوي تهيه ترتيب اين به
و به جاي اتو ميكنم داغ را آن و ميگذارم گاز اجاق روي را قهوهجوش كرد: استفاده اتو جاي به فلزي
و تميز خاكستري پيراهن يك و كرم شلوار يك كردم: هم را كار همين ميبرم. بين از را لباس چروكهاي
مي شود سبب لفافه اين پارگي كنم؟ چه كمربندم رويي لفافة پارگي با اما زدم. واكس هم را كفش شده! اتو
و رجوع رفع را مسأله دوخت ماشين با خاطر، همين به كنم. شلوار آن به شلوار اين از راحت را آن نتوانم كه
مي خورند. چشم توي بدجوري و هستند كمربند سكگ كنار درست دوخت ماشين فلزي بستهاي اما كردم.
چند روز قبل تصميم گرفتم يك كمربند بخرم. اما كمربندي كه در متروي تهران پنج هزار تومان قيمت داشت،
و من هم از خريد كمربند منصرف شدم. اما  ميفروختند تومان هزار شصت فاطمي ميدان در فروشگاهي در
و سوزن به جان نخ با و كندم را فلزي بستهاي ميكردم. سگك كنار فلزي بستهاي حال به فكري بايد حاال
كمربند افتادم. سوزن جواب نمي داد. يك تمنه پيدا كردم. نوك تمنه هم شكست. مجبور شدم با انبار دست از
و به جاي دوختن پارگي به زدن دو كوك رضايت بدهم. مشكل حل شد  كنم استفاده درفش عنوان به تمنه
مي كنم اين كمربند زبان بسته، تا آخر عمر نيز به من خدمت خواهد كرد. به اين ترتيب، بعد از بزك فكر و
و مردانه، كيف پارچه اي پر از اسناد مربوط به معرفي دستورنامه رابرت را روي دوشم رايگان دوزكهاي و
و يوسفيان از تاكسي پياده شدم. همانجا بود كه نخستين گروه مادران مطهري خيابان تقاطع نبش و انداختم
مي كردند ديدم. نزديك تر بازيگوشي خيابان نبش كوچك پارك در داشتند مدرسهايها بچه مثل كه را صلح
و روشن داشتند جلو دوربين تلفن همراه يك بانوي شاد روسريهاي و مانتوها با ميانسال بانوي شش شدم:
مي آوردند. وقتي گرفتن عكس يادگاري تمام شد پرسيدم: شما مادران صلح هستيد؟ مادران در شكلك ديگر
و هركدام شدند خوشحال شناختند. را من كنم. شركت شما نشست در هم من است قرار گفتم: بودند. صلح

نكته اي پراندند و همراه با آنان به سوي منزل ميزبان رفتيم.
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۲۲ خرداد ۱۳۹۳ پنجشنبه

ادامه داستان مادران صلح
و بعد  كارگاه در و شد برگزار وكيالن كارگاه جلسه يازدهمين امروز است. پنجشنبه شامگاه ربع و يازده ساعت
و به عنوان نمونه، خانم دالرام نيكدل كه دختر بسيار جمله از گرفت. قرار بررسي مورد مهمي مطالب آن از
و توانمندي است گزارش داد كه گروهي از وكالي مشهدي كه در حال تأسيس انجمني براي آموزش باهوش
و او هم به آنان پيشنهاد خواستهاند كمك قلم به دست وكالي از گروهي و او از هستند شهروندان به حقوق
داده است كه بهترين كار اين است كه قواعد دستورنامه رابرت را به شهروندان آموزش بدهند. وكالي مشهدي
و قرار شده كه ترتيبي داده شود تا من اين قواعد را به آنان  چيست؟ رابرت دستورنامه كه شدهاند كنجكاو هم
معرفي كنم. ساير اعضا نيز در گزارش هاي خود به اين قبيل فعاليت هاي ترويجي اشاره كردند كه الزم است
آن ها را ثبت كنم. عالوه بر اين، آقاي خندان هم يكي از برداران خود را به جلسه پريروز كادر دوستان دعوت 
آن ها را هم بايد ثبت كنم. خانم كه است داده انجام جديد ترويجي فعاليت كلي نيز حالج آقاي و بود كرده
و در عين حال بعد از گرفتن فوق ليسانس حقوق حاال دارد ليسانس حقوق است معلم كه هم موكل محبوبه
و عضو كادر وكيالن هم هست، دبيركل كانون صنفي بگيرد وكالت گواهي وكال كانون از بتواند تا ميخواند
و من دستورنامه رابرت را طي حدود آورد دفتر به است كانون آن عضو كه ديگري خانم با همراه را معلمان
و قرار شد كه اهميت اين قواعد را براي هيأت مديره كانون صنفي معلمان ايران كردم معرفي آنان به ساعت دو
و اگر كانون شود تصميمگيري معلمان صنفي كانون در قواعد اين آموزش روش به نسبت تا دهند توضيح
و مركب از معلمان براي آموزش اين كانون از مستقل صورت به را، كارگاهي نكرد، موافقت دليل هر به هم
و ثبت شود. اما داستان مادران صلح را نصفه كاره رها تشريح مطالب اين است الزم دهيكنند. سازمان قواعد

مي دهم، پيش از پرداختن به اين موضوع ها آن داستان را تمام كنم. كردم و ترجيح

ميزبان: يك بانوي روزنامه نگار
كمي پائين تر از خيابان تخت طاووس سابق وقتي از يك دروازه فلزي وارد محوطه مجتمع شديم از بانويي 
و نويسنده دارد يا نه؟ نمي دانست  مترجم فرهادپور آقاي با نسبتي فرهادپور خانم اين پرسيدم: بود همراهم كه
گفت: بله. من با اسم اين روزنامه نگار آشنا ليلي؟ پرسيدم: است. روزنامهنگار فرهادپور خانم كه گفت اما
و به خاطر نمي آوردم كه نوشته اي از او را خوانده باشم. وارد سالن كه شديم بودم نديده را او هرگز اما بودم
و خانم فرهادپور را نشانم داد: درشت كرد اشاره آشپزخانه گوشه به بود همراهم مسير طول در كه بانويي
گل هاي ريز سفيد با بلند و كوتاه آستين سرمهاي پيراهن يك با فرفري، مشكي موهاي و سفيد پوست با اندام،
مي كرد. بعد از احوالپرسي از او پرسيدم: عضو انجمن روزنامه نگاران هم هست؟ درست شربت داشت رنگ،
گفتم: خوب اين دومين خانم عضو اين انجمن است كه با قواعد دستورنامه با افتخار گفت: حتمًا. با خودم
رابرت آشنا خواهد شد. نفر اول خانم بدرالدين مفيدي سردبير مجله «ايران فردا» است كه مهندس حامد 
و دومين نفر هم ميزبان  دهد، توضيح برايش را قواعد اين اهميت داد قول من به نشريه امتياز صاحب سحابي
امروز خانم فرهادپور. آيا اين خانم در اين جلسه به اين قواعد عالقمند خواهد شد يا مثل بيشتر روشنفكران

در برابر اين قواعد موضع منفي خواهد گرفت؟ 

و تعارف كرد. گفتم : نمي خورم. اما فراموش كردم  گرفت من جلوي را شربت ليوانهاي سيني فرهادپور خانم
بدهيد؟ بعدًا كه پشت ميز رياست نشستم خانم من به چكش يك مثل چيزي ميتوانيد آيا بياورم. را چكشم
و يك تخته كوچك سبزي خرد كني به من داد كه هروقت مادران ليموگيري آب دستي وسيله يك فرهادپور
مي گذاشتند با كوبيدن قسمت قلمبه ي آب ليموگيري روي تخته سبزي خرد كني سرشان روي را سالن صلح

آنان را دعوت به سكوت مي كردم.

وضعيت اجتماعي مادران صلح
و  رفت سالن وسط يا بودند نشسته سالن صندليهاي و مبلها روي ميانسال خانم نفر پنج و بيست حدود
مي شد حدس زد كه بيشترشان از طبقه آنان لباس و وضع و سر اساس بر و اول نگاه همان در ميكردند. آمد
مي رسيد يكي دو نفر آنان نسبت به اينكه يك مرد نظر به هستند. غيرمذهبي و مدرن اصطالح به متوسِط
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مي شدند.  محسوب حجاب بد يا بودند كرده حجاب كشف بقيه اما بودند حساس نبيند را آنان موهاي نامحرم
و به نمايندگي از سوي مادران صلح به دفتر قبل مدتي كه ميگشتم بانويي چهار دنبال بانوان اين ميان در
آل بويه را كه كمي از من كوتاه تر خانم كرديم. مذاكره رابرت دستورنامه آموزش مورد در هم با و آمدند كادرها
و بعد آمد جلو هم فاضلي خانم و شناختم هم را حبيبي خانم كرديم. احوالپرسي آمد. طرفم به كه ديدم است
و احوالپرسي از داخل كيفش نسخه كاغذي جزوه معرفي دستگاه مفهومي با صفحه بندي در دادن دست از
نشريه «پيام كارفرمايان» را به خانم آل بويه داد. تازه متوجه شدم سندي كه بيش از يك ماه پيش براي خانم
فاضلي ايميل كرده بودم تا به دست خانم آل بويه برساند تا به شوهرش بدهد كه عضو هيأت مديره سنديكاي 
مي دهد. بعد فهميدم آن جزوه را كه با صفحه بندي  او به دارد امروز است، آسانسور ساخت صنعت كارفرمايان
دفتر كادرها هم براي آنان ارسال كرده بودم هنوز به دست مادران صلح نرسيده است. اين ها نشانه هايي بود
سه شنبه گذشته نيز  عصر پيبرد. صلح مادران سازماني روابط وضعيت به ميشد سادگي به آنها اساس بر كه
و از او خواستم كردم ارسال است صلح مادران ارتباطات مسؤل كه خانمي براي را جزوه همان از نسخه يك

تا از دريافت آن با خبرم سازد. اما هنوز و به رغم ارسال مجدد نامه هيچ پاسخي دريافت نكرده ام.

آرامش خيال كامل
و از من خواست كه بر صندلي رياست مستقر شوم. از او خواهش  داد نشانم را ميز پشت صندلي بويه آل خانم
و او هم از بانويي كه كنار دستم نشسته بود خواست تا نقش كند مشخص منشي عنوان به را فردي كردم
مي خواستم او از و ميكردم منشي به رو گاهي جلسه، نخستين تنش پر مذاكرات طول در كند. ايفا را منشي
مي شود داد. من به صفحه ۷ در را كه يادداشت اين نكته را فراموش نكند. آخر جلسه مجموعة ياداشتهايش

آن ها خواهم  به ادامه در و است كرده اشاره شد مطرح جلسه در كه مهمي نكات تمام به تقريبًا كه گفت
و دو نفر حضور سي گفتم: آلبويه خانم به شمردم. را ميهمانان بود. گذشته مقرر زمان از ربع يك پرداخت.
آل بويه از صحن سؤال كرد: بچه ها چند نفر ديگر توي راه هستند؟ خانم بيايند؟ نفر چند است قرار دارند.
مي رسند. من با آرامش خيال ديگر دقيقه چند و هستند راه توي نفري چند دادند: جواب او به صحن از كساني
مي كردم: دو تابلو كه تماشا سالن در را مختلف جالب صحنههاي - بود آور تعجب نيز خودم براي كه - كامل
و دسته هاي چند نفري از مادران داشتند قرار راست سمت ديوار روي و بود شده درست كاغذي رورنامه با
و شروع برداشت را خودش روسري اول و شد وارد كه شناختم را آنان از يكي ميشدند. سالن وارد كه صلح
كرد با همه احوالپرسي كردن: خانم مرتاضي همسر دكتر پيمان بود كه هنوز متوجه حضور من نشده بود. منشي
و به شوخي گفت: مينوجان حجابت را رعايت كن! خانم مرتاضي وقتي خواست جواب  بلند صداي با جلسه

منشي را بدهد من را ديد. دست دراز كرد با هم دست داديم و از دكتر پيمان پرسيدم: گفت: خوب است.

مي شناسم شخصيت  من كه زناني بيشتر اوست. بودن سليمالنفس مرتاضي خانم ويژگيهاي مهمترين از يكي
مي گيرند. به اين معنا، خانم هاي سليم النفس در خودشان به را چيز همه - اصطالح به - و دارند آسيبپذيري
و مثل مادرانشان همه نميآيند در آب از راحتي زنان و مردان اقليت هستند. فرزندان اين مادران نيز معموًال
مي شوند. فكر  عصباني و گرفتهاند قرار اهانت مورد ميكنند احساس زود خيلي و ميگيرند خودشان به را چيز
اصطالح، تشكيالتي تر به و دهند انجام جمعي و گروهي كار ميتوانند راحتتر و بهتر سليمالنفس زنان ميكنم

آل بويه  هم از اين نوع زنان است. هستند. خانم

آل بويه شروع به صحبت كرد تعداد اعضاي حاضر از چهل نفر گذشته بود. خانم  خانم وقتي ميكنم فكر
آل بويه به مصوبه اجالس قبلي مادران صلح اشاره كرد كه بر اساس آن قرار شده بود در اين جلسه من قواعد
آن هم جلسه طبق همان قواعد اداره شود. بعد خطاب از بعد و كنم معرفي اجمالي صورت به را جلسات اداره
۲۰ دقيقه در مورد قواعد حرف حدود حد در و بعد هم كنيد معرفي را خودتان اول است خوب گفت: من به

بزنيد و بعد ما به كارهاي جاري خودمان بپردازيم.

تولد در شب عروسي خاله
آل بويه از من خواست تا خودم را معرفي  خانم وقتي اما بودم. گرفته نظر در سناريو براي ديگري شروع من
و صحنه اي را به خاطر آورد كه من به عنوان نامزد عضويت رفت عقب به سال چهار و سي حدود ذهنم كنم
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در نخستين هيأت مديره انجمن كتابداران ايران بعد از انقالب خودم را با اين جمله ي از قبل تدوين شده 
و به طور كلي روش  شروع اين آمدم. دنيا به خالهام عروسي در و شروع كردم: من، شب چهله سال ۱۳۳۲
و متمايز بود كه سبب شد بيشترين  متفاوت كانديداها ساير معرفي روش با چنان مجمع آن در خودم معرفي
آرا را كسب كنم. در نخستين نشست مادران صلح نيز با همين جمله صحبت خود را شروع كردم: من، شب
و طي يك  من تولد از قبل آمدم. دنيا به آباد» «داود نام به روستايي در خالهام عروسي در و چله سال ۱۳۳۲
و نيازها متوسل  نذر انواع به خاطر همين به بودند. رفته بين از سرفه سياه به ابتال خاطر به خواهرم سه هفته
و به گذاشتند داود را اسمم كردند. سوراخ رضا امام غالمي نشانه به را چپم گوش بمانم: زنده من تا شدند
اندازه وزن موي سرم طال ندر امامزاده داود كردند. مكث كردم تا واكنش مخاطبان را ارزيابي كنم. همه با
كنجكاوي به صحبت هاي گوش داده بودند. ادامه دادم: البته تا امروز كه شصت سال دارم زنده ماندم اما تا 
و وضعيت مالي خانواده خراب تر از آن بود كه بتواند براي  بودم نديده را داود امامزاده پيش سال چند همين

. . زنده ماندن اين داود طال به امامزاده داود بدهد.

با  داشت  ذهنم  از  ديگري  بخش  بود،  مشغول سخن پردازي  ماهر  خطيبي  مثل  ذهنم  از  بخشي  حاليكه  در 
مي گشت كه بعد از اين مقدمات چه بگويد؟ به نظرم رسيد بهتر است از همين جا به طرف  اين دنبال عجله
و از آنجا به تشريح روندي بپردازم كه منجر به كشف دستورنامه رابرت بروم خود روزنامهنگاري تجربههاي
شد. درست بعد از اين جمع بندي بود كه ذهنم به اين نتيجه رسيد خوب است به تجربه زندانم نيز اشاره اي
و حدود ۶ سالي هم در زندان هاي اوين، غزل  شدم دستگير و در ادامه توضيح دادم كه در سال ۱۳۵۹ بكنم

و گوهردست آب خنك نوشيدم.

بازتاب چالش درون
مي دانست مطرح كند در جريان بود.  الزم كه مطالبي انبوه و زمان محدوديت بين چالشي ذهنم در راستش
مي شدم فرصت متوجه و ميكردم شروع را مطلبي افتاد: زدن ريپ به ذهن كه بود چالش همين خاطر به شايد
و براي ميشدم منصرف مسير ادامه از راه وسط نميدهد. را موضوع آن به جامع پرداختن اجازه محدود
مي كنم. بعد به نظر صرف موضوع اين به پرداختن از زمان، محدوديت خاطر به كه ميدادم توضيح مخاطبان
مي رفتم. با همين تذبذب بود كه به تشريح تجربه هايم در انتشار نشريه براي انجمن هاي ديگري مطل سراغ
موفق تجربه هاي  با  نشريات  مخاطبان  ساختن  آشنا  براي  انگليسي  زبان  و  اينترنت از استفاده و مختلف
و توضيح دادم كه در جريان همين جستجو ها پرداختم توسعهيافته و صنعتي كشورهاي در مشابه انجمنهاي
و بعد ضرورت داشتن قواعدي براي تصميم گيري جمعي شدم آشنا پروفشن و اتيكز كد مثل مفاهمي با كه بود
و اساسنامه هاي انجمن هاي مشابه پرداختم تا اينكه با مفهوم آئيننامهها ترجمه به نتيجه در و كردم احساس را
و از اين به بعد، در مسير كردم شروع را دستورنامه كتاب معرفي كه بود اين از بعد شدم. آشنا پارلماني مرجع

يكنواخت تري جلو مي رفتم كه يكي از خانم ها دست بلند كرد و نوبت خواست.

و در نتيجه، براي آنكه من را  بود گرفته قرار مانند ال سالن زاويه در درست كه بود نشسته مبلي روي او
مي كرد. عبوسي چهره ، لحن صداي تهاجمي، حركات نگاه را سرش پشت و برميگردند را رويش بايد ببيند،
و صورت ترديدي براي من نمي گذاشت كه اين خانم از گروه خانم هايي است كه همه چيز را دست عصبي
و صبر كردم تا نشستم خونسردي با همه، اين با دارند. آسبپذيري شخصيت معموًال و ميگيرند خودشان به
و سن اين با خانمي ذهن در آشفتگي همه آن از ميزد حرف بيشتر هرچه و بگويد. ميخواهد دلش هرچه
مي خواهد چه مشخص طور به و چيست حسابش حرف كه بفهمي نميشد واقعًا ميكردم. تعجب بيشتر سال
و يا شايد هيچ عالقه اي به اين ندارد كه كمي ساكت بنشيند توانايي حوصله، كه بود مشخص كامًال اما بگويد.
مي خورند يا نه؟ اول بحث كرد كه ما درد به آيا و چيستند؟ ميكنم صحبت آنها از من كه قواعدي ببيند و
اصًال نيازي به هيچ قاعده اي نداريم. بعد به اين نكته پرداخت نتيجه در نيستيم تشكيالت و هستيم فارم يك
و ما كشور درد به است شده ساخته آنگلوساكسن فرهنگ در كه قواعدي بخواهيم هم قاعده اگر حاال كه
و گفت اين قواعد بوروكراسي كرد رد را قاعدهاي نوع هر ضرورت كلي طور به هم بعد نميخورد. ما فرهنگ
مي آيد. بعد از صحبت هاي اين بدم بوروكراسي نوع هر از من و ميبندند را ما پاي و دست و ميكند ايجاد
و امواج پي در پي مخالفت با تالش هاي من در صحن به راه افتاد. واقعًا شد شكسته سدي انگار كه بود خانم
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داليل مخالفت آنان با قواعدي كه هنوز آنها را نمي شناختند چه بود؟ 

امواج مخالفت
تا آنجا كه به خاطر دارم دومين موج مخالفت را ميزبان به راه انداخت. او كه صورت ماه مانندش حتي در 
تاريكي كنج سالن هم واقعًا مثل ماه روشن بود با اشاره به صحبت هايي كه من در مورد وضعيت هيأت هاي 
مي خواست نتيجه بگيرد كه اتفاقًا همان روش هيأتي اداره جلسات براي ما بسيار  بودم كرده ايران در سينهزني
و اثبات اينكه چرا همان روش براي هيأتها اداره روش خصوصيات تشريح به كرد شروع و است مناسب
و موقت تشكيل مشخص كار سري يك انجام براي و موقت صورت به هيأتها است: مناسب صلح مادران
و پاگير دست قواعد هيچ هيأتها مشخص. هم و است موقت هم است. همانطور هم ما كارهاي ميشوند.
و دست بوروكراتيك موانع و ميشود انجام سرعت با كارها هيأتها در خاطر همين به ندارند. پيچيدهاي و
مي اندازند. راه دارند امكاناتي و ميرسد دهنشان به دستشان كه افرادي را هيأتها نميبندند. را هيأت پاي
و هستند جور هم ما فرهنگ با هيأتها تازه، است. مناسب بسيار دست اين از كارهايي انجام براي همه اين
مي دهد. بنا بر اين چه لزومي دارد كه ما از قواعد پارلمان انجام هيأت براي بيايد دستش از كاري هر كس هر

انگلستان پيروي كنيم؟

تعجب كردم كه خانم فرهادپور از مثالي كه من در صحبت هايم زدم درست عكس چيزي را كه منظور من بود 
نتيجه گرفته است. من براي آنكه نشان بدهم قواعد اداره جلسات در پارلمان انگلستان بدون هيچ طرح قبلي 
و پرداخته شده اند به هيأت هاي  ساخته تاريخ طول در خطا آزمون طريق از و خودي به خود صورت به و
و شده خلق مردم توسط مرور به و تاريخ طول در نيز آنها رسوم و آداب كه كردم اشاره ايران در عزاداري
ميگرفت: بسيار خوب، ما كه هيأت ها را داريم، به قواعد عرف نتيجه فرهادپور خانم حاال، است. يافته تكامل

پارلماني چه نيازي خواهيم داشت؟

و از من  نشست كنارم جلسه ختم از بعد كه انداخت راه به ديگري ميانسال خانم را بعدي مخالفت موج
و او هم برايم دادم توضيح برايش را عمرم سي دههي سياسي دلبستگيهاي افتادهام؟ زندان به چرا كه پرسيد
۶۷ اعدام و سرانجام همسرش در قتل عام سال است بوده زندان در سالها همسرش همراه كه كرد تعريف
مي كرديم صحبت هم با نفري دو حاليكه در ندارم. خاطر به را آن األن اما گفت، را همسرش نام است. شده
و روشن كردن تولد كيك يك گذاشتن است: خانم همين تولد جشن برپايي تدارك در ميزبان كه شدم متوجه
شش فتيله ي نخي ظريف كه از نوك شش گلبرگ يك گل الله صورتي رنگ بزرگ كه وسط يك كيك قرمز
و هم صحبت  گرفت فرا را سالن تمام مبارك تولدت» تولد، «تولد، و زدن دست صداي بعد داشت. قرار رنگ
و براي خاموش كردن شش شعله گل بگذارد ناتمام را شوهرش بيپايان خوبيهاي داستان شد مجبور من
مي كردند اما مقاومت شمعها كند. فوت را آنها قدرت تمام با و شود خم زندگي، دهه شش دليل به البد الله،
و رشته اي دود تأسف از نخي كه حاال سياه شده بودند در هوا گم شدند خاموش ديگري از بعد يكي سرانجام
شد. بله. همين خانم نيز يكي از مخالفان بود كه البته سعي كرد موضع خودش را از زاويه اي متفاوت با حمايت
روش هاي هيأتي بيان كند: روش هاي هيأتي ديگر جواب نمي دهد. ما كه دوست نداريم زير علم كسي كه  از
و ما طي اين همه دارند مساوي رأي همه اينجا بزنيم. سينه مياندازد راه هيأت و ميرسد دهنش به دستش
آل بويه كه كنار من نشسته خانم به خطاب بعد كردهايم. تدوين هم زيادي قواعد ميكنيم كار هم با كه مدت
بود گفت: حتمًا فرشته جون آئيننامه ما را به شما نشان داده است. ما حتي تعيين كرديم كه بعضي از تصميم ها

بايد با نصف به عالوه ۴ به تصويب برسد. مي خواهم بگويم كه ما خيلي بي قاعده هم عمل نمي كرديم. 

من دوست داشتم كه بعد از هر نطق نكاتي را مطرح كنم. اما روش اداره مجمع مادران صلح اين طور بود كه 
مي گويند،  چه اصًال اينكه از صرفنظر يا و مخالفند يا موافق اينكه از صرفنظر و ميگرفتند نوبت عدهاي
كامًال آزاد است كه در مدت زماني بگيرد نوبت كسي وقتي امروز، ايران در پارلماني عرف طبق ميزند. حرف
مي خواهد بگويد. البته، ترجيح آن است كه خارج از موضوع صحبت نكند. اما هرچه است گرفته نوبت كه
و در نتيجه اگر خارج از دستور هم صحبت بكند مجمع بايد صبوري به نيست كنننده محدود شرط يك اين
معموًال در واكنش به صحبت هاي مهم هم بعدي نفر كه است طبيعي بگذارد. جگر روي دندان و دهد خرج
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مي شود كه  رديف مجمع در مختلف موضوعهاي از زنجيرهاي ترتيب همين به و ميگويد چيزهايي قبلي نفر
به هيچ نتيجه اي هم نخواهد رسيد.

آينده نگري
گرفت.  خواهند فرا را مذاكره منطقي و استاندارد روش نيز ايران مردم دور چندان نه آيندهاي در مطمئنم من
نسل هاي آينده باور نكنند كه اجدادشان تا ربع اول قرن بيست به همين خاطر تمام نگراني من اين است كه
مي داد كه  اخطار فردي به جلسه رئيس اگر حتي و ميكردند مذاكره پيكر و بيدر و كترهاي اينطور نيز يكم و
مي كرد كه: يعني من در اينجا اعتراض و ميشد براق چطور طرف كني، صحبت موضوع از خارج نداري حق
و در نوبت خودم نيز آزادي عقيده ندارم؟ بله. براي ثبت در تاريخ بايد بنويسم تا زمان ثبت اين گزارش ها
- روش مذاكره كردن طبق عرف پارلماني شورا مجلس جز به حدي تا - تصميمگيري مجامع تمام در تقريبًا
و درك مردم ما از آزادي عقيده هم جز اين نيست كه وقتي نوبت گرفت حق است عقبمانده اندازه اين ما

دارد هرچه دلش خواست بگويد. يعني عين استبداد!

و در نتيجه معلوم نيست كه چه كسي  ميكنند نطق نوبت به افراد دهي، نوبت روش اين با كه است طبيعي
اصًال اين اصل پارلماني شناخته ما امروز پارلماني عرف در بدتر، بسيار است. مخالف كسي چه و است موافق
شده نيست كه بدون طرح يك پيشنهاد مشخص مذاكره به طور كلي ممنوع است. در نتيجه، تعداد زيادي
متفاوت،  تحليل هاي  مختلف،  حرفهاي  مختلف  موضوع هاي  مورد  در  و  ميگيرند نوبت مجمع اعضاي از
مي كنند به نحوي كه خدا هم قادر مطرح نقيض و ضد پيشنهادهاي حتي و گوناگون خاطرات و داستانها
و نكات مختلف يك دانه حرف حساب كه بشود بر سر آن به نطرات پيچيدهي هم در كالف درون از نيست
توافق رسيد بيرون بكشد. مجمع مادران صلح نيز مثل تمام مجامع ديگر در ايران امروز به همين روش اداره
وقت گرفته بودند وقت  و به اصطالح بود كرده يادداشت را نامشان كه ترتيبي به اعضا به آلبويه خانم و ميشد
آن ها از يكي حتي من كه - پارلمان عرفي قانون قواعد مورد در ميرسيد ذهنشان به هرچه نيز آنان و ميداد

را هم برايشان تشريح نكرده بودم - صحبت مي كردند.

فارم و نه تشكيالت
آن ها مجمع مادران صلح را اداره  طبق تا بودم داده پيشنهاد من كه قواعدي با مخالفت براي بهانهها از يكي
و نه يك جمع سازمان يافته. در نتيجه ما به قواعدي است «فارم» يك صلح مادران نشست كه بود اين كنيم
آن ها نياز دارند نياز نخواهيم داشت. اين مسأله را گروه اربعه اي كه به به خودشان اداره براي سازمانها كه
نمايندگي از مادران صلح به دفتر كادرها آمده بودند نيز مورد تأكيد قرار دادند. تا آنجا كه در ذهنم مانده، آنان
و مسؤالن مادران  مقامات و رئيس دنبال كه بازجوياني بازجوييهاي از گريختن براي خودشان اصطالح به
و رئيس نيست. همه رأس كس هيچ سازمان اين در بگويند تا بودند برده كار به را ترفند اين ميگشتند صلح

به نوبت جلسه را اداره مي كنند و چيزي به نام تشكيالت وجود خارجي ندارد.

صرف نظر از اينكه اين ترفند تا چه اندازه از نظر ايمني اثربخش بوده است، وقتي قرار باشد جمعي به صورت 
بگيرد، آن جمع، حتي اگر به اصطالح فارم هم باشد، در آن زمان به يك مجمع تصميم گيري  تصميم گروهي
و قبول كرد. شد متوجه ساده خيلي اربعه گروه را نكته اين داشت. خواهد قواعد به احتياج و ميشود تبديل
اما در مجمع مادران صلح كم نبودند كه به اين دليل نيز با اداره جلسه بر اساس قواعد دستورنامه رابرت
و از  كنم جمع را اسنادم تا ميكردم آماده را خودم من كه گرفت باال آنقدر مخالفت اين ميكردند. مخالفت
مي شود جلسه را بر اساس چطور ميكنند، مخالفت نميشناسند هنوز كه قواعدي با همه اين اگر بروم. مجمع
و در نطق خود اين داد نوبت خودش به او برگرداند. را ورق آلبويه خانم مهارت اما كرد؟ اداره قواعد آن
و تصويب شده است كه آقاي حسيني كردهايم صبحت مورد اين در قبلي مجامع در ما كه كرد اشاره نكته
و دست كم چند جلسه نشست هاي ما را طبق اين قواعد اداره كند تا ما با اين قواعد آشنا بشويم. حاال بيايد
و ما بايد به تصميم جمع احترام بگذاريم، شده گرفته قبًال كه تصميمي رغم به شما كه است تعجب جاي
مي كنيد. آخر اين مخالفت با چيزي كه نمي دانيد چيست مخالفت آن با داريد قواعد اين با آشنايي از قبل حتي
چه معنا دارد؟ دست كم اجازه بدهيد مقداري از اين قواعد را آقاي حسيني براي شما توضيح بدهد بعد شما
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موج  هاي  آلبويه، خانم منطقي و قاطع صحبت اين از بعد نه. يا است خوب قواعد اين كه بگيريد تصميم
و برگ شاخ را آلبويه خانم حرف همان مختلف استداللهاي و لحنها با همه ناطقان گرفت وزيدن موافق

 دادند. و به اين ترتيب تريبون دوباره در اختيار من قرار گرفت.

بيدارشدگان
از اينجا به بعد نكاتي كه من در نخستين مجمع مادران صلح مطرح كردم براي خوانندگان احتمالي اين روزنامه 
و  زمان هر در موضوع يك اصل است: شده اشاره آنها به نوشتهها اين در بارها و ندارد تازگي خاطرات
تاريخچه آن، قاعده ضرورت پرسيدن نظر مخالفان كه در سال ۱۶۰۴ در پارلمان انگلستان شناخته شد، قاعده
و در جريان رأي گيري براي دو شواليه براي دو شهر به  مجلس همان در تفكيك موضوع كه در سال ۱۶۰۹
و گرفتن نوبت، سه معناي  دادن با آن تفاوت و صحن تخصيص و صحن كسب بر ناظر قواعد شد، برده كار
و خوش ذوقي مشروطه طلبان براي انتخاب معادل صحن براي اصطالح حقوقي پارلماني حقوق در فلور
و يادآوري اينكه كل انقالب مشروطه ما تحت تأثير آشنايي مشروطه طلبان آن زمان با پارلمان انگلستان فلور،
و متأسفانه به دليل توسعه نيافتگي ملت در آن زمان يك مجلس ابتر شكل گرفت، همچنين پيوست وقوع به
و شركت در اخذ رأي علني از جمله مذاكره در شركت و پيشنهاد دادن در رئيس محدوديت بر ناظر قواعد
آن ها سخنپردازي كردم. بعد براي آنان شرح دادم مورد در تمام بالغت و فصاحت با كه بودند قواعد از برخي
و نه مبتني بر «قدرت»، هر سازماني كه شكل است «حقوق» بر مبتني كه قواعدي چنين غياب در چطور كه
بگيرد، با هر اندازه حسن نيست، به ناگزير به يك باند قدرت تبديل خواهد شد كه ناخواسته به سوي فساد
و همانطور كه پيش بيني كرده بودم، تمام مادران تقريبًا بدون استثنا از آشنايي با  كرد. خواهد حركت تباهي و
و صراحت توضيح داد وقتي صداقت با فرهادپور خانم نمونه، يك عنوان به آمدند شوق به قواعدي چنين
مي گرفتيم دريافتم كه چطور در تمام اين مدت آراء ممتنع هم را مخالف رأي بايد كه فهميدم بار اولين براي
و چه حقي از آنان ضايع شده است، مخم سوت كشيد كردهايم مصادره پيشنهاد يك موافقان حساب به را
و انگار از يك خواب طوالني بيدار شدم. بله. من به خوبي كرد زدن چشمك به شروع كلهام در چراغي و
و در پايان برميخاستند خواب از آرام آرام صلح، مادران چطور - «بيداري» فيلم مثل - كه كردم احساس

كامًال متفاوت بدل شدند. انسانهايي به جلسه

وقتي زيپ كيف پارچه اي ام را بستم تا راه بيافتم خانم آل بويه از من خواست آن را باز كنم تا كاغذ تا شده اي
را به عنوان نامه داخل آن بگذارد. فهميدم كه داخل آن پول است. مخالفت كردم. اما به يادم آورد كه ما قرار 
گذاشتيم. بله. من تأكيد كرده بودم كه پول نمي خواهم. اما آنان هم تأكيد كرده بودند كه اگر پول نگيري ما 
ناراحت خواهيم شد. من هم موافقت كردم: در اين صورت هر مبلغي كه خودتان دوست داريد من هم قبول 

خواهم كرد. وقتي زيپ را بستم به خودم گفتم: پول توي جيبي عزل كه جور مي شود. 

وقتي از ساختمان بيرون آمدم، با چند تن از مادران صلح وارد آسانسور شديم. يكي از آنان همان خانم عصبي 
اصًال با هر نوع بوروكراسي اي مخالف است. نامش فروزانفر بود اما نگفت كه  ميگفت كه بود حوصلهاي كم و
با استاد فروزانفر فقيد نسبتي دارد يا نه. در عوض در مورد من حكمي صادر كرد كه اگر براي تحليل جنبش
و با خونسردي جواب دادم: به  خنديدم هستيد. بزرگي آدم شما نميكردم: نقل را آن نداشت اهميت كادرها

آدمي با يك متر و شصت و چهار سانت قد مي گوييد: بزرگ؟!

وقتي به دفتر برگشتم، اعضاي هيأت مديره سازمان معلمان رفته بودند. خوشحال شدم كه با آنان رو به رو 
نمي شوم. هنوز نتوانسته ام رفتارشان را كه به نظرم در شأن يك معلم نبوده است هضم كنم. اما دستاوردهاي 
مي دادم: استراحت، قدم زدن در  زياد پاداشهاي خودم به بايد كه بود مهم آنقدر صلح مادران مجمع نخستين
و خاطره ها حرفها كردن نشخوار و خواب، و گوناگون وبسايتهاي در پرسه و نسكافه نوشيدن و حياط

و پيش بيني بازتاب اين مجمع در كل جامعه.
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۲۳ خرداد ۱۳۹۳ جمعه

ورود كانون صنفي معلمان به صحنه
و پنج نفر از مادران صلح در  چهل به نزديك حضور با و سهشنبه عصر كه صلح مادران مجمع در شركت از
منزل خانم ليلي فرهادپور روزنامه نگار برگزار شد تا امروز جمعه چند رويداد مهم براي جنبش كادرها رخ داده
آن ها را به پايان برسانم. يكي از اين رويدادها  گزارش و كنم صاف آنها با را حسابم دارم تصميم كه است

حضور كانون صنفي معلمان به صحنه است.

آقايان  با حمايت  و  نقيئي خانم همت با و پارسال كه رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي نخستين در
و مرد در دفتر كادرها برگزار شد آقاي باغاني هم كه دبيركل وقت كانون صنفي معلمان ايران بود هاشمي
مي رسيد كه اين دعوت تالشي بود از سوي سازمان معلمان براي نظر به ميكرد. شركت و ميشد دعوت
به عنوان يك چتر باشگاه معلمان  ايجاد يك  براي  آنان  و تالش  معلمان مختلف سازمانهاي بين نزديكي
سازماني براي تمام سازمان هاي معلمان موجود. اما در همان نخستين نشست ها برخوردهاي نامناسبي با آقاي
و آقاي  ميشد مربوط افراد اين يا سازمان دو اين بين قبلي تيرهي روابط به علتش كه ميگرفت صورت باغاني
باغاني در كارگاه ها شركت نكرد. من چندين بار به طور فردي برايش نامه فرستادم اما جوابي نداد. البته، او
- اگر اشتباه  هم تبعيد سال ده و زندان سال پنج به معلمان پيش سال چند اعتراضات به سازماندهي اتهام به
و معلوم نيست بعد از انتخاب حسن روحاني به سمت رئيس جمهور قرار است است شده محكوم - نكنم
بي خبرم، اما ظاهرًا طرح ايجاد ماجرا جزئيات از من هرچند و حال، هر در بكنند. چه معلمان ساير و او با
و حتي كارگاه آموزش دستورنامه رابرت هم به دليل همين است نرسيده جايي به كنون تا كه معلمان باشگاه
و طبيعي بدل عادي امري به آنان براي كه - معلمان سازمان مديره هيأت اعضاي فرقهاي تصميمگيريهاي
- تعطيل شد. در نتيجه، وقتي خانم محبوبه توكل كه يكي از اعضاي قديمي كارگاه معلمان است است شده
مي كند به من گفت كه تصميم دارد تعدادي از اعضاي كانون صنفي معلمان شركت وكيالن كارگاه در حاال كه
را براي آشنايي با دستورنامه رابرت به دفتر كادرها دعوت كند بسيار خوشحال شدم. اما وقت زيادي صرف
اين مسأله كردم كه در جريان مذاكره با نمايندگان كانون صنفي معلمان، با چه رويكردي تجربه سازمان معلمان 
و هم  نشود، سازمان دو اين ميان بيشتر تفرقه اسباب هم باشد، نداشته غيراخالقي وجه هم كه كنم تحليل را
و به دانش آموزان مدارس هم بگيرند ياد را پارلمان عرفي قانون قواعد تا كند تشويق را معلمان صنفي كانون

بدهند؟ ياد

رفتار برخورنده معلمان
البته، هنوز در مورد رفتار معلمان عضو هيأت مديره سازمان معلمان ايران به تحليل نهايي نرسيده ام. در اين 
افتادم كه مدتي قبل آن را در يك مقاله در يك وب سايت اسرائيلي  جمله اي منتسب به معاويه  زمينه ياد
مي گفت: من رشته اربتاط با رقبا را  كه بود شده نقل معاويه از مضمون اين با جملهاي مقاله آن در خواندم.
مي كشم. وقتي اين من كنند شل آنان وقت هر و ميكنم شل من بكشند آنان وقت هر نميكنم. قطع هرگز
جمله را خواندم احساس كردم كه انصافًا معاويه گونه است. اما راستش آن را در روابط رقابت آميز بين افراد
مي كنم نبايد رشته ارتباطم را با كساني كه به هر ميزان به  فكر هم من خاطر همين به نيافتم. بيربط چندان
و اگر كنم شل من است بهتر بكشند را نخ اين آنان وقت هر بلكه كنم قطع دارند عالقه رابرت دستورنامه
آنان شل كردند من بكشم. با چنين رويكردي است كه اعضاي هيأت مديره سازمان معلمان را در مجموع
و براي  است گذشته سالهاي محصول كه هستند مناسباتي گرفتار البته كه ميكنم ارزيابي شريف انسانهايي
به نظرم همين فرهنگ و  است. دشوار بسيار سازماني فرهنگ اين از و مناسبات اين از شدن خارج آنان
و هنوز هم اين داشت را نقش مهمترين آن تعطيلي و رابرت دستورنامه آموزش كارگاه شكست در سازماني
و من طي ده جلسه كردند شركت من كارگاه در كه افرادي دارد: جريان خودم كار دفتر در حتي مناسبات
و دست كم دو نفر بدهم آموزش آنان به را پارلماني پيشنهادهاي بر ناظر قواعد توانستيم فراوان سختي با و
و در نيستم خوبي معلم من كه شدند مدعي دريافتند، خوب را قواعد اين مرد و هاشمي آقايان يعني آنان از
و اعضاي آن هستند هاشمي و مرد آقاي معلمش كه انداختند راه به من خود دفتر در ديگري كارگاه نتيجه،
هم تعدادي از اعضاي قديمي همان كارگاهي كه در دفتر من برگزار شد! به اين ترتيب، اين معلمان عزيز،
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مي گذارند كه موضوع اصلي آن اين است: تو بلد نبودي  اجرا به را نمايشي من خود دفتر در هفته هر سهشنبه
و مرد خواستيم تا به ما آموزش بدهند. البته، اگر اين هاشمي آقاي از هم ما بدهي، ياد را رابرت دستورنامه
و كنم ايجاد رفتار تغيير كارگاه اعضاي در كه بود اين من روش اما نميسوخت. دلم بود درست قضاوت
و در چارچوب سازمان معلمان روابط پيچيده اي مبتني بر قدرت بين خود قبل سالها از كه عده همين فقط
و به جاي آنكه ساده ترين قواعد را در عمل اجرا كنند، من را متهم به كردند مقاومت شدت به ساختهاند،

ديكتاتور كردند و اهانت آميزترين رفتارها را در حق من روا داشتند.

گفتم: به عنوان  دشتي خانم و نقيئي خانم مرد، آقاي همين به صراحت با من كارگاهها آخرين از يكي در
مي كنم كه موقع صحبت كردن بلند شويد. چون تجربه من در كارگاه هاي ديگر نشان خواهش شما از مربي
و تخصيص صحن خوب است اعضا هنگام كسب صحن بلند كسب بر ناظر قواعد آموزش براي ميدهد
و خانم نقي ئي رأي مثبت مرد خود حاليكه در داد. منفي رأي دشتي خانم و گذاشتند رأي به را مسأله شوند.
و به خصوص خانم دشتي كه هنوز الفباي قواعد نفر سه همين و داد دستور اخطار مرد آقاي اما بودند. داده
و خانم نقي ئي نيز در مرد آقاي دوم گيري رأي در و دادند رأي رئيس حكم عليه نيست بلد را دستورنامه
حمايت از مخالفت خانم دشتي با بلند شدن در هنگام كسب صحن، تقاضاي صريح من را به عنوان مربي به
و وقتي من علت را سؤال كردم با صراحت به من گفتند:  دادند تغيير هم را خودشان نظر حتي و زدند زمين

مگر خودتان نگفتيد نيت خواني ممنوع است؟

عرف  قواعد  فقط  نه  نباشيم،  شريفي  انسان هاي  ذاتًا  ما  اگر  مي كنم  احساس كه است تجربههايي چنين با
- در جهت منافع خودمان تحريف باشد داشته وجود واقعًا اگر - هم را آسماني وحي حتي كه پارلماني

مي كنيم. كاري كه به خصوص ملت ما در آن استاد است.

مي توانم اجماًال دارم، خود مشاهدات از برخي روايت در كه محذوريتهايي به توجه با صورت، هر به
مي كنم كه گرفتار ارزيابي افرادي را معلمان سازمان مديره هيأت امروز اوليه، نتيجهگيريهاي خالف بر بگويم
و تا امروز در شدهاند آن گرفتار روشن و منصفانه قواعد نبود دليل به كه هستند ناخواستهاي قدرت جنگ
سه شنبه هر هفته اين، بر عالوه و كردهاند. مقاومت مناسبات اين بر گذاري تأثير براي من تالشهاي برابر
مي آيند كارگاهي براي آموزش دستورنامه رابرت به راه انداخته اند كه دفتر به زودتر كه آنان، از تعدادي نيز
و مرد هاشمي آقاي از هم ما بدهي، ياد را رابرت دستورنامه نبودي بلد تو گفتم: كه است همان معنايش
و بارها با صراحت ناراحتي خود را از اين بارها من كه است اين جالب بدهند. آموزش ما به تا خواستيم
وضعيت اعالم كرده ام. اما يك روز آقاي مرد به صورت جدي به من پيشنهاد كرد: براي آنكه ناراحت نشوي

مي تواني سه شنبه ها به جايي مثل سينما يا تأتر بروي!

ترديد ندارم كه اين برخورد ها بسيار اهانت آميز است. به همين خاطر وقتي پيشنهاد دادند كه براي تمديد اجاره
محل كار اقدام كنيم با صراحت گفتم كه ديگر هرگز محل كارم را با شرايطي كه به شما اجاره دادم به هيچكس 
مشاوره  اي دفتر كادرها  خدمات به سازماني كه صورتي در فقط كردم: تصريح بعد داد. نخواهم اجاره ديگر
مي تواند از امكانات اين دفتر استفاده كند. البته، اضافه كردم كه هرگز چارچوب آن در فقط باشد، داشته نياز
به خودم اجازه نخواهم داد كه امكانات اين دفتر را از معلمان شريفي مثل شما دريغ كنم. افتخار من اين است
و به دانش آموزان اين  كشور اين به خدمت هدفتان كه بگذارم شما مثل معلماني اختيار در را امكاناتم تمام كه
و مسأجر روابط مناسبي بين ما نيست. بنا بر اين، بدون چنين موجر روابط داد نشان تجربه اما است. كشور
مي توانيد در اين دفتر بمانيد. اما، همانطور بگيرم ريال يك من آنكه بدون و بوديد مايل كه وقتي تا رابطهاي

كه گفتم، هرهفته بايد شاهد آن نمايش تحقيرآميز هم باشم.

- كه رقيب سازمان  را معلمان صنفي كانون دبيركل ميخواهد توكل خانم شنيدم وقتي كه است پسزمينه اين با
- به دفتر دعوت كند تا دستورنامه رابرت را به او معرفي كنم، مسأله اي كه ذهنم را مشغول كرد است معلمان
نحوه معرفي اين قواعد نبود، كه در اين زمينه استاد شده ام، بلكه مسأله اين بود كه روابطم با سازمان معلمان

را - كه مي دانستم حتمًا مطرح خواهد شد - چطور تحليل كنم؟ 
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مي كردم. اما گرفتاري آنجاست  قطع را آن زدني هم به چشم در بود سياه رابطه اين رشته اگر كه است بديهي
مي كند اين رشته محبورم كه ميشود مشاهده اوضاع بهبود و نيت حسن از حاكي نيز زيادي نشانههاي كه
سه شنبه هفته گذشته وقتي آقاي مرد از سالن شماره دو براي برداشتن تخته سفيد بيرون همين نكنم. قطع را
مي كنيم! اطمينان دارم كه در آماده رابرت دستورنامه براي را فضا داريم ذره ذره كرد: نجوا برايم لب زير آمد
و در جريان مذاكرات داخل هيأت مديره برخي كم كم دارند هاشمي آقاي و او و ميگويد راست زمينه اين
و ضروت شوند تشويق نيز مديره هيأت اعضاي ساير تا ميكنند رامطرح رابرت دستورنامه مهم قواعد از
و نشانه اي ديگر: وقتي در تدارك جراحي بودم اين معلمان بودند كه از من شماره كنند. درك را قواعد اين
حساب خواستند تا مبلغ پنج ميليون تومان را كه به صورت جمعي تصويب كرده بودند به حساب من واريز
و كمك آنان را قبول  ندادم آنان به را حسابم شماره اما كردم تشكر صميمانه آنان از من كه است بديهي كنند.
- كارگاه كارفرمايان تا كنون نمونه عنوان به - كه خصوص به كنم. فراموش نبايد كه را آنان خوبي اما نكردم.
حتي يك جعبه بيسكويت هم براي خوردن خودشان نخريده اند. به همين داليل است كه تصميم دارم رشته
و حتي با هر كس كه كمترين عالقه اي به دستورنامه رابرت نشان دهد، قطع نكنم  معلمان، سازمان با رابطهام
و اگر شل كرد بكشم. با چنين سوابق ذهني بود كه خودم را براي پذيرائي از كنم شل كشيد طرف اگر و

نمايندگان كانون صنفي معلمان ايران آماده كرده بودم.

پوست  اندازي كانون صنفي معلمان ايران
صداي زنگ در كه بلند شد فكر كردم مهمانان آمدند. اما فقط خانم محبوبه توكل بود كه با چادر مشكي 
گفتم: نه. او را به آقاي خندان معرفي كردم. طبق  است؟ آمده كسي پرسيد: من از و شد وارد زده هيجان و
و توضيح هاي ميشناسند است ستوده نسرين خانم همسر كه خندان رضا برادرش اعتبار به را خندان معمول
من را در خصوص اينكه وي بنيان گذار مركز مطبوعات تخصصي يا مبتكر كاروان كتاب قاصدك بوده است
و يك خانم  تپل نسبتًا جوان مرد يك شد: بلند زنگ صداي دوباره كه بوديم احوال و حال مشغول نميشنوند.
چادري ديگر كه بسيار الغر بود. مرد جوان، به نام آقاي عبدي، دبيركل كانون صنفي معلمان ايران بود. تعجب
مي شود گفت كه  و داشتيم انتخابات قبل ماه شش حدود اما چرا. - نبود؟ دبيركل باغاني آقاي مگر كردم.
و در طول مذاكرات نيز چندين بار با همين اصطالح پوست انداختن بعدًا است. انداخته پوست صنفي كانون
و من اطمينان يافتم كه گويا هيأت مديره قبلي كرد اشاره ايران معلمان صفي كانون مديره هيأت انتخابات به
مي شد اميدوار بود كه هيأت مديره جديد آيا صورت اين در كردهاند. مقاومت توان تمام با تحول اين برابر در

كند؟ استقبال رابرت دستورنامه قواعد از

آخرين اطالعات در مورد كانون صنفي معلمان ايران
و سختار تشكيالتي كانون  تاريخچه تشريح به دقت با من درخواست به پاسخ در شد مستقر عبدي آقاي وقتي
۴۵ صنفي معلمان ايران پرداخت. بر اساس گزارش هاي دبيركل جديد كانون صنفي معلمان ايران (كصما)

و «شوراي هماهنگي كانون هاي صنفي معلمان ايران» را تشكيل  شدهاند مجتمع ايران سراسر از صنفي تشكل
داده اند. اما تا كنون موفق نشده اند اين شورا را به عنوان يك كنوانسيون در مراكز رسمي به ثبت برسانند. اما
بين الملل» با حروف اختصاري «سي.سي.آي.تي.اي» يا كواوردي نيتور كانسيل آو ايرانيان  «آموزش اين شورا در
آسوسي ايشن به ثبت رسيده است. من پرسيدم كه آيا وي دبيركل اين شوراست؟ در پاسخ برايم شرح  تيچر
و بعدها دوباره با هم اين شورا شدند جدا كانون اين از شهرستانها از برخي در كانون شعب چگونه كه داد
و آقاي عبدي دبيركل دارد شعبه ۱۷ را تشكيل داده اند. اما كانون صنفي معلمان ايران هنوز در سراسر كشور

و نه آن شورا. وي در ادامه توضيح داد كه نمايندگان شوراي هماهنگي  است ايران معلمان صنفي كانون اين
و او نيز يكي از آن نمايندگان بوده كردهاند شركت شده برگزار تركيه در كه بينالملل آموزش اجالس در اخيرًا
و ايران نتوانستند كانادا ديپلماتيك روابط قطع دليل به شد برگزار كانادا در كه ديگري اجالس در اما است.
و فرصت بسيار مهمي را به خاطر همين قطع روابط ديپلماتيك از دست دادند. كنند شركت اجالس آن در
و كانون صنفي معلمان بيش از آنچيزي است كه معلمان سازمان بين تفاوت دريافتم كه بود توضيحها اين با
و كردم سؤال معلمان صنفي كانون و معلمان سازمان رابطه مورد در عبدي آقاي از حال اين با ميكردم. تصور
او توضيح داد كه سازمان معلمان بيشتر يك سازمان سياسي معلمان است در حاليكه كانون يك تشكل صنفي
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معلمان است. پرسيدم: شما در كجا به ثبت رسيده ايد؟ جواب داد: وزارت كشور. بعد ادامه داد: سازمان معلمان 
هم در وزارت كشور به ثبت رسيده است. اما آنان بيشتر روي مسائل سياسي مثل دادن مشاوره به وزارتخانه 

و از اين قبيل امور فعاليت دارند در حاليكه تمركز كانون روي مسائل صنفي است. 

اگر معلمان به عنوان يك گروه مزد بگير يك تشكل صنفي درست كنند، تشكل آنان يك اتحاديه كارگري 
مي رسيدند. در اين صورت  ثبت به آنجا در و ميگرفتند مجوز كار وزارت از بايد نتيجه در و ميشود محسوب
رسيدهاند؟ اگر يك تشكل پروفشنال محسوب شوند نيز وضعيت شكل ديگري ثبت به كشور وزارت در چرا

به خودش مي گيرد.

به  از سال ها پيش ذهنم را به خودشان مشغول كرده اند.  به ذهنم رسيد كه  اين زمينه  سؤال هاي زيادي در 
خصوص براي من اهميت دارد كه بدانم معلمي كارگري است يا يك پروفشن. به خصوص كه در اين زمينه 
و تفاوت  ميدانستند پروفشنال را دانشگاه استادان اما ميكردند حساب كارگر را معلمان كه خواندهام مقاالتي
فعًال اين تمايز ها را مطرح عبدي آقاي با گفتگو در دادم ترجيح اما بودند. كرده تشريح دقت با هم را دو اين

آن ها بيشتر مطمئن شوم. نكنم تا در مورد درستي

و به  نيامد ميان در معلمان سازمان از زيادي بحث معلمان صنفي كانون دبيركل با مذاكره طول در خوشبختانه
مي خواهد نشان دهد كه سازمان معلمان براي ما اهميتي ندارد. با اين همه، هم عبدي آقاي كه ميرسيد نظر

مي دانستم به تجربه سازمان معلمان در امر يادگيري دستورنامه رابرت اشاره مي كردم. من هرجا مناسب

شرايط جديد
مي كنم، به آقاي  صرفنظر آنها تكرار از كه خوشبخت، خانم و عبدي آقاي به رابرت دستورنامه معرفي از بعد
عبدي گفتم: ما براي پذيرش افراد جديد در اين حركت دو شرط اساسي داريم. آقاي عبدي كنجكاو شد كه
اين دو شرط چيست؟ من گفتم: اينكه هيچ يك از اعضا نبايد تحت هر شرايطي به هيچكس ديگر دروغ بگويد 
و هر دروغي به معناي لغو عضويت محسوب خواهد شد. شرط دوم هم اين است كه هر عضو قسمت بخورد 
كه با كد اتيكز اين پروفشن پايبند خواهد ماند و نقض كد اتيكز هم سبب اخراج او از پروفشن خواهد شد.

مي كردم اين دو شرط را نه به عنوان  معرفي كسي براي را رابرت دستورنامه وقتي كه بود بار نخستين اين
مي كردم. به همين مطرح پروفشن اين در عضويت شرايط عنوان به بلكه رابرت، دستورنامه آموزش شرايط
و بورد پروفشنالي كه دفتر اين اما ببينند آموزش كادرها دفتر در زيادي افراد است ممكن كردم: تأكيد خاطر
و به كد نميگويند دروغ بخورند قسم كه داد خواهد گواهينامه كساني به فقط شد، خواهد تشكيل آينده در
و در صورت نقض اين دو شرط، طي يك دادگاه عادالنه كه طبق بود خواهند پايبند نيز پروفشن اين اتيكز
و عبدي آقاي واكنش ميشوند. اخراج پروفشن از شد، خواهد برگزار دستورنامه همين دقيق بسيار قواعد
خانم خوشبخت به اين دو شرط جالب بود: آقاي عبدي خنده كنان گفت: من كه نمي توانم دروغ نگويم.
خوشبخت هم با تعجب پرسيد:  خانم و بگيرم. كار به را خود تالش تمام ميدهم قول اما است سختي شرط
كساني كه اعتقاد نداشته باشند قسمشان چه ارزشي دارد؟ او، كه يك معلم اين كشور است، تا آن زمان فكر
مي كرد كه سوگند خوردن فقط براي افراد معتقد به مذهب است. براي او توضيح دادم: اين طور نيست. آدمي 
و الزم هم نيست كه به خدا يا قرآن قسمت بخورند. افرادي كه اعتقاد ديني نيست. آدم باشد نداشته اعتقاد كه
و در عين بود بيدين ميشود كه درمييافت خوشبخت خانم تازه كنند. ياد سوگند خود شرف به بايد ندارند

حال شرف هم داشت!

جمعبندي مذاكرات
و به خصوص توضيح هاي من در مورد قواعد دستورنامه رابرت بيش از دو ساعت طول كشيد.  ما مذاكرات
نتيجه اين همه پرگويي اين شد كه آقاي عبدي در هيأت مديره كانون صنفي معلمان ايران دستورنامه رابرت
و هيأت مديره تصميم بگيرد كه براي آموزش اين قواعد چه بكند. اما اگر هيأت مديره هم به  كند معرفي را
نكرد، آقاي عبدي اعالم آمادگي كرد كه خودش با مشاركت تعدادي از معلمان اقدامي زمينه اين در دليل هر
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كارگاهي را براي آموزش اين قواعد سازمان خواهد داد. به نظرم اين قول جدي آمد، چون به طور جدي 
آن ها در همين دفتر سؤال كرد. به او گفتم: من بابت  برگزاري امكان و كارگاهها اين برگزاري هزينه مورد در
مي شوند. ناراحت نگيرم ازشان دستمزد اينكه از بعضيها اما نميگيرم. دستمزد كسي از قواعد اين آموزش
مي گويم: هرچقدر كه دوست داريد بدهيد. در نتيجه، بحث دستمزد به همين سادگي افراد از گروه اين به

حل شده است.

يادم رفت توضيح بدهم كه در همان آغاز مذاكره كپي يك صفحه از آئين نامه انجمن آموزش آمريكا را كه در 
آن كتاب دستورنامه رابرت به عنوان مرجع پارلماني معرفي شده است به آقاي عبدي دادم. آن را با خودش 
مي كنم كه از آن استقاده هاي خوبي براي ترويج اين قواعد خواهد كرد. جالب است كه آقاي عبدي  فكر و برد
مي دانست در آمريكا يك انجمن ديگر به نام «انجمن معلمان آمريكا» هم فعال است كه مخصوص سياهپوستان
و ديشب براي آنان يك نسخه از جزوه معرفي گرفتم هم را خوشبخت خانم و او ايميل من آمريكاست.

دستگاه مفهومي را ارسال كردم. البته هنوز دريافت نامه را اعالن نكرده اند.

يك خاطره جالب
مي كردم به  صحبت انتقادي ديد با مجامع در بيان آزادي از ايرانيان درك از من وقتي و مذاكره جريان در
خاطره جالبي اشاره كرد: هيأت مديره كانون صنفي معلمان ايران در يكي از نشست هاي خود خانم توكل را
مي كنند. خانم توكل هم تحت آموزه هاي دستورنامه رابرت به يكي از اعضاي  انتخاب جلسه رئيس عنوان به
مي گويد و ميشود عصباني عضو آن اما است. داده اخطار ميكرده صحبت دستور از خارج كه مديره هيأت
و هيچ كس حق ندارد آزادي بيان من را محدود بگويم ميتوانم بخواهد دلم هرچه گرفتهام نوبت من وقتي
كند. آقاي عبدي ادامه داد: بعد از آن، هيأت مديره تصويب كرد كه ديگر خانم توكل را رئيس جلسه انتخاب
نكند! من گفتم: پس ديگر نبايد به اين هيأت مديره اميد بست. آقاي عبدي به من قوت قلب داد: نه. من خودم 
وقتي در تركيه رفتم فهميدم كه چقدر آنان كارشان منظم است. ما هم الزم است كه اين قواعد را ياد بگيريم 

و من اميدوارم كه هيأت مديره هم اين پيشنهاد را تصويب كند. 

پيشنهادهايي به كانون صنفي معلمان
انرژي  اين نكته هم اشاره كردم كه در غياب چنين قواعدي، بخش اصلي  به  من در جريان همين مذاكره 
مي توانند در ارتقا كيفيت آموزش در ايران  معلمان انجمنهاي حاليكه در ميرود. هدر سازمان يك اعضاي
و به عنوان نمونه به اين نكته اشاره كردم كه اگر كانون صنفي معلمان همت بعد كنند. ايفا مهمي بسيار نقش
مي شود اين قواعد را در بسياري از دبيرستان هاي ايران آموزش داد. در نتيجه بعد از اينكه سال سه دو طي كند

اين نسل آشنا با اين قواعد سركار بيايد همه چيز را به صورت بينادين اصالح خواهد كرد.

بعد از طرح اين پيشنهاد بود كه خانم توكل اعالم آمادگي كرد كه صرف نظر از اينكه كانون چه تصميمي 
و آموزش اين قواعد به دانش آموزان اعتقاد  ترويج به كه را معلمان از عدهاي تا است آماده او گرفت، خواهد
دارند گرد بياورد تا يك كارگاه براي آموزش آنان تشكيل شود. بديهي است كه من او را خيلي تشويق كردم

كه هرچه زودتر اين كار را بكند. 

و به عنوان نمونه من به دو تجربه اسرائيلي ها هم اشاره كردم: تصميم وزارت آموزش  مذاكرات اين جريان در
و پرورش اسرائيل براي تشويق دانش آموزان اسرائيلي به توليد محتوا براي دانشنامه ويكيپديا به زبان عبري
و نيز تجربه اين كشور در تدوين برنامه ي آموزشي براي ارتقا ضريب هوشي دانش آموزان. ديگر زبانهاي و
و ايران هم اين پتنت را از اندونزي خريداري كرده است. فروخته هم اندونزي به را آن پتنت كه برنامهاي
و پرورش اخراج شده است آموزش از عقيدتي مسائل خاطر به كه هم نقيئي خانم كه كرد تأييد عبدي آقاي
مي دهد. متوجه شدم كه در اين صورت آقاي عبدي از تمام اخبار درس را تيزهوشان برنامههاي همين دارد

سازمان معلمان ايران بايد مطلع باشد.

مي شود روي حرف هاي آقاي عبدي حساب كرد. اما خانم توكل بسيار جدي  حد چه تا نيستم مطمتن هرچند
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و اهميت اين قواعد را به خوبي درك كرده است. در نتيجه بايد روي او براي تشكيل كارگاهي از معلمان  است
مي توانند با و است معلم يك هم او همسر كه ويژه به كنم. حساب مدارس در قواعد اين آموزش منظور به

هم اين كارگاه را برگزار كنند.
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۲۴ خرداد ۱۳۹۳ شنبه

ترجمه دستورنامه رابرت به زبان تركي
مي دهد كه  نشان تجربه اما كنم. گزارش نيز را كادرها جنبش آخر گام دو دستاوردهاي داشتم تصميم ديشب
مي شود تا دامن بحث ها را درز بگيرم. در حاليكه دستاوردهاي برگزاري سيزدهمين اجالس سبب خستگي
آن ها را سرهم گزارش نميشود ديدم كه بود چشمگير آنقدر وكيالن كادر اجالس يازدهمين و دوستان كادر
و در حاليكه نيروهاي دولت اسالمي است بندي كنم. األن ساعت سه بامداد روز شنبه ۴ خرداد ماه ۱۳۹۳
و قبراق  سرحال است، گرفته قرار تجزيه آستانه در عراق كشور و كردهاند حركت بغداد طرف به شام و عراق

براي نوشتن روزنامه خاطرات آماده ام.

كادرها  دفتر  در  را  بيكاري اش  ساعات  خندان  عيسي  آقاي  كه  است  مدتي  نوشته ام،  پيش تر  كه  همانطور 
مي كند. چند روز پيش بود كه به نظرم  كمك كادرها دفتر اداري كارهاي به رايگان صورت به و ميگذراند
و در عوض در كنم كار تركي خندان آقاي با و سربگيرم از را تركي زبان آموزش ديگر بار است بهتر رسيد
آموزش زبان انگليسي به او مدد برسانم. نخستين بار كه زبان تركي ياد گرفتم ماه هاي اول هم سلول شدن
و  ميدادم ياد روسي او به من بود. با يك رفيق ترك در سلول هاي انفرادي زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۱
و در نتيجه قواعد اين زبان را نمي دانست  بود او مادري زبان تركي البته، ميداد. آموزش تركي من به هم او
و بعد قواعد زبان تركي را بياموزم. نتيجه كنم تدوين او كمك با را زبان اين قواعد اول بودم مجبور من و
و از نظر دستورزبان حفظ سلولي هم همان كمك به نيز را تركي ترانه دهها من و بود موفقيتآميز بسيار
مي كرديم. طبيعي است وقتي سال ها با زباني تكلم نكني صحبت تركي بلبل مثل هم با و كردم تحليل و تجزيه
مي شود. اما حاال براي آموزش زبان تركي انگيزه اي بسيار قوي دارم: ترجمه دستورنامه رابرت به فراموشت

زبان تركي. چرا؟

اتحاديه كشورهاي فالت ايران (اكفا)!
و گسترش ابزارهاي  شدن آسانتر و جهانگرايي روندهاي سرسامآور تسريع و تعميق با كه ندارم ترديد من
به روز  كردي  و  تركي مثل فرهنگهايي و زبانها ماهوارهها، و اجتماعي شبكههاي مثل تودهاي ارتباطي
و به خصوص رواج پول هاي مجازي فرايندها همين تعميق پي در ديگر سوي از مييابند. رونق بيشتر روز
و سازمان هايي مثل انجمن معلمان شد خواهد كمرنگتر روز به روز دولتها ملي مرزهاي كوين، بيت مثل
بين المللي قوي تر و  منطقهاي سطح در واليبال و فوتبال ورزشي فدراسيونهاي مانند نيز طبيبان انجمن و
مي شود در خشت خام ديد كه در آينده اي نه چندان دور باليي كه اين روزها بر سر عراق نتيجه در ميشوند.
و با اصرار حاكمان شيعه به اعمال مقررات فرقه اي خودشان، شد خوهد آوار هم ما سر بر است شده آوار
و سني كه در منطقه شعله ور شده به خرمن ايران هم خواهد افتاد. با تضعيف دولت روسيه، شيعه جنگ دامنه
و چه بسا تمايالت وحدت خواهانه بين دو ميشود شديدتر هم سابق شوروي اقمار در مركز از گريز نيروهاي
و جنوبي هم اوج خواهد گرفت. همانطور كه با هيچ نيرويي نمي توان در آينده از تشديد شمالي آذربايجان
گرايش به وحدت در ميان اقوام كرد زبان كه در حال حاضر بين سه يا چهار كشور تجزيه شده اند جلوگيري
و  كشورها تجزيه آخرش كه است شده فروپاشي از مرحلهاي وارد خاورميانه منطقه خالصه، خيلي كرد.
آن هاست. در چارچوب چنين سناريويي است كه طرح «اتحاديه كشورهاي فالت ايران» مجدد شكلگيري
مي تواند تمام اين تهديدها را به يك فرصت تاريخي بدل سازد: اتحاد دوباره كشورهايي كه در عناصري (اكفا)
و منافع مشترك در ميان نوروز مثل مشتركي سنن و آريايي مشترك ريشه هستند؛ شريك ايراني فرهنگ از
و اعراب از سوي ديگر. بديهي تركيه و سو يك از پاكستان و هند و باال، از روسيه مثل منطقهاي قدرتهاي
و به اصطالح با جهان آزاد وارد يك همكاري اروپا و آمريكا متحد اياالت با ميتواند اتحاديه اين كه است
راهبردي بشود. اما ساختن چنين اتحاديه اي در آينده فقط مشروط به اين است كه ايران در مركز اين اتحاديه
كامًال دموكراتيك تبديل شده باشد. در غير اين صورت، ايران، به جاي جذب اعضاي بالقوه  كشور يك به
و گروهها كه است اين گرو در فقط ايران شدن دموكراتيك اما شد. خواهد آنها دفع سبب اتحاديه اين
سازمان هاي ايراني هرچه بيشتري در چارچوب قواعد قانون عرفي پارلمان تشكيل شده باشد به نحوي كه اين
ايران، فرهنگ  در دموكراسي بسط پاي به پا اگر همه، اين با كنند. پيدا را باال دست بتوانند دموكرات نيروهاي
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دموكراتيك در كشورهاي همسايه نيز توسعه نيابند، ساختن چنان اتحاديه اي غيرممكن خواهد شد. به همين 
و ملل ايراني ديگر را نيز در دستور  اقوام ميان در رابرت دستورنامه ترويج كه دارد وظيفه كادرها جنبش خاطر
و غيره يكي از پشتو و كردي و تركي زبان به رابرت دستورنامه ترجمه صورت، اين در دهد. قرار خود كار

اولويت هاي اين جنبش خواهد بود.

گرفته ام آقاي خندان را تشويق كنم تركي را به من ياد بدهد تا با  در پرتو چنين تحليلي است كه تصميم
و حتي با كمك خود آقاي خندان كارگاه هاي آموزش  كنيم ترجمه زبان اين به را رابرت دستورنامه هم كمك
ميان در  آقاي خندان  با  را  هنوز موضوع  البته،  كنيم. برگزار تركي زبان به زبانان ترك براي را دستورنامه

نگذاشته ام و نمي دانم پاسخ او چه خواهد بود.

طرحي براي اصالح خط
البته، از مدت ها قبل طرحي براي اصالح خط فارسي هم به ذهنم رسيده است كه بر اساس آن، عنصر اصلي 
آن ها را مثل حروف  بتوان كه شد خواهند بازنگاري طوري اما ميشوند حفظ فارسي حروف همين گرافيكي
مي توان براي انواع صداها نيز عالئمي براي داخل خط صورت آن در نوشت. هم كنار و جدا عبري يا رمي
و خط نو را براي اتحاديه كشورهاي فالت ايران آماده ساخت. اين خط ظاهري مثل خط عبري كرد طراحي
- اين حرف نمونه عنوان به - كه دريابد ميتواند آن به نگاه با كس هر اما داشت خواهد رمي حتي يا فعلي
همان حرف «سين» بوده است كه شكل گرافيكي آن عوض شده است. اما سه داندان آن هنوز حفظ شده
مثًال فرشيد  مثل ذوق خوش طراح يك سربرآوردن گروه در ايده اين موفقيت است. تشخيص قابل كامًال و
مثقالي است كه البته به ضرورت اين كار باور داشته باشد. وقتي با فرشيد مثقالي در اين مورد تلفني صحبت
كردم چنان مخالف هر تغييري در خط بود كه من جا خوردم. در هر حال، اين ايده ها را براي افراد عالقمند 
كامپيوتري  خط نگاري  مؤسسه كاره همه حاضر حال در ميگفت كه فردي براي جمله از ميكنم. تشريح
مي كنم اگر زمينه هاي اجتماعي فراهم شده باشد همين بيان اين نكات به اين افراد كافي فكر است. پروين

است كه اين ايده جان بگيرد و به حركت درآيد.

برداران خندان
صبح روز چهارشنبه بود كه آقاي عيسي خندان به من اطالع داد كه در جلسه بعد از ظهر يكي از بردارانش 
هم حاضر خواهد شد: اصفر خندان كه حدود ده سالي از عيسي كوچكتر است. سؤالي كه فورًا به ذهنم دويد 

اين بود: آيا بين ايده ترجمه دستورنامه رابرت به تركي و دعوت از بردار رابطه اي وجود دارد؟ 

راستش ريزش نيرو در كادر دوستان كه برگزاركننده اصلي آن آقاي خندان بوده است كم نيست. چند جلسه اي 
و كاهش تعداد اعضاي كارگاه ها كه  نميكنند شركت كارگاه در هم دهقان تك آقاي و سليم خانم كه است
مي شود كه بازي دموكراسي خنك بشود. درست مثل اينكه به جاي دوازده نفر چهار سبب است طبيعي امري
و خندان براي دعوت از افراد جديد به حالج آقاي تالشهاي خاطر همين به كنند. بازي واليبال هم با نفر
مي كرد صحبت تركي بردارش با تنفس هنگام خندان آقاي وقتي اما ميشود. مربوط نيروها ريزش كردن جبران
و حتي به برگزاري كارگاه به زبان تركي به رابرت دستورنامه ترجمه به بردار از دعوت بسا چه كردم احساس

تركي هم ربط داشته باشد.

تجربه جديد
در هر حال، ويژگي اصلي كارگاه دوستان در عصر روز چهارشنبه گذشته حضور آقاي اصغر خندان در آن 
- وسواس غريبي داشت كه كارگاه  بنامم اكبر خندان را او بايد پس اين از كه - خندان عيسي بود. كارگاه
طوري برگزار شود تا عالقه خندان اصغر را به شركت در آن زياد كند. به همين خاطر پيشنهاد داد كه رئيس
و ابعاد فرهنگي دستورنامه رابرت صحبت كند. من در مورد اين  فلسفه مورد در دقيقهاي ۲۰ جلسه حدود
مي كنيم، گفتم: چون نطر  رعايت را دستورنامه قواعد تمام دوستان كادر در كه آنجا از و داشتم. نظر پيشنهاد
و كردم تكرار را رويه اين به مربوط قواعد كند. رياست را جلسه ديگري فرد و بيايم صحن به بايد دارم
و نشست كرسي بر من جاي و كرد قبول او بگيرد. عهده بر را جلسه رياست اعاليي خانم كه دادم پيشنهاد
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و بحث ادامه يافت. يكي ديگر از تجربه هاي كادر دوستان همين بود كه براي نخستين  رفتم صحن به هم من
مي كند كه به مرور اعضا مهارت رياست كمك امر اين خود و گرفت عهده به را آن رياست ديگري فرد بار
جلسات را نيز كسب كنند. همانجا تصميم گرفتم كه اين تجربه را در نشست بعدي در كادر وكيالن نيز تكرار

كنم. 

پيشنهاد خندان اكبر سرانجام بعد از اصالح به اين شكل تصويب شد كه اعضاي گروه به ترتيب در مورد فلسفه 
و اهميت اين قواعد صحبت كنند. بعد از تصويب اين پيشنهاد، نوبت خانم اعاليي بود كه به عنوان نخستين 
و خوب هم صحبت كرد: خانم اعاليي در واقع به نخستين اليه كند صحبت قواعد اين فلسفه مورد در نفر
و گروه ها با اين قواعد آشنا نباشند قادر به انجام سازمانها اگر كه داد توضيح و پرداخت قواعد اين معناي از
و مفيد نخواهند شد. در حاليكه اگر اين قواعد را بياموزند قادر به حل هر مشكلي خواهند شد. مهم كارهاي

مي خواهيد بگوييد كه با آموزش اين قواعد تمام آيا پرسيد: اصغر خندان اعاليي، خانم توضيحهاي از بعد
مي توانست اصغر خندان صورت، آن در بود. نه سؤال اين پاسخ كه است بديهي شد؟ خواهد حل مشكالت
مي بينيد برادر، كشور مشكالتي دارد كه با اين قواعد حل نخواهد شد. كه: بكشد شانه و شاخ اكبر خندان براي

طبعًا وقتي نوبت به آقاي حالج رسيد كوشيد تا توضيح دهد كه اين قواعد بخشي از مشكالت را قادر است
و نه تمام مشكالت را. اما همان بخش هم بسيار اهميت دارد. تالش آقاي حالج صرف اين شد كه كند حل
نشان دهد حتي همان مشكالتي كه به سبب به كارگيري اين مشكالت قابل رفع هستند، آنقدر ارزش دارند كه

همه ما آن ها را بياموزيم. مي شد حدس زد كه خندان اصغر از اين توضيح هم قانع نشده باشد. 

پفيوزي ملت: مشكلي كه فقط با اين قواعد حل خواهد شد!
قبًال براي برادرش توضيح داده است. در نتيجه توضيح  را نظراتش كه گفت رسيد اكبر خندان به نوبت وقتي
و ناخواسته ميفهمم تركي كمي كه كردم شروع نكته اين بيان با را صحبتم رسيد. من به نوبت ندارد. جديدي
با شما شنيدم كه آقاي عيسي خندان داشت به زبان تركي از سه اليه معنايي مختلف در مورد اين قواعد 
و در ادامه اين مسأله را به بحث  بعد، دارد. معنا اليه سه از بيش قواعد اين كه معتقدم من اما ميكرد. صحبت
باشد، خواه ناخواه بر بنا نشده  گذاشتم كه هرگاه روابط اجتماعي در يك جامعه بر اساس قواعد حقوقي 
مي گيرد كه روابط قدرت است كه هرچند ممكن است در جوامع كوچك روستايي  شكل طبيعي روابط مبناي
باشد، عين استبداد است. در نتيجه، داشته وجود آنها در شهروند كه جوامعي در اما باشد داشته مقبوليتهم
شهري كه در عرصه مشاعات آن افرادي با حقوق برابر سربرآورده باشند، اما روابط اجتماعي اعضاي آن بر
و هنوز  است جنگل يك و استبدادي جامعه يك جامعه آن باشد، نشده مستقر و برابرتنظيم حقوق اساس
متمدن نشده است. بعد داستان بسته شدن روزنامه ي «بهار» را مثال زدم كه اخيرًا به خاطر چاپ مقاله اي كه
در آن گفته شده بود از كتاب نهج البالغه نمي توان نتيجه گرفت كه امام علي به موروثي بودن واليت اعتقاد 

داشته باشد، توقيف شد و نويسنده اش را هم به زندان انداختند. 

و اثرگذار گفتم: بسته شدن  هيجاني لحني با بودم. شده زده هيجان كافي اندازه به رسيد اينجا به نطقم وقتي
و يكم در برابر اين ظلم بيست قرن اول ربع در ملتي يك اينكه اما است، چيز يك زنداني دستگيري و روزنامه
كم ترين واكنشي نشان نمي دهد يك فاجعه است. بعد بالفاصله ماده اي از قانون اساس آتن در سه هزار فيجع
ميكرد: اگر يك آتني در برابر حكومت تيراني تصريح كه كردم نقل آتنيان اساسي قانون كتاب از را پيش سال
مي شود. بعد خطاب به آقاي اصغر خندان گفتم: به استناد بايد خانوادهاش و خود شهروندي حق نكند مقاومت
و چنين رفتار ظلم چنين برابر در كه ما همه است آتن پيش سال هزار سه حدود به مربوط كه قانون ماده اين
و با تأكيد به اصغر خندان گفتم: بله، جامعه مشكالت زيادي كردم مكث پوفيوزيم. كرديم سكوت ظالمانهاي
و روابط مردم ما است جنگل بلكه است، نشده جامعه هنوز ما جامعه اما نميشود. حل قواعد اين با كه دارد
و وحشي است. اما اين مشكل، كه اصلي ترين مشكل ملت ماست با حيواني بلكه است نشده انساني هنوز

هيچ وسيله ديگري جز با ترويج و رعايت اين قواعد حل نخواهد شد.
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مي توانستم آرامش خيال را در چهره خندان اكبر احساس كنم. مطمئن بودم كه از نظر  كالم اين انعقاد از بعد
و آقاي خندان اصغر به يكي از اعضاي هميشگي جنبش كاردها دادهام انجام خوبي به را وظيفهام اكبر خندان
بدل خواهد شد. در حاليكه او- به گفته برادر برزگترش عالقه ي چنداني به فعاليت هاي جمعي نداشته است.

مي نوازند  جدايي ساز بسا چه كه شد خواهد مواجه زباناني ترك استقبال با برنامه اين كه بزنم حدس ميتوانم
اما طرح «اتحاديه كشورهاي فالت ايرن» براي آن گروه از ترك زبان هم جذابيت فوق العاده اي خواهد داشت.
و شخص مناسب آن را هم  بكنم فكر نيز كردي زبان به كتاب اين ترجمه براي دارم تصميم خاطر همين به

در نظر دارم. البته، هنوز تصميم گيري در اين زمينه خيلي زود است.

حواشي آخرين كارگاه كادر دوستان
براي نخستين بار بود كه بر اساس تصويب يك مصوبه، فردي از ميان اعضا مسؤليت پذيرايي از گروه را بر 
و من پرمصرف ترين  شد انتخاب دار خزانه عنوان به اعاليي خانم بار نخستين براي همچنين ميگرفت. عهده
قواعد مربوط به انتخابات را هم تشريح كردم كه اسباب حيرت حاضران شد. همچنين بخشي از وقت كارگاه
فعاليت كميته ها شد. چون ظاهرًا آقاي حالج در كميته تدوين قطعنامه سمينار  بر ناظر قواعد تشريح صرف
و تصويب تدوين به مربوط قواعد كه بود خواسته من از و دارد كليدي نقش سرزمين آيش ريزي برنامه
قعطنامه را براي او تشريح كنم. وقتي تشريح كردم از او پرسيدم: آيا اين قواعد به درد شما خواهد خورد؟
لب هايش را جمع كرد كه انگار يك بهشت به  و كشيد باال را چپش سمت ابروي چنان و داد تكان سر چنان

او داده باشند.

آقاي حالج در گزارش فعاليت هاي ترويجي خود در اول كارگاه به اين نكته اشاره كرد كه در مركز پژوهش هاي 
و اصالح آئين نامه كميسيون تلفيق براي بررسي اليحه  بازنويسي هنگام تا است جريان در بحث اين مجلس
بودجه، از من خواسته شود كه جلسات آن را اداره كنم. وي همچنين يادآوري كرد كه يك نسخه از جزوه
مي رسد  نظر به است. داده قرار نفت وزير زنگنه آقاي معاونان از يكي اختيار در را مفهومي دستگاه معرفي
و چه بسا از او بپرسند كرد خواهند حيرت او توسط جلسه اداره روش از همه نيز قطعنامه تدوين كميته در
و او همه به دفتر كادرها اشاره خواهد كرد. يادم باشد به او يادآوري كنم كه آوردهاي؟ كجا از را قواعد اين
احتماًال كند. دعوت چهارشنبهها جمع به را مشاور مهندسان جامعه مديره هيأت رئيس رامينه هرمزد مهندس

استقبال خواهد كرد.

تجربه هاي يك گام ديگر
و تجربه هاي آموختني  جالب نكتههاي از پر شد برگزار پنجشنبه روز كه نيز وكيالن كادر كارگاه يازدهمين
بود. نخستين تجربه اينكه اين كارگاه نيز با ريزش مواجه است. در جلسه پنجشنبه خانم قوشه، آقاي داودي،
و آقاي اويس حامد يوسفي كه اتفاقًا مرد بسيار منظمي است  توكل خانم و ستوده خانم كيخسروي، آقاي
مي دهد كه نمي توان نشان تجربهها اين اما بود. آمده پيش مشكالتي آنان براي حتمًا البته، نداشتند. حضور
و بايد براي كنند شركت كارگاهها در بتوانند درازمدت و مستمر صورت به هفته هر كه داشت توقع افراد از

اين قضيه فكري كرد.

كشف يك نكته جديد
اول  بند  در  كردم.  مرور  را  صورتجلسه  اول  بند  به  مربوط  درس هاي  من  صورتجلسه،  قرائت  جريان  در 
نداريم:  بيشتر  نوع اجالس  ما دو  قيد شود. طبق دستورنامه رابرت  نوع اجالس  بايد  از جمله  صورتجلسه 
مي شود  كه باشد داشته هم تعويقي اجالس ميتواند اجالس دو اين از هريك ويژه. اجالس و عادي اجالس
تفاوت با  را  اجالس  نوع  دو  اين  تفاوت  من  تا  است  خوبي  بهانه  موضوع  اين  طرح  اجالس.  نوع  چهار 
و توجه  بدهم توضيح تجارت قانون در العاده فوق اجالس و فوقالعاده صورت به عادي و عادي اجالسهاي
و از آنان بخواهم كنم معرفي آنان به تجارت قانون با رابرت دستورنامه قواعد مغايرت اولين به را مخاطبان

كه بهتر است براي حل اين مغايرت ها خوب بيانديشند.
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 - نمونه عنوان به - كه بدهم توضيح اعضا براي تا خواندم را بندي كتاب متن روي از شد، تمام درس وقتي
متن كتاب براي آنچه كه آنان اكنون فراگرفته اند، از چه لحني استفاده كرده است. وقتي متن را خواندم خانم
دالرام نيكدل سؤال جالبي مطرح كرد: شما در تمام اين مدت از اجالس صحبت كرديد، در حاليكه در متن 
و چه فرقي بين اين دو هست؟ حق با او بود. اما من قبل از ادامه بحث  چرا؟ است. شده صحبت نشست از
و صحبت بود درست ترجمه باشد. نداده رخ خطايي ترجمه در كه شوم مطمئن تا آوردم را كتاب اصلي متن
و به رغم آن هم مدت اين تمام كه شدم متوجه تازه اجالس. نه و بود نشست صورتجلسه نوشتن سر بر
مي كردم كه تصور مدت اين تمام خودم تمايزها، اين به توجه و نشست و اجالس تفاوت درك براي تذكر
مي شود. اما اگر اجالس از چند نشست تشكيل شده باشد چي؟ در تمام نوشته اجالس براي صورتجلسه
هشت تا نه سالي كه با كتاب دستورنامه رابرت مشغول هستم به اين موضوع از اين زاويه حتي فكر هم نكرده
و در حاليكه بخشي از ذهنم با صداي بلند خانم  نباختم را خودم اما كرد. بايد چه نميدانستم واقعًا و بودم
و دستپاچه دنبال جواب اين درمانده ذهنم از ديگري بخش ميكرد، تشويق او هوشي تيز خاطر به را نيكدل
اصًال ذهنم دچار فلج موقت شده بود. نميرسيد. ذهنم به هم حوابي هيچ اينكه حقيقتش و ميگشت سؤال
و دقت بيان روشني با را نيكدل خانم سؤال جواب و كرد توضيح تقاضاي علم خولود خانم خوشبختانه كه
كرد: مسأله نوشتن صورتجلسه براي هر نشست است اما اگر يك اجالس شامل فقط يك نشست باشد، در آن
صورت صورتجلسه براي اجالس نوشته شده است. احساس كردم خانم علم از خانم نيكدل هم تيزهوشانه تر 
و خوشي تمام شد  خير به مسأله ترتيب، اين به و كردم. تشويق صادقانه صورت به هم را او است. كرده عمل
و هنوز هم جواب بودم نكرده توجه نكته اين به سال هشت اين در چطور كه هستم حيرت دچار هنوز اما
سؤال هاي زيادي كه در اين زمينه مطرح است نيافته ام. از جمله اينكه، وقتي در يك سازمان سالي يك اجالس
باشد، در آن صورت، در آغاز نشست اول از اجالس  شده تشكيل نشست چند از اجالس آن كه شود برگزار
سال آينده صورتجلسه آخرين نشست اجالس سال قبل قرائت خواهد شد يا صورتجلسه كل اجالس؟ بله. با
و نيز  نشستها و اجالسها به مربوط قواعد ديگر بار بايد نظرم به كرد، مطرح جوان نيكدل خانم كه سؤالي

قواعد مربوط به صورتجلسه را دوباره مرور كنم.

سه سوآل پارلماني
و ضمن تأكيد بر اينكه  نميدانستم را آنها جواب كه شد مطرح نيز پارلماني سؤال سه پنجشنبه اجالس در
شك بزند، در نتيجه، هرگاه نسبت به نص مندرج در كتاب شخصي استنباط به دست ندارد حق جلسه رئيس
مي توانم براي اين گفتم: كارگاه اعضاي به بدهد، حكم نص طبق و كند مراجعه متن به بايد داشت ترديد و
مي كند كه طبق ياد سوگند جلسهاي رئيس هر و من اما كنم. استنباط شخصًا را منطقي پاسخهاي سؤال سه
و سؤال ها نيز فوريت ندارند بعد از مطالعه كتاب جواب كردهام فراموش را نص چون و كند عمل كتاب نص
و اگر در كتاب هم پاسخ اين سؤال ها وجود نداشته باشد، رئيس جلسه وظيفه دارد اين داد خواهم را آنها
نكته را اعالم كند تا جمع تصميم بگيرد در مورد مسائلي كه كتاب ساكت است، چه بايد كرد. به هر حال،
مي دهم تا كساني كه در مكتب كادرها قواعد دستورنامه رابرت را آموزش  نشان فوقالعادهاي وسواس من
مي بينند، حتي المقدور از اين مهارت جهت پيش بردن برنامه هاي شخصي خود سوءاستفاده نكنند. به هر حال،

سؤال هايي كه در اجالس پنجشنبه مطرح شد، اين ها بودند:
۱. آيا اگر تمام اعضا در يك مجمع حضور داشتند، باز هم براي اصالح آئيننامه به اخطار قبلي نياز خواهد 

بود؟
را  اجالس  اين  مي توان  چگونه باشد، ساكت ويژه اجالس فراخوان شرايط مورد در آئيننامه اگر .۲

فراخواند؟
۳. وقتي در مرحله تجديدنظر يك رأي باشيم، آيا پيشنهاد اصالح (و ساير پيشنهادهاي فرعي) كاربرد 

دارد؟

بعد از ختم جلسه، صورتجلسه زير را تهيه و براي اعضا ارسال كردم:

صورتجلسه يازدهمين اجالس 
كادر وكيالن
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۲۲ خرداد ۱۳۹۳ پنجشنبه

۲۲ خرداد  ۱۲ روز پنجشنبه ساعت و دبيرموقت، رأس رئيس حضور با وكيالن كادر عادي اجالس يازدهمين
و با حدود يك ربع تأخير دعوت رفت تنفس به نصاب حصول تا و شد فراخون هميشگي محل در ۱۳۹۳

به دستور شد. 

صورتجلسه دهمين اجالس كادر وكيالن  قرائت و با اجماع عمومي به تصويب رسيد. 

در ادامه، پيشنهاد مربوط به شرايط پذيرش عضو جديد، به عنوان كار باقي مانده از اجالس قبل به شرح زير 
قرائت شد: 

الف: شرايط عمومی
عالقه و تعهد نسبت به اصل رفتار سازمانی دموکراتيک

ب شرايط خصوصی
۱. لزوم پيشنهاد از سوی احدی از اعضای سابق

و ترجيحًا وکيل دادگستری (اعم از کارآموز يا  کارشناسی) (حداقل حقوقی تحصيالت بودن دارا .۲
وکيل پايه يک)
ج. شرايط حضور

قبًال مطروحه در کارگاه آمادگی الزم را داشته  مطالب خصوص در بايست می شده معرفی شخص
باشد

۱۵ نفر باشد. ۱. حداکثر تعداد اعضای گروه
۲. از اجالس يازدهم عضو جديد پذيرفته نشود.

د. شرايط لغو عضويت: 
غيبت ناموجه در سه جلسه متوالي، غيبت موجه عبارتست از مواردي مانند سفر، جراحي، بيماري 

و مانند آن ها

قبًال مطروحه» مندرج در بند مربوط  «مطالب عبارت زدن خط بر مبني رئيسيان آقاي اصالح يشنهاد ادامه، در
و يك رأي مخالف تصويب شد، موافق رأي ۴ با و گنجاندن عبارت «مطالب مطروح قبلي» حضور، شرايط به
و ۲ رأي موافق رأي ۳ اما آقاي خليلي كه به اين پيشنهاد رأي مثبت داده بود تقاضاي تجديدنظر كرد كه با

مخالف تصويب شد. در جريان مذاكره حول اين پيشنهاد، خانم علم پيشنهاد اصالح ثانويه مبني بر خط زدن 
«آموزش هاي قبلي» را ارايه داد كه بعد از تصويب پيشنهاد  و گنجاندن عبارت قبلي» مطروح «مطالب عبارت
ج در مورد بند متن و رسيد. تصويب به مخالف بدون و موافق رأي ۴ با و شد گذاشته رأي به مذاكره كفايت

شد: اصالح زير شكل به حضور شرايط
ج. شرايط حضور

شخص معرفی شده می بايست در خصوص آموزش هاي قبلي در کارگاه آمادگی الزم را داشته باشد.

بررسي و تصويب پيشنهاد مربوط به شرايط پذيريش عضو جديد به نشست آتي موكول شد. 

با احترام. دبير موقت
داود حسيني 

تصميم گرفته بودم نكات آموزشي مطرح شده را نيز در يك سند ديگر به نام درسنامه تنظيم كنم. اما فكر 
كردم شايد وجود درسنامه سبب شود كه اعضا نسبت به حضور در كارگاه سختگيري نكنند. به همين خاطر 

نوشتم:  هم را زير نامه صورتجلسه با همراه

اعضاي محترم كادر وكيالن
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سالم
اجالس  اين در ميشود. تقديم شد برگزار خرداد ۲۲ به پيويست صورتجلسه اجالس يازدهم كه روز پنجشنبه
و فوق العاده در  عادي اجالس و پارلمان قانون در ويژه و عادي اجالس بين موجود تفاوتهاي از برخي
قانون تجارت ايران بررسي شد. همچنين پرمصرف ترين قواعد ناظر بر پيشنهاد تجديدنظر به صورت اجمال
آن ها را به مطالعه  پاسخ جلسه موقت رئيس كه شد مطرح نيز پارلماني سؤال سه جلسه اين در شد. توصيف

بيشتر دستورنامه رابرت موكول كرد.
با احترام. داود حسيني دبيرموقت

به نطرم خودم اين روش اطالع رساني شايد سبب تشويق اعضا به حضور آنان در كارگاه شود. هرچند نوشتن 
و الزم است هر از چندگاه مجموعه قواعد تدريس شده را به صورت  دارد را خودش ارزشهاي هم درسنامه

جزوه مكتوب كنم تا بتوانيم از روي آن از كارورزان امتحان بگيريم.

يك دستاورد ديگر
كار  عرصه  در  نيكدل  خانم  پيشرفت  بوديم:  هم  ديگر  دستاورد  يك  شاهد  وكيالن  كادر  قبلي  اجالس  در 
مي گفت: در زمينه ترويج  ميرسيد نيكدل خانم به دهي گزارش نوبت وقتي قبل نشستهاي در ترويجي.
مي خواست پيشنهاد بدهد كه دادن گزارش به كساني حتي بكنم. بايد چه نميدانم اصًال و نكردهام كاري من
كه حرفي براي گفتن دارند منحصر شود. در يكي از جلسات براي او توضيح دادم: ترويج شامل هر كاري
مي دهيد. خانم نيكدل در جلسه پريروز نخستين  انجام ديگران به قواعد اين معرفي براي شما كه ميشود
و گفته اند كه گرفتهاند تماس او با كساني مشهد وكالي كانون از داد: ارايه را خود ترويجي فعاليت گزارش
و در بود. خواهد شهروندان به حقوق آموزش هدفش كه كنند ايجاد وكال از مركب انجمني يك دارند قصد
اين زمنيه از خانم نيكدل كمك خواسته اند. خانم نيكدل در ادامه گزارش خود توضيح داد كه من براي آنان
و به آنان گفتم كه براي آموزش حقوق به مردم خوب است همين قواعد را  دادم توضيح را رابرت دستورنامه
و قرار شد كه در يك نشست مشترك شما به مشهد برويد يا آنان كردند قبول نيز آنان بدهيد. آموزش آنان به

از مشهد به اينجا بيايند و اين قواعد به آنان معرفي شود و برنامه  آينده با كمك شما تدوين شود.

وقتي گزارش خانم نيكدل تمام شد به او گفتم: من كاره اي نيستم. فردي هستم مثل شما كه با هم داريم تالش 
مي كنم.  تشكر شما تالش اين از صميمانه خودم سهم به اما بدهيم. آموزش مردم به را قواعد اين تا ميكنيم

بله، اين خانم جوان، با اين سرعت، كار ترويجي را فرا گرفت و در نخستين گام كاري كرد كارستان.

جوگير شدن در كارگاه
در كارگاه پريروز وكيالن آگاهانه سعي كردم، به خصوص به دليل حضور دو عضو جديد يعني خانم اوالي 
و منطقه توضيح بدهم.  ايران مردم براي را رابرت دستورنامه قواعد معناي عميقتر اليههاي خليلي، آقاي و
فرهنگ، تفكر بر را قواعد اين اجراي اثر يعني قواعد، اين عميقتر معناهاي بتواند كسي اگر ميكنم فكر چون

و رفتار مردم درك كند، در آن صورت براي آموزش و ترويج اين قواعد بسيار جدي تر عمل خواهد كرد.

و به چه بهانه اي وارد فلسفه دستورنامه رابرت شدم. اما اين صحنه را خوب  بحث كجاي از كه ندارم خاطر به
زنده ياد دكتر حميد عنايت، ترجمه ارسطو، «سياست» كتاب كارگاه، براي صحبت ضمن كه دارم خاطر به
و اين جمله را عينًا از روي كردم باز را آن پيشگفتار يازده صفحه و برداشتم بود خودم كار ميز روي كه را

كتاب خواندم:
«هم در اين دوره بود كه ارسطو كتاب «قوانين اساسي» را مشتمل بر شرح سازمان حكومت ۱۵۸ كشور 

و مطالبات اراضي آن ها در تكميل «سياست» نگاشت». 

بعد پاورقي مربوط به كتاب «قوانين اساسي» را نيز قرائت كردم: 

نسخه اصلي اين كتاب كه ظاهرًا در سال ۳۲۵ قبل از ميالد نوشته شده از ميان رفته است. در سال ۱۸۹۱، 
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بخش مربوط به قانون اساسي آتن آنرا (در متن فارسي به غلط اين طور آمده است: بخش مربوط به قانون 
اساسي آنرا) يك انگليسي به نام «سر فردريك كنيون» پيدا كرد. 

و در جريان قرائت  بعدها نبردم. پي آنها اهميت به خواندم را جمالت اين بار اولين براي وقتي خودم من
و از طريق پيش سال مكرر اين كتاب بود كه تازه عظمت كار ارسطو را درك كردم: اينكه فردي حدود ۲۴۰۰

و بر اساس اين پژوهش ميداني گسترده  كند تحليل را كشور يك پژوهش ميداني عظيم، قانون اساسي ۱۵۷
- به عنوان نمونه، در يك جمهوري، اگر عوام فريبان  كه دهد، توضيح را انقالبها بر ناظر قواعد كند سعي
و از اين طريق انقالبي رخ بدهد، از دورن جمهوري، نظام تئوكراسي سر بيرون كنند ناراضي را توانگر طبقه
از درون نظام و عليه توانگران بشورانند،  كنند تحريك را مردم تودههاي عوامفريبان اگر اما آورد، خواهد

جمهوري نظام دموكراسي بيرون مي زند.

مي توانم  فقط و عاجزم آن تشريح از كه حالتي ميشدم، ذهني سكته دچار جهان مورد در تفكر با قبًال من
با خواندن كتاب «سياست» اين روزها  بيان عظمت جهان.  از درك غيرقابل  ناشي  بگويم نوعي فلج ذهني 
مي شوم. البته دچار حالت خاص سكته ذهني نمي شوم. اما اين كتاب واقعًا حيرت  حيرت دچار كه است ارسطو

انگيز است.

در كارگاه، در مورد كتاب «قانون اساسي آتنينان»، يعني يكي از همان ۱۵۸ تحليل در مورد قوانين اساسي 
تحوالت  تاريخ  ارسطو  كه چطور  دادم  توضيح  و  كردم صحبت شده پيدا انگليسي آن توسط كه كشورها
و بازتاب اين تحوالت را در اصالحات مكرر قانون اساسي است كرده تحليل مرحله به مرحله را آتن سياسي
آتن نشان داده است. بعد، يك جمله از قانون اساسي آتنيان را كه ارسطو عينًا نقل كرده است براي مخاطبان

قرائت كردم: 

هر آتني كه در برابر حكومت تيراني مقاومت نكند، حق شهروندي او و خانواده اش سلب خواهد شد. 

مي كند كه اين تنبيه براي جلوگيري از حكومت تيراني يا حكومت  اضافه بالفاصله ارسطو كه دادم توضيح بعد
و ضعيف است. در اينجا مكث كردم تا به مخاطبان فرصت بدهم عمق اين اظهار كم غيرقانوني و استبدادي
و چهار صد سال پيش را بهتر درك كنند. بعد، از آتن باستان به هزار دو به مربوط تمدن آن عمق و نظر
و به تحليل رويداد مربوط به تعطيلي روزنامه «بهار» به خاطر چاپ مطلبي از آقايي برگشتم معاصر تهران
و روي اين نكته تأكيد كردم كه در برابر اين رفتار غيرقانوني قوه پرداختم نهجالبالغه مورد در غروي نام به
و در نتيجه طبق قانون اساسي آتن تمام ايرانيان بايد از حق نزد مخالفت به دست ايرانياي هيچ كشور قضائيه

شهروندي سلب شوند.

و پوشاك باشد، ما  خانه و پل و جاده ساختن معناي به تمدن اگر كه گرفتم نتيجه مثالهايي چنين زدن با
و طبق بنويسند قانون خودشان براي بتوانند شهر يك مردم كه باشد معنا اين به تمدن اگر اما هستيم. متمدن
و شكل بيان من با چنان شور كالم لحن ميشوند؟ محسوب متمدن تهران مردم آيا كنند، رفتار قوانين همان
و صداقتي توأم شده بود كه تمام مخاطبان سراپا گوش بودند. در اين مرحله به جمله اي از اگوست كنت پدر
و به اين ميكنند طي را عقلي و ديني اسطورهاي، مرحله سه جوامع بود معتقد كه كردم اشاره شناسي جامعه
مي كنند كه يك جامعه ديني تشكيل داده اند. يعني خودشان اعالم افتخار با ما ملت كل كه كردم استناد نكته
اذان دارند كه يك مرحله تاريخي از دويست سال پيش اروپا عقب هستند. بعد از اين مقدمات بود كه نشان
و  انساني جامعه يك به بود اميدوار بايد كه است مسيري در حركت قواعد اين با كردن كار چطور دادم
قانونگرا منجر شود. به نظرم اين نكات به خصوص براي آقاي خليلي خيلي جذابيت داشت. چون درست
و خواست تا با او يك نشست ويژه داشته باشم. قبول كردم.  من از او بچهها، رفتن و جلسه ختم از بعد
همراه آقاي خليلي خانم اوالي هم در دفتر ماند. آقاي فروزان هم كه ظاهرًا از دوستان آقاي خليلي است در
و البته در ميان كوهي از كاه يك دانه  انجاميد طول به ساعت دو حدود مذاكره اين و كرد شركت مذاكره
حرف حساب هم گفته نشد. به نظرم رسيد كه سبك مديريتي آقاي خليلي، به گفته ايزاك آديزيس تئوريسن
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مي دهد كه چه بسا هيچ كدامشان عملياتي  بزرگي ايدههاي است: حسابي و درست آتشافروز يك مديريت،
مي خواست براي ترويج قواعد دستورنامه رابرت در سطح كشور دلش تا هم خليلي آقاي بشوند. نميتوانند
مي دادم در نمي يافت كه در طي سال هاي گذشته به توضيح من هرجه كه اينجاست تأسف و داد ايدههايي

اين ايده ها فكر شده است.

و  ميكردم ارزيابي خودم صحبتهاي تأثير تحت خليلي آقاي شدن جوگير محصول را ايدهها اين تمام البته،
و در جريان همين مذاكرات همه، اين با رفت. نبايد تند زياد مردم تشويق براي كه ميدادم هشدار خودم به
و است نهاد مردم سازمانهاي به مربوط بخش مسؤل تهران شهرداري در اوالي خانم بردار كه شد مشخص
به همين خاطر از خانم اوالي خواستم اگر با برادرش ارتباط دارد سعي كند اين قواعد را به او معرفي كند.
مي توانند طرح هايي را براي آموزش هاي  كه دارد ارتباط شهرداري از ديگري بخشها در نيز خليلي آقاي خود
مي كرد كه با گروه كوچكي از دوستانش كارگهاي عالقه اعالم حتي خليلي آقاي كنند. تصويب شهروندي
و طي دو سه ماه كل اين قواعد را بياموزند. اما وقتي صبحت كند برگزار جلسه سه هفتهاي كه دهند تشكيل
و فروزان اشاره كرد كه در همين كارگاه حضور دارند. در مجموع كيخسروي مثل افرادي به شد دوستان آن از
آقاي خليلي را يك آتش افروز به معناي مديريتي كلمه يافتم كه نمي توان خيلي روي حرف هايش حساب كرد.

اهواز و انديمشك
و براي جمعه آينده قرار گذاشتند. طبق گفته آقاي معلم پناه تعداد داوطلبان افزايش  گرفتند تماس اهواز از
و من تصميم دارم از آنان يا از آقاي خندان بخواهم يكي دو روز مانده به جمعه، تعداد افراد را است يافته
و به تعداد آنان اسناد مورد نياز را يا ما پرينت بگيريم يا خودشان. آقاي خندان دنبال اين است كنند مشخص
كه با مسؤل كارگاه انديمشك هم تماس بگيرد تا اگر آمادگي دارند شنبه هم در انديمشك جلسه بگذاريم.

بايد ديد چه خواهد شد. 
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۲۶ خرداد ۱۳۹۳ دوشنبه

سه واقعه مهم براي جنبش كادرها
خطه ي كرمانشاه، كه در سال هاي اول بعد از انقالب در  ديروز يكشنبه حوالي ظهر فرامرز مرادي، مردي از
هم بند بوديم، براي گفتگو در مورد تجربه هاي اداره جلسات مجامع  هم با گوهردشت و قزل اوين، زندانهاي
تجربه تكان دهنده اي را برايم شرح داد: بيش از و آمد كادرها دفتر به انديشه شهر در گلسار مسكوني مجتمع
و ريا، بر حدود سه هزار نفر از ساكنان اين شهرك تزوير و زور با ديگر، كرمانشاهي يك كه است سال پنج
حكومت ارعاب حاكم كرده است! وقتي فرامز از نحوه ي اعمال زور اين كرمانشاهي بدذات در شهرك گلسار
مي كرد مدام ياد نظريه هاي ارسطو در خصوص روش هاي گوناگون تبديل حكومت جمهوري به انواع  صحبت
و در عين حال، با عالقه اي فوق العاده تالش هاي فرامرز مرادي افتادم انقالبها انواع اثر در تيراني حكومتهاي
مي كردم. در اينجاي ماجرا بود كه ياد فيلم هاي وسترن دنبال گلسار شهرك در قانون حاكميت اعادهي براي را
و شهر اوباش و اراذل قدرت با كه قانون به معتقد و شريف قوي، كالنتر اهميت به بار نخستين براي و افتادم
پي بردم. بعد، ناگهان اين سؤال جالب به ذهنم خطور ميكند حاكم را قانون و مينشاند سرجايشان را روستا
و نداشتند نياز زور اعمال به وسترن، فيلمهاي كالنترهاي مانند كدخدايي هيچ ما روستاهاي در چرا كه كرد
و سؤال بعدي اين بود: چرا دو كرمانشاهي، در ميشد؟ حل كدخدامنشي و ريشسفيدي با مشكالت تمام
مي گيرند؟ قرار هم برابر در زور اعمال براي يكي و قانون اعمال براي يكي تهران، نزديكيهاي در شهركي
تجربه فرامرز از تالش هايش براي استفاده از قواعد دستورنامه رابرت، به ويژه در پرتو چنين پرسش هايي

اهميت تاريخي مي يابد. 

واقعه دوم
و فرامرز خالي نشده بود كه صداي زنگ در ساختمان بلند شد: آقاي هادي  من جلوي لوبياي كاسه دو هنوز
و تهران بازرگاني اتاقهاي به رابرت دستورنامه قواعد آموزش شرايط مورد در تا بود آمده كه بود حدادي
مي تواند جنبش تصميمي هر كه اينجاست در مذاكره اين تاريخي اهميت كند. مذاكره من با شهرستانها
كادرها را در مسير بيزينس يا در مسير پروفشن به جلو براند. دشواري كار اينجاست كه بعد از بيش از هشت
و كسب مهارت براي آموزش اين  رابرت دستورنامه قواعد آموختن براي رايگان و روزي شبانه تالش سال
بي پولي خاطر به دخترم تنها و است، شده بيپولي و فقر قرباني تقريبًا خانوادهام حاليكه در و ديگران، به قواعد
از پدرش بيزار است، پيشنهادهاي آقاي حدادي براي گرفتن دستمزدهاي باال براي آموزش اين قواعد به تجار
وسوسه انگيز است. ظاهرًا دوشنبه ي هفته آينده در اتاق تهران سميناري برپا خواهد  و كارفرمايان ايراني، بسيار
و اهميت دستورنامه رابرت چيستي كار، شروع عنوان به تا بدهند وقت دوساعت هم من به است قرار و شد
را معرفي كنم. اما قبل از آن تاريخ بايد شرايطم را براي همكاري با آقاي حدادي اعالم كنم. تمام اين مدت بر
اين عقيده بوده ام كه آموزش قواعد دموكراسي را نبايد به وسيله اي براي كسب درآمد بدل كرد. ولي آيا گرفتن 

پول از اتاق بازرگاني براي آموزش اين قواعد به تجار و كارفرمايان ايراني نادرست است؟ 

واقعه سوم
واقعه سوم از دو واقعه ديروز تاريخي تر است: حتي تصور هم نمي كردم مهمان بعدي من يك بانوي بهايي 
۲۵ خرداد سال ۱۳۶۰ در همدان اعدام شده است  روز باشد كه همسرش همراه با چند نفر از بهائيان ديگر،
عنوان «قواعد نظم» در حدود  با كه بدهد من به افندي شوقي از كتاب دو حاوي سي.دي يك است قرار و
- كه من براي آن عنوان رابرت» نظم «قواعد از زياد، بسيار احتمال به و است شده نوشته پيش سال صد
۱۱ نوامبر سال ۲۰۰۷ است. من، به استناد سندي كه روز شده اقتباس - كردهام جعل را رابرت» «دستورنامه
و سال نيم پيش با شوقي افندي آشنا شدم. او هفت گرفتهام، پرينت بهايي» آنالين «كتابخانه سايت وب از
۲۴ نخستين شماره ۲۱ تا نويسنده مقاله اي بوده است به نام «قواعد ديسيپلين پارلماني» كه در صفحههاي
گازيت اتحاديه دانشجويي دانشجويان دانشگاه آمريكايي بيروت در سال ۱۹۱۵ منتشر شده است. در صفحه 
آخر اين مقاله نموداري چاپ شده است كه شبيه همان نموداري است كه در ويرايش دهم كتاب دستورنامه 
با نشان دادن  رسيده است. طي حدود هشت سال گذشته كه من كوشيده ام  چاپ به رابرت (سال ۲۰۰۰)
برخي از اسناد توجه مخاطبان را به اهميت قواعد قانون پارلمان جلب كنم، از جمله اين سند را هم به آنان 
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مي دادم تا توجه كنند كه دانشجويان دانشگاه آمريكايي بيروت در سال ۱۹۱۵ با اين قواعد آشنا بوده اند.  نشان
مي زدند كه شايد يكي از چهره هاي حدس و ميشناسند را افندي شوقي كه ميگفتند مخاطبان از برخي اما
و به دليل اينكه خانواده اش بهايي بود توده حزب اعضاي از كه دوستي سرانجام، باشد. لبنان قديمي سياسي
بودند، سران حزب از او خواسته بودند تا براي حفظ امنيت حزب توده از حزب خارج شود، و او، نه فط از
و تشكيالت بهائيان  تاريخچه مشروح طور به است، سوئد ساكن اكنون و شد خارج ايران از بعدًا كه حزب
افندي، شوقي نداشت، پسر بهائيان رهبران از يكي افندي عباس چون كه داد توضيح و كرد تشريح برايم را
پسر برادرش بعد از او رهبر بهائيان شد. بعد از آشنائي با اين قضيه بود كه فهميدم، رمز بقاي بهائيان در ايران،
و از پائين به باال، به خودشان  خوشهاي صورت به و نفره ۹ ساختار تشكيالتي آنان است كه در محفلهاي
است،  بريده را ضاله» «فرقه اين سران - اصطالح به - هرچه اسالمي جمهوري نتيجه، در و ميدهند سازمان
و گروهك ها كه متالشي شدند، بدنه تشكيالت، دوباره سرهاي جديدي خلق كرده فرقهها ساير خالف بر
و جامعه بهائيان فقط با كمك چنين سازماني توانسته است در برابر عزم جزم روحانيون شيعه براي است
ريشه كن كردن آنان تا كنون مقاومت كند. اين سازماندهي نيز به احتمال بسيار زياد بايد ميراث شوقي افندي
۱۶ سالگي در دانشگاه بيروت مقاله اي در معرفي قواعد ديسيپلين پارلماني نوشته است. وقتي  باشد كه در سن
و گفت كه اين دو كتاب را شوقي افندي  داد من به را بهائيان» نظم «قواعد كتابهاي سي.دي حبيبي خانم
و به همراهانش نشان دادم او به بودم گرفته پرينت پيش سال هفت از بيش كه را مقالهاي هم من است، نوشته
و گفتم: به احتمال بسيار زياد، شوقي افندي كتاب هاي خودش را از روي همين دستورنامه رابرت اقتباس
كرده است.  عجب واقعه ي جالبي! سعي مي كنم در روزنامه امروز ابعاد تاريخي هر سه واقعه را تشريح كنم.

سي و سه سال در يك نگاه
و در بند سه زندان اوين بود كه نخستين بار با فرامرز مرادي آشنا شدم. چشمگيرترين  در آبان ماه ۱۳۵۹
و صميمي با تمام زندانيان از فرقه هاي سياسي مختلف بود. او تنها فرد  گسترده ارتباط ايجاد مهارت او ويژگي
و نرگداهاي طبقه پائين بند سه زندان كه محكومان لوتها و الت تمام با تقريبًا كه بود سياسي زندانيان ميان از
و صميمي داشت. زندانيان سياسي نگران بودند كه در گسترده ارتباطات ميداشتند نگه آن در را غيرسياسي
و اوباش را عليه زندانيان سياسي تحريك كنند. به همين خاطر فرامز مسؤليت اراذل زندان مسؤالن مبادا روز
داشت تا با ايجاد ارتباط صميمي با نرگداها، چنين توطئه ي احتمالي را خنثي كند يا بند را از وجود چنين
و از گپ زدن با او لدت  داشتند دوست را فرامرز واقعًا نرگداها و لوتها و الت اما سازد. مطلع توطئههايي
مي بردند. خيلي كنجكاو بودم از سوابق فرامرز سر در بياورم تا علت مهارت ايجاد رابطه با نرگداها را بفهمم.
افرادي كه به خصوص فعاليت هاي سياسي خودشان را مخفي نگه اما در زندان نمي شد نسبت به گذشته 
مي داشتند كنجكاوي كرد. بعدها كه از زندان آزاد شديم روابط صميمانه ما ادامه يافت. اما، در سال هاي اخير 
مي كند بازخواني عالقه با را ماركس آثار جديد ترجمههاي كه فرامرز بود: گرفته خودش به مضحكي شكل
سال هاست مرتد شده ام دوباره به ايدئولوژي مؤمن سازد. برعكس، من هم تالش كه اصرار داشت من را،
و آموزش قواعد بازي دموكراسي را به او نشان دهم. اين تعارض آرمان ها گاهي  ترويج اهميت تا ميكردم
مي شد كه هر دو به اين نتيجه رسيديم بهتر است فتيله ي چراغ رابطه را پائين بكشيم. به همين خاطر حاد چنان
و از من خواست خالصه كتاب دستورنامه رابرت را زد تلفن شب يك اينكه تا بودم بيخبر فرامرز از مدتها
براي او ايميل كنم. وقتي علت عالقمندي او را به اين قواعد پرسيدم، توضيح داد كه برخالف ميلش به عنوان
مي تواند از قواعد دستورنامه رابرت  ساختمان جلسات اداره براي نتيجه در است، شده انتخاب ساختمان مدير
و آرزو كردم كه كاش در نشست هاي بعدي به جاي فرستادم او براي را دستورنامه كتاب خالصه بگيرد. كمك
بي سرانجام تئوريك، در مورد روش هاي آموزش عملي دموكراسي با هم بحث كنيم. خوشبختانه بحثهاي
و ضمن ارايه گزارش پيشرفت هايش در امر ميكرد تلفن من به فرامرز گاهي از هر و شد برآورده من آروزي
۵۰ بلوك ۱۶ واحد مسكوني دارد، از تشكيل مجمع نمايندگان مجتمع گلسار نيز كه از كه مديريت ساختمان
مي كرد. چند روز پيش تلفني به من خبر داد كه براي مشورت در مورد  صحبت است، شده تشكيل ساختماني
و حوالي ظهر بود به دفتر آمد. اما، همانطور كه گفتم، وسط صحبت ميآيد من نزد مجتمع امناء هيأت آئيننامه
و حتي مدير كل ساختمان مدير او از پيش كه ميكرد اشاره فردي به گاه از هر آئينامه، تدوين روش مورد در
مجتمع مسكوني بوده است، اما فرامرز مجبور شده است كه بر خالف ميلش عليه اين مرد وارد كارزار شود
و ناكارآمد است، چه بسا كه  فشل كشور قضايي نظام چون و است كشيده هم دادگاه به كارشان حال به تا و
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مثًال به چاقوكشي - هم بكشد.  حتي باريكتر- جاهاي به كار

تبديل حكومت جمهوري به حكومت تيراني!
برخالف فرامرز كه مايل نبود در مورد «بدمن» قصه زياد داستانپردازي كند، براي من، كه دنبال كشف موانع 
و هست كه از اين قضيه هرچه بيشتر سر در بياورم. به  بود مهم بسيار هستم، كشور در دموكراسي استقرار
مي دادم تا فرامرز تشويق گوش عالقه با من ميكرد اشاره مرد اين از خاطرهاي به فرامرز هروقت خاطر، همين
مي دانست من ساعت يك بعد از ظهر مهمان كه فرامرز اما كند. تشرح برايم جزئيات با را ماجرا كل و شود
امناي مجتمع مسكوني گلسار آئين نامه اي را كه در مورد وظايف هيأت  تا متن ديگري دارم عجله داشت 

تدوين كرده بود برايش ويرايش كنم. گفتم: ويرايش اين متن كار زيادي نمي برد. برايم بگو چطور اين مرد به 
مي رفته  امناء هيأت عضو عنوان به آدم اين گفتم. كه من جان، داود - است؟ شده انتخاب مجتمع مدير عنوان
و نمي خواستند با اين آدم بودهاند، نجيبي آدمهاي كه هم مديره هيأت اعضاي ميداده. گير مديره هيأت به
دهن به دهن بشوند، ديگر نشستي بر گزار نكرده اند. به اين ترتيب، در پنج سال گذشته، اين آقا هر كار دلش

مي خواسته انجام داده و به هيچ كس هم پاسخگو نبوده است. 

مي داده» يعني چي؟ برايم برخي از كارهايش را تشريح «گير پرسيدم: دوباره نميكرد. قانعم فرامرز توضيحهاي
كن. فرامرز، با مهارت تمام، به اجراي يك صحنه از يك نمايش پرداخت: سرش را به طرف باال خم كرد،
مي كند. بعد، در حاليكه با انگشت  نگاه فرضي ساختمان يك سوم طبقه در پنجرهاي به وري يك دارد انگار
وقيح ترين لحن ممكن فرياد زد: كيرم تو با مي كرد، تهديد است، شده پنهان پنجره آن پشت انگار كه را كسي

كس زِن مادر جنده ات. دخترت را وسط همين مجتمع مي گام.

برگشت، متوجه شدم كه چشم هاي فرامرز از اشك خيس  خودش جلد به فرامرز و شد تمام نمايش وقتي
و گفتم: خوب، نشدم قانع هم باز من ولي ميده! گير اينطوري گفت: بغضگرفتهاي صداي با بعد است. شده
چرا به پليس خبر نمي دهند؟ جواب داد: انگار توي اين مملكت زندگي نمي كني؟ بعد ادامه داد: طرف يك تپه
مي گه من كلت دارم، من گاز  ميزنه، جا حراستي خودشو مياندازه، راه هيأت صفر و محرم گذاشته، ريش
گفتم: فرامرز، پروند هاي سياسي به كنار، اما قانون ميكند. خالي را مردم دل توي اينطوري دارم. آور اشك
دارد، قوه قضائيه دارد، پليس دارد، مجتمع شما اساسنامه دارد طبق اساسنامه مجمع تشكيل شده. اسنادش را به
هر دادگهي ارايه بدهيد قابل تعقيب است. فرامرز كه انگار من را در يك كوچه بن بست گير انداخته، اسناد را 
اصًال سر در مي آوري؟  ببين بخوان را اينها تو امنا. هيأت آئيننامه همه اين اساسنامه، گفت:اين و داد نشانم

من مشغول خواندن اساسنامه مجتمع مسكوني گلسار شدم. فرامرز يكي از بندهاي آن را نشانم داد كه بر
مي داد  توضيح برايم فرامرز است. مديره هيأت نامزدهاي صالحيت تأييد مجتمع امناي هيأت وظيفه آن اساس
و روش امنا هيأت تركيب مورد در پرسيدم: است. امنا هيأت مورد در بند يك همين فقط اساسنامه كل در كه
و ساير وظايفش چيزي نيامده؟ با قاطعيت جواب داد: مطلقًا. بعد سند چهار صفحه اي آن اعضاي انتخاب
ديگري را نشانم داد كه اسمش «وظايف هيأت امناي مجتمع مسكوني گلسار» بود. فرامرز در ادامه توضيح
و  كردند امضا را آن هم خودشان و كردهاند تهيه را سند اين نشستهاند، خودشان دسته و دار از نفر چند داد:
و گفت: بگير كرد دراز من طرف به را سند كردهاند. فشل را مديره هيأت اعضاي سند، اين مفاد اساس بر
و فاعل فعل اما بود، فارسي ظاهر به آن جمالت خواندم. را آن بند چند ميآوري؟ در سر آن از ببين بخوان
آن ها بيرون كشيد. برخي از مواد هم از معقول معناي ذره يك نميشد ترفندي هيچ با و نميخورد هم به آن
آن ها به سختي قابل فهم بود، هيأت مديره را به طور كلي مسلوب االختيار ساخته بود. در حاليكه معناي كه
و گوش دادن به صداي فرامرز بود، بخش ديگري از ذهنم صداي سندها وارسي مشغول ذهنم از بخشي
مي شنيد كه داشت براي اعضاي كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت از كتاب «سياست» ارسطو را خوش
و خانواده اش سلب خود شهروندي حق نكند، مقاومت تيراني حكومت برابر در آتني يك اگر ميكرد: صحبت
مي افتادم: ايت ايز مايلد. اين مجازات آتن اساسي قانون از بند اين مورد در ارسطو نظر اظهار ياد بعد ميشود.
و روستايي يكي دو نفر نرگدا كافي است تا نفس مردم را ببرند! شهر هر در عجب، گفتم: خودم با است! كم
- يك نرگدا با انداختن چفيه به گردن، توانسته بود مانع از برادرم قول به - كه افتادم خودم زادگاه شهر ياد



۲۳۱

مي پرسيدم: چطور  برادرم از شود. شهر فروشي روزنامه كيوسكهاي تمام در طلب اصالح روزنامههاي توزيع
ممكن است؟ او هم جواب مي داد: انگار توي اين مملكت زندگي نمي كني؟

مي داد كه چطور پيش نويس يك آئين نامه وظايف هيأت امنا را تهيه  توضيح من براي داشت مرادي فرامرز
مي كردم در عالم خيال ادامه اين ماجرا سعي من اما كنم. ويرايش را آن تا ميخواهد كمك من از حاال و كرده
مي توان كرد؟ در اينجا بود كه ياد كالنتر هاي چه پس كرد، تكيه پليس و قضائيه قوه به نشود اگر كنم: تصور را
و دست په! بود: پيشبيني قابل جوابش برميآيي؟ پساش از پرسيدم: فرامرز از و افتادم وسترن فيلمهاي
مي اندازد. به تشريح صحنه هايي پرداخت زمين به را بيارزشي چيز انگار كه داد حركت طوري را راستش
مي خواست كه پارسال صفر و محرم است: ايستاده محكم طرف قلدرمآبانه رفتارهاي مقابل در آنها در كه
و گفتم: اين برق كل ساختمان كردم قطع را سيم كرد. استفاه ساختمان عمومي برق از بياندازد، راه هيأت
مي خواهي ببري، بايد از خودت مايه بگذاري نه از همسايه ها. جا خورد اما جرأت نكرد تو را صوابش است.
همسايه ها يواش يواش فهميدند كه از پس اين نرگدا من برمي آم، به من حرفي بزند. ببين. خالصه كنم. وقتي

رأي دادند. پرسيدم: كجايي است؟ گفت: كرمانشاهي. - خود كرمانشاه. - نه. يك ده پرت افتاده كرمانشاه.

و داروساز تجربي بوده كه دهاتيان را معالجه  پزشك يك پدرش است. كرمانشاه خود بچه فرامرز ميدانستم
و مشقش خوب بوده است درس اما است. شده بزرگ كرمانشاهي نرگداي مشت يك وسط است. ميكرده
مي افتد. در اين صورت زندان به گروهكي اتهامهاي به هم انقالب از بعد و ميشود رياضي و فيزيك دبير و
و ديگري براي اعمال قدرت قانوني قدرت اعمال براي يكي كه را كرمانشاهي دو رفتار تفاوت ميشود آيا
و ده توضيح داد؟ مدت هاست روي شهر فرهنگ تفاوت اساس بر شدهاند، يقه به دست يكديگر با غيرقانوني
با عنوان «جمهور دهاتيان» اگر فرصت دست بدهد مطلبي  نظر دارم روزي  و در  ميكنم كار موضوع اين
و در شده ريشهكن خانواري َده چند ِده يك طبيعي مناسبات از كه دهاتي يك وقتي بدهم نشان و بنويسم
مي داند. دوست خود دشمن را شهر مردم بقيه چرا ميشود رها پيكر و در بي اقيانوس يك شهر چند ميليونِي

داشتم در مورد اين موضوع با فرامرز هم صحبت كنم كه صداي زنگ در سالن بلند شد. ساعت پنج دقيقه 
و ده دقيقه صبر كرد تا چند جمله از آئين نامه ي وظايف هيأت مديره مجتمع  يك تا حدادي آقاي بود. يك به
ساختماني گلسار را ويرايش كردم تا آقاي مرادي در جلسه آن شب مجمع هيأت امناي جديد دستش خالي
اينكه آقاي مرادي خداحافظي كرد به سراغ آقاي حدادي رفتم كه حوصله اش يواش يواش  از  نباشد. بعد 

داشت سرمي رفت. 
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۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۳ سه شنبه

دستاوردهاي يك انجمن دو ماهه
و رئيس شوراي عالي مشاوران ستاد اجرايي شوراياري هاي  تهران شهر شوراي مصوبات اداره رئيس الهيان دكتر
مي بايست گزارش فعاليت هاي خود كه بود كسي نخستين خانوادگياش نام اول بودن «الف» خاطر به تهران،
مي داد. ارايه را تهران شهر شوراي پارلمانتارينهاي انجمن اجالس دو فاصله در دستورنامه قواعد ترويج براي
ديروز پنجمين نشست اين انجمن در دست تأسيس، كه رأس ساعت پنج دعوت به دستور شد، حدود نيم
و دبير دبيران شوراياري هاي  دانشگاه استاد اعرابي دكتر برساند. را خودش الهيان دكتر تا رفت تنفس به ساعت
و خانم ميالني مسؤل آموزش شوراي شهر تهران نيز به خاطر مشغله هايشان در جلسه حضور نداشتند. تهران
وقتي جلسه را دعوت به دستور كردم با اشاره سر از دكتر الهيان خواستم تا گزارش خود را شروع كند. چنان
مي دانيد  گفت: جلسه رئيس به ميشد. ولو سالن همان وسط ميكردي رهايش اگر كه ميرسيد نظر به خسته
مي كنم تا آنجا سعي قواعد، اين با آشنايي از بعد هم من است. من با ستاد مشاوران عالي شوراي رياست كه
مي توانم اين قواعد را به كار ببرم. در عين حال، در نشست امروز صبح خودم اين پيشنهاد را مطرح كردم كه

كه شما به شورا بياييد و در مورد اهميت اين قواعد براي ساير اعضاي شورا توضيح بدهيد.

و آموزش  معرفي روش مورد در الهيان دكتر با عبدالحسيني آقاي و اعرابي دكتر بين بزنم حدس ميتوانستم
و عبدالحسيني اعرابي دكتر احتماًال حاليكه در باشد: نظر اختالف مشاوران عالي شواري اعضاي به قواعد اين
نظرشان اين است كه من، به شكل آموزشي، رياست شورا را بر عهده بگيرم، اما هر دو منتظر خواهند ماند تا
و صحيح نمي دانند كه با صراحت به او بگويند بگذارد من رياست شورا  برسد نتيجه اين به الهيان دكتر خود
را بر عهده بگيرم. با اين همه، وقتي نوبت گزارش به آقاي عبدالحسيني رسيد، كه حاال به عنوان مدير طرح
و برنامه ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران منصوب شده است، خطاب به رئيس جلسه پيشنهاد داد از آنجا 
كه دكتر الهيان خودشان رياست شوراي عالي را بر عهده دارند، اگر موافق باشند دوشنبه هفته آينده را براي
حضور شما در شورا تعيين كنند. اين هم يك چشمه ديگر از زيركي هاي آقاي عبدالحسيني: آخِر همين جلسه 
اين تصميم قطعي شد كه دوشنبه هفته آينده براي معرفي قواعد دستورنامه رابرت در شوراي عالي مشاوران 
اعضاي چنان  به  قواعد  اين  براي معرفي  اين حضور  تهران شركت كنم. خود  اجرايي شوراياري هاي  ستاد 
شورايي يك دستاورد بسيار بزرگ است اما دستاوردهاي اجالس پنجم انجمن پارلمانتارين هاي شوراي شهر 
تهران از اين هم بزرگتر بود: اينكه خود آقاي دكتر الهيان به عنوان رئيس شوراي عالي مشاوران اجازه دهد كه 
و مهم تر اينكه،  است؟ مهم دستاورد اين چرا كنم. اداره را شورا آن من تا كند واگذار من به را رياست سمت

چگونه اين دستاورد حاصل شد؟

بي طرف خودش را حفظ كند. اما  ظاهر بايد رئيس كه است اين مشورتي مجامع رياست در مهم اصل يك
و اندرز اكتفا نمي شود، بلكه قواعد بازي به نحوي تنظيم شده است نصحيت دادن به اصل اين رعايت براي
مي  تواند با عضوي هر و ميآيد چشم به نيز آنها نقض و ميكند تضمين را رئيس بيطرفي آنها رعايت كه
بي طرفي رئيس شود. از جمله اين قواعد اين است كه رئيس حق دادن پيشنهاد، نقض از مانع دستور اخطار
- ندارد. بنا بر اين، در شود كننده تعيين او رأي كه مواردي در جز - را علني رأيگيري و مذاكره در شركت
مي دانست، الهيان دكتر را نكات اين بشكند. تساوي يا كند ايجاد تساوي ميتواند رئيس علني رأيگيريهاي
و خودم آن را اجرا كردم: هرگاه رئيس جلسه دادم توضيح را قواعد اين اجراي رويهي جلسه، اواخر در اما
بخواهد پيشنهادي بدهد، يا در مذاكره شركت كند، بايد از نايب رئيس خود بخواهد تا اگر در مورد آن موضوع
و رئيس به صحن برود. اما اگر نايب رئيس هم دوست داشت  بنشيند كرسي بر او جاي ندارد، مذكره به عالقه
در مورد آن موضوع مذاكره كند، رئيس بايد فرد ديگري را كه تمايلي به شركت در مذاكره در مورد موضوع
و اگر مخالفتي  نداشت، مخالفتي مجمع اگر و كند معرفي مجمع به و پيدا ندارد، بررسي دست در بالفاصله

بود، بعد از تأييد اكثريت آراء، او را به جاي خود بر كرسي بنشاند و خودش در صحن مستقر شود.

وقتي اين نكات را براي مجمع توضيح دادم خانم شرفي را به عنوان رئيس جانشين به مجمع معرفي كردم 
مي زنم بعد از  حدس رفتم. صحن به خودم و بيايد جايگاه به كردم خواهش او از مجمع، موافقت از بعد و
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رويه ها بود كه دكتر الهيان به صرافت افتاد چقدر خوبي است، شخصي مثل او كه اين همه ايده  تماشاي اين
و انديشه دارد، به جاي رياست شوراي عالي مشاوران، در صحن بنشيند و با راحتي از نظراتش دفاع كند. 

مي زنم در موافقت دكتر الهيان با رياست من بر جلسات شوراي عالي مشاوران ستاد  حدس كه ديگري نكته
اجرايي شوراياري هاي تهران تأثير داشت تأكيد من بر اين نكته بود كه هرگاه عضوي در مجمعي بخواهد نقش
بعد، خطاب به شخص  كند. صرفنظر عضو يك عنوان به خود حقوق از حتمًا بايد كند، ايفا را پارلمانتارين
دكتر الهيان توضيح دادم: در غير اين صورت، ساير اعضا حق دارند فكر كنند كه شما هرگاه به نفعتان باشد
و خط خودتان را در مجمع  ميكشيد بيرون الرماالجرا قاعدهي عنوان به قاعده يك پارلماني مرجع انبان از
مي دادم نقش كسي را بازي كردم كه انگار دست در يك كيسه بزرگ توضيح را قاعده اين وقتي ميبريد. پيش
و هم آقاي الهيان دكتر هم ميكوبد. ميز روي را آن محكم و ميكشد بيرون كيسه ته از را برگه يك و ميكند
اتفاقًا دكتر هم با همين گفت: خنده با عبدالحسيني بعد گرفت. خندهاشان من نمايش اين از عبدالحسيني

قاطعيت پيشنهادهاي خودش را به تصويب شورا مي رساند!

و پيش از آنكه سالن را ترك كند دكتر الهيان با  جلسه ختم از بعد كه بود نكات همين طرح خاطر به شايد
آينده شوراي عالي مشاوران را شما اداره كنيد. بعد از خانم آل بويه، رئيس معنوي دوشنبه جلسه گفت: اشتياق
مي كند يك پارلمانتارين جلسه او را طبق قواعد موافقت كه است مجمعي رئيس دومين اين صلح، مادران
بدهم، عبدالحسيني با زيركي جوابي من آنكه از پيش اما است، بزرگي دستآورد اين كند. اداره پارلمان قانون
و كند معرفي را پارلماني عرف فقط حسيني آقاي آينده دوشنبه است بهتر نظرم به داد: توضيح و پريد ميان به
و ادب حكم انصاف مرد. اين زيركي از ديگري چشمه هم اين بگيرد. عهده بر را آن رياست بعد جلسات از
و ميداد پيشنهاد شورا اعضاي به قبًال را من به شورا رياست مسؤليت انتقال موضوع الهيان دكتر كه ميكرد
مي كنم دكتر الهيان آنقدر با هوش هست كه نكته ظريف فكر ميگرفت. را تصميم اين آنان موافقت از بعد

حركت عبدالحسيني را نگرفته باشد.

دستاوردهاي ديگر
آقاي  اصالح طلبان،  توسط  كرسي ها  اكثريت  كسب  و  تهران شهر شوراي چهارم دوره انتخابات از بعد
و سردار طاليي جاي او را به عنوان رئيس كميسيون شوراياري ها شد تهران شهر شوراي رئيس مسجدجامعي
مي كند قمع و قلع را مسجدجامعي نزديكان تمام طاليي سردار كه آمد وجود به ما ميان در نگراني اين گرفت،
اما روند حوادث ثانوي بسته خواهد شد.  تا اطالع  و پرونده دستورنامه رابرت هم در شوراي شهر تهران 
آقاي ياران  نزديك ترين  بوده است: سردار طاليي  بي مورد  كامًال نگرانيها آن كه است داده نشان اينجا تا
ايده هاي آنان قائل است. آخرين نمونه از و نظرات براي نيز را احترام بيشترين و كرده جذب را مسجدجامعي
اين رفتار خالف انتظار اينكه ديشب آقاي عبدالحسيني به من گفت كه از سوي سردار طاليي به عنوان مدير
و برنامه ستاد شوراياري هاي شهر تهران انتخاب شده است. من هنوز نمي دانم معناي اين سمت چيست،  طرح
مي گذرد، انتخابات از كه سال يك حدود مدت همين در شوراياريها ستاد كه دريافت ميتوان خوبي به اما
و رشد كرده است. دفتر آن از چند اتاق غيراستاندارد كنار ساختمان مدور يافته توسعه زيادي بسيار ميزان به
شوراي شهر سابق تهران به يك ساختمان چندين طبقه نزديك ميدان سنايي منتقل شده است، افراد كارآمدي
و عبدالحسيني براي عضويت در شوراي عالي مشاوران دعوت به كار شده اند  الهيان دكتر اعرابي، دكتر مثل
۶۶ و ديشب هم خبرهاي تازه اي از تثبيت باز هم بيشتر موقعيت شوراياري هاي مطرح شد: به زودي مجمع
و دو منطقه شهرداري تهران برگزار خواهد شد كه آقاي بيست دبير و رئيس نايب رئيس، از مركب نفرهاي
دكتر الهيان نظرش اين بود كه اين نشست را نيز من اداره كنم. من از او خواستم كه در صورت امكان من را
و تدارك اين نشست قرار دهد تا از قبل كل اين روند بر مبناي قواعد استاندارد شكل  تصميمگيري فرايند در
و او هم قبول كرد. تصميم در مورد برگزاري كارگاه هاي آموزش دستورنامه به صورت پايلوت نيز بگيرد

ظاهرًا مراحل نهايي خودش را طي مي كند.

پرسيد: كتاب  الهيان دكتر ناگهان ميكرديم كلكل سرپايي و غيررسمي صورت به مسائل اين مورد در وقتي
مي كند: وقتي بيش از هفت ميليون تومان پول به عنوان پريشانم سؤالي چنين ميشود؟ منتشر كي دستورنامه
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مي داد قرار بود حداكثر بعد از دو ماه كتاب تحويل  ناشر به را كتاب از نسخه پيش پرداخت پيش خريد ۴۰۰
مي رود، حاال  جلو كار كه طور اين و، ميگذرد تاريخ آن از ماه دو و يكسال از بيش احتماًال حاال اما شود.
گفت: بله، اما اصل است. دسترس در آنكه پي.دي.افي متن گفتم: دكتر به بود. نخواهد خبري كتاب از حاال
كتاب را كي خواهيم ديد؟ گفتم: مهم اين است كه ما چهار صد نفر را به اين كتاب عالقمند كنيم. در مجادله
مي كنيم. من هم جواب دادم: كميته اي براي نمايه سازي كتاب  را كار اين داريم كه ما داد: جواب نميآورد. كم
مي كنيم. تمام شواهد حاكي است كه با كار كتاب سازي آماده روي داريم هم ما و است تشكيل دست در
و بايد هر چه زودتر كتاب را براي ميشود فراهم شوراياريها در دستورنامه قواعد از استقاده زمينه سرعت

انتشار آماده كنيم. اما از خود شورا چه خبر؟

قواعدي براي رياست شورا
وقتي نوبت ارايه گزارش فعاليت هاي ترويجي به آقاي سالم زاده رسيد ماجراي بسيار جالبي را تعريف كرد: 

دو سه روز پيش، آقاي مسجدجامعي رئيس شوراي شهر تهران خطاب به خانم ميالني مسؤل آموزش شوراي 
و همان آقايي كه به شما عرف  عبدالحسيني آقاي و سالمزاده آقاي با همراه شما ميالني، خانم است: گفته شهر
مي داد، يك مجموعه قواعد براي نظم دادن به اداره جلسات شورا تهيه كنيد تا به اعضا بدهيم. درس پارلماني
و حيرت كردم كه آقاي دكتر الهيان وقت گرفت تا روي اين نكته تأكيد بود عالي فرصت يك اين من براي
بي نظمي هاي شورا خود آقاي مسجدجامعي است كه هيچ قاعده اي را رعايت نمي كند! تمام عامل اتفاقًا كه كند

و البته خارج از مجمع، قرار حال، عين در افتاد. آتي اجالس به مذاكره ادامه اما شد بحث خيلي مورد اين در
و بعد از تصويب در مجمع انجمن پارلمانتارين هاي شوراي كنم تهيه را جلسات اداره قواعد مبرمترين من شد
شهر تهران به آقاي مسجدجامعي بدهيم. من اميدوارم همين ترفندها سبب شود افرادي مثل مسجدجامعي به

مرور با اين قواعد آشنا شوند و به اهميت آن ها پي ببرند. 

قواعد نظم بهائيان
كدام هدف ها  روي من گزارشهاي ضمني معناهاي كه بود روشن كامًال برايم رسيد من گزارش نوبت وقتي
آن ها كشف با گفتگو در كه را آنچه و بهائي مهمانان با مالقات موضوع ميدانستم كنند. روي نشانه بايد
كرده بودم، به صورت غيرمستقيم قوي ترين دليل در ضرورت قواعد عرفي پارلمان بود، اما درست در حين
و رو كرد  زير را بهائيان» نظم «قواعد به نسبت رويكردم كل كه شد موضوعي متوجه ذهنم ناگهان سخنراني،
اما در باره اين تغيير ناگهاني رويكرد در جريان نطق خودم هيچ چيز بروز ندادم تا از درستي استنباطهاي جديد
خودم از عملكرد شوقي افندي رهبر بهائيان اطمينان حاصل كنم. دعوت يك مؤسسه آموزشي براي آموزش 
و مفهوم پروفشن را بار  اتيكز كد مسأله شهرستانها، و تهران بازرگاني اتاقهاي به رابرت دستورنامه قواعد
مي ساخت. در تصميم خودم قاطع تر از هر زمان متمايز بيزينس از را ما تالشهاي و ميگرفت هدف ديگر
هستم كه نبايد اجازه داد آموزش قواعد دموكراسي وسيله اي براي كاسبي شود. اطمينان داشتم كه مخاطبانم از
و ترويج قواعد دموكراسي به زندگي معنوي آنان معناي متعال خواهد  آمد خواهند وجد به رويكردي چنين
آن ها نياز دارد. تجربه فرامرز مرداي در مجتمع گلسار شهرك به ما جوامع كه است آنچيزي اين و بخشيد
انديشه در حاشيه تهران نيز موضوعي است كه شوراي شهر تهران بايد بيش از ساير سازمان ها به آن توجه
و اينكه مادران صلح نخستين سازمان غيردولتي در ايران بوده است كه رياست بر مجمع خودش  دهد. نشان
و به يك پارلمانتارين غيرعضو آن سازمان سپرده است. به نظرم تشريح چنين تجربه اي در كرده برونسپاري را
۶۶ نفره هيأت رئيسه بي تأثير بوده باشد وقتي در آخر جلسه موافقت كرد مجمع نبايد الهيان دكتر تصميم نهايِي

و شوراي عالي مشاوران ستاد اجرايي شوراياري ها  تهران شهرداري دوگانه و بيست مناطق شوراياريهاي
كنم. البته كه من تشنه مرده ي اداره جلسه نيستم. اما اين روش را در حال حاضر بهترين روش اداره من را

آموزش قواعد قانون پارلمان به كارورزان مي دانم.

الهيان تأكيد كردم ما نمي توانيم يك مؤسسه آموزشي  اتفاقًا در همان جلسه ديروز بود كه خطاب به دكتر 
و به «افراد» قواعد قانون پارلمان آموزش بدهيم. آموزش اين قواعد بسيار شبيه آموزش واليبال  بياندازيم راه
است،.منظور اين است كه كار با اين قواعد يك كار جمعي است. اگر يك «فرد» واليبال بلد باشد، تنهائي چه



۲۳۵

مي تواند بكند؟ هيچ. مگر آنكه يك تيم درست كند. به همين دليل، ما هم قواعد دستورنامه رابرت را از طريق 
و اصولي نيز اتيكال و استاندارد انجمن يك ترتيب اين به ميدهيم. آموزش داتمي سازمان يك ايجاد تمرين
و منشأ خير خواهد بود. يا قرار است اين قواعد را به داد خواهد ادامه خود حيات به ابد تا كه ميشود ايجاد
و انجمن هاي مستقر آموزش بدهيم، كه در آن صورت واگذاري اداره جلسات علني اين سازمان ها سازمانها
تك به يك پارلمانتارين پروفشنال بهترين روش آموزش اين قواعد به اين سازمان هاست. در ضمن صحبت
و اين روش  موافقند تحليلها اين با كه بود معلوم كامًال ميكردم. بررسي را نشست در حاضر چهرههاي تك

را درست مي دانند.

بماند براي فردا
و «قواعد  افندي شوقي مورد در كه را نكاتي خصوص به و دهم ادامه نوشتن به بتوانم كه دارم نيرو آنقدر هنوز
نظم بهائيان» در جلسه ديروز انجمن پارلمانتارين هاي شوراي شهر تهران بيان كردم نقل كنم. اما حضور سه
بودند  آمده كادرها دفتر به كرج پرديس از بهائيان، شده شناخته وكيل ستوده نسرين خانم توصيه با كه بهايي
از آنان  از رهبران  افندي يكي  كنند، در حاليكه ظاهرًا شوقي  قواعد شركت  اين  تا در كارگاه هاي آموزش 
و  است، كرده سازماندهي قواعد همين اساس بر را بهائيان جامعه و بوده آشنا قواعد اين با پيش سال ۱۰۰
و سال غزل است اما به دليل آنكه در اسناد ثبت نام دانشگاه  سن هم كه جواني دختر وضعيت خصوص به
حقيقت را نوشته است، به خاطر بهائي بودن اما به بهانه نقص پرونده از پذيرش در دانشگاه محروم شده
مي خواهم تصاوير زنده اي از  كه دارند اهميت كادرها جنبش براي آنقدر و گذاشتهاند تأثير من بر چنان است،
مي دهم تا اخبار پيشروي هاي داعش (دولت استراحت خودم به األن دليل همين به كنم. ترسيم صحنهها آن
و بخش هايي از شهر بعقوبه را دنبال كنم كه گويا عراق را در عفر تل شهر گرفتن و شام) و عراق اسالمي
و به اين ترتيب، كل منطقه تحت تأثير رويدادهاي اين روزها قرار خواهد گرفت. است داده قرار تجزيه آستانه

. . ناتمام.
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نگاهي به مشكالت هيأت مديره سازمان معلمان
و به ويژه  بهائي مهمانان ماجراي ادامه دارم تصميم و است خرداد ۲۸ ساعت دو نيم بامداد روز چهارشنبه
- دنبال كنم. ساعت هفت  است يافته تاريخي اهميت برايم حاال كه - را بهائيان» نظم «قواعد جلدي دو كتاب
و همايون سماطي، دو نفر از دوستان قديمي كمال حسيني محمود با خندان سيد پل زير نيز بامداد نيم و
و عضو گروه سهامداران شركت گاوپروري دمزآباد قرار داريم تا براي برگزاري مجمع به روستاي مسقط
و از آنجا كه اين شركت تجاري، به احتمال قريب به يقين، به عنوان نخستين برويم دمزآباد، يعني من، الرأس
شركت تجاري ايراني است كه كتاب دستورنامه رابرت را به عنوان مرجع پارلماني خود انتخاب كرده است،
و اين كار  كنم تحليل و ثبت كادرها جنبش چارچوب در نيز را شركت اين تجربههاي گرفتهام تصميم من
را خواهم كرد. عصر امروز نيز چهاردهمين اجالس كادر دوستان خندان در دفتر برگزار خواهد شد. فردا
و جمعه نيز راهي اهواز هستيم تا دومين  كرد خواهيم برگزار دفتر در را وكيالن كادر دوازدهمين نيز پنجشنبه
دهيم. عالوه بر اين ها، حتمًا بايد پاسخ منفي به پيشنهاد آقاي حدادي براي تشكيل را اهواز كادر كارگاه
شركت در سمينار روز دوشنبه اتاق بازرگاني تهران به منظور معرفي قواعد دستورنامه رابرت به كاسبان تهراني
را، همراه با داليل آن نقل كنم. با اين همه، حتمًا بايد مشاهدات ديروز خود از وضعيت هيأت مديره سازمان 
مي شود، ثبت كنم. همين  اداره چگونه سازماني چنين مديره هيأت امروز ايران در ميدهد نشان كه را، معلمان
مي كند محكم وصل ساختمان اندروني سالن به را حياط به مشرف سالن كه دري بارها من كه بگويم بايد جا
مي گيرد نشنوم اما آنان، ظاهرًا براي آنكه به من اوج مذاكره هنگام كه را آنان صداي تا بستهام معلمان روي
مي گذرند تا من كه در باالي سالن باز را در ندارند، زيرزميني اصطالح به و اسرارآميز نكته هيچ دهند نشان
مي نشينم تا كارهايم را انجام دهم صداي آنان را بشنوم. به همين دليل گمان نمي كنم ميزم پشت و اندروني

نقل اين خاطرات عملي غيراخالقي باشد.

براي كساني كه ممكن است در آينده هاي دور اين روزنامه را ورق بزنند اشاره به اين الزم است كه وقتي در 
اوايل سال گذشته براي مالقات آقاي عبدالفتاح سلطاني كه از زندان اوين براي معالجه به بيمارستان منتقل 
شده بود به بيمارستان سينا رفته بودم با خانمي به نام نقي ئي آشنا شدم. آقاي سلطاني به اين خانم توصيه كرد 
مي دهد فرابگيرد. بعد از آن بود كه خانم نقي ئي همراه با چند نفر، از  آموزش فالني كه را قواعدي حتمًا كه
و من قواعد دستورنامه رابرت را به آنان معرفي كردم. شنيدم آمدند كادرها دفتر به هاشمي و مرد آقايان جمله
آقاي هاشمي، كه دبيركل سازمان معلمان است، گفته بود كه پس از آن گفتگوها آدم ديگري شده است. اين
و تشويق ساير اعضاي  قواعد اين آموختن براي تالشي هيچ از پس آن از معلمان سازمان اعضاي از گروه
آن ها دريغ نكردند. اما ظاهرًا كارزار اين گروه براي حاكم كردن قواعد دستورنامه آموختن براي مديره هيأت
و هنوز اين كارزار ادامه دارد. است بوده مواجه ديگر گروه مقاومت با معلمان سازمان مديره هيأت در رابرت

تجربه مشترك
ظاهرًا اين يك تجربه مشترك است كه وقتي يك يا چند نفر از اعضاي سازمان با قواعد دستورنامه رابرت 
مي شوند ومي كوشند تا ساير اعضاي سازمان را نيز به رعايت اين قواعد تشويق كنند، با مقاومت شديد  آشنا
مي شود روش اداره مجمع متوجه كه است قواعد اين با آشنايي از بعد اول گروه البته، ميشوند. مواجه آنان
مي شوند ديگر آشنا قواعد اين با كه كساني خاطر، همين به است. احمقانه چقدر قواعدي چنين وجود بدون
قادر نيستند در مجامع تصميم گيري فاقد دستورنامه شركت كنند. در نتيجه، اين نبرد كه نبردي است بين نظم
معموًال تا حاكم شدن قواعد در آن  غيرقانوني، قدرت و قانوني قدرت بين استبداد، و قانون بين بينظمي، و
و به ويژه پديده، اين تحليل براي شود. سازمان فروپاشي سبب است ممكن هرچند مييابد. جريان سازمان
براي بيان روش درست معرفي قواعد قانون پارلمان در مجامع تصميم گيري، برخي از خاطرات را با سرعت

مرور مي كنم: 

فروپاشي ماپا
پارلماني خود تصويب  به عنوان مرجع  ايراني كه به صورت رسمي دستورنامه رابرت را  نخستين سازمان 
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و چهارمين نشست خود در  چهل در ماپا مديره هيأت حتي بود. (ماپا) ايرانيان پزشكي اخالق مؤسسه كرد
۱۴ مرداد ماه ۱۳۸۶ ضرورت انتشار كتاب دستورنامه رابرت را كه نام موقتش در آن زمان «قواعد نظم روز
پارلماني» بود تصويب كرد. با اين همه، مدتي بعد، دكتر بهزاد رحماني كه يكي از بنيان گذاران آن مؤسسه بود
و به همان شيوه  بگذاريم كنار را قواعد اين كه كردند اصرار مديره هيأت اعضاي از ديگري گروه با همراه
و برگشتند. اما من، اعالم كردم كه از اين پس فقط براي حصول نصاب در مجامع برگرديم خودمان سنتي
و اخذ رأي مذاكره نوع هر در شركت از اما ميپذيرم شود گرفته كه تصميمي هر و ميكنم شركت مؤسسه
و در تمام شد برگزار كار دفتر همين در ديگر بار چند ماپا مديره هيأت نشستهاي كرد. خواهم خودداري
و سبب فروپاشي اين بود برخورنده كه البته من رفتار اين مينشستم. ساكت بكم و صم من نشستها اين
واقعًا علت كنيم. احيا را سازمان اين روزي اميدوارم من و است فعال آن سايت وب هنوز هرچند شد، مؤسسه
بود؟ به اين سؤال در چه كردند، استقبال قواعد اين از آنقدر ابتدا در كه مديره، هيأت اعضاي ساير مقاومت

ادامه همين تحليل پاسخ مي دهم.

فروپاشي انجمن خانواده
و استقبال دكتر بهزاد  حاجيلو احمد نام به مردهاي همسر دوست پيشنهاد به كه بود سالها همان در تقريبًا
و همسرم من همچنين و آنان همسران و تلوزيون و سينما بازيگر و كارگردان كرامتي مسعود و رحماني
و تحليل مشكالت خانوادگي تشكيل داديم. اين انجمن نيز هر هفته درميان در دفتر بررسي براي انجمني
مي كرد. آشنايي من با خالصه كتاب دستورنامه رابرت با نشست هاي اين برگزار را خود نشستهاي من كار
آن ها آشنا شده بودم براي با تازه كه را قواعد اين تمام اشتياق با من و شد. همزمان تأسيس دست در سازمان
و مسعود رحماني دكتر كنيم. رفتار قواعد همين طبق كه ميخواست دلم و ميكردم تشريح انجمن اين اعضاي
و اصرار كرد مخالفت حاجيلو احمد اما كردند. استقبال پيشنهاد اين از بيش و كم آنان همسران حتي و كرامتي
و در نتيجه چنين ميشود حاضر جمع اين در تجربه تبادل و خانوادگياش مشكالت طرح براي كه داشت
جمعي نيازي به چنين قواعدي ندارد. در حاليكه، به عنوان نمونه، فرخنده، همسر مسعود كرامتي كه حدود
و حتي به من قول داد كه  ميكرد حمايت قواعد اين از شدت به كرد، فوت دردناكي شكل به پيش هفته سه
و من نام او را نخستين پارلمانتارين ايران گذاشته بودم. دريغ كه بعد كرد خواهد كمك قواعد اين آموزش در
و رفت. عوامل انحالل بست فرو جهان اين بر چشم هنگام زود زندگي، ادامه براي بيانگيزه نبرد سال چند از

آن انجمن در دست تأسيس نيز بايد بررسي و جمع بندي شود.

شكست حجم
و به همين خاطر عده اي  كردند خطر احساس مدني جامعه سازمانهاي احمدينژاد آمدن كار روي از بعد
اين سازمان ها از  دفاع  براي  مدني (حجم)  از جامعه  براي حمايت  اتئالفي  افتادند  فكر  به  مدني  فعاالن  از 
در جامعه  فعال  سازمان هاي  از  از طيف گسترده اي  نمايندگاني  سازمان  اين  تأسيس  فرايند  در  كنند.  ايجاد 
مي شد گاهي بيش از  برگزار هم من كار دفتر در كه آن نشستهاي از برخي در و مييافتند حضور مدني
و از تعداد نمايندگان حاضر كشيد درازا به خيلي سازمان اين تأسيس روند اما ميكردند. شركت نفر سي
در نشست هاي تأسيسي آن كاسته شد. اين نشست ها با ترجمه خالصه كتاب دستورنامه رابرت همزمان بود
و من خيلي كوشش كردم تا اعضاي اين سازمان در دست تأسيس را با دستورنامه رابرت آشنا كنم. افرادي 
و افرادي مثل عيسي سحرخيز نيز از آن استقبال نكردند. البته كردند استقبال شدت به سلطاني عبدالفتاح مثل
مي شود براي جلوگيري افراد شريفي مثل آقاي عيسي آيا آمد. دنيا به مرده و نشده تأسيس هرگز حجم كه

انديشيد؟ تدبيري قواعد اين با سخرخيز

تجربه شوراي تحريريه

روي غلطكم. بماند براي بعد از ظهر

 



۲۳۸

۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۳ پنجشنبه

تجربه هاي دمزآباد
يكي از داليل اصلي گنجاندن مجمع سهامداران شركت گاوپروري دمزآباد در چارچوب تاريخچه ي جنبش 
و از  دارند نياز رابرت دستورنامه قواعد به نيز تجاري شركتهاي مجامع ميكردم تصور كه بود اين كادرها
و بررسي نقد پارلمان عرفي قانون پرتو در را ايران تجارت قانون روزي كه بودم گرفته تصميم پيش مدتها
و حتي اصالحات الزم در اين قانون را فهرست وار بنويسم تا روزي نيروي اجتماعي الزم براي انجام كنم
اين اصالحات ايجاد شود. به همين خاطر از زماني كه تصويب اساسنامه ي شركت گاوپروري دمزآباد در
دستور كار مجمع سهامداران قرار گرفت، كتاب قانون تجارت را از محمود حسيني كمال، دوستي كه سابقه 
مي رسد، امانت گرفتم تا آن را بخوانم.  هم بندي در بند سه زندان اوين در آبان ماه سال ۱۳۵۹ به رفاقتمان
مي كردم، شركت دمزآباد شركت سهامداران مجمع در بايد صبحاش كه ماه هر آخر چهارشنبهي شِب هر اما
مي گشتم اما آن را نمي يافتم. حيرت انگيز بود: اطمينان داشتم كه اين كتاب جيبي تجارت قانون كتاب دنبال
مي گشتم هرچه اما گذاشتهام. كتابخانه در قانون كتابهاي از مجموعهاي ميان در و چشم جلوي درست را
و به زمين رفته بود. پريشب اما هنگام جستجوي كتاب به ذهنم نهيب زدم كه: المذهب، بود شده آب انگار
و به خودش كرد جمع را خودش پاي و دست آني ذهنم كن! پيدا را كتاب اين و بده اانجام درست را كارت
تجارت قرمز نباشد. قانون كتاب جلد رنگ شايد گشتهام. رنگ قرمز جيبي كتاب يك دنبال هميشه من گفت:
و دستم ديد داشت قرار كتابخانه قفسه در دماغم جلو درست كه را رنگ آبي جيبي كتاب يك چشمم ناگهان
و بيست دقيقه نرسيده به پل هفت و زدم بيرون دفتر از و برداشتم را آن بود. تجارت قانون رفت: طرفش به
و به طرف پل به راه افتادم اما حس كردم محمود حسيني كمال از پشت سر شدم پياده تاكسي از سيدخندان
مي كرد. كنارش دنبال را من آرام آرام و بود نشسته ماشينش فرمان پشت بود: درست حدسم ميكند. تعقيبم
هم بندي به آشناييامان سابقه كه شركا از ديگر يكي سماطي، همايون با همراه احوال، و حال از بعد و نشستم
و بود آمده دبي از كه عمويش پسر و ميگردد، بر در بند سه آموزشگاه زندان اوين در مهر ماه سال ۱۳۶۳

مي خواست با تجربه ما در امر گاوداري آشنا شود تا اگر شد يك گاوداري در كشور ليتواني به راه بياندازد، 
دمزآباد، روستايي در جنوب شهر ورامين كه محل گاوپروري است به راه افتاديم. من از وقتي وارد سمت به
و درست در آستانه روستاي دمزآباد بود كه كتاب تجارت قانون كتاب در كردم را سرم شديم علي امام اتوبان

را بستم: عجب تجربه عجيبي!

نقد قانون تجارت
قانون تجارت در پرتو آشنايي با دستورنامه اشكاالت زيادي دارد. به عنوان نمونه، طبق قانون تجارت ايران 
مبناي تصويب پيشنهاد ها در مجامع تصميم گيري، ميزان مشخصي از تعداد آراي مأخوذه نيست، بلكه تعداد 
۸۵ قانون تجارت، «تصميمات مجمع عمومي  مثًال، طبق ماده است. مجمع هر در حاضر» «آراي از مشخصي
۸۸ قانون فوق العاده همواره باكثريت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود». يا بخش اول ماده
مي گويد: «در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره باكثريت نصف بعالوه يك آراء حاضر در جلسه  تجارت

رسمي معتبر خواهد بود. . . ».

از  «بيش  از اصطالح  بهتر است  و  نيست دقيقي اصطالح يك» بعالوه «نصف اصطالح اينكه از صرفنظر
از نصف آراء بيش  بر اساس  بايد  پيشنهاد در يك مجمع تصميم گيري  استفاده شود، تصويب يك  نصف» 
و نه بر اساس بيش از نصف آراي حاضر. براي درك تفاوت عظيم اين دو اصطالح  بگيرد صورت مأخوذه
۵۰ نفر عضو صاحب رأي در آن «حاضر» هستند. طبق قانون تجارت ايران، در كه بگيريم نظر مجمعي را در

- يعني بيش از نصف تعداد  حاضران از نفر ۲۶ مي رسد كه دست كم تصويب به تصميمي فقط مجمع اين
۲۰ رأي موافق كسب كند. طبق اين - با آن پيشنهاد موافق باشند. حال فرض كنيد پيشنهادي فقط حاضران
پارلماني، رئيس بايد رأي عام قانون طبق اما، نشد. تصويب پيشنهاد اين كه كند اعالم بايد جلسه رئيس قانون
۱۰ نفر به اين پيشنهاد رأي منفي بدهند، اين پيشنهاد تصويب شده است. مخالفان را هم بگيرد. در نتيجه اگر

آن هم نبوده اند.  مخالف اما ندادهاند رأي پيشنهاد اين به حاضر رأي صاحب اعضاي از نفر ۲۰ چرا؟ براي آنكه
۲۰ رأي اين افراد  در واقع براي آنان تصويب يا رد اين پيشنهاد توفيري نداشته است. اما طبق قانون تجارت،
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و به همين خاطر پيشنهاد به تصويب نمي رسد. به همين دليل  ميشود مصادره مخالفان نفع به عمًال ممتنع،
و در است ميشده دريافت نيز پيشنهاد هر مخالفان آراي انگلستان پارلمان در ميالدي است كه از سال ۱۶۰۴
و نه رأي موافق  است، بوده مأخوذه آراي نصف از بيش موافق رأي عادي، پيشنهاد يك تصويب مبناي نتيجه،

بيش از نصف آراي حاضر در مجمع.

و مجمع  عادي عمومي مجمع بين تفاوت پارلمان عرفي قانون با ايران تجارت قانون تفاوتهاي از ديگر يكي
و مجموع عمومي ويژه در قانون عرفي عادي عمومي مجمع با ايران تجارت قانون در فوقالعاده عمومي
اقًال بيش از دارندگان حضور عادي عمومي مجمع «در ايران، تجارت قانون ۸۷ پارلماني است. طبق ماده
نصف سهامي كه حق رأي دارند ضروري است. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد، مجمع 
و اخذ  يافته رسميت دارد رأي حق كه سهامي صاحبان از عده هر حضور با و شد خواهد دعوت دوم بار براي
» اما طبق قانون عرفي پارلمان، يا طبق دستورنامه، وقتي سازماني حد نصاب خود . . نمود. خواهد تصميم
را بيش از نصف اعضاي صاحب رأي خود تعيين كند، هرگاه همين تعداد نصاب حاصل نشود، تصميم هاي
راه حل مختلف  دو نصاب حصول عدم مشكل با برخورد براي نتيجه، در بود. خواهد غيرقانوني مجمع آن
و شوراهاي حكومتي، با تصريح قانون، اگر نصاب بيش از نصف اعضاي صاحب مجامع در است: شده ارايه
مي توانند از پليس مجمع دبير و رئيس ميكند، تعيين سازمان آن آئيننامه كه رويههايي طبق نشد، حاصل رأي
و دست بسته به مجمع برساند تا نصاب حاصل شود. اين كند دستگير را غيرموجه غايب اعضاي كه بخواهند
مي شود تشكيل سازمان همان آئيننامه طبق كه دادگاه يك در بايد مجمع در حضور از قبل غيرموجه، غائبان
و بعد در مجمع حضور بپردازند شده تعيين او براي غيرموجه غيبت خاطر به كه جريمهاي و كنند شركت
راه ديگري براي حصول نصاب پيش بيني داوطلبانه و غيرحكومتي سازمانهاي و انجمنها مورد در يابند.
شده است: تعيين حد نصاب در حد تعدادي از اعضاي سازمان كه در شرايط عادي در نشست هاي مجامع
مي كنند. در بخشي از كتاب دستورنامه رابرت كه به اين موضوع پرداخته تصريح  شركت معموًال سازمان آن
شده است كه براي انجمن هاي داوطلبانه تعيين بيش از نصف اعضاي سازمان به عنوان حد نصاب «بسيار
مي توان دريافت كه تعيين حد نصاب بيش از نصف براي حصول نصاب در  توضيحها اين با است. زياد»
و عقلي مبناي دوم، دعوت در دارد» رأي حق كه سهامي صاحبان از عده هر «حصور تعيين و اول، فراخوان

منطقي ندارد.

۸۴ قانون تجارت، «در مجمع عمومي  مي كند. طبق ماده صدق هم فوقالعاده مجامع مورد در انتقاد همين
فوق العاده دارندگان يبش از نصف سهاميكه حق رأي دارند بايد حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب
و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي  دعوت دوم بار براي مجمع نشد، حاصل مذكور
و اتخاذ تصميم خواهد نمود، بشرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيده شده يافته رسميت دارند
مي تواند «با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي مجمي اگر كه است اين مسأله باشد.»
مي تواند در نشست عادي عمومي مجمع اگر و نرسد؟ نصاب به اول دعوت همان در چرا يابد، رسميت دارند»
دوم خود با «حصور هر عده از صاحبان سهامي كه حق رأي دارد» به نصاب برسد، چرا نبايد همين اعتبار را

شناخت؟  رسميت به هم مجمع آن اول دعوت براي

و يك انجمن اعتبار واحد سازمان يك عادي مجامع تمام پارلمان، عرفي قانون طبق تفاوتها، اين بر عالوه
از اصول مي شود. يكي  رعايت اصل چند زمينه اين در اما، كنند. اتخاذ ميتوانند را تصميمي هر و دارند
زيربنايي قانون پارلمان مربوط به حفظ ثبات سازمان است. به اين منظور، وقتي يك تصميمي در يك مجمع
و تصويب شود، شرايط تصويب آن ساده تر از زماني است كه مجمع يا سازمان بخواهد  مطرح اول بار براي
مي شود كه ناشي اينجا از اصل اين پيشبيني ضرورت كند. ابطال يا اصالح را شده تصويب تصميم همان
حاضران در مجامع مختلف يك سازمان يا انجمن لزومًا افراد يكساني نيستند. ممكن است در مجمع بعدي،
و به جاي آنان عده اي از اعضاي ديگر شركت كنند. در اين صورت،  باشند غائب قبلي مجمع افراد از عدهاي
چه بسا، مصوبه قبلي در مجمع بعدي با چند اختالف رأي محدود تغيير كند يا اصالح شود. با اين حساب،
به دو سوم آراي  ابطال مصوبه  يا  ثبات نسبي نخواهد رسيد. به همين خاطر اصالح  به  يك سازمان هرگز 

مأخوذه نياز خواهد داشت. 
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و به شكل متوازن،  هم با اينها همه و غائبان افراد، اقليت، اكثريت، حقوق رعايت اصل اصل، اين بر عالوه
نياز به دو سوم آراي مأخوذه، از قبل مي كند كه اصالح مواد اساسنامه/آئيننامه هر سازمان، عالوه به  حكم
و همه از قبل مطلع شوند كه در مجمع آتي قرار است كدام بخش برسد نيز سازمان اعضاي تمام اطالع به
از اساسنامه/ آئيننامه سازمان به چه شكلي اصالح شود. اين اطالع رساني سبب خواهد شد تا تمام اعضا از

محتوان پيشهاد اصالحي از قبل با خبر شوند و اگر برايشان اهميت داشت، در آن اجالس شركت كنند. 

مي شود. بر اساس تعريف قانون عرفي پارلمان،  درك بهتر اساسنامه/آئيننامه مفهوم كه است منطقي چنين با
آن ها را آنقدر مهم سازمان آن اعضاي كه است سازمان يك بر ناظر قواعد از مجموعهاي اساسنامه/آئيننامه
و دوسوم آراي مأخوذه در سازمان اعضاي تمام به قبلي اخطار به موكول را آنها ابطال يا اصالح كه ميدانند
يك مي كنند. به اين تريب، اگر افزايش يا كاهش سرمايه رسيده نصاب به و شده فراخوان قانونًا مجمع يك
حتمًا مواد اين كه كند شرط است كافي باشد، مهم حكومت براي يا اعضا، براي آن سود تقسيم يا شركت،
آراء مأخوذه سوم دو و قبلي اخطار با فقط آنها احتمالي ابطال و اصالح تا شود قيد شركت اساسنامه در بايد

در يك نشست قانونًا فراخوان شده و به نصاب رسيده ممكن باشد.

فهم علت عدم استقبال كسب و كار از دستورنامه 
بند هاي قانون تجارت ايران در پرتو آشنايي با قانون عرفي پارلمان نياز به اصالح داشته  از بسياري بسا چه
مي خواندم به  دمزآباد به تهران مسير در ديروز را تجارت قانون كتاب از بخشهايي وقتي همه، اين با باشد.
و دقيق، بسياري از رويه ها جامع نسبتًا شكل به تجارت، قانون انتقادها، اين رغم به كه ميكردم فكر نكته اين
و در اختيار تجار ايراني گذاشته است. بعد فكر كردم بسياري از كرده مكتوب را تجارت بر ناظر قواعد و
مي اندازند چه بسا كه با مجموعه راه بزرگ تجاري شركتهاي حتي و ميشوند تجارت وارد كه ايرانياني
و در موارد ضروري نيز از وكيل استفاده نيستند آشنا است آمده ايرن تجارت قانون در كه قواعدي همين
استقبال شركت هاي آيا علت عدم  و  دارند؟ نيازي چه رابرت دستورنامه به ديگر صورت آن در ميكنند.
و انجمن هاي آنان از دستورنامه به همين خاطر نيست كه قانون تجارت نيازهاي آنان را تأمين كرده تجاري
مي رسيد، حالم را گرفت. چرا زودتر از اين ها قانون تجارت را نخوانده جديد نظرم به كه كشفي اين است؟
مي كردم؟ داوري قانون اين مورد در غيرمنصفانه آنطور ايران، تجارت قانون خواندن از قبل چرا بدتر، و بودم.

و دادم تكيه صندلي پشتي به را سرم بستم. را تجارت قانون كتاب رسيديم دمزآباد روستاي مدخل به وقتي
مي كرد اما ذهنم در عوالم ديگري مخابره مغزم به را آبادي ساختمانهاي از تصاويري چشمهايم حاليكه در
و پسر عمويش كه در صندلي عقب نشسته بودن صحبت همايون با راه طول در كه كمال حسيني محمود بود.
مي كشم؟ محمود بيشتر تعجب كرد: آه من پرسيدم: تعجب با ميكشي؟ آهي چه پرسيد: من از خنده ميكردبا
مي كشي؟ فهميدم، برخالف عذاب نباشي كه دمزآباد توي انگار كه كشيدي آهي چنان اآلن همين بابا. آره
خودم، محمود متوجه آه كشيدن من شده، اما علت آن را نمي داند. چيزي به او نگفتم. اما، به نظر خودم آن آه
عميق به خاطر تلف كردن آن همه عمر براي معرفي دستورنامه رابرت به تشكل هاي كارفرمايي بوده است كه 
اصًال نيازي به دستورنامه نداشته اند. به رغم انتشار ترجمه كتاب ۸۰۰ صفحه اي دستورنامه  شدم متوجه حاال
و برگزاري يك سال گارگاه آموزش دستورنامه در دبيرخانه انجمن كارفرمايان، پيام سايت وب در رابرت
و معرفي اين قواعد براي مقامات ارشد تشكل هاي كارفرمايي صنعت احداث، حتي ساختماني، شركتهاي
و شركتها اين مديره هيأت از هيچكدام و نكرد احساس را رابرت دستورنامه قواعد به نياز آنان از نفر يك
و من تا به حال توجه نكرده ندادند نشان خوش روي آنان اعضاي به قواعد اين آموزش پيشنهاد به انجمنها
بي توجهي به دستورنامه وجود قانون نسبتًا جامع تجارت باشد. در اين صورت اگر اين علت بسا چه كه بوم
آهي هم كشيده باشم، بايد بيان ناخودآگاه تأسف به خاطر تلف شدن اين هم زحمت بوده باشد. حتي حضورم
در دمزآباد هم كه به عشق آموزش قواعد دستورنامه رابرت به اعضاي مجمع سهامداران شركت گاوپروري 

دمزآباد بوده است، به نظرم بي معنا مي آمد.

حسرت شادي هاي كوچك
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و  معبر انتهاي در عباس ببرد، محوطه داخل به را ماشين محمود تا كردم باز را گاوداري فلزي دروازه وقتي
و وقتي به هم رسيديم دادم تكان دست برايش داد. تكان دست برايم گاوداري باربندهاي فلزي نردههاي مقابل
َمعجر اتاق بااليي دست پشت از كه روزهايي ياد داد: ادامه نه. گفتم: افتادم؟ چي ياد ميداني پرسيد: عباس
مي شد. در آن زمان پدرم در شهرستان ورامين مربوط پيش سال پنج و پنجاه از بيش به قضيه ميدادي. تكان
مي كرديم روي بام طويله ساخته زندگي آن در كه اتاقي بوديم. روستا همين ساكن مادرم و من اما ميكرد كار
مي شد. يكي از بازي هاي محبوب باز بزرگ» «باغ به كه داشت قدي پنجره يك آن شمالي ديوار و بود شده
و شبيه ديوار ضريح امامزاده ها ميگفتيم «معجر» آن به كه قدي پنجره مشبك چوبي حفاظ از كه بود اين من
مي كردم بهشت بايد جايي مثل آن باشد. از روي بالكن فكر كه كنم تماشا را بزرگ باغ و بروم پائين و باال بود،
مي كردم فكر و بود حمام تون خاكستر غرق كه ميشد ديده آبادي حمام پشتي قسمت هم اتاق جنوبي قسمت
مي كند؟ صحنه اي را به خاطر كار چطور المذهب ذهن اين است. عجيب بود. خواهد جايي چنين نيز جهنم
و زنده در ذهنم حك شده است: در انتهاي باغ بزرگ، خانه باغ رنگي عكس قاب يك مثل درست كه آوردم
و تاريك خانه باغ، دروازه چوبي باغ نيمه دراز داالن انتهاي در ميشود. ديده خوشرنگ كاهگلي ديوارهاي با
مي دهد. من هم كه از معجر باال رفته ام، دست تكان دست برايم و ايستاده باغ كوچه توي پسركي و است باز
مي دهم تا گله گوسفندان كه براي چرا به تكان دست برايش آنقدر و ميكنم بيرون معجر شبكه از را راستم
و بعد از آنكه سگ زرد ميرسد دروازه جلو از االغ عبور به نوبت بعد شوند. رد او پشت از ميروند بيابان
مي ايستد تا هر دو با هم از قاب روشن پسرك كنار ميشود، باغ دروازهي روشن چارچوب وارد گله رنگ
و پنج سال پيش همين عباس است كه حاال كارهاي پنجاه پسرك آن بروند. بيابان طرف به و شوند خارج
و يك عضو صاحب رأي مجمع سهامداران شركت است. ميدهد انجام را دمزآباد گاوپروري شركت اجرايي

و هر وفت فرصتي دست دهد من اين خاطره را با دارم دوست را خاطره اين چقدر من ميدانست عباس
مي كردم براي نخستين بار اين زنده را خاطره اين من كه هميشه برخالف اما ميكنم. توصيف آن دقيق جزئيات
و آن را زنده كرد. ذهنم كنجكاو شد كه چرا؟ حتمًا بايد اتفاق خوبي بود افتاده خاطره آن ياد كه بود عباس
افتاده باشد. پرسيدم: عباس چطور است؟ آيا هنوز پاك است؟ با خوشحالي گفت: آره. بعد برايم توضيح داد:
مي خواهد بكشد. گفتم جلويش را بگيريد تا خودم را برسانم. بعد حدود  كه دادند خبر من به انجمن بچههاي
و دل من اما ماند من تشويقآميز واكنش منتظر رساندم. داودآباد به موتور با اينجا از را خودم دقيقه بيست
و ادامه داد: وسط راه موتور خاموش شد. با عجله هندل زدم تا بود خوشحال خيلي عباس اما نداشتم. دماغ
و خورد به اينجاي ساق پام. با دست پاچه شلوار پاي راستش را باال رفت در هندل اما كنم. روشن را مورتور
و افزود: ساق پام از اينجا ترك خورد. تعجب داد نشانم بود يافته بهبود حاال كه را زخمي نشانهاي و كشيد
و چروك پوست صورت چين تغيير با حاليكه در رساندي؟ داودآباد به را خودت چطور پس پرسيدم: و كردم
بي اهميت جلوه دهد جواب داد: ماجرايش طوالني است. اما ظرف بيست دقيقه از اينجا را ماجرا ميكرد سعي
گفت: يك معتاد كه توي ترك باشد عباس بود؟ چي مشكل پرسيدم: دادم. نجاتش و رساندم داود به را خودم
مي گردد كه دوباره برگردد. بهانه هم پيدا كرده بود. پرسيدم: چي؟ گفت: نيروي انتظامي موتورش بهانه دنبال
را گرفته است. گفتم: يكي نيست به نيروي انتظامي بگويد كه اين بابا توي ترك است اذيتش نكنيد! عباس در
آن ها گوششان به اين حرف ها بدهكار نيست. پرسيدم: داودآباد هم انجمني دارد؟ با خوشحالي  گفت: جوابم

گفت: زياد. خيلي همه دارند كمك مي كنند.

انجمن گمنامان
مدت ها پيش در گزارش يك روزنامه خواندم كه حدود ششصد هزار نفر عضو انجمن ها گم نام نستند 

. . . ادامه دارد



۲۴۲

۳۰ خرداد ۱۳۹۳ جمعه

در آستانه شهرت ناخواسته
و در جريان گزارش  وكيالن كادر اعضاي ترويجي فعاليتهاي گزارش استماع از بعد داشتم تصميم ديروز
خودم، عالوه بر طرح موضوع كتاب شوقي افندي رهبر بهائيان با عنوان «قواعد نظم بهائيان» كه به احتمال
و تحليل اثرات مخرب مصادره كردن اين كتاب به  است، رابرت دستورنامه از اقتباسي يا ترجمه زياد بسيار
نام «بهائيان»، از تجربه خودم در كشف اهميت دستورنامه رابرت براي شركت هاي تجاري نيز صحبت كنم.
و هرگاه كه از  وكيالن كادر قبلي نشستهاي در كه ويژه به دارد. اهميت وكيالن براي موضوع اين طرح
مي آمد، من فقط به برخي از جنبه هاي قابل انتقاد اين قانون، مثل موضوع ميان به سخني ايران تجارت قانون
و جدا كردن مجمع عادي از فوق العاده بر اساس موضوعاتي كه قرار است مخالفان، آراي نشمردن نصاب،
نميديدم: اينكه قانون را ساده بسيار نكتهي يك اما ميكردم، اشاره بگيرند، قرار بررسي مورد مجامع اين در
و در حاليكه موضوع قانون پارلمان پراكتيس پارلماني است متمايز پارلمان قانون از اساسًا و ماهيتًا تجارت،
و منطقي، در طبيعي طور به تجارت، قانون خاطر، همين به است. تجارت هم تجارت قانون موضوع است،
و اتفاقًا در همين جاست كه اهميت قانون پارلمان است ساكت تجاري شركتهاي در پارلماني پراكتيس مورد
و مجامع هيأت مديره يا مجامع سهامداران در شركت هاي تجاري بايد بر اساس اين قانون اداره ميشود درك
و قانون تجارت، فقط در حد نكات اساسنامه اي شركت هاي تجاري به تعداد معدودي از قواعد قانون شوند
مي پردازد. ذهنم براي طرح اين نكات آماده شده بود اما خانم قوشه مسأله اي را مطرح كرد كه نه فقط پارلمان
تدارك ذهني براي اداره جلسه ديروز را به هم ريخت كه براي نخستين بار من را در برابر يك وضعيت جديد

قرار داد: شهرت ناخواسته!

نديدن اين موضوع پيش پا افتاده تا حدود زيادي شبيه نديدن كتاب قانون تجارت در قفسه كتابخانه بود: بيش 
و در ميان چند كتاب قانون  كتابخانه قفسه در را آن كه ميگشتم تجارت قانون جيبي كتاب دنبال ماه سه از
مي گشت رنگ قرمز جلد با جيبي كتاب يك دنبال ذهنم اما داشت قرار چشمم جلوي درست و بودم گذاشته

و با اينكه اين كتاب آبي رنگ را مي ديد، اما اطمينان داشت كه كتاب تجارت نيست.

ناتمام. . . 

آن ها با  نشر روش و نگارش علت مورد در رويكرد تدريجي تغيير دليل به ۹۳ چند روزنوشت اواخر بهار
بالتكليفي مواجه شد. در حال حاضر فرصت پرداختن به آن ها را ندارم. . . 


