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دوشنبه ۲ تير ۱۳۹۳

از «قواعد نظم بهائيان» تا «قواعد نظم نهصت آزادي»
و بايد ساعت ۷ براي نخستين بار در شوراي عالي مشاوران ستاد اجرايي شوراياري هاي  است صبح ۵ ساعت
تهران حاضر شوم تا دستورنامه رابرت را براي اعضاي اين شورا معرفي كنم. البته، دكتر الهيان رئيس اين
قبًال رئيس ستاد  كه عبدالحسيني آقاي و تهران شهر شوراي شوراياريهاي آموزش مسؤل اعرابي دكتر شورا،
و بعد از انتخاب آقاي مسجد جامعي به رياست شوراي شهر، به عنوان رئيس اداري بود تهران شوراياريهاي
و رئيس هيأت رئيسه شورا انتخاب شد اما نتوانست يا نخواست در اين سمت برخي رفتارها شهر شوراي
و برنامه ستاد شوراياري ها طرح مدير عنوان به طاليي سردار سوي از اخيرًا و داد استعفا و كند تحمل را
سه، از اعضاي انجمن در دست هر هست، هم مشاوران عالي شوراي عضو حال عين در و شده انتخاب
و تا حدودي با قواعد قانون عرفي پارلمان آشنا شده اند، هستند تهران شهر شوراي پارلمانتارينهاي تأسيس
اما ظاهرًا هدف دكتر الهيان اين است كه بعد از معرفي اين قواعد، من در چارچوب همين قواعد شورا را
اداره كنم تا در جريان اداره شوراي عالي، ساير اعضا نيز با قواعد اداره جلسات آشنا شوند. به همين خاطر، 
و تسهيل كننده  تسريع تأثيري ميتواند من كار روش و بود خواهد تاريخي جلسه يك امروز جلسه مطمئنم
در جنبش پروفشن گرايي كادرها بر جا بگذارد. بديهي است كه اگر فرصت كنم، گزارش اين نشست را فردا
يا بعد از ظهر امروز خواهم نوشت. اما تا ساعت ۷ فرصت دارم تا برخي از دستاوردهاي تجربه هاي ديروز را 

مرور كنم و درس هاي آن را بيرون بكشم. 

«هم انديشي عرف پارلماني» آماده شده بودم: صورتجلسه  و سومين اجالس عادي كادر چهل برگزاري براي
به كامًال مصمم بودم كه  عينحال در و بودم نوشته سفيد تخته روي را آموزشي نكات و بود شده تكثير
خصوص در مورد كتاب «قواعد نظم بهائيان» براي آقايان دكتر بني اسدي عضو شوراي مركزي نهضت آزاد
و داماد شادروان مهندس بازرگان، حامد سحابي (سحابي سوم) كه اين روز ها به عنوان صاحبت امتياز نشريه 
ايران ملت حزب برجسته شخصيتهاي از گلسرخي مهندس و است، شده دوم سحابي جانشين فردا» «ايران
و عبرت آموز خواهد جالب بسيار بزرگواران اين براي كتاب اين با آشنايي داشتم اطمينان كنم. مطرح را نكاتي
و هم مهندس گلسرخي تلفني خبر دادند سحابي مهندس هم كه بود ۸ بود. اما درست چند دقيقه به ساعت
مي رسد. با  نظر به طبيعي كامًال برايم ديگر روزها اين كه موضوعي كنند. شركت اجالس در نيستند قادر كه
كرده بودند كه در جلسه شركت خواهند كرد. آقاي تأكيد شهرياري مهندس و رزمخواه مهندس همه، اين
مي توانيم تصميم هاي و شد خواهد حاصل نفر چهار نصاب ترتيب اين به و آمد خواهد هم خندان عيسي

قانوني بگيريم.

آقاي عيسي خندان نخستين كسي بود كه چند دقيقه به ساعت ۸ ديروز وارد دفتر شد. لپ تاپش را فراموش 
و يك بسته خرما  نفره تك پاكتي شير بسته پنج طال، ساقه بيسكويت بسته پنج من، درخواست به اما، بود، كرده
هم انديشي عرف پارلماني طي دو سال گذشته، از انواع ميوه هاي كادر اعضاي از پذيرايي سطح بود. خريده
و شيريني تنزل پيدا كرده است. امروز صبح در وب سايت بي.بي.سي خواندم كه بنا بر بيسكويت به فصل
و نرخ پسرفت در مدت درصد، اعالم بانك مركزي، نرخ پسرفت اقتصادي ايران در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۲، ۳/۶

مشابه در سال ۱۳۹۱ هم ۸/۳ درصد بوده است. 

مي دانستم كه  و است كوه دامنهي در منزلش آمد. رزمخواه مهندس كه بود نشده مستقر خندان آقاي هنوز
براي رسيدن به دفتر كادر ها در خيابان كريم خان بايد بيش از يك ساعتي رانندگي كرده باشد. او با بيماري
و اين روزها تالش هايش براي پنهان كردن لرزش دست هايش  ميكند نرم پنجه و دست پاركينسون پيشرونده
مي شود گاهي وسط جلسه به خواب برود. او تنها عضوي است كه سبب نيز داروها مصرف و ميماند ناكام
مي دهم. مهندس رزم خواه در طول سال هايي اطالع او به هم تلفني ايميل، بر عالوه را جلسه برگزاري خبر
قائم به عنوان  مي كردم  كار خودرو مجموعههاي و قطعات سازندگان انجمن مجلهي سردبير عنوان به كه
مقام تام االختيار مديرمسؤل نشريه كارفرماي من بود. بعد از روي كار آمدن آقاي احمدي نژاد يكي از صدها
و اين روزها، بدون هيچ درآمدي، با كوهي از  نشستند سياه خاك به كه است صنعتي توليدكننده و كارخانهدار
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مي كند. وقتي چنين شخصي در چنين شرايطي براي آموزش قواعد قانون عرفي مبارزه مشكالت و بدهيها
مي شد تمام اين قواعد را در كپسولي كاش ميكنم آرزو حقيقتًا ميشود متحمل را زحماتي چنين پارلمان
مي دهد كه حتي بعد نشان خودم تجربه وقتي متأسفانه اما بياندازند. باال تا داد كارورزان به و كرد بستهبندي
كل كل كردن با اين قواعد، هنوز موفق نشده ام هنگام اداره جلسات از ضمير اول شخص دهه يك حدود از
مي شوم. البته، طبق عميق يأسي دچار قواعد اين كردن دروني در ملت توانايي به نسبت نكنم، استفاده مفرد
پيروزي هاي درخشان تيم يا آرژانتين برابر در ايران فوتبال تيم زيباي بازي ذهنم از ديگري بخش معمول
تمدن دموكراسي، محصول  بازي  همانند  نيز  بازي ها  اين  دو  اتفاقًا هر  كه  مي آورد  يادم به را ايران واليبال

انگلوساكسون هستند.

مي زديم. از مهندس رزم خواه پرسيدم: نشريه «دريچه گفتگو»  گپ بايد نصاب حصول و بعدي نفر رسيدن تا
مي آورد؟ با توجه به بيماري مهندس رزم خواه سؤال جالبي نبود: حافظه ي او به خاطر بيماري خاطر به را
و گفتم: سال ها قبل، «دريچه گفتگو»، «مثل ستاره نماندم او پاسخ منتظر است. ديده آسيب دارو مصرف يا
يك نمي دانم آيا مهندس رزم خواه دريافت كه من «. . رفت. و جست و درخشيد ظالم اين در دم يك بود،
بود، در رثاي نشريه سروده ساالخانيان وارطان رثاي در كه را شاملو احمد معروف اشعار از يكي از سطر
مي دهد يا نه؟ شعر زيبايي نشان را خندان عيسي آقاي زندگي تاريخ از فصلي كه كردم نقل شدهاي جوانمرگ
و از جمله ي معدود شعرهاي بود ميشد چاپ شاملو كتابهاي در «نازلي» نام با انقالب پيروزي از قبل كه
و تقريبًا در تمام مراسم گروهي در زندان در دوران قبل از جنگ هاي داخلي بخوانم حفظ از ميتوانستم كه
بيرون از زندان  بعد ها كه  اين شعر را دكلمه كنم.  تا  مي آرودند  فشار من به زندان بچههاي شصت دههي
و اين دو گذاشتهاند نازلي را دخترهايشان نام من، ياد به شايد نزديكم، رفقاي از نفر دو كه شدم متوجه آمدم
و به كادرهاست جنبش چارچوب از خارج البته كه ميكنند تجربه را شگفتانگيري زندگيهاي چه «نازلي»

آن نخواهم پرداخت.

شانه پهن عيسي گذاشته بودم براي رزم خواه توضيح دادم نشريه «دريچه گفتگو» را  روي را دستم حاليكه در
و طي فقط چند شماره تيراژ آن از تيراژ پرفروش ترين نشريات آن زمان هم باالتر ميكرد منتشر خندان آقاي
. بله، ظاهرًا اين . بريدند. را سرش خاطر همين به و گفت: و داد سرتكان و خنديد رزمخواه مهندس رفت.

سرنوشت هر سري است كه در سرزمين بي سرها از سرهاي ديگر سرتر شود.

به مهندس رزم خواه گفتم آقاي خندان بدون هيچ چشم داشت مالي به كمك ما آمده است تا به مرور دبيرخانه 
انجمن هاي در دست تأسيس را سازماندهي كنيم. فقط براي اينكه بدانيد توان هاي بالقوه ي اين مرد چقدر است 
مي كرديم، ايشان مجتمع مطبوعات  منتشر را خودرو قطعهسازان نشريه هم با كه روزهايي همان ميكنم اشاره
ايده آن نيز يك ايده جسارت آميز بود. حتي و ملي پروژه يك حقيقتًا كه گذاشت بنيان را كشور تخصصي
كتابخانه  هاي سيار «قاصدك» او نيز كه يكي ديگر از بلند پروازي هاي آقاي خندان است پروژهي به ميخواستم
اشاره كنم. اما ترديدهايي كه از مدتي قبل در ذهنم جوانه زده آنقدر رشد كرده بود كه مانع اين كار شد: هرگاه
مي شوم كه آيا  مواجه سؤال اين با ميكنم، مرور - كرده روايت من براي كه آنجا تا - را خندان آقاي زندگي
آقاي خندان بايد به خاطر جسارتش در راه اندازي پروژه هاي بزرگ تحسين شود، يا به خاطر مسؤليتش در
مي شود  كه همانطور ايكاش بود. شانهاش روي چپم دست هنوز شود؟ نكوهش بايد پروژهها اين شكست
و كينه را هم اندازه گرفت. در صورت آقاي خندان اشتياقي به مهر ميزان ميشد داد، تشخيص را نبض ضربان
و گفتم: ببينيم اگر به نصاب نمي رسيم تعيين كردم عوض را موضوع خاطر همين به نديدم. ماجرا باقي شنيدن

تكليف كنيم. بعد به طرف تلفن رفتم تا از آقاي سعيد اردهالي بپرسم مي آيد يا نه؟

طرحي براي انتشار پنجاه جلد كتاب!
براي سعيد اردهالي مدير نشر اختران خواب هاي زيادي ديده ام. به همين خاطر طي ايميلي از او خواهش كردم 
و خالصه دستورنامه  اصلي كتابهاي سازي آماده مورد در گفتگو به را ساعتي يكشبنه روز جلسه از بعد كه
جنبش خاطرات ماهانه انتشار شرايط مورد در دارم كه دادم توضيح برايش احتياط با دهد. اختصاص رابرت
و در اين زمينه نيز به مشورت هاي او نياز برسد هم جلد پنجاه به ميتواند كه ميگيرم تصميم نيز كادرها
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دارم. گفته بودم كه در اين نشست ها آقاي خندان هم قرار است حاضر باشد تا بخشي از فعاليت هاي اجرايي
هم انديشي  كادر اجالس در شركت به قادر اگر حتي تقاضاها، اين به توجه با داشتم انتظار بگيرد. عهده بر را
و عجيب به نظر بود نزده زنگ لحظه آن تا اما نمانيم. منتظرش تا دهد اطالع من به نباشد، هم پارلماني عرف
و توضيح داده كه حمًا بايد در فرستاده ايميلي من براي داد جواب زدم. زنگ او به خاطر همين به ميرسيد.
جلسه اي در اداره اي شركت كند اما ساعت يازده براي بحث در مورد انتشار كتاب ها خواهد آمد. به صرافت
و سعيد اهمال نكرده است. حاال بايد منتظر مهندس شهرياري  است ايميلي عمدتًا ما اطالعات تبادل كه افتادم
و دكتر بني اسدي اطالع زد زنگ تلفن بعد لحظه چند شود. حاصل نصاب تا ميمانديم بنياسدي دكتر يا
داد كه در راه است و چند دقيقه ديگر مي رسد. با حضور او جلسه به نصاب رسيد و دعوت به دستور شد.

بي پايان دعواي
مي زنم حتمًا از من ده سال بزرگتر باشد در نتيجه دست  حدس اما دارد، سال چند بنياسدي دكتر نميدانم
و از نظر ذهني، جوان. از همان نخستين روز هايي كه دكتر پرتحرك بسيار اما ساله، هفتاد است مردي كم
مصطفي معين من را به دكتر بني اسدي معرفي كرد تا قواعد دستورنامه رابرت را به او معرفي كنم، رابطه ما
و ادامه خواهد يافت. اتفاقًا به همين  دارد ادامه همچنان كه است بوده بيپايان زيرپوستي دعواي يك نفر دو
مي كنم، به شرطي استقبال خود آموزشي كارگاههاي و مجامع در فردي چنين حضور از وجود تمام با خاطر
كه بياموزيم در چارچوب قواعد اختالف نظر خود را حل كنيم. ديروز يكي از معدود جلساتي بود كه اختالف
و اين، يك دستاورد بسيار  شد، فصل و حل رابرت دستورنامه قواعد چارچوب در بنياسدي دكتر و من نظر

بزرگ براي هر دو نفر ما بود.

طبق معمول به محض حصول نصاب جلسه را به دستور دعوت كردم تا طبق دستوركار عمل كنيم. نخستين 
بني اسدي  دكتر  معمول  طبق  اما  است.  قبل  اجالس  صورتجلسه  تصويب  و  قرائت نيز دستوركار عنوان
مي خواست قبل از قرائت صورتجلسه پيشنهادي بدهد. به او اخطار دادم كه طرح هر موضوعي غير از قرائت
صورتجلسه مستلزم طرح تقاضاي «تعليق قواعد» است كه تصويب خود اين پيشنهاد، به دو سوم آرا مأخوذه

نياز دارد. 

و آنان را به  ميدادم دستور اخطار شهرياري مهندس و بنياسدي دكتر مثل افرادي به هرگاه اين، از پيش
مي كردند كه ما هنوز اين قواعد را ياد نگرفته ايم. اعتراض و ميشدند عصباني ميكردم، دعوت قواعد رعايت
و بعد از آنكه اين قواعد را ياد گرفتيم وارد شود جدا مجمع از بايد كارگاه كه داريم اصرار خاطر، همين به
و طبق اين قواعد عمل كنيم. اما من اصرار داشتم، كه به محض بيان يك قاعده تمام اعضاي شويم مجمع
حاضر در مجمع بايد آن قاعده را رعايت كنند. اين تفاوت رويكرد سرچشمه تعارضي بود كه نزديك به دو
و سرانجام همين گروه دو نفره حتي موفق شدند مجمع را به مدت دو ماه به تعطيلي بكشانند  يافت ادامه سال
كارگاه، قواعد دستورنامه رابرت را آموزش ببيند. جالب است كه در آن زمان قرار بود دكتر اميري قالب در تا
يك و آموزگار را ايفا كند. اما به رغم آن همه بحث، هيچ مربي نقش كارگاه در قواعد اين آموزش در نيز
از اعضا در آن كارگاه حاضر نشد تا اينكه بعد از دو ماه من اعضا را به همين مجمع فراخواندم. بعد از اين
و مهندس شهرياري قبول كردند كه در چارچوب قواعد  اسدي بني دكتر هم سرانجام كه بود كشمكش همه

اصًال بهترين روش آموزش اين قواعد همان است كه طبق اين قواعد عمل شود. و كنند عمل شده تدريس

ِاعمال قواعد را تغيير بدهم. در روش است بهتر كه دريافتم مرور به هم من كه كنم اعتراف بايد جا همين
مي خواهند مطرح كنند، بعد، براي آنان كه را آنچه كه ميشود داده فرصت اعضا به حاضر حال در نتيجه،
مي دهم كه طبق قواعد عرف پارلمان، همان كار را چگونه بايد انجام دهند. آنان نيز طبق همان قاعده توضيح
مي كنند. ديروز نيز با لحن مؤدبانه براي دكتر بني اسدي توضيح دادم در حاليكه طبق مصوبه قبلي، مجمع عمل
و تصويب كند، اگر شما بخواهيد پيشنهاد جديدي مطرح كنيد، مستلزم قرائت را قبل اجالس صورتجلسه بايد
و براي ما، پذيرش اين قاعده نيز كرد قبول هم بنياسدي دكتر بياورد. رأي قواعد» «تعليق پيشنهاد كه است آن
قبًال هم با شهرياري مهندس و بنياسدي دكتر كنم اعتراف ميكند حكم انصاف البته، بود! بزرگ دستاورد يك
و به عنوان دانش آموز با اين قواعد آشنا شويم كارگاه در بايد ما ميگفتند منتها نبودند مخالف قواعد رعايت
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و بعد كه آشنا شديم، از يك تاريخ به بعد، همه طبق قواعد عمل كنند. در آن صورت سؤال بعدي اين بود:
از چه تاريخي همه بايد طبق قواعد عمل كنند؟ پاسخ من اين بود: از هنگامي كه رئيس قاعده اي را تشريح
مي كردند،  مخالفت من نظر با نفره دو جناح ميكند. موافقت آن با و ميفهمد را قاعده آن نيز جمع و ميكند
مي دانستم همانطور كه ممكن نيست بودم، آشنا پارلماي عرف پيچيدهي نسبتًا قواعد مجموعهي با كه من، اما
و بعد شروع به صحبت كند، هيچ فردي نيز قادر نخواهد بود بياموزد را عربي زبان قواعد تمام اول كسي
و بعد از آن شروع به تصميم گيري گروهي كند. بياموزد را رابرت دستورنامه قواعد صفحه مجموعه ي ۸۰۰
ميشود، تمام اعضاي يك گروه داوطلبانه آن را رعايت  گفته قاعده نخستين كه اول همان از بايد برعكس
كنند. سرانجام بعد از به تعطيلي كشاندن مجمع به مدت دو ماه، هيچ يك از اعضا فرصت نيافت تا در كارگاه
و به اين ترتيب، كارگاه آموزشي  كند. شركت شود، برگزار بنياسدي دكتر دفتر در بود قرار حتي كه آموزشي،

در قالب «مجمع» در دفتر كادرها به كار خود ادامه داد.

و نزديك تهران در جلسات  دور نقاط از محترمي شخصيتهاي چطور ميبينم ميكنم مرور را گذشته كه حاال
، چه بسا برخورد هاي صبوري و صدر سعه با و يافتهاند حضور پارلماني عرف همانديشي كارگاه يكشنبههاي
و منشأ بركات بگيرد ريشه كشور اين در قواعد اين سرانجام كه چشمانداز اين با آوردهاند تاب را من تند

شود. چگونه بايد از اين مردن بزرگ تجليل كرد؟

دعوا ادامه دارد
و دكتر بني اسدي تشكيل انجمن است. البته، در اين مرحله، مهندس شهرياري  من دوم مرحله دعواي موضوع
و محمدي كه با سحابي آقايان كه اخير جلسه چند در جز و است شده تنها بنياسدي دكتر و كرده انشعاب
مي كردند، حمايت بنياسدي دكتر نظرات از و بودند شده دعوت همانديشي كادر به بنياسدي دكتر معرفي
در حال حاضر، همه دريافته اند كه مواد اساساسنامه انجمن در دست تأسيس كه قرار است به صورت بند
مي خواهم قواعد  آنها طبق من كه هست هم درسي كتاب يك بخشهاي عنوان واقع در شود، بررسي بند
و به عنوان نمونه، وقتي به بند عضويت رسيديم، تمام نكات مربوط ترتيب، اين به بدهم. درس را دستورنامه
و قبل از جلسه ديروز كردهاند قبول همه بيش و كم را نكته اين بدهم. آموزش است قرار هم را عضويت به
مي كردم كه دكتر بني اسدي هم درستي اين روش را دريافته است. اما ديروز، وقتي جلسه رسمي تصور واقعًا
اساسنامه ي ارايه شده از سوي كميته شد پيشنهادش من را حيرت زده كرد. مضمون پيشنهادش اين بود كه
تدوين اساسنامه به كميته اي يك نفره مركب از داود حسيني (يعني بندة راقم اين سطور) ارجاع شود تا پس از 
و متعاقبًا بر اساس آن انجمني تشكيل شود.  تقديم صحن به تصويب براي دوباره آن از جديدي ويرايش تهيه

فقط كساني كه روزنوشت هاي قبلي در مورد اين چالش را خوانده باشند از دعواي دو مردي كه ديگر پايشان
لب گور است اما بعد از يكسال مناقشه هنوز قادر به حل اين مشكل پيش پا افتاده نشده اند، حيرت خواهند 
مي دادم كه محتواي خاص يك اساسنامه يا آئين نامه براي من  توضيح بايد زباني چه با و ديگر بار چند كرد.
اهميتي ندارد، آنچه مهم است اين است كه اعضاي گروه ياد بگيرند كه چطور در مورد هر بند از اساسنامه،
و طبق همان قواعد اساسنامه  كنند مطرح دستورنامه قواعد طبق را، مخالف و موافق نظرات تمام افراد تمام
و تصويب اساسنامه اي اصالح از بعد كه ميدادم توضيح بايد ديگر بار چند برسانند؟ تصويب به را خودشان
مي رود كه تمام اعضا به صورت گروهي بازي كردن در چارچوب انتظار برسد، تصويب به ترتيب اين به كه
و نقش من به عنوان يابد خاتمه ميتواند زمان آن در آموزشي كارگاه و باشند، گرفته ياد را دموكراسي قواعد

ميشود؟ تمام مربي

و اصرار خواست به بنا اسدي بني دكتر پيشنهادي اساسنامه كه بود پيش وقت چند همين كه است عجيب
مي خواهند كه كساني و يافت خاتمه كارگاه ترتيب اين به كه كردم اعالم همانجا من و رسيد تصويب به او
كارگاه را روزهاي اين چراغ هم باز من اما ببرند. تشريف بنياسدي دكتر دفتر به شوند نظم» «انجمن عضو
- اعم از اينكه عضو بيايند كارگاه اين به آموزش ادامه براي مايلند كه كساني و ميدارم نگاه روشن يكشنبه
و قدمشان روي چشم. جالب است كه حتي يك نفر هم هيچ بيايند ميتوانند - نه يا باشند شده نظم انجمن
و البته طبيعي هم بود. چون فرض بر اين است كه اين افراد نكرد. انجمن آن در عضويت به عالقهاي اظهار
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مي خواهند در جريان تدوين اساسنامه با قواعد دستورنامه رابرت در اين زمينه آشنا شوند. به رغم همه آن
و فرسوده كرده است، دكتر بني اسدي اول جلسه ديروز باز هم همان خسته را همه كه چالشهايي و سوابق
پيشنهاد را به شكل ديگري مطرح ساخت. حق نداشتم عصباني بشوم؟ طبق دستورنامه رابرت، مطلقًا نه. اما

ميكنم؟  گله اسدي بني دكتر از چرا پس بدهم. تغيير را رفتارم نشدهام قادر هنوز هم من

نيت خواني مطلقًا طبق قواعد دستورنامه كه چيزي جز تبلور تجربه هاي بشر نيست، در تصميم گيري گروهي
و با هر تحليلي، هر پيشنهادي كه دلش  دليل هر به دارد، حق اسدي بني دكتر اصل اين اساس بر است. ممنوع
مي خواهد بدهد، مشروط بر اينكه طبق قانون در دستور باشد. پيشنهاد او مبني بر تعليق قواعد با سه رأي موافق
و رأي مخالف من هم به عنوان رئيس در نتيجه رسيده تصويب به خندان آقاي و رزمخواه مهندس خودش،
و كند. مطرح را ديگري دستور در پيشنهاد هر دارد حق حال او نتيجه، در داشت. نخواهد تأثيري رأيگيري

هيچ كس، و به ويژه رئيس جلسه، حق ندارد ناراحت شود.

به محض اينكه اين جمالت در ذهنم شنيده شد، انگار نسيم خنكي در مغزم وزيدن گرفت كه گرماي خشمم 
را فروخواباند. مقابل تخته سفيد رفتم. پيشنهاد دكتر بني اسدي را همراه با بيان كلمات به لحن واقعًا مؤدبانه 
و در نتيجه، رأي  رسيد تصويب به موافق رأي سه با نيز پيشنهاد اين گذاشتم. رأي به و نوشتم سفيد تخته روي
نگاه هم نكنم تا مبادا احساس خندان آقاي به كردم سعي حتي من نداشت. تأثيري هيچ نتيجه در نيز رئيس
و به دستور برگرديم نياورد رأي بنياسدي دكتر پيشنهادهاي من رأي با تا بدهد منفي رأي كه دارم انتظار كند
مي رود. از كنار پيش به دستورنامه قواعد طبق خوبي به جلسه كه بودم خوشحال واقعًا برسيم. كارمان به و
تخته سفيد دوباره به صحن برگشتم تا به دستور برگرديم. اما ناگهان چشمم در ميان كاغذهاي زير دستم
و قرار بود كه او  بودم كرده تنظيم عبدالحسيني آقاي سفارش به را آن قبل مدتها كه خورد اساسنامهاي به
آن را به عنوان جايگزين اساسنامه كميته ارايه دهد. آني به ذهنم رسيد كه حتي اگر تهيه ويرايش جديدي از
اساسنامه به دو هفته ديگر موكول شود، من همين اساسنامه را تقديم خواهم كرد. به همين دليل، توجه صحن 
و زمن ذكر نشده  تاريخ اساسنامه جديد ويرايش ارايه براي مصوب، پيشنهاد در كه كردم جلب نكته اين به را
مي توانم همين حاال اين وظيفه را انجام دهم؟ مكث كردم. همه غافلگير شده بودند آيا صورت اين در است.
و پيش از آنكه پاسخ آنان را بگيرم، يك نسخه پرينت شده از اساسنامه اي را كه خودم تدوين كرده بودم به
و با لحن رسمي گفتم: پيشنهاد جناب آقاي برگشتم جلسه رئيس جلد به بعد كردم. تقديم حاضر اعضاي
مي شود. طبق دستور نيز بايد صورتجلسه دعوت دستور به مجمع اكنون شد. اجرا و تصويب بنياسدي دكتر
مي رسيد من با اين رفتار نظرش به كه بود رزمخواه مهندس نوبت حاال اما ميكردم. قرائت را قبل اجالس

غيرمنتظره خود دكتر بني اسدي را بور كرده ام.

نوشته  قبًال كه را اساسنامهاي من پيشنهادش تصويب از بعد كه نبود اين بنياسدي دكتر منظور كه بودم مطمئن
بودم مثل برگ برنده ي قمار بازها روي ميز بكوبم. اما من عمدًا توجه همه را به متن پيشنهاد مصوب جلب
و توضيح دادم كه در متن پيشنهاد تصريح شده است كه داود حسيني بايد «ويرايش جديدي از اساسنامه»  كردم
و به صحن تقديم كند. از نظر من اين متني كه همين حاال تقديم كردم، يك ويرايش جديد از همان تهيه را
اساسنامه قبلي است. مكث كردم تا واكنش اعضا را دريابم. متوجه شدم توضيح هايم مهندس رزم خواه را قانع
و در تالش است تا يك عمل پارلماني انجام دهد اما نمي داند طبق قواعد دستور نامه رابرت چه  است نكرده
مي دهيد اجازه جلسه رئيس به آيا رزمخواه، مهندس آقاي جناب پرسيدم: او از مؤدبانه بسيار لحن با بكند. بايد
و نظر خود را در قالب آن قاعده بيان كنيد؟ بدهد توضيح را خودتان مقصود بيان براي الزم پارلماني قواعد تا
و تصويب يك اقدام، طرح و قواعد، تعليق از بعد پارلمان، عرفي قانون قواعد طبق دادم، ادامه شد. خوشحال
و تقديم ويرايش بنياسدي دكتر پيشنهاد تصويب از بعد نتيجه، در برگردد. دستور به بالفاصله بايد مجمع
و كار را از همانجا كه قطع برگرديم دستور به بايد گرفت، صورت حاال همين كه صحن به اساسنامه جديد
شده بود ادامه دهيم. در اين صورت األن بايد به سراغ صورتجلسه اجالس قبل برويم. اما اگر شما بخواهيد
و اگر تقاضاي شما با دوسوم آراي مأخوذه  كنيد قواعد تعليق تقاضاي بايد ابتدا كنيد، مطرح را ديگري موضوع
مي كند اذعان كنم كه حكم انصاف بفرماييد. مطرح را خود پيشنهاد داشت خواهيد حق رسيد، تصويب به
مهندس رزم خواه بسيار خوشحال شد. پيشنهاد تعليق قواعد داد كه اين بار نيز با رأي آقاي خندان، با سه رأي
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و رأي من هيچ نتيجه اي در بر نداشت. بعد پيشنهاد ديگري با اين مضمون ارايه داد: رسيد تصويب به موافق
اساسنامه، اين در بنياسدي دكتر آقاي نظر مورد نكات درج و سابق كميته به حسيني داود آقاي پيشنهاد ارجاع

چنانچه با اصول رابرت تطابق داشته باشد.

و محل مناقشه است. كدام يك از نكات مورد نظر آقاي دكتر بني  مبهم چقدر پيشنهاد اين كه ميداند خدا
اسدي با اصول رابرت (كه البته منظورش اصول زيربنايي قانون پارلمان بود) تطابق دارد يا ندارد؟ چه مرجعي
و اگر اختيار تصميم گيري در اين زمينه به  بسنجد؟ شاخص اين با و ارزيابي را نكات اين دارد صالحيت
من تفويض شود، در آن صورت آيا حق نخواهم داشت دوباره همان اساسنامه اي كه دقايقي قبل به صحن
بي نتيجه اي منجر خواهد شد.  جدال به زمينه اين در بحثي هر كه بود مشخص كنم؟ عرضه بودم كرده تقديم
يك گفت هاي غيررسمي و گپ از بعد تا دادم باش راحت درجا صحن از اجازه كسب با خاطر همين به
مهره جالبي را حركت داد حساس بازي اين در خندان آقاي كه بود هنگام اين در و شود. ارايه نهايي پيشنهاد
و به دكتر بني اسدي پيشنهاد كرد كه به او اجازه دهد تا به جاي من ويرايش جديدي از اساسنامه را تهيه كند
و پيشنهاد زير را شد خوشحال هم بنياسدي دكتر نمايد. تقديم صحن به تصويب براي بعدي اجالس در و

به عنوان جايگزين مطرح كرد:

هفتگانه  اصول  بر  مبتني  ويرايش  و  بازنگري براي خندان آقاي جناب به نظم انجمن اساسنامه ارايه
دستورنامه رابرت، و پس از اصالح، ارايه آن به صحن براي تصويب و متعاقب آن، تشكيل انجمن.

فرق بين اصالح و تصويب؟
و خوشي به دستور برگشتيم. درست بعد از قرائت بند دوم صورتجلسه  خير با ما و آورد رأي هم پيشنهاد اين
بين پرسيدم:  رزم خواه  مهندس  ز  «تصحيح»ا هيچگونه بدون قبلي اجالس صورتجلسه تصويب بر مبني
و تصحيح چه تفاوتي وجود دارد؟ مهندس رزم خواه نمي دانست. از دكتر بني اسدي پرسيدم. او هم اصالح
و به كند جلب بيشتري آراي تا يابد بهبود پيشنهادي كه است آن براي اصالح دادم توضيح بعد نميدانست.
تصويب برسد. اما منظور از تصحيح درست كردن يك امر غلط است. به همين دليل وقتي ما خطاي راه يافته
مي كنيم، بايد از اصطالح «تصحيح» استفاده كنيم، اما وقتي پيشنهادي را كه هنور  درست را صورتجلسهاي در
مي بخشيم، بايد از اصطالح اصالح استفاده كنيم. بنا براين توجه داشته باشيد كه اين دو بهبود نياورده رأي
اصطالح از نظر حقوقي با هم متفاوت هستند. به ويژه دكتر بني اسدي از پي بردن به اين نكته بسيار خوشحال
نكرده بوديم.  توجه مهم نكته اين به ولي مينويسيم صورتجلسه كه سالهاست ما مهمي! نكته چه گفت: و شد
- را بازرگان مهندس - ايران در آزادي آموزگار داماد ميشود سبب كه است جوانانه شعفهاي همين بله،

اين اندازه دوست بدارم.

داستان «قواعد نظم بهائيان»
و من اصرار داشتم كه داستان كتاب «قواعد نظم بهائيان» را به ويژه براي  بود نمانده باقي ده ساعت به چيزي
بني اسدي توضيح بدهم. به همين دليل به سرعت به سراغ موضوع بعدي دستوكار رفتيم كه استماع دكتر 
كامًال مشخص بود كه كارهاي  ميكرد. شروع بايد بنياسدي دكتر بود. اعضا ترويجي فعاليتهاي گزارش
و او جواب داد: است؟ ديده را حالج آقاي پرسيدم: او از جلسه طول در كه ويژه به است. داده انجام زيادي
بله. من از آقاي حالج كه تا به حال بهترين بازارياب دستورنامه رابرت است، خواسته بودم كه در جريان
از  بعد  بود،  تشكيل شده  مشاور  مهندسان  به همت جامعه  كه  آيش سرزمين  برنامه ريزي  برگزاري سمينار 
همفكري با دكتر بني اسدي مسأله دستورنامه رابرت را به ياد مهندس هرمز رامينه رئيس هيأت مديره جامعه 
و حتي او را دعوت كند تا در نشست هاي چهارشنبه كادر دوستان خندان يا جلسات  برساند مشاور مهندسان
و بنياسدي دكتر كه داشتم اطمينان اين بر بنا كند. شركت پارلماني عرف همانديشي كادر ميان در يكشنبه
اين همه، دكتر با  داده اند.  انجام  رابرت  ترويج دستورنامه  براي  آن همايش كارهاي جالبي  آقاي حالج در 
بني اسدي در گزارش فعاليت هاي ترويجي خود گفت: كارهايي انجام داده ام. اما اجازه بدهيد بعد كه به نتيجه 

رسيد مطرح كنم. 
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و اهواز به سفرمان از گزارشي رسيد خندان آقاي به نوبت وقتي نداشت. خاصي حرف رزمخواه مهندس
تكميل در  نوبت من رسيد  وقتي  داد.  ارايه  آن شهر  در  رابرت  آموزش دستورنامه  كارگاه  برگزاري دومين 
و گفتم كه از برگزاركنندگان كارگاه اهواز رسمًا تقاضا كردم  كردم اشاره نكته چند به خندان آقاي گزارش
مي آيند خاطر نشان كنند كه دروغ نگفتن اعضاي انجمن در كارگاه در كه افرادي به باشند داشته خاطر به كه
و بدون بنويسد اتيكز كد خودش براي انجمن آن است قرار بعدًا چون است. اساسي شرط يك تأسيس دست

پايبندي به اصل مطلق راستگويي، كد اتيكز بي معنا خواهد شد.

نكته دوم اين بود كه به برگزاركنندگان كارگاه اهواز تأكيد كردم ما در استان خوزستان ديگر هيچ كارگاهي 
بايد در همان انجمن  بياموز  مي خواهد قواعد دستورنامه رابرت را  كه هركس نتيجه در كرد نخواهيم داير
و بعد كه اعضا انجمن در دست تأسيس قواعد را يادگرفتند بايد به ديگران هم آموزش بدهند. يابد حضور
و تأكيد دادم توضيح را رابرت دستورنامه آموزش جديد روشهاي رزمخواه مهندس و بنياسدي دكتر براي
و تالش براي تأسيس يك انجمن استاندارد جديد در چارچوب كارگاه ايجاد و توانمند افراد يافتن كه كردم
دستورنامه رابرت، بخش ديگري از مواد آموزشي ماست كه در همين انجمن هاي در دست تأسيس در تهران

و شهرستان ها آن را تمرين خواهيم كرد. 

رزم خواه التماس دعا داشت كه رأس  به ساعت روي ديوار نگاه كردم. پنج دقيقه به ساعت ده بود. مهندس
ساعت جلسه تمام شود تا به كارش برسد. آخرين نكته ايي كه مطرح كردم «قواعد نظم بهائيان» بود. جزوه ي 
و مهندس  بنياسدي دكتر به بودم گرفته پرينت بهائي آنالين كتابخانه از هشت صفحه اي را كه در سال ۲۰۰۷
و به صورت اجمال ماجراي آن را برايشان تعريف كردم: جواني به نام شوقي افندي در  دادم نشان رزمخواه
و در سال ۱۹۱۵ ميالدي در نخستين شماره نشريه اتحاديه دانشجويي دانشجويان دانشگاه سالگي ۱۶ سن
مي كند. بسيار خوب. معرفي را رابرت دستورنامه آن طي و مينويسد صفحه ۴ در آمريكايي بيروت مقالهاي
اما شوقي افندي كيست؟ مكث كردم. كنجكاوي دكتر بني اسدي به اوج رسيده بود: سرش را كمي به سمت 
لب هايش را جمع كرده بود. اين ها  و بود، كشيده باال را ابروهايش بود، كرده خم جلو طرف به و راست
مطلبي گوش به  دارد  اوج حواس جمعي  در  بني اسدي  دكتر  كه  است  واقعيت  اين  ترديد ناپذير  نشان هاي 
و در سال ۱۹۱۵ اين مقاله را در اين نشريه نوشته است، سالگي ۱۶ مي دهد. ادامه دادم: شوقي افندي كه در
پرداختم. خيلي سريع نكته اصلي  به شرح  و  نيست. اين مهم نكته اما ميشود. بهائيان جامعه رهبر بعدها
توضيح دادم كه من در جريان معرفي دستورنامه رابرت به خانم ستوده -كه وكيل بهائيان هم بوده است-
و خانم ستوده نيز ماجراي كارگاه هاي آموزشي دستورنامه رابرت  كردم معرفي او به را افندي شوقي نوشته
و يك مرد بهاتي ديگر، هفته دختر يك با همراه بهائي خانم آن و ب ميكند تعريف بهائي خانم يك براي را
كنيم. آنان اين سي.دي صحبت هم با قواعد اين آموزش روشهاي مورد در تا آمدند كادرها دفتر به گذشته
و ادامه دادم: اين سي.دي حاوي يك كتاب گرفتم اسدي بني دكتر روي به رو را سي.دي دادند. من به را
باشد؟ چه كتاب نام ميكنيد فكر پرسيدم: بعد است. نوشته افندي شوق همان را آنها كه است دوجلدي
كردهايم: قواعد ترجمه ما كه كتابي عنوان همين يعني نطم! قواعد دادم: توضيح تأكيد با ندانند. كه بود طبيعي
مي زنم اين كتاب حدس اما نكردهام باز را سي.دي اين هنوز من دادم: توضيح بعد كردم. مكث رابرت. نظم
مي شود كه دست كم مشخص ترتيب اين به باشد. رابرت كتاب اوليه ويرايشهاي از ترجمهاي يا اقتباس
مي زنم كه علت بقاي بهائيان هم حدس من و بودهاند آشنا كتاب اين با پيش سال بهائيان ايران از حدود ۱۰۰
آشنايي با همين قواعد بوده است. چون آنان بعد از آشنايي با همين قواعد است كه توانسته اند محافل بهايي 
مي رسد تنها سازمان ايراني است كه طبق قانون عرفي پارلمان  نظر به و بدهند سازمان نفره ۹ را در گروه هاي
و نه برعكس. بنا بر اين،  ميكند ايجاد را آن سر بدن، كه است سازماني تنها نتيجه، در و است شده تشكيل
هرچه رأس آن را زدند دوباره سر برآورد. چرا؟ در حاليكه سر هر سازمان ديگري را كه زدند جان داد. مكث
كردم تا اثر اين نكته ها را در چهره مخاطبانم ارزيابي كنم. حدس زدم بايد خيلي عميق باشد. با لحني كه سعي 
مي كردم اثرش در اوج باشد اظهار اميدواري كردم كه ايكاش سازمان هايي مثل نهضت آزادي هم خيلي زودتر 
مي زدم االن است كه دكتر بني اسدي دست به واكنشي فكر نشده حدس ميشدند. آشنا قواعد اين با اينها از
مي زنيد نام حدس حاال خوب، بسيار پرسيدم: تأكيد با و كردم تنگ او ذهن بر را عرصه بالفاصله زد. خواهد
كامل كتاب شوقي افندي چه باشد؟ ذهن دكتر بني اسدي در قالب اين سؤال افتاد. رو به مهندس رزم خواه
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داد: نمي دانم. به دكتر بني اسدي نگاه كردم پاسخش درست بود: البد قواعد را جوابم چهرهاش تغيير با كردم.
نظم محافل بهائيان. گفتم: درود بر شما. اسم اين كتاب «قواعد نظم بهائيان» است. بعد با لحن تلخي گفتم:
آيا بهائيان اين قواعد را خودشان ابداع كرده بودند؟ بديهي است كه نه. در اين صورت آيا كار آقاي شوقي 
داشته است اين قواعد را اين طور به نفع يك فرقه ديني  حق آيا است؟ بوده اخالقي نامگذاري اين در افندي
گرفته بود. اوج خشمم سازد؟ محروم مهر به سر گنج اين از را ايران مردم ساير ترتيب اين به و كند مصادره
و قبل از كوبيدن چكش ختم جلسه با لحني مؤثر اظهار اميدوراي كردم كردم افندي شوقي نثار نامناسبي جمله
و تمام سازمان هاي انتخابي هرچه سريع تر اين مذهبي و ملي گروههاي و آزادي نهضت مثل سازمانهايي كه
و در سراسر كشور بسط بدهند. با اينكه چكش ختم جلسه را زدم اما به دكتر بني اسدي كنند دروني را قواعد
و ما ياد نمي گيريم. براي انتقال اين قواعد به درون گذشته ما سن از نگوييد اينقدر دكتر، آقاي كردم: تأكيد هم

نهضت هيچكس با صالحيت تر از شخص شما نيست.

چشم اندازي براي جنبش  كادرها
و رزم خواه، تا آمدن مدير نشر اختران يك ساعتي وقت داشتيم. در اين فاصله سعي  بنياسدي رفتن از بعد
كشمكش ها با دكتر بني اسدي را براي آقاي خندان كه تازه به اين گروه ملحق شده است توضيح كردم سابقه

و تمرين اين قواعد در كارگاه هاي ديگر آشناست درك  تدريس روش با كه خندان آقاي داشتم توقع بدهم.
مي كرد كه از نظر من، بررسي بند بند آئين نامه ي انجمن هاي در دست تأسيس، در واقع يك روش آموزش
آئين نامه است كه تمام قواعد مربوط و من در جريان تصويب هر ماده از مواد است رابرت دستورنامه قواعد
مي كنيم. توقع داشتم فردي هم تمرين عمل در را قواعد همان حال عين در و ميدهم درس را ماده همان به
مي داد كه: جناب آقاي دكتر، قرار است هر آئين نامه اي كه از سوي توضيح بنياسدي دكتر به خندان آقاي مثل
مي كند اين يا فرق چه صورت اين در بگيرد. قرار بررسي مورد بند به بند شود ارايه مجمع اين به كسي هر
مي دانست كه حتي در جريان خندان آقاي داشتم توقع عالوه، به بدهيم. قرار كار دستور در را آئيننامه آن
بررسي مواد هر آئين نامه اي، هر عضو هر مجمعي حق دارد يك آئين نامه يا قطعنامه ديگر به عنوان جايگزين
مطرح كند كه اگر رأي بياورد، جايگزين آئين نامه در دست بررسي خواهد شد. به خاطر همين توقعات بود 
كارگاه را به خوبي  بتوانيم تا باشد كمكم عبدالحسيني آقاي مثل كه داشتم توقع خندان آقاي از كم دست كه
و همين نميرسيد نتيجه به نيز خندان آقاي براي معاني اين توضيح براي من تالش ظاهرًا اما كنيم. اداره
- صدايم را باال ببرم. آنقدر كه آقاي خندان نگران شد بد بسيار عادت يك طبق - ميشد سبب كه بود مسأله

و كوشيد تا آرامم كند.

و صدايم باال  ميشوم عصباني كه مواردي از بسياري در كنم. تقسيم دسته دو به را عصبانيتهايم بتوانم شايد
مي كنم هنوز بخش ديگري از ذهنم مثل آتش نشان در گوشه اي دست به شيلنگ ايستاده است فكر ميرود،
و شعلهي نيست خبري آتشنشان از ميزنم پا و دست هرچه نيز گاهي بدهد. پيش» به «آب، فرمان: كسي تا
مي كشد. اطمينان داشتم عصبانيتم از آقاي خندان از نوع اول است. در آتش به را آدم نيستي و هستي خشم
باشم، آرام شدم. شايد هم فرمان «آب، به پيش» را همان جمله اش آرام خواست من از خندان آقاي وقتي نتيجه
صادر كرد كه گفت: بايد اجازه بدهيد طبق تشخيص خودم رأي بدهم. به محض شنيدن اين جمله از خودم
و متوجه شدم بعد از اين همه سال ادعاي ترويج قواعد رابرت، هنوز سلول سلول اين ذهن  كشيدم خجالت
لعنتي پر از اطالعات استبدادي است. خوشبختانه، موضوع بعدي نشان داد كه ما در مورد چشم انداز جنبش

كادرها تفاهم كامل داريم. 

پروفشنگرايي چشم انداز جنبش كادرها
اطمينان دارم آشنايي من با اينترنت چند روز بعد از آن بود كه با دكتر رضا منصوري در مورد عوامل موفقيت 
انجمن فيزيك ايران در دانشكده فيزيك دانشكده صنعتي شريف گفتگو كردم. اين گفتگو در نشريه «دارو 
و درمان» شماره پنج، كه در ارديبهشت ماه ۱۳۸۰ منتشر شده، به چاپ رسيده است. به خاطر دارم كه دكتر 
مي گرفت تا كار به را خود سعي تمام صحبت ضمن ميكرد، گفتگو من با كامپيوتر ميز يك كنار كه منصوري
من حتمًا به اينترنت عالقمند بشوم: از سايت اين دانشگاه معتبر جهاني به سايتي ديگر، از سايت اين كتابخانه
و يك قضاوت كه فراموش نشدني است: از وقتي دانشجويان ما با اينترنت آشنا  ديگر. كتابخانهاي به بزرگ
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شده اند كيفيت مقاالت آنان به صورت جهشي ارتقا يافته است. بعد از برگشت به دفتر بود كه به مدير داخلي
مؤسسه كه يكي از بهترين كارمندان مؤسسه بود، گفتم: اگر تا چند روز آينده اينترنت در اين دفتر نباشد، ديگر 
پا هم به اينجا نخواهم گذاشت. دو سه روز بعد بود كه در كمال ناباوري خودم را در محبوب ترين نقاط جهان 
را هرگز تصور هم نمي كردم.  آنها در خود حضور نيز خيال عالم در حتي كه كتابخانههايي بزرگترين يافتم:
و درمان» در مقايسه با چهار شماره قبلي به شكل جهشي ارتقا يافت. اين ارتقا «دارو شماره پنجمين كيفيت و
مي توان از عنوان گزارش اصلي آن شماره نشريه نيز دريافت: حرفه اي گرايي؛ تئوري جنبش انجمن هاي را
و دلم بودم ساخته «پروفشناليسم» اصطالح براي روزها آن كه بود معادلي «حرفهايگرايي» پزشكي! جامعه

مي خواست به اين ترتيب، به مخاطبم بگويم كه او با مفهومي متفاوت با «حرفه اي» مواجه است.

وقتي هم  هنوز  ماست.  سازمان  بنياد  گرايي  عنوان: حرفه اي  اين  با  نوشتم  مقاله اي  نشريه  همان شماره  در 
قسمت هاي اوليه آن مقاله را مي خوانم تعجب مي كنم: 

شواهد بسياري حكايت از آن دارد كه انجمن هاي جامعه پزشكي به مرور وارد مرحله نويني از فعاليت هاي 
و البته، شواهد فراواني نيز حاكي از آن است كه تا رسيدن اين ساختارهاي مدرن  ميشوند؛ خود حرفهاي

به جايگاه حرفه اي خود، به چند دهه تالش و تمرين مستمر نياز است.

مي توان وارد كرد، «حرفه اي  را پزشكي درمان و تشخيص ابزارهاي و روشها مدرنترين كه حالي در
گرايي» اما، محصولي وارداتي نيست.

هم  و  است پزشكان اجتماعي عمل محصول هم است: ديالكتيكي فرايندي خود گرايي» «حرفهاي
پيش شرط عمل اجتماعي آنان.

و از اين طريق به منافع كل ملت  پزشكي جامعه كل منافع به كه است حرفهاي هنگامي فقط پزشك يك
و از اين طريق خود اعضاي تكتك منافع به كه است حرفهاي هنگامي فقط نيز پزشكي جامعه ميانديشد

به منافع كل ملت بيانديشد. به اين ترتيب، آيا فاصله ما با «حرفه اي گرايي» هنوز بسيار بعيد نيست؟
پيش  از  بيش  پزشكان،  از  فزاينده اي  اما  كم  درصد  است:  فراوان  اميدواركننده  نشان هاي  همه،  اين  با 
و هرچند سياست  ميكوشند نو ساختارهاي خلق در درمييابند. را اجتماعي حرفهاي فعاليت ضرورت
مي دانند، اما به عنوان يك پزشك، با سياست به عنوان مشاركت در تداول قدرت مدني فضليت يك را
يك و در بخشند ارتقاء را خود همبستگي «حرفهايگرايي» چارچوب در تا ميكوشند و ميكنند مرزبندي

كالم حرفه اي عمل كنند.
زمينه ها خالي از فايده نباشد. از همين  در چنين فضايي است كه اي بسا مرور تجربه هاي ديگران در اين
به  استخراج شده،  آمريكا»  پزشكي  «انجمن  بيكران  ظاهرًا  اينترنتي  سايت  از  كه  سند  ترجمه چند  رو، 

پيوست ارايه مي شود. 

و درمان»، ترجمه ي «اصول اخالق پزشكي» اين انجمن، كه  «دارو پنج شماره نشريه از بخش همين ادامه در
آن زمان ۷ اصل بود، به چاپ رسيده است. ترجمه بيانيه رئيس وقت انجمن پزشكي آمريكا نيز با عنوان «پيام
ما همان است كه بود: سالمتي ملت»، در صفحه ي ديگري از اين بخش نشريه به چاپ رسيده است. ترجمه 
۴۵ شماره ديگر  كامًال برايم جديد بود: پرفشناليسم. تمام كه شوم دنيايي وارد من تا بود كافي سند سه همين
و همه جانبه براي درك بهتر ابعاد پيگير و مستمر بود تالشي شد، منتشر من سردبيري با كه درمان و دارو

پروفشناليسم و ترويج آن در ميان پزشكان ايراني.

و درمان» را كه در ارديبهشت ۱۳۸۵  «دارو شماره پنجاهمين سرمقاله كه هنگامي يعني بعد، سال پنج درست
مي بندم. يك سال قبل از آن احمدي نژاد را نشريه شماره آخرين دارم كه داشتم اطمينان مينوشتم، شد، منتشر
و تقريبًا تمام مديران مجموعه ي شركت هاي داروسازي كه در هولدينگ تأمين جمع بود شده جمهور رئيس
و دكتر شد هم همينطور مياندازد. دريا به را داروسازي» كشتي «ناخداي وي كه داشتند اطميان ميشدند
محمود نجفي عرب، كه همراه با دكتر فاضل بيانيه اي مطبوعاتي در دفاع از هاشمي رفسنجاني در صفحه اول
و تالش هاي بيش از يك دهه ي ناخدا در شراع كشيدن  شد بركنار كار از بودند، كرده منتشر روزنامه يك
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و ناپديد شد. همراه با غرق آن كشتي، مهم ترين تريبون گفتمان غرق داروسازي جهاني صنعت اقيانوس در
و درمان» به همين موضوع پرداخه «دارو شماره پنجاهمين سرمقاله از دوم بند شد. خاموش نيز «پروفشناليسم»

است و جا دارد كه عينًا نقل كنم:

و درمان» در يك عبارت  «دارو انتشار از دوره اين كاران در دست ساله شش تالشهاي باشد قرار اگر
اما «انكشاف مداوم حرفه اي گرايي پزشكي».  بود:  خالصه شود، آن عبارت عنوان همين نوشته خواهد 
و درمان» تا چه حد در انكشاف حرفه اي گرايي پزشكي در ايران  «دارو و چيست؟ عبارت اين از منظور
و گروه مردم منافع با ارتباطي چه پزشكي گرايي حرفهاي انكشاف مهمتر، همه از و است؟ بوده مؤثر
مي پردازد. پرسشها همين به اجماًال باشد، دست اين از نوشته آخرين شايد كه نوشته، اين دارد؟ پزشكي

و توسعه گفتمان «حرفه اي گرايي پزشكي» در انكشاف تاريخچه درمان»، و «دارو شماره آخرين سرمقاله در
طول مدت انتشار پنجاه شماره «دارو و درمان» طي چهار مرحله متمايز تبيين شده است:

مي شدند كه وظيفه  تصوير مدني جامعه سازمانهاي از بخشي عنوان به پزشكي، انجمنهاي اول، مرحله در
اصلي آنان پاسخگو ساختن دولت بود.

مي شود، انجمن هاي پزشكي  آغاز نشريه شماره پنجمين از و اينترنت از استفاده با همزمان كه دوم، مرحله در
معرفي و  شناسايي پروفشنال سازمانهاي و انجمنها عنوان به كه مدني، جامعه سازمانهاي عنوان به نه
مي يابد. ادامه است، شده منتشر درمان» كه در سال ۱۳۸۱ و «دارو يكم و بيست شماره تا مرحله اين ميشوند.
و شعار وي از جامعه مدني به جامعه مدينه اي ميشود تشكيل خاتمي آقاي دوم دولت آن، از قبل سال يك
و داروي وزير بهداشت، غذا معاون خاتمي آقاي اول دولت در كه نشريه وقت مديرمسؤل ميكند. تغيير
و به عنوان مديرمسؤل نشريه با پرداختن به انجمن ها به ميشود بركنار كار از بود، پزشكي آموزش و درمان
مي پردازد. تالش سردبير براي يافتن ممري براي فرار از اين تله منجر به كشف معناي تازه اي براي مخالفت

حرفه اي گرايي مي شود.

مي شود كه  آغاز يكم و بيست شماره درمان» و «دارو انتشار با پزشكي گرايي حرفهاي انكشاف سوم مرحله
بود: «بازخواني مفهوم حرفهاي گرايي». تازه در اين مرحله است كه سردبير نشريه اين آن اصلي گزارش عنوان
مي كند تا با رويكرد جديدي كمك آشنايي همين و ميشود آشنا «پروفشناليزم» اصطالح متعالي بسيار معاني با
مي شود كه مديرمسؤل نشريه هم با انتشار مطالب سبب جديد رويكرد همين و بپردازد پزشكي انجمنهاي به
و تربيت، چهار قانون دين، طب، جديد، رويكرد اين اساس بر كند. موافقت پزشكي انجمنهاي به مربوط
درمان» در مورد اين مرحله از انكشاف و «دارو شماره آخرين سرمقاله از بخشي در هستند. باستاني پروفشن
مي كنند اعضاي آنان بر اساس روش هاي اعالم كه هستند گروههايي «پروفشنها است: آمده گرايي حرفهاي
و انجمن هر عضوي را كه طبق اين روش ها عمل نكند تنبيه خواهد گروه آن و كرد خواهند عمل مشخصي
از همين رو، كنند.  اعتماد  به طور يك جانبه  پروفشن ها  اعضاي  به  كه  ناگزيرند  پروفشن ها  كرد. مشتريان 
اعضاي پروفشن ها نيز بايد تمام سعي خود را به كارگيرند تا هيچ عضوي از پروفشن از اين اعتماد مردم 

سوءاستفاده نكند. ضرورت تدوين كد اتيكز نيز از ماهيت پروفشن ناشي مي شود.» 

و بررسي اصالح قانون سازمان نظام  نقد حاصل پزشكي گرايي حرفهاي مداوم انكشاف از مرحله چهارمين
پزشكي است كه در مجلس ششم به تصويب رسيد. اصالح طلباني كه اكثريت مجلس ششم را در اختيار
مي كردند تا اقتدار سازمان نظام پزشكي را به مثابه يكي از قديمي ترين  تالش تمام نيت حسن با بودند، گرفته
قوي ترين سازمان هاي جامعه مدني تحكيم كنند. خالصه آنكه آنان، سازمان نظام پزشكي را با يك اتحاديه و
و حتي تحت تأثير ساختار انجمن پزشكي آمريكا، كه يك اتحاديه پروفشنال گرفتند اشتباه پزشكي صنفي
و اتحاديه اي بدهند. در حاليكه اگر بنا بر مقايسه انجمني ساختار نيز پزشكي نظام سازمان به تا كوشيدند است،
يك باشد، كاركرد سازمان نظام پزشكي بيشتر شبيه بوردهاي پزشكي در اياالت متحده است كه به عنوان

سازمان حاكميتي و نه يك سازمان دولتي، بايد در خدمت منافع بيماران باشد و نه پزشكان. 
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آخرين بند از «انكشاف مداوم حرفه اي گرايي پزشكي» دستاورد شش سال تالش دست در كاران انتشار اين
درمان»  را اين طور خالصه كرده است:  و «دارو از مرحله

تمام  فقدان اخالق حرفه اي در  و  حرفه، هر اتيكز كد به پايبندي حرفهايگرايي بنيان كه بپذيريم اگر
حرفه ها يكي از بنيادين ترين عوامل مشكالت است، كه هست، در آن صورت تالش صبورانه شش ساله
مي ارزد.  زحمتش به گفت مسرت با ميتوان كه شده منجر نتايجي به اتيكز كد تدوين ضرورت تبيين براي

و درمان»، تالش هاي قابل مشاهده در سطح جامعه «دارو روز آن سردبير نگاه در است؟ بوده چه نتايج اين
براي تبين كد اتيكز سازمان هاي مختلف يكي از آن نشانه هاست. به عنوان يك نمونه، مؤسسه اخالق پزشكي
و معتبر مواجه  نظر صاحب اشخاص توجه قابل استقبال با داشت، نقش آن تأسيس در نيز نويسنده كه ايرانيان،
شد. همين مؤسسه بود كه در شهريور سال ۱۳۸۶ پيشنهاد تشكيل «شوراي ايراني ترويج اخالق پروفشنال»
و بيانيه اي تحليلي با عنوان «باز آفريني پروفشن ها از شبه پروفشن هاي دولتي» را در معرض نقد  كرد مطرح را
اعضاي پروفشن هاي مختلف قرار داد. اين بيانيه در مراسم گرامي داشت سالروز تأسيس ماپا در اول خرداد
و بررسي  تحليل مورد و شد توزيع يافتند، حضور آن در مختلف پروفشنهاي از نمايندگاني كه ماه ۱۳۸۶،

قرار گرفت. 

كشف تاريخي «دستورنامه رابرت» 
آن ها بر اساس روش مشخصي  اعضاي ميكنند اعالم كه هستند «گروههايي» پروفشنها گفتم، كه همانطور
و آن گروه يا انجمن هر عضوي را كه طبق اين روش ها عمل نكند تنبيه خواهد كرد. به اين كرد خواهند عمل
مي شود كه پيش شرط پروفش، گروه يا انجمني است كه اعضاي آن بتوانند كد اتيكز خود را مشخص ترتيب،
و در نهايت از انجمن اخراج محاكمه كرد، نقض را اتيكز كد اين كه را عضوي هر و كنند تصويب و تدوين
كنند. آيا انجمن هايي كه در چارچوب قواعد عرفي قانون پارلمان، كه روايتي از آن در كتاب دستورنامه رابرت
بود؟ پاسخ، بدون كمترين ترديدي منفي است. اما فقط  خواهند كاري چنين به قادر باشند، نگرفته شكل آمده،
و تعميق فرايند هاي جهاني شدن اين امكان را در اختيار نويسنده قرار داد كه در جريان جستجوهاي بسط
و حاال بعد از ذكر شود. آشنا رابرت دستورنامه با ايراني انجمنهاي امالمصائب به پيبردن براي خود طوالني
مي تواند چشم انداز ساخت انجمن ها بر اساس دستورنامه رابرت را در يك عبارت صورتبندي كند: مقدمه اين

ارتقاي مداوم پروفشنگرايي در تمام پروفشن ها.

وقتي اين نكات را براي آقاي خندان تشريح كردم، به او گفتم: به اين ترتيب هدف جنبش كادرها سياسي 
نيست، بلكه هدفش ارتقاي مداوم پروفشنگرايي در تمام پروفشن هاست. مكث كردم تا فرصت ثبت اين جمله 
و هيچ  بله. گفت: قاطعيت با موافقي؟ هدفي چنين با آيا پرسيدم: او از بعد بيابد. خود ذهن در را تاريخي

«بله»اي اين همه مسرت انگيز نبوده است.

كل كل بوديم كه آقاي سعيد اردهالي غرق عرق وارد دفتر شد. گفتگوي ما با وي نيز حدود دو  مشغول ما
و نيز بحث در رابرت دستورنامه كتاب سازي آماده براي تدارك نيز گفتگوها موضوع كشيد. طول ساعتي
و مهمي مطرح شد. اما جالب نكات نيز گفتگوها اين در بود. روزنوشتها اين انتشار نحوهي و امكان مورد

ثبت آن بماند براي وقتي ديگر.
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سه شنبه ۳ تير ۱۳۹۳

مقايسه اصالح طلبان و اقتدارگرايان؟
ديروز وقتي براي معرفي قواعد قانون پارلمان به اعضاي شوراي عالي مشاوران ستاد اجرايي شوراياري هاي 
شوراي اسالمي شهر تهران وارد ساختمان پنج طبقه اين ستاد شدم كه درست بعد از رياست سردار طاليي 
بر كميسيون شوراياري ها تدارك ديده شد، ياد ساختمان سابق اين ستاد در پارك شهر در زمان رياست آقاي 
و به هم چسبيده  كوچك بسيار سالن و اتاق چند با طبقه يك ساختماني افتادم: كميسيون آن بر مسجدجامعي
كه قبل از انقالب دبيرخانه شوراي شهر تهران بوده است. اعضاي شوراي شهر قبل از اسالمي شدن تهران در
و خوب به خاطر دارم گاهي كه براي رفتن به  ميدادند جلسه تشكيل ساختمان همان كنار شكل دايره سالن
مي شدم، از پنجره هاي همان سالن دايره اي پارك وارد شمالي در از شهر- پارك عمومي كتابخانه - كارم محل
و مسجدجامعي با طاليي سردار مقايسه بودند. مذاكره مشغول كه ميديدم را شهر شوراي اعضاي شكل
تأثيري كه اين دو نفر بر ترويج قواعد بازي دموكراسي در ايران گذاشته اند يا خواهند گذاشت، مدت هاست
كه به يكي از دغدغه هاي ذهني من بدل شده است. مطمئن بودم كوچكترين رفتار من در جريان معرفي اين 
قواعد به اعضاي شوراي عالي مشاوران ستاد اجرايي شوراياري ها سرانجام به گوش سردار طاليي خواهد 
مي تواند اقيانوسي از امكانات براي آموزش اين قواعد به شهروندان تهراني  من مورد در او قضاوت و رسيد
است، به رغم تصميم رئيس شوراي عالي مشاوران، حتي رياست ممكن عكس، بر يا بگذارد، ما اختيار در
مي پرسم: واقعًا اين طور است يا داري خودم از شود. منتفي سردار اشاره يك با نيز شورا اين بر من آموزشي

درام قصه را زياد مي كني؟

اواخر سال ۱۳۹۱ كه آقاي علي اكبر عبدالحسيني دبير وقت ستاد اجرايي شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر 
عرفي پارلمان  قانون نشستي طي تا خواست من از و گرفت تماس من با مسجدجامعي آقاي توصيه به تهران
و من براي نخستين بار او را در اتاقي در انتهاي داد را محقر ساختمان همان نشاني كنم، معرفي وي به را
و منزلتش از يك اتاق نگهباني هم نازل تر بود. با اين همه، اين شأن كه كردم مالقات قديمي ساختمان همان
آقاي عبدالحسيني بود كه كارشناسان وقت ستاد اجرايي را تشويق كرد تا در كارگاهي كه به منظور آموزش
و حضور  بود كشور سطح در كارگاه دومين كارگاه، آن كنند. شركت داديم تشكيل رابرت دستورنامه قواعد
و تشويق تحسين برانگيز آقاي عبدالحسيني سبب شد تا من در جريان نظارت تحت اجرايي ستاد كارشناسان
و تمرين اين قواعد به مرور تجربه هايي كسب كنم كه در كاگاه هاي ديگر به كمكم آمدند. يكي ديگر تدريس
و پيش خريد اختران نشر مدير اردهالي سعيد آقاي با قرارداد انعقاد عبدالحسيني آقاي تاريخي اقدامهاي از
به شوراياري هاي سيصد آن ها  اهداي براي رابرت دستورنامه خالصه و اصلي كتاب از نسخه صد چهار
و كارشناسان وقت ستاد اجرايي، هرگاه امكانات در مديران همه، اين با بود. تهران محله چهار و هفتاد و
مي كردند مقايسه نهاد مردم سازمانهاي به سازماندهي اجرايي ستاد اختيار در امكانات با را خودشان اختيار
مي كند اين حكم انصاف البته، ميرفت. هوا به نهادشان از آه بود، طاليي سردار رياست تحت زمان آن كه
و كاركنان آن روز كارشناسان محدوديتها، همه آن رغم به دريافتم، من كه آنجا تا كنم، يادآوري را نكته
و فاقد حداقل امكانات را به كار در ساختمان مجلل شوراي اسالمي محقر محل آن در زندگي اجرايي، ستاد
شهر تهران، كه تحت رياست آقاي چمران دوم قواعد شريعت اسالمي در آن با جديت تمام حاكم شده بود،

ترجيح مي دادند. 

و هيچ اطالعي هم از امكانات  نرفتهام تهران شهر شوراي نهاد مردم سازمانهاي اجرايي ستاد به هيچگاه من
و هيچ گاه ذهنم اين دو ستاد را مقايسه نكرده است، اما هميشه از آقاي عبدالحسيني خواهش ندارم، ستاد آن
مي رود ضرورت ترويج قواعد دستورنامه رابرت در ميان سازمان هاي مردم نهاد ستاد آن به هرگاه ميكردم
و ستاد اجرايي سازمان هاي مردم نهاد نيز تشريح كند. آن زمان، سردار هماهنگي كميسيون مسؤالن براي را
آقاي حاليكه  در  بود  نهاد  مردم  سازمان هاي  ستاد  هماهنگي  كميسيون  مسؤل  و  شهر شوراي عضو طاليي
مسجدجامعي مسؤليت كميسيون هماهنگي ستاد شوراياري ها را بر عهده داشت. تصويري كه آن روزها از
مي شد حاكي از آن بود كه بر خالف آقاي مسجدجامعي كه چهره اي فرهنگي  ترسيم من براي طاليي سردار
مي تواند امكانات وسيعي براي سازمان هاي تحت هرچند و است مقتدر و نظامي چهرهاي طاليي سردار است،
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مديريت خود تأمين كند، اما هرگز از اين قواعد استقبال نخواهد كرد، به خصوص اگر متوجه شود كه اين
و تكامل داده اند. در مورد  كرده مكتوب را آن آمريكاييها و شده پرداخته و ساخته انگليس پارلمان در قواعد
سخت تر بود: از نظر چمران دوم (به روايت ديگران) دانش بشر يا در قرآن آمده هم اين چمران دوم، داوري از

و اگر چيز ارزشمندي باشد  نيست، آن كسب به نيازي و است ارزش فاقد پس باشد نيامده اگر است. نيامده يا
و به خصوص از دشمنان قرآن نيست. بيگانگان از آن آموختن به نيازي هم باز و است آمده قرآن در حتمًا
تقريبًا همه ما، يعني تمام كساني كه در دومين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت در ستاد اجرايي شوراياري ها
مي زديم با حذف اصطالح طلبان از شوراي شهر تهران بايد دكانمان را براي هميشه  حدس ميكرديم، شركت
تخته كنيم. آقاي عبدالحسيني براي مواجه با اثرات نامطلوب همين رويداد محتمل بود كه به رغم فقدان منابع
بن هاي كتاب، قسط اول قرارداد پيش خريد كتاب را قبل از  تخفيف از ناشي درآمد طريق از و اختيار در مالي
انتخابات دوره چهارم شوراي شهر به آقاي اردهالي پرداخت كرد. كافي بود آقاي مسجدجامعي هم مثل دكتر
پرونده دستورنامه رابرت در  صورت آن در كه بود اين ما تحليل ميشد. صالحيت رد ابتكار خانم و نجفي

شوراي شهر تهران هم براي هميشه بسته خواهد شد.

اما بعد از آنكه  نشد، صالحيت رد مسجدجامعي آقاي كه بود اين كادرها جنبش براي خوششانسي يك
رئيس عنوان  به  را  او  و سردار طاليي جاي  شد انتخاب تهران شهر اسالمي شوراي رئيس عنوان به وي
مي كرديم هم پيشبيني آنچه از وضعيت كرديم احساس گرفت، تهران شوراياريهاي هماهنگي كميسون
با تا حدودي  تمام كارشناساني كه در كارگاه آموزشي  از ستاد اجرايي رفت،  آقاي عبدالحسيني  بدتر شد: 
قواعد دستورنامه رابرت آشنا شده بودند جذب بدنه ي اداري شوراي شهر شدند كه، به خاطر افزايش تعداد 
و يك نفر، به سرعت در حال توسعه بود. به اين ترتيب، پرونده آموزش  سي به نفر پانزده از شورا اعضاي
و با وضعيتي كه در خود شورا حاكم شد، بستيم را تهران شهر شوراياريهاي اعضاي به دستورنامه قواعد
كم ترين الطفاتي به اين قواعد نشان دهند نداشتيم. با اين همه، وجود شورا اعضاي اينكه به هم اميدي هيچ
و بذري كه از طريق برگزاري كارگاه در جان چند تهران، شهر اسالمي شوراي در عبدالحسيني مثل شخصي
مي ساخت كه دير يا زود آوازه اين قواعد در اميدوار را من بود، شده كاشته شهر شوراي كارشناسان از نفر
و عبدالحسيني آقاي مدبرانه تالشهاي با خصوص به و گذشته ماه چند طي ميشود. انداز طنين نيز شورا اين
تشكيل انجمن پارلمانتارين هاي شوراي شهر تهران، سرانجام قرار شد تا من به جاي آقاي دكتر الهيان جلسات
مي بايست  ديروز البته، كنم. اداره شورا اعضاي تمام به قواعد اين آموزش هدف با را مشاوران عالي شوراي
و اگر اعضاي شورا با پيشنهاد آقاي دكتر الهيان موافقت كردند، ميكردم معرفي شورا اعضاي به را قواعد اين

كار اصلي از هفته آينده شروع خواهد شد. اين قواعد را چطور بايد معرفي مي كردم؟

تكامل روش معرفي
و پاركينگ بود. رو به روي ورودي ساختمان تعداد  حياط شوراياريها ستاد جديد ساختمان همكف طبقه
و ماشين هاي اداري جديد براي تجهيز اثاثه انواع حتمًا بود. شده چيده هم روي نشده باز كارتونهاي زيادي
آن ها بود. اما ساعت هفت صبح هيچكس را در ساختمان پيدا نمي كردم. هنوز تابلوهاي راهنما در در ستاد
و دكمه طبقه پنج را شدم آسانسور وارد كنم. مراجعه طبقه كدام به بايد نميدانستم بود. نشده نصب طبقات
فشار دادم. در آپارتمان طبقه پنجم بسته بود. به طبقه چهار برگشتم. فقط يك نفر در ساختمان حضور داشت
كه من را به طبقه اول راهنمايي كرد. وارد آپارتمان طبقه اول شدم. داخل يك سالن دراز ميز كنفرانسي گذاشته 
مي توانستند دور آن بنشينند، اما در انتهاي ميز كنفرانس چند نفري نشسته  نفر ۵۰ تا ۴۰ بودند كه دست كم
و  عبدالحسيني از دوندانم چشم هرچه اما شناختم را عليپور آقاي و الهيان دكتر كردم. سالم آنان به بودند.
و پا قرص دستورنامه رابرت هستند، خبري نبود. دلواپس شدم. اين آقاي پر طرفداران از كه اعرابي دكتر
عبدالحسيني بود كه دوشنبه گذشته دكتر الهيان را تشويق كرد تا اين هفته دستورنامه رابرت را به شورا معرفي

كنم. پس جرا در اين جلسه حاضر نشده است؟ 

و غير از آقاي عليپور كه پيراهن سورمه اي پوشيده بود،  داشتند ريش ته يا ريش تمامشان كه شورا اعضاي
و شلوار به تن داشتند، بلند شدند. چيزي كه در همان نگاه اول خيلي زننده به نظرم رسيد اين بود كت همه
كه جلوي هر كدامشان يك سطل پالستيكي قرار داشت كه مشغول خوردن محتواي آن بودند. تصميم گرفتم
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و روي بمانم كه شد سبب الهيان دكتر اصرار اما برگردم. صبحانه صرف از بعد و كنم ترك را شورا صحن
و متوجه شدم آقاي عليپور جديد است كه بود ريخته سرش موهاي كه مردي كنار خالي چرخدار صندلي
سردار طاليي بعد از بركناري آقاي عبدالحسيني او را به عنوان دبير ستاد اجرايي معرفي كرده است، مستقر
و  دوم، عليپور گفتم: ميدادم دست جديد عليپور به وقتي بود. نشسته كنفرانس ميز طرف آن قديم عليپور شدم.
پرسيدم: عليپور اول؟ دبير جديد ستاد با اين سؤال كمي مضطرب او از و دادم نشانش را مقابل عليپور دست با
ميدادم. خودم به منفي نمره يك بايد نداشت. جمع، اين ميان در هم آن را، برخوردي چنين انتطار شايد شد.

و مار شدن كارشناسان سابق ستاد اجرايي شوراياري ها، عليپور اول اطمينان داشت تار و طاليي سردار آمدن با
كه سردار طاليي حكم دبيري ستاد را به نام او خواهد زد. جناب سردار حكم دبيري را به نام عليپور زد اما

خيلي زود معلوم شد منظور او عليپور ديگري است كه حاال كنارش نشسته ام. 

هنوز مشغول تنظيم خودم روي صندلي چرخدار بودم كه آبدارچي ستاد يك سطل پالستيكي سفيد رنگ هم 
پرسيدم: چيست؟ بدون اينكه صدايي از دهانش خارج كند، گفت: حليم. ته سطل پالستيكي  آورد. من براي
سفيد رنگ به ارتقاع دو بند انگشست حليم ريخته شده بود. المروت ها حليم را در يك كاسه كوچك آبرومند
بودند. صبحانه خورده بودم، اما اگر صبحانه هم نخورده بودم ممكن نبود قبول كنم كه در صحن  نريخته هم
واقعًا صبحانه خورده ايد؟ پرسيد: من از آرام صدايي با دوم عليپور بخورم. حليم پالستيكي سطل در و شورا
بي درنگ به خودم يك نمره ي منفي ديگر دادم: پسر، و خوردهام. واقعًا بگويم. دروغ نيست قرار دادم: جواب

است؟ دادن جواب جور چه اين

و اوضاع به حالت قبلي برگشت، كرد معرفي را من مشاوران عالي شوراي رئيس الهيان دكتر آنكه از بعد
مي شد مربوط مجمعي به يا همايش به سمينار، به قصهها سرگرفت. از ميكرد تعريف داشت كه را قصههايش
و ظاهرًا مهماناني از شوراهاي اسالمي شهرهاي بود شده برگزار رشت در اخير روزهاي يا هفتهها طي كه
و چه تعداد بالش را از هتل پتو تعداد چه مهمانان كه بود اين از صحبت اما داشتند، شركت آن در مختلف
مي كرد اهميت سعي و داشت بور ريش و بود نشسته الهيان دكتر كنار كه كسي كردهاند! سرقت مهمانخانه يا
و يك بالش در كشوري كه مقياس دزدي از اموال پتو يك سرقت انگار كه لحني با دهد جلوه كم را ماجرا
دولتي در آن ميلياردي است اهميتي نبايد داشته باشد، توضيح داد سه هزار پتو داده شده بود كه چهار صد
مي زنم رقم هايي كه عضو ريش  حدس اما نيستم مطمئن آمارها اين درست نقل مورد در شد. كم آنها از پتو
و پائين دست عليپور اول نشسته كنفرانس ميز مقابل طرف كه ديگري مرد بود. حدود همين در داد ارايه بور
بود يك ميان پرده اجرا كرد تا شكل سرقت خانم ها را نشان دهد: دو دستش را طوري از بدنش جدا ساخت
و در همان حال هر يك از دست هايش گوشه  است كرده پنهان بالش يك بغلهايش از يك هر زير انگار كه
و هم چادر فرضي اي دارد نگه محكم گلويش زير را چادر گره بتواند هم كه است گرفته طوري را پتو يك
و دو بالش را استتار كند. بعد، در همين پتو دو يعني سرقتي، اموال كل بتواند است انداخته سرش روي كه
و اطوار ناز با چله، و چاق چادري زن يك مثل دارد انگار كه ميداد تكان تكان طوري را تنهاش باال حالت
زدند: واه خنده زير مشاوران عالي شوراي اعضاي كل كه گفت چيزي زنانه لحن با بعد ميرود. راه زنانه
مادر، بالش هاش خيلي از پتوهاش مرغوب تراند. بعد نام برند نوعي بالش را تلفظ كرد كه به غير از من، بقيه
و كر كر خنديدند. آيا اين بانوان واقعًا اعضاي  شدند آن متوجه مشاوران عالي شوراي صحن در حاضران
شوراهاي اسالمي شهرهايي بوده اند كه به سمينار رشت دعوت شده بودند؟ مغزم خيال خودش را راحت
مي گيرد. خالص! در غير اين صورت بايد در اين جمهوري دروغگويي  ناديده را اخباري چنين است: كرده

روزي هزار مرتبه مثل نارنجك ضامن كشيده منفجر مي شد.

مي كشيد، هر از گاهي يكي ديگر از اعضاي  ته بشقابها داخل بربريهاي نان و سطلها ته حليم حاليكه در
و ميآورد برايش سطل يك بالفاصله نيز آبدارچي جوان همان و ميشد صحن وارد مشاوران عالي شوراي
مي گذاشت. وقتي اين مراسم افتتاح به پايان نزديك شد، دكتر كنفرانس ميز شيشهاي صفحهي روي او جلو
و به مرد ريش برداشت بود رئيس جاي كه چرخداري صندلي جلو از را رنگي سورمهاي و ضخيم قرآن الهيان
ريش بور حقيقتًا انگار سطل حليم ديگري را از روي مرد كند. تالوت را آن از آيه چند تا كرد تعارف بور
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و اداي زنان بود نشسته او دست پائين كه مردي و اول عليپور نميخواهد! كه كرد اشاره ميزند، پس سيري
و در نتيجه دكتر الهيان چارهي كردند رد را قرآن گرفتن هم با دو هر ميآورد، در را بغل زير پتو و چادري
مي كند بخواند. قرائت را گزارشي كه انگار و آواز بدون را قرآن از آيه چند خودش اينكه جز نيافت ديگري
شورا، اخير نشستهاي در كه داد توضيح من به خطاب و رفت رابرت دستورنامه سراغ قرآن خواندن از بعد
از و قرار شد از شما دعوت كنيم كه در يكي  كردهاند صحبت رابرت دستورنامه قواعد مورد در دوستان
و به معرفي اين قواعد بپردازيد. در ادامه توضيح داد كه البته يكي از بهترين كنيد شركت شورا نشستهاي
و ضمن اداره جلسه قواعد را كنيد اداره را جلسه اين شما خود كه است اين قواعد اين آموزش روشهاي
هم براي حاضران توضيح دهيد. بعد خطاب به صحن اضافه كرد كه البته، ايشان ضمن اداره جلسه، در مسائل

محتوايي جلسات ما ورود نخواهند كرد و فقط از نظر شكلي جلسه را اداره مي كنند. 

وقتي صبحت دكتر الهيان به اينجا رسيد ذهنم چند پاره شد. يك قسمت آن به گوش دادن به صحبت هاي 
مي داد. يك قسمت ديگر ذهنم شروع كرد به كلنجار رفتن با اين موضوع كه صندلي چرخداري كه  ادامه او
و درست وسط دور برگردان ميز كنفرانس خالي مانده است، متعلق به دوم عليپور آقاي و الهيان دكتر بين
كيست؟ ظاهرًا رئيس جلسه بايد روي آن صندلي بنشيند. در اين صورت چرا دكتر الهيان كه رئيس جلسه
و اگر قرار شد رياست جلسه را به من بسپارد، آيا حق دارم روي  است؟ ننشسته صندلي آن روي هست هم
آن صندلي بنشينم يا نه؟ قسمت ديگري از ذهنم نيز يك «من» ديگر بود كه داشت خودش را براي معرفي
و هنوز بالتكليف بود كه بحث خود را با چه جمله يا با چه موضوعي  ميكرد آماده رابرت دستورنامه قواعد

شروع كند.

مخالفان هم صلوات ختم كنند!
مي خواهد اگر با اين پيشنهاد  مجمع از دارد دريافتم كردم متمركز الهيان دكتر روي را توجهام تمام دوباره وقتي
كه من طي پانزده دقيقه عرف پارلماني را معرفي كنم، موافق هستند، صلوات بفرستند. عده اي با صداي بلند
صلوات ختم كردند. دكتر الهيان به من اشاره كرد كه شروع كنم. من كه درست تا همان لحظه هنوز تصميم 
و خطاب به جمع گفتم: حاال، كساني كه با پيشنهاد  شدم بلند ناگهان كنم شروع را مطلبم چگونه بودم نگرفته
تك تك واكنش  حوصله،  روي  از  تا  كردم  مكث  كنند!  ختم  صلوات  هستند،  مخالف  الهيان  دكتر  جناب 

و كل سخنراني تا آخر  زدهام خال به بودم مطمئن حاليكه در كنم، وارسي دقت با را صحن در حاضر چهرههاي
و لبخند بودند خوانده را دستم كه الهيان دكتر و اول عليپور جز به رفت. خواهد جلو ممكن نحو بهترين به
مي داد آنان هم به موفقيت من اطمينان دارند، بقيه واقعًا با حيرت يا كنجكاوي نشان چهرهاشان در خفيفي
و درست رو به روي من آن طرف داشت رنگ تيره بور ريشهاي كه مردي فقط ميدادند. پاسخ من نگاه به
و طوري ريشش را خاراند نكند نگاه من چشمهاي در تا انداخت پائين را صورتش بود، نشسته كنفرانس ميز
و حتي به خاطر داشتم كه حتمًا عليپور بودم خونسرد من اما ميآيد. بدش من اداهاي اين از بدهد نشان كه
و سمت چپم نشسته بود از داشت سرخي صورت كه را ديگري مرد و بود نشسته راستم سمت كه را دوم
مي كردند. بعد كه مطمئن شدم همه منتظر رفتار بعدي من نگاه من به تعجب با هم نفر دو اين نياندازم. قلم
هستند با صداي رسا توضيح دادم كه طبق عرف پارلماني در كشور ما، البته به جز در مجلس شوراي اسالمي،
مي خواهد با ذكر يك  جمع از داده، جمع به را نظرش كه كسي يعني ميشود. رأي اخذ روش اين به معموًال
با دست راستم دكتر رأي گيري عادالنه است؟ در حاليكه  آيا اين روش صلوات نظر او را قبول كند. ولي 

گفتم: البته، حاال همه مطمئن شدند كه حتي يك نفر هم با پيشنهاد دكتر الهيان مخالف  ميدادم نشان را الهيان
مي كنند، اعالم را خودشان موافقت صلوات با پيشنهاد يك موافقان فقط كه مواردي تمام در آيا ولي نيست.
مي توان فهميد كه يك پيشنهاد چه تعداد مخالف دارد؟ همانطور كه به سكوت كامل داخل سالن گوش چگونه
و اين مفاهيم درك شد كه: اگر زياد روي «صلوات» توقف درخشيد ذهنم در جرقهاي انگار ناگهان ميدادم،
كني، مرد ريش بوري كه رو به رويت نشسته است وارد بحث هاي مذهبي در مورد صواب ختم صلوات
و  زد بيرون ذهنم ديگر گوشهي از مسأله اين حل راه فورًا رفت. خواهد نحراف به بحث كل و شد خواهد
رأي گيري به صورت شفاهي است. به اين معنا اين كلمات از دهانم خارج شد: البته، در كشورهاي ديگر هم
و ضعف  شدت مقايسه با جلسه رئيس و نه ميگويند: آن مخالفان و آري، ميگويند: پيشنهاد يك موافقان كه
مي كند كه آيا موافقان بردند يا مخالفان. اما در عرف پارلماني ما، هيچ وقت رأي مخالفان اعالم صدا دو اين
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«هيچ وقت» چه ضربه ي گيج كننده اي به اعضاي شوراي كلمه روي بر تأكيد با ميدانستم و نميشود. شمرده
مي كنم. چطور رأي مخالفان هيچ وقت شمرده نمي شود؟ مثال هميشگي را با ذكر رقم وارد مشاروان عالي
تشريح كردم: فرض كنيد يك مجمع عمومي صد عضو صاحب رأي داشته باشد. طبق عرف پارلماني ما، در
ميرسد؟ مكث كردم. اما دنبال اين نبودم كه فرد خاصي جوابم  نصاب به رأي چند با پيشنهاد يك مجمع اين
و تأثير رفت خواهد بين از جو سنگيني كند صحبت كسي شرايط اين در اگر ميكردم احساس بدهد. را
صحبت هاي من بسيار كم خواهد شد. به همين خاطر خودم فورًا حواب دادم: نصف به عالوه يك. يعني
و چون بيش از  كند كسب موافق رأي چهل فقط پيشنهادي كنيد، فرض حاال خوب. بسيار نفر. يك و پنجاه
و مشخص شود بگيرد هم را منفي رأي شما اگر اما ميشود. رد است، نكرده كسب را حاضران آراي نصف
و پنجاه نفر بقيه ممتنع بوده اند، آيا در اين صورت باز هم پيشنهاد هستند، مخالف پيشنهاد اين با نفر ده مثًال كه
شود؟ براي آنكه مطمئن شوم تمام حاضران مقصودم را به طور كامل درك كرده اند تكرار كردم: تصويب نبايد
و بقيه ممتنع هستند. طبق عرف پارلماني ما مخالف رأي ده فقط و دارد موافق رأي چهل مفروض پيشنهاد
اين پيشنهاد تصويب نمي شود، يعني رأي ممتنع پنجاه نفر از اعضاي مجمع به حساب ده نفر مخالف ريخته
و فقط ده نفر مخالف آن بوده اند رأي نمي آورد. آيا اين عدالت  داشته موافق نفر چهل كه پيشنهادي و ميشود
بي عدالتي؟ بعد از كمي مكث رو به دكتر الهيان گفتم: در تمام بند هاي قانون تجارت ما تصريح عين يا است
و نه با بيش از ميرسند تصويب به حاضران آراي سوم دو با مواردي در يا نصف از بيش با پيشنهادها كه شده
نصف آراي مأخوذه. بعد از كمي مكث اين بخش از صحبت هاي خودم را به شكل مختصر جمع بندي كردم:
و در تمام مجامع تصميم گيري ما تصميم ها به صورت غيرعادالنه  سالها اين تمام در كه ميفرمائيد مالحظه
بي سرانجامي خواهد بود. به همين خاطر چراي «چرا؟» اين كه كردم احساس فوري چرا؟ است. شده گرفته
و به پارلمان انگلستان گريز زدم كه از سال ۱۶۰۴ به اين نكته پي كردم عوض را صبحت موضوع سرعت با

بردند و شمردن آراي مخالفان از آن زمان در انگلستان به شكل يك قاعده رعايت شده است.

تكامل روش معرفي
و نيم صبح روز دوشنه دوم تير ماه ۱۳۹۳ در صحن  هفت حدود ساعت كه را نمايشي از سكانس نخستين
شوراي عالي مشاوران ستاد اجرايي شوراياري ها اجرا كردم به اين خاطر با جزئيات آوردم تا روش معرفي
قواعد پارلماني را با چند سال پيش مقايسه كنم تا معلوم شود كه حتي روش معرفي اين قواعد طي اين مدت 
بسيار كوتاه تا چه اندازه تكامل يافته است. آن روزها براي نشان دادن اهميت اين قواعد به مخاطبان خود 
و انگليسي گرفته بودم: فهرست طوالني  آمريكايي وبسايتهاي از كه كنم اشاره اسنادي به بودم مجبور
ثبت اداره  از وب سايت  اسنادي  مي رسد؛  فروش به و شده منتشر آمريكا در زمينه اين در كه كتابهايي
سال هاي طوالني چندين دستگاه اختراعي در اين اداره به مي داد طي نشان كه پتنت) (اداره آمريكا اختراعات
و فوري ترين سادهترين به پارلماني پيشنهادهاي مورد در جامع اطالعاتي ارايه آنها هدف كه است رسيده ثبت
و در مدارس اياالت متحده دانشكدهها در قواعد اين چطور ميداد نشان كه اسنادي است، بوده ممكن روش
و اقتصادي كه پروفشني، فرهنگي، سياسي، سازمانهاي انواع اساسنامههاي از نمونههايي ميشدند، تدريس
آن ها يك كتاب قواعد دستورنامه به عنوان مرجع پارلماني معرفي شده است، نوشته هايي از وب سايت در
و سازمان هاي مشابه كه هدفشان آموزش اين قواعد به مردم مؤسسات انواع و آمريكا پارلمانتارينهاي انجمن
مي توانستند سادگي به اما ميگرفتند، قرار سند همه آن تأثير تحت مخاطبان البته، قبيل. اين از و آمريكاست،
و در دلشان بگويند، بيله ديگ كنند تلقي يافته توسعه كشورهاي پيشرفت از ديگري نشانهي را اسناد آن تمام
بيله چغندر! به خصوص كه خداوند متعال به ما زبان اعطا كرده تا نيات قلبي خود را استتار نمائيم! اما به
و سازمان هايي را كه بر اساس آن  انجمنها توانستم و شدم آشنا بيشتر رابرت دستورنامه قواعد با كه مرور
مي شوند با سازمان هاي موجود در كشور خودمان مقايسه كنم، حاال ديگر براي معرفي اين قواعد اداره قواعد

مي كنم و به نظرم مي رسد در اين زمينه موفق تر هستم. با آسيب شناسي عرف پارلماني كار خودم را شروع

خطاي محاسباتي مثب
و قواعدي از عرف پارلماني  رويهها صحنه، هر در و رفتم جلو سياق همين به نيز مشاوران عالي شوراي در
اطمينان با  نتيجه  بودند. در  قبلي  از  و ظالمانه تر  وخيمتر كه ميكردم ذكر مثال شاهد عنوان به را خودمان
مي توانم بگويم كه در طول حدود بيست دقيقه اي كه صحبت كردم بيش از بيست نمونه از افتضاحات عرف
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پارلماني خودمان را كالبد شكافي كردم كه هر كدام ضربه اي بود به تصورات باطل مخاطبان از كارگروهي
و رئيس غيرمستبد، نصاب در قانون  مستبد رئيس كرد: منقلب واقعًا را آنان تمام و امروز ايران در انجمني و
و تفاوت آن با روابط مبتني بر قدرت بر مبتني روابط موضوع، يك فقط لحظه هر قانون، شبه در نصاب و
جمله ي برخي از اين نكات بودند. در آخرين بخش از نطقم، به خصوص با توجه به اينكه حدس از حقوق،
مي زدم ممكن است اين افراذ تمايل داشته باشند قواعد قانون پارلمان را در مجامع تحت رياست خود اعمال 
پارلماني را در كنند قاعده مربوط به ضرورت چشم پوشي يك عضو بر حقوق خود وقتي بخواهد قواعد 
و حتي حاضران را سوگند دادم كه هرگز رعايت اين قاعده را دست  كردم تشريح دهد، توضيح مجمع همان

كم نگيرند.

و در  شد سالن وارد من نطق اواسط در كه نفر يك جز مشاوران، عالي شوراي صحن در حاضر اعضاي تمام
و نشست صندلي روي وارد تازه فرد تا ايستادند آنقدر و شدند بلند او پاي جلوي همه من، ناباوري نهايت
و دكتر الهيان اول عليپور رفتار در انگيز حيرت ماجراي اين فهم براي من نشستند. بقيه كه بود او از بعد فقط
و دكتر الهيان با تيزهوشي دريافت كه ممكن بودند شده سينه به دست تقريبًا بقيه مثل هم آنان كردم: تأمل
است در اين لحظات حساس با استناد به يكي از قواعد پارلماني چيزي بگويم كه هيچ آبروي براي اين جمع
و كل بازي را به هم بزنم. به همين خاطر، وقتي بعد از مراسم احترام كه به مراسم سان  نگذارد باقي چاپلوس
ميگويد: فرد قابل رسيد نظرم به كه كرد اشارهاي من به دست با مينشست خود جاي در بود، شبيه رژه و
احترامي است! به همين خاطر در طول باقيمانده ي نطقم، بخشي از ذهنم دنبال اين بود كه بفهمد فرد تازه وارد
مي تواند داشته باشد كه اعضاي شوراي عالي مشاوران اينگونه با  مهمي اجتماعي يا هنري يا علمي جايگاه چه
مي كردم نكند اين فرد دكتر آريانپور تصور دقايقي ميدارند؟ گرامي را او مقدم و برميخيزند او جلوي احترام
مي دانستم آن مرد ساليان پيش به ديار چون گرفت. خندهام قياس اين از باشد؟ ايراني معروف شناس جامعه
خاموشان رفته است. بعد فكر كردم شايد دكتر معتمدي نژاد متخصص امور رسانه اي باشد. اما او هم سال ها
و تا پايان نظقم به  ميزد بوري به صورتش بود. سفيد كامًال وارد تازه سر موهاي حال، هر به بود. مرده پيش
مي گويم به وجد آمده است كه آنچه از بفهمم نتوانستم و نداد راه عاطقي تبادل براي من مكرر تالشهاي
مي رفت مسأله رياست من را به رأي بگذارد تا اگر انتظار كه الهيان دكتر و شد تمام نطقم وقتي فقط نه. يا
تصويب شد من به جاي او جلسه را اداره كنم، شروع كرد به دادن گزارش فعاليت هاي انجام شده. گزارش به
چه كسي؟ نه به صحن، بلكه به شخص تازه وارد! تازه آن وقت بود كه دريافتم اين شخص كسي نيست جز 
سرش حرف هاي زيادي شنيده بودم. ناگهان دريافتم چرا در  پشت گذشته سال دو يكي در كه طالني سردار
برابر تمام تالش هاي من در ضمن ايراد نطق براي تبادل عاطقي با او به شكست منجر شد: او انتظار داشت
و با او به چشم يك عضو معمولي نگاه نكنم. آيا اين قضاوت من درست  است طاليي سردار او بدانم من كه
و ذهني كه لزومًا درست نيستند رفتار شهودي قضاوتهاي اين اساس بر نبايد هرگز كه داده نشان تجربه بود؟
ميكردم؟ ذهنم سريع پاسخ داد: بر اساس منافع عيني جنبش كادرها. در رفتار بايد اساسي چه بر پس كنم.
اينجا بود كه دست راستم ناگهان باال رفت تا از دكتر الهيان وقت صحبت بگيرد. دكتر الهيان به من وقت داد
و از او پرسيدم: سردار طاليي ايشان هستند؟ جواب داد: بله. رو به سردار طاليي گفتم: عذر  شدم بلند من و
و خاكريزي كه سردار پشت آن سنگر گرفته بود دود بود درست حدسم نياوردم. جا به را شما ميكنم. خواهي
مي خواستم وقتي كردم. احساس صورتش روي را سردار لبخند بار نخستين براي من و رفت هوا به و شد
از سالن بيرو بروم، تمام اعضاي حاضر برخاستند اما فقط سردار طاليي بود كه با صميميت دست دارز كرد
و پا فرص ديگر مثل سرداري طاليي در  پر طرفدار يك رابرت دستورنامه شدم مطمئن بدهد. دست من با تا

نبود؟ بخش مسرت موفقيت اين آيا است. يافته تهران شوراياريهاي اجرايي ستاد رأس در و شهر شوراي
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چهارشنبه ۴ تير ۱۳۹۳

پاسخ منفي به اتاق بازرگاني
قهوه جوش اتو كرده بودم پوشيدم  با و شسته دوباره كه را پيراهنم ظهر از بعد نيم و سه ساعت حدود ديروز
و بعد از چند برخورد عصبي با بعضي از اعضاي هيأت مديره سازمان معلمان از دفتر بيرون زدم. حتمًا بايد
و تشريح كنم. اما امروز يك رويداد مهم تر را بايد جمع بندي شناسايي را خود غيرمتعارف رفتارهاي اين علت
منفيِ نهايي كه به تقاضاي همكاري در ارايه آموزش قواعد دستورنامه پاسخي كنم: استخراج را آن نتايج و
تاريخي از يك دام  به نظر خودم  آقاي حدادي دادم.  به  و شهرستان ها  تهران بازرگاني اتاقهاي به رابرت
و مسير جنبش از حركت به سمت كاسبي در جهت حركت در مسير يك جنبش معنوي اصالحي جستيم
و به ويژه تحليل خاطره چند ثبت آن از قبل اما ميپردازد. موضوع همين به امروز روزنوشت شد. تثبيت

دومين اجالس مادران صلح، كه پيش بيني هاي قبلي من را به ترديد جدي انداخته، ضروري است.

ديروز براي شركت در دومين اجالس دوره جديد مجامع مادران صلح بايد به منزلي در خيابان نفت شمالي 
و نيم باقي  چهار به دقيقهاي چند رسيدم، شمالي نفت چهارم خيابان در ۱۱ مي رفتم. وقتي به ساختمان شماره
نمي دانستم قبل از ساعت مقرر دكمه زنگ در را بزنم. به عالوه، زير بغلم از عرق چنان و صحيح بود مانده
و مادران صلح كه در منزل هستند از ديدار من حالشان به هم خواهد خورد. ميزبان بودم مطمئن كه بود خيس
كامًال خشك شده بود به منزل ميزبان كه پيراهني با بعد دقيقه چند و يافتم جالبي چاره افتادم. چاره فكر به
و فاضل، همان سه بانويي كه همراه با خانم آقاجانيان براي مذاكره حبيبي و آلبويه خانمها همراه و برگشتم
در مورد روش آموزش قواعد قانون پارلمان با هم صحبت كرده بوديم، وارد منزل ميزبان شديم. بله، چاره

جالبي بود كه به نقل اش مي ارزد. 

براي  آقاي خندان  با  نداشت كه همراه  اهواز چيزي كم  از گرماي روز جمعه گذشته  نفت  گرماي خيابان 
شركت در دومين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت به آنجا رفته بوديم. با اين تفاوت كه در خيابان چهارم 
نفت شمالي هيچ تاكسي اي نمي شد يافت كه مثل پرايدهاي اهوازي خودشان را با انواع تكنولوژي هاي بومِي 
و بعد بيرون زد.  شد خنك و پريد آنها داخل دقيقهاي چند بهانهاي به بتوان تا باشند كرده تجهيز ضدگرما
يك همه جاي آن را بتن مالي كرده بودند، كه جنوبي شمالي كانال كنار خيابان با چهارم خيابان تقاطع نبش
مي كرد. اما نمي شد كيف ماشين داخل هواي خنكاي از داشت آن داخل مردي و بود ايستاده باال مدل ماشين
از او خواهش كنم چند دقيقه اي من را هم در آن شادي سهيم كند. هيچ مغازه اي در طول خيابان چهارم باز
نبود تا جلو پنكه يا كولر آن بايستم تا پيراهنم خشك شود. حتي يك تكه مقوا هم داخل سطل زباله ها پيدا 
مي شد.  تيرهتر پيراهنم بغل زير از بيشتري قسمتهاي ميزدم، دو سگ بيشتر هرچه بزنم. باد را خودم تا نكردم
و مجبور شدم راه رفته را برگردم. اما اين بار درست رو به روي بود نمانده نيم و چهار به زيادي فرصت
همان اتومبيل قرمز رنگي كه نبش تقاطع خيابان با كانل پارك شده بود، يك در تك لت فلزي نرده اي توجه ام
مي ريخت. عجب معجره اي! درست  رو پياده داخل به زمستاني هواي از سيالبي آن دهانه از كه كرد جلب را
مي آيد؟ كجا از خنك هواي همه اين كردم. باز را پيراهنم دكمههاي تمام و ايستادم خنك هواي كوران وسط
و درخت وجود داشت كه نقش دار از پر و باريك و دراز زمين قعطه يك كانال، كنار نبود: كار در معجزهاي
مي كرد. ضلع غربي اين قطعه زمين، ديوار بسيار بلند يك ساختمان بود بازي را طبيعي تهويهي دستگاه يك
يك و شمالي اين قطعه زمين را جنوبي شرقي، ضلع ميافتد. آدم سر از كاله ساختمان آن باالي ديدن براي كه
مي گرفت، به مرور خنك قرار بلند ساختمان اين سايه در كه فضايي تمام بود. كرده محصور دو حداكثر ديوار
مي شد به داخل فضاي حوزه چه مانند محصور در ميان ديوار دو سنگينتر رفته رفته كه خنك هواي و ميشد
مي شد. اختالف وزن هواي بسيار خنك داخل اين حوضچه با هواي بسيار گرم بيرون آن سبب نشين ته متري
مي شود كه هواي بسيار خنك از دهانه در نرده اي با شدتي جنون آسا بيرون بزند. يكي دو دقيقه كه گذشت
مجبور شدم دكمه هاي پراهنم را ببندم تا سرما نخورم. به مرد داخل ماشين قرمز رنگي كه درست مقابل اين
و همچنان از  بود كردن كيف حال در ماشين كولر خنكاي در هنوز كردم. نگاه بود كرده پارك طبيعي تهويه
و از سرما يخ كرده بودم. به طرف منزل ميزبان، راه رفته به بود شده خشك كامًال پيراهنم بيخبر! من حال
و با سه نفر از اعضاي گروه اربعه كه مقابل در منزل ميزبان منتظر من برگشتم مشرق طرف به را خيابان غرب
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بودند وارد ساختمان شديم.

لجن زار پارلماني
دغدغه اي كه از پنجشنبه گذشته تا امروز فكرم را به خود مشغول كرده اين بود كه اگر با خانم شهال فروزانفر 

مواجه شوم، چه بايد بكنم و آن بخش از شخصيتم كه تحت فرمان عقل عمل نمي كند چه خواهد كرد؟ 

در اجالس پنجشنبه گذشته ي كادر وكيالن بود كه خانم شيما قوشه از من پرسيد آيا با مادران صلح جلسه اي 
و قرار  كردهام شركت آنان نشست در جلسات اداره قواعد معرفي براي بار يك بله. دادم جواب داشتهايد؟
است ادامه يابد. بعد از كمي دو دلي از من پرسيد آيا از كامنتي كه يكي از مادران صلح در صفحه ي فيس بووك
آقاي اسماعيل عبدي گذاشته خبر داريد؟ خبر نداشتم. اما با توضيحاتي كه خانم قوشه داد معلوم شد يكي از 
مادران صلح مزدم را كف دستم گذاشته است. خانم قوشه سعي داشت در حضور ساير همكاران وكيلش كه 
در كارگاه حضور داشتند، قلب من را كه مطمئن بود با خواندن آن كامنت زخمي خواهد شد، قبل از اصابت 
تير، مرحم بگذارد. كنجكاوي من در آن لحظه اين بود كه دريابم قرار است كدام يك از «مادران صلح» قلبم را 
شناختم: خانم شهال فروزانفر، كه يكي  را صلح مادر اين داد قوشه خانم كه نشانيهايي با چرا؟ و كند زخمي
پا قرس ترين مخالفان قواعد قانون پارلمان بود اما وقتي با هم سوار آسانسور شديم تا از منزل ميزبان و پر از
صفحه فيس بوووك دبيركل كانون در خانم همين واقعًا آيا هستيد! بزرگي آدم شما گفت: من به برويم بيرون
و چرا؟ بعد از خاتمه كارگاه از خانم قوشه گفته؟ چي مهمتر، است؟و گفته بيراه بدو من به معلمان صنفي
صفحه ي فيس بووك آقاي اسماعيل خواستم تا كامنت خانم فروزانفر را نشانم بدهد. همراه با آقاي رئيسيان
و من را  كردند ضبط من ماشين روي را آن از تصويري و يافتند را ايران معلمان صنفي كانون دبيركل عبدي

با دريايي از سؤال ها و تحليل هاي جديد تنها گذاشتند.

(دستورنامه  اوردر»  آو  روولز  «رابرت  ز  كتاب خالصه جلد روي از عكسي خود صفحهي در عبدي آقاي
و در توضيح داده قرار بود، انداخته مالقاتمان نخستين در كه من از عكسي كنار را انگليسي زبان به رابرت)
و بسياري از كشورهاي ديگر هنگام سكوت اساسنامه ها بريتانيا پارلمان در قواعد «اين است: نوشته قواعد اين
نيز ذكر نكته درست  كتاب يك  اين  معرفي يك خطي  در  مي شود».  استفاده مرجع عنوان به آئيننامهها و
نشده است. خوب. اين كه از دبيركل كانون صنفي معلمان ايران. بعد، ايشان از «دوستان مطلع» خواسته است
و همايش هاي سنديكايي اين كتاب مفيد  كنگرهها پارلماني جلسات مديريت براي شما نظر «به آيا بگويند:

است؟» و خانم فروزانفر به عنوان نخستين فردي كه پاسخ گذاشته چنين گفته است:

و به درد  ميدهد توضيح را انگليس سلطنتي پارلمان در رأيگيري تشريفات كتاب اين نكند درد دستشان
مي بيني اين آقا كه ديپلم هم ندارد ادعاي اصالح جامعه مدني ايران ميروي هرجا نميخورد. مدني جامعه
مي شناسد را او كسي ۶۰ مي داند. اگر زندانيان اسالمي جمهوري رژيم سياسي زنداني را خود و دارد را

لطفًا به ما كمك كند.

مي شود. لجن زار پارلماني نمي تواند به  اداره شورايي روش به سنديكاها است: جالب نيز خانم اين دوم نظر
آنان كمك كند.

از بعد از ظهر پنجشنبه كه از اين ماجرا با خبر شدم تا زماني كه ذهنم موفق شد امواج طوفاني ناشي از اين 
مرحله نيز درس هاي ارزشمندي آموختم اما  هر در و كردم طي را مختلف مرحله چند كند، كنترل را رويداد
و پيش از پرداختن به ماجراهاي مهم اتاق بازرگاني امروز، كنم. ثبت را آنها نيافتم فرصت روز چند اين در

و مجمع مادران صلح، خالصه اين درس ها را ثبت مي كنم:

درس اول: برخورد اخالقي با شهرت
و خيلي عميق تحت تأثير جمله اي از ويليام فالكنر نويسنده محبوب ايام جواني خود قرار گرفتم  زود خيلي
و ثروت براي هميشه وداع گفته است. دقيق نمي دانم كه اين نويسنده آمريكايي شهرت قدرت، با بود گفته كه
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باشد، من بوده كرده وداع شهرت با فقط فرضًا، او، اگر حتي آنها. از يكي با يا بود كرده وداع مورد سه هر با
و مدت هاست افزودم خودم ارزشهاي به هم را ثروت و قدرت با وداع مقولهي دو و كردم زيادتر را زهد دوز
كه اين سه افسار را از گردن خودم باز كرده ام. انبوهي از مقاالتي كه بدون ذكر نام من در اين همه نشريه
تخصصي طي اين همه سال به چاپ رسيده گواهي بر درستي ادعاي من در مورد وداع با شهرت است. همين 
چند روز پيش بود كه پيشنهاد عقد قرارداد براي آموزش قواعد دستورنامه رابرت با اتاق هاي بازرگاني را 
و اميدوارم اگر فرصت كنم بتوانم  كردم رد شود، داده پول من به كار اين ازاي به است قرار اينكه خاطر به
در ادامه همين نوشته داليلم براي اين كار را توضيح دهم. اين هم شاهدي براي وداع با ثروت. خوشبختانه
هيچ وقت قدرتي كسب نكرده ام كه با آن وداع كنم. بنا بر اين در اين زمينه حتي نيازي به شاهد هم ندارم. 
ايران ديدم چندشم  به همين خاطر وقتي عكسم را در صفحه ي فيس بووك دبيركل كانون صنفي معلمان 
و از او خواهش كنم عكسم را بردارد. اما  بزنم زنگ عبدي اسماعيل آقاي به كه بود اين واكنشم اولين شد.
لطفًا عكس من را بردارد. اما به محض ارسال ايميل غرق كه زدم ايميل برايش نكردم. پيدا را تلفنش شماره
سؤال هاي سخت شدم: اگر خودت حق داشته باشي به شخصي مثل دبيركل كانون صنفي معلمان اجازه ندهي
عكسي از تو را در صفحه ي فيس بووك خود بگذارد، چطور از صدها نفري كه رفتارشان را با جزئيات در 
مثًال، آقايي كه يك  آيا، و بدهند؟ را خاطرات اين انتشار اجازه داري انتظار ميكني ثبت خود روزنوشتهاي
و در مالء عام كاري انجام داده است حق دارد مانع از انتشار گزارش علني صورت به و داشته دولتي سمت

آن اقدام در خاطرات من بشود؟

اين سؤال براي نخستين بار وقتي مطرح شد كه اخبار مربوط به برگزاري كارگاه هاي دستورنامه رابرت را با 
مي كردم. تنها كسي  ايميل دوستان به و مينوشتم كادرها الكترونيكي و صفحهاي يك خبرنامه در اعضا نام ذكر
و بين الملل شهرداري تهران در عمومي روابط مديركل جمالي مهدي آقاي كرد مخالفت جدي طور به كه هم
و ناشر مجله داخلي شهرداري بودم. در مورد اين قضيه سردبير هم من و بود كرباسچي آقاي شهرداري زمان
كه آيا حق دارم، بدون كسب اجازه از افراد نام آنان را در خبرنامه ي دفتر كادرها ذكر بكنم يا نه، خيلي فكر
كردم. سرانجام به اين نتيجه رسيدم، چون تمام نشست هاي مجامع ما علني است، نقل اخبار آن نبايد اشكالي 
مي كند هروقت فردي با طرح علني مطلبي  تصريح كه را رابرت دستورنامه از بخشهايي حتي باشد. داشته
و اگر اكثريت موافق بود، جلسه غيرعلني بدهد را مجمع شدن غيرعلني پيشنهاد بايد باشد مخالف مجمع در
و فقط در آن صورت است كه هيچ يك از اعضاي مجمع غيرعلني حق ندارند هيچ مطلبي از آن را ميشود
و يكي از داليل قابل تأمل او هم اين بود كه وقتي داشت ادامه جمالي آقاي مخالفت همه، اين با كنند. منتشر
مي بريد، معلوم نيست تمام كساني كه نام كادرها» «جنبش اسم به رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي از
مي كنند با چسبيدن برچسب «جنبش كادرها» به نامشان نام ثبت كارگاهها اين در قواعد اين آموزش براي ققط
هم انديشي عرف كارگاه اخبار انتشار مورد در شد قرار اما نيامد كننده قانع نظرم به استدالل اين باشند. موافق
و من بنيان گذاران آن بوديم، در اين زمينه بحث معين مصطفي دكتر آقاي با همراه جمالي آقاي كه پارلماني
تصميم جمعي بگيريم. اما از آن تاريخ آقاي جمالي با اشاره به ضرورت تالش هاي تمام وقتش براي و كنيم
و تمام شعبده هاي من براي نكرد شركت همانديشي كادر نشستهاي در ديگر خانوده مالي نيازهاي تأمين
و بسيار مؤثر باطل شد: يا نياز مالي خانواده خيلي سنگين بود يا مجازات شريف شخصيت اين بازگرداندن

احتمالي كساني كه در كادرها كار مي كردند.

مي رفتم كه تلفن زنگ زد. آقاي اسماعيل عبدي دبيركل كانون صنفي  ور ذهني مسائل جور اين با داشتم
ايميلي از داود حسين رسيده كه خواسته تا عكس شما را بردارم. ايميل خودتان معلمان ايرن بود. پرسيد 
داد: شما كتابي را  ادامه طور اين را سؤال اين عبدي آقاي جاي به خودم ذهن و پرسيد:چرا؟ بله. گفتم: است؟
و ما هم اسم شما را به نام مترجم آن كتاب ذكر كرده ايم. چرا بايد آن را حذف كنيم؟ بعد به كردهايد ترجمه
و نام من را كردهايد معرفي را كتاب آن هم شما و كردهام ترجمه را كتابي من عبدي، آقاي گفتم: عبدي آقاي
و نام مترجم را حذف كنيد. آقاي كتاب بگويم شما به ندارم حق من اصًال كردهايد. ذكر مترجم عنوان به هم
من من افتادم. به عنوان كسي كه سال هاي سال سردبير انواع نشريات بوده به چي؟ عكستان پرسيد: عبدي
مي كند تا با مطلب ارتباط بر قرار كند. كمك مخاطب به چقدر نشريه در افراد عكس وجود ميدانستم است
مي گويد: يا مكن با فيلبانان دوستي، يا مسؤليت پيامدهاي كار خودت را كه افتادم شعري آن ياد عالوه، به
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مي زني، ساير شهروندان حق خواهند يافت تا در فضاهاي عمل به دست جامعه عمومي فضاي در وقتي بپذير.
گفتم: اين حق شماست كه عكس من را هم منتشر كنيد، اما عبدي آقاي به دهند. نشان واكنش شهري مشاع
و ادامه داد: بسيار خوب. در اين صورت من عكس را نكرد اصرار عبدي آقاي ميشوم. ناراحت من راستش
مي داد اين افراد شناخته توضيح عبدي آقاي كرديم. گفتگو فروزانفر شهال خانم كامنت مورد در بعد برميدارم.
مي كنم منظورش اين بود كه فكر ميگذارند. نمايش به را خودشان شخصيت و عقايد كار اين با و هستند شده
گفت: اما او دروغ گفته من گرفت. نخواهند جدي را افراد اين نظرات نيز مردم نگيريد. جدي زياد را قضيه
و در ادامه تصميمي را كه ساعتي قبل گرفته بودم افشا كردم: اين خانم ميكند. ناراحت را من اين و است.
عضو گروه مادران صلح است. من كامنت او را به عنوان افترا در گروه مادران صلح مطرح خواهم كرد. بعد
با لحن خطابي ادامه دادم: همانطور كه به شما هم گفتم، شرط اصلي تشكيل انجمن بايد اين باشد كه هيچ 
و هرگاه عضوي دروغ گفت، هر انجمني بايد  بگويد دروغ نبايد هيچكس به و شرايطي هيچ تحت عضوي

عضو دروغگو را محاكمه و مجازات كند.

و خانمي  عبدي آقاي همين براي را رابرت دستورنامه داشتم پيش هفته دو يكي وقتي را حكم همين عين
و خنديد غشغش عبدي آقاي اينكه جالب بودم. كرده صادر هم او براي ميكردم معرفي خوشبخت نام به
گفت: من كه نمي توانم دروغ نگويم. البته، من در آن روز، برايش استدالل كردم اگر انجمن ها هنگام پذيرش
عضويت چنين اصلي را با صراحت اعالم نكنند، در گرداب فساد چنان غرق خواهند شد كه ديگر امكان

رهايي نخواهند يافت. و آقاي عبدي هم استدالل هاي من را پذيرفت. 

و گوشي را محكم به گوشم چسبانده بودم تا صداي آقاي عبدي را  ميزدم قدم را سالن طول حاليكه در
گفتم: دروغگويي اين خانم را در مجمع گروه مادران صلح مطرح خواهم عبدي آقاي به اطمينان با بشنوم
و به اين ترتيب، موضوع اصلي مورد تأمل من از آداب مواجهه با شهرت به ضرورت شود. رسيدگي تا كرد
مثلثي شكل رو به روي محل كارم مشغول پا زدن پارك در من كه بعد ساعاتي شد. تبديل دروغ با برخورد
و به من خبر داد كه قادر نيست عكس من را از صفحهي زد تلفن دوباره عبدي آقاي بودم، ثابت دوچرخه به
فيس بووكش بردارد مگر آنكه كل صفحه را بردارد، بعد اصرار كرد كه ما عكس شما را دوست داريم. اجازه
و از خير  دادم رضايت آمدهام. در فيلبانان ميدان به بدجوري كردم احساس باشد. سرجايش عكس بدهيد

برداشتن عكس گذشتم.

موج بعدي سؤال ها از زمان با خبر شدن از پست كامنت خانم فروزانفر در صفحه ي فيس بووك آقاي عدبي 
مي خواستم تصميم بگيرم كه دروغ هاي اين خانم را چگونه با خانم آل بويه  كه شد سرازير ذهنم به هنگامي
و حتي ديگر پيگير اين هم نشد كه براي نداد جواب من تلفن به آلبويه خانم خوشبختانه، بگذارم. ميان در
چه به همراه او زنگ زده بودم. بيشتر كه تأمل كردم دريافتم وضعيت سازماني مادران صلح چنان متزلزل به
- دست كم در حال  است بهتر پس است. بند تلنگري به و فروميپاشد دارد طوري همين كه ميرسد نظر
اصٌال به موضوع كامنت خانم فروزانفر اشاره نكنم. عزمم جزم بود كه وقتي خانم فروزانفر را در حاضر-
نشست دوم ديدم، شتر ديدي؟ نديدي! خوشبختانه اين خانم هنوز نيامده بود، در نتيجه بايد منتظر بمانم تا
- كه شايد همان نفس اماره مورد نظر مؤمنان  ذهنم كنترل غيرقابل بخش بيايد اگر و نه، يا آمد خواهد ببينم

كرد؟ خواهد چه زني چنين با - باشد

محافل چند نفري؟
وقتي وارد سالن شديم، قبل از هرچيز دنبال مخالف «لجن زار پارلماني» گشتم. در همان نگاه اول دريافتم كه 
و  شد طنينانداز ذهنم در «محفل» مفهوم كردم احساس بعد شد. راحت زيادي حد تا خيالم است. نيامده هنوز
و تصاويري كه در پوشه اين كليد واژه در ذهنم تلنبار شده است در صفحه ي مونيتور ذهنم به نمايش اطالعات
و فضاي منزل توجه كرد: حتي در خيابان نفت شمالي هم خانه هايي كه اين همه مساحت به ذهنم و درآمد
و يك اتاق در سمت چپ آشپزخانه كه به سالن باز باز آشپزخانه يك سالن، يك دارند؟ وجود باشند كوچك
مي آمد. سؤالي كه به ذهنم رسيد اين بود چشم به فضاها اين بودم ايستاده من كه آنجا از كم دست يا ميشود.
كرد؟ با توجه به يكي از اصول مجامع برگزار ميتوان عضو نفر چند حداكثر با مجمعي منازلي، چنين در كه
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بايد صداي تمام اعضاي حاضر را به صورت همزمان تصميم گيري كه بر اساس آن تمام اعضاي حاضر 
۱۵ عضو  «محافلي» با حداكثر يا مجامعي شهري متوسط طبقه خانگي فضاهاي در ببينند، را يكديگر و بشنوند
مي شود برگزار كرد. به همين خاطر، اگر سازمان هايي مثل مادارن صلح بخواهند به خودشان توسعه بدهند،
و به صورت خوشه اي با هم ارتباط برقرار شوند تقسيم نفره ۱۵ مجبور خواهند بود كه در محافِل حداكثر
كنند. اما در شرايط فعلي طرح اين ساختار نيز مصلحت نيست و چه بسا اين سازمان متزلزل را فرو بپاشاند. 

آل بويه به شوخي به من گفت: آقاي حسيني اين خانه فروشي  خانم كه بودم خانه فضاي كردن ورانداز حال در
و كنار ديوار سمت راست آشپزخانه مدخل روي به رو درست كه ميزي پشت كه كرد توصيه بعد نيست!
سالن گداشته بودند مستقر شوم. روي ميز را با يك سفره فيروزه اي رنگ ابريشمي بسيار نفيس پوشانده بودند.
پيشدستي به شكل  و بشقاب و ميوهخوري و زيردستي چند زير بلكه بود، نپوشانده را ميز روي روميزي البته
مي كردي انگار به يك تابلو نقاشي مدرن نگاه نگاه ميز باالي از اگر كه طوري به بود شده مچاله هنرمندانهاي
آل بويه در حاليكه مشغول بيرون كشيدن روميزي ابريشمي از زير ظرف ها بود با صداي بلند خانم ميكني.
بريزم؟ سمين خانم هم كه روسري به سر در آشپزخانه هم به را قشنگت دكور مدي اجازه جون، سيمين گفت:
و عزيزم! داري دوست هركاري داد: اجازه بلند صداي با آشپزخانه داخل از بود مهمانان از پذيرايي مشغول
آل بويه مشغول جمع كردن سفره خانم ميكشيدم، بيرون پارچهاي كيف از را رياست چكش من حاليكه در
و جلوي من گذاشت. در طول مجمع، كرد ميوه از پر را پيشدستي ويك شد ظرفها زير از رنگ فيروزهاي
مي آمد، پيش مناسبي فرصت هرگاه بود، پرشور اذهان بيقاعدهي نبرد نيم و ساعت دو از بيش واقع در كه
مي كرد ميوه بخورم. اما من لب اصرار و ميداد هول من طرف به بيشتر كمي را ميوه پيشدستي آلبويه خانم
و شربت هم ننوشيدم. اواخر جلسه بود كه خانم آل بويه با تعجب از من پرسيد: مگر در نوشابه چاي، نزدم.
- تا آنجا كه به رابرت دستورنامه در نيست. هم هست ممنوع هم است؟ ممنوع آشاميدن و خوردن مجمع
- چيزي در اين مورد نيامده است. اما در اسناد مربوط به آموزش اين قواعد به دانش آموزان ميآورم خاطر
نياشاميدن، جزو اصول ارتقاي پروفشناليسم معرفي و  نخوردن آمريكا، مثل كشوري دبيرستانهاي سناهاي
و نياشاميدن در مجمعي كه قرار است براي آن جمع قانون خلق نخوردن كه گرفت نتيجه ميتوان است. شده
و به همين دليل نيازي به ذكر آن در مرجع پارلماني نداشته است. همانطور كه در نخستين است بديهي كند
و همراه با آئين نامه انجمن انجمن تأسيس هنگام و كد اتيكز انجمن ملي پزشكان آمريكا كه در سال ۱۸۴۸
به تصويب رسيده است، به موارد اخالقي بسيار مهمي اشاره شده است كه در ويرايش سال ۲۰۱۰ كد اتيكز 
مي توان نتيجه گرفت كد اتيكز هر سازمان يا هر پروفشن احكامي  پس نيست. آنها از خبري هيچ انجمن اين
. عجيب . . ميشوند صادر و تدوين پروفشن يك در جاري اخالقي مسائل مبرمترين مورد در كه هستند
و من، البد طبق معمول ميشدند، درك همزمان صورت به ذهنم روشن قسمت در مفاهيم اين تمام است!
آل بويه چه جوابي بدهم. خانم آل بويه خانم سؤال به كه بودم مانده و ميدادم گوش ذهنم صداهاي به داشتم
گفت: امروز خيلي خسته شديد. گذاشت خستگي حساب به را آن ولي كرد احساس را من درماندگي البد كه

ما شرمنده شما هستيم!

تمام مادران صلح
مي كردم. اما  تصور قبًال كه بود چيزي از خستهكنندهتر و پيچيدهتر خيلي صلح مادران اجالس دومين اداره
شروع آن بسيار دلنيشين بود. خانم آل بويه برايم توضيح داده بود كه اول هر اجالس بعضي از اعضا كه كاري
مي دهند. اما من خيلي كنجكاو نشدم كه كار اعضا چي هست؟ به همين خاطر وقتي  كار گزارش دادهاند انجام
و طي يك گزارش يك خطي اطالع داد كه دو اعدامي را نجات داده اند، كرد صحن كسب كه بانويي نخستين
از حيرت جا خوردم. شنيدم كه يكي از مادران صلح كه نزديك ميز رئيس نشسته بود به ديگري گفت كه
خيلي پول دادند. تازه متوجه عظمت كار اين مادران شدم: هرجا چوب داري براي نابودي يك انسان به پا 
و اعدامي را نجات  كنند كسب را مقتول خانواده رضايت تا ميخيزند پا به نيز مادران اين از نفر چند ميشود
نان  آور خود را نبود بتواند تا ميشود مادي كمك مقتول خانواده به هم انسانيتر؟ اين از كاري چه دهند.
ساكتاند؟ ديگر ايراني مادر ميليونها چرا پس ميدهند. نجات نابودي از را مولد انسان يك هم و كند جبران
و يك قلك ملي براي كمك به تأمين مالي ديهي كرد تكثير ايران سراسر در را صلح مادران ميشود چگونه و

تمام اعدامي ها سازمان داد؟
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وقتي مادر بعدي براي ارايه گزارش كسب صحن كرد در مورد چيزي به نام «لگام» گزارش داد: لگام براي
و چنان  چنين ميخواهد قزلحصار اعداميهاي نجات براي و كرد چنان و چنين سنت اهل زنداني چهار نجات
و لگام زدن. اما معلوم بود كه در اين معنا، سرواژه ي نام يك سازمان افسار مهار، ميدانستم: را لگام معناي كند.
آل بويه كه روي صندلي كنار من نشسته بود پرسيدم: خانم از زيرگوشي بود. نخورده بگوشم كنون تا كه است
لگام چيست؟ جوابم را نداد؛ شايد يك اخطار به من كه خارج از دستور سؤال نفرماييد! من هم اصرار نكردم.
مي  گفت با اين گوش هايي كه بيش از چهل درصد شنوايي خود را از داست داده، نمي شنيدم.  هم اگر حتي
مي زند. نگاه كردم: در حاليكه پيش دستي ميوه را كمي ديگر به طرف ضربه من بازوي به كه شدم متوجه بعد
مي كرد كه با خط خوانا روي كاغذ نوشته بود: لغو گام به گام اشاره لگام معناي به خودكار با ميداد، هل من
و اين همه همت مادران صلح غرق حيرت شدم. احساس اسم انتخاب در ذوقي خوش همه اين از اعدام!
كردم حاال ديگر فقط يك پارلمانتارين نيستم كه وظيقه اش آموزش قواعد قانون پارلمان به مادران صلح است،

بلكه وظيفه خود مي دانم كمك كنم تا تمام مادران ايراني مادران صلح شوند. 

آموزش كسالت بار
مي رسيد. اما من به عنوان رئيس  پيشنهاد ارايه به نوبت صلح، مادران دستوركار طبق گزارشها، استماع از بعد
جلسه از مجمع تقاضاي مجوز طرح تقاضاي ساير كردم. بديهي است كه اين اصطالح ها براي مادران صلح
مي كردم به اين ترتيب آنان تحت تأثير وجود چنين قواعدي قرار خواهند گرفت. كسي  فكر اما داشت تازگي
و من به زعم خودم سعي كردم رسيد تصويب به اجماع با اصطالح، به تقاضا، و نكرد مخالفت من تقاضاي با
و مراحل ششگانه بررسي يك پيشنهاد اصلي را براي صحن صحن كسب بر ناظر قواعد مبرمترين و اصليترين
توضيح بدهم. حدسم در اين مورد كه مادران صلح حوصله گوش سپردن به قواعد انتزاعي قانون پارلمان را
نداشته باشند، درست از آب درآمد، اما در عين حال باور نمي كردم اينقدر زود خسته شوند. به همين خاطر، 
و منتظر طرح پيشنهاد جديد در چارچوب همين چند قاعده اي كه  كردم قيچي را آموزش دامن سريع خيلي
و فورًا بنشنيد كند مطرح را پيشنهادش رئيس به خطاب برخيز، جا از عضوي اينكه ماندم: بودم داده توضيح
و بعد از آنكه رئيس جلسه پيشنهاد كند حمات صحن در پيشنهاد آن بررسي و طرح از نفر يك كم دست و
را قرائت كرد، نوبت پيشنهاد دهنده خواهد بود كه حاال در مورد علت طرح آن پيشنهاد توضيح دهد.جالب
است نخستين پيشنهادي كه به اين ترتيب مطرح شد تعطيلي اجالس هاي مادران صلح در ماه رمضان بود. اما 
در جريان مذاكره متوجه شدم كه اين پيشنهاد در اجالس هاي قبلي هم تصويب شده اما رأي نياورده است. به 
مي كنند الزم نيست آئين نامه ي مكتوبي داشته  فكر نتيجه در و ميدانند فارم را خودشان كه صلح مادران عالوه،
و اخطار قبلي مإخوذه آرا دوسوم به كه دانست آئيننامه اصالح يك بايد را اجالس لغو كه نميدانستند باشند،
و دوسوم آرا بدون اخطار قبلي براي اصالح ميگيرد قرار دستورنامه جزو مجمع لغو يا داشت، خواهد نياز
و هستند آن عضو كساني چه كه نيست معلوم باشد، نداشته آئيننامه سازماني وقتي عالوه به است. كافي آن
مي تواند صلح مادران اجالسهاي كه گفت بتوان شايد قواعدي چنين غياب در دارد. عضو چند زمان هر در
بر اساس قواعد ناظر بر نشست هاي توده اي اداره شود. در نتيجه نصاب در هر زمان تعداد اعضاي حاضر در
مي شود، تمام اعضا بايد با  برگزار كه سالهاست صلح مادران اجالسهاي وقتي اما بود. خواهد زمان همان
و صورتجلسه ها به طور مرتب تهيه فراخوانها بايد نتيجه در بود. خواهد تعطيل آتي اجالس دو كه شوند خبر
و به دست تمام اعضا برسد. اما به دليل اينكه مادران صلح فارم هستند هيچ صورتجلسه رسمي هم از شود
و نگهداري نمي كنند. به اين ترتيب، مادران صلح در عمل يك مجمع تصميم گيري تهيه اجالسها تصميمهاي
مي كند. در نتيجه چيزي تلقي فارم يك را خود اما كند، عمل پارلمان قانون چارچوب در بايد و هست هم
جمله به اين خاطر نيز اداره آن در چارچوب دستورنامه رابرت كه مو را از و، است شترگاوپلنگ يك شبيه

از ماست كشيده است تقريبًا غيرممكن مي شود.

خطاي محاسبتاتي
مي كردم  تصور ميشد صحبت مستقر سازمان يك مديره هيأت به دستورنامه قواعد آموزش مورد در وقت هر
مديره هيأت  اعضاي  داد.  آموزش  آن  اعضاي  به  مديره  هيأت  كار  را ضمن  دستورنامه  قواعد  مي توان  كه
و من به عنوان يك پارلمانتارين بدهند، انجام بدهند، انجام بايد دستوركارشان طبق كه را كاري همان ميتوانند



۲۴

و رويه انجام همان كار مشخص چيست. بعد، از آن فرد تقاضا قاعده كه داد خواهم توضيح آنان براي فقط
مي كنم همان كار را طبق قاعده اي كه توضيح دادم انجام دهد. اما در جريان اداره مجمع مادران صلح خيلي
و اين روش به اين دليل است پارلماني عرف همانديشي كارگاه تجربهي حاصل جمعبندي اين دريافتم زود
۴۰ حلسه با بسياري از پر مصرف ترين قواعد مي دهد كه اعضاي آن كارگاه طي حدود جواب كارگاه آن در
و رويه هاي قانون پارلمان آشنا نبودند قواعد از هيچكدام با تقريبًا صلح، مادران اما شدهاند. آشنا پارلمان قانون
مي خواستند، به عنوان مثال، در مورد صدور اطالعيه اي عليه جريان تروريستي «دولت اسالمي عينحال در و
و عراق» يا «داعش»، كه اين روزها بخش هاي وسيعي از سرزمين هاي سني نشين عراق را تسخير كرده اند شام

تصميم بگيرند: موضوعي حساس كه جنبه ي تمريني بازي را از بين مي برد.

قانون  قواعد  مبرم ترين  و  پرمصرفترين با صلح مادران آشنايي بدون دريافتم كه بود جلسه اواسط همان
اصلي ترين قواعد ناظر بر مجامع كه و مفيد مختصر بسيار آئيننامهي يك دستكم بدون ويژه، به و پارلمان،
مادران صلح را تعيين كرده باشد، اداره مجمع آنان محال است. اما، مثل ناخداي يك كشتي درهم شكسته،
و در حاليكه هنوز نگران بودم مخالف «لجن زار پارلماني» سر برسد  رساندم پايان ساحل به را جلسه سرانجام
و اوضاع به ورطه جبران ناپذيري دهد نشان نامناسبي واكنش هم من اماره نفس و كند نثارم آبداري متلك و
آل بويه نامه به دست منتظر ختم جلسه خانم كه قبل جلسه برخالف زدم. بيرون ميزبان منزل از كند سقوط
بود تا مزدم را كف دستم بگذارد، اين بار از خانم آل بويه خبري نشد. البد جلسه آنقدر بد اداره شده بود كه

آل بويه حاضر نشد چيزي كف دستم بگذارد.  حتي خانم

مهم اين روزهاست بايد به بعد موكول  مسائل از يكي نظرم به كه را بازرگاني اتاق موضوع به پرداختن هم باز
كنم. خسته  و غرق خوابم.
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شنبه ۷ تير ماه ۱۳۹۳

بازگشت به سياق سابق
مي كنم كه اسم نبرده ام.  تصور يا نبردم اسم پارسايي حسن نام به شخصي از هرگز امروز تا و خاطرات اين در
ده ها نقد رمان او در نشريات كه است رمان منتقد خصوص به و رماننويس و مترجم تأتر، منتقد يك او
و چندين نشريه داروپخش رسانه و درمان و دارو مجله هنوز كه پيش سالها است. رسيده چاپ به مختلف
مي كرديم، آقاي مهدي جمالي بحري او را به عنوان يك مترجم به من معرفي كرد. بعد از منتشر را ديگر
صحبت اوليه با او دريافتم كه همزمان به ايرج مقونكي دوست دوران سربازيم كه اكنون در انگلستان مقيم شده
در دانشكده ادبيات انگليسي در دانشگاه تهران درس خوانده است. در اوج فعاليت هاي مطبوعاتي دفتر او را 
و به  ماندم عاجز هم او شغل مالي تأمين براي حتي نژاد احمدي آمدن كار روي از بعد اينكه با و كردم استخدام
همين خاطر عذر او را به عنوان آخرين كارمند خود خواستم، اما تا امروز روابطمان دوستانه باقي مانده است.

آقاي پارسايي مدتي قبل از من خواست به آقاي سعيد اردهالي مدير نشر اختران سفارش او را بكنم. قبول 
و انساني شريف است. رماني  نويسنده پارسايي آقاي كه گفتم و زدم زنگ سعيد به خودش جلوي و كردم
مي خواهد تجديد چاپ كند. قرار شد رمانش را به سعيد نشان دهد تا اگر پسنديد چاپ كند. همانروز كه دارد
كرده  ام صحافي و گرفته پرينت مجلد چند در كه را خاطراتم مجموعه كه - پيش هفته دو حدود يعني بود-
و آنقدر از نوشته ها تعريف كرد خواند را آن قسمت چند از بند چند تصادقي صورت به او و دادم نشان او به

كه ايده  جديدي به ذهنم رسيد كه مي توانم بگويم تا حدي حاصل تعاريف ها و ارزيابي هاي اين فرد است.

و  سينما و تأتر منتقد يك عنوان به برعكس و نيست مداهنه اهل اصًال پارسايي حسن كنم اذعان بايد البته،
و فقط يكبار با هم به ديدن نمايشنامه سقراط رفتيم كه يكبار ميزند. هنرمندان ذوق توي صريح خيلي رمان
چند ماه پيش در تاالر رودكي تهران روي صحنه بود. به خاطر حسن پارسايي به من هم بليط رديف سوم
و از حضور هنرمندان مختلف در سالن تأتر تقدير كرد  آمد صحنه جلو كارگردان نمايش شروع از قبل دادند.
و يكي از آنان نيز همين جناب پارسايي بود كه به عنوان منتقد تأتر معرفي شد. بعد از پايان نمايش حسن
پارسايي با اعتماد به نفس كامل در ميان بازيگراني كه هنوز گريم هايشان را پاك نكرده بودند شروع كرد به

و گروه بازيگران گفت كه اگر من بودم نمي گفتم.  كارگران به را نكاتي صراحت با و نمايشنامه نقد و تحليل
مي كنم خستگي به تن بازيگران ماسيد. با چنين روحيه اي كه از او سراغ داشتم چنان به تعريف از نثر فكر
و رويكرد نوشته ها تعريف كرد كه بعد از رفتن او اين سؤال به ذهنم رسيد كه من با اين نوشته ها قرار است

كنم؟ چه

و در كنم تحليل بيشتري دقت با را حوادث كل ميشود سبب رويدادها اين نوشتن صرف اينكه واقعيت
و به طور مرتب روش كار خودم را بهتر كنم. اما اين برسم خودم خطاهاي نقد به رويدادها تحليل جريان
مي شود. اما اين سؤال همچنان باقي است كه قرار است با اين نوشته ها چه محقق نوشتن صرف به هدف
و تحليل رويدادهاي مرتبط با حنبش كاردها بعدها ثبت عنوان به كه باشد اين ميتواند پاسخ يك كنم؟ كار
آن ها اينكه ديگر جواب جواب. يك اين خوب. خورد. خواهد درد به گونه مستند گزارش يا تاريخ عنوان به
و ويرايش كنم، يا حتي از اين به بعد ماجراها را طوري بنويسم كه بتواند در همين دوره بازنويسي طوري را
و تثبيت فرهنگ دموكراتيك ايفاي نقش كند. از وقتي به نظرم رسيد عمومي فرهنگ ارتقاي هدف با نيز معاصر
مناسب تر از رويكرد تاريخي اول است ذهنم به تكاپو افتاد. در نخستين گام برخي از يادداشت ها رويكرد دوم
آن ها را به افراد نزديك داد تا بخوانند. نخستين كسي كه اين يادداشت ها را خواند  بشود كه نوشتم طوري را
سعيد به  را  رمان گونه  روزنوشت هاي  اين  از  نمونه  دو  يكي  بعد  آمد.  بسيار خوشش  كه  بود  خندان  آقاي 
و اين خاطرات با  رابرت دستورنامه انتشار مورد در نفره سه نشست يك گذشته يكشنبه ظهر و دادم اردهالي
و پيش از آنكه بحث به بررسي مسأله دوم برسد جلسه را ترك داشت عجله خندان آقاي كرديم. برگذار هم
آن ها را مردم اگر تا گرفت من از امانت عنوان به را خاطرات تمام از سي.دي يك آنكه ضمن هم سعيد كرد.
و در برابر طرح هاي بسيار بلندپروازانه من كه بسيا نپخته شد ايجاد ذهنش در زيادي پرسشهاي باشد، داشته
مي شود هر ماه يا هر پانزده روز يك جلد از اين مجموعه را كه گفتم او به من داد. نشان واكنش شد مطرح
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و قهوه تلخ منتشر كرد. البته، واكنش ناشري شاهگوش خانگي سريالهاي حد در حتي وسيع، بسيار تيراژ در
و براي تأمين هزينه است سرگردان ارشاد وزارت سالنهاي در سالهاي كتاب يك نشر مجوز گرفتن براي كه
نه اش باشد، اين بلندپروازي ها به حق آنقدر رويا گونه است كه گروي هشتش هميشه كتاب يك انتشار مالي
مي زند. همين خطاي محاسباتي من واكنش سعيد را در پي داشت كه دست كم عدم استقبال پهلو جنون به

از آن ايده هاي بي پايه بود.

اين  از  بخش هايي  نيز  عبدالحسيني  علي اكبر  آقاي  و  ستوده نسرين خانم عيسي، و سعيد از غير كنون تا
خاطرات را كه به سياق جديد نوشته ام مطالعه كرده اند. براي خانم ستوده دو روزنوشت در مورد مادران صلح

داد:  من به را پاسخ اين كردم. ارسال

آقای حسينی عزيز , سالم

ممنون از لطف تان که متن ها را برايم فرستاديد. هردو را کامل خواندم .چون قبال با هم قرار گذاشته بوديم 
, بدون مقدمه نکاتی را که به نظرم رسيده است به  اين بر بنا . بگويم را نظرم , تان خاطرات ارسال از بعد که

شرح زير خدمت تان عرض می کتم:

. واقعا پشتکارتان را در نوشتن  است انگيز حيرت برايم روزانه منظم نوشتن همه اين چيز هر از قبل -۱
تحسين می کنم.

. مثال خانمی که سوال کرد عصبی به نظر  کنيد خودداری افراد به نسبت قضاوت از توانيد می که جايی ۲-تا
. می رسيد , يا مثال هايی از اين قبيل

, نداشتن  گرما . ايد گفته سخن کارتان مشکالت و منفی تجربيات از , ايد فرستاده برايم که متنی دو ۳-در
: که اتومبيل , برخورد نادرست, و...در چنين مواردی انتظار من خواننده آن است

. تا جايی که می توانيد از تجربيات مثبت تان سخن بگوييد.آن دستاورد ها برای من مهم است
. شما حق  دارد مواردی چنين در هايی توصيه چه دمکراتيک رفتار اصول بدانم دارم دوست دوم ی وهله در
؟ آيا االن که هنوز همگی به اتيکز رای نداده اند حق داريد؟ کنيد شکايت شان انجمن در خانم اين از داريد
, با چه عکس العملی مواجه کنيد استفاده تان حق از اگر و ؟ کنيد نمی استفاده حق اين از چرا داريد اگر

می شويد؟
و مورد هجوم های غير منصفانه قرار می گيرد چکار بايد  کند می کار دارد که کسی مشابه موارد در اصوال
و گاندی به دست يک هندو کشته , شد اعدام به محکوم ها يونانی دست به سقراط باشيم داشته ياد بکند؟به

؟ شد که گاندی برای آن مذهب کلی اعتبار و آبرو خريده بود . آن ها بايد چه می کردند

. ۴- فکر کنم خودتان به موضوع اسامی توجه داريد

. ۵- آخرين نکته آن که اشتباه تايپی زياد دارد

از اينکه کمی مختصر و کوتاه نوشتم عذر خواهی می کنم. 

ارادتمند ستوده

سركار خانم ستوده
سالم

و حتمًا توجه به نكاتي به اين با اهميتي كه مورد  فرموديد مطرح ۴ و ۳ نكات مهمي را به خصوص در بند
و در ويرايش اين اسناد بايد به بخش جدايي ناپذير رويكرد من  پس اين از بود گرفته قرار من كامل غلفت
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بدل شود. به خاطر اين تذكرات تا ابد بنده شما خواهم بود.

مي نوشتم. مدتي  رويداها تحليل و ثتب عنوان به بيشتر را اسناد اين من حال به تا كه است واجب نكه اين تذكر
و با هدف ارتقاي روحاني دولت حمايت با حتي بشود كه بنويسم طوري را آنها بايد ميكنم فكر كه است
نشود. در نتيجه دراماتيزه تبديل اپوزيسيون به ما حركت تا كرد منتشر را يادداشتها اين همگاني فرهنگ

كردن ماجرا به نحوي كه افراد با يك اثر نسبتًا عاطفي و هنري مواجه باشند برايم اهميت يافت.

مي شود او را  كه كسي تنها باشم، طرف بي آنان گزارش در بايد و هستند واقعي شخصيتها تمام كه آنجا از
و نام هاي افراد اسم باشد قرار اگر اما كند. دراماتيزه را ماجرا كه است راوي كرد بدل ادبي شخصيت يك به
و دست من شد خواهد نزديك تخيلي اثر يك به نوشته و ميرود بين از محدوديت اين كنيم حذف را خاص

در نقد و حتي هجو بازتر خواهد شد.

اخالق انتظار دارم اين است كه جنبه هاي حقوقي  و قضا امر نظران صاحب ديگر و شما از كه نكتهاي اتفاقًا
و فضاي عمومي را خصوصي حريم مرز و واقعي شخصيتهاي از رويدادها اين نقل اخالقي و قضايي ،

مشخص كنيم.در اين زمينه بعدًا از محضر شما كسب فيض خواهم كرد

و فقط براي اينكه وقت شما را اشغال نكرده باشم از ارسال روزنوشت هاي ديگر براي سركار عالي  فعًال من
خودداري خواهم كرد مگر آنكه در اين زمينه تأكيد فرماييد.

با احترام شايسته
داود حسيني

سابق؟  سياق به بازگشت چرا
و روش هاي متعددي سبكها و شد. خارج حالت اين از روزنوشتها اين نوشتن سبك اخير هفته سه دو طي
- در صورتي كه قرار باشد در را روزنوشتها اين نوشتن سياق در اخير تجربههاي گرفت. قرار بررسي مورد

آينده اي نه چندان دور و براي مخاطب عام منتشر شوند - در چند سرفصل جمعبندي مي كنم:

مشكالت قانوني، حقوقي و اخالقي
آن ها  حل كه بود خواهيم مواجه متعددي مشكالت با شود نقل آنان سمت و افراد حقيقي اسم باشد قرار اگر
چرا؟ اين چرا و نكنيم يا كنيم ذكر داريم حق را كساني چه نام آورد: خواهد در پدر و است تاريخي امر يك
و اخالقيون نياز دارد تا مورد حقوقدانان از كميتهاي تشكيل به آنها حل باشد، اخالقي و حقوقي قانوني، اگر
و براي هركدام راه حل بيابيم يا بتوانيم كد ايتكز يا مجموعه قانوني تهيه كنيم كه بررسي را مشكالت مورد به

راهنماي من در نوشتن مطالب جديد و ويرايش  نوشته هاي قديم باشد.

مشكالت سياسي و ايدئولوژيك
- مشكالت  كرد خواهد تغيير چيز همه البته كه - نشود يا بشود ذكر افراد حقيقي نام اينكه از نظر صرف
و ايدئولوژيك به قوت خودش باقي است: خط قرمزهايي كه تا جمهوري اسالمي مستقر است بايد سياسي
اسالم. و رعايت حساسيت هاي جمهوري  ايدئولوژي و مذهب هجو و نقد از گرفتن فاصله كرد. رعايت
و وزير ارشادش جمهور رئيس ظرفيت چارچوب در يادداشتها اين بازنويسي در كه است اين من تصميم

حركت كنيم.

مشكالت ادبي و هنري
و سياق آن را دراماتيزه  روايت ساختار بايد شود نزديك جذاب هنري اثر يك به نوشتهها اين باشد قرار اگر
كرد. نوع دراماتيزه شدن نيز با توجه به اينكه قرار است مستند، نيمه مستند يا تخيلي باشد، متفاوت خواهد بود.
و  قضايي و حقوقي مسائل نوشتهها، اين ادبي و هنري شكل مورد در تصميم نوع هر از قبل بايد دليل همين به
و براي اينكه نوشتهام متفاوت هنري سبك با نمونه چند آنها حل براي شود. حل آنها روايت روش اخالقي
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مي كنند. به اين داليل كفايت باشند مؤثر اثر اين سرنوست در ميتوانند كه معدودي افراد اختيار در را آنها
كم تري از من صرف اين كار وقت فعًال تا ميدهم ادامه سابق سياق به ديگر بار را يادداشتها اين نوشتن
و نشر اين خاطرات در زمان معاصر سازي آماده افزودم: خودم تعهدات به نيز ديگر مهم تعهد يك اما شود.

و نه در آينده اي دور.

اين يادداشت را در همين جا خاتمه مي دهم و از فردا به سياق سابق به گزارش ماجرا برخواهم گشت. 
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دوشنبه ۹ تير ماه ۱۳۹۳

اعالم خالفت اسالمي
و همزمان با نخستين روز  ديروز (داعش) شام» و عراق اسالمي «دولت كه خواندم وبسايتها در امروز
عالم مسلمانان  تمام  خليفه  عنوان  به  را  گروه  اين  رهبر  بغدادي  ابوبكر  و  داده تشكيل «شورا» رمضان ماه
و با او بشناسند رسميت به هم را ابوبكر اين خالفت تا است خواسته مسلمانان تمام از و است كرده معرفي
و بعد از ابوبكر صديق كه نخستين خليفه كرده قبول را خالفت سمت نيز بعدادي ابوبكر البته، كنند. بيعت
مسلمانان شد او هم به عنوان آخرين خليفه اعمال خالفت خواهد كرد. نمي دانم به اين حواث سورئاليستي
و مفاهيمي از اين  تقليد مرجع و آيتاهللا و فقيه ولي و امام و خليفه خورد. غصه يا خنديد غشغش بايد
و چاپ كتابي توليد تدارك در ما زمانه همين در كه است جالب كردهاند. سقوط مبتذلي سطح چه به دست
و اعالم رئيسان آدم خواران كجا اين غيراستبدادي». رياست «آداب موقت عنوان با هستيم وسيع شمارگان در

كردهاند؟ قاطي داعشيها يا افتادهايم پرت ما كجا! عالم مسلمانان تمام خليقه عنوان به

ادبيات و تاريخ
و خطا براي نگارش اين روزنوشت ها به نحوي كه بيشتر به يك اثر ادبي نزديكتر  آزمون كه هفتهاي سه دو طي
جنبش كادرها به عقب افتاد. اما به نظرم ارزش داشت. با مرتبط حوادث از بسياري ثبت داشت، جريان شود
و به همين سياق كار را ادامه خواهم داد- نامش را نوشتهام كه آنچه است: روشن زمينه اين در تكليفم اكنون
و مستند گونه وقايع مرتبط با جنبش كادرها همراه بيطرفانه حتيالمقدور ثبت - بگذارند ميخواهند چه هر
مي گيرد. اما به قرار تاريخ علم قلمر در هم كار نوع اين خودم نظر به رويدادهاست. مدت كوتاه تحليلهاي با
جاي آنكه مورخان رويدادهاي تاريخي را بعدها تحليل كنند، اين كار را خود من در مورد كارهايي كه براي
مي تواند دستمايه ي نوع ويژه اي  رويدادها اين همه، اين با داد. خواهيم صورت ميدهيم انجام آينده ساختن
دن كيشوت براي تغيير تالشهاي داستان معاصر دنياي رمان نخستين كه همانطور بشود. هم ادبي ژانر يك از
و ساختار اينكه باشد. خاورميانه تغيير براي ايراني دنكيشوت يك داستان ميتواند هم رمان اين بود، جهان
و صد قرمان اين رمان چگونه طراحي شود، مسأله بعدي است. اما من اطمينان دارم كه هم به قهرمان و تم
دن كيشوت را بازي اين نقش خودم كه دليل اين به هم و اثري، چنين خلق در نياز مورد مهارت داشتن دليل
مي كنم، شايد مناسب ترين فرد براي نوشتن چنان اثر هنري در اين زمينه باشم. به همين خاطر، ضمن و كرده
آنكه تاريخ نگاري را به سياق قديم ادامه خواهم داد، به طور جدي در پي زمينه سازي براي نشر يك رمان
و از اين پس، خاطرات اين ماجرا نيز به عنوان بخشي از تاريخ جنبش  بود. خواهم زمينه اين در دنبالهدار

كادرها ثبت خواهد شد.

مالقات با بهشتي
جهت انتشار رمان هايي كه تصميم  سازي زمينه براي كردم فكر دقيقهاي چند صبحانه خوردن ضمن امروز
بود: سراغ كساني كه اين كلي جواب بروم؟ بايد و ميتوانم كساني چه سراغ بنويسم، زمينه اين در دارم
و موانع رفع در كه دارند نفوذ آنقدر هستند، آشنا من درامنويسي ذوق سوزن سر با كرد، نخواهند حسودي
و انتشار اين كتاب را به نفع ارتقا تمدن ايراني دارند روشني ذهن كنند، كمك كتاب اين نشر زمينه آمادهساي
بنيانگذار بود: بهشتي محمد سيد مهندس رسيدم ذهن به كه فردي نخستين معيارها اين با ميدانند. بشري و
و يكي از شخصيت هايي كه در نخستين جلسه نخستين انقالب از پس سينماي معمار و فارابي سينمايي بيناد
هم انديشي عرف پارلمان حضور يافت اما به خاطر گرفتاري هاي فروان قادر به ادامه كار نشد. او يكي كارگاه
و بهتر از هر كس ديگري با ذوق ادبي من آشناست. نه فقط حسدود نيست است ايران گوهرشناس بهترين از
مي كند تا هر غنچه اي بشكفد. نفوذ كالمش بيش از هر شخص حقيقي ديگري كمك باغبان يك مثل بلكه
و به پيامك هايي كه به مناسبت نداشتهايم هم با تماسي كه مدتهاست البته ميشناسم. نزديك از كه است
مي كند جواب نداده ام. با اين همه بايد بعد از تدوين يك راهبرد كلي براي آل» فور «سند مذهبي ملي ايام
بروم؟ آيا اين مرد محترم در اين مدت هيچ سراغي از واقعًا بروم. محترم مرد اين سراغ دوباره كتاب، انتشار
من گرفت؟ آيا برايش اهميت داشت كه نتيجه تالش هاي من براي آموزش دستورنامه رابرت به كجا رسيد؟
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خبر تلخ انجمن جراحان عمومي ايران
تا  ايميلي از من خواست  ايران طي  پريرزو خانم زاهدي مدير امور داخلي انجمن علمي جراحان عمومي 
وب سايت پيام جراح منتشر نكنم: در ديگر را انجمن اين كاربردي علمي كارگاههاي برگزاري به مربوط اخبار
به استحضار ميرساند، انجمن علمی جراحان عمومی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی با مخالفت شديد
انجمن پوست مواجه گرديده که موقتا" کليه کارگاههای آموزشی توسط انجمن لغو گرديد تا در اولين فرصت 
طی مذاکره با انجمن پوست نتيجه مثبت حاصل گردد. لذا تا اطالع ثانوی اطالع رسانی به همکاران جهت 

شرکت در کارگاهها لغو گردد
با ارزوی سالمتی برای شما
زاهدی

و از من خواست: بدليل حساسيت های موشکافانه همکاران خواهشمند است  فرستاد برايم ديگري نامه بعد
۹۳ در مورد کارگاههای آموزشی از سايت پيام جراح حذف گردد. برنامه های مربوط به تابستان

ارتباط اين خبر با كادرها؟
كامًال مربوط است. به همين خاطر سعي  من نظر به اما ندارد. كادرها جنبش با ارتباطي هيچ خبر اين ظاهرًا

فعًال از تحليل عميق تر آن درگذرم. و دهم توضيح هم با را رويداردها اين ارتباط سطر چند در ميكند

و رئيس هيأت مديره فعلي آن به ايران عمومي جراحان انجمن بينانگذار رحماني بهزاد دكتر با من ارتباط
و درمان برمي گردد. در آن زمان او به نمايندگي از انجمن جراحان توراكس عضو دارو مجله انتشار سالهاي
هيأت مديره جامعه جراحان ايران بود كه دكتر ايرج فاضل مسؤليت رياست آن را بر عهده داشت. از طريق
مي شدم.  آشنا جراحان جامعه مديريت در سوءاستفاده حتي و سوءمديريتها با كه بود رحماني بهزاد دكتر
مي داد تا براي فهم مشكالت به هر دري انگيزه من به كه بود انجمنها انواع اداره در سوءمديريتها همين
و سرانجام از دنياي قانون پارلمان سردرآوردم. تالش هاي دكتر رحماني براي اصالح امور در جامعه بزنم سر
و او بعدها از جامعه جراحان بيرون آمد يا به روايتي اخراج شد. نكته جالب اين بود نرسيد جايي به جراحان
مي دادند اما جراحان عمومي انجمن اختصاصي خودشان تشكيل عمومي جراحان را ايران جراحان اكثريت كه
و در حاليكه انجمن هاي تخصصي جراحي از طريق انجمن هاي خودشان در هيأت مديره نماينده نداشتند را
مي فرستادند، وضعيت نمايندگان جراحان عمومي در هيأت مديره جامعه جراحان ناروشن بود. دكتر رحماني
و شايد فوق تخصص داشت- اما با تالش فراوان موفق شد تخصص توراكس جراحي در خودش اينكه با -
و دكتر شفاهي دكتر مثل عمومي جراحان از تعدادي با و بنيانبگذارد را ايران عمومي جراحان علمي انجمن
و بودم انجمن اين شكلگيري و تأسيس شاهد اول روزهاي از من دهد. سامان و سر انجمن اين به دريايي

در انتشار نشريه كاغذي پيام جراح و بعد در راه اندزاي وب سايت اين انجمن نقش داشتم.

دستاوردهاي من در دوران انتشار پيام جراح
و در اين نشريه  كردم منتشر جراح پيام كاغذي نشريه شماره پنج انجمن اين حيات اوليه سالهاي در من
و به طور كلي رابرت دستورنامه يا پارلماني عرف ميشد: پژوهش و دنبال همزمان صورت به موضوع چند
و تفاوت آن پروفشنال بورد دولتي، شبهپروفشن با آن تفاوت و جراحي پروفشن انجمنسازي، تجربههاي
با انجمن هاي پروفشنال پزشكي، معرفي بوردهاي پروفشنال جراحي، كد اتيكز انجمن هاي جراحي مختلف،
و قلمرو جراحي عمومي در كشورهاي مختلف به خصوص در انگلستان  مفهوم در كه تحوالتي و بررسي
و رشد انجمن نقش اول را ايجاد در رحماني دكتر كه است اين واقعيت مسائل. قبيل اين از و بود داده رخ
و پرشور بيپايان انرژي و فراوان، پولي حتي و وقتي و مالي هزينههاي صرف باال، اجرايي توان ميكرد: ايفا
و گسترش نسبتًا سريع اين انجمن بودند. اما شايد انتشار نشريه اي با چنان كيفيت تثبيت در مؤثر عموامل
آن ها به از يكي شايد شد. متوقف نشريه داليلي به همه، اين با نبود. بيتأثير انجمن اين به اعتباربخشي در
برخورد دكتر رحماني در خصوص دعوت از اعضاي هيأت مؤسس انجمن هاي در دست تأسيس حراحان

محالت برمي گردد. 
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من كه تازه با دستورنامه رابرت آشنا شده بودم دوست داشتم بر اساس آموزه هاي قانون پارلمان، شعبه هاي
و بعد نمايندگان اين انجمن هاي محالت گوناگون  كنم تأسيس تهران سطح در را ايران عمومي جراحان انجمن
و من كرد حمايت طرح اين از رحماني دكتر كنند. تأسيس را تهران عمومي جراحان كانون كنوانسيون تهران
يك و پنج هيأت مؤسس انجمن محالت را به صورت تلفني سازماندهي كنم. اما سي حدود شدم موفق هم
روز دكتر رحماني از من خواست كه اين هيأت ها را به دبيرخانه انجمن كه آن روزها در مطب دكتر رحماني
مي كنم منظور من را  فكر كنم. دعوت را آنان كه نيستم مقامي در من گفتم: او به كنم. دعوت ميشد برگزار
و نه او در مقامي نيستيم كه اختيار من نه دادم توضيح برايش كن. دعوت من طرف از گفت: و نشد متوجه
داشته باشيم كنوانسيون انجمن هايي كه هنوز شكل نگرفته اند را فراخوان كنيم. به هر حال، سر همين موضوع
با هم اختالف پيدا كرديم. او در عمل خيلي به اين قواعد عالقه اي نشان نمي داد. يك شخصيت اجرايي داشت 
و مشروعيت  هستند انجمن ساختن خدمت در هم هدفها وقتي داشت. اهميت هدفها به رسيدن برايش و
دارند بحث هاي من محلي از اعراب ندارد. در حاليكه من به خصوص بر رعايت حقوق اعضا سخت تأكيد
و معتقد بودم كه يكي از عوامل اصلي شكست فعاليت هاي انجمني در ايران همين عدم آشنايي با قانون  داشتم
و در نتيجه عدم رعايت مقررات اين قانون است كه سرانجام هر انجمني را به يك باند قدرت تبديل پارلمان
مي شود كه از متولد قدرت باند سازمان، و انجمن جاي به قواعد اين وجود بدون دقيقتر، بيان به ميكند.
مي آيد. برخورد هايي از اين دست سبب شد به اين نتيجه برسم كه شايد دكتر دنيا به فاسد يا مرده اول همان
و دورتر ساخت. دور هم از را ما رويكرد تفاوت همين بسا چه و دارد توجه روش از بيش نتايج به رحماني

بيانيهها انتشار حد در فقط اما بودهام. ايران عمومي جراحان انجمن سايت وب مسؤل من اخير سالهاي در
مي كنم. مهم ترين فعاليت انجمن در اين سال ها نيز برگزاري كار سايت وب اين براي انجمن اعالميههاي و
برداشت است:  بوده  پولساز  جراحي  فعاليت هاي  انواع  براي  كاربردي  و  عملي آموزشهاي كارگاههاي
و از اين قبيل. البته، معلوم چانه و دماغ جراحي گردن، و صورت زيباسازي مو، كاشتن اضافي، چربيهاي
و فقط براي استفاده از برند انجمن ميكنند برگزار پزشكي تجهيزات شركتهاي را كارگاهها اين تمام كه بود
مي برند. جالب است كه هرگز نشاني برگزاري اين كارگاه ها را پيش را خود فعاليتهاي انجمن نام چتر زير
مشكوك دستكم يا و است غيرقانوني يا فعاليتها اين كه بود پيدا كامًال و نميكردند منتشر سايت وب در
تجهيزات اين شركت هاي  نداشتند:  ترديد  انجمن هم  خود مسؤالن حتي آنها بودن غيراخالقي در است.
مي كنند. انجمن بيشتر يك دالل واسطه بگير تعيين را تدريس روش و استاد و محتوا كه هستند و بودند پزشكي

است كه درصدي از درآمد ها را به خاطر برندش دريافت مي كند.

يك روز كه به دعوت دكتر رحماني به هيأت مديره انجمن رفتم سعي كرد كارش را تبيين كند: در حال خريد 
مي زنند تا بودجه آن را تأمين كنند. خودش با  دري هر به خاطر همين به هستند. انجمن براي منزل باب يك

خنده برايم توضيح داد: حتي با فروختن عنوان «جراح پيشكسوت».

يكي از ايده هاي جديد انجمن، معرفي يك جراح پيشكسوت در كنگره هاي ساالنه است. اما به زودي مشخص 
و پنج ميليون توماني براي دريافت برچسب پيشكسوتي از  بيست كم دست بايد پيشكسوت جراحان كه شد
مي كرد كه روايت را پيشكسوتي نامزد يك جراح داستان خنده با رحماني دكتر بپردازند. انجمن اين به انجمن

چطور براي نپرداختن اين مبلغ از دست انجمن فرار مي كرده است.

خاطره تكان دهنده ديگري كه دكتر رحماني تعريف كرد به توزيع كارت همياري بين حدود ششصد جراح 
و نياز مالي  انجمن بدهيهاي خاطر به كه بود شده خواسته مدعوت جراحان از آن طي كه ميشد عمومي
انجمن به پول، حق عضويت هاي خودشان را پرداخت كنند يا به انجمن كمك مالي كنند يا چيز ديگري شبيه
مي كرد: المرت ها  تعريف حيرت با و جواب. يك از دريغ ميگفت:اما تأكيد با رحماني دكتر موضوع. اين
مي آورد كه نشان دهد براي خريد ساختمان شاهد اين براي مثال اين البته، نداد. را ما جواب آنان از يكي حتي

دبيرخانه و تأمين بودجه دبيرخانه ناگزير است كه به برگزاري چنين كارگاه هاي بي كيفيتي تن بدهند.

توجيه ديگر برگزاري اين كارگاه ها اين بود كه انحصار اين فعاليت هاي پولساز را از دست معدودي جراح 
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و بزرگ دختري بيني وقتي است: طرح قابل پيچيدهاي اتيكال بحثهاي زمينه اين در البته، ميكند. خارج
دم بخت كم تر از بسياري از بيماري هاي حاد ديگر نيست. بنا بر دختري براي مسأله اين اهميت باشد، زشت
آن ها از جنبه هاي جداسازي كارگاهها، كيفيت مسأله نيست. زيباييساز جراحيهاي اين با مخالف مسأله اين
و از همه مهم تر مديريت انجمن با مشاركت هرچه بيشتر اعضا است. نمي خواهم يك طرفه به قاضي تجاري،
مي كند كه ساختن يك انجمن پروفشنال، دست كم ثابت ديگر بار رحماني دكتر تجربه ميكنم فكر اما بروم.
و هر است غيرممكن قواعد اين روح در مندرج اتيكز به پايبندي و رابرت دستورنامه قوانين رعايت بدون

انجمني خواسته يا ناخواسته در مسير بانديت شدن مناسبات جلو خواهد رفت.

مي توانم تصور كنم كه جنجال هاي مربوط به مخالفت ساير انجمن هاي پزشكي با انجمن جراحان عمومي  حاال
در برگزاري اين كارگاه ها چقدر جدي شده كه كار به اينجا رسيده است: حذف برنامه هاي كارگاه هاي تابستان
و در ورطه غرق افتادن. اگر انجمن با  انجمن فعلي درآمد منبع تنها شدن بسته يعني اعالميهها. انتشار عدم و
و ساير فعاليت هاي اتيكال خودش را تنظيم كرده بود، هزينه هايش را عضويت حق از ناشي اندك مالي منابع
و در نميكرد استوار غيرقانوني و غيراتيكال فعاليتهاي روي را مالياش نيازهاي تأمين منبع و نميبرد، باال
مي شد بگويي اين انجمن موفق است. مثل انجمن صورت آن در مييافت، توسعه مرتب صورت به حال عين
فيزيك كه در سطح ملي كارهاي عظيمي انجام داده اما نه به روش هاي غيرقابل دفاع. به بن بست رسيدن
پايبندي انجمن ها به قواعد قانون پارلمان را مورد تأكيد  ضرورت ديگر يكبار ايران عمومي جراحان انجمن
جنبش كادرها ارتقاي مداوم پروفشناليسم در تمام پروفشنال هاست. نهايي هدف كه داريم توجه ميدهد. قرار
و البته، كادرهاست. جنبش حتمي هدف آنها در پروفشناليسم ارتقا و هستند پروفشن نيز جراحي و پزشكي
انجمن جراحان پروفشنال چنين هدفي هرگز محقق نخواهد شد. ارتباط از اين بيشتر؟ ضمن ساختن بدون
و انجمن جراحان از نظر مالي تحت فشار قرار بگيرد، در آن صورت باشد درست من پيشبينيهاي اگر اينكه
مي شود كاهش خواهد يافت. شايد مربوط انجمن اين براي وبسايت مديريت به كه نيز من درآمد از بخشي
به همين دليل بود كه دكتر رحماني در واكنش به تقاضاي پرداخت هزينه تمديد وب سايت مؤسسه اخالق
- پيغام  مال حامي عنوان به جراحان انجمن رئيس يا و مؤسسه آن خزانهدار عنوان به چه - ايرانيان پزشكي
و حدود ۳۰۰ پرداخت خواهم خودم دادم: جواب هم من بپردازد. را هزينه اين تا بخواهم فرهود دكتر از داد

هزار تومان بابت پراخت هزيه تمديد اين وب سايت پرداخت كردم.

دومين كارگاه اهواز
پيش بود كه همراه با آقاي عيسي خندان براي برگزاري دومين كارگاه كادر اهواز به آن شهر رفتيم.  جمعه دو
و يك متن ادبي قشنگ براي آن توليد باشد من روزنوشتهاي از يكي سفر اين خاطرات ميخواست دلم
كنم. عناصر دراماتيك آن را هم مشخص كردم. اما يكي دو روزي منتظر ماندم تا آقاي خندان يادداشت هايش
را برايم بياورد. وقتي يادداشت هايش را ديدم دريافتم كه نكات مورد نظر من را يادداشت نكرده است. به هر 
حال، گزارش آن سفر تا امروز به تعويق افتاد. حاال هم بيشتر به نكات مهمي كه براي نشان دادن روند بسط 

اين جنبش ضروري هستند خواهم پرداخت و از جزئيات صرف نظر مي كنم. 

دومين اجالس كادر اهواز را براي ساعت يك بعد از ظهر به بعد برنامه ريزي كردند. پيش بيني اين بود كه به 
كم تري شركت كنند. آقاي  افراد فوتبال جهاني جام مسابقات و جمعه تعطيلي اهواز، تابستان گرماي خاطر
و به آمد دفتر به زنش برادر پرايد با صبح هشت حوالي ساعت هم جمعه روز خريد. بليط خندان عيسي
فرودگاه رفتيم. وقتي به سالن پرواز وارد شديم خيلي وقت داشتيم. به همين خاطر، درست در امتداد دروازه
و براي استفاده از وقت  نشستيم پرواز اطالعات اعالم دستگاه و ساعت زير و فرودگاه محوطه به خروجي
شروع كرديم به بازخواني متن خبري كه آقاي خندان ترجمه كرده بود. وقتي برخاستيم كه احساس كرديم
هواپيما بايد تأخير داشته باشد. زير تابلو مربوط به اطالعات پرواز به اهواز با چراغ هاي ريز قرمز عبارت 
مي شد. درست در همان زمان نام شخصي به نام «حسيني» را صدا  ديده اجرايي» عمليات خاطر به «تأخير
مي زنند. خندان هم به اين صدا مرا نام كه شدهام مهم چقدر خندان، آقاي ميبينيد گفتم: خنده به ميزند.
شوخي خنديد. اما نگران بود كه معناي اين نوع تأخير ديگر چيست؟ وقتي جلو دروازه خروجي رسيديم از
و  پرسيديم. اهواز هواپيماي تأخير علت از داشتند را پيشخوان كردن ترك قصد و بودند آنجا كه مأموري دو
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و پاگون هاي بودند پوشيده سرمهاي شلوار و سفيد فرم پيراهن كه نفر دو همين اتفاقًا فهميديم كه بود آنجا
و همين ها بودند كه بارها نام بودهاند اهواز مسافران خروج بر نظارت مأمور بود، نصب شانهاشان روي طاليي
و دارند به دفتر هواپيمايي آسمان بستهاند را دروازه نداده جواب كسي چون و زدهاند صدا را خندان و حسيني
در فرودگاه برمي گردند. از همان لحظه تالش نفس گير ما دو نفر براي اينكه در صورت امكان با هواپيماي
بعدي كه ساعت يازده پرواز داشت به اهواز برسيم شروع شد. جزئيات مسأله يك مشت گرفتاري هاي اداري 
و ما حدود  شد حل كرد تقبل خندان آقاي كه قيمت تفاوت تومان هزار دويست حدود با سرانجام كه بود
ساعت نيم بعد از ظهر روز جمعه در فرودگاه اهواز بر زمين نشستيم. آقاي رضا جديدي كه جواني جدي
نيامده است؟  لدني  اين بود كه چرا آقاي  استقبال ما آمد. نخستين نگراني  به  آقاي لدني بود  از دوستان  و 
پاسخ اين بود: مشغول اثاث كشي است. آيا نمي توانست برنامه را طوري رديف كند كه بتواند دست كم در
كند؟ آيا تغيير برنامه اثاث كشي امكان پذير نبوده يا به داليل سياسي ترجيح داده كه در صحن  شركت كارگاه
مي كرد با توجه به تالش ذهنم برگشتم تهران به وقتي حتي و بودم اهواز در كه مدتي تمام در نيابد؟ حضور
مي دانستم ديگر سوي از اما است. ممنوع خواني نيت ميدانستم بيابد. پاسخ سؤالها اين براي مشاهداتش
مي گيرند تا به او تماس لدني آقاي با آن امنيتي مسؤالن كه ميدهيم گروهي فعاليت آموزش داريم شهري در
و برگزار كند بلكه بايد با نام دعوت خوزستان توسعه مؤسسه اسم به را كارگاهها اين ندارد حق كه بگويند
و تحت علم يك مؤسسه قانونًا به ثبت رسيده اين كارها را انجام دهد. به همين دليل، جلسه اول كه قرار بود
و تحت عنوان مؤسسه توسعه خوزستان برگزار شود با مخالفت مقامات امنيتي مواجه شد لدني آقاي منزل در
و همن مقامات توصيه كردند كه خوب است اين كارگاه زير بيرق بنياد خوزستان شناسي كه مجوز فعاليت
و اجالس اول را در ساختمان بنياد خوزستان شناسي برگزار كرديم كه شد هم همينطور و شود. برگزار دارد
شخص محوري آن دكتر كيانوش راد است. معناي اين رفتارها اين است كه خوزستاني ها براي هر تجمعي بايد
از قبل كسب مجوز كنند. ظاهرا حتي اگر بخواهند انجمن جديدي نيز تشكيل دهند، اول بايد براي نشست هاي 
شود؟ شايد به  تشكيل ميخواهد تازه كه انجمني كدام نام تحت مجوز اما كنند. دريافت مجوز نيز خود تودهاي
خاطر آشنايي آقاي جديدي به همين محدوديت ها بود كه وقتي در كارگاه توضيح دادم روش آموزش ما اين
خواهد بود كه يك انجمن را به صورت آزمايشي ايجاد خواهيم كرد، آقاي جديدي حسابي توي فكر رفت كه 
حرف مربي كارگاه، دوباره سراغ آقاي لدني نخواهند آمد كه چرا بدون اجازه مقامات حكومتي  اين از بعد آيا
دادهايد؟ بله، حتي تالش براي آموزش قانون پارلمان در يك كارگاه ده دازده نفره در سال دو تشكيل انجمن
و مدرني اهواز مستلزم كسب مجوز از مقامات امنيتي است. واقعًا بزرگي به شهري در و ميالدي چهارده هزار
ميكنند؟ نگراني احساس اندازه اين امنيتي مقامات كه ميكند تهديد را كشور يا اسالمي جمهوري خطري چه
و آيا آنان به آقاي لدني چيز گفته اند كه آقاي لدني حتي بدون آنكه به ما بگويد ترجيح داده است خودش
و آقاي لدني گرفتار نداده رخ خاصي اتفاق كه ميداد اطمينان جديدي آقاي كند؟ سرگرم كشي اثاث با را
اثاث كشي است. بسيار خوب. قبول. اما آقاي لدني شخصيت پيچيده اي دارد كه چه بسا بازي هاي خود را از

اعضاي حلقه نزديكان نيز مخفي نگه مي دارد. 

و با تاكسي به محل مؤسسه بنياد  داد ما به ناهار برد. منزلش به فرودگاه از را ما جديدي آقاي حال، هر به
و همسر معلمپناه آقاي نفر: پنج يا چهار شايد داشتند. حضور كمي شركتكنندگان رفتيم. شناسي خوزستان
مي رسيد از دوستان نظر به كه ديگر نفر چهار سه و نيا عارف يا عارفزاده آرش آقاي خوشاخالقش، بسيار
يك خود آقاي لدني هستند. در همان نخستين دقايق حضور با اصرار از آقاي معلم نيا تقاضا كردم كه برايمان

و حتي چند برگ آچهار  ال سه تخته يك و نماز مهر حتي نيست، امكانپذير اگر و ببيند تدارك سياه تخته
و يك ماژيك جور كند. تأكيد كردم كه براي آموزش به اين حداقل ها نياز است. خوشبختانه اصرار ها مؤثر
و بسيار آوردند برايمان بزرگ سفيد تخته يك خواست دوستانش از تلفن دو يكي با معلمنيا آقاي و شد واقع
و اصالح پيشنهادها طرح براي خوبي بسيار كمك چون رسيدم. خواسته اين به و كردم اصرار كه خوشحالم

بود و اگر تخته نمي رسيد كارگاه ها به اين خوبي در نمي آمد.

اجالس دوم در يك نگاه
ارايه مطالب به كارورزان يك  ارتقاي ساختار  به نظرم اجالس دوم اهواز نشان داد كه تجربه هاي ما براي 
مي بابد. به  را خود نهايي شكل دارد واقع در و است شده نزديك خيلي خود يافته تكامل مراحل به كارگاه
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و بتوانم از اين كنم توصيف بيشتري جزئيان با را مطالب ارايه روند ميخواهد دلم موضوع همين اثبات دليل
گزارش به جمع بندي برسم. منظورم از ساختار ارايه مطالب اين است كه چگونه بايد تركيبي از مجموعه اي
و منطقي با هم در هر  منظم ارتباط يك در مسائل، مبرمترين به مربوط قواعد مبرمترين و پرمصرفترين از
و يا در هر نشست هر اجالس ارايه شود كه، تا حد زيادي مثل آموزش رياضيات يا زبان خارجي، كارگاه
و پيچيدهترين كممصرفترين، طرف به قواعد كليترين و سادهترين و پرمصرفترين از بتواند دانشآموز
آن ها عملي كاربرد با همزمان و تجربي صورت به قواعد اين تمام حال عين در و برود جلو قواعد خاصترين
در يك كارگاه به دانش آموزان عرضه شود. كارگاه اهواز از اين جهت مهم يك گام بسيار بلند به پيش بود كه

طرح كلي اين ساختار را در اختيار من گذاشت كه سعي مي كنم در ادامه آن را تشريح كنم. 

دعوت جلسه به دستور رأس ساعت مقرر
ايران امروز اين است كه در ساعت مقرر دعوت به  و مبرم ترين مشكل تمام مجامع مشورتي در  نخستين
است. نصاب  عدم حصول  آن ها  مهمترين كه دارند نقش زمينه اين در متعددي عوامل نميشوند. دستور
نسبتًا بزرگ مثل مجمع كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران يا مجمع انجمن مجامع مسؤالن معموًال
آن ها از بسياري در كه ساختماني شركتهاي انجمن مجمع يا خودرو مجموعههاي و قطعات سازندگان
زمينه، اين در ميرسد. نصاب به عضو چند حضور با كه نميكنند اعالم صراحت با و قبل از كردهام، شركت
رويهها، اين رويكرد هم وجود دارد كه با دستكاري اسناد مربوط به عضويت ها و قواعد نبودن روشن بر عالوه
معموًال نشود! - مديره هيأت نياز به بسته - يا شود حاصل نصاب كه كنند سازي سند طوري آنها مالي امور و
و اعضاي انجمن مسؤالن كار بر اساسنامه رعايت از شدن مطمئن براي كه هم را كار وزارت بازرس سر
اصًال اين اصل كه طبق قانون يا طبق تصيم خودشان عمل كنند جدي گرفته ميگذارند. كاله ميكند نظارت
مي زنند تا جلسه پرسه سالن در ساعتي يك حدود بسا چه انجمن اعضاي معموًال دليل همين به نميشود.
دعوت به دستور شود. اين تأخير حدود يك ساعته به يك سنت بدل شده است. انگار اين عرف انجمن داري

در تمام جهان است و كاريش نمي شود كرد. 

به نظر من، وقتي اعضاي يك انجمن جلسه خود را رأس ساعتي كه خودشان اعالم كرده اند دعوت به دستور 
- را  خودشان مصوب قانون واقع در يا - خودشان حرف انجمن آن اعضاي كه است اين معناي به نكنند،
هم جدي نمي گيرند. چنين انجمني در مسير انحطاط تا ته دره سقوط خواهد كرد. به همين خاطر، نخستين
ابعاد گوناگون  مي دهم همين مسأله است:  قرار تأكيد مورد كارگاه دومين يا كارگاه نخستين در كه درسي
مي گيرم كه عدم دعوت به دستور نتيجه و ميكنم تحليل را مقرر ساعت در جلسه نشدن دستور به دعوت
و اگر اين ميكروب در همان دم است كرده نفوذ انجمن در كه است ميكروبي نخستين مقرر ساعت در جلسه
حجله كشته نشود، ساختن يك انجمن استريل غيرممكن خواهد شد. اين درس اول. اما چرا مجامع به موقع
مي كنم به تشريح اين  شروع بعد نصاب. حصول عدم معموًال گفتم: كه همانطور نميرسد؟ دستور به دعوت
و كرد دعوت دستور به را جلسه بايد چگونه نصاب حصول عدم صورت در كه ميكند تأكيد بعد و قواعد
و غيره. البته، شايد عدم دعوت به موقع به دستور نيامدن رئيس، يا دبير يا است دستور در پيشنهادهايي چه
مي گويم اگر رئيس نيامده باشد نايب رئيس و ميدهم شرح را قواعد هم صورت اين در باشد. مسؤالن ساير
و اگر دبير نبود هر عضو ديگر بايد دعوت به دستور دبير باشد، نشده انتخاب يا باشد نيامده رئيس نايب اگر و
و با رياست آن رئيس يك دبير موقت هم انتخاب شود انتخاب بايد موقت رئيس يك قدم نخستين در و كند
مي دهد. اگر رئيس يا نايب رئيس يا منشي دائم انجام موقع به و قاعده طبق را خودش كار مجمع و ميشود
و رئيس يا دبير موقت به صحن برمي گردند. به اين ترتيب، هيچ دليلي ميگيرند قرار خود سرجاي آمدند
براي عدم دعوت به دستور مسموع نيست. در نشت اول اجالس دوم اهواز نيز اين نكات را با تأكيد به اينكه
- چطور پدر خودمان را در آورده ايم كه از تهران خودمان را به قرار در اهواز برسانيم، اينكه  خندان و من - ما
و پسنديده نيست. اين بخش از كارگاه اخالقي چندان نشوند حاضر سرقرارشان موقع به اهوازي بچههاي

اثرات خوبي بر مخاطبان گذاشت.

تعريف نصاب
و مبرم ترين قواعد ناظر بر آن نيز  شود معرفي اوليه نشستهاي همان در بايد كه مفاهيمي از يكي نظرم به
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مورد بررسي قرار بگيرد مفهوم نصاب است. در نشست اول از اجالس دوم اهواز به اين موضوع پرداختم
مي شود همزمان با تعريف نصاب  نظرم به نه. يا كردم بررسي را مجمع به جلب حكم كه ندارم خاطر به اما
اين نكات را نيز به بحث گذاشت: نصاب در انواع مجامع وقتي آئين نامه ساكت باشد، نصاب در انجمن هاي
معموًال بايد بسيار كمتر از نصف باشد، نصاب معقول براي انجمن هاي داوطلبان، حكم جلب به  كه داوطلبانه
و نيز تأكيد تجارت، قانون خصوص به و زمينه اين در ايران قوانين مقررات و قواعد با آن مقايسه و مجمع
و ارايه مختصري در مورد كنوانسيون، كنوانسيونها در نصاب بيان جا، همين و كنوانسيونها در نصاب بر
و نيز جلب كردن توجه مخاطبان به اهميت پارلمان، قانون در مفاهيم اين تفاوت و تعريف و كانون انجمن،
دقت در اصالح نصاب (در صورتي كه تعداد نصاب خط بخورد، نصاب مجمعي كه نصابش خط خورده است
به بيش از نصف تبديل مي شود و اگر اين تعداد حاضر نباشند يا نشوند انجمن هيچ كاري نمي تواند بكند). 

قوانين ناظر بر تشكيل يك سازمان دائم
براي  را  دائم  يا سازمان  انجمن  ايجاد يك  بر  ناظر  قواعد  بايد خطوط كلي  اول  نظرم در همان نشست  به 
و عرف پارلماني در ايران تأكيد  پارلمان قانون متفاوت جنبههاي روي خصوص به و كرد تشريح كارورزان
مي شود. طبق عرف ايران، مسن ترين فرد مربوط دبير و رئيس انتخاب به تفاوتها اين از نمونه يكي كرد.
گروه رابرت،  دستورنامه  طبق  اما  مي شود.  انتخاب دبير عنوان به آنان جوانترين و رئيس عنوان به مجمع
و برنامه هاي هدفها از كه شناختي به توجه با كه دارند حق آن دعوتكنندگان يا و نشست برگزاركنندگان
و مجمع نيز اخالقًا به اين دو كنند معرفي منشي عنوان به را فرد يك و رئيس عنوان به را فرد يك دارند خود
و رئيس موقت كرد خواهند وظيفه انجام موقت دبير و رئيس عنوان به سازمان تشكيل تا كه ميدهد رأي نفر
و امضاي آن، رئيس دائم را در مجمعي مركب از اعضايي كه اساسنامه را امضاء آئيننامه تصويب از بعد
مي رسد. اين نكات را در همان نشست اول از دومين اجالس اهواز پايان به نقشش و ميكند انتخاب كردهاند

كامًال آشكار بود كه از آشنايي با اين قواعد بسيار خوشحال مي شوند. و كردم تشريح حاضران براي

قبل از جلسه آقاي معلم نيا در مورد شكل تأمين هزينه كارگاه هم صحبت كرد. من ضمن تأكيد بر اينكه اين
مي شود اما قواعد ناظر بر امور مالي تأسيس يك سازمان جديد را براي كارگاه تشريح  مربوط خودتان به مسأله
و اگر انجمني شكل ميشوند متقبل را امور ساير و پذيري و جا هزينه برگزاركنندگان اينكه خالصهاش كردم.
و اگر انجمني شكل نگرفت خودشان بايد كرد خواهند حساب تصفيه تأسيس تازه انجمن خزانه با گرفت

هزينه ها را متقبل شوند.

تعيين و تصويب يك مرجع پارلماني
و  تعيين ضرورت از پيشنهادها نخستين بررسي و طرح از قبل بايد كه است اوليه نشستهاي همان در
اهميت مورد  در  تا  است  فرصتي  اينجا  كرد.  صحبت  پارلماني  مرجع  عنوان  به  دستورنامه  يك  تصويب 
- صحبت  باشد نشده مطرح قبلي نشستهاي در اگر - خصوص اين مطالب ساير و آن تاريخچه دستورنامه،

كرد و بعد مرجع پارلماني را با اكثريت آراء به تصويب رساند.

رأي گيري بايد به چند قاعده مهم به اختصار اشاره كرد، از جمله: اينكه اصالح يا ابطال  البته، هنگام نخستين
مصوبه اي طبق يكي از اصول زيربنايي قانون پارلمان به دست كم دوسوم آراي مأخوذه نياز خواهد داشت.  هر
مي توان به صورت گذار به تفاوت اصالح يا ابطال بند هايي از آئين نامه با تفاوت ابطال يا اصالح جا همين

مقررات و تصميم هاي عادي صحبت كرد.

شرط اجرايي قواعد مرجع پارلماني
آن ها با قانون پارلمان آشنا هستند با مجامعي  اعضاي كه مجامعي در پارلماني مرجع نقش تفاوت تشريح با
مي توان بر اين نكته نيز انگشت گذاشت كه فقط آن قاعده اي از ميشود برگزار ايران مثل كشورهايي در كه
و با آئين نامه هاي باشد كرده تشريح مجمع براي را آن رئيس كه آمد خواهد در اجرا به رابرت دستورنامه قواعد
از قاعده اي  اگر  داشت  فرد حق خواهد  هر  به عالوه،  باشد.  نداشته  مغايرتي  و  تعارض سازمان يا مجمع

دستورنامه را نپسنديد يا براي مجمع مناسب ندانست نسبت به اصالح آن قاعده اقدام كند.
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و تفاوت آن با كس نوبت براي صحن كسب مثل مفاهيمي بايد پارلماني مرجع تصويب محض به نظرم به
و از همانجا اعضا را مكلف كرد كه هنگام كسب صحن از جا برخيزند شود تشريح كارگاه در حاضر اعضاي
و براي طرح يك سؤال واجب بلند شد، شخصي كه سرپاست بايد بالفاصله داشت واجبي كار كسي هرگاه و
و بعد از آنكه رئيس نشست بلند بنشيند فورًا بايد سرپاست كه هركس شد، بلند جلسه رئيس اگر يا بنشيند.
و بلند شدن اعضاي از همان نخستين قاعده طبق صحن كسب بر تأكيد نظرم به دهد. ادامه را بازي و شود

نشست به آنان نشان مي دهد كه در فضاي بسيار جديدي بايد به روشي بسيار جديد رفتار كنند.

تقاضا ها و سؤال ها
و تقاضاي ساير است. وقتي در همان نخستين  توضيح تقاضاي و پارلماني سؤال پيشنهادها، مبرمترين نظرم به
و لذت كنند مشاركت مجمع در قواعد طبق توانست خواهند بدهيد ياد اعضاي به را پيشنهادها اين نشست

ببرند.

توضيح روش كار: ايجاد يك انجمن آزمايشي
و به آنان بگويد كه روش كار  كند تشريح اعضاي براي را كار روش مربي كه باشد مناسب مرحله اين در شايد
اين است كه اعضاي كارگاه در چارچوب قانون پارلمان به مرور بند هاي مختلف آئين نامه يك سازمان دائمي
و در مجمعي با حضور  آئيننامه همان طبق و برساند تصويب به حاضران آراي اكثريت با پايان در و تدوين را
و كنند تعيين را مديره هيأت عضو مديران و دائم دبير دائم، رئيس كردهاند، امضا را آئيننامه كه كساني فقط
در نشست هاي بعدي نيز كد اتيكز انجمن خود را تدوين كنند. به اين ترتيب ايجاد يك انجمن پروفشنال، هم
و هم يك تمرين براي فراگيري قانون پارلمان. در نتيجه از درون هر كارگاه يك انجمن  است عملي كار يك
و به فعاليت هاي خود در راستاي هدف شوند عضو آن در ميتوانند عالقمندان كه ميآورد بر سر نيز پروفشنال

انجمن فعاليت كنند يا عضو انجمن نشوند و كارگاه را تمام شده تلقي كنند.

تعريف هدف
مي توان هدف انجمن در دست  مرحله اين در نشود، كشيده ديگري مسيرهاي و حواشي به جلسه اگر نظرم، به
و از فردي خواست كه هدفي را به عنوان يك پيشنهاد مطرح كند. بعد از داد قرار بررسي مورد را تأسيس

طرح اين پيشنهاد است كه مراحل ششگانه طرح پيشنهاد بايد مطرح شود.

اصالح پيشنهاد
معموًال عالقمند هستند تا با طرح نظرات خود هدف اعالم شده را اصالح كنند. به  اعضا هدف، طرح از بعد
اين ترتيب مفهوم پيشنهاد اصالح مطرح خواهد شد. البته در اين مرحله الزم است در مورد اصل هر لحظه
و عقب افتادن پيشنهاد اصالح از  افتادن جلو مفهوم با را كارورزان جا همين در و كرد مطرح را موضوع يك

فعًال چيز زيادي در اين مورد روي سر كارورزان ريخت. نيست الزم اما ساخت آشنا اصلي پيشنهاد

ختم جلسه و آغاز جلسه بعدي
اگر اجالس ها از چند نشست تشكيل شود، كه ايده آل است، با طرح پيشنهاد ختم جلسه بايد به نشست اول 
و اين بحث  خستهاند كاروزان كرد. بحث جلسه ختم پيشنهاد روي خيلي كه نيست مناسب ديگر اما داد پايان
مي بايست صورتجلسه نشست قبلي را كه يك آدم كاربلد بعدي نشست آغاز در گرفت. پي بعدًا ميتوان را
و با اجماعي عمومي صورتجلسه نشست داد توضيح را تصحيح و اصالح تفاوت و كرد قرائت كرده تهيه
و تفاوت آن صورتجلسه اجماع، طريق از تصويب مثل جديدي مفاهيم اينجا در رساند. تصويب به را قبل
و در همين جا اهميت نقش دبير حسابداري اسناد با آن مقايسه و صورتجلسه تهيه حياتي اهميت اجندا، با
و داد ارايه آن بدنه و مقدمه و صورتجلسه مورد در كلياتي اول نشست همان در است الزم نيز كرد. صحبت

به اين ترتيب از همان آغاز صورتجلسه اجالس ها را تهيه كرد.

- كه مثل بازي شطرنج از همانجا كه متوقف شده ادامه  قبل از باقيمانده كار بررسي ادامه به پرداختن از پيش
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و اهميت آن را فقط گوشزد زد حرف هم جلسه با اجالس تفاوت مورد در مختصري است الزم - مييابد
مي تواند وقت نشست دوم را اصالح بر ناظر قواعد توضيح و آن اصالح و اصلي پيشنهاد بررسي ادامه كرد.

پر كند.

و نيز اشكال  موقت، و دائمي صورت دو به اصلي، پيشنهاد تكليف تعيين مختلف رويههاي سوم، نشست در
تعيين تكليف موقت مثل تعويق مشخص، اصالح به چهار روش، تعويق نامشخص، ارجاع به كميته، يا روي

ميزگذاري را مورد بررسي قرار داد.

و نيز پيشنهاد كفايت مذاكره  موضوع يك خصوص در روز يك طول در دقيقهاي ده نطق دو به مربوط قاعده
و كميت مذاكره نيز مي توند در همين نشست مورد بررسي قرار بگيرد.

مي شود در نشست سوم از اجالس دوم يا اول مطرح  كه است پيشنهادهايي جمله از نيز فرجام و دستور اخطار
و مبرم ترين قواعد اصلي بخش با را كارورزان ميشود آئيننامه اول بند تصويب با همزمان تريب اين به كرد.
و به نظرم مسير كرديم طي را مسير همين اهواز در ما ساخت. آشنا اوليه نشست سه همان در پارلمان قانون
و ايده آئلي هم هست. حاال بايد خودمان را براي اجال بعدي آماده كنيم. قطعًا مرور تمام آن قواعد در خوب
و نيز شرح مختصري در مورد هر بند ساختار ما را كامل خواهد كرد. آئيننامه ديگر بندهاي اصالح جريان
و به نظرم شد. خواهد ذكر بند هر به مربوط قواعد و نكات آئيننامه از بند هر با متناسب و كارگاه طول در

كل ساختار كارگاه به اين ترتيب شكل گرفته است.

هدف انجمن اهواز
و هدف  برخاست يكي كنند تعريف هدفي تأسيس دست در انجمن براي تا خواستم مجمع از وقتي اهواز در
و سازمان هاي مردم نهاد پيشنهاد كرد. نفر بعدي كه انجمنها ميان در انجمنها اداره قواعد ترويج را انجمن
اصالح اوليه را مطرح كرد پيشنهاد داد كه عبارت «بر اساس دستورنامه رابرت» در اين عبارت اضافه شود.
متأسفانه يادداشت هاي آقاي خندان كه در اختيار من است در اين مورد دقيق نيست اما بچه ها خيلي عالي كار 

كردند و نشان دادند كه چه زود با اين قواعد آشنا شدند. 

حواشي جلسه
در پايان جلسه يا در اواسط آن آقاي معلم نيا از اين صحبت كرد كه عده اي خواهان برگزاري كارگاه هاي ديگر 
و در نتيجه از آنان بخواهيد كه در همين  ندارد وجود امكاني چنين ديگر ما براي دادم جواب من شدهاند.

كارگاه حضور يابند.
 

خانم جواني كه از آبادان آمده بود نيز از من خواست كه در آبادان هم چنين كارگاهي را برگزار كنيم. اما
آباداني ها هم در همين كارگاه اهواز شركت كنند يا خود شما وقتي اين قواعد را  توضيح دادم بهتر است 

يادگرفتيد به آنان ياد بدهيد. 

قبل از اينكه منزل ميزبان را ترك كنيم، از آقاي جديدي تقاضا كردم چند پيغام من را به آقاي لدني برساند. 
مي رسيم در استان خوزستان برگزار كنيم. در نتيجه بقيه  ما كه است كارگاهي تنها اين كه همين آنها از يكي
و كساني كه اين قواعد را خوب يادگرفتند بايد اين قواعد را به ديگران كنند. شركت كارگاه همين در بايد
و شيمي نيست كه هركس جداگانه آن را ياد فيزيك مثل قواعد اين اينكه بعدي نكته بدهند. آموزش هم
و اگر گروه از هم بپاشد تمام شود بدل انجمن يك به بايد هم كار آخر و است گروهي بازي يك بلكه بگيرد
زحمات ما از بين خواهد رفت. به همين خاطر بايد به نحوي دو ريالي مدعوان را بياندازيد كه كسي كه وارد
و  شده محاكمه دستورنامه قواعد طبق دهد انجام غيراخالقي كار يا و بگويد دروغ اگر ميشود انجمنها اين
و چه بسا با حكم جمع ممكن است از انجمن اجراج شود. به نظرم تصريح اين مطلب به شد خواهد تنبيه
و نكته آخر اينكه اگر با جريان عمومي كل كشور متصل است. واجب ميكنند شركت كارگاه در كه كساني
نشويد عقب خواهيد ماند. در نتيجه الزم است نمايندگاني براي شركت در نشست هاي تهران كه در آينده
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برگزار خواهد شد اعزام كنيد تا در جريان آخرين تحوالت قرار بگيريد و از تحوالت عقب نمايند.

پيش بيني اثرات آتي اين كارگاه
و ساختار كلي قانون  كليات با بيش و كم نشستي سه اجالس يك در اهواز اجتماعي فعاالن از نفر نوزده اينكه
پارلمان آشنا شدند، اثر بسيار مهمي در اهواز برجا خواهد گذاشت. اما حضور چند نفر از فعاالن جوان حزب
و چند سازمان سياسي ديگر كه در جريان نشست هاي  حزب اين جوانان شاخه مسؤل حضور نيز و مشاركت،
و شاهد برگزاري اين كارگاه بودند، سبب خواهد شد تا اين ايده ها در اين سازمان هاي آمدند ساختمان به ما
سياسي فعال نيز مطرح شود. البته پيش بيني من اين است كه طبق معمول ساختار قدرت مستقر از اين قواعد
و حتي در برابر آن محكم موضع مخالف بگيرد. اين مخالفت ها قطعًا مانع تسريع پيشرفت كار  نكند استقبال
آن ها آشنا شد به فراموشي با كه را كسي نميتوان كه هستند جذاب و راهگشا قدر آن قواعد اين اما شد خواهد
آن ها وادار كرد. به همين خاطر در تمام سازمان هاي سياسي سنتي نبردي سخت در مورد قبول يا رد اين قواعد
شكل خواهد گرفت. يك نمونه آن، يعني سازمان معلمان ايران، جلوي چشم من است. نمونه ديگر، مادران
و  مفهومسازي چالشها اين سازوكارهاي مورد در نميتوانم هنوز است. تهران شهر شوراي حتي و صلح
نظريه پردازي كنم. اما به طور كلي اين قواعد كه مبتني بر حقوق برابر اعضاي يك سازمان است، با ساختار
و قبول  داشت خواهد ماهوي تعارض است گرفته شكل قانون بدون و غيرمشروع قدرت بر مبتني كه قدرتي
و ساختار قدرت سازمان هاي موجود است كه رهبري ساختار در واقعي انقالب يك معناي به قواعد اين

پذيرش آن بسيار غيرمحتمل به نظر مي رسد.

ختم سفر دوم
وقتي به تهران برمي گشتيم در مورد اين كارگاه با آقاي خندان زياد بحث كرديم. به نكاتي اشاره كرد كه با 
نمونه، استفاده از قاشق به جاي چكش. بعد پيشنهاد كرد  عنوان به و جمله از داشت. تعارض جلسه رسميت
كامًال موافق او با داد. ارتقا را نشستها اين بودن رسمي سطح همچنان ميشود مناسب وسايل از استفاده با
و شايد ذكر همين نكات بود كه سبب شد در مورد نحوه ي ارتقاي رسميت اين نشست ها بيشتر فكر بودم.
مي كنم: ذيطلبگي. بعد به تفصيل اشاره آن كليدواژهي به فعًال كه رسيدهام هم خوبي دستاوردهاي به و كنم

به آن خواهم پرداخت.

 

سرفصل هاي ديگري كه نانوشته باقي مانده:
اتاق بازرگاني

كادر خندان
كادر وكيالن

كادر شوراي شهر
دستاورهاي عمومي و جزئي: انتشار كتاب، شكل گيري ساختار آموزشي، انتشار كتاب، جزوه آموزشي 

تصحيح مورد نظر اقاي حالج
خط رمان: عشق خيالي!
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۱۰ تير ماه ۱۳۹۳ سه شنبه

موضوع اصلي: رئيس شوراي اسالمي شهر تهران!
ديروز وقتي براي پذيرايي از اعضاي انجمن در دست تأسيس پارلمانتارين هاي شوراي شهر تهران آماده شده 
مي كردم تا وقتي خودروي آقاي عبدالحسيني كنار پارك مقابل توقف كرد دكمه  نگاه را خيابان پنجره از بودم،
در بازكن را قبل از بلند شدن صداي زنگ در فشار بدهم: نوعي ابراز خوشحالي از حضور او در دفتر! فقط پنج
مي بود كه جلسه رأس ساعت پنج دعوت به دستور شود اعضا  قرار اگر و بود مانده ظهر از بعد پنج به دقيقه
بايد تا اين زمان سرمي رسيدند. من اصرار دارم كه جلسات درست رأس ساعت از پيش تعيين شده دعوت
مي دانم. اعضاي انجمن  انجمن يك در فساد و بيقانوني رخنه آغاز را قاعده همين نقض و شود دستور به
- با اين تهران» پاش «انجمن ميشود سرواژهاش كه - تهران شهر شوراي پارلمانتارينهاي تأسيس دست در
و مهم تر اينكه آنان نيز به تجربه دريافته اندكه نخستين شرط براي به نظم هستند آشنا خوبي به من حساسيت
درآوردن مجامع تصميم گيري در ايران رعايت همين نخستين قانون مصوب همان انجمن يا گروه است. در
اين صورت تمام اعضا بايد دقايقي پيش از ساعت مقرر در صحن حاضر شوند. پس چرا هنوز نرسيده اند؟ 
و متوجه  نداشت وجود جديد اتومبيل كردن پارك براي جايي كردم: ورزانداز را خيابان سراسر ديگر يكبار
و در حاليكه است كرده پارك دوبله ساختمان ورودي در مقابل درست رنگ سفيد سواري خودروي يك شدم
بر مي دارد تا وارد عقب صندلي روي از را وسايلش الهيان دكتر آقاي است، نشسته فرمان پشت آن راننده
و بدون برداشتن گوشي دكمه را فشار دادم. رفتم ساختمان در كنار دربازكن طرف به عجله با شود. ساختمان
دكتر الهيان با يك پوشه پالستيكي آبي رنگ در دست وارد شد. وقتي روي پيشانيش از دانه هاي درشت عرق
نشد: اينكه  كاسته من نگراني از چيزي همه اين با است. ميكرده خنك خوب خودرو كولر دريافتم نبود خبري
و با زبان روزه از اقصي نقاط ماه تير طوالني بسيار روزهاي عصر از ساعت اين در پرمشغلهاي افراد چنين

پايتخت به كارگاه بيايند اما در ازاي صرف اين همه زحمت چيز دندانگيري عايدشان نشود.

بعد از احوالپرسي، دكتر الهيان در حاليكه كتش را روي دسته صندلي چوبي كنار ميز كنفرانس دفتر كادرها 
گفت: دوشنبه قبل خيلي خوب موضوع را پرزانته كرديد. گفتم: آره. به خودم نمره  من به ميكرد آويزان
مي خواستم اين پيشنهاد را در شوراي عالي مشاوران صبح امروز گفت: و نشست صندلي روي ميدهم. قبولي
و پرتنش مطرح شد غريب و عجيب مسائل آنقدر اما كنيد، اداره شما پس اين از را جلسات كه كنم مطرح
و بعد ادامه داد: خيلي جالب كرد نگاه من به كرد. خواهم مطرح بعد هفته نداد. را مسأله اين طرح اجاز كه
مي گفت: رابرت خودتان هم من رياست نحوه به اعتراض در عالي شوراي اعضاي از يكي صبح امروز است.
مي دهد كه اين آقايان هم بالخره نشان اين خودتان». «رابرت ميگويد: ميبينيد؟ نميدهد. را اجازهاي چنين
اثر نطق من در معرفي قواعد به اين قواعد توجه خواهند كرد. احساس كردم ظاهرًا تمايل دارد در مورد 
اداره جلسات در شوراي عالي مشاوران ستاد اجرايي شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر تهران كه رياستش 
با اوست صبحت كند. اما من خواهش كردم كه اگر موافق باشيد در مورد اين مسأله ضمن ارايه گزارش 
و من دنبال  كرد قبول شوند. مطلع خبرها اين از نيز اعضا ساير تا كنيد صحبت خودتان ترويجي فعاليتهاي
مي گشتم كه صداي زنگ در بلند شد. آقاي ياشار تهران پاش انجمن اجالس موضوع با غيرمرتبط موضع يك
و بعد از پيوست ما جمع به كه بود تهران شهر شوراي رئيس مسجدجامعي آقاي مشاوران از يكي سالمزاده
استقرار او بود كه تقريبًا رأس ساعت مقرر با ضربه چكش جلسه را دعوت به دستور كردم. به نظرم بچه هاي
و  هستند، تهران شهر اسالمي شوراي جلسات شروع در طوالني و مستمر تأخيرهاي شاهد كه پاش انجمن
بي نظمي در ناكارآمدي شوراي شهر چقدر مؤثر است، از اصرار من در شروع جلسه در ساعت همين ميدانند
مي برند. اما ديروز براي نخستين بار بود كه به اهميت يكي از پيشنهادهاي در دستور، به خصوص لذت مقرر
گفتم: جلسه طبق قرار بايد سالمزاه و الهيان دكتر آقايان به خطاب و بردم پي باشد، نشده حاصل نصاب وقتي
باشد، اعضايي كه رأس ساعت در صحن نشده حاصل نصاب وقتي شود. دستور به دعوت پنج ساعت رأس
و كنند اعالم را جلسه ختم ساعت همان در و بگيرند تصميم جلسه ختم مورد در ميتوانند يافتهاند حضور
مي توانند بيشترين تأثير را در ترويج روزها اين كه آقايان اين بود اين منظورم نمانند. غائبان منتظر و بروند
قانون پارلمان در شوراي شهر تهران بگذارند، بيش از پيش به اهميت اين قانون در حل مشكالت شوراي
پي ببرند. دكتر الهيان منظور من را دريافت. سر تكان داد. معلوم بود كه با پيشنهاد ختم جلسه موافق  تهران شهر
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نيستم. به همين خاطر پيشنهاد كرد مجمع تا آمدن دوستان به تنفس برود. خطاب به تنها عضو ديگر مجمع
كردم: جلسه تا  اعالم و زدم چكش سكوت. نيست؟ مخالف پيشنهاد اين با كسي پرسيدم: سالمزاده آقاي از
مي رود. دقايقي بعد صداي زنگ در بلند شد: خانم شرفي، همسر آقاي تنفس به محترم اعضاي ساير حضور
و آقاي عبدالحسيني با پيراهن سبز سير سياه شلوار و مانتو و مقنعه در اداري، قواعد طبق حتمًا سالمزاده،
در ظاهر شدند. ذائقه هيچ مردي با تلخي آستانه در رنگ قهوهاي كفش و كمربند شلوار، و خوشرنگ بسيار
طعم اين همه تبعيض حتي در آزادي انتخاب رنگ لباس عليه زنان عادت نخواهد كرد. شايد به همين دليل
مي كند اينطوري  فكر شايد ميشود. قائل احترام خانمها براي همه اين عبدالحسيني آقاي مثل مردي كه است

مي تواند تلخي تبعيض را براي زنان تحمل پذيرسازد.

و خطاب به حاضران گفتم: چون مهمان كردم دستور به دعوت را جلسه وارد، تازه دو استقرار محض به
و قرائت دستوركاْر موضوع نخستين صورت، اين در داشت. نخواهيم هم معارفه مراسم نداريم، جديدي
و بعد از تصويب آن به سراغ موضوعي رفتيم كه تا خواندم را آن است. قبلي اجالس صورتجلسه تصويب

كرد؟ بايد چه تهران شهر شوراي در پارلمان قانون قواعد ترويج و معرفي براي يافت: ادامه جلسه پايان

البته، پيشنهاد اصلي را آقاي سالم زاده در اجالس قبلي مطرح كرده بود. وي در جريان گزارش فعاليت هاي
ترويجي خود در آغاز نشست قبلي يادآوري كرد آقاي مسجدجامعي به خانم ميالني مسؤل آموزش شوراي 
و همان كسي كه به شما عرف پارلماني  سالمزاده و عبدالحسيني آقايان كمك با بود كرده توصيه تهران شهر
كنيد. تدوين شورا جلسات منظم اداره براي را قواعدي مجموعه يك است) بوده من به (اشارهاش ميداد ياد
تمام اعضاي انجمن در دست تأسيس پاش تهران در جلسه قبل به اين نتيجه رسيدند كه اين يك فرصت

طاليي در اختيار ما مي گذارد تا بلكه بتوانيم به مرور قانون پارلمان را در شوراي شهر تهران ترويج كنيم. 

هم انديشي عرف پارلماني من را به آقاي مسجدجامعي  كارگاه اعضاي از يك اميري مجتبي دكتر كه زماني از
مي گذرد. در نخستين سال دو از بيش امروز تا كنم معرفي وي به را پارلمان قانون قواعد تا كرد معرفي
آن هم اسنادي كه از وب سايت هاي معرفي خورد: سنگ به تيرم داشتم، مسجدجامعي آقاي با كه جلسهاي
اثر ظاهراض  بودم  گرفته  پرينت  رابرت»  «دستورنامه  كتاب  اهميت  دادن  نشان  براي  انگليسي  و  آمريكايي
معكوس بر مسجدجامعي گذاشت. البد فكر كرد اين قواعد به نظام جمهوري اسالمي چه ارتباطي دارد؟ به
عالوه، فكر كرد من طرحي براي كندن مويي از خرس شهرداري تدارك ديده ام. جلسه طوري به پايان رسيده 
بود كه تصميم داشتم هرگز براي برداشتن كالهم نيز به شوراي شهر تهران برنگردم. اما يك رويداد عجيب 
و از دوستان  فارابي سينمايي بيناد سابق مديران از نفر دو مسجدجامعي آقاي بعدي مهمانان برگرداند: را ورق
و مواجهه ناخواسته با مسجدجامعي اتاق به ورود محض به و بودند بنياد سابق مديرعامل بهشتي محمد سيد
من، چنان نوشابه اي براي من باز كردند كه برايم شكي نماند مهندس بهشتي نزد اين دوستانش نيز ذكر خيري
از من كرده است. ظاهرًا اين برخورد دور از انتظار آقاي مسجدجامعي داوري او را نسبت به من دچار ترديد 
كرد: نكند اين بچه سرش به تنش بيارزد؟ در حاليكه من مثل سگ پاسوخته به طرف در خروجي ساختمان 
و ارشاد اسالمي با صداي بلند به آقاي  فرهنگ سابق وزير يابم، نجات سنگين فضاي آن از تا ميكردم فرار
پالوچ رئيس دفتر خودش تأكيد كرد كه حتمًا به اين آقاي حسيني يك قرار مالقات در دفترم بدهيد. در آن
لحظه عزم من به دادن پاسخ منفي براي مالقات بعدي جزم بود اما بعدًا فكر كردم: پسر، اين فرصت را براي 
و در نشست دوم بود كه  شدم پياده شيطان خر از و داد دست از نبايد ملي چهره يك به قواعد اين معرفي
آقاي مسجدجامعي احساس كرد گرچه اين قواعد قطعًا به درد شوراي اسالمي شهر تهران نمي خورد اما شايد
به درد شوراياري ها بخورد. بعد از ظهر همان روز روي ميز كنفرانس دفتر كارم دراز كشيده بودم كه آقاي 
و صبح روز شنبه در دفتر كارش قواعد قانون پارلمان را  زد تلفن شوراياريها ستاد وقت دبير عبدالحسيني
و در همان جلسه اول بود كه دريافتم آقاي عبدالحسيني از جمله كساني است كه اهميت كردم معرفي او به
و از هيچ كوششي براي كرد درك خوبي به ما جامعه اجتماعي بحرانهاي اصالح براي را قواعد اين تاريخي
بني اسدي داماد مهندس آقاي دكتر  نورزيد. هرگز واكنش  آن ها دريغ  ترويج و قواعد اين با بيشتر آشنايي
هم انديشي عرف پارلماني را فراموش نمي كنم وقتي شنيد آقاي گروه كارگاه اعضاي از يكي و بازرگان مهدي
هم انديشي عرف پارلماني كارگاه در صبح هفت ساعت بتواند آنكه براي و است كرج مقيم كه عبدالحسيني
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مي شد به موقع حاضر شود، شب را با من برگزار ساختماني شركتهاي انجمنهاي دبيرخانه در زمان آن كه
مي خوابد؟ كه بتواند به موقع به اينجا برسد؟ گفتم: شما كار دفتر توي شب - ميكرد بيتوته كادرها دفتر در
و ابروهايش نيز چنان به طرف باالي پيشانيش داد فشار باال لب به را پائينش لب طوري بنياسدي دكتر بله.
- خيلي جالب است. شده وارد او به خبر اين پذيرش عليه او درون از سنگيني فشار انگار كه شدند كشيده
است. بله خيلي جالب است. به اين ترتيب آقاي عبدالحسيني نه فقط زمينه را براي تشكيل دومين كارگاه
آموزش قواعد دستورنامه رابرت به كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها فراهم آورد بلكه از هيچ كوششي 

براي آشنايي با اين قواعد نيز دريغ نورزيد. 

و روستا آقاي مسجدجامعي به رياست شوراي اسالمي  شهر شوراهاي چهارم دوره انتخابات از بعد وقتي
مي  كرديم اين يك فرصت بسيار عالي است كه تصور عبدالحسيني- آقاي و من - ما شد، انتخاب تهران شهر
و با اعمال تدريجي اين قواعد در شوراي شهر تهران، هم شود آشنا قواعد اين با مرور به مسجدجامعي آقاي
و هم انتخاب مجدد ببرد، باال ميكند حفظ را خودش طرف بي ظاهر كه رئيسي عنوان به را خودش وجهي
و هم به اين ترتيب ساير اعضاي شوراي شهر كند تضمين شورا رياست يكساله دوره اتمام از بعد را خود
پي بردن آنان و قواعد اين با تهران شهر شوراي اعضاي ساير آشنايي از بعد سازد. آشنا قواعد اين با را تهران
مي شد اميدوار بود با نقش پيشتازي كه شوراي شهر تهران در قواعد اين كارآمدي و اثربخشي و اهميت به
و فراگيري اين قواعد خواهند آموزش متقاضي نيز شهرها كالن ساير زودي به دارد، كالنشهرها ساير ميان
و روستاي كشور به اجرا درخواهد آمد. ماه هاي اولي كه آقاي شهر شورايهاي در قواعد اين مرور به و شد
- به قول شادي از ما بود، شده انتخاب مديره دبيرهيأت و شهر شوراي اداري رئيس عنوان به عبدالحسيني

معروف - در پوست خود نمي گنجيديم.

فعاليت هاي اين ستاد به صورت  البته كه با رفتن آقاي مسجدجامعي از كميسيون هماهنگي ستادشوراياريها
اداري شوراي  و كارشناسان هم در بدنه  شد تعطيل كامل طور به كارشناسان كارگاه و شد متوقف موقت
مي كردم گاهي تلفني با فرصت من و شد منتفي هم ما هفتگي مالقاتهاي خاطر همين به شدند. جذب شهر
و يا به ندرت امكان مالقات حضوري با او را به دست بياورم. به خاطر دارم كنم صحبت عبدالحسيني آقاي
در يكي از همين مالقات ها بود كه آقاي عبدالحسيني برايم تعريف  كرد چگونه برخي از قواعد دستورنامه را
- يعني براي آقاي  او براي بكند را كمك بيشترين مسجدجامعي آقاي به ميتواند جلسه بهتر اداره براي كه
بي طرف ظاهر جلسه رئيس است بهتر آقا، «حاج كه همين مثًال، - مثًال؟ - است. كرده تعريف - مسجدجامعي
و يا هنگام رأي گيري هاي كنيد شركت مذاكرات جريان در كه ندارد دليلي نتيجه در كند. حفظ را خودش
علني شما هم دست بلند كنيد. فقط هنگامي كه رأي رئيس جلسه مؤثر است، يعني هنگام شكستن تساوي يا

ايجاد تساوي رأي بدهيد». - خوب. واكنش آقاي مسجدجامعي؟ 

آقاي عبدالحسيني اوايل كار نسبت به تأثير اين آموزش هاي درگوشي به آقاي مسجدجامعي خوشبين بود اما 
شويم، اكنون  جزئيات وارد نخواهيم اگر كه نحوي به شد، كمتر و كمتر او خوشبيني گذشت زمان هرچه
و برنامه ستاد اجرايي طرح مدير عنوان به و شده جدا كامل طور به تهران شهر شوراي اداري بخش از وي
و نميكند احساس جهت اين از كمبودي مسجدجامعي آقاي نه؛ ميكند. كار طاليي آقاي با شوراياريها
و آقاي من - ما كه بود تحليلها همين با آورد. نخواهد تشنگي نيست تشنه كه كسي به آب كردن تعارف
و عام اداره ژنريك قواعد روي به تهران شهر اسالمي شوراي دروازه كه رسيديم نتيجه اين به - عبدالحسيني
و مجامع تصميم گيري بسته است. با توجه به اين سوابق است كه وقتي در نشست دو هفته قبل انجمن شوراها
پاش تهران آقاي سالم زاده گزارش داد كه آقاي مسجدجامعي در حضور او خطاب به خانم ميالني مسؤل
و با كمك  كنيد جمع را عبدالحسيني آقاي و سالمزاده آقاي مثل افرادي كه است گفته شهر شوراي آموزش
مي داد يك مجموعه قواعد براي نظم دادن به اداره شورا تهيه درس را پارلماني عرف شما به كه آقايي همان
و احساس كرديم: اينك عطش، اينك عطش. شكفت گلمان از گل - من و عبدالحسيني آقاي يعني - ما كنيد»،
رساند؟ در واقع موضوع اصلي مذاكرات ششمن اجالس آب تشنه مرد به بايد چگونه است: اين سؤال اما

انجمن پاش تهران كه ديروز برگزار شد همين بود.
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كمي وقت صرف اين شد تا من شكل پارلماني مناسب را براي پراكتيس مورد نظر توصيف كنم: به جاي
و گفتم  دادم توضيح را دو اين فرق كنيم. استفاده غيررسمي» «بررسي پيشنهاد از بايد قواعد تعليق پيشنهاد
كه «بررسي غيررسمي» شكل خاصي از تبديل يك مجمع به يك كميته است. اين پيشنهاد به تصويب رسيد
و مجمع به كميته بدل شد تا اعضاي آن بتوانند بدون محدوديت در نوبت هاي نطق پيرامون مسأله به مذاكره 
و تكميل آئين نامه داخلي شوراي شهر تهران؛ يعني همان پيشنهاد اصالح، بررسي، - مذاكره؟ موضوع بپردازند.
آقاي سالم زاده شود: تدوين سندي پيشنهاد اصلي  تا جايگزين  آقاي عبدالحسيني مطرح كرد  اصالحي كه 
و چون در كرسي رياست حق  بودم مخالف پيشنهاد اين دو هر با من تهران. شهر شوراي جلسات اداره براي
و من به صحن نشست كرسي بر من جاي به شرفي خانم عمومي اجماعي با نداشتم را مذاكره در شركت

رفتم و به ايراد نطق پرداختم:

ايشان دومين كارگاه آموزش  و تشويق  حمايت با و شدم آشنا عبدالحسيني آقاي با كه روزهايي همان از
شوراياري ها تشكيل شد سعي من اين بوده است تا دستورنامه رابرت براي كارشناسان وقت ستاد اجرايي
نشان بدهم كمبود مجامع تصميم گيري ما آئين نامه يا اساسنامه نيست، بلكه ما با قانون عام يا عرفي پارلمان 
آشنا نيستم. اما تأكيد مجدد آقاي عبدالحسيني مبني بر اينكه ما آئين نامه داخلي شوراي شهر تهران را بررسي 
مي دهد كه من هنوز در رسيدن به هدف خود توفيقي نداشته ام. البته، بايد اذعان كنم  نشان كنيم، اصالح و
بين تمايز عظيم  هنگامي  فقط  كارگاه ها  اعضاي  كه  مي دهد  نشان نيز كارگاهها ساير در من تجربههاي كه
مي كنند كه بعد از آشنايي نسبي با قواعد پيچيده ي قانون عام پارلمان بتوانند درك را دستورنامه و اساسنامه
مي شوند قانون پارلمان در واقع يك روش متوجه كه تمرينهاست اين از بعد بنويسند. قانون خودشان براي
و آن درون از كه است عامل سيستم يك به شبيه چيزي حتي و مفهومي دستگاه يك يا آئيندادرسي يك يا
مي شود. من اميدوارم ادامه كار همين كارگاه نيز كمك توليد عادي قوانين يا اساسي قوانين آن، قواعد طبق
و بگويم بدهم توضيح بهتر را منظور اينكه براي من كنيم. درك بهتر را مفهوم دو اين تفاوت مرور به ما تا كند
تجربه اخيرم در اداره به بعد ميزنم. مثالي نيست آن ناقص احتماًال آئيننامهي تهران شهر شوراي مشكل كه
و توضيح دادم: يكي از مواد اساسنامه اي مادران صلح اين است كه تصميم ها در پرداخت صلح مادران مجمع
مي شود. البته من مشكالت اين قاعده را براي گرفته چهار عالوه به حاضران آرا نصف با گروه اين مجمع
مادران توضيح دادم اما به عنوان رئيس وظيفه داشتم طبق آئييننامه گروه مادران صلح جلسه آنان را اداره كنم.
مي كرد، آن پيشنهاد به تصويب  كسب حاضران نصف از بيش رأي چهار تعداد پيشنهادي هرگاه نتيجه در
مي رسيد. مكث كردم تا ذهن مخاطبان خوب توجه كند كه حتي اگر آئيننامه يك سازمان اين اندازه هم عجيب
آن ها مواجهه هستيم. بعد توضيح با مجامع در ما كه باشد مشكالتي عامل نميتواند لزومًا باشد غريب و
دادم: در هر حال، آئين نامه يك سازمان فقط بخش بسيار كوچكي از قانون عام پارلمان است كه يك سازمان
مي شوند كه قواعد مندرج در آئين نامه خود متعهد سازمان اعضاي و ميسازد متمايز ديگر سازمان از را خاص
آن هم ابتدا كل اعضاي سازمان بند هر اصالح براي و نكنند تعليق هم سازمان اعضاي كل رأي به حتي - را
را از تغيير پيشنهادي با خبر سازند. اما قواعد مندرج در آئين نامه يك سازمان تمام قواعد مورد نياز پراكتيس
پارلماني در يك مجمع را پوشش نمي دهد. به همين خاطر هر سازمان بايد يك مرجع پارلماني براي خود 
انتخاب كند تا هرگاه آئين نامه در مورد چيزي ساكت بود به آن مرجع مراجعه كند. بعد از كمي مكث ادامه 
و سازمان هاي ما اين است كه  مجامع تمام مشكل بلكه تهران شهر شوراي مشكل فقط نه كه ميدانيد شما دادم:
هيچ كس با قانون عام پارلمان آشنا نيست. در نتيجه، اعضاي شوراي شهر تهران در جريان تصميم گيري هاي
مي شوند كه آئين نامه شوراي شهر در مورد  مواجه خاصي پارلماني وضعيتهاي با مرتب صورت به خود
و متأسفانه اعضاي شوراي شهر نمي دانند كه قانون عام پارلمان براي تمام اين است. ساكت وضعيتها اين
مي دهد. خب، در مورد اين وضعيت هاي پارلماني اعضاي ارايه منسجمي و عقلي و منصفانه قواعد وضعيتها
و آشوب با شورا ندارد مشخصي قانون و قاعده كه وضعيتها همين در درست ميكنند؟ چه شهر شوراي
مي شود يا رجوع و رفع تنش يا مصالحه، ريشسفيدي، التماس، زورگيري، با مسأله و ميشود مواجه بينظمي
و ساير مجامع شورا مجلس و شهر شوراي بودن فشل دليل نميشود. حل كلمه واقعي معناي به مسألهاي اصًال
تصميم گيري در كشور همين است. اما راه حل اين مشكل اصالح آئيننامه نيست بلكه بايد مهارت بازي در

چارچوب قواعد قانون پارلمان به اعضاي مجامع آموزش داده شود. 
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و كوشيدم اثر نطقم را بر چهره اعضاي حاضر نشستم صحن در خودم سرجاي آخر جمله بيان از بعد بالفاصله
و توضيح داد كرد صحن كسب و برخاست فورًا اما بود. آمده وجد به عبدالحسيني كنم. ارزباي صحن در
اتفاقًا اصالح آئين نامه فرصت خوبي است تا ما وضعيت هاي پارلماني را كه قواعد آن تعريف نشده است در
و چون اجراي آئين نامه الزامي است وضعيت هاي پارلماني هرچه بيشتري مشمول آئين نامه  بياوريم آئيننامه
مي شود. در واقع ما به بهانه اصالح آئين نامه بسياري از قواعد كاسته آشوبخيز وضعيتهاي از و شد خواهد

پرمصرف و مبرم دستورنامه را در آئين نامه مي گنجانيم.

و توضيح دادم: بين آئين نامه  كردم صحن كسب و برخاستم بالفاصله من نشست عبدالحسيني آقاي آنكه از بعد
آئين نامه يك سازمان ممكن نيست مفاد و آن اين است كه تعليق دارد وجود حقوقي تفاوت يك دستورنامه و
اما تعليق بسياري از قواعد دستورنامه ممكن است. به عالوه اصالح مفاد آئين نامه مستلزم اخطار قبلي است
اصًال جايز نيست كه ما قواعدي را كه  دليل همين به ندارد. قبلي اخطار به نياز دستورنامه اصالح حاليكه در
آئين نامه فعلي شوراي شهر از سوي ماهيت دستورنامه اي دارد، در آئين نامه بگنجانيم. از اين مهم تر، آيا همين

مي خواهيم حجم آن را از آنچه كه االن هست بيشتر  چطور نميشود رعايت اگر و ميشود؟ رعايت اعضا
كنيم؟ به نظر من اين هم راه حل مشكل نيست.

و از من پرسيد بعد از ختم جلسه قبل قرار شد شما يك جزوه ي  برخاست سالمزاده آقاي نشستم من وقتي
آموزشي براي آقاي مسجدجامعي بنويسيد تا بعد از ارايه به اين مجمع در اختيار وي بگذاريم. آيا چيزي

ننوشتيد؟ 

اخطار دستور
بعد از طرح اين سوآل بود كه من اخطار دستور دادم. خانم شرفي كه رياست جلسه را بر عهده داشت بايد از 
مي كرد كه آيا اخطار وارد هست  صادر حكم من توضيح از بعد و ميپرسيد را دستور اخطار دادن علت من
مي رسيد فراموش نظر به و بود مذاكرات نتيجه كردن دنبال مشغول تمام كنجكاوي با شرفي خانم اما نه؟ يا
كرده كه بر كرسي رياست تكيه زده است. وظايفش را به او گوشزد كردم. علت اخطار دستور را از من پرسيد
و شما به عنوان رئيس جلسه  ميكرد توضيح تقاضا جلسه رئيس به خطاب بايد سالمزاده آقاي كه گفتم من و

مي گفتيد كه توضيح الزم را به عضو محترم بدهم. به من

و خطاب به همسرش كه رياست جلسه را بر عهده  برخاست جا از سالمزاده آقاي توضيحها، اين از بعد
مي داد پرسيد: آيا عضو محترم ممكن است به ما توضيح نشان را من راستش دست با حاليكه در و داشت
و به صحن بدهد نوشته اند يا نه؟ بعد از طرح اين سؤال بنويسد شد قرار قبل هفته كه را جزوهاي كه بدهد
و خطاب به من دريافت را من منظور نشدم. بلند من اما كرد. نگاه من به خانمش نشست. سالمزاده آقاي
و در پاسخ به آقاي سالم زاده نيز نطق برخاستم بدهيد؟ پاسخ محترم عضو سؤال به است ممكن آيا گفت:
و مصوبه مجمع نبود. ثانيًا بعد بود گرفته صورت مجمع از خارج توافق آن اوًال كه بود اين خالصهاش كردم.
و شكل آنچه كه قرار بود بنويسم خيلي فكر كردم. در مرحله اول به اين نتيجه رسيدم محتوا مورد در تأمل از
كه جزوه اي با عنواني «آداب رياست غيراستبدادي» بنويسم كه به درد تمام رئيسان انواع مجامع تصميم گيري،
و در تيراژ وسيع منتشر  بخورد كميتهها حتي و بوردها و شوراها كنوانسيونها، انجمنها، عمومي مجامع از اعم
و حتي تأكيد كند كه رئيسان هرگز نبايد در مواقعي كه يك پاسخ يك وضعيت پارلماني را نمي دانند از شود
خودشان فتوا صادر كنند بلكه بايد به نص قانون مراجعه كنند. به همين خاطر به اين نتيجه رسيدم كه در اين
صورت چنين جزوه اي فقط هنگامي قابل چاپ است كه كتاب فارسي دستورنامه رابرت منتشر شده باشد 
تا ما بتوانيم شماره صفحات آن را در اين جزوه ذكر كنيم. با اين همه، وقتي بيشتر فكر كردم، دريافتم تا 
و ضن بازي گروهي كار با اين قواعد را ياد نگيرند  عمل در و نكنند شركت كارگاههاي چنين در افراد وقتي
مي كنم قبل از انتشار چنان جزوه اي فكر من خاطر همين به كرد. نخواهد حل را مشكل هم جزوه آن خواندن
بايد انجمن پارلمانتارين هاي شوراي شهر تهران در مراكز هر استان دست كم يك كارگاه آموزشي مثل همين
كارگاه به راه بيانداز كه درش به روي همه عالقمندان باز باشد. وقتي اعضاي چنين كارگاهي طبق دستورنامه 
جلسه، يواش يواش بازي كردن را از روي دست بازيكنان  چند در حضور از بعد واردي تاز هر كند، بازي
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و فقط اگر قرار شد كه به عنوان داور در مسند رياست قرار بگيرد الزم است در كارگاه هاي گرفت يادخواهد
براي روخواني برخي از قسمت هاي كتاب راه اندازي خواهيم كرد شركت كند. نتيجه اينكه من كه خاصي
نوشتن چنان جزوه اي را هم راه حل نمي دانم. در اينجا بود كه دكتر الهيان از من پرسيد: پس پيشنهاد مشخص
شما چيست؟ اما من خطاب به خانم شرفي اخطار دستور دادم. آقاي دكتر اليهان فورًا منظور من را گرفت. 
مي داد، خطاب به رئيس پرسيد:  نشان را من دستش با حاليكه در و صحن كسب از بعد و برخاست بالفاصله
آيا ممكن است اين عضو محترم پيشنهاد مشخص خودشان را اعالن كنند؟ خانم شرفي كه قاعده بازي را
و  برخاستم جا از بالفاصله من دارند؟ مشخصي پيشنهاد محترم عضو آيا پرسيد: من به خطاب بود گرفته ياد
و كند. شركت كارگاهي چنين در تا كنيم دعوت مسجدجامعي آقاي از كه است اين مشخصم گفتم:پيشنهاد
مي رسيد جواب نظر به آمد؟ خواهد او آيا ولي كرد: خطور هم ذهن در سؤال اين نشستم. خود سرجاي فورًا
يك و توضيح داد كه آقاي مسجدجامعي كرد صحن كسب الهيان دكتر خاطر همين به شايد بود. منفي اكثريت
و دليلي ندارد كه در چنين جلساتي شركت نكند. در نتيجه ميداند روشنفكر را خودش و است فرهنگي چهره
و قضيه را با او در ميان بگذاريم. شايد هم در اين جلسات شركت كرد. همه نكنيم پيشداوري است خوب
ساكت ماندند تا يك نفر از اين پيشنهاد حمايت كند. وقتي هيچ كس حمايت نكرد آقاي دكتر الهيان خارج
دادهايد؟ پاسخ  تذكري زمينه اين در او به آيا كه پرسيد عبدالحسيني از اشاره و ايما با و پارلماني قواعد از
و به اين ترتيب مذاكره در خصوص نحوه طرح بود. مثبت سؤال اين به همسرش و شرفي خانم عبدالحسيني،
و درست در لحظات پاياني جلسه بود كه آقاي عبدالحسيني پيشنهاد يافت ادامه مسجدجامعي آقاي با مسأله
داد كه آقاي سالم زاده به آقاي مسجد جامعي بگويد كه ما با معلم عرف پارلماني در اين زمينه صحبت كرديم
و معلم عرف پارلماني (يعني راقم اين سطور) اظهار عالقه كرده تا به صورت مستقيم از زبان خودتان منظور 
و به اين ترتيب فرصتي دوباره براي من فراهم شود تا با توجه به مهارت هاي امروز كه حاصل بشنود را شما
و اجراي اين يادگيري روش و ضرورت ديگر بار است، هموطنان به قواعد اين معرفي براي كار سال چندين

قواعد را به آقاي مسجدجامعي توضيح بدهم. من خودم به چند دليل به نتيجه اين جلسه خوش بينم:
اول اينكه روش معرفي من طي اين چند سال خيلي تكامل يافته و كارآمدتر و اثربخش تر شده است. 

و انضباط در شوراي شهر  نظم نزولي سير و مجمع اداره يكسال از بعد مسجدجامعي آقاي اينكه دوم
تهران بيش از سه سال پيش به ضرورت اين قواعد پي برده است.

سوم اينكه اجراي بسياري از اين قواعد مستلزم بسيار مطلوب تري از رياست دموكراتيك وي ارايه خواهد 
داد. 

مي توان اميدوار بود با اجراي بسياري از اين قواعد كه مستلزم اراده رئيس هستند، به مرور  اينكه چهارم
و به مرور زمينه براي ترويج قانون عرفي شوند عالقمند و كنجكاو قواعد اين به نسبت نيز اعضا ساير

پارلمان در شوراي شهر تهران آماده تر شود.

بارها تأكيد كرده ام كه انگيزه من براي كار اميد نيست، شور است. اما اكنون بيش از هر زمان ديگري اميدوارم 
- مهم  دوره؟ كدام اعضاي - بدهيم. آموزش تهران شهر شوراي اعضاي به را رابرت دستورنامه قواعد كه

نيست، دوره چهارم يا چهارصدم! مهم اين است كه در مسير درستي جلو مي رويم.
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۱۲ تير ماه ۱۳۹۳ پنجشنبه

سه گام در يك نگاه
و نيم بعد از ظهر در دبيرخانه انجمن سازندگان كاالهاي ورزشي  سه ساعت عصر سهشنبه شد قرار وقتي
و آقاي آيل عضو هيأت مديره رئيس يا دبير درودگر خانم با انجمن وبسايت فعالسازي مورد در تا باشم
و به او اطالع دادم كه من بايد حدود ساعت سه از دفتر گرفتم تماس آزادگان آقاي با كنيم، مذاكره انجمن
بيرون بروم. بعد از او خواهش كردم يا خودش يا يكي ديگر از اعضاي هيأت مديره سازمان معلمان زودتر
و  دو ساعت حدود نمانند. كادرها دفتر بسته در پشت مديره هيأت بچههاي تا باشد دفتر در سه ساعت از
و من بين و آمدند دفتر به ديگران و نقيئي خانم بعد و آزادگان بعد و سازمان دبيركل هاشمي كه بود نيم
اعضاي اين سازمان در اين بعد از ظهر بسيار گرم تابستان چيزهايي رفت كه حتمًا در رابطه من با سازمان
و  شكل بر روابط اين پيامدهاي و گذاشت خواهد كننده تعيين تأثير حتمًا كلي طور به معلمان با و معلمان
مي دانم جزئيات اين رويدادها را ثبت كنم خود وظيفه بود. نخواهد بياثر هم ايران در پارلماني عرف شمايل
و چگونه ميشود ساخته چگونه عمًال انسانها بين اجتماعي روابط كه داد توضيح بيشتري دقت با بشود تا
مي يابد. بسط و ميگيرد شكل دارد ايران در چگونه نيز پارلمان قانون مبناي بر جديد روابط و ميكند تغيير
و آگاهانه عمدًا كه است مدتي اما ميزدم زنگ نقيئي خانم به معموًال من موارد اين در كه بگويم جا همين
و همكارانش با صداي بلند بيان كرده باشم. او كار از را خودم تارضايتي تا كردهام سرد را بانو اين با روابطم
و نشان دهم كه همين احساسات كنم ترسيم صداقت با را خودم دروني احساسات و عواطف بتوانم اميدوار

نيز تا چه حد در ساخته شدن اين روابط و مسير تحوالت اجتماعي تأثير مي گذارند.

گام دوم: مراسم روز گفتگو
گام دوم حضور در مراسم يازده تيرسالروز درگذشت خواجه نصير طوسي است. آقاي غالمحسين ديناني 
كتابي نوشته به نام نصيرالدين طوسي فيلسوف گفتگو. بروبچه هاي كانون گفتگو نيز اين روز را به عنوان روز 
و به همين مناسبت هم مراسمي راه انداختند كه آقاي حالج به خاطر حضور خودش  گذاشتهاند اسم گفتگو
و ما در اين مراسم پيشنهاد داد اجالس روز چهارشنبه كادر دوستان به هفته آينده تعويق شود تا هم خودش
و هم ما را به شركت تشويق كرده باشد. ديروز وقتي همراه با آقاي خندان به اين كند شركت مراسم اين در
همه كاره مراسم است. نكته بسيار جالب تر اينكه واقع در و گرداننده حالج آقاي كه دريافتيم رفتيم مراسم
- يكي از شركت هاي حامي شركت سابق مديرعامل شاهحسيني آقاي گفتگو كانون مديرعامل شدم متوجه
- است كه بعد از انتخابات افتضاح هيأت مديره خودرو مجموعههاي و قطعات سازندگان انجمن به وابسته
و ديروز فهميدم رفتند انجمن آن دبيرخانه از خسروجردي مريم خانم ديگرش همكار و او قطعهسازان، انجمن
و دو سال پيش آقاي شهرام حالج يكي از شركت ميكنند كار گفتگو كانون در كه مدتهاست نفر دو اين كه
و حاال به يك شخصيت كليدي طرح ترويج گفتگو بدل شده است. است بوده آنان كارگاههاي در كنندگان
و كانون گفتگو كادرها دفتر در حالج حضور با ميكنم پيشبيني كه است مراسم همين دوم گام از منظورم
مي كنم فكر عالوه، به بگيرد. شكل همكاريهايي ما بين است ممكن گفتگو كانون در شاهحسيني حضور و
و به اين ترتيب شهرنشيني فرهنگ ساختن براي است تالشي نيز گفتگو كارگاه مثل كارگاههايي برگزراي
پس زدن تدريجي فرهنگ دهاتي. از اين جهت نيز بين اين دو حركت وجوه مشترك هاي زيادي هست. در
و آقاي مسعود فراستخواه به صورت حضوري نطقي ايراد كردند كه  ويدئو طريق از ديناني آقاي مراسم اين
اثر ديدن اين دو نطق ايجاد وحشت عجيبي در من بود: مبادا من هم مثل اين آقايان بشوم؟ انگار عالمه اي كه
و چه تضميني وجود دارد كه اينطور نيستم،  هستند! آنان دهان به چشم شاگردان همه و ميدانند را چيز هم

نشوم؟ دچار سرنوشت اين به كه بكنم بايد چه جدًا يا

گام سوم: كارگاه وكيالن
از  يكي  و  شد دستور به دعوت ۱۲ ساعت رأس  امروز  كه  بود  وكيالن  كارگاه  نيز  سوم  گام  از  منظورم 
۱۰ صبح روز پنجشنبه هفته  - ساعت رئيسيان آقاي - آن كارورزان از يكي است قرار اينكه دستاورهايش
آينده دست كم ده دانشجو را براي شركت در يك كارگاه جديد به دفتر كادرها بياورد. عضو ديگرش آقاي
بچه  هاي پان ايرانيست راه بياندازد. خانم توكل از  از تعدادي براي ديگري كارگاه است قرار هم كيخسروي
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اعضاي ديگر اين كارگاه غير از خودش سه نفر از معلمان را براي راه اندازي يك گارگاه جديد براي معلمان
مجاب كرده است و انجمن بانوان وكيل نيز قرار است به جمع ما ملحق شود. 

سه گام بپردازم. هرچند هنوز ماجراي جواب منفي خود به  اين ثبت و تشريح به ميخواهم روزنوشت اين در
و نكردهام ثبت و بررسي را شهرستانها و تهران بازرگاني اتاقهاي به رابرت دستورنامه قواعد معرفي پيشنهاد
هنوز سي.دي كتاب آقاي شوقي افندي با عنوان «قواعد نظم بهائيان» را باز نكرده ام: مثل گنجينه اي پر از اشياء

عتيقه و گرانبها كه دلم مي خواهد لذت باز كردن آن را به تأخير بياندازم. . . 

برخوردهاي سرد با سازمان معلمان
وقتي آقاي هاشمي دبيركل سازمان معلمان زنگ زد با او بسيار محترمانه اما بسيار رسمي صحبت كردم. به من 
گفت آقاي آزادگان گفتند كه با من كار داريد؟ جواب دادم: بنده عرضي نداشتم. چون امروز ساعت سه بايد 
از دفتر بيرون بروم به ايشان زندگ زدم كه در صورت امكان زودتر بيايد تا دوستان پشت در نمانند. جواب 
مي خواستم همين نكته را  فقط نداشتم. عرضي بنده بياوريد. تشريف گفتم: ميآئيم. نيم و دو ساعت ما داد:
و براي نبود هم صميمانه قبل دفعات مثل اما نبود غيرمحترمانه صحبت روش اين ميدانستم خودم بدهم. خبر
شخصيتي مثل آقاي هاشمي درك تفاوت هاي عظيم اين برخورد با برخوردهاي صميمانه قبلي كار سختي نبود
و من در را باز كردم، باز  زد در وقتي است. كرده درك را من ارسالي عالمتهاي حتمًا كه داشتم اطمينان و
مي كنم حتي دستم را نيز براي دست دادن دراز نكردم اما محترمانه فكر بود. غيرصميمانه اما مؤدبانه رفتارم هم
من، با متنانت از شديم سالن وارد هم با دو هر وقتي و گذاشتم احترام رسمي طور به و شدم خم او جلوي
و مشرف به خيابان شمالي ساختمان است آمدم. آقاي پنجره كنار كه خودم كار ميز پشت به و شدم جدا او
گرفت: اگر در سالن شماره دو باز باشد قرار من ديد ميدان در درست و شد دو شماره سالن وارد هاشمي
و باغچه حياط، به بالكوني در و بالكوني به ساختمان ورودي در ميان از ادامه، در و سالن فصاي ميتوانم
و كنار ديوار حياط را تماشا كنم. آقاي باغچه داخل پاپيتال بوتههاي انبوه و انگور درخت داربست شاخههاي
هاشمي در ديدرس من طوري رفتار كرد تا برآشفتگي خودش را از برخورد هاي من نشان بدهد. فكر كردم
ميگويد: مگر از من چه خطايي سر زده است؟ من كه با عالقه تمام دارم قواعد دستورنامه رابرت را  دارد
مي كنم؟ مگر شما خودتان تمام سؤال شما خود از ميشوم مشكل دچار هرگاه و ميدهم آموزش ديگران به
وقتتان را صرف آموزش اين قواعد به ديگران نمي كنيد؟ پس چه اشكالي دارد كه من هم همين قواعد را به
حسيني؟  آقاي ميكنيد، رفتار طور اين ما با چرا صورت اين در بدهم؟ آموزش ديگران به شما به كمك عنوان

صداي زنگ در ساختمان بلند شد. من كمي مكث كردم تا واكنش آقاي هاشمي را ببينم تا اگر صداي زنگ را
و براي باز كردن در حركت كرد. من  شنيد را زنگ صداي او اما بيافتم. راه به در كردن باز براي است نشنيده
هم حركت كردم. اما او سرعت خود را زياد كرد تا به اين وسيله از من تشكر كنم: الزم نيست شما زحمت
و بعد از او خانم اربابي وارد سالن  نقيئي خانم نشستم. سرجايم من ميكنم. باز را در را خودم من بكشيد،
و با تمام وجود دنبال آموختن كردهاند درك را قواعد اين اهميت حيرتانگيزي شكل به كه بانويي دو شدند.
و من هم محترمانه، اما نه كردند سالم دو هر هستند. ديگران به دادن آموزش و آنها رعايت قواعد، اين
كامًال عالمت هاي من براي نشان دادن ناراحتي خودم از نقيئي خانم ويژه، به مطمئنم، دادم. پاسخ صميمانه،
و پيش از آنكه براي قبل، سهشنبه بودهاند: صريح و آشكار كامًال عالمتها اين است. كرده درك كامًال را او
رفتن به مجمع مادران صلح از دفتر بيرون بروم، در آشپزخانه مشغول پا كردن جوراب بودم كه خانم نقي ئي در
قبًال غيرممكن بود  حاليكه در دادم. ادامه كارم به تخم و اخم كمي با حتي و رسمي خيلي كرد. باز را آشپزخانه
و كاغذ هايش را لب يادداشت دفتر احوالپرسي، از بعد آمد. هم آزادگان آقاي بعد كمي كنم. رفتار طور آن او با
گفت: رأس خوشحالي با و كرد اشاره ديواري ساعت عقربههاي به و گذاشت يك شماره سالن كنفرانس ميز
ساعت سه! اما واكنش من به رفتار صميمانه آقاي آزادگان هم رسمي بود: حتي نگاهم را از صفحه مونيتور
اصًال حرف او را نشنيده باشم. چنين رفتارهايي يك پيام روشن دارد: از حضور شما در دفتر  كه انگار نكندم.
مي كردم كه گروهي از اعضاي هيأت مديره سازمان افتخار پيش ماه چند تا حاليكه در نميكنم. استقبال كادرها
مي كنم اما تعجب ميزند سر من از رفتارهايي چنين اينكه از فراميگيرند. را رابرت دستورنامه دارند معلمان

علت هاي آن را خوب مي فهم.
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در حاليكه پشت ماشينم مشغول تايپ كردن بودم رفتار معلمان را نيز كه در ديدرس ام بودند زير نظر داشتم.
آقاي هاشمي با چند ورق كاغذ به طرف من آمد. خانم نقي ئي كنار در سالن شماره دو روي يك مبل نشست 
تا با دقت واكنش چند لحظه ي بعد من با آقاي هاشمي را زير نظر داشته باشد. خانم اربابي هم به جاي آنكه 
طبق معمول وارد سالن شماره دو شود، سمت چپ در سالن ايستاد تا واكنش من به رفتار آقاي هاشمي را 
و در مورد اينكه چگونه اين مشكل  خوردهاند بر مشكلي به رابرت دستورنامه قواعد مورد در زدم حدس ببيند.
را بامن در ميان بگذارند كه من ناراحت نشوم، با هم صحبت كرده اند. وقتي به احترام آقاي هاشمي كه كاغذ
و كمي به طرف او رفتم، خانم نقي ئي، خانم اربابي  شدم بلند كارم ميز پشت از ميآمد، من طرف به دست به
و آقاي آزادگان شاهد اين صحنه محترمانه بودند. آقاي هاشمي نزديك شد. كاغذ را كه كپي بخش هايي از
كرد: اگر يك پيشنهادي به طور موقت تعيين مطرح را سؤالش و داد نشانم بود رابرت دستورنامه كتاب ترجمه
و سؤال آقاي هاشمي را پيش از آنكه از زبانش خارج دويد جلو ذهنم معمول طبق . . . باشد شده تكليف
شود، حدس زد، كدام پيشنهادهايي خارج از دستور خواهند بود؟ خودم، در واقع به سؤال خودم جواب دادم:
تمام پيشنهادهايي كه تمام راه حل هاي احتمالي پيشنهادهاي تعيين تكليف موقت شده را مطرح كنند، خارج 
از دستور خواهند بود. هاشمي از پاسخ من گيج شد. كمي طول كشيد تا بتواند به من بگويد سؤالش اين 
نيست. ذهنم را سرزنش كردم كه باز زودتر از آنكه ديگران حرفشان را بزنند ذهن آنان را خوانده است. ذهنم 
مي آيد. اما كافي است اشتباه كند.  در آب از درست حدسش هم مواقع بيشتر و ميدود جلو اينطوري معموًال
مي شود. از آقاي هاشمي عذرخواهي كردم. اين عذرخواهي صميمانه ديوار مصنوعي رسميت را آبرورريزي
گفتم: بفرماييد. دارم. ديگري سؤال گفت: و شد خوشحال هاشمي آقاي كرد. خراب بودم كرده ايجاد من كه
تجديد نظر در مورد كدام يك از اين حالت هاي مختلف تعيين تكليف گفت: سؤالم اين است كه پيشنهاد

موقت كاربرد دارد؟

تنها پيشنهاد آمريكايي
مي توان  پيشنهاد اين با دارد. آمريكايي منشأ كه است پارلماني پيشنهادهاي از پيشنهاد تنها «تجديدنظر» پيشنهاد
آن ها اخذ رأي هم شده باشد، دو باره مورد بررسي مجدد قرار مورد در كه را پارلماني پيشنهادهاي از بسياري
و قواعد بسيار پيچيده ي ناظر بر اين پيشنهاد، پيچيدگي قواعد دستورنامه را مضاعف كرده پيشنهاد اين داد.
اصًال بهتر نيست كل اين پيشنهاد را از دستورنامه ميكنم فكر مسأله اين به مدتهاست خاطر همين به است.
مي افتد؟ به عالوه، در كارگاه هايي كه تا كنون برگزار كرده ام، اتاقي چه كنيم حذف اگر و كنيم؟ حذف رابرت
فعًال به درد ما نمي خورد. و است پيچده پيشنهاد اين كه دادهام توضيح كارورزان به پيشنهاد اين به اشاره ضمن
به همين خاطر وقتي آقاي هاشمي اين سؤال را از من كرد جواب دادم: من هم نمي دانم. اما اين پيشنهاد به چه
مي توانيد با اجماع عمومي يا با تعليق قواعد مسأله را حل كنيد. بعد با صداي  راحتي به ميخورد؟ شما درد
بلند آقاي هاشمي را نكوهش كردم: توي چه تله اي افتاده ايد؟ بعد در حاليكه با دست سالن شماره دو را نشان
و بتوانند به صورت گروهي با هم بازي كنند.  بگيرند ياد را كردن واليبالبازي اول بايد بچهها گفتم: ميدادم
و بخواند را دشوار متنهاي اين بشيند بايد كند تمرين را داوري خواست و داشت عالقه خيلي كه يكي بعدًا،
اين قواعد بسيار پيچيده به كساني كه هنوز تدريس واقعاض پرسيدم: او از هاشمي آقاي به خطاب بعد بفهمد.
ميخورد؟ آقاي هاشمي خيلي سرخورده شد. به خصوص درد چه به نميكنند رعايت عمل در را اوليه قواعد
و خانم اربابي شاهد اين صحنه بودند. به نظرم توقع اين نوع برخورد را نداشت. اما من او نقئي خانم وقتي
مي دانم. به همين مقصر شد ايجاد ايران در پروفشن نخستين ايجاد مسير در كه زودهنگامي انشعاب در هم را
و گاهي قادر نمي شوم ناراحتي خودم را پنهان كنم. شايد به همين خاطر، دلخورم سختي به هم او از خاطر
گفتم: در همان بشنوند خانمها كه صدايي با ميرفت دو شماره سالن در طرف به شكسته دل با وقتي حتي

قبالً  من افتاده بودم. كه افتادهايد تلهاي

تله قواعد پيچيده
مربي  گري من برگزار شد. خانم نقي ئي  تحت كه بود رابرت دستورنامه آموزش كارگاه سومين معلمان كادر
به براي درمان  آقاي عبدالفتاح سلطاني وكيل زنداني كه  با  او حين مالقات  با  بود.  اين كارگاه  باني اصلي 
بيمارستان سينا منتقل شده بود آشنا شدم. آقاي سلطاني به خانم نقي ئي توصيه كرد كه تمام فعالن اجتماعي 
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مي زدم كه طي ده جلسه بشود حدس من زمان آن بدهند. ياد هم ديگران به و بياموزند را قواعد اين بايد
كليات پر مصرف ترين قواعد دستورنامه را به معلمان آموزش داد. اما موفق شدم طي ده جلسه فقط طرح كلي
حاكم بر قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني، يعني در واقع هشت خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهادهاي 
كردند  اعالم را كارگاه ختم خودشان آنان جلسه، ده از بعد بدهم. آموزش كارگاه اين كارورزان به را پارلماني
بدون آنكه از من بپرسند قواعد دستورنامه رابرت كه قرار بود طبق آن عمل كنيم در اين زمينه چه رويه اي را
و به پيشنهاد من قرار شد ماهي يك جلسه براي تشكيل  نبودم موافق كارگاه انحالل با من است. كرده مقرر
انجمن مروجان قواعد پارلماني تشكيل شود. در طول مرحله دوم، تعدادي از كارورزان كادر معلمان، روز هاي
و اين قواعد را  ميشدند جمع هم دور داشت، جلسه كادرها دفتر در معلمان سازمان مديره هيأت كه سهشنبه
و ساير اعضاي كادر معلمان كه در اين كالس حاشيه اي عده اين بين مرور به ميكردند. تمرين و روخواني
از به عالوه، من هرگز موفق نشدم آن گروه  و اختالف سطح آموزشي زياد شد.  تمايز نميكردند شركت
كارورزان كادر معلمان را كه بيرون از كارگاه روابط سازماني ديگري داشتند وادار كنم تا در چارچوب قواعد
مورد توافق كارگاه تصميم بگيرند. مجموعه اين عوامل سبب شكست كارگاه شد اما بعضي از افراد، به ويژه 
مي كردند كه من ممكن است مترجم خوبي براي دستورنامه بوده  تبليغ را نظر اين صراحت با نقيئي خانم
خوبي براي آن قواعد باشم. حتي آقاي مرد يك روز با صراحت به من گفت: من مربي نميتوانم اما باشم،

خودم اين قواعد را ياد مي گيرم و نشان خواهم داد كه چقدر از شما بهتر آن ها را درس مي دهم.

و داوري ها رنجيده خاطر  زبانها زخم اين از كه ميبود قوي آنقدر شخصيتم ميخواست دلم خيلي راستش
و سرانجام موفق كردهام، تالش قواعد اين درك براي سال هشت از بيش كه ميكنم فكر وقتي اما نميشدم.
و نظام رتبه بندي پيشنهادها را به اين گروه پارلماني پيشنهادهاي بر ناظر قواعد پيچيدهترين جلسه ده طي شدم
از معلمان آموزش بدهم انتظار نداشتم در مورد من اين طور داوري كنند. به عالوه، هرگاه از روش كار من
و ياددهي  يادگيري روشهاي داريم ما است. پانخورده و نرفته مسير يك اين ميگفتم: صادقانه ميكردند انتقاد
مي كنيم. وقتي انجمن مروجان قواعد پارلماني كشف مال كور مال كور و تجربي صورت به را قواعد اين
مي تواند همين باشد كه اين روش ها را بهينه كند. انجمن اين وظايف عمدهترين از يكي كرديم، تأسيس را
و به امر آموزش اين قواعد در سطح دبيرستان ها مدد برساند. با كند توليد را گروه هر مناسب درسي كتابهاي
خوبي نيستم، در دفتر كار خودم كارگاه جداگانه خودشان مربي من كه استدالل اين با دوستان، همين همه، اين
و در سالن ميآيند اينجا به هم آنان نشستهام، خودم كار محل در من كه سهشنبه هر و دادند ادامه هفته هر را
و آقاي هاشمي با چنان صداي بلندي اين قواعد را به دانش آموزان ميدهند تشكيل كالس من روي به رو
اصًال متوجه احساسات دروني من نمي شود. گاهي از فرط عصبانيت در انگار كه ميدهد درس خودم سابق
كم تر عذاب بكشم. دو هفته پيش به بهانه ورزش از دفتر كارم و نشنوم را صدايش الاقل تا ميبندم را سالن
و آزادگان برگردم. دفتر به بعد و بروند معلمان تا بودم كشيده دراز رو به رو پارك نيمكت روي و فراركردم
مي كردند من را ديدند كه روي نيمكت عبور پارك وسط از جلسه ختم از بعد كه معلمان از ديگر نفر چند
مي زنم فقط آزادگان حدس زد كه به خاطر ناراحتي از همكارانش از دفتر بيرون زده ام. حدس اما كشيدهام دراز

مي رفت، آقاي آزادگان كه تا آن دو شماره سالن در طرف به شكسته، دل و خورده زخم هاشمي، آقاي وقتي
مي داد به طرف من آمد. اما قبل از او خانم نشان مشغول دفترچهاش با را خودش كنفرانس ميز كنار لحظه
و با خوشحالي عجيبي گفت: آقاي حسيني، من با زنان روشنفكر ديني آورد هجوم طرفم به شتاب با نقيئي
صحبت كرده ام تا شما ضمن اداره جلسه آنان اين قواعد را هم يادشان بدهيد. انگار اين جمله را چند بار
مي شود كه  متوجه نقيئي خانم زود يا دير ميدانستم كند. بيان را آن نفس يك بتواند تا بود كرده تمرين
قضاوتش در مورد من منصفانه نبوده است، چرا كه مطمئن بودم اخبار ساير كارگاه ها را با عالقمندي دنبال
مي رسد كه تأكيد  من حرف به و ميرسد، گوشش به حتمًا ديگر كارگاههاي موفقيت خبر نتيجه در و ميكند
مي يابد، اما باور نمي كردم به اين زودي به تكامل سرعتي چه با قواعد اين بومي ترويج و آموزش روش داشتم
و از دوستان مييابد حضور نيز وكيالن كارگاه در كه توكل محبوبه خانم زدم حدس باشد. رسيده نتيجه اين
خانم نقي ئي است، از روش هاي عالي آموزش تجربي اين قواعد در كارگاه وكيالن براي خانم نقي ئي صحبت
مي زدم كه تلفني با خانم نسرين ستوده در اين مورد صحبت كرده است. حتي خبر  حدس حتي است. كرده
اداره جلسه مجمع مادران صلح نيز به گوش او رسيده است. در نتيجه، شايد صادقانه به اين نتيجه رسيده باشد
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كه حق با من بوده است. احساس كردم حال كه خانم نقي ئي گروه ديگري را براي آموختن قانون پارلمان
كار گاه هاي قبلي، كاري كنم كه از يك  جذب كرده است، نوبت من است كه با جمع بندي عوامل شكست
سوراخ دوبار گزيده نشويم. در حاليكه، همزمان حضور افراد جديدي از كالس قواعد رابرت آقاي هاشمي 
و خانم اربابي هم  است، ايستاده منتظر من كنار آزادگان آقاي هنوز كه بودم متوجه و داشتم نظر زير را مرد و
هنوز دم در سالن شماره دو منتظر خانم نقي ئي است، ذهنم سعي داشت با سرعت مهم ترين عوامل شكست
مي شد جمع بندي كند. ناگهان اين  مربوط ديني روشنفكر زنان تشكل جلسات اداره به كه آنجا تا را كارگاهها
سؤال از دهانم بيرون پريد: شما هم در اين تشكل عضو هستيد؟ با هيجان گفت: بله. در حاليكه به چشم هاي
انگوري رنگ خانم نقي ئي در پشت شيشه هاي ضخيم عينكش خيره شده بودم، صداي خودم را شنيدم كه 
پائين خم كردم. راستش  به را سرم بستم. را چشمهايم هرگز! هستيد هم شما وقتي تا ميزد: فرياد ذهنم در
و خانم نقي ئي كه در شنيدن صداهاي كند تراوش بيرون به چشمهايم از من ذهن اعتراض صداي ترسيدم
درون گوش تيزي دارد احساس هاي دروني من را بخواند. خانمي با اين همه عالقه به فراگيري اين قواعد،
و جديت براي ترويج اين قواعد سزاوار چنين برخوردي نيست.  اميد همه اين و تالش و پشتكار همه اين و
و تمرين اين آموزش روش راستش گفت: نقيئي خانم به آرام صدايي با و پريد صحنه به مهربان «من» يك
قواعد در اين مدت خيلي تكامل پيدا كرده است. اين دستاوردها هم محصول سرمايه گذاري انساني عظيمي
و من اين تجربه ها را از اين كارگاه به آن كارگاه  دادهايد انجام كارگاهها اين در شماها مثل افرادي كه است
و گفت: من هم دوست دارم با روش هاي جديد شما در آموزش اين كرد قطع را حرفم نقيئي خانم ميبرم.
و در كارگاه مادران صلح آنقدر آشنا دارد وكيالن كارگاه در نقيئي خانم بود: درست حدسم شوم. آشنا قواعد
كارگاه  ها اتفاقًا اين بوده است كه در اين موفقيت مهم عوامل از يكي اما باشند. داده او به را دستاوردها خبر كه
هم انديشي كه تا كنون بيش از چهل كارگاه وگرنه، است! نداشته حضور نقيئي خانم مثل كسي كارگاهها اين
و چهار جلسه داشته هنوز در مراحل اوليه است. وقتي خانم نقي ئي از من پرسيد كه حاال با روش جديد چند
. دكتر. مثل فردي كارگاهي در اگر گفتم: و كردم اشاره نكته اين به است، الزم قواعد اين يادگيري براي جلسه
مي يابد غيراخالقي حضور علني مجمع يك در كه فردي سر پشت زدن حرف آيا شوم مطمئن تا كردم مكث .
مي شود يانه؟ مدت هاست كه به اين نتيجه رسيده ام كه غيراخالق محسوب غيبت اصطالح به يا نه، يا است
. فردي مثل دكتر فالن حضور داشته باشد . . دادم ادامه است. بهتر نگفتنش كردم احساس هم باز اما نيست.
و مدام مخالف خواني نميگيرد ياد را قواعد اما دارد عالقه هم قواعد اين به و است محترمي شخصيت كه
مي دهد، حضور داشته باشد، هيچ كاري نمي شود كرد. اميدوار بودم كنايهي هدر را ديگران وقت و ميكند
پنهان در اين جمله من را كه شخص شخيص خود خانم نقي ئي بود تشخيص داده باشد! آنقدر با هوش هست
است؟  الزم وقت جلسه چند قواعد اين آموزش براي كه كه داشت اصرار هم باز اما باشد. داده تشخيص كه

و آيا پنج جلسه كافي است؟

مي كنم كه مهارت بازي با اين قواعد نيز مثل مهارت زبان است. يك بچه دو  درك بهتر ميگذرد زمان هرچه
يك مي گيرد با زبان مادري خود صحبت كند. اما ممكن است يك استاد ادبيات در فهم ياد راحتي به ساله
متن ادبي از ادبيات زبان مادري خودش هم دچار مشكل شود. بعد از فهم همين قضيه بود كه تصميم هاي
انقالبي گرفتم: از اين پس كارگاه ها به صورت دائمي فعال خواهند بود. عالقمندان به شركت در يك كارگاه ، 
مي شود. اين افراد  اداره رابرت قواعد طبق كه ميشوند كارگاهي وارد بعد كنند. طي را مقدماتي مرحله بايد
و عضويت در آن انجمن را بپذيرند، مرحله متوسطه كنند شركت انجمن يك آئيننامه تدوين روند در هرگاه
مي رسانند. بخشي از مهارت هاي مورد نياز براي گذراندن مرحله متوسطه آشنايي پايان به را خود آموزش
مختصر با روش اداره جلسات است. اما مرحله عالي مرحله اي است كه كارورزان بتوانند يك انجمن جديد
و  قواعد مراحل اين از يك هر با متناسب بدهند. آموزش ديگران به را قواعد اين و كنند بنيانگذاري را
و مهارت هايي كه بايد كسب شود به مرور تعيين خواهد شد. به اين ترتيب، هدف ما نه آموزش موضوعها
اين قواعد، بلكه ايجاد انجمن هاي پروفشنال بر اساس اين قواعد است. اين تغيير رويكرد پيامدهايي دارد كه
نمي گويم پنج جلسه كافي است. به خاطر نمي آورم آيا  آن ها هستم. با اين حساب هرگز فهم پي در مرور به
تمام اين مطالب را در گفتگو با خانم نقي ئي بيان كردم يا نه؟ اما خوب به خاطر دارم وقتي سكوت من در
مي كند.  كفايت جلسه پنج فعًال كه ميگيرم نتيجه من پس گفت: من به شد، طوالني نقيئي خانم سؤال برابر
و او هم با خوشحالي به طرف در سالن شماره دو رفت. رفتم طفره من اما بگيرد. من از را بله تا كرد مكث
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در همين زمان خانم دشتي هم وارد ساختمان شد. قبل از آنكه به سالن شماره دو برود كمي به طرف من
و  دشتي خانم هم كه داشتم اطمينان و بود سرد بسيار من پاسخ كرد. سالم من به رسا بسيار صداي با و آمد
هم آقاي آزادگان كه كنارم ايستاده بود به خوبي دريافتند كه روابط دفتر كادرها با سازمان معلمان به مراحل

آخر خود رسيده است. 

اعالم آخرين مواضع
پرسيدم: شما در كالس قواعد رابرِت آقاي  او از شديم تنها سالن در - آزادگان آقاي و من يعني - ما وقتي
و آزرده خاطر شد. شايد بيشتر به اين دليل كه كرد احساس را زبانم زخم تلخي نميكنيد؟ شركت هاشمي
صميمانه از بروز چنين سوءتفاهمي ناراحت است. به عالوه، در ميان تمام اعضاي هيأت مديره سازمان معلمان
و احساسات دروني ديگران  عواطف خواندن در آزادگان آقاي نظرم به شدهام، آشنا مدت اين در آنان با من كه
مي شود، عضالت سمت چپ صورتش به تشنج بسيار خاطر رنجيده چيزي از كه هم وقتي دارد. تيزتري شم
و انگار كه غنچه شده اند تا كلمه اي مثل «تف» ميشوند كشيده چپ سمت به لبهايش ميشود. دچار خفيفي
و باالتنه اش را سرش گرفته، باال را دستش دو حاليكه در بعد، كنند. پرتاب بيارزش جهان اين صورت به را
مي زنيد؟ بالفاصله كه است حرفي چه اين بابا، اي ميگويد: انگار كه ميدهد حركت چپ سمت به طوري
مي كنم. واقعًا دست تحقير احساس برخوردها اين از نيست. خودم دست گفتهام. بارها آزادگان، آقاي گفتم:
سه شنبه اين ها هفته هر و دادم: ادامه ميكردم اشاره دو شماره سالن بسته در به حاليكه در و نيست. خودم
- كه را من احساسات آزادگان آقاي بودم مطمئن ميزنند. دامن من احساسات اين به و اينجا ميشوند جمع
گفتم: درميآوردم را دشتي خانم اداي حاليكه در ميكند. درك - ميكردم توصيف هم صادقانه و صراحت با
سالم آقاي حسيني! بعد با لحن تحكم آميزي ادامه دادم: چه سالمي خانم؟ من جاي پدر شما هستم، از شما
مي خواهيد در صحن صحبت كنيد بايد برخيزيد. اداي خانم دشتي را در آوردم: من  وقت هر كردم خواهش
نمي خوام بلند شوم آقاي حسيني! رو به آقاي آزادگان گفتم: من بهش گفتم خانم دشتي، تجربه هاي من در
مي گيرند. به همين  ياد بهتر را قواعد شوند بلند صحن كسب هنگام افراد وقتي ميدهد نشان ديگر كارگاههاي
مي آيد سهشنبه هر بعد نشد. بلند دادم: ادامه حيرت با شويد. بلند صحبت موقع ميكنم تقاضا شما از من خاطر
باشد؟ فكر بيتوجه بايد خانم يك اينقدر كوفت. و سالم حسيني! آقاي سالم و: خودم كار دفتر توي اينجا
مي  كشيد بود كه آقاي آزادگان دريافت عواطف زبانه دهانم از آتش مثل كه حرفها اين از بعد تازه ميكنم
مي كرد زخمي شده است. سعي كرد آرامم كند. پرسيد قرار است كجا تصور آنكه از بيش خيلي من دروني
سازندگان كاالهاي انجمن دبيرخانه در ميبايست نيم و سه ساعت باشم؟ كجا است قرار چند ساعت و بروم
ميدان حسن آباد از  را  همسرش  بايد  هم  آزادگان  آقاي  است.  فردوسي  ميدان  نزديك  كه  مي بودم  ورزشي
و خودش براي برود منزل به تا ميگذاشت فردوسي ميدان اتوبوس ايستگاه در نيم و سه ساعت و برميداشت
مديره سازمان معلمان به دفتر برمي گشت. تقريبًا هم مسير بوديم. به من پيشنهاد هيأت اجالس در شركت
كرد تا ميدان فردوسي با هم برويم. قبول كردم. يك فرصت استثنايي بود تا آخرين مواضعم در مورد سازمان

معلمان را با صراحت با وي درميان بگذارم تا به هيأت مديره منتقل كند. 

قبل از اينكه از ساختمان خارج شويم، آقاي آزادگان داخل آشپزخانه شد. توي آشپزخانه دنبال نوشيدن يك 
مي شد از او  مربوط مديره هيأت اعضاي انتخاب نحوه به رسيد ذهنم به كه سؤالي نخستين بود. آب ليوان
پرسيدم: آقاي آزادگان، آيا خانم دشتي عضو هيأت مديره سازمان معلمان بود يا بعدًا اضافه شد؟ اين سؤال
او را عافلگير كرد. نمي دانست از جواب او چه نتيجه اي خواهم گرفت. سعي كرد جواب مبهمي بدهد تا 
و گربه  موش بازي وارد تا بگويم او به را حقيقت است بهتر كردم احساس چيست؟ من واقعي نيتم دريابد
و مرد با صراحت گفتم كه مايلم به هر شكلي كه هاشمي آقاي به قبل مدتها آزادگان، آقاي ببينيد، - نشويم.
مي دهد عضو سازمان شوم تا بتوانم تمام توانم را در اختيار اين سازمان بگذارم. اجازه معلمان سازمان آئيننامه
و باشم شما خدمت در رأي حق بدون و افتخاري عضو يك عنوان به ميتوانم ندارم را عضويت شرايط اگر
و من خارج ميكنيد اعالم غيرعلني را مجمع بگيرم، قرار جريان در من نبايد كه داشتيد خاصي بحث هرگاه
و جلسات شما باشم شما سازمان خدمت در پارلمانتارين يك عنوان به ميتوانم صورت اين غير در ميشوم.
و حتي اداره كننده وب سايت شما در خدمتتان باشم. مترجم و نويسنده عنوان به ميتوانم حتي كنم. اداره را
مي داد. گوش من قصه به دقت با ميكرد خالي ليوان در را بطري آب داشت كه آزادگان آقاي كردم. مكث
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داند؟ نمي دانست. كنجكاو شد كه بداند. گفتم: اول كه آقاي مرد گفت من به جوابي چه ميدانيد پرسيدم:
مي رسانيم. بعد هم هم به انگشت ميشويم جمع هم دور هروقت معموًال ما و نيست شما شأن در ما جمع
گفتند شما آنقدر بزرگيد كه اگر توي اين حوض بيافتيد جا براي كسي نمي ماند. بعد هم گفتند: با اين پيشنهاد
و قرار بود فقط  شد پيدا كلهاش و سر من از بعد خيلي كه دشتي خانم است: اين سؤالم حاال نشد. موافقت
در كارگاه آموزش دستورنامه رابرت شركت كند. چه طور شد از هيأت مديره سازمان معلمان سر درآود؟
است؟ اگر مجمع  شده انتخاب ديگري طور يا كرده انتخاب سازمان عمومي مجمع را مديره هيأت اين آيا
و اگر مجمع عمومي اي در كار شد؟ انتخاب چطور دشتي خانم صورت اين در است، كرده انتخاب عمومي
اصًال ضوابط مشخصي براي عضوگيري داريد يا نه؟ اگر داريد ميكنند؟ مخالفت من حضور با چطور نيست
آيا تقاضاي عضويت من طبق همان ضوابط مورد بررسي قرار گرفته است يا نه؟ آيا شخص شما به عضويت

اصًال شما در جريان اين تقاضاي من قرار گرفته ايد يا نه؟  مخالف؟ يا دادهايد موافق رأي من

سؤال ها بطري را از آقاي آزادگان گرفتم تا با چند جرعه آب مسلسل گلولهي بعد از خالي شدن خشاب
منتظر  شيلنگ،  به  دست  درونم  آتش نشان  شود  مطمئن  آزادگان  آقاي  تا  زدم  لبخندي  كنم.  را خنك  ذهنم 
مي داد  نشان كوچك شوخي همين و شماست. اختيار در صحن گفتم: شوخي به است. پيش!» به «آب، فرمان
مي كشيد، خاموش شده است. آقاي آزادگان، بعد از نوشيدن آب زبانه بيرون به دهانم از كه شعلههايي تمام
انبوه سؤال هاي مي گذاشت، در پاسخ به  گاز اجاق كنار كشوي در را ليوان احتياط با حاليكه در و خنك،
و كرده قبول مديره هيأت عنوان به را افراد همين جديد مرحله در «سازمان كه داد توضيح شمرده خيلي من
«سازمان» شد: پا به ذهنم در آشوبي دوباره جمله، اين شنيدن محض به ميكند.» اصالح را آئيننامهاش دارد
و ركن اصلي تصميم گيري سازمان كه مجمع عمومي دارد؟ رأي داراي عضو چند حاضر حال در و چيست؟
و شرايط آئين نامه براي فراخوان مجمع عمومي چيست؟ منظور از ميرسد نصاب به نفر چند با است اعضا
مي شوند؟ جمع هم دور كادرها دفتر در سهشنبه روزهاي عصر كه همينها هستند؟ كساني چه افراد» «همين
دارد؟ احساس كردم اطمينان خاطر آقاي آزادگان هم عمومي مجمع سازمان آيا هستند، مديره هيأت اينها اگر
نسبت به درستي صحبت هايش آنقدر كم است كه بهتر است اين بحث را ادامه ندهيم. وقتي تمام سازمان هاي
و در نتيجه به جاي آنكه سازمان يا انجمن بشوند،  ميشوند، اداره و ايجاد پارلماني عام قانون فقدان در ايراني
مي شوند، توقع اينكه براي پذيرش يا عدم پذيرش تقاضاي عضويت طبق قانون تبديل قدرت باند به ناخواسته
و ريسمان به هم ببافند. به آسمان ميشوند مجبور آنان و است بيجايي توقع كنند، عمل خودشان مصوب
و گفتم: من دوست داشتم با تمام دهم جلوه اهميت كم گله يك حد در را موضوع تا كوشيدم خاطر همين
مي توانم كمك هاي بسيار زيادي به اين سازمان بكنم. ميكردم فكر و باشم معلمان سازمان خدمت در توان
مي دانند. خودشان دادم: جواب خودم چرا؟ باشم: كرده سؤال انگار كردم. مكث زدند. سينهام به رد دست اما

پايان كار
و در ماشين را بستم ارقام انگليسي گلي رنگ  نشستم او پژوي ماشين صندلي روي آزاداگان آقاي كنار وقتي
مي خواستم كنار خيابان وقتي ميداد. نشان را دقيقه شش و پانزده ماشين داشبورد جلوي ديجيتالي ساعت
و شش دقيقه بود. در اين بيست بيست و پانزده ساعت شوم، پياده ماشين از فردوسي ميدان به نرسيده انقالب
مي داد ماشين را نيز بدون هيچ مقصد مشخصي گوش من حرفهاي به دقت با حاليكه در آزادگان آقاي دقيقه
مي داد. من، كه در مورد اين مسائل مدت ها با دقت فكر كرده بودم كوشيدم جوالن انقالب و حافظ خيابان در
تا حرف هايم را در يك چارچوب منطقي به آقاي آزادگان طوري منتقل كنم تا بتواند به هيأت مديره سازمان
و حقوق  حق آنكه بدون بود، سازمان اين اصالح جهت در تالش همچنان من نهايي هدف دهد. انتقال معلمان
و كاري غيراخالقي صورت پذيرد. در عين حال، استعاره «نخ رابطه» شود مخدوش اعضا و طرفين از يك هيچ
بود: هر وقت رقيب نخ را شل كند من خاطرم در بودم خوانده اسرائيلي سايت وب يك در كه هم معاويه
مي كنم اما در هر حال، «نخ رابطه» بهتر است پاره نشود. شايد اين رويكرد شل من بكشد وقت هر و ميكشم
مي دهد تا يك راهبرد توضيح را تاكتيك و روش يك استعاره، اين ميكنم فكر اما برسد. نظر به فرصتطلبانه

و اصل را. در نتيجه حفظ «نخ رابطه» فقط در چارچوب اصول است كه اخالقي خواهد بود.

رفتار غيراخالقي
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محور اول صحبت هايم اين بود تا نشان دهم رفتار آن گروه از اعضاي هيأت مديره كه در كارگاه آموزش
كنيم، اخالقي نبوده است.  ايجاد را پارلماني قواعد ترويج انجمن بود قرار و كردند شركت رابرت دستورنامه
و معرفت معلمي هم سازگار نبود. براي توضيح نظرم از آقاي آزادگان خواستم نقاشي را انصاف با عالوه، به
مي آيند. اما بعد او كارگاه به نقاشي آموزش براي نيز عدهاي و ميكند داير نقاشي كارگاه يك كه كند تصور
مي كنند كه شما بلد نيستيد نقاشي درس بدهيد. خب، معقول ترين اعتراض او به نقاش شاگردان چندي از
و دنبال كارشان بروند. مكث كردم. آقاي آزادگان بگيرند پس را خود شهريههاي شاگردان كه است اين روش
مي داد. ادامه دادم: اما به جاي اين كار، شاگردان گوش من حرفهاي به اما داشت نظر زير را حافظ خيابان
و نقاش هم گوشه بدهد درس نقاشي بقيه به آنها از يكي و شوند جمع نقاش كارگاه از گوشهاي در هفته هر
و با تأكيد گفتم: شما معلم هستيد. به شدم نزديك آزادگان آقاي طرف به كمي باشد. ماجرا شاهد كارگاه
سه شنبه هر هفته من هم چنين احساسي دارم. كنيد. درك را نقاش آن احساس ميتوانيد خوب خاطر همين
سكوت كردم تا فرصت كند خودش را در وضعيت چنان نقاشي بگذارد. رنجيده خاطر شد. عضالت سمت
و عنچه  كشيده چپ سمت به نيز لبهايش شد. خفيقي تشنج دچار البد ببينم نميتوانستم كه صورتش راست
و طوري تكان داد كه انگار كرد جدا فرمان از را راستش دست اما كنند. «تف» بيارزش جهان اين به تا شدند
و مرد كه هنوز سؤال هايشان را از شما هاشمي آقاي ميزنيد؟ كه است حرفي چه اين حسيني، آقاي ميگويد:
آزادگان، من دارم آقاي دادم: جواب بالفاصله بدانند. جدا شما از را خودشان بچهها نميكنم گمان ميپرسند.
- اما شايد اين احساسات شما ناشي از اين باشد كه ميكنم. تشريح شما براي را خودم احساسات صادقانه
- بله، قطعًا ناشي از همين است. اما بچه ها با صراحت به من گفتند كردند؟ ترك را شما بچهها ميكنيد فكر

كه روش تدريس شما غلط است.

و  بگذرد پل زير از و بپيچد چپ سمت به ماشين تا كرديم سكوت دو هر رسيديم، كالج راه چهار به وقتي
وارد خيابان انقالب شده به طرف ميدان فردوسي برود. بعدآقاي آزادگان به آرامي توضيح داد؛ بله، بعضي از
و خيلي هم زحمت كشيده ايد، اما  كردهايد ترجمه را قواعد اين اينكه با شما رسيدند نتيجه اين به همكاران
و اخالق مغايرت دموكراسي با سليقه اختالف اين آيا نپسنديدهاند. را شما روش قواعد اين آموزش مورد در
مي كنيد؟ آيا آدمي مثل من فكر چي خودتان پرسيدم: و دادم جواب سؤال يك طرح با را او سؤال دارد؟
و چرخيد من طرف به آزادگان آقاي كردم. مكث ميداند؟ دموكراسي با مغاير و غيراخالقي را سليقه اختالف
مي كنيد، چرا صرف دموكراسي قواعد آموزش براي را عمرتان تمام كه شما ميكنم، تعجب همين براي گفت:
مي شويد. ناراحت اندازه اين بدهند، آموزش ديگري روش به را قواعد اين بخواهند عدهاي كه بابت اين از
و به مجسمه فردوسي دادم تكيه صندلي به نشست. من اسفنديار چشم در تيرش كردم فكر بود. سختي سؤال
مي كند وقتي كسب تصور كه فردي به تا ميكشد طول چقدر پرسيدم: خودم از شدم. خيره ميدان وسط
يك ماه؟ يك است؟ استبداد عين «آزادي» اين كه كني تفهيم بگويد، بخواهد چه هر است «آزاد» كرد صحن
مي تواني در اين فرصت كوتاه چطور حاال باشد؟ كرده درك را پارلمان قانون قواعد و ساختار وقتي يا سال؟
باقي مانده به آقاي آزادگان توضيح بدهي كه عضو يك پروفشن نيز «آزاد» نيست هر طور كه دلش خواست
رويه هايي عمل كند كه از «پيكره معرفتي» آن پروفشن استخراج  و قواعد طبق دارد وظيفه بلكه كند، رفتار
شده است.مي دانستم توضيح محدوديت هاي پراكتيس پروفشنال در يك پروفشن از توضيح محدوديت هاي
و بايد از جايي شروع  نبود چارهاي اما است. دشوارتر مراتب به تصميمگيري مجمع يك صحن در بيان آزادي
و ترجمه آن را شدم آشنا پارلمان قانون با كه روزهايي نخستين از من آزادگان، آقاي ببينيد، گفتم: ميكردم.
و در اختيار كردم منتشر مختلف وبسايتهاي در علني و رايگان صورت به را ترجمه متن گرفتم، دست
مي گويم يا نه؟ از درست كند. تأييد را حرفم درستي تا كردم صبر است؟ درست دادم. قرار عمومي افكار
و در وب سايت پيام ايرانيان پزشكي اخالق مؤسسه سايت وب در را ترجمهها اين پيش سال هشت هفت
- خيلي خوب. پس هركس آزاد بوده است است. درست بله. - نه؟ يا است درست كردهام. منتشر كارفرمايان
و هر طور كه دوست دارد طبق آن عمل كند. ما كه حق نداريم جلو آزادي افراد را بخواند را متن اين كه
و رويه هاي مشخصي عمل قواعد طبق بايد نتيجه در و هستند پروفشن يك عضو پارلمانتارينها اما، بگيريم.
و تنبيه شود. تا حدود محاكمه پروفشن خود توسط بايد كند نقض را قواعد اين پروفشني عضو هر اگر و كنند
زيادي مثل روحانيت. يك روحاني كه لباس روحانيت به تن دارد نمي تواند هر كار كه دلش خواست انجام
دهد. ساير پروفشن ها هم همينطور هستند. يك پزشك، يك قاضي، يك روزنامه نگار نمي توانند هر طور كه 
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رويه هايي است كه هر عضو آن پروفشن و قواعد تابع آنان پروفشنال پراكتيس كنند. رفتار خواست دلشان
و آقاي مرد دو نفر از اولين هاشمي آقاي كه بود اين من آرزوي تمام كند. رعايت را قواعد آن است ملزم
و بعد قواعد دهيم تشكيل را پروفشن اين پروفشنال بورد نخستين آنان از دعوت با بود قرار كه باشند كساني
و اتيكز اعضاي اين پروفشن را تدوين كنيم. اما متأسفانه، درست همين دو نفر از نخستين كساني بودند كه
و هنوز از تخم در نيامده، عليه معلمشان قد علم كردند. اگر اين ها معلم نبودند كردند بلند را انشعاب بيرق

من دلم اينقدر نمي سوخت. اما آيا اين رسم معلمي است؟

از ميدان فردوسي خارج شده بوديم. آقاي آزادگان مايل نبود كالم من را قطع كند. اما احساس كردم سؤالي 
مي خواهيد پياده شويد؟  كجا و ساعتي چه شما پرسيد: كردم. مكث خاطر همين به بپرسد. است الزم كه دارد
و پنج دقيقه هم پياده شوم بيست و سه ساعت و فردوسي ميدان نزديك انقالب، خيابان شمالي ضلع گفتم:
ادامه گفتم: آقاي و من هم در  داد ادامه خود حركت به شميران پيچ طرف به آزادگان آقاي است. خوب
آزاداگان، مسأله اختالف سليقه نيست. مسأله رفتار غيراخالقي اين دوستان است. از همان اول ما قرار گذاشتيم
كه در چارچوب دستورنامه رابرت عمل كنيم. خوب، معلوم بود كه دوستان با تمام قواعد كه آشنا نيستند. 
مي شود عمل كنند. با اين همه، هرگاه كه خانم  تشريح و تدريس كارگاه در كه قواعدي چارچوب در شد قرار
و در ميان مجمع از بيرون را تصميمي بارها، و بارها ميداد. فراخوان را مجمع ميداد تشخيص خودش نقيتي
مي كردند. از همان اول با جدا شدن اعضاي هيأت مديره سازمان اعالم مجمع در و ميگرفتند خودشان گروه
از بقيه اعضاي انجمن در دست تأسيس ترويج قواعد پارلماني مخالفت كردم. اما پاسخ دادند: چه اشكالي
و همه با هم بايد  است تيمي بازي يك اين گفتم: هرچه كنيم. مرور را درسها هم با ميخواهد دلمان دارد.
و بدون اينكه به من بگويند، آقاي ابوالقاسمي را نشستها، آخرين همين از يكي در نكردند. قبول كنيم. تمرين
و پرسيد: همان جوان هيكلمند؟ شد حساس «ابوالقاسمي» نام شنيدن با آزادگان آقاي كردند. دعوت كارگاه به
يك گفتم: بله. همان كه عضو انجمن نمايشنامه نويسان خانه تأتر هم هست. تمام آرزويش اين بود كه در
و اين قواعد را بياموزد. دنبال اين بود كه خانه تأتر را هم با اين قواعد آشنا كند. يك روز  كند شركت كارگاه
بدون اينكه به من بگويند او را به كارگاه دعوت كردند. من خوشحال شدم. اما هروقت خواستم يك قاعده
را  من احكام تمام استثناء بدون و ميداد دستور» «اخطار مرد آقاي بدهم، توضيح وارد تازه فرد اين براي را
و خانم دشتي كه هنوز هر را از بر تشخيص نمي دهد عليه حكم هاي رئيس نقيئي خانم و كرد خواهي فرجام
و بدترين رفتارها را با من كردند به نحوي كه من مثل سگ غيراخالقترين و دادند رأي مرد آقاي نفع به و
پشيمان شدم كه اين همه نيكي به سازمان معلمان كرده ام. بعد هم كه شخص شما به آقاي ابوالقاسمي پيغام
نمي شود تا ارتباطش را با سازمان قطع كنيد، در حاليكه  داديد كه ديگر كارگاه هاي دستورنامه رابرت برگزار
مي بينيد كه بحث اختالف سليقه مطرح نيست. من از اين همه رفتار هاي  ميشود. برگزار هاشمي آقاي كالس
مي گيرد. آيا واقعًا چنين رفتارهايي آن هم با آتش جگرم ميافتد يادم هروقت و ناراحتم خودم با غيراخالقي

كسي كه تنها دارايي اش را با اخالص در اختيار سازمان شما گذاشته، در شأن يك معلم است؟

و در ضلع شمالي خيابان انقالب به ميدان فردوسي نزديك شده بوديم.  بوديم زده دور را انقالب خيابان ما
آقاي آزادگان ماشين را كنار پياده رو متوقف كرد. احساس كردم فهميد آنقدر جريحه دار شده ام كه بحث از
مانده بحث ما به وضعيت اجاره دفتر كشيده شد.  ته خاطر همين به داشت. نخواهد اعراب از محلي مصالحه
دادم: قرار شد سالن جنوبي دفتر براي يك بعد از ظهر توضيح من است. بوده چه قرارتان پرسيد: آزادگان آقاي
متقابًال هزينه بگيرد. قرار شما اختيار در تومان هزار پانصد ماهانه اجاره ازاي به و سال يك مدت به هفته در
مي خواستيد كه بود اولويت در موقع آن ساختمان مبلمان بشود. مبلمان خريد و ساختمان نقاشي صرف اجاره
باشگاه معلمان را ايجاد كنيد كه ظاهرًا به نتيجه نرسيد. بعدها قرار شد يكي از دوستان من دفتر را تجهيز كند
و مبل توسط معلمان منتفي شد. االن هم كه تشكيل باشگاه منتفي شده است. در نتيجه، قرار  صندلي خريد و
و بابت آن ماهانه پانصد هزار تومان بپردازيد. من در باشد شما اختيار در سال يك مدت به سالن يك كه بوده
و چقدر قرار است اجاره ماهانه دادهايد نقاشي بابت چقدر اينكه ندارم. حرفي معامله اين مالي مسائل مورد
مي كنم اما چون مايل نيستم كه دفتر را با شرايط اجاره دوباره و كردهام واگذار شما خود به من كنيد منظور
واگذار كنم، عرض من اين است كه بعد از انقضاي مهلت اجاره، تمايلي به تمديد آن ندارم. آقاي آزادگان
قبًال نظرم اين بود كه اگر  بله، گفتم: چطور؟ همكاري ديگر شكلهاي پرسيد: و افتاد قبلي بحثهاي ياد به
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سازمان معلمان بخواهد در چارچوب خدمات پارلماني با هم همكاري كنيم من براي هر نوع همكاري آماده ام.
اما پاسخ سازمان در اين زمينه منفي بوده است. 

مي دانستم از سازمان معلمان تا آنجا كه از دستم  خود وظيفه قبًال كه بود اين من صحبتهاي محور آخرين
و با رفتارهايي كه كردم پيدا كه شناختي با مدت، اين در كردم. حمايت توانم حد در و كنم حمايت برميآيد،
مي كنم اگر بتوانم چك ناقابلي هم به اين سازمان هديه كنم، اين كار را نخواهم كرد. در حال حاضر فكر ديدم،
و مستقلي هستم تا قواعد دستورنامه را از طريق آنان به دانش آموزان آموزش بدهم آزاد معلمان يافتن دنبال
و به كانون صنفي معلمان از بين رفته است. آخرين درخواستم از آقاي آزادگان معلمان سازمان به اميدم و
و اگر حرف نامناسبي همراه با كند رعايت را تعادل و توازن مديره، هيأت به مطالب اين انتقال در كه بود اين

خشم و عصبانيت از دهانم خارج شده است ناشنيده بگيرد.

برگشتم  به دفتر  انجمن كارفرمايي سازندگان كاالهاي ورزشي  دبيرخانه  از  از ظهر  بعد  وقتي ساعت شش 
هيأت مديره سازمان هنوز جلسه داشت. گوشي گذاشتم تا به راديو فرانسه گوش كنم تا صداي مذاكرات 
مي خواهد به دستشويي يا  ميكردم فكر آمد. بيرون دو شماره سالن در از مرد آقاي بعد كمي نشوم. را آنان
گفت: استاد! و آمد من طرف به نيست سالن در كسي من و او جز كه شد متوجه وقتي اما برود. آشپزخانه به
مي شود فهميد كسي كه تقاضاي چطور كه بود اين مورد در سؤالش كردم. نگاهش فقط دارم. پارلماني سؤال
و از كجا بايد فهميد كه دروغ نگفته است؟ نه يا است داده برندهها با موافق رأي مخفي رأي در دارد تجديدنظر
مي دهند. گفتم: درس را «تجديدنظر» پيشنهاد مرد و هاشمي آقايان رابرت دستورنامه كالس در زدم حدس
گفتم: اين قواعد براي كساني كه الفباي بازي را هم رعايت نمي كنند خيلي. گفت: است. پيچيده پيشنهاد اين

مي خورد؟  در جواب گفت:  اول بايد دانش منتقل شود. به چه درد

مي شود از  كه هستند مربياني بهترين از نفر دو مرد و هاشمي آقايان ميكردم فكر كه بود پيش ماه چند فقط
آنان براي تشكيل بورد يا شوراي پروفشنال قانون پارلمان دعوت كرد. با كمك آنان متن كتاب هاي درسي
و حتي طرحي براي آموزش اين قواعد به دانش آموزان  كرد تنظيم مختلف كارورزان و كارآموزان براي را
از آنان با صراحت  ارايه داد. حاال كار به جايي رسيده است كه  و پرورش  آموزش وزارت به دبيرستانها

مي خواهم از محل كارم بيرون بروند. چرا؟

ماهيت ما و نقش قانون پارلمان
مي گذاريد  جلسه من دفتر در شما هروقت گفتم مرد آقاي همين به التماس با وقتي نميكنم فراموش هرگز
است، من خيلي دوست دارم در بحث شما شركت كنم معلمان سازمان اساسنامه هم شما بحث موضوع و
مي رسد گوشم به شما مذاكرات صداي بخواهم آنكه بدون و مينشينم جا اين تنها و شما از جدا اينكه از و
يا سينما تأتر  مي توانيد عصر هاي سه شنبه به  داد: جواب من به ميشوم، ناراحت و ندارم خوبي احساس
جالب تر بود: شما آنقدر بزرگيد كه اگر توي اين حوض بپريد تمام او برويد تا ناراحت نشويد! استدالل ديگر
مي گويد: من اين قواعد را  من به ديگران جلوي نميماند. باقي ديگر كس براي جا و ميكنيد پر را حوض
آن ها را به ديگران ياد داد. بعد، وقتي در سالن كسي نيست بايد چطور كه ميدهم نشان شما به و ميگيرم ياد
و دهد؟ تغيير را ما ماهيت ميتواند پارلمان قانون آيا تاريخي: سؤال ميكند! مطرح «استاد» با را مشكالتش
مي گذارد كه اگر بر ما اختيار در قواعدي بلكه كند. عوض را ما ماهيت پارلمان قانون نيست قرار آن: پاسخ

اساس آن ها رفتار كنيم، عادالنه رفتار كرده ايم.



۵۵

۱۶ تير ماه ۱۳۹۳ دوشنبه

طرح زودهنگام ايده پروفشناليسم
دولتي» ابتدا بايد تشكل هاي  شبهپروفشنهاي از پروفشنها «بازآفريني براي كه بود روشن ابتدا از خودم براي
بيانيه  ي تحليلي اي كه در خرداد سال ۱۳۸۶ عنوان حتي باشند. اتيكز كد بر مبتني كه كنيم درست پروفشنال
و در دومين شماره «اتيكز»، نشريه مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان، منتشر شد همين بود: «بازآفريني نوشتم
و دارند خصوصياتي چه پروفشنها كه بودم داده توضيح بيانه آن در دولتي». شبهپروفشنهاي از پروفشنها
آن ها با آنچه كه به اسم پروفشن در ايران در جريان است چيست؟ در جريان تأمل در مورد همين تفاوت
تفاوت ها بود كه اصطالح «شبه پروفشن دولتي» را ساختم تا منظورم را توضيح دهم: در ايران، نه پروفشن، كه
مي كند. در همان بيانيه خصوصيات  بازتوليد را خودش مستمر صورت به و شده حاكم دولتي» «شبهپروفشن
و عوامل تاريخي شكل گيري تقريبًا اجتناب ناپذير آن را بعد از ايجاد دولت شبه مدرن شبهپروفشندولتي اين
شبه پروفشن هاي در ايران توصيف كردم. در همان سال ها به اين باور رسيده بودم كه بازآفريني پروفشن ها از
و  پروفشنال تشكلهاي بتوانند هركار از قبل كه بود خواهد ممكن پروفشنالي افراد دست به فقط دولتي
و پيش شرط پيشنياز كه دريافتم شدم آشنا رابرت دستورنامه با كه بعدها كنند. ايجاد فسادناپذير و استريل
و فساد ناپذير انجمن هايي است كه در چارچوب قانون پارلمان ساخته شوند. از پروفشنال انجمنهاي ساختن
و تدوين كد اتيكز را موقتًا كنار گذاشتم دولتي شبهپروفشنهاي از پروفشنها بازآفريني موضوع تاريخ، همان
و اعتقاد داشتم به مرور كه مهارت كردم متمركز رابرت دستورنامه ترويج و آموزش بر را خود نيروي تمام و
و پروفشن نيز صحبت خواهيم كرد. اما بروز چند گرايش اتيكز كد مورد در ميبخشيم ارتقا را انجمنسازي
مي كردم مطرح كنم. در نتيجه پيشبيني كه تاريخي از زودتر بسيار را پروفشن موضوع تا شد سبب خطرناك
و «پروفشن» خصوص در مقالهاي تكثير بود: گرفته را خود تصميم ذهنم شدم بلند خواب از كه ديروز صبح
وب سايت اتيكز پزشكي دانشكده پزشكي دانشگاه واشنينگتن ترجمه از پيش سالها كه بيزينس با آن تفاوت
هم انديشي عرف پارلماني كه قرار بود ساعت هشت صبح كادر اعضاي ميان در مقاله اين توزيع و بودم كرده
و چهارمين نشست خودش را برگزار كنند. قبل از پرداختن به اين موضوع الزم چهل كادرها دفتر در ديروز

است به اختصار به آن گرايش هاي خطرناك اشاره اي بكنم:

معلمان؛ نخستين انشعابيون
و آقاي مرد يكي  ايران معلمان سازمان دبيركل هاشمي آقاي كردند بلند را انشعاب بيرق كه افرادي نخسين
مي كردم دو تا از نخستين پارلمانتارين هاي ايران فكر كه بودند سازمان اين مديره هيأت كليدي چهرهاي از
مي كرديم. جالب اين است دعوت بايد پارلمان قانون پروفشنال بورد در دعوت براي را آنان كه بود خواهند
دفتر خودم در  كارگاهي  در  كه  زدند  «غر»  به اصطالح  را  كارورزاني  و  دانشآموزان همان نفر دو اين كه
با كارگاه هاي اين كارگاِه موازي  اينكه  و جالب تر  بودند، همكالسي اصطالح به هم با و مييافتند حضور
جالب تر اينكه دارند به همان روشي اين قواعد را به همكاران هم و باز راهانداختند! به خودم دفتر در را من
و روش هايي كه جايگزين آن است بوده غلطي روش كردهام درك مدتهاست من كه ميكنند تدريس خود
سه شنبه هر است. شكسته را دلم بدجوري كارشان اين البته، دادهاند. جواب عاليتر مراتب به كردهام روش
و سخت احساس تحقير ميگيرم عزا ميآيند كارم دفتر به من كالسهاي با موازي كالسي برگزار براي كه
برجسته ترين اعضاي سازمان به اصطالح معلمان ايران با معلمي كه اين از كه است سخت مي كنم. باورش
طور صادقانه دانسته هاي خودش را به رايگان در طبق اخالص به آنان تقديم كرد چنين رفتاري سر بزند. با
و  نكنيم دنبال نيتخواني زواياي از را ماجرا اگر و بپوشيم، چشم قضيه اخالقي جنبههاي بر اگر حال، اين
و قبول كنيم كه آنان خيلي بهتر سازماني، هژموني كسب براي تالش قدرت، جنگ بر مبتني تحليلهاي سراغ
مي دهند، اين انشعاب كردن آنان با آنچه كه من تصميم داشتم به عنوان نخستين آموزش را قواعد اين من از
و دارم كه يك مرجع پروفشنال بايد به روش داشتم اعتقاد من دارد. آشكار مغايرت بسازيم ايران در پروفشن
و تمام باشد داشته بايد خصوصياتي چه ايران در پارلماني پراكتيس كه بگيرد تصميم پارلمان قانون بر مبتني
و اگر كساني آن را قبول ندارند در چارچوب همان قواعد قانون كنند تمكين روش آن به نيز پارلمانتارينها
و نه اينكه دست به انشعاب بزنند. البته اين مسائل مشكالت حقوقي كنند حاكم را خودشان روش پارلمان
آن ها پاسخ استنتاج كنم. با اين حال، به براي حقوق فلسفه به استناد با ميكنم سعي كه دارد را خود خاص
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مي كردند كه اعضاي يك پروفشن بايد درك و ميشدند آشنا «پروفشن» مفهوم با افراد اين اگر رسيد نظرم
و شتابزده اينقدر بود ممكن صورت آن در شوند، صالحيت تأييد مهارت و شناخت تخصص پيكره يك در
زود هنگام انشعاب نمي كردند. همانطور كه براي ناآشنايان با قانون پارلمان بسيار سخت است كه باور كنند
مي خواهند بگويند، براي ناآشنايان با پروفشن نيز سخت است  هرچه كه نمييابند حق نوبت گرفتن صرف به
و رويهها تابع بايد و كند رفتار پروفشن يك در خواست دلش كه طور هر ندارد حق هركس كنند باور كه
و دست آخر از پروفشن ميشوند تنبيه كنند نقض را قواعد اين اگر و باشند خود پروفشن پروفشنال قواعد

اخراج خواهند شد.

مي شود تك روي يكي از خصوصيات ما ايرانيان است. اگر اين گزاره درست باشد قطعًا عوامل  گفته البته،
اين منفي  جنبه  مي تواند  آنچه است. گذاشته تأثير ايرانيان ما در خصوصيت اين شدن پررنگ بر زيادي
و شايد يكي از بهترين ابزارهاي تربيتي در اين زمينه نيز است تربيت و آموزش كند كمرنگ را خصوصيت
و منصف» الزم است كه به شرافتمند «انسانهاي نيز پارلمان قانون چارچوب در اما است. پارلمان قانون
و منصف نباشيم شريف ايرانيان ما اگر كنند. اذعان ديگران برتري به صادقانه و بگذارند احترام ديگران رأي
و به برتري حقوقي يك رهبر احترام بگذاريم. بپذيريم را پارلماني پراكتيس از حاصل نتيجه كه نيست معلوم
مي توانند براي قانون پارلمان نيز انواع كاله شرعي هايي خلق كنند سادگي به ناشريف و غيرمنصف آدمهاي

كه به عقل شيطان هم نمي رسد.

خطر دوم: انشعاب در كادر وكيالن
گرايش انشعاب طلبانه دوم را در كادر وكيالن شاهد بودم: آقاي آرش كيخسروي يك از كارورزان كارگاه 
هم انديشي عرف پارلماني كه حدود سه سال پيش در  كارگاه نشست نخستين از كه كسي حتي و وكيالن
و البته بعدها نتوانست در داشت شركت جريان اين در شد برگزار ساختماني شركتهاي انجمن دبيرخانه
و اعالم آمادگي وي براي ايجاد يك كارگاه ستوده خانم با من گفتگوي از بعد كه كسي و يابد، حضور آن
و با ديگران، به اطالع بدون و وكيالن كادر اعضاي با مشورتي هيچ بدون شد، همراه خانم اين با وكيالن از
جمعي از اعضاي كادر وكيالن تصميم به تشكيل يك انجمن ملي وكيالن زدند. بديهي است كه ايده تشكيل
كادر ها تربيت كساني براي ايجاد انواع انجمن هاي  و اساسًا هدف بود شده مطرح كارگاه در انجمنهايي چنين
پارلماني به رويه  پايبندي  و  درك در همه كه است اين سازمانها اين موفقيت شرط اما است، پروفشنال
و سياستمداران بايد به قواعد بازي سياسي احزاب تمام سياسي عرصه در كه همانطور باشند. داشته وحدت

به طور خدشه ناپذير باور داشته باشند.

در يكي از نشست هاي كادر وكيالن كه اتفاقًا آقاي كيخسروي در آن غائب بود تعدادي از اعضاي كارگاه با 
مي گفت: البد ما آدم نبوديم. يكي  بلند صداي با آنان از يكي ميكردند. اعتراض تصميم اين به نسبت كنايه
مي گفت: البد ما وكيل نيستيم. وقتي جوياي ماجرا شدم به صورت ديگر يكي نكردند. اعتماد ما به ميگفت:

سربسته به موضوع اشاره كردند.

مي كرد هيچ كار خالف اخالقي  تصور كه او اما گذاشتم. ميان در كيخسروي آقاي با را ماجرا بعدي نشست در
و هر عده از اعضاي كادرها حق دارند هر انجمني بيرون از اين مجموعه كه دوست دارند است نداده رخ
ايجاد كنند، به اعتراض من واكنش تندي نشان داد. من احساس كردم در اين زمينه درك مشتركي نداريم به
و آقاي كيخسروي تقاضا كردم تا براي رسيدگي به اين مسأله يك  ستوده خانم از نامهاي طي خاطر همين
كه: «يك كالغ چهل كالغ كه بود  اين  به من  آقاي كيخسروي  پاسخ  اما  بگذاريم.  «برگزاركنندگان»  نشست 
كرد، آقاي كيخسروي  اعالم نشست اين براي را وقتي كه ستوده خانم خالف بر و است!». همين ميگويند

جواب ديگري به من نداد. آيا واقعًا  مي توانيم با چنين افرادي و با چنين خصوصياتي پروفشن ايجاد كنيم؟

با آقاي كيخسروي در مورد  ابتداي اجالس پنجشنبه گذشته كادر وكيالن خانم ستوده به من گفت كه  در 
برگزراي يك نشت بعد از ختم جلسه امروز صبحت كرده يا خواهد كرد. در اين مورد نظر من را پرسيد. من 
توضيح دادم كه آقاي كيخسروي حتي به درخواست من براي تشكيل يك نشست مشترك هم پاسخ نداده 
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و اضافه كردم: ما هنوز قواعد ناظر بر عملكرد كميته برگزار كننده را تعريف دادم حق او به خودم بعد است.
اصًال چه كسي كه كند اعتراض دارد حق كيخسروي آقاي خاطر همين به نداريم. توافق آنها برسر و نكردهايم
و قرار شد كه در كرد تحسين را من رويكرد اين ستوده خانم بدهيد؟ فراخوان كه است داده را اختيار اين تو به
نشست سه نفره اي كه بعد از اجالس كادر وكيالن برگزار خواهيم كرد در مورد اين مسائل نيز صحبت كنيم.

دستاوردهاي اجالس چهاردهم وكيالن
اجالس چهاردهم وكيالن كه پنجنشبه گذشته برگزار شد دستاوردهاي زيادي داشت. در همين جلسه بود كه 
آقاي كيخسروي توضيح داد كه در آينده نزديك با تعداد از هم حزبي هايش كارگاهي براي آموزش قواعد 
قانون پارلمان تشكيل خواهند داد. هم او بود كه در گزارش فعاليت ترويج خود به برگزاري كارگاه در اهواز 
اشاره كرد و توضيح داد كه كارگاه اهواز آنقدر عالي برگزار شده كه خبرش در تمام اهواز منتشر شده است. 

و چند كارگاه  كارگاه اين كه گفتم و كردم تشريح كارورزان براي را دستاوردها آخرين من نيز آموزشي نظر از
و افراد پس از گذراندن دوره مقدماتي وارد اين كارگاه شد خواهد برگزار كادرها دفتر در مستمر طور به ديگر
و استريل با هدف هاي گوناگون پروفشنال انجمنهاي ايجاد نيز كارگاهها اين در آموزشي هدف ميشوند. ها
و عضو كرده امضا را آئيننامه آن و ميكنند شركت انجمن يك آئيننامه تدوين فرايند در كه افرادي و است
مي شوند، از نظر آموزشي نيز مرحله ابتدايي را گذرانده اند. البته در همين مرحله چند نفري براي انجمن آن
و با شكل گيري هر انجمن اعضاي آن انجمن اگر تمايل ديد خواهند ويژهاي آموزشهاي جلسه رياست
مي توانند ديگر در كارگاه پنجشنبه ها شركت نكنند اما بايد در انجمن خودشان فعال باشند. مراحل نداشتند
و افراد بعد از آموزش عملي بازي كردن در چارچوب قواعد قانون است جديد انجمنهاي ايجاد نيز ديگر
و نه برعكس. به عنوان نمونه تأكيد كردم كه كرد خواهند شركت تئوريك كالسهاي در كه است پارلمان
و افرادي مثل آقاي حامد كنيم ايجاد نيز پروفشنال روزنامهنگاران انجمن يك ما كارگاه همين در است ممكن
و ديگران كه دست به قلم دارند عضو اين انجمن هم بشوند. يا انجمن ستوده خانم نيكدل، خانم توسلي،

حمايت از حقوق كودكان و حتي انجمن هاي وكيالن و غيره. اين ايده ها نيز با استقبال مواجه شد.

يكي ديگر از دستاوردهاي اجالس پنجشنبه گذشته كادر وكيالن اين بود كه آقاي رئيسيان قرار براي نشست 
با دانشجويان دانشگاه عالمه را براي صبح روز پنجشنبه آينده قطعي كرد. به قول ايشان، قرار است دست 
كم ده دانشجو در اين كارگاه شركت كنند. همين مسائل سبب شد تا من بعد از ختم كارگاه مدتي با آقاي 
و به من گفت كه اگر اشكالي  شد نزديك ستوده خانم كه بود صبحتها همين از بعد و كنم. صبحت رئيسان
و بودم خبر بي تأخير اين علت از هنوز من باشيم. داشته نشست كيخسروي آقاي با ديگر روزي باشد نداشته
و با آقاي كيخسروي صحبت كردم دريافتم كه او هنوز از ماجراي رفت ستوده خانم وقتي اما كردم. موافقت
و معتقد است كه به بچه هاي ميكند دفاع كرده كه كاري از و است دلخور حسابي كالغ» چهل و كالغ «يك
مي دهند يا نمي دهند. هر انتقاد من را انجام كارگاهايي چه كارگاه از بيرون كساني چه كه ندارد ربطي كارگاه
و قانون پارلمان را ياد نگرفته ايد پروفشنال انجمن ايجاد هنوز كه شما گفتم: وقتي اما ميكرد. رد قاطعيت با
و همانجا بود كه احساس كردم من است. قبول اين گفت: كه بود اينجا در كنيد! درست انجمن ميخواهيد كه
بايد بتوانم به صورت مستدل براي اين افراد توضيح بدهم كه چرا كارشان غلط است. بعد كه به اين ماجرا
«پروفشن» پيدا كنند  مفهوم از عميقي و درستي درك كيخسروي آقاي مثل افرادي اگر دريافتم كردم فكر بيشتر

ممكن است رويكردشان با مسائلي از اين دست تغيير كند و بيشتر هماهنگ شويم.

كردم:  ارسال وكيالن كادر اعضاي تمام براي را زير نامه كه بود دركي چنين به رسيدن محض به

اعضاي محترم كادر وكيالن
سالم

و با بيزينس تفاوت هاي ماهوي دارد.  است پروفشن يك وكالت كه داريد استحضار عزيزان شما بيترديد
بارها در كارگاه آموزش قانون پارلمان بر اين نكته تأكيد شده است كه پارلمانتارين ها نيز خودشان را

پروفشن مي داند.



۵۸

پارلمانتارين ها را به عنوان نخستين پروفشن در عزيزان پروفشن  شما همت با است قرار كه آنجا از
و از آنجا كه آرزو داريم پروفشناليسم در وكالت را نيز به مرور ارتقا بخشيم، الزم است با كنيم بنا ايران
مقاله لينك زير را كه به زيباترين دارد تقاضا خاطر همين به شويم. آشنا مرور به پروفشن كليدي مفاهيم

و مختصرترين شكل ممكن تفاوت بيزينس و پروفشن را بيان كرده است با دقت مطالعه فرماييد:
http://depts.washington.edu/bioethx/topics/profes.html

و اگر در درك آن دچار مشكل شديد ترجمه اين مقاله را نيز در لينك زير خواهيد يافت:
http://www.payamejarrah.com/spip.php?article۶۸

در ضمن در لينك زير نيز مقاالت جالبي براي درك بهتر پروفشن به فارسي در دسترس است:
http://www.iranmapa.com/?lang=fa
و پيش از پرداختن به نخستين بند آئين نامه انجمن در شرف تأسيس چند دقيقه اي  آتي نشست در اميدوارم

در مورد پروفشن ها صحبت كنيم.

با احترام. داود حسيني

مقاله اول يك مقاله به زبان انگليسي است به نام «پروفشناليسم». مقاله دوم ترجمه اين مقاله است كه در مجله 
و بعدها در وب سايت آن انجمن قرار  شد چاپ ايران عمومي جراحان انجمن نشريه جراح» «پيام كاغذي
گرفت. لينك دوم نشاني اين مقاله در وب سايت انجمن جراح عمومي ايران است. لينك سوم هم نشاني
سال هاي اخير من مطالب زيادي در مورد پروفشن ها  وب سايت مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان است. در
و جامعيت اين مقاله در تعريف «پروفشن»  ايجاز و زيبايي به مقالهاي هرگز اما كردم، ترجمه و نوشتم خواندم،
و همين مقاله سبب شد شدم آشنا ۱۳۸۱ سال و تمايز آن با «بيزينس» نديدم. با اين مقاله هم ابتدا در دي ماه
و درمان را كه بهمن ماه ۱۳۸۱ منتشر شده است به «بازخواني مفهوم دارو ۲۱ گزارش اصلي مجله شماره
بود.  پروفشناليسم  مفهوم  از  من  درك  در  مهمي  عطف  نقطه  مقاله همين دهم. اختصاص حرفهايگرايي»

بخش هايي از اين مقاله كوتاه را نقل مي كنم:

عضو پروفشن بودن به چه معناست؟
مي آيند كه به معناي يك اظهار نامه ي علني  «پروفشيو» التين كلمهي از «پروفشنال» و «پروفشن» واژههاي
مي كنند كه اعالم علني صورت به كه هستند گروههايي پروفشنها است. آن اجراي ضمانت با همراه
و جامعه هر عضوي را كه طبق آن شيوه ها گروه آن و كرد خواهند رفتار خاصي شيوههاي به آنان اعضاء
مي كند عرضه جامعه به اجتماعي خير يك مثابه به را خودش پروفشن ميرساند. مجازات به نكند، عمل
مي پذيرد. پروفشن كند، خدمت اجتماعي مهم هدف يك به كه توقع اين با را پروفشن آن نيز، جامعه و
آن ها مورد داوري قرار اساس بر اعضائش كه ميكند اعالم را استانداردهايي اتيكز»، «ُكد انتشار با معموًال

بگيرند. پروفشن هاي سنتي عبارتند از: طب، قانون، آموزش، و روحانيت.

نشان هاي يك پروفشن عبارتند از: 
۱. صالحيت در يك هيأت تخصصي معرفت و مهارت؛ 

۲. اذعان به وظايف و مسؤليت هاي خاص در برابر جامعه و مردمي كه به آنان خدمت مي كند؛ 
و اخراج اعضاء خود به خاطر ناتواني در حفظ صالحيت يا رعايت وظايف  تنبيه پذيرش، تربيت، حق .۳

و مسؤليت ها.

تفاوت بين بيزينس و پروفشن چيست؟
كامًال روشني وجود ندارد، چرا كه پروفشن گرايان نيز ممكن است درگير يك  مرز پروفشن و بيزينس بين
مي سازد: متمايز را آنان حياتي تفاوت يك همه، اين با كنند. معاش امرار آن طريق از و بشوند بيزينس
وظيفه ي اعتمادي(fiduciary) دارند. مي كنند، يك خدمت آنان به كه كساني برابر در پروفشنگرايان
به اين معنا كه پروفشن گرايان به طور خاص اين وظيفه ي سخت را بر عهده دارند تا تضمين كنند كه
و مشتريان آنان است.  بيماران خوشبختي خدمت در خودشان، هزينهي به حتي آنان، اقدامهاي و تصميمها
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مي سازد. مشكالت مشخص را اعتمادي وظيفهي اين از ناشي الزامهاي كه دارند اتيكز كد پروفشنها
و هدف هاي اعتمادي وظايف بين يا الزامها اين بين ميرسد نظر به كه مييابند بروز هنگامي بيشتر اتيكال

شخصي تضاد وجود دارد.

مي گيرد  قرار بررسي مورد وكيالن كادر در آينده پنجشنبه روز اجالس در پروفشن مفهوم و مقاله اين مضمون
در نتيجه تأثير آن بر رويكرد افرادي مثل آقاي كيخسروي را بعد از آن بايد ارزيابي كرد، اما همين مقاله همراه
و در ادامه اثر آن را بررسي  شد توزيع همانديشي كادر اعضاي بين گذشته يكشنبه روز آن انگليسي متن با

خواهم كرد. پيش از آن الزم است به گرايش هاي انشعاب طلبانه ديگر نيز اشاره كنم

انشعاب در اهواز
هرچند خيلي زود است كه از انشعاب در كارگاه اهواز سخن بگويم، اما چند روز پيش آقاي مسعود لدني 
و از او خواست تا متن كتاب اصلي دستورنامه رابرت براي او ايميل شود.  كرد صحبت خندان آقاي با تلفني
و همين يعني آغاز انشعاب. گرفتهاند دست را كتاب اين مطالعه خودش حلقه در لدني آقاي كه زدم حدس من
عالوه، به افتاد. خواهند جدا تيم بقيه از و شد خواهند آشنا سريعتر قواعد اين با مرور به گروه اين كه چرا
و اين كارگاه هم زير كليد كرد خواهيم برگزار اهواز در كارگاه يك فقط كه كردم تأكيد صراحت با من وقتي
و سازمان هاي ديگر نيز خودشان شروع به آموزش مشاركت بچههاي كه داشت توقع ميشود است لدني آقاي
اين قواعد بكنند كه خيلي عالي است اما به مرور شاهد اين خواهيم بود كه در اين پروفشن هم سگ صاحبش
و هركس هر كار بخواهد تحت عنوان قانون پارلمان انجام خواهد داد. اين هم يك خطر ديگر.  نميشناسد را

اولين خطر
مي كنم اما  نقل خطرات بقيهي از آخر نوبت نظر از را بنياسدي دكتر آقاي تمايالت به مربوط خطر هرچند
كامًال غيراستاندارد به عنوان انجمن نظم نخستين خطري بود انجمن يك ايجاد در بنياسدي دكتر آقاي تمايل
مي كرد. من شايد حدود دو سال است كه با آقاي دكتر تهديد را پروفشن اين در پروفشنال رويه وحديت كه
و هم با دارم نگه عالقمند كارگاه اين به را او بتوانم هم كه نحوي به ميكنم نرم پنجه و دست اسدي بني
و بنيانگذاران آن با الفباي قانون پارلمان اعضا اينكه بدون - نظم انجمن يك ايجاد براي او ايدههاي و عقايد
- مخالفت كنم. در اينكه دكتر حسن نيت داشتند ترديدي نيست. وي اعتقاد داشت افراد باشند شده آشنا
و ضرورت قواعد قانون پارلمان را ترويج كنند اما لزومًا خودشان اهميت باشند مايل شايد كه هستند زيادي
مممن است اين قواعد را بلد نباشند. پس خوب است براي اين گروه از افراد انجمني ايجاد كنيم. پاسخ من
و ساده بود: خوب ايجاد كنيد. كسي مخالف نيست، اما كارگاه هاي روز يكشنبه ي من براي آموزش  روشن هم
قواعد قانون پارلمان به آن گروه از كساني است كه عالقه دارند در اين كارگاه شركت كنند. پاسخ من خيلي
و نمي فهم چرا دكتر بني تمايل داشت همين افراد حاضر در كارگاه خود را به  نفهميدم هرگز اما بود روشن

يك انجمن ترويج قواعد پارلمان تبديل كنند.

به هر حال، وقتي احساس كردم ترويج مفاهيم مربوط به پروفشن ممكن است جلوي انشعاب زود هنگام را 
و به همين خاطر از بچه هاي كادر وكيالن خواستم تا مقاله مربوط به پروفشن  بگيرد، كادرها جنبش سطح در
و بين آنان نيز بگيرم پرينت نيز همانديشي كادر اعضاي براي را مقاله اين كه رسيد نظرم به كنند، مطالعه را

توزيع كنم.

خصوصيات ممتاز اجالس چهل و چهارم
صبح ساعت بيست دقيقه به هشت بود كه آقاي شهرياري اول از همه وارد شد. سبيلش را تراشيده بود. گفتم: 
اينطوري خيلي خوشگل تري. به حرف خانمت هم گوش نكن. گفتم: خانمم كه نيست. پرسيدم: طالقش 
گفتم: هركس روزه نيست، الزم نيست  كرد. اشاره ميز روي پيمان و پر تداركات به آبه. طرف آن گفت: دادي؟
و يك كيسه چاي هم انداخت ريخت خودش براي جوش آب ليوان يك فالسك از كند. روزهداري به تظاهر
و بلوچستاني خود سيستاني دوستان با كه ماهانهاي نشستهاي سر رفت راست يك شد. مشغول و آن توي
با مي خواهم  گفت: كني. ارايه صحن در است خوب است، ترويجي فعاليتهاي گزارش اگر گفتم: دارد.
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و هرگاه موضوع نشست حتمًا گفتم: آمد؟ خواهي جلسات اين اداره براي آيا پرسيد بعد كنم. مشورت خودت
و من خارج خواهم بدهد را مجمع غيرعلني پيشنهاد ميتواند عضو هر باشم، مجمع در نبايد من كه بود طوري
و خوب است است قاعده اين گفتم: ميكرد. ايراني تعارفهاي داشت چيست؟ حرفها اين نه. گفت: شد.

دوستان هم با اين قواعد آشنا شوند.

و شهرياري يكديگر  سحابي شدند. وارد كه بودند بعدي نفرات سحابي حامد مهندس و خندان عيسي آقاي
مي ديدند. آنان را معرفي كردم: مهندس حامد سحابي، سحابي سوم، وليعهد نيك مرد كه بود بار اول براي را
و كار كسب عرصه كارآفرين يك شهرياري مهندس آقاي هم ايشان و سحابي. عزتاهللا مرحوم معاصر تاريخ
و از مديران صنعت قطعه سازي خودرو. بعد خطاب به آقاي سحابي گفتم: آقاي سحابي، من لقب سحابي سوم
را براي شما در نظر گرفته بودم اما ديدم كه در مجله ايران فردا اين لقب را به مرحوم الله داده بودند. حاال
مي رسد خيلي حاضر جواب نباشد يا عادت دارد  نظر به فكر. توي رفت سحابي آقاي بكنيم؟ بايد چكار ما
قبل از پاسخ سريع فكر كند. مهندس شهرياري جاي او جواب داد: منظور نسل سوم است كه شامل هر دو
مي شناسيم. بعد  سوم سحابي را وليعهد ما اين بر بنا نميآيند. حساب به اصًال كه خانمها گفتم: من ميشود.
و خندان را به حال خود گذاشتم تا بتوانم در فرصت كوتاه باقي مانده از سحابي شهرياري، شوخيها اين از
و انگليسي پروفشناليسم پرينت بگيرم. وقتي پرينت گرفتم پنج فارسي مقاله دو و قبلي اجالس صورتجلسه
دقيقه هم از ساعت هشت گذشته بود كه جلسه را با عذر خواهي دعوت به دستور كردم. جلسه با حضور
چهار نفر نصاب داشت اما پيشنهاد تنفس داده شد تا دوستان در راه برسند. بعدًا دكتر بني اسدي، مهنس 

رزم خواه و مهندس گلسرخي هم رسيدند. 

رفتار عجيب يك سياستمدار كاركشته
و چون ديده اگر به  است آمده فرودگاه از كه داد توضيح گلسرخي مهندس آقاي كه بود اين جالب بسيار نكته
و برگردد ممكن است دير شود، همين جا جلو دفتر كار من در اتومبيل دراز كشيده است تا ساعت برود منزل
هشت برسد. اما در اتومبيل خوابش برده است. اگر توجه داشته باشيم كه آقاي گلسرخي نزديك به هشتاد سال
و براي از دست ندادن اين  است، كرده تشكيالتي و سياسي و حزبي مبارزات صرف را عمرش و دارد سن
مي خوابد مي توانيم دريابيم چنين افرادي تا چه به ضرورت ترويج اين قواعد باور دارند. كارگاه در اتوموبيل

دستاوردهاي ديگر
بعد از قرائت صورتجلسه وارد استماع گزارش اعضا شديم. در اين بخش آقاي خندان گزارشي از كارگاه 
اهواز ارايه داد كه براي افرادي كه در جلسه قبل نبودند جالب بود. دكتر بني اسدي هم دو خبر بسيار مهم داد: 
ظاهرًا با دكتر يا مهندس فرامرز رامينه رئيس هيأت مديره جامعه مهندسان مشاور صحبت كرده  اينكه اول
و آموزش اين قواعد دعوت كنند. بعد از من پرسيد كه هنوز معرفي براي من از كه است شده قرار و است
با شما تماس نگرفته اند؟ نگرفته بودند. فكر كردم: چقدر عالي، بعد از انجمن به مرور نوبت به شركت هاي

مهندسي مشاور خواهد رسيد و چه دوغي خواهيم ساخت. . . 

خبر بعدي دكتر بني اسدي از خبر اول هم مهم تر بود: انجمن مهندسان مسلمان يا انجمن اسالمي مهندسان 
و  كنم شركت انجمن اين شوراي نشست در من كه است كرده تصويب هم آزادي) نهضت به نزديك (انجمن

قواعد دستورنامه را معرفي كنم و يا به آنان آموزش بدهم. خوب. اين هم يك دستاورد بزرگ ديگر.

گزارش دستاوردهاي كيفي
و بنابراين كلي خبر دارم كه به  ميكنم كار طرح اين روي وقت تمام كه دادم توضيح رسيد من نوبت وقتي
آن ها اشاره كردم: شركت در دومين مجمع مادران صلح، راه اندازي نخستين كارگاه دانشجويان در به اختصار
و اظهار عالقه ايشان به معرفي اين قواعد در كارگاهها از يكي در دانشگاه استاد يك حضور آتي، پنجسنبه روز
و پرداختم قواعد اين تمرين و ترويج امر در كيفي دستاوردهاي روي بعد اما قبيل. اين از و دانشگاهيان ميان
و اداره ي انجمن هاي استريل تأسيس و ايجاد آموزش واقع در قواعد اين آموزش جاي به ما كه دادم توضيح
و پروفشنال را هدف خود قرار داده ايم آخرين دستاورهاي دفتر كادرها را در اين زمينه تشرح كردم كه مورد



۶۱

اسبقال قرار گرفت.

در ادامه نوبت به گزارش آقاي خندان رسيد كه خيلي خالصه پيشنهاد كرد كه اساسنامه اوليه به صورت بند 
بند در صحن بررسي شود و هيچ تعارضي بين اين اساسنامه و اصول هفتگانه عرف پارلماني نديده است. 

طنز قضيه
و بعد از حدود سه سال مربيگري، هنوز  كارگاه اين آموزگار و مربي عنوان به من كه اينجاست قضيه طنز
مورد اعتماد افرادي مثل دكتر بني اسدي نيستم. در نتيجه از تازه واردي كه براي نخستين بار وارد كارگاه شده
و اگر چيزي را خالف آن اصول ديد  دهد تطابق پارلمان قانون هفتگانه اصول با را اساسنامه تا ميخواهد است
و كساني كه به اين پيشنهاد رأي دادند اسدي بني دكتر آقاي كه است حيرت اسباب من براي كند. يادآوري
از خودشان اين سؤال را نكردند كه آيا آقاي عيسي خندان كه نشست قبل براي اولين بار در كارگاه شركت
و  ميكنم. كار موضوع اين روي است سال ده نزديك كه من يا آشناست هفتگانه اصول اين با بهتر ميكرد
جالب است كه وقتي او گفت كه اين اساسنامه با اصول تعارضي ندارد، عالوه بر اينكه من هم از دست رفتار
آقاي خندان غرق حيرت شدم، اما آقاي دكتر بني اسدي خيالش راحت شد. انگار شاهد از غيب رسيد كه 
و جالب است كه آقاي خندان هم با چنان اعتمادي گفت كه اين اساسنامه با  ندارد. اشكالي هيچ اساسنامه

اصول هفتگانه قانون پارلمان تعارضي ندارد كه از اين همه اعتماد به نفس غرق تعجب شدم.

استعفا از رياست
رزم خواه تقاضا كردم كه به عنوان  وقتي جلسه بررسي اساسنامه را به دست گرفت، با رعايت تشريفات از آقاي
مي روم هم  صحن به وقتي است: جالبي بسيار تجربه بيايد. صحن به رئيس تا كند جلوس كرسي بر رئيس
و هم به عنوان رهبر اپوزيسيون ميدهم نمايش زيبا شكل به را عضو يك نقش هم ميدهم، آموزش را رئيس
مي توانم اين سه نقش را ايفا كنم. شدهاند آشنا قواعد با بيش و كم بچهها كه حاال ميكنم. مخالفت نظر يك با
هيچ وقت يادم نمي رود كه حدود سه سال پيش هم كه تصميم داشتم براي نخستين بار كارگاه هم انديشي را
مي كردم همين مهندس رزم خواه براي رياست مناسب است. اما آن روز رابطه او با شهرياري  فكر كنم اداره
مي داد اين نكته لحاظ شود كه اين پيشنهاد از طرف خود من مطرح شده تا به كسي از ترجيح كه بود طور
باقي است: مهندس رزم خواه كم حرف به قوت خود  برنخورد. حاال هم همان داليلم  به همكارش  جمله 
و صبور تر است. به اين دليل يك دليل ديگر نيز اضافه شده است: به خاطر  ميشود احساساتي دير ميزند،
مي برد. اما وقتي به عنوان رئيس انتخاب خوابش كارگاه وسط كه ميكند مصرف داروهايي پاركينسون بيماري

شود چرتش هم پاره خواهد شد.

كسب صحن براي معرفي پروفشن
و بين اعضا توزيع  گرفته پرينت كه اسنادي به اشاره با تا كردم صحن كسب رئيس از رفتم صحن به وقتي
و اين ايده ها با استقبال كردم را كار اين كنم. بيان بيزينس با را آن تمايز و كرده تعريف را پروفشن بودم كرده
و توضيح پروفشنها مورد در اجمالي توضيح از بعد است. اثربخش و عالي بسيار مقاله شد. مواجه اعضا
مي دانند در پروفشن را خودشان معنا اين به نيز پارلمانتارينها كه گفتم علميه، حوزههاي طالب ذيطلبگي
و كد اتيكز رويهها و الزامات به بايد ميگيرد خود به را پارلمانتارين هيبت و لباس ايران در كه كس هر نتيجه
و هيچ پارلمانتاريني نمي تواند بگويد دوست دارم اين طور يا آن طور رفتار كنم. نه. باشد پايبند پروفشن اين
و هر جا قاعده يا رويه اي كند رعايت را پروفشن اين ذيطلبگي بايد پروفشن عضو عنوان به پارلمانتارين يك
و بعد از توضيح است. پروفشن از اخراج هم تنبيه آخرين و شود تنتبيه بايد پروفشن طرف از كند نقض را
مي كنيم كه ايجاد پروفشن يك داريم كه باشيم داشته توجه بايد ما خاطر همين به گرفتم: نتيجه مسائل اين
و هيچ پارلمانتاريني حق ندارد باشد پروفشن اين استانداردهاي و قواعد و رويهها تابع بايد آن اعضاي تمام
بگويد: دوست دارم اين طور يا آن طور رفتار كنم. حدس خودم اين است كه طرح اين نكات براي تمام
اعضا بدون استثناء جالب بود. اما بيش از همه مهندس سحابي از شنيدن اين نكات كه به نظرم برايش تازگي 
و انجمن جداگانه درست  شدن جدا بحث ديگر اميدوارم من رفت. فرو خود در و شد حيرت دچار داشت

كردن مطرح نشود.
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اساسنامه يا آئين نامه
هم انديشي بحث در مورد اين بود كه ما نام سند سازمان در  كادر چهارم و چهل اجالس مهم و اصلي موضوع
دست تأسيس را اساسنامه بگذاريم يا آئين نامه. بديهي است كه نام سند ارايه شده از سوي دكتر بني اسدي كه
است، اما من پيشنهاد  اساسنامه بود، فناوري و علوم در اخالق ايراني انجمن اساسنامه از رونويسي نحوي به
. (جاي خالي براي نام انجمن)» . . «آئيننامهي عبارت آن جاي به و بخورد خط كلمه اين كه دادم اصالح
بيايد. يعني بود، به عنوان مثال، آئين نامه انجمن ترويج قانون پارلمان. بديهي است كه در مورد اين پيشنهاد
و طرح  دستورها اخطار دادن و پيشنهادها طرح و مذاكرات اين تمام كه بود اين ما مهم دستاورد و شد مذاكره
و براي نخستين بار در چارچوب همه و همه غيره و ساير تقاضاي و توضيح تقاضاي يا پارلماني سؤالهاي
مي داند غرق شادي شده بودند. انجام خودشان كه بازي اين از اعضا تمام و رفت جلو رابرت دستورنامه قواعد
با اين همه، محتواي مذاكراتي كه در مورد پيشنهاد من مطرح شد دو رويكرد را در جنبش هاي اصالحي در
مي كنم حتي المقدور با جزئيات اين مذاكره را كه از اين جهت  سعي من دليل همين به و ميدهد نشان ايران

كامًال بي اهميت است نقل كنم. پيشنهاد يك حول تاريخي مداكره يك

داليل مخالفت من
و آئين نامه چه تفاوتي وجود دارد يا چه تفاوتي  اساسنامه بين كه ميكردم فكر مورد اين در پيش سالها از من
باقي، عبدالفتاح عمادالدين سحرخيز، عيسي مثل افرادي با همراه كه زماني در ويژه به گرفت. نظر در ميتوان
و ديگران در تدارك ايجاد سازماني براي حمايت از جامعه مدني بوديم، اين بحث دهقان سعيد و سلطاني
و آئين نامه عملكرد ميكند تعريف را سازمان يك اركان اساسنامه كه ميكردم فكر موقع آن شد. جدي بسيار
مي كند. اين تعريف را هم با نگاه به سند اساسنامه/آئين نامه انجمن پزشكي تشريح و توضيح را اركان اين
۱۲ ماده داشت، اما آئين نامه آن و نيم صفحه فقط يك در انجمن اين اساسنامه بودم: ساخته خودم براي آمريكا
و آئين نامه يك سازمان نيز اساسنامه بين نتوانستم همه اين با ميرسيد. صفحه در همان كتابچه به بيش از ۱۲۰
خط متمايز كننده اي ترسيم كنم. به عنوان نمونه، ممكن است در اساسنامه يك ماده فقط عضو يا انواع عضو 
رويه هاي احراز صالحيت آنان  و اعضا اين انواع از يك هر صالحيت بايد فورًا همه، اين با كند. تعريف را
و حقوق هر نوع شوند عضو بايد چگونه اعضا انواع اين از يك هر كه شود مشخص بالفاصه و شود مشخص
و به همين ترتيب الي آخر. سرانجام به اين نتيجه گيج كننده بود خواهد چه آنان تكاليف و چيست آنان از
و تعاريف به وقتي كه بود ذهني سوابق همين با كشيد. مشخصي مرز سند دو اين بين نميشود كه رسيدم
آن ها را رهايي بخش يافتم. اين كتاب توضيح رسيدم زمينه اين در رابرت دستورنامه در شده ارايه توضيحهاي
و به مرور آمريكا در خاطر، همين به كرد ترسيم نميشود بخشي تمايز مرز هيچ سند دو اين بين كه ميدهد
و يا اساسنامه/آئين نامه، هر انجمن فقط يك سند دارد كه اساسنامه جاي به اكنون و رفته بين از مرزبندي اين
و در آن صورت منظور از ميشود صحبت آئيننامه از فقط نيز دستورنامه كتاب در و ميگويند آئيننامه آن به
آئين نامه اشاره به يك سند يك پارچه است كه قواعد ناظر بر يك سازمان در آن جمع شده است واين قواعد

تعليق ناپذيرند و اصالح هر ماده آن به اخطار قبلي هم نياز دارد. 

و  مروجان ما است قرار كه رابرت دستورنامه كتاب در اكنون كه كردم اصرار توضيحها اين از بعد من
و به جاي آن همه جا از آئين نامه صحبت شده است. نرفته كار به اساسنامه كلمه اصًال باشيم آن آموزگاران
و خطاب به رياست جلسه از مجمع خواستم بگذاريد آئيننامه را خود سند اين اسم هم شما است بهتر پس
و به دنبال او آقاي حامد سحابي اسدي بني دكتر نشستم وقتي اما بدهند. موافق رأي من اصالح پيشنهاد به كه
و آقاي پيشنهاد اين موافقان شهرياري مهندس و من ترتيب، اين به كردند. صحبت اصالح اين با مخالفت در

دكتر بني اسدي و سحابي سوم مخالف آن بودند. توجه به داليل موافقان جالب است.

و براي ثبت  برسد ثبت به ما انجمن است بهتر يا است قرار چون كه بود اين مخالفان دليل مهمترين از يكي
نيز اداره ثبت شركت ها به اساسنامه نياز دارد، پس بهتر است از اصطالح اساسنامه استفاده شود. در پاسخ
و حتي بهتر هم نيست  نيست قرار اوًال كه داديم توضيح شهرياري مهندس آقاي هم و من هم دليل، اين به
و در صورتي هم كه خودمان به اين نتيجه رسيديم كه انجمن را به ثبت برسانيم ثبت به را خود انجمن كه
آئين نامه را اصالح كنيم (و يا سند ديگري براي ارايه به شركت ثبت مي توانيم به سادگي زمان آن در برسانيم
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شركت ها تهيه كنيم).

و با آئين نامه  است شدهاي شناخته مفهوم ما مردم ميان در اساسنامه مفهوم كه بود اين مخالفان بعدي دليل
فرق دارد. در نتيجه وقتي ما به جاي اساسنامه بنويسيم آئين نامه مردم دچار ابهام خواهند شد. در پاسخ به اين
و اساسنامه كه مرز هيچ  آئيننامه اسم به سند دو وجود اتفاقًا داديم توضيح - شهرياري و من يعني - ما انتقاد
و به خاطر همين ابهام بوده كه دوگانه ميكند گيج را مردم بيشتر نيست روشن متمايز صورت به هم كدام
و قرار است به ارتقاي داريم عهده بر را آموزشي نقش ما عالوه، به است. شده منسوخ مرور به سند اين بودن
عرف پارلماني در كشور مدد برسانيم به همين خاطر با تأكيد بر نقش آموزشي اي كه داريم بايد اين نكته را

هم به مردم آموزش بدهيم. 

آن ها رأي گيري شد. حامد سحابي،  ذكر از بعد بود. همينها مخالفان و موافقان داليل مجموعه نظرم به
و شهرياري به اين پيشنهاد رأي موافق من برابر در و داند مخالف رآي من پيشنهاد به گلسرخ و بنياسدي
رزم خواه هم به نفع اين پيشنهاد و به اين ترتيب تي اگر مهندس نكرد شركت رأيگيري در خندان آقاي داديم.
مي داد نتيجه تغييري نمي كرد. اما مهندس رزم خواه نيز التهاب هاي ناشي از استرس رياست جلسه سبب رأي
- بايد مورد توجه من نظر به كه - آموزشي نكته يك ترتيب، اين به نپردازد. مسادل اين به خيلي كه بود شده
رأي گيري تعيين تكليف شد. مثل اينكه در يك كالس درس زبان انگليسي با اكثريت آرا با ميگرفت قرار

تعيين كنند كه اس سوم شخص باشد يا نباشد! و اكثريت هم بگويد ما اس سوم شخص نمي خواهيم!

تأمل در يك رويكرد
و اظهار  تصميم اخذ در كه است گذاشته نمايش به را خود رويكرد اين گوناگون موارد در بنياسدي دكتر
نظر صرفًا به درستي يا نادرستي يك نظر توجه نمي كند، بلكه به اين نكته هم توجه دارد كه مردم در مورد آن
و مطرود نشود.  منزوي مردم جمع در كه بگيرد تصميم طوري ميكند سعي شايد و ميكنند فكر چطور مسأله
مي خواهند انديشه هاي مدرن كه سياسي احزاب نيافته توسعه فرهنگي نظر از و مذهبي كشور يك در ظاهرًا
و تحوالت واقعي در تفكر نوشدن جاي به دليل همين به و هستند مواجه مشكالتي چنين با كنند مطرح را
مي آيند بدريخت ايران به وقتي كه است جديد و نو ساختارهاي و عقايد اين كه شاهديم هميشه ما كشور،
مي شوند. من هميشه نگران بوده ام كه دستورنامه رابرت نيز به جاي اينكه سبب تغيير ما شود در دست ما

آنقدر تغيير كند كه ديگر شناخته هم نشود.

به هر حال، رأي نياوردن پيشنهاد جايگزين كردن اصطالح «آئين نامه» به جاي «اساسنامه» با توجه به اين سوابق 
و ما هم قرار است  است شده استفاده آئيننامه از جا همه رابرت دستورنامه كتاب تمام در اينكه به توجه با و
اصًال به خاطر ترويج همين دستورنامه به وجود و كنيم معرفي خود پارلماني مرجع عنوان به را كتاب اين
- حتي تا اين اندازه نو انديشههاي و هستيم دائمي تعارضهاي دچار ذهني نظر از چقدر ميدهد نشان آمدهايم

كم اهميت - با چه موانع ذهني مهمي مواجه هستند.

اهميت اجالس چهل و چهارم
و  شد اداره رابرت دستورنامه قواعد چارچوب در آخر تا اول از چهارم و چهل اجالس سرتاسر نظرم به
همه توانستند زيبايي بازي بر اساس اين قواعد را از نزديك احساس كنند. در چارچوب اين قواعد است كه
و به مرور افراد احساس شخصيت  ميشود گرفته جدي چقدر او پيشنهاد و عضو يك نظر ميشود مشخص
و حرمت تمام افراد به طور كلي ارتقا يافته است. هيچ چيز زيباتر از كار احترام كه ميكنند احساس ميكنند

گروهي در چارچوب اين قواعد نيست.

بعد از اجالس
مي رفت به صورت گذرا گفتم كه به  بيرون دفتر از داشت شهرياري كه هنگامي و شد تمام اجالس كه بعد
پيشنهاد آقاي هادي حدادي براي معرفي دستورنامه رابرت در سميناري در اتاق بازرگاني جواب رد دادم.
اصًال تعجب نكرد. مثل اينكه درستي نظر من را براي ايجاد انجمن هاي پروفشنال  شهرياري كه است جالب
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مي كرد. ساعت ها بعد از رفتن او به نظرم رسيد نامه تأييد و بود كرده درك حرفه اين شدن پولكي از پرهيز و
زير را براي او بنويسم:

جناب آقاي شهرياري
سالم

قانون  قواعد  بر معرفي  مبني  آقاي هادي حدادي  پيشنهاد  به  اشاره كردم من  به صورت گذرا  همانطور كه 
پارلمان در سميناري در اتاق بازرگاني تهران به عنوان مقدمه اي براي معرفي اين قواعد به اتاق هاي ايران 

پاسخ منفي دادم. 
آن ها نيز مالحظه اي است كه نسبت به كانون عالي كارفرمايي  از يكي اما داشتم. زيادي داليل كار اين براي البته

به خاطر شخص آقاي عطارديان دارم.
و اگر ميوه اي بر اين درخت برويد حق باغباني فراموش  ميخورم آب عالي كانون باغ در كه سالهاست من
مي تواند به اعتبار عالي كانون دبيرخانه طريق از كار و كسب تشكلهاي در قواعد اين ترويح شد. نخواهد

اين كانون بيافزايد.
تشكل هاي  به  قواعد  اين  آموزش  و  ترويج از بداند مناسب را فضا هرگاه عطارديان مهندس كه ميدانم
و رزمخواه مهندس مثل دوستاني كمك با ميشوم خوشحال اما نميورزد دريغ كارگري حتي و كارفرمايي
و تا حدي مهندس گلسرخي طوري به مهندس عطارديان كمك كنيد تا زمينه براي اسدي بني دكتر حتي

ترويج اين قواعد در تشكل هاي كارفرمايي و كارگري زودتر فراهم شود.
قربانت. داود

داد:  پاسخ چنين شهرياري مهندس و

سالم
و هم مني كه امروز ديگر نسبتي با كانون ندارم در  مياوري جا به را كانون حق هم كه ممنون بسيار جان داوود
و غير رسمي با دوست بزرگوارمون آقاي مهندس عطارديان دوستانه گپ حد در من چشم ، ميگذاري جريان

صحبت خواهم كرد ، ولي متاسفانه نميتوانم چون گذشته در كار كانون دخالتي داشته باشم.
ارادتمند شهرياري

و پاسخ من: 

ممنون
طبعًا منظورم فعاليت رسمي به عنوان عضو هيأت مديره كعاصكا نيست، اما به عنوان يك كارآفرين در عرصه 

كسب و كار هيچ محدوديتي براي پيش بردن ايده هاي خود نخواهيد داشت.
قربانت. تمام

بذر ايجاد يك انجمن پارلمانتارين  براي كسب و كار
مي خواسته در مورد گفتگويمان با آقاي هادي حدادي يك روزنوشت توليد كنم اما  دلم اخير هفتههاي در
و الزم است جايي است متنوع حدادي آقاي به منفي پاسخ دادن براي من داليل است. پيشنيامده فرصت
مي تواند مقدمه اي باشد براي نوشتم شهرياري آقاي براي كه را آنچه ميكنم فكر اما كنم. مكتوب را آنها
مي خواهد قواعد دستورنامه رابرت كه تخصصي انجمن يك كار. و كسب پارلمانتارينهاي انجمن يك ايجاد
و كار ترويج كند. افرادي مثل شهرياري، سحابي، كسب و كارفرمايي و اقتصادي سازمانهاي و تشكلها در را
يك و اين مسؤليت را در قالب باشند انجمني چنين اوليه هسته ميتوانند رزمخواه و گلسرخي بنياسدي،

انجمن بر عهده بگيرند.

ايده هاي عالي در مكاتبه با خانم ستوده
نمي كنند  شركت  وكيالن  كارگاه  در  كه  را  افرادي  تكليف  تا  كردم  درخواست  ستوده  خانم  از  نامه اي  طي 
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و يك رونوشت آن را نيز براي تمام فرستادم ستوده خانم براي را زير نامه خاطر، همين به كند. مشخص
اعضا ارسال كردم. البته، همين جا بگويم كه عمدًا اين نامه را براي آقاي كيخسروي ارسال نكردم. معنايش
اين است كه از نظر من ديگر او عضو گروه برگزار كننده نيست. به نظر خودم اين يك تنبيه عادالنه است. 
و  ميكند بلند را انشعاب بيرق سرخود يا و ميدهد، انجام را ناشايستي رفتار چنان من و ستوده خانم با وقتي
و از جهت آموزشي اين كنيم شركت مشتركي نشست در تا ميكنم تقاضا او از لحن صلحآميزترين با وقتي
و در واكنش به است! همين ميگويند كه كالغ چهل كالغ يك ميدهد: جواب من به كنيم بررسي را مسأله
مي كند آيا اينكه نامه را به نام او ننوشته ام غيرعادالنه بوده است؟ فكر نمي كنم. بيحرمتي حتي من توضيحهاي

به هر حال جا دارد متن نامه به خانم ستوده را نقل كنم:

وجين ايميل ها
بانوي گرامي

سركار خانم ستوده
سالم

و با عنايت به اينكه  كرد تعيين نفر ۱۵ را با عنايت به مصوبه امروز كارگاه پنجشنبه ها، كه سقف عضويت
مي شود به زودي عالقمندان ديگري بعد از طي كردن مرحله مقدماتي به اين كارگاه ملحق شوند  بيني پيش
۱۹ نفر كارورز صوري دارد ضروري است مشخص شود چه كساني به و در حال حاضر نيز آن كارگاه
و از ارسال اسناد گروه به آنان خود حذف ن آنا ايميل تا ندارند كارگاه در حضور به تمايلي قطعي طور

داري شود

تقاضا دارد به رغم مشغله هاي فراوان بعد از تعيين تكليف نهايي با دريافت كنندگان اسناد كارگاه بفرماييد 
كدام ايميل ها را از فهرست دريافت كنندگان حذف كنيم.

با احترام دبيرموقت
داود حسيني

و اگر در جريان گفتگو اعضا با قاطعيت گفتند  ميكرد صحبت افراد با ستوده خانم داشتم انتظار من راستش
و زمان مانع از حضور تاريخ مسأله اگر و ميپرسيد را آنان شركت عدم دليل نميكنند شركت كارگاه در كه
مي داد. اما وقتي پاسخ او را خواندم نگران شدم كه پيشنهاد يا ميكرد معرفي را ديگر كارگاههاي است آنان
و گمان تصميم گرفته باشد كساني كه را كه ديگر در كارگاه نمي آيند معرفي كند. پاسخ حدس روي از شايد

او اين بود:

آقای حسينی عزيز , سالم
اميدوارم حال تان خوب باشد. اسامی يی که حتما ديگر نمی آيند به شرح زير است:

نسيم غنوی-مريم کيان ارثی- نوشين مجد-مريم کرباسی_مريم دارايی_سارا صباغيان و سعيد دهقان.

تشکر و ارادت نسرين ستوده

اين پاسخ همزمان شد با تصميم من به ارسال نامه مربوط به پروفشن. به همين خاطر احساس كردم قبل از 
و بعد اين ايميل ها را خارج كنم. نامه اي را كه  كنم ارسال آنان براي نيز را نامه آخرين ايميلها، اين وجين

براي وكال با عنوان «وكالت به مثابه پروفشن»  ارسال كردم قبل آوردم.

رويكرد جديد به وظايف پروفشنال
مي كنم درست بعد از ارسال همان نامه به وكيالن عضو گروه بود كه حتي رويكرد خودم به مسأله  فكر خودم
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مي تواند وكيل يك آيا صورت آن در باشند، داشته مسؤليتي و نقش چنان پروفشن يك اعضاي اگر كرد: تغيير
بگويد مي شود  سازماندهي كشور در آن آموزش براي كارگاهي وقتي حتي و نباشد بلد را پارلمان قانون
دوست ندارم در آن شركت كنم؟ حاال ديگر نمي توانم به اين سؤال به سادگي جواب مثبت بدهم. به همين

نامه  ديگري براي خانم ستوده بنويسم كه نقل مي كنم: رسيد خاطر به نظرم

وكالت به مثابه پروفشن
بانوي گرامي

سركار خانم ستوده
محض اطمينان سؤال مي شود

منطقًا بايد با قانون پارلمان آشنا شوند- تمايلي به آشنايي با قانون  وكيل عنوان به كه - افراد اين آيا يك.
پارلمان ندارند يا اينكه،

دو.  زمان و تاريخ كارگاه ها براي آنان نامناسب است،
سه . و يا اينكه به فعاليت هاي اجتماعي عالقه ندارند.

و  داريم ديگر زمانهاي و روزها در ديگري كارگاههاي ما نيست مناسب آنان براي كارگاه تاريخ و زمان اگر
اضافه هم خواهد شد و مي توانند در آن ةا شركت كنند.

اگر تمايلي به آشنايي با قانون پارلمان ندارند در آن صورت به عنوان يك وكيل دچار قصور پروفشنال هستند 
نمي تواند به دليل سوم از اين وظيفه پروفشنال  و از آنجا كه وكالت در ماهيت يك امر اخالقي است يك وكيل

شانه خالي كند

مي كنم شايد به عنوان يك وكيل پروفشنال الزم باشد اين نكات را به همكاران به نحوي كه خودتان  احساس
صالح مي دانيد يادآوري كنيد و به آنان آموزش بدهيد.

به هر حال كار ما اصلي ما ارتقاي پروفشناليسم در تمام پروفشن هاست.

قربان شما. داود 

و احساس نكند از موضع باال ايشان را  نخورد بر ستوده خانم به نامه اين كه اميدوارم فقط و اميدوارم من
نصحيت كرده ام. تا امروز به من جوابي نداده است. اما امشب كه قرار است فراخوان را ارسال كنم، هنوز فكر
مي كنم كه رويكردم در اين  فكر خودم حال، هر به نكنيم. دريغ آنان از را آموزش فرصت است بهتر ميكنم

زمينه نيز به نحو قابل توجهي تكامل يافته است.

انجمن آموزگاران دستورنامه رابرت
بي توجهي كانون صنفي معلمان به اين نتيجه رسيدم كه خودم  از بعد و معلمان سازمان از شدن مأيوس از بعد
و با كمك آنان يك كارگاه ويژه براي معلمان سازمان بدهم تا از طريق كنم جمع را غيرسازماني معلم گروهي
آنان اين قواعد را به دانش آموزن دبيرستان ها معرفي كنيم. به همين خاطر از خانم توكل خواستم معلماني را كه
مي شناسد براي اين كار گرد هم آورد. او هم با چند نفري تا كنون صحبت كرده است. اما چند روز پيش بود 
و از وقتي اجراي اين قواعد را دارد پرشور بسيار سري كه افتادم ابوالقاسمي آقاي نام به جواني ياد ناگهان كه
و تا شد آن عاشق دل صد نه دل يك ديد، فرهنگي ميراث داران دوست تأسيس دست در انجمن مجمع در
امروز كارش شده است معرفي اين قواعد. به دعوت خانم نقي ئي يك بار هم در كاگاه معلمان حضور يافت
اما آقاي مرد نوك او را قيچي كرد. بعد هم آقاي آزادگان به او پيغام داد كه كالس آقاي هاشمي تعطيل شده 
و البته بدون  كردند قطع - هردو - معلمان سازمان به و كارگاه به را او آمد و رفت ترتيب اين به و است

آنكه در اين تصميم ها محل سگ به من بگذارند.

نتواند  نگرانم  و  دارم ترديد كمي ابوالفاسمي آقاي پرشور و احساساتي شخصيت به نسبت هم من البته
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رابرت دستورنامه  قواعد  مثل  پيچيده اي  و  منصفانه قواعد چارچوب در را خودش عواطف و احساسات
بود. خواهد دبيرستانها در قواعد اين معرفي براي فعالي بسيار نيروي او همه، اين با كند. محصور و محدود
و ديشب ساعت ها تلفني صحبت كرديم. خالصه اش اينكه قرار شد روز پنجشنبه همراه با زدم ايميل او به
و به عنوان ناظر به كارگاه وكيالن بيايد است، طلب اصالح خواننده زمان حسين برادار كه زمان نام به خانمي
و خانم توكل يك كارگاه ديگر براي معلمان راه بياندازيم. من مصمم هستم كه بيشتر نيروي او كمك با بعد و
يك آموزشي خود را صرف آموزش اين قواعد به دانش آموزان كنم. بعد از اين مرحله است كه دنبال ايجاد

سازمان معلمان پروفشنال هم خواهيم رفت. 

فكر مي كنم براي امروز زياد هم شد. 
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۱۸ تير ماه ۱۳۹۳ چهارشنبه

كالبدشكافي حلقه هاي قدرت
- از خواب بيدار شدم دريافتم كه ذهنم در حال ور  رايج اصطالح به - و شد روشن ذهنم وقتي صبح امروز
و در عين حال كل ذهنم انگار به اين نتيجه رسيده است است معلمان سازمان به مربوطه خاطرات به رفتن
بي نظير باشد براي كالبد شكافي حلقه هاي قدرت در ايران معاصر. فرصت يك ميتواند معلمان سازمان كه
يك در واقع اين دريافت آنقدر به نظر خودم جديد آمد كه بخش ديگري از ذهنم همين دريافت را به عنوان
و همانجا تصميم گرفتم روزنوشت امروز  مهمي! كشف عجب گفت: خودش به و كرد تلقي امروز مهم كشف
را با پرداختن به همين «كشف مهم» شروع كنم. صبح خيلي زود بود. رختخواب را جمع كردم. براي ركاب
زدن به كنج دنج رفتم. گربه اي كه اخيرًا با هم رفيق شديم سراغم آمد. بعد از احوالپرسي به دفتر برگشتم. 
و براي قدم زدن به باغچه رفتم. خيالم راحت بود كه كشف مهمي اتفاق افتاده است. مدت ها  خوردم صبحانه
و حتي ديني روشنفكر زنان تشكل در نقيئي خانم حضور كردم احساس كه بودم چاشت چرت در و زدم قدم
مي تواند يك فرصت باشد. يادم آمد كه تمام پديده هاي اجتماعي يا است فرصت يك هم معلمان سازمان خود
آن ها نگاه كني ممكن است تهديد به نظر برسند، اما از روي ديگر كه به كه رو يك از دارند. رو دو كم دست
بررسي شوند، يك فرصت خواهند بود. چه شد كه فقط در طول يك شب اين همه تحول در ارزيابي من از

سازمان معلمان رخ داد؟ سعي مي كنم اين رويداد را در روزنوشت امروز توضيح بدهم. 

و به دعوت آقاي مهندس محمود حسيني كمال مديرعامل شركت گاوپروردي دمزآباد قرار بود به يك  ديروز
مي كردم طبق معمول آقاي خندان فكر بدهيم. كاري وكالت او به و برويم شريعتي خيابان در احوال ثبت دفتر
مي رود. در نتيجه ممكن است بچه هاي سازمان معلمان پشت عمران شركت به ظهر از بعد دو ساعت از قبل
در بمانند. با آقاي آزادگان هماهنگ كردم تا براي گرفتن كليد به دفتر بيايد. درست قبل از آمدن او بود كه از
مي مايند؟ گفت: چون قرار شده است كه پنجشنبه  دفتر در ساعتي چه تا ظهر از بعد امروز پرسيدم: خندان آقاي
و بيث آقاي آزاداگان حيث همان در ماند. خواهم اينجا ظهر از بعد ۶ يا ۵ ساعت تا به آنجا بروم امروز استثنائًا
و خودم  دادم قرار اختيارش در خاطر اطمينان محض را دفتر كليد و دادم شرح برايش را قضيه خالصه آمد.

ساعت دوازده و نيم از دفتر خارج شدم.

يك اخطار به مديرعامل دمزآباد
مي كنم جا دارد در يك زمان مناسب به  فكر كه ديدم كمال حسيني آقاي از رفتاري كه بود اسناد ثبت دفتر در
مي كرد به جاي صد هزار توماني كه تصفيه اسناد ثبت دفتر مسؤل با كه هنگامي بدهم! دستور اخطار يك او
و يك اسكناس ديگري كه رنگش آبي توماني هزار پنجاه يكي داد: اسكناس دو بود، گفته او به دفتر مسؤل
و براي من تازگي داشت. فكر كردم اسكناس هاي جديد پنجاه هزار توماني به رنگ آبي هم چاپ شده بود
و پي قضيه را گرفتم كه چرا اسكناس پنجاه هزار توماني دو رنگ است: شدم كنجكاو دليل همين به است.
و يكي قرمز. بعدًا متوجه شدم كه اسكناس آبي رنگي كه آقاي حسيني به مسؤل دفتر ثبت اسناد داده آبي يكي
است يك اسكناس جديد يكصد هزار توماني بوده است. خوب. در اين صورت پس آن يكي ديگر اسكناس
چرا داده شد؟ جواب آقاي حسيني جالب بود: انعام! پنجاه هزار تومان انعام براي تنظيم يك وكالت نامه كه 
مزد آن هم يكصد هزار تومان است. بعدًا اين سؤال به ذهنم رسيد كه اگر اين مخارج به حساب خود آقاي 
و دل بازي او گذاشته خواهد شد. اما  دست حساب به و باشد شخصي امري ميتواند شود منظور حسيني
نه؟ به عالوه، همانجا به نظرم رسيد كه يا دارد را حقي چنين وي آيا ميشود، گذاشته شركت حساب به اگر
حتي براي خردي قطعه زمين جديد هم آقاي حسيني از شركا مجوزي دريافت نكرده است. به همين خاطر به
نظرم رسيد كه خوب است اين نكات را در مجمع آتي شركت گاوداري مطرح كنم. اما به اصل قصه برگردم. 

و نيم يا يك ربع به سه بود. آقاي خندان براي خودش عدسي درست  دو حدود ساعت برگشتم دفتر به وقتي
مي آمد كه در هاشمي آقاي صداي نشستم. ماشين پشت و خوردم چيزي هم من بود. خورده و بود كرده
مي داد. من مطمئنم كه اگر آقاي هاشمي در چارچوب برنامه اي كه با هم روي درس رابرت دستورنامه كالس
آن توافق كرده بوديم، يا حتي در يك جمع دموكراتيكي در مورد آن به تصميم جمعي رسيده بوديم، درس
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و دوستش آقاي او ميكردم احساس كه حاال اما ميشد. من عميق خوشحالي اسباب حتمًا او كار اين ميداد
مي شوند، محسوب قدرت» «حلقه جزو همه كه رئيسي خانم و اربابي خانم و نقيئي خانم مثل كساني و مرد
و در مجمع انجمن در دست رابرت دستورنامه طبق كه - داشتيم كه قراري خالف بر و مدت، اين تمام در
و در چارچوب روابط غيرشفاف مجمع اين از خارج - بگيريم تصميم رابرت» دستورنامه «ترويج تأسيس
و من را بسيار نامحترمانه گرفتند، هم ناجوانمردانهاي بسيار تصميم و گرفتند، تصميم خودشان قدرت حلقه
گوشه اي از دفتر كار خودم كه با طيب خاطر در اختيار آنان گذاشتم، دستورنامه در و حاال دارند گذاشتند، كنار
مي دهند، كه معناي صريح آن همان تحديد آقاي مرد است كه گفت: ما اين قواعد را ياد درس را رابرت
مي دهيم كه تو بلد نيستي اين قواعد را درس بدهي، نه، باز هم احساس كردم قادر به تحمل نشانت و ميگيريم
و گوشي در گوشم گذاشتم تا شايد صداي كردم روشن را فرانسه راديو ناچار به نيستم. هاشمي آقاي صداي
مي شد. سالن وارد ناخلفم شاگردان از يكي و ميشد بلند زنگ صداي گاه از هر نميشد. اما نشنوم. را او
اصًال به او نگاه هم نكردم. بعد خود آقاي آمد. سالن اين به صندلي برداشتن براي و شد وارد مرد بعد كمي
ميگويم: خودم به هرچه بود. رسمي بسيار اما مؤدبانه بسيار واكنشم بردارد. را سفيد تخته تا آمد هاشمي
مي دهد كه تو هم دوست داري ديگران ياد بگيرند. درس ديگران به را قواعدي همان دارد هاشمي آقاي پسر،
مرد دو و هاشمي باشند. داشته صداقت نيست معلوم اينها نه، ميكند: مقاومت ذهنم از ديگري بخش اما
و عده اي پادو قدرت را نيز دور خود جمع كرده اند. حتي مجهز ساختهاند را قدرت حلقه يك هم با نفري
شدن اين دو نفر به قانون پارلمان نيز تدوام بخشيدن آگاهانه يا ناآگاهانه همان روابط مبتني بر حلقه قدرت
مي گفت: پسر منصف باش. اين آقاي هاشمي همان  اعتراض در ذهنم از ديگري بخش حال، همين در است.
آقاي هاشمي نيز كه به قول خانم نقي ئي وقتي بعد از نخستين گفتگو با تو از دفتر خارج شد به خانم نقي ئي
و همين  مرد و هاشمي آقاي همين آيا و شدهام؟ ديگري انسان كردم احساس آمد بيرون دفتر از وقتي گفت:
خانم نقي ئي بيشترين كوشش را نكردند تا بقيه اعضاي هيأت مديره سازمان معلمان هم قواعد دستورنامه را
و آيا همين آقاي مرد نبود كه يك روز همراه با آقاي پورسليمان پيش تو آمد  كنند؟ عمل آن طبق و بياموزند
و از تو خواست تا يك سلسله يادداشت در خصوص قواعد دستورنامه رابرت براي انتشار در وب سايت
و چند بار به مالقات تو به بيمارستان جمعي دسته صورت به كه نبودند معلمان همين آيا بنويسي؟ معلمان
و تو قبول نكردي؟ بريزند تو حساب به عوض بال تومان ميليون پنج كردند پيشنهاد كه نبودند همينها آمدند.
و يك كتاب نفيس هم دادند پول تو به تومان ميليون يك مبلغ كارگاه ده در شركت از بعد كه نبودند همينها
به تو هديه دادند؟ آيا كارگاه هاي ديگر اين همه از زحمات تو قدرداني كرده اند؟ اين ها نمونه هايي از خاطراتم
و  چرا و كجا از نميدانم كه زيادي صداهاي داشت: جريان ذهنم در خاطراتم از ديگري بخش عليه كه بود
و صداهاي ديگري كه در مخالفت چيزهاي ميشوند درك و شنيده ذهنم درون در اما ميشوند. توليد چگونه

ديگري مي گويند و اين صدها نيز شنيده و درك مي شوند.

نمك بر زخم
و غرق در مشكالت ترجمه متني بود كه او داده بودم قرار  بود نشسته دستم كنار ميز پشت خندان آقاي ديروز
و روزنوشت بودم نشسته ماشين همين پشت اينجا هم من شود. منتشر كارفرمايان پيام سايت وب در است
و در عين حال، صداي آقاي هاشمي كه در سالن شماره دو داشت قواعد رابرت را به مينوشتم را ديروز
و صداي او به جاي آنكه به ميداد درس بودند، من كارگاه كارورزان روزگاري كه خودش كالس دانشآموزن
من آرامش خاطر بدهد كه در زمان حياتم فردي مثل آقاي هاشمي دبيركل سازمان معلمان ايران با اين جديت
- به  كند كتمان را نكته اين كه نيست نشناس نمك آنقدر هرگز او و آموخته من از كه - را قواعد اين دارد
تالش  هاي و ميشد پاشيده چگان خون زخم روي كه بود نمكي مثل ميدهد، درس سازمان اين اعضاي ديگر
و كارش هيچ تأثيري در سوزش قلبم نداشت. مجبور شدم هاشمي آقاي از دفاع براي شخصيتم ديگر بخش

دست از كار بكشم و به بيرون بروم.

در سالن را باز گذاشتم. جلوي در آهنِي يك لته ورودي ساختمان هم آجر گذاشتم تا بسته نشود. وقتي داخل 
فشارش  كه غمي چنگ از قلبم شايد تا كردم حبس سينه در را هوا كشيدم. عميقي بسيار نفس شدم رو پياده
و از ساير كالغها از گربهها، از كردم. نگاه را دنج كنج سراسر بود. خلوت خيلي خيابان شود. آزاد ميداد
مي دانستم ساير اعضاي هيأت مديره نبود. خبري ظهر از بعد ساعت آن گرماي در پارك هميشگي ساكنان
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مي كردم فكر كنم. صحبت او با تا بودم آزادگان آقاي منتظر من اما رسيد. خواهند يكي يكي نيز معلمان سازمان
مي تواند تا حدي آرامم كند. مدتي كه گذشت، ناگهان مچ خودم را گرفتم كه در عالم خيال او با صحبت فقط

با آقاي آزادگان صحبت مي كند.

عناصر حلقه قدرت
و من از او خواهش  بود نشسته اتومبيلش فرمان پشت كه بود وقتي ديدم را آزادگان آقاي كه باري آخرين
و حدتي كه من مطرح كردم با دوستان در ميان نگذارد. سعي كند در فضايي شدت اين با را مسائل تا ميكردم
و تار نشود. بعد يادم افتاد كه بعد از آن ديدار يك بار ديگر نيز او را تيره ما روابط تا كند مطرح را مسائل آرام
مي آمدند. آقايان بيرون سالن از مديره هيأت اعضاي بودم. نشسته كامپيوتر پشت قبل سهشنبه كه وقتي ديدهام:
و آقاي هاشمي با چهره اي مهربان به من گفت: در هر حال ما شما را دوست آمدند بيرون هم هاشمي و مرد
داريم. فكر كردم آقاي آزادگان در نشست قبل حرفي زده است. اما وقتي آقاي آزادگان به عنوان آخرين نفر
از سالن بيرون آمد به من اطمينان داد كه هنوز در مورد اين موضوع هيچ مطلبي به بچه نگفته است. راستش 
و در واقع از گله هاي من ممكن است آنقدر برافروخته شود كه در دفاع از  من صحبتهاي از ميكردم تصور
و به اصطالح كار را خراب كند. وقتي گفت هنوز حرفي نزده است كند شلوغ حد از بيش من حقوق و حق
مي كردم وقتي آقاي آزادگان را ببينم به او خواهم تصور ميزدم قدم رو پياده در كه هم ديروز شدم. خوشحال
و در انتقال شكايت هاي من خيلي روغن قضيه بگيرد را تعديل جانب من گاليههاي و ماجراها نقل در گفت
و خانم نقي ئي مرد هاشمي، بعد، و كند مطرح اعضا كل براي را من گلههاي تمام بودم نگران نكند. زياد را
و كار باال بگيرد. در همين فكر ها بودم كه بزنند حرفهايي خودشان از دفاع در شوند مجبور هم ديگران و
مي خورد وارد پياده رو شد. وقتي من را ديد تعجب كرد. جلوتر كريمخان به كه كوچكي خيابان از آزادگان
و براي همين بماند در پشت كه بودهام نگران من كه بود اين او تصور ندارد. موردي تعجبش فهميدم آمد كه
مي زنم. خوب، اين نگراني كه موردي نداشت. برايش توضيح دادم كه به اين دليل كه الزم قدم رو پياده در
مي خواست علت اين كار را بفهمد. برايم سخت بود كه بگويم شد. بيشتر تعجبش بزنم. قدم پيادهرو توي نبود
و كله اش را تكان كه انگار بگويد: اونكه سر طوري گفتم. را حقيقت اما ميدهد. آزارم هاشمي آقاي صداي
باش. واكنش او نخستين ترديد را در ذهنم روشن كرد. اما هنوز شواهد بيشتري الزم بيخيالش نيست، مهم
و خود او هم يك ركن مهم در است بوده غلط كامًال آزادگان آقاي واكنش به نسبت تصورم دريابم تا بود
ساخت اين «حلقه قدرت» است. بعد به آزادگان گفتم: هروقت خواستي قضيه را با بچه ها در ميان بگذاري
و من هم از  شده تمام اجاره مدت كه است اين مسأله واقع در نكن. باز خيلي را قضيه كه است اين خواهشم
قبل اعالم كرده ام كه به داليلي مايل نيستم اجاره را تمديد كنم. در نتيجه خودشان محاسبه كنند كه تا كي در
سه شنبه به دفتر بيايم يا بروم تأتر يا  روزهاي كه ميگيرم تصميم خودم من بعد گذاشت. خواهند جلسه اينجا
مي كردم با اين كنايه آقاي آزادگان ناراحت شود. اما ناراحت نشد. بلكه خنديد. انگار با نظر آقاي فكر سينما.
مي شوم يا اگر از اينكه من را در نشست هيأت ناراحت هاشمي آقاي صداي از من اگر كه بود موافق مرد
مي تواني باشد: گفته اينكه مثل بروم! تأتر يا سينما به سهشنبه عصر ميتوانم ناراحتم، نميكنند دعوت مديره
و آنچه كه بر ترديد هاي من افزود واكنش ديگر آقاي آزادگان بود به عضو بزني! خنك آب به را تحتت ما
و بدون آنكه به اين عضو جديد اشاره كند زير لب آهسته ميشد. نزديك داشت دور از كه سازمان جديد
برايم توضيح داد: اين عضو را تازه دعوت كرده ايم! منظورش اين بود كه جلوي اين عضو جديد مبادا از اين
زدم. اما بعدًا  حدس هم درست نظرم به و زدم حدس جا همان را آزادگان آقاي منظور من بله، بكني! گاليهها
و شايد در جريان خواب ديشب بوده كه ذهنم توانسته اين قبيل رفتارها را در چارچوب يك نظريه در حال

شكل گيري كه مي شود اسمش را موقتًا «حلقه قدرت» گذاشت، تحليل كند.

و نزديك شدن عضو جديد را تماشا كرديم: مردي هيكلمند  كشيديم دست گفتگو از - آزادگان و من - ما
و موهاي پر پشت خاكستري رنگ. وقتي نزديكتر شد احساس سبز چشماني و سفيد صورتي با چهارشانه و
كردم چقدر با آقاي كاكازاده شبيه است. با اين تفاوت كه پوست صورتش پر از چروك بود. وقتي نزديك
و احوالپرسي كرديم. به او گفتم كه مثل آقاي كاكازاده چهره زيبايي دارد. براي آقاي آزادگان چقدر  سالم شد
مي كند برخورد شركت معلمان سازمان مديره هيأت نشست در بار نخستين براي كه مرد اين كه بود مهم
و البد شب بعدًا كند. قبول را سازمان اين عضويت فرد اين كه دليل اين به البد و بگيرد صورت محترمانهاي
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بوده كه فكر كردم فردي مثل من را كه تقاضاي عضويت دارد با اين استدالل كه شما آنقدر بزرگيد خواب در
مي كنند اما چقدر وسواس دارند كه اين آدم رد نميماند»، باقي ديگران براي جا بپريد حوض اين در اگر كه

دارد؟ وجود مرد اين و من بين فرقي چه نكند. رد را سازمان در عضويت حتمي

و آقاي آزادگان هم عالقه داشت كه سر ساعت در جلسه حضور داشته بود نمانده چهار ساعت به چيزي
و رفت. من هم كرد قبول هم او نكن. باز خيلي را قضيه حال هر به گفتم: و كردم جمع را بحث دامنه باشد.
و مشغول كارم شدم تا ساعت از شش نشستم كامپيوترم پشت برگشتم. دفتر به زدم قدم كه دقيقه چند از بعد
و خانم ها از جلسه خارج شدند. جالب بود كه حاال ديگر وقتي خانم آقايان و شد باز سالن در و گذشت هم
مي شود با من خداحافظي نمي كند. بله. جواب هاي هوي است. من هم براي آنكه نشان خارج دفتر از نقيئي
بدهم توجهي به آنان ندارم در مورد خبر علمي حيرت انگيزي كه اخيرًا در وب سايت بي.بي.سي خوانده ام

با آقاي خندان مشغول صحبت شدم. 

فكر كردن در تنهايي سخت تر از شوك الكترونيكي!
اگر موضوع اين خبر با بحث فعلي ارتباط نداشت آن را نقل نمي كردم. اما تيتر خبر خيلي جالب بود: فكر 
سخت تر است. بند اول اين خبر به نقل از وب سايت فارسي بي.بي.سي: شوك الكترونيكي از تنهايي در كردن
و به اصطالح سرگرم کردن کردن فکر تنهايی در دقيقه چند میرسد نظر به اينکه با میگويند پژوهشگران
می دهد اين کار برای بسياری از مردم نشان تحقيقات اما باشد، ساده کاری تخيالت يا خاطرات افکار، با خود

دشوار است و حتی ممکن است شوک الکتريکی را به آن ترجيح دهند.

من براي خواندن متن اصلي اين خبر به وب سايت انگليسي «ساينس» رفتم اما براي خواندن متن كامل خبر 
مي خريدم كه امكانش را ندارم. اما حتي خالصه ي خبر كه در وب سايت بي.بي.سي چاپ شده  را مقاله بايد
است جالب است. خالصه خبر همين است كه نقل كردم. برخالف تصور، براي بيشتر مردم بسيار سخت است
و تخيالت خود مشغول باشند. خود دانشمندان هم ابتدا اين مسأله  خاطرات و افكار با ربع يك حد در حتي كه
را باور نمي كردند اما هرچه بيشتر آزمايش كردند بيشتر به درستي اين نتيجه اطمينان يافتند. واقعيتش اينكه
و دوسوم مرداني كه مورد آزمايش قرار گرفتند  زنان چهارم يك كه نميشد باورم بود. عجيب هم من براي
و با خود فكر كردن دكمه شوك الكترونيكي را فشار داده باشند. يكي ماندن تنها ربع يك از كردند فرار براي

از مردان در طول يك ربع ۱۹۰ بار دكمه شوك الكترونيكي را فشار داده است.

مي كردم  اشاره خودم وضعيت به ناباوري كمال در و ميدادم توضيح خندان آقاي براي را قضيه اين داشتم من
- از تنهايي خود غرق مهمتر - و كنم فكر خودم به و باشم تنها خودم با سالها حتي و ماهها ميتوانم كه

لذت شوم.

و هاشمي كه براي گذاشتن  مرد آقايان ميدادم توضيح خندان آقاي براي و بودم ايستاده ميز كنار من وقتي
مي خواهند با من خداحافظي كه كردند وانمود و ايستادند دو هر بودند، شده نزديك كنفرانس ميز به صندلي
و حتي به اين دو نفر نگاه هم نكردم. بعد از آنكه مدتي صبر دادم ادامه خندان آقاي با گفتگو به من اما كنند.
و حتي با فرياد اعالم رسا زبان با را خودم ناراحتي ترتيب اين به و رفتند. كنم، نگاه آنان به آنكه بدون كردند،

كردم.

چند لحظه بعد از اين نبرد خاموش بود كه آقاي آزادگان از سالن شماره دو بيرون آمد. او برخورد من را با 
مي خواهد مطلبي را به صورت  بود معلوم بروم. دو شماره سالن به او با خواست من از نديد. سازمان رهبر دو
و بعد فهميدم اعضا؟ كل با پرسيدم: تعجب با گذاشتم. ميان در را موضوع من گفت: و بگويد من به خصوصي
عجب سؤال احمقانه اي پرسيده ام. آقاي خندان جواب داد: نه جانم. ما در سازمان سطوح مختلفي داريم. اين
حلقه هاي قدرت در ايران آشنا بودم.  در كامًال با مفهوم «سطوح مختلف» نميگوئيم. همه به كه را مسائل
و يا رهبري است. بعد توضيح داد كه مسأله را با آقاي هاشمي در مراتب سلسله قدرت، مختلف سطوح منظور
ميان گذاشته است. من ديگر نپرسيدم كه آيا با شريك قدرت او يعني آقاي مرد هم در ميان گذاشته است يا نه.
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و آقاي هاشمي است كرده مطرح اجاره وضعيت چارچوب در را قضيه كه كند وانمود كرد سعي آزادگان آقاي
هم گفته كه قرار بوده هفته اي دو بعد از ظهر در دفتر حاضر شوند كه نشده اند در نتيجه به احتساب خودشان
بايد تا آخر سال از امكانات دفتر استفاده كنند. حساب كردم آالن تير ماه است. تا آخر سال يعني هشت ماه 
ديگر! خيلي طاقت فرساست. اما حاال فقط طاقت فرسا نيست بلكه احساس خطر هم كردم. از آدمي مثل مرد 
شده  ام. چون بالفاصله اضافه  غرقه غمناكي ورطه چه در كه فهميد آزادگان ميكنم فكر است. ممكن كاري هر
سه شنبه به كه كنم دعوت ميخواهم بچه كل طرف از هم و خودم طرف از اول و خودم طرف از هم كرد
مي شود شما هم حتمًا بيايي. بالفاصله گفتم: نه مذهبي هستم كه در اين برگزار پونك در كه افطاري مهماني
كار ها را دارم. آزادگان اصرار نكرد من هم نفس عميقي كشيدم تا و حوصله اين حال نه و كنم شركت مراسم
مي شدم صحنه اي ديدم خارج سالن از آزادگان آقاي از بعد وقتي فقط بدهم. نجاب غم چنگال از را قلبم شايد
كه تأثير تعيين كننده اي برايم خواهد داشت: روي تخته سفيدي كه روي ميز تحرير كنار اتاق خوابانده شده
مي داده  درس را نكاتي چه هاشمي آقاي رابرت دستورنامه كالس در ميداد نشان كه بود شده نوشته نكاتي بود
است. در همان نگاه اول موضوع را فهميدم. اما باور كردني نبود. به همين خاطر بعد از آنكه آقاي آزادگان را
و مطالب نوشته شده روي تخته سفيد را دوباره خواندم: كلمه  برگشتم دو شماره سالن به باره دو كردم بدرقه
رابرت در گوشه باالي سمت چپ تخته سفيد كه دور آن يك بيضي رسم شده بود. بعد وسط تخته سفيد عدد
و ممتنع يك مجمع را  مثبت منفي، آراي ترتيب به عدد سه اين .۴ و ،۵ ،۶ عدد سه آن و در سمت راست ۱۵
۲۰ نوشته شده بود. و در گوشه چپ تخته سفيد نيز عدد ۸ عدد راست سمت ۱۵ عضو دارد. مي داد كه نشان
و شمارش آراي اخذ روش و نصاب به مربوط قواعد است: بوده چه درس موضوع فهميدم اول نگاه همان با
مي شود. يعني گفته كارورزان به نشست نخستين همان در معموًال كه موضوعي تصميمگيري. مجمع يك در
بعد از آنكه من طي ده جلسه فشرده پيچيده ترين قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني را براي بچه هاي سازمان
كالس هاي آقاي هاشمي شركت كرده اند هنوز  در و بعد از آنكه اين افراد اين همه مدت كردم تدريس معلمان
و سطح كالس هايم كردهام اشتباه كه نيستم من اين آيا صورت، اين در نگرفتهاند؟ ياد هم را اوليه قواعد اين
نبوده  ام خوبي مربي من اگر عالوه، به نشدهاند؟ متوجه هم آنان و است بوده باال بسيار مخاطبانش درك براي

پس چرا همزمان با ديگران آقاي هاشمي و مرد اين قدر خوب درس هاي من را ياد گرفتند؟

خوابيدن روي مسائل
و اينكه در آينده با اين گروه چگونه بايد برخورد  دفتر اجاره به مربوط مالي مسائل بر عالوه جدلها همين
و به صورت مستدل نشان كنم مرور را يادداشتهايم گرفتم تصميم بودند. ذهنم شب آخر مشغلههاي كنم،
و من ديگر حاضر به تمديد اجاره نيستم. در مورد مسائل ميرسد سر به كي ساله يك اجاره دوره كه دهم
و فصل كردن اختالف ها كار سختي نيست. اما دشواري قضيه اين است كه با اين اعضا كه حل هم مالي
و انصافًا رفتارشان هم با من در مجموع انساني هستند جامعه متعهد و دلسوز و فرهنگ با فراد جزو بالخره
بوده است طوري برخورد نشود كه جز آبرو ريزي براي دو طرف نداشته باشد. بله، شب را روي اين مسائل
و صبح كه از خواب بيدار شدم ذهنم به رويكرد جديدي رسيده بود: يك فرصت پژوهشي براي  خوابيدم

تحقيق پيرامون «حلقه قدرت» در ايران.

مي دهند  تشكيل گروه يك انسانها هرگاه كه است بوده اين تصورم شناختهام را خودم وقتي از ميكنم فكر
و روابط گروه من ذهنم هم شايد ميشوند. گروهي درون رقابت و قدرت جنگ يك درگير ناخواه خواه
مي كرد. اما به هر حال تمام زندگي من تجربه همين جنگ قدرت در گروه هاي مختلف درك اينطور را گروهي
بوده است اعم از اينكه خودم هم عضوشان بوده ام يا نه. اما وقتي با قواعد قانون پارلمان آشنا شدم براي اولين
و آن را به يك بازي بدل سازند.  كنند خلق قدرت جنگ اين براي قواعدي توانستهاند انسانها كه بردم پي بار

بازي بر اساس قواعدي كه زمين بازي را براي تمام بازيكنان تراز مي كند.

و توضيح  فهم براي مفهومي دستگاه يك بار نخستين براي كردم احساس كه بود قواعد اين با آشنايي از بعد
مي كنم جنگ قدرت اداره من كه كارگاههايي در اما يافتهام. ايران در قدرت باندهاي يا و قدرت حلقههاي
و كارهاي حلقه قدرت ساز در پژوهش موضوع خاطر همين به ميآيد. وجود به بازي بلكه نميگريد شكل
مي پرداختم. دهاتيان» «جمهور مثل موضوعهايي به بيشتر و بود شده خارج من تحقيقات ديدرس در ايران در
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اما امروز صبح كه از خواب برخاستم به اين معنا احساس كردم كه ذهنم دريافته است كه سازمان معلمان
و تحول حلقه هاي قدرت  شكلگيري كارهاي و ساز پيرامون تحقيق براي آزمايشگاه يك عنوان به ميتواند
در ايران مورد توجه قرار بگيرد. به عالوه در چارچوب فهم همين قضاياست كه عالقه خانم نقي ئي براي آشنا
مي يابد. به عالوه، بايد با دقت بررسي كنم  اهميت رابرت دستورنامه آموزش براي جديد روشهاي با شدن
و معلماني كه با اين معلمان كارگاه تشكيل به نسبت معلمان صنفي كانون حتي و معلمان سازمان واكنش كه

بود؟ خواهد چه كرد خواهند ايجاد مدرني سازمانهاي و شد خواهند آشنا قواعد

و اطمينان بيزارم قدرت حلقههاي از همچنان گرچه امروز كه كنم اشاره زمينه اين در نكات آخرين عنوان به
آن ها كوشيد، اما اصالح براي بايد و ندارند فساد ورطه در سقوط جز راهي باندها و حلقهها اين كه داردم
با ربع  نيستند حتي يك  قادر  و  ميآيد بدشان تنهايي از كه انسانهايي انبوه وجود با كنم تصور ميتوانم
و با وجود انبوه انسان هايي كه قادر نيستند تنهايي ناشي از آزادي را تحمل كنند، قدر بمانند، تنها خودشان
و يافت خواهد ادامه ابد تا سازمانهايي چنين توليد تجديد و شكلگيري كنند، فكر خودشان مغز با نيستند
و به ميكنند تكيه آنها به و ميسازند را سازمانهايي چنين كه هستند مردم خود اين ايران مثل جوامعي در
يك باشم، همين است. اين موضوع را به عنوان رسيده زمينه اين در جديدي درك به اگر ميبرند. پناه آنها

تم محوري ادامه خواهم داد.
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۲۰ تير ماه ۱۳۹۳ جمعه

در تدارك بهمن
مي كنم در پاسخ به سؤال مهندس محمود حسيني كمال مديرعامل شركت گاوپروري دمزآباد بود كه  فكر
سه شنبه گذشته به عصر رسيد. ذهنم به رابرت دستورنامه بازار گسترش نحوه مورد در «بهمنوار» استعاره
دفتر او رفته بودم تا همراه با ساير سهامداران شركت به او وكالت انجام امور اداري شركت را بدهيم. همايون
مي ديدم با  را نفر دو اين وقتي قبًال بود. شركت حسابداري كارهاي مشغول محمود كار دفتر در هم سماطي
مي كردم. اميدوار بودم اين اخبار آنان را هم سر شوق تعريف برايشان كادرها جنبش پيشرفتهاي از هيجان
و به آموختن يا ترويج اين قواعد عالقمند شوند. به مرور فهميدم نه تنها سر شوق نمي آيند، بلكه بياورد
و حتي احساس كردم نسبت به ميگذارند خودشان رويكرد تغيير براي تالش حساب به را من تالشهاي
مي كنم از دستاوردهاي سعي بتوانم تا ميبينم، را آنان وقتي مدتهاست خاطر همين به دارند. دافعه قضيه اين
مي پرسد چه خبر؟ فقط جواب تلفني تماس در محمود وقتي حتي نكنم. تعريف برايشان چيزي كادرها جنبش
مي كردم سعي حاليكه در خبر؟ چه بار و كار از پرسيد: كه هم سهشنبه همين. هميشگي. كارهاي همان ميدهم:
كله راست سمت در حاليكه در اما، ندارم قضيه جزئيات توصيف به تمايلي كه بخواند را من احساس اين
مي يابد. انتظار گسترش بهمنوار دادم: جواب ميكنم نگاه دماوند كوه قله به انگار دوردستها در و محمود
از توسعه بهمن وار بداند. تا منظورم را  و در چهره اش بخوانم كه كنجكاو شده باشد  بيايد وجد به داشتم
دست هاي همايون و نگاهش را انداخت روي برگرداند را صورتش و كرد قطع من از را نگاهش فورًا اما
مي كرد. من هم تنظيم را شركت حسابداري اسناد داشت و بود نشسته ميز پشت راستش سمت كه سماطي

ديگر چيزي نگفتم.

معموًال آخرين  من بود. وكيالن كادر در و پنجشنبه ديروز كردم استفاده «بهمنوار» استعاره از كه ديگري بار
البته، در اين گزارش، دستاوردهاي كيفي را مي دهد.  گزارش را خود ترويجي فعاليتهاي كه هستم نفري
مي كنم. ديروز وقتي به چند مورد از گسترش كمي تقاضا براي آموزش دستورنامه تشريح حاضران براي هم
مي كردم، نگاه خودم راست سمت ديوار باالي به حاليكه در و وقت، در صرفهجويي براي كردم، اشاره رابرت
و گفتم: همه كردم حاضران به رو بعد مييابد. توسعه «بهمنوار» رابرت دستورنامه آموزش براي تقاضا گفتم:
و كمك شما در اين زمينه خيلي واجب است. شويم آماده ميآيد پائين كه بهمني اين با مواجه براي بايد ما
مي نشيند گفتم: گمان نمي كنم هيچ جنبشي با صحن در من چپ سمت معمول طبق كه ستوده خانم به رو و
اين سرعت توسعه يافته باشد؟ بعد عمدًا روي علت اصلي اين سرعت فراگيري اشاره كردم تا فكر نكنند به
مي دهد كه جامعه ما چقدر به رعايت حقوق  نشان استقبال اين گفتم: ستوده خانم به ميگذارم. خودم حساب
چهره اش نتوانستم بفهمم واكنش از اما بزنم. حدس را ستوده خانم واكنش ميخواست دلم دارد. نياز ديگران

كه از اين چند جمله من به وجد آمده و آن ها را تأييد مي كند يا نه.

مي يابد؟ چه  توسعه بهمنوار رابرت دستورنامه آموختن براي تقاضا كه ميدهد نشان شواهدي چه خوب.
دارد؟ بهمنوار رشد اين در تأثيري چه آنان عملكرد و شخصيتها و است؟ سريع رشد اين سبب عواملي
و كارگاه پنجشنبه كادر وكيالن دوستان، كادر چهارشنبه كارگاه به كه امروز روزنوشت در ميكنم تالش من

و نخستين اجالس كادر دانشجويان مي پردازد، به اين سؤال ها نيز نظر داشته باشم.

شواهد توسعه بهمن وار در كادر دوستان
اجالس كادر دوستان در روز چهارشنبه گذشته حتي به نصاب هم نرسيد. با اين همه، شواهِد حاكي از توسعه 
و به اجالس يازده تير  بوديم كرده تعطيل را كارگاه حالج آقاي پيشنهاد به كه قبل هفته نبود. كم بهمنوار
ماه كانون گفتگو رفتيم، متوجه شدم آقاي حالج در واقع شخص اول آن مراسم شده است در حاليكه آقاي
شاه حسيني كه چند سال پيش مديرعامل شركت حامي قطعه سازان خودرو بوده مديرعامل آن كانون است. 
مي دهد كه اين جنبش چه كادرهاي  نشان قواعد اين به حالج آقاي مثل شخصي فوقالعاده عالقهي صرف
قدرتمندي را در اين مدت كوتاه جذب كرده است. صبح روز چهارشنبه تلفني با آقاي حالج صحبت كردم
و در ساري به سرمي برد. بعد، در همان گفتگوي كوتاه تلفني  است مسافر كه گفت بپرسم. را غيبتش علت تا
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و تعريف سازندهاي همكاريهاي بايد كادرها دفتر و گفتگو كانون بين نزديك آينده در كه داشت تأكيد نيز
عملياتي شود. اين ها نمونه هاي از اين توسعه بهمن وار.

دستورنامه رابرت در دولت
و از اين مهم تر، دستاورهاي عظيم آقاي نصيري اقدم است. من به اعتبار اعتمادي كه به تشخيص شخصي 
مثل حالج پيدا كرده ام، به آقاي نصيري اقدم نيز كه مورد تأكيد آقاي حالج است،اعتماد قلبي دارم. گزارش
دستاوردهاي او در هيأت دولت نشان داد كه اعتماد من به جا بوده است. در جلسه چهارشنبه گذشته، با صداي 
مي شد، برايمان توضيح داد كه چطور در اين  ساكت ديگران صحبت محض به حاليكه در و بيهيجان و آرام
و هفت دبير هفت كميسيون اصلي دولت را نسبت به او معاون دو دولت، دبير است شده موفق كوتاه مدت
اهميت دستورنامه رابرت حساس كند. برايمان توضيح داد كه جزوه هشت صفحه اي «معرفي دستگاه مفهومي»
آن ها آشنا  با فعًال كه آنجا تا - قواعد اين مورد در برايشان و خواندهاند را آن هم آنان و است داده آنان به را
و اين مسأله را به طور جديد مطرح گرفتهاند قرار تأثير تحت سخت آنان و است داده توضيح - است شده
مي توانند از اين قواعد بهره چطور دولت بر حاكم وحشتناك بينظمي اين بر آمدن فائق براي كه كردهاند
و تصويب صورتجلسه قرائت و تنظيم نحوهي مثل مشخصي موارد به خود گزارش در نصيري آقاي ببرند.
و تصويب صورتجلسه در تدوين روش با وقتي فقط داد توضيح و كرد اشاره دولت در و دوستان كادر در
و آن را با روش كار در دولت مقايسه كردم متوجه شدم روش كار ما در دولت چقدر شدم آشنا كارگاه اين
و توضيح داد كه چطور حتي وقتي اجالسي به نصاب نمي رسد، كرد صحبت نصاب مورد در يا دارد. اشكال
- به اين معنا كه تعداد اعضاي حاضر مهم نيست، كيفيت ميكنند استفاده كيفي «رأي» اصالح از شوخي با
مي دهند. موضوع ديگري ادامه خود كار به و ميگيرند ناديده را نصاب حصول عدم و - است مهم حاضران
و اصلي كميسيونهاي و دولت هيأت جلسات رياست نحوهي مسأله شده، بحث دولت دبيران هيأت در كه
فرعي بوده است. در اين زمينه، هنوز به تصميم نرسيده اند كه چگونه از روش دستورنامه يا قانون پارلمان در

رياست اين نشست ها استفاده كنند. 

و سيدي را به  خندان آقايان چنان بود گذاشته دولت هيأت دبيران بر كه تأثيري از نصيري آقاي گزارش
و يا اظهار نظرهاي مختلف سؤالها طرح با مدام و نپرند صحبتهاي در نبودند قادر كه بود آورده هيجان
و به يادش كرد قدرداني نصيري آقاي تالشهاي از صراحت با خندان آقاي ميكردند. قطع را او صحبت
مي تواند من را هم به دبير دولت معرفي كند تا برايش دستورنامه رابرت را معرفي كنم. اما وقتي كه آورد
مي كند كه ايفا دولت در را نقشي همان اقدم نصيري آقاي گفتم: بزنم حرف مورد اين در كه شد من نوبت
مي كنند. من با صراحت به آقاي ايفا دارند شورا مجلس در حالج آقاي يا شهر شوراي در عبدالحسيني آقاي
و با آن فضا آشنايي نداريم، نمي توانيم بگويم كه براي ترويج نيستيم آنجا ما كه آنجا از گفتم عبدالحسيني
مي دانيد در اختيار شما الزم شما كه را كمكهايي ميتوانيم ققط بكنيد. بايد چه شهر شوراي در قواعد اين
مي گويم. اين مسؤليت بر عهده شماست كه تشخيص دهيد نصري آقاي به هم را حرف همين من بگذاريم.
و از همان نخستين جلسه دارد اطمينان شما به شخصًا من اما بكنيد. بايد چه دولت در قواعد اين ترويج براي
مي كنم عرض را نكته يك فقط اما شد. خواهيد موفق تاريخ كار اين در شما كه كردم پيدا يقين ديدم را شما كه
و آن اين است كه حتي خود من حداكثر با چهل درصد قواعد اين كتاب آشنا شده ام. به اين ترتيب شايد شما
و مهارت شما از دانش هرچه كه ميكنم فكر خاطر همين به باشيد. شده آشنا قواعد اين درصد چند با فقط
و غني تري براي دبيران هيأت دولت ترسيم كنيد. گستردهتر چشماندازهاي ميتوانيد بيابد گسترش قواعد اين
و خودتان با سرعت كتاب هاي نمانيد باقي گروه اين پيشرفت منتظر شما كه ميكنم توصيه خاطر همين به
و خالصه دستورنامه رابرت را مطالعه كنيد. بعد صحبتم را با اين توصيه جمعبندي كردم: با اين همه اصلي
مي توانيد به من دستور بدهيد تا طي يكي دو نشست، يك چشم انداز كلي از قواعد داديد تشخيص الزم هرگاه
دستورنامه رابرت را براي دبيران هيأت دولت ترسيم كنم تا آنان بعد از آشنايي با كليت اين قواعد بتوانند

بهتر تصميم بگيرند. 

اقدام جديد خندان: جستجوي سنك بنا در تبريز
و  گرفته تماس تبريز در برجستهاي بسيار شخص با داد توضيح خندان آقاي كه بود چهارشنبه جلسه در
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قبًال براي من مورد اين در برود. تبريز به هفهآينده در رابرت دستورنامه معرفي براي كه گذاشته قرار او با
احتماَال اين است كه در هر شهر شهرستانها در موفقيت شرط داد نشان ما به اهواز تجربه بود. كرده صحبت
مي رسيد كه آقاي خندان بعد از مرور تمام افرادي را كه در تبريز نظر به و كنيم پيدا را لدني آقاي مثل شخصي
و يا نامي شبيه به اين. اين شريفزاده يا شريفي نام به فردي كرد: پيدا را مناسب شخص سرانجام ميشناسد
و شده شهيد جنگ در كه است آذربايجان خطه از جنگ خوشنام بسيار و قهرمان سرداران از يكي برادر فرد
و مدتي هم است خوشنام و هوش با بسيار شخصي هم فرد اين است. بسته نقش تبريز ديوار و در بر نامش
و با مقامات ارتباطات است پيمانكاري كارهاي در نيز حاضر حال در و است بوده تبريز شهر شوراي عضو
مي شود. آقاي خندان ظاهرًا تلفني صحبت هايي هم محسوب وزيران سطح در اينكه خالصه و دارد نزديك
و قرار است در روز هاي آينده براي معرفي دستور نامه رابرت به اين شخص به تبريز برود. آيا است كرده
مي شود اطمينان داشت كه آقاي خندان در معرفي اين قواعد به نيست؟ بهمنوار توسعه بر شاهدي نيز اين
چنان شخصي موفق خواهد شود. چرا؟ چون هيچ منافع شخصي در اين ميان ندارد. در نتيجه آقاي شريفي
و كافي است كه ما يك يا  كرد خواهد اذعان قواعد اين اهميت به دارد خندان آقاي به كه اعتمادي اعتبار به
و سازمانهاي ميان در توپ مثل ما اقدام اين و است كوچك شهر كنيم. برگزار تبريز در كارگاه جلسه دو

انجمن ها صدا خواهد كرد.

گزارش آقاي سيدي:  نخستين مربي دستورنامه رابرت
در جلسه چهارشنبه كادر دوستان آقاي سيدي گزارشي را كه قرار بود در جلسه ارايه دهد، به رغم آنكه جلسه 
به نصاب نرسيد، به درخواست بقيه ارايه داد. من اطمينان يافتم كه يك مربي بسيار عالي دستورنامه رابرت 
شد. موضوع گزارش او بررسي جنبه هاي مختلف آئين نامه بود. بر  راحت كلي خيالم و داريم خود جمع در
مي شود، نطق او بسيار منظم بود. كل موضوع را به موضوع هاي مختلف سرازير سيلآسا نطقم كه من خالف
و به سراغ موضوع بعدي ميكرد صحبت مستقل و جدا صورت به موضوع هر باره در و بود كرده تقسيم
مي رفت. در مقايسه با روش او بود كه متوجه شدم روش من چقدر با روش آقاي سيدي متفاوت است. من
و عاشق اين هستم كه حول مسأله اي كه در بمانم محدود شده تعيين پيش از كادر يك در نيستم مايل هرگز
و مطرح كنم. در نتيجه هر بيابم است، بديع و جديد خودم براي حتي كه نكتهاي دهها ميكنم نطق بارهاش
اصًال اين خصوصيت را سيدي آقاي نطق حاليكه در باشد. بايد جديد كشف يك و پژوهش يك من نطق
مي داد. در اينجا ارايه شده مرتب پيش از صورت به بود آموخته يا بود شده كشف كه را آنچه فقط و نداشت
و متوجه شدم كه چطور بايد كوشيد كردم كشف بهتري نحو به را او سبك و خودم سبك بين تفاوت كه بود

تا خصوصيات مثب سبك من در قالب بك روش استاندارد تثبيت شود. آيا اين كار عملي است؟

رسيدن به يك روش خالق
و سؤال هاي  كردم فكر زياد خودم سبك با آن تفاوت و سيدي آقاي مطالب ارايه سبك به گذشته روز سه طي
مي كنم خصوصيات سبك خودم را در فكر ميكنم. فكر آنها به گاه از هر كه رسيد ذهنم به زمينه اين در مهمي
مي دهد، بشود به شرح زير دسته بندي كرد: ارايه شده بندي دسته نحو به را موجود مطالب كه سبكي با مقايسه

- بعضي اذهان همه چيز را در ارتباط با هم مديريت حوزه در محبوبم نظريهپرداز - آديزيس ايزاك قول به .۱
مي كنم ذهنم اين طور فكر پيش مدتها از بد، يا خوب دارند. ذهني چنين معموًال كارآفرينان ميكنند. درك
مي كند. شايد به همين خاطر من دوست دارم اين وابستگي چيزهاي مختلف به هم را به مخاطبان خود كار
منتقل كنم. جالب است يكي از نكاتي هم كه به آقاي سيدي گفتم همين بود. به او گفتم شما تالش كرديد
آئين نامه را كه در يك فصل جداگانه ي كتاب ارايه شده است توضيح دهيد. اما اگر كل  به مربوط كل مطالب
كتاب را بخوانيد متوجه خواهيد شد كه مطالب ارايه شده در فصل آئين نامه فقط آن بخش از مطالب هستند كه 
و ضمن بحث در مورد مسائل  كتاب طول در حاليكه در كرد، مطرح مطالب ساير گرفتن نظر در بدون ميشود
گوناگون تأكيد شده است كه در باره اين مسأله آئين نامه يك سازمان بايد تصميم بگيرد، اما اگر آئين نامه در

و آئين نامه مرز روشني وجود  دستورنامه بين نتيجه در گرفت. پيش را رويه اين بايد باشد ساكت زمينه اين
مي رسد همين خصوصيت ذهن من است نظر به ميشوند. پوشاني هم دچار سند دو اين عرصه مدام و ندارد
مي شود كه كارآموز با جديت به خودش بگويد كه خوب. اين مطلب را به خوبي ياد گرفتم. من هر مانع كه
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مي ريزم كه احساس مخاطب سر روي هم تازه و بيربط و جديد مطلب انبوهي ميدهم درس كه را نكتهاي
مي شود سبب كه است روش همين شايد است. نگرفته ياد خاصي چيز جديد مطالب از كوهي زير ميكند

صداي عده اي مثل خانم نقي ئي درآيد.

۲. من اساسًا دوست دارم ساختار دروني ذهن مخاطب خود را تخريب كنم تا شايد از تفكر كليشه اي دست 
و قديمي به سنتي شيوههاي به افراد وقتي تا ميكنم فكر برسد. ذهني خالقيت به خودم نظر به و بردارد
مي كنند چيز جديدي كشف نخواهند كرد. به همين خاطر، من به جاي آموزش دادن مطالب نگاه اطراف
مي شود در روش تدريس آيا بدهم. ارتقا را مخاطبان تفكر اثربخشي و كارآمدي هستم عالقمند بيشتر جديد
معلمان، عناصر كاركردي خاصي را تعبيه كرد كه حتي يك معلم غيرخالق هم مجبور شود به روش خالق

دهد؟  ارايه را خود مطالب

- وقتي يك قاعده دستورنامه توسط يك معلم نمونه عنوان به - كه رسيد ذهنم به رسيدم سؤال اين به وقتي
مي شود، بخش خاصي به فلسفه آن قاعده اختصاص يابد. يا بخش خاصي داده توضيح دانشآموز براي عادي
و فقط آنچه بيافتد كار به مخاطب ذهن تا كند مطرح پارلماني موقعيت آن مورد در را مختلفي سؤالهاي نيز

را به عنوان درس مطرح شده است حفظ نكند.

مي رسد هر كار بكنم نخواهم توانست فعاليت خالقه ي ذهن خود را محدود كنم، حتي اگر اين  نظرم به .۳
مي كنم براي كاستن از زحمت مخاطبان دو فكر نتيجه در كند. ناراحت را مخاطبان از برخي ذهنم كار روش
راه داشته باشم: يك، حتي المقدور سعي كنم متن نوشته اي از آنچه كه يك كارورز بايد بياموزد در اختيارش
مي بخشم،  بهبود را خودم روشهاي خالقيت طريق از وقتي حتي دو. كنم. تكيه متن آن مطالب روي و بگذارم
از و پخته اي  جالب بود:تلفيق موفق نمونه يك اهواز نمونه ببرم. پيش به منظم صورت به را قبلي روش

روش   از پيش تعيين شده و نوآوري سنت، و خالقيت

مي كنم، درست كشف جديد مطالب سخنراني هر در كه هستم سخنران يك بيشتر ميكنم فكر حال، هر در .۴
مي شود. اين خصوصيت خلق ذهنم در جديدي چيزهاي نوشتن جريان در نويسنده يك مثل كه همانطور
پيش تعريف شده به دانش آموزان ارايه دهد از برنامه طبق را درس يك دارد وظيفه كه معلم يك از را من
باشد اگر قرار  اما  باشند.  تمام معلمان همين خصوصيت را داشته  مي كنم  آرزو اساسًا من ميسازد. متمايز
و نظام بيابد چاره اي نداريم تعدادي معلم تربيت شود كنده من به بستگي از رابرت دستورنامه قواعد آموزش
كنيم تا درس ها را به مناسب ترين روش ممكن كه مورد تأييد خودم هم باشد، به كارورزان آموزش دهند. در
و بايد  است موجود كارگاههاي در بالقوه معلمان بهترين از يكي سيدي آقاي ميكنم فكر نظريه، اين چارچوب
و براي شروع بتواند مطالب باشد دستم كنار معلم يك عنوان به بتواند تا كنم بيشتري سرمايهگذاري او روي

مقدماتي را به كارورزان كارگاه هاي مقدماتي ارايه دهد.

علت شكست كشورها
در هر حال گزارش آقاي سيدي آنقدر عالي ارايه شد كه همه براي او كف زديم. در مجموع درك او از تمام 
مي كنم بحث او را  تصور كه كردم اشاره نكته چند به من بعدي بحثهاي در گرچه بود. درست كامًال مطالب
و همانطور كه گفتم احساس كردم ما يك مربي عالي بود تحسين قابل او گزارش مجموع در اما كرد، تكميل

در ميان خود داريم و بايد او را براي اداره كارگاه هي مقدماتي آماده كنم.

در بخش بعدي كارگاهي كه به نصاب هم نرسيده بود آقاي سيدي به كتابي اشاره كرد با عنوان: چرا كشورها 
و با استقبال گسترده كتابخوانان  شده منتشر كتاب اين از ترجمه دو كنون تا وي گفته به ميخورند. شكست
و مطالب است خوانده را كتاب آن بگويد كه بود اين خبر اين بيان از سيدي آقاي هدف است. شده مواجه هم
و به نظر او، نويسنده كتاب فقدان چنن قواعدي را واقع در اما است رسيده نظرش به جالب هم بسيار آن
و توضيح كند تعريف را كتاب مطالب خالصه كه كردم خواهش او از است. دانسته كشورها شكست علت

دهد چرا به اين ارزيابي رسيده است و منظورش به طور مشخص تر چيست؟
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ميخورند» به تشريح توسعه در شكست كشورهاي «چرا كتاب نويسنده كه داده توضيح ادامه در سيدي آقاي
و نصف ديگر آن در آمريكاست. برزيل كشور در آن نصف كه است پرداخته آمريكا و برزيل مرزي شهر يك
بعد نشان داده است كه هر دو بخش شهر از جهات مختلف يكسان هستند اما به رغم اين تشابه وضعيت ها،
كتاب  نويسنده  بعد  نيست.  مقايسه  قابل  كيفيت  نظر  از  اصًال  آن برزيلي بخش با آمريكايي بخش توسعه

كجاست؟ در تفاوت اين علت خوب ميپرسد:

قواعد پيشرفته يا انسان هاي پيشرفته؟
من سال ها پيش به پاسخ اين سؤال رسيده بودم. مطالب بسيار زيادي هم در اين مورد خوانده بودم كه به طور 
خاص آمريكاي شمالي را با آمريكاي جنوبي مقايسه كرده بودند: در حاليكه منابع طبيعي در آمريكاي جنوبي 
و همه در آغاز شكل گيري زندگي جديد در قاره آمريكا انتظار  است بوده شمالي آمريكاي از غنيتر مراتب به
داشتند كه آمريكا جنوبي به خاطر آن همه منابع طبيعي به مراتب سريع تر رشد كند، اما اين آمريكاي شمالي
مي شود. چرا؟ پاسخ ساده است. تفاوت حكومتي كه انگليسي تباران در  سرسامآور رشد اين دچار كه است
و پرتغالي تبارها در آمريكا جنوبي مستقر اسپانياييتبارها كه حكومتهايي با كردند ايجاد شمالي آمريكاي
و هر دو به اين نتيجه رسيديم كه قواعد دستورنامه كرديم مباحثه مورد اين در سيدي آقاي و من كردند.
و يا قانون پارلمان در اين زمينه نقش اساسي دارند. اما بخش ديگري از ذهنم ناگهان اعتراض كرد: نه، رابرت
مسأله اين قواعد نيست. برعكس، اين قواعد خودشان محصول انسان هاي توسعه يافته اي هستند كه به داليل
و فكر كنيم اگر مردم ايران  شويم توهم دچار نبايد ما نتيجه، در رسيدند. ظهور منصه به انگلستان در ديگري
اين قواعد را ياد بگيرند توسعه يافته خواهند شد. برعكس، مردم بايد توسعه بيابند تا در چارچوب اين قواعد
رفتار كنند. اگر مردم توسعه نيابند، من نگران هستم كه انواع كاله هاي شرعي نيز براي سر اين قواعد گذاشتن 
و بايد اميدوار باشيم در جريان يادگيري اين  بدهيم توسعه را خودمان مردم كه باشيم هوشيار بايد كنند. ابداع

قواعد توسعه يابند. اگر نه، به راحتي مي توانند سر اين قواعد هم كاله بگذارند.

به يك  با خيال راحت  داريم  آن. در حاليكه همه  رفتارهاي  از  نمونه  برخورد ذهن من يك  خوب. همين 
و با يك قوقوري قوقولو  ميپرد ميدان وسط به بيمحل خروس يك ناگهان ميرسيم، بخش آرامش جمعبندي
مي كند. آيا ذهن منظم افرادي مثل آقاي سيدي يا آقاي نصيري برآشفته نخواهد پاره را همه چرت بيموقع

شد؟ نمي دانم. اما به نظرم هشدارم بسيار به موقع و بسيار تكان دهنده بود.

شواهد توسعه بهمن وار در روز پنجشنبه
مي كردم همراه با دانشجويان  فكر شد. وارد و زد در رئيسيان آقاي ديروز صبح ده ساعت به ربع يك حدود
و جلوي در منتظر بقيه هستند آمدهاند آنان از تعدادي گفت: هستند؟ كجا دانشآموزانت پرسيدم: آمد. خواهد
مي آورد جواب در را چارخانهاش كت حاليكه در تو. بيايند ميكرديد دعوتشان خوب گفتم: بيايند. هم با تا
گفتم: مگر قرار است به خواستگاري من شوخي به نميشود. رويشان اما تو. بيايند كردم اصرار خيلي داد:
و من هم بايد بود شهردار وكيالن كارگاه در ديروز رئيسيان پرداختيم: خود كار به و خنديديم دو هر بيايند.
و ترجمه مقاله اي اصلي متن سندها اين از يكي ميگرفتم. پرينت را وكيالن كادر جلسه براي نياز مورد اسناد
است به نام «پروفشناليسم» از وب سايت اتيكز پزشكي دانشكده پزشكي دانشگاه واشينگتن. من در مورد اين
مقاله در روزنوشت هاي ديگر نيز توضيح دادم. ديروز يك نسخه اين متن در اختيار آقاي رئيسيان گذاشتم. 
به من گفت: خوانده است. به سايت ماپا هم رفته ام. بسياري از مقاالت آن را هم خوانده ام. موضوع پروفشن 
به  و  گوناگون مسائل مورد در دفتر به دانشجو بچههاي آمدن تا است. جالب بسيار برايم پروفشناليسم و
و دانشجويان وارد شد بلند در صدي كه بود ربع و ده كرديم. صحبت هم با پروفشنها مورد در خصوص
شدند. نخستين نشست با دانشجويان آنقدر اهميت دارد كه بخشي از روزنوشت امروز را به آن اختصاص

بدهم. 

سابقه كار
مدتي قبل بود كه آقاي رئيسيان در گزارش فعاليت هاي ترويجي خود توضيح داد با تعدادي از دانشجويان 
دانشگاه عالمه رابطه بر قرار كرده است كه در انتخابات انجمن هاي اسالمي دانشجويان رد صالحيت شده اند 
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و من هم قواعد دستورنامه را به آنان معرفي كردهاند مراحعه من به حقشان تعضيف حقوقي پيگيري براي و
قرار و  كردم استقبال هم من كنند. شركت آموزشي كارگاه يك در تا شدهاند عالقمند هم آنان و كردهام
و هم به من مدد برساند. اين آنان به هم كارگاه برگزاري در و كند دعوت را دانشجويان رئيسيان آقاي شد
ماجرا تقريبًا همزمان بود با حضور نمايندگاني از دانشجويان شوراي احياي انجمن هاي اسالمي كه آنان هم
مي خواستند با شركت در كارگاه با اين قواعد آشنا شوند. تالش هاي آنان به جايي نرسيد: دنبال اين بودند تا 
و قانون پارلمان را معرفي كنم. به اين ترتيب بعد بروم من سمينار آن در و كنند برگزار بزرگ سمينار يك
۱۸ تير) نخستين سري دانشجويان ۱۹ تير (يك روز بعد از از چند ماه انتظار سرانجام صبح روز پنحشنبه
در نخستين كارگاه دانشجويي در دفتر كادرها شركت كردند. من از آنان خواستم خودشان را معرفي كنند 
مي كنند آموزش اين قواعد بايد جالب  فكر چرا و شنيدهاند چه قواعد اين و كارگاه اين مورد در بگويند و
و تقريبًا همه در يك مسأله اتفاق نظر داشتند: فعاليت جمعي را كردند معرفي را خودشان باشد. ضروري و
و آمده ايم ياد شديم خوشحال شنيديم وقتي است. شده برگزار هم كارگاهي چنين نميدانستيم و نيستيم بلد
و اينكه از كدام دانشكده هستند يادداشت را نامشان كردند معرفي را خودشان كه آنان از كدام هر بگيريم.
و ايمليشان را به من دادند. حاال كه فهرست نام از كاملتري فهرست خودشان رفتند، دفتر از كه بعدًا كردم.
حتي داده ام.  دست  از  را  شنوايي خود  چقدر كه ميشوم متوجه ميكنم مقايسه خودم فهرست با را آنان
نخستين سري نام  هر حال،  به  كنند.  بلندتر صحبت  مي كردند  سعي و شدند نكته اين متوجه دانشجويان

دانشجويان ايراني كه در نخستين كارگاه دستورنامه رابرت شركت كردند اين ها بود:

۱. امير حسين سعادت علوم اجتماعي عالمه طباطبايي و دبير شوراي صنفي اين دانشگاه
۲. پرستو بيرانوند از دانشكده علوم اجتماعي عالمه

۳. فرهنگ كاشاني از دانشگاه خواجه نصير
۴. محمد حسين سرپوشان دانشگاه علم اقتصاد

۵. بهرازد عاقلي كه دير تر از بقيه آمد و فكر مي كنم دبير انجمن اسالمي دانشگاه زنجان بود
۶. ابراهيم گرانپايه از دانشگاه زنجان

۷. سهيل يوسف نژاد از دانشگاه زنجان
۸. پوريا يونس زاده از دانشگاه فني قائم شهر

۹. محسن رنجبر از دانشگاه خواجه نصير
۱۰. فرشته طوسي از علوم اجتماعي عالمه طباطبايي

مي دهم. بعد كتاب اصلي را در درس دانشجويان به را قواعد اين كه كردم خوشحالي اظهار معرفي از بعد
و خالصه آن را به آقاي ابراهيم گرانپايه، فرزند روزنامه بود نشست چپم سمت كه گذاشتم طوسي خانم اختيار
و محتواي آن بحث خودم كتاب تشريح با بعد بدهند. ديگران به و كنند تورق را آنها تا دادم معروف نگار
و با اجازه خود بچه كه اظهار عالقه كردند به يونان باستان بپردازم، به دوران باستان گريز زدم كردم شروع را
و رفتم بريتانيا به آنجا از و روم به آتنيان اساسي قانون و ارسطو سياست از مشروحي نسبتًا شهر از بعد و
و كردم تمام را بحث است. شده لبريز بچهها صبر كاسه ديگر كه كردم احساس و رسيدم بريتانيا پارلمان به
در توضيح يك سؤال يكي از بچه ها بحث را به روش تصميم گيري در مورد رنگ زدن يك ساختمان مشاع
و هنكام رفتن هم طبق قواعد دستورنامه در مورد  كرديم تمرين هم با را اصالح پيشنهاد يك بالخره و كشاندم

روز و ساعت جلسه بعدي رأي گيري كرديم كه اين دو مورد براي دانشجويان خيلي جالب بود.

در جريان بحث در مورد نظام هاي سياسي دولت شهر هاي يونان باستان هر از گاه وضعيت آن تمدن باستاني 
مي گرفتم كه چقدر بين او دو جامعه با اين همه فاصله  نتيجه و ميكردم مقايسه ايران امروز وضعيت با را
مي كنم به آنان نشان داد كه فكر و بود جالب دانشجويان براي نكات اين دارد. وجود تمدني فاصله تاريخي،
مي توانند گوناگون مسائل مورد در نيز زيادي بسيار چيزهاي انجمنها اداره روش مورد در فني مسائل جز به

در اين كارگاه ها بياموزند.

و قرار شد نشست بعدي ساعت  كردم بدرقه را بچهها يافت، خاتمه دوازده ساعت تقريبًا كه جلسه ختم از بعد
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سه شنبه هفته آينده باشد. پيش بيني من اين است كه اين قواعد در ميان دانشجويان با سرعت عصر نيم و هفت
رشد خواهد كرد و به عالوه، ايده پروفشناليسم نيز طرفداران زيادي بيابد.

من از آقاي رئيسيان تقاضا كردم كه ارايه دروس مقدماتي را به اين دانشجويان به عهده بگيرد. اما قبول نكرد. 
و تشويقش كنم كه دير يا زود بايد اين مسؤليت را بر  كمك بايد ندارد. را الزم نفس به اعتماد ميكنم فكر
آن ها را فرا بگيرد اعتماد به نفس او كه او به كمك و مطالب فهرست تدوين بزند. باال آستين و بگيرد عهده

را باال خواهد بود.

مي رود تا كارگاه هاي مقدماتي را اداره كنند تقاضا كنم كه در اين  انتظار آنان از كه افرادي ساير از ميتوانم
كارگاه شركت كنند و به من كمك كنند تا شرح درس كارگاه هاي مقدماتي را با كمك هم تنظيم كنيم.

نخستين معلمان مستقل
و همراه با يك بانون چادري  متعارف غير نسبتًا لباس با ابوالقاسمي آقاي كه بود دانشجويان كارگاه جريان در
به دفتر آمد. قرار بود با خانم زمان برادر حسين زمان آوازه خوان بيايد. اما اين بانو نمي توانست هيچ نسبتي
آقاي  زمان؟  پرسيدم: خانم  تعجب  با  احوال پرسي  حين  باشد.  داشته  است  زيبارويي  مرد  كه  زمان  آقاي  با 
بعد  بياورد.  نتوانست تشريف  نه خانم مهندس يوسفيان، بعد توضيح داد كه خانم زمان  ابوالقاسمي گفت: 
و  آموزش مناطق رئيسان فكر اتاق نشستهاي در است خوانده فيزيك كه يوسفيان مهندس خانم فهميدم
و ظاهرًا دارند حضور نيز صاحبنظران ديكر از زيادي تعداد ظاهرًا آنها در كه ميكنند شركت هم پرورش
يك فارم براي گفتگو است تا براي تصميم گيري. در فاصله تنفس خاطره اي از شركت در يكي از اين اتاق هاي
مي داد در اين نشست ها رئيس همه كاره است. ظاهرًا بعد از  نشان كه كرد تعريف برايم آن اداره روش و فكر
آن ها را يادگيري و هستند عالي رابرت دستورنامه قواعد چقدر كه بود شده متوجه ما كارگاه يك در شركت

كامًال ضروري تشخيص داد. داوري من اين است كه يك كادر عالي از ميان معلمان جذب كرده ايم.

آقاي ابوالقاسمي خواهرش را هم به كارگاه دعوت كرده بود. خواهرش در حال حاضر فارغ التحصيل رشته
و گمان  است بيكار حاضر حال در اما شود. معلم نزديك آيندهاي در است قرار و است مدرس دانشگاه فيزيك
پرسيدم: پس برادرتان كجاست به خانم اين از گاه هر جلسه طول در دهد. ادامه كارگاه در حضور به نميكنم
پرسيدم: ابوالقاسمي از كه بود جلسه آخر تقريبًا ميگفت. راست ميكند. صحبت تلفني دارد داد: جواب من
ماجرا چيست؟ يك ماجراي امنيتي پليسي را برايم تعريف كرد كه سبب شد نسبت به سالمت مزاج اين جوان
و من بايد قبل از آنكه آنان هك كند به صندوق خود  كنند هك را من صندوق است قرار شوم: ترديد دچار
و ايميلي را برود خود صندوق به من كامپيوتر با تا خواست اجازه من از بعد كنم. حذف را ايميل و بروم
حذف كند. گفتم برو. اما پيش خودم گفت: واقعًا اگر اين جوان معرف قواعد باشد چه تأثيري بر مخاطبان

خواهد گذاشت؟ نمي دانم. 

و پوست سبزه  مشكي قاب عينك استخواني، صورتي با ميرسيد نظر به پرشوري زن هم يوسفيان خانم
يك تيره. با توجه به حضور چند معلمي كه قرار بود همراه با خانم توكلي معلمان مستقل را براي شركت در

كارگاه اختصاصي معلمان دعوت كنند به نظرم رسيد در طول كارگاه نكاتي را كه براي معلمان هم جالب 
بي قانون رسيد كه بر اساس تحليل من خواه  سازمانهاي به بحث بهاني چه به كه نيست يادم كنم. مطرح است
ناخواه به حلقه هاي قدرت يا باند هاي قدرت بدل خواهند شد. در چارچوب اين تحليل به سازمان معلمان
و  بگيرد نشنيده هم شما است خوب و نميبردم را سازمان اين اسم بود بهتر گفتم: البته و كردم اشاره هم
سازمان هم مثل بقيه است. بعد به تشريح روند اين اما است. شده مطرح غيرعلني جلسه دريك كنيد تصور
معموًال در اين سازمان ها بسياري نقش پادوي قدرت كه دادم توضيح و پرداختم قدرت باندهاي شكلگيري
و كنند فكر آنان جاي ديگران ميدهند ترجيح آن مردم اكثريت كه كشوري در كردم تأكيد و ميكنند بازي را
مي دهند آزادي خودشان را به يك باند قدرت ترجيح بپذيرند را بودن آزاد سخت مسؤليتهاي نيستند قادر
و وجودشان ادامه خواهد يافت. در اينجا دارد كاركرد حاال حاال ما كشور در سازمانها اين نتيجه در و بدهند
مي خواست بداند كه آيا آنان هم براي شركت خبر؟ چه معلمان صنفي كانون از پرسيد: قوشه خانم كه بود



۸۱

نكردند؟ پاسخ دادم حرفش را زده اند اما هنوز اقدامي نكرده اند. بعد اضافه كردم اين آمادگي اعالم كارگاه در
و ربطي به حسن نيت يا سوء نيت مسؤالن ميكند صدق بيش و كم ايراني سازمانهاي تمام مورد در قاعده

و اعضاي آن ها ندارد.

وضعيت تنبيه دانشآموزان
و با ذكر  پرداختم ايران آموزشي نظام در تنبيه استبدادي و بيقاعده روش به كه بود صحبتها همين ادامه در
و از اين كار لذت ميدهند رنج را خودشان معلمان دانشآموزان، چطور اينكه مورد در دخترم از خاطراتي
و هم شنيدنش مؤثر. خالصه استداللم اين است درست هم نظرم به كردم ارايه تحليلي ميبرند، مازوخيستي
باشد، هر معلمي با نداشته وجود خاطي دانشآموزان تنبيه براي حقوق با منطبق و مدون نظام وقتي كه است
مي كند كالس را كنترل كند. يك معلم با زهرچشم گرفتن از ضعيف ترين دانش آموزان سعي خودش تشخيص
مي كنند. به اين ترتيب، دانش آموزان در اذيت را ناتوان و ضعيت معلمان دانشآموزان اما ميكند، كنترل را بقيه
و اين چرخه باطل همين طور توسط همين معلماني كه خودشان هم ميشوند تربيت پرور مستبد نظام يك
مي شود. در حاليكه راه آن اين است كه كل معلمان توليد تجديد مستمر طور به هستند استبدادي نظام قرباني
و استدالل باشد، بايد بتوانند بچه هاي عقل و حق بر مبتني كه تشويق و تنبيه واحد نظام يك حول كشور
و ارزش هاي انساني تربيت شوند. كاري كه بسيار واجب است اما اصول طبق تا كنند تشويق و تنبيه را ما

سازمان هاي معلمان مان دنبال مسائل ديگري هستند.

و هم مطلب مربوط به پروفشن كه در آخر كارگاه مطرح شد به خصوص براي خانم مهندس  مطلب اين هم
مي زنم اين حضور سسب شود معلمان بيشتري در كارگاه هاي ما حضور حدس و بود جالب بسيار يوسفيان

يابند. بايد ديد.

شواهد ديگري از توسعه بهمن وار
و  كنند شركت ما كارگاههاي در كرده دعوت را همسرش رئيسيان آقاي شد معلوم كه بود ديروز جلسه در
او هم قبول كرده است. همچنين همسر خانم قوشه هم قرار بود در نشست ديروز حضور يابد كه به خاطر
سه شنبه حضور يابد. خانم توكلي نيز با معلمان زيادي صحبت  شايد يابد. حضور نتوانسته آن بودن پنجشنه
كرده است اما ظاهرًا هنوز موفق نشده است تا كسي را جذب كنند. آقاي ابوالقاسمي هنگام رفتن تأكيد كرد

كه همسر خانم توكلي همكار اوست و در يك دبيرستان درس مي دهند. 

استان كرمان
مي خواهند يك  است كرمان وكالي كانون مديره هيأت عضو كه مجد نام به خانمي كرد اعالم نيز ستوده خانم
و خانم ستوده او را تشويق كرده يك يك كارگاه در كرمان براي آموزش قواعد رابرت بياندازند راه انجمن
برگزار كنند. خانم ستوده به من گفت كه قرار است با من تماس بگيرد. البته، امروز ظهر بعد از تلفن همراه
و در اين مدت چشمك زدن  بود كرده قطع معلمان از يكي البد را تلفن ارتباط سيم كه شدم متوجه دخترم
مي ديديم اما از صدا خبري نبود. در نتيجه ممكن است با من تماس هم گرفته باشد كه را تلفن قرمز چراع

پيدايم نكرده  است.

تبريزي ها چقدر براي برگزاري كارگاه جدي هستند اما به  و كرمانيها آيا ببينيم كه است زود خيلي هرچند
و آقاي خندان را تشويق كنم كه خودشان پا جلو ستوده خانم كارگاهها اين برگزار در كه است رسيده نظرم
مي رسد تا من به طور جدي فشار نياورم اين اتفاق نخواهد نظر به كنند. مديريت را كارگاهها اين و بگذارند

افتاد. بايد هم فشار بياورم و هم مهارت آنان را ارتقا بدهم تا اعتماد به نفسشان ارتقا يابد.

و تقاضاهاي ساير
و جامعه مهندسان مشاور را هم به ليست متقاضيان اضافه كنيم  مهندسان اسالمي انجمن شوراي تقاضاي اگر
مي يابد. در اين صورت بايد به طور توسعه بهمنوار رابرت دستورنامه آموختن تقاضاي كه گفت ميشود

جدي تر در فكر ايجاد ساختارها و تربيت آدم ها بود، كاري كه با عالقه و با جديت دنبال خواهم كرد.
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۲۱ تير ماه ۱۳۹۳ شنبه

ياداشت يك كادر
چند روز قبل بود كه آقاي حالج به من خبر داد كه آقاي نصيري اقدم يكي از اعضاي كادر دوستان در وبالگ 
خود مطلب جالبي در خصوص دستورنامه رابرت نوشته است. در جلسه چهارشنبه گذشته نشاني وبالگ آقاي 

ميكنم:  بذار بردار وي وبالگ از را زير متن سرزدم. او وبالگ به صبح امروز گرفت. را نصيري

در طول سال های اخير در جلسات مختلفی شرکت کرده ام که بنا بوده است به صورت جمعی راجع به
يک موضوع (نسبتًا) مشخص تصميم گيری کنيم. اما کمتر شاهد آن بوده ام که شرکت کنندگان در جلسه از 
و شيوه تصميم گيری راضی بوده باشند. همواره اين سؤال در ذهنم وجود داشته است که  جلسه اداره نحوه
و ثانيًا شرکت کنندگان برسد مشخصی نتيجه به جلسه اوًال که کرد اداره طوری را جلسات توان می چگونه
در جلسه احساس نکنند که در اداره جلسه حقوق آنها در نظر گرفته شده است. آشنايی با قواعد نظم رابرت
و چنين به نظرم می رسد که می تواند راهکارهای مشخصی برای رفع  بود جالب برايم رابرت دستورنامه يا

دغدغه هايم داشته باشد.

و بعد  کنم مطرح ام بوده آنها شاهد جلسات در که را مسائلی ابتدا رابرت، دستورنامه معرفی برای دهيد اجازه
بگويم که دستورنامه رابرت چه راهکاری را پيش پای ما می گذارد:

۱. در جلسات به کرات شاهد آن بوده ام که يک موضوع به عنوان دستور کار مطرح می شود ولی شرکت 
و اين موضوع به نوبه خود باعث از هم گسيختگی پردازند می مختلف موضوع ها ده به جلسه در کنندگان
و در نهايت امکان جمع شود می خارج جلسه رئيس يا مدير دست از کار رشته و شود می شده ارائه مطالب

بندی موضوع فراهم نمی شود يا به يک جمع بندی ضعيف منتهی می گردد.

۲. گاهی اوقات رئيس جلسه طوری موضع گيری می کند که جلسه به سمت يک انديشه خاص هدايت 
عمًال حق اين که شود. غالب انديشه يک نهايت در که دهد می تخصيص افراد به طوری را زمان يا و میشود
و غالب شدن طيفی ديگر منجر می شود. افراد از مشخصی طيف حذف به عمًال و کند می سلب را برابر رأی

و امضای جلسات بعد است شده تشکيل جلسه نصاب شدن حاصل بدون که ام کرده مشاهده مواقعی در .۳
و بالعکس گاهی شاهد بوده ام که افراد برای عدم تصميم گيری در خصوص است شده اخذ گيری تصميم از
۶۴ قانون ماليات های مستقيم کميسيون تقويم امالک مثًال در ماده اندازند. می نصاب از را جلسه موضوع يک
و ارزش معامالتی ملک را در هر منطقه تعيين می کند. يک بررسی نشان داد که برای حدود شود می تشکيل
يک دهه ارزش معامالتی تغيير نکرده است و اين موضوع باعث شده است نسبت ارزش معامالتی به ارزش
و افزايش انگيزه های معامالت ملک.  دولت مالياتی درآمد کاهش يعنی اين که يابد کاهش درصد يک تا روز
آسيب شناسی اين موضوع نشان می داد که کميسيون های مربوطه در شهرهای مربوطه برای تشکيل جلسه به

نصاب نرسيده اند و بعضا ذی نفعان با عدم شرکت در جلسه به اين مسأله دامن زده اند.

۴. در مواقعی ديده ام که در يک جلسه تصميم گيری پيشنهادی مطرح شده است که بر خالف قوانين جاری 
و اعضا تأکيد کرده اند که برای تعيين تکليف موضوع رأی گيری کنيم. اگر موضوع است شده مطرح کشور
و رئيس جلسه کنند نظر اظهار آن قانونی مغايرت خصوص در ربط ذی قانونی مراجع دهيد اجازه آورد رأی
را وادار به رأی گيری در خصوص يک امر خالف قانون نموده اند. هميشه برايم سؤال بوده است که در اين

خصوص چه بايد کرد؟

و چگونه به ما کمک می کند تصميمی درست با  دارد رهنمودهايی چه خصوص اين در رابرت دستورنامه اما
رعايت حقوق ذی نفعان بگيريم؟ در ادامه در خصوص نکات چهارگانه فوق به ترتيب مطالبی بيان می شود.
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۱. در هر لحظه از زمان بايد يک موضوع در دستور کار باشد. اين اولين اصل دستورنامه رابرت برای نظم
مي شود که در يک جلسه همزمان راجع آن از مانع اصل اين به تأسی است. گيری تصميم مجامع به بخشيدن
و در نهايت هم جلسه منتج به نتيجه نشود. ممکن است اين پرسش پيش شود گفتگو مختلف موضوعات به
و بنابراين پيشنهاد روی ميز ممکن هستند بعدی چند موضوعاتی پيشنهادی موضوعات از بسياری که آيد
است حاوی چند موضوع متفاوت ولی مرتبط باشد. آنگاه چه بايد کرد. همچنين، ممکن است تصميم گيری
راجع به يک موضوع منوط به تعيين تکليف يک موضوع پيشنهادی ديگر باشد. در اين صورت چگونه اصل 

مي توان به آن پايبند بود. و يک موضوع در هر لحظه از زمان کاربرد دارد

برای مثال، يک خانواده را در نظر بگيريد که می خواهد راجع به يک سفر تصميم بگيرد. پيشنهادی که در 
اگر اعضای خانواده وارد مذاکره در  به شهر اصفهان».  برويم  «با هواپيما  اين است که  مي گيرد  قرار دستور
خصوص اين پيشنهاد شوند ممکن است بحث به جمع بندی نرسد چون که اين پيشنهاد حاوی دو موضوع
۲. تصميم گيری در خصوص مقصد سفر. وقتی  و سفر وسيله خصوص در گيری تصميم .۱ مختلف است:
و راجع  کنند مطرح را موضوع» «تفکيک پيشنهاد ميتوانند شوند می مواجه وضعيتی چنين با خانواده اعضای
و تأخر بحث راجع تقدم که ميشود مطرح سؤال اين حال نمايند. گيری تصميم جداگانه پيشنهادها اين به
به موضوعات بايد چگونه باشد آيا ابتدا بايد در مورد وسيله سفر بحث شود يا در مورد مقصد سفر. در اين
و بعد راجع به وسيله سفر.  شود بحث سفر مقصد به راجع بايد ابتدا که است تشخيص قابل راحتی به مورد
و در حين اين بررسی کند می بحث سفر مقصد پيشنهاد خصوص در فقط ابتدا خانواده ابتدا ترتيب، اين به
و بعد ميکند رعايت را موضوع يک فقط زمان هر در اصل و شود نمی سفر وسيله خصوص در بحث وارد

مي شود. وارد موضوع دوم

مي کند که در واقع خود نوعی فن  ايجاد را جديدی قواعد و پيچيدگیها اصل اين رعايت مسير در حرکت
و نتيجه بحث قبول قابل انسجام با و کامل دقت با مسائل به راجع که ميشود باعث و است مسأله حل آوری

گيری شود و جلسه بدون نتيجه ختم نشود.

۲. بر اساس دستورنامه رابرت، رئيس جلسه بايد همواره ظاهر بی طرف خود را حفظ کند. لذا رئيس جلسه 
مي دهد. اگر رئيس احساس کند که در يک جا الزم رأی نه و ميکند شرکت مذاکره در نه ميدهد، پيشنهاد نه
و بعد کند واگذار رئيس نائب به را جلسه اداره و کند ترک را خود جايگاه و کرسی بايد کند، نظر اظهار است
وارد جريان مذاکره شود. همچنين رئيس تنها زمانی اقدام به رأی دادن می کند که رأيش تعيين کننده باشد.
و جلسه به يک جهت خاص هدايت نشود. اين  شود حداقل جلسه بر رئيس تأثير که ميشود باعث اينها همه
و اکثر افراد دنبال است کاره همه رئيس که ايران در گيری تصميم مجامع در رئيس نقش با کنيد مقايسه را
جلب نظر رئيس هستند. در مجامعی که دستورنامه رابرت مالک عمل است رئيس سمت مهمی محسوب

مي دهند در صحن باشند تا در مقام رياست. نمی شود و اعضا ترجيح

و رئيس به صالحديد خود يا در حالت بهتر بر حسب  ميگيرند نوبت کردن صحبت برای افراد اين، بر عالوه
مي دهد. اما بر اساس قواعد نظم رابرت، اعضا بايد «کسب صحن» کنند افراد به را کردن صحبت اجازه نوبت،
و برای اين منظور بايد سريعتر از ديگران اقدام به برخواستن از جای خود کنند. در عين حال، صرف کسب
نمي کند که جلسه در مقابل حق انحصاری فرد برای شنيده شدن تمکين کنند. برای تحقق صحن کفايت از اين

نمي تواند انجام دهد  خود صالحديد اين معنا رئيس جلسه بايد تخصيص صحن بدهد که اين کار را بر اساس
مي کند که آيا موضوع صحبت عضوی که کسب صحن کرده است در  اقدام سؤال اين پاسخ اساس بر بلکه
دستور است يا خير، که اين قواعد خاص خود را دارد. در اين چارچوب، نقش رئيس در تخصيص صحن (که
مي رسد و رئيس مجبور است بر اساس برخی قواعد عمل کند. متفاوت از نوبت دهی رايج است) به حداقل

و حتی اگر تعداد حاضران يک نفر کمتر از نصاب تعيين شده در  است قانونی نصاب رعايت با جلسات .۳
نمي توان جلسه را به رسميت شناخت. حال، ممکن است در جلسات مهم برخی از اعضا باشد، مجمع نامه آئين

و در آن تصميم گيری غير قانونی باشد. برای چنين  بيفتد نصاب از جلسه تا نشوند حاضر جلسه در عامدانه
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داشته  اند تحت الحفظ به مجمع جلب نمايند تا غيبت موجه غير طور به که را اشخاصی ميتوان مهمی جلسات
و تصميم گيری در خصوص موضوعات مهم به تعويق نيفتد. شود فراهم قانونی طور به جلسه تشکيل امکان

۴. رئيس مجاز نيست اجازه مذاکره در خصوص پيشنهادی را ارائه دهد که آن پيشنهاد در چارچوب قوانين
حاکم نيست چه رسد به اينکه آن را به رأی بگذارد. يعنی، بايد پيشنهاد مطروحه در سازگاری کامل با قوانين
و به تشخيص رئيس جلسه  است دستور از خارج پيشنهاد صورت اين غير در باشد. دستور در تا باشد جاری
و اشخاص دهيم انجام را کارمان ما بگذاريد که نمود استدالل نميتوان ترتيب، بدين ميشود. خارج دستور از
و ابطال شناسايی را آنها اداری) عالی شورای يا اسالمی شورای مجلس قوانين تطبيق هيئت (نظير ذيربط
و وظيفه رئيس است که مانع از طرح پيشنهادات غير قانونی است نادرست اساس از کارهايی چنين نمايند.

شود.

نکات فوق الذکر صرفًا برداشت ناقصی است از قواعدی که رابرت برای نظم بخشيدن به جلسات تنظيم 
نموده است. اميدوارم مطالب فوق به عنوان مقدمه ای جهت آشنايی با قواعد مذکور مفيد باشد.

بابت آشنايی با اين دستورنامه مديون استادم آقای داود حسينی و دوستم آقای مهندس حالج هستم.

۳۱ خرداد ۱۳۹۳ تاريخ نگارش: شنبه



۸۵

۲۳ تير ماه ۱۳۹۳ دوشنبه

توسعه ناموزن
مي زدم حضورم در ضيافت افطار دكتر الهيان لطفي نداشته باشد اما فكر نمي كردم گرفتار چنان مخمصه  حدس
غريبي بشوم. با اين همه وقتي با دكتر سالم زاده به دفتر برمي گشتم فكر كردم تجربه حضور در مراسم افطار
قدرت» در محافل مذهبي به من كمك كند. ضمن آنكه  «حلقههاي كارهاي و ساز فهم به ميتواند ديشب

ضيافت ديشب تبلوري از توسعه بسيار ناموزون در تهران امروز بود كه بايد همه ابعاد آن را بشناسيم.

وقتي دكتر الهيان تلفني از من دعوت كرد تا در ظيافت افطار ديشب شركت كنم اطمينان داشتم كه شركت 
نخواهم كرد. به همين خاطر مراقب بودم حرفي نزنم كه بعدًا حمل بر بدقولي شود. اما روابط عمومي دكتر 
و با كنايه اي بسيار ظريف من را در وضعيتي قرار داد كه نتوانم نروم.  خواند را من دست است. عالي الهيان
مي كردم همين صحبت كه هم علياكبر حاج با گفت: و كرد قطع را حرفم ميكردم تشكر او از داشتم وقتي
دارد؟ به حاجي علي اكبر هم معنايي چه حرفها جور اين و كند» قبول «خدا داريد»، «لطف ميزد. را حرفها

گفتم: اگر دوستي و رفاقتي هست، بلند شو بيا!
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۲۵ تير ماه ۱۳۹۳ چهارشنبه

گزارش اجمالي
طي روز هاي اخير، يعني به طور مشخص از روز شنبه اين هفته كه آخرين روزنوشت را نوشتم تا امروز كه 
آن ها را  ثبت دماغ و دل اما است بوده قابلتوجه كادرها جنبش كيفي و كمي پيشرفتهاي است، چهارشنبه
و دراماتيك اين يادداشت ها را زيادتر كنم بايد وقت بيشتري ادبي بار ميگيرم تصميم وقتي راستش نداشتم.
مي اندازد. امروز تصميم دارم برخي از مهم ترين عقب را كارها امر همين و بكنم رويدادها سازي فضا صرف

رويدادها را بدون تالش براي دراماتيزه كردن آن ها مستندسازي كنم.

تشريح مفهوم پروفشن و كد شرافت
پنجشنبه گذشته در كارگاه وكيالن تعدادي از معلمان نيز حضور داشتند. خانم مهندس يوسفيان كه با چادر 
و مقنعه مشكلي در كارگاه حضور يافت به عالوه خواهر آقاي ابوالقاسمي كه فارغ االتحصيل رشته فيزيك 
و قرار است به عنوان معلم فيزيك مشغول كار شود، است) اين به شبيه چيزي (يا مدرس تربيت دانشگاه
و پر پرشور بسيار جواني نويسان. نمايشنامه انجمن عضو هم و است معلم هم كه ابوالقاسمي آقاي خود و
و پرهيجان. همين اآلن كه ساعت سه بعد از ظهر روز چهارشنبه است به من زنگ زد كه فردا قرار تحرك
و پرورش منطقه هشت تهران است آموزش اداره معاون كه هم را زمان حسين آقاي خواهر زمان خانم است
و تعدادي ديگر. به او توصيه كردم آمد خواهد نيز يوسفيان آقاي همسر عالوه به بياورد. كارگاه به خودش با

مثل دفعه قبل خودش مشغول تلفن كردن به اين و آن نشود و در كارگاه حضور يابد.

و پارلمانتارين ها هم خودشان  كنيم ايجاد پارلمانتارين انجمنهاي ميخواهيم اينكه به توجه با و روزها اين
مي كوشم تا مفهوم پروفشن را تعريف باشد، فراهم زمينهاش كه كارگاههايي در ميكنند، تعريف پروفشن را
وب سايت كد اتيكز پزشكي دانشكده پزشكي در كه پروفشناليسم عنوان با مقالهاي از كار اين براي و كنم
و درمان معرفي دارو مجله در ۱۳۸۱ سال در را مي كنم. اين مقاله استفاده كردهام، پيدا واشينگتن دانشگاه
(گويا) ترجمه جديدي از آن را در نشريه پيام جراح منتشر كردم. گمان نمي كنم كردم. بعدها در سال ۱۳۸۶
باستاني به  اين مقاله چهار پروفشن  اين مقاله در معرفي پروفشناليسم بشود نوشت. در  از  مقاله اي عالي تر 
و پيامده هاي اجتماعي  اتيكز كد و پروفشن موضوع است. شده معرفي روحانيت و آموزش طب، قانون، عنوان
و فرهنگي گوناگون به ويژه براي جامعه اي كه تا مغز استخوان فاسد شده است آنقدر جالب توجه است كه
نمي توانستم بكنم. انگار مردمي كه از فرط فساد تا نااميدي مطلق رانده شده اند، ناگاه هم حتي تصورش را
تا كنون موضوع پروفشن را در  مي شوند.  مباحث اين شيفته و ميبابند را خود رهايي شدني و عملي راه
و پنجشنبه مطرح كرده ام. به خاطر دارم بعد از طرح اين موضوع در كارگاه يكشنبه، آقاي يكشنبه كارگاههاي
مي زدم اين روز ها دارد مدام به اين فكر حدس من گرفت. قرار تأثير تحت عميقي نحو به سحابي حامد
چه ايده هاي نويي بايد مطرح كند تا بتواند از زير سايه پدر خارج شود، سوم سحابي عنوان به كه ميكند
و اطمينان دارم كه او از نظر سازماني به اين نتيجه رسيده كه سازمان كند. مطرح نو مباحث با فردا ايران نشريه
و بازسازي پروفشن ها اتيكز كد ميكنم فكر كند. بازسازي پارلمان قانون آموزههاي اساس بر را مليمذهبيها
مي تواند موضوع مورد عالقه او باشد. به هرحال، صحبت در باره پروفشن ها، كه معلوم بود براي اولين بار هم

مي شنود برايش فوق العاده جذب بود.

ضيافت افطار دكتر الهيان و موضوع شرافت
ضيافت افطار دكتر اليهان كه شب دوشنبه (شامگاه روز يكشنبه) برگزار شد، به خودي خود يك رويداد بسيار 
و بايد به آن اختصاص دهم. من به اندازه  ميتوان را نوشته اين دهند تكان بسيار فصلهاي از يكي و است مهم
مي خواست طي يكي دو سه روز گذشته حاصل تجربه هايم دلم خيلي و كردهام فكر آن ماجراهاي به كافي
مي خواهم به خالصه ماجراها بپردازم اينجا در نشد. اما ميكردم. روايت نمايشي و دراماتيك صورت به را
و بعد از دو سه بند اول رها كردم هم شروع را آن دوشنبه (روز كنم بازنويسي را آن مناسب فرصت در تا
شد). بعد از حضور در همين ضيافت افطار بود كه احساس كردم به جاي تأكيد بر كد اتيكز پروفشنال، ما
صرف  انجمنها تمام اعضاي كه باشيم داشته اصرار و كنيم تأكيد شرافت اتيكز كد بر انجمنها تمام در بايد
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مي خواهم توضيح بدهم كه به ياداشت اين در باشد. شرافتمندانه بايد آنها از كدام هر خاص كاركرد از نظر
و پيامد آن تا كنون چه بوده است گذاشت تصميم اين اخذ در تأثيري چه الهيان دكتر افطار ضيافت خصوص

و در آينده جنبش كادرها چه تأثيري خواهد گذاشت؟

روايت ماجرا
براي رفتن به منزل دكتر الهيان به آقاي عبدالحسيني زنگ زدم. به من گفت كه همراه آقاي سالم زاده دنبال 
و سه نفري به ضيافت خواهيم رفت. همين طور هم شد. آقاي سالم زاده خودوري خوبي داشت  ميآيد من
۱۴ مي گفت حدود سه سال پيش آن را ميسازد. سايپا را آن و است «تيبا» اسمش ميديدم. بار اولين براي كه

۲۲ ميليون تومان مي خرند! ميليون تومان خريده و حاال آن را

نخستين سؤالي كه به ذهنم رسيد اين بود: از خانم شرفي همسرتان چه خبر؟ گفت خوب است. گفتم كجاست 
چرا به ضيافت دعوت نشده است؟ جواب داد: اتفاقًا از دكتر الهيان پرسيدم خانم شرفي چه كند؟ جواب داد 

ضيافت مردانه است و اگر بخواهد بيايد بايد در آشپزخانه با خانم ها باشد. 

و همسر احمد حاجيلو هم زنده  فيروز و شدم آزاد زندان از آنكه از بعد اما نرفتهام. مهماني سالهاست من
مي بردند. در ميهماني هاي ديگري هم خودشان با هم را من و ميرفتند كالردشت به گروهي صورت به بودند
و مهمانان با ميشد صرف شراب و عرق آنها تمام در و بود مختلط مهمانيها اين تمام اما ميكردم. شركت
مي بوسيدند. در سال گذشته بود كه براي نخستين بار در را خانمها مردها آنها از برخي در و ميرقصيدند هم
يك ضيافت مردانه شركت كردم كه تمام مهمانان آن مديران از قدرت بركنار شده صنايع مختلف بود. آقاي
مهندس رزم خواه من را به آن مهماني دعوت كرد تا دستورنامه رابرت را به مهمان معرفي كنم. رئيس معنوي 
آن حلقه آقاي داود رشتي دبير انجمن خودروسازان بود. من هرگز باورم نمي شد كه آقاي مهندس رزم خواه كه 
و در عين حاال  باشد عضو بود رشتي ميرخاني داود رئييس كه هم محفل آن در بود خودرو قطعهسازان سردبير
اجازه بدهد كه آن مطالب انتقادي تند عليه ميرخاني در آن نشريه منتشر شود. به هرحال، براي نخستين بار
- در يك مهماني  ميكردم شركت آنها در كودكي دوران در كه قرآن قرائت محافل احتساب بدون - كه بود
و حجاب با ميرفت آنان شدن ديده احتمال اگر و آشپزخانه در خانمها ميكردم. شركت مذهبي و مردانه
مي زنند گپ هم با كه اصلي سالن در و صحنه در مردان اما نميشد، شنيده هم صدايشان حتي و پوشيده كامًال

با هم بحث و شوخي مي كنند و دست پخت «خانم هاي خانه» را نوش جان مي فرمايند.

نوع مهماني اي  با چه  نيامد حدس زدم  و  شد ناراحت شرفي خانم كه گفت زاده سالم آقاي آنكه از بعد
و چه اتفاق هاي كرد خواهد خواني مولودي ضيافت آن در فردي كه نميزدم حدس اما بود خواهيم مواجه
آن ها سبب شد تا بر ضرورت پايبندي بر كد اتيكز شرافت مورد در تفكر كه داد خواهد رخ حيرتانگيري

در انجمن ها تأكيد كنم.

من يكي از رونوشت ها را كه به آقاي مسجدجامعي اختصاص داده شده بود براي آقاي عبدالحسيني پرينت 
و تا فاصله رسيدن به منزل دكتر الهيان مطالعه  ماشين در را آن ميخواهد گفت و گرفت را متن بودم. گرفته
و به همين خاطر هم در صندلي عقب نشست. من در طول مسير با آقاي سالم زاده در مورد برخي مسائل كند
مهم گپ زدم. يكي از مسائل عجيبي كه خبرش را خوانده بودم تفكيك جنيسيتي در شهرداري تهران بود كه
شهردار تهران دستور اجراي آن را داده بود. نمي توانستم دليل اين كار را در شرايط فعلي بفهمم. آقاي سالم 
زاده جواب داد: خيلي ساده، خودشيريني! گفتم: بله، اما انتطار دارم سازوكار اين خودشرين كردن را كالبد 
شكافي كنيد. آقاي سالم زاده اضافه كرد: قطب اصلي قدرت در حاكميت كه بر اساس همين مناسبات مريد 
و  شهردار مثل كساني و ميآيد خوشش كارها اين از گرفته شكل قدرت پادويي و چاپلوسي و مرادي و
مي زنند. كارهايي چنين به دست قدرت قطب در خودشان جايگاه تثبيت براي و ميدانند را اين هم اطرافيانش
و حتي قرار شده كه خانم ها از تمام دفاتر است شده مطرح پيش وقت خيلي طرح كه داد توضيح برايم بعد
و حتي المقدور از آقايان جدا شوند. حتي قرار است كه خانم ها را به عنوان بليط بروند بيرون مديران اين
و كار دارند. من گفتم: بله، اما اين كار سر بيشتري نامحرم مردهاي با آنجا در كه بفرستند مترو به فروش



۸۸

و منشيها به و زن همكاران به مديران اين كه است اين معنايش هست. هم شهردار خود مديران به اهانت
و داشت روزنوشت مسجدجامعي را بود ساكت اينجا تا كه عبدالحسيني آقاي دارند؟ چشم خودشان كاركنان
و گفت: بيشتر اين مديران همينطور هم هستند. با تعجب پرسيدم: يعني مديراني شد بحث داخل ميخواند
و اين سادگي من بود كه اسباب حيرت بود مثبت پاسخ متأسفانه دارند؟ چشم كاركنان به هم سطح اين در
و بارها زير لب تكرار كردم: چقدر زشت است كه بارها ميشد. سالمزاده و عبدالحسيني آقاي مثل افرادي
و آقاي سالم زاده جنبه هاي زشت است. زشت چقدر كنند. تنگ كشور زنان براي را كار فضاي كشور مديران
و بعد از يكي از نمايندگان زن بازگردند. خانه به بايد زنان اينكه داد: قرار تأكيد مورد هم را ماجرا اين ديگر
عقب ماندگي بايد اين جبران براي و شدهاند مانده عقب خانمها كه است گفته اخيرًا كه كرد نقل مجلس
به درون خانه ها باز گردند. بعد آقاي سالم زاده ادامه داد: يكي نيست از خود اين خانم نماينده بپرسيد: چرا

خودتان به كنج خانه برنگشته ايد؟ 

انجمن هاي پاك
و بيش  كم ايرانيان ما تمام اجتماعي رفتارهاي سراپاي واقع در نيست. جديد ما جامعه در واقعيتها اين
و اين توسعه از است توسعه حال در بهمنوار صورت به كادرها جنبش كه روزها اين اما است. همينطور
مي شد تا با رويكرد سبب قديمي مسائل همين به توجه ميشود، محقق پاك انجمنهاي ساختن تدارك طريق
و شرايط جديد جنبش نياز همين شايد آورم. دست به آنها از جديدي فهم و شوم نزديك آنها به جديدي
و سرانجام به اين جمعبندي برسم كه بايد كد شوم حساس هم موضوعها اين به نسبت كه شد سبب كادرها
آن ها قبل از آنكه به معناي علمي كلمه اعضاي كه بسازيم انجمنهايي مرور به و كنم تدوين را شرافت اتيكز
پروفشنال باشند، به معناي عمومي كلمه «عضو»، شريف باشند. ذهنم مشغول همين مسائل بود كه بعد از
و گرانقيمتي در انتهايي يكي از خيابان ها گلستان واقع در  شيك نسبتًا ساختمان جلو به فراوان جوي و پرس
پاسداران رسيدم كه منزل آقاي الهيان آنجا بود. وقتي نزديك شديم آقاي عبدالحسيني توضيح داد كه راننده
و ما را به داخل منزل  آمد جلو الهيان دكتر آقاي راننده كرامت آقاي بله، ميآيد. ما استقبال به الهيان دكتر آقاي
اين هم يك ضربه ديگر: آيا اين كار ها، يعني استفاده از راننده اداره براي اين جور كارهاي و كرد هدايت

شخصي آن هم در قالب دادن ضيافت افطاري اخالقي يا شرافتمندانه  است؟

داخل ضيافت
و سبز رنگ كندري  نازك شاخه داشت آشپزخانه پيشخوان جلو الهيان دكتر آقاي شديم خانه داخل وقتي
مي كرد. ضمن احوالپرسي متوجه شدم فرو جاكندري پايهي سوراخ داخل ميرفت هوا به دود آن از كه را
و نگارهاي مغز پسته اي مثل پرده جلوي صحنه تأتر تمام فضاي نقش با رنگ ليمويي پارچهاي پردهي يك
و سيني هاي بشقابها كه خانه خانمهاي دست فقط كه است پوشانده طوري را آشپزخانه پيشخوان باالي
و من روي يكي از مبل هاي داخل كرديم افطار كه بعد ميشد. ديده ميدادند هل بيرون به پرده زير از را غذا
حال نشستم متوجه شدم مردي كه پدر همسر آقاي دكتر الهيان بود، پرده جلو آشپزخانه را به طرف پائين
و ستد بشقاب هاي غذا نيز مسدود شد. يك حائل چهار لته نيز طوري  داد براي ناچيز شكاف همان تا كشيد
جلو در آشپزخانه گذاشته شده بود تا مهمانان نتوانند خانم هاي داخل آشپزخانه را ببيند. عين همان حائل با
همان پارچه هاي ضخيم قهوه رنگي كه قاب هاي چوبي را هر لته را پوشانده بود در ورودي اتاق هاي خواب 
و نشانه ها سبب شد تمام مدتي كه روي مبل داخل هال نشسته بودم تا بلكه  عالئم همين بود. شده گذاشته
و باالي هال خيره چپ سمت گوشهي به فقط و چرخاندم كامل طور به را صورتم شود، تمام افطارشان بقيه
شدم تا مبادا احساس كنند براي چشم چراني در آنجا نشسته ام! ياد نوشته اي از محمد قائد افتادم كه با نثر طناز
و تفاوت سبك زندگي در ميان اين دو گروه  فرهنگي اختالفهاي كه بود كرده اشاره نكته اين به زيبايش

تهراني آنقدر زياد است كه حتي قادر نيستند در يك ميهماني مشترك شركت كنند.

يا حسن يا حسن
اما تراژدي كميك از آنجا شروع شد كه بعد از صرف افطار آقاي دكتر الهيان به وسط مهماناني كه دو طرف دو 
و ضمن معرفي آقايي به نام حاج آقا عالمه اي از  شد حاضر بودند نشسته بزرگ سالن وسط هم موازي سفره
مي كردم مولودي تصور موقع آن تا كند. خواني مولودي مجتبي حسن امام تولد شب مناسبت به كه خواست او
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و آنان بر خالف مردان كه براي روزهاي شهادت ائمه عزاداري است شيعه مسلمان زنان مختص فقط خواني
و چون تصور نمي كردم در. آن به اين و ميكنند مولوديخواني آنان تولد روزهاي براي خانمها ميكنند،
كه هيچگاه فرصت حضور در يك مراسم مولودي خواني زنان را بيابم، وقتي صحبت از مولودي خواني شد
خوشحال شدم كه قبل از رفتن به ديار فاني يك بار در يك مراسم مولودي خواني هم شركت خواهم كرد. اما 
اواسط مراسم فهميدم كه مولودي خواني خيلي شبيه به مرثيه خواني است، با اين تفاوت كه به جاي حسين 
و در خاتمه مراسم نيز بايد حدود سي ثانيه به صورت مدام كف بزنيم تا به  حسن، حسن بگوئيم بايد حسين

اين وسيله كفار اجازه نيابند سنت كف زدن را به نام خودشان مصادره كنند.

نبرد نا فرجام عليه ريا
و زير پوستي  انگيز هيجان و جدي بسيار نبرد يك داد رخ مولوديخواني مراسم در كه مهمي بسيار اتفاق اما
و هرچند آقاي عالمه اي موفق شد تمام پنجاه مهمان ضيافت افطار دكتر را به يافت جريان ريا عليه كه بود
و البته، سرسختي آقاي سالم زاده در پيروزي من شدم، پيروز نبرد اين در من خوشبختانه اما درآورد، زانو

نقش مهمي ايفا كرد.

و بيگاه از حضار تقاضا  گاه برنامه مجري مذهبي مراسم هر در مرسوم رسم طبق كه شد شروع آنجا از ماجرا
و البته فرض بر اين است كه تمام مهماناني كه براي صرف كنند. ختم صلوات مختلف بهانههاي به تا ميكرد
و در نتيجه همه بايد با شنيدن نامه پيامبر با صداي بلند صلوات بفرستند. هستند مسلمان شدهاند دعوت افطار
خوب، اگر كسي در دلش صلوات فرستاد تكليف چيست؟ البد وظيفه ديني خودش را انجام داده است اما
مستحب اين است كه فرد مسلمان با صداي بلند صلوات ختم كند تا همه بفهمند كه او مشغول انجام يك عمل 
و با صداي  هم با همه كه ميخواست اصرار با حضار از عالمهاي آقاي استدالل همين با احيانًا است. مستحب
- يا خوان نوحه اصرارهاي اين به افراد واكنش ببينم كه بود جالب هم من براي كنند. ختم صلوات بلند و رسا
مي انداختند يا پائين را سرشان كمي تعداد اول خوب، چيست. مولوديخوان اين به - درستتر عبارت به
مي كنيم اما ديگر دين اداي داريم ما يعني كه ميدادند بازي طوري را صورتشان عضالت صلوات ختم هنگام
«سيد الكريم» عزيز عربده بكشند اين عربده نمي كشيم. اما آقاي عالمه اي اصرار داشت كه همه بايد به خاطر

و رسا از  بلند صلوات گرفتن براي مولوديخوان اصرار هرچه كنند. ختم حزبالهي صلوات اصطالح به و
و با چه شتابي تسليم باج خواهي كساني چه ببينم تا ميشد بيشتر هم من كنجكاوي ميشد بيشتر دارن روزه

جناب عالمه اي مي شوند.

را  آنان  نفر  فقط چهار  من  مي شدند  نفر شصت از بيش شايد كه الهيان دكتر آقاي ميهمانان تمام ميان از
مي شناختم: يكي از آنان دكتر اعرابي بود كه او را براي نخستين بار پارسال در دفتر ستاد اجرايي شوراياري ها
و يكي از دانشگاه استاد يك عنوان به اعرابي دكتر از خيلي عليپور آقاي ديدم. اول عليپور آقاي اتاق در و
بهترين شوراياران تهران تعريف كرده بود. بعدها كه قرار شد كارگاهي براي آموزش دستورنامه براي كاركنان
شوراي شهر تهران برگزار كنيم آقاي عبدالحسيني موفق شد تا آقاي دكتر اعرابي را هم قانع كند در اين كارگاه 
و پا قرص قانون پارلمان  پر مروجان از يكي به اعرابي دكتر نخستين جلسههاي همان از بعد و يابد حضور
و درست سمت راست من روي يك صندلي دسته دار نشسته است. سالن باالي اعرابي دكتر حال شد. بدل
مي بينم اما هنوز نمي دانم كه او هم از حضور من در مراسم افطار مطلع شده كامل صورت به را او نيمرخ من

است يا نه. هنوز چشم در چشم نشده ايم.

مي شناختم آقاي عليپور دوم بود كه بعد از انتخابات دوره چهارم شوراي شهر  جمع اين در كه نفري دومين
و در واقع جاي شده انتخاب تهران شوراياريهاي اجرايي ستاد دبير عنوان به طاليي سردار سوي از تهران
و كنار ديدم اجرايي ستاد مشاوران عالي شوراي در بار نخستين براي را او است. نشسته عبدالحسيني آقاي
مي ديدم. درست رو به روي من، آن طرف سالن نشسته بود. با را او كه بود بار دومين اين نشستم. او دست
مي دانستم كسي كه از بوديم. كرده عليك و سالم هم با اوليه حضور از بعد و بوديم شده چشم در چشم هم

طرف سردار طاليي به يك سمت اجرايي مهم انتخاب شده باشد حتمًا مسلمان متشرع است.
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مي شناختم مهندس فروتن مهر بود كه رئيس انجمن كارفرمايي سازندگان ضيافت اين در كه نفري سومين
و عضو هيأت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران است. از حدود ده سال پيش كه بتنآماده
و سردبير نشريه پيام كارفرمايان همكاري با كانون عالي انجمن هاي صنفي كافرمايي ايران را ناشر عنوان به
مي كنم، با آقاي مهندس فروتن مهر آشنا شده ام. به اداره را كانون اين اينترنتي نشريه هم امروز و كردهام شروع
و كالمي هم از او نديدهام او از هم رفتاري هرگز اما باشد كرده تشرع و دينداري به تظاهر كه ندارم خاطر

نشنيده ام كه نظرات او را نسبت به دين با صراحت بيان كند.

چهارمين نفر آشنا در جمع مهمانان ضيافت افطار آقاي ياشار اسالم زاده بود كه سمت چپ من نشسته بود 
و در جريان كارگاه آموزشي  پيش سال دو كه است شرفي خانم همسر او ميرفت. ور همراهش تلفن با و
مي رفتم الهيان دكتر افطار ضيافت به هم با وقتي شدم. آشنا او با تهران شوراياريهاي اجرايي ستاد كارشناسان
متوجه شدم كه او در زمينه مديريت منابع انساني درجه دكترا گرفته است اما دوست ندارد او را دكتر صدا
و هر دو عضو انجمن در دست تأسيس  ميكنند كار تهران شهر شوراي در همسرش و او حاضر حال در كنند.
در يا عمومي  دولتي  سازمان  در يك  كه  هر حال، هركس  به  تهران هستند.  پارلمانتارين هاي شوراي شهر 
جمهوري اسالمي استخدام شده باشد هميشه بايد تظاهر كند كه يك مسلمان متشرع است. بايد ريش داشته 
چهار انگشت صورت شما را  پشت با كه است دينفروشي افراد از پر معموًال دولتي سازمان يك وگرنه باشد

نوازش مي كنند تا به شما هشدار بدهند كه ريشت را هم كه تراشيده اي!

آقاي  و  ضيافت ميزبان الهيان دكتر آقاي ميشناختم: هم را ضيافت آن مهمانان از ديگر نفر دو من البته،
را و حاال جاي خود  شد الهيان دكتر حايگزين ابتدا كه شوراياريها اجرايي ستاد قبلي دبير عبدالسحيني
آقاي نداشتند.  نبرد حضور  فيه در ميدان  نفر در لحظه ما نحن  اين دو  اما  آقاي عليپور دوم داده است.  به 
عبدالحسيني بعد از صرف افطار براي دود كردن جيره سيگارش همراه با يك سيگاري ديگر از منزل خارج 
مي بايست مشغول تمشيت  ميزبان عنوان به كه نيز الهيان دكتر و نبود. سالن در خواني مولودي هنگام و شد
و از ديدرس من خارج. در بود آشپزخانه جلوي زياد احتمال به باشد، ضيافت بحرانيتر عرصههاي در امور
مي توانستم واكنش اين چهار نفر را كه هر كدام در يكي از اضالع سالن نشسته بودند زير نظر بگيرم من نتيجه
عالمه اي مولودي خوان دنبال كنم. البته، بديهي بود كه آقاي و دستورات احكام به نسبت را آنان واكنش و

واكنش كل مهمانان نيز از نظرم دور نمي ماند اما تمركز روي اين چهار نفر بود.

و هر بار بيش از بار پيش اصرار داشت كه  كرد آغاز صلوات ختم دستور با را خود فرامين عالمهاي آقاي
تمركز اعرابي  دكتر  آقاي  نيمرخ  ابتداء روي  من  او،  فرمان  از هر  بعد  با صداي رساتر ختم شود.  صلوات 
مي شد حكم داد كه  كه ميخورد هم به طوري لبهايش نفهمي بفهمي و بود انداخته پائين را سرش ميكردم:
مي كردم كه درست رو به روي من نشسته نگاه دوم عليپور آقاي به زيرچشمي بعد، ميكند. ختم را صلوات
مي فرستاد. اما در مورد آقاي عليپور دوم صلوات او خوب، ميكنم. نگاه را او دارم هم من كه ميدانست و بود
مي فرستم يا نه؟ در نتيجه، هر وقت نوبت فضولي صلوات هم من او نظر از آيا كه بود مطرح نيز سؤال اين
مي آمد كه من هم بايد صلوات بفرستم يا نه؟ چرا اين سؤال ذهنم به سؤال اين ميرسيد عليپور آقاي به من

اهميت داشت؟

مشاوران  عالي  شوراي  نشست  به  رابرت  دستورنامه  معرفي  براي  من  كه  بود  رمضان  ماه  از  قبل  دوشنبه 
و درست كنار همين آقاي عليپور دوم نشستم كه حاال جاي آقاي  رفتم تهران شوراياريهاي اجرايي ستاد
و همين ستاد است كه در زمان آقاي عبدالحسيني است تهران شوراياريهاي اجرايي ستاد دبير عبدالحسيني
به هر از چاپ  بعد  تا  را پيش خريد كرده  و خالصه آن  رابرت دستورنامه كتابهاي از نسخه صد چهار
شوراياري يك نسخه تحويل بدهد. خوب، اگر اين آقاي عليپور ملتفت بشود كه من بر خالف اصرار هاي
و در اين كار تعمد هم دارم، در آن صورت در مورد من چه  نميفرستم، صلوات عالمهايِمولوديخوان آقاي
قضاوتي خواهد كرد؟ آيا اصرار من در تظاهر نكردن به ختم صلوات، از نظر آقاي عليپور دوم يك ارزش
مي شود يا يك ضد ارزش؟ سؤال اصلي در واقع اين است كه اگر كسي به كاري يا به چيزي عقيده قلبي  تلقي
ندارد ولي به داشتن آن تظاهر كند كار غيراخالقي انجام نداده است؟ به بيان ديگر، آيا همرنگ جماعت شدن
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ارزش است يا با خود صادق بودن؟

مي كرد من با خودم  نطق ابوطالب علي آقاي اول پسر بودن «كريم» مورد در داشت عالمهاي آقاي حاليكه در
و از اين بابت هزينه هاي است ارزش يك بودن صادق كه نداشتم ترديدي كمترين بودم: شده درگير حسابي
مي يابد كه يك ارزش بروز آنجا اخالقي معضل اما، خرسندم. هم خيلي خاطر اين به و پرداختهام هم زيادي
مي گيرد. در واقع سؤال اين است كه آيا ترويج دستورنامه رابرت كه تأمين قرار تعارض در ديگر ارزش با

صلوات؟ ختم به كردن تظاهر و زدن هم به را لبها يا است ارزشمندتر است، ملي و عمومي منافع كننده

سال هاي ۱۳۷۱ نيز كه داشتيم نخستين شماره نشريه داخلي شهرداري تهران را، كه يادم هست كه در اوايل
و دو نفر از  من شديم. مواجه معضل همين با ميكرديم آماده «بولتن»، نام به بود ماهانه و صفحهاي ۴۸ مجلهاي
و سازمان هاي بيستگانه مناطق عمومي روابط مسؤالن ماهانه اجالس از خبر و گزارش تهيه براي كه دوستانم
و تظاهر به مييافتيم حضور آنان جماعت نماز مراسم در بايد ميكرديم، شركت آنان نشست در شهرداري
مي كرديم يا نه؟ البته، آن موقع وضعيت پيچيده تر از ضيافت افطار دكتر الهيان بود. در آن زمان قرارداد دينداري
و براي انتشار آن نيز افرادي استخدام شده بوديم كرده منعقد تهران شهرداري عمومي روابط با را نشريه انتشار
و از اين مهم تر، دود خسارت هاي بود. امروز از شديدتر - نظرم به - زمان آن در ايدئولوژيك فشارهاي بودند.
و مديركل ما كارفرماي زمان آن كه ميرفت جمالي آقاي چشم به مستقيمًا ما نكردن شركت جماعت نماز در
و از اين مهم تر، مردي بسيار شريف بود كه نمي بايست بود تهران شهرداري بينالمللي امور و عمومي روابط
و عجيب اينكه در ميان آن همه جمعيتي كه در آن ميداد. دست از را خودش سمت فشارها اين خاطر به
و اين نميكرديم شركت جماعت نماز در خبرنگارم، سه و من نفر، سه ما فقط ميكردند شركت اجالسها
مي خورد. يادم هست كه در اين مورد خيلي بحث كرديم اما هر سه نفر به اين نتيجه چشم به كامًال قضيه
رسيدم كه حتي اگر به اين خاطر قرارداد ما را لغو هم بكنند رياكارانه در نماز جماعت شركت نخواهيم كرد.
مي توانستم حدس بزنم كه از اين بابت  من و نداد تذكر ما به هم بار يك حتي هرگز هم جمالي آقاي البته، و
چه فشارهايي را تحمل كرد ولي يك بار هم در اين مورد به ما حرفي نزد. حتي به خاطر ندارم كه يك بار
كوچكترين نشاني حاكي از دلخوري او از اينكه ما سه نفر در مراسم نماز جماعت آنان شركت نمي كنيم، 
بفهمد كه من تعمدًا  باشيم. خوب، حاجي جمالي فرد متمايزي بود. آقاي عليپور دوم چطور؟ وقتي  ديده 
و اگر واقعًا ضد  ارزش؟ ضد يا ميكند تلقي ارزش نوعي را من رفتار اين نميكنم؟ تظاهر كه ميكنم تظاهر
ارزش بداند سبب نخواهد شد كه ما فرصت هاي شوراياري ها را براي آموزش دستورنامه رابرت به شهروندان
لب خواني نكردن  يك خاطر به خاطر، اين به كه دارد ارزش آيا باشد، طور اين اگر و بدهييم؟ دست از تهراني

بي اهميت، فرصت هاي احتمالي براي انجام يك ارزش مهم تر از بين برود؟

يا حسن يا حسن!
۳۰ سال پيش  سينه  زني كه از بچگي تا حدود هيأتهاي تمام خالف بر شدم متوجه كه بودم فكرها همين در
آن ها يا حسين يا حسين در و ميكردم، شركت آنها در زندان، در مجاهدين هواداران رياكارانه توبه هنگام به
مي گرفتيم. براي شهيد شدن امام حسين دم حسن» يا حسن «يا بايد هيأت اين در بار اولين براي ميگفتيم،
و براي تولد برادر او هم بايد بگوييم: يا حسن يا حسن! انصافًا بسياري حسين، يا حسين يا ميگفتيم بايد
و در موارد نادري داراي ارزش هاي جانسوز خيلي كوچكتر برادر شهادت به مربوط نوحههاي و مرثيهها از
و تنباني بند خيلي ميخواند بزرگتر برادر والدت مورد در عالمهاي آقاي كه شعرهايي اما بودند. ادبي و هنري
مي كرديم: يا حسن يا حسن، يا تكرار بار دو بايد بيتي دو هر قرائت پايان در ما حال هر در اما بودند، بيارزش
و ختم آن الزامي نيست. نشده ذكر پيامبر نام و نيست صلوات ديگر اينكه ندارد. اشكال خوب، حسن. يا حسن
در نتيجه اگر كسي هم با آقاي عالمه اي دم نگرفت گناهي مرتكب نشده است. اما متأسفانه آقاي عالمه اي
و ما هم در مراسم تولد يك آدم معمولي شركت نكرده بوديم كه شعار «تولد، تولد،  نميكرد. فكر طوري اين
تولدت مبارك» اختياري باشد. نه خير، آقاي عالمه اي اصرار داشت كه همه، آن هم، با صداي بلند، عربده
بشكند: يا حسن يا حسن، يا حسن يا حسن! خوشبختانه چون مراسم عزاداري نبود، افراد را از سينه زدن 
معاف كرده بود ولي به آنان نمي گفت كه حاال با اين دو دست بيكار چه بايد بكنند؟ به همين خاطر، بعضي 

از مهمانان در حاليكه يا حسن يا حسن دم گرفته بودند، سينه هم مي زدند! آن هم در شب تولد حسن آقا!
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من اول خيالم راحت بود كه تكرار «يا حسن يا حسن» ديگر الزام ديني ندارد. در نتيجه رفتم توي نخ آقاي
مكاتبه  مشغول كساني با گويا و بود روشن همراهش تلفن بود، نشسته من كنار چيز همه بيخيال كه زاده سالم
مي كنم در فكر گفت. حسن» يا حسن «يا بار يك نه و فرستاد صلوات يك نه خاطر همين به بود. گروهي
ميان تمام آن پنجاه مرد ميانسالي كه دور چهار ديوار سالن منزل دكتر الهيان نشسته بودند، فقط همين آقاي
و انگار نه انگار كه آقاي عالمه اي دارد خودش  بود كرده همراهش تلفن مشغول را خودش كه بود زاده سالم
مي كنند؟ هرچه بق بفرستند صلوات آنكه حاي به ميآيد اطهار اتمه نام وقتي بعضيها چرا كه ميدهد جر را
و آقاي سالم زاده. اما به نظر من از غير بودند، نكرده «بق» هيچكدامشان ديدم كردم دقت حاضران چهرهي در
مي كند. باز را نقش اين دارد هم او يا است، اينرنتي گروهي مكاتبه مشغول سخت سالمزاده آقاي كه ميرسيد
در نتيجه، البد تنها كسي كه هدف اتهام آقاي عالمه اي بود من بودم كه به جاي ختم صلوات بق كرده بودم.

و بيش من هم در مورد سؤال هاي  كم رسيد، دمگرفتن به نوبت و شد، تبديل «ترانه» به «آواز» از برنامه وقتي
نهايي رسيده بودم: به جهنم كه فرصت هاي احتمالي براي آموزش دستورنامه اخالقي خودم به جمعبندي 
و رياركارانه كاري را كه  نميكنم شركت مهوع بازي اين در من ميرود، بين از تهراني شهروندان به رابرت
و به اشاره به من اعتراض كند كند گستاخي عالمهاي آقاي اگر حتي داد. نخواهم انجام ندارم آن به اعتقادي
كه چرا يا حسن يا حسن نمي گوييم با صراحت به او خواهم گفت كه به تو هيچ ربطي ندارد مرديكه دونگ!

و من با اطميان  داشت ادامه آنان درآوردن فرمان تحت و حاضران كشاندن تسليم به براي نبرد حال، هر به
و من كه با دو روش مختلف در برابر زورگويي هاي اين مداح اهل سالمزاده آقاي جز به كه بگويم ميتوانم
و هم صدا با او با همه و بود شكسته هم در الهيان دكتر آقاي مهمانان ساير مقاومت ميكرديم، مقاومت بيت
جالب تر اينكه در پايان مراسم نيز و حسن! يا حسن يا حسن، يا حسن يا ميكشيدند: فرياد بلند صداي با و او
آقاي عالمه اي براي آنكه سنت كف زدن را به كفار واگذار نكند از مؤمنان خواست تا به مدت سي ثانيه هم

كف بزنند و همه كف زدند جز ما - يعني من و سالم زاده!

مي كنم؟  چه من تأتري اينجا
مي آمد تا  هال به سالن از كه جمعيتي با همراه - سالمزاده و من - ما يافت خاتمه مولوديخواني مراسم وقتي
و در آنجا بود كه آقاي عبدالحسيني را ديديم. آمديم هال به شود، خارج منزل از الهيان دكتر از تشكر از بعد
به نظرم او حدس زد كه من در اين مراسم چه كشيده ام. به شوخي به من گفت: البد بيست سالي بود كه
و نگران بودم اصرارم بر ناهمنوايي با جمع بر تالش هاي او براي ترويج قواعد  زدم لبخند بوديد؟ نزده سينه
و شوراياري ها چقدر آسيب زده يا خواهد زد؟ خوشبختانه وقتي از طرف دكتر شهر شوراي در پارلمان قانون
اعرابي احضار شدم دريافتم كه برخالف تصورم نگراني من چندان پايه اي در واقعيت ندارد. دكتر اعرابي كنار
و سالم كردم. تقريبًا بدون هيچ مقدمه اي آقاي عليپور  شدم نزديك آنان به من بود. ايستاده دوم عليپور آقاي
كردم: البته، فكر خودم با من ميكنم؟ كار چه اينجا نميدانم است. تأتر عشقم هستم. تأتري يك من گفت:
اسالمي هم باشد. ما اين روز ها در خاورميانه بنيادگراي يك حال عين در اما باشد تأتري يك ميتواند آدم
و غريبي هستيم. در نتيجه، هنوز نمي توان حكم كرد كه آقاي عليپور دوم تظاهر كرده عجيب چيزهاي شاهد
يك است. دكتر اعرابي هم همينطور. من هنوز با اعتقادات قلبي او آشنا نيستم. به من هم ربطي ندارد. اما اگر
و يا حسن يا حسن گفتن  صلوات ختم باشد، داشته اعتقاد او بزرگ پدر و حسن امام به و باشد شيعه مسلمان
و از جمله آقاي آقايان، اين آيا اما باشد. است. نشده مرتكب اخالقي خالف كار و نميشود محسوب تظاهر او
مي دانند كه يك مداح با آن سماجت همه را وادار صحيح آيا ميكنند؟ تأييد را عالمهاي آقاي كار الهيان دكتر
و يا حسن يا حسن بگويند؟ البد كنند ختم صلوات بشنوند و ببينند همه كه طوري و بلند صداي با كه كند
اگر تمام مهمانان مسلمان شيعه باشند اشكالي ندارد. اما اگر كس يا كساني در ميان اين جمع چنين اعتقادي
نداشته باشد، در آن صورت، آيا اين روش برخورد با مهمانان اخالقي است؟ آيا چنين مراسمي سبب نمي شود 

كه افراد بي اعتقاد مجبور به تظاهر و رياكاري شوند؟ 

نظر رئيس ديوان عدالت
و در تمام جوامع ديني  اسالمي جمهوري در زندگي عمومي عرصههاي تمام مورد در سؤالها همين عين
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مطرح است. اين روز ها ماه رمضان است. حيرت انگيزترين اظهار نظر را از رئيس ديوان عدالت اداري كشور
و نيروهاي انتظامي كه شاهد روزه خواري هستند،  است جرم قانون طبق روزهخواري بود: گفته كه خواندم
و اگر برخورد نكنند، كارشان غيرقانوني است. ديوان عدالت اداري تنها جايي هستند جرم بروز شاهد عمًال
مي توانند در صورت بروز تخلف از سوي دستگاه هاي حكومتي به آنجا شكايت كنند. ملت آحاد كه است
توسط ملي،  قانون  يك  مقام  در  ديني،  قاعده  يعني يك  است.  كرده  نظر  اظهار  اين طور  ديوان  اين  رئيس 
مي شود. در اين صورت  اعمال شهروندان تمام بر بلكه دين، آن پيروان بر فقط نه امنيتي، و انتظامي نيروهاي
و بايد شده جرم مرتكب بخورد چيزي عمومي فصاي در و باشد نداشته ايمان ديني قاعده آن به شهروندي اگر
مي گيرند: يا از اعمال قواعد قرار بزرگ تاريخي مسؤليت يك برابر در مسلمان ترتيب، اين به شود. مجازات
مي كنند، كه در آن صورت از يك حكومت تيراني دفاع دولت انحصاري قدرت توسط شهروندان كل بر ديني
و خانواده اش خودش كه بود اين آن مجازات نيز پيش سال هزار سه آتن در حتي كه كردهاند دفاع استبدادي و
و است مخالف ديني حكومت با اينكه يا نيست. شرافتمند مسلماني چنين شوند. محروم شهروندي حقوق از

تالش مي كند تا با ترويج فرهنگ دموكراتيك با استبداد ديني مخالفت كند.

انجمن هاي پروفشنال و موضوع شرافت
و مهم ترين  مبرمترين حتي و اخالقي مسأله مهمترين و مبرمترين ايران، تاريخ از مقطع اين در ميرسد نظر به
با و به خصوص در خاورميانه همين است كه تكليف خودشان را  جهان كل در مسلمانان اخالقي وظيفه
- خواهد شد، يا استبداد نوع بدترين يعني - ديني استبدادي يك يا حكومت اين كنند. روشن ديني حكومت
حكومت دينداران، كه در آن صورت هم دين داران نبايد براي تبديل مقررات ديني به قانون تالش كنند يا بايد
و سكوالر مواجه خواهيم  عرفي حكومت يك با ما حال دو هر در كه بپذيرند را خودشان تالشهاي پيامدهاي
و غيرشرافتمندانه است. غيراخالقي ديني حكومت يك از حمايت و ايجاد براي تالشي هر اينكه خالصه شد.

هيج كدام از اين مسائل هرچند بسيار مهم هستند اما جديد نيستند. مسأله ي جديد اين است كه ما هنگام
ايجاد انجمن هاي پروفشنال با اين مسائل چه بايد بكنيم؟ از زماني كه در سالن منزل دكتر الهيان درگير نبرد 
زير پوستي با آقاي عالمه اي بودم اين سؤال ها به صورت جدي تري در ذهنم مطرح شد. آيا حق دارم در 
و از آقاي دكتر الهيان بخواهم تا در مورد مسؤليت خودش در اين  كنم مطرح را مسأله اين بعد روز جلسه
مي توانيم اين مسأله را مطرح كنيم كه آيا كنيم، مطرح انجمن در را مسأله اين نتوانيم اگر بدهد؟ توضيح زمينه
و آقاي عليپور دوم بايد از اتومبيل شخصي استفاده كنند، اما آقاي عبدالحسيني كه سال ها دبير الهيان دكتر چرا
و الهيان بايد چنين امتيازهايي عليپور آقاي مثل افرادي چرا باشد؟ محروم اتومبيل داشتن از بود اجرايي ستاد
- حتي از راننده دولتي خود بخواهد تا در مراسم افطار به پيشواز مهمانانش الهيان دكتر مثل - و كنند قبول را
و در واقع نسبت به رفتار شرافتمندان اعضايش در درون كند سكوت مواردي چنين در انجمن يك اگر برود؟
بي تفاوت بماند، ايجاد اين انجمن ها چه فايده اي دارد؟ دست كم در اين صورت من حاضر انجمن بيرون و
و رفتار شرافتمندانه تعهد نداشته شرف اتيكز كد به اعضايش كه بكنم انجمنهايي ايجاد صرف را وقتم نيستم
باشند. در حالي كه در ذهنم طوفاني به پا شده بود، اميدوار بودم كه هنگام برگشت از منزل دكتر الهيان تا
و بر ضرورت تدوين كد شرافت تأكيد كنم. اما  بگذارم ميان در عبدالحسيني آقاي با را مسائل اين كارم محل
و سالم زاده دو تايي من و شد همراه ميرفت كرج طرف به كه دوستان از ديگر يكي با عبدالحسيني متأسفانه

به طرف دفتر به راه افتاديم و همان جا بود كه پي بردم در كنار مرد شرافتمندي نشسته ام.

معيارهاي شرافت
و اعرابي  الهيان آقايان تهران شهر شوراي پارلمانتارينهاي تأسيس دست در انجمن نشستهاي در وقت هر
مي شد كه اگر آقاي سالم زاده هم مدرك دكترا دارد بايد او را معذب وجدانم ميزدم صدا «دكتر» لقب با را
هم دكتر صدا بزنم. اما مطمئن نبودم كه وي مدرك دكترا دارد يا نه؟ حاال كه دو نفري تنها شده بوديم فكر
كردم بهترين فرصت است تا اين سؤال را با او در ميان بگذارم. جوابش برايم حيرت انگيز بود: او چندين 
۳۰ مقاله چاپ شده به زبان  از و منتشر شده در زمينه مديريت منابع نيروي انساني دارد، بيش ترجمه كتاب
مي بايست پيش مدتها از كند پيشرفت ضوابط طبق بود قرار اگر و دارد معتبر علمي مجالت در انگليسي
پائين تر از استحقاقش مشغول تدريس است. چرا؟ يك نمونه مي شد اما هنوز در سطوحي بسيار «تمام» استاد
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به عنوان پاسخ اين پرسش:

مي كرد. يكي از دانشجويان من هم در آن زمان فرماندار همدان بود  استخدام استاد همدان دانشگاه قبل مدتها
و از او خواسته بود بود كرده دانشگاه در فقيه ولي نماينده به را من تعريف داشت من به كه لطفي خاطر به و
كه براي استخدام من كمك كند. نماينده ولي فقيه در دانشگاه هم خواسته بود به فرماندار همدان لطفي بكند
به او گفته بود كه به من بگويد من به عنوان يكي از اعضاي هيأت گزينش استاد براي استخدم از او خواهم 
و او هم به من جواب بدهد: «آيت اهللا خامنه اي». بعد من از او خواهم  كيست؟» شما تقليد «مرجع پرسيد:
و او هم به من جواب بدهد كه «از رسال امام ميكند؟» چكار ندارد؟ عمليه رساله كه خامنهاي آيتاهللا پرسيد:

خامنه  اي هم مبناي كار من است». آيتاهللا استفتائات اما ميكنم، استفاده خميني

مي تواند در چنين دانشگاهي كار كند؟ آدم ديگر داد: ادامه كرد روايت برايم را ماجرا اين سالمزاده آقاي وقتي
و بعد به تعريف يك ماجراي واقعي ديگر پرداخت تا من شير فهم شوم:

در يكي ديگر از همين هيأت هاي گزينش از من پرسيدند «اگر در كالس شما دانشجوي دختري با حجاب 
گفت».  نخواهم او به هيچي من «هيچي، دادم: جواب من بود؟» خواهد چه شما واكنش شود حاضر نامناسب
و پرسيد: چرا؟ من هم جواب دادم : قرار است من را به عنوان استاد استخدام كنيد يا مأمور كرد تعجب خيلي
مي گيرد. مسأله حجاب دختران دانشجو به حقوق كار همين براي كه داريد حراست مأمور شما حراست؟
و گفت: كرد نگاه من به سالمزاده آقاي بدهم. درس آنان به است قرار كه من به نه است مربوط حراست مأمور
مي شد بشنويم. كه بود جوابي بدترين اين گفت: و شد عصبابي خيلي بود كرده را سؤالها اين كه روحانياي

حِس خوِب كنار يك انسان شريف بودن ميزد را حرفها اين هيجان با رانندگي حين سالمزاده آقاي وقتي
مي دانستم خانمش هم مثل خودش زن شريفي است. آقاي عبدالحسيني هم كه گرفت. فرا را وجودم تمام
مي شود در نشست آتي انجمن در دست تأسيس پارلمانتارين هاي آيا صورت اين در است. روشن تكليفش
و به خصوص دعوت او از آقاي عالمه اي افطار مراسم برگزاري براي الهيان دكتر رفتار تهران شهر شوراي

براي مولودي خواني را مطرح كرد و بي رودربايستي آن را مورد انتقاد قرار داد؟

دستاوردهاي اجالس هفتمين
هفتمين اجالس انجمن در دست تأسيس پارلمانتارين هاي شوراي شهر تهران كه عصر روز دوشنبه گذشته 
و با حضور آقاي عليپور دوم كه در حال حاضر دبير ستاد اجرايي شوراي شهر تهران است برگزار شد، در 
مجموع نشست بسيار خوبي بود. در اين نشست آقاي اعرابي از معرفي دستورنامه رابرت براي سه گروه
گروه ها استادان دانشگاه عضو «شوراي دانشگاه» بودند. من متوجه نشدم كدام  مختلف گزارش داد. يكي از اين
و دكتر اعرابي در معرفي دستورنامه  بودهاند شورا اين عضو نفر ۳۰ كه و كدام دانشگاه؟ اما يادم مانده شورا
رابرت سنگ تمام گذاشته است. از يك طرف براي آنان اثبات كرده است كه در اين زمينه بسيار حياتي الفبا
و از سوي ديگر تأكيد كرده كه هرچه زودتر همه بايد اين قواعد را فرا بگيرند. ارزيابي  نيستند، بلد هم را

خودش اين بود كه اين سخنراني بسيار مفيد و اثربخش بوده است.

گروه ديگري كه دكتر اعرابي دستور نامه رابرت را براي آنان معرفي كرده است تجمع معلمان آموزش هاي 
مي كنم بايد مربوط به دانشگاه كاربردي شهرداري باشد. اين تجمع در سالن  فكر كه بودهاند كاربردي علمي

سعدي برج ميالد برگزار شده است و دكتر اعرابي در معرفي دستورنامه رابرت سنگ تمام گذاشته است.

سومين گروهي كه دكتر اعرابي دستورنامه رابرت را به اعضاي آن معرفي كرده است گردهمايي كنشگران 
۳۵ نفر مدير محله در آن حضور داشته اند.  كه است منطقه يك بوده

مي توان اطمينان داشت كه مخاطبان را تحت تأثير قرار داده  و ميكند صحبت خوب خيلي اعرابي دكتر آقاي
و سازمان يابي يك گروه منجر شود. در غير انجمن يك شكلگيري به بايد فعاليتها اين عملي نتايج اما باشد.
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شن زار تمام زحمات هدر خواهد رفت. اين نكته را به دكتر اعرابي گوشزد در بذر كاشتن مثل صورت اين
و از او خواستم تالش كند تا اين معرفي ها به شكل گيري يك كارگاه يا عضوگيري يك عضو جديد كردم

منجر شود.

و  بيست مناطق اجتماعي امور معاونان نشست يك در هم او ميداد. گزارش بايد كه بود بعدي نفر الهيان دكتر
و همسرشان فعاليت ترويجي خاصي زاده سالم دكتر است. كرده معرفي را قواعد اين تهران شهرداري دوگانه
نداشتند. ظاهرًا در مورد توصيه آقاي مسجدجامعي در تدوين قواعدي براي اداره شوراي شهر هم خبر تازه اي
نداشتند. آقاي عبدالحسيني هم هنگام ارايه گزارش خود با اشاره به آقاي عليپور دوم كه كنار من نشسته بود 
گفت: فعاليت من هم حضور آقاي عليپور است. من هم در تشكر گفتم: بهترين فعاليت ترويجي آن است كه 
و تنها شدن با آقاي عليپور بود  اعضا رفتن و جلسه ختم از بعد اما شود. منجر جمع در جديد افراد حضور به

كه تازه دريافتم اين عضو جديد تا چه اندازه با شوراياري ها مخالف است.

عملكرد شوراياري ها شاهد ديگري بر ضرورت شرافت
و نيم زنگ در ساختمان بلند شد. راننده آقاي دكتر الهيان بود كه آمده بود او را به منزل  شش ساعت رأس
و همسرش احساس كنم: با سالمزاده دكتر عبدالحسيني، آقاي جاي به را تبعيض درد ميتوانستم من برساند.
آمدن سردار طاليي، دكتر الهيان به عنوان رئيس شوراي عالي مشاوران ستاد اجرايي شوراياري ها انتخاب شد.
ضابطه اي در كار بود؟ خود آقاي عبدالحسيني هم از سوي مسجدجامعي به رئيس اداري شوراي شهر ارتقا 
دارد؟ پسر، وارد اين وجود ضابطهاي دولت كاركنان استخدام و گزينش براي آيا اصًال چي؟ آنجا در يافت.

. . جاده خاكي نشو و سر خر را برگردان.

و او را به منزل برساند. من اصل  بيايد تا بود رانندهاش منتظر كه دوم عليپور آقاي و ماندم من رفتند همه وقتي
و گفتم ترجمه اين دو كتاب است كه دادم او نشان انگليسي زبان به را آن خالصه و رابرت دستورنامه كتاب
آقاي عبدالحسيني پيش خريد كرده بود تا به هر شوراياري يك جلد بدهد. من سعي كردم براي آقاي عليپور
توضيح بدهم كه البته، ادامه كار كتاب در گرو يك سري فعاليت هاي فني پيچيده براي ايجاد نمايه هوشمند 
مهم تر اين است كه زمينه براي استفاده از اين كتاب بايد فراهم شود  است، اما مشكل متني بين ارجاعهاي و
اينجا بود كه از  فايده اي نخواهد داشت.  آن ها  كردن انبار و كتابها اين از نسخه صد چهار خريد وگرنه
و من دريافتم نه فقط آقاي عليپور دوم، بلكه اكثريت قريب به اتفاق اعضاي رسيد شوراياريها به صحبت
و دوگانه تهران با عملكرد بيست مناطق شهردار نفر دو و بيست از نفر بيست كم دست و تهران شهر شوراي
و فساد برانگيز غيراخالقي عملكردهاي افشاي و نكوهش در دوم عليپور آقاي و چرا؟ مخالفند. شوراياريها
و من تازه فهميدم كه كرد ايراد پرهيجان و طوالني نطق يك شوراياريها كلي طور به و شوراياريها دبيران

دنيا چه خبر است.

و  ليس و لفت براي هم روستا و شهر شوراهاي نامزدهاي اتفاق به قريب اكثريت حتي كه داشتم اطمينان
مي كنند. چنان مردم فاسد شركت شهر شوراي انتخابات در شهرداريها فعاليتهاي در فسادانگير مداخلههاي
بي مسوليتي هستيم كه اگر به موارد استثنائي بر بخوريم بايد تعجب كنيم. اما آقاي عليپور به موارد مشخصي و
مي كرد كه شنيدني بود: دبيري از ناآشنايي مردم محله با مقررات شهرداري اشاره شوراياريها دبيران فساد از
مثًال پنجاه ميليون تومان از طرف در چارچوب مقررات موجود يك طبقه تراكم گرفتن با و ميكند سوءاستفاده
و متخصص ساكن هستند يك راننده براي دانشمند و استاد صدها آن برج يك در كه محلهاي در يا ميگيرد.
و پيش بيني شدهاند شورا وارد پائييني آراي چنان با شوراياريها از بسياري يا ميآورد. رأي محل شوراي
اصًال هيچ تمايلي «نظام» كه باشد پائين آنقدر شوراياريها آتي احتمالي انتخابات در مشاركت ميزان ميشود

بر برگزاري چنان انتخاباتي نداشته باشد، چرا كه يك آبروريزي آشكار خواهد بود.

و به نتايجي خيالي رسيد: اول اينكه، با اين حساب  دويد جلو ذهنم كه بود توضيحها اين شنيدن حال در
و چنان اختالف نظرات عميقي بروز خواهد يافت كه ميشود مطرح نكاتي چنان مشاوران عالي شوراي داخل

خودشان مصلحت را در اين نخواهند ديد كه من جلسات شورا را اداره كنم.
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احتماًال بايد با ايده ايجاد انجمن هاي باشد، كاري انجام دنبال جديد طور به اعرابي دكتر اگر كه از بعدي نكته
اصًال وضعيت شوراياري ها اينكه سوم نكته و كند. موافقت شرافت كد و رابرت دستورنامه اساس بر محل
و طبقه پنج ساختمان يك تجهيز صرف هزينه همه اين چرا صورت اين در نيست معلوم و نيست مشخص
فعًال سردار طاليي بود: جالب دوم عليپور آقاي پاسخ است؟ شده آن اجرايي ستاد در نيرو همه اين استخدام

مي خواهد همين وضعيت را حفظ كند تا ببيند چه خواهد شد.

بعد از رفتن آقاي عليپور دوم بود كه احساس كردم طرح پايبندي به اصول شرافت براي ساختن انجمن هايي
كه بخواهند يا بتوانند با فساد مبارزه كنند تا چه حد ضروري است. در عين حال، فكر كردم طرح اين مسأله 
مي تواند تأثير منفي بگذارد. اما وقتي اعضاي يك گروه در امر  و است زود خيلي كارگاه يك شروع آغاز در
مي شود كار گروهي كه برسند نفس اعتماد اين به و كنند پيشرفت رابرت دستورنامه قواعد تمرين و آموزش
مي توان از ضرورت پايبندي با اصول شرافت سخن گفت. با اين همه كه آنجاست در داد، انجام پاك و سالم
در صورتجلسه اي كه براي اعضاي انجمن در دست تأسيس پارلمانتارين هاي شوراي شهر تهران ارسال كردم

اين ضرورت را خاطر نشان ساختم. با نقل آن ايميل روزنوشت جمعه را خاتمه مي دهم:

اعضاي محترم انجمن در دست تأسيس پارلمانتارين هاي شوراي شهر تهران
سالم

مي كند اجالس هشتم رأس ساعت پنج بعد از  يادآوري ميشود. تقديم هفتم اجالس صورتجلسه پيوست به
ظهر روز دوشنبه ششم مرداد در دفتر كادرها برگزار خواهد شد.

و تصويب  تدوين دموكراتيك، گيري تصميم گروهي بازي در مهارت كسب از بعد است قرار كه آنجا از
آئين نامه را تمرين كنيم، خوب است در اين فاصله فصل هفدهم كتاب اصلي را كه در باره آئين نامه است

مرور فرماييد.
۲۰ كتاب را حتمًا  نيز، چون قرار است افراد با صالحيت جديدي را به كارگاه دعوت كنيد، تقاضا دارد فصل
باند  و يا با يك  قدرت حلقه يك با كه انجمن يك ايجاد شرط پيش كه داريد خاطر به بياندازيد. نگاهي
و به آن آشنا شرافت اتكيز كد با بايد انجمن يك دهندگان تشكيل كه است اين است متفاوت ماهيتًا قدرت

پايبند باشند
قربان شما. داود
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۲۸ تير ماه ۱۳۹۳ شنبه

مرور برخي رويدادها
آن ها  درسهاي و ميكردم ثبت و تحليل را آنها بايد كه داد رخ مهمي رويدادهاي گذشته هفته دو يكي طي
آن ها ثبت فرصت اما ميگيرم، كار به عمل در و كردهام استخراج را آنها درسهاي البته، ميكشيدم. بيرون را
كنم، باز هم از ثبت رويدادهاي جاري عقب خواهم ثبت را گذشته رويدادهاي بخواهم اگر و نمييابم. را
مي كنم تا اگر در آينده فرصتي اشاره مهم خيلي رويداد چند به روزنوشت اين ابتداي در خاطر، همين به افتاد.

دست داد آن ها را بپرورانم.

تصميم قاطع بر غيرتجاري كردن آموزش قانون پارلمان
بعد از گفتگو با آقاي هادي حدادي در دو سه هفته قبل بود كه به طور جدي به جنبه هاي تجاري آموزش 
مي پرسيد خودم را به  كارم و كسب وضعيت از كسي وقتي قبًال كردم. فكر رابرت دستورنامه و پارلمان قانون
مي كند به اميد اينكه سرمايهگذاري دارد اصطالح به و نهالهاست كاشتن مشغول كه ميكردم تشبيه باغباني
و بيابد گستردهاي بازار كار اين است ممكن ميكردم فكر گاهي هم حقيقتًا بنشينند. بار به درختها روزي
و تجاري براي آموزش اين قواعد قراردادهايي با من منعقد كنند. در آن صورت دولتي مراكز و سازمانها
و از اين راه درآمدي هم نصيبم شده است. حتي است رسيده نتيجه به من سرمايهگذاري كه گفت ميشد
وقتي آقاي هادي حدادي كه به دفتر آمده بود تا در مورد شرايط همكاري براي آموزش اين قواعد به اتاق هاي
خوب، اين  كه: ميكردم فكر هنوز شد خارج من دفتر از كنيم، مذاكره هم با را شهرستانها و تهران بازرگاني
اولين ميوه درختي كه نزديك ده سالي عمرت را صرف كاشتنش كرده اي. اما هرچه بيشتر فكر كردم تصميم در
مي خواهد  هم هنوز و ميخواست دلم بياالييم. بيزينس به را قواعد اين آموزش نبايد كه شد قاطعتر زمينه اين
اين مسأله بسيار مهم به صورت دراماتيك ترسيم بتوانم كشمكش هاي دروني خود را در مورد  كه روزي 
و چه تلفني  حضوري چه كه گفتگوهايي بگويم همينقدر حدادي. آقاي با چالش و جدال در هم آن كنم،
آن ها ميكردم فرصت كاش و داشتند را عالي نمايش يك صحنههاي دراماتيك ارزش شد، بدل و رد ما بين
مي نوشتم. به هر حال، يكي از اين رويدادهاي اخير همين تصميم قطعي در مورد خداحافظي با رويكرد را
مي دهد. به چند نشان را خود مرور به آن پيامدههاي كه است تصيمم اين شدن نهايي از بعد است. تجاري

نمونه از اين پيامدها اشاره مي كنم.

تعبيه كميته هاي آموزش دستورنامه رابرت
اعضاي  كه  بدهم  به گونه اي سازمان  را  مي گريد، شرايط  شكل انجمني وقتي حتي تا بودم اين دنبال قبًال
مي كنند، انتخاب خود پارلماني مرجع عنوان به رابرت دستورنامه كه انجمنهايي در عضويت به عالقمند
و از جمله به دفتر كادرها مراجعه كنند. قواعد، اين آموزشي مراكز به قواعد اين آموزش براي شوند تشويق
مي آمد. اما وقتي تصميم گرفتم وجه تجاري فراهم پارلمانتارينها براي درآمدي و شغلي صورت آن در خوب.
انجمن يك كميته مي شود در هر  كه رسيدم نتيجه اين به كنم محو گونه ساختاري را قواعد اين آموزش
مي تواند و ميكند كار انجمن مجمع رئيس نظر زير كه كرد پيشبيني رابرت دستورنامه آموزش مخصوص
و كنند شركت انجمن مجامع در بتوانند تا سازد آشنا قواعد اين با را انجمن هر در عضويت به عالقمند افراد

اين قواعد را در آنجا تكميل و تمرين كنند.

ايجاد نخستين پروفشن در ايران
الگويي براي ساير پروفشن ها،  به عنوان  ايران  ايجاد نخستين پروفشن در  اين تصميم بود كه روي  از  بعد 
و آماده سازي انجمن ها براي  پارلمانتارين پروفشن ايجاد جمله از كاردها، جنبش هدف اكنون و كردم تمركز

بازآفريني پروفشن هاست.

خودكفايي اقتصادي جنبش كادرها
و سازمان هايي كه بر اساس اين فرهنگ  انجمنها تمام تا شد خواهد سبب بيزينس از كادرها جنبش جداسازي
و درست نرود بيزينس امور پي در و دولت، از رانت گرفتن به چشم مطلقًا شد، خواهد ايجاد آينده در تجربه و
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و صرفه خود اعضاي عادالنه و شده حساب كمك روي فقط مالي نظر از معتادان، گمنام انجمنهاي شبيه
و حتي از پذيرش كمك هاي مشكوك افراد مرفه نيز خودداري كند تكيه مالي شفافيت و هزينهها در جويي
۳۰ هزار نمايد. نخستين پيامد اين رويكرد اين شد كه اعضاي كادر دوستان تصويب كردند كه ماهانه مبلغ
تومان بابت هزينه هاي نگه داري كارگاه به خزانه دار بپردازند. بديهي است كه من بابت آموزش اين قواعد 
و اقالم آموزشي است.  هزنيه و منزل اجاره بابت بدهند چيزي اگر و گرفت نخواهم آنان از دستمزدي هيچ
و شفافيت مالي پيش شرط يك جنبش اجتماعي است كه بخواهد فساد خوداتكايي و خودكفايي ميكنم فكر

و استبداد و بي قانوني را در يك جامعه ريشه كن كند.

ضرورت تدوين كد اتيكز شرافت
و  زيربناييتر چيزي كه باشيم داشته توجه بايد ميكنيم صحبت پروفشنالها براي اتيكز كد از وقتي حتي
بودن اعضاي يك انجمن است. اگر قرار شريف آن و باشد داشته وجود بايد يا دارد وجود هم آن از اوليتر
و باشند شريف بايد انجمنها اين اعضاي باشد، متمايز قدرت حلقه و قدرت باند يك با انجمن يك باشد
و شرافتمند كيست؟ از چيست؟ شرافت كه است مطرح پرسش اين صورت اين در كنند. رفتار شرافتمندانه
و به نظرم رسيد بهتر است رسيدن به اين كدها شد مطرح شرافت اتيكز كد تدوين ضرورت كه بود جا همين
و پايبندي كدها اين تدوين ضرورت زمان طول در و مرور به اعضاي تا بگذاريم بحث به انجمن هر در نيز را

به آن ها را درك كنند و به ضرورت آن ايمان داشته بياورند.

مراسم كانون گفتگو
و ثبت كنم برگزاري مراسم يازده  تحليل را آنها نكردم فرصت كه اخير هفته سه دو رويدادهاي از ديگر يكي
تير ماه، «روز گفتگو»، بود. يازده تير ماه ظاهرًا سالروز توليد خواجه نصير طوسي است كه آقاي دياني كتابي
و آموزگار  استاد را سقراط معموًال نخواندهام. را كتاب اين من گفتگو». «فيلسوف نام به نوشته او باره در
مي دانند. حاال چطور شد كه اين افتخار را به فيلسوف خودمان هم داده اند، جاي تشكر دارد. ديالوگ و گفتگو
مي زنم ايده ي انتخاب اين روز به عنوان روز گفتگو از مغز خالق آقاي حالج بيرون زده باشد كه حدس من
و يكي دو سال قبل در دوره هاي آموزشي كانون است خندان دوستان كادر خالق بسيار كارورزان از يكي
حال، به پيشنهاد آقاي حالج كارگاه روز چهارشنبه يازده تير ماه را تعطيل هر به است. كرده شركت نيز گفتگو
و نصيري اقدم در مراسم كانون گفتگو شركت كرديم. گرداننده مراسم آقاي حالج بود خندان من، و كرديم
كه انصافًا بسيار خوب صحنه را اداره كرد. سخنراني اصلي برنامه نيز آقاي دكتر مسعود فراستخواه بود كه به
و قانون پارلمان چند سال پيش به دفتر كار او رفتم  رابرت دستورنامه معرفي براي معين مصطفي دكتر سفارش
مي آمدم دو كلمه حرف برنم، كف دست ش را مثل پليسي هروقت ماند: ذهنم در او از بدي بسيار خاطره و
مي كرد شروع ميشدم ساكت وقتي و ميگرفت من صورت جلوي كند، توقف به مجبور را متخلفي راننده كه
مي كردي، خوب بود اين كار را بكني، يا بهتر است اين عملي طور اين يود خوب كه: من به رهنمود دادن به
طور عمل كنيد! اين كار را آنقدر تكرار كرد كه گفتم: آقاي دكتر، من به سفارش دكتر معين آمده ام اين كتاب
را به شما معرفي كنم بروم. آيا ممكن است چند دقيقه وسط حرفم نپريد تا من مطلبم را تمام كنم؟ بديهي 

است كه قادر به اين كار نباشد. 

جدال زير پوستي با يك مدعي گفتگو
يك خاطره ناخوشايند ديگر از دكتر فراستخواه در ذهنم باقي ماند. او به مفهوم پروفشن خيلي عالقه نشان داد 
و قرار شد كه در يك يا چند نشست ماهانه  كردم ارسال برايش داشتم زمينه اين در ترجمه و سند چه هر من و
و سخنراني من هم بعد از ويرايش كنم سخنراني پروفشن مورد در فناوري و علوم در اخالق ايراني انجمن
در مجموعه ي مقاالتي كه بعدًا منتشر خواهد شد چاپ شود. اما هيچ خبري نشد. من از اين بابت گله ندارم.
اما بعدًا خانم ميالني برايم تعريف كرد كه دكتر فراستخواه در يك نشست ملي كه براي تدوين استاندارهاي 
آموزشي تشكيل شده بود، سخنراني قرايي در مورد پروفشن ها ايراد كرده بود. از اين بابت ناراحت نشدم كه 
و دارم كه در  داشتم اصرار كه است بابت اين از من ناراحتي است. نكرده يا كرده اشاره من به سخنراني در
زمينه بازآفريني پروفشن ها از شبه پروفشن هاي دولتي، اتفاقًا دولت نبايد مداخله كند به همين خاطر با دخالت
كامًال مخالفم، اما آقاي دكتر اين ايده را در مسلخ يك سازمان فشل دولتي قرباني كرد.  فرايند اين در دولت
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و باشد بسته يا ببندد دولتي سازمان يك با زمينه اين در قراردادي يك كه نگرانم كنم، قضاوت بينانه بد خيلي
اين سوژه را نيز شهيد كند. اين مطلب خيلي ناراحتم مي كند.

به هر حال، با نگاه به اين سوابق سوء بود كه وقتي دريافتم قرار است آقاي دكتر فراستخواه در مراسم روز 
گفتگو سخنراني كند با صداي بلند افكارم را طوري جار زدم كه آقاي خندان كه پشت ميز كنار دستم مشغول 
مي دانستم سخنران مراسم دكتر  اگر دادم توضيح و شدم خندان تعجب متوجه نميآيم؟ من پس شنيد: بود كار
و نه من توضيحي دادم. فقط در مراسم پرسيد را آن علت خندان نه اما ميكردم. خواهي عذر است فراستخواه
روز گفتگو بود كه زيرگوشي برايم توضيح داد روزگاري يكي ار روشنفكران تهران نشين كه آقاي خندان
مي برده تا سخنراني كنند همين دكتر فراستخواه بوده است. البته، من  تبريز به خصوص به و شهرستانها به
مي خواهم برويم، مجبوريم كه حاال گفتم: و كردم تعريف خندان آقاي براي را فراستخواه دكتر از خاطراتم

ببينم چنين فردي كه در آموختن چيز نو آنقدر دشواري داشت، در مورد گفتگو چه خواهد گفت؟

و چنان ماجراهاي جالبي  آمد. هم اقدم نصيري آقاي كرديم. شركت مراسم اين در خندان آقاي و من سرانجام
رخ داد كه ارزش دارد ثبت شود. عنصر درام روايت نيز در دسترس است: چالش ذهني من با دكتر فراستخواه
و اگر  بنويسم را خاطرات اين كنم فرصت اگر بعد. رويدادهاي و قبل خاطرات در حتي و مراسم اين طول در

تا هنگام نوشتن جزئيات ماجرا را فراموش نكنم، روزنوشت آن يك مطالب خواندني خواهد شد

كتاب «قواعد نظم بهائيان»
و هادي حدادي به دفتر آمدند براي نخستين بار با سه مهمان بهائي نيز  مرادي فرامرز كه روزي همان عصر
و صحنه نميدادم دست از را فرصتها اگر بودند. شده آشنا من با ستوده خانم طريق از كه داشتم مالقات
مي داد گوش و بود نشسته كامپيوتر پشت اينجا نيز غزل دخترم كه خصوص به - را مهمان سه آن با گفتگو
مي شد. هيچ وقت فراموش نمي كنم كه با صداي نوشتهها اين جذاب صحنههاي از يكي ميكرد، بازآفريني -
من پشت ميز كنفرانس باالي سالن نشسته بود با صداي بلند كنار و بود غزل همسن كه بهايي دختر از بلند
و سال همسن دختري اينكه به غزل واكنش ببينم ميخواستم و ميپرسيدم را دانشگاه در نشدنش قبول علت
مي توانست در مدارك خود به سادگي به حاليكه در است شده محروم دانشگاه از بودن بهايي خاطر به او
و از دانشگاه محروم شده است، چه خواهد بود؟ اما عزل تظاهر ننوشته اما است، مسلمان كه بنويسند دروغ
و بود غريبي پوست زير درام ميگوييم. چه ما كه نميشنود اصًال و نيست ما با حواسش اصًال كه ميكرد

صحنه  ها را باز آفريني كنم. آن روز كاش

سي .دي به من دادند حاوي دو جلد كتاب از شوقي افندي يك من بهائي مهمانان كه بود مالقات همان در
با نام «قواعد نظم بهائيان». حدس بسيار قوي من اين است كه اين كتاب ترجمه يا اقتباسي است از كتاب
دستورنامه رابرت باشد، اما شوقي افندي آن قواعد را به اسم قواعد بهائيان جا زده است. من هنوز آن سي.دي 
و نوشتن در باره آن  تفكر روز دو يكي ضرورت و همان سي.دي آن كردن باز ميدانم چون نكردهام، باز را

نيز همان، كه اين روزها فرصت ندارم و اميدوارم در آينده نزديك اين گنجينه تاريخي را باز كنم.

ساير موارد
مي كردم كه  ثبت آنها تمام بايد كه داشتهاند پرشماري و متنوع دستاوردهاي مختلف كارگاههاي مدت اين در
و يكي از بهترين يافتند حضور دفتر در مختلف دانشگاههاي از دانشجو ۲۴ حدود سه شنبه گذشته نكردهام.
بنويسم. پنجشنبه آن ها مطلبي  باره در نكردهام فرصت هنوز اما بوديم. شاهد را كادرها جنبش صحنههاي
و دستورنامه رابرت را براي اعضاي انجمن در دست تأسيس بودم شهرياري كار دفتر در يازده ساعت گذشته
و تنوع دادن به روش هاي بخشيدن بهبود در مداوم دستاوردهاي هم كردم. معرفي تهران ساكن زابليهاي
افتاده، هم پر زين از كارآفريني يك عنوان به خودش وضعيت هم و شهرياري ميهمانان واكنش هم و معرفي

است از دراماتيك ترين صحن ها، به شرط اينكه فرصت كنم آن ها را بنويسم.

و اولين تجربه  بودند خود كار مشغول كارگاه در وكيالن برگشتم. دفتر به كه بود ظهر از بعد نيم حدود ساعت
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و بايد به آن بپردازم.  بود زمينه اين در تجربه نخستين خودش كه ميكردند تمرين را من بدون مجمع اداره
روي مبل هاي گوشه سالن هم تعداد خانم معلم محجب نشسته بودند كه قرار است در يك كارگاه جديد
مي رسد  نظر به گستاخي و پرشور جوان كه ابوالقاسمي آقاي و نيكدل و قوشه خانمها بين كنند. شركت
و تحليل بررسي به نياز همه اينها بكشد. باريكي جاهاي به كه نگرانم و بود كرده بروز غريبي تنشهاي
آن ها را نيز بيابم. االن هم ساعت از نيم بعد از نيمه شب ثبت فرصت كاش اما كردهام تحليل را آنها دارند.

است. بس هستم. پارلماني عرف همانديشي كادر اعضاي ميزبان نيز فردا و نشد روشن كولر است. گذشته
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۲۹ تير ماه ۱۳۹۳ يكشنبه

نخستين سلول دموكراتيك!
هم انديشي عرف پارلماني با حضور دكتر بني اسدي، مهندس  كادر اجالس پنجمين و چهل يكشنبه امروز صبح
برگزار شد. حيف كه مهندس حامد و من  خندان عيسي آقاي رزمخواه، محسن مهندس شهرياري، بهرام
سحابي وليعهد مهندس سحابي، سعيد اردهالي مدير نشر اختران، مهندس علي اصغر گلسرخي رئيس هيأت
و دكتر مجبتي اميري رئيس بخش تحقيقات كاربردي دانشكده مديريت دانشگاه تهران  احداث مؤسسه امناي
ماده آئين نامه انجمن در دست تأسيس بود. هرچند در مورد نام نخستين بررسي جلسه موضوع بودند. غايب
نرسيديم، با اين همه، اين جلسه چنان عالي در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت برگزار نتيجه به هم انجمن
انقالبي را تجربه ايران بود كه نخستين جهش  مي توانم بگويم نخستين سلول از جامعه  اطمينان با كه شد
و به اين ترتيب نخستين سلول دموكراتيك در ايران بعد از دو سال تالش مستمر متولد شد. البته، ساير كرد
و ميكنند، عمل قواعد همين چارچوب در بيش و كم شدهاند، تشكيل كادرها دفتر در كه هم كارگاههايي
و تالش سال دو از بيش سابقه آنها از كدام هيچ اما ميشوند، محسوب دموكراتيك سلولهاي نسل نخستين
و به همين خاطر اگر قرار باشد نخستين سلول دموكراتيك در تاريخ ايران را معرفي كنيم ندارند را مقاومت
و آقاي معين مصطفي دكتر كه شود اعطا پارلماني عرف همانديشي كارگاه به بايد افتخار اين بگوييم بايد
و نخستين نشست آن در خرداد ماه ۱۳۹۱ در دبيرخانه انجمن كرديم دعوت را آن اعضاي من و بحري جمالي
شركت هاي ساختماني برگزار شد. گرچه محور اصلي تمام روزنوشت هاي من طي دو سال گذشته گزارش
مي كنم الزم  فكر اما شد، پرداخته و ساخته سلول همين در گذشته سال دو طي كه است مولوكولي تحوالت

است در ادامه روزنوشت امروز اصلي ترين خصوصيات اين جهش سلولي را تشريح كنم.

در نشست امروز همچنين دكتر بني اسدي به من اطالع داد كه بايد عصر روز چهارشنبه آينده اول تير ماه 
بنيان گذار آن بوده است حاضر شوم  ۱۳۹۳ در شوراي انجمن اسالمي مهندسان كه مهندس مهدي بازرگان
و دستورنامه رابرت را معرفي كنم. عصر امروز ذهنم ناخواسته خودش را در ميان شوراي اين انجمن تخيل 
مي كرد. به بازگويي و مرور را شده شنيده جمالت و ميشنيد بگويد، بايد ديگر روز سه كه را آنچه و ميكرد
و به طور نتيجهگيريها و استداللها و مطالب اصلي محور بگويم، بايد كه آنچه ساختار تقريبًا ترتيب، اين
مي توانم يك مقاله بسيار زيبا از آنچه كه در ذهنم بخواهم اگر و شد آماده ذهنم در سخنراني مفاد تمام كلي،
و پيامدهاي كنم تشريح نيز را مقاله اين شكلگيري ذهني فرايند ميكنم سعي ادامه در بنويسم. است شده آماده

نطق روز چهارشنبه خود را بر روي جنبش  كادرها پيش بيني و تحليل كنم.

در عين حال، امروز مهندس شهرياري در گزارش فعاليت هاي ترويجي خود به حضور من در انجمن در دست 
و بلوچ هاي مقيم تهران كه روز پنجشنبه گذشته در دفتر كارش برگزار شد اشاره كرد.  سيستانيها تأسيس
حتمًا بايد گزارش دقيق آن جلسه را نقل كنم. به نظرم معرفي دستورنامه رابرت به اعضاي انجمن سيستاني ها
و يك حركت جديد در جنبش كادرهاست، به خصوص، بعد از آنكه  نو تجربه يك مركز مقيم بلوجهاي و
دستورنامه رابرت را براي اعضاي آن انجمن معرفي كردم، يكي از آنان به من اعتراض كرد كه در نطق خود
و فلسفه خود را در زمان اشكانيان از  دانش باستان يونانيان كه بود مدعي او ديدهام. كمرنگ را ايران نقش
ايرانيان آموخته اند. قبل از آنكه من نطق خود را در آن جلسه شروع كنم شاهد اين بودم كه يكي از اعضا دبنال
نطق خودش را بعد از حضور من در جلسه ادامه داد. معلوم بود كه در حضور من مايل نيست حرفش را 
و براي مخالفت بود رابرت دستورنامه مخالف اين كه دريافتم من اما بود. موذب خيلي بزند. بيرودربايستي
و همين قواعد براي ما كافي است. اتفاقًا دارد آئيننامه و اساسنامه ما انجمن كه ميكرد اشاره اين به خود
و جا دارد حتمًا كردم ارايه هم خوبي بسيار سخنراني و شد من نطق اصلي محور گفت او كه نكتهاي همين

به آن هم بپردازم.

و بلوچ هاي مقيم مركز خودم را با عجله به دفتر رساندم. كارگاه وكيالن بدون  سيستانيها انجمن نطق از بعد
و تعداد قابل توجهي نيز خانم معلم هاي مججبه مهمان ما بودند كه قرار است در داشت جريان من حضور
يك كارگاه جداگانه شركت كنند. تمام اين مطالب ارزش آن را دارد كه چند بندي در موردشان يادداشت
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آن ها را نيز تحليل  اميدوارم كه داد رخ وكيالن كارگاه در مهمي بسيار حوادث نيز پنجشنبه عصر مهمان كنم.
و ثبت كنم.

تولد نخستين مولكول دموكرات
و ايزاك آديزيس منحني رشد سازمان را مرحله اي توصيف كرده اند، به  كودك رشد منحني پياژه كه همانطور
و هم سازمان ناگهان از يك مرحله كودك هم تا ميشود سبب كودك و سازمان تدريجي رشد كه معنا، اين
مي كنيم، ايجاد رابرت دستورنامه آموزش براي را گروهي وقتي ميكنم فكر كند، جهش ديگر مرحله به
مي شود تا آنچه كه شايد به تأسي از دروكيم بشود نامش را سبب نيز پارلماني قواعد تدريجي آموزشهاي
«روح جمعي» ناميد، ناگهان از يك مرحله به مرحله ديگر جهش كند. به اين معنا كه اعضاي گروه با قواعد
مي شوند اما در يك مرحله است كه روح گروه ارتباط تمام اين قواعد را در  آشنا رابرت دستورنامه جداگانه
مي يابد كه مشغول يك بازي است كه تمام قواعد اين بازي با در آنجا در تازه و ميكند درك منسجم كل يك
و دروني دارد. به عنوان يك مربي لحظه اين جهش را در گروه هايي كه دستورنامه رابرت منطقي پيوستگي هم
آن ها ياد داده ام به خوبي حس كرده ام. البته، الزم است همين جا بگويم كه نخستين كارگاه آموزشي كه به را
هم انديشي عرف پارلماني در خرداد ماه سال ۱۳۹۱ شروع شد، حدود دو سال طول كشيد تا به كارگاه نام با
اين مرحله برسد، در حاليكه در دومين اجالس اهواز بود كه احساس كردم بيشتر اعضاي گروه گذر از اين
و حتي بعضي از آنان با صراحت گفتند كه تازه دوزاري ما افتاد. با اين توضيح ها  كردند احساس را مرحله
هم انديشي، به معناي دقيق كلمه وارد مرحله جديد حيات خود شده كادر ديروز اجالس كه بگويم ميتوانم
بي قانوني به قانون، از باند قدرت به يك شخص حقوقي، از دموكراسي، به استبداد از نظم، به آشوب از است:
تمايز هاي عظيم بين اين دو مرحله مستلزم آن است كه فردي با قدرت تخيل عالي درك تمدن! به توحش از
و بتواند انجمن يا گروهي را تصور كند كه اعضاي آن در چارچوب آن قواعد بخواند را دستورنامه كتاب كل
مي توان را كسي كمتر اما هستند. متعهد و پايبند نيز قوانين آن به و مينويسند قانون خود براي و ميكنند رفتار
يافت كه با چنين خصوصياتي آن كتاب دشوار ياب را مطالعه كند. به همين خاطر فقط به چند شاخصه ممتاز

انجمني كه در چارچوب چنان قواعد عمل مي كند اشاره خواهم كرد. 

رياست زدايي از رئيس
و ممتازي كه حقوق  متمايز شخص عنوان به «رئيس» متعارف معناي پارلماني، عرف همانديشي كادر در
و رئيس شده زوده «رئيس» مفهوم از كامًال دارد، جلسه هدايت در نظر اعمال و جلسه اداره در فراواني
و آئين نامه يك سازمان است. دستورنامه قواعد از مراقبت اصلياش وظيقه كه است شده تبديل داوري به
به عنوان نمونه، حتي وقتي عضوي خطاب به رئيس تقاضاي مجوز بازپس گيري پيشنهاد خودش را مطرح
مي خواهد تا او از مجمع بپرسد كه با تقاضاي اين عضو موافق هست يا نه؟ براي  رئيس از واقع در ميكند،
خودم باور كردني نبود كه در ابتداي جلسه ديروز به رغم اصرارم بر اينكه يك نفر به جاي من رياست جلسه
دوست داشتند در صحن بمانند تا در مذاكرات شركت كنند. سرانجام با خواهش  اعضا تمام بگيرد، عهده بر را

و التماس آقاي خندان مسؤليت رياست جلسه را بر عهده گرفت.

ناتمام. . . 
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۳۱ تير ماه ۱۳۹۳ سه شنبه

كشفيات سحرگاهي
مي كنم. پيداست كه خاورميانه  غزه و اسرائيل جنگ اخيار پيگيري صرف را وقتم از زيادي بخش روزها اين
فردا از درون خاكستر همين جنگ هاي لعنتي سربرمي آورد. در نتيجه رفتار طرفين ماجرا در شكل گيري آينده
اسرائيلي هم كه هميشه پر از مقاالتي هستند كه با نگاهي  وبسايتهاي دارد. تعيينكننده اثرات خاورميانه
آن ها صرف نظر كرد. به همين خواندن از نميشود و ميكنند پيگيري و تحليل را خاورميانه تحوالت متفاوت
خاطر، فرصت براي نوشتن اين روزنوشت ها خيلي كم خواهد بود. به خصوص وقتي قرار است يك مطلب
و به فرصت باز هم  ميشود بيشتر حساسيتم بنويسم، محدود انتشار براي و آن ادبي جنبههاي به توجه با را
باقي ناگفته  جنبش كادرها  روزهاي اين رويدادهاي از بسياري دليل همين به داشت. خواهم نياز بيشتري
آن ها نيز كه رويدادهاي امروز را گذشتهي به ميپردازم، رويدادها اين ادامه به آينده در وقتي اميداورم و ماند

تشكيل مي دهند شاره كنم.

آن ها اشاره كردم، مدتي است كه كشفيات سحرگاهي ذهنم را دست كم  به كه مسائلي همين خاطر به شايد
و نميكنم يادداشت دارند، سيالن ذهنم در كه مييابم در خواب از شدن بيدار از بعد كه را نكاتي و ميگيرم
و در حاليكه خواب از شدن بيدان از بعد امروز خاطر، همين به ميروند. خاطرم از بعد كمي كه ميشوم متوجه
مي ساختم، دريافتم كه هم در را جهانم خيال، عالم در و ميدادم گوش ذهنم صداهاي به و بودم كشيده دراز
و هم در مورد سومين نشست كارگاه دانشجويان كه قرار مهندسان اسالمي انجمن شوراي در فردا نطق مورد
آن ها را و است روشن ذهنم در جالبي و مهم بسيار نكات شود برگزار دفتر در نيم و هفت ساعت امروز است
آن ها را تحت همان عنوان «كشف هاي صبحگاهي» يادداشت كنم تا و بدانم را قدرشان بايد كه ميكنم شهود
آن ها را يادداشت كردم. و پريدم پائين كنفرانس) ميز همين (يا تخت از بالفاصله شود. تشويق كار اين به ذهنم
مي پردازد تا بتوانم بقيه كارهاي روي زمين مانده را نيز به جايي برسانم. مسائل همين به فقط امروز روزنوشت

ديشب، ذهنم خواب طول در ميكنم احساس بلكه است، نداده رخ «كشفي» هيچ كه كنم تأكيد بايد اول البته،
به كار ادامه داده و ساختار و محتواي هر دو سخنراني كامل تر و جامع تر شده است.

نطق در شوراي انجمن اسالمي مهندسان
قبًال به ذهنم رسيده بود تصميم گرفته بودم كه در سخنراني خود در شوراي انجمن اسالمي  كه همانطور
و به اين دليل كه اين انجمن يكي از باقيات الصالحات زنده ياد مهندس بازرگان است، نطق خودم مهندسان
و نه دادني، است گرفتني نه آزادي است: گفته كه آنجا يك، كنم: شروع بازرگان مهندس نظر دو توضيح با را
آموختني است (البته، همين االن دچار ترديد شدم كه آيا اين اظهار نظر اصالتًا به مهندس بازرگان تعلق دارد
مي كند كه ما ملت  اعالم صراحت با ايرانيان روحيات از تحليل در كه آنجا دو، است؟) كرده نقل كسي از كه
و به اين نتيجه رسيدم كردم فكر موضوع اين به خيلي اخير روزهاي زدنهاي قدم در و بعدها، هستيم. پفيوزي
راه آهن مسير راهبردي يك جنبش معنوي را ريل يك لنگه دو عنوان به ميتواند موضوع دو همين اصًال كه

روشن كند: آزادي از پفيوزي!

و نهضت  بازرگان مهندس امروزي هوادارن آيا كه بود اين داشتم خواب هنگام ديشب كه دغدغههايي از يكي
ميكنند؟اصًال مايل هستند اين جمله وي را نقل كنند؟ فكر چگونه بازرگان مهندس جمله اين مورد در آزادي
اصٌال به اين ندانست صالح اگر و كنم خواهي نظر مورد اين در بازرگان مهندس داماد از كه است الزم آيا و
موضوع نپردازم؟ بعد از تأمل در اين زمينه به اين نتيجه رسيدم كه اگر مهندس بازرگان با انتشار اين نظر خود
مي توانست هنگام  بود، شده خارج دهانش از عصبانيت حالت در و سخنراني يك ضمن احيانًا و بود، مخالف
چاپ كتابي كه اين قول او در آن نقل شده است، آن را حذف كند. در نتيجه وقتي خود مهندس بازرگان در
است، ديگر دليلي ندارد حتي اگر بازماندگان او نيز با نقل اين  داده را كتاب آن نشر اجازه خود حيات زمان

قول مخالف باشند،  به حرف آنان گوش كرد.
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و از اين همه جسارت  كنم نقل حقيقت يك عنوان به را قول اين خودم نطق در دارم تصميم من مهمتر، اين از
و معتقدم دارم باور ملتمان پفيوزي به عميقًا چون كنم. ستايش جمله اين نكردن ويرايش در بازرگان مهندس
و از اين بابت شرمنده نباشيم، هرگز براي نجات نكنيم اذعان خودمان ملي شخصيت زشت جنبه اين به تا

خود از پفيوزي هيچ اقدامي نخواهيم كرد.

مي كردم ساختار نطقم شكل نهايي خود را يافته است. اما ذهنم در  فكر كه بود ناقص جمعبندهاي همين با
و در واقع ساختار بود داده ادامه ملت پفيوزي مبقيه و موجبه عوامل بهتر درك براي كاو و كند به ديشب طول

نطق را تكميل كرده بود.

و  ملت تسليمطلبي روحيه از جنبه اين مورد در بحث هنگام بازرگان مهندس زندهياد دارم خاطر به كه آنجا تا
مي گويد وقتي نتيجه در است. كرده استفاده پفيوزي اصطالح از مهاجمي و زورگو هر مورد در كردن تمكين
و ارزش هاي خود تا پاي عقايد از دفاع براي كه است اين منظورش زياد احتمال به هستيم، پفيوزي ملت ما

مرگ مبارزه نمي كنيم و نكرده ايم و رمز بقاي ملت ما هم همين بوده است.

مي توانيم  باشد خوانا هم كادرها جنبش با كه كنيم ارايه پفيوزي اصطالح از مناسبتري روايت بخواهيم اگر اما
بگوييم پفيوزي صفت فرد يا ملتي است كه به جاي رفتار در چارچوب قانون مبتني بر حق به روابط مبتني بر

قدرت تمكين كند. پادوي قدرت شود. 

و  بزنم كربال صحراي به بايد كه است مرحله اين از بعد رسيدهام. خوبي بسيار جاي به ميرسد نظر به خوب،
و بعد مفهوم «مخالفت خلدون ابن «عصبيت» بحث اينجا از كنم. تحليل را ملي پفيوزي مبقيهي و موجبه علت
و از آنجا به قانون تجارت بپردازم ايران در ناقص مدرنيته انتقال علت به ميتوانيم بعد ميشود. مطرح متوان»
و چه بسا ساير ملت ها قانون پارلمان را بد درك ما ملت چرا كه دهم نشان و بزنم گريز پارلمان قانون به بعد و
كردند و بعد به كتاب دستورنامه رابرت و انتقال آن در خاورميانه بپردازم و سرانجام به ايران امروز برگردم.

پاورپوينت براي سخنراني خودم درست كنم فهرست مطالب آن چنين  باشد يك  اگر قرار  اين ترتيب،  به 
خواهد شد: 

۱. آزادي آموختني است
۲. ما ملت پفيوزي هستيم

و چارچوب  متوازن، مخالفت تئوري عصبيت، تئوري و خلدون ابن پفيوزي: توضيح در نظريههايي .۳
مفهومي درك بحران

۴. علت ناشناخته ماندن قانون پارلمان
۵. نقش آمريكايي ها

۶. قواعد بازي دموكراسي: دستورنامه رابرت. 

كارگاه امشب
يكي ديگر از محورهايي كه ذهنم در طول ديشب به آن پرداخت بود، مسائلي است كه قرار است امشب در 
سومين اجالس كادر دانشجويان مطرح كنم. تصميم گرفته ام بحثم را از پيامدهاي تأخير در شروع كارگاه ها 
و  كنم بررسي جانبه همه و كامل طور به نيز را قضيه اين كه بود رسيده ذهنم به ايده اين امروز اما بدهم. ادامه
و سوژه را شهيد نكنم. به همين خاطر تصميم گرفتم، موضوع دروغ گويي نزنم نوك آن به قائد آقاي قول به
و البته نگذارم كه كالس بدهم ادامه قواعد اين جايگاه و انتزاعي قواعد چارچوب در رفتار در ملت ناتواني و
مجمع، افتضاح تشكيل از قبل افراد طوالني انتظار سازي، نصاب به اشاره بشود. تكگويي كالس يك فقط
مي تواند كه است مسائلي همه غيره و سازي، نصاب او غياب در و دولت، بازرس حضور تجارت، قانون در

براي جوانان جالب باشد. اين ها را امشب مطرح خواهم كرد.
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چهارشنبه ۱ مرداد ۱۹۳

ريزش در كادر دانشجويان
سه شنبه قبل  نشست در شد. خواهد بيشتر هم قبلي نشست از دانشجويان تعداد كه بود اين بر تصور ديروز
۲۴ نفر شركت كردند. به همين خاطر، قرار شده بود كه صبح ديروز آقاي خندان تعدادي صندلي چوبي به
صورت امانت به دفتر بدهد تا جا كم نياوريم. حوالي ساعت ده زنگ زد تا اطالع دهد كه به جاي امانت دادن
صندلي ها مايل است همان تعداد صندلي درهم رونده از حسن آباد خريداري كند. ظاهرًا بعد از گفتگو هاي 
خانوادگي به اين نتيجه رسيده بودند كه صندلي ها براي مهماني هاي احتمالي الزم خواهد بود. من با خريد 
فعًال از خر شيطان پياده شود  كه كنم قانع را خندان آقاي توانستم سختي به و مخالفم فعلي شرايط در صندلي
و خريد صندلي را به بعد واگذارد. براي او توضيح دادم كه شركت آريان كيان كه ظاهرًا تعطيل شده است
و در آن صورت تعداد زيادي صندلي روي دست آقاي دهد مكان تغيير كوچك ساختمان يك به است قرار
آن ها را به ما بدهد. به عالوه، هنوز براي خرج كردن پول از تعدادي كه داده قول و ماند خواهد شهرياري
براي خريد صندلي خيلي زود است. سرانجام قرار شد بعد از ظهر حوالي ساعت ۷ به دفتر بيايد تا در تدارك
۳۰ دانشجو كه انتظار  مثًال جاي به اما كرد، هم كمك و آمد موقع به كند. كمك من به دانشجويان از ميزباني
و دست دركاران انجمن اسالمي داشتند افطار ضيافت نصير خواجه دانشجويان آمدند. نفر ۸ داشتيم حدود
و اقتصاد  زنجان، دانشجويان چي؟ بقيه خوب. بودند. رفته آنجا به هم اميركبير دانشجويان بود. ميزبان مشغول
آغاز هر ترم افتادم. در  انقالب  از  قبل  ياد كالس هاي زبان روسي  نداشت.  و غيره؟ جواب روشني وجود 
۱۰ به مي كردند اما فقط بعد از يكي دو ماه تعداد كل دانشجويان نام ثبت نفر ۴۰ تا ۳۰ تحصيلي، سه كالس
مي شدند. اين مسائل براي نسل جوان طبيعي است. به خصوص  جا كالس يك در همه كه ميرسيد نفر ۱۵ تا
و هم شوراي احيا در  است، تابستانه تعطيالت هم و است گرم واقعًا هم است، رمضان ماه هم روزها اين كه
و بايد به است جديد دانشجويان ميان در ما كار هم و است سياسي شناسي جريان سيمنار برگزاري تدارك

مرور مشتري هاي خودش را بيابد.

ريگ داغ
- تنها  رئيسيان آقاي و دوستان كادر از خندان آقاي كردم. دستور به دعوت دقيقه ۱۵ و ۷ ساعت كارگاه را
- از كارگاه وكيالن در جلسه حضور داشتند. بحث را با تشريح  كروات و سفيد پيراهن و شلوار و كت با فرد
داغ» شروع كردم. اين استعاره به سنت سرخ پوستان اشاره داد كه ماجراي آن را در مراسم «ريگْ استعاره
مي دارند. هر كس بر اجاق كنار از را داغي سنگ مذاكره هنگام پوستان سرخ شنيدم: - ماه تير ۱۱- گفتگو روز
كه سنگ را در دست داشته باشد حق دارد صحبت كند. چون سنگ داغ است بايد براي پرهيز از سوختن
و تا وقتي  كند بيان را نظرش سريع و كوتاه خيلي بايد نتيجه در بدهد. ديگري به سريعتر چه هر را آن دستش
مي گفتند «سنگ سخن». من، هم نام سنگ اين به گفتگو كانون در برند. حرف نبايد نباشد دستش در سنگ
و هم رويه دست به دست شدن آن را كمي تغيير دادم: هر كس سنگ را زودتر بردارد «صحن» مال سنگ اين
و هرگاه سنگ را كنار اجاق انداخت «صحن» را واگذار كرده است. اين رويه، به قواعد قانون پارلمان اوست
و سنگ بودن داغ ميماند. باقي داغ همچنان مياندازند، اجاق كنار را سنگ وقتي عالوه، به است. نزديكتر
و سرجاي كنند صحبت تند و سريع ميكنند فراموش كه است كساني تنبيه و تنبه نوع از حاكي دست، سوختن
مي اندازد با «نقرهداغ» ياد را مخاطب كه - داغ» «ريگْ استعاره كردم احساس مقدمات، اين با بنشينند. خود

هدف هاي ما بيشتر خوانايي دارد.

و بعد از اشاره به اين واقعيت كه تقريبًا هيچ يك از مجامع تصميم گري  داغ» «ريگْ استعاره توضيح از بعد
در كشور ما رأس ساعت مقرر دعوت به دستور نمي شود، از صحن تقاضا كردم بدون توجه به علت بروز
بي نظمي، به اين مسأله فكر كنند كه عدم دعوت به دستور مجامع تصميم گيري رأس ساعت مقرر چه  اين
و با توجه به كوتاه بسيار جمله يك در را خودشان تفكرات نتيجه و دارد آن اعضاي و گروه براي پيامدهايي
و خودم در سالن كنند فكر موضوع اين به تا دادم باش راحت درجا دقيقه يك بعد كنند. بيان داع ريگْ استعاره
و بچه كردم دستور به دعوت را جلسه كوب، چكش دقيقه يك رأس بگذرد. دقيقه يك تا شدم كاري مشغول
و افكار خودشان در جمالت بسيار كوتاه بيان كردند. شدند بلند سريع و يكي يكي داغ ريگْ الگوي طبق
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و از خانم پرستو ميرانوند خواستم فهرست را از روي تخته سفيد روي  كردم اضافه پايان در را نظراتم هم من
كاغذ بنويسند و به من بدهد. آن فهرست را عينًا  نقل مي كنم:

تأثيرات منفي جلساتي كه با تأخير آغاز مي شود: 
۱. جدي گرفته نشدن تصميمات

۲. ضايع شدن حقوق افراد
۳. كم اهميت شدن جلسات

۴. رسميت نيافتن جلسات
۵. سست شدن جديد افراد براي هدف جمع

۶. از بين رفتن احترام متقابل
۷. افت كيفيت جلسات
۸. بي ارزش شدن وقت

۹. رايج شدن دروغگويي دسته جمعي
۱۰. عدم اعتراض افراد به دروغ گويي دسته جمعي

۱۱. عدم وفاي به عهد

همانطور كه گفتم سه بند آخر را من اضافه كردم. بعد از كمي مكث پرسيدم: حتي يكي از اين اثرات منفي
خوب،  پرسيدم: بعد شود. دستور به دعوت مقرر ساعت رأس مان مجامع كنيم كوشش ما تا ميكند كفايت
كردم: مديريتي تقسيم دسته دو به را عوامل نميشود؟ دستور به دعوت مقرر ساعت رأس جوامع چرا حاال
و مسائلي از اين قبيل، ندهند، برگزاري اجازه باشد، قفل سالن در نباشد، آماده جلسه جاي اينكه حقوقي. و
گرچه مهم اند، اما از قلمرو دانش حقوق پارلماني كه موضوع بحث ماست خارج است. اما موانع حقوقي عدم
دعوت به دستور جلسه چيست؟ از اينجا بود كه قواعد ناظر بر شرايط دعوت به دستور در غياب رئيس، غياب 
و از جمله  پرداختيم هم حواشي به رسيديم، نضاب موضوع به وقتي گذاشتم. بحث به را نصاب غياب و دبير،
و بعد به قواعد پارلماني كردم تحليل را آن در نصاب با مرتبط جنبههاي و تجارت قانون در نصاب شرايط به
و از آنجا به اين سنت ايراني ها گريز زدم كه كردم تشريح را مجمع به جلب حكم و برگشتم نصاب به مربوط

به راحتي آب خوردن نصاب سازي مي كنند و متوجه نيستند كه اين كار عين استبداد است.

گريز به استبداد
و در تحليل علل را به تشريح جوامع روستايي پرداختم كه در  پرداختم ايران در استبداد به كه بود اينجا از
آن ها وجود ندارد. بعد به وضيعت در هم استبداد حتي معناست بي دموكراسي و آزادي معناي به چيزي آنها
و نشان دادم پرداختم تهران شهر در خانمان به مورچه ميليون ۱۴ و حضور روستان خوردن شخم و مدرنيت
و حداد رياست تجربه اينجا در بگيرد. فرا را عادالنه قوانين خلق فني دانش نميتوانسته ملت اين چطور كه
اختطار دستور دكتر توكلي را با رياست الريجاني مقايسه كردم كه چطور وقتي نسبت به حكم رئيس اخطار
مي شود تصميم نهايي در مورد حكم خودش را به مجمع واگذاشت. از اينجا نتيجه گرفتم كه اگر  داده دستور
شرايط اجتماعي ما هم براي برگزاري مجامع تصميم گيري فراهم بود چه بسا كه قانون پارلمان را ما خلق

مي كرديم. 

اهالي هر اين واقعيت اشاره كردم كه چطور  به  براي تشريح وضعيت دهاتيان در تهران  به خاطر دارم كه 
فاحشه  را  زنان شهري  دايي خودم  و چطور  ميكند تلقي خودش دشمن را ديگر روستاي اهالي روستان
مي كرد به نگاه حوض به خودش زن اگر اما بود واحد اتوبوس مسافران پاي الي دستش هميشه و ميدانست

اين اتهام كه به ماهي نر داخل حوض نگاه كردي چشمش را از كاسه در مي آورد.

به نظرم اين بحث ها براي بچه جالب بود. شاهدش اينكه با پيشنهاد من در مورد اينكه به خاطر تعطيالت عيد 
و همه به اين پيشنهاد اصالح رأي دادند  نكردند موافقت بياندازيم آينده هفته سهشنبه به را بعدي نشست فطر
۳۰ دقيقه جلسه برگزار شود. من هم تصميم گرفتم، صورت مذاكرات اين نشست را و ۶ ساعت كه يكشنبه



۱۰۷

و از همه بخواهم به ديگران هم توصيه كنند كه صندوق ايميل خود را چك كنند.  كنم ايميل اعضا تمام براي

نكته مهم:  شوراي احياء
در جريان همين كارگاه بود كه بچه ها به من گفتند كه بچه هاي شوراي احيا تصميم هاي خودشان را در وايپاس 
و برايشان توضيح دادم كه آئين نامه برگزاري  شدم خوشحال خيلي ميگيرند. نوشتم) غلط را كلمه اين (شايد
و يكي از فصل هاي ويرايش يازده كتاب دستورنامه رابرت است. من دانشجويان شده تدوين مجازي مجامع
و ما هم در آينده بگيرند ياد را قواعد اين است الزم نيز مجازي مجامع از استفاده براي كه كردم تشويق را

نزديك با اين ابزارهاي جلسه خواهيم گذاشت.

واكنش معلمان
و غرق خواب بودم كه تلفن زنگ زد. فرامرز  بودم رفته حمام من بود. هم معلمان مديره هيأت نشست ديروز
و حماس بشنود. پاي تلفن بودم كه صداي زنگ در اسرائيل جنگ از را من تحليل ميخواست كه بود مرادي
را شنيدم. با حوله حمام دويدم. خانم اربابي بود. وقتي براي عوض كردن لباس به آشپزخانه رفتم آقاي مرد
و من  زدهاند در زدم حدس بودند. نشسته دنج كنج در نيمكت يك روي هم كنار كه ديدم را آزادگان آقاي و
هم متوجه نشده ام. احتمال دادم كه آقاي آزادگان باز نكردن در را به حساب آغاز واكنش هاي تهاجمي من
نشستهايد؟ جواب داد چون كسي در  پارك در چرا گفتم: آنان به زد. زنگ تلفن مدتي از بعد باشد. گذاشته
و خانم اربابي هم هست. بعد كه آمدند جريان را براي آقاي آزادگان توضيح هستم من گفتم: او به نيست. دفتر

دادم تا فكر نكند باز نكردن در عمدي بوده براي نشان دادن نارضايتي من از حضور معلمان.

شدند، آقاي هاشمي وارد آشپزخانه شد. من مشغول  دفتر وارد معلمان از ديگر يكي و هاشمي آقاي وقتي
شست ظرف بودم صورتم را بوسيد. من هم صورت او را بوسيدم. مرد شريفي است. اما از او همچنان دلخور

و انتقاد دارم. 

و يكي دو سؤال پارلماني مطرح كرد. در  آمد بيرون كالس از مرد آقاي رابرت دستورنامه كالس جريان در
مي كنم احساس گفتم: و كردم گله هاشمي آقاي و او روش از و او از سؤالها اين به دادن پاسخ جريان
و آقاي هاشمي تعدادي از كارورزان شما بعد بدهم. ياد نقاشي عالقمند به آن در كه انداختهام راه كارگاهي
و در كارگاه خودم به آنان نقاشي ياد بدهيد با اين استدالل كه من نقاشي بلد نيستم ياد كنيد جمع را كارگاه
بدهم. بعد از كمي مكث به او گفتم: فكر نمي كنم هيچ معلمي اين روش شما را تأييد كند. بد جوري جار
و گفتم كه من با صراحت از شما  كردم تكذيب تأكيد با نيامديد. شما خود كه كند توجيه كرد سعي خورد.
گفتم : تقاضاهاي مكرر من را با خواستم سفره اتان را جدا نكنيد. گفت : ما سفره امان را جدا نكرديم. با تأكيد

اين استدالل كه اگر تو توي اين حوض بپري جا براي كسي باقي نمي ماند رد كرديد. بحث انحالل كارگاه را 
و من به خود شما  داشت تمريني و آموزشي جنبه كه بود پارلماني پيشنهاد يك انحالل اين گفتم: كرد. مطرح
گفتم كه تصويب آن به دو سوم آراي مأخوذه نياز داشت. خالصه اينكه ضمن بيان احساستم، هرنوع استدالل
- بعد از آنكه يك نفر زنگ زد يا يك نفر از سالن بيرون آمد بحث را نصفه نيمه  هم مرد آقاي و كردم رد را او
و بقيه به صورت جدي تر مطرح شود. مرد و او بين بحث اين كه ميزنم حدس من رفت. كالس به و گذاشت

از فرق به سازمان
- چه بسا مانند بقيه سازمان هاي  معلمان سازمان كه ميدانم درست را خود جمعبندي هنوز من حال، هر به
و بنيان گذاران آن به يك سكت اعضا خواست رغم به - نشدهاند ايجاد پارلمان قانون چارچوب در كه ايراني،
و به يك سازمان دموكراتيك خارج حالت اين از انجمن اين كه است اين من تالش است. شده بدل فرقه و

تبديل شود.

كشف مهم ديگر
شدم دريافتم كه طبق معمول ذهنم در تمام طول شب به همان مسائلي كه  بلند خواب از وقتي صبح امروز
مي كرده است. يكي از مسائل اين بود كه به عنوان تمرين، چه مسائلي را در كادر فكر بود خوابيده رويشان
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مي كند  تلف زياد را بچه وقت عضويت، شرايط مورد در بحث كردم احساس بگذاريم؟ بحث به دانشجويان
مي شود با چند جمله توضيح داد. به عنوان يك پركتيس را عضويت بر ناظر قاعده تدوين آموزش مطالب و
و بعد آئين شرف دانشجويي را تدوين كنيم. ايده شرف منشور كه بود رسيده نتيجه اين به ذهنم جايگزين،

بسيار خوبي است. بايد روي آن كار كنم.

باز هم يك كشف مهم ديگر
وقتي آقاي دكتر بني اسدي در جريان گزارش فعاليت هاي ترويجي خود اعالم كرد كه چهارشنبه هاي اول هر 
مي شود، ناگهان دچار تأسف  شروع مهندسان اسالمي انجمن اسالمي شوراي جلسه دقيقه ۳۰ و ۶ ساعت ماه
و همين روز يكي شده است. اما وقتي  ساعت همين در دوستان كادر نشست آغاز با آغاز اين چرا كه شدم
تصميم گرفت كه به دليل اهميتش، حضور در جلسه شوراي انجمن اسالمي را عقب نياندازم، به اين نتيجه
اتفاقًا عدم حضور من در بعضي از جلسات كارگاه هايي مثل كارگاه آقاي خندان براي اين كارگاه ها  كه رسيدم
و اين تجربه را براي من هم باز گو نمايند. در نتيجه به نظرم كنند تجربه را بودن بيمن كه باشد مفيد هم
مي توانم از آن مدد بگيرم. نيز ديگر كارگاههاي در كه بود مهم كشف يك - خودش نوع در - يك هم همين

گزارش شوراي انجمن اسالمي مهندسان
۳۰ دقيقه بايد در شوراي انجمن اسالمي مهندسان باشم. به آنچه كه بايد  و ۶ ساعت همانطور كه گفتم امروز

بگويم فكر كردم. تا ساعت حدود ۶ هم وقت دارم. گزارش اين نشست را بعدًا ثبت خواهم كرد. 
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پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳

معرفي دستورنامه رابرت به شوراي انجمن اسالمي مهندسان
و در عين حال از پنجره سالن  بودم خندان آقاي با گفتگو مشغول ظهر از بعد ۶ ساعت به ديروز يك ربع مانده
مي كردم كه متوجه شدم دكتر بني اسدي پشت فرمايان يك ماشين پرايد پارك شده  تماشا را خيابان كار دفتر
پارچه اي پر از اسناد معرفي دستورنامه مي دهد. برايش دست تكان دادم. كيف تكان دست برايم خيابان كنار
و از سالن بيرون زدم. تقريبًا از همان وقتي كه كنار دكتر بني اسدي نشستم تا وقتي كه در برداشتم را رابرت
يكي از خيابان ها فرعي منتهي به خيابان ميرداماد از ماشين پياده شدم، در پاسخ به سؤال هاي دكتر بني اسدي
در مورد گذشته خودم توضيح دادم. خيلي مشتاق بود كه بيشتر من را بشناسد تا بهتر من را به حاضران معرفي 
كند. من هم در اين فاصله كوشيدم آن بخش از خاطراتم را براي دكتر تعريف كنم كه نشان بدهد آشنايي 
و نيازهاي  اجتماعي شرايط واقع در و است بوده اجتماعي و تاريخي امر يك چه تا رابرت دستورنامه با من
و نه تمايل فردي من. به همين خاطر من بيشتر است بوده حركت اين براي اصلي محرك جامعه در موجود
و گفتم كه فعاليت هاي من با فعاليت روزنامه نگاران در رسانه كردم تأكيد خودم مطبوعاتي فعاليتهاي روي
نتيجه و در  ميكردم منتشر تخصصي نشريه انجمنها براي خاص طور به من داشت. اساسي تفاوتهاي
دنبال توليد مطالبي بودم كه به نياز هاي مبرم مخاطبان خاص اين نشريات كه اعضاي انجمن ها بودند پاسخ
و برنامه  پروفشن و اتيكز كد مثل مفاهيمي سوي به را من كه بود انجمنها همين بالفعل و بالقوه نياز و بدهد،
و در مرحله آخر، دستورنامه رابرت سوق داد. البته، براي دكتر بني اسدي رابطه من با فرج سركوهي استراتژيك
و از اين قبيل مسائل هم مهم بود كه برايش توضيح دادم. اما وقتي نوبت صبحت به من رسيد، شايگان احمد و
- كه گويا قرار بود را سخنران معرفي مسؤليت داشت، عهده بر را جلسه رياست كه بازرگان ابوالفضل آقاي
- بر عهده من انداخت. در نتيجه، من هم مجبور شدم سخنراني خودم را با باشد بنياسدي دكتر عهده به
جدا شدم. بودم كرده طراحي خودم سخنراني براي كه ساختاري از و كنم شروع خودم مطبوعاتي فعاليتهاي

تغيير ساختار نطق
مي كردم تصميم گرفته بودم كه سخنراني خودم را حول دو محور آغاز  فكر سخنراني اين به كه قبل روزهاي
و عميق ترين تأثير را مهمترين كه بود بازرگان مهندس مهم آموزه دو محور دو اين برسانم. نتيجه به و كنم
و دوم است. آموختني بلكه گرفتني، نه و است دادني نه آزادي اينكه، يكي بودند. گذاشته من شخصيت بر
و همين واقعيت گريزناپذير فائقه، قدرتهاي به تمكين جز نبوده چيزي واقع در ما ملي بقاي راز اينكه
مهم ترين خصوصيت روحي ملت ما را شكل داده است. مهندس بازرگان اين خصوصيت را «پفيوزي» تاريخ
و اين مطلب را در كتاب سازگاري ايراني بيان كرده بود. در دوران نوجواني اين كتاب را بود داده تشخيص
و قبل از آنكه دكتر بني اسدي به دفتر برسد بخش قابل توجهي از اين چهارشنبه روز عصر و بودم خوانده

۴۰ سال دوباره مرور كردم و دريافت نكات عميقي در اين كتاب مطرح شده است. كتاب را بعد از حدود

تصميم گرفته بودم به صرف معرفي دستورنامه رابرت اكتفا نكنم بلكه در طول سخنراني در پي اثبات اين ادعا 
مي توانند مثل دو ريك خط راه آهن مسير  كه هستند مهم آنقدر بازرگان مهندس آموزه دو اين اوًال كه باشم
حركت يك جنبش عميق اصالح طلبانه را تعريف كنند، به عالوه، دستورنامه رابرت هم به معناي آموزش
و تبيين اين تز مطالب بسيار زيادي در ذهنم  استدالل براي پفيوزي. از رفت برون معناي به هم و است آزادي
و مشغول نشسته سخنراني محل كرسي باالي باقي، الدين عماد ديدم شدم سالن وارد وقتي اما، بودم. پخته
مي رسند. همانجا كوفته و خسته نظر به نيز حاضران تمام و است بار كسالت بسيار هم او نطق و است نطق
و با زبان روزه يك نطق رمضان ماه عصر كه جماعتي براي شده پيشبيني ساختار شايد كردم احساس كه بود

يك ساعته و كسالت بار را تحمل كرده اند، مناسب نباشد.

و رفتن به انتهاي  ميرداماد خيابان جنوب در ساختمان يك چهارم طبقه در بزرگ نسبتًا سالن به ورود محض به
سمت راست سالن آقاي مهندس معين فر را ديدم كه با پيراهن سفيد بسيار تميز روي صندلي در آخرين رديف
و دارد به نطق آقاي باقي  گذاشته مشتهايش روي را چانهاش و گرفته خود مشت دو در را عصا ته و نشسته
و تصويري هم كه از او در ذهن داشتم بودم نديده نزديك از لحظه آن تا را معينفر مهندس ميدهد. گوش
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و در دولت موقت مهندس بازرگان  اسالمي انقالب از بعد نفت وزير عنوان به كه ميشد زماني به مربوط
خدمت مي كرد، يعني سي و پنج سال پيش.

و احوالپرسي با چند صندلي فاصله كنار او نشستم. اما گرما طاقت فرسا بود. در نتيجه برخاستم  سالم از بعد
و به وسط سالن رفتم تا زير يكي از پنكه هاي سقفي بشينم. در آنجا بود كه مهندس سپهر محمدي را ديدم
هم انديشي عرف پارلماني كارگاه در هم جلسهاي چند و هست هم مهندسان اسالمي انجمن دبير گويا كه
شركت كرد اما به خاطر گرفتار شدن در يك پروژه جديد ديگر قادر به حضور نبود. با او هم احوالپرسي
و مخاطبان نيز تعدادي از اعضاي  است باقي آقاي سخنراني ختم از بعد من نطق نوبت كه شد معلوم و كردم
و دور چند سخنراني كرسي جلوي محوطهي در و بود خواهند نفر ۱۵ تا ۱۰ شوراي انجمن هستند كه حدود

ميزي كه به شكل يك مربع بزرگ دور هم چيده شده بود جمع خواهند شد. در آنجا بود كه احساس كردم 
در اين صورت ساختار نطقم براي يك جمع كوچك صميمي كه همه از دوستان نزديك مهندس بازرگان 

خواهند بود مناسب نيست. 

و كسالت بار عماد باقي را تحمل كنم. ظاهرًا در مورد  دراماتيك غير سخنراني ساعتي نيم حدود بودم مجبور
و سعي داشت نشان دهد كه مجازات اعدام حتي از نظر تأثيرش در پيشگيري بود كرده بحث مجازات انواع
كم تر است. به نظرم محور صحبتش نفي مجازات اعدام بود. اما مجازاتها ساير با مقايسه در جرم تكرار از
و حكم نص اعدام مجازات كه دهد نشان قرآن از متني خواندن با تا داشت اصرار سمج حاضران از يكي
و قضائي آن را زير سؤال برد. نكته جالب در اين مديريتي تفسيرهاي اين با نميشود و است قرآني صريح
صحنه آنجا بود كه گرداننده جلسه كه مجبور شده بود ميكروفون را در اختيار آن مستمع سمج بگذارد، هر از
داشت: اول اينكه، ببين  روشن معناي دو كه ميانداخت بود نشسته من كنار كه سپهري مهندس به نگاهي گاه
مي شود، اين مرد سمج دست از سرم برنمي دارد. معناي ديگرش اين طور اين كه نيست من دست مهندس،
و دستور مهندس سپهر محمدي با خبر نظر از نگاهها كردن بدل و رد همين طريق از بلكه ميخواست كه بود
و طبق دستور او عمل كند. همين واكنش كافي بود كه من دريابم شخصيت مهندس محمدي به رغم آنكه شود
و باهوش آنقدر نظرم به جوان اين البته، دارد. نفوذ شورا اين در اندازه چه تا شوراست، اين عضو جوانترين

مقتدر هست كه در همان جلسه اول فهميدم با فردي از اين نظر غيرعادي مواجه هستم.

آغاز سخنراني
وقتي آقاي باقي سرانجام از شر آن مستمع سمج با اين قول كه در جلسه بعد سؤال او به بحث گذاشته خواهد 
و  برخاستند بودند نشسته سالن قسمت دو در مردانه و زنانه در كه حاضران آمد، پائين منبر از و رفت در شد،
و بعد از خداحافضي به فضاي مربع شكلي كردم احوالپرسي باقي آقاي با هم من كرند. ترك مرور به را سالن
و نزديك به تريبون سخنراني با ميزهاي عذا خوري ترتيب داده شده سالن جلوي قسمت در كه شدم نزديك
و چهره اي رنگ سبز چشمان كه نشستم جواني مرد كنار و كردم مكان نقل مربع بااليي ضلع به بعد بود.
و به نظرم منشي شورا بود. مهندس ابوالفضل بازرگان نيز به عنوان رئيس جلسه داشت بور موهاي و سفيد
و در همان اول كار از من خواست تا خودم را معرفي كنم. در حاليكه قرار بود دكر كرد شروع را خود صحبت
بني اسدي اين كار را انجام دهد. به دكتر بني اسدي نگاه كردم. با زبان اشاره گفت: مهم نيست خودتان خودتان
را معرفي كنيد. من هم شروع كردم: داود حسيني هستم كه سال ۱۳۳۲ در روستاي داود آباد متولد شدم. اما 
و تمام آنان نيز از  هستند مسن بسيار آنان اكثر ديدم و كردم ورزانداز را حاضران هم نگاه با اينكه محض به
شده نطق خودرا تعيين پيش از ساختار كلي طور به بايد كه رسيد نظرم به بازرگان، دكتر كابينه مهم مقامات

كنار بگذارم و فورًا ساختار ديگري براي سخنراني بسازم و همين كار را هم كردم.

و خاطرات  خاله عروسي به اشاره كه رسيدم نتيجه اين به كردم اعالم را خودم نام و تولد تاريخ آنكه محض به
احتماًال هيچ جذابيتي براي اين جمع ماجراها اين و زندان به رفتن و دستگيري نوجواني، و كودكي دوران
و محل توليد، با يك پرش حدود چهل ساله از تاريخ بيان از بعد درست خاطر، همين به باشد. داشته نبايد
تجربه هاي مطبوعاتي خود پرداختم. يعني تقريبًا همان مطالبي كه براي دكتر بني اسدي در به روي خاطرات
فاصله بين كريم خان تا ميرداماد تعريف كرده بودم: كوشيدم توضيح بدهم كه حتي شغل من به عنوان كسي كه 
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مي گرفته تا برايشان نشريه تخصصي منتشر كند، تا چه اندازه محصول تحوالت اجتماعي  دستمزد انجمنها از
ناشي از مدرنيته بوده است. بعد توضيح دادم كه چطور تالش هاي طبيعي من براي توليد مطالب خوب براي
و چطور شد كه پي بردم تحقق اين  شوم آشنا پروفشن بعد و اتيكز كد مثل مقوالتي با تا شد سبب مشتريانم
و همين نياز سبب شد تا سر از دستورنامه رابرت در نيست مقدور سازي انجمن فني دانش با آشنايي با جز دو
و چگونه چرا و چيست پارلمان قانون يا رابرت دستورنامه دهم نشان تا كوشيدم كه بود مرحله از بعد بياورم.
مي شدند قادر نبودن قواعد پيچيه آشنا انگلستان پارلمان با كه كساني چرا و شد پرداخته و ساخته انگلستان در
و كشف را قواعد همان امريكائيان تا شد سبب ضرورتهايي چه و كنند درك را نمايندگان رفتار بر ناظر
و مكتوب كنند. در اين قسمت از نطقم كوشيدم با اشاره به قانون تجارت بگويم كه چطور قانون نويسان تبيين
و قانون گذاري مفروض قانوننويسي بناي سنگ عنوان به را پارلمان قانون اروپا، در احتماًال و انگلستان در
و همين نيست و نبوده هم شده شناخه اصًال خاورميانه و سوم جهان كشورهاي براي حاليكه در ميگيرند
چه پيامدهايي منفي براي اين كشورها داشته است. بخش هاي آخر نظقم را نيز به ارايه چند نمونه از قواعد
پارلمان اختصاص دادم تا نشان بدهم كه چطور اين قواعد مثل قواعد حج كه از قبل از اسالم وجود داشته، به 
و مكتوب شد.  مدون آمريكاييها سوي از بعدًا رويهها اين قواعد و دستور و است شده ايجاد عرفي صورت
مي خواستم نطقم را با بيان دو آموزه مهندس بازرگان شروع كنم اما اين كار كه گفتم نطقم از بخش آخرين در

را نكردم. حاال در خاتمه نطقم به آن دو موضوع اشاره مي كنم.

آخرين جمالتم به اين نكات اختصاص داده شد كه هم براي آموختن آزادي به دستورنامه رابرت احتياج داريم 
و اسباب شرمندگي همه ماست، با  چسبيده ما ملي پيكرهي بر كثافت مثل كه پفيوزيسمي زدودن براي هم و

اين كتاب احتياج خواهيم داشت.

جمعبندي
و به عنوان  ميكرديم پيدا را آن صوتي فايل يا نوار نحوي به كاش و شد خوبي بسيار نطق ميكنم فكر خودم
مي داشتيم. هرچند در جريان نطقم چند نفري براي چند لحظه اي چرت زدند، اما نگاه كادرها جنبش اسناد
و به خصوص بعد روزه زبان با و مرداد، اول طوالني بسيار ظهر از بعد آن در و سال، و سن آن در افرادي براي
از تحمل يك نطق كم تحرك ديگر، چند لحظه چرت زدن برخي از مستمعين به معناي غيرجذاب بودن نطق
و هم مهندس سپهر محمدي تأكيد داشتند كه نطق خيلي خوبي شد. حوشحال  اسدي بني دكتر هم نبود. من

شدم كه آبروي اين دو بزرگوار را نبردم.

و پنج سال  سي تحرك پر مرد بود. ايستاده ساختمان خروجي در نزديك صباغيان مهندس آقاي رفتن موقع
و گردنش را گرفتم آغوش در را او بود. خميده قامت بود، بازرگان دولت كشور وزير نظرم به كه پيش

بوسيدم. بعد از سالن خارج شدم و دكتر بني اسدي تا دم آسانسور بدرقه ام كرد.

نتيجه
بعد از ختم سخنراني اين بحث مطرح شد كه در ادامه چه بايد كرد؟ همان مرد سبز چشم كه منشي جلسه به 
مي رسيد پيشنهاد داد در يك جلسه همگاني نيز اين مطالب را توضيح بدهم. گفتم: سخنراني اثري ندارد.  نظر
تالش هاي زياد بازي كردن با اين قواعد را در عمل بياموزيم. براي شورا با بايد نظر خودم را پرسيدند. گفتم

و ضمن اداره جلسه اين قواعد را به  كنم پيدا حضور آن علني جلسات در من كه است منطقي حل راه اين
و تمرين كنيم. تصميم گيري در مورد اين پيشنهاد به بعد موكول شد. حاال بايد صبر كنم تا ببينم معرفي مرور
مي كنم حتي به عنوان افراد با نفوذ فكر اما گرفت. خواهند تصميمي چه بعد ماههاي و ماه براي شورا اعضاي
مي توانند در معرفي اين قواعد به ديگران اثرات بسيار مثبتي داشته باشند. در مجموع حركت بسيار خوبي بود.

وقتي به دفتر برگشتم دريافتم كه نشست كادر دوستان خندان بايد دقايقي قبل خاتمه يافته باشد. با آقاي خندان
گرفته بودن كه جلسه را با فرض حصول  تصميم حال اين با اما بودند نرسيده نصاب به كردم. صحبت تلفني
نصاب به صورت رسمي اداره كنند تا تمريني انجام شده باشد. از اين تصميم آنان خوشحال شدم. جزئيات

اين نشست را بعدًا برايم تعريف خواهند كرد و من هم آن را ثبت مي كنم. 
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جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۳

دستاوردهاي كادر وكيالن
مي زنم اين شانس تاريخي نصيب من شده كه نخستين ايراني اي باشم  حدس نشود، گوزي گنده بر حمل اگر
و اگر اين ادعا درست باشد، در آن است. بوده انساني» «جامعه يك به انساني» «گله نخستين تبديل شاهد كه
كنند: نخستين ثبت ساختند ايران در را «نخستينها» ساير كه ايرانياني نام كنار نيز را من اسم شايد صورت
نوشت، نخستين ايراني كه مدرسه قصه يا گرفت، عكس كه ايراني نخستين ساخت، فالوده يا بستني كه ايراني
- به و از اين قبيل. البته كه اهميت اين «نخستين ها» يكسان نيست. در نتيجه، اگر ما با يك جهِش ساخت،
انساني» مواجه باشيم كه طي آن به يك «جامعه انساني» ارتقا يافته باشد، در آن «گله يك در ژنتيكي - اصطالح
صورت طي آينده اي نه چندان دور بايد شاهد اين باشيم كه به مرور تمام اين گله هاي انساني به جوامع انساني
و «جامعه كل» نيز براي نخستين بار به جامعه اي متمدن يا سيوياليزد، يعني جامعه اي خارج از  يابند جهش
سيطره قدرت حكومت استبدادي اما تحت اقتدار قانون، تبديل شود. من خودم كه در درستي اين ادعا ترديدي
و اميدوارم بعدها در موردم ننويسند كه با توهمي بزرگ ريق رحمت را سر كشيد! در روزنوشت امروز  ندارم

سعي مي كنم ضمن نقل دستاوردهاي هفدهمين اجالس كادر وكيالن، قضيه را از اين زاويه نيز بررسي كنم.

حل يك نگراني در مرحله اول
وقتي تدارك پذيرايي از اجالس وكيالن تمام شد سراغ دستورنامه رابرت رفتم تا قواعد ناظر بر رفتن به كميته 
و خارج شدن از اين كميته را مرور كنم. جلسه قبل، براي نخستين بار مجمع به كميته  غيررسمي بررسي
و چون نخستين تجربه بود در مورد برخي از جزئيات قواعد اين پراكتيس پارلمان رفت غيررسمي بررسي
و جزئيات را به خاطر كنم مرور را كتاب از بخش اين ميخواست دلم خاطر همين به و بودم ترديد دچار
و ربع بود كه صداي زنگ ساختمان بلند شد. خانم شيما قوشه بود، يكي از جدي ترين يازده ساعت اما بسپارم.
و حرف هايي از روي عصبيت زد كرد رفتار طوري گذشته هفته قوشه خانم همين اما كادرها. جنبش كادرهاي

كه نگران شدم و در طول هفته گذشته كلي به اين مسأله فكر كردم كه با او چطور رفتار كنم؟

و بلوچستاني هاي مقيم  سيستانيها انجمن اعضاي به پارلمان قانون معرفي براي گذشته هفته پنجشنبه صبح
و ساعت حدود بودم رفته شهرياري مهندس آقاي دفتر به نميدانم) هنوز را انجمن اين دقيق (اسم تهران
و سي دقيقه بود كه به دفتر برگشتم. وقتي وارد دفتر شدم نخستين چيزي كه خيلي آشفته ام كرد اين دوازده
و مشغول كارند، اما چهار پنج خانم چادري نشستهاند كنفرانس ميز دور وكيالن كادر اعضاي ديدم كه بود
و خانم نيكدل نيز قوشه خانم و نشستهاند سالن غربي و جنوبي ديوار كنار مبلهاي روي مرد دو با همراه
كامًال پشت آنان به اين مهمانان است. ذهنم فورًا به كار كه نشستهاند كنفرانس ميز پشت صندلي روي طوري
و براي ديدن كارگاه آموزش دستورنامه رابرت به دفتر هستند معلم كه گذاشت مهمانان جاي را خودش افتاد:
و خانم قوشه خانم رفتار از فورًا و كنند. اقدام جديد كارگاه يك راهاندازي به نسبت بعدًاخودشان تا آمدهاند
مي زنم اگر سال ها قبل بود، اين رفتار حدس كرد. اهانت احساس بودند نشسته خانمها به پشت كه نيكدل
و دست كم يك متلك يا يك زخم زبان آبدار ميشدم برافروخته كه ميكرد ناراحتم آنقدر نيكدل و قوشه خانم
و هم قدرت كنترل ناخودآگاهم شده كمتر حساسيتپذيريام دامنهي سو يك از حاًال، اما ميكردم. نثارشان
و بعد از احوالپرسي حسابي بابت گرماي نزد سر من از معقولي غير واكنش هيچ نتيجه در است. يافته افزايش
مي توانند در صحن بنشينند. مايلند اگر كه داشتم اصرار و كردم خواهي عذر آنان از جا بودن نامناسب و دفتر
مي توانند تمايل صورت در كه است كرده اصرار آنان به كافي اندازه به كه داد توضيح برايم ستوده بعدًاخانم
معموًال براي پوشاندن نيات زبانش از جماعت ايراني اما درست، نكردند. قبول خودشان اما بنشينند صحن در
مي كند. به همين خاطر احساس كردم حتي در اين صورت نيز بهتر بود كه خانم قوشه استفاده خودش دروني
مي كردند تا مهمانان نيز، با اينكه در انتهاي سالن منتقل كنفرانس ميز طرفين به را خود صندلي نيكدل خانم و

روي مبل نشسته اند خودشان را در مجمع تصور كنند.

آخر جلسه هفته گذشته بود كه دريافتم درك شهودي ام اشتباه نبوده است. ظاهرًا آقاي ابوالقاسمي كه رفتارش 
گويااين دو  است: شده نيكدل خان و قوشه خانم رنجش اسباب است، اوردر از آوت عمومًا و ناخواسته
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و رفتار آن مرد هم  كردهاند برخورد ابوالقاسم آقاي به كه بروند حيات به تنفس هنگام ميخواستهاند خانم
و درست نبوده است. چه بسا به همين خاطر پشت به ابوالقاسمي نشسته بودند تا ناراحتي خودشان ظريف
مي كرد نتوانست دلخوري خود را ترك را دفتر داشت قوشه خانم كه موقعي گذشته هفته دهند. نشان او به را
و از من خواست كه بهتر است كارگاه پنجشنبه ها به وكيالن اختصاص داشته كند پنهان ابوالقاسمي آقاي از
و است ناراحت خيلي قوشه خانم كردم حس بگذارند. كارگاه ديگري روز در معلمان) (يعني اينها و باشد
و حتي تصميم گرفتم در اين مورد ميكردم فكر موضوع اين به هفته طول در اما نبود. گفتگو ادامه براي جايي
يك بي فايده است. با چنين سوابقي حضور زود هنگام خانم قوشه ديدم كه كنم صحبت هم ستوده خانم با
و خانم توكل هم آمد. اما شد بلند زنگ صداي زمان همين در اما كنم. صحبت او با نفري دو كه بود فرصت

تصميم گرفتم - كمي سربسته تر - قضيه را براي خانم قوشته تشريح كنم.

تجربه انجمن جراحان مغز و اعصاب آمريكا
و روسري شاد آبي رنگ روي مبل هاي كنار ديوار مستقر شد، به اين دو  مشكي قباي با توكل خانم وقتي
گفتم مايلم تا شروع كارگاه يك تجربه با ارزش را براي شما كه قوشه خانم به خطاب و شدم نزديك خانم
مي خواهيد در آينده مجامع بزرگ برگزار كنيد نقل كنم. استقبال كردند. در ادامه برايشان توضيح دادم سال ها
و اعصاب مغز جراحان انجمن كه برخوردم زيبايي بسيار سند به ميكردم منتشر را جراح» «پيام مجله كه پيش
و از جمله تجربه انجمن ايجاد تجربههاي مورد در سند اين بود. كرده منتشر خودش سايت وب در آمريكا
برگزاري كنگره هاي پزشكي بود. مكث كردم تا اطالعات را جذب كنند. بعد خطاب به خانم قوشه گفتم:
يكي از اين تجربه ها اين بود كه به اعضاي هيأت مديره انجمن هشدار داده بود كه چون شما در طول سال با 
اصًال به هم عادت كرده باشيد. اما بايد  و باشيد شده اخت هم با كه است طبيعي بسيار ميگذاريد جلسه هم
و زير نشويد جمع هم دور عمومي مجامع در وقت هيچ كنگره برگزاري طول در كه باشيد مراقب آگاهانه
گوش هم پچ پچ نكيند. هرچند اين امري بسيار طبيعي است اما شما بايد به اين نكته توجه داشته باشيد كه
بي اعتمادي به خودشان بگذارند. در نتيجه تمام اعضاي هيأت  حساب به را شما رفتار اين اعضا ساير شايد
مديره بايد بكوشند تا آنجا كه ممكن است در جريان برگزاري كنگره كنار هم ننشيند، با هم پچ پچ نكنند.
و در كنار آنان غذا بخورند تا اين  آنان ميز روي بزنند. گپ انجمن اعضاي ساير با كه كنند سعي عمدًا و
مي دانند. برتر اعضا ساير از را خودشان مديره هيأت اعضاي كه نشود ايجاد همكاران در ناخوشايند احساس

و پيامدهاي آن را بيابد اطالعات اين پردازش فرصت مخاطبان ذهن تا كردم مكث كمي تجربه اين نقل از بعد
مي كرديم منتشر را درمان و دارو مجله وقتي دادم توضيح و پرداختم ايران در وضعيت تشريح به ادامه در و
انجمن ها در سالن مخصوص تمام  تقريبًا هيأت مديره  مي كردم.  شركت پزشكي كنگرههاي از بسياري در
و در همان سالن با مقامات حكومت مالقات ميخوردند غذا سالن همان در و ميگذاشتند جلسه وي.آي.پي
اصًال توجه نداشتند كه ساير اعضا در مورد اين رفتار هيأت مديره هاي منتخب خودشان چگونه و ميكردند
مي آيد كار سختي نبود، بدشان آنان رفتار اين از اعضا اينكه فهم ميزدم حدس من البته، ميكنند. قضاوت
و به نيازهاي برتري طلبانه خودشان پاسخ ميبردند لذت تبعيض اين از انگار هم مديره هيأت اعضاي اما
گفتم: اين نگراني مكث كمي از بعد است. جالب برايشان موضوع كه ميداد نشان خانم دو هر چهره ميدادند.
و صميمي شويد كه پذيرش هر دوست چنان هم به تعامل مدتي از بعد كارگاهها اين در هم شما كه دارم را
فرد جديد برايتان سخت شود. اما من اصرار دارم كه با دعوت از افراد جديد نگذارم كه روابط خيلي صميمي
جاي روابط تشريفاتي را بگيرد. چرا؟ چون اگر روابط غيرتشريفاتي در ميان شما حاكم شود به مرور رعايت 
و سازمان  خواهيد تبديل فرقه يك به يواش يواش بدانيد، خودتان آنكه بدون و ميشود اهميت كم قواعد
يك شما هرگز توسعه نخواهد يافت. خوب. اين نخستين دليل براي اينكه كارگاه روز پنجشنبه نبايد به عنوان
مي كنم خانم قوشه به ميزان بسيار زيادي  فكر بماند. باقي اعضا همين براي اختصاصي كارگاه يا وكيالن كارگاه

قانع شد. اما من سراغ دليل دومم رفتم.

تنوع در تاريخ و زمان 
در ادامه براي خانم قوشه توضيح دادم خودش شما شاهد بوديد كه تعدادي از همكاران شما قادر نبودند 
تعداد  بكنيم؟  بايد چه همكاران از عده اين براي شوند. حاضر كارگاه در ۱۲ ساعت پنجشنبه روز هاي 



۱۱۴

مي توانيم برگزار كنيم محدود خواهد بود. در نتيجه، بهتر است افراد عالقمند بتوانند از تمام  كه كارگاههايي
خاطر، حتي اگر ابتد يك كارگاه با حضور همين به شوند. حاضر كارگاه يك در اجتماعي بخشهاي و مشاغل
و مشاغل هم بتوانند در آن شركت كنند. اين دليل من حرف ساير افراد مرور به ميگيرد، شكل همكار عدهاي

هم قانع كننده بود و خانم قوشه آن را پذيرفت. اما من هنوز به نكته مهم اشاره نكرده بودم.

قضاوت در چارچوب قواعد
موضوع آخري كه به آن پرداختم اشاره غيرمستقيم به رفتارهاي خارج از كادر آقاي ابوالقاسمي بود. بدون 
و حتي يك انجمن از رفتار يكي ديگر از  كارگاه يك عضاي از يكي كنيم فرض گفتم: ببرم او از نامي آنكه
و هم او بزند اتهام او عليه هم و برود دادگاه به جانبه يك صورت به است صحيح آيا اما باشد. ناراحت اعضا
و توضيح دادم: به خصوص كردم مكث كمي برساند؟ مجازات به قهرآميز رفتار با را او هم و كند محكوم را
بي طرفانه به صورت دادگاه يك در نبايد آيا اما باشد، وارد شما اتهام كه كنيم فرض هستيد. وكيل شما كه
بي طرف در باره متهم هيأت يك يا قاضي يك و بيابد را خود از دفاع حق متهم فرد و شود بررسي منصفانه
كردم: قانون پارلمان با دقت جزيئات روند رسيدگي به اضافه بالفاصله بدهد. را جوابم نگذاشتم كند؟ قضاوت
رفتارها غيراخالقي اعضاي يك انجمن را تشريح كرده است. در نتيجه حتي اگر عضوي از عضو ديگر شكايت
و دادگاه يا مجمع يا هيأت ژوري قضاوت كند  بگيرد قرار رسيدگي مورد قواعد همين طبق بايد باشد داشته
مي تواند عضو متخلف را از انجمن اخراج نمايد. به همين دليل حتي اگر از عضوي هم رفتار نادرست سر و
و حكم منصفانه صادر شود. در نتيجه يك عضو حق بگيرد قرار بررسي مورد رابرت دستورنامه طبق بايد زد
و قانع كننده بود مستدل داليلم آنقدر نظرم به كند. قضاوت اعضا ساير رفتار مورد در فردي صورت به ندارد
و با طيب خاطر پذيرفت كرد قبول را من داليل ترديد بي كه دارد پيشرفتهاي ذهن آنقدر هم قوشه خانم و
كه از حضور اعضاي جديد در كارگاه استقبال كند. خوب. به خير گذشت. البته، هيچ يك از معلمان هم در

كارگاه ديروز شركت نكردند و معلوم نيست كه چه خواهند كرد. 

انتخاب رئيس
مي توانند به عنوان «بست پراكتيس» يا  بعدًا مطمئنم چون ميكنم، نقل جزئيات با را خاطرات اين عمدًا من
و دائمي سازمانهاي رابرت دستورنامه اساس بر ميخواهند كه بگيرند قرار كساني توجه مورد «سرمشق»

انجمن بسازند.

و استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضا، به صحن گفتم رئيس  صورتجلسه تصويب و قرائت از بعد
و مايل است به صحن بيايد. بعد پرسيدم: آيا كسي مايل دارد نظر بررسي دست در موضوع مورد در جلسه
است جاي رئيس رياست كند؟ بعد به ترتيب از سمت چپ تك تك اعضا را با نگاه استفهامي نگاه كردم.
خانم نيكدل اظهار عالقه كرد. از جمع پرسيدم: آيا كسي مخالف نيست تا خانم نيكدل به جاي رئيس قرار 
و جاي خانم  رفتم صحن به و برداشتم را عينكم و يادداشت دفترچه نكرد. مخالفت كسي كردم. مكث بگيرد؟
و كار باقي مانده از اجالس گرفت قرار سفيد تخته جلو و ميز پشت رئيس جاي نيكدل خانم نشستم. نيكدل
و قرائت شده بود به شرح زير روي شده تهيه غيررسمي بررسي كميته مخبر قوشه خانم سوي از كه را قبل

تخته سفيد نوشت:

هدف انجمن: ترويج قواعد عرف پارلماني در جامعه وكال (وكالت) (قانون) با تالش در جهت ايجاد پروفشن 
پارلمانتارين در ايران و ترويج قانون گرايي و اصالح دستگاه قضايي». 

بود:  كرده مطرح زير شرح به اصالحي پيشنهاد نيكدل خانم پيشنهاد اين طرح از بعد گذشته، جلسه در

و گنجاندن عبارت «كانون هاي وكال» پارلماني» «عرف از پس پارلمانتارين» وكالي «توسط عبارت گنجاندن
پس از كلمه «وكال».

و آن را  دانست دستور در را اوليه اصالح پيشنهاد اين فروزان فرخ آقاي يعني قبل جلسه در موقت رئيس
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و او هم بايد اين پيشنهاد اصالح اوليه را خارج از دستور  ميشد داده اخطار او به بايد حاليكه در كرد. يادداشت
مي كرد اما اعالم نكرده بود. من براي صرفه جويي در وقت براي خود خانم نيكدل قضيه را تعريف كردم اعالم
و در نتيجه قسمت دوم پيشنهاد خودش را از روي تخته سفيد پاك كرد. اما گرفت را موضوع سريع هم او و
نكته سنجي هاي آقاي فروزان به يك بحث مهم مجمع بدل شد. در جريان همين بحث ها بود با رفتار همين
و گنجاندن» مورد توجه قرار نداده است. زدن «خط اصالح پيشنهاد در را نكته يك فروزان آقاي دريافتم كه

خودم نيز اوايل كار دچار اين خطا مي شدم.

مي كنيد بايد به خاطر داشته باشيد كه اين خط  اصالح افزودن» و زدن «خط طريق از را جمله يك شما وقتي
مثًال در جريان اصالح پيشنهاد ميدهد. تغيير نظر مورد جمله در را موضوع يك فقط مجموع در افزودن و زدن
۵۰ هزار تومان خط مي توانيد پيشنهاد كنيد مبلغ شما ساختمان يك ماهيانه شارژ مبلغ ميزان اصالح به مربوط
۷۰ هزار تومان گنجانده شود. اما پيشنهاد اصالح خانم نيكدل داراي اين خصوصيت مبلغ آن و به جاي بخورد
و جزء گنجاندن آ» دو موضوع متفاوت بودند. در زدن خط جزء يعني او، پيشنهاد اجزا از يك هر بلكه نبود،
نتيجه، ممكن بود هنگام اخذ رأي در مورد آن پيشنهاد، برخي با يك جزء آن موافق اما با جز ديگر مخالف
و ساير اعضا متوجه اين نكته بشوند. اما تازه بعد از اين  فروزان آقاي تا كشيد طول مدتي حال هر به باشند.
و بدون كسب خودش نيكدل خانم چرا اينكه جمله از شد. مطرح اعضا سوي از ديگري اخطارهاي كه بود
اصًال رئيس وقت جلسه كه دادم توضيح من است. زده خط را خودش پيشنهاد دوم قسمت مجمع از اجازه
مي پذيرفت. اما آقاي فروزان كه در جلسه قبل رياست را بر عهده داشت را اصالح پيشنهاد اين نميبايست
مي شود با طرح پيشنهاد تفكيك موضوع آن پيشنهاد را به باشد، كرده خطار هم رئيس اگر حتي ميداد توضيح
و اخطار داد كه اگر تفكيك موضوع شود ما با دو پيشنهاد شد بلند اعضا از ديگر يكي كرد. تفكيك پيشنهاد دو
اصالح ثانويه كه به صورت همزمان مطرح شده است مواجهه خواهيم در حاليكه ما نمي توانيم در يك زمان

دو پيشنهاد را بررسي كنيم. 

فرق گله با جامعه
مي خواهم اين نتيجه را بگريم كه تا وقتي يك گروه از افراد با اين قواعد آشنا نشده  خاطره اين نقل از من
اصًال قادر به برقراري ارتباط با معنا با يكديگر نمي شوند. درست مثل يك گله گربه كه در يك اتاق باشند،
آن ها ميو ميو هم بكنند، اما قادر به برقراري ارتباط قابل فهم جمعي با هم تمام است ممكن باشند. شده جمع
نيستند. چون دستگاه مفهومي الزم براي درك همفكري گروهي براي اخذ تصميم جمعي در ذهن افراد گروه
مي نامم. معلوم است كه قصد توهين به اين افراد را ندارم.  «گله» يك من را گروهها اين است. نشده نصب
۱۵ جلسه تمرين، مي كردم به مراتب بهتر بود. اما بعد از حدود استفاده ديگر اصطالح يك از ميشد اگر شايد
مي كنند كه احساس خودشان ميشوند، آشنا كه جمعي تصميمگيري قواعد با يواش يواش گروه اين افراد
مي كنند در نتيجه درك خوبي به را آن مفاهيم ازاي به ما يا و زبان اين مفاهيم و كردهاند پيدا جديد زبان يك
و حرف يكديگر را بفهمند. جهش بزنند «حرف» يكديگر با دهند انجام ميخواهند كه كاري مورد در ميتوانند
مي گويم، همين استقرار اين دستگاه مفهومي در ذهن، يا نصب اين نظام عامل است كه سبب كه موتاسيوني يا
گروه ها رخ بدهد و به طور كلي گله به جامعه تبديل مي شود. مي شود اتفاق هاي مهمي در شخصيت و افراد

تحمل  ناپذيري آشوب
و قادر نباشند با اين زبان با هم ارتباط برقرار كنند، سراسر  نشدهاند آشنا قواعد اين با گروه يك اعضاي وقتي تا
مي خواهد دلش و ميداند درست كه هركاري فردي هر آشوب. جز نيست چيزي واقع در گروه اين روابط
قابل اكثريت  تقريبًا  اينكه محض به اما كرد. ميتوانند چه و بكنند بايد چه نميدانند اصًال ميدهد. انجام
و مبرم ترين كارهاي پراكتيس پارلماني را فرا ابتداييترين براي قواعد پرمصرفترين گروه اعضاي از توجهي
مي شود: هر خالئي قانوني به يك آشوب آغاز گروه اين زندگي در جالبي بسيار مرحله وقت آن ميگيرند،
و تا گروه براي آن وضعيت قاعده اي كه با كل قواعد ديگر انسجام داشته بايد نيابد ميشود بدل تحملناپذير
قادر به ادامه كار نيست. در نتيجه بايد اين آشوب را از ميان برداشت. اينجاست كه اصرار افراد به قانون گرايي

بي قانون كه بر  قدم يك حاال چيست، قانون نميدانستند ديروز تا كه افرادي چطور ميآورد. باال را من كفر
مي دارند به زمين سقوط مي كنند!
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من روزنوشت امروز را با ذكر اين نكته شروع كردم كه احيانًا نخستين ايراني هستم كه شاده يك جهش در 
گله هاي انساني هستم. اميدوارم با توضيح هايي كه دادم كمك كرده باشم تا منظورم بهتر درك شود. 

ايجاد پروفشن پارلمانتارين
و فراوان در مورد قواعد صوري ناظر بر پراكتيس پارلماني، سرانجام وقتي نوبت  جالب بحثهاي بر عالوه
رسيد، خانم توكل پيشنهاد جايگزين بسيار جالبي ارايه داد. اين كه هدف انجمن در دست هدف اصالح به

تأسيس فقط اين باشد: ايجاد پروفشن پارلمانتارين در ايران.

براي خودم قابل تصور نبود كه اعضاي كارگاه ها اين اندازه از مفهوم پروفشن استقبال كنند. اما استقبال همه 
از اين مفهوم فوق العاده است. به خصوص كه مقاله پروفشناليسم كه از وب سايت اتيكز پزشكي دانشكده 
دانشگاه واشينگتن ترجمه كرده ام به عالي ترين شكل ممكن اصطالح پروفسناليسم را تعريف كرده است. االن 
و ساير پروفشن ها زير  وكالت پروفشن كه است شده اين هدفشان گروه عضو وكالي تمام استثناء بدون
و حتي بيشترين نقش را در ساختن پروفشن پارلمانتارين ايفا كنند. به همين كنند بازآفريني را قانون مجموعه
مي رسد همه با پيشنهاد خانم توكل موافقت كند. اما آقاي رئيسيان نسبت به كلمه «پارلمانتارين» نظر به خاطر
اظهار عدم تمايل كرد كه من هم پيشنهاد اصالح دادم كه به جاي آن بگذاريم: «پارلماني». اين پيشنهاد به

تصويب رسيد و ادامه مذاكره به جالسه بعد موكول شد.

ازدحام بعد از جلسه
و بحث هاي  ماندند باقي دفتر در آنان از عدهاي كردند ترك را دفتر بچهها از تعدادي و شد تمام جلسه وقتي
و هر لحظه ميدادند ادامه مذاكره به جاهليت عصر روش به نبيد. بد روز چشمت اما دادند. ادامه را خودشان
كشيده  ام شما تربيت براي كه زحماتي تمام گويا كه دادم اخطار سرانجام ميرفت. باالتر خشمشان و صدايشان

باد هوا شده است. جواب دادند:  نه، اين بحث است و نه مذاكره!

گفتم: مگر نمي خواهيد  آنان به بجوند، را هم گردن كه بود نمانده چيزي و گرفت باال بحثشان كه مدتي ار بعد
و به امضا ديگران بنويسيد مسؤالن براي وكال قانون اصالح اليحه تصويب با مخالفت در سرگشاده نامه يك
برسانيد؟ خوب. در اين صورت چرا همين بحث را در چارچوب دستورنامه رابرت قرار نمي دهيد؟ بعد براي
و بهتر است طبق قواعد دستورنامه رابرت اين  است كارزار يك اندازي راه آنان كار كه دادم توضيح آنان
و گروه برگزاركننده كارزار را تعيين نشستند ميز كنار آدم بچههاي مثل كه بود اين از بعد دهند. انجام را كار
و رفتند. به نظرم شدند بلند و كردند تصويب را خودشان برنامه «آدم» مثل دبير و رئيس انتخاب از بعد كردند.
اين تجربه نيز بسيار ارزشمند بود به خصوص كه من تأكيد كردم ساير اعضاي كادر وكيالن را نيز حتمًا مطلع
و تمدن مقايسه  توحش فاز دو در را دوستان اين گفتگوي روش وقتي انصافًا كردند. قبول نيز آنان و سازند

مي كنم مي فهم عجب موتاسيون حيرت انگير و رهايي بخشي در اين گله رخ داده است!
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دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۳

واكنش مسؤالن امنيتي 
ديروز چهارمين اجالس كادر دانشجويان در دفتر برگزار شد. آقاي مهندس عطارديان دبيركل كانون عالي 
اساسنامه  اصالح  ويژه  كارفرمايان»  «پيام نشريه كه پذيرفت (كعاصكا) ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي
و انجمني» پرداخته است تكثير شركتي روابط در بحران فهم براي مفهومي «دستگاه معرفي به كه را كعاصكا
۱۴ مرداد در ميان نمايندگاني كه در كنوانسيون كانون شركت خواهند كرد توزيع كند. گفتگوهايي براي و روز
آموزش دستورنامه رابرت به انجمن بانوان وكيل در جريان است. ظاهرًا آنان مايلند در همان نشست هاي
مي شود اين قواعد را تمرين كنند. مكاتبه اي در مورد  برگزار يكشنبه روزهاي كه خودشان انجمن هفتگي
دستونامه رابرت با آقاي عمادالدين باقي داشتم كه نقل آن الزم است. ديروز همچنين آقاي خندان برخي از
و متن انگليسي اين كتاب را با خودش برد تا قانون پارلمان را به يكي  رابرت دستورنام كتاب نامه معرفي اسناد
از دوستان با نفوذش در تبريز معرفي كند. امروز بعد از ظهر ساعت ۵ نيز اجالس كادر دوستان را خواهيم
و شوراياري هاي تهران هستند. همه اين شواهد حاكي است كه چقدر  شهر شوراي مسؤالن از همه كه داشت
قانون  گرايي است. اما گزارشي كه آقاي خندان از گفتگوي تلفني خودش با آقاي مسعود و قانون تشنه جامعه

لدني نقل كرد اساب نگراني است. از اينجا شرح اين رويدادها را شروع مي كنم.

آژير قرمز در اهواز
اينكه گرماي طاقت  با  مي گذرد.  ماه چندين اهواز در رابرت دستورنامه آموزش كارگاه اجالس دومين از
مي گرفتند تماسي ما با كه نبود غيرمعقول انتظار اين اما باشد، كارگاه توقف بر دليلي ميتوانست هوا فرساي
بي خبري آنان اسباب نگراني اين مياندزيم. عقب به ماهي چند را بعدي نشست گرما خاطر به كه ميگفتند و
بود. بعد از چند بار اصرار من، ظاهرًا آقاي خندان روز هاي اخير با آقاي لدني يك گفتگوي تلفني كوتاه داشت
و شريف در اهواز است به  نفوذ با شخصيتي كه لدني آقاي البته، كرد. نقل برايم را آن خالصه صبح ديروز كه
و مطالب را منتقل بزند زنگ من به او دوستان از يكي معلمينيا آقاي است بوده قرار كه بود گفته خندان آقاي
داده: نه؟ خوب. چرا نه؟ قطعي جواب هم خندان آقاي و نزده؟ زنگ حسيني به وي آيا كه بود پرسيده و كند
و بدون اينكه به من بگويند سيم ميگذارند نشست دفترم در كه است معلم دوستان محبت حاصل كه - تلفن
و من كنند وصل را سيم دوباره كه ميرود يادشان و نشود مزاحمشان آن زنگ صداي تا ميكنند قطع را تلفن
مي فهمم كه چرا صداي تلفن درنمي آيد؛ مشغله فراوان آقاي معلم نيا، يا سر به هوائي ايشان روز چند از بعد
مي تواند باشد. البته، اين احتمال هم وجود دارد كه تمايلي نداشته كه گفتگوي تلفني قضيه اين داليل مهمترين

ما پرونده امنيتي او را سنگين تر كند.

مي خواهد گزارش آن را به من  و كرده صحبت تلفني لدني آقاي با كه گفت خندان آقاي وقتي حال، هر در
و عيسي هم روي صندلي خودش در آن طرف سالن در وضعيتي نشستم او مقابل خودم صندلي روي بدهد
مي برد تا آنچه را كه حقيقتًا شنيده حتي المقدور كار به را خودش تالش تمام ميداد نشان كه گرفت قرار

بدون كم و زياد و بدون افزودن برداشت ها و تفسيرهاي ذهني خودش به من منتقل كند.

و  معلمينيا آقاي جمله از و است داشته ادامه كماكان اهواز اطالعات اداره به آمد و رفت معمول طبق خوب.
همسرش را تحت بازجويي هايي قرار داده اند تا سر در بياورند كه چرا اين روزها فعاليت شما افزايش يافته
است؟ نمي دانم آقاي معلم نيا يا آقاي لدني به اين سؤال چه پاسخي داده اند، اما ذهن خودم براي اين سؤال 
مي رفت كه فضا بازتر شود انتظار جمهوري رياست به روحاني حسن انتخاب از بعد داشت: آمادهاي پاسخ
مي شود قضيه را اين طوري ديد كه بعد از باز شدن نسبي فضاي سياسي خاطر، همين به شد. هم بازتر و
و گروه ها، حاال گروه هاي مخالف فعال شده اند تا جلوي اين افراد شدن فعال و روحاني آقاي انتخاب از بعد
مي كند. به تأييد را جمعبندي اين بسياري شواهد برگردانند. اول حالت به را جو و بگيرند دوبار را فعاليتها
مي رسد حتي عده بسيار زيادي آروز دارند كه بدبيني«آقا» نسبت به نتيجه مذاكرات اتمي محقق شود، در نظر

غير اين صورت اين عده «ولي فقيه» را هم كنار خواهند گذاشت!
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و لحن آنان براي اهوازي ها تازه بوده طي يكي دو  ادبيات كه جديدي بازجويان ظاهرًا اينكه مهمتر نكته اما
و خندان در اهواز نيز سؤال من حضور مورد در كه بودهاند افراد همين و كردهاند بازجويي آنان از اخير ماه
مي شده است كه: حاال كاري با اين معنايش كه كردهاند صحبتي من مورد در كه بودهاند افراد همين و كردهاند.
مي كند! يعني اينكه: پرونده ي او كه زيربنايي فعاليت و است سازي شبكه حال در كه او باشيد. نداشته حسيني
و آقاي خندان از گفتگوي وي با آقاي لدني من برداشت بله. رسيد. خواهيم حسابش به موقع به و جداست
و «فعاليت «شبكهسازي» واژه كليد دو آنان گفتگوي در و بود. اين امنيتي مسؤالن جوهاي و پرس مورد در
زيربنايي» در ذهن مخاطبان باقي مانده بود. ارزيابي خود من اين است كه آنان آنقدر با هوش هستند كه قضيه
و اگر قرار است اقدامي بكنند كي دست  بود خواهد چه آنان واكنش است: اين مسأله حاال بفهمند. درست را

به كار خواهند شد؟

خيلي چيزها را به صورت بنيادين  جامعه در تربيت اين تعميق و گفتمان اين ترويج ترديد كمترين بدون
و به شكل انقالبي همه حكومت، و سياسي نظام از ما ك در تا آزادي و قانون از ما درك از داد: خواهد تغيير
و عدالت در سطح ملي رواج خواهند يافت. فعاليت انجمني دموكراسي از صحيحي فهم شد. خواهد دگرگون
و بسيار سراسري انجمنهاي زودي به و شد خواهد بدل داشتني دوست و مطبوع فعاليت يك به گروهي و
و ارتقا كشور رونق و شكوفايي سبب بركات اين تمام است، بديهي گرفت. خواهد شكل كشور در قوي
و هوش با عناصر كم دست كه دارم انتظار شخصًا من نتيجه، در شد. خواهد كشور در معنويت و اخالق
و حتي به من پاداش بدهند. اما اگر اين بدانند را من قدر كشور امنيتي دستگاههاي در وطنپرست و مؤمن
و در نتيجه هر نيروي دارند را باال دست اوباش نيروهاي نيز حكومت در متأسفانه كه باشد درست تحليل
و جلو ريشه كنند غلبه نيروها اين زود يا دير كه باشم منتظر بايد كرد، خواهند بيآبرو را پرستي وطن و ملي

گستراندن اين حركت را بگيرند.

بي خود بدبيني
مي گذرد تقريبًا در يك مسير جلو رفته ام: تالش  سال ۲۶ حدود كه از زماني كه از زندان آزاد شدم تا امروز
مي دانسته ام انجام  درست كه را هركاري مدت اين در وطنم. مردم اخالقي زندگي كيفيت ارتقاء به كمك براي
و تيزي در مجالتي كه زير نظر من تند نسبتًا مقاالت سالها نكردهام. دريافت هم اخطار يك حتي و دادهام
مي شد منتشر شده است. درست است كه من مديرمسؤل نشريات نبوده ام. اما كسي تا كنون با من هيچ منتشر
و در نتيجه دليلي براي نگراني ندارم. ميروم. جلو مسير همان در نيز اكنون ميكنم فكر است. نداشته كاري

با اين همه توجه به يك تجربه جالب است:

تجربه توسل به پروفشناليسم
و به دنبال  شد عوض درمان و بهداشت وزير خاتمي، آقاي جمهوري رياست دوره دومين در دارم خاطر به
و داروي وزير بود از كار بركنار شد. بعد از آن كه سرش غذا معاون زمان آن تا كه آذرنوش مرتضي دكتر آن
و در پرداخت درمان و داود نشريه مديرمسؤل عنوان به وظيفهاش انجام به بيشتري جديت با شد خلوت
توجه اش را به انجمن هاي پزشكي داده است همين زمان بود كه گفت من از اين خط مشي مجله كه بيشترين
درمان» است بايد به رسالت  و «دارو هم مجله اين اسم و باشم مديرمسؤل من ميخواهيد اگر نميآيد. خوشم
و دست از سر انجمن ها بردارد. خود اين ماجرا يك ماجراي بپردازد است درمان و دارو همانا كه خودش
و من چربيد مسؤل مدير زور اينكه خالصهاش اما بپردازم. آن به تفصيل به روزي بايد كه است تاريخي
و چاپ كنم. اما هميشه به همان راهبرد تهيه درمان و دارو با مرتبط باليني مطالب شمارهاي چند شدم مجبور
و در نتيجه بايد انجمن ها را تقويت كرد. متأسفانه، است مدني جامعه تقويت چاره راه كه داشتم باور خودم
و پوپوليستها نقش ناخواسته، حتي كه بود افرادي به دادن ميدان معناي به زمان آن در نيز انجمنها تقويت
سال ها حقوق لگد مال شده، مردم را براي بازپس گيري حقوق پايمال مي كردند تا بر بستر بازي را عوامفريبان
مي شد نخستين خواسته ي آنان تشكيل پزشكي انجمن يك اينكه محض به خاطر، همين به كنند. بسيج شده
مي كردند آنقدر باال بود كه از ظرفيت هاي بالقوه مطالبه كه هم را درصدي و بود درماني تعرفههاي تعديل
مي آمد حكومت را باال وار سيالب كه مدني جامعه موج خالصه، ميرفت. باالتر بسيار حكومت و دولت
ترساند به نحوي كه در دومين دوره رياست جمهوي حتي خود خاتمي اعالم كرد كه مظورش از جامعه مدني
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مدينه بوده است! نمي دانم چقدر اين عوامل در تصميم دكتر آذرنوش نقش داشت. اما به هر حال،  جامعه همان
و افتاد تكاپو به ذهنم كه بود بنبست همين از رفتن در خاطر به بيانجمن! انجمن كه بود اين بحثش هم او

سرانجام به درك عميق تري از مفهوم «پروفشناليسم» دستيافتم.

بازخواني مفهوم حرفه اي گرايي
است:  اين شده منتشر و درمان كه بهمن ماه ۱۳۸۱ دارو مجله شماره يكمين و بيست اصلي گزارش عنوان
حرفه  اي گرايي. روي جلد اين شماره نشريه كوالژي است از قطعات مختلف از فرهنگ هاي مفهوم بازخواني
است: چيزي متفاوت با شده معنا «پروفشن» يا «پروفشناليسم» مدخل آنها در كه فرانسه و انگليسي مختلف
بله، همين درك جديد يك كليد انقالبي در اختيار من گذاشت تا گفتمان حرفه اي گرايي را يك قدم بيزينس!

به جلو ببرم و به اين ترتيب بتوانم حركت را از افتادن به بن بست نجات بدهم.

مي بستم، آقاي جمالي در تدارك جراحي ستون فقراتش بود  را نشريه شماره آن كه هنگامي دارم خاطر به
و درست وقتي در بيمارستان بستري بود مطالب اين شماره نشريه شد بستري مهر بيمارستان در سرانجام و
و هم او بسيار من هم گرفتم او از را آنها چاپ مجوز و دادم نشان او به بيمارستان در را آن جلد روي و
كه پروفشنال  انجمن هاي  كنيم:  ترويج را انجمنها از جديدي شكل ميتوانيم حاال كه بوديم خوشحال
و هم بحث داد ارتقاء را گرايي حرفهايي هم حركت اين پروفشنها. مشتريان خدمت در بودند انجمنهايي

را از بن بست خارج كرد. آيا از اين تجربه مي شود درس گرفت؟

تدوين منشور شرف و راهكارهاي ديگر
و دارم كه انجمن هايي  داشتم قطعي تصميم من نميرسيد چه و ميرسيد دستمان به اهواز خبرهاي چه البته،
يك مي كنيم هرگز به يك باند قدرت بدل نشوند. براي اين كار از جمله الزم است كه تمام اعضاي ايجاد كه
و به كد شرف پايبندي نشان دهند. در نتيجه من به زودي تدوين كد شرف را در دستور باشند شريف انجمن
مي دادم. اما با شنيدن اين خبر اجراي اين برنامه را جلو انداختم. به قرار تأسيس دست در انجمنهاي كار
همين خاطر، در اجالس ديشب كادر دانشجويان گفتم كه در اجالس آتي بايد كد شرف خودمان را تدوين
و حكومت هاي  مجلس و دولت در قواعد اين ترويج مثل ديگري راهكارهاي و راهكار اين ميكنم فكر كنيم.
نشود، راهكارهاي كليدي براي آن تبديل اپوزيسيون حركت يك به حركت اين آنكه براي تالش و محلي
و اسير دست نيروهاي اوباشي بيافتم تله به دليل هر به اگر همه، اين با نيافتد. بست بن در جنبش اين كه است
مي تواند خيلي راحت كار دستم بدهد. عقايدم ايدئوژيك جنبههاي بر آنان اصرار بشوم، دارند را باال دست كه
و هنوز نمي دانم در اين زمينه چه كنم. اين نگراني هم جدي است كه در جريان بازرسي هاي تهاجمي تمام
و سي.دي هاي است مانده باقي نسخه يك فقط آنها از و كردم منتشر مدت اين در كه نشرياتي و مجالت

آن ها از بين برود.

تكثير جزوه معرفي دستگاه مفهومي
مي خواست با «حسيني» ديگري كه نامه اي را از شوراي  البته زد. زنگ كعاصكا دبيركل عطارديان آقاي ديروز
عالي كار يا شوراي عالي اشتغال ارسال كرده بود صحبت كند. او را با من اشتباه گرفته بود. همين اشتباه بهاني
و به اين جريان ارتباط  كردم يادآوري او به كه نكاتي جمله از كنيم. صحبت تلفني هم با مدتها از بعد كه شد
دارد انتشار نشريه پيام كارفرمايان است كه به مناسبت برگزاري انتخابات هيأت مديره انجمن شركت هاي
ساختماني نوشتم اما با انتشار آن مخالفت كردند. بعد عطارديان سفارش كرد تا همان مطالب را در قالب يك 
و چاپخور آن را در  فرامتني صورت به و كردم و كنم صفحهآرايي دوباره كارفرمايان» «پيام نشريه ويژهنامه
۱۴ سه شنبه هفته آينده افتاد. عقب هزينه دليل به آن كاغذي انتشار اما كردم. منتشر كارفرمايان پيام سايت وب
مرداد روز انتخابات هيأت مديره مجمع نمايندگان كعاصكا است. به همين خاطر به عطارديان پيشنهاد كردم
و در اختيار نمايندگان بگذاريم. قبول كرد. اين حركت يك گام به  كنيم تكثير را نشريه اين نمايندگان تعدا به

جلو است. و بايد ديد چه نتايجي در بر خواهد داشت.
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چهارمين اجالس كادر دانشجويان
۳۰ دقيقه دعوت به  و ۶ ساعت چهارمين اجالس كادر دانشجويان هم ديشب يكشنبه برگزار شد. قرار بود
و از  كرده عمل را دماغش كه موذني آقاي آمدند: آنان از نفر دو ساعت همين رأس درست شود. دستور
مي رسد. با حضور همين دو نفر نظر به پرشور و جدي بسيار كه رحيميراد آقاي و است، عالمه دانشگاه
و با رئيسيان كه نقش برگزاركننده را آمدند هم بقيه فاصله دقيقه چند با اما كردم دستور به دعوت را جلسه
و بسكويت اما با كمي تأخير آمد، ده نفر شديم. عده اي دانشجويان براي شكالت كلي با ديشب و ميكند ايفا
و به ۹ سال بود عالمه دانشگاه از وحدت تحكيم دفتر شوراي عضو دختر تنهاد كه هدايت بهاره خانم بدرقه
زندان محكوم شده است رفته بودند. عده اي از آنان هم كه از شهرستان ها آمده بودند در جلسه حاضر نشدند.
و در كنار اين كارگاه نيز كارگاه هاي  داد خواهد ادامه خودش كار به نفر ۱۵ مي كنم اين كارگاه با حدود فكر

ديگري از دانشجويان شكل خواهد گرفت.

و معرفي قانون پارلمان، دو مرحله اوليه اين كارگاه ها به مرور شكل  مقدماتي كارگاههاي تكرار با ميكنم فكر
و شده شناسايي شوند مطرح كارگاهها اين در بايد كه نكاتي و مطالب و كرد خواهند پيدا را خودشان نهايي

بهترين روش تدريس و تمرين آن ها نيز كشف خواهد شد.

و به هر  كردم تكثير نام تغيير با بودم، كرده درست اهواز كارگاه براي كه را درسنامه جزوه ديشب كارگاه در
و بعد جدول كنم تكثير را معرفي جزوه نيز بعد نشست در دارم تصميم دادم. نسخه يك حاضران از يك
پيشنهادها را. در جلسه ديشب، ضرورت دعوت جلسه به دستور رأس ساعت مقرر بحث شد. عوامل تأخير
و قواعد مربوطه در مجامع گوناگون معرفي  نصاب مفهوم نيز و آنها با برخورد روشهاي و جلسه شروع
يك و نيز اصل اصالح يا ابطال مشخص، پيشنهاد يك طرح از بعد مذاكره ضرورت مثل مهم قاعده چند شد.
و ثانويه معرفي شد. در مجمع جلسه خيلي خوب بود اوليه اصالح و اصلي پيشنهاد و آرا سوم دو با پيشنهاد
مي كنم براي دانشجويان هم مفيد بود به خصوص كه بر اين اصول تأكيد شد كه چطور بايد دور دور فكر و

زدن قانون يا ناديده گرفتن آن را براي هميشه خط كشيد.

يك تجربه مهم ديگر
ايران  كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون عمومي مجمع در است قرار و است مرداد ۱۴ آيند هفته سهشنبه
رئيسيان مثل شخصي بروم اگر كه است راحت خيالم االن اما كنم. چه كه بودم نگران كنم. شركت (كعاصكا)نيز
است بزرگ بسيار دستاورد يك اين خود كند. اداره - نيستم من كه ساعتي براي كم دست - را كارگاه ميتواند

بدهند. ياد خود دوستان به را قواعد اين توانست خواهند هم دانشجويان چطور كه ميدهد نشان و

مادران صلح و حمايت از مردم غزه
چند روز پيش در خبرها خواندم كه مادران صلح در حمايت از مادران صلح تظاهرات چند نفره اي برگزار 
كردند. با اين اينكه مجمع اين گروه به خاطر ماه رمضان تعطيل بود معلوم نيست چگونه تصميم گرفته اند 
مي داند كه در نشست بعدي در اين مورد چه بحث هايي در خواهد گرفت. نكته اي كه به من مربوط  خدا و
سه شنبه ماه رمضان دو در صلح مادران گروه مجامع كه كردم پيشنهاد بويه آل خانم به كه است اين ميشود
كه تعطيل شده است در دفتر كادرها جمع شوند تا قواعد دستورنامه رابرت را برايشان توضيح دهم. خانم آل
و نتيجه را بگويد. البد وقتي تماس نگرفته  بگيرد تماس من با كه نداد خودش به را زحمت اين حتي بويه
بايد به اين معنا تفسير شود كه موافقت نشده است. به هر حال، در حالي كه روز جمعه راهپيمايي راه قدس
فلسطينيهاست، راه اندازي يك راهپيمايي جداگانه چند نفري به اسم مادران صلح معنايي جز اين  از دفاع در
و بيشتر يك كار روابط عمومي كن معرفي را خودش فرصت اين از استفاده با ميخواهد گروه اين كه ندارد
و موافقان اسرائيل حتي در مجمع هم جرأت نظر دادند ندارند نمي دانم غزه مخالفان حاليكه در البته و است.

اين كار تا چه اندازه از نظر اخالقي حتي قابل دفاع باشد.

سه شنبه آينده است كه با مجمع كانون همزمان خواهد شد يا  آنان مجمع نخستين نميدانم هنوز حال، هر به
سه شنبه بعد. بايد منتظر بود و ديد.
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انجمن وكالي زن 
از طريق خانم علم يكي از اعضاي كادر وكيالن با خبر شدم كه يك انجمن وكالي زن هم در ايران فعال 
و سالي هم دارد يكي دو جلسه در كارگاه وكيالن  سن و است عابدي) (يا عبادي هما كه آنان از يكي است.
با دستورنامه رابرت آشنا شده اند اظهار عالقه كرده اند بانوان كه دورادور  از  شركت كرده است. اين گروه 
كه اين قواعد را بياموزند. اما گفته اند كه قادر نيستند وقتشان را طوري هماهنگ كنند كه بتواند روز ديگري 
غير از روز نشست مجمع خودشان دور هم جمع شوند. مجمع آنان نيز روزهاي يكشنبه است. من در مورد 
مي دهم اين گروه روزهاي يكشنبه در دفتر تشكيل جلسه بدهند تا ديگران  ترجيح اما ندارم. مشكلي زمانش
مي كنم حتي المقدور به ساز آنان برقصم تا به مرور سعي من حال، هر به يابند. حضور كارگاه آن در بتوانند هم
با اين قواعد بيشتر آشنا شوند. به ويژه وكيالن ايراني بسيار مهم است كه با قانون پارلمان آشنا شوند. به نظرم
و منتظر جواب هستم.  نوشتم ستوده خانم براي را نكات همين هستند. افراد همين گروه مؤثرترين و مهمترين

مكاتبه با عماد الدين باقي
روزي كه براي معرفي قانون پارلمان به مجمع انجمن اسالمي مهندسان رفتم آقاي باقي براي يك نشست 
مي كنم موضوع سخنراني او نقد مجازات اعدام از زاويه  فكر ميكرد. سخنراني داشت سالن همان در عمومي
نقش آن در جلوگيري از تكرار جرم بود. بعد از آنكه سخنراني او تمام شد با هم احوالپرسي كرديم. چند روز
و داوطلبانه بودن آن نظر دستورنامه را بداند.  انجمن تعريف مورد در ميخواست و فرستاد ايميلي برايم بعد
گفتم: تعدادي كارگاه آموزش او به من كه انجاميد اينجا به و شد تكرار بار چند مكاتبه اين و دادم. را جوابش
مي شناسد كه به اين قواعد عالقمند هستند اين كارگاه ها را به را كسي اگر و است دفتر در رابرت دستورنامه
آنان معرفي كند. انتظار داشتم خودش هم به اين قواعد عالقمند باشد. اما در پاسخ من نوشت كه باشد. افراد
عالقمند را معرفي خواهد كرد. يادم نمي رود هنگامي در پي ايجاد يك سازمان براي حمايت از سازمان هاي 
نمايندگان مختلف را  با حضور  به تشكيل مجمعي  تا قواعد مربوط  بوديم چقدر سعي كردم  جامعه مدني 
- كه در عرف پارلماني ما دچار بد فهمي  را غيروابسته عضو و وابسته عضو فرق و بدهم توضيح وي براي
مي كند كتاب دستورنامه را شركت كادرها در كه خانمهايي از يكي نيز بعدها نشد. كنم. روشن است شده
مي دهد درس حسيني كه اينها گفته باقي آقاي كه بگويم بايد خانم آن از نقل به بود. كرده معرفي او به
و ما براي رسيدن به دموكراسي با مظروف نياز داريم. هيچ مستقيم مظروف نه و هستند ظرف هستند، قواعد
كارگاه ها اين  فعال در  به صورت  اما  بوده است.  و هميشه هم مشوق من  نكرده تخطئه را من تالشهاي
- كه از نظر سبك مديريتي بيشتر كارآفرين محسوب روشنفكران ميرسد نظر به كرد. نخواهد و نكرد شركت

مي شوند - دوست دارند ايده ها را خودشان توليد كنند و بپرورانند تا ايده هاي ديگران را مصرف كنند.

ترويج قانون پارلمان در تبريز
و به يك پنجشنبه  شده روز دو كه فطر عيد تعطيل ايام كه ميكرد آماده را خودش خندان آقاي قبل مدتها از
و به اين ترتيب به چهار روز رسيده است، به هريس برود تا به خانواده اش سربزند. در عين حال، خورده
كلي تالش كرد تا بتواند در اين سفر با يك شخصي كه به نظر او يكي از با نفوذترين شخصيت هاي تبريز
و قانون پارلمان را به او معرفي كند. اين فرد كارآفريني است به نام آقاي پورشريفي كه بردار  مالقات است
- گويا مدتي نيز و تبريز شهر شوراي عضو او است. آذربايجان خطه در معروف بسيار شهيد سردار يك
و به نظر آقاي خندان در حد وزيران است. البته در حال حاضر مدير يك شركت است بوده شهر اين استاندار
ساختماني بسيار معظم در تبريز است. آقاي خندان شايد انتظار دارد كه نقش آقاي لدني در اهواز را اين فرد

در تبريز معرفي كند. 

و تعدادي از اسناد به زبان انگليسي را به او دادم  كتاب اصل من ميكرد جمع را بساطش داشت كه ديروز
آن ها دستورنامه را معرفي كند. در عين حال به او تأكيد كردم بايد هدف اين باشد كه به استناد با بتواند تا
كارگاهي در تبريز شكل بگيرد وگرنه برگزاري سخنراني براي معرفي اين قواعد چندان نتيجه اي ندارد. به
عالوه به او تأكيد كردم كه اگر چنين كارگاهي در تبريز تشكيل شد بايد بكوشد خودش مسؤليت آموزش را 
و  بيايد بر كار پس از بدهد، آموزش تركي زبان به باشد قرار وقتي خصوص به ميكنم فكر بگيرد. عهده بر

همين آموزش دادن سبب شد خيلي سريعتر مطالب را بياموزد.



۱۲۲

تعطيلي مجمع انجمن شوراي شهر
زيارت  عازم  كه  بود  فرستاده  ايميل  الهيان  دكتر  آقاي  قبًال  زد. زنگ عبدالحسيني آقاي ظهر از بعد امروز
تعطيلي، آقاي عليپور دوم هم اعالم كرده كه قادر به شركت در مجمع نيست شب خاطر به ظاهرًا كربالست.
به اطالع او قول گرفتم كه حتمًا  از  كنيم.  منتفي  را  پيشنهاد داشت كه جلسه  به همين خاطر عبدالحسيني 
و شوراياري ها  شهر شوراي اوضاع از تلفني شد. منتفي امشب جلسه ترتيب اين به برسانند. هم اعرابي دكتر
پرسيدم. گفت: به آقاي سالم زاده تأكيد كرده كه نشست من با آقاي مسجد جامعي را به عنوان يك وظيفه
ترويجي دنبال كند. دو هفته اخير هم شوراي عالي مشاوران تشكيل نشده است. اما اطمينان داد كه قرار است 
و  تهران شهر شوراي اخبار هم اين نيست. مشخص آن زمان اما باشند داشته انتخابات ديگر بار شوراياريها

شوراياري هاي آن.
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۱۳ مرداد ۱۳۹۳ دوشنبه

يك هفته تعطيل
از دوشنبه هفته پيش تا امروز خاطره نويسي از جنبش كادرها را تعطيل كردم. براي اين كار داليلي داشتم: اول 
و من هر روز به طور متوسط حدود ده ساعت  يافت ادامه عجيبي شدت با غزه با اسرائيل جنگ سومين اينكه
نيز اوقاتم  بقيه ي  مي كردم.  مختلف زبانهاي به جنگ اين گزارشهاي و اخبار خواندن صرف را وقتم از
مي شد. روشن است كه آينده خاورميانه از خاكستر همين جنگ ها سر حادثه اين مختلف ابعاد در تأمل صرف
بر خواهد آورد كه در واقع نبرد اسالم سياسي راديكال با مدرنيته ي ناشي از فرايندهاي جهاني شدن است كه
- در تنها ميدان شهر زادگاهم ديدم كه  بود سالم ده وقتي - نخستين بروز خياباني آن را پانزدهم خرداد ۱۳۴۲
مي دادند يا مرگ يا خميني. خوب به خاطر دارم كه سيل جمعيت تصميم داشت تا انتهاي  شعار تظاهركنندگان
و كالنتري را خلع سالح كند. اما در ميانه راه به خياباني كه مدرسه ما در آن قرار داشت سرازير برود خيابان
و كرد فرار شد شليك سويش به باقرآباد پل باالي از كه گلوله رگبار با اما افتاد راه به تهران طرف به و شد
راه انداخت. براي من كه جلوي چشم هايم بنيادگرايي به را اسالمي انقالب كه بعد سال پانزده تا شد متفرق
و همه جا را فرا گرفت، فهم پويايي حزب اهللا، القاعده، طالبان، بوكو حرام، آورد بر سر بوته يك مثل اسالمي
و اميدورام روزي دركم را از اين پديده تاريخي توصيف كنم. حاال هم است راحت خيلي حماس و داعش
و در نتيجه، از درون نميگذارند باقي مصالحه براي راهي هيچ بنيادگرايانه جنبشهاي اين چطور كه شاهدم

خاكستر آن است كه آينده ققنوس وار سربرمي آورد.

مي گيرم اما عالقه  ياد و گرفتهام ياد زيادي بسيار چيزهاي جنگ اين تحليلهاي و گزارشها خبرها، مطالعه از
دارم به چند مورد آن كه به طور خاص با جنبش كادرها مربوط است اشاره كنم.

كميته اتيكز كنشت
در جريان همين خبرها بود كه خواندم كميته اتيكز كنشت اسرائيل يكي از نمايندگان زن عرب مجلس را 
و به مدت شش ماه او را از تمام حقوق پارلماني  كرده محاكمه حماس از حمايتشهايش از برخي خاطر به
مي دانم نمايندگان بيشتر پارلمان ها كد اتيكز دارند. حجم كد اتيكز است. كرده محروم دادن رأي حق جز به
- بيش از پانصد صفحه بود. به همين كردم نگاه را آن پيش سال ده حدود كه - آمريكا مجلس نمايندگان
خاطر، منتظر بودم تا اگر تالش هاي آقاي حالج براي اينكه من قانون پارلمان را به نمايندگان مجلس خودمان
آموزش بدهم به نتيجه برسد، در مورد كد اتيكز نمايندگان مجالس مختلف نيز تحقيق بكنم. به همين خاطر 
اسناد مربوط به كد اتيكز نمايندگان كنشت را ثبت كردم تا اگر فرصت دست داد گاهي نگاهي به آن بياندازم. 

كميته بررسي درستي مطالب رسانه ها
وب سايت هاي عربي را نيز  كه روزها اين است. ايران در رسانه نازل بسيار كيفيت دغدغههايم از يكي هميشه
وب سايت هاي با را آنها وقتي هستند. زبان فارسي وبسايتهاي شبيه حد چه تا شدم متوجه ميكردم مرور
مي فهمم چه تفاوت ماهوي عظيمي بين اين دو جهان وجود دارد. تصور ميكنم مقايسه اسرائيلي زبان نگليسي
اينكه به اين زودي ها كيفيت رسانه در ايران به سطح كيفيت رسانه در اسرائيل برسد تصور باطلي است. اين
اصًال درك غلط ما از «آزادي» كه به  مطلقًا. است، «آزاد» اسرائيل در رسانه كنيم فكر كه است باطل هم تصور
و در فضاي عمومي نيز مشاعات در دارند حق خودشان، خصوصي حريم در انگار - افراد كه معناست اين
و رسانه ما اين نيست كه آزاد مطبوعات مشكل نتيجه، در است. استبداد عين - كنند رفتار دلبخواهانه و آزادانه
و مصالح ملي را به امنيت كه را مطلبي هر بزنند. را تهمتي هر بنويسند. را مزخرفي هر آزاداند اتفاقًا نيستند.
و هيچ ساختار نرم افزاري دقيقي كه امكان بريزند خواستند كه را كس هر آبروي كنند. منتشر مياندازد خطر
و تنبيه متخلف را فراهم سازد در كشور وجود ندارد. در نتيجه، با رسانه اي طرفيم كه مثل ساير داوري رديابي،

ساختارهاي مدرن در ايران فاسد و فشل و وجودش اسباب تداوم استبداد و بدبختي است.

كرده ام:  هم صورتبندي  راه  آن  جواب  نظري  سطح  در  و  انديشيدهام مشكالت اين به كه سالهاست من
و سازمان هاي پروفشنال نياز انجمنها به كار اين براي اما دولتي. شبهپروفشنهاي از پروفشنها بازآفريني
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آن ها مستلزم آشنايي با قانون پارلمان است. به همين خاطر، اميدوارم بعد از اينكه  ساختن كه داشت خواهيم
يك انجمن رونامه نگاران پروفشنال ايجاد كرديم بتوانيم نسبت به بازآفريني پروفشنه روزنامه نگاري در ايران
مي شود اين همه خطاهاي فاحش در سانه هاي  چطور بدانم ميخواست دلم همه، اين با اما، كنيم. اقدام هم
و فراميرسيد زمانش اگر شايد ميكنم فكر االن راستش، رساند؟ عمومي افكار اطالع به و كرد رديابي را ايران
مي يافتم. اما به هر را جوابش خودم بود ممكن ميكردم، فكر سؤال اين به جدي و مستمر صورت به دقايقي
وب سايت ها در مورد اخبار جنگ اخير اسرائيل با غزه بود كه سر از انگليسي مطالب مطالعه جريان در حال،
يك وب سايت جديد درآوردم كه اساسًا با همين هدف راه اندازي شده بود: پيگيري درستي پوشش خبري
و غزه. اينجا بود كه  اسرائيل اخير جنگ مورد در متحد اياالت در فعال مختلف خبرگزاريهاي و رروزنامهها
شدم: دست دركاران اين وب سايت تمام اخبار مربوطه را مواجه جديد پراكتيس» «بست يك با كردم احساس

دنبال مي كنند و خطاهاي آن را تصحيح كرده و در اختيار افكار عمومي قرار مي دهند.

مي كنم همين امروز هم  فكر اما است، خام تصوري امروز ايران در پروفشنال رسانهي داشتن تصور ميدانم
و بياندازند راه به را وبسايتهايي چنين ميتوانند پروفشنال و شرف با خبرنگاران از كوچك گروههاي
و خطاهاي آن را براي افكار عمومي توضيح كنند بررسي دقت با را حكومت عالقه مورد موضوعهاي حتي
مي كنم حتي حكومت هم تا آنجا كه ظرفيت هاي امنيتي كشور اجازه بدهد از چنين كاري استقبال فكر دهند.
كامًال ما جامعهي روزي تا بگذاريم دست روي دست نيست الزم ميكنم فكر دليل همين به كرد. خواهد
مي شود انجمن، ايجاد تمرين و آموزش محض به بلكه باشيم. داشته پروفشنال رسانه بعدًا تا شود دموكراتيك
باز  آفريني پروفشن روزنامه نگاري از براي تالش و انداخت راه به هدفهايي چنين براي را انجمن چند يا يك
شبه پروفشن دولتي روزنامه نگاري را از همين جا آغاز كرد. تالشي كه چند سال قبل شروع كرديم اما به دليل

اينكه دانش فني براي ساختن انجمن هاي پروفشنال را در اختيار نداشتيم شكست خورد.

جالب تر اينكه چند شب پيش يك برنامه تلويزيوني آمريكايي بسيار جالب تماشا كردم كه موضوع آن همين 
و درست بر خالف جهان عرب آمريكا، و اروپا در خصوص به جهان، عمومي افكار در روزها اين بود. قصه
و اسالم، حمايت از مظلوميت مردم نواره غزه بسيار اوج گرفته است. اما كم نيستند مردمي كه حماس را در
بي طرفي در پوشش اخبار جنگ اخير به يك موضوع جدي مسأله خاطر، همين به ميدانند. مقصر فاجعه اين
است: اينكه آيا ميزان زماني كه تلويزيون ها به نمايش ناتانياهو اختصاص داده اند با ميزان زماني كه شده بدل
و از اين قبيل مسائل. ظاهرًا براي رعايت همين نه؟ يا است بوده متوازن دادهاند اختصاص عباس محمود به
جزوه راهنماهايي آمريكايي، رسانههاي و مطبوعات بر ناظر پروفشنال نهادهاي برخي سوي از كه است توازن
و موضوع برنامه كمدي تلويزيوني نيز همين كد راهنما بود. مجري يك المپ قرمز است شده منتشر نيز
رنگ جلوي خودش گذاشت تا هرگاه كه كلمه اي يا مطلبي خارج از ضوابط مندرج در كد راهنما از دهانش
مي شود.  روشن راهنما چراغ جملهاي هر گفتن با كه بود بعد به اينجا از شود. روشن قرمز المپ شد خارج
مي كرد تا علت روشن شدن چراغ قرمز را دريابد. وقتي مراجعه راهنما جروه به دستيارش كمك با مجري
كلمه «اروشليم» از دهان مجري خارج شد، المپ قرمز هم شروع به آژير زدن كرد. حاال ديگر چرا؟ اورشليم
كه اسم يك شهر است؟ دستيار مجري مطلبي را از جزوه راهما خواند مبني بر اينكه در مورد نام اين شهر 
و در نتيجه بايد به جاي «اروشليم» يك جمله ديگر بگويد! برنامه از نظر  است اختالف دعوا طرف دو بين
عين حال، يك «بست پراكتيس » هم بود براي كنترل كيفيت پوشش خبري در مطبوعات در بود، جالب نمايشي

كشور ما.

دليل ديگر تعطيلي يك هفته اي
عالوه بر جنگ، تعطيلِي هفته گذشته من يك دليل ديگر هم داشت: تعطيالت دو روزه عيد فطر كه به پنجشنبه 
و  چهارشنبه سهشنبه، دوشنبه، كارگاههاي نتيجه، در رفت. خواب به هفته يك حدود كشور كل و خورد
و داشت نگه را آنها ميشد اما داشتم، نوشتن براي مطلب البته، شدند. تعطيل گذشته هفته در پنجشنبه
و ششمين اجالس كادر چهل يكشنبه ديروز سرانجام اينكه تا كرد. گزارش روزنوشت يك در هم با را همه
و باز دكتر بني اسدي با طرح همان مشكل هميشگي خودش شد برگزار دفتر در پارلماني عرف همانديشي
هم انديشي جذابيت داد كه بايد چند كادر تاريخچه به آنقدر است، شده بدل تاريخي مشكل يك به ديگر كه
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صفحه اي را به گزارش آن اختصاص دهم. اما پيش از آن مرور فعاليت هاي ترويجي كادرها الزم است. 

انتشار جزوه «معرفي دستگاه مفهومي»
منظورم از جزوه «معرفي دستگاه مفهومي» همان نشريه هشت صفحه اي است كه به سفارش مهندس بيژن 
تيراژ  و قرار شد در  كردم تهيه ساختماني شركتهاي انجمن مديره هيأت انتخاب مناسبت به سعيدآبادي
و قبل از برگزاري انتخابات بين اعضاي آن انجمن توزيع شود. من از آن فرصت استفاده كردم تكثير محدود
و به كنيم خودداري كليشهاي مطالب تكرار از است بهتر كه سازم قانع را سعيدآبادي آقاي شدم موفق و
و اهميت آن براي شركت ها بپردازيم. آقاي سعيدآبادي كه مهندس بسيار خوشفكري رابرت دستورنامه معرفي
و البد برخي از آبادگران پيام نشريه مسؤل مدير كه شد مشخص بعدها اما كرد مواقت پيشنهاد اين با است
و نشريه منتشر نشد. قضيه را بعدها با مهندس عطارديان در نكردند موافقت آن انتشار با مديره هيأت اعضاي
و او هم به مهندس گذاشته ميان در وي با سعيدآبادي مهندس را قضيه كه داد توضيح برايم او گذاشتم. ميان
انتشار موافقت كند. اما خودش نمي دانست كه حرفش را با  خوانساري مديرمسؤل نشريه توصيه كرده كه 
و نشريه منتشر نشده است. پيشنهاد كردم آن را به صورت يك شماره ويژه نامه پيام كارفرمايان  نخواندهاند
و توزيع آن در اجالس قبلي موافقت نكرد. چند روز تكثير با اما كرد. قبول عطارديان آقاي كينم. بازتوليد
پيش كه به من تلفن زد به او يادآوري كردم كه اگر مطلب نوشتني براي دادن به اعضا ندارند خوب است اين
۱۴ مرداد سالروز صدور  و به نمايندگان بدهند. آقاي عطارديان قبول كرد. حاال، فرداد كنند تكثير را خبرنامه
مي دانم قرار است اين نشريه در تيراژ محدود كه آنجا تا و است كارفرمايان كانون مجمع مشروطه فرمان
مي كنند توزيع شود. به نظرم شركت مجمع در قردا كه كانون عضو انجمنهاي نمايندگان بين و شود تكثر
است، ثانيًا اثربخشي و خوب جزوه اوًال است: مهم دستاورد يك مختلف جهات از شود، انجام اگر كار، اين
مي توان اميدوار بود بعد از آنكه من به پيشنهاد آموزش اين قواعد به اتاق ثالثًا هستند، افراد همين مخاطبش
و اقتصادي تجاري تشكلهاي به را قواعد اين كانون دبيرخانه طريق از بتوانيم ندادم، مثب جواب بازرگاني

نيز آموزش بدهيم.

يك تجربه جالب
من براي معرفي اين قواعد به مقامات هيأت مديره انجمن هاي كارفرمايي زحمات زيادي كشيدم. يادم هست 
كه چطور با هماهنگي آقاي گلسرخي از تك تك رئيسان انجمن هاي كارفرمايي صنعت احداث وقت مالقات 
و طي نشست هايي حدود يك ساعته تا دوساعته اين قواعد را براي آنان توضيح دادم. اما هيچكدام  گرفتم
پاسخ هاي اختصاصي داد. اما براي كل انجمن هاي مي شود انجمن هر مورد در چرا؟ نرسيد. نتيجه به آنها از
آن ها تمام مورد در بيش و كم كه كرد رديف را پاسخ چند ميشود كردم صحبت آنان با كه احداث صنعت
و مديران عامل شركت هاي ساختماني رئيسان اكثرًا انجمنها اين مديره هيأت اعضاي يك) ميكند: صدق
تحت مديريت خودشان وقت زندگي شركتهاي فراوان مشغلهاي خاطر به حتي كه هستند موفق و بزرگ
و در عين حال بايد مشغله هاي شركت در هيأت مديره يك انجمن را هم يدك بشكند. دو) ندارند، كردن
و مشكل بر زمين مانده دارند، به اين دليل كه اين هيأت مسأله از كوهي هميشه نيز انجمنها اين مديره هيأت
معموًال اعضاي سه) است. آنان عهده به هم اجرايي كار كلي و ميكنند كار هيأتي و ندارند سازمان مديرهها
آن ها شركت سه چهار نفر قانوني مجمع در نتيجه در ميرسند، نصاب به نصف از بيش با مديرهها هيأت
سه چهار نفر هم نياز چنداني به قواعد دستورنامه رابرت احساس نمي كنند. در نتيجه اين و ميكند كفايت
مي كنند. به نظرم به ارزبابي وقت اتالف - حق به بسا چه - را قواعد اين يادگيري براي وقت صرف نوع هر
كرد؟ بايد چه پس نمييابند. اقتصادي را پيچيده قواعد اين آموختن براي وقت صرفت كه است داليل همين

سرهاي بي پيكر
و تنها حق اعضاي انجمن اين است  هستند - بيپيكر سر يك - بورد يك فقط عمًال ما انجمنهاي وقتي تا
و عده اي را براي عضويت در هيأت مديره انتخاب كنند، دستورنامه شوند جمع هم دور سال چند از هر كه
خود اكتسابي حق وقتي تا نيز انجمنها اين مديره هيأت اعضاي يافت. نخواهد جايي انجمنها اين در رابرت
تصميم گيري به جاي مجمع را تصرف كرده اند، هيچ تمايلي به اين قواعد نخواهند داشت. به همين خاطر، اگر
قرار است انجمن هاي موجود تغييري را تجربه كنند، بايد دستورنامه رابرت به اعضاي اين انجمن ها معرفي 
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و حق آنان براي اخذ تمام تصميم ها به آنان يادآوري شود. در آن صورت است كه هيأت مديره مجبور  شود
و در شوند تشكيل ماهانه صورت به بايد كه هستند مجامع اين و كند. اجرا را مجمع تصميمهاي شد خواهد

آن صورت است كه آشنايي با قانون پارلمان معنا خواهد يافت.

تجربه وكيالن عضو كانون وكال نيز درستي اين تحليل را به خوبي اثبات كرد: به رغم حسن نيت افرادي مثل 
و به رغم تالش هاي من براي معرفي اين قواعد به اعضاي هيأت مديره كانون وكالي مركز،  كيخسروي، آقاي
تمام آن تالش ها به نتيجه اي نرسيد اما وقتي اعضاي غيرعضو هيأت مديره كانون وكال با اين قانون آشنا شدند
باشد،  تصميمها مجري بايد فقط مديره هيأت و بگيرد تصميم بايد كه است كانون مجامع اين كه دريافتند و
مي خواهند يك انجمن وكيالن پروفشنال ايجاد كنند. كه هستند اعضا همين اكنون و رسيد نيتجه به تالشها

مي كنم در مورد ساير انجمن ها نيز كم و بيش همين قواعد صادق باشد. فكر

كنوانسيون كعاصكا
نكته اي كه همين األن به ذهنم رسيد اين است كه اتفاقًا مجمع فردا نيز در واقع كنوانسيون كانون كارفرمايان 
و فقط اعضاي هيأت مديره  بگذارد جلسه يكبار سالي چند هر يا سالي اينكه جاي به نيز مجمع همين و است
و هيأت مديره بايد مجري همين تصميم ها كند اتخاذ را تصميمها و بگذارد نشست ماه هر بايد كند، انتخاب را

مي  گرفتم. را را بازتاب و ميرساندم اعضا اطالع به نحوي به را نكته اين كاش باشد.

مي كنند: مجمعي عمل شكل اين به عمومًا ما انجمنهاي امروز، ايران پارلماني عرف اساس بر حال، هر در
مي شود، هيأت مديره اي كه هر هفته يا هر دوهفته برگزار مديره هيأت انتخاب براي يكبار سال چند هر كه
و مهندسان و وكيالن خصوص به حاليكه، در دارد. كارمند دو يكي كه دبيرخانه يك و ميشود تشكيل يكبار
ساير پروفشن ها بايد در انجمن هاي محلي با تعداد محدود مجمتمع شوند و به يك پيكره واحد ارتقا يابند.

مادران صلح
و  ترتيب اين به است. ميان در هفته يك آنان نشست كردم. شركت صلح مادران نشست در تير سوم سهشنبه
و دارم كه براي فردا من را خبر داشتم انتظار كردند، اعالم تعطيل را رمضان ماه سهشنبه دو اينكه به توجه با
مي كردند. اما تا كنون كه ساعت دو نيم بعد از ظهر است خبري نشده است. نمي دانم اگر خبرم كنند موفق
بي خيالم تا ببينم چه خواهد شد. اما فعًال نه؟ يا بفرستم عالي كانون مجمع به خودم جاي به را كسي ميشوم
مي توانند در كارگاه ما جمع رمضان ماه سهشنبه دو در كه كردم پيشنهاد بويه آل خانم به رمضان ماه از قبل
و اين قواعد را فرابگيرند. نكته بد اين كه ديگر حتي به من تلفن هم نزد كه بگويد خواهند آمد يا نه؟ شوند
و چند نفر از آنان پاالكارت در دست عليه اسرائيل تظاهرات داشتهاند هم سياسي اقدام يك فاصله اين در
كردند. به هر حال، خاصيت شركت در مجمع مادران صلح اين است كه اين قواعد از آنجا با سرعت به

جاهاي ديگر نشت خواهند كرد. 

سازمان معلمان
من بنا ندارم روابطم را با سازمان معلمان قطع كنم. اما ديگر ترديدي ندارم كه اين سازمان بيشتر يك فرقه 
نمي توان با اين توضيح اين  اما و ارتقاي كيفيت آموزش دانش آموزان كشور دغدغه اصلي آن نيست. است
سازمان را رها كرد به خصوص كه برخي از افراد عضو هيأت مديره آن انسان هاي شريفي هستند كه دلشان
و به رغم برخورد نامناسب آنان از تماس با خانم نقي ئي كه چند  تحليل اين با ميطپد. آموزان دانش براي
- كه احوال من را بپرسد. اما در همان خودش قول به - بود زده زنگ فقط كردم. استقبال كرد تلفن پيش روز
گلتگوي تلفني تجربه هاي زيادي منتقل شد. اول اينكه علت غيبت او در نشست هاي اخير معلمان تصادف
ثانيًا فرصتي پيش آمد تا او را از  و زخمي شدن پسرشان بوده است كه خوشبختانه به خير گذشته است. 
و غير مستقيم به او بگويم كه سازم خبر با قواعد اين آموزش كيفيت خصوص به و كادرها پيشرفتهاي
و هم ما را از تجربه هاي خود محروم سازند. در شوند محروم ما تجربههاي از هم شد سبب آنان جداشدن
و به آنان توصيه كرد تا قانون پارلمان را فرا بگيرند. به هست هم مسلمان روشنفكر زنان عضو او حال عين
و ارايه اين اطالعات به او خوب بود. من براي دارد ارتباط نيز زنان سازمانهاي ساير با فعال زن يك عنوان



۱۲۷

و گفتم كه چطور اين آموزش به پنج  دادم توضيح را قواعد اين تمرين و آموزش امر در دستاودرها آخرين او
و حتي تالش كرده ام عده اي را براي آموزش مراحل مقدماتي آماده سازم. با توجه است شده تقسيم مرحله
و با توجه به اينكه خودشان هم در داد ارايه من آموزشي روشهاي از خانم اين كه تيزي و تند انتقادهاي به
مي تواند براي همبستگي اعضاي پروفشن پارلمانتارين ها مفيد توضيحها اين واماندهاند، قواعد اين آموزش

باشد و از انشعاب هاي بشتر جلوگيري كند.

فعاليت هاي آقاي خندان
و هم  بزند سر هريس در خانوادهاش به هم تا رفت تبريز به را قطر عيد روزه چهار تعطالت خندان آقاي
قواعد قانون پارلمان را به يكي از شخصيت هاي با نفوذ تبريز معرفي كند. عصر روز شنبه از تبريز به من تلفن
و نتايج خوبي هم گرفته است. قرار شد وقتي به تهران آمد برايم بيشتر  داشته جلسه فرد آن با كه گفت و زد

توضيح بدهد.

عمران  در شركت  و  بود رسيده سالم نه. يا است رسيده سالم كه شوم مطمئن تا زدم زنگ او به ديروز
مشغول كارش بود. به من گفت كه مديرعامل شركت آموزشي عمران اهميت قانون پارلمان را براي مديركل
اين قواعد  و قرار شده است كه  داده توضيح راهسازي و مسكن وزارت ساختماني و عمراني انجمنهاي
و مكتوب معرفي شود تا در اختيار آن مديركل قرار بگيرد. در مورد اين مختصر صورت به صفحه يك در
مي آيد صحبت خواهيم كرد. من چندان خوشبين نيستم دفتر به خندان آقاي كه ظهر از بعد امروز هم موضوع
مي كنم. اما طرح اين قواعد در دستگاه دولت از جهات ديگري مفيد است. ارزيابي بيفايده را مالقات اين و

بايد ديد چه بايد بكنيم.

هم انديشي عرف پارلماني و اما در مورد كادر
هم انديشي بايد در اوايل خرداد ماه ۱۳۹۱ تشكيل شده باشد، چون در اولين نشست  كادر نشست نخستين
و با ميزباني مهندس عطارديان برگزار شد، آقاي ساختماني شركتهاي انجمن مديره هيأت سالن در كه آن
و در عوض بيانيه اي نيافت حضور ميكرد، شركت كار بينالمللي كنفرانس در بايد كه دليل اين به عطارديان
او قرائت شد كه من ميرزابنويس آن بودم. نشست هاي كنفرانس بين المللي كار هم هميشه در اوايل خرداد
و از آن گروه  كردند! شركت آن نشست نخستين در كساني چه ميكشد. طول هفته سه حدود و ميشود شروع
ماندها ند. آقاي كيخسروي باقي بنياسدي دكتر و گلسرخي مهندس رزمخواه، مهندس شهرياري، مهندس فقط
و دنبال آن است كه اين است فعال وكيالن نشستهاي در اما نميكند، شركت نشستها اين در هرچند
قواعد را به تعداد هرچه بيشتري از هموطنان آموزش بدهد. دكتر مجتبي اميري نيز در چند جلسه اخير شركت
نكرده است. بعدها افرادي مثل مهندس سپهر محمدي، مهندس حامد سحابي، آقاي سعيد اردهالي مدير نشر 
و آقاي عبدالحسيني دبيروقت ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران به اين نشست ها دعوت شدند. اما در  اختران
نشست هاي اخير اين افراد هم شركت نكردند. هرچند مهندس محمدي به عنوان يكي از اعضاي بسيار مؤثر
و انجمن هاي ديگر، در ترويج اين قواعد خيلي فعال است. مهندس سحابي  مهندسان اسالمي انجمن شوراي
و آقاي عبدالحسيني هم كه است كرده اعالم قواعد اين ترويج و آموزش براي را خودش جدي عالقه هم
مي كند. در اجالس و كرده ايفا مهمي بسيار نقش قواعد اين ترويج در و است ديگر كارگاه يك بنيانگذار
ديروز آقاي خندان هم كه در سفر تبريز بود شركت نكرد. در نتيجه جلسه با پنج نفر به نصاب رسيد: من،
و مهندس گلسرخي. با آب رفتن تعداد افراد حاضر در اين جلسه، طرح  رزمخواه، شهرياري، بنياسدي، دكتر
و تكليف ما يافت؟ ادامه كي تا است قرار برود؟ كجا به است قرار نشستها اين كه ميشود منطقي مسأله اين
و قبل از آنكه جلسه دعوت به دستور ديروز جلسه ابتداي در شد سبب كه بود سؤالها همين شايد چيست؟
و تحت سؤال پارلماني از من خواست كرد مطرح را پرسشها اين غيررسمي صورت به بنياسدي دكتر شود
آن ها در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت چطور بايد عمل كرد؟ بررسي و مسائل اين طرح براي بگويم تا
و كوشيدم به اين سؤال كردم دستور به دعوت را جلسه من بود. مهمي بسيار پيشرفت خودش اين خوب.
پارلماني دكتر بني اسدي پاسخ بدهم: طرح پيشنهاد تعليق قواعد كه مستلزم رأي موافق دوسوم آراي مأخوذه
و بقيه ماجرا. همين روش دنبال شد  غيررسمي بررسي كميته در موضوع بررسي پيشنهاد طرح بعد و است،
و به اين ترتيب جلسه اي كه به خاطر تأخير آقاي دكتر بني اسدي رفت غيررسمي بررسي كميته به مجمع و
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با نيم ساعت تأخير شروع شد تا آخر جلسه به بررسي همين سؤال پرداخت. نخستين فردي هم كه نطق كرد 
۱) اينكه  مي توانم خالصه صحبت هاي دكتر بني اسدي را در چند محور جمع بندي كنم: بود. بنياسدي دكتر
شده، اين معرفي جامعه در رابرت دستورنامه هم اگر (۲ نشست ها نتايج آموزشي درخشاني نداشته است. اين

و تالش هاي فردي حسيني بوده است (و در اين جا كلي نوشابه براي من باز كرد).  زحمات محصول عمل
و تأسيس انجمن، اين مشكالت به وجود آمده آموزش شدن خلط و تدريس روش بودن ناروشن دليل به (۳
آن ها نيز مورد آموزش كيفيت و شود اداره آموزشي صورت به نشستها اين كه داشت پيشنهاد نتيجه در است.
مي كنم دكتر فكر شود. تأسيس انجمن يك سريعتر هرچه نيز ترويجي فعاليتهاي براي و بگيرد قرار بازنگري
هميشه هم در پاسخ و است كرده مطرح گاهي از هر پيش سال يك از بيش از را موضوعها اين بنياسدي
و نيست مخالف او نظر مورد انجمن تشكيل با كس هيچ كه است شده گفته او به انجمن تشكيل پيشنهاد به
عمًال هيچكس غير از خودش براي ايجاد چنان اما است. آزاد بياندازد راه را انجمني چنان ميخواهد هركس
مي دهد. اما باز هم دكتر بني اسدي ادامه كارگاه اين در حضور به آموزش براي و نميزند باال آستين انجمني

هر از گاهي به شكل ديگري همين مسأله را مطرح مي كند.

مي كردم  فكر صورت آن در بدهد. منفي رأي او پيشنهاد به شهرياري كم دست كه داشتم انتظار بار اين راستش
و دو رأي مخالف موافق رأي دو با پيشنهاد اين ترتيب اين به داد. خواهد منفي رأي هم رزمخواه مهندس
مي دادند، در آن صورت مثبت رأي ديگر نفر سه و ميداد منفي رأي شهرياري فقط اگر حتي شد. خواهد رد
مي شد. اما وقتي شهرياري قبل از همه دستش را به عنوان موافق رد پيشنهاد و ميدادم منفي رأي هم من
و هم تمايل دارد اين موضوع بار ديگر به بحث است داشته نگه را دكتر حرمت هم زدم حدس من كرد بلند

گذاشته شود.

به هر حال با تصويب پيشنهاد تعليق قواعد، مجمع به جاي پرداختن به دستور روز، مسأله دكتر بني اسدي 
و بعد از توضيح اوليه وي آقاي شهرياري در مخالفت با نظرات او نطق كرد. انصافًا  قرارداد بررسي مورد را
هم انديشي عرف پارلماني يك نفر را معرفي كنم كه از همه گروه اوليه اعضاي تمام ميان از باشد قرار اگر
آن ها را درك كرده است، آن فرد همين مهندس شهرياري است كه اهميت و گرفته ياد را قواعد اين بهتر
و مديري با سبك برجسته كارآفريني است. به نظرم اين خيلي خوب قضايا را تحليل باهوش بسيار فردي
و در پاسخ به انتقادات دكتر بني اسدي توضيح داد كه وجود همين كارگاه باعث شد كه ما به مرور با اين كرد
و در جلساتي كه شركت است شده آشنا قواعد اين با كلي من مثل فردي هم حاال همين و شويم آشنا قواعد
و او نشستها همين نتيجه در عالوه، به كند. رعايت گرفته ياد كه هم را قواعدي همان ميكند سعي ميكند
و در ترويج آن كوشش كردند. به عنوان همين كه او اين قواعد را به شدهاند آشنا قواعد اين با اعضا ديگر
دوستانش در انجمن سيستاني هاي مقيم ايران معرفي كرده است يا دكتر بني اسدي آن را به انجمن اسالمي
و به موازت اين كارگاه، كارگاه هاي ديگري هم شكل  سال دو اين در عالوه، به است. كرده معرفي مهندسان
اين  ها همهي و است يافته ارتقاي مرور به تجربهها همين پرتو در هم قواعد اين تدريس روش و است گرفته
كارگاه بوده است. در نتيجه ارزيابي منفي دكتر بني اسدي از اين كارگاه را درست اين وجود حاصل جمله از
و ضمن عمل روش تجربي آموزش يعني آموزش، روش همين كه است معتقد هم آينده مورد در و نميداند
و من حاال قبول دارم كه روش مناسب براي آموزش اين قواعد همين است كه وقتي ما با اين است خوبي
آن ها بهترين تمرين براي يادگيري كردن رعايت همين و كنيم رعايت عمل در را آنها بايد شديم آشنا قواعد
و هم در مسير است داشته قبولي قابل دستاوردهاي كارگاه اين هم كه بود اين او جمعبندي هست. هم آنها

درستي جلو مي رود.

و نكته مهم در  نكردند. ايفا خالقي نقش گلسرخي مهندس و رزمخواه مهندس بحث اين در كه بگويم بايد
و مدتي ماننده به كند صحبت همراه تلفن با بود مجبور ديروز اجالس طول در اينكه گلسرخي مهندس مورد
و چند ساله اش در بيمارستان نود مادر كه داد توضيح من براي تلفني بعدًا كرد. ترك را مجمع جلسه، ختم
كند. علت زود مادرش صحبت  معالج  پزشكان  با  تلفني  بوده  به همين خاطر مجبور  و  است بوده بستري
مي رسانده تا سند مربوط به رضايت بيمارستان به را خودش بايد پزشكان اصرار با كه بوده اين هم رفتنش
مي دهد كه وي تا چه اندازه نشان گلسرخي مهندس مثل شخصي رفتار همين كند. امضاء را جراحي عمل از
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به ضرورت ترويج اين قواعد پي برده است. اما او هم، درست شبيه به دكتر بني اسدي، تمام مدتي كه در 
مي كنم سردرنمي آورد. بله، به نظرم اين  تكرار آنها مدام من كه قواعدي از و است گيج دارد حضور مجمع
دو شخصيت محترم، كه با تمام وجود به اهميت اين قواعد پي برده اند، متأسفانه قادر به درك اين قواعد يا
و در نتيجه  ميكنند فراموش ميگويم من هرچه نتيجه در و نيستند قواعد اين سپردن خاطر به به قادر واقع در
شب بازي بايد زير دست من بازي خيمه عروسك يك مثل ميكنند احساس وقتي و سردرنميآورند بازي از

كنند ناراحت مي شوند.

دفاعيات من
و تمام آنچه را كه در ذهن من بود بيان كرد، با اين حال  داد توضيح كامل و دقيق شهرياري مهندس هرچند
و به خصوص به مهندس جمع به گزارشي كادرها دفتر آموزشي برنامههاي تغيير از است خوب كردم احساس
گلسرخي كه به خاطر سفر به خارج در نشست هاي اخير شركت نداشت ارايه بدهم. به همين خاطر جلوي
حاضر، مراحل آموزش دستورنامه رابرت به پنج مرحله مشخص تقسيم  حال در كه دادم توضيح و رفتم تخته
۵) عالي. در ادامه در مورد و ۴)متوسطه، ۳) ابتدايي، ۲) مقدماتي، معرفي، (۱ شده است كه عبارت است از:
آن ها در اينجا تكراري خواهد بود. اما روي اين نكته تأكيد كردم كه  نقل كه دادم ارايه توضيحهايي مرحله هر
و تاريخ با هم زمان نظر از واقع در كارگاهها اكنون و داده شكل تغيير مرور به اوليه كارگاههاي ترتيب، اين به
مي كنند. به اين معنا كه افراد عالقمند بعد ايفا را ابتدايي مرحله آموزش نقش كارگاهها همين و دارند تفاوت
و تصويب يك انجمن تدوين براي آموزشي دوره يك و ميشوند كارگاهها اين وارد مقدماتي، مرحله طي از
و اگر به كنند نام ثبت انجمن آن در ميتوانند عالقمندان انجمن، يك آئيننامه تصويب با و ميكنند طي را

عنوان رئيس يا دبير انجمن انتخاب شدند در مرحله بعدي شركت خواهند كرد.

تضييع حقوق جمع
تازه بعد از ارايه اين توضيح ها بود كه دكتر بني اسدي انتقاد ديگري مطرح كرد: اينكه آقاي حسيني بدون 
و ما را در برابر عمل  گرفته ناديده را جمع حقوق و حق و داده تغيير را كارگاه اين هدف بگويد، ما به اينكه

انجام شده قرار داده است.

و با صراحت اما با لحن آرام تأكيد كرد كه  داد ارايه قانعكنندهاي پاسخ نيز انتقاد اين به شهرياري مهندس اما
و چند بار در مورد تغيير اين هدف ها حرف زده است. در نتيجه اين انتقاد چندين حسيني قبل نشستهاي در
و در ادامه توضيح داد: هدف اوليه اعالم شده از تشكيل گروه نميآمد كوتاه بنياسدي دكتر اما نيست. وارد هم
و ترويج اين قواعد بوده است. اما حاال نظارت براي ملي انجمن يا مجمع يك ايجاد پارلماني عرف همانديشي
پرسيد:  آيا هدف شهرياري از جانب به حق لحن با بعد است. شده بدل صر آموزشي كارگاه يك به مجمع اين
اوليه اين جمع اين نبود كه به عنوان يك مجمع ملي براي ترويج قواعد اداره جلسات عمل كند؟ شهرياري
و دكتر بني اسدي نتيجه گرفت: اما حاال جمع اين هدف را ندارد. شهرياري ديگر  بله. گفت: و شد تسليم
و پرسيدم : آيا ما در حال ايجاد كردم صحن كسب من بالفاصله اما برد. باال را دستهايش و شد تسليم كامًال
و هم بني اسدي تأييد كردند. ادامه دادم: بسيار خوب، هدف اين شهرياري هم نيستيم؟ دائمي سازمان يك
سازمان در دست تأسيس را همان هدفي تعريف كنيد كه اين گروه از اول به خاطر آن تشكيل شد. آيا كسي
و محكمه پسند بود. اما بالفاصله توضيح دادم: اما  منطقي بسيار پاسخم كردم. مكث شود؟ ما مانع دارد حق
و نه آنچه كه شما در آئين نامه خود خواهيد ساخت خواهند انجمن اين اعتبار و عمل را منزلت و شأن اين
آن ها با اين كه كرد خواهيم تالش و هستيم انجمنها همين تأسيس دنبال نيز ديگر كارگاههاي در ما نوشت.
و تهديد كه نمي شود از افراد زور با باشند. موافق هدف اين با بايد آنان اما بدهند. تشكيل كنوانسيون انجمن

خواست عضو انجمن ما بشوند.

بحث هاي من قانع كننده بود. اما دكتر بني اسدي چند بار تكرار كرد حاال كه برايش مشخص شده كه  به نظرم
هدف اين كارگاه چيست، وجدانش آرام گرفته است. من خيلي فكر كردم كه منظور او چيست. حدس زدم 
مي خواهد بگويد: حاال كه آن هدف ملي را دنبال نمي كنيد من هم ممكن است مثل بقيه با جديت قضيه  كه

را دنبال نكنم.
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به نطر من اگر كسي نخواهد در فعاليت هاي انجمني به صورت حرفه اي فعاليت كند دليلي ندارد كه براي 
آموزش اين قواعد وقت بگذارد. اگر رئيس انجمن با اين قواعد آشنا باشد، اعضاي آن انجمن كافي است 
و مهندس گلسرخي يك فعال اجتماعي سياسي  بنياسدي دكتر مثل فردي اما كنند. گوشش رئيس حرف به
و اگر ياد نگيرند ممكن است در اين بگيرند ياد - شده طور هر - را قواعد اين است الزم و هستند حرفهاي

كارگاه شركت نكنند. اينجا بود زنگ خطر در ذهنم شروع شد و فوري به فكر افتادم.

بني اسدي طرح تشويق دكتر
در طول همين جلسه بود كه دكتر بني اسدي اعتراف كرد كه بهترين روش آموزش آموزش دادن است. بعد 
قولي را از يكي از استادان دانشگاه خود در آمريكا نقل كرد كه گفته بود: من هر وقت خواسته ام چيري را 
ياد بگيرم آن را آموزش داده ام. اين حرف درستي است. من هم تأييد كردم كه در همين كارگاه ها نيز بوده اند 
افرادي كه بعد از چند جلسه كه با قواعد پيچيده ناظر بر پيشنهادها آشنا شده اند، خوشان شروع كرده اند به ياد 
آن ها را به ديگران  ميتوانيد بياموزيد را قواعد اين داريد عالقه جدًا اگر هم شما ديگران. به قواعد اين دادن
آموزش بدهيد. بعد تأكيد كردم كه در كارگاه هاي ديگر من تأكيد دارم كه افراد قديمي به افراد جديد آموزش
و گفتم: كه براي ترويج اين قواعد به تبريز رفته است اما  كردم اشاره خندان آقاي به نمونه عنوان به و بدهند
حال، احساس هر به بدهي. درس بايد خودت بيافتد راه به تبريز در هم كارگاهي اگر كه كردهام تأكيد من
و فرداست كه از روي اين بام بپرد. علت: اينكه امروز و است بام لب كفتر مثل هم بنياسدي دكتر كه كردم

نمي گيرد. راه حل: آموزش دادن آن به ديگران. ياد را اين قواعد

نكته تعجب آور
گپ ها بود كه من جلد چهارم  همين در يافت. ادامه بنياسدي دكتر و من گپ رفتند، كارگاه اعضا آنكه از بعد
و نيز كتاب سياست ارسطو را به دكتر بني اسدي معرفي كردم است قانون مورد در كه را افالطون مجموعه
و اين دو كتاب را به او دادم تا بخواند. اما نكته جالب اين بود كه دكتر بني اسدي با اطيمان به مدخل «قانون
و تأكيد داشت كه در آنجا توافق نامه پيامبر اسالم با فالن قبيله را ميكرد اشاره بريتانيكا دانشنامه در اساسي»
كردهام) به عنوان نخستين قانون اساسي ذكر كرده است. چنين حرفي آنقدر فراموش را آنها اسم من (كه
و چون چند از وي به نامه يك طي رسيد نظرم به خاطر همين به بگيرم ناشنيده را آن نتوانستم كه بود عجيب
و جو كنم. در عين حال احساس كردم كه همين نامه نيز محل مناسبي است تا دكتر بني اسدي پرس بيشتر آن
را به اينكه نقش مربي آموزش اين قواعد در حلقه هاي نهضت را بر عهده بگيرد، تشويق كنم. متن نامه را

بدون هيچ توضيحي نقل مي كنم: 

جناب آقاي دكتر بني اسدي 
سالم

زمان  قرارداد  يك  كه  فرموديد  اشاره  بريتكانيكا  دانشنامه  در  اساسي  قانون  مدخل  به  در صحبت هاي خود 
حضرت محمد را نخستين قانون اساسي دانسته است. سؤالم اين است كه به نظر جنابعالي دانشنامه بريتانيكا 
آن سند را نخستين قانون اساسي شبه جزيره عربستان، يا اعراب يا مسلمانان دانسته يا نخستين قانون اساسي 

كل جوامع انساني؟ 

سؤال دوم من اين است كه اگر در نشست آتي شوراي انجمن مهندسان قرار است در مورد دستورنامه رابرت 
- حضور داشته باشم. آرزوي من اين  امكان صورت در - هم من دارم دوست شود، بحث من صحبتهاي و
و شايد به اندازه جوانان انگيزه نداشته باشند، باالست آنان سني ميانگين هرچند - فرهيخته جمع آن كه است

اما در سطح ملي اعتبار عظيمي دارند - در ترويج اين قواعد آستين باال بزنند.

مي كنم بعد از چند جلسه خود شما مناسب ترين شخصيتي هستيد كه بايد براي آموزش اين قواعد به ساير  فكر
انجمن ها و حلقه هاي نهضت  آستين باال بزنيد. تازه آن موقع آموزش اين قواعد را جدي تر خواهيد گرفت.

قربان شما. داود
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به نظرم پاسخ دكتر بني اسدي به سؤال اول يك پاسخ تاريخي است. به اين دليل كه دكتر بني اسدي دادماد 
و يكي از اعضاي مؤثر شوراي مركزي نهضت آزادي ايران است. در آن صورت اگر او تصور  بازرگان مهندس
كند كه قرار داد محمد با يك قبيله عرب نخستين قانون اساسي جهان باشد، ما با يك فاجعه فرهنگي مواجه

هستيم. بله هستيم. اين هم پاسخ دكتر: 

با سالم 
ص دوران جاهليت را طى  پيامبر از قبل عربستان كه است بديهى زيرا بود جهان منظور دارم بياد كه آنجا تا

مي كرد.

- طبق معمول با محبت چنين جواب داده اند:  دوم سؤال مورد در اما ندارد. حرف ديگر كه پاسخ اين خوب، و

در مورد انجمن نيز جنابعالى را در جريان قرار خواهم داد.

با تشكر 
بنى اسدى 

متأسفانه موضوع آموزش را مسكوت گذاشته  است. نمي توانم درك كنم چرا؟ 

بازخورد
و دكتر بني اسدي تقاضا كردم در صورت امكان توضيح  شهرياري مهندس از بروند، كادرها دفتر از آنكه از قبل
بدهند كه واكنش اعضا انجمن هاي آنان به نطق من چه بوده است؟ دكتر بني اسدي توضيح داد كه مهندس
مي كنم منظورش اين بود كه بحث هاي  (فكر است. پيشرفته چقدر كه: گفت و آمد خوشش خيلي صباغيان
و سؤال هم نكردم). اما يكي ديگر از اعضا به دكتر دارم ترديد اما است. پيشرفته چقدر من شخصيت يا من
اين نتيجه  به نظر من،  مي كنيم؟  رعايت را آئيننامه همين ما آيا و نداريم؟ آئيننامه ما آيا گفته: بنياسدي
و توضيح دادم كه ما بايد كردم مخالفت نظر اين با من اما ماست. خود در مشكل پس كه است اين مغالطه
دادم: توضيح ادامه در و كنيم. شناسايي را موجود آئيننامههاي نكردن رعايت علت و كنيم آسيبشناسي
و به همين خاطر حتي وقتي يك جمع تصميم بگيرد به طور كامل نيستند كامل و دقيق موجود آئيننامههاي
آن ها توضيح براي آئيننامهها كه ميشود مواجه عظيمي بسيار خالءهاي و حفرهها با كند رعايت را آنها
و همين شود ايجاد بينظمي و آشوب پارلماني پراكتيس روند در ميشود باعث سكوت همين و هستند ساكت
فايده اي ندارد. همين بحث ها به آنجا مي شويم متوجه چون ميكند اعتقاد بي نظم رعايت به نسبت را ما امر
آن ها را بخواند. نمي دانم وقتي كنم تقاضا او از و بدهم دكتر به را ارسطو و افالطون كتاب دو من كه شد منجر
آن ها را با مباحث بسيار ابتدايي اسالم در مورد حكومت و بخواند را افالطون قانون يا ارسطو سياست كتاب

نه؟ يا كرد خواهند تعجب كند مقايسه قانون و

يك رهبر قبيله
اما مهندس شهرياري در ارايه بازخورد اعضاي انجمن سيستاني هاي مقيم مركز به يكي از اعضاي اين انجمن 
پرداخت كه به صورت رسمي رهبر يكي از قبايل مهم آن خطه است. آن قبيله كه بسيار بزرگ هم هست، در 
حال حاضر در سه كشور ايران، امارات، كويت (شايد در نقل اين اسم ها اشتبا كرده باشم) پراكنده اند، اما تمام 
اعضاي قبيله، كه حتي برخي از آنان تا مقام وزارت در كشورهاي حاشيه خليج نيز رسيده اند، در مسائل درون 
و او نيز تمام زندگي خودش را به عنوان رهبر قبليه سازمان داده است  ميبرند فرمان فرد همين از قبيلهاي
و بزرگي اين مرد اهميت از شهرياري هرچه ميرسد. ارث به قبيله رئيس بزرگ پسر به مورثي صورت به كه
و درست موقعي كه داشت تن به محلي لباس كه بود كسي همان او ميشد. بيشتر من نگراني ميكرد صحبت
بي ادبي نيستم. اما نگران آدم من ميگشت. ليوان و آب پارچ دنبال و شد وارد هم او شدم آشپزخانه وارد من
شدم مبادا با اين تشخيص كه اين فرد يك آدم عقب مانده زابلي است، برخورد نامحترمانه اي از من سرزده

باشد؟ خوشبخنانه من به گربه هاي خيابان هم احترام مي گذارم. پس جاي نگراني نيست. . . 
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۱۴ مرداد ۱۳۹۳ سه شنبه

بي خبري از مادران صلح
مي كنم امروز عصر بايد جلسه فكر شود، برگزار برنامه طبق بود قرار صلح مادران دوهفتگي نشستهاي اگر
۱۰ صبح است مي كردند. اما تا االن كه يك ربع به ساعت خبر را من بايد زودتر حتي يا ديشب و ميداشتند
از مادران صلح خبري نشده است. به همين خاطر من براي شركت در مجمع كانون عالي انجمن هاي صنفي
و قرار است خودم  نكردم جايگزين را كسي ميشود شروع از بعد ۴ ساعت عصر كارفرمايي ايران كه امروز
در آن مجع شركت كنم. به اين ترتيب، اگر در اين فاصله زنگ هم بزنند چاره اي نخواهم داشت جز اينكه عذر 
نزدند؟ نمي دانم. شايد هفته ديگر اجالس داشته باشند. شايد در مورد اينكه از من  زنگ چرا اما كنم. خواهي
دعوت بكنند يا نه، دچار اختالف شده اند. شايد به دليل برگزاري تظاهرات چند نفره در دفاع از مادران غزه اي

اختالفاتشان عميق تر شده باشد. به جاي خيال بافي بهتر است صبر كنم تا مسأله روشن شود. 

اجالس پنجم دانشجويان
قرار است امروز ساعت ۷ بعد از ظهر پنجمين اجالس دانشجويان در دفتر برگزار شود. نمي دانم تا آن ساعت 
مي توانم  البته نه؟ يا برسانم را خودم موقع به توانست خواهم من و يافت خواهد خاتمه عالي كانون مجمع
و برگردم. به هر حال نامه زير را ديشب براي كنم باز را در و بيايم فاصلهاي در يا كنم. ترك را مجمع زودتر
آقاي ريئسيان ارسال كردم تا در غياب من كارها را انجام دهد. اين نامه از اين جهت مهم است كه نشان
مي كنم  استفاده بدهند آموزش ديگران به را قواعد اين بتوانند كه افرادي تربيت براي فرصتي هر از من ميدهد

نامه: متن اما نماند. وابسته فرد يك به ماجرا تا

جناب آقاي رئيسيان
سالم

همانطور كه خدمت شما عرض كردم فردا سه شنبه ساعت ۴ بعد از ظهر بايد در مجمع عمومي كانون عالي 
و نمي دانم اين مجمع چه ساعتي خاتمه خواهد يافت. البته،  كنم شركت ايران كارفرمايان صنفي انجمنهاي
و اين كار را هم تمرين باشيد داشته مشاركت كارگاه اين جلسات اداره در هم شما كه است خوب ميكنم فكر
كنيد. به همين خاطر خوب است خودتان را براي اداره دست كم اوايل جلسه آماده كنيد: خواندن صورت
و ادامه بررسي پيشنهاد از  اصالح، و تصحيح تفاوت تصحيح، بدون يا با عمومي اجماع با آن تصويب جلسه،
قبل مانده در مورد شرايط عضويت در كارگاه با همان توضيح هايي كه شما در كارگاه وكيالن تجربه كرديد.

مي رود بعضي از اعضاي  انتظار اما شد. خواهم خارج دفتر از نيم و سه ساعت حدود من كه باشيد داشته توجه
و من از يكي از آنان بخواهم كه تا آمدن شما در دفتر بماند تا شما پشت در باشند دفتر در معلمان سازمان

نمانيد. اما اگر نشد سعي مي كنم حدود شش و نيم در دفتر باشم تا شما پشت در نمانيد.

مي توانيد دستتان  لزوم صورت در و دارد قرار توالت آب شير پشت در دفتر كليد كه داريد توجه حال هر در
را از پنجره توالت داخل كنيد و كليد را برداريد.

 
در عين حال اين تلفن همراه من است: ۰۹۳۵۶۵۲۸۶۱۱

من تلفن همراه شما را ندارم. خوب است براي من ارسال كنيد

اميدوارم بچه ها پشت در نمانند و كارگاه را به خوبي و با عتماد به نفس كامل اداره كنيد

مي كنم. يك نسخه از صورت جلسه اجالس  پيوست شما براي را دانشجويان كارگاه درسنامه نسخ يك من
قبل را هم ارسال مي كنم و پرينت آن ها را نيز روي ميز خواهم گذاشت.
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 من  را از دريافت اين نامه با خبر سايد و شماره همراه خود را نيز بنويسيد. 
قربانت. داود

و اين هم جواب آقاي رئيسيان: 

سالم عرض ميکنم جناب حسينی عزيز، 
و  و دقت شما ممنونم. شماره تماس بنده ۰۹۱۲۱۷۷۳۶۴۷ مسئوليت احساس از و شد دريافت شما ايميل

۸۸۴۹۳۰۶۴دفتر است.
باز هم ممنونم. 

ارادتمند رئيسيان

قضيه  از پس  ريسيان  آقاي  مي كنم  فكر و كرد خواهم آماده را پرينتها است. راحت خيالم حاال خوب.
برخواهد آمد.

گزارش فعاليت هاي ترويجي خندان
مي رسيد مشتاق بود تا گزارش فعاليت هاي ترويجي خود  نظر به آمد. دفتر به خندان آقاي ظهر از بعد ديروز
را هر چه سريعتر به من بدهد تا خوشحالم كند. بعد از احوالپرسي شروع كرد. ابتدا از ترافيك بسيار سنگين
و هريس گفت. بعد از تحوالت عمده اي كه در هريس طي اين سال ها رخ داده است.  تبريز به رفتن هنگام
انبوه و  هستند حركت در شهر در كه شخصي خودروهاي انبوه است: بوده چشمگير بسيار آن تحول دو
و در عين حاال رواج مذهبي. آنان اتفاق به قريب البته دكترا. حتي و ليسانس فوق و ليسان فارغاالحتصيالن
خرافات به مقياس وسيع. به عنوان نمونه: شخصي در ناميدن فرزندش لقب «دكتر» را به كار نمي برد. چرا؟
چون اگر او را دكتر صدا بزند، نظرش خواهند زد! در مورد وضعيت اقتصادي هريس پرسيدم: كم آبي فزاينده، 
اهالي خوروي  تمام  تقريبًا  اما همين. سنتي. دامداري محدودي حد تا و ديم عمدتًا و بيرونق كشاورزي

شخصي دارند و براي خريدن نان هم بايد ماشين خود را جلو نانوايي پارك كنند!

زدن به خال
موضوع اصلي معرفي دستورنامه رابرت به آقاي سعيد پورشريفي بوده است. برايم توضيح داد كه وي برادر 
و عراق بوده است كه در جهاد سازندگي جبهه  ايران جنگ دوران محبوب قهرمانان از يكي پورشريفي بهروز
فعاليت داشته اما در جريان يك تصادف جاده اي از بين رفته است. سعيد پورشريفي هم در حال حاضر يكي
دارد.  بر عهده  را  تبريز است كه مديريت يك شركت بزرگ ساختماني  اما غيرحكومتي  از شخصيت مهم 
او  نايب رئيسي را داشته است.  و سمت  بوده عضو تبريز شهر شوراي دوره نخستين در پورشريفي آقاي
مي كند. به دليل سابقه حفظ حاكم گروه با را خودش فاصله حاال البته كه فرماندار حد در است شخصيتي
و به خاطر شخصيت مدرن دارد تبريز سطح در كه اهميتي و اعتبار و نفوذ دليل به و شهر، شوراي در شركت
و آقاي خندان نيز دو دوره از دارد، عميق دلبستگي ايران و تبريز توسعه به حتمًا و دارد كه خوشفكري و
نزديك با وي كار كرده است، از نظر وي، در حال حاضر يكي از مناسب ترين شخصيت هاي تبريزي است

كه الزم بود با اين قواعد آشنا شود. 

آقاي خندان بعد از اين مقدمات گفت كه پس از آنكه از اروميه زنگ زدند كه قرار مالقات آقاي پورشريف 
و به صحبت هاي  نشسته راحت خيال با افتاد، تعويق به ۵ با فرماندار يا استاندار اروميه از ساعت ۲ به ساعت
- كه به قول خودش مدت ها فكر كرده كه گفتگو را از كجا شروع  هم خندان آقاي است. داده گوش وي
و آقاي پورشريفي نيز آن خاطرات را بگويد تبريز شهر شوراي از تجاربش مورد در تا ميخواهد او از كند-
مي زديم! وقتي اين حرف را زد يكديگر كول و سر توي شوراي در مدت تمام كه ميكند بيان جمله اين با
و گفتم: آقاي خندان درست به خال زدي. برخيز تا به خاطر اين پيروزي يك فنجان شدم بلند خوشحالي از
نسكافه جايزه به خودمان بدهيم. با هم به آشپزخانه رفتيم. من مشغول آماده كردن يك فنجان نسكافه شدم
گفتم:  كنم. شروع كجا از را گفتگو كه بودم كرده فكر خيلي داد: ادامه و زد خنك آب ليوان يك خندان اما
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مي كرديد؟ نمي دانم آقاي خودش را  چه داديم، انجام شهر براي كارهايي بالخره نبود. بد ميگفت: اگر اما بله،
براي اين حالت هم آماده كرده بود يا نه. اما چنين پاسخي براي شروع قانون پارلمان بسيار مناسب بوده است.

آقاي خندان در ادامه توضيح هاي آقاي پورشريفي را نقل كرد كه: از همان نخستين روز هاي شوراي شهر اين 
بحث مطرح شد كه آياي اعضاي شوراي شهر بايد روي صندلي هاي مشخص خودشان بنشينند يا هر عضوي 
بنشيند؟ مسأله اي بسيار ساده بود. اما همين مسأله  ميتواند بود خالي و داشت دوست كه صندلي هر روي
و سرانجام با اصرار آقاي داد اختصاص خود به را تبريز شهر شوراي اول دور اجالس اول ماه شش حدود
مي شود تا زمينه براي سبب شروعي چنين خوب. ميشوند! پيروز اختصاصي صندليهاي طرفدران پورشريفي

معرفي دستورنامه رابرت مناسب باشد و در چنين فضايي آقاي خندان كار خود را شروع مي كند.

تجربه دوم
و يك مجموعه  آن، فارسي ترجمه پرينت رابرت، دستورنامه اصلي كتاب تبريز به عزيمت هنگام خندان آقاي
اسنادي كه من هفت هشت سال پيش براي معرفي دستورنامه رابرت از اينترنت پيدا كرده ام، از جمله مقاله
شوقي افندي در نخستين شماره نشريه دانشحويي اتحاديه دانشجويان دانشگاه آمريكايي بيروت را كه در سال 
۱۹۱۵ در معرفي دستورنامه رابرت نوشته است را با خود برد. در گفتگوي ديروز تأكيد كرد كه وجود اين 
مي خواهند  كه كساني آينده تا باشيم داشته خاطر به بايد نتيجه در است. مؤثر بسيار معرفي اثربخشي در اسناد

آن ها بهره ببرند. اين قواعد را به افرا جديد معرفي كنند از

آقاي خندان در ادامه توضيح داد كه وي در گفتگو با آقاي پورشريفي جنبه هاي مختلف دستورنامه رابرت را، 
مي تواند ايفا كند،  كه فرهنگسازي نقش تا انجمنها به سازماندهي در آن اهميت از تاريخچه، تا چيستي از
و ارزيابي خودش اين بود كه تأثير اين معرفي بر آقاي پورشريفي چنان عميق بوده است است داده شرح
كه حتمًا در آينده به اين فكر خواهد كه براي ترويج اين قواعد در ميان شخصيت هاي تبريزي چه بايد بكند
و  كاريابي مطقًا قواعد اين معرفي از هدفش كه است كرده تأكيد وي به خندان آقاي بكند. ميتواند چه و
و حتي حسيني از آموزش اين قواعد هيچ چشمداشت مالي ندارد. در عين حال، نيست و نبوده بيزينس يا
و اين فرصت را بكنند بايد چه قواعد اين آموزش براي خوب، بگويد روز همان كه نخواسته پورشريفي از
عمدًا به آقاي پورشريفي داده است تا به اين مسأله به خوبي فكر كند. پورشريفي تلفن همراه خودش را به
و گفته كه هرگاه به تهران بيايم با شما تماس خواهم گرفت. خندان حتي از او دعوت كرده تا اگر  داده خندان
به تهران آمد در يكي از نشست هاي چارشنبه هاي كادرها شركت كند. ارزيابي خود آقاي خندان اين بود كه

معرفي با موفقيت صورت گرفته است. 

تشويق آقاي خندان 
و  معرفي مسؤليت شما خود افتاد راه به تبريز در كارگاهي اگر گفتم: اطمينان با من رسيد اينجا به بحث وقتي
و تا وقتي خودتان هستيد راحتتر تركي زبان به گفتگو در شما كه خصوص به بگيرد. عهده بر بايد را آموزش
كامالً راحت است كه خيالم االن شد. نخواهيد جدي نيز آنها آموختن در نكنيد شروع را قواعد اين آموزش
تجربه  ها را به اين تمام خودش، آگاهيهاي و تجربهها مداوم ارتقاي ضمن ميتواند خوبي به خندان آقاي

ديگران و به خصوص به ترك زبان ها منتقل كند. خود اين هم يك دستاورد بسيار بزرگ است.

نماينده مسلمانان مبارز در شوراي اصالح طلبان تبريز
يكي ديگر از كساني كه آقاي خندان دستورنامه رابرت را به او معرفي كرده است خودش را نماينده مسلمانان 
و هرچند در يك رشته پاراكلينيكي فارغ التحصيل شده اما  است پيمان دكتر هوادار و ميداند تبريز در مبارز
مي كند. آقاي خندان از دوران مرور را قرآن صفحات يكم و بيست قرن سؤاالت پاسخ جستجوي در هنوز
آقاي پرسيدم.  تبريز  از شوراي اصالح طلبان  است. من  بوده  فرد دوست صميمي  اين  با  كنون  تا  دبيرستان 

و از هر جريان سياسي اصالح طلب دو نماينده در  است فعال تبريز در شورايي چنين كه داد توضيح خندان
مي كنند شركت شورا اين در مبارز مسلمانان نماينده عنوان به ديگر فرد با همراه فرد اين ميكند. شركت آن

در حاليكه اين سازمان در تهران هم نماينده و سازماني ندارد.
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مي كرد كه  احساس اما است كرده معرفي نيز خود دوست اين به را رابرت دستورنامه هرچند خندان آقاي
نتيجه چشم گيري از اين معرفي به دست نمي آيد. چرا؟ بنا بر ارزيابي آقاي خندان اين دوست، برخالف آقاي
و درگفتگو با آقاي خندان  همه، اين با ندارد. بگذارد تأثير ديگران بر كه مهمي و مؤثر شخصيت پورشريفي
و ساختن تشكيالت به تكنولوژي نياز دارد كه ما نداريم. وقتي سازماندهي كه است كرده نقل پيمان آقاي از
و تلفني خودم با دكتر پيمان حضوري گفتگوهاي ياد من كرد نقل خودش دوست از را حرف اين خندان آقاي
و تشكيالت است. سازمان ايجاد تكنولوژي واقع در رابرت دستورنامه كه دادم توضيح برايش بارها كه افتادم
هم انديشي كارگاه نشستهاي در كه دادند قول حتي و كردند استقبال هميشه هم همسرش و پيمان آقاي و
و شركت نكردند تا من از رو رفتم. اينكه كردند بدقولي نيز هميشه اما كرد خواهند شركت پارلماني عرف
نشست هاي ما شركت نكرد، سؤال مهمي است. تقريبًا هيچ كدام از افرادي كه خودشان چرا دكتر پيمان در

و از كارگاه هاي آموزش اين  رابرت دستورنامه از هستند فكر ترويج و توليد حال در و ميدانند روشنفكر را
و ضرورت ترويج آن صحبت كردند. به اهميت از هم كلي لفظي صورت به هرچند نكردند شركت قواعد
مي شود كه بيشتر دوست مربوط افرا اين روانشناختي و شخصيتي خصوصيت به بيشتر مسأله اين من نظر
يك و مقاله، قادر نيستند كتاب دهها مصرف بدون افراد اين البته بدانند. فكر كننده توليد را خودشان دارند
و جديد بنويسند. بله. به همين دليل است كه فردي مثل دكتر پيمان سال هاست كه از نظر فكري خوب مقاله
هيچ تكاني نخورده است. به هر حال، من براي آقاي خندان توضيح دادم كه براي معرفي دستورنامه رابرت
به آقاي پيمان از اصطالح «تكنولوژي تشكيالت سازي» استفاده كردم. جاي شكرش باقي است كه دست كم 

در سطح نظري به اين نياز اعتراف مي كند. 

مي تون گفت كه بار ديگر بذر دستورنامه رابرت بار ديگر در خطه تبريز پراكنده شد. حدود  ترتيب اين به
يكسال پيش هم كه آقاي خندان به تبريز رفته بود اين قواعد را به فردي به نام آقاي جاللي معرفي كرده بود.

اما خبري نشد و بايد ديد اين بذر پاشي جديد به چه نتيجه اي منجر خواهد شد. 

مديركل تشكل هاي عمراني وزارت مسكن
و  مسكن وزارت كل ادارات از يكي مديركل به پرداخت، آن به خود گزارش در خندان آقاي كه ديگري مورد
و شهرسازي است. مسكن قلمر در فعال سازمانهاي و تشكلها تمشيت مسؤليتش كه است شهرسازي و راه
و نه من. اما در آغاز اين بخش از بحث من تجربه هاي خودم را در ميدانست او نه را كل اداره اين دقيق اسم
و بهداشت فرهنگ، - ترتيب به - وزارتخانههاي در علمي و پزشكي هنري، انجمنهاي كميسيونهاي مورد
و نتيجه گرفتم رئيسان اين كميسيون ها در اين زمينه هيچ كاري نمي توانند گذاشتم ميان در خندان آقاي با علوم
مثًال دستورنامه رابرت را به كه كنند ملزم را انجمنها بخشنامهاي صدور با كه باشد قرار هم اگر و بكنند
- در من نظر خاطر همين به و است ممكن كار خطرناكترين اين كنند، معرفي خود پارلماني مرجع عنوان
ابتدا اين بود كه از اين تنور هيچ ناني درنخواهند آمد. اما در جريان همين بحث ها بود كه يادم آمد در اداره
تمشيت  مسؤليتشان  كه  فعال هستند  كارشناس تعدادي كار وزارت كارفرمايي و كارگري سازمانهاي كل
مي شود براي اين افراد كارگاهي برگزار كرد. با اين قياس به و است كارفرمايي و كارگري انجمنهاي امور
مي شود توقع باشند داشته وجود كارشناساني چنين هم مسكن وزارت كل اداره در اگر گفتم: خندان آقاي
داشت كه كارگاهي براي آنان برگزار شود. وگرنه من براي معرفي اين قواعد به مسؤاالن ارشد انجمن هاي
و به هيچ نتيجه اي نرسيده است. حتي براي آقاي خندان علت شكست  كرده تالش خيلي ساختمان صنعت
بي تن هستند كه كار خودشان را بدون سرهاي مثل انجمنها اين فعًال گفتم و دادم توضيح را تالشها اين
مي دهند. اما اگر قرار باشد اتفاق مثتبي در اين كشور رخ بدهد، ساختار انجام رابرت دستورنامه قواعد به نياز

انجمن ها بايد از اين وضعيت تغيير كند و اين كله ها بايد از دورن پيكرهاي پويا سر برآورند.

و توضيح  كردم ذكر مثال عنوان به را ساختمان صنعت در ساده فساد يك من كه بود بحثها همين ادامه در
دادم تصور كنيد كه يك مهندس ناظر بايد مانع از تخليه سيمان فاسد در يك ساختمان در دست ساخت
و ساختاري هاي پيچيده ي نرم افزاري  افزارها نرم چه به ما بدهد رخ ساده اتفاق همين اينكه براي اما شود.
و اتفاقًا براي ساختن آن نرم افزار ها نيز، آشنايي مهندسان ندارد. وجود كشور در كدامشان هيچ كه داريم نياز
و سازمان هاي پروفشنال بر اساس انجمنها ايجاد اول مرحله در و قواعد اين با ساختمان صنعت فعاالن و
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قانون پارلمان اصلي ترين پيشنياز است. به همين خاطر اگر قرار است كه اهميت اين قواعد براي آقاي مديركل 
و از من  كرد استقبال ايده اين از خندان آقاي بدهيم. توضيح برايش را نكات اين بتوانيم بايد شود مكتوب
و گفتم: خودتان آن را بنويسيد. آقاي كردم رد قاطعيت با من اما كنم. شروع را متني چنين نوشتن تا خواست
و گفتم: هرچه كه دوست كردم رد قاطعيت با هم باز من بدهد. نشان من به و بنويسد كه كرد قبول خندان
مي دانم آقاي خندان خوب درك هستيد. خودتان هم آن مسؤل و است آن زير خودتان اسم بنويسد. داريد
اين زمينه روي پاي خودشان و زودتر در  سريعتر هرچه افراد دارم اصرار بلكه نميكنم. تنبلي كه ميكند

بايستند و رشد كنند.

دو خاطره زيبا
در پايان گفتگو آقاي خندان ياد دو خاطر از آقاي پورشريفي افتاد كه مايل بود براي من هم تعريف كند. يك) 
دو) معلم بسيار متعهدي داشته  اين از يك كدام رفت يادم (من مدرسه يا دبيرستان دوره در پورشريفي آقاي
و در آن كالس ميگذاشته معاشرت» «آداب اسم به العاده فوق كالس يك خود آموزان دانش براي كه است
مي كرده ترجمه فارسي به همانجا و ميخوانده كالس سر كه فرانسوي كتاب يك روي از را معاشرت آداب
مي داده است. يكي از آن اداب، به عنوان مثال اين بوده است كه براي دست دادن اين آموزش آموزان دانش به
و از اين قبيل. آقاي كند دراز دست بايد خانمها يا عكس. بر نه و كند دارز دست بايد كه است تر مسن فرد

خندان تأكيد داشت كه آن كالس تأثير عميقي بر آقاي پورشريفي داشته است.

مي شود: سپاه پاسداران تبريز در يك اقدام البد انقالبي يك خيابان  مربوط تبريز شهر شوراي به دوم خاطره
مي كند. به همين سادگي. اما اين مسأله در شوراي شهر تصرف را آن از بخشي و ميكشد حصار را تبريز
و ميشود گيري رأي مخفي صورت به سپاه اقدام اين با مخالفت يا موافقت مورد در ابتدا ميشود. مطرح
جز به - ميشود مطرح شورا در علني صورت به مسأله همين كه بعدها ميكنند. مخالفت آن با نفر هشت
مي دهند. بعدًا آقاي رأي سپاه اقدام اين به بقيه اعضا) از ديگر نفر دو يا يك ظاهرًا يا (و پورشريفي خود
مي دهند وزارت اطالعات به ما دستور داد كه رأي جواب ميپرسد. را نظر تغيير اين علت آنان از پورشريفي
مي پرسد پس چرا به من نگفتيد كه رأي مثبت بدهم؟ اطالعات مسؤالن از پورشريفي آقاي بعدها بدهيد. مثبت
مي داديم گوش نمي كردي! به نظرم همين هم دستور هستي. شقي كله آدم تو ميدهد جواب اطالعات مسؤل و
مي تواند مثل يك قطعه از پيكره يك فسيل به خوبي نشان دهد كه در جامعه ما هنوز چيزي به عنوان خاطره
و خدا است نگرفته شكل حكومتي و لشكري جامعه برابر در كشوري و مدني جامعه يا سوسايتي» «سيوياليزد

مي داند چند مرحله تاريخي با تمدن به معناي يك جامعه سيوياليزد فاصله داريم.
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۱۵ مرداد ۱۳۹۳ چهارشنبه

پس از صد و هشت سال
و هشت سال پيش (در  صد فرمان آن كردم. نگاه را تقويم بود. مشروطيت فرمان صدور سالروز سهشنبه ديروز
و كرامت انساني» هم اسالمي بشر «حقوق روز حال عين در ديروز است. شده صادر شمسي) هجري ۱۲۸۵

مي دهد  نشان همه اين با است. تاريخي تصادف يك حتمًا رزو يك در مناسبت دو اين افتادن هم روي بود.
حاال ها ادامه خواهد يافت. وقتي آدمي مثل من، در ششمين دههي و مشروعه حاال مشروطه بين گيجي كه
و قانون زميني شرعي حكم بين جوهري تفاوت ميشود موفق شدن جهاني روندهاي بركت به هم آن عمرش،
را درك كند، شايد بشود گفت كه تازه سوسو زدن هاي يك روزنه در تاريكِي قرون وسطي  ايران شروع شده

باشد. سوسويي كه چه بسا بر خالف تصور امروز من، خيلي زود به يك انقالب نور واقعي بدل شود. به نظرم 
چالش هاي امروز جنبش كادرها امواج همين نور است. 

مقاومت مادران صلح
از قبل از ماه رمضان كه به خانم آل بويه پيشنهاد كردم در دو اجالس ماه رمضان، مادران عالقمند براي آموزش 
نزد. ديروز  بودم. زنگ  بويه  آل  تلفن خانم  منتظر  پيش  تا همين چند روز  بياند،  دفتر  به  قواعد دستورنامه 
به همين  مي كردم.  شركت كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون عمومي مجمع در ميبايست سهشنبه
مي خواستم بدانم اگر قرار است در اجالس مادران هم شركت كنم، كسي را جاي خودم به اجالس خاطر
و من هم تصميم داشتم حتي اگر زنگ هم نزد زنگ بويه آل خانم ديروز ظهر حدود تا اما بفرستم. كعاصكا
بزند با قاطعيت بگويم قادر به شركت در اجالس آنان نيستم. با اين همه، وقتي زنگ زد صبر كردم تا ببينم آيا
براي دعوت كردن من زنگ زده يا براي انصراف از دعوت. در همان يكي دو جمله اول فهميدم زنگ زده تا 
سه شنبه طبق معمول اجالس مادران صلح داير  ظهر از بعد نيم و چهار ساعت هرچند كه بدهد اطالع من به
و در غياب من بار ديگر در كنند برگزار من حضور بدون را اجالس اين كه گرفتهاند تصميم مادران اما است
مورد اداره جلسه با يا بدون من تصميم بگيرند. نفس راحتي كشيدم كه خوب شد شرمنده نشدم كه جواب

منفي به خانم آل بويه بدهم. 

و خانم آل بويه حدود نيم ساعتي طول كشيد. يكي از محورهاي گفتگو هاي ما بيماري  من تلفني گفتگوي
و خطرناك خانم حبيبي بود كه باعث شده از حدود يك ماه پيش در بيمارستان الله بستري شود. سخت
سخت  تر هم سرطان از ظاهرًا اما نميگويند را حقيقت كه پزشكان راستش داد: جواب است؟ سرطان پرسيدم
و يكي از پر آلبويه خانم دوست بهترين كه حبيبي خانم بسا چه كه كرد منتقل من به را حس اين و است.
قرص ترين طرفدران ترويج دستورنامه رابرت در مجمع مادران صلح بود به همين زودي ها فوت كند. پا و
خوب. خيلي متأسفم شدم. اما كاري از دستم برنمي آيد. تأسف آور اينكه يكي ديگر از همان گروه اربعه كه از
سوي مادران صلح براي مذاكره به دفتر آمده بودند به بيماري سختي مبتال شده و او هم در بيمارستان است. 

خانم آل بويه در ادامه توضيح داد كه در اين فاصله خيلي سعي كرده تا عالقمندان را تشويق كند تا در ماه 
رمضان در كارگاه حاضر شوند اما از جمله به خاطر بيماري همين دو رفيق موفق به اين كار نشده است. 

و به رغم آنكه جمع  هستند قواعد اين مخالف صلح مادران از برخي چرا كه بود اين ما صحبت بعدي محور
و با رياست من اداره شود، حاال اين تصميم عوض شده است. خانم قواعد اين تحت مجمع تا گرفت تصميم
و در فضاي ميبرند جلو را كارشان بهتر جنجال و هياهو در صلح مادران از برخي كه بود اين نظرش بويه آل
معموًال افراد با حاكم شدن مينشانند. كرسي به هوچيگري و هياهو با را حرفشان كه است بيقاعده و نظم بي
مي كنند. در همين جا بود كه من به اصطالح «لجن زار پارلماني» اشاره كردم مخالفت جمع يك در قاعده و نظم
مي كنند به درد ما نمي خورد. فكر و ميدانند انگلستان پارلمان لجنزار به مربوط را قواعد اين بعضيها گفتم: و
اين حرف را يكي از مادران صلح به عنوان اظهار نظر در صفحه فيس بووك دبيركل كانون صنفي معلمان ايران
و دريافت كه از اظهار  گرفت را من اشاره آلبويه خانم بود. نوشته بود كرده معرفي را رابرت دستورنامه كه
نظر خانم فروزانفر با خبرم. با شرمندگي گفت: من به اين خاطر از شما شرمنده ام. اين حرفش ناراحتم كرد.
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كاش آن را به رخش نمي كشيدم. اما حقيقتًا منظورم اشاره به برخي از بچه هاي چپ بود كه نظام سرمايه داري 
و چون با نظام سرمايه داري مخالفند، پس بايد با پارلمان  ميگيرند يكي پارلمان قانون با و پارلماني نظام با را
يك هم مخالفت كرد در نتيجه قانون پارلمان هم چيز مزخرفي است. در حاليكه حتي اگر چپ  ها بخواهند

و مالكيت كارخانه ها را به كارگران تفويض كنند باز هم به اين قواعد  كنند ايجاد هم سوسياليستي اقتصادي
احتياج دارند تا اراده اكثريت كارگران به روش عادالنه تبلور يابد. البته خانم فروزانفر در همان اظهار نظر
نياورده بودم. به هر حال خانم آل  خودم روي به من اما بود كرده صريح اهانت من به خودش بوكي فيس
بويه دريافت كه من از آن اهانت با خبر بوده ام. بعد از عذر خواهي از بابت آن به اين موضوع پرداخت كه
همان افراد كه البد منظورش مادران با گرايش هاي چپ بود، در اين مدتي با هم البي كرده اند تا بلكه جمع را 
نسبت به تصميم قبلي پشيمان كنند. من مطمئنم وجود يكي دو نفر آدم پاچه ور ماليده يك مجمع كافي است 
و كار زيادي هم از دست بقيه برنمي آيد. احساس كردم حضور مجدد من در مجمع  كند آلوده را جمعي تا
مادران صلح منتفي شده است. به همين خاطر بحث را به اين جهت سوق دادم كه مادران عالقمند بهتر است
ده ها سازمان مثل مادران  و بگيرند فرا را قواعد و كنند شركت كارگاه در موجود كارگاههاي در ميتوانند و
يك مي توانستيم ما بود خوب چقدر گفتم: كه بود ايده اين همين تشويق و تقويت در بياندازند. راه صلح
تقريبًا وقتي تا اما ميداشتند. واحدي دست و واحد صداي كه ميداشتيم ايران سراسر در صلح مادر ميليون
مي شود قادر نخواهيد بود مجامع اداره رويههاي اهميت كم مسائل سر بر گيسكشي صرف شما انرژي تمام

به سازمان خود توسعه بدهيد.

نكات تشويقي
مي داد كه ظاهرًا پرونده مادران صلح بسته شده است. اما من كوشيدم تا در همين  نشان واقعيتها تمام خوب.
و از طريق خانم آل بويه بكوشم تا تعداد هرچه بيشتري از مادران كنم فرصت به تبديل را تهديدها نيز پرونده
صلح را تشويق كنم كه خارج از مجامع آن گروه نسبت به آموزش اين قواعد اقدام كنند. چند مشوق به ذهنم
آن ها كه راحت هستند شركت  از كدام هر در بتوانند مادران تا است داير كارگاه چندين دفتر در اينكه رسيد:
مي توانند با او ميشود. برگزار پنجشنبه روزهاي كه كارگاههاست اين از يكي مسؤل ستوده خانم دوم، كنند.
و يافت خواهد ادامه آنان گيسكشي قواعد، اين رعايت بدون كه بود اين بر تأكيد نكته سومين كنند. هماهنگ
بدون حل اين مشكالت قادر به اينكه يك ميليون مادر صلح را سازمان بدهند نخواهند يافت. نكته بعد اينكه

بعد از آموختن اين قواعد مي توانند ده ها سازمان ايجاد كنند. 

عين حال  در ميدهد. اطالع من به را جلسه تصميم كه بدهد خبر من به آلبويه خانم شد قرار حال، هر در
تالش خواهد كرد تا مادران عالقمند را به حضور در كارگاه ها تشويق كند.

آسيب شناسي يك شكست
و مسؤليت شكست را نيز  هست، هم شكست يك كه كنيم، ارزيابي شكست يك را صلح مادران واكنش اگر
مهم ترين علت اين شكست اين بود كه زمينه ذهني مخاطبان من بر عهده بگيرم، كه بايد بگيرم، در آن صورت
براي اين كار آماده نشده بود. مادران عجله داشتند كه از همان اول جلسه به امور جاري مجمع خودشان 
و مسائل محيطي از اين دست فضا را براي مادران  هوا گرمي و جا محدوديت و حاضر افراد تعداد بپردازند.
تحمل ناپذير كرده بود. من هم موفق نشدم احساس همدلي اكثريت حاضران را با خود همراه كنم. با اين
مي كنم همين كه اين جمع دريافت براي اداره مجامع تصميم گيري حجم عظيمي ادبيات توليد شده فكر همه،
و قطعًا بدون استقاده از اين قواعد نظم دهي به يك مجمع تصميم گيري ميرسد، استان يونان به آن تاريخ و
مي شود اميدوار بود كه دير يا زود افراد عالقمند به اين قواعد بتوانند در اين مجمع نيز است، محال تقريبًا

دست باال را بيابند.

فاجعه در مجمع كعاصكا
۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۳ مجمع عمومي عادي به صورت فوق العاه  سه شنبه روز كه بود شده اعالم قبل مدتها از
كعاصكا از ساعت ۴ بعد از ظهر در دبيرخانه انجمن شركت هاي ساختماني در خيابان صباي جنوبي كه شده
مي كردم، بايد كسي را به عنوان  شركت صلح مادران مجمع در بود قرار اگر ميشود. برگزار مظفر شهيد برادران
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و گزارش تهيه كند.  عكس كارفرمايان پيام سايت وب براي تا ميفرستادم مجمع اين به عكاس و خبرنگان
مي شود احساس كردم چه برگزار من از دعوت بدون صلح مادران مجمع كه داد اطالع آلبويه خانم وقتي اما
و نيم سه حدود ساعت اگر همه، اين با نكردم. دعوت كار اين انجام براي كسي از كه گرفتم خوبي تصميم
مي كردم، نگران بودم كه دانشجوياني كه قرار است در ترك را دفتر كعاصكا مجمع به رفتن براي ظهر از بعد

كارگاه ساعت ۷ بعد از ظهر همان روز شركت كنند پشت در بسته نمانند.

به هر حال، قبل از رفتن به مجمع كعاصكا از آقاي آزادگان كه يكي از اعضاي هيأت مديره سازمان معلمان 
و حدود ساعت ۳ بعد از ظهر به دفتر آمده بود خواستم تا بعد از اتمام نشست هيأت مديره سازمان  است
معلمان در دفتر باقي بماند تا يكي از دانشجويان سر برسد. به آقاي رئيسيان هم تلفن كردم كه اگر به هر دليل
و از داخل خيابان  شده نصب دستشويي آب شير بست در كه اصطراري كليد از چگونه ماند بسته در پشت
نسبتًا آسوده به طرف مجمع خيال با ترتيب اين به شود. ساختمان داخل و بردارد را كليد است دسترس در

كعاصكا راه افتادم.

انتشار جزوه «معرفي دستگاه مفهومي»
چند روز قبل كه با آقاي مهندس محمد عطادريان دبيركل كعاصكا تلفني صحبت كردم به او پيشنهاد دادم 
و شركتي» را كه  انجمني فعاليتهاي در بحران فهم براي مفهومي دستگاه «معرفي صفحهاي هشت جزوه
و در مجمع توزيع شود. او هم قبول كرد. همان تكثير بودم كرده صفحهبندي كارفرمايان» «پيام عنوان تحت
روز يك فايل پي.دي.افي از نشريه را براي خانم وطن پرست كه در حال حاضر مسؤل امور اداري دبيرخانه
و او هم در پاسخ نوشت كه انجام خواهد شد. به همين خاطر به محض ورود به  كردم ارسال كعاصكاست
انجمن شركت هاي ساختماني چشم دنبال ميز ثبت نام بود تا مطمئن شود كه نشريه دبيرخانه ساختمان سالن

را تكثير كرده اند يا نه؟

نمايندگان  از  توجهي  قابل  تعداد  شدم.  ساختمان  پذيرش  سالن  وارد  ظهر  از  بعد   ۴ ساعت  رأس  تقريبًا 
تشكل هاي كارفرمايي عضو كعاصكا در سالن حضور داشتند. اما براي نخستين بار پشت ميز ثبت نام كسي 
مي دانيد كه  داد: جواب گرفتم. كعاصكا دبيرخانه آبدارچي از را سراغش نبود. خبري هم نشريه از طبعًا و نبود
خانم در اين موارد چيزي به ما نمي گويد. فكر كردم البد هرگاه خانم براي ثبت نام از نمايندگان بيايد نشريه

را هم با خودش خواهد آورد. 

قبًال در مورد يك كار ديگر نيز با مهندس عطارديان هماهنگ كره بودم. اينكه از نمايندگان حاضر در مجمع 
آن ها را در فهرست خبرنامه الكترونيكي كعاصكا بگذاريم. اما تا بگيرند نام ثبت هنگام هم را ايميلشان نشاني
و كسي را براي اين كار در نظر بگير تا از روند ثبت نام جدا بده را كار اين ترتيب خودت كه گفت عطارديان
آن ها جدولي حاوي اطالعات مورد نياز چاپ در كه بودم كرده تكثير را برگههايي من خاطر همين به شود.
شده بود. فرصت خوبي بود تا اين برگه ها را در اختيار افراد حاضر بگذارم تا اطالعات مورد نياز را در آن
مي خورم  بر جديدي چهرههاي با مجمع اين در شدم متوجه كه بود آنجا و كردم هم را كار همين و كنند وارد
چهره هاي جديد مربوط به اين است كه با اين كه در مجامع قبلي كعاصكا حضور نداشتند. ابتدا حدس زدم

كرده  اند.  اقدام كعاصكا در عضويت براي هم شهرستان كانونهاي اساسنامه، اصالح

نخستين مجمع سراسري
و از  دادم بود نشسته سالن راست گوشه در كه فردي نخستين به را ايميلها نشاني دريافت برگه نخستين من
او خواهش كردم بعد از مطالعه توضيح باالي جدول نسبت به پركردن آن اقدام كند. اسم نخستين فرد برايم
تازه بود: محمد مروج حسيني. چون هم فاميل من بود، اسمش در ذهنم باقي ماند. بعد هنگام شمارش آرا بود 
كه متوجه شدم همين فرد در بخش صنعت بيشترين تعداد آرا را كسب كرده است: ۲۸۳ رأي. در آن لحظه 
آنقدر چشم انتظار رسيدن نشريه پيام كارفرمايان بودم كه حتي سمت اين فرد را نخواندم. فقط هنگام نوشتن 
مي شوم او رئيس هيأت مديره انجمن صنايع نساجي ايران  متوجه برگه دوباره مرور با كه است روزنوشت اين
و اين انجمن يكي از انجمن هاي عضو كعاصكا بودند كه در جريان حدود ده سالي كه به عنوان سردبير است
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و غيرقانوني  غيراخالقي نظرم به كه - آنها فعاليتهاي عليه كردهام كار كعاصكا براي كارفرمايان پيام نشريه
مي رسيد - قلم زده ام.

جالب است كه دومين نفري كه فرم كسب اطالعات را پر كرد فردي به نام حسين قنبري بود. اين شخص نيز
كه اسمش برايم تازگي داشت به عنوان بازرس از بخش صنعت ۱۱۳ رأي كسب كرد در حاليكه نجفي سهي 
۶۵ رأي به  فقط بود و يكي از بازرسان كعاصكا از بخش صنعت ميشناسم پيش سال ۱۵ كه او را از حدود

دست آورد. 

ايران  مايع  توزيع كنندگان گاز  انجمن  آقاي محسن خليلي عراقي رئيس هيأت مديره  نيز  طرف تر  آن كمي
و با بودند رفته عالي كانون از گذشته سال ده در كه بود مخالف جناج ليدر گفت ميتوان كه بود نشسته
تدارك وسيع در انتخابات اين دوره هيأت مديره كعاصكا شركت كرده بودند تا بتوانند اكثريت هيأت مديره

را به دست بگيرند. پس، نبردي جدي در جريان بود. 

تغيير روش كميته اعتبارنامه ها
مي گرفتند. اما اين بار از كميته  را كارتشان و ميكردند نام ثبت سالن به ورود هنگام افراد قبلي اجالسهاي در
داد: در راه هستند. آيا نشريه پيام جواب پرسيدم. كعاصكا دبيرخانه آبدارچي از چرا؟ نبود. خبري اعتبارنامهها
اصًال نشريه را تكثير كرده اند يا نه. به من جواب آيا كه شدم نگران نميدانست. كرديد؟ تكثير را كارفرمايان

داد: خانم مي دانند.

بعد از حدود يك ساعت انتظار بود كه متوجه شدم عطارديان از مهماناني كه ظروف ميوه هايشان را روي 
تا ميز را خالي كنند. حدس زدم كارت ها را دارند  مي  خواهد  گذاشتهاند سالن ديوار كنار شيشهاي ميز دو
و به زدند صدا را آنان نام بلند صداي با و آوردند را نمايندگان كارتهاي بعد دقايقي بود. همينطور ميآورند.
و افراد در سالن كنفرانس طبقه زيرزمين ساختمان مستقر شدند شد توزيع كارتها تمام وقتي تا ترتيب اين
ساعت به حدود يك ربع به هفت رسيده بود. در اين فاصله من برگه ها را بين نمايندگان توزيع كردم. اما
كساني هم كه پاسخ داده بودند نشاني ايميل نداشتند. به اين ترتيب  بيشتر حتي دادند. جواب كمي بسيار تعداد
و همچنين مشخص شد كه نشريه پيام كارفرمايان را هم كه در آن دستورنامه شد مواجه شكست با من طرح
رابرت را معرفي كرده بودم تكثير نكرده بودند؟ چرا؟ اوضاع آنقدر خر تو خر بود كه كسي نبود بشود از او
مي خواست اين افرادي كه هر كدام از يك  دلم خيلي شدم. متأسف خيلي حال، هر به پرسيد. را سوآل اين
و به رغم آنكه عطارديان لفظًا با تكثير اما ميديدند. را نشريه اين بودند، آمده سراسركشور از كارفرمايي تشكل
و شايد به همين خاطر نشريه تكثير نشد. به هر حال، اگر انتشار اين نشريه نداشت تأكيد اما كرد موافت آن
مي توانست دست كم برخي از تشكل هاي كارفرمايي ايران را با قانون پارلمان آشنا كند، مسؤليت عدم انتشار
اين نشريه بر عهده مهندس عطارديان است كه تا امروز به طور جدي به اهميت اين قواعد براي تشكل هاي

كارفرمايي پي نبرده است. 

آغاز دعوا
و سرود سازندگي كه مخصوص انجمن شركت هاي ساختماني است از  ملي سرود و قرآن قرائت صداي وقتي
بلند گوهاي سالن پخش شد همه ساكت شدند تا آقاي حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره كعاصكا پشت
و بعد از خوش آمد گويي به نكته جالبي اشاره كرد: اينكه بعد از سال ها اختالف بين تمام رفت ميكروفون
و اظهار اميدواري كرد شدهاند جمع سقف يك زير كارفرمايي تشكلهاي تمام سرانجام كارفرمايي، تشكلهاي
و نيز حضور نمايندگان كارفرمايان بينالمللي سازمان در كعاصكا حضور به بعد يابد. ادامه همكاري اين كه
و نيز عضويت مهندس عطارديان به عنوان در هيأت مديره كار بينالمللي سازمان كنفرانسهاي در كعاصكا
و در همان نخستين رفت عمومي مجمع اداره براي رئيس يك انتخاب سراغ به بعد و كرد اشاره س.ب.ك
بي طرف نيست: وقتي صحن رئيس معرفي كرد، گروهي كه در رديف هاي وسط داد نشان كه بود لحظهها
نشسته بودند آقاي سعادتمند را به عنوان نامزد معرفي كردند. وظيقه رئيس آن است كه نام افراد را به ترتيبي
و رأي دادن  نامزدها معرفي براي البته بگذارد. رأي به ترتيب همان به بعد و كند معرفي ميشوند پيشنهاد كه
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آن ها  از كانون اعضاي كه شده توصيف رابرت دستورنامه در پيچيدهاي نسبتًا و دقيق قواعد آنان انتخاب و
هيچ اطالعي ندارند.

كامًال مشخص بود كه آقاي احمدي زاده دوست داشت كسي به عنوان رئيس از ميان فراكسيون  حال، هر در
كامًال مشروع است. اما متأسفانه اعضاي حق يك اين كه است بديهي بياورد. رأي و شود معرفي خودش
و نيستند. به نبودند آشنا بگيرد صورت عادالنه صورت به بازي اين اينكه براي قبول مورد قواعد با مجمع
و با صداي بلند آقاي بارها و بارها صحن وسط از آنكه رغم به كعاصكا مديره هيأت رئيس خاطر، همين
و كرد اعالن را خودش جولكي زير ائتالف اعضاي از يكي نام و گرفت ناشنيده كردند، معرفي را سعادتمند
و در اينجا بود كه من مطمئن شدم اين مجمع نيز مانند مجمع حدود هفت رفت گيري رأي نحوه سراغ به بعد

هشت سال پيش دوباره به دعوا و مرافعه كشيده خواهد شد.

يك فرد با ده حق رأي
آن ها هستند در كنوانسيون كانون عالي  عضو كه انجمنهايي تعداد با متناسب مختلف استاني كانونهاي اينكه
مي شود. حاضر مجمع در نيز فرد يك رأي هر تعداد به معموًال اما است. عادي امري باشند داشته رأي حق
و نمايندگي ده انجمن ديگر را نيز داشته باشد. در نتيجه شما در اين وكالت ميتواند نفر يك ايران در اما
راه بده چه مجمع اين است قرار وقتي خوب، دارند. رأي دو يا و پنج ده، كه هستند مواجه افرادي با مجمع

مي توان كرد؟

برگه  اي با رنگي خاص در نظر رأي ده داراي افراد براي ميتوان البد باشد، برگه با و علني غير گيري رأي اگر
و براي افرادي با پنج رأي برگه اي با رنگ ديگر. اما وقتي رأي گيري علني باشد چه بايد كرد؟ يك راه گرفت
و افراد داراي پنج رأي نيز يك جاي ديگر بنشينند جا يك رأي ده داراي افراد كه باشد ميتوانست اين حل
و به كرد پنج در ضرب يا ده در ضرب را آنان تعداد شدند، بلند يا كردند بلند دست افراد اين وقت هر تا
و دوستانش به اين نتيجه احمديزاده آقاي ظاهرًا اما كرد. محاسبه را مخالف و موافق آرا مجموع ترتيب اين
رسيده بودند كه كل اعضاي ائتالف خودشان را در سمت چپ سالن مستقر كنند تا وقتي به طور يكپارجه به

يك پيشنهاد رأي مثبت يا منفي دادند بتوانند مشخص كنند كه كل اين افراد چند رأي داشته اند. 

مي داد افرادي داراي ده حق رأي هستند  توضيح داشت زاده احمدي كه بود هفت به دقيقه ده حدود ساعت
مي خواهيم رئيس جلسه انتخاب كنيم، بايد طوري عمل شود وقتي نتيجه، در رأي. حق پنج داراي افرادي و

كه آراي كل مجمع را محاسبه كنيم.

و نظرشان اين بود كه براي رأي گيري هاي علني  كردند اعتراض بعضيها كه بود توضيحها همين ارايه از بعد
و آراي وكالتي آنان را ناديده گرفت. احمد زاده اين اعتراض را كرد تكيه حاضر افراد آراي به بايد عادي و
و براي داوري به بازرس وزارت كار رجوع كرد كه در رديف اول قسمت مهمانان نشسته بود. ندانست وارد
و كار به يك دعواي جدي خواهند انجاميد. شد خواهد مغلوبه جنگ كه شدم مطمئن شنيدم را او پاسخ وقتي
و نيازي است كافي حاضر افراد رأي كه داد توضيح پارلماني سؤال اين به پاسخ در كار وزارت كارشناس
و بحث ادامه يافت كه من شد مواجه احمديزاده مخالفت با پاسخ اين شود. استناد وكالتي آراي به نيست
و يكي از كانديداهاي هيأت صادركنندگان انجمن مديره هيأت رئيس افتخاريان آقاي به حاليكه در و برخاستم
مي دادم از سالن خارج توضيح را نظرم ورزشي لوازم سازندگان انجمن مديره هيأت رئيس آيل آقاي و مديره
شدم تا بتوانم به كارگاه دانشجويان برسم كه قرار بود رأس ساعت هفت در دفتر دعوت به دستور شود. البته
و به دستور احمدي زاده حضور يافته بود  نقليها و حمل كانون از كه قاسمي آقاي به سالن از خروج از قبل
و او هم قبول كرد. به اين بدهد من به عكس تعدادي كه گرفتم قول ميگرفت فيلم و عكس مراسم كل از و
مي توانستم، بدون آنكه تا آخر مجمع در سالن بمانم، گزارش خودم را تهيه كنم چرا كه اطمينان داشتم ترتيب
و نوشتن كنم پست سايت وب در تصويري گزارش يك ميتوانم حداكثر و ميشود كشيده دعوا به جلسه

گزارش به احتمال زياد منتفي خواهد شد.
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۱۸ مرداد ۱۳۹۳ شنبه

بازيابي كشف ها
امروز صبح كه از خواب بلند شدم، دريافتم كه ذهنم طبق معمول در طول خواب هم به همان سؤال هايي فكر 
۱۴ مرداد ماه  آن ها افتضاحي بود كه در جريان مجمع عادي روز از يكي داشتهاند. وجود ذهنم در كه كرده
و نقل حمل كانون از كه نزديكش دوستان با همراه مديره هيأت رئيس و يافت بروز كارفرمايي عالي كانون
و صورتجلسه كردند. شمردند را آراء اعتراض، اين رغم به اما كردند ترك را سالن اعتراض به بودند آمده

در طول سه روز گذشته
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۱۹ مرداد ۱۳۹۳ يكشنبه

توحش محض
مي خواهد با شما  احمديزاده آقاي گفت: جواني خانم زدند. زنگ نقل و حمل خانه از ظهر از بعد ديروز
صحبت كند. گوشي تلفن را محكم به گوشم چسباندم تا ثقل سامعه فزاينده ي من در برقراري يك ارتباط
بي دردسر با رئيس هيأت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) دچار اختالل نشود. 
مي دادم سعي كردم گوش ميشد پخش تلفن گوشي از خودكار طور به كه دولنگي و دلينگ به حاليكه در بعد،
و براي آقاي مهندس عطارديان او براي ديروز صبح كه نامهاي به نسبت كعاصكا رئيس واكنش بزنم حدس
و آقاي مهندس بيژن سعيدآبادي مديرمسؤل نشريه «پيام كارفرمايان» ارسال كردم چيست؟ در كعاصكا دبيركل

آن نامه، با امضاي «مسؤل فني وب سايت و سردبير پيام كارفرمايان» ، برايشان نوشته بودم:
«با توجه به بروز چالش در روند برگزاري انتخابات اخير هيأت مديره كانون عالي، تقاضا دارد در صورتي 
مي دانيد، مقرر فرماييد متن آن در  مفيد و ضروري كارفرمايان» «پيام سايت وب در را آن خبر انتشار كه
قالب بيانيه اي كه به تصويب اركان قانوني كانون عالي رسيده باشد براي انتشار در اختيار وب سايت پيام
و آسيب شناختي از اين ماجرا  تحليلي گزارش يك تهيه براي بنده است بديهي بگيرد. قرار كارفرمايان

نمي تواند موضع رسمي هيأت مديره محترم باشد. آماده ام اما چنان گزارشي لزومًا

(۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۳) كه مجمع عمومي عادي كعاصكا كه به صورت  گذشته هفته سهشنبه روز شامگاه از
و رئيس هيأت مديره كعاصكا كه ريخت هم به بود شده برگزار مديره هيأت اعضاي انتخاب براي فوقالعاده
و نقل عضو كعاصكا حمل انجمنهاي نمايندگان با همراه هست هم نقل و حمل كانون مديره هيأت رئيس
به عنوان اعتراض مجمع را ترك كردند، اين دغدغه را داشته ام كه گزارش اين جريان را چگونه تهيه كنم تا
و در جريان  و شعله اين اختالف ها را كه عصر روز چهارشنبه ۱۳۸۵ نزند دامن پيشآمده سوءتفاهمهاي به
و سبب انشعاب در تشكل هاي كارفرمايي عضو كعاصكا شد، رسيد خود اوج به كعاصكا مديره هيأت انتخاب
دامن نزد. به خصوص كه بعد از هشت سال كشمكشي كه دامنه آن به كميته آزادي انجمن سازمان بين المللي

و  كار وزارت مسؤالن مياني در پا با كه بود مجمعي نخستين گذشته هفته سهشنبه روز مجمع كشيد، هم كار
همكاري پيشكسوتان دو جناح با شركت انجمن هاي هر دو جناح كارفرمايي برگزار شده بود. اما بار ديگر به
مي خواهد به اعتراض هاي  حاال و كرد ترك اعتراض به را مجمع كه بود مقابل گروه بار اين و شد كشيده تشنج
۱۴ مرداد ادامه دهد. اما در هشت سال گذشته يك چيز عوض شده است: مجمع خود براي ابطال انتخابات
ده ها كارگاه نيز براي آموزش  و كردهام ترجمه را رابرت» «دستورنامه صفحهاي هشتصد كتاب مدت اين در من
و به همين خاطر به خوبي كردهام برگزار اجتماعي مختلف گروههاي براي تصميمگيري مجامع اداره قواعد
مي كنم كه اين كشمكش ها فقط ناشي از ناآشنايي اعضاي مجامع تصميم گيري با قواعد پيچيده ي قانون درك
عرف پارلماني است. به همين خاطر، برخالف دفعه ي قبل كه با قلِم از رو بسته با مسؤالن وقت وزارت كار
مي دانم كه ريشه مشكالت  بار اين بودند، كرده منحل را كعاصكا غيرقانوني صورت به كه ميكردم مبارزه
و آموزش قواعد دستورنامه رابرت تبديل ترويج براي فرصتي به را آمده پيش تهديد ميكنم تالش و كجاست

كنم. اما چگونه؟

آقاي احمدي زاده  براي هر واكنش  اطمينان داشتم ذهنم  و  بودم چسبانده گوشم به محكم را گوشي هنوز
كارفرمايان» ارسال كردم «پيام نشريه مديرمسؤل و كعاصا دبيركل و او براي ديروز صبح كه ايميلي به نسبت
كامًال آماده است. البته، همكاري با رئيس هيأت مديره كعاصكا حتي براي نوشتن يك نامه ساده خيلي سخت
است: تقريبًا غيرممكن است خطاهاي خودش را به صورت علني بپذيرد. اگر پيشنهادي را به صورت مستقيم
حتمًا بايد طوري به وي ارايه كنيد  را خود ايدههاي كند. قبول است غيرممكن تقريبًا بگذاريد ميان در وي با
معموًال خصوصيت مديراني است كه اينها بردهايد. سؤال زير را او نوآوري و خالقيت نكند احساس كه
كامًال آشنا هستم. اما سبك مديريتي خودم وي خصوصيات اين با من است. قوي آنان در كارآفريني ويژگي
تقريبًا دارند را خصوصيات همين دو هر كه نفر دو بين همكاري و است طور همين بيش و كم متأسفانه نيز
مي گيرم. اما اين بار تصميم عزا بنويسم برايش مطلبي ميخواهد وقت هر خاطر، همين به است. غيرممكن
دارم با تمام وجود با او همكاري كنم با اين اميد كه او را در جريان عمل با برخي از قواعد دستورنامه رابرت



۱۴۴

و آشنايي او با دستورنامه  دارد فعاليت اقتصادي كانون و انجمن دهها در احمديزاده آقاي كه چرا سازم، آشنا
رابرت مي تواند زمينه را براي آموزش اين قواعد به اعضاي اين انجمن ها فراهم آورد.

همين مفاهيم در ذهنم جريان داشت كه ناگهان صدايش را شنيدم: الو؟ در پاسخ گفتم: الو. هر دو مكث كرديم. 
من پرسيدم: آقاي احمدي زاده؟ دوباره مكث كردم. جواب نداد. بعد شنيدم كه انگار به كسي دستوري بدهد 
. اسم خانم را نشنيدم. شايد با دستش دهني گوشي را پوشانده بود. يا گوشي را خيلي دور  . . مي گويد: خانِم
مي توانيد اين مرد را ببينيد كه روي يك موضوع تمركز كمتر است. همينطور هميشه بود. گرفته دهانش از
مي كند كه بيايد يا برود اشاره كسي به دارد ديگرش دست با ميكند صحبت شما با دارد وقتي حتي باشد. كرده
مي كند كه آن طرف اتاق يا سالن دارد كار ديگري انجام دنبال را ديگري كس چشمشانش با و كند صبر يا
- حواسش هيچ جا نيست. دقيقتر بيان به - يا هست جا همه حواسش ميرسد نظر به گفت ميشود ميدهد.
مي كند. اهانتآميز حتي گاهي و عذابآور برايم را او با كردن كار كه است داليلي از ديگر يكي هم اين
شايد به همين خاطر بود كه بخشي از ذهنم تصميم گرفت طوري با او صحبت كند كه حواسش را حسابي
و اين لحظه خيلي زود فرارسيد. صدايش را شنيدم:  كند شروع را صحبتش كه بودم آماده كامًال كند. جمع
مديران: طور اين خصوصيات از ديگر يكي هم اين بود. رفته يادش اسمم كرد. مكث . . . آقاي عليكم. سالم
مي كنند فراموش ندرت به را خودشان عاطفي خاطرات و است قوي بسيار آنان عاطفي حافظه حاليكه در
و ممكن است به سادگي يادشان برود كه نيم ساعت پيش چه است ضعيف آنان حافظه بخشهاي ساير اما
مي كنم اسمم را منتشر برايشان را كعاصكا نشريه كه است سال ده حدود حاليكه در كردهاند. امضا را چكي
مي كند. اما به جاي اينكه اسمم را به يادش بياورم نامه اي را كه صبح برايش ارسال كرده فراموش سادگي به
مي خواهم نامه اي به رئيس جمهور بنويسم. اما آره. - خوانديد؟ كه را نامه پرسيدم: و آوردم خاطرش به بودم

و حدود بنويسد جمهور رئيس به نامهاي دارد تصميم گفت من به كرديم صحبت تلفني هم با كه هم ديروز
سال ها قبل با برادر رئيس جمهور آشنايي نزديك دارد، يك ساعتي در همين زمينه برايم توضيح داد: اينكه از

و امور اجتماعي وقت در  كار وزير جهرمي دكتر چطور احمدينژاد، آقاي جمهوري رياست دوره در اينكه
و كشاند تعطيلي به را عالي كانون و كرد مداخله غيرقانون صورت به كارفرمايي عالي كانون داخلي امور
بازي ها خاتمه يابد، اما با اين روحاني آقاي انتخاب با داشت انتظار اينكه انداخت، راه به موازي كانون يك
مي كند دنبال را خط همان نيز روحاني دكتر اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزير ربيعي دكتر آقاي تأسف كمال
مي داد ارايه مدرك و دليل كلي ادعاها اين از كدام هر براي نميشناسد. رسميت به را عالي كانون استقالل و
و به دفتر رياست جمهوي بدهد. اما نامه اي كند مكتوب نامهاي صورت به را مطالب همين ميخواست و
مي كرد. بحث من اين بود كه به دليل بروز دنبال را ديگري هدف كردم ايميل برايش صبح ديروز من كه
۱۴ مرداد كه قرار است در وب مورد برگزاري مجمع در خبري نوع هر مديره، هيأت انتخابات در تشنج
سايت پيام كارفرمايان منتشر شود بايد به تصويب اركان قانوني كانون عالي برسد. اما اگر قرار باشد من در
و آسيب شناختي خواهد بود. انتظار داشتم بعد از ارسال آن نامه،  تحليلي گزارشم بنويسم، گزارشي مورد اين
و شرايط من براي نوشتن آن صحبت كند. اما ذهن وي همچنان گزارش آن كيفيت مورد در احمديزاده آقاي
لبريز از مضاميني بود كه انتظار داشت در يك نامه بلند باال به رياست جمهوري گنجانده شود. در حاليكه
مي دادم تمام  گوش احمديزاده صحبتهاي به داشتم و بودم چسبانده راستم گوشم به محكم را تلفن گوشي
مي شد. تأكيد آقاي احمدي زاده بر اين بود كه گويا اين بار نيز درك ذهنم روشن بخش در نيز مفاهيم اين
و رفاه اجتماعي، به داليلي، از جمله به اين دليل كه كانديداي رقيب به جاي دفاع كار تعاون، وزارت مسؤالن
مي دهد، نقشه چيده اند تا سكان كشتي كانون باج و ميكند تمكين دولتي مسؤالن به عالي كانون استقالل از
و بيش همان هايي بودند كم ميداد ارايه ادعا اين اثبات براي كه هم را داليلي بسپارند. او دست به را عالي
كه در گفتگوي تلفني پريروز برايم شرح داده بود. شنيدن اين داليل براي بار اول جذابيت داشت. اما در اين
و تصميم قطعي خودم را گرفتم كه از  نيافتم پسند محكمه را آنها و كردم فكر داليل اين تمام به من فاصله
نوشتن چنين مطالبي عذر خواهي كنم. اما حاال چطور به آقاي احمدي زاده بگويم براي نوشتن اين نامه لطفًا

دور اسم من را خط بكشد؟ 

به محض اينكه اين سؤال در ذهنم درك شد تمام فضاي ذهنم را چيزي شبيه دود فرا گرفت. نفسم تنگ 
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مي دهد. با دقت داشتم تغييرات ناگهاني دروني خودم  فشار و گرفته دستهايش در را قلبم كسي انگار شد.
متوجه مرتبه  اما يك  مي گوييم: غمگين شدن.  حالتها تغيير اين مجموعهي به معموًال ميكردم. دنبال را
مي كند. با دستپاچگي جواب دادم: بفرماييد؟ با تكرار را من نام بلند صداي با دارد احمديزاده آقاي كه شدم
فهميدم: دوباره شدم. نگران نميداديد؟ را جوابم چرا پس پرسيد: بله. گفتم: ميكنيد؟ گوش پرسيد: نگراني
و آقاي زاده. احمدي آقاي بفرماييد گفتم: و كردم خواهي عذر ميدادم. گوش داشتم خودم ذهن صداهاي به

احمدي زاده ادامه داد:
. به همين دليل اين دفعه كانون عالي بيش از چهار صد ميليون تومان حق عضويت گرفته است. در  . . -
- هيچ وقت به پنجاه بوديد شاهد شما خود - گذشته سال ده در ما ساالنه عضويتهاي حق مبلغ كل حاليكه
ميليون تومان هم نرسيد. چرا؟ چون مسؤالن وزارت كار به تمام انجمن ها توصيه كرده اند كه در اين مجمع
تا  - گفتم؛ كل اين ماجراها يك سناريو بوده است  بگيرد؟ ميخواهيد نتيجهاي چه پرسيدم: كنند. شركت
و همين حرف يك شخصيت ديگري را در وجود من بياندازند. مقابل گروه دست به را مديره هيأت اكثريت

به صحنه انداخت.

آدم ها يك شخصيت يا يك «من» ندارند. اين نكته كه البته بديهي است. اما به نظرم اين  مي كنم فكر من راستش
و «بالغ » دارند، هم چندان درست نباشد. «والد» «كودك»، يا «منبرتر» و «من» «او»، سهشخصيت آدمها كه گفته
آن ها هم، مثل برگ هاي از كدام هيچ و دارد وجود «شخصيت» بخواهد دلتان تا كس هر درون در نظرم به
كامًال شبيه هم نيستند، مثل هم نخواهند بود. وقتي برگي دو هيچ اما هستند، هم شبيه هرچند كه درخت، يك
كم تر شخصيت يك گمانم است، شده طراحي پيش از سناريوي يك ماجرا كل كرد ادعا زاده احمدي آقاي
و با صداي قاطع اما محترمانه اي گفت: آقاي احمدي پريد صحنه به من شخصيتهاي ميان از شدهاي شناخته
مي كنم لحن اين شخصيت قاطع اما بسيار مؤدبانه بود. آقاي فكر كنم؟ صحبت هم من ميدهيد اجازه زاده،
و در حاليكه كلمات را با فاصله تلفظ شمرده و قاطعيت با من و بفرماييد. داد: جواب احترام با احمديزاده
نيستم! مكث كردم تا تأثير شلكيك اين گلوله ها را احساس كنم. جواب داد: مزد به قلم من گفتم: ميكردم

چطور؟

اگر كسي سال ها از نزديك آقاي احمدي زاده را نديده باشد نمي تواند تصور كند كه همراه با گفتن «چطور؟» 
مي شود؛ براي خيره شدن در  كشيده راست سمت به چپش سمت شانه ميكند: تغيير حد چه تا قيافهاش
مي كند، انگار دارد يك لوله تفنگ را به وسط پيشناني رقيبي كج چپ سمت به را صورتش رقيب، چهره
مي كند، چانه اش را به داخل تنگ را راستش سمت چشم حاليكه در بعد، ميرود. قراول ايستاده جلويش كه
مي پرسد: چطور؟ معناي اين «چطور؟» اين است و ميكند بلند باال طرف به را سرش پشت و ميكشد گردنش
حرف ها گذشته است. گفتم: اگر به اندازه وزنم به من طال اين مي خواي بگي جوجه؟ اما كار من از چي كه:
و كردم خواهي عذر بالفاصله بود. تند خيلي «مزخرف» كلمه دريافتم فوري نوشت. نخواهم مزخرف بدهند
كم ارزش كنم. نه. اما اگر قرار باشد من را شما صبحتهاي كه نبود اين منظورم ميخواهم. معذرت دادم: ادامه
و معمولي عادي چطورهاي اين از «چطورش» اين اما چطور؟ پرسيد: نوشت. نخواهم را چيزها اين بنويسم،
بود. گفتم: هرچي هم كه مسؤالن وزارت كار نقشه بكشند، كارفرمايان آزاد هستند نام هر كس را كه دلشان
و شاهد براي اين ادعا ارايه  دليل كه هرچه نتيجه، در بياندازد. صندوق توي و بنويسند برگه روي ميخواهد
و غيرعلني بودن آن است. احمدي زاده ذهن تيزي مخفي رأي اخذ شرط چون، بود. نخواهد پسند محكمه كني
مي توانستم با اطمينان حدس بزنم كه با همين اشاره فورًا دريافت كه در طول چند روز گذشته در چه و دارد
تارعنكبوتي از داليل واهي خودش را گرفتار كرده بود. به همين خاطر، بدون اينكه مكث كنم با سرعت به
بحثم ادامه دادم تا فرصت نيابد خودش را بابت اين استدالل هاي غيرمنطقي نكوهش كند: البته، شما هر چه 
و صادقانه تالش خواهم كرد كه نوشته نهايي كامال باب ميل شما باشد،  نوشت خواهم شما براي من بخواهيد
و نه من. اما، اگر قرار است بود خواهيد شما آن محتواي مسؤل و است آن زير شما امضاي كه دليل اين به

اين چيزها را به رئيس جمهور بنويسيد، پس چرا مي خواهيد من بنويسم؟

حتي در همان لحظه اي هم كه اين سؤال را مطرح كردم ذهنم به خوبي آگاه بود كه احمدي زاده را دچار 
مي كند در مورد محتواي نامه كه كم  فكر احمديزاده آقاي چون پرسيدم. را سؤال اين عمدًا اما ميكند. ابهام



۱۴۶

- قلمش به شيوايي قلم من نيست، بر من منت  اكثر حد - يا ندارد را آن نوشتن فرصت چون بلكه نميآورد.
- آخه من ميكرد. اثبات را من تحليل درستي داد من سوآل به كه پاسخي باشم. او بنويس ميرزا تا ميگذارد
- خيلي خوب. من هم در خدمت شما خواهم بود. اما ندارم. را كارها اين فرصت - ميداني خودت - كه
توجه داريد كه انتخابات ميدان يك رقابت واقعي است بين كارفرماياني كه شخصيتي مثل شما را براي تأمين
مي دانند با كساني كه شخصيتي مثل آقاي محسن خليلي عراقي يا آقاي مهندس  مناسبتر عالي كانون منافع
مي دانند. طبعًا كساني كه شما را مناسب نمي دانند حق دارند تمام تالش خودشان را به مناسبتر را عطارديان
و رأي نياوريد. برعكس، دوستان شما هم حق دارند تمام سعي خودشان بخوريد شكست شما تا بگيرند كار
و يكي هم طبعًا شكست خواهد بشود پيروز بايد يكي هم رقابت اين توي نياورد. رأي عراقي آقاي تا بكنند را

خورد. جر زدن نداريم.

زدن» چنان آتشي به پا كند. اما احمدي زاده را خيلي عصاني كرد. گوشي را از  «جر كنايه نميكردم فكر هرگز
و مدرك دليل همه اين جان؟ آقا است كدام زدن جز - بمانم. امان در او خشم شعلههاي از تا كردم دور گوشم
۳۰ تا انجمن مسافربري رسيدگي كنم، هيچ كدام از حدود مشكل به تا كار مي كنم. رفتم وزارت رو شما براي
مي شود؟ توي هيچ انتخاباتي اين قدر انجمن كارفرمايي شركت اينطور اتفاقي ندارند. حضور مربوطه كاركنان
و ورودي خودشان را پرداخت كرده اند عضويت حق كه انجمني همه اين نميدونيم ما هنوز اصًال نميكردند.
و آنقدر كنارش ويراژ دادم تا پريدم حرفش وسط نه؟ يا هستند معتبر قانوني نظر از باشند، داشته رأي حق تا
راه را از او گرفتم: آقاي احمدي زاده، آقاي احمدي زاده، آقاي احمدي زاده. صبر كنيد. صبر كنيد. صبر كنيد.
و در زمان شما  بوديد عالي كانون مديره هيأت رئيس شما خود دادم: ادامه كرد. صبر و افتاد نفس از بالخره
مي شد. به عالوه، توي حرفم نپريد. صبر كنيد. به عالوه، مجمع، كميته اعتبارنامه ها رسيدگي مسائل اين بايد
اعتبارنامه  ها، كميته مخبر اتفاقًا است. بوده نمايندگان اعتبارنامه از گزارش ارايه مسؤل نيز كميته همين و داشته
و نقلي را تأييد كرد اما رئيس هيأت رئيسه بدون اينكه اختيار داشته باشد، حمل تشكلهاي نمايندگان اعتبار

گزارش مخبر كميته اعتبارنامه ها را مخدوش اعالم كرد.

و  اعتبارنامهها كميته مخبر گزارش اعتبارنامهها، كميته مخبر اعتبارنامهها، كميته مثل اصطالحهايي ميدانستم
و از اين قبيل اصطالح هاي پارلماني، هرچند در مجامع استاندارد زبان رايج نمايندگان اعتبارنامههاي تأييد
- تا آنجا ميشود برگزار امروز ايران در كه مجامعي ساير در و كارفرمايي عالي كانون مجامع در اما است،
۱۴ مرداد نيز هيچ كدام از اين اصطالح ها شنيده نشد. - به كار نمي روند. اتفاقًا در مجمع روز ديدهام من كه
و به نوعي، واقع، در ميداد، سر زاده احمدي ادعاي درستي اثبات در پوربابائي آقاي كه فريادهايي تمام اما
كامًال مخدوش به عنوان رئيس روشي به كه رجبي آقاي سوي از كه بود اعتبارنامهها كميته مخبر گزارش
و اصرار او بر اين امر ميگرفت. قرار تشكيك مورد يا ميشد اعالم باطل بود، شده انتخاب رئيسه هيأت
بود كه جلسه را به تشنج كشاند. در حاليكه به عنوان رئيس هيأت رئيسه چنين حقي را نداشت. به هر حال،
اصطالح هاي دهان پر كن را به كار بردم تا به آقاي احمدي زاده نشان دهم كه حرف هاي  عمدًا تعدادي از اين
مي خورد. آقاي احمدي زاده كه ديد در دفاع از  او درد به بحراني شرايط اين در كه دارم گفتن براي تازهاي
و من به عنوان جمعبندي گفتم: آقاي احمدي زاده، توجه كنيد. من كه گرفت آرام ميكنم استدالل دارم او
و فول هاي خطاها مرداد ۱۴ و اعالم كردم كه به نظر من در جريان اداره مجمع زدم زنگ شما به خودم ديروز
مي كند. در نامه امروز كفايت انتخابات آن ابطال براي هم آنها از يكي حتي كه داد رخ زيادي بسيار رويهاي
صبح هم تصريح كردم كه اگر قرار است اين انتخابات را صحيح اعالم كنيد، مسؤليت نوشتن آن را من برعهده
و بعد از تأييد مديرمسؤل به من بدهيد تا به عنوان مسؤل فني وب  بنويسيد شما يا عطارديان آقاي نميگيرم.
بدهيد، به اين دليل كه من اعتراض ادامه خودتان اعتراضهاي به بخواهيد شما اگر اما كنم. منتشر را آن سايت
مي دانم، هر كمكي از دستم بربيايد انجام خواهم داد. با اين توضيح هاي من صحنه حق به و عادالنه را شما

كامًال عوض شد و احمدي زاده با خوشحالي گفت:  خوب زودتر بنويس ديگر!

تماشاي توحش محض!
و چرا ديروز به او زنگ زدم. ناچار شدم دوباره مطلب  است بوده چه من اصلي مشكل كه بود رفته يادش
يك ۱۴ مرداد، رأس ساعت هفت بعد از ظهر من سه شنبه عصر درست كه بگويم و بدهم توضيح او براي را
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و به همين خاطر مجبور بودم  داشتم خودم كار دفتر در دانشجويان به رابرت دستورنامه آموزش براي كارگاه
درست در زماني كه دعوا در مجمع باال گرفت، صحن را ترك كنم. ديروز هم كه زنگ زدم از شما خواهش
۱۴ مرداد ضبط كرده است در  كردم اگر ممكن است يك كپي از فيلم ويديويي كه آقاي قاسمي از مجمع
و گفت: من كه براي شما توضيح دادم در مجمع چه  پريدم حرفم وسط . . . هم حاال بدهيد. قرار من اختيار
گذشت! گفتم: بله، در اين صورت بايد در گزارش خود قيد كنم طبق گفته آقاي احمدي زاده. اما شما در اين
ماجرا يك طرف دعوا هستيد. در نتيجه من بايد فيلم را ببينم يا صداي آن را بشنوم. بالفاصله اضافه كردم: 
مي  توانم از صداي ضبط شده كه در  من بدهيد من به ويديوئي فيلم از كپي يك نيستيد مايل دليل هر به اگر
انجمن شركت هاي ساختماني موجود است استفاده كنم. مطمئن بودم كه آقاي قاسمي مسؤل روابط عمومي
و نقل كاالي تهران بدون اجازه احمدي زاده ممكن نيست يك كپي از فيلم را به من  حمل انجمن دبيرخانه و
بدهد. به عالوه، احمدي زاده هم دوست دارد اين نوار به صورتي انحصاري در اختيار خودش باشد. چاره اي
و آنجا فيلم را تماشا كنم. به نظرم همزمان اين  بروم تهران نقل و حمل انجمن دبيرخانه به اينكه جز نبود
مي خواهم بعد از ساعت پنج كه من گفت: احمديزاده آقاي بالفاصله چون رسيد. نفر دو ما ذهن به ايده
مي خواهيد شما هم به دفتر اگر ببينم. پرده روي را فيلم اين ميشود تمام تهران انجمن مديره هيأت جلسه
انجمن بياييد تا با هم آن را تماشا كنيم. بهتر از اين نمي شد. بالفاصله قبول كردم. ساعت سه بعد از ظهر بود.
و آماده شوم. تماشاي مكرر آن فيلم به من امكان  بشويم لباس و بروم حمام تا داشتم فرصت پنج ساعت تا
۲۶ مرداد كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران را با ريز بيني كالبد مجمع آخر تا اول مي دهد تا از
و نشان دهم كه چطور در هزاره سوم ميالدي نيز هموطنان من با الفباي قانون عرفي پارلمان كه كنم شكافي
و بدون آشنايي با اين قواعد، حتي قادر به برگزاري يك انتخابات سالم نيستند آشنا است قوانين تمام مادر
و شوند متحد خود مشتركات حول بتوانند كارفرما هزاران اينكه به برسد چه بود، نخواهند هم بيمسأله و

. . يكپارچه عمل كنند.
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۲۰ مرداد ۱۳۹۳ دوشنبه

خالصه ماجراهاي ديروز
انجمن  ايجاد  كارگاه  اين  در  مي شود.  برگزار دفتر در كارشناسان كارگاه امروز ظهر از بعد پنج ساعت
مي كنيم. دستاوردهاي اين كارگاه را در روزنوشت فردا ثبت تمرين را تهران شهر شوراي پارلمانتارينهاي
و خبر داد كه بچه هاي انديمشك اعالم آمادگي زد زنگ خندان عيسي آقاي هم صبح ديروز كرد. خواهم
و كارگاه انديمشك اهواز كارگاه بود قرار كردم يادآوري خندان آقاي به كنند. برگزار را كارگاهاشان كه كردهاند
را طوري برنامه ريزي كنيم كه بتوانيم طي يك سفر به اهواز، به انديمشك هم برويم. به همين خاطر از آقاي
را طوري  كارگاه  دو زمان شد، ممكن اگر تا كند صحبت هم اهواز بچههاي با كه كردم خواهش خندان
برنامه ريزي كنيم كه طي يك سفر هر دو كارگاه برگزار شود. يادم رفت به آقاي خندان بگويم در آخرين
و بهتر است  كنيم برگزار اهواز در كارگاه يك فقط خوزستان استان شهرهاي كل براي گرفتيم تصميم مرحله
از شهرستان هاي استان هم عالقمندان در كارگاه اهواز شركت كنند. همين جواب را به خانمي كه خواهان
اهواز  در  كارگاه  در يك  كنند  بودم سعي  كرده  او خواهش  از  و  بودم داده بود آبادان در كارگاه برگزاري
متمركز شوند. به خوبي به خاطر دارم كه به دوستان اهوازي تأكيد كردم كه در شهر اهواز هم فقط يك كارگاه
و براي  مديريتي صرفًا من اصرارهاي دليل يابند. حضور كارگاه همان در هم عالقمندان بقيه و شود داير
و نه يك بيزينس. است پروفشن يك پارلمانتارين، كه دارم اعتقاد بلكه نيست، هزينه و وقت در صرفهجويي
و مسؤليت مشاع دارند. به مالكيت آنان به جامعه عمومي اعتماد و منزلت در پارلمانتارينها تمام نتيجه در
و هر باشند پايبند خود پروفشن اتيكز كد به بايد پروفشنها تمام اعضاي مثل پارلمانتارينها تمام خاطر همين
و تنبيه شود. اگر از همين اول كار هركس بخواهد محاكمه پروفشن سوي از بايد كند نقض را اتيكز كد كس
شبه پروفشن هاي پروفشن هم مثال ساير اين تكليف دهد انجام خواست دلش كه كاري پارلمانتارين عنوان به
ساختارهاي كه دارم اصرار دليل، همين به شناخت. نخواهد را صاحبش سگ اصطالح به و شد خواهد ايراني
و ايجاد شود كه اجازه اين تك روي ها را از افراد فرصت طلب طراحي نحوي به ايران در پارلماني پروفشن
فعًال كه فشار روي بچه هاي اهواز آنقدر زياد شده كه ماه هاست هيچ نشستي برگزار نكرده اند. البته، بگيرد.
فعًال جاي نگراني نيست. بعدًا در اين مورد كه در شهرهاي خوزستان چگونه كارگاه برگزار كنيم تصميم پس
و نيم بعد از ظهر بود كه خانم نسرين ستوده همسر برادر آقاي يك ساعت حدود ديروز گرفت. خواهيم
و از من خواست كه به دليل غيبت برخي از اعضاي انجمن بانوان وكيل، زد زنگ همراهم به خندان عيسي
و قواعد دستورنامه رابرت را به كنم شركت انجمن اين مجامع در است قرار نكنم. شركت آنان مجمع در من
و مجامع آنان را طبق قواعد قانون عرفي پارلمان اداره كنم. البته، تفكيك جنسيتي در ميان بدهم آموزش آنان
اعضاي يك پروفشن معنا ندارد. اما اين ها مسائل بعدي است. در هر حال، خانم ستوده بابت به هم خوردن

قرار ديروز عذر خواهي كرد. نيازي به عذرخواهي نبود. قرار شد در مجمع آتي بانوان وكيل شركت كنم. 

من عمدًا گزارش ديروز را مختصر كردم تا بتوانم در فرصت باقي مانده داستان كانون عالي انجمن هاي صنفي 
كارفرمايي ايران (كعاصكا)  را دنبال كنم. 

ادامه داستان كعاصكا
تمام  تا  شود  فراهم  فرصتي  كاش  كرده ام  آرزو  كرده  برگزار  مجمعي  كعاصكا  هروقت  اخير  سال هاي  در 
و نشان دهم طبق قواعد قانون  كنم تحليل مييابد ظهور و بروز كعاصكا مجمع در كه را پارلماني وضعيتهاي
و در ايران امروز اين وضعيت ها چگونه شوند مديريت و اداره بايد چگونه وضعيتها اين پارلمان عرفي
مي شوند. اگر بخواهم وضعيت فعلي اداره مجامع در ايران امروز را با يك مفهوم بيان كنم آن مفهوم اين اداره
مي تواند درك كند كه با كل قواعد قانون كسي فقط را محض آشوب اين اما محض». «آشوب بود: خواهد

پارلمان - به عنوان مادر قوانين - آشنا شده باشد.

من براي اينكه به افرادي كه با قواعد دستورنامه رابرت آشنا نيستند «آشوب محض» را با يك تمثيل نشان 
مي كنم تشييع جنازه آقاي خميني را با تشييع جنازه پاپ مقايسه كنند. در جريان تشييع  خواهش آنان از دهم
و غم خودشان را نشان دادند اما ريختند خيابانها به مرحوم آن دوستداران از نفر ميليونها خميني آقاي جنازه
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و چيزي نمانده  نكردند رحم هم كفنش به حتي كه گرفت باال چنان آقا به عشق مرحوم، آن جنازه دفن هنگام
و پاي مريدان لگد مال شود. سرانجام مجبور شدند با چيدن كانتينر ها دست زير آقا برهنهي جنازه كه بود
قلعه آهني درست كنند تا جنازه مرحوم را در وسط آن محوطه به خاك بسپارند. سراسر مراسم تشييع يك
و طرح از پيش تعيين شده اي برگزار شد. در حاليكه بر عكس، سراسر قاعده هيچ بدون آقا، جنازه تدوين و
مراسم وداع با پاپ طبق يك تشريفات عرفي از پيش تعريف شده صورت گرفت. در نتيجه، حتي صندلي
- آقاي خاتمي رياست جمهور وقت  نمونه عنوان به - و بود شده تعيين قبل از نيز مختلف كشورهاي مقامات
مي نشست كه بعدها اسرائيل وقت جمهور رئيس يزدي قصاب) (ماشااهللا كاساب موشه نزديك بايد ايران
و االن دارد در شد محكوم زندان سال شش به اسرائيل جمهوري رياست دفتر كاركنان جنسي آزار جرم به

زندان آب خنك مي خورد.

البته، بايد تأكيد كنم كه در اين تمثيل، اين دو تشييع جنازه فقط با رويكرد مديريتي مقايسه شده است، در 
و نه مديريتي. در نتيجه، در يك مجمع كه طبق قانون عرفي  است حقوقي موضوع يك پارلمان قانون حاليكه
و آشوب حاكم خواهد بود، بلكه بسيار مهم تر، حقوق فرد، جمع، اقليت، بينظمي فقط نه نشود اداره پارلمان
و در نتيجه اراده عمومي به روشي شد، نخواهد رعايت نيز متوازن نحو به و هم با اينها تمام و اكثريت
آن ها آشوب در كه بود خواهيد مواجه جوامعي با شما و يافت نخواهد تبلور و بروز امكان منصفانه و عادالنه
مي دانم، تا كسي با مفاهيم بود. خواهد حاكم هميشه جريان، يك روي و پشت عنوان به مستمر، استبداد و
و مشكل ندارد، را رويدادها اين فهم براي مفهومي دستگاه نشود آشنا خوبي به رابرت دستورنامه قواعد و
اصلي نيز همين است. جالب اينكه مشتريان بالقوه اين قواعد نيز كساني هستند كه به صورت حرفه اي درگير

صنفي  انجمن هاي  عالي  كانون  مديره  هيأت  رئيس  احمدي زاده  حسين  آقاي  هستند.  انجمني  فعاليت هاي 
كارفرمايي ايران (كعاصا) نيز يكي از همين افراد است. اما به اين قواعد عالقه اي نشان نخواهد داد مگر آنكه 
در عمل دريابد كه برايش مفيد خواهد بود. يكي از داليل پيگيري قضيه كانون عالي كارفرمايي نيز همين است 
كه بتوانم ضمن بررسي چالش هايي كه سبب به هم ريختن مجمع عمومي شد، برخي از قواعد دستورنامه 
مي دانستم آقاي احمدي زاده شخصيتي است كه اگر  اما بدهم. ياد احمديزاده آقاي به بهانه اين به را رابرت
مي گيرد، تا خفه اش نكند دست از سرش برنخواهد داشت. ناديده را او ذهني خالقيتهاي كسي كند احساس

به همين دليل مي دانستم كه دارم وارد يك نبرد زير پوستي خطرناك مي شوم.

۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۳ وقتي گفتگوي طوالني ما تمام شد آقاي احمدي زاده از من دعوت  با اين همه، پريروز شنبه
و نقل كاالي برون شهري تهران  حمل شركتهاي و مؤسسات كارفرمايي صنفي انجمن دبيرخانه به تا كرد
و در مورد بببينيم است شده گرفته كعاصكا مرداد ۱۴ روز بروم تا در آنجا با هم فيلم ويديوئي كه از مجمع
۱۴ مرداد مجبور نبودم به خاطر  سهشنبه روز اگر حتي كنيم. صحبت بنويسند است قرار كه اعتراضي نامهي
شركت در كارگاه آموزش دستورنامه رابرت به دانشجويان مجمع عمومي كعاصكا را ترك كنم، تماشاي دقيق
مي كرد تا انواع وضعيت هاي پارلماني مجمع  فراهم را امكان اين و بود مناسب بسيار برايم فيلم اين باره چند و
و به خاطر بياورم كه قواعد دستورنامه رابرت در مورد هر يك از اين وضعيت ها چه قواعدي دارد كنم مرور را
مي شوند؟ عالوه بر اين، نشستن كنار رئيس هيأت مديره مديريت چگونه وضعيتها اين ايراني مجامع در اما
و بررسي اين وضعيت هاي پارلماني بهترين فرصت را در نقل و حمل خانه مديره هيأت رئيس نيز و كعاصكا
مي گذاشت تا به صورت غيرمستقيم هم كه شده آقاي احمدي زاده را با برخي از قواعد دستورنامه من اختيار
و هيأت ها رعايت مجامع رياست جريان در را آنها و ببرد پي آنها اهميت به كه اميد اين با كنم آشنا رابرت
و حدود نيم ساعت بعد، زدم بيرون دفتر از فراوان شوق با و نيم و چهار ساعت حدود خاطر، همين به كند.
مي شد با آن تصاوير ويديوئي را به صورت مكرر تماشا كه بودم نشسته مونيتوري جلو قاسمي آقاي اتاق در
كرد. اما قبل از شروع از آقاي قاسمي پرسيدم: پس حاجي چي؟ با دست راستش به طرف در اتاق اشاره كرد
گفتم: قرار بود ساعت پنج با هم فيلم را ببينم. آقاي قاسمي  است. مديره هيأت جلسه توي آقا حاج گفت: و

حركتي به عضالت صورتش داد كه معناي آن را مي دانستم: از چيزي خبر ندارم.

كارفرمايان» با كانون عالي كارفرمايي همكاري خودم  «پيام نشريه سردبير عنوان به كه پيش سال ۹ تقريبًا از
را شروع كرده ام با آقاي اميد قاسمي نيز آشنا شده ام. آقاي قاسمي يك حلقه رابط منحصر به فرد بين آقاي 
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و نقل تهران است.  حمل شركتهاي و موسسات كارفرمايي صنفي انجمن دبيرخانه كاركنان و احمديزاده
يك - سبك مديريت دانش معاصر نظريهپرداز آديزيس، ايزاك قول به - احمديزاده آقاي مديريتي سبك
و غيرقابل پيش بيني است. ندارد نظمي هيچ آن چرخش كه است موتوري ميللنگ مثل كه است «آتشافروز»
و گاهي به چپ. كاركنان زير دست چنين مديراني راست به گاهي كند، گاهي و ميچرخد سرعت با گاهي
و داغان نشوند، خوب است اتصال خودشان را با مديرآتش افروز درب است قرار اگر ميآموزند مرور به
و صبر كنند تا آتش افروز دستور قبلي خودش را بگويند «چشمقربان» يك ميدهند فرمان هرچه و كنند قطع
و برش نيست. اما آقاي دور كسي ميشود متوجه آتشافروز مدير مدتي از بعد خاطر، همين به كند. فراموش
- قدر آقاي قاسمي آشناست زيادي ميزان به خود مديريتي خصوصيات با ميرسد نظر به كه - احمديزاده
مدير آتش افروز به اندازه يك برابر در سو، يك از كه يافت ميتوان را كسي كمتر چون ميداند. خوبي به را
مدير آتش افروز مجموعه زير امور پيگيري و نظم بتواند ديگر سوي از و باشد، انعطافپذير قاسمي آقاي
كانون عالي تمام مجامع  تا آخر  اول  از  استثنا  بدون  قاسمي  آقاي  باشد.  و حافظ سازمان  كند حفظ نيز را
مي كند. به خصوص روي صحنه هايي تصويربرداري قيمت گران نسبتًا ويديوئي دوربين يك با را كارفرمايي
مي شمارند، بدون را نامزدها آراي دارند وقتي مثٌال كرد. كاري دست آنها روند در ميتوان كه ميكند تمركز
مي كشد خط نامزد هر نام مقابل و سياه تخته روي دارد كه را كسي دست حركات تكتك غفلت، لحظه يك
مي يابد. به بروز چالشهايي كه است مواقعي براي معتبر بسيار سند يك تصاوير اين چون چرا؟ ميكند. ضبط
همين خاطر اصرار هاي من براي گرفتن يك كپي از اين فيلم به ديوار خورد. آقاي احمدي زاده حتي مالحظه
- كه البته به صورت انحصاري تهيه شده  علني جلسه يك تصويرهاي از كپي يك ندادن كه نكرد هم را اين
و مدارهاي مديران قرار روي اينكه به علم با حال، هر در باشد. داشته ميتواند زشتي معاني چه - است
و در حاليكه با نشستم او كار ميز پشت و قاسمي آقاي صندلي روي كرد، حساب خيلي نميشود آتشافروز
و چندين را آنان من و بودند انجمن مديره هيأت عضو آنان از بسياري البته كه - اتاق به جديد فرد هر ورود
۱۴ مرداد كعاصكا - بررسي خودم از روند برگزاري مجمع ميكردم هم سالمتي چاق يك بودم، ديده چندبار

را شروع كردم.

نخستين گاف ها
و سرود سازندگي  اسالمي جمهوري سرود پخش و مجيد قرآن از چند آياتي تالوت - اصطالح به - از بعد
انجمن شركت هاي ساختماني مجمع در سكوت منتظر رئيس هيأت مديره كانون عالي بود تا جلسه را دعوت
با آقاي مهندس محمد عطارديان  به دستور كند. آقاي احمدي زاده بعد از يك گفتگوي مشورتي مختصر 
و پشت ميز نشست. در صحبت هاي  آمد رئيسه هيأت جايگاه طرف به سالن، راست جناح در كعاصكا دبيركل
و چالش بين برخي از انجمن هاي كارفرمايي، كشمكش سالها از بعد كه كرد اشاره نكته اين به افتتاحيهاش
جاي و  ميشود برگزار كشور كارفرمايي انجمنهاي تمام حضور با كه كعاصكاست مجمع نخستين اين
خوشحالي دارد. بعد به تالش هاي چند سال اخير هيأت مديره اشاره كرد كه دستاوردهاي زيادي داشته است
و يادش نرفت اين نكته را  كرد اشاره كارفرمايان بينالمللي سازمان در تشكل اين عضويت به فقط وي كه
هم يادآوري كند كه آقاي مهندس عطارديان دبيركل كانون عالي كارفرمايي نخستين ايراني عضو هيأت مديره
سازمان بين المللي كار است. بعد، با اشاره به تأسيس كانون عالي كارفرمايي در شرايطي كه هنوز كانون هاي 
انجمن هاي  ائتالف  با  ناچار  به  عالي  كانون  كه  نشان ساخت  بودند، خاطر  نگرفته  استاني شكل  كارفرمايي 
و  يافت افزايش كارفرمايي انجمنهاي تعداد مرور به اينكه تا شد تأسيس زمان آن در موجود كارفرمايي
حاضر، حال در عالي، كانون اساسنامه اصالح از بعد سرانجام و شدند تشكيل استانها كارفرمايي كانونهاي
مي توانند همچنان بودند، شده عضو مستقيم صورت به عالي كانون تأسيس هنگام در كه انجمنهايي فقط
و نماينده خود را به صورت مستقيم در مجامع كانون عالي اعزام باشند عالي كانون عضو مستقيم صورت به
و يا از طريق كانون هاي سراسري خود استاني كانونهاي طريق از بايد كارفرمايي انجمنهاي ساير اما كنند.
و نه است پايه انجمنهاي كعاصكا، در عضويت مبناي ترتيب، اين به شوند. كارفرمايي عالي كانون عضو
و يا كانون هاي سراسري. در نتيجه، هر كانون استاني به تعداد انجمن هاي عضو خود در استاني كانونهاي
مجمع داراي رأي است. خوب. اين حرف هاي آقاي احمدي زاده براي من تازگي نداشت. به عنوان سردبير
مي كند با تمام اين مسائل آشنا بودم.  تهيه را مديره هيأت گزارشهاي پيشنويس كه كسي و كارفرمايان» «پيام
مي تواند وكالت فرد يك كعاصكا، اساسنامه طبق كه ميشود شروع آنجا از مشكل نيست. هم مشكلي اينجا تا
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۱۰ نماينده انجمن هاي ديگر را نيز داشته باشد. در نتيجه، ما در مجمع عمومي يا در كنوانسيون هاي  حد اكثر
كعاصكا با افرادي مواجه هستيم كه ده رأي دارند! اما فقط كساني كه با قواعد قانون پارلمان به خوبي آشنا
و رأي  دارند رأي يك همه كه است شده طراحي افرادي بازي براي قواعد اين مجموعهي كه ميدانند باشند
- در مورد يك موضوع نمونه عنوان به - دارد حق عضو هر نتيجه، در است. يكسان ارزش نظر از نيز آنان
و هر بار حداكثر ده دقيقه صحبت كند. اما وقتي عضوي ده حق رأي داشته باشد بار دو روز يك طول در
و هر بار ده دقيقه يعني صد دقيقه به بار ده كرد، صحن كسب يكبار وقتي موضوع يك مورد در ميتواند آيا
يك نمونه ديگر، هرگاه عضوي كسب صحن كرد حق دارد فقط يك عنوان به كند؟ صحبت نفس يك طور
پيشنهاد مطرح كند. اما وقتي كسي وكالت ده عضو ديگر را داشته باشد آيا نبايد بتواند وقتي به نمايندگي از ده
نفر وقت گرفت، ده پيشنهاد هم در آن وحد مطرح كند؟ اينكه كارفرمايان ايران در اساسنامه كانون عالي خود 
مي تواند نمايندگي حداكثر ده انجمن ديگر را نيز داشته  مجمع در حاضر عضو يك كه كردهاند تصويب خود
يك باشد، مثل اين است كه مربي يك تيم فوتبال به جاي آنكه يازده بازيكن را به ميدان مسابقه بفرستد، فقط
و بگويد كه همين يك بازيكن جاي يازده نفر بازي خواهد كرد! اين كار البته كه كند ميدان روانه را كن بازي
عجيب است اما خيلي ساده به اين معناست كه ما هنوز با الفاي قواعد بازي آشنا نيستيم. قبول اين فرض كه

خيلي بد است. پس شايد داليل ديگر داشته باشد. اما چه دليلي؟ 

يكي از داليل محتمل در دادن وكالت به اعضاي ديگر دغدغه رسيدن مجمع به حد نصاب است. اما، طبق 
اساسنامه انجمن هاي به ثبت رسيده كه بايد طبق قانون تجارت تنظيم شوند، حد نصاب  طبق و تجارت قانون
و در مرور به اما است سختتر اول فراخوان در حد، اين كه معنا اين به است. متغيير عمومي مجامع در
مي شود. طبق اساسنامه كعاصكا، «مجمع عمومي عادي براي بار اول با حضور آسانتر بعدي فراخوانهاي
مي يابد. اما در نوبت دوم با حضور حداقل يك سوم رسميت اصلي» اعضاي يك عالوه به نصف تعداد حداقل
و يك عضو اصلي» (با نسبت بيست حداقل حضور با بعد نوبتهاي عادي عمومي «مجامع و اصلي، آراي
و اين همه كارشناس كارفرما همه اين كه است حيرتانگيز ميبابد. رسميت به مختلف) بخشهاي از معيني
و تصويب كرده اند از خودشان نمي پرسند: اگر مجمع يك شخصيت تدوين را اساسنامه اين كه كار وزارت در
بيابد، پس چرا اين اتفاق در همان فراخوان اول رسميت عضو يك و بيست حداقل حضور با ميتواند حقوقي
بگذارند؟ صرف نظر از اين سؤال، سركار را خودشان طور اين بايد كشور كارفرمايان چرا و بدهد؟ رخ نبايد
بايد گفت كه علت دادن وكالت به ديگران دغدغه رسيدن مجمع به حد نصاب نيست، بلكه انتخاب اعضاي
و در انجمن هاي ايراني كسب اكثريت در هيأت مديره  است وزنكشي براي نبرد اصلي محل مديره هيأت

دارد؟ فوقالعادهاي اهميت كه است

قواعد با  دليل كه  اين  به  ايران  اما در  بگيرد.  بايد تصميم  يا كانون است كه  انجمن  اين مجمع هر  معموًال 
مي شويم مجبور ميشود، كشيده تنش به سريع خيلي مجمعي هر و نيستيم، آشنا گروهي تصميمگيري بازي
و به همين دليل است كه انتخابات هيأت مديره در كنيم تفويض مديره هيأت به را خود تصميمگيري حق
۱۴ مرداد كعاصكا بيش از دو سوم مي يابد به نحوي كه در همين مجمع اهميت اينقدر ايراني انجمنهاي
و اعضاي هيأت مقامات انتخاب فقط و فقط نيز مجمع دستوركار و بودند كرده شركت رأي صاحب اعضاي
مي شود به سادگي از طريق ارسال و نيست نيازي مجمع برگزاري به صورت اين در اما بود. كعاصكا مديره
نامه هاي مهر شده با پست سفارشي رأي اعضا را اخذ كرد. با اين همه، اعضا حدود ۴۰۰ انجمن كارفرمايي

از سراسر كشور جمع شده اند تا مديران خود را انتخاب كنند. بايد ديد چه خواهد شد. 

تأكيد هاي رئيس 
آقاي احمدي زاده در جريان نطق افتتاحي خود روي اين نكته تأكيد كرد كه در صحن افرادي حضور دارند 
و يا دو انجمن را نيز گرفته اند. در نتيجه  پنج يا ده، نمايندگي وكالت كارفرمايي عالي كانون اساسنامه طبق كه
و بعضي دو رأي رأي پنج ديگر بعضي و رأي ده افراد بعضي كه كرد توجه نكته اين به بايد رأيگيريها موقع

و بسياري نيز فقط يك رأي دارند. بله، اما چگونه؟

و دوستانشان براي حل اين معضل به اين چاره رسيده بودند كه حتي المقدور افراد  زاده احمدي آقاي ظاهرًا



۱۵۲

عضو ائتالف احمدي زاده در جناح سمت راست سالن بنشينند تا با احتساب افرادي كه وكالت دارند مشخص 
مي كند. تا آنجا كه به خاطر دارم اعضاي  موافقت نامزد يك با يا پيشنهاد يك با رأي چند جناح آن در كه شود
هيأت مديره كعاصكا در همان جناح راست سالن نشسته بودند اما افرادي مثل حسن افتخاريان كه با هيأت
و در جناح وسط سالن  بنشيند سالن راست بخش در نشد حاضر بود نكرده اتئالف كعاصكا فعلي مديره
اصًال جواب نمي داد. چون در اعضا چيدمان نحوهي اين كه است بديهي نياورد. اصًالرأي البته و نشست
جريان عمل، افراد داخل يك ائتالف نانوشته هم ممكن است به پيشنهادهاي مختلف رأي هاي مختلف بدهند.

مي گيرد دعوا اوج
مي كنيم. در همين هنگام از  انتخاب را رئيس حاال كه كرد اعالم خود افتتاحيه نطق از بعد احمديزاده آقاي
جناح وسط سالن چند نفري نام «سعادتمند» را به عنوان نامزد رئيس هيأت رئيسه اعالم كردند. آقاي سعادتمند
مرد قد بلندي است كه حدود دو سال پيش دستورنامه رابرت را به او معرفي كردم. او رئيس هيأت مديره 
و انجمن شركت هاي ساختماني تهران از  است تأسيساتي و ساختماني شركتهاي انجمنهاي سراسري كانون
نظر ساختاري بايد زير آن قرار بگيرد اما ظاهرًا هيأت مديره انجمن شركت هاي ساختماني تهران شأن خود را
مي داند كه زير مجموعه اين كانون سراسري تازه از راه رسيده برود. اما حاال، اين كانون سراسري  آن از باالتر
ده ها رأي خواهد داشت. در حاليكه انجمن شركت هاي ساختماني البد نيز مجمع در و دارد عضو انجمن دهها
مي تواند با تعداد زياد آراي انجمن هاي كه است سراسري كانون اين فقط حاال دارد. رأي يك فقط نيز تهران
و با ايجاد يك اتئالف به سال هاي رياست او باشد زاده احمدي آقاي قدرتمند رقيب كشور سراسر در خود
و قرار دارد مهندسي تحصيالت كه سعادتمند آقاي كه تصور اين با من دهد. خاتمه كعاصكا مديره هيأت بر
است يك كانون سراسري را مديريت كند به اهميت دستورنامه رابرت پي خواهد برد. اما در هر مجمعي كه
و قول داد كه حتمًا با هيأت مديره در ميان خواهد گذاشت تا  كرد استقبال رابرت دستورنامه از ديدم را او
كامًال اما كنيم. اداره رابرت دستورنامه قانون قواعد تحت را آنان جلسات يا كنيم برگزار آنان براي كارگاهي
و او هم چيزي نكردم صحبتي او با مورد اين در اصًال مرداد ۱۴ بي نتيجه بود. به همين خاطر در مجمع روز
و چندين بار نام او را به عنوان نامزد بلند صداي با او دستان از عدهاي مجمع، اين در حال، هر به نگفت.
رئيس هيأت رئيسه اعالن كردند اما آقاي احمدي زاده نخستين گاف وحشتناك خود را انجام داد: به جاي
مي شود  ذكر همه از اول كه را كسي نام و كند حفظ مجمع موقت رئيس عنوان به را خود بيطرف ظاهر آنكه
و نقلي ها نشسته بودند اعالم كند. اما حمل كه را سالن راست جناح نامزد نام كسي تا ماند منتظر كند اعالم
و آقاي احمدي زاده كرد فراموش را خودش نقش ايفاي بود شده تعيين پيش از كار اين براي كه كسي انگار
و نام آقاي صيادي را به عنوان نامزد رئيس هيأت رئيسه مجمع اعالم كرد. در داد انجام را خود گاف دومين
و نبايد كند شركت مذاكره در نبايد و بدهد پيشنهاد نبايد خود بيطرف ظاهر حفظ براي جلسه رئيس حاليكه
هنگام اخذ رأي علني در رأي گيري شركت كند جر در مواردي كه تساوي ايجاد كند يا تساوي بشكند. اما
و به صورت دسته جمعي تكرار شد اعالم  بار چندين كه را سعادتمند آقاي نام فقط نه زاده احمدي آقاي
و نقل تهران است اعالم كرد. حمل انجمن مديره هيأت اعضاي از كه را صيادي آقاي نام خودش بلكه نكرد،

عده  اي از جناح وسط سالن فردي به نام «رجبي» را به عنوان نامزد اعالم كردند. هم بعد

روش هاي متفاوتي براي معرفي نامزد وجود دارد. اما اگر در آئين نامه يك سازمان به قانون عرفي پارلمان طبق
باشد، طبق رويه اي كه در دستورنامه رابرت تشريح شده است بايد مجمع نشده اشاره روشها اين از كدام هيچ
معموالً اين صحن است كه ايراني، مجامع در عرف اساس بر اما بگيرد. تصميم روشها اين از يكي مورد در
مي شود دست كم معرفي صحن سوي از نامزد عنوان به عضوي هرگاه صورت، اين در ميكند. معرفي نامزد
مي كند. اما اگر اعالم سمت آن نامزد عنوان به را فرد آن نام رئيس و كند حمايت پيشنهاد آن از نفر يك بايد
گرفت، معنايش قرار حمايت مورد نيز پيشنهاد اين و كرد نامزد سمت همان براي نيز را ديگري فرد صحن
و در هستند مخالف كند احراز را نظر مورد سمت اول فرد كه اين با مجمع در نفر دو كم دست كه است اين
نتيجه فرد ديگري را به عنوان نامزد معرفي كرده اند. به همين ترتيب صحن حق دارد، تا وقتي با دو سوم آرا
و رئيس نيز وظيفه دارد  كند نامزد سمت يك احراز براي را جديدي اعضاي نشود، تعليق نامزد معرفي حق
و به همان ترتيب نيز در مورد آنان اخذ رأي كند. به كند ثبت شده پيشنهاد كه ترتبيبي به را افراد اين نام كه
و بعد در مورد دومين است شده معرفي همه از قبل كه ميشود رأي اخذ نامزدي مورد در اول كه معنا اين
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و  كنند كسب را مإخوذه آراي نصف از بيش نامزدها اين از يكي تا ترتيب همين به و ميشود رأي اخذ نفر
و از رأي گيري در ميشود معرفي است كرده احراز را سمت آن كه كسي عنوان به فرد همان ترتيب اين به

مورد افراد باقي مانده صرف نظر مي شود.

گاف هاي مهم در مجامع ايراني
و به صورت شد شناخته انگلستان پارلمان در ميالدي در حاليكه ضرورت اخذ رأي مخالفان از سال ۱۶۰۴

يك قاعده در آمد، در مجامع ايراني هنوز رأي مخالف اخذ نمي شود. در نتيجه، اگر در مجمعي صد نفر عضو 
و اگر  دارد نياز رأي يك و پنجاه به كم دست تصويب براي پيشنهاد يك باشند داشته حضور رأي صاحب
مي شود. در حاليكه ممكن است در همان مجمع مفروض، يك پيشنهاد رد پيشنهاد نكند كسب را ميزان اين
۲۰ رأي موافق كسب كند اما وقتي آراي مخالفان هم گرفته شود ممكن است با همان پيشنهاد فقط ده فقط
۱۰ رأي مخالف به تصويب رسيده  ۲۰ رأي موافق در برابر با نفر مخالف باشند. در اين صورت، اين پيشنهاد،
و يا رد اين پيشنهاد علي السويه بوده است. اما از آنجا  تصويب برايشان و ندادهاند رأي ممتنعان كه چرا است.
و بسياري از ميشود مصادره مخالفان نفع به ممتنعان آراي عمًال نميشود، اخذ مخالفان رأي ما مجامع در كه

عمًال رد مي شوند. شوند، تصويب حاضران اكثريت از كمتر آراي تعداد با ميتوانند كه پيشنهادها

تصويب نامزدها
طبق قانون عرفي پارلمان پيشنهادي مبني بر اينكه فالن كس فالن سمت را احراز كند يك پيشنهاد اصلي است 
و نه اكثريت آراي حاضران، نياز دارد. اما در عرف پارلماني ايران،  مأخوذه، آراي اكثريت به آن تصويب كه
مي شود. به اين معنا كه براي تمام نامزدهاي يك سمت استفاده نسبي اكثريت از انتخابي مسؤالن انتخاب براي
و هر فردي كه بيشترين آرا را كسب كرده باشد براي احراز آن سمت انتخاب خواهد شد. ميشود رأي اخذ
مي كند حل سريعتر را انتخاب مشكل و است سادهتر ايران پارلماني عرف در جاري روش كه است بديهي

اما پيامدهاي ناخوشايندي در پي دارد.

فرض كنيد ۴ نفر براي سمت رياست هيأت مديره كعاصكا نامزد شده باشند. در دور اول رأي گيري هيچ 
كدام از آنان اكثريت آراي مأخوذه را كسب نكنند. اما وزن انجمن هاي كارفرمايي بخش هاي مختلف مشخص 
و نقل۱۵۰ رأي دارد.  حمل صنعت بخش از زاده احمدي آقاي كه ميشود مشخص مثال عنوان به ميشود.
پمپ انجمن صاحبان جايگاه هاي  از  فرد  رئيسي  آقاي  دارد.  رأي  از بخش ساختمان ۱۲۰  آقاي عطارديان 
و شخصي مثل دكتر محمد باقر رجال رئيس هيأت مديره انجمن سازندگان قطعات  دارد رأي ۴۰ نيز بنزين
۱۰ رأي داشته باشد. در اين صورت، در دور دوم انتخابات، بين آقاي مهندس  مجموعه هاي خودرو نيز و
و نقل حمل صنعت انجمنهاي نامزد احمديزاده آقاي و ساختمان بخش انجمنهاي نامزد عنوان به عطارديان
مي گيرد تا سعي كنند با گنجاندن خواسته هاي صنعت پمپ بنزين يا صنعت قطعه سازي در سالم رقابت يك
انتخابات هيأت مديره اتئالفي را ايجاد كنند كه اكثريت آرا را به دست آورند. اگر اين روش در  خودرو، 
۱۰ رأي  انجمن ها باب شود، در آن صورت سازندگان قطعات خودرو كه در يك مجمع چند صد نفره فقط
و از طريق ائتالف با صنعت بخش حمل  باشند داشته كننده تعيين تأثير انتخابات سرنوست در ميتوانند دارند

و نقل، رئيس هيأت مديره كعاصكا را انتخاب كنند.

همانطور كه گفتم، طبق عرف فعلي پارلماني در مجمع امروز ايران، نامزدهاي عضويت در هيأت مديره با 
مي بايست براي دو نفر، يعني براي آقاي  احمديزاده آقاي صورت اين در ميشوند. انتخاب نسبتي اكثريت
مي كرد. در اينجا بود كه توجه به افرادي كه رأي اخذ رقيب جناح از رجبي آقاي و خودش جناح از صيادي
بيش از يك رأي داشتند، به خصوص آنان كه عالوه بر رأي خود، رأي ده نماينده ي ده انجمن عضو كعاصكا
اما  بودند. موافق آن با و آشنا قضيه اين با مجمع در حاضران تمام ظاهرًا مييافت. اهميت بسيار داشتند، نيز را
مي شود فهميد كه اعضاي چطور است، دست كردن بلند با و علني رأيگيري كه رئيسه هيأت انتخاب هنگام

ده  رأيي كدام ها هستند؟

مي دانست كه هر جناح از اعضاي كعاصكا مديره هيأت رئيس عنوان به احمديزاده آقاي كه زد حدس ميشود
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و چند عضو ده رأيي دارند.  رأيي پنج عضو چند و رأيي دو عضو چند و رأيي تك عضو چند مجمع در حاضر
باشند، لزومًا به معناي اين نبود كه از داشته توجه تفاوت اين به مجمع اعضا اينكه بر او تأكيد همه، اين با
مي توانم داشتم حضور كعاصكا مرداد ۱۴ نتيجه انتخاب رئيس هيأت رئيسه نگراني دارد. چون خودم در مجمع
برداشت خودم را اين طور شرح بدهم كه آقاي احمدي زاده اصرار داشت كه عدالت در رأي گيري رعايت 
شود. اما چگونه؟ روشي كه به عنوان رئيس موقت يا فرد افتتاح كنند پيشنهاد داد شك همه را نسبت به نيت 
و اعضاي ائتالف خودشان خواسته بود كه در سمت راست سالن  نقليها و حمل تمام از او كرد. تحريك او
بنشينند. اما اين نحوه ي نشستن مشكل تنوع آراي حاضران را حل نمي كرد. به همين خاطر، مخالفت با اين

و رفاه  كار تعاون، وزارت كارشناسان از يكي كه بود اينجا در گرفت. باال احمديزاده آقاي پيشنهادي روش
و توضيح داد كه براي انتخاب رئيس هيأت رئيسه گرفت را ميكروفون داشت حضور سالن در كه اجتماعي
و در واقع رأي وكالتي را به حساب نياورد. از آنجا كه كرد تكيه مجمع در حاضران تعداد رأي به بايد مجمع
معموًال هركاري كه بخواهد و است «رئيس» ما انحمنهاي در رئيس كه ميدانست خوبي به احمديزاده آقاي
مي تواند بكند، به حق نگران بود كه رئيس مجمع در روند انتخابات اختالل ايجاد كند يا عدالت را مخدوش
و كارشناسان وزارت كار كرد مخالفت جدي طور به كار وزارت كارشناس نظر اين با خاطر، همين به كند.

هم كه سعي مي كنند بي طرفي خود را حفظ كنند روي نظر خود اصراري نكرد.

و رفاه اجتماعي  كار تعاون، وزارت كارشناس نظر با صراحت اين با احمديزاده آقاي آنكه از بعد درست اما
۱۰ آبان ماه ۱۳۸۵ به تشنج كشيده مخالفت كرد من به يقين رسيدم كه اين مجمع نيز مثل مجمع روز چهارشنبه
مي كردم. اما  دنبال دقت با را ماجرا تمام حتمًا بايد كارفرمايان پيام نشريه سردبير عنوان به من و شد خواهد
مي شد. البته، من تشكيل دفتر در هفت ساعت رأس نيز دانشجويان كارگاه و بود ظهر از بعد ۷ ساعت حدود
از يكي از كارورزان كارگاه وكيالن، كه با قواعد اوليه اداره جلسات آشنا شده بود، خواسته بودم تا اگر تأخير 
و درگوشي به آقاي قاسمي كه  شدم بلند خاطر همين به برسانم. را خودم من تا كند افتتاح را كارگاه داشتم
مي شود. اگر الزم شد فيلم متشنج مجمع بروم. بايد من گفتم: ميگرفت فيلم صحنه از دوربينش با داشت
مي كرد. حدود اداره را كارگاه داشت رئيسيان آقاي رساندم. دفتر به را خودم سريع ميكنم. تماشا را شما
۱۵ دانشجو از تشكل هاي مختلف دانشجويي از دانشگاه هاي مختلف نيز در كارگاه حضور داشتند. ساعت
و پرسيدم: جلسه به هم ريخت؟ گفت: آره، چه زدم زنگ قاسمي آقاي همراه تلفن به شد تمام كارگاه كه ۹
فعًال رفتند. همراهش هم نقليها و حمل و رفت گذاشت ما رئيس داد: توضيح شد؟ چي پرسيدم: هم. جور
انجمن شركت هاي دبيرخانه  مقابل ساختمان  به مجمع رساندم.  را  فورًا خودم  ميشود. چه ببينيم منتظريم
و آقاي عطارديان نيز كه خستگي از سر داشت قرار جمعيت وسط در احمديزاده آقاي بود. شلوغ ساختماني
مي كشيدم توي صورت خجالت من راستش برگرداند. مجمع داخل به را او ميكرد سعي ميباريد او روي و
مي گويم كاري كنيد تا هيأت مديره او به است سال هشت هفت حدود كنم: نگاه عطارديان مهندس آقاي
و البد توي دلش به است بيني واقع آدم او كه ميكنم درك فرابگيرند. را قواعد اين كعاصكا عضو انجمنهاي
مي گفت. اما مشب نوبت من راست شايد نميخورد. ميشناسم من كه آقاياني درد به قواعد اين ميگفت: من
بود كه با نگاهم به او بگويم: بفرماييد. اين هم كانوني كه عمرتان را براي ساختنش صرف كرديد. اما الفباي

كار جمعي را به آنان ياد نداديد. 

و عطارديان  احمديزاده دور خيابان وسط و شب تاريكي در كه جمعيتي بر و دور زدن پرسه كمي از بعد
زده بودند به داخل سالن رفتم كه در طبقه زيرزمين ساختمان انجمن شركت هاي ساختماني قرار دارد. حلقه
كمي در سالن مانده بودند. تا ساعت حدود ۲ بعد از نيمه شب در سالن ماندم تا تمام آرا شمارش شد. تعداد
و دكتر محتاج اهللا رأي و احمدي زاده ۲۶۵ از اعضاي فعلي هيأت مديره كعاصكا فقط آقايان عطارديان ۲۶۷
از كانون كارفرمايان يزد نيز ۲۱۱ رأي از بخش خدمات كسب كردند. اما ساير اعضاي فعلي هيأت مديره مثل 
۴۰ رأي كسب كردند. در حاليكه خليلي عراقي  مهندس فروتن مهر، محمدزيدي، آهنگريان، هر كدام حدود
و مروج حسيني رئيس هيأت مديره انجمن صنايع نساجي  رأي سردمدار جناح رقيب از بخش صنعت ۲۶۰
و بقيه كساني كه در بخش صنعت بيشترين آرا را به دست آورده اند نيز  آورند دست به رأي ايران نيز ۲۸۳
و نقل كاالي برون شهري فقط آقاي احمدي زاده  حمل صنعت بخش از هستند. رقيب جناح از همه ظاهرًا
رقيب گروه دست به اكثريت كه ميداد نشان ساده محاسبه يك اما شد. انتخاب باال رأي با كه بود شده نامزد
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و  ميگذارند كنار مديره هيأت رياست از را او اول مرحله در مي:رد گمان احمديزاده آقاي كه است افتاده
و آقاي احمدي زاده با اين سناريوي بگذارند. كنار دبيركلي از را عطارديان آقاي است ممكن هم دوم محله در
و تمايل دارد اكثريت هيأت مديره از دست هيأت مديره فعلي خارج نشود. ميكند مخالفت كه است احتمالي

و كار تعاون، وزارت كارشناس نظر با قاطعيت با احمديزاده آقاي كه آنجا تا من گفتم، قبًال كه همانطور
و اصرار داشت كه در جريان انتخاب اعضاي هيأت رئيسه نيز آراي وكالتي بايد كرد مخالفت اجتماعي رفاه
مي گرفت، عكس تصوير صحن از دوربين كه گاهي خاطر، همين به داشتم. حضور مجمع در شود، محاسبه
و بسيار پيرتر نشستهام تنها و تك مهمانان بخش در و سالن چپ جناح در كه ميديدم مونيتور در را خودم
و پير مرد مهرباني كه بود شده خارج اتاق از قاسمي آقاي ميرسيدم. نظر به داشتم خودم از كه تصوري از
- كه معلوم بود از ميوه بشقابي كنم، پست انجمن وبسايت در تا ميآورد كارم دفتر به را انجمن نامههاي
آن ها را بخورم. تشكر كردم. حتمًا كه داشت اصرار و گذاشت مونيتور كنار - بود برداشته مديره هيأت اتاق

اما ماجرا به جايي رسيده بود كه من نديده بودم.
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۲۳ مرداد ۱۳۹۳ پنجشنبه

تراكم ماجرا ها
ايران  كارفرمايي  صنفي  انجمن هاي  عالي  كانون  مرداد   ۱۴ مجمع تشنج ماجراي  تحليل  در  بيشتر  هرچه 
مي شدم كه حتي نقد يكي از مجامع اين كانون عالي نيز مستلزم آن  متوجه بيشتر ميرفتم جلوتر (كعاصكا)
است كه بخش هاي بسيار زيادي از قواعد قانون عرفي پارلمان را بايد براي مخاطبان توضيح بدهم تا تفاوت
وضعيت فعلي با يك وضعيت مطلوب را بهتر درك كنند. اما چون اين توضيح ها در متن گزارش يك چالش 
مي تواند جذابيت داشته باشد، ذهنم اين پيشنهاد را  كارفرمايي انجمنهاي از بسياري براي كه شده تنيده جدي
توليد كرد كه خوب است نسبت به انتشار اين بخش از روزنوشت ها اقدام كنم. اما به چه شكل؟ به نظرم سه
شكل مختلف قابل تصور است: اول اينكه فقط همين ماجرا در قالب يك كتاب كوچك منتشر شود، دوم اينكه 
اين ماجرا همراه با ساير ماجراهاي جنبش كادرها، به صورت يكي از مجلدات مجموعه تاريخ جنبش كادرها 
و يا حتي پيام كارفرمايان  فردا ايران مثل مجالتي در را گزارش اين اينكه هم حالت سومين و شود، چاپ
منتشر كنيم. اما هركدام از اين سه نوع وسيله، محتواي خاص خود را نياز دارد. به اين معنا كه اگر بخواهيم
و ماجراي  سازم جدا روزنوشتها بقيه از را آن بايد كنيم، منتشر كوچك كتاب يك صورت به را مطلب اين
آن را به صورت مستقل روايت كنم. اگر بخشي از يكي از مجلدات تاريخ جنبش كادرها باشد، ساختار روايت
متفاوت خواهد شد. به همين ترتيب اگر تصميم بگيريم كه در يك مجله منتشر شود، باز هم بايد آن را طور 

ديگري روايت كنم. 

مي كردم، نوشتن ماجراي مجمع كعاصكا را متوقف كردم تا تكليف  فكر موضوع اين به كه گذشته روز سه دو
قالب نهايي آن را روش كنم. اما روشن شدن اين تكليف مستلزم اين بود كه شرايط بيروني براي نشر اين سند
۲۰ مرداد ماه را براي اعضاي  و ۱۹ و يكشنبه شنبه روزنوشت دو كه رسيد ذهنم به بگيرد. قرار ارزيابي مورد
و نظر مشورتي آنان را بپرسم. به همين خاطر امروز حوالي ظهر كنم ارسال پارلماني عرف همانديشي كادر
هم انديشي عرف كادر اعضاي براي يكشنبه و شنبه روزنوشتهاي چاپخور متن با همراه را زير نامه كه بود

فرستادم: پارلماني

اعضاي محترم كادر هم انديشي عرف پارلماني
سالم

مي رساند مجمع عمومي عادي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) كه روز  آگاهي به
۱۴ مرداد ۱۳۹۳ براي انتخاب هيأت مديره در سالن همايش انجمن شركت هاي ساختماني برگزار سه شنبه
و نقل سالن را به اعتراض حمل صنعت انجمنهاي و مديره هيأت رئيس و شد كشيده تشنج به شد،

ترك كردند.

مي شود تجربه به هم  ميكنم فكر بودهام، كارفرمايان پيام نشريه سردبير سال ۱۰ از آنجا كه من حدود
و يك سند آموزشي از آن ارايه داد. اين سند  كرد تحليل گوناگون صورتهاي به را مجمع اين ريختن
يك مي تواند به صورت يك كتاب حدود ۱۴۰ صفحه اي به صورت مستقل منتشر شود. يا به صورت
و يا حتي نشريه خود كانون عالي منتشر شود يا به صورت بخشي فردا ايران مثل مجالتي در گزارش
از روزنوشت هاي خاطرات من از جنبش كادرها در قالب بك كتاب از محموعه تاريخ جنش كادرها كه
كه از واكنش  است اين مستلزم مورد اين در تصميم شود. سپرده نشر دست به ميشود منتشر آينده در
احتمالي مخاطبان بالقوه آن اطالعات بيشتري كسب كنيم. به همين خاطر، من به پيوست روزنوشت هاي
و تقاضا دارم به رغم مشغله هاي  ميكنم شما تقديم نمونه عنوان به را مرداد ۲۰ و ۱۹ و دوشنبه يكشنبه روز

فراواني كه داريد اين نوشته را با اين هدف كه به سوآل مذكور جواب بدهيد با دقت مطالعه فرماييد.

استحضار داريد كه من حتي اين نوشته ها را دوباره خواني هم نكرده ام در نتيجه هم غلط هاي امالتي 
و هم گاف هاي سياستي در آن بايد فراوان باشد كه اگر قرار به انتشار آن بشود، بايد متناسب با شكلي 
و تكميل شود. مالحظه خواهيد كرد كه سند نويسي باز كامل طور به كرد خواهيم انتخاب سرانجام كه
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تقديمي كامل هم نيست. 
قربان شما. داود

هم انديشي كه از اواخر بهار سال  كادر اعضاي از برخي به است خوب رسيد نظرم به نامه اين ارسال از بعد
۱۳۹۱ به عنوان نخستين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت كار خود را شروع كرد، تلفني هم اطالع بدهم.
مهندس گلسرخي در حال ترخيص مادرش از بيمارستان بود. خوشبختانه عمل جراحي به خوبي انجام شده 
و حال مادرشان بهبود يافته است. مهندس رزم خواه در يكي از باغ هاي اطراف دماوند مشغول رفع خستگي 
بود. آقاي شهرياري در حال رانندگي به طرف اصفهان. آقاي حامد سحابي نيز البد پشت ميز دفتر مجله ايران
فردا. چون تا از ارسال ايميل برايش صحبت كردم، پرسيد: تقاضاي مشورت؟ گفتم: بله. مهندس سحابي فرزند 
و قائم مقام مديرمسؤل اين مجله از روي حسن نيت  امتياز صاحب عنوان به سحابي عزتاهللا مهندس شادروان
و حتي هر نوع آگهي را در مورد دستورنامه رابرت در ايران فردا مطلبي هر است آماده كه بود گفته من به
گفتم: آنچه كه براي شما ارسال كرده ام لزومًا براي نشريه مناسب نيست، اما اگر موضوع او به تلفني كند. منتشر
مي كنم سعيد فكر نشد. برقرار عبدالحسيني آقاي همراه با ارتباط كرد. نويسي باز را آن ميشود بپسنديد را آن
و دكتر خندان عيسي آقاي مهندسان، اسالمي انجمن دبير محمدي سپهر مهندس اختران، نشر مدير اردهالي
آقاي باشند.  نداشه  يادآوري  به  نيازي  و  ميكنند چك را خودشان ايميلهاي مرتب طور به هم بنياسدي
و به درد مخاطباني كه در شده تنظيم خوب خيلي است، خوب خيلي متن كه داد جواب بعد دقايقي خندان
مدت هاست كه هم انديشي بازفرست كردم. كادر اعضاي براي را او نظر ميخورد. مييابند حضور كارگاهها
نشست هاي يكشنبه ها شركت نمي كند. فرصت را مناسب ديدم كه به همين بهانه به او دكتر مجتبي اميري در

زنگ بزنم. برايم توضيح داد كه درگير پروژه هايي است كه فرصت حضور در كارگاه را از او گرفته اند. برايش 
و با استقبال شديد دانشجويان هم مواجه شده است.  شده پاشيده دانشگاهها در ماجرا اين بذر كه دادم توضيح
كارگاه  ها الزم است تا دست كم از روند رو به جلوي اين حركت با از يكي در شما حضور شرايطي چنين در
- كه دانشجويي مجامع، از يكي در كرد: اشاره جالبي خبر به بعد نيست. هم بيخبر كه گفت من به باشيد. خبر
و شما كه مسؤل انجمن هستيد هست پارلماني عرف نام به چيزي كه گفته و برخاسته - گفت هم را اسمش
بايد بلد باشيد كه طبق آن جلسه را اداره كنيد. بعد از ما انتظار داشته باشيد كه در فعاليت هاي شما مشاركت
كنيم. آقاي دكتر اميري اين ماجرا را شاهدي بر اين گرفته بود كه چطور داستان دارد در دانشگاه ها با سرعت 
گفتم: در چنين شرايطي حيف است كه شما در كارگاه ها حضور نداشته باشيد. به  او به دوباره ميرود. جلو
و پرسيد را دوشنبه روز كارگاه ساعت داريم. كارگاه مختلف ساعات در و هفته روز پنج در حاال كه خصوص
و در آنجا است شهر شوراي بچههاي مخصوص فعًال كارگاه اين اتفاقًا گفتم: كنم. شركت آن در شايد گفت

مي شود در مورد آموزش اين قواعد به شهروندان هم برنامه ريزي كرد.

هم انديشي بمانم. مهندس شهرياري سال ها يكي از كادر اعضاي واكنش منتظر بايد نامه اين ارسال از بعد
قبًال عضو هيأت مديره انجمن سازندگان قطعات او بود. كعاصكا مديره هيأت اعضاي كارآمدترين و بهترين
و هنگامي كه كعاصكا قصد داشت نشريه پيام كارفرمايان را منتشر كند من را به بود خودرو مجموعههاي و
و آنان نيز من را براي اين سمت انتخاب كردند. اما سال گذشته با كرد معرفي كعاصكا وقت مديره هيأت
و از همان وقت به بعد ارتباطش كرد پيدا شديد اختالف مديره هيأت انتخابات جريان در احمديزاده آقاي
جامعه مدني» كه در سازمانهاي «شوراي اصلي بنيانگذاران از يكي عنوان به هرچند شد. قطع كعاصكا با
و براي او احترام كرده حفظ عطارديان مهندس با را خود روابط هنوز است، شده تشكيل كعاصكا دبيرخانه
بسيار زيادي قائل است. در نتيجه، اگر انتشار اين نوشته را براي جامعه مفيد بداند نيروي پيشبرنده ي بسيار
مي تواند با مهندس عطارديان، با مهندس بيژن سعيدآبادي مديرمسؤل نشريه، با  بود. خواهد كارآمدي و قوي
بقيه اعضاي هيأت مديره فعلي كعاصكا البي كند. اما مشكل اينجاست كه با آقاي احمدي زاده رابطه خوبي
و توسعه صنعت احداث است  تحقيق مؤسسه امناي هيأت رئيس نيز گلسرخي علياصغر مهندس آقاي ندارد.
تشكل هاي كارفرمايي صنعت احداث ايجاد شده است كه همه عضو كعاضكا هستند. يكي همكاري با كه

و از جمله به جامعه  گوناگون انجمنهاي به مشاوره انواع ارايه بنياسدي دكتر آقاي شركت فعاليتهاي از
نيز مدير نشر اختران است كه اردهالي  آقاي  نيز عضو كعاصكاست.  اين جامعه  مهندسان مشاور است كه 
هم انديشي، در حال حاضر  كادر اعضاي وضعيت به توجه با حال، هر در كند. كمك كتاب نشر در ميتواند
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مي توانند در مورد كيفيت نشر اين مطلب اظهار نظر كنند. اما اينكه  كه هستند افرادي تنها البته و بهترين آنان
و چقدر در نحوه انتشار آن تأثير خواهند گذاشت قابل پيش بيني نيست. به همين بود خواهد چه آنان نظر
خاطر به اين نتيجه رسيدم كه ادامه گزارش كعاصكا را طوري بنويسم كه در صورت نياز بشود به سادگي
را به طور كامل  اختيارم در فرصتهاي اگر اما گرفت. تصميم موردش در و كرد جدا متن اين كل از را آن
كنم، از ثبت ساير ماجراها كه كم اهميت تر از دعواي كارفرمايان نيستند، باز خواهم ماجرا آن نوشتن صرف
- با حفط استقالل نيز را ماجراها ساير كعاصكا ماجراي گزارش موازات به گرفتم، تصميم اوصاف اين با ماند.

در روايت آن ها - با هم پيش ببرم.

سلطان س.غ.د .هاي ايران
اگر آقاي سلجوقي، كه به سفارش آقاي خندان قانون پارلمان را به وي معرفي كردم اما براي آموزش اين 
مي دانست، آقاي جاللي نيز حق دارد خودش  ايران» در كرم «سلطان را خودش نكرد، شركت كارگاه در قواعد
را سلطان سازمان هاي غيردولتي يا س.غ.د.ها در ايران بداند. تا آنجا كه من اطالع دارم فكر نمي كنم بشود در
سراسر ايران كسي را يافت كه به اندازه آقاي جاللي درگير فعاليت هاي س.غ.د.ها باشد. در نتيجه وقتي آقاي 
خندان به من گفت كه آقاي جاللي اظهار عالقه كرده كه فردا (يعني ديروز، كه همراه با نمايندگان سازمان هاي 
غيردولتي تبريز قرار بود با رئيس جمهور مالقات داشته باشد) به ديدن من هم بيايد، خيلي خوشحال شدم. 

حاال؟  چرا گذاشت: دامنم در نيز مهم سؤال يك ذهنم حال، عين در اما

نخستين روزهايي كه آقاي خندان به اهميت دستگاه مفهومي «قانون پارلمان» براي همان در و گذشته سال
پي برد، اشتياق عجيبي داشت تا هرچه سريعتر اين دستگاه معاصر ايران اجتماعي فعاليتهاي در بحران درك
و به محض اينكه اين اشتياق در درونش باال گرفت به كند معرفي نيز خود تبريزي همشهريان به را مفهومي
و به من گفت كه براي معرفي قانون پارلمان به آقاي جاللي به تبريز خواهد رفت. همان افتاد جاللي آقاي ياد
مي كرد نقل من براي را جاللي آقاي از خودش خاطرات از تكهاي خندان آقاي فرصتي هر در كه بود روزها
و چطور حدود ۴۰۰ سازمان است تبريز در غيردولتي سازمانهاي اعتماد مورد مرد اين چقدر دهد نشان تا
غيردولتي در تبريز مريد اين مرد هستند. در اين صورت كافي است كه شما بتوانيد اهميت اين قواعد را براي

آقاي جاللي توضيح دهيد.

وقتي آقاي خندان براي معرفي دستورنامه رابرت به آقاي جاللي عازم تبريز بود خالصه ي درس هاي تمام 
به  كه  افرادي  اگر  كردم:  نقل  او  براي  را  مختلف  به شخصيت هاي  كتاب  اين  معرفي  در  تجربه هاي خودم 
احساس  را  قواعد  اين  به  نياز  باشند،  نشده  مواجه  با شكست  هنوز  هستند  عالقمند  اجتماعي  فعاليت هاي 
افراْد سبك هاي مديريتي مختلفي دارند. در نتيجه هنگام فروش اين كاال به مشتريان  عالوه، به كرد. نخواهند
و اين كاال را متناسب با رويكرد مشتري به او معرفي كنيد. باشيد داشته توجه سبكها اين تفاوت به بايد بالقوه
و به ويژه مشترياني است كه مشتريان، به ايده فروش كار، و كسب بخش دشوارترين ميدانستم، همه، اين با
و در كنند اجرا را خودشان ايدههاي مايلند بيشتر مديران جور اين ميدانند. كارفرما و كارآفرين خالق، را خود
برابر ايده هاي ديگران مقاومت خواهند كرد. به رغم اين توضيح ها، از لنكت زبان آقاي خندان بعد از برگشت

و همين شكست سبب شد تا يكسال  است خورده شكست جاللي آقاي جذب در كه بود معلوم تبريز از
پيش بود كه براي معرفي دستورنامه ماه يك حدود سرانجام و بگردد تبريز در جايگزين فرد يك دنبال تمام
و مدرك با خودش سند نيز كولهبار يك تجربه، كولهبار يك بر عالوه بار، اين اما رفت. تبريز به دوباره رابرت
- بال درآورده بود: آقاي پورشريفي يكي از افراد برجسته اصطالح به - خوشحالي از برگشت وقتي و برد
و يكي از اعضاي نخستين دوره شوراي اسالمي شهر تبريز، به شدت تحت تأثير دستورنامه رابرت قرار تبريز
و دنبال اين بود كه آقاي بود شده بسته خندان آقاي ذهن در جاللي آقاي پرونده ترتيب، اين به بود. گرفته
سه شنبه به من خبر داد كه آقاي شامگاه وقتي خاطر، همين به كند. ايفا تبريز در را سرپل نقش پورشريفي
است؟ افتاده اتفاقي چه مدت اين در كنم: تعجب داشتم حق بيايد، من ديدن به كه كرده عالقه اظهار جاللي
سه نفري با هم صحبت كنيم. شايد تا بيايد دفتر به چهارشنبه هم او شد اگر كردم درخواست خندان آقاي از
و به اين دليل نتوانست بيايد. اما در هرحال، وقتي صداي زنگ در ساختمان بلند شد داشت كار خندان آقاي
و من از گوشي دربازكن برقي عبارت «جاللي هستم» را با لهجه ي غليظ آذري شنيدم خوشحال شدم چون
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و پيراهن سفيد  سرمهاي شلوار و كت با خندان آقاي از كوتاهتر مردي اول، آمدهاند. هم با دو هر كردم فكر
و كردم احوالپرسي ميكرد. پاك را پيشانياش روي عرقهاي كاغذي دستمال شدهي مچاله تكه با داشت كه
پرسيدم: نشد. خبري دوم نفر از اما تابستانه. و روشن پيراهن و شلوار با و بلند قد مردي بودم: دوم نفر منتظر
آمد: ذهنم در مثلث شكل شدم، دقيق جاللي آقاي صورت در پاسخ گرفتن براي وقتي نيامدهاند؟ خندان آقاي
و چشم ها ابروها شكل مثلث، مثل دماغش نوك دارد. مثلث شكل او صورت اجزاء از بسياري كردم احساس
مثل دو مثلث كه به شكل متقارن پشت عينك قاب مشكي كنار هم قرار گرفته باشند. پيشروي مويش در
و در جواب سؤال من اين مثلث هاي  مثلث. مثل صورتش كل حتي و مثلث شبيه چانهاش مثلث، شبيه پيشاني،
مي گفت. بعد راست باشيم. هم با نبود قرار شد: مفهوم سادگي به آن معناي كه كردند ظريفي حركتي مختلف
و ظرف خرما به خنك آب آوردن براي خودم و بنشيند كنفرانس ميز پشت كردم تقاضا او از احوالپرسي از
گفت: چطور است نشستم و گذاشتم ميز روي جاللي آقاي جلوي را ظرفها اينكه محض به رفتم. آشپزخانه
و است. قوي اجرايي مدير يك او بزنم حدس بود كافي سؤال همين موضوع؟ اصل سر برويم راست يك
و به معناي واقعي كلمه ميبرد لذت واقعًا زندگي از كرد: شروع خودش دروني احساسات بيان با را صحبتش
دارد: خدمت به مردم. دوست كه ميكند كاري صرف را عمرش اوقات تمام اينكه آن؟ علت است. شاد شاد
معموًال يكي از نشانه هاي مديران سبك كارآفرين هم، اين و عاطفي شدت به است مردي كه بود پيدا كامًال
و كارآفريني در او قوي اجرا كه است مديري مخاطبم زدم حدس اوليه نشاني چند همين استناد به است.
و پا گير باشند خوششان نمي آيد. قادرند دست خصوص به كه قواعدي و نظم از معموًال مديران اين است.
يك آن ها را به مرحله رشد سريع برسانند. اما در مرحله رشد سريع سريع خيلي و كنند ايجاد سازمانهايي
و به اندازه الزم، قواعد ابتدا همان از سازماني اگر اما ميشود. احساس قواعد و نظم به نياز كه است سازمان
- در خود نهادينه نكرده باشد، در مرحله را قواعد مداوم اصالح و خلق مهارت خصوص به و - را نياز مورد
و سازمان را ميشوند تخريبي كه تضادهايي بروز شد: خواهد مواجه اجتنابناپذير عوارضي با سريع رشد
و آيا هستند؟ مرحله اين در جاللي آقاي نظارت و مديريت تحت سازمانهاي آيا كرد. خواهند جوانمرگ
قواعد به  به همين خاطر، نسبت  و  است؟ كرده تجربه را دردناكي مديريتي شكستهاي مدت اين در او
مي كرديم قسمتي از ذهن من، مثل صحبت هم با كه مدتي تمام است؟ كرده نياز احساس رابرت دستورنامه

يك كميته فرعي در يك مجمع تصميم گيري، دنبال بررسي پاسخ اين سؤال ها بود.

و رئيس اتحاديه ناشران تبريز هم هست (يا بوده) در جريان معرفي  است ناشر اصلياش شغل كه جاللي، آقاي
و با او با مصاحبه كه درآورد كيفش از را «شرق» روزنامه شماره يك خود غيردولتي فعاليتهاي از برخي
و بعد به كرد اشاره استاندار عكس به جاللي آقاي بود: كرده چاپ هم مقابل صفحه دو در را تبريز فرماندار
و البته غيردولت. فعاليت و دولت فعاليت داد: توضيح و بود شده چاپ آن در خودش مصاحبه كه صفحهاي
مي شود. از من تمام ارزانتر و كيفيتتر با كارآمدتر، سريعتر، بسيار دولت فعاليت از غيردولت فعاليت كه
مي خوانيد؟ در سكوت به مجمع المثلث صورت او خيره شدم. سال هاست كه عادت را شرق روزنامه پرسيد:
و گذاشتم نكردم مخالفتي ميكنم. ايميل برايتان گفت: است. افتاده سرم از ايراني روزنامههاي خواندن بي خوِد
تا صحبت هايش تمام شود. وقتي نوبت من شد ماجراي آقاي خندان را برايش تعريف كردم كه او را به عنوان
نخستين كسي در تبريز انتخاب كرد كه مشتاق بود دستورنامه رابرت را به او معرفي كند. بعد مكث كردم تا 
مي دهد چرا يكسال بعد به سراغ اين قواعد آمده است؟ اما آقاي جاللي توضيح داد كه حتي  توضيح آيا ببينم
و بارها از آقاي سعيد اردهالي مدير نشر اختران از است پيبرده قواعد اين اهميت به هم پيش يكسال همان
انتشار اين كتاب پرسيده است. بعد ناگهان يادش آمد كه همين سؤال را از من بپرسد. من هم برايش توضيح
و فورًا به يك كتاب طاقچه اي  است ديرياب متن يك كتاب اين اما هستيم، كتاب چاپ تدارك حال در كه دادم
تبديل خواهد شد در نتيجه، انتشار آن تأثير چنداني در ترويج قواعد رابرت ندارد. به عالوه، متن كتاب همين
آن هم به صورت رايگان در اختيار عالقمندان  پي.اي.افي متن و است دسترس در سايت وب طريق از نيز حاال
و داريم اين قواعد را به انداختهايم راه زيادي كارگاههاي و نماندهايم بيكار ما مدت اين در ولي ميگيرد. قرار
و در اينجا بود كه احساس كردم خوب است با شد. خوشحال ميدهيم. آموزش عالقمندان به تجربي صورت
و پاسخ او خيلي صريح بود: فساد ناشي از فقدان شفافيت. بپرسم او از را قواعد اين به او نياز علت صراحت
بعد در توضيح نياز به اين قواعد به فساد دامن گستري اشاره كرد كه بسياري از سازمان هاي غيردولتي را فرا

و پولشويي هاي خود  فساد استتار براي نيز دولتي فاسد مسؤالن برخي روزها اين كه خصوص به است، گرفته
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مي كنند. به گفته آقاي جاللي اين فساد به خصوص در سازمان هاي  سوءاستفاده غيردولتي سازمانهاي ظاهر از
بي اعتماد خطر با جدي طور به را غيردولتي سازمانهاي وضعيت اين ادامه و ميكند بيداد مذهبي غيردولتي
و رابرت دستورنامه و بگيرم دست به را ميكروفون تا بود من نوبت حاال ميكند. تهديد آنها به مردم شدن

نقش آن را در تأمين شفافيت  سازمان ها و ريشه كن سازي فساد تشريح كنم.

نمي دانم تا امروز چندمين بار است كه دستورنامه رابرت را براي افراد مختلف معرفي كرده ام. بديهي است 
سعي  هميشه چون باشد. شده تكراري من نطق دو ندارم خاطر به اما است. چيز يك نطقها اين اصلي مضمون

مي كنم متناسب با مخاطبان مختلف، قضيه را از يك زاويه جديد و براي درمان دردهاي جديد معرفي كنم.

چالس غيابي با دكتر
بحران در فعاليت هاي اجتماعي ايران  فهم براي مفهومي دستگاه عنوان به رابرت دستورنامه معرفي جريان در
و وضع اجتماعي ما هنوز به «بلوغ است: گفته كه كردم اشاره طباطبائي جواد سيد دكتر از جملهاي به معاصر،
جايي نرسيده است كه بتواند دستگاه مفاهيمي را در اختيار ما بگذارد تا با آن دستگاه مفاهيم بتوانيم بحران ها
و كوشيدم تا با تشريح مفاهيم مندرج در اين حكم  كنيم». فهم را آن مختلف وجوه و ببينيم را مشكالتمان و
تاريخي آقاي طباطبائي اهميت تاريخي اين دستگاه مفهومي را كه ساليان سال پيش از اين خلق شده است اما
احتماًال اين نوشته ها  كه كساني براي توضيحها اين كه البته كنم. تشريح بوده مانده ناشناخته ما براي امروز تا

را دنبال كرده باشند تكراري است. اما شايد از اين قسمت به بعد آن نكته تازه اي داشته باشد.

مي بينم. من نپرسيدم به چه مناسبت  زياد را او گفت: جاللي آقاي بردم را طباطبائي دكتر نام من اينكه محض به
و همين، باشد. طباطبائي آثار ناشران از يكي شايد زدم حدس خودم چون ميبيند. زياد را طباطبائي دكتر
سبب شد تا سير معرفي دستورنامه رابرت در مسيري بيافتد كه با ساير مسيرهاي قبلي تفاوت دارد. ناگهان از
و از آقاي جاللي هم تقاضا كردم همراه  رفتم ساختمان خروجي در طرف به و برخاستم خودم صندلي روي
و ساختمان ورودي در كنار را چيزي ميخواهم شد متوجه كه بعد كرد. تعجب ابتدا جاللي آقاي بيايد. من
پشت كتابخانه به او نشان بدهم با اشتياق به جعبه ويترين مجالتي كه كنار ديوار هال قرار دارد نزديك شد.
اين جعبه ويترين چوبي به پهناي حدود يك متر از دو قسمت متمايز تشكيل شده است. قسمت پائيني آن در 
و مجالت صحافي شده در آن به صورت عمودي  روزنامهها چيدن براي است بلند و عمودي قفسه سه واقع
و كنار هم. قسمت فوقاني اين جعبه ويترين از چهار رديف پله افقي به پهناي حدود يك متر تشكيل شده كه
و مجالت صحافي نشده است. روزنامهها دادن قرار محل و ميروند باال سمت به پائين از عقب به جلو از
و مجالتي را كه در ويترين روزنامهها بااليي نيمه بتواند بيننده كه ميدهد اجازه جعبه فوقاني بخش ساختمان
آن ها را كه تمايل داشت بردارد. اين جعبه ويترين را بابك زهرايي بعد از از كدام هر و ببيند شدهاند چيده
و من مشابه چنين جعبه اي را در جاي ديگر داد هديه من به برود ايران از شد قرار و شديم آزاد زندان از آنكه
نديده ام. در اين جعبه ويترين، نمونه هايي از نشريات كاغذي كه از سال ۱۳۷۰ در دفتر كار من منتشر شده
مي كنم هنوز ارزش آن را  فكر كه است شده منتشر من از فراواني مقاالت نشريات اين در دادهام. قرار است
آن ها را به صورت كاغذي يا الكترونيكي منتشر باره دو مقدمه يك افزودن با و دستكاري كمي با كه دارند
كنم. يك روز به اصرار كسي كه قرار بود به عنوان پيمانكار مسؤليت تدوين برنامه استراتژي يك سازمان
و نوشته هاي خودم در مورد برنامه استراتژي  گزارشها و مقاالت فهرست شدم مجبور بدهد، من به را بزرگ
را فهرست برداري كنم. فقط مقاالت مربوط به استراتژي به حدود ۳۷۸ مورد رسيد. البته اين را هم اضافه كنم

سال هاست كاغذنويسي را كنار گذاشته ام.  كه

مطالبي كه دكتر برابر  مي زنم چند  حدس گفتم دادم نشان جاللي آقاي به را ويترين داخل مجالت وقتي
آن ها پول خوبي هم به من داده اند بابت كه باشم نوشته مقاله مختلف مسائل مورد در نوشتهاند طباطبائي
كه با آن اين دفتر كار را خريده ام. بعد، در حاليكه آقاي جاللي را به برگشتن به سمت ميز كنفرانس هدايت
مي كنم چون مطمئنم اگر جزوه «دستگاه  عرض شما خدمت جهت اين به فقط را اين دادم: توضيح ميكردم
و ايشان از ادعاي من مطلع شود، بدهيد طباطبائي دكتر آقاي به نوشتهام من كه را بحران» فهم براي مفهومي
كامًال كنجكاو شد تا ادعاي من جاللي آقاي بزند. گوشم به محكم سيلي يك تا گذاشت خواهد دنبالم حتمًا
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را بشنود. اما من پيش از آنكه ادعاي خودم را براي او بازگو كنم كوشيدم تا با به كار گرفتن تمام فهمم از 
و با بهره گيري از اصطالح هاي كامپيوتري، معناي «دستگاه مفهومي» را براي آقاي جاللي توضيح  ذهن، فلسفه
مي خورد كه آن را درك عوطه بحراني در ما ملت كه است آن طباطبائي آقاي ادعاي معناي اوبگويم به تا دهم
نمي  كند. در واقع ملت ما مصداق همان شعر معروف است: آنكس درك كه كند درك نميتواند و نميكند

كه نداند و نداند كه نداند.

نمي توانم با اطمينان ادعا كنم كه آقاي جاللي تفسير من از ادعاي دكتر جاللي را به خوبي درك كرد يا نه. اما 
تأكيد كردم تا كسي ذهن فلسفي نداشته باشد نمي تواند عمق اين ادعاي بسيار مهم دكتر طباطبائي را خوب
درك كند. در همين جا بود كه احساس كردم الزم است خيلي مختصر نشان دهم كه تحت تأثير انديشه هاي 
دكتر طباطبائي نيستم. به همين خاطر به صورت گذرا توضيح دادم؛ البته، مسأله انحطاط، كه ظاهرًا موضوع 
و دغدغه ي اصلي من نبوده است. به نظر من، دليل  مسأله هرگز است، طباطباتي دكتر پژوهشهاي اصلي
و گله هاي است بوده پرباران و حاصلخيز سرزميني ايران فالت روزگاري نيست. پيچيده چندان ايران انحطاط
و بار مردم رونق داشته است. اما هرچه به اين سو كار و ميدادند جوالن آن در وحشي گاو رأسي هزار چند
و مسكنت شده است. تأكيد كردم قصد من كم بها سازي فقر و كوير گسترش سبب فزاينده كمآبي آمدهايم،
تالش هاي فكري دكتر طباطبائي نيست. اما دلبستگي من به اين ادعاي دكتر طباطبائي ارتباطي به مجموعهي
مي پرسيدم: اين  خودم از مدام برخوردم، طباطبائي دكتر جمله اين به كه پيش سال ده از و ندارد وي گفتمان
شانس تاريخي نصيب چه كسي خواهد شد كه بتواند «دستگاه مفهومي» مورد نظر دكتر طباطبائي را خلق كند؟

و هنگام نقد برنامه استراتژيك توسعه  پيش سال ده حدود من كه دادم توضيح جاللي آقاي براي ادامه در
و منتشر شده بود، اين ادعاي دكتر طباطبائي را تدوين ايشان دوستان و نيلي دكتر سوي از كه ايران صنعتي
- بله، نخستين تالش هاي من جهت ساختن اين دستگاه مفهومي در همان كردم نقل نوشتههايم از يكي در
۱۵ مجله «قطعه سازان خودرو» چاپ شد منعكس شده است. اما در آذر ماه شماره در پيش سال ده كه نوشته
و هنگام انتشار ويژه نامه «پيام آبادگران» بود كه با اطميان ادعا كردم، دستگاه مفهومي مورد نظر گذشته سال
دكتر طباطبائي همين «قانون پارلمان» است كه كتاب دستورنامه رابرت بخش هاي اصلي آن را معرفي كرده
و البته اين بار به شوخي، به آقاي جاللي گفتم: هنوز نمي دانم اين نوشته من به دست  ديگر، بار بعد، است.
مي كنم. سالم من را حتمًا به ايشان شما تقديم را آن از نسخه يك من نه؟ يا باشد رسيده طباطبائي دكتر
مي توانم درك كنم متفكري مثل ايشان هرگز قبول نخواهد كرد كه دستگاه مفهومي مورد كه بگوئيد و برسانيد
نظرش يك دستگاه حقوقي به نام «قانون پارلمان» باشد كه توليد آن از يونان باستان آغاز شده است. بعد،
و وضعيت خلق قوانين در  دادم توضيح را باستان يونان در قانون خلق مهارت شكلگيري داستان اجمال به
و شهرهاي روستايي ايران مقايسه روستاها در طبيعي قواعد خلق وضعيت با را باستان يونان دولتشهرهاي
كردم كه البته به نظرم براي آقاي جاللي جذاب بود اما چون عجله داشت كه زودتر برود تا بتواند سر قرار در
و گندزاديي از سازمن هاي اجتماعي را به صورت  شفافسازي بر قواعد اين تأثير باشد، جمهوري رئيس دفتر
و البته خودش جواب داد كه كنيم؟ چه پرسيد: رفتن موقع گرفتيم. درز را بحث دامن و دادم توضيح فشرده
سميناري براي معرفي اين قواعد در تبريز برگزاري كنيم. گفتم: فايده ندارد. او پرسيد: پس چه پيشنهادي
تبريز  به سازمان هاي غيردولتي  به مرور  و  بگيريد ياد را قواعد اين خودتان بود: ساده من پيشنهاد داريد؟
فعًال هفته اي پنج كارگاه در ما اينجا. بياوريد تشريف گفتم: بگيرم؟ ياد چگونه خودم پرسيد: بدهيد. آموزش
و ساعت هاي مختلف داريم. هروقت به تهران آمديد در يكي از اين كارگاه ها حاضر شويد. بعد از روزها
و قرار شد با آقاي خندان كرد قبول كنيد. منتقل ديگران به را دانستهها همين و افتاد خواهيد راه جلسه چند
مي خواستم يك نسخه جزوه معرفي دستگاه مفهومي براي ميرفت وقتي كند. هماهنگ همكاري ادامه براي
يك او پرينت بگيرم. اما آنقدر ديرش شده بود كه قرار شد از طريق ايميل برايش ارسال كنم. به اين ترتيب

سرپل محكم ديگر براي ترويج دستورنامه رابرت در تبريز ايجاد شد. 

مي  تواند  رابرت دستورنامه از استقبال در جاللي آقاي يكساله تأخير علت آيا كردم فكر رفت جاللي آقاي وقتي
گسترش فساد در سازمان هاي غيردولتي تحت مديريت او باشد باشد؟ اين جواب را قانع كننده نيافتم. شايد به
مي زدم قسمت ديگري از ذهنم مشغول  گپ جاللي آقاي با كه مدتي طول در شدم متوجه كه بود دليل همين
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فكر كردن به اين سؤال بوده است: خانم سليم آذر، بنا به گفته آقاي خندان، چند ماهي است كه در تبريز مستقر 
شده است. وي از همان نخستين روز هاي تشكيل كارگاه دوستان آقاي خندان به طور جدي در كارگاه حاضر 
مي شد. اما بعدًا مشكالت متنوع، از جمله ضرورت سفر به تبريز، اجازه نداد در كارگاه ها حضور يابد. خانم 
مي توان گفت آيا ميدهد. مشاوره تبريز در نفره ۲۰ حود گروه يك و به است مشاوره متخصص آذر سليم
و دوست است، به مرور موفق شده است تا اهميت نزديك بسيار نيز جاللي آقاي با كه سليمآذر خانم كه
دستورنامه رابرت را براي آقاي جاللي توضيح داده باشد؟ هيچ شاهدي براي نشان دادن درستي اين ادعا ندارم

جز اينكه از خودش يا از آقاي جاللي سوآل كنم. و اگر فراموش نكنم اين كار را خواهم كرد. 
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۲۴ مرداد ۱۳۹۳ جمعه

هفته اي پرماجرا
جنبش سريع تعميق و گسترش از است نشانهاي آنها كدام هر كه داد رخ زيادي ماجراهاي گذشته هفته در
و در دو تا از كارگاه ها با صراحت از ضرروت اتخاذ تاكتيك هاي شدم نگران جدًا من كه نحوي به كادرها،
مي شد اما قرار نيست اين بهمن همه چيز ديده وضوح به جنبش بهمنوار پيشرفت كردم! صحبت مهاركننده
و آسيب شناختي از بروز تشنج در مجمع تحليلي گزارشي انتشار مسأله حاليكه در فروبكشد. خود كام در را
۱۴ مرداد كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) به يك اولويت مرحله اي ارتقا عمومي

و بايد تكليف اين مسأله را روشن كنيم، الزم است كه در اين آخرين روز هفته نگاهي گذرا داشته  است يافته
باشم به ماجراهايي كه در روزنوشت هاي اخير اشاره اي به آن ها نداشتم.

روح ژنرال در شوراي شهر تهران
(۲۰ مرداد) تا مرز تعطيلي رفت. با اينكه من از يك  گذشته دوشنبه روز تهران شهر شوراي كارشناسان كارگاه
كامًال آماده كرده بودم، اما ساعت از پنج هم گذشت كارگاه اين اعضاي از پذيرايي براي را خودم قبل ساعت
ولي كسي نيامد. شايد يك معلم معمولي بگويد: بله، دانشجويان نيامدند. كالس تعطيل! اما من در فاصله دو
مي كنم كه رفتار هر يك از كارورزان در جريان هر كارگاه چه تغييري  فكر موضوع اين به جمله از كارگاه
و ترويج قانون پارلمان در كشور كارگاه در حضور در آنان انگيزه افزايش يا كاهش در عواملي چه و ميكند
و به اختصاصي طور به را آنان از يك هر انگيزههاي تا ميگيرم كار به را خود توان تمام بعد و است. مؤثر
مي پردازم كه فعاليتها از دسته آن به فقط معموًال تجربهها اين ثبت در من البته، دهم. افزايش مستمر شكل
مي شوند. چون، ثبت تالش هاي اختصاصي كه صرف هر مربوط كارگاه يك اعضاي كل به انگيزهبخشي در
مي خواهم تجربه امروز روزنوشت در اما كرد. خواهد برابر چند را قصهها اين حجم ميشود، اعضا از يك
- ثبت كنم. البته، همين جا بايد تأكيد كنم كه نه به درستي تحليل خود نمونه عنوان به - را خاص مورد يك
و تخيل است. با اين همه، تحليل حد در چيز همه فعًال نتيجه، در آن. بودن بخش نتيجه به نه و دارم اطمينان

مي تواند تجربه خوبي براي تمام كادرها باشد كه مي خواهند قانون را در كشور نهادينه كنند.

فولدرهاي مختلف تهران در  كادر كارشناسان شوراي شهر  اعضاي  فايل هاي گوناگون  ذهنم مشغول مرور 
و  شد بلند ميز پشت از پيكرم شد. انداز طنين آن هوشيار فضاي در ساختمان در زنگ صداي كه بود مغزم
سبابه اش دكمه در بازكن برقي را و انگشت آمد باال راستم دست رفت. سالن ورودي در طرف به دوان دوان
- بفرماييد! آقاي عبدالحسيني بود. با ديدنش روحم شنيدم. را كن باز در فنر شدن رها تق صداي و داد فشار
مي شود. يكديگر را در آغوش كشيديم. روي يكي از مبل هاي كنار ديوار غربي سالن نشت. من هم كنار شاد
انبوه به سراغ  او بالفاصله  و  كرديم احوالپرسي نشستم. سالن جنوبي ديوار كنار مبلهاي از يكي روي او
و تهران شوراياريهاي اجرايي ستاد در تهران، شهر شوراي در روزها اين كه رفت حيرتانگيزي ماجراهاي
و در سراسر منطقه جريان دارد: از تفكيك جنسيتي در ادارات شهرداري تهران تا قتل عام كشور سراسر در
و دختران آنان. (حيرت انگيز است كه ما قدرت زنان گرفتن اسارت به و عراق روستاهاي در ايزدي مردان
گفت: اين روزها فرصت دنبال كردن خبرها را هم ندارم. من به كردهايم؟) كسب كجا از را خبرها اين تحمل
مي كنم. از منطقه اخبار كردن دنبال صرف را وقتم ساعت ده حدود روزي متوسط طور به من برعكس، گفتم:
گفتم: ده دقيقه از زمان مقرر هم گذشته. و كردم اشاره ديوار روي ساعت به خبر؟ چه داعش از پرسيد: من
مي خواهد خبر ناخوشايندي به كه فهميدم و متأسفم. گفت: من به صورتش ناگهان كنيم. دستور به دعوت بايد
مي شود: انگار كشيده باال طرف به عبدالحسيني آقاي بااليي لب راست سمت نيمه لحظات، اين در بدهد. من
يك رشته عصبي مثل يك رشته نخ، كه به وسط نيمه سمت راست لب بااليي او گروه خورده است، منقبض
و دور  گونه باالي و ميشوند تنگ چشمهايش و غنچه لبهايش غيرارادي، كشش اين به واكنش در ميشود.
كامًال پيداست كه آقاي عبدالحسيني در موقعيتي گرفتار ميزند. بيرون ظريف چروك سري يك چشمانش
شده كه انتظار يا عالقه نداشت در آن بيافتد. پرسيدم: چي شده؟ تكان شديد اما ظريفي به سرش داد تا ذهنش
و در جواب من گفت: امروز هيچ  شد عادي صورتش حالت كند. ست ري - كامپيوتريستها قول به - را
و نشدم ناراحت اصًال اما شوم. ناراحت من داشت انتظار البد كنند. شركت كارگاه در نميتوانند اعضا از كدام
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گفتم: خاصيت سازمان هاي داوطلبانه همين است. اشكالي ندارد. نشست ما يك نشست توده اي است كه هنوز 
و به كارمان كنيم برگزار را خود نشست ميتوانيم هم نفري دو ما اين، بر بنا نكردهايم. تعيين آن براي نصابي
شب هم آخر تا من نه. گفت: داريد؟ كار هم خودتان پرسيدم: . . ولي. گفت: بود. ترديد دچار بدهيم. ادامه
و بحث در مورد آئين نامه را دو نفري ميكنيم دستور به دعوت را جلسه خوب. بسيار گفتم: بمانم. ميتوانم
تصميمي هم بگيريم، جمع ملزم به رعايت آن خواهد بود. بالفاصله حرفم را تصحيح كردم: اگر ميدهيم. ادامه
ننوشتهايم. فقط كساني كه را آئيننامهامان هنوز ما چون ندارد. ما تصميمهاي رعايت به الزامي اصًال جمع نه.
آئين نامه را امضا كنند ملزم هستند مفاد آن را رعايت كنند. بعد آقاي عبدالحسيني را دعوت كردم تا پشت ميز
كنفرانس بنشيند. در جواب دعوت من گفت: قرار است آقاي سالم زاده براي دادن يك سند به من به اينجا
بيايد. پرسيدم: پس موافقيد تا آمدن آقاي سالم زاده مجمع به تنفس برود؟ موافقت كرد. هر دو بلند شديم تا 
براي پذيرايي از خودمان به آشپزخانه برويم. از او پرسيدم: چرا بچه ها نيامدند. آقاي عبدالحسيني دليل غيبت 
و غيبت همان يك نفر است كه  نفر. يك غيبت جز به بودند موجه غيبتها تمام داد: توضيح را اعضا تكتك

حدود دو ماه است ذهنم را مشغول كرده است.

شهر  اسالمي  شوراي  شوراياري هاي  هماهنگي  كميسيون  رئيس  طالئي  سردار  عبدالحسيني،  آقاي  گفته  به 
در  مرداد   ۲۰ دوشنبه از روز  بعد  پنج  تا رأس ساعت  بود  كرده  را دعوت  دبيران شوراياري ها  تمام  تهران 
و دكتر اعرابي يكي ازاعضاي كارگاه كه دبير دبيران شورايار هاي  بگذارند جلسه تهران شهر شوراي صحن
اجرايي عالي مشاوران ستاد  رئيس شوراي  الهيان  دكتر  كند.  آن نشست شركت  در  مي بايست  است تهران
مي كردند. پرسيدم: شركت نشست آن در ميبايست هم اجرايي ستاد دبير دوم عليپور آقاي و شوراياريها
و با تأخير بود گرفتار كه هم سالمزاده آقاي است. بيمار و كرده چرك ريهاش داد: جواب چطور؟ شرفي خانم
ميالني؟ چرا او نيامده است؟ آقاي عبدالحسيني هم جواب اين سؤال را خانم نفر: آخرين و ميآيد. اينجا به
مي شود. واقعًا چرا خانم ميالني چند ماه است كه متوسل تخيل به من ذهن كه جاست همين و نميدانست.

در كارگاه هاي كارشناسان شوراي شهر تهران شركت نمي كند؟

- «نيت خواني» در مجامع تصميم گيري  است آمده رابرت دستورنامه در كه آنجا تا - پارلمان قانون طبق ميدانم
- خانم ميالني در كارگاه ها مثًال - چرا كه كنم فكر اين به ندارم حق من آيا صورت، اين در است. ممنوع
بكند؟ معضل اين حل براي فكري ندارد حق آيا كرد شناسايي را علتي آن براي ذهنم اگر و نميكند؟ شركت
«نيت خواني» در مجامع مي كنم منظور از فكر اما بسازم. شرعي كاله يك اخالقي سؤال اين براي نميخواهم
تصميم گيري اين باشد كه شما براي انگيزهاي افراد در پراكتيس پارلماني آنان نيتي را خالف آنچه كه خودشان
- زير سؤال  باشند آورده زبان به آنكه بدون - را آنان نيت يا كنيد». «اعالم يعني «بخوانيد»؛ ميكنند اعالم
و باشد «نيتخواني» بر مبتني و ناشي كه كنيد رفتاري عمل در نبايد شما حال، هر به كنيد. محكوم و ببريد
اين عمل هم حقي از حقوق مجمع را ضايع كند. با اين اوصاف، تأمل در مورد اينكه چرا خانم ميالني در

نميكند؟  شركت چرا خوب. بسيار باشد. خالف نبايد نميكند شركت كارگاهها

سال اواخر  كه  بود  ملي  سطح  در  رابرت  دستورنامه  آموزش  كارگاه  دومين  اعضاي  از  يكي  ميالني  خانم 
۱۳۹۱ براي كاركنان ستاد اجرايي شوراياري ها در دفتر اين ستاد كه آن زمان در پارك شهر بود برگزار شد. 
آقاي مسجد جامعي، كه آن زمان رئيس كميسيون هماهنگي ستاد  به  را  اينكه من دستورنامه رابرت  از  بعد 
شوراياري هاي شهر تهران بود، معرفي كردم، من را به آقاي عبدالحسيني معرفي كرد كه آن زمان دبير ستاد 
و به همت همين آقاي عبدالحسيني بود كه دومين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت  بود شوراياريها اجرايي
و روستا آقاي شهر اسالمي شوراهاي انتخابات دوره سومين برگزاري از بعد شد. برگزار ستاد كارشناسان براي
و هر يك از اعضاي آن در قسمتي از ريخت هم به نيز ما كارگاه و شد تهران شهر شوراي رئيس مسجدجامعي
و خانم ميالني نيز از سوي آقاي مسجدجامعي شدند جذب مييافت توسعه بايد كه شهر شوراي اداري پيكره
به عنوان مسؤل آموزش شوراي شهر ارتقاي مقام يافت. بعدها كه باز به همت همين آقاي عبدالحسيني تالش
- به نتيجه رسيد، عالوه بر خانم شرفي، از خانم ميالني  كادرها دفتر در بار اين - جديد كارگاه ايجاد براي
و البته قرار است باز هم شركت كند. اما از كرد شركت نيز وي و كند شركت كارگاه اين در تا شد دعوت نيز
كارگاه كارشناسان شركت نكرد. وقتي ميان در هفته يك نشستهاي در ديگر رمضان ماه از قبل جلسه يك
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و برايش شركت در كارگاه در  دارد بچه است، رمضان ماه داد: توضيح شدم جويان را علت شرفي خانم از
كًال تعطيل شد. جلسه قبل هم كه كارگاه بود، فطر عيد از قبل روز كه دوشنبه آخرين است. دشوار ماه اين
نكرد؟ آقاي شركت چرا ديروز كارگاه در شرفي خانم چرا اما زدند. را كارگاه زيرآب دوستان قبلي قرار با
و خانم شرفي هم كه به عنوان دبيرغيررسمي جلسه پيگير اين نميدانست را سؤال اين جواب عبدالحسيني
دارد؟ تا وقتي آقاي اهميت اينقدر مسأله اين آيا بود. نشده حاضر جلسه در بيماري خاطر به است امور قبيل

سالم زاده خبر جالبي را مطرح نكرده بود شايد آنقدرها اهميت نداشت.

و من  عبدالحسيني يعني - نفر دو ما حضور با جلسه كه دادم توضيح برايش آمد سالمزاده آقاي اينكه از بعد
و به پيشنهاد آقاي عبدالحسيني به تنفس رفت تا شما برسيد. حاال نيز جلسه دوباره شد دستور به دعوت -
و گفتم دادم توضيح را پارلماني وضعيت اين بر ناظر قواعد برايش كرد. تعجب ميشود. دستور به دعوت
و نصاب در است تودهاي نشست ما نشستهاي نكردهايم امضا و تدوين را آئيننامهاي هنوز ما كه آنجا از
توده  اي به يك سازمان موقت نشست آنكه مگر است زمان هر در حاضر اعضاي تعداد نيز تودهاي نشستهاي
و نصاب هستيم نشست اين اعضاي نفر سه ما پس نكردهايم، تعيين نصابي ما حاضر حال در شود. تبديل
و نوبت به گرفت قرار دستور در ترويجي فعاليتهاي ترويج موضوع آن از بعد است. حاصل ما حضور با
نشست هاي دبير كميسيون هاي شوراي شهر صحبت آقاي سالم زاده كه رسيد از تجربه ي خودش در اداره
مي  گيرد در اداره آن نشست ها نيز كه  ياد كارگاه اين در كه را قواعدي همان ميكند تالش چگونه كه كرد
نكته  اي به يادش آمد سالمزاده آقاي كه بود اينجا در كند. اعمال مييابد حضور آنها در هم مسجدجامعي
كرد: راستي، آقاي مسجدجامعي در اداره جلسات شوراي شهر دارد طبق قواعد حيرت خودش ما از بيش كه
- آنقدر غيرقابل تصور بود كه من و عبدالحسيني آقاي يعني - ما براي موضوع اين ميكند. عمل دستورنامه
مي گي؟ بعد خودمان از اين سؤال همزمان جدي پرسيديم: زاده سالم آقاي از همزمان و تعجب با دو هر
بود: چي شده؟ اين معنايش كه داديم تغيير طوري را صورتمان عضالت و شديم خيره هم به كرديم، تعجب

فارغ التحصيالن دانشكده فني دانشگاه از مقامات كانون از يكي  افتادم كه همانروز صبح  ياد جمله اي   من 
تهران شنيده بودم كه تلفن زده بود تا من را براي معرفي كتاب «ژنرال رابرت» به شوراي كانون دعوت كند. 
مي كنم منشي كانون فارغ التحصيالن دانشكده فني دانشگاه تهران  فكر اما نميآورم خاطر به خوب را اسمش
او را مهندس مهنا معرفي كرد. در آخر آن گفتگو قرار شد پنجشنه ي آخر اين ماه يا اول ماه آينده من را براي
و فعلي جمهوري  سابق مقامات از بسياري جلسه اين در كه كرد تأكيد و كند دعوت رابرت ژنرال كتاب معرفي
اسالمي كه فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران هستند حضور خواهند يافت. گفتگوي من با مهندس
و شوخي شد. وقتي من از استقبال وسيع از قواعد قانون پارلمان صحبت  خنده از پر و دلچسب خيلي مهنا
- يعني آقاي ما وقتي ميزند. پرسه تهران فراز بر رابرت ژنرال روح گفت: شوخي با مهنا مهندس ميكردم
و آقاي سالم زاده ميگوئي؟ جدي پرسيديم: سالمزاده آقاي از لحظه يك در دو هر - من و عبدالحسيني
شروع كرد به ارايه داليل خود براي اثبات درستي ادعايش، من به خودم گفتم: عجب، پس روح ژنرال در
زاده، آقاي مسجدجامعي اين روزها آراي مخالفان  سالم آقاي گفته به است. كرده حلول نيز تهران شهر شوراي
و نه اكثريت حاضران. ميكند حساب مأخوذه آراي اكثريت را پيشنهاد يك تصويب مبناي و ميگيرد هم را
تأكيد دارد كه هر عضو در مورد هر موضوع فقط دوبار بايد صحبت كند. به عالوه، اگر كسي بار اول نطق
خود را ايراد كرده باشد، ديگر به او صحن نمي دهد تا مطمئن شود كه تمام اعضا عالقمند به مذاكره نوبت 
و دست  ميكند بررسي بند به بند را آنها مفاد نيز، طرحها بررسي موقع باشند. كرده صحبت را خودشان اول
مي گذارد. آقاي سالم زاده بعد از آنكه داليلش را شمرد انگشتان دو دست كشيده رأي به را طرح كل آخر
و منتظر واكنش آقاي گذشت ميز روي خودش جلوي مشت يك صورت به و كرد هم در را ظريفش و
مي توانستيم از طريق روش قياس به من و فكر توي رفت واقعًا عبدالحسيني آقاي و ماند باقي عبدالحسيني
ميكند: من آن همه خدمت شما عرض كردم، حاج آقا، رعايت اين فكر چي به دارد كه بزنم حدس نفس
مي گيريد الزم نيست رأي وقتي آقا، حاج ميبرد. باال را شما اعتبار و منزلت هم و شوراست نفع به هم قواعد
خودتان هم به عنوان موافق يا مخالف دست باال ببريد. كافي است فقط در مواردي كه يك رأي تعيين كننده
و هر وقت در  كنيد حفظ را خودتان بيطرف ظاهر كنيد سعي شما آقا، حاج كنيد. اعالم را خودتان رأي است
و خودتان به صحن بياييد. حاج آقا باور بگذاريد خودتان جاي به را رئيس نائب داشتيد نظر موضوعي باره
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مي برد. با اين كار شما اين سنت حسنه را در  باال دشمن و دوست چشم در را شما اعتبار قواعد اين بفرماييد
مي خواهم. را شما مصلحت و خير من واهللا كنيد. توجه من عرايض به آقا حاج ميكنيد. باب شهر شوراي اداره
مي زدم در فاصله چند لحظه اي كه آقاي عبدالحسيني با حالت متفكرانه به آقاي سالم زاده خيره حدس من . .
مي زد. اما از او نپرسيدم كه حدسم درست است يا نه. حرف مسجدجامعي آقاي با داشت ذهنش در بود شده

من از نزديك شاهد بودم از وقتي آقاي مسجدجامعي به عنوان رئيس شوراي شهر تهران انتخاب شد آقاي
عبدالحسيني تمام تالش خودش را به كار گرفت تا شايد بتواند آقاي مسجدجامعي را قانع كند كه الاقل اين 
مي ديديم، آقاي عبدالحسيني مأيوس تر از قبل به نظر  را يكديگر كه بار هر اما كند. رعايت را اوليه مقرات
مي دهد كه خودش موضوع يك تاريخ و داده رخ غريبي و عجيب وقايع تهران شهر شوراي در البته، ميرسيد.
مي شود اوضاع اسفناك مربوط تصميمگيري مجامع اداره عرفي قواعد رعايت به كه آنجا تا اما است. مستقل
بود تا آنكه آقاي سالم زاده با حيرت به ما خبر داد كه بألخره آقاي مسجدجامعي دارد اين قواعد را رعايت
مي كند. حاال نوبت من بود كه نگاه خيره آقاي عبدالحسيني را تحويل بگيرم. در پاسخ به سيل مفاهيمي كه از 
و در بگيريم. درس تجربه اين از بايد است. جالبي بسيار تجربه گفتم: فقط من شد مبادله ما بين نگاه طريق
مي زنم پاسخ سوالم در مورد علت غيبت خانم ميالني حدس كه بود درسها همين گرفتن براي تأمل جريان

را نيز دريافته باشم.

بله. در يكي از نخستين جلسه هاي كارگاه كارشناسان كه در آن خانم ميالني حضور نداشت، آقاي سالم زاده 
كه يكي از مشاوران مورد اعتماد آقاي مسجدجامعي است خبر جالب ديگري به ما داد. آقاي مسجدجامعي 
- كه حال سمت رسمي او مسؤل آموزش  ميالني خانم به داشته، حضور هم سالمزاده آقاي كه جلسهاي در
و با سالمزاده آقاي و عبدالحسيني آقاي با همراه شما كه داده دستور - است تهران شهر اسالمي شوراي
يك و بنشينيد هم دور بودهام) من (منظورش ميداد آموزش شما به را پارلماني عرف كه كسي همان كمك
- يعني آقاي ما هم خبر اين شنيدن با كنيد. تهيه من براي است الزم جلسه اداره براي كه قواعدي مجموعه
و طي چند جلسه كه در ميگفت، جدي و ميگويي؟ جدي پرسيديم: حيرت با دوباره - من و عبدالحسيني
آن ها خانم ميالني مسؤل آموزش شوراي شهر تهران حضور نداشت در مورد اين دستور آقاي از هيچكدام
و سرانجام قرار شد كه از طرف من به آقاي مسجدجامعي پيغام بدهند كرديم مشورت و شور مسجدجامعي
كه براي نوشتن آن جزوه الزم است مالقاتي با ايشان داشته باشم تا از نزديك با نظرات ايشان آشنا بشوم. در
آن ها خانم  تمام در اما نشد برگزار هم جلسه سه دو كرديم. برگزار مختلفي نشستهاي ما گذشته ماه چند
ميالني غائب بود تا اينكه دوشنبه گذشته آقاي سالم زاده با حيرت به ما خبر داد كه آقاي مسجدجامعي دارد
مي كند. من از او پرسيدم: آيا شما اين قواعد را به او ياد  اداره را شهر شوراي جلسات رابرت دستورنامه طبق
- كه خانم ميالني به عنوان نيستم مطمئن و - زدم حدس هم باز من نه. داد: جواب اطمينان با او دادهايد.
بنده قواعد را بفرماييد  اگر اجازه  آقا،  باشد: حاج  به آقاي مسجدجامعي گفته  مسؤل آموزش شوراي شهر 
و به عنوان مسؤل آموزش شوراي شهر تهران مجموعه اي از اين قواعد را  ميكنم. تقديم جنابعالي خدمت
مي كند. معما چو حل گشت اداره قواعد همان طبق را جلسات حاال نيز آقا حاج و است كرده حاجآقا تقديم
نمي  گرفت؟ جواب تحويل ميكرد تقديم ايشان به عبدالحسيني آقاي وقتي را قواعد اين چرا اما شود. آسان
اين سؤال شايد خيلي سخت نباشد: فرق است بين اينكه حاج آقا دستور بدهد قواعدي را برايش تنظيم كنند
و چرا خانم ميالني ديگر به كارگاه نمي آيد؟ در آن  بكند! جسارتي چنين ايشان دستور بدون كسي اينكه و
صورت چطور به صورت من نگاه كند! تمام دو سال گذشته تالش كرده بودم شرايطي به وجود بيايد تا بتوانم
و اعضاي شوراي شهر تهران آموزش بدهم. حاال مسؤل آموزش شوراي شهر همين  رئيس به را قواعد اين

كار را مي كند. به تو نيازي نيست!

با خودت صادق باش
و مثل هر مادر ديگري دوست دارم كودكم را  ميدانم ايران در پارلماني پروفشن طفل مادر را خودم راستش
دقيقًا همانطور كه در ساختمان دارد دوست كه معماري مثل يا كنم. تربيت ميدانم مصلحتش به كه آنطور
يك مهم ترين ويژگي هاي يك پروفشن اين است كه تمام اعضاي آن بايد از نظر دارد ساخته شود. از جمله

كد اتيكز پيروي كنند كه به تصويب كل اعضاي آن پروفشن رسيده باشد. اعضا پروفشن ها هرچند استقالل 
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مي كند. در نتيجه،  پيدا معنا مهارت و معرفت از واحد پيكره يك چارچوب در استقالل اين اما دارند پروفشنال
اينكه افراد مختلف بتوانند به صورت مستقل دستورنامه رابرت يا هر دستورنامه ديگري را به هر نحوي كه
دوست دارند آموزش بدهند، به شرطي كه در چارچوب ضوابط پروفشنال باشد هيچ اشكالي ندارد. اما نبايد 
- سگ صاحبش را  اصطالح به - ايراني پروفشنهاي ساير مثل هم پروفشن اين در كه بشود گونهاي به وضع
و اجراي ساختاري هستم كه پروفشناليسم را در طراحي حال در مدت اين تمام در خاطر، همين به نشناسد.
و مانع از تك روي افراد در اين نخستين پروفشن ايراني بشود كه قرار است آگاهانه كند تضمين پروفشن اين
اصًال شايد تمام باشم. داده آموزش ميالني خانم به را نكات اين نميكنم فكر شود. ساخته نقشه يك طي و
و اين بانوي گرامي به دليل مشكالت شخصي اي كه داشته در كارگاه حاضر نشده باشد غلط من حدسيات
باشد. با اين همه، من فكرهاي خودم را دنبال كرده ام و برنامه هايي دارم كه در اين جا به آن ها اشاره مي كنم.

يك. تشكيل «كميته  تدوين اقالم و برنامه هاي آموزشي» (كتابا)
تصميم دارم از آقاي خندان تقاضا كنم براي تشكيل اين كميته با مسؤالن فعلي كارگاه ها صحبت كند. از هر 
و برنامه هاي آموزشي براي دوره  اقالم از فهرستي هم با تا شد خواهد منصوب كميته اين به نفر يك كارگاه
مي كنم خوب است از كارگاه كارشناسان خانم ميالني فكر كنند. تهيه و تدوين را ابتدايي و مقدماتي معرفي،

به اين كميته دعوت شود.

دو. تشكيل شوراي مجتهدان پارلماني
و به درجه اجتهاد  سرگذاشته پشت هم را عالي و متوسطه دوره كه است پارلمانتاريني مجتهد، از منظورم

رسيده باشد. مجموعه اي اين افراد پروفشنال شوراي مجتهدان را تشكيل خواهند داد.

سه. هيأت مراجع پارلماني
شوراي مجتهدان پارلماني كه معادل شوراي پارلماننتارين هاي پروفشنال است، از ميان خود عده اي را براي 
شركت در هيأت مراجع پارلماني كه معادل بورد تخصصي پارلماني است انتخاب خواهند كرد. اين بورد وظيفه 
خواهد داشت طبق قواعدي كه به تصويب شوراي مجتهدان خواهد رسيد، امور پروفشنال پارلمانتارين ها را 

در ايران تمشيت كند. 

بيرون از صحنه نخواهند ماند. هرچند هيچكس مجبور  پارلمانتاريني  اين ساختار كلي، هيچ  در چارچوب 
نيست جزو اين ساختار باشد. اما اگر اين ساختار به يك پارلمانتارين پروانه فعاليت داد حق خواهد داشت 
بعد از طي تشريفات عادالنه اين پروانه را باطل كند. به اين ترتيب هيچ دليلي وجود ندارد كه خانم ميالني 
و اين مسؤليت بر عهده من است كه با ارتقاي آگاهي او، وي را دوباره به كارگاه  نشود. حاضر كارگاه در

برگردانم.
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۲۶ مرداد ۱۳۹۳ يكشنبه

تأثير تغذيه بر تنبلي!
و سالن پر از  زد را المپ كليد و آمد پائين كنفرانس) ميز همان (يا خواب تخت از پيكرم وقتي صبح امروز
و پيكرم به محض اينكه از خواب بيدار شدم بود صبح نيم و چهار ساعت گرفتم: را مچش ناگهان شد نور

برخاسته  و از تخت پائين آمده بود! مچش را براي چي گرفتم؟  توضيح مي دهم.

مي دهم. بديهي است كه اين كار در تشويق  پاداش او به ميكند كشف بديعي چيز ذهنم وقتي كه مدتهاست
مي شوم يا هرگاه بلند خواب از كه صبح روز هر و است داشته عجيبي تأثير بديع چيزهاي كشف به ذهنم
مي شوم كه باز بايد به ذهنم جوايز بيشتري بدهم. يكي از اين متوجه ميكنم فكر چيزي به زدن قدم هنگام
است، مستقر دوم شماره سالن از گوشهاي در كه كنفرانس) ميز نه (و تخت روي است: استراحت نيز جوايز
مي دهم از زندگي لذت ببرد. اجازه ذهنم به و ميكنم نگاه حياط كوچك بهشت به پنجره از و ميكشم دراز
اما يك روز به صرافت افتادم كه به اين ترتيب، بخش قابل توجهي از اوقات خود را روي تخت دراز كشيده ام
مي داد. به خصوص ياد دوران  رنجم كه بود شده تبديل عادت يك به بردن لذت اين و ميبرم. لذت دارم و
- كه بسياري هم من آيا شدم: نگران جدًا داشت. گله پيكرش بيحسي از مدام كه ميافتادم پدرم كهنسالي
دچار زودي همين به نتيجه در و شدهام خود كهنسالي دوران وارد - بردهام ارث به را پدرم خصوصيات از
و به كارهايت شو بلند كه ميزدم نهيب خودم به هرچه واقعًا شدهام؟ خود عمر محتوم كمبنيهگي و بيحس
و از لذتي كه ميرفت ريسه خنده از غشغش بعد و ميداد منفي رأي پيشنهاد اين به ذهنم اكثريت برس،
و به طور واقعي به مذاكرات ميكشيدم دراز تخت روي مدتها من اما است عجيب خيلي بود. راضي ميبرد
و ميكرد واگذار را بازي اقليت مذاكرات اين تمام در ميدادم. گوش آن اكثريت بخش با ذهنم اقليت بخش
مي دادم. يك روز به خودم ادامه خودم كوچك بهشت از بردن لذت به و ميكشيدم دراز تخت روي هم من
و ارزش عمر زمان قدر به گرفتي قرار سرطان معرض در وقتي كه بود پيش وقت چند همين پسر، گفتم:
و به هدفت برسي. چقدر زود كارت به تا ندهي هدر را عمرت لحظات ديگر كه گرفتي تصميم و بردي پي
اثرات مثبت تجربه ابتالء به سرطان را فراموش كردي؟ متوجه شدم اقليت ذهنم دارد ترفند جديدي را كشف
مي كند. به او جايزه دادم اما اين جايزه ديگر استراحت نبود. بعدها، همين بخش اقليت ذهنم بود كه پرسيد: آيا 
علت اين تنبلي مفرط به افزايش چربي ارتباطي ندارد؟ چربي من خيلي باالست. چندين بار به پزشك مراجعه
و ربطي  است ارثي امر اين علت ظاهرًا كردهام. مصرف را داروها انواع و كرده تجويز آزمايش من براي كردهام.
و گوشت نمي خورم اما نميشوم سهيم جانداران قتلعام جنايت در كه مدتهاست چون ندارد، من تغذيه به
باشد؟ به طور جدي تصميم گرفتم به طبيب مي تواند چه مفرط تنبلي اين علت پس باالست. من چربي هم باز
- دارو امكان صورت در - من بيحسي و تنبلي رفع براي امكان صورت در كه كنم تقاضا او از و كنم مراجعه

تجويز كند. اما يك كشف ديگر سبب شد تا به كشف ديگري برسم.

مي كردم. به مرور متوجه شدم كه داخل گوش سمت  درد احساس چپم سمت گوش داخل پيش وقت چند
شب ها وقتي روي بالين كه است دهنده آزار چنان آن از ناشي درد و است شده ايجاد حسابي كورك يك چپم
مي پرم. چاره اي جز مراجعه به متخصص گوش يا به داروخانه محله نداشتم. اما خواب از ميزنم غلت چپ
كند؟ داخل گوشم؟ باز سر كجا كند. سرباز و برسد - اصطالح به - كورك تا كنم صبر بايد ميكردم فكر
و سير پياز محل، داروفروش به يا طبيب به مراجعه از پيش كه رسيد ذهنم به ناگهان اما بود. كننده نگران
مي دهم فشار را درد محل هرچه حاال و رفت بين از كورك پياز و سير مصرف بار چند از بعد كنم. مصرف
انگار نه انگار كه هرگز كوركي در كار بوده است. همين تجربه سبب شد از خودم بپرسم: در اين مدت كدام
و دانه هاي  ميوه ميدانستم: را آن جواب كردهاي؟ حذف خودت غذايي فهرست از را الزم غذايي مواد از يك
و ضرورت كمك مالي بيشتر به خانواده مجبور شدم حذفشان كنم. پائين درآمد و گراني خاطر به كه روغني،
و خودم را به انگور رسيده بهشتم انگورهاي روزها اين عالوه، به نكردم. حذف كامل طور به را ميوه البته،
مي تواند ناشي از حذف دانه هاي روغني باشد. به همين خاطر چند وقت بيحسي اين احتماًال نتيجه؟ بستهام.
و طي يكي دو هفته گذشته در چند صبحانه خريدم زياد بسيار قيمت به گردو كوچك بسته يك مغازه از پيش
تعدادي گردو نيز نوش جان كردم. آيا علت اينكه امروز پيكرم به محض اينكه از خواب بيدار شدم از تخت



۱۶۹

و آيا حق نداشتم مچش را بگيرم؟ هنوز مطمئن نيستم. اما اطمينان  نبود؟ همين زد را المپ كليد و پريد پائين
و از پريدم پائين به تخت از درجا برخاستم خواب از وقتي كه بود بار نخستين امروز مدتها از بعد كه دارم

مذاكره اقليت و اكثريت ذهن براي اخذ تصميم در اين زمينه خبري نبود!
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۲۸ مرداد ۱۳۹۳ سه شنبه

گزارش هاي تلگرافي
تمرين  البته،  مي گيرد.  وقت من از كار اين كنم، دراماتيزه را ماجراها از بعضي روايت ميكنم سعي وقتي
مي شوند. به همين خاطر مجبورم، تلنبار هم روي نشده روايت ماجراهاي اما است. درامنويسي براي خوبي
هر از گاهي يك گزارش تلگرافي توليد كنم كه حوادث روايت نشده را به صورت بسيار مختصر ثتب كنم.
و با توجه به تصميمي كه در مورد نحوه بازنويسي نهايي اين يادداشت ها خواهم گرفت در مورد اين  بعدها

مختصرنويسي هاي نيز تصميم مي گيرم.

نوبل همين است
- عالقه اصلي من كه هست  باشد من اصلي دغدغه ادبيات توليد اگر كه ميكنم فكر اين به روزها اين راستش
- گمان نمي كنم اينطور كه در داستان كادرها غرق شده ام فرصت نوشتن آثاري كه نوبل ادبي را به ايران بياورد
مي خواهم بر اساس تجربه هاي دو سال انفراد خلق كنم ارزش نوبل كه چيزي ميكردم تصور كنون تا بيابم.
مي بينم كه اين داستان مزيت هاي بسيار ميكنم مقايسه كادرها داستان با را آن وقتي اما داشت. خواهد ادبي
بيشتري نسبت به آن دارد. البته، مسأله اصلي اين قصه اين است كه مستند است، امكان خيالبافي را از من
و درام آن كم باشد. اما براي اين مشكالت هم بايد فكري بكنم. همانطور  جذابيت شايد نتيجه در و ميگيرد
كه خاطرات انفرادي واقعي بود اين خاطرات نيز واقعي هستند. مسأله نحوه روايت ماجراست. به همين خاطر،
مي كوشم شكل هاي مختلف دراماتيزه كردن اين روايت ها را تمرين كنم. به همين  كنم فرصت كه گاهي از هر

دليل هم ثبت اين ماجرا عقب مي افتد هم يك دستي آن از دست مي رود.

نقطه عطفي در ماجراي معلمان
و آقاي آزادگان يكي از اعضاي هيأت  معلمان سازمان دبيركل هاشمي آقاي با است قرار ظهر از بعد امروز
مديره در مورد آزادي يكي از معلمان زنداني كه تجاوز جنسي در كهريزك را افشا كرد صحبت كنيم. مدتي
مي گردند. از يك سو بد جوري  او موقت اسكان براي جايي دنبال دوستانش و شد خواهد آزاد زندان از ديگر
و دخل اين بر بنا است. شده بيكار هم سودابه است. شده كم خيلي پول ارزش آوردهام. كم مالي نظر از
و خريد لباس روغني دانههاي و ميوه حذف است. خورده هم به بودم داشته نگه متوازن زحمت با كه خرجي
و غيره هم ديگر جواب نمي دهد. به عالوه قرار است غزل براي كالس فوق هم ثبت نام كند. گمان نمي كنم
مي شوند غزل همت كند درس بخواند. به همين محسوب كاسبي نوعي كه كالسهايي اين در نام ثبت بدون
شهريه اش را تأمين كنم. به همين خاطر، دبنال اين هستم كه در گفتگو با معلمان براي خاطر تصميم گرفتهام

دادن اجاره محل كار به آنان دبنال مسائل مالي هم باشم. گزارش اين گفتگوها را بعدًا خواهم داد. 

كارگاه دانشجويان
مي شود. تا همين جا نيز اين كارگاه دستاورهاي  برگزار دانشجويان كارگاه ظهر از بعد هفت ساعت امروز

آن ها نبوده ام. بسيار زيادي داشته است كه قادر به ثبت

كشف هاي ساده اما مهم
ديروز دو كشف ساده اما مهم داشتم: 

مي گمارم، از مجمع بخواهم سؤال هاي  جلسه رئيس عنوان به تمرين براي را ديگران وقتي گرفتم تصميم
پارلماني خود را خطاب به رئيس جلسه اما از مربي پارلماني (كه خودم هستم) بپرسند. اين امر سبب خواهد
مي شود  سبب تصميم اين كنم. تصحيح جمع حضور در را آن شوم مجبور من و ندهد جوابي رئيس تا شد

نقش مربي از نقش رئيس تفكيك شود و ريئسان بياموزند كه نبايد مثل من اينقدر چانه درازي كنند.

مي شد. من تا كنون دو ركن طراحي  مربوط ايران در پارلماني پروفشن اركان از يكي عنوان به ديگر كشف
كرده ام: شوراي مجتهدان پارلماني كه مركب از تمام كساني هستند كه در اين زمينه به درجه پروفشنال (يا
فعٌال كرسي قانون پارلمان را دارم. بعد با فراخوان اين  كه داد خواهدم من را تشخيص اين رسيدهاند. اجتهاد)



۱۷۱

و بر اساس آن سند يك  كنند تصويب را پروفشن اسناد تا ميدهيم تشكيل پروفشنال شوراي يك مجتهدان
و صدور پروانه تأييد مسؤليت كه است تخصصي بورد واقع در كه ميدهيم تشكيل پارلماني» مراجع «هيأت
و در آن زمان است كه من خودم را بازشسته خواهم كرد. با توجه به اين ساختار، گرفت خواهد عهده بر را
پارلماني» «هيأت مرجع  عبارت  از  پارلماني»  مراجع  «هيأت  به جاي  كه  بود  اين  ديروز خيلي ساده  كشف 
استفاده كنيم. معناي مندرج در هر يك از او دو عبارت خيلي با هم تفاوت دارد. در اولي تعداد مراجع زيادند 
و مجتهدان چه تفاوتي  مراجع بين كه ميشود مطرح سؤال اين صورت آن در ميدهند. تشكيل هيأت يك و
وجود دارد. پاسخ اين است: هيچ. اما وقتي گروهي از مجتهدان دور هم جمع شوند هيأتي را تشكيل خواهند
باشد: «هيأت مرجع  اين هيأت آن نامه است بهتر پس ميشوند. تبديل «مرجع» يك به هيأت يك مثابه به كه داد
و شروع به كار آنان مسؤليت آنان انتخاب با و ميشود انتخاب مجتهدان توسط هيأت اين اعضا پارلماني».
شكل گيري آن هيأت وجود من نيز توجيه عقلي خواهد داشت. من خاتمه خواهد يافت. در نتيجه، تا قبل از

آن ها را ثبت كنيم تا انديشه  كه باشد خوب شايد و هستند هم مهم ساده كشفهاي همين كه خودم نظر به
در ايران نيز تاريخ بيابد.

تفاوت پروفسورشيپ و بورد
و «بورد پروفشنال»، كه معادل «هيأت  گرفت، «كرسي» معادل را آن ميشود كه پروفسورشيپ بين ميكنم فكر
مرجعيت» براي آن مناسب است تفاوت هاي جالبي وجود داشته باشد. من برخي از اين تفاوت ها را براي
تعداد معدودي از كارورزان كارگاه ها توضيح داده ام كه تأثير جالبي داشته است. براي توضيح تفاوت اين دو 
و دانشگاه  آكادميك نظام با را همگاني و عمومي آموزش نظام تفاوت ابتدا شواهدي ذكر با ميكنم سعي مقوله
مي پردازم. آقاي كديور محسن و بيضايي بهرام آقايان مثل افرادي فعاليتهاي به كار اين براي دهم. توضيح
و كتاب بسيار ارزشمندي در مورد تاريخ كرد تحقيق ايران در تأتر مورد در جواني در خودش ابتكار به بيضايي،
و در اين زمينه صاحب نظر شد. آقاي كديور هم در مورد واليت فقيه دست به نظريه نوشت ايران در تأتر
مي گردد دست اين از افرادي دنبال معموًال جهان سطح در آكادميك نظام بود. معقول حرفهايش و زد پردازي
مي كند تا در دانشگاه يك «پروفسورشيپ» يا يك «كرسي» داير دعوت آنان از دانشگاه و هستند پروفسور كه
و يا پروفشنال هستند. به اين معنا مجتهد پروفسورها اين كنند. تدريس فقيه واليت تئوري يا تأتر تاريخ و كنند
و مناسب ترين فرد براي تدوين كتاب درس خودشان هستند. خودشان شايستگي دارند دانشجوين بهترين كه
و هركس را كه خودشان بدهند درس آنان به ميدانند صالح خودشان كه طور آن و كنند انتخاب را خودشان
و برخي از شاگردان آنان مرجع افراد اين نيتجه، در كنند. اعالم پروفشنال يا مجتهد عنوان به دادند تشخيص
- يا حتي در كند فوت كرسي بنيانگذار و پروفسور اگر اما هستند. مجتهد باشند رسيده اجتهاد درجه به كه
مي توانند جاي آن مرجع اوليه را بگيرند آنان شود، تشكيل مجتهدان از هيأتي - او راهنمايي با و او حيات زمان
و ايجاد مجتهدان تربيت براي من برنامه صورت آن در باشد درست تحليل اين اگر تخصصي. بورد بشوند و
و در نتيجه، هدف من ايجاد شورايي مجتهدان داشت. خواهد قانونيت و معقوليت و مقبوليت مجتهدان شوراي
و ارتقاي پروفشناليسم را در اين پروفشن تثبيت كند تثبيت كه است قواعدي و مقررات و اسناد تصويب براي
و مسؤليت من به عنوان داد خواهند تشكيل را مرجعيت هيأت اسناد همان طبق مجتهدان مرحله، آن از بعد و

صاحب كرسي خاتمه خواهد يافت و خواهم توانست سراغ نوشتن رمان هايم بروم.

پيش بيني شكل گيري يك مجمع ديگر
و به منزلي اجاره اي در كرج اثاث كشي كرد.  كرد ترك را خانهاش گريان چشم با ما همسايگان از يكي ديروز
تمام دوسه روز اخير نيز در منزل خود مشغول ويران كردن خانه اش بود تا مالك بعدي مجبور شود چندماهي
و چند ميليوني صرف بازسازي آن كند. خالصه داستان نامعقولش اين است كه وي به مقداري پول نياز پيدا 
مي كند كه حاضرند پيدا كشاور بلوار در را بنگاهي همشهري روزنامه نيازمنديهاي راهنماي روي از و ميكند
مي كند كه قرار است از او پول قرض كند كسي نام به وثيقه عنوان به را منزلش هم او بدهند. او به نزول پول
مي خرد. اما زمان خريدار از همسرش شرايطي تحت را منزل همان قولنامه يك طي زمان همان در هم بعد
و به موقع اقساط بدهي خود را بپردازد كرده منعقد كه قراردادي طي نميشود موفق ما همسايه و ميگذرد
- آن طور كه اما ميكند قرض پول نيز ديگري كسان از حتي و مييابد افزايش مدام بدهياش نتيجه در و
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و به  ميشود كشيده دادگاه و شكايت به كارشان سرانجام اينكه تا بدهي، روي بدهي ميكرد، تعريف خودش
مي شود خانه را مجبور و ميكند واگذار را بازي سرانجام او، به باال دستمزدهاي پرداخت و وكيل گرفتن رغم
و بعد از سال ها كشمكش ديروز اين گرفته دادگاه از را تخليه حكم هم او ظاهرًا كند. تسليم اصلي مالك به

همسايه بخت برگشته با چشم گيران از اين جا رفت.

به محض رفتن او مدير ساختمان با من صحبت كرد كه اگر موافق باشم جلسه ساختمان روز جمع در منزل 
و بازسازي ساختمان اقدام كند اما  تخريب به نسبت ميخواهد كه سالهاست ساختمان مدير شود. برگزار من
مي تواند طرحش او حاال برگشته بخت همسايه رفتن با ميشد. هدفش پيشبردن از مانع همسايه همان مشكل
و تصميم گيري در اين مورد. اما اين داستان چه ربطي به تاريخ كادرها ساختمان مجمع برگزار ببرد: جلو را

دارد؟

عرصه هاي پرمصرف قانون پارلمان است. اما ما ايرانيان در اين از به نظر من، اداره مجامع ساختماني نيز يكي
مي كنم با تشكيل نخستين جلسه ساختمان، جنبش كاردها يك  فكر خاطر همين به ميآوريم. كم نيز عرصه

عرصه ديگر را نيز تجربه خواهد كرد. من به مرور سعي مي كنم اين تجربه را نيز تحليل و ثبت كنم.

به عالوه، همين جلسه نيز محل خوبي براي آموزش قانون پارلمان است. از اين گذشته شايد بشود با همين 
و  ريشكشي به و نپاشد هم از جلسه اين اگر البته، كنيم. تأسيس نيز را محلي انجمن نخستين همسايگان

گيس كشي منجر نشود.

حكومت بر تهران
نشريات  از  يكي  گفتگو  است.  تهران»  بر «حكومت «گفتگو»، فصلنامه شماره چهارمين و شصت موضوع
نباشد. از مخاطبانش  مورد عالقه گروهي  آن ممكن است  موضوع  گاهي البته، است. امروز ايران آبرومند
مي دارد. نگاه راضي را خود هميشگي مخاطبان طيف كه ميشود انتخاب هوشمندان چنان موضوعها گرچه
اين شماره نشريه را خريدم. قيمتش پنج هزار تومان شده است. در حاليكه روزگاري پانصد تومان بود. وقتي
نشريه را ورق زدم ديدم گزارشي در مورد شوراياري هاي شهر تهران دارد. موضوع اش مثل ساير مباحث 
در  مي كند.  سرهم چيزهايي نظرات همان چارچوب در و دارد نظراتي دانشمندي هر است: انساني علوم
و دنبال اين بود كه نشان دهد داشت سياسي امر تبلور روش مورد در نظراتي نويسنده هم شوراياريها مورد
شوراياري ها محل خوبي براي تبلور اين امر سياسي است. اما تا آنجا كه من اطالع دارم شوراياري هاي فعلي

بيشتر محلي براي تجديد توليد هما ن خواهر كس  ده بازي هاي ايروني هاست. 

مديريت ناپذيري تهران
و كل كشور مديريت پذير  شهرها ساير انگار است. كرده صحبت تهران شهر مديريتناپذيري از هم سرمقالهاش
است. حتي در ده چهل هم كه گروه شاهدي از دانشگاه هاروارد بررسي بررسي برنامه توسعه به ايران آمده
و قواعدي كه بر اساس آن مديريت دولتي در كشورهاي غربي شكل  اصول كه نوشت خود گزارش در بود
مي كند در ميان ايرانيان وجود ندارد. آن گروه در پيدا مفهوم و معنا برنامهنويسي كه آنهاست اساس بر و گرفته
و اخيرًا هم به فارسي ترجمه شده است، تصريح كرده اند شد منتشر كتابي صورت به بعدها كه خود گزارش
و با مردم غربي خيلي هستند خاصي طور يك ايران مردم باشند، داشته اخالقي قضاوت قصد آنكه بدون كه
و آن علت و فرق اين متوجه وي البته معناست. بي مردم اين ميان در برنامهريزي بحث نتيجه در دارند. فرق
مي كنم اين وظيفه به عهده من است كه در اين زمينه تجربه هايم را فكر بود. نزده حرفي آن احتمالي حل راه

آن ها نظريه پردازي كنم. جمعبندي و در مورد

تداوم روابط سنتي
به هر حال، مطالب اين شماره «گفتگو» به خصوص براي كادر كارشناسان شوراي شهر نكات جالبي براي 
بحث دارد. به همين خاطر ديروز به آقاي عبدالحسيني زنگ زدم تا به او توصيه كنم كه اين شماره مجله را 
و تدفين پدر خانم دكتر اليهان. حاال  تشييع براي بود رفته شدم. نگران خيلي بود. زهرا بهشت در او اما بخرد.
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پيش بود كه به دعوت دكتر الهيان براي شركت در ضيافت  هفته چند همين شوم: ناراحت واقعًا داشت جا
و رو به روي هال محوطه در كامل سالمت در - ساله شصت مردي - خانمش پدر رفتيم. منزلش به افطار
و حاال پرونده اش بسته شد. به دكتر الهيان ميگفت. خيرمقدم مهمانان به و بود ايستاده آشپزخانه پيشخوان
ميگوييم: عرض تسليت. ظاهرًا در آن به كه كنم كاري كلمات مجموعه يك تبادل با كوشيدم و زدم تلفن
جريان همين مبادله كلمات است كه انگار طبق اصل ظروف مرتبطه اندوه جان يك انسان در جان انسان هاي
مي  خواهيم گروه هاي  كه ما اما است. سخت انساني رفتارهاي اين مكانيزمهاي به پيبردن ميشود. تخليه ديگر
مي كنم الزم است به تمام اين نوع روابط انساني نيز توجه داشته فكر كنم تبديل جامعه به رمه و گله از را خود
مي كند در مراسم ختم حاضر سفارش من به دارد شدم متوجه كه بود عبدالحسيني آقاي با گفتگو در باشيم.
مي توانستم معناي سخن او را در اليه ها مختلف درك كنم: ما كه دنبال آموزش قواعد دموكراسي در شوم.
و شهروندان تهراني هستيم، بايد توجه داشته باشيم كه دكتر الهيان شخصيت مؤثري است شوراياريها ميان
مي تواند در موفقيت اين روند كمك كند. پس الزم است كه در مراسم ختم پدر خانمش شركت كنيم. اين و
و همينطور اليه هاي ديگر. خوب. به اين ترتيب، چهارشنبه از ساعت چهار تا پنج بايد در مسجد اليه يك
نور شركت كنم. روز چهارشنبه به مجمع گاوداري ورامين هم بايد بروم. عصر هم كادر دوستان آقاي خندان

را داريم. 

دسته گل خندان
و آقاي خندان دسته گل  داشتيم را پارلماني عرف همانديشي اجالس هفتمين و چهل مرداد ۲۶ روز يكشنبه
مي شود به شكلي دراماتيك بيان كرد. اما اين  تخيل كمي با را انساني ماجراهاي تمام داد. آب به جالبي بسيار

ماجرا خودش دراماتيك اجرا شد.

و من)،  معين مصطفي (دكتر پارلماني عرف همانديشي گروه دعوتكننده نفر سه از يكي بحري، جمالي آقاي
و اين منزلت سببي در است. بازرگان مهدي مهندس داماد بنياسدي دكتر گفت: من به كه بود كسي نخستين
يك چشم من كم بها نبود. اما شايد آقاي جمالي نخستين كسي بود كه از رفتار دكتر بني اسدي دلخور شد.
و به صورت اتفاقي به دفتر  بود بستري بيمارستان در جمالي آقاي داماد بوديم. نشسته دفتر در نفري سه روز
سريع تر به بيمارستان آبان برود. دكتر بني اسدي هم بود. وي در مورد موضوعي نظري من آماده بود تا بتواند
داد. آقاي جمالي با صراحت از نظر دكتر دفاع كرد. اما بعد كه من مخالفت كردم، دكتر بني اسدي با صراحت 
و در تأييد صحبت من سخن گفت. اين رفتار  جمالي آقاي نظر با مخالفت در و خودش نظر عليه عجيبي
مي كنم در طول بيش از بيست سالي كه با آقاي جمالي رفاقت داشتم هرگز اين فكر من كه بود زننده آنقدر
و يك حامي نظري خود را كنف كردن اثر دادن موضع تغيير سريع اينقدر بود. نشده كنف اصطالح به قدر

ناخوشايندي بر آقاي جمالي گذاشت.

و طبق عرف پارلماني ايران با حضور كساني كه  غيراستاندارد و معمولي انجمن يك تأسيس بر دكتر اصرار
قواعد دستورنامه رابرت را بلد نيستند براي ترويج قواعد دستورنامه رابرت يكي ديگر از رفتارهاي عجيب
مي دهد اما ذهن من از درك آن قاصر است. تا  توضيح آن فهم براي هم چقدر هر كه است بنياسدي دكتر
و ضرورت دستورنامه اهميت تا مايلند كه هستند افرادي ميكند فكر بنياسدي دكتر كردهام، درك من كه آنجا
لزومًا با اين قواعد آشنا نسيتند. پس خوب است انجمني خودشان اما بدهند توضيح ديگران براي را رابرت
به شيوه سنتي براي ترويج دستورنامه رابرت تأسيس شود كه اين افراد لزومًا قواعد دستورنامه رابرت را بلد
مي خواهند اين انجمن را تأسيس كنند وقت  كه آقايان همين اوًال كه است اين نظر اين به من نقد نيتسند.
و كنند عمل قواعد اين طبق هم ميروند كه جمعي و جلسه هر در و فرابگيرند را قواعد اين و كنند صرف
يك هم اين قواعد را توضيح بدهند. از اين مهم تر، قواعد دستورنامه رابرت يك بسته آموزشي نيست بلكه
و  فرهنگ عادت، نوعي به فرهنگسازي و گروهي كار طريق از بايد كه است پيچيده نسبتًا مهارت مجموعه
اعتقاد بدل شود. به عالوه، توضيح اهميت اين قواعد كه كاري ندارد. ما بايد مربي هاي توانمندي براي ترويج

و تمرين اين قواعد تربيت كنيم و نه صرفًا معرفي اين قواعد. 

حال، اصرار دكتر بني اسدي بر اينكه يك انجمن درست كنيم سبب شده است كه هرگاه دوره ختم يك  هر در
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مي كنيم تالش دكتر بني اسدي براي اينكه همان اساسنامه بدون بررسي بندبند مفاد آن به  شروع را آئيننامه
صورت يكجا تصويب شود و بر اساس آن يك انجمن غيراستاندارد تشكيل شود.

و من بتوانم به عنوان  كند دفاع صحن در زمينه اين در من نظرات از بتواند فردي اينكه براي من قبل مدتي
اما درست فرداي آن روز كه قرار بود در باقي بمانم از آقاي عبدالحسيني كمك خواستم.  بي طرف  رئيس
آن ها مباحثي را بررسي كنم، آقاي به پاسخ در من تا كند مطرح را نكاتي پارلماني سؤال چند طرح با صحن
و نتوانست در كارگاه حاضر شود. بعدها از آقاي شهرياري كمك خواستم. او كرد احضار را او مسجدجامعي
گرفتاري هايش يكي دو تا نيست. به عالوه، شهرياري از همان اول با تناقضات در انديشه دكتر بني اسدي هم
و رويه ها به كارها اعضا با او آشنايي براي جمله از مختلف، داليل به هم را خندان آقاي سرانجام بود. آشنا
و غريبش را با خندان ادامه داد. عجيب رفتار بنياسدي دكتر اول جلسه همان از اما كرديم. دعوت يكشنبهها

ظلم فاحش
هم انديشي بود كه دكتر بني اسدي  اجالس در خندان آقاي حضور جلسههاي نخستين همان در ميكنم فكر
پيشنهاد كرد كه اساسنامه پيشنهادي او در اختيار آقاي خندان قرار بگيرد تا وي بررسي كند كه مفاد اساسنامه
با اصول زيربنايي قانون پارلمان مغايرتي دارد يا ندارد. در حاليكه من چندين سال است در اين زمينه زحمت 
مي خواهم بسياري  آئيننامه اين بندبند بررسي جريان در دكتر، آقاي كه دادهام جر را خودم گلوي و ميكشم
با آموزه هاي اين اساسنامه اساسًا  از نكات آموزش را براي كساني كه دوست دارند مطرح كنم. در ضمن 
دستورنامه رابرت هيچ نسبتي ندارد. اما دكتر بني اسدي حرف من را قبول نكرد در عضو پيشنهاد داد كه 
مي يابد مغايرت احتمالي اساسنامه را با اصول  حضور جمع آن در كه بود دوم يا اول بار براي كه خندان آقاي
زيربنايي قانون پارلمان بررسي كند. جالب است كه آقاي خندان هم نگفت وقتي آدمي مثل حسيني اين نظر را
داده است ديگر زشت است كه من اين قضيه را دوباره بررسي كنم. آيا منظور من را متوجه شديد؟ آيا كاري 

است؟  تصور قابل اين از زشتتر

و جالب است كه با شهامت كامل در جلسه بعد اعالم كرد كرد قبول را وظيفه اين هم خندان آقاي متأسفانه
كه به نظر او اساسنامه مغايرتي با اصول زيربنايي قانون پارلمان ندارد. در حاليكه من هنوز جرأت نمي كنم
ادعا كنم كه اين اصول را خوب درك كرده ام. البته، آقاي خندان پيشنهاد قبلي را تأييد كرد كه اساسنامه به 

صورت بندبند بررسي شود. 

- وقتي ديد  احتماًال - اسدي بني دكتر آقاي كه بود اساسنامه بندبند بررسي جريان در هم باز گذشته يكشنبه
و به جاي او گلسرخي حضور دارد اصرار كرد كه دوباره اين اساسنامه به طور كلي به است غايب شهرياري
و بر اساس آن انجمني تشكيل شود. با اصرارهاي دوباره او من پيشنهاد دادم با اجماع اين شود گذاشته رأي
گفتم: كساني كه من كه بود اينجا در رسيد. تصويب به اساسنامه و شد رأيگيري و شود گيري رأي قضيه
- يعني با حفظ حرمت دكتر ايروني شيوه به رزمخواه مهندس كنند. امضاء را آن دارند قبول را اساسنامه اين
و دار دكتر بني اسدي از آقاي خندان خواست تا گير همين در بزند. تن آن امضاي از ميكرد سعي بنياسدي
و بعد از او فشار روي رزم خواه براي امضاي كرد امضاء را اساسنامه هم خندان آقاي و كند امضا را اساسنامه
و اين دو نفر آقاي بني اسدي را هم به عنوان رئيس انجمن كرد امضاء هم او سرانجام و شد بيشتر اساسنامه
نظم انتخاب كردند. اين ماجرا من را آنقدر عصباني كرد كه بعد از ختم جلسه به حياط رفتم تا خشم خود را

فروبخورم تا آقاي خندان در شعله هاي آن نسوزد. 

تبرئه آقاي خندان
از  من  كه  اطالعاتي  شايد  آقاي خندان  مثل  افرادي  كه  رسيدم  نتيجه  اين  به  قضيه  ابعاد  بررسي  در جريان 
مي كند كه امضا آن اشكالي ندارد. به  تصور نيت حسن به خاطر همين به و ندارند دارم اساسنامه انجرافات
همين خاطر تصميم گرفتم كه بعد از فروخفتن خشمم، سعي كنم برخي از نكات غلط اساسنامه را توضيح
بدهم بعد از اين تصميم بود كه به سالن برگشتم. كسي در سالن نبود. در سالن به راهرو ساختمان نميه باز بود. 
نگران شدم نكند آقاي خندان هم از من دلخور شده است و بدون آنكه در را محكم به هم بزند رفته است. 
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مي رسد. صداي پايش را شنيديم. پرسيدم: كجا رفته بودي؟ رفته  نظر به عاقلي مرد خندان آقاي خوشبختانه
بود كيسه زباله را در آشغالداني بياندازد.

و  پرداختم هدف به اول دهم. توضيح را اساسنامه اشكاالت از برخي كردم سعي شديم مستقر دو هر وقتي
و ارتقاي مستمر آن. بعد سعي كردم كمي بيش از پارلماني پروفشن ايجاد چيست؟ ما هدف كه دادم توضيح
مي كنم طرح دقيقي در ذهن صحبت پروفشن ايجاد از من وقتي كه بدهم توضيح خندان آقاي براي گذشته
۳۰ نفر مجتهد پارلماني تربيت كنيم. اين مجتهدان كساني هستند تا ۲۰ و آن اين است كه ما بايد حدود دارم
و اسناد كنند كار هم با قادرند آنان كه شدم مطمئن وقتي بعد، باشند. رسيده پروفشنال استقالل درجه به كه
و تصويب كنند، آنان را براي همين كار فراخواهيم خوند. بعد اين تدوين هم با را پروفشن استقرار براي الزم
شد، هيأت خواهد ايجاد من راهنماييهاي و مشورت و كمك با و گروهي صورت به كه اسنادي طبق افراد
مرجعيت پارلماني را تعيين خواهند كرد كه طبق قوانين مصوب شوراي مجتهدان به كارش ادامه خواهد داد.
در اينجاست كه كار من خاتمه مي يابد و كرسي يا پروفشن شيپ به بورد يا هيأت مرجعيت بدل خواهد شد. 

مي رسيم اين  آئيننامه در «هدف» مبحث به وقتي دارم دوست من كردم عرض خندان آقاي به كه بود اينجا در
نكات را روشن كنم تا همه درك و تصوير روشني از هدف داشته باشند.

التزام عملي به قانون اساسي
بي ربط اساسنامه آقاي بني اسدي اعالن التزام عملي به قانون اساسي بود. من در اينجا  بندهاي از ديگر يكي
و من است دفاع غيرقابل اسالمي جمهور اساسي قانون كل دفاع قابل مواد تعدادي رغم به كه دادم توضيح
و جريمه آن را كرد خواهم نقض بدانم عدالت خالف را آن كه هرجا و داد نخواهم آن به عملي الزام هيچ
نيز خواهم پرداخت. قبول اين نظر براي آقاي خندان كمي دشوار بود اما من كوشيدم داليل خودم را همراه با
مي گويد  صراحت با كه كردم استناد آمريكا پزشكان انجمن اتيكز كد به خاطر همين به دهم. ارايه شواهدي
و با ذكر كند نقض را قانون آن ميتواند خودش هزينه با يافت بيماران منافع خالف را قانوني پزشكي اگر
مثال هايي درستي چنان فتوايي را نشان دادم. مطمئن نيستم آقاي خندان قانع شده باشد. اما ترديد ندارم كه

تخم ترديد در مورد تابو بودن قانون در ذهنش افتاد. 

نشاني انجمن
يكي ديگر از ايرادات اساسنامه پيشنهادي دكتر بني اسدي اين بود كه در آن نشاني انجمن درج شده بود. براي 
و مكاني داشته باشد. اگر مقصود  جا نميتواند و است حقوقي شخصيت يك انجمن دادم توضيح خندان آقاي
و شود تعيين بايد جلسه هر فراخوان در مكان اين كه باشد اعضا گردهمآيي محل و صحن آنجمن مكان از
و نه هنگام تدوين ميشود مشخص مجمع برگزاري هنگام و انجمن تشكيل از بعد تازه و كند تغيير ميتواند
آئين نامه. به عالوه، نشاني مورد نياز نشاني شخصيت حقيقي است كه انجمن بايد هنگام به ثبت رساندن آن
بروند  حقيقي شخصيت آن سراغ داشتند كار انجمن حقوقي شخصيت با هرگاه تا كند معرفي ثتبي مرجع به
مي كنند در نتجيه بايد معرفي حقيقي شخصيت عنوان به را دبيرمسؤل يا مدير انجمنها معموًال كه انجا از و
و دبير آن مشخص نشده نشده تشكيل انجمني هنوز وقتي اما كنند. معرفي نيز را انجمن دبيرخانه يا دبير خانه

كرد؟ ذكر را دبير خانه نشاني آن تصويب حال در اساسنامه در ميشود چطور است

انواع عضويت
موضوع بعدي كه با آقاي خندان بحث كردم موضوع انواع اعضا در اساسنامه هاي ايراني بود. سعي كردم معناي 
مي كنم برايش  فكر كه كنم تشريح او براي را غيروابسته و وابسته انجمنهاي و غيرفعال و فعال اعضاي درست
رويه هاي احراز كه و گفتم پرداختم هم دوبا اين تفاوت و شرايط و شايستگي مفهوم به بعد داشت. تازگي

آن ها چگونه است. هر كدام از

به نظرم ذكر همين نكات هم كافي بود تا آقاي خندان دريابد كه اساسنامه پيشنهادي آقاي دكتر بني اسدي تا چه 
و متعهد شدن به رعايت مفاد آن تا چه انداز ناشي از ناآشنايي با قانون پارلمان  كردن امضا و دارد اشكال حد
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گفتم: از مهندس رزم خواه توقع نداشتم اما از شما توقع داشتم كه با قاطعيت از امضاي چنان  پايان در است.
و هرگز راضي نمي شود دل كسي را است نيكدلي بسيار انسان خندان آقاي ميدانم، البته، سربازبزنيد. سندي
مي زنم او حتي اگر در انجمن دكتر بني اسدي هم شركت حدس من بشكند. است كره كمك تقاضاي او از كه

كند سعي خواهد كرد تا قانون پارلمان را در آنجا نيز ترويج كند.

داستان شكست كادرها!
و سرانجام  كردم فكر كلي برسانم. كارگاه اعضاي اطالع به چطور را ماجرا اين كل كه بود اين بعدي مسأله

به روشي كه به نظرم صحيح تر آمد عمل كردم.

كه  نوشتم  پارلماني  هم انديشي عرف  كارگاه اعضاي از دست آن براي نامه» «آخرين عنوان با ايميلي اول
و كيخسروي آرش سحابي، مهندس اردهالي، سعيد اميري، مجتبي نمييابند: حضور كارگاه در مدتهاست
عبدالحسيني. طي اين نامه به آنان گفتم از آنجا كه به دعوت هاي من براي شركت در كارگاه جواب نداده ايد
و مسؤالن چهاركارگاه ديگر را به آنان معرفي كردم كه  زمان بالفاصله نكنم. دعوت ديگر كه ميخواهم اجازه
مي  توانيد در اين سه كارگاه حضور يابيد. كنيد شركت نميتوانيد يكشنبه كارگاه در اگر كه بود اين معنايش
مي كنند رونوشت كردم: بني اسدي، شركت كارگاه در فعال صورت به كه ديگري افراد به را نامه اين بعد
و من، شش نفر. در اين نامه، كه در واقع اعالن اين بود كه ديگر از خندان، گلسرخي، شهرياري،رزمخواه،
اين افراد به اين دليل كه در كارگاه حضور نمي يابند دعوت نخواهم كرد هيچ صحبتي از طرح دكتر بني اسدي
و در آنجا بود كه توضيح دادم كه چه  كردم ارسال عضو نفر پنج براي نامهاي دقيقه چند فاصله به بعد، نزدم.
آقايان و شد تصويب عمومي اجماعي با بنياسدي دكتر آقاي پيشنهادي اساسنامه دوم بار براي است: داده رخ
و آقاي دكتر را هم به عنوان رئيس انتخاب كردند. بعد ضمن تبريك كردند مضا را آن هم خندان و رزمخواه
و طبق معمول ندارد رابرت دستورنامه آموزههاي با نسبتي هيچ البته انجمن اين كه كردم تصريح آنان به
مي كنم بار ديگر نيز اين بحران به خير گذشت. اما بهتر فكر داد. خواهد ادامه خود كار به يكشنبه نشستهاي
است نامه داستانم را بگذارم: داستان شكست كادرها! متأسفانه يا خوشبختانه در واكنش به «آخرين نامه» حتي

يك نفر هم احساس نگراني وجدان نكرده است. 
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شبنه اول شهريور ۱۳۹۳

تعابير جديد
ديروز در حاليكه خودم را آماده كرده بودم تا تمام اوقات جمعه را به ثبت انبوه رويدادهاي نانوشته ي هفته هاي 
مي خواهد به ديدنم بيايد. بسيار خوشحال شدم. بعد  كه داد خبر تلفني كرامتي مسعود بدهم اختصاص اخير
مي ديديم. طبق معمول با همين لباس هاي معمولي پوشاك شيك را يكديگر كه بود بار اول همسرش فوت از
و ساده اي براي خودش ترتيب داده بود: يك بلوز مشكلي با يك تسبيح مهره چوبي به گردن كه شيخك آن
مي كرد. تا حدود چهار بعد از ظهر يك نفس در مورد وضعيت داعش توجه جلب سينهاش جناق گودي در
و از شير مرغ تا جان آدميزاد گپ زديم. در گاوپروري وضع و داخلي اوضاع حماس، و اسرائيل جنگ و
جريان همين گعده بود كه چند تعبير جالب در توضيح روند توسعه جنبش كادرها به كار بردم كه جا دارد

آن ها را ثبت كنم. 

تقسيم تاريخ معاصر به دو مرحله
و بعد از تأكيد بر اينكه نگرانم اين تحليل را حمل بر گنده گوزي  كادرها جنبش اهميت توضيح جريان در
و بعد از قبل مرحله دو به را منطقه معاصر تاريخ حتي و ايران معاصر تاريخ جنبش اين نظرم به گفتم نكني،

خود تقسيم خواهد كرد.

مرحله زيرخاكي
در بخشي از صحبت هايم در خصوص نگارش تاريخ اين جنبش توضيح دادم اين جنبش در مرحله جنيني 
مي دواند. در تاريخ معاصر ايران فقط من  ريشه و ميزند جوانه دارد خاك زير دانهاي اينكه مثل درست است.
و ميكند رشد كه است من ذهن در اول جوانه، اين حاضر حال در چون، هستم زيرخاكي ماجراي اين شاهد
مي شود. به همين خاطر اطمينان دارم اگر من اين تبديل عمل به واقع عالم در كه است من فعاليتهاي با بعد
و با دقت ثبت نكنم، اين بخش از تاريخ تمدن انساني دست كم با اين جزئيات بيطرفانه طور به را جريان
ثبت نخواهد شد. در ادامه توضيح دادم كه اگر اين ماجرا به صورت يك اثر ادبي بازنويسي شود چه اهميتي
خواهد يافت. موانع دراماتيزه كردن اين ماجرا را برايش شرح دادم كه مهم ترين مانع همان است كه من تصميم 
و منفي  زشت جنبههاي توانست نخواهم صورت آن در كنم. ثبت را قهرمانان واقعي سرنوشت و نام بگيرم
شخصيت آنان را بنويسم. در نتيجه دشوارترين وظيفه من يافتن روش هايي براي دراماتيزه كردن اين روايت
و عمده وقايع آن. البته براي مسعود برخي از تكنيك هايي را كه تا  اصلي بخش مستند وجه حفظ ضمن است

امروز براي اين مقصود كشف كرده ام توضيح دادم.

يك جلسه تاريخي
و چند دقيقه به ساعت شش بود كه آاقاي ميرزائي  شدم آماده همسايگان از پذيرايي براي مسعود رفتن از بعد
مي شستم. با خنده پرسيد: مال را انگورها داشتم من شد. وارد شيريني بشقاب يك با ساختمان فعلي مدير
هستند؟ گفتم: نه، از ميوه فروشي خريدم. بعد برايش توضيح دادم انگور ها روي درخت، به خصوص باغ
و روزي يكي دو خوشه ميمانند، باقي آينده ماههاي تا كردم، بستهبندي را آنها روزنامه كاغذ با آنكه از بعد
كرد: رياست جلسه را بر پيشنهاد من به ميرزائي آقاي نپرس! و نگو كه دارد لطفي خوردن و كندن شاخه از
مهارت من در اين با كه اعضايي اصرار با ميخواست دلم بود. كرده فكر زياد موضوع اين به بگير. عهده
كنم: باز كادرها جنبش جريان روي را جديد عرصه يك و بگيرم عهده بر را جلسه رياست هستند، آشنا زمينه

نشست ها در آپارتمان ها.

مي شد.  اداره خانواده بزرگ رياست تحت البد كه داشتيم بزرگ خانوادههاي ايران در معاصر دوران از قبل تا
كنند باشند سرپناهي سر هم  قادر  اگر جوانان  و  است شده منقرض خانودگي سازمان نوع آن روزها اين
و مستقل در يك ساختمان زندگي كنند كوچك خانواده دهها كه اين اما ميدهند. تشكيل كوچك خانوادههاي
آن ها در ايران توليد نشده است. به همين خاطر حتي وقتي اداره براي الزم نرمافزار كه است جديدي پديده
مي شوند تا مشاعات ملك خودشان را با هم اداره كنند جمع هم كنار نيت حسن با ساختمان يك اعضاي
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و از روي ناچاري  نمييابد ادامه معموًال نشستها اين و ميشوند مشكل دچار نشستها نخستين همان در
مي شود. معلوم نيست اگر خانواده ها درون يك ساختمان نتوانند با هم تفويض فرد يك به ساختمان مديريت
و در سطح شهر با هم زندگي كنند؟ به نظرم بسيار مهم است محله سطح در ميخواهند چطور بيايند كنار
و مسؤالن ساختمان ها مديران به مرور به را جلسات اداره قواعد تا كنيم تالش مدون برنامه يك طبق كه
آموزش بدهيم. در همين زمينه، تجربه فرامز مرادي هم كه كار را در مجتمع مسكوني گلسار در شهر انديشه
و نيز  شهر شوراي كارشناسان با را مسأله اين و تجربه اين ميشود است. پيگيري و اشاره قابل كرده شروع
با بخش هاي ديگر ساختارهاي شهرداري نيز در ميان گذاشت. هرچند اين سازمان بسيار فاسدتر از اين است

كه نزديكش شويم. 

مي رسند جمع مستان
بعد از آقاي ميرزائي مالكان به مرور وارد شدند. دومين نفر آقاي صفايي پور بود كه همسايه ديوار به ديوار من 
و چند بار تالش كرده ام تا او را تشويق كنم تا در يكي از كارگاه ها آموزش دستورنامه رابرت شركت  است
و تمايل دارد است حرفي كم بسيار مرد كه آمد ميرزائي آقاي باجناق بهرامي آقاي بعد است. زده تن اما كند
هرچه زودتر ساختمان نوسازي شود. با آمدن آقاي بهروزي بود كه مطمئن شدم جلسه مسير ديگري را طي

خواهد كرد. 

خالق ترين همسايگان ما بود كه چند سال پيش خانه اش را  و جديترين باهوشترين، از يك بهروزي آقاي
و چون در حال حاضر در ميكند زندگي ساختمان همين در هنوز خواهرش اما رفت. ما پيش از و فروخت
لندن است برادرش را به نمايندگي از خودش به مجمع فرستاده است. از آقاي بهروزي خاطرات زيادي دارم.
مي دهد: چند سال پيش كه بحث احتمال وقع زلزله اي  نشان خوبي به را او ويژه شخصيت آنها از يكي اما
سهمگين در تهران باال گرفه بود دو نفري كنار ديوار ساختمان در پياده روي خيابان ايستاده بوديم كه ناگهان
و زلزله خفيفي واقعًا رخ داده بود.  است بوده درست احساسمان كه فهميديم بعدها آمد. زلزله كرديم احساس
و براي حفظ جان بگيرد فاصله قديمي ساختمان از آنكه جاي به بهروزي آقاي كه بود اين حيرتانگيز نكته
و كردم تعجب خيلي گريخت. ساختمان داخل به حيرتانگيري سرعت با بدود، خيابان وسط به خودش
يك روز تعجب خودم را با وي در ميان گذاشتم. توضيح او برايم جالب بود: رفتم تا بچه ام را نجات بدهم.
مي كردم. اما در آن لحظه  چه بودند ساختمان در زنم و دختر اگر نميدانم و بودم تنها لحظه آن در خودم من
و چون هيچ خبري نشد هيچ كنم تنظيم بعدي وضعيت با را خودم واكنش تا ايستادم آماده خودم سرجاي
و غيرارادي با چنان سرعتي براي نجات غريزي كامًال صورتي به بهروزي آقاي اينكه از اما نخوردم. هم تكاني
فرزند نوزادش تا طبقه سوم ساختمان باال دويده بود، سبب شد نسبت به او احساس خوشايندي داشته باشم.
مي گذاشت در آستانه در  نمايش به را شكمش بزرگي كه رنگي سبز بلوز با آنكه محض به خاطر همين به

ظاهر شد او را در آغوش گرفتم و با گرمي احوالپرسي كرديم و او را به طرف ميز پذيرايي هدايت كردم.

و جنوبي ساختمان  غربي ديوارهاي كنار مبلهاي جلو كوتاهي پايه ميز روي را پذيرائي تنقالت عمدًا من
و وقتي مجمع شروع شد از خوردن دست بردارند. بعد از اينكه كنند پذيرايي خودشان از مهمانان تا چيدهام
و منشي رئيس تعيين بدون و جلسه رسميت اعالن بدون بهروزي، آقاي نشستند، مبلها دور مالكان اكثريت
يك به و بدون كسب صحن يا كسب نوبت، بحث را با ذكر اينكه اگر به جاي ساختن ساختمان آن را جلسه
و بسيار زحمتتر كم بسيار بفروشيد، كند تبديل تجاري به را واحدها كل كاربري بخواهد كه خريداري
بي قاعده را شليك كرد. آقاي ميرزاتي در ادامه مذاكره مارتن تير كه بود نظر اظهار همين شد. خواهد پرسودتر
نحوه نوسازي ساختمان اقدام كنيم بايد از ناشي متفاوت درآمدهاي ارزيابي به نسبت آنكه از قبل ما گفت:
بدانيم كه طبق قوانين شهرداري در اين ناحيه از شهر به اين ساختمان چند طبقه مجوز ساخت خواهند داد.
مي شود يك برآورد دقيق تر در آورد. اما آقاي بهروزي در ادامه  كه است قطعي ساخت مجوز يك اساس بر
مي تواند با البي كردن با مقامات شهرداري ميكند كار محل همين در كه حرفهاي بفروش بساز يك گفت:
اصًال نبايد روي مجوز قانوني شهرداري تكيه شما اين بر بنا كند. دستكاري زيادي بسيار حد تا را زيربنا ميزان

حرفه  اي باشيد كه بتواند از شهرداري بيشترين امكانات را بخرد. خريدار يك دنبال بايد بلكه كنيد
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دغدغه هاي فراموشي
دغدغه هاي جالب من اين است كه طي چند ده سال آينده كه مردم ما با روش استاندارد اداره مجامع  از يكي
و يكم، ما با چه روش هاي  بيست قرن دوم دهه تا كه نياورد خاطر به كس هيچ ميشوند، آشنا تصميمگيري
تصوير نمي تواند  امروز  نسل  اينكه  مثل  مي  كرديم.  اداره را خود جلسات زجرآوري و ناكارآمد و ابتدائي
مي خواهد هرگاه فرصتي دست دلم خاطر همين به باشد. داشته خود ذهن در عمومي حمام و خزانه از زندهاي

دهد تصوير بخشي از اندام اين حيوان را كه به فسيل تبديل مي شود ترسيم كنم.

نشدند. كسي  انتخاب  منشي  و  رئيس نشد. اعالم آن نصاب حصول و جلسه رسميت ديروز، نشست در
خاطراتْش لحنش را نقل ادامه در هم بهروزي آقاي نگرفت. نوبت يا صحن كسي از كسي نداد. گزارشي
مي فهميدند كه از اين جا به بعد جلسه رسمي شده است (استبداد بايد يا فهميدند همه كه داد تغيير طوري
معموًال كسي كه ميكروفن را و نتيجه، در شود. محدود و مشخص نطق زمان كه نيست رسم بهتر؟). اين از
مي زند تا فرد ديگري به روش هاي گوناگون ميكروفن حرف باشد داشته نفس كه جايي تا ميگيرد دست به
و از اين قبيل. وقتي هم كه كردن بلند دست با او، سخن قهري قطع با خواهش، با بياورد: در او دست از را
مي كشد هيچ الزامي ندارد كه در مورد موضوعي بيرون قبلي نقر دست از را ميكروفن ترتيبي به بعدي نفر
و هيچ قاعده اي مشخص كس هيچ كه ساده دليل اين به ميزد. حرف آن مورد در اول سخنران كه كند صحبت
نكرده است كه نفر اول در مورد چه موضوعي صحبت كند. نفر اول موضوع صحبت را خودش تعيين كرده
- تصاحب كرده است حق  را صحن واقع در يا - را ميكروفن قهري صورت به كه نيز دوم نفر پس بود.
دندان و چنگ با نيز بعدي نفرات و بعدي نفر ترتيب، اين به كند. تعيين خودش را خودش نطق موضوع دارد
معموًال در اين جدال وحشيانه كسي كه قدرت ميگويند. ميخواهد دلشان كه هرچه و ميكنند ميكروفنگيري
باشد، ممكن است بتواند اكثريت داشته - بيشتري حقانيت بسا چه - يا بيشتر پرروئي يا بيشتر مجابكنندگي
را مجاب كند كه به نظر او كه ممكن است در جريان مذاكره تعديل شود رأي بدهند. بديهي است كه مخالفان
و پيشنهادهاي آنان طرح  نظرات منصفانه مسابقهي يك در و نيافتهاند را خودشان نطرات منصفانه طرح فرصت
معموًال نظر اكثريت را نمي توانند بپذيرند. در نتيجه يا در و ميكنند بيعدالتي احساس است نشده بررسي و
و استبداد حال هر در و نميدانند متعهد را خود جمع تصميم به نسبت يا نميكنند، شركت آتي نشستهاي

هرج و مرج و كينه و دلخوري در ميان همسايگان يك ساختمان ادامه مي يابد و تعميق مي شود.

مي شدند  وارد كه جديدي مهمانان از و بودم ساكت من داشت ادامه مذاكره طور اين كه مدتي تمام در
و نخواهد آمد. يكي دو نفر ديگر كرد كشي اثاث گريان چشم با خرساني آقاي ميدانستم ميكردم. پذيرائي
و غيبت همين افراد كافي است كه تصميم هاي جمع را با بن بست مواجه سازد. با اين همه، آمد نخواهند هم
و بيش آشنا بودند پيشنهاد كم من تخصص با كه صفائيپور آقاي نه و ميرزائي آقاي نه جلسه، ادامه براي
و انتخاب من به عنوان رئيس را مطرح نكردند. وقتي ساعت به حدود يك ربع به هفت جلسه شدن رسمي
و فكر كردم ديگر كسي به جمع ما افزوده نخواهد شد از تمام حاظران تقاضا كردم كه بعد از پذيرائي از رسيد
و پشت ميز كنفرانس بنشينند تا جلسه به صورت رسمي دعوت به دستور شود. افراد بلند برخيزند خودشان
و آقاي ميرزائي پيشنهاد كردند صفائيپور آقاي كه بود اينجا در و شوند. مستقر كنفرانس ميز پشت تا شدند
و رياست را بر عهده بگيرم. من پشت ميز تحرير چسبيده به ميز كنفرانس رفتم بروم رياست سكوي به كه
مي شود. همه جا خوردند. بعد خودم بحث را با دستور به دعوت جلسه زدم: تقهاي و برداشتم را چكش و
گفتم: موضوع اين كتاب ۸۰۰ صفحه اي روش هاي و كردم شروع رابرت دستورنامه انگليسي كتاب دادن نشان
يك و هركس كه عالقمند باشد كردهام ترجمه را كتاب اين من است. تصميمگيري جلسات اداره استاندارد
و همين است مردم به قواعد همين آموزش كه سالهاست هم من كار داد. خواهم او به را آن فايل از نسخه
گفتم: اگر مكث كمي از بعد ميشود. برگزار قواعد اين آموزش براي كارگاه پنج هفته هر محل همين در حاال
و من كنيم تصويب خود آئيننامه عنوان به را كتاب اين بايد شود اداره قواعد اين طبق شما جلسه بخواهيد

هم به عنوان رئيس جلسه شرافتمندان قول مي دهم كه طبق همين قواعد جلسه را اداره كنم.

نخستين قاعده به قاعده ممنوعيت هر نوع مذاكره در مجمع بدون طرح  عنوان به كه بود مرحله اين از بعد
و آقاي كند مطرح را پيشنهاد نخستين نفر يك كه كردم تقاضا پايان در و كردم اشاره پيشنهادمشخص يك
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و هر وقت صحبتش  برخيزد كردم تقاضا او از كنم. مطرح را پيشنهادش تا كرد بلند دست كه بود ميرازئي
و نخستين پيشنهاد پارلماني را مطرح كرد: نسبت به برآورد فروش كرد را كار همين هم او بنشيند. شد تمام
و در مرحله بعد قرائت آن از آن از حمايت ضرورت كه بود پيشنهاد اين طرح از بعد شود. اقدام ساختمان
ترتيب، ادراه جلسه در مسير معقول اين به و كردم. قرائت را آن متفاوت لحن با و كردم مطرح را رئيس سوي
و حدود نيم ساعت بعد با تصويب شد اداره ممكن شكل عاليترين به - ميگويم اطميان با - و افتاد خود

تمام پيشنهادي مورد نياز به كار خودش خاتمه داد. واقعًا يك موتاسيون رخ داده بود.

كالبد شكافي موتاسيون
مي دانستند من  فقط كه صنايع وزارت كارشناس صفائيپور آقاي و ساختمان فعلي مدير ميرزائي آقاي جز به
مشغول آموزش قواعد اداره جلسات هستم اما با خود اين قواعد آشنايي نداشتند، بقيه اعضا در اين مورد هم
مي تواند يك  خوبي به باشد آشنا قواعد اين با جلسه رئيس اگر فقط كه داد نشان تجربه اما نميدانستند. چيزي

جلسه را در چارچوب قواعد قانون پارلمان اداره كند و نيازي به آموزش قبلي نيست.

مي توانند ياد بگيرند كه يك  جلسه در حاضر اعضاي تمام مرور به يابد، ادامه جلسات اين اگر اينكه مهمتر
جلسه را چگونه اداره كنند و باز هم براي كسب اين مهارت به هيچ آموزش ويژه اي نياز نخواهد بود.

مختلف  به وضعيت هاي  پاسخگويي خالق  براي  بسا  و چه  قاعده يك درستي استدالل براي همه، اين با
- با داليل درستي نيز قواعد اين فلسفه يا منطق با قواعد، خود بر عالوه است بهتر جلسه رئيس يك پارلماني
مي كند. پيدا ضرورت مستحدثه مسائل به پاسخ ارايه براي مرجعي نيز و باشد آشنا - قواعد اين بودن عادالنه و

ساختارهايي كه تحت عنوان ساخت پروفشن پارلماني در پي آن ايجاد آن ها هستيم.

پي آمده هاي اين نشست
كامًال متفاوت بود. هرچند همه اذعان جلسه در حاضر مختلف افراد روي قواعد اين تأثير اينكه جالب نكته
مي كند بيش از همه تحت كار ساپكو شركت در كه بهروزي آقاي اما شد، اداره خوب خيلي جلسه كه كردن
و پنجه دست مشكالتي چه با ساپكو در خود جلسات برگزاري در ما كه گفت من به و گرفت قرار تأثير
و با اطميان خاطر به من گفت كه با مسؤالن ساپكو صحبت خواهد كرد تا از خوشحال با بعد ميكنيم. نرم
و نيز متن جزوه معرفي اصلي كتاب متن من كنند. دعوت ساپكو كارشناسان به قواعد اين آموزش براي من
و گفتم كه براي همكاري آماده هستم. كردم ارسال او براي را بررهاي شطرنجبازي لينك و مفهومي دستگها
مي زنم او به يكي از كادرهاي جدي جنبش بدل حدس دارم بهروزي آقاي شخصيت جنس از كه شناختي با
و ساير بنگاه هاي صنعتي تحت آموزش اين قواعد ايرانخودو شركتهاي ساير ساپكو، ترتيب، اين به و شود.
و ساير انجمن ها محالت انجمنهايي تشكيل به نسبت ميشود بهروزي آقاي كمك با گرفت. خواهند قرار
و جديت اين شخص حرف بزنم كم است. اما گمان نمي كنم بقيه ۹ نفر توانمندي از هرچه كرد. اقدام نيز
و كار شخصيت، بين ميتواند كه ميدهد نشان تجربه اين كنند. ايفا نقشي زمينه اين در بتوانند يا بخواهند

تخصص و ميزان عالقه آنان به دستورنامه رابرت روابطي را شناسايي كرد.

دومين نفري كه ممكن است در اين زمينه كمك كند آقاي صفائي پور است. هرچند در جريان برگزاري اين 
و بر خالف آقاي  خاطر همين به بسا چه و است قويتر او مديريتي چسبندگي جنبه شدم متوجه نشست
يك - دست كم با همين نميكنم فكر ببرد. پيش جدي تالشهاي صرف با را خودش خط نخواهد بهروزي
جلسه، در درون ساير اعضا نسبت به ترويج اين قواعد احساس تعهدي شكل گرفته باشد. هرچند نخ رابطه

با هيچ يك از آنان نبايد قطع شود و چه بسا با هم بتوانيم در آينده نخستين انجمن محله را تشكيل دهيم. 

معرفي اين تجربه به اعضاي كادر كارشناسان
كامًال احساس نكرده است. اما  را ساختمانها مالكان به قواعد اين آموزش ضرورت عبدالحسيني آقاي هنوز
افرادي مثل اعرابي، اگر ساكن آپارتمان باشند، يا حتي دكتر الهيان بعد از گذشت مدتي كه از سكونتش در
ساختمان جديد بگذرد، ضرورت آموزش اين قواعد به مجامع ساختمان ها را بهتر درخواهند يافت. در هر 
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حال، اين يك عرصه جديد اما ضروري براي ترويج اين قواعد است. 

دبيري ميرزائي
ساعاتي بعد از ختم جلسه آقاي ميرزائي صورتجلسه را براي نظر دهي نزد من آورد. پيشنهادهاي مصوب را 
مي خواست. من نظرم را  نظر من از بود. كرده بازنويسي خودش روش به و بود كرده درك خودش كه آنطور
برايش در يك جمله توضحي دادم: متن پيشنهادها درست همانطور كه به تصويب رسيده بايد ثبت شود. اما
مي كرد من را قانع كند كه مفاد آنچه كه نوشته با آنچه كه به تصويب  سعي و نبود بردارد دست ميرزائي آقاي
و گزارش ثبت عينًا بايد مصوب پيشنهادهاي متن نيست. كافي كه بود اين من تأكيد است. يكي است رسيده
شود. قبول نمي كرد. گفتم: هرطور دوست داري تنظيم كن. مجمع بايد آن را تصويب كند. ظاهرًا آورده بود كه
اگر مورد تأييد است امضاء كند تا به دست ديگران برساند. برايش توضيح دادم كه صورتجلسه بايد با اكثريت 

آرا در اول نشست بعدي به تصويب برسد. بعد از كلي قال و قيل او را از سر خودم وا كردم. 

ساعت شش بعد از ظهر جمعه آينده دومين جلسه مجمع ساختمان در منزل من برگزار خواهد شد. دست كم 
نه شمع ديگر روشن شده است كه بذر اين جريان را در تاريكي ها خواهند افشاند!

واكنش به آخرين نامه
بعد از ختم نشست يكشنبه گذشته كه طي آن اساسنامه پيشنهادي دكتر بني اسدي با اجماعي عمومي تصويب 
و دكتر را به عنوان رئيس نخستين انجمن نظم انتخاب  امضا را آن بنياسدي دكتر و رزمخواه و خندان و شد
كل كل كردم تا اين لقمه ناجور را كه در گلويم گيركرده بود ببلعم. نه از رفتار دكتر خودم با كلي كردند،
و نه فهميدم كه آقاي رزم خواه چرا آن اساسنامه ميفهمم را خندان آقاي رفتار نه سردرميآورم، بنياسدي
و رودربايستي بنياسدي دكتر حيرتانگيز سماجت شد: روشن چيز يك همه اين با كرد. امضا را اشكال سراپا
و رزم خواه در اين قضيه خيلي نقش داشت. رزم خواه حتي خيلي تالش كرد تا امضاي آن خندان احترامآميز
و به نحوي از امضاي آن تن بزند. اما وقتي آقاي خندان آن را امضا كرد او هم كند موكول بعدي نشست به را
تسليم شد. در هر حال، بعد از ختم آن جلسه بود كه كلي فكر كردم: اخبار اين نشست را چگونه به اطالع
و بعد هم رئيس  انجمن تشكيل براي وي مجدد اصرار و بنياسدي دكتر رفتار نظرم به برسانم. اعضا ساير
و دلم نمي خواست خبر آن در ميان تمام اعضاي گروه ميزد لطمه بازرگان مهندس داماد اعتبار به او، شدن
مي كردم اصرار زياد براي دعوت از افرادي مثل دكتر اميري احساس پيش مدتها از عالوه، به شود. پخش
و سعيد اردهالي براي شركت در كارگاه خيلي جالب نيست. به همين خاطر اين ايده به ذهنم رسيد كه به
و به آنان اطالع دهم كه ديگر بنويسم نامهاي كنند شركت يكشنبهها اجالس در ندارند قصد ظاهرًا كه افرادي
و در عين حال اگر قادر نيستند در كارگاه هاي روز يكشنبه شركت كرد نخواهم اصراري آنان از دعوت در
حال، بعد هر به يابند. حضور ميشود برگزار هفته ديگر روز چهار در كه ديگري كارگاههاي در ميتوانند كنند
و رونوشت آن را براي كردم ارسال اعضا از گروه اين براي نامه آخرين عنوان با نامهاي تأمل و تفكر كلي از

اعضايي كه مايل به حضور هستند رونوشت زدم. متن آن نامه تاريخي:

آخرين نامه

آقايان
اردهالي سعيد
اميري مجتبي
سحابي حامد

عبدالحسيني علي اكبر
كيخسروي آرش

محمدي سپهر
سالم

مي خواهم از ارسال  اجازه نميدهيد پاسخ يكشنبه كارگاههاي در شركت براي من دعوتهاي به كه آنجا از
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مي توانيد  نبودهايد كارگاه اين در حضور به قادر زمان و تاريخ دليل به اگر كنم. خودداري نامه دعوت مجدد
با هماهنگي قبلي در يكي از كارگاه هاي زير كه در دفتر كادرها داير شده است شركت فرماييد:

۱۹ با مسؤليت آقاي عبدالحسيني  تا ۱۷ (فعًال يك هفته درميان)  از ساعت دوشنبهها يك.
۲۱با مسؤليت آقاي امير رئيسيان ۱۹تا دو. سه شنبه ها هر هفته از ساعت

۲۰با مسؤليت آقاي عيسي خندان تا ۱۸ سه. چهارشنبه ها هر هفته از ساعت
۱۴ با مسؤليت خانم نسرين ستوده تا ۱۲ چهار. پنجشنبه ها هر هفته از ساعت

بديهي است كارگاه هاي يكشنبه نيز با حضور اعضاي قديمي عالقمند طبق معمول به فعاليت خود كه ختم 
و كارورزاني را كه مرحله مقدماتي  داد خواهد ادامه است جديد انجمنهاي ايجاد و آئيننامه تدوين دورههاي

را طي كرده  باشند خواهد پذيرفت.

با احترام
مسؤل دفتر كادرها. حسيني

رونوشت به اعضاي فعلي
آقايان

بني اسدي محمد حسين
خندان عيسي

رزم خواه محسن
شهرياري بهرام

گلسرخي علي اصغر

واكنش ها به اين نامه
و حامد سحابي. پرداختن به واكنش  كيخسروي آرش آقايان دادهاند: نشان واكنش نفر دو كنون تا نامه اين به
كيخسروي به معناي پرداختن به كارگاه پنجشنبه گذشته است. به اين سيب گاز خواهم زد. اما واكنش آقاي

ميكند:  كفايت ماجرا درك براي نامه دو اين نقل دادم. جواب آن به هم من كه بود نامه يك ارسال سحابي

نامه حامد سحابي

جناب داوود حسينی عزيز
و شرمنده ام. من سعی می کردم که هر بار که نميتوانستم  طلبم می پوزش ام شده ناراحتی موجب که اين از
بود. به هر حال قبلی اطالع بدون دوبار يكی هم شد زياد غيبت تعداد هم حال هر به ولی دهم اطالع بيايم

شما ببخشيد به خاطر گرفتاری های زياد بوده است.

البته عامل ديگری هم موجب می شد که نتوانم برای شرکت در جلسات برنامه ريزی درستی داشته باشم. 
اين عامل نبودن يک برنامه آموزشی مشخص برای جلسات بود. اگر می شد مشخص نمود که هر جلسه قرار 
و نهايتًا بعد از چند جلسه می توان اطمينان حاصل کرد که يک دوره مقدماتی  بياموزيم را چيزی چه است

دستورنامه رابرت را به اتمام رسانده ايم بهتر می شد برنامه ريزی و مشارکت نمود.

و پنجشنبه  ها چهارشنبه برنامه من باشد. پذير امکان موضوع اين ايد کرده اعالم که جلساتی در اميدوارم من
و يا بفرماييد چگونه بدهيد را آن در من حضور ترتيب اگر ميشوم ممنون میدهم. ترجيح ترتيب به را ها

خود اقدام نمايم
بسيار سپاسگزارم
حامد سحابی
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پاسخ من به نامه سحابي

جناب آقاي سحابي عزيز 
اگر مي دانستم نامه ام سبب چين برداشتي مي شود دستم را زير ساطور مي گذاشتم.

چه افتخاري براي من باالتر از اينكه در خدمت شما و ساير دوستان هم انديشي باشم؟ 

و شفاهي هم با بعضي دوستان در ميان گذاشتم كه اگر در جلسه يكشنبه ها قادر به شركت  بود اين من بحث
و معرفي رأي اخذ از بعد يكشنبهها جلسه تعطيل به نسبت حتي و كنند شركت ديگر كارگاههاي در نيستند
كارگاه يكشنبه ها تعطيل با دوستان از برخي كنون تا البته كنيم. اقدام ديگر كارگاههاي به عالقمند اعضاي

مخالفت كرده اند.

و با اصرار آقاي دكتر بني اسدي همان اساسنامه با اجماع  ديگر بار گذشته، يكشنبه جلسه در اينها، بر عالوه
دكتر و  كردند امضا را اساسنامه همان بنياسدي دكتر و رزمخواه و خندان آقاي و شد تصويب عمومي

بني اسدي را هم به عنوان رئيس انتخاب كردند تا انجمن نظم را راه اندازي كنند.

مي رسم  نتيجه اين به و نداشته تأثيري كمترين من دوساله به نزديك تالشهاي اينكه يعني كار اين من نظر از
و رفتار بيانديشند انتزاعي قواعد چارچوب در نيستند قادر خاورميانه مردم معتقدند كه است كساني با حق كه

كنند.

رفتارهاي اينچنيني كه شما چند مورد آن را شاهد بوده آيد مانع از آن شده است كه كارگاه يكشنبه ها طبق 
مي كنم جلو برود. ضمن آنكه اين كار در كشوري مثل كشور ما يك راه نرفته است  طراحي من كه برنامهاي

و ما تا حدود زيادي ناجاريم از طريق آزمون و خطا راه خود را تصحيح كنيم.

كردهام:  پيشبنيي را مرحله پنج آموزشي دوره اين تكميل براي من حاضر حال در
يك . معرفي دستورنامه رابرت

دو. مرحله مقدماتي : آشنايي با قواعد اوليه
سه. مرحله ابتدايي: يك دوره ختم آئين نامه و تشكيل يك  انجمن طبق آموزه هاي دستورنامه رابرت

آن  اعضاي جديد  به  رابرت  آموزش دستورنامه  رياست كميته  و  انجمن يك رياست متوسطه: مرحله سه.
انجمن و همزمان شركت در كارگاه هاي متن خواني

چهار: مرحله عالي: آشنائي با فلسفه قانون پارلمان و كسب درجه اجتهاد يا همان پروفشنال

و نيز تشكيل هيأت  پروفشن اين اتيكز كد و مقررات و ضوابط تدوين و پارلماني مجتهدان شوراي تشكيل
مرجعيت پارلماني آخرين مرحله براي ايجاد پروفشن پارلماني خواهد بود.

البته به موازات ايجاد پروفشن پارلماني، برنامه هاي ملي براي بازآفريني پروفشن ها از ساير شبه پروفشن ها نيز 
و تربيت كادر براي باز آفريني پروفشن وكالت هستيم  آموزش مشغول حاضر حال در و آمد درخواهد اجرا به

و پروفشن روزنامه نگاري هم در دستور است.

مي كنند در اين پروفشن به مرجعيت  شركت اوليه مراحل در كه كساني تمام نميرود انتظار كه است بديهي
برسند و بسياري از عالقمندان همان مراحله اوليه را براي حل مشكالت خود كافي مي يابند.

و من نامه ي  است من افتخار اسباب امر اين فرماييد، شركت يكشنبه نشستهاي در كه مايليد اگر حال هر در
قبلي را كه براي اعضاي باقي مانده اين گروه ارسال كرده ام تقديم شما هم خواهم كرد .در عين حال اگر

حضور شما در كارگاه هاي ديگر آسان تر است مي توانيد در هر كدام كه مايل بوديد شركت فرماييد. 
قربان شما. داود
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هم انديشي ارسال كرده  كادر فعلي - اصطالح به - اعضاي براي كه را نامهاي كه بود نامه اين ارسال از بعد
و دلخوري خود را اعالن كرده بودم براي آقاي سحابي نيز داده را نظم انجمن تشكيل گزارش آن طي و بودم
و بايد قبل از چهارشنبه تعيين تكليف كنم كه آيا در آن است نداده من به پاسخي هيچ هنوز البته، فرستادم.
جلسه شركت خواهد كرد يا در كارگاه يكشنبه ها. اما يكي از كساني كه با صداي بلند به اين «آخرين نامه»
عمًال وارد توصيف كارگاه روز پنجشنبه  او اعتراض توصيف با كه بود كيخسروي آرش آقاي كرد اعتراض

كادر وكيالن مي شوم.

عاشقان را نران از خود
و ربع مشغول تدارك پذيرائي از وكيالن بودم كه صداي زنگ در ساختمان بلند شد.  يازده ساعت پنجشنبه روز
عرق. احوال پرسي از خيس پيشاني و زده بيرون شكم شلوار، و كت با معمول طبق بود. كيخسروي آرش آقاي
مي بايست تكرار كند انتخاب كرده بود: عاشقان را نران از كه را شعاري دفتر به ورود از قبل انگار اما كرديم.
و به من گفت: هرچقدر هم كه عاشق را بزني كرد تكرار را جمله اين بار چند خود. از نران را عاشقان خود.
از اين درگاه نمي رود. ما عاشقيم، عاشقان را اين قدر نزن! حدس زدم از دو موضوع بايد دلخور باشد: ارسال
و خانم ستوده را به عنوان مسؤل كارگاه پنجشنبه ها معرفي كردن. هر دوي اين اقدام ها  او براي نامه» «آخرين
و نشان كند انتقاد من رفتار اين از پارلمان قانون به استناد با كوشيد كيخسروي اما است. شده انجام آگاهنه
مي كنم. آيا واقعًا طبق دلخواه خودم عمل كرده بودم؟ بله. اما براي اين عمل خودم دلخواه طبق هم من كه دهد
و از همين جا بود كه بحث ما تا حدود ساعت بدهم. توضيح برايش كردم سعي كه داشتم داليلي تصميمها

دوازده و آمدن بقيه بچه ها طول كشيد.

انتخاب گروه برگزار كننده 
پروفشن  به  سازماندهي  و حتي  كارگاهها به سازماندهي قلمرو در بدهم نشان كه بود اين من سعي تمام
مي كنيم. طي خطا آزمون طريق از اصطالح به يا و كورمال كورمال را نرفته راه يك داريم ما ايران در پارلماني
و آن نداد جواب تصميم آن كه ميشوم متوجه عمل در و ميگيرم تصميمهايي من گاهي خاطر، همين به
و نكردهاند تأسيس دائمي سازمان يك هنوز كارگاهها از كدام هيچ اعضاي كه آنجا از اما ميكنم. تصحيح را
و يا ميزبان قرار مربي عنوان به من اختيارات حيطه در نيز تصميمها اين از بسياري و ندارند مصوب آئيننامه
و به اصطالح به معناي نقض قواعد دستورنامه باشد داشته مشكلي نبايد حقوقي نظر از تغييرات اين ميگيرد،
و نوعي استبداد رأي باشد. يك نمونه از اين تصميم ها، تعيين «گروه برگزاركننده» كارگاه بود با اين اميد رابرت
و من ستوده خانم و شما دادم پيشنهاد خاطر همين به كند. كمك من به كارگاه اداره در گروه اين اعضاي كه
و در حاليكه خانم نشست يك برگزاري براي اقدام نخستين در اما باشيم. وكيالن كارگاه كننده برگزار گروه
مي گويند همين است! كه ستوده زمان نشست را اعالم كرد شما در جواب من نوشتيد: يك كالغ چهل كالغ

در اينجا آقاي كيخسروي كوشيد ماجرا را توضيح بدهد اما مسأله من توضيح اين نكته بود كه اتفاقًا وقتي شما 
و جلسات گروه  فراخوان تشكيل ضوابط هنوز كه آنجا از گفتم: ستوده خانم به من داديد جواب چنين اين
برگزار كننده مشخص نشده است، شايد آقاي كيخسروي به اين مسأله اعتراض داشته باشد كه چه كسي به
شما حق داده جلسه را فراخوان بدهيد. به همين خاطر از خانم ستوده تقاضا كردم كه قبل از فعاليت رسمي 
و قرار  دهيم تشكيل كننده برگزار گروه بر ناظر اوليه قواعد تعيين براي مشتركي نشست كننده برگزار گروه
بود كه بعد از يكي از اجالس كادر وكيالن اين نشست برگزار شود كه خانم ستوده گفت بيافتد به جلسه بعد.

با اين حال، اعتراض آقاي كيخسروي به قوت خودش باقي بود: باشد. اما چرا من را از گروه برگزاركننده 
مي كنيد؟ در پاسخ گفتم: حتي اگر يك كارگاه  ذكر را ستوده خانم نام فقط و كردهايد حذف وكيالن كارگاه
يك گروه داشته باشد، اما مسؤل كارگاه بايد يك نفر باشد. نمي شود كه سه نفر را به عنوان مسؤل آن گروه
و البته جواب من  نه؟ من چرا و ستوده؟ خانم چرا كه باشد اين ميتوانست بعدي سؤال خوب. كرد. مشخص
هم آماده بود: از نظر من برگزاركننده واقعي خانم ستوده بود. پيش از گفتگو با ايشان شما نزديك به دو سال
و من به تك تك  كرديد معرفي كه را افرادي و نشديد موفق و دهيد تشكيل را وكيالن گروه تا كرديد تالش
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مي كنند. اما كمتر از يك ماه بعد از زماني كه اين  مقاومت دارند هم هنوز كردم، معرفي را پارلمان قانون آنان
عمًال تشكيل شد. البته، من اين پاسخ را آماده دارم اما وكيالن كارگاه كردم معرفي ستوده خانم براي را قواعد

الزم نديدم با بيان آن عاشق را از خود برانم.

موضوع بعدي مورد اعتراض، «آخرين نامه» بود: آقاي كيخسروي همچنان اصرار دارد كه نام من را از فهرست 
آن  نه.  كرد:  با شدت مخالفت  مي شود.  تعطيل دارد كارگاه كل گفتم: نكن. حذف يكشنبهها كادر اعضاي
كارگاه را هرگز تعطيل نكن. اين كارگاه يك كارگاه تاريخي است كه بايد به حيات خود ادامه دهد. من هم با
او موافقم. اما من دليل قاطعي براي خط زدن نام او داشتم: آقاي كيخسروي، تا كنون چند بار با صراحت به 
و عذرخواهي چاره اي  تسليم جز نكردهايد؟ شركت اما ميكنيد شركت يكشنبه روز كارگاه در كه گفتهايد من
مي كرد كه نامش را خط نزنم و او هم عالقه دارد كه در آن كارگاه هم شركت كند. نداشت اما باز هم اصرار

در جريان همين بحث ها بود كه من مجلدات صحافي شده ي خاطراتم را به او نشان دادم تا به او بگويم كه در 
مي كنم. كيخسروي  تحليل دقت با را ديگران و خودم رفتارهاي تمام كه است خاطرات همين نوشتن جريان
و بر حسب تصادف ورق زد. اتفاقًا به مطالبي برخورد كه راجع به برداشت را خاطرات مجلدات از يكي
مي شود. تصميم گرفتم از تهيه دارد اسنادي چنين كه شد خوشحال خيلي بودم. نوشته او هنگام به نا انشعاب
و اخالقي انتشار اين مطالب حقوقي مسائل بايد كه گفتم و كنم ارسال هم او براي را مطالب برخي پس اين
آن ها تصميم بگيريم. آقاي انتشار به نسبت بعد و شود بررسي وكيل دوستان از گروهي توسط نشر از قبل
كيخسروي آنقدر از اين كار من به شوق آمد كه وقتي جلسه دعوت به دستور شد، در همان اول جلسه بلند
و هرچه ما  مينويسد را حركت اين تاريخ تمام دارد حسيني آقاي بچهها، كه: كرد اعالم را خبر اين و شد

مي گوييم و انجام مي دهيم در تاريخ ثبت مي شود. پس خيلي دقت كنيد كه چه مي گوييد و چه مي كنيد!

مسير جديد در ادامه كارگاه
وقتي آقاي كيخسروي اين مطلب را مطرح كرد احساس كردم اگر با آن برخورد نشود بحث در اين جهت 
و از اين قبيل. البته،  بخوانيم تا بده هم ما به نداري؟ يا داري حق مينويسي؟ كه چيست اينها كه افتاد خواهد
مي كنم براي گرفتن نظر افراد بايد فكر بلكه عمومي، جلسه يك در نه اما ميكنم استقبال بحثها اين تمام از
با آنان به صورت فردي صحبت كنم تا نظرشان تحت تأثير نظر ديگران قرار نگيرد. به همين خاطر بخشي
از ذهنم براي جلوگيري از راه افتادن اين مباحث كه به نحو مبهمي درك شده بود فوري اين مسأله را مطرح 
و بعد  كرد موافقت جمع كنيم. تحليل را كيخسروي آقاي پارلماني پراكتيس باشد، موافق مجمع اگر كه كرد
و بسيار جذاب افتاد. البته، تعداد معدود اعضاي حاضر نيز در اخذ اين جديد مسيري به مجمع كه بود آن از

تصميم، كه در واقع به نوعي تكرار درس ها بود اثر كمي نداشت.

نقد پراكتيس پارلماني
«نقد  همين  باشند  آشنا شده  پارلمان  قانون  مقدماتي  و  مبرم قواعد با كه كارگاههايي در تمرينها از يكي
مي دانند كه منظورم از پراكتيس چيست؟ در نتيجه اين بخش از رفتار معموًال بچه است. پارلماني» پراكتيس
مورد نظر يك عضو را مورد بررسي قرار مي دهند كه در چارچوب تعريف پراكتيس پارلماني قرار مي گيرد.

در نقد پراكتيس پارلماني آقاي كيخسروي اين سؤال اصلي مطرح بود كه وي پراكتيس خود را بايد با چه 
مي كرد؟ يا به بيان ديگر، نام پراكتيس پارلماني او چه بود؟ بعد از كمي گيج خوردن حواب روشن  بيان مفهومي
نكتهاي را توضيح بدهد). سؤال بعدي اين بود كه آيا طرح اين تقاضاي يك اينكه (براي ساير تقاضاي شد:
و آيا در آن وضعيت پارلماني قابل طرح بود يا نه؟ نه. عادي؟ تقاضاي يك يا است فوريتي تقاضاي يك ساير
مي كرد؟ استفاده پارلماني مفهوم كدام از بايد كند مطرح را مسأله اين كه داشت اصرار كيخسروي آقاي اگر اما
و آيا آن قاعده شود؟ تعليق بايد قواعد كدام مهمتر: بسيار مسأله و قواعد. تعليق دادم: جواب نميدانست. كسي
كدام دسته از قواعد و نيستند تعليق قابل چرا و قواعد از دسته كدام كلي، طور به و نه؟ يا هست تعليق قابل
مي شود كه جذابتر بحث اين هنگامي و ميشود! جذاب چقدر بحث كه ميبينيد هستند؟ تعليق قابل چرا و
مي كنم تا پاسخ يكي از اعضا به يكي از اين سؤال ها را هم نقد كنند. تقاضا جمع از من گفتگوها اين ميان در
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مي يابد.  افزايش پيش از بيش كالس جذابيت و ميشود داستان در داستان - اصطالح به - كه است آنوقت
نشد، اما استفاده از اين روش به نظرم بسيار تدريس جديدي قاعده هيچ گرچه وكيالن پنجشنبه كارگاه در
مي كرد تا درستي قواعد كمك بحثها اين كه خصوص به بردند. لذت بچهها تمام ميكنم فكر و بود جذاب

را استدالل كنند و در واقع در عرصه حقوق تفلسف كنند.

دستاوردهاي كارگاه چهارشنبه
روز چهارشنبه نيز - فكر مي كنم - دستاوردهاي زيادي داشتيم كه الزم است آن ها را ذكر كنم. 
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يكشنبه ۲ شهريور ۱۳۹۳

بيدار شدن و به هوش آمدن
مي كنم تا بفهمم  تالش سختي به و هستم سهشنبهها كارگاه در دريافتم شدم بيدار خواب از كه صبح امروز
آيا هيچ يك از اعضاي كارگاه از سازمان هاي بسيج دانشجويي يا از سازمان هاي بنيادگراي اسالمي هستند يا
مي خواهند گروهي ديگر از دانشجويان  و آمدهاند اميركبير دانشگاه از ميگفتند كه آنان از نفر دو به نسبت نه؟
و پشت به ديوار سالن هم كنار كه دانشجو دو اين بودم. مشكوك كنند، دعوت كارگاه به نيز را دانشگاه اين
و ظاهرًا از بچه هاي بودند آمده ديگر دانشگاههاي از كه دانشجوياني بقيه با بودند نشسته كنفرانس ميز دور
مي شدند. حتي سرشاخ مختلف مسائل سر بودند، اسالمي انجمنهاي احياي شوراي يا اسالمي انجمنهاي
يك بار وقتي تشييع جنازه آقاي خميني را با مراسم خاكسپاري پاپ مقايسه كردم تا نشان دهم كه چرا جامعه
بي نظمي است، اين دو دانشجو سؤالي كردند كه من به خاطر ثقل سامعه درست منظور آنان را  در غرق ما
و آنان كلي تعجب كردند چون به نظر آنان من يك گاف كرده بودم. دادم مثبت جواب همنيطوري و نفهميدم

آن ها چه بود و چرا جواب من از نظر آنان گاف به حساب مي آمد؟ سؤال كه نفهميدم اما خودم

و مفاهيم بود، بخش ديگري از ذهنم به اين صرافت افتاد كه  تصورات اين از انباشته ذهنم حاليكه در درست
شد م، ذهن خود را مشغول پردازش اين سؤال ها يافتم. با طرح خود به خودي بيدار وقتي كه است شده چه
- در ذهنم باال آمد كامپيوترچيها قول به - دانشجويي فعاالن از يكي افشاري» «علي نام ذهنم، در سؤال اين
و بعد ياد مقاله اي افتادم كه بعد از افتادن فرجي دانا از زين وزارت علوم، شد مفهوم و روشن اصطالح به يا
از او در وب سايت بي.بي.سي خوانده بودم. علي افشاري كوشيده بود تا نشان دهد كه آقاي فرجي دانا براي
و براي اثبات كوتاه آمدن وزير به قسمتي از سخنان وي در  آمد كوتاه چقدر مجلس از اعتماد رأي كسب
و چه دانشجويي بسيج دفتر - به عنوان نمونه، ۲۳۴ دانشگاهها در آن، اساس بر كه بود كرده اشاره مجلس
آن ها هم تا كه است رسيده ثبت به دانشگاه در جديد انجمن ۱۸ و در يك سال اخير فقط دارد وجود چه و
كنون هيچ تخلفي مرتكب نشده اند. علي افشاري در مقاله خود نشان داده بود كه يكسال بعد از انتخاب حسن
و انتخاب فرجي دانا به عنوان وزير علوم، هيچ تحول مثبتي در امر آزادي  جمهور رئيس عنوان به روحاني
مي چرخد كه در دوران احمدي پاشنهاي همان بر همچنان در و است نگرفته صورت دانشجويان فعاليتهاي

نژاد تثبيت شده بود.

اگر كل روند فعاليت هاي ذهنم را به يك رودخانه شفاف تشبيه كنم كه در بستر آنچه كه به اسم زمان شناخته 
مي شود جريان دارد، وقتي اين روخانه به اين جا رسيد، يا در واقع وقتي ذهنم داشت اين اطالعات را پردازش 
مي كرد، يك جريان ديگري در اين رودخانه، يا يك نرم افزار ديگري در سيستم عامل ذهنم شروع به كار
«به هوش آمدن» چه تفاوت هايي وجود دارد؟ و شدن» «بيدار بين اصًال كه آمد باال ذهنم در سؤال اين و كرد

و تخليه كيسه صفرا در بيمارستان بستري شدم بسيار خوشحال بودم كه جراحي براي كه پيش سال چند
كامًال ذهن كل لحظه يك در بود: هم جالبي بسيار تجربه ميكنم. تجربه را آمدن هوش به و رفتن هوش از
و «هيچي» ميشود نابود و نيست ميناميد ذهن كه آنچه و كنيد، خاموش را المپ كليد انگار ميشود، خاموش
مي گيرد؛ تعبير درستي نيست. آن وضعيت را كه تجربه «بي هوشي» را آن جاي «هيچي» نه. ميگيرد. را آن جاي
و با مفاهيم غيرقابل توضيح هستند. در واقع همان وضعيتي است كه عرفا در توصيفش در كلمه با مينامم
مي شود گفت كه بيهوشي نتيجه در نيست. ابد تا وضعيت همان ادامه جز چيزي مرگ مطمئنم من ميمانند.
مي خواست بدانم داروي بيهوشي چه تأثيري بر عملكرد مغز دلم خيلي مغز. نه و است ذهن موقت مرگ
مي تواند روشن شود. در هر حال، آنچه كه به نام بيدار شدن دوباره اما ميشود، خاموش ذهن كه ميگذارد
مي رويم، تجربه خاموشي، آنطور كه در بيهوشي خواب به وقتي دارد. ماهوي تفاوت آمدن بهوش با ميناميم،
مي شود: درست مثل سياه موقت صورت به كامپيوتر مونيتور صفحه فقط بلكه نميدهد. رخ كردم، تجربه
حالت استاندباي در كامپيوتر كه كافي است هر دكمه اي را فشار دهيد تا صفحه مونيتور دوباره روشن شود.
و به مرور تمام برنامه هاي يا برخي از  است بوده پردازش مشغول ذهنتان ميشويد متوجه شد روش وقتي و
و ذهنتان به فعاليت خودش در حالي ميشويد بيدار خواب از كم كم شما و ميآيند باال - اصطالح به - آنها
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مي دهد كه حاال بخش خودآگاه ذهن نيز روش شده و فعال است.  ادامه

ايدئولوژيك  وضعيت  پردازش  مشغول  ذهنم  كه  دريافتم  شدم  بيدار  خواب  از  مرور  به  كه  صبح  امروز 
دانشجوياني است كه در كارگاه شركت كرده اند يا ممكن است در آينده شركت كنند. بسيار بديهي بود كه 
و به  روحاني دولت علوم وزير استيضاح به مربوط گزارشهاي و اخبار خواندن از ناشي را ذهني حالت اين
البته، من قانون پارلمان بود. شده منتشر بي.بي.سي فارسي سايت وب در كه بدانم افشاري علي مقاله خصوص
و پرورش و آموزش وزير فاني دكتر حتي و ميليمنفرد دكتر توفيقي، جعفر دكتر نجفي، دكتر آقايان به را
و خاطره اين تجربه را نيز با جزئيات نوشته ام. اما حاال به اين كردهام معرفي مسكن وزير آخوندي دكتر حتي
نتجيه رسيده ام كه اين بندگان خدا گرفتارتر از اين هستند كه بتوانند به آينده كوتاه مدت فكر كنند چه رسد
به آينده بلند مدت. در نتيجه فقط بايد روي خود دانشجويان حسب كنيم. اما اگر اكثر تشكل هاي دانشجويي 
حزب الهي ها باشند ويا اگر آنان نيز بخواهند در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت شركت كنند چه بايد 
مي كرد. كمي كه به فعاليت ذهنم  تقال داشت خيال عالم در كه بود سؤالها همين يافتن براي ظاهرًا ذهنم بكنم؟
بي ربط هم نيست. واقعًا اگر حزب الهي بخواهند در كارگاه زياد انگار كه رسيدم نتيجه اين به كردم توجه

بكنم؟ بايد چه كنند شركت

واكنش ها به حزب الهي ها
مي كنم منظورم آن گروه از دانشجويان است كه مسلمان هستند اما اسالم را  صحبت حزبالهيها از وقتي
و طبق درك آنان از شوند مسلمان بايد همه كه دارند اعتقاد و ميدانند دين و ايدئولوژي كاملترين و بهترين
مي كنم اين جريان فكري فكر من شوند. مجازات اسالم قواعد طبق بايد نكنند، چنين اگر و كنند رفتار اسالم
مي شد بود نوشته مقالهاش در افشاري علي كه آنچه از اما باشد، اقليت در بايد دانشگاهها دانشجويان ميان در
نتيجه گرفت كه در ميان آن گروه از دانشجويان كه در طول هشت سال گذشته تشكيالت به ثبت رسيده در
احتماًال وقتي آنان از وجود  دارند. را باال دست چشمگير طور به حزبالهي دانشجويان داشتهاند، دانشگاهها
كنند. در آن فراگيري آن در كارگاه ها شركت  براي  باشند  با خبر شوند شايد دوست داشته  پارلمان  قانون 

بكنم؟  بايد چه من صورت

و خودش داشت آن را در عالم خيال اجرا بود نوشته ذهنم بيداري و خواب عالم در كه سناريوهايي از يكي
و من هم بابت است من شخصي منزل اينجا كه داريد توجه ميگفت: كارگاه به داشت كه بود اين ميكرد
و نخواهم گرفت. بنا بر اين حق دارم براي كساني نگرفتهام شهريهاي شما از يك هيچ از كارگاه اين برگزاري
و در كارگاه هاي من بدون پرداخت شهريه شركت كنند اين است كه من بيايند من شخصي منزل به مايلند كه
و بعد در حاليكه ميكند مكث كمي كه ميبينم كارگاه در را خودم بعد، باشم. راضي منزلم در آنان حضور از
مي گويد: به همين خاطر تقاضا دارم به است شده خيره است «رنجبر» اسمش كه دانشجويان از يكي چهره در
دوستان خود بگوييد كه فالني راضي نيست دانشجوياني به منزلش بروند كه معتقدند عقايدشان بهترين است
بعد، در عالم خيال  هستند. مجازات مستحق نكنند رفتار اگر و كنند رفتار آنان عقايد طبق مجبوراند ديگران و
مي دهم: بنيادگرايي يعني همين. ادامه نيست بنيادگرا ميكنم حس كه دانشجويان از ديگر يكي به خطاب و
فرق نمي كند كه ايدئولوژي شما چه باشد، همينكه ديگران را محبور كنيد طبق قواعد ايدئولوژيك شما رفتار

كنند،  شما بنيادگرا هستيد و من حق دارم تقاضا كنم ورود بنيادگرايان در منزل من ممنوع باشد. 

مي كند كه اين اظهار نظر من  درك را شرايطي ذهنم و دارد ادامه داستان در داستان صورت به همچنان ماجرا
و بعد صداي اعتراض ميشود دهن به دهن تعجب با كارگاه در حضور به عالقمند بنيادگراي دانشجويان بين
و عليه من شعار كردهاند پا بر اعتراض تجمع منزلم مقابل خيابان در كه ميشنوم را دنشجويان از گروهي
البته، قابل تشخيص نيست. علت آن را هم بدهم. تشخيص را آنان شعارهاي تا ميكنم گوش دقت با ميدهند.
مي كنم تا صداهاي كج را گوشم الله دستم با اما سامعه. ثقل ميدهم: تشخيص بيداري و خواب عالم همان در
مي دهند: مرگ بر سكوالر! بعد شعار دارند ميزنم حدس بيدار و خواب عالم همان در و كند جمع را بيشتري
- كه هنوز روي ميز كنفرانس دراز «من» به است، خياباني تأتر اين تماشاي حال در كه ذهنم هوشيار بخش
ميگويد: داود، اين صحنه هاي تخيلي زياد هم خيالي - ميبرد لذت پلكهايش افتادن هم روي از و كشيده
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بكنم؟  بايد چه صورت اين در ميپرسم: خودم از بعد بدهد. رخ نيز واقع عالم در است ممكن آن هر و نيست

هدف از ذكر اين جزئيات
عمدًا تالش كردم فعاليت هاي ذهني خود را كه امروز صبح زود شاهد آن بودم با جرئيات نقل كنم تا  من
و همين ايده ها به تصميم هايي ميشوند توليد و ميگيرند شكل من ذهن در كه ايدههايي چطور شود روشن
مي آورم، چقدر ماهيت در هم اجرا به را آنها از بسياري و درآورم، اجرا به را آنها ميكوشم كه ميرسند
و خالقيت تخيل مسأله است، اجتماعي امر يك من ذهن حتي كه نكته اين حال، عين در اما دارند. اجتماعي

و كارآفريني يك ذهن نيز نبايد ناديده گرفته شود.

در هر حال، براي اين مورد خاص هنوز ذهنم هيچ تصميم مشخصي نگرفته است. به بيان ديگر، پرونده اين 
و مختومه نشده است. به همين دليل، تنها بازتاب اين خيال بافي ها اين خواهد بود كه  است باز ذهنم از بخش
و حساسيت بيشتري گرايش هاي سياسي ايدتولوژيك دانشجويان حاضر در كارگاه را دنبال خواهم دقت با
است، هرچند كارگاه كارورزان ايدئولوژي تفاوت به نسبت بيتفاوتي موضعم حاضر حال در اينكه ضمن كرد،

نفرتم از فاشيست ها انكار كردني و پنهان كردني نيست.

دستاوردهاي كارگاه چهارشنبه
يادم هست كه روزنوشت قبلي را با طرح اين عنوان تمام كردم اما دستاوردهاي گارگاه روز چهارشنبه نقل 

نشد. جا دارد به صورت خالصه به آن ها اشاره كنم: 

تفكيك مسؤليت معلمي از رياست
قبًال به ذهنم رسيده بود اين بود كه وقتي يكي از كارورزان به صورت تمريني مشغول  كه جالبي بسيار ايده
او از  بپرند،  پارلماني سؤال تمريني رئيس اين از اينكه جاي به كارگاه در حاضران ميشود، جلسه اداره
بخواهند كه پارلمانتارين حاضر در كارگاه به سؤال پارلماني آنان جواب بدهد. علت اينكه اين ايده به ذهنم
مي دهد كه طبيعي هم بود. اما من  غلط پاسخ پارلماني سؤالهاي به تمريني رئيس ميديدم كه بود اين رسيد
و اين رفتار من هم بازي كنم. تصحيح را رئيس پاسخ ميشدم مجبور كارگاه در حاضر پارلمانتارين عنوان به
و هم آبروي رئيس تمريني را از ميشد كارورزان بيشتر سردرگمي اسباب هم ميكرد پيچيدهتر را پارلماني

بين مي برد.

به هر حال، براي نخستين بار در كارگاه چهارشنبه هفته گذشته پيشنهاد كردم كه اگر اعضاي كارگاه موافق 
باشند، افراد از اين پس سؤال هاي پارلماني خود را هرچند خطاب به رئيس جلسه مطرح خواهند كرد، اما 
- به سؤال آنان پاسخ دهد.  كردهام ابداع پارلمانتارين لغت جاي به كه - پارلماني» «مربي تا بخواهند او از
گرفت، من به قرار جايگاه در تمريني رئيس عنوان به حالج آقاي كه هنگامي و شد. تصويب پيشنهاد اين

عمالً  بخشي از مسؤليت رئيس جلسه به دوش پارلمانتارين منتقل شد. و ميدادم جواب پارلمان سؤالهاي

مي داد هم عملكرد رئيس جلسه را كنترل فرصت مربي عنوان به من به چون بود. سودمند فوقالعاده تمهيد اين
مي شد كه كارورزان وظايف اصلي يك رئيس حرفه اي را كه قرار نيست مربي هم سبب هم كنم، تصحيح و
مي كردند. عالوه بر اين، من به عنون مربي، نسبت به عملكرد هاي غلط رئيس تمريني هم مدام درك بهتر باشد
و جذاب مفيد العاده فوق ابتكار اين اينكه خالصه ميكردم. تسريع و تسهيل را كار و ميدادم دستور اخطار

بود و بايد در كارگاه هاي ديگر نيز مورد استفاده قرار بگيرد و يك سنت آموزشي بدل شود.

حكومت ناپذيري تهران
چند روز پيش آخرين شماره فصلنامه گفتگو را خريدم كه موضوع اصلي آن «حكومت بر تهران» بود. در 
- به دليل عدم آشنايي نويسنده با  اما بود كرده اشاره تهران حكومتناپذيري به نشريه شماره اين سرمقاله
به را  بود قضيه  - موفق نشده  مفاهيم اين توضيح و تبيين براي مفهومي دستگاه عنوان به پارلماني قانون

صورت دقيق و كامل تبين كند و راه حلي ارايه دهد.
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تبيين حقوقي عمده ترين مشكالت مديريتي در ايرن 
و از مدت ها پيش به مرور درمي يافتم كه چرا به قول ايزاك آديزيس نظريه  مسائل اين به تفكر موازات به
مي كرد در تشريح و تبيين را آنها او كه مديريتياي قواعد است، شده كالسيك روزها اين كه مديريت پرداز
و «ديكتاتوري» به صورت «دموكراسي» مفهوم دو تركيب با آديزيس ندارند. كاربرد سوم جهان كشورهاي
مي دهد كه در اركان تصميم گيري يك سازمان بايد «دموكراسي» حاكم باشد، اما در قلمرو نظر «دموكتاتوري»

اجراي تصميمات چاره اي جز اعمال سلسله مراتب و ديكتاتوري نيست.

مي كند وارد مرحله اشرافيت  طي را خود سازماني عمر منحني قله سازمان يك وقتي آديزيس، تئوري اساس بر
مي كند تا با پيشنهاد پيري دوران سازمان يك به حيات نيروي دادن براي او ميشود. مرگ و بوروكراسي و
اين ها بيان مديريتي يك مشكل سازماني هستند. اما كرد. تمركززدايي از سازمان امكان كارآفريني را بيشتر
اگر بخواهيم همين مشكل را از زاويه حقوق پارلماني بررسي كنيم بايد بگوييم كه در كشورهاي مثل كشور 
مي سازند كه اعضاي اين سازمان ها قادر نيستند كه به  سازمانهايي نيستند آشنا پارلمان قانون با مردم كه ما
و رويه هاي مورد نياز سازمان را بسازند يا روزآمد سازند. قواعد و بگيرند تصميم دموكراتيك و جمعي طور
بدهد، اما چنين مديري در رشد را سازمان يك بسيار زحمت با ميتوند موفق كارآفرين مدير يك نتيجه، در
و به دليل عدم آشنايي با قانون پارلمان قادر نيست يك سازمان هوشمند بسازد. به همين خاطر بعد از ايران
و به بخرد را آن دولت تا ميشود بدل پيري دوران سازمان يك به يا فروميپاشد يا سازمان گذار بنيان مرگ

يك موميايي كامل تبديل شود كه فقط هزينه روي دوش مردم مي گذارد.

و تمرين كردن نظرات مديريتي ايزاك آديزيس  فهميدن و خواندن صرف را عمرم از زيادي سالهاي من
عمًال ترجمه كرده ام كه به داليلي هنوز منتشر نشده است). از اين كار را او نوشتههاي از يكي (حتي كردهام
و به خصوص كنم تكميل را او نظرات ميتوانم پارلمان قانون با آشنايي از بعد و حاال اما نيستم. هم پشيمان

در مورد مشكالت مديريتي در جهان سوم تئوري هاي او را بسط بدهم.

برنامه ناپذيري ايران 
- به خصوص  پارلمان قانون كاربرد از جنبههايي داشتم حاليكه در و گذشته، چهارشنبه روز كارگاه جريان در
مي دادم ياد نظرات دانشمندان دانشگاه هاروارد افتادم كه توضيح - آمده كارگاه آن به تازه كه فاضلي آقاي براي
و برنامهريزي نام به كتابي در بعدها آنان بررسي گزارش و آمدهاند ايران به توسعه سوم يا دوم برنامه نقد براي
و فارسي انگليسي كپي است. يافته انتشار ايران در آن فارسي ترجمه نيز اخيرًا و شد منتشر ايران» در توسعه

آن را مهندس بحرينيان به من داد و يكي از كتاب هاي بسيار عالي كه خواندم همين كتاب بود.

مي دهد تمام آنچه كه به عنوان برنامه ريزي  توضيح كه است اين كتاب آن نكته ترين دهنده تكان و مهمترين
و جاري موجود واقعيتهاي تئوريها اين كه استوارند نظراتي و تئوريها اساس بر ميشود شناخته توسعه و
اصًال ايران، مثل جامعهاي در كتاب، اين نويسندگان گروه قول به حاليكه، در ميكنند. تبيين را غربي جامعه در
- جور ديگري بهشتي محمد سيد قول به - ايرانيها نتيجه، در و ندارد خارجي وجود واقعيتهايي چنان
مي كنند كه مطلقًا نمي خواهند در مورد خصوصيات ايرانيان قضاوت تأكيد گزارش اين نويسندگان هستند.
تفاوت هستند. متفاوت ماهيتًا و اساسًا ميشناسيم غرب دنياي در كه مردمي با مردم اين اما بكنند، اخالقي
آنان در چيست؟ نويسندگان كوشيده اند تا با ارايه تصويرهايي از واقعيت زندگي ايرانيان اين تفاوت را نشان
- نتوانستند چيزي  تاريخ موجه داليل به - ايرانيان اينكه به توجه و پارلمان قانون با آشنايي از بعد اما دهند.
مي شود تفاوت مورد نظر سادگي به كنند، خلق قانون خود براي آن طبق و كنند ايجاد را مهارت اين به شبيه

اين گروه از دانشمندان هاروارد را تكميل كرد.

يك اقدام ابتكاري ديگر
هنگامي كه در كارگاه روز چهارشنبه مشغول توصيف اهميت قواعد قانون پارلمان بودم از تركيب سه موردي 
و تحليل هاي جديدي ارايه دادم كه براي تمام كارورزان حاضر در كارگاه جذابيت  حرفها كردم، ذكر كه
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و جمعبندي  زدند ورق دقت با را ايران» در توسعه و ريزي «برنامه انگليسي كتاب اعضا تمام و داشت
و حال اين مشكل نيز اين است كه باشد، برنامهپذير نميتواند اصًال ايران اينكه كردند: تأييد را من صحبتهاي
و نخبه جامعه با اين قواعد آشنا شوند. تقريبًا همه اين جمعبندي را تأييد كردند. حاكم طبقه از عمدهاي بخش

گلدان چرخاني
و بر اساس مصوبه گروه اعضا بايد بابت شهريه مبلغ سي  شد برگزار ماه مرداد چهارشنبه آخرين قبل كارگاه
مي كردند. به محض ختم جلسه آقاي خندان از دوستان خواهش كرد كه براي بحث در پرداخت تومان هزار
دقيقه اي به صورت غيررسمي جلسه تشكيل دهند. در همين جلسه بود كه من براي نخستين اين مورد چند
جنبه هاي مثبت آن را تشريح  و كردم صحبت ان ام. انجمنهاي در گرداني» «گلدان سنت از كارگاه يك در بار
مي توانند بپردازند مبلغي نيستند مايل يا قادر كه كساني ميدهد اجازه كار روش اين اينكه جمله از كردم.
و دست خالي را در گلدان باز كنند. بعد توضيح دادم كه من بابت شهريه كه از كسي كرده جيب در دست
و جا هزينه مورد در نميكنم. رد بدهد چيزي بخواهد اصرار با كسي اگر هرچند گرفت. نخواهم دستمزد
و هر مبلغي كه بدهيد قبول خواهم كرد. پس با توجه به اين شرايط داد نخواهم قيمت من نيز آموزشي اقالم
اقالم جا،  باببت هزين هاي  دارند  كه دوست  مبلغي  هر  كارگاه  افراد  تا  است  بهترين وسيله  گرداني  گلدان 
و همه  شد بحث مورد اين در بياندازند. گلدان در آن سري باال هزينههاي و دفتر اجاره يا اقامت و آموزشي

استقبال كردند.

سي هزار تومان ماهانه را مطرح كرد كه من گفتم: آن مبلغ براي  دريافت مسأله خندان آقاي كه بود اينجا در
و تا چند ماه آينده از كسي پول گرفته كند اعالم خزانهدار است زياد مبلغ اگر و باشد پذيراتي هزينههاي

نشود. از اين نكته هم استقبال شد.

ساختار پروفشن پارلماني
يكي از موضوع هاي ديگري كه در نشست غيررسمي بعد از جلسه روز چهارشنبه كارگاه دوستان مطرح شد 
و «هيأت مرجعيت  مجتهدان» «شوراي «مجتهد»، «اجتهاد»، مثل مفاهيمي من بود. پارلماني پروفشن ساختار
پارلماني» را به صورت نسبتًا مشروح توضيح دادم تا درك روشني از روند ساخت پروفشن پارلماني در ذهن

فعاالن شكل بگيرد. 

و فرق نظام دانشگاهي  كردم تشريح را ديني حوزههاي در «مرجع» مفهوم كه بود توضيحها همين جريان در
معموًال مبتني دانشگاهها كه دادم توضيح حال عين در و دادم توضيح را ايران در دانشگاهي نظام با جهان در
و صاحبت كرسي را توضيح دادم كرسي مفهوم بعد است. پروفسورشيپ همان معادل كه هستند كرسي بر
و گفتم كه در دانشگاه هاي خارجي از افراد صاحب كرسي در مورد موضوع هاي ابتكاري خود آنان دعوت

مي شود تا به دانشگاه بروند و كرسي آن موضوع را مستقر سازند.

مي توان بهتر دريافت كه نظام دانشگاهي ما بر مبناي كرسي استوار نيست. چرا كه اگر اين توضيحها اين با
و تربيت او را بر عهده دانشجو انتخاب و تدريس روش درسي، مواد كه است كرسي هر صاحب بود، طور
و صد جور پراكتيس آن پروفشن ميدهند. را پروفشن به جديد اعضاي فعاليت پروانه كه اوست هم و دارد
و طنز نتيجه شوخي به كه بود توضيحها اين از بعد ميسازد. مشخص ميكنند، تمشيت قانون طبق كه را
و او هم متأسفانه من هستم كه نداريم بيشتر ايران در پارلماني آيتاهللا حضرت يك حاضر حال در كه گرفتم
بايد تعدادي مجتهد در اين زمينه تربيت كنم. بعدها اين مجتهدان شوراي مجتهدان را تشكيل خواهند داد كه
و طبق قواعد مندرج  رساند خواهند تصويب به و كرده مكتوب را پروفشن اين اتيكز كد و ضوابط و قواعد
مي گيرد و عمر فعاليت پروفشنال من خاتمه مي يابد. در اين اسناد است كه «هيأت مرجعيت پارلماني» شكل

مي كنم، تمام اين ايده ها حتي اگر براي خوانندگان اين نوشته ها نو نبودند، براي نخستين بار در كارگاه  فكر
چهارشنبه گذشته كادر دوستان مطرح شد.
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دوشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۳

برنامه هاي آينده
در حاليكه امروز بعد از ظهر ساعت پنج قرار است كارگاه انجمن پارلمانتارين هاي شوراي شهر تهران در دفتر 
سه شنبه ساعت پنج بعد از ظهر نيز ميزبان مهمانان كرجي هستم كه بيش از دو ماه پيش به  فردا شود، برگزار
و سي.دي كتاب «قواعد نظم بهائيان» را به من دادند. نويسنده آمدند كادرها دفتر به ستوده نسرين خانم توصيه
اين كتاب شوقي افندي بردار زاده عباس افندي يكي از رهبران معاصر جامعه بهائيان است كه در سن شانزده
سالگي مقاله اي در معرفي دستورنامه رابرت نوشته كه در نخستين شماره نشريه اتحاديه دانشجويي دانشگاه 
آمريكايي بيروت در سال ۱۹۱۵ منتشر شده است. من اين سند را حدود هفت سال پيش از كتابخانه آنالين 
بهائيان پرينت گرفتم. اما هيچگاه حدس نمي زدم كه نويسنده اين مقاله سه چهار صفحه اي بعدها رهبر بهائيان 
و براساس آشنايي با دستورنامه رابرت توانسته است جامعه بهائيان را در سراسر جهان به نحوي  است شده

سازمان دهد كه بتواند در برابر كينه عميق شيعيان مقاومت كند و به بقا و توسعه خود ادامه دهد.

بهائيان» را به دست گرفتم حدس زدم اين كتاب بايد ترجمه  نظم «قواعد كتاب سي.دي كه لحظهاي همان از
ويرايش  هاي كتاب دستورنامه رابرت باشد كه متأسفانه، شوقي افندي به جاي آنكه نام از يكي از اقتباس يا
و از نظر اخالقي نيز حق مؤلف را رعايت كند، نام آن را «قواعد نظم بگذارد رابرت» نظم «قواعد را كتاب
و به اين ترتيب ملت ايران را از اين دانش فني عظيم براي سازماندهي دموكراتيك به است گذشته بهائيان»
و انديشه هاي ديگران را هم به نام بهائيان عقايد غيراخالقي، شيوهاي به - من نظر به - و كرده محروم خود

مصادره كرده است.

مي كنم  فكر مورد اين در كه آنچه اين، بر بنا نكردهام. باز را سي.دي هنوز كه كنم اذعان بايد جا همين البته،
و گمان است. با اين همه، از باز كردن اين سي.دي كه از نظر تاريخي براي من بسيار ارزشمند حدس هنوز
مي آيد، دفتر به سهشنبه روز كه داد خبر و زنگ حبيبي خانم كه جمعه روز ظهر چند اما ميزدم. تن است
احساس كردم كه مجبورم اين سي.دي را باز كنم. اما هنوز آن را باز نكرده ام. چون تا فردا ساعت پنج بعد از

ظهر فرصت دارم. 

و پنجشبه هم كه  چهارشنبه كارگاههاي كنم. شركت دانشجويان كارگاه در بايد حبيبي خانم با گفتگو از بعد
روال عادي دارند. اما ساعت نه صبح پنجشنبه قرار است آقاي امرالهي كه مسؤل كميته ايرانيان خارج از كشور
و مهندس موسوي بوده است همراه با ده تا پانزده نفر از دوستانش به دفتر بيايند تا  معين دكتر تبليغاتي ستاد
من قانون پارلمان را به آنان معرفي كنم. همچنين شايد براي ساعت چهار تا شش بعد از ظهر هم براي معرفي
قانون پارلمان به اعضاي شوراي كانون فارغ التحصيالن دانشكده فني دانشگاه تهران به آنجا دعوت شوم. قرار 

بود آخرين يا نخستين پنجشنبه مرداد يا شهريور به آنجا دعوت بشوم. 

بعدًا ثبت خواهم كرد. اما ديروز نيز چند رويداد  را آنها گزارش كه هستند آينده روز چند برنامههاي اينها
جالب رخ داد كه يكي از آن ها نخستين حضور من در انجمن بانوان حقوقدان بود.

انجمن بانوان حقوقدان
ُنه نفر از اعضاي آن آشنا شدم، روايت هاي مختلفي شنيده ام. خانم علم  با ديروز من كه گروه اين اسم مورد در
مي كند از شركت نيز پنجشبنه روزهاي وكيالن كارگاه در حال عين در و است گروه اين عضو جوانترين كه
كلمه «شفق» استفاده كرد كه گويا سرواژه نام اين گروه است: «شوق فروغ قانون». اما ديروز وقتي خانم ستوده
مي كرد از انجمن بانوان حقوقدان سخن گفت. من از اين اسم  صحبت گروه مورد در كننده دعوت عنوان به

فعًال از اين گروه با اين اسم نام مي برم تا اسم نهايي آن مشخص شود. و ميآيد خوشم بيشتر

و حقوقدان وكيل بين البد هستند. حقوقدان آن اعضاي تمام برميآيد گروه اين اسم از كه همانطور حال، هر به
پراكتيشنرها است:  روشن  زيادي  تا حدود  پزشكي  پروفشنال هاي  مورد  در  تفاوت  اين  باشد.  بايد  تفاوتي 
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مي كنند، اما برخي از آنان نيز در دانشگاه ها  طبابت يعني هستند، پزشكي پراكتيس مشغول كه هستند پزشكاني
باشند، البد پراكتيشنر وكيالن اگر قياس، اين با پژوهشاند. مشغول تحقيقاتي مراكز در يا ميكنند تدريس
حقوق فيلسوفان  يا  دانشمندان  واقع  در  و  هستند حقوق عرصه در تحقيق يا تدريس مشغول حقوقدانان

محسوب مي شوند. در اين مورد بايد بيشتر بررسي كنم.

و تنگي نفس دكمه زنگ وسط ساختمان شماره  ران مفصل درد و تأخير دقيقه ده حدود با ديروز حال، هر در
و در آستانه در آپارتمان دادم فشار را گنجوي نظامي خيابان در واقع پدران خيابان در شاهرخ بنبست در سه
و خانم - رنگ سفيد ريز گلهاي و روشن آبي رنگي به كوتاه دامن پيراهن يك با - ستوده خانم با دوم طبقه
تأخير خاطر به خواهي عذر و احوالپرسي از بعد شدم. مواجه بود خندان چهرهاي با مسن بانويي كه ميزبان
و رو به روي خانم علم در آشپزخانه آپارتمان مستقر شدم. در ميان آنان ستوده خانم كنار كنفرانس ميز پشت
و براي آشنايي با قانون پارلمان در كارگاه پنجشنبه ها شركت مرتبه سه دو كه شناختم هم را عبادي خانم
كرده بود. بعد خانم ستوده به خانم جواني كه كنار ميزبان نشسته بود اشاره كرد: خواهر اويس حامد توسلي
و مبادي آداب.  مؤدب فوقالعاده باشند: كرده نصف وسط از برادش با كه بود سيبي انگار رفتار نظر هستند.از

مسن ترين فرد اين گروه بود، به قول خانم ستوده، يكي از پيشكسوتان حقوق در كشور است: خانم كه ميزبان
و بعد از يك  برخاست ستوده خانم شديم مستقر همه وقتي داشت. برعهده نيز را جلسه سني رياست كه امان
و كردهاند دعوت گروه به رابرت دستورنامه آموزش براي را من كه داد توضيح گروه، مورد در كوتاه معرفي

بعد صحن را همراه با ريش و قيچي به من داد.

و به  بعد، كرد. خواهم تلمذ آنان مثل برجستهاي حقوقدانان جمع ميان در كنم اشاره نرفت يادم خوشبختانه
يك شيوه ايرانيان تعارف صد تا به داري حسابي، مرد كه: رسيد ذهنم به پرسش اين نكته اين بيان محض
واقعًا تلمذ؟ به نظرم رسيد خوب است صحبتم را از پاسخ به همين سؤال شروع كنم. در نتيجه يا ميكني غاز
مي شود چطور اما يافت. را خودش اختصاصي شكل نيز گروه اين به رابرت دستورنامه معرفي روش و مسير
نستبًا صورت به تاريخ كه كنم اشاره شرايطي به رسيد نظرم به هستم؟ تلمذ حال در واقعًا من كه داد توضيح
- (البته ظاهرًا ايران در باشم كسي نخستين كه شد من نصيب شانس اين و گذاشت من اختيار در انحصاري
- كه با دستورنامه رابرت آشنا شده است. همين تصميم سبب شد تا بحثم را با اشاره به افندي) شوقي از بعد
و بدون پرداختن به مراحل مختلف، وارد كنم شروع مختلف انجمنهاي براي نشريه انتشار امر در تجربههايم
مرحله آخر شدم كه به آشنايي من با دستورنامه رابرت انجاميد. اين بخش از بحثم را با اين توضيح خاتمه
و سازماندهي  قواعد اين با ما آشنايي ايران مشكالت حل كليد كه رسيدهام نتيجه اين به حاضر حال در كه دادم
- هوش تاريخي سوءتغذيه - مثًال - خاطر به كه برسيم نتيجه اين به آينده در شايد البته، است. خودمان به
اصًال قادر نيستيم به عنوان يك ملت در چارچوب قواعد خاطر همين به و مانده پائين كلي طور به ما مردم

و اصول انتزاعي رفتار كنيم.

مي خواهند جلسه اشان در چارچوب  اينكه دادم: قرار گزينه دو برابر در را جمع كه بود مقدمات اين از بعد
و تأكيد بر اداره است، كه البته در آن صورت نيز اعضا بازي كردن تحت شود اداره رابرت دستورنامه قواعد
و از اين طريق رابرت دستورنامه قواعد با اساسي صورت به مايلند اينكه يا گرفت، خواهند ياد را قواعد اين
و حقوق پارلمان قانون از نيز تعريفي جا اين در كه است بديهي شوند؟ آشنا پارلماني حقوق دانش و فلسفه با
ام القوانين است و قانونها مادر پارلمان قانون كه كردم تأكيد و دادم ارايه عمومي حقوق از شاخه يك عنوان به

در نتيجه الزم است تمام حقوقدان با اين قانون به خوبي آشنا شوند.

و توضيح داد كه ما طي هفت تا هشت جلسه، مرحله مقدماتي را طي  برخاست ستوده خانم كه بود اينجا در
و با طرح معناي سؤال پارلماني درس خودم را شروع كردم قبول بشويم. ابتدايي مرحله وارد بعد و كنيم
و گفتم هر ايده اي كه از سوي عضوي مطرح شود اعم دادم توضيح برايشان را پينشهاد مفهوم آن از بعد كردم.
و يك طرح براي انجام يك كار مشخص، همه اين مفاهيم تحت مفهوم كلي پيشنهاد اخطار تقاضا، سوآل، از

شناخته مي شود. بعد گفتم كه چند دسته پيشنهاد داريم و يكي يكي با آن ها آشنا خواهيم شد.
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ميكند،  بازي هم را پارلماني معلم نقش جلسه رئيس اينكه و پارلماني» «سؤال معناي كلي توضيح از بعد
و دادن در عرف پارلماني خودمان با كسب گرفتن نوبت تفاوتهاي به و كردم بحث را توضيح» «تقاضاي
سه گانه «صحن» را برايشان تشريح كردم تا به معاني و پرداختم پارلمان قانون در صحن تخصيص و صحن
و من شد اعالم جلسه ختم و رسيد پنج به ساعت عقربههاي كه بود جا اين در برسيم. صحن كسب روش

هم به دفتر برگشتم.

حواشي نخستين جلسه
مي شود كه اتفاقًا براي اعضاي  مطرح هم مختلفي حواشي ميشود بحث كارگاهها اين در وقتي طبيعي طور به
مي شود. بحث هاي تاريخي، فلسفي، مربوط رابرت دستورنامه حواشي به نحوي به و است جالب گروهها تمام
و از اين قبيل. جلسه ديروز نيز از اين جذابيت ها خالي نبود. به خصوص آنجا كه فرهنگي مديريتي، سياسي،
از حزب ليبرتارين ها بحث شد يا به نسبت انقالب مشروط با تجربه پارلمان در انگلستان پرداختم. به نظرم
همين بحث هاي حاشيه اي كه حول قانون پارلمان مي چرخد به شكل گيري يك گفتمان كامل كمك مي كند. 

پويايي هاي جنبش كادرها
چون جلسه ديروز نخستين نشست در اين زمينه بود، الزم است اين مسأله مورد تأمل قرار بگيرد كه اين گروه 
و چرا قبول كردند مردي كه به قول خانم «لجنزار  شدند آشنا قواعد اين با چگونه كشور حقوقدان بانوان از

بدهد؟ درس را پارلمان قانون الفباي حقوقدانان اين به و بيايد ندارد هم ديپلم اپرلماني»

مي رسيم: وي هنگامي كه براي معالجه از سلطاني عبدالفتاح آقاي به كنيم، رديابي را فرايند اين بخواهيم اگر
مي رفتم، ضرورت آموختن اين قواعد را به هر وكيلي او مالقات به من و بود، شده منتقل بيمارستان به زندان
مي شود كه آقاي سلطاني چگونه با اين مطرح سؤال اين نتيجه در ميكرد. گوشزد ميرفت ديدارش به كه
و براي ترويج آن از هيچ كوششي كرد اذعان آن به و برد پي قواعد اين ضرورت به چرا و شد آشنا قوانين

دريغ نورزيد؟

همانطور كه در روزنوشت هاي قبلي توضيح داده ام، سابقه آشنايي من با عبدالفتاح سلطاني به نشست هايي 
مي شد تا يك سازمان چتر مانند براي حمايت از تمام سازمان هاي جامعه  برگزار من كار دفتر در كه برميگشت
و چرا بعد از مدتي نشست هاي آن گروه كردند؟ دعوت جلسه آن به را من چرا اما كنيم. درست (حجم) مدني
و با ديدن متن فارسي دادند اهميت من سخنان به سلطاني مثل افرادي چرا و شد؟ منحصر من كار دفتر به
اين ها سؤال هايي است كه با رويكردهاي و بر ضرورت ترويج آن تأكيد كردند؟ گرفتند جدي را آن كتاب
و جايش در روزنوشت امروز نيست. اما، يكي از كساني كه بعد از پرداخت آنها تحليل به ميتوان مختلف
توصيه آقاي سلطاني قضثه را جدي گرفت خانم نقي ئي بود كه دوستان همكارش را براي آشنايي به دفتر من

آورد و سومين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت به معلمان در دفتر شكل گرفت.

روز هايي كه در تابستان سال ۱۳۹۱ كارگاه هم انديشي عرف  همين جا بايد خاطر نشان كنم از همان نخستين
مي داديم به فكر اين بودم كه به جاي آقاي سلطاني كه به زندان افتاده بود يك وكيل ديگر  سازمان را پارلماني
دعوت كنيم كه يكي از دوستانم آقاي آرش كيخسروي را معرفي كرد. به توصيه آقاي كيخسروي من به تعداد
و به بزرگان اين پروفشن قانون پارلمان را معرفي  مركز وكالي كانون مديره هيأت اعضاي از توجهي قابل
و بايد اذعان كنم كه آقاي كيخسروي هم صادقانه حد اكثر تالش خود را كرد اما به تشكيل يك كارگاه كردم
هم انديشي منجر نشد تا اينكه حدس زدم شايد مشكل رد روش معرفي آقاي كارگاه در وكيل يك حضور يا
و از خانم نقي ئي خواستم زمينه يك مالقات را با وي فراهم آورد. در حضور خانم نقي ئي باشد كيخسروي
و حقوقدانان يكي وكيالن كه بود بعد به تاريخ آن از و كردم معرفي ستوده خانم براي را پارلمان قانون كه بود
و آقاي كيخسروي ستوده خانم دعوت به ميشوند. ملحق پارلمان قانون عالقمندان جمع به ديگري از بعد
كارگاه روز هاي پنجشنبه شكل گرفت. بعد وكيالن ديگر با خبر شدند تا اينكه ديروز براي اولين بار براي اين

گروه از وكال نخستين كارگاه را برگزار كرديم. 



۱۹۵

جزئيات بيشتر
و از مدت ها پيش در كارگاه ها پنجشنبه  است گروه عضو ترين جوان كه علم خلود خانم كه زد حدس ميشود
و قانون پارلمان صحبت من مورد در است، كارگاه اين كننده دعوت هم او كه ستوده خانم و ميكند، شركت
كرده باشند. به عالوه، يكي از اعضاي گروه يعني خانم عبادي هم شخصًا چند جلسه اي در كارگاه شركت
و بر اساس اين اطالعات بود كه نه نفر بانوي حقوقدان تصميم گرفتند كه از من استقبال كنند. با اين همه،  كرد
و يا اگر من قادر نبودم كه اين قانون را اين اندازه نميدادند تشخيص ضروري و مفيد را پارلمان قانون اگر
و جداب به آنان معرفي كنم معلوم نبود كه اين جلسه ادامه يابد. همانطور كه در انجمن استدالل با و دقت با

معلمان ادامه نيافت و من همچنان دنبال آن هستم كه مشكالت آن انجمن را شناسايي و رفع كنم.

ثبت تجربه كارگاه بانوان حقوقدان
مي كردم به خاطر داشتم كه بعدًا از خانم علم بخواهم با دقت مباحثي را كه در آن  شروع را درس زمانيكه
و مواد درسي مراحل برنامهها ميگويم، كه آنچه اساس بر بتوانيم بعد تا كند يادداشت ميشود تدريس كارگاه
«كتابا» كميته اعضاي از يكي عنوان به را علم خانم دارم تصميم كنيم. تنظيم را قواعد اين آموزش مختلف

دعوت كنم. از بس به صورت جدي مفاد اين جلسات را يادداشت مي كند.

ولوله در وكال
ديروز غروب بود كه آقاي آرش كيخسروي به همراهم زنگ زد. از داخل كميسيون روابط عمومي كانون 
به من  مي شنيد.  داشتند حضور جلسه در كه اعضا ساير را صدايش ظاهرًا ميگرفت. تماس مركز وكالي
مي فرستد تا نظرات خودم را در من براي را عمومي روابط كميسيون آئيننامه پيشنويس امشب كه ميگفت
فعال ترين وكيالن است كه كوشش و به اصطالح مشاوره بدهم. آقاي كيخسروي يكي از كنم بيان آن مورد
و فرابگيرند را قواعد اين است الزم كه كند متقاعد را مركز وكالي كانون مديره هيأت اعضاي بلكه ميكند
و تا اينجا كه آقاي است مرصوص بنيان اعضا مقاومت اما كنند. اداره را مديره هيأت جلسات قواعد اين طبق
كيخسروي نتوانسته است مقاومت آنان را در هم بشكند. با اين همه، ترديدي نيست كه تا همينجا نيز در ميان

پروفشن وكالت ولولوه اي افتاده است. 

سومين شبه پروفشني كه جراحي خواهد شد
اگر پروفشن پارلماني را به عنوان الگوي ساختن پروفشن در ايران در نظر بگيريم كه دارد به مرور ساخته 
شبه  نخستين  بشوند.  بازآفريني  بايد  كه  هستند  پروفشن»  «شبه  واقع  در  ايران  در  پروفشن ها  بقيه  مي شود، 
و بازآفريني است پروفشن وكالت است. به نظرم دومين شبه جراحي دست در ترتيب اين به كه پروفشني
مي تواند روزنامه نگاري باشد. به اين دليل كه تعدادي روزنامه نگار دارند با قانون پارلمان آشنا نيز پروفشن

مي شوند و سومين آن ها نيز مهندسي خواهد بود. چرا؟

كه برمي گردد  به سال هايي  دولتي  پروفشن هاي  از شبه  پروفشن ها  باز آفريني  به  من  البته، سابقه تالش هاي 
و حتي شوراي ملي اخالق پروفشنال را با همين هدف راه  كرديم تأسيس را ايرانيان پزشكي اخالق مؤسسه
و سازمان را نداشتيم شكست خورديم. به انجمن ساخت فني دانش هنوز كه دليل اين به اما كرديم. اندازي
و مشخصه اين مرحله اين است كه ميكنيم آغاز پروفشنها بازآفريني براي را ديگري مرحله ما دليل، همين

پروفشنال ها كادرهاي توانمندي شده اند كه بايد بتوانند شبه پروفشن ها را به پروفشن ها تبديل كنند.

من در مورد پروفشن مهندسي نيز فعاليت هاي نظري زيادي كرده ام. اما از چند ماه پيش كه پاي آقاي خندان 
و بدون آنكه خودش بخواهد اين بحث قوام گرفت.  مرور به شد باز «عمران» آموزشي پژوهشي مؤسسه در
و براي آموزش مهندسان نيز ميكند منتشر را اختصاصي مهندسي كتابهاي عمران مؤسسه كه بگويم بايد
مي كند. مدتي است كه مديرعمل اين مؤسسه از خندان دعوت كرده است كه هفته دو برپا مختلف كارگاههاي
و در مورد سازماندهي به انتشارات آن مؤسسه به مديرعامل آن مشاوره بدهد. از اين برود آنجا به ظهر از بعد
و ميكند دنبال ميكنم مطرح كارگاهها در كه را پروفشن به مربوط مباحث جديت با نيز خندان آقاي طرف،

با من هم عقيده است كه بايد شبه پروفشن ها بازآفريني شوند.
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از همان نخستين نشست هايي كه آقاي خندان با مديرعامل مؤسسه عمران داشت، دستورنامه رابرت را به او 
و بحث  كرد معرفي نامي شيباني آقاي مسكن وزارت انجمنهاي مديركل به را قواعد اين هم او و كرد معرفي
در مورد ضرورت ترويج قواعد اين قانون در سازمان هاي مهندسي به يك جريان بدل شده است كه بايد منتظر
رسيدن آن ماند. اما در كنار اين بحث، آقاي خندان موفق شده است تا مسؤالن مؤسسه را به مرور مجاب 
كارگاه هاي آموزشي براي مهندسان  يا سازد كه حاال كه قرار است كتاب هاي آموزشي مهندسان را منتشر كنند
بگذارند خوب است كه شعارشان را «ارتقاي مداوم پروفشناليسم مهندسي» قرار دهند. البته، ديروز بعد از كلي 
و از او خواستم از امكاني مثل مؤسسه عمران براي ترويج  كردم تبيين خندان آقاي براي را شعار اين توضيح
يك و اصلي ترين كار نيز ايجاد مهمترين كه كردم تأكيد و كند استفاده مهندسي در پروفشناليسم ارتقاي و
مي كنم فكر حاال و دارد قبول را نظريه اين خندان آقاي است. ايران مهندسان تمام از مركب پروفشنال انجمن
مي توانند هستند مهندس همه كه قبيل اين از و گلسرخي و سحابي آقاي اعاليي، خانم حالج، مثل افرادي
و مؤسسه عمران نيز در كنند سازماندهي را پروفشنال مهندسي انجمن يك تأسيس براي اوليه و اصلي هسته
مي شود گفت كه روند بازآفريني پروفشن مهندسي آيا بزند. كارگاه برگزاري و كتاب توليد به دست زمينه اين

از شبه پروفشن مهندس در دومين مرحله كليد خورده است؟

و يكم  بيست قرن براي مهندسي عنوان با حجمي كم كتاب خندان آقاي كه بود مباحث همين چارچوب در
را براي من ارسال كرد تا در مورد آن نظر بدهم. نويسنده اين كتاب خانمي است كه رئيس انجمن مهندسان
و مباحث پروفشناليسم مهندسي را مطرح كرده است. من در مورد اين كتاب نظر قاطعي  آمريكاست سيويل
گفتم: اگر قرار بود من بهترين كتاب را براي ترجمه انتخاب كنم، تمام منابع در دسترس را عوض در و ندادم

بررسي مي كردم. در حاليكه اين كار را نكرده ام و نمي توانم نظر بدهم.

ساير مباحث
مي شود. عالوه بر بحث اي  كشيده موضوعي هر به بحث دامنه طبيعي طور به ميكنيم، بحث خندان با وقت هر
داعش، جنگ عزه، اوضاع داخلي، در مورد ضرروت ثبت نام از داوطلبان شركت در منطقه، اوضاع به مربوط
و افغانستان هنگام برگزاري عراق كشورهاي در سالهاست آنكه رغم به كرديم. صحبت نيز عمومي انتخابات
و دليل سنت اين ما مردم براي ميكنند، نام ثبت انتخابات در شركت به عالقمندان از اول عمومي، انتخابات
و به عنوان مخالف در انتخابات شركت نمي كنند آگانه كه كساني رأي خاطر، همين به است. ناشناخته آن
مي شود محسوب ممتنع واقع در و نميكنند شركت انتخابات در بيتفاوتي روي از كه كساني نفع به آرايشان

مصادره مي شود. يكي از محور هاي گفتگو با آقاي خندان همين بود كه برايش تازگي و جذابيت داشت.

موضوع پيگيري جدي انجام امور فني كتاب دستورنامه نيز از سوي من مورد تأكيد قرار گرفت. از او خواستم 
و به طور كلي آماده سازي  متني دروني مراجع نمايه، ايجاد به نسبت و كند تلقي شده تمام را كتاب ترجمه
كتاب كمك كند. چون من كارم در امر ترجمه تقريبًا تمام شده است. از نظر مالي هم در اين زمينه صحبت

كردم كه اگر نظري دارد بي رودربايستي با من و با اردهالي مدير نشر اختران در ميان بگذارد. 

اتمام حجت با معلمان
آن ها اتمام حجت  از يكي نرسيد. گذشه هفته آخر ماجراهاي پايان به ديروز روزنوشت در من پسرويهاي

با سازمان معلمان است كه بايد داستان آن را نقل كنم.

و به من گفت كه آقاي محمد  زد زنگ معلمان سازمان مديره هيأت اعضاي از يكي آزادگان آقاي روز يك
و گويا به همين خاطر به كرد افشا سبز جنبش جريان در را كهريزك در تجاوز داستان كه معلمي داوري،
و ما هم در شود آزاد ماه مهر در است قرار شد محكوم نقدي جريه تومان ميليون چند و زندان سال پنج
پي آن هستيم كه برايش جايي تدارك ببينيم كه در چند روز قبل از بازگشت به شهرستان كه قرار است در
تهران مستقر باشد از آن استفاده كند. حدس زدم مسأله چيست: اين چند روز را در دفتر من مستقر شود. 
نخستين واكنشم اين بود: اين يك وظيفه است كه امكانات ناچيزم را در اختيار چنين شخصي بگذارم كه 
چنين فداركاري عظيمي كرده است. اما ناگهان ذهنم به صرافت مباحث امنيتي افتاد: تمام صحبت هاي ما ضبط 
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و ما فردا بايد پاسخگوي اين مباحث باشيم. به همين خاطر، پيش از آنكه در پي اين واكنش خود به  ميشود
و همين جمله را با صدا بيان كند، انگار درآيد حركت به خودي به خود صورت به نيز زبانم ذهن، خودي
و در پاسخ به آقاي آزادگان گفت: بهتر است تشريف بياوريد حضوري در پريد صحن به ديگري شخصيت
و در اين مورد نيز در خدمت خواهم بود. بعدًا قرار شد كه همراه با رئيسشان (يعني آقاي باشيم خدمتتان
سه شنبه اي كه جلسه هيأت مديره معلمان است، كمي زودتر بيايند روز در معلمان) سازمان دبيركل هاشمي
سه شنبه هفته گذشته با آنان جلسه داشتم كه به نظر خودم ترتيب اين به كنيم. صحبت هم با مورد اين در و

نشست خوبي بود. اما قبل از آن كلي به اين مسأله فكر كردم.

اولين سؤالي كه به ذهنم رسيد اين بود كه خوب، چرا اين همه معلم به اين دوست همكار خود جا نمي دهند 
بياورند؟ خيلي به اين سؤال فكر كردم. اما جوابش ساده بود. هر كس به هر دليل  من دفتر به را او ميخواهند و
مي كنند. آيا اين توجيه رفتار غيراخالق كار ديگران چه؟ تو به ميزند. تن كار اين از است مربوط خودش به كه
ميشود؟ پاسخ روشن است: نه. سؤال بعدي: آيا جا دادن به فردي كه زنداني اش خاتمه هم تو غيراخالقي
مي خواستند دوستان اين اگر حتي بود، هم جرم اگر حتي تازه نه. است: روشن جواب است؟ جرم است، يافته
البته اگر زنداني به ناحق محكوم شده باشد. پس به يك زنداني فراري هم جا بدهند من دريغ نمي كردم. 
- نه. پس چرا در تلفن بحث را تمام نكردي؟ خوب اشتباه كردم. به عالوه دنبال  نيست؟ مطرح امنيتي مسأله
اين بودم كه ضمن صحبت در اين مورد بحث در مورد ادامه اجاره را نيز مطرح كنم. پس آيا تو حاضري دو
و بايد به صورت محترمانه از او پذيرائي كني؟ به عالوه، تمام  نميشناسي؟ را او كه باشي كسي ميزبان هفته
بي رودربايستي نه. داري؟ را وقتش و توان آيا آمد. خواهند اينجا به او زدن سر براي مدت اين در دوستانش
- اگر جايي پيدا نكرد كه چاره اي جز تسليم نخواهم داشت. چرا. يك چاره داريم: نكرد؟ پيدا جايي اگر پس

برايش در يك هتل يا يك مسافرخانه اتاقي يا تختي اجاره كنيم و هزينه آن را سهيم سازي كنيم.

و به دو هتل كه در خيابان هاي اطراف ميدان وليعصر هستند  كردم چاقچور چادر رسيدم نتيجه اين به وقتي
و پنجاه هزار تومان. ده شب دو دويست شبي متوسط طور به بپرسم: را تخت يك يا اتاق يك هزينه تا رفتم
و پنجاه هزار تومان بدهيم مسأله حل دويست نفر هر و بشويم نفر ده تومان. هزار پنجاه و دويست ميليون

است. خودم نيز سهم خود را خواهم پرداخت.

به اصطالح موضعم در مورد محمد داوري مشخص شد: نمي توانم جايي در اختيار او بگذارم، چون نمي توانم 
و من سهم خود  بگيريم اتاق هتل در او براي ميتوانيم اما دارم. كار چون كنم، پذيرايي روز چند اين طي او از
را خواهم پرداخت. به همين ترتيب، تك تك مسائل مربوط به اجاره محل كار به هيأت مديره سازمان معلمان
و عقلي را فراهم آوردم. به همين خاطر وقتي رو به روي آقاي  عادالنه پاسخ كدام هر براي و كردم مرور نيز را
و كنار آقاي آزادگان پشت ميز كنفرانس دفتر كار نشستم تكليفم روشن بود. در مورد واگذاري جا به هاشمي
و بود. منفي پاسخ نيز معلمان سازمان به كار محل اجاره تمديد مورد در بود. منفي پاسخم داوري محمد آقاي
درخواست اينكه هر وقت جا پيدا كردند تخليه كنند. مشكالت مالي هم به سادگي قابل حل است. نتيجه اين
اوليه، يعني دو ميليون تومان پولي كه به بردار هاشمي بابت نقاشي اينجا داده اند  تفاهمات همان طبق كه شد
تا پايان شهريور در دفتر بمانند. بعد از پايان شهريور نيز يا جا خواهند يافت يا با شرايط جديد اجاره را تا

وقتي جاي ديگري بيابند تمديد خواهم كرد. 

اين نكات ربطي به جنبش كادرها نداشت. اما در حاشيه همين بحث به نكات مهمي مطرح شد كه به اين 
و تحت آموزه هاي دستورنامه رابرت  اينجا در شما كه بود قرار ابتدا از گفتم: جمله، از داشت. ارتباط جنبش
و معلمان ساير ميان در رابرت دستورنامه تريج نيز هدفهايش از يكي كه كنيد ايجاد معلمان باشگاه يك
دانش آموزان بود. تأكيد كردم به اين خاطر از حضور شما در دفتر استقبال كردم. چون اين جا دفتر كادرهاست
و من از كساني كه براي آموختين دستورنامه رابرت به اينجا  است شده راهاندازي خاطر همين به اساسًا و
و ساير امكانات نيز چيزي نمي گيرم. مگر آنكه خودشان اصرار جا بابت و نميكنم دريافت شهريهاي ميآيند
و چانه هم نخواهم زد. اگر در آيند روابط ما كرد خواهم قبول بدهند چقدر هر صورت آن در كه باشند داشته
به اين شكل در بيايد، مسائل مالي هم در چارچوب همين فرمول حل خواهد شد. اما اگر بحث اجاره باشد،
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نكرده باشيد حرفي نخواهم زد. در اينجا بود كه گفتم:  پيدا جديد جاي وقتي تا شما با اما مخالفم كلي طور به
نمي خواهم با گنده كردن اين حرف در دل كساني نمي خواهم به حربه هاي امنيتي متوسل شوم. چون خودم
مي گيرند وحشت ايجاد كنم تا از دور ما دور شوند. اما توجه داشته باشيد كه  ياد را پارلمان قانون دارند كه
و من هم نيستم عالف است بسته در كه ديديد و آمديد وقتي روز يك كه كنيد پيدا خودتان براي جايي يك
نشويد. بعد توضيح دادم عالوه بر نگراني هاي امنيتي، مدتي است كه همسايه ها نيز اسم من را از روي زنگ
و چه بسا بدون آنكه به من بگويند  نميآرود زبان به را قلبياش نيات كسي هم ايران در ميكنند. ساختمان در

به پليس صد و ده يا به شهردار زنگ بزنند و ما دچار مشكل شويم.

و ضرورت همكاري پارلمانتارين ها با هم  پروفشن ايجاد روشهاي و رابرت دستورنامه آموزش مورد در
و نكنم شركت جديد كارگاه هيچ در گرفتهام تصميم كه كردم تأكيد و دادم توضيح هاشمي آقاي براي نيز
شاگردان را تشويق كنم كه آموزش اين قواعد را شروع كنند. پس من نسبت به اينكه ديگران اين قواعد را
هر طور كه دوست دارند درس بدهند هيچ حساسيتي ندارم. اما هدف من ايجاد يك پروفشن پارلماني به 
و انشعاب شما با اين توجيه كه روش تدريستان با روش تدريس من متاوت  است بوده ايران در نمونه عنوان
و غيره ضروري بود. چون قرار بود كه شورايي يا كميته اي از متخصصان اين حرفه زودهنگام بسيار ، است
- كه مرد مإخوذ به حيائي است هاشمي آقاي كنند. تصويب و تدوين جمعي روش به را آموزشي برنامهريزي
- كوشيد تا رفتارشان را توجيه كند. اما من با صراحت گفتم كه به نظرم سازمان شما به يك فرق يا يك سكت
مي شود كه مشاهده زيادي شواهد دادم توضيح برايش و پرسيد را لغت اين معناي آزاگان است. شده تبديل
هدف هاي ملي باشيد به يك فرق تبديل و در خدمت دموكراتيك سازمان يك آنكه از بيشتر شما ميدهد نشان
و خطاب به آقاي هاشمي گفت: آيا مناسب تر از من كسي را بالفاصله من و شد گرد دو هر چشمان شدهايد.
مي توانيد نشان بدهيد؟ اما معلمان به خدمت و پرورش و آموزش به خدمت آموزان، دانش به خدمت براي
به تقاضاي من براي عضويت پاسخ منفي داديد. آزادگان از هاشمي پرسيد: واقعًا ؟ هاشمي رنگ از صورتش
و من براي زدن آخرين ميخ به اين تابوت  بودند. نگذاشته بحث به سازمان در اصال را موضوع اين انگار پريد.
گفتم: اگر شما توي اين ادامه در و گفت؟ چه مرد آقاي كه داريد خاطر به كردم: يادآوري هاشمي آقاي به

حوض بپيريد جا براي كسي باقي نمي ماند. بعد از او پرسيدم:  اگر اين فرقه گرايي نيست پس چيست؟

نخ ارتباط قطع نشود
و اقالم  برنامهها تدوين تدارك براي كميتهاي به سازماندهي حال در گفتم شود. قطع ارتباط نخ نگذاشتم البته

آموزشي هستيم و تصميم دارم شما را نيز به اين كميته دعوت كنيم و اميدوارم به دعوت ما لبيك بگوييد.

مي كنند، اما به طور كلي اسقبال آنان با استقبال  استقبال پارلمان قانون از معلمان از برخي كه است اين واقعيت
وكيالن قابل مقايسه نيست. چرا؟ فكر نمي كنم توضيح اين مسأله خيلي پيچيده باشد.
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سه شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۳

رويدادهاي مهم
ديروز در نهمين اجالس انجمن در دست تأسيس پارلمانتارين هاي شوراي شهر تهران كاربرد دستگاه مفهومي 
و  برنامهناپذيري حكومتناپذيري، مثل كشور بنيادين مشكالت از برخي توضيح و فهم براي پارلمان قانون
مصالحه ناپذيري تشريح شد. همچنين خطوط كلي ساختار پروفشن در دست ايجاد پارلمانتارين ها در ايران نيز
و تحليل هاي دست اولي از  اخبار نيز عبدالحسيني آقاي اجالس اين در گرفت. قرار بررسي مورد اجمال به
سه شنبه هفته آينده اينكه به توجه با و داد ارايه تهران شهر شوراي در اخير تحوالت و شوراياريها وضعيت
انتخابات هيأت رئيسه ي شوراي شهر تهران است، پيامدهاي انتخاب آقايان مسجدجامعي يا چمران به عنوان
و اثر تحقق هر يك از اين قصه ها را بر پيكره اداري شوراي شهر  كرد پيشبيني را تهران شهر شوراي رئيس
و آينده كارگاه دوشنبه مورد بررسي قرار داد. ديروز همچنين آقاي آرش كيخسروي آئين نامه كميسيون تهران
و آخر شب هم در كرد ايميل من براي نظرخواهي براي را مركز وكالي كانون مديره هيأت عمومي روابط
و اعصاب من را چنان شد بدل واقعي چالش يك به ما تلفني گفتگوي و زد تلفن من به آئيننامه همين مورد
و آرام بگيرم. كنم خاموش را ذهنم گرفته آتش بخشهاي تا كشيد طول ساعت يك حدود كه كرد خراب

البته، درس هاي جالبي هم گرفتم كه نقل خواهم كرد.

تثبيت يك سنت حسنه
و  دوم عليپور آقاي و سالمزاده دكتر و اعرابي دكتر قبلي، اطالع با الهيان دكتر آقاي نيز ديروز اجالس در
و فقط آقاي عبدالحسيني درست رأس ساعت پنج بعد از ظهر نيافتند حضور قبلي اطالع بدون ميالني خانم
و زردآلوي پرآب وارد شد. درس اول: وقتي يك كارگاه يا يك سازمان يا گالب سيب نايلوني كيسه دو با
يك گروه يك مسؤل مشخص داشته باشد كه به عنوان مسؤل موفقيت يا شكست آن گروه شناخته شود،
مي زند تا بيشترين سعي خود را به كار بگيرد كه گروه موفق شود.  دامن فرد آن مسؤليتپذيري به امر همين
البته، شخصيت آقاي عبدالحسيني مسؤليت پذير هست. با اين همه، اگر او احساس مسؤليت نمي كرد شايد
و سازمان هاي داوطلبان  انجمنها نشستهاي در اگر حتي دوم: درس و نميداد. ادامه را كار جديت اين با
و چراع آن نشست روشن بماند بهتر از آن است كه به دليل غيبت احتمالي يابند حضور هم نفر دو يا يك
عده اي از اعضا، نشست هاي مرتب انجمن تعطيل شود. درس سوم: براي اينكه اين سنت حسنه نهادينه شود
نشست هاي عادي انجمن بايد در آئين نامه قيد شود تا هيچكس نتواند آن نشست را لغو يا  تاريخ برگزاري
تعليق كند. درس چهارم: اگر در اين نشست ها مطلب به درد بخوري ارايه نشود دليلي وجود ندارد كه اعضا 
و درس پنجم: اگر گروه بتواند در چارچوب قواعد قانون پارلمان به معناي واقعي  دهند. ادامه خود حضور به
مي توان اميدوار بود كه خرد جمعي شكل بزند، همانديشي و همفكري به دست مبتالبه مسائل به راجع كلمه
بگيرد كه حاصلش بايد بيش از تفكرات فردي باشد. در غير اين صورت هر انجمني به مرور به سرنوشت
مي شود.  خاموش سرانجام و افتاد خواهد پتپت به آن چراغ و شد خواهد دچار ديگر داوطلبانه سازمان صدها

دعوت به باغ انگوري
و برايش توضيح دادم  كردم دعوت انگوري باغ به را او گرفت آرام و شد خنك كمي عبدالحسيني آقاي وقتي
مي خرم انگور ميوهفروشي از خود مهمانان براي چرا و كردهام رونامهپيچ را انگور خوشههاي تمام چرا كه
و به وي چيدم شده روزنامهپيچ انگور خوشه دو و پريدم صندلي روي بعد، نميچينم. را خوشها اين اما
و زردآلوي پرآب برايت هديه آورده است دو خوشه گالب سيب كيسه دو كه كسي براي نميشد دادم. هديه

انگور روزنامه پيچ ندهي.

سه شنبه آينده  داد توضح كه بود همينجا بيايند. نميتوانند كساني چه بود: اين مهم موضوع استقراْر از بعد
و آينده در گرو اين است بله. - گذشت؟ سال يك پرسيدم: است. تهران شهر شوراي رئيس هيأت انتخابات
مي آورد يا آقاي چمران. پرسيدم: سردار طاليي خودش را كانديدا نخواهد كرد؟ رأي جامعي مسجد آقاي كه
جواب داد: نه. در توضيح بيشتر ادامه داد: بازتاب انتخاب شدن هر يك از اين دو نفر در سطح طبقه سياسي
از يكسال، فردي مثل مسجدجامعي در  اينكه بعد  مي دهد.  زيادي اهميت انتخابات اين به كه است كشور
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مي شود يا به اصطالح جناح مقابل پيروز خواهد شد. آقاي عبدالحسيني  انتخاب دوباره تهران شهر شوراي
و ادامه داد: به نظرم اگر آقاي چمران احساس كند كه رأي نخواهد آورد ممكن است خودش را كرد مكثي
و جذب دولت شود. كند ترك را شورا است ممكن نياورد رأي هم مسجدجامعي آقاي اگر و نكند كانديدا
بود؟ آقاي عبدالحسيني به پيش بيني خواهد چه شهر شوراي اداري پيكره بر احتمال دو اين تأثير خوب -
مثًال آقاي دكتر الهيان را از و كرد نخواهد اعتماد ما به شود رئيس چمران آقاي اگر نظرم به داد: ادامه آينده
اداره مصوبات شوراي شهر برخواهد داشت. در آن صورت آقاي الهيان به طور كامل به ستاد اجرايي خواهد
تا به ستاد اجرايي  از من خواهند خواست  و ساير كارشناسان سابق ستاد را هم  شرفي خانم احتماًال آمد.
شوراياري ها ببرم. البته، آقاي سالم زاده با آقاي مسجدجامعي خواهد ماند تا اينكه وي از شوراي شهر تهران
برود. نتيجه: به اين ترتيب، وضعيت ما در شوراي شهر تهران تا انتخاب هيأت رئيسه جديد متزلزل است. به 
نظرم توضيح قابل توجهي براي غيبت دوستان بود. با اين همه گفتم: خودم را كه جاي فردي مثل دكتر اعرابي 
مي دهم كه نيايد.  حق او به بيايد، اينجا به اوين ده از و تجريش از فرسا طاقت گرماي اين در بايد كه ميگذارم
- در من و عبدالحسيني يعني - ما همه، اين با كند. ايجاد مهمي فوقالعاده افزوده ارزش ما كارگاه آنكه مگر
و چراع كنيم شركت دوشنبه روزهاي كارگاههاي در بايد هم نفر دو ما حتي كه داشتيم كامل توافق زمينه اين

آن را روشن نگاه داريم تا به مرور افراد جديد در آن حضور يابند.

دعوت به دستور
بعد از آنكه خانم شرفي هم با تأخير به جمع ما ملحق شد جلسه را با حضور سه نفر دعوت به دستور كردم 

و  نخستين موضع دستوركار قرائت صورتجلسه بود كه خانم شرفي آن را به شرح زير قرائت كرد:

صورتجلسه هشتمين اجالس 
انجمن پارلمانتارين هاي شوراي شهر تهران

۲۰ مرداد ۱۳۹۳ دوشنبه

ماه  مرداد ۲۰ دوشنبه روز تهران شهر شوراي پارلمانتارينهاي تأسيس دست در انجمن عادي اجالس هشتمين
شد. دستور به دعوت كادرها دفتر در موقت رئيس حضور با ۱۳۹۳

با پيشنهاد آقاي سالم زاده، قرائت و تصويب صورتجلسه اجالس قبل به اجالس آتي موكول شد.

در ادامه، پيشنهاد آقاي عبدالحسيني در مورد شرايط عضويت در انجمن پارلمانتارين هاي شوراي شهر تهران 
به شرح زير: 

۳۰ سال ۱. سن باالي
۲. تحصيالت عاليه (حداقل ليسانس)

۳. شغل مرتبط با حوزه شوراي شهر و فعاليت هاي جمعي
۴. تعهد به ترويج دستورنامه رابرت

در دستور قرار گرفت. اما بعد از ارايه توضيح هاي رئيس موقت جلسه در مورد تفاوت مفهوم پارلماني «عضو» 
با كارورزان حاضر در كارگاه، ادامه بررسي آن به اجالس آتي موكول شد تا ساير دوستان نيز حضور داشته 

باشند. 

رئيس جلسه پيشنهاد بعدي آقاي عبدالحسيني را در خصوص اينكه اجالس آتي هفته آينده برگزار شود خارج 
و در توضيح حكم خود خاطر نشان ساخت: از آنجا كه گروه حاضر يك سازمان موقت  كرد اعالم دستور از
و اين قواعد ماهيت است كرده تعيين را خود اجالسهاي زمان و تاريخ جمله از خود قواعد از برخي و است

آئين نامه اي دارند، تغيير آن ها مستلزم اخطار قبلي است تا حقوق غائبان رعايت شود.

آقاي عبدالحسيني در ادامه درخواست برگزاري اجالس ويژه در هفته آينده داد كه اين پيشنهاد نيز به اين 
است،  نكرده تعيين دارد آئيننامهاي ماهيت كه را خود ويژه اجالسهاي فراخوان شرايط گروه هنوز كه دليل
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و فراخوان چنين نشستي تضعيف حقوق  ندارد وجود ويژه فراخوان امكان مقررات، آن تصويب و تعيين بدون
غائبان خواهد بود.

آقاي سالم زاده نيز پيشنهاد داشت كه نشست هاي گروه به جاي يك هفته در ميان هر هفته روز هاي دوشنبه 
و به معناي اصالح آئين نامه گروه است، بدون اخطار  دارد آئيننامهاي ماهيت كه نيز پيشنهاد اين شود. برگزار
قبلي عملي نيست. اما صرف طرح اين پيشنهاد در اين اجالس به اين معناست كه تمام اعضا از تمايل آقاي
مي توان طرح آن در اين اجالس را به مثابه اخطار قبلي  نتيجه، در شدهاند. مطلع پيشنهاد اين ارايه به سالمزاده

دانست و در نتيجه آقاي سالم زاده مي تواند اين پيشنهاد را در اجالس آتي مطرح كنند.

در اين جلسه گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضاي حاضر نيز استماع شد. 

۳۰ دقيقه خاتمه يافت.  و ۶ جلسه در ساعت

دبير موقت داود حسيني

بعد از تصويب صورتجلسه من خاطر نشان كردم كه در صورتجلسات فقط بايد گزارش اقدام هاي انجام شده 
مي شود. اما من عمدًا در اين صورتجلسه مباحث نظري مطرح شده  گفته اجالس در كه آنچه نه و شود ثتب
و به خصوصي براي دوستان اين جمع كه دنبال داشت آموزشي جنبهي چون كردم. ذكر را قبل اجالس در
مي تواند مفيد باشد. بعد خطاب به آقاي عبدالحسيني توضيح دادم كه هستند نويسي آئيننامه مهارت كسب
مي شوم كه براي ما ايرانيان نوشتن يك آئين نامه متوجه ميروند جلو آئيننامه نوشتن مرحله در كارگاهها هرچه
و روزآمدسازي مستمر آن تا چه اندازه دشوار است. بعد، با اشاره به بحث هاي اثربخش و كارآمد منسجم،
بعضي از متفكران غربي اعتقاد دارند ميگفتم كه ميآيد يادتان گفتم: داشتيم عبدالحسيني آقاي با كه قبلي
يك شرقي ها به جاي تفكر رقص ذهن دارند؟ عبدالحسيني آن بحث ها را به خاطر داشت. ادامه دادم: نوشتن
و مديريتي الزم را داشته باشد نيازمند يك ذهن جمعي است كه  حقوقي استانداردهاي حداقل كه آئيننامه
و در انتزاعي صورت به را گروه يك اعضاي بر حاكميت براي نياز مورد مديريتي و حقوقي روابط بتواند
و متمايز بيان كند. به عالوه، اين سند كه قرار است بر جامع و دقيق حقوقي اصطالحهاي و مفاهيم قالب
و در ارتباط با هم با ارتباط در را اجزاء كل ماشيْن يك نقشه مثل بايد شود ساخته پويا سازمان يك آن اساس
و كند كار پويا و روان شكل به بتواند شد، ساخته آن اساس بر سازماني وقتي كه كند تعريف گونهاي به كل
نمي  دانم به عنوان يك ملت به اين درجه از بلوغ ميگفتم: كه شنيدم را خودم دروني صداي بعد، نزند. ريپ

فكري رسيده ايم يا نه؟

استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي
قلم بعدي صورتجلسه استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضا بود. خانم شرفي خيال خودش را راحت 
و آقاي عبدالحسيني نيز كوشيد تا توضيح دهد كه چرا حتي شوراي عالي مشاوران ستاد اجرايي  هيچ. كرد:
و لق است. به زغم وي تا هيأت تق بگيرم عهده بر من را ادارهاش بود قرار كه نيز تهران شوراياريهاي
رئيسه جديد تعيين نشود اين وضعيت هم ادامه خواهد يافت. اما در اينجا به ياد توضيح هاي آقاي عليپور در
و نظر آقاي عبدالحسيني را در مورد تحليل آقاي عليپور پرسيدم.  افتادم شوراياريها منفي وجهي خصوص
گفتم: بعد  اجرايي.  ستاد  فعلي  دبير  دوم،  عليپور  دادم:  من جواب  عليپور؟  كدام  پرسيد:  عبدالحسيني  آقاي 
و بعد از رفتن شما براي من توضيح داد كه شوراياري ها به خاطر  شد حاضر كه نشستي نخستين همان در
از و يكي  دادهاند دست از را خود اجتماعي منزلت دادهاند نشان خود از كه غيراخالقي عمدتًا رفتارهاي
مي شود همين است. آقاي عبدالحسيني با اين تحليل چندان تعلل آنها مجدد انتخابات برگزاري در كه داليلي
و اعوان انصارش بود) وقتي طاليي سردار منظورش (كه جديد گروه اين داد: توضيح برايم و نبود موافق
و اين حراست با ببند، و بگير و تنبيه بيشتر، نظارت با را كارشان شدند مستقر شوراياريها اجرايي ستاد در
و تقريبًا هيچ كدام از شوراياري ها زير بار اين حرف ها نرفتند. آقاي نداد جواب اما كردند شروع ابزارها جور
مي گويند و نميدهند هم راه را او جاها بسياري در اما ميرود شوراياريها دفتر به بازديد براي (دوم) عليپور
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گفت: وقتي شهرداران مناطق آنان را در مراسم مختلف  شوراياريها موضع اين تحليل در و هستيد؟ كاره چه
و گزارش بدهند، يابند حضور شورا صحن در تا ميشوند دعوت شهر شوراي سوي از يا ميكنند دعوت

طبيعي است كه ديگر به اين جور رفتارها تن نخواهند داد.

مردم  منتخبان  عنوان  به  شوراياري ها  اينكه  اول  شد.  دستگيرم  نكته  چند  عبدالحسيني  آقاي  توضيح  از  من 
و به اين زودي ها نمي شود اين حق را ناديده گرفت. نكته دوم اينكه در ميان  ميدانند حق داري را خودشان
و تيم فعلي اختالف نظرهاي بسيار - ستاد بر حاكم قبلي تيم ميان در حتي و مشاوران، عالي شوراي اعضاي
و پيامدهاي اين اختالف ها تحت تأثير دارد وجود شوراياريها هدفهاي و كاركرد و وجود مورد در جدي
آينده برگزار شود قرار خواهد سه شنبه  است قرار كه نيز تهران شهر شوراي رئيسه هيأت انتخابات نتيجه
سه شنبه هم صبر كرد. حدود سه سال است كه براي آموزش اين قواعد به مسؤالن تا بايد پس خوب. گرفت.

شوراي شهر داريم صبر مي كنيم!

گزارش من:  ضرورت آموزش قواعد به مديران ساختمان ها
با شركت  و  جمعه روز عصر كه كردم شروع ساختمان نشست درستاوردهاي ذكر با را خود گزارش من
شد. نخستين نكته اي كه روي آن تأكيد كردم اين بود: حتي اگر اعضاي برگزار من منزل در ساختمان مالكان
يك نشست حتي يك قاعده از قواعد قانون پارلمان را بلد نباشند اما رئيس جلسه با اين قواعد آشنا باشد
مي تواند جلسه را به نحو احسن اداره كند. در نتيجه، براي اداره جلسه هيچ نيازي نيست كه اعضاي جلسه 
با قواعد پارلماني آشنا باشند. دو: با اين همه اگر اعضا در چند نشست شركت كنند به مرور اين قواعد را
نشست هاي ساختمان در چارچوب قواعد قانون پارلمان  كه حين بازي ياد خواهند گرفت. سه: در صورتي
و خرد  همفكري و انجمن تشكيل به ميل و كرد خواهد كمك همسايهها شدن صميمي به امر اين شود اداره
مي رساند. چهار: پس يكي از وظايف مديريت شهري مدد ساختمان يك در صميمانه روابط ارتقاي و جمعي
در هر شهر اين است كه براي آموزش دستورنامه رابرت به مديران ساختمان ها برنامه ريزي كند. پنج. از آنجا
و چنين شهرداري بيجاست، پس انجمن در دست تأسيس با كمك  شهري شوراي چنين از انتظاري چنين كه
ساير انجمن هايي كه در دفتر كادرها ايجاد خواهد شد بايد در اين زمينه احساس مسؤليت كنند. از شواهد
مي كنند اين نكات را به خاطر بسپارند. چون  تالش جدًا عبدالحسيني آقاي هم و شرفي خانم هم كه بيميآمد

به نظرم برايشان اهميت داشت.

و توضيح دادم: همانطور  پرداخت رابرت دستورنامه يادگيري متقاضيان كمي گسترش به وار اشاره و ادامه در
و با توجه به باشد موافق جمع اگر اما مييابد. توسعه بهمنوار محصول اين براي بازار تقاضاي گفتم قبًال كه
و بهتر است سراغ مصوبات نرويم، من دستاوردهاي كيفي اين ماجرا را تشريح كنم. نيستيم بيشتر نفر سه اينكه

هر دو نفر - يعني خانم شرفي و آقاي عبدالحسيني - با اين پيشنهاد موافق بودند و من بحثم را ادامه دادم.

برنامه ناپذيري ايرانيان
و آقاي  شرفي خانم وسط و برداشتم كارم ميز روي از را ايران» در توسعه و «برنامهريزي انگليسي كتاب كپي
و نتيجه گرفتم پرداختم كتاب اين شدن نوشته تاريخچه تشريح به و گذاشتم كنفرانس ميز روي عبدالحسيني
كه به زغم نويسندگان اين كتاب كه يك گروه شاهد از دانشگاه هاروراد بوده اند كه حدود سال ۱۳۳۷ براي
و از  برنامهريزي و دولتي مديريت و دولت تئوريهاي تمام بودند، آمده ايران به دوم توسعه برنامه بررسي
و كاركردهاي جوامع رفتارها تئوريها اين نيتجه، در است. غربي جوامع از ناشي و محصل مفاهيم قبيل اين
و به طور كلي ندارد وجود آن غربي معناي در دولت نام به چيزي ايران در اما ميدهند. توضيح را غربي
و در نتيجه براي چنين مردمي، نظريه هاي ناظر بر مديريت دولتي هستند ديگري خصوصيات با مردمي ايرانيان
و اين قبيل امور كاربرد ندارد. در ادامه نظر آن گروه نويسنده را به زبان خودمان ترجمه كردم برنامهريزي و
و ادامه دادم: در ايران برنامه ريزي يعني كشك! بعد خطاب به آقاي عبدالحسيني ادامه دادم: نويسندگان اين
گزارش براي اثبات نظر خودشان شواهد بسيار زيادي از رفتار ايرانيان ارايه داده اند اما موفق نشده اند علت
و از اينجا به بعد بود كه كوشيدم به صورت خالصه  دهند. توضيح و كنند كشف را آن حل راه و ماجرا اين
و نتيجه بگيرم از وقتي دهاتيان به صورت انبوه بدهم توضيح را ايران دهات در اجتماعي قواعد توليد وضعيت
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و منفرد به شهرهاي بزرگ هجوم آوردند ما با ميليون ها مورچه اي طرفيم كه در آشيانه خودشان طبق قواعد 
و مورد قبول مورد و نياز مورد قواعد نيتسند بلد شهرها كالن و تهران در اما ميكردند رفتار خودشان النه
و همان قواعد را با توافق جمعي اصالح بزنند عمل به دست قواعد همان طبق و كنند توليد را خودشان توافق
مي توانند درك را آن شرفي خانم و عبدالحسيني مثل افرادي فقط كه است چيزي تحليل اين كنند. روزآمد و

كنند چون تا حدودي با قواعد قانون پارلمان آشنا شده اند.

حكومت ناپذيري
فصل نامه گفتگو را نشانشان دادم. هنوز آقاي عبدالحسيني موفق به خريد آن نشده  در ادامه، آخرين شماره
و خودم به سرمقاله آن اشاره كردم كه نتيجه گرفته است: تهران حكومت ناپذير است  دادم او به را مجله بود.
و راه حال هستند ناپذير حكومت شهرها كالن ساير و تهران چرا كه دهم نشان روش همان به كوشيدم و
آن چيست. بعد گفتم: اما شما اين سرمقاله را مطالعه كنيد. خواهيد فهميد كه چرا نويسنده موفق نشده است

شفادهنده اي ارايه دهد.  درمان راه و كننده قانعي توضيح

مصالحه ناپذيري
و به قلم فردي به نام علي حاجي  فارسي زبان به ميشد مربوط مقالهاي نقد به من صحبتهاي بعدي بخش
و سياستگذاري اجتماعي دانشگاه سودرتون سوئد است. اين مقاله سياسي علوم دپارتمان مدير كه قاسمي
و به طور كلي گفتمان هاي روشنفكري كتابها نشريات، خواندم. بي.بي.سي وبسايت در اخير روزهاي را
و ظاهرًا خطاب به حسن خود مقاله در قاسمي حاجي آقاي راهحلهاست. و تحليلها جور اين از مملو امروز
و عميق تر شدن شكاف هاي در طبقه سياسي كشور پيش بيني كرده حادتر به اشاره با و جمهور رئيس روحاني
مثًال و بزند متقابل حمالت به دست نيز جمهوري رئيس و برود جلو ترتيب همين به اوضاع اگر كه است
به جاي فرجي دانا كه رأي اعتماد مجلس را كسب نكرد فردي مثل محمدعلي نجفي را به عنوان سرپرست
و  شده خارج اعتدال خط از نيز دولت اين صورت آن در كند، كم را تندروان روي اصطالح به تا بگمارد
شديد ترخواهد شد. بسيار خوب. حاجي آقا، چاره چيست؟ مدير دپارتمان و حتي خاتم مثل سرنوشتي دچار
و به مصالحه كني گفتگو خود مخالفان با بتواني بايد آقاجان كه ميكند پيشنهاد درستي به سوئدي دانشگاه اين
و جريان هاي سياسي كشور به جناحها بين و ميگذرد انقالب اين از سال پنج و سي چگونه؟ اما بله. برسي.
توانسته  اند ديگر يك گلوي جويدن جز سال پنج و سي اين طي اما است. داشته وجود اختالف طبيعي طور
و خانم شرفي نگاه كردم. اطمينان داشتم كه آنان به اين اعتماد عبدالحسيني آقاي به چرا؟ نه. بكنند. كاري

رسيده اند كه اگر در چارچوب قانون پارلمان عمل كنند مي توانند به مصالحه برسند.

سازمان هاي هوشمند
آخرين مشكلي ملي مهمي را كه مورد بررسي قرار داديم مشكل ناپايداري سازمان هاي بخش خصوصي در 
و در اين بحث مشاركت  بود هم سلطان كاش گفتم: شرفي خانم به خطاب و بحث ادامه از قبل بود. ايران
گفتم : در ايران كارآفرينان توانمندي و دادم ادامه را بحث من است. راه در داد: جواب بانون سلطان ميكرد.
مي ميرد سازمان بينانگذار وقتي اما ميكنند ايجاد بزرگي و موفق سازمانهاي تنه يك كه ميشوند يافت
و يا در هر سطح سازماني سازمان هر در كه دادم پاسخ سؤال اين توضيح در چرا؟ ميميرد. او با هم سازمان
مي شود كه قادرند در سطوح سازماني مشخص، اطالعات تعيين شورا يا هيأت يا بورد صورت به نهادهايي
و قواعد سازمان اقدام كنند. به اين مقررات اصالح به نسبت ها آن پردازش از بعد و كنند دريافت را جديد
و آئيننامهها بنگاهي دروْن و برون تحوالت پاي به پا كه كردهايد ايجاد هوشمند سازمان يك شما ترتيب،
مي يابد. اما وضعيت درايران چطور است؟ در پاسخ توسعه و داده تغيير را خودش سازماني فرهنگ و مقررات
و طراحي خود مديريت تحت سازمان در هم را ساختارهايي چنين سازمان يك بنيانگذار اگر حتي گفتم:
نسيتند، خيلي سريعي آشنا پارلمان قانون قواعد با هيأتها و بوردها و شوراها اين اعضاي چون كند، تعبيه
تبعات يا اگر سازمان بزرگي باشد كه فروپاشي آن  مي ريزد  هم در هم سازمان نتيجه در و ميشوند فشل
عمًال يك موميائي كه ميشود تبديل دولتي سازمان يك به و ميكند تصاحب را آن دولت باشد داشته سياسي
- يعني هم خانم شرفي دو هر براي نكات اين كه است اين خودم حدس اثربخشي. و كارآيي فاقد و است

و هم آقاي عبدالحسيني - جال بود و انگيزه آنان براي آموزش و ترويج دستورنامه رابرت را افزايش داد.
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ساختار پروفشنال
مي شد. برايشان  مربوط كادرها دفتر آموزش روش و پارلماني پروفشن ساختار به صحبتهايم بعدي بخش
توضيح دادم كه در مفهوم پروفشنال، مفهوم مجتهد هم مندرج است. بعد كوشيدم مفهوم مجتهد را در معناي
مثال يك پزشك مجتهد  به عنوان  و گفتم:  دهم توضيح پروفشنال قضاوت در استقالل براي اجازه كسب
و داده تشخيص را بيماران بيماري پروفشنال مرجع يك نظارت بدون و شخصًا است مجاز كه است كسي
نسخه مورد نظر خود را تجويز كند. در اين صورت يك پزشك مجتهد كسي است كه بتواند تشخيص دهد
كه تشخيصي كه روي يك بيماري گذاشته است صد در صد درست است. اين امر لزومًا به اين معنا نيست 
كه يك پزشك بايد بتواند تمام بيماري ها را تشخيص دهد، اما بايد بتواند تشخيص دهد كه تشخيصش در 
و تا وقتي به اين تشخيص نرسيده است به پژوهش خود  است درست صد در صد خاص بيمار يك مورد

ادامه بايد بدهد.

و گفتم كه ما مشغول تربيت مجتهدان پارلماني هستيم.  پرداختم پارلماني مجتهد و اجتهاد مفهوم به ادامه در
و تدوين را پروفشن نياز مورد ضوابط و مقررات قواعد، تا داد خواهند تشكيل را شورايي مجتهدان اين بعد
تصويب كنند. اين شورا از ميان خود يك مرجع يا يك هيأت مرجعيت پارلماني را نيز انتخاب خواهد كرد تا

نقش مرجعيت را در اين پروفشن ايفا كند و حرف آخر را در اين پروفشن بزند. 

گفتني است در پايان روزنوشتي كه در آن به روح ژنرال در شوراي شهر تهران اشاره كرده ام اين نكات به 
تا  دادم  و خانم شرفي  عبدالحسيني آقاي به روزنوشت آن از نسخه يك ديروز است. شده بحث اختصار

بخوانند و نظرشان را به من بدهند.

هنگام بحث در مورد مفهوم هيأت مرجعيت پارلماني آقاي عبدالحسيني به اين نكته اشاره كرد كه آقاي خميني 
مي داد آيا  هم سازمان اگر حتي گفتم: من ميداد. سازمان را هيأتي چنين خودش از بعد دوران براي بايد هم
مراجع ما قواعد قانون پارلمان را بلد هستند تا در چارچوب آن بازي كنند؟ به شوخي جواب داد: بايد يادشان

بدهيم. جدي جواب دادم:  حتمًا. 

جدال آخر شب
آخر شب آقاي كيخسروي زنگ زد. پريروز آئين نامه كميسيون روابط عمومي كانون مركز را با نامه زير برايم 

ارسال كرده بود:

جناب آقای داود حسينی
با درود و سالم

و  مالحظه لطفا پيوست فايل در را مرکز کانون عمومی روابط کميسيون درخصوص شده تهيه نامه آيين متن
در صورت امکان هرگونه نظر اصالحی که در اين ارتباط داريد را اعالم فرماييد.

با سپاس - آرش کيخسروی

همان پريروز آئين نامه را خواندم و نظرم را به شرح زير برايش ارسال كردم: 

جناب آقاي آرش كيخسروي
براي خود  بتواند  اينكه يك گروه  توضيح دهم،  كارگاه  اعضاي  به  مي كنم  تالش مدتهاست كه همانطور
و اين امر ميدهد نشان را پارلمان قانون با كاركردن در گروه آن مهارت اوج بنويسد پروفشنال آئيننامه يك
و بررسي به آئيننامه اين مواد تك تك است. پارلمان قانون از عمدهاي بخش با گروه كامل آشنايي مستلزم
و با يك يا چند اصالح مشكل حل نمي شود. اگر بخواهم اشكاالت آن را هم توضيح بدهم دارد. نياز دقيق نقد
بايد مدام به قواعد دستورنامه يا به منطق استناد كنم. هر وقت هم ديگر را ديديم به نمونه اي از اشكاالت آن

اشاره خواهم كرد. 
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تقريبًا مضامين مندرج در همان نامه را دوباره برايش شرح دادم اما آقاي كيخسروي  زد زنگ من به تلفني وقتي
و براي من بفرست. ظاهرًا آقاي كيخسروي هم تا حدود بسيار كن اصالح را آئيننامه آن نه، كه داشت اصرار
مي كند يكي از روش هاي مناسب ترويج دستورنامه رابرت در سازمان هاي فكر عبدالحسيني آقاي مانند زيادي
مي دهد اين تجربه موفقي نشان تجربه حاليكه در سازمانهاست. اين آئيننامههاي بهبود براي تالش موجود
و پايبندي به دستورنامه رابرت يا قانون رعايت ضرورت و اهميت به بايد ابتدا سازمان يك اعضاي و نيست
و از همه مهم تر آن را به عنوان مرجع كنند رعايت و بياموزند را آن كه بگيرند تصميم و ببرند پي پارلمان
و تصويب تدوين را خودشان آئيننامه بتوانند آن چارچوب در و آن ذيل تا برسانند تصويب به خود پارلماني
قانون از  (كه بخشي  رابرت  يا دستورنامه  پارلمان  قانون  كنم،  استفاده كامپيوتر تشبيه از بخواهم اگر كنند.
است) مانند يك سيستم عامل است كه شما قبل از هر كاري بايد آن را در سخت افزار ذهن خود پارلمان
مي توانيد در اين سيستم عامل اپليكيشن هاي ديگري مثل مجموعه آفيس كه است آن از بعد تازه كنيد. نصب

يا فتوشاپ نصب كنيد.

و قبل از آنكه متوجه  رابرت دستورنامه با مختصر آشنايي محض به افراد از برخي ميدهد نشان تجربه اما
يك و ترويج قانون پارلمان در آموزش براي كه دارند اصرار باشند، شده پارلمان قانون بود عامل سيستم
ممكن هم و  رسيد نخواهد نتيجه به است بديهي كه كنند شروع سازمان آئيننامههاي اصالح از سازمان
- هم سر همين مطلب بود. تالش من براي توضيح قضيه كيخسروي و من يعني - ما جدال بود. نخواهد
به او مثل نرفتن ميخ در سنگ بود و شكست  من و اصرار او سرانجام سبب شد كه من واقعًا عصباني بشوم.

و قرار است روزي كه حضوري او را ديدم آئين نامه اش را نقد كنم.  شد تمام خوشي و خير به كار كه البته
مي خواهد هرچه سريعتر قواعد قانون پارلمان را به اعضاي هيأت و دارد نيت حسن كيخسروي آقاي قطعًا
مديره كانون وكالي مركز معرفي كند تا به آموزش اين قواعد تشويق شوند. اما تالش هاي حدود سه ساله او
عميق تر با اين دستگاه مفهومي آشنا شود  و بهتر و بيشتر او هرچه ميكنم فكر من است. نبوده موفق كنون تا

بهتر خواهد توانست اين قواعد را معرفي كند.

درسي كه گرفتي چي بود؟ 
درسي كه گرفتم اين بود كه به عنوان يك معلم هرگز حق ندارم از دانش آموزي كه دنبال آموختن قواعد 
و سعي كنم گير ذهني او يا  كجاست كار گير دريابم بكوشم بايد بلكه بشوم. عصباني است پارلمان قانون
و مهرباني. اميدوارم آخرين باري باشد كه در امر تعليم اين صبوري، نهايت در هم آن كنم. برطرف را خودم

قواعد عصباني  مي شوم.
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نظم جهاني بهاءاهللا
ديروز بعد از چند ماه خود منتظر گذاري، سر ساعت چهار بعد از ظهر سي.دي حاوي كتاب قواعد نظم يك 
و همه چيز برخالف پيش بيني هاي قبلي من از آب درآمد. من حدس زده بودم سي.دي اي  كردم باز را دو و
كه خانم حبيبي، مهمان بهائي مان از كرج به من هديه داده بود حاوي دوجلد ويرايش هاي اوليه قواعد نظم
آن ها را به فارسي ترجمه كرده است، يا دو جلد كتاب قواعد نظم بهائي را بر  افندي شوقي كه باشد رابرت

اساس كتاب قواعد نظم رابرت تأليف كرده باشد. اما اين طور نبود.

افندي  آن ها مجموعه ي مكاتبه هاي شوقي  دوي هر و است انگليسي زبان به كتاب جلد دو هر اينكه اول
و كانادا نوشته شده اند. عنوان آمريكا ايماني برادران به خطاب دوم جهاني جنگ حوالي سالهاي در كه هستند
- اما بدهم آن مورد در نميتوانم نظري هيچ هنوز هرچند - و است بهاءاهللا جهاني نظم نيز كتاب اين اصلي
حل هايي ارايه راه جهاني مشكالت براي تا است شده تالش بهائي رهبران نظرات براساس كه ميرسد نظر به
و از اين قبيل نيز استفاده شده است اما هيچ ارتباطي رأي و جهاني مجمع مثل اصطالحهايي از البته دهد.
براي تا خودم را  فايل را بستم  الكترونيكي،  از تورق كتاب  بعد  به همين دليل  ندارد.  با دستورنامه رابرت 
و همكيشانش كه قرار بود ساعت پنج از كرج بيايند آماده كنم. ساعت هفت هم بايد  حبيبي خانم از پذيرائي

از دانشجويان پذيراتي مي كردم.

و آقاي شهريار سيروس كه همراه او به دفتر آمده بود دريافتم كه  حبيبي خانم با گفتگو جريان در همه اين با
مي شود يك نفر مطرح پيشنهادي وقتي حتي و ميشود اداره رابرت دستورنامه قواعد اساس بر بهائيان محافل
اتفاقًا كتابي هم به اسم قواعد كه دادند توضيح من براي است. «حمايت» معناي به كه كند «تأييد» را آن بايد
- متفاوت است. در اين صورت براي بهاءاهللا جهاني نظم با يعني - دادهاند من به كه آنچه با اما دارند نظم

داوري در مورد نقش دستورنامه رابرت در سازمانيابي بهائيان بايد صبر كنم تا اين كتاب آنان را ببينم.

خالصه مذاكره 
و سه مرد كه دو  بود همراهش هم قبل دفعه كه خانمي دختر يك و حبيبي خانم با مذاكره محوري موضوع
و مشاركت در فعاليت هاي انجمني اقدام قواعد اين يادگيري براي چگونه كه بود اين هستند، تهراني آنان نفر
يك كنند. من دو راه حل نظرم رسيد: اگر قرار است اين قواعد به شهروندان كرجي تدريس شود خوب است

و با راه انداختن كارگاه در كرج به كرجي ها هم آموزش بدهد.  يابدبگيرد را قواعد اين كارگاه در شركت با نفر
و بدهند تشكيل مقدماتي كارگاه يك برسند نفر ده حدود به جمعًا كه ديگر نفر چند با نفر پنج اين اينكه يا

بعد در راي دوره ابتدايي وارد يكي از كارگاه هاي روزهاي هفته بشود.

و  جا بابت اما بگيرم. مزد كسي از ندارم تصميم قواعد اين آموزش بابت گفتم پرسيد. دستمزد از حبيبي خانم
ساير خدمات نيز طرح گلدان چرخاني را براي او شرح دادم.

و  است هنرمند ميرسيد. نظر به باهوش بسيار جواني كه ميداد انجام سيروس آقاي را اصلي گفتگوهاي
و شهرسازي نيز ارتباطات گسترده دارد. مرد ميانسال ديگري نيز در معماري انجمنهاي با اما ميكند نقاشي
و مقاله شوقي افندي در مورد دستونامه رابرت را كه به است احترام مورد بسيار ميرسيد نظر به كه بود گروه
و پشت پس در افندي شوقي كه بگيرد نتيجه ميكرد سعي سند آن جمله به استناد با و خواند دقت با دادم او

اين قواعد دنبال معناي ماورايي آن ها بوده است. خيلي اصرار نكردم و وارد مجادله نشدم.

و ساير ايدئولوژي ها  بهايي چارچوب از خارج ميخواهند كه ميآوردند، زبان به كه آنطور بود، اين مهم نكته
به ايجاد تشكل هاي مدني به حل مشكالت فراوان بر زمين مانده كمك كنند. من هم از اين ايده استقبال كردم.

قرار شد بيشتر فكر كنند و براي من توضيح دهند كه دوست دارند چه بكنند. 
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تعمد  انگار  كه  راد  رحيمي  آمدند.  دانشجوان  كه  بودند  نرفته  بيرون  ساختمان  از  هنوز  من  بهائي  مهمانان 
- مثل بچه هاي خيابان گرد لباس بپوشد، همراه با آقاي  خود پوياي و تند ذهن و سرشار هوش آن با - دارد
حسام مؤذن كه در نخستين نشست با چسب روي جراحي دماغ آمده بود، وارد شدند. از رحيمي راد خواستم

شهردار شود. مؤذن هم كه از دانشگاه عالمه طباطبائي است يك جعبه شيريتي تر خريده بود. 

مي كنند از جريان به اصطالح  شركت كارگاه در كه دانشجوياني تمام پرسيدم او از آمد رنجبر آقاي وقتي
و اين جور بسيج گفتم: طرفيها؟ كدام پرسيد: ميشود. پيدا آنان بين آنطرفيهاي از يا هستند اصالحطلب

گروه ها. با قاطعيت جواب داد: نه. همه از خودمان هستند!

در نشتس ديروز برخي نكات جديد را براي دانشجويان مطرح كردم. از جمله، مسأله ثبت نام در انتخابات 
و اثر بگذارد. مسأله  شود محاسبه نميكنند شركت انتخابات در كه مخالفاني رأي ميشود سبب كه عمومي
مي شود از طريق ارسال كه - الكترال رأي بين بايد كه دادم توضيح و كردم نقد را ايراني مجامع در دادن وكالت
- با شركت در مجمع تفاوت قائل شد. اگر قرار است يك انجمن به كنوانسيون نمايند گرفت را آرا نيز نامه
و يك كاپيتان نمي تواند شده تنظيم فرد اساس بر پارلماني بازي چون بدهد. كفالت نبايد و نميتواند بفرستد
و نبايد به جايي يازده بازيكن تعداد كمتري به زمين بفرستد به اين استدالل كه يك رأي در دل خود دارند.

پروفشن هم يكي از موضوع هاي بحث بود كه در نشست هاي آتي بايد به آن بيشتر بپردازم. جزئيات  معرفي
آن ها براي خواننده حاوي كدام هيچ كردهام. يادداشت جداگانهاي دفتر در دادم توضيح كارگاه در كه را آنچه

نكته بديع و تازه  نبود.

كردند.  مطرح  را  خودشان  ترويجي  فعاليت هاي  گزارش  دانشجويان  بار  نخستين  براي  ديروز  جلسه  در 
و به ديگران ياد بدهند. خانم زكريا كه در نظر داشت با  بگيرند يابد را قواعد اين دارند دوست ظاهرًاهمه
شروع سال تحصيلي اين قواعد را به بچه هاي عالمه ياد بدهد. بعضي نيز با گروهي از دوستان خود صحبت

كرده اند و قرار است آنان به جمع ما افزوده شوند. از اين جهت نيز اوضاع خوب پيش مي رود. 

نكته بسيار اميدوار كننده سرعت يادگيري دانشجويان است. هرچند دانشجويان رشته هاي فني مهندسي زودتر 
و برخالف  است عالي سرعتشان مجموع در اما ميگيرند، و ميكنند درك را قضايا انسان علوم بچههاي از

هم انديشي كه انصافًا مأيوس كننده است، واكنش دانشجويان تا اينجا كه اميدبخش بوده است. كارگاه
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فعاليت هاي رئيس كميته ايرانيان خارج از كشور
و مسؤليت كميته  است اميررئسيان آقاي دوستان از يكي كه امرالهي آقاي است قرار صبح نه ساعت امروز
و مهندس موسوي را بر عهده داشته است همراه با معين دكتر انتخاباتي ستادهاي در كشور از خارج ايرانيان
ده تا دوازده نفر از فعاالن سياسي اجتماعي به دفتر بيايند تا من دستورنامه رابرت را براي آنان معرفي كنم.
احتماًال اظهار عالقه خواهند كرد كه در يك كارگاه مرحله مقدماتي شركت كنند. ساعت دوازده نيز كارگاه 
و گزارش هر دو رويداد را فردا ثبت خواهم كرد. اما امروز سه تجربه مهم ديروز را داشت خواهيم را وكيالن

كه در سرنوشت داستان كادرها اثر خواهد گذاشت روايت مي كنم.

حضور سه مهمان
و به صورت تصادفي در يك مغازه كوچك تعمير كامپيوتر در  پيش ماه چند شهنواز آقاي نام به فردي با من
و ديگران توضيح داد كه از گاز اوزن در من براي آنجا در او شدم. آشنا وليعصر ميدان پائين پاساژهاي از يكي
و بعد به نمونه هايي از فناوري هايي ميشود زيادي فوقالعاده استفادههاي توليد و صنعت مختلف عرصههاي
مي شود. او در عين حال دنبال بازاريابي براي برخي از ماده اين از پزشكي تجيزات عرصه در كه كرد اشاره
مي شود. به نظرم رسيد شايد غزل توليد دوستانشان يا خودشان كارخانه در ميكرد ادعا كه بود محصوالت اين
مي شد بتواند در امر بازاريابي آن محصوالت به او كمك كند. همين امر فارغالتحصيل دانشگاه از داشت كه
سبب شد تا از او دعوت كنم به دفتر بيايد. آمدن او به دفتر به اين بهانه سبب شد تا با فعاليت هاي آموزشي
و پا فرص ترويج اين قواعد  پر طرفداران از يكي به او حاال و شود آشنا رابرت دستورنامه ترويج براي من

تبدلي شده است. و مهماني ديروز دست پخت همين عشق به قواعد بازي دموكراسي است.

و قرار ديروز بعد از ظهر را هماهنگ كرديم. سر ساعت مقرر  زد زنگ من به پيش روز چند شهنواز آقاي
و عالوه بر خودش دو نفر از دوستانش نيز به دفتر آمدند: آقاي اميرحسين جاليري كه در كارت زدند زنگ
و مدرس جهانگردي معرفي جهانگردي امور در مشاور و گردشگري ارشد كارشناس را خودش ويزيتش
مي شد دريافت كه در بيزينس او از شهنواز آقاي پديرايي روش از نيز و پوشيدن لباس طرز از و است كرده
مي شد دريافت كه در صحبتهايش از كه رحماني آقاي نام به ديگري فرد و است. كامًالموفقي فرد خود
مي كند. بعد از احوالپرسي هاي اوليه قرار شد من فعاليت كه است سال ساليان نفت شركت توليدي عرصههاي
و بيش مثل كم صحبتهايم مضمون حاليكه در معمول، طبق و كنم معرفي آقايان براي را رابرت دستورنامه

نطق هاي ديگرم بود اما روش و شكل خوبي عرضه شد.

تكامل روش معرفي دستورنامه رابرت
مي يابم كه آشنايي مردم ما با اين  در بهتر ميشود عميقتر پارلمان قانون از من درك و ميگذرد زمان هرچه
و سازمان ها بر مبناي قواعد اين قانون، آغاز روند حل مشكالت انجمنها ساختن و آنها رعايت و قوانين
مي كند. يكي نرم پنجه و دست آنها با ناموفق شيوهاي به كه است سال ساليان ما ملت كه است غيرطبيعي
و بنگاه هاي اقتصادي است. از آنجا كه حدس زدم آقاي جاليري شركتها ناپايداري نيز مشكالت اين از
۲۵ سالت فعاليت مطبوعاتي براي انواع مي كند، بعد از مرور اجمالي حدود نرم پنجه و دست مشكل اين با
و نشان دادن اينكه آشنايي من هم با قانون پارلمان تا چه اندازه محصول تالش براي پاسخ يابي براي انجمنها
و توسعه تحقيق مؤسسه كنفرانس نخستين به استناد با و رفتم مسأله همين سراغ به است، بوده مطرح مسائل
و انرژي همانا نفت و احداث صنعت شركتهاي دغدغه مهمترين كه كردم اشاره نكته اين به احداث صنعت
معموًال با چرا كه بودند نگران بابت اين از شركتها اين بنيانگذاران و است بوده شركتها اين ناپايداري
و براي جلوگيري از تبعات سياسي اين فروپاشي ميخورند شكست آنها موفق، شركتها اين بنيانگذار مرگ
و به اين ترتيب يك سازمان موفق بخش خصوصي به ادامه بوروكراسي ناكارآمد ميكند مصادره را آنها دولت
مي شود. من بعد از طرح اين سؤال سعي كردم روش هوشنمد سازي سازمان هاي انساني را تبديل دولتي
ساختارهاي اين  كه چرا  بدهم  توضيح  پارلمان  قانون  با  ايرانيان  ناآشنايي  به  اشاره  با  بعد  و  بدهم توضيح

نميدهد؟ جواب پزشكان قول به و نميكند كار سازماني ساختار در شد پيشبيني



۲۰۹

شده  نهادينه  كشور  سياست  و  مديريت سنت در كه مصالحهناپذيري و برنامهناپذيري حكومتناپذيري،
و كوشيدم نشان دهم برگشتم پارلمان قانون موضوع به سرانجام و بودند من صحبتهاي بعدي محورهاي
مي تواند به حل اين چطور شد ساخته انگستان در قبلي طرح بدون و تدريجي صورت به كه قانون اين كه
و بود انگلستان در قواعد اين خلق بودن خودي به خود من صحبت بعدي محور كند. كمك مشكالت
و نيز چرا مردم ما كه كردند اقدام زبان اين قواعد تشريح و تدوين به نسبت آمريكاييها چرا اينكه توضيح
مي كردند ضرورتي براي تدوين چنين زباني احساس  نكردند. با زندگي روستامانند شهرهاي و روستاها در
مي شود ناشي كجا از ما كشور بزرگ شهرهاي امروز مشكل كه دادم نشان شهري با روستايي زندگي مقايسه

و راه حل چيست.

مي كنم نطقم خيلي مؤثر واقع شد. آقاي جاليري اين اثربخشي نطقم را به حساب صادقتم گذاشت كه  فكر
باعث مي شود - به قول ايشان  - به دل بنشيند.

بحث هاي حاشيه اي هم داشتيم اما به عنوان نتيجه اين مالقات قرار شد كه هم اين موضوع را در دانشكده 
و حتي براي برگزاري كنفرانسي در آن دانشكده كه در آن قانون پارلمان معرفي خواهد  كند ترويج كارآفريني
شد كوشش كند. نيز قرار شد خودش، يا دوستانش اگر مايلند اين قواعد را تمرين كنند در يكي از كارگاه هاي
و  نميكنم مطرح دستمزد آموزشها اين بابت من كه دادم توضيح ميشود؟ چقدر هزيهاش كنند. شركت ما
مي گيرد چيز بپردازد قرار اختيارش در كه امكاناتي ساير و مكان و جا خاطر به خواست كسي اكر اما نميگيرم

رد نخواهد شد!

دستاوردهاي كارگاه دوستان
كارگاه دوستان چند ويژگي داشت كه الزم است به آن ها اشاره كنم: 

و از سوي آقاي  است اقتصاد دانشكده يا دانشگاه خوب دانشجويان از يكي كه فاضلي سهيل آقاي اينكه اول
سيدي به كارگاه معرفي شده است حدود نيم ساعت زودتر به دفتر آمد. من اصول زيربنايي قانون پارلمان را
به او دادم تا مطالعه كند. خودش از جزوه معرفي دستگاه مفهومي خيلي خوشش آمده بود. معلوم بود معناي 

دستگاه مفهومي را فهميده است. 

و همين امر سبب بروز چالشي هايي در  كرد اشاره كنندهاي نگران نكته به جلسه از قبل خندان آقاي اينكه دوم
و خانم اعالئي به آقاي خندان به عنوان برگزاركننده كارگاه اظهار نارضايتي سيدي آقاي ظاهرًا شد. اجالس
چرا؟ يا جذابيت كارگاه ها كم شده است. يا كنند. شركت كارگاهها تمام در نيستند قادر ديگر كه كردهاند
كرد؟ به جاي هر هفته، هر دوهفته يكبار يا حتي هر يك ماه يكبار جلسه بايد چه است. سررفته آنان حوصله
بگذاريم. اما اين تصميم با برنامه هاي كلي كه من براي كارگاه هاي سطح ابتدايي تدارك ديده ام هماهنگ نبود.
در نتيجه به نظرم رسيد كه به جايي افزايش زماني بين دو كارگاه، بهتر است زودتر آئين نامه انجمن در دست 
و اعضاي آن انجمن بتوانند ماهانه مجامع خودشان تشكيل دهند. به هر حال، من به  كنيم تدوين را تأسيس
و حل اين قضيه در خارج از كارگاه، به نظرم رسيد قضيه را در كارگاه مطرح كنم. به نظرم اين صبوري جاي
بود، پيشنهادم را در دستور از خارج كه هم جايي در حتي و كارگاه وسط همه اين با بود. اشتباه من تصيم
ك توضيح دادم: برخي از بود همانجا و بگويم. را نظرم بتوانم كه - ساير تقاضاي قالب - كردم مطرح قالبي
و پيشنهاد داده اند كه نشست هاي كنند شركت كارگاهها تمام در نيستند ميل يا قادر دليل هر به كه دوستان
كارگاه به جاي هر هفته، هر دو هفته يا هر ماه يكبار تشكيل شود، بهتر است زودتر آئين نامه انجمن را تمام
و كساني كه عضو اين انجمن در دست تأسيس خواهند شد به جاي هر هفته هر ماه در نشست ماهانه  كنيم
انجمن خودشان شركت كنند. در واكنش به اين پيشنهاد من، آقاي خندان پيشنهاد تنفس داد تا قضيه به صورت

غيررسي بررسي شود و در فاصله تنفس بود كه نكاتي گفت كه سخت ناراحتم كرد. 

مي شود  مسأله اين براي خوب، است. شده كم كارگاهها جذابيت كه كرد اشاره اين به صحبتش اول بخش در
و اين مرجعيت را با مرجعيت ديني پرداخت پارلماني مرجع به مربوط مباحث به دوم بخش در اما كرد. فكر
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و اين جور بحث ها پرداخت تا نتيجه بگيرد انجمني  قدرت و سياست در خميني دخالت و خميني مرجعيت و
مي شود مثل اين است كه يك دولتي زير نظر مرجع ديني تأسيس حسيني مثل شخصي نظر زير و كارگاه در كه
و در نتيجه مشروعيت ندارد بلكه بايد انجمني خارج از اينجا، خارج از باشد شده تأسيس خميني مرجعيت يا
و از اين جور حرف ها. باشد نداشته حضور آن در مرجع عنوان به حسيني كه شود احداث اتاق آن در و صحن
و نيز شبيه به واكنش آقاي دكتر بني اسدي به نظرم هاشمي و مرد آقاي واكنش به شبيه هم واكنش اين واقع، در
ميكنيم. رد را غيرقانوني يا قانوني اقتدار نوع هر كه است ايرانيان ما مزمن بيماري يك كه اقتدار، نفي رسيد:

و اصرار يكشنبه روز كارگاه ماجراي به صحبتش در خندان آقاي كه گرفت قوت ذهنم در تحليل اين وقتي
و حتي گفت كه تلفني هم در اين مورد با كرد اشاره خودش رياست به انجمن يك ايجاد براي بنياسدي دكتر
و ظاهرًا دكتر بني اسدي هم قضيه را از اين زاويه ديده است: ما بايد خارج است كرده صحبت بنياسدي دكتر

از اقتدار حسيني يك انجمن درست كنيم تا مشخص شود كه يادگرفته ايم يا نه.

و مبهم من از اشارات آقاي خندان است. آيا ذهنم اشتباه  ناقص برداشتهاي كردم نقل باال در كه را آنچه البته،
- به خصوص با توجه به اينكه ثقل سامعه ام بيشتر شده را خندان آقاي صحبتهاي اساسًا آيا است؟ نكرده
و دكتر بني اسدي اين او منظور و كردهام تعبير درست آيا باشم، شنيده درست اگر و شنيدهام؟ درست - است
و حتي اگر برداشت غلطي باشند؟ داشته برداشتي چنين ندارند حق آيا باشد، بوده هم اين اگر و است؟ بوده

هم داشته باشند آيا من حق داشتم ناراحت بشوم؟

مي كنم تاراحتي من را همه درك كردند. وقتي هم كه نطق آقاي خندان تمام  احساس و شدم ناراحت راستش
و آقاي خندان گفتم چيزي يك من نداشت. هم با نسبتي هيچ نفر دو ما صحبتهاي من، نظرم به گفتم: شد
و به همين خاطر به كنم اضافه كه ندارم جديدي نكته گفتم كه را آنچه توضيح در من نتيجه در ديگري. چيز
مي كنم در اين ارزيابي دچار اشتباه نشدم. پيشنهاد مشخص من اين بود كه به جاي فكر نميدهم. ادامه نطقم
آئين  نامه انجمن در دست در و كنند تأسيس زودتر را انجمن مجمع، دو بين زماني فاصله افزايش پيشنهاد
و به جاي هر هفته هر ماه يا هر سه ماه در نشست هاي كنند تعيين ماهه سه يا ماهه يك را خود مجامع تأسيس
و آن حرف ها نداشت. ديني مراجع مرجعيت به ربطي هيچ واقعًا من پيشنهاد اين كنند. شركت خودشان انجمن
به همين خاطر من با صراحت از مجمع به خاطر طرح ايده مرجعيت كه سبب اين سوء تفاهم شده است عذر

خواهي كردم و گفتم اگر مي دانستم چين مي شود دستم را زير ساطور مي گذاشتم. 

اصًال هيچ كس متوجه علت اصلي  كه رسيد نظرم به و برگشت عادي حالت به جلسه من صحبتهاي از بعد
و بعد از جلسه آمد خواهد يكشنبه كه گفت رفتن هنگام خندان آقاي اما نشد. خندان و من زيرپوستي جدال
مي شوم. هيجان دچار صحبت در من كه دادم توضيح و كردم استقبال كرد. خواهيم صحبت هم با مورد اين در
بي ربطي از من سر بزند كافي است. پس بايد رفتار يا حرف شود سبب كه هم كوچك هيجان يك حتي اما
مي شود عصبانيتم سبب كه قضايايي به را رويكردم بايد كار اين براي نشود. تكرار هرگز شدن هيجانزده اين

تغيير بدهم.

تعيين هدفي متناسب با نيازهاي ايران
و مؤسسه پارلمانتارين هاي  انجمن هدفهاي هم امروز كردم. دعوت انگوري باغ به را دوستان جلسه ختم از بعد
كرده بودم ترجمه همانديشي كارگاه در آئيننامه تدوين جريان در كه را آمريكا پارلماني وكالي كالج و آمريكا

براي اعضاي گروه ارسال كردم، با اين توضيح:

اعضاي محترم كادر دوستان
با سالم 

تأسيس، ترجمه فارسي ماده دو آئين نامه چند سازمان مشابه  دست در سازمان هدف نويس پيش تدوين از بعد
قبًال تقديم دوستان نكردم تا هدفي متناسب را هدفها اين عمدًا من است. شده تقديم پيوست به آمريكايي
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با نيازهاي ايران تعيين كنيد. 
استحضار داريد هدفي كه انجمن در دست تأسيس براي خودش انتخاب كرده است متناسب با شرايط ايران 

است كه در آن هيچ پروفشني به معناي درست كلمه شناخته شده و تأسيس شده نيست.
و راهبردهايي نياز است كه  راهكارها به ايران» در پارلماني پروفشن ارتقاي و «ايجاد هدف تحقق براي البته،

هدف  هاي تعيين شده انجمن هاي آمريكايي نيامده و نمي توان توقع داشت كه بيايد. در لزومًا
هدف سازمان در دست تأسيس پيش از هرچيز تحقق جهت در دقيق راهكارهاي و راهبردها تدوين براي
و فرهنگي خاص اجتماعي محيط و پارلماني پروفشن ماهيت و پروفشن ماهيت از درستي درك است الزم

ايران داشته باشيم.
اميدوارم كه اگر حوصله وجود داشته باشد به مرور در همين مسير همراهي و همفكري كنيم. 

قربان شما. داود

برنامه كارگاه براي  آن طي و كنم ارسال دوستان كادر اعضاي براي ايميلي آينده روز دو يكي طي دارم تصميم
و از دوستان هم بخواهم بخش هاي مربوطه را با كنم اعالم فشرده و كوتاه مدت يك طي را آئيننامه تدوين
و دوستان بتوانند با فواصل بيشتري در مجامع انجمن شود تأسيس انجمن زودتر هرچه تا كنند مطالعه دقت

شركت كنند.

كشف يك راهكار خوب
وقتي نكته باال را يادداشت كردم براي رفع خستگي در سالن به راه افتادم. در جريان اين پياده روي به نظرم 
رسيد به جاي طرح پيشنهادهايي از اين دست بهتر است با طرح سؤال از اعضاي كارگاه ها بخواهم براي يافتن 
مي شود اعضا  سبب است گروهي تفكر تمرين اينكه از گذشته امر اين بپرازند. مشورت و رايزاني به پاسخ
و در اجراي آن مشاركت بيشتري داشته باشند. به طور كنند احساس خودشان آن از را حل راه يا تصميم
و راه حل آن را به صورت گذاشت بحث به دوستان كارگاه آتي نشست در را باال سؤال ميشود مشخص

گروهي به دست آورد. اين روش سبب خواهد شد اعضا احساس نكند دنباله رو شده اند.

فعاليت هاي ترويجي اعضا
وقتي نوبت به گزارش فعاليت ترويجي اعضا رسيد از آقاي خندان تقاضا كردم در مورد فعاليت هايش براي 

ارتقاي پروفشناليسم در پروفشن مهندسي از طريق مؤسسه آموزشي عمران بيشتر توضيح بدهد.

ايده  ايجاد يك انجمن مهندسان پروفشنال
قضيه از اين قرار است كه آقاي خندان كه به عنوان مشاور انتشاراتي اين مؤسسه دعوت به همكاري شده 
و من هم او را  كند كمك مؤسسه اين طريق از مهندسي در پروفشناليسم گفتمان بسط در ميكوشد است
مي كنم. البته من معتقدم راه حل كليدي ايجاد يك انجمن مهندسان پروفشنال. در جلسه ديروز براي تشويق
و نه هستند كارفرمايي انجمنهاي واقع در مهندسي انجمنهاي ايران در كه دادم توضيح بقيه و حالج آقاي
انجمن مهندسان. درست مثل اينكه ما انجمن مالكان بيمارستان را داشته باشيم ما انجمن مهندسان را نداشته
باشيم. به همين خاطر الزم است يك انجمن متشكل از اشخاص حقيقي مهندسان پروفشنال داشته باشيم. بعد 
ادامه دادم كه در جمع ما غير از آقاي حالج خانم اعالئي مهندس هستند. در كارگاه هاي ديگر نيز مهندس 
انجمن  اوليه يك  مي تواند هسته  و هستند مهندس بنياسدي دكتر مهندس و رزمخواه مهندس شهرياري،

مهندسان پروفشنال را ايجاد كنند.

و  پروفشنال وكالي انجمن يك روزنامهنگاراين و وكيالن كمك با داريم تصميم كه دادم توضيح ادامه در
و خوب است كه بازآفريني پروفشن مهندسي را نيز در كنيم تأسيس هم پروفشنال روزنامهنگاران انجمن يك

دستور كار خود قرار دهيم. بايد منتظر بمانم تا اين دانه مدت ها بعد جوانه بزند.

انجمن پروفشنال استادان دانشگاه
مي تواند در پي  دانشگاه استاد يك عنوان به كه كردم پيشنهاد هم سيدي آقاي به كه بود بحث همين دنباله در
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ايجاد يك انجمن پروفشنال استادان باشد. فكر مي كنم او هم به فكر فرو رفت. 

معروفيت مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان
هنگامي كه نوبت ارايه گزارش فعاليت هاي ترويجي به آقاي حالج رسيد تلفن همراهش را به آقاي نصيري 
پيام هاي وايبري دوستانش را كه همان لحظه رسيده بود قرائت كند. آقاي نصيري تلفن همراه  داد تا يكي از
و متن يك پيام را قرائت كرد. مضمونش اين بود كه يكي از اعضا گروه وايبري دوستان حالج  گرفت را او
و سايت مؤسسه اخالق كرده جستجو را ايراني سايتهاي پروفشن مفهوم دنبال به دارد عضو نفر بيست كه
و از بقيه خواسته بود كه به آن سايت سر بزنند. آقاي شده خوشحال خيلي است. يافته را ايرانيان پزشكي
و محفلي اين مباحث مجلس هر در كه ميدانست خودش ترويجي فعاليتهاي آثار از نمونهاي را اين حالج
و از اينكه من كرد توجه بود كارم ميز روي كه اتيكز دوم شماره نشريه به كه بود اين از بعد ميكند. معرفي را
شش سال پيش اين مباحث را رها كرده تا دستورنامه رابرت را ترويج كنم به هيجان آمد. به او گفتم: تا اين

قواعد را نياموزيم بحث از پروفشن و كد اتيكز بي معنا خواهد بود. قبول داشت. 

در ادامه متني چند صفحه در مورد رابرتز روولز آو ارودر به زبان انگليسي به ما نشان داد كه دوستانش در 
ايران رواج  و براي او فرستاده بودند. من هم خوشحال شدم كه اين بحث ها دارد در  بودند يافته اينترنت
و مجلس گزارشي نداشتند. در حاليكه توفيق دولت در فعاليتايشان اثر مورد در نصيري نه و او نه اما مييابد.

آنان در آنجا اهميت فوق العاده خواهد داشت.

في ديو شيري ارايه تعريف
ز وقتي بحث پروفشن در كارگاه ها جديد شده است به نظرم رسيد متن پروفشن گرايي پزشكي را با دقت 
فرهنگ لغات هاي اينترنتي دنبال در خاطر همين به بدهم. آموزش دقيقتر صورت به كارگاهها در بيشتري
في ديو شيري گشتم. اين تعريف از اين اصطالح در معناي صفتي آن خيلي تكان اصطالح دقيقتر معناي يافتن

بود: دهنده
الزام قانوني يك طرف براي اقدام در جهت بيشترين منافع طرف ديگر.

در معناي اسمي همه به طرفي كه اين الزام را دارد في ديو شيري مي گويند. 

بعد از ارايه اين تعريف بود كه به عنوان مثال به تعهد اعضاي كابيته دولت اسرائيل اشاره كردم كه بايد مسؤليت 
و در عين حال در  بماند بايد دور كابيته اخبار از مطلقًا كه بسپارند فيديوشيري يك به را خود اموال تمام
و اين مثال ها به خصوص براي آقاي تعريف اين كند. رفتار خود امانت تحت اموال بيشترين تأمين جهت

حالج، نصيري و فاضلي جاب بود.
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جمعه ۷ شهريور ۱۳۹۳

ايده هاي نو
و  آمد، باال «من» آپليكيشن - كامپيوتريستها اصطالح به - و شدم بيدار خواب از كه صبح معمول طبق
مونيتور ذهنم روشن شد متوجه شدم كه سي.پي.يوي ذهنم كه تمام طول شب مشغول پردازش بوده است،
و حاال كه ساعت يازده است بايد  نكردم يادداشت را آنها متأسفانه است. كرده خلق زيادي جديد ايدههاي

آن ها به خاطرم بيايد. خيلي فكر كنم تا بعضي از

دستور شرف
مي شود از كلمه »دستور» به جاي «كد» هم استفاده كرد. كد از جمله به معناي يك بسته قواعد منسجم  نظرم به
و رانندگي ناميد. در راهنمايي كد ميشود را رانندگي و راهنمايي الزامي قواعد مجموعه مثًال است. اجرايي
اين معنا، دستور هم كلمه بسيار مناسبي است. مثل دستور زبان. در آن صورت شايد بشود از «دستور شرف»
و پايبند باشد. در اين صورت يك فرد «بي شرف»  وفادار آن به و باشد داشته بايد انسان هر كه كرد صبحت

يعني كسي كه دستور شرف ندارد و يا به دستور شرف پايبند نيست.

دستور شرف پروفشن
اگر بشود به جاي كد اتيكز از دستور شرف استفاده كرد در آن صورت «دستور شرف پروفشن» به معناي 
و قواعد مربوط به آن  ارزشها از مجموعهاي يعني وكالت، شرف پزشكي، شرف است: پروفشن آن شرف
مي شود از دستور ترتيب همين به كرد. صحبت دانشجويي شرف دستور از ميشود صورت اين در پروفشن.
شرف دانشجويان دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائي حرف زد كه توسط دانشجويان آن دانشگاه تنظيم

و رعايت مي شود. 

گرفتن امتحان به صورت داوطلبانه
از وقتي بحث مرجعيت پارلماني را مطرح كردم نخستين واكنش منفي را از آقاي خندان ديدم كه ايجاد انجمن 
و واكنش نشان داد. به هر حال،  كرد تشبيه گلخانهاي عمل يك به را من نظارت تحت واقع در و دفتر اين در
و آموزش ترويج كه ندارد ضرورتي هيچ نتيجه در ندارد كار و سر مردم جان با پزشكي مثل پارلماني پروفشن
مي كنم هركس بايد آزاد باشد هر طور كه دلش فكر خاطر همين به كند. تضمين حاكميتي نهاد يك را آن
و مهارت تجربه زمينه اين در كه فردي يك عنوان به هم من اما كند. ترويج و درك را پروفشن اين ميخواهد
بيشتري دارم حق دارم بعضي از افراد را كه در اين زمينه به درجات خاصي رسيده اند، تأييد كنم. البته مشروط
مثًال به تشخيص من  و باشند قائل ارزشي من قضاوت براي كه افراد اين بخواهند. را اين خودشان اينكه به
يك - باز هم در صورتي كه خودشان دلشان خواست يك شورا يا ميتوانند برسند پارلماني اجتهاد درجه به
و مدرك او به داشت تقاضا كسي اگر تا دهد تشكيل پروفشنال بورد يك مجمع اين و دهند تشكيل مجمع

گواهينامه پروفشنال بدهد.

و متمايز  متفاوت بگيرند مجوز جامعه حاكميت از بايد كه پروفشنهايي از را پارلماني پروفشن رويكرد اين
ام القوانين است آموزش و دموكراسي قواعد آموزش هدفش كه را پروفشن اين دليل همين به شايد ميسازد

از ساير پروفشن ها، از لحاظ اعتبار و اهميت حقوقي در رده باالتري قرار مي دهد.

و از اين قبيل مفاهيم پروفشنال تجديد  مرجعيت اجتهاد، به نسبت رويكردم در ميشود باعث تصميم همين
نظر كنم.

يكي از لوازم اين تجديد نظر
ديروز كه در كارگاه وكيالن بحث نوشتن ماده ۲ آئين نامه انجمن در دست تأسيس در دست بررسي برود آقاي 
و گرفتن مجوز از من كرد اما  امتحان دادن به موكول را پارلمان قانون آموزش صالحيت احراز شرط رئيسيان
بحث را به روش ريگ داغ به نظر خواهي در اين بايد ميرسد نظرم به ندادم. نشان خوش روي خيلي من
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و هر نتيجه اي كه خودشان رسيدن  كنند بحث مورد اين در اعضا خود كه بدهم اجازه و بگذارم آتي مجمع
همان را جمع بندي كنم.

برخورد با غائبان
و اين را به حساب  بود دلخور خيلي نداشتند حضور دوستان از عدهاي اينكه از رئيسيان آقاي ديروز جلسه در
و پيشنهاد كرد كه ليست غائبان در صورتي كه طبق دستورنامه است در صورتجلسه گذاشت اعضا بيتعهدي
و شود قيد دبير و رئيس حضور بايد فقط صورتجلسه در دريافتهام، من كه آنجا تا دادم توضيح من بيايد.
عده  اي نيايند. در و بيايند عدهاي است ممكن جلسه هر در وگرنه نه. يا است رسيده نصاب به جلسه اينكه
و وجه ديگر آن حقوقي است. مديريتي وجه يك دارد وجه دو اعضا غيبت مسأله ميرسد نظر به حال هر
در مورد جنبه هاي حقوقي غيبت در دستورنامه بحث شده است اما اينكه چه كنيم تا اعضا كمتر غيبت كنند
مي رسد كه همين مسأله را در جمع  نظرم به حاال يافت. خاتمه بحث توضيح اين با است. مديريتي مسأله يك
و راهكار پيشنهادي را به اجرا بگذاريم. پيشنهاد من اين است كه رئيس جلسه در جريان گزارش كنيم بررسي
و اطالع دادند يا ندادند. همين. بعد اگر اين راهكار قبول شد آن را به بودند غائيب كساني چه بگويد خود
و صبر كنم تا ديگران به صورت فعال نگويم را خودم حل راه ابتدا در من كه است خوب البته بگذاريم. اجرا
و جلو من به لكنت زبان بيافتند. بلكه بايد كلم عقل من كنند فكر كه نزنم هم آنان ذوق توي و كنند شركت

سقراط وار اين راه حل از درون يك روند گفتگوي آزاد و كافي استخراج شود و نه از درون كله من.

ايدهها كردن فراموش
آن ها را به خاطر نمي آورم حاضر حال در اما بود بيشتر خيلي بود رسيده ذهنم به صبح كه ايدههايي نطرم به

و به ادامه روزنوشت مي پردازم.

رويدادهاي پنجشنبه
و معرفي دستورنامه رابرت به آنان  امرالهي آقاي دوستان حضور يكي داشتم: مهم رويداد دو پنجشنه ديروز
و دوم برگزاري يك اجالس ديگر از اجالس هاي وكيالن. هر دوي اين رويدادها بسيار مهم بودند. اما پيش
ش حضور آقاي كيخسروي در دفتر در شامگاه چهارشنبه بپردازم كه گزار روايت به بايد آنها تجربه ثبت از

در نوع خودش يك اقدام عالي بود.

اصالح آئين نامه كميسيون روابط عمومي هيأت مديره كانون وكالي مركز
تا  و سماجت هاي عجيب آقاي كيخسروي بود. وگرنه من معتقد بودم  اصرارها محصول بيشتر تجربه اين
يك - به مثابه نباشد بلد را پارلماني مجمع يك اداره بر ناظر قواعد يعني را، پارلمان قانون اوليه قواعد گروهي
آنچه هم كه اصالح شد در واقع و دارم را عقيده اين هم هنوز كند. تصويب را خودش آئيننامه نميتواند گروه
و اعضاي آن شود تصويب مديره هيأت عمومي روابط كميسيون در بايد كه است آئيننامه يك پيشنويس
هنوز قواعد اوليه قانون پارلمان را بلد نيستند. اما خوشبختانه گويا آقاي كيخسروي كه در تعداد قابل توجهي
مي تواند اين  و آشناست جلسه اداره اوليه رويههاي و اصول با حدودي تا است كرده شركت كارگاهها از
مي دهد كه من بايد در رويكرد خودم تجديد نشان تجربه همين ترتيب، اين به برساند. تصويب به را آئيننامه
و به عنوان نمونه، ديگر اين قدر با قاطعيت توي ذوق آقاي عبدالحسيني نزنم كه مدت هاست از من كنم نظر
البته، او هميشه به من قول داده كه آئين نامه را به كنم. اصالح را تهران شهر شوراي آئيننامههاي تا ميخواهد

گوشه ي ديگري پرتاب مي شود. به من خواهد داد. اما يا فراموش مي كند و يا از اينجاي شورا

درك وضعيت كيخسروي
و سياسي است. او  اجتماعي فعاليتهاي عرصه در جدي و گذار اثر شخصيت يك كيخسروي آرش نظرم به
ميگفت: ببين! ما امتحان خودمان خودش روز يك و است پانايرانيست حزب فعال و جدي عناصر از يكي
و اجتماعي فعاليتهاي امر در او ميگويد. راست ماند. خواهيم ميدان در و نميزنيم جا و دادهايم پس را

كامالً  جدي است و كتك خور ملسي دارد. سياسي و فرهنگي
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و به  شد دستگير كند شركت همانديشي كارگاه در وكالت بخش از بود قرار كه سلطاني عبدالفتاح آقاي وقتي
و او هم به صورت جدي پاي كار كرد معرفي كار اين براي را كيخسروي آقاي دوستان از يكي افتاد زندان
و عليرغم تمايلش نتوانست در آن كارگاه شركت فعاليتهايش شدن زياد خاطر به دورهاي، يك از كه بود
كند. اما در اين مدت افراد زيادي را معرفي كند تا من دستورنامه رابرت را به آنان معرفي كنم. تالش زيادي
كرد تا افراد جديدي را به كارگاه ها جذب كند اما موفق نشد. چرا؟ اين مسأله از اين جهت اهميت دارد كه 
درست بر خالف او، فردي مثل خانم نسرين ستوده توانست در چشم به هم زدني نخستين كارگاه وكال را 
فراخوان بدهد يا آقاي امير رئيسيان گروه قابل توجهي دانشجو را توانست تشويق كند تا در كارگاه دانشجويي 
و حتي يكي از كساني كه از سوي آقاي رئيسيان دعوت شده بود حاال خودش دارد افراد جديدي  كنند شركت

را به كارگاه ها دعوت مي كند.

در  رابرت  دستورنامه  معرفي  از  بعد  كه  مي افتم  جملهاي يا كيخسروي آقاي خصوصيت همين تحليل در
و به نظرم رئيس آن جلسه مطرح كرد كه مضمونش اين حاضران از يكي پانايرانيست حزب جوانان نشست
مي كند تا اين قواعد را ياد بگيريم. اما امروز فهميديم كه تشويق را ما كيخسروي آقاي مدتهاست كه بود
و نميكرديم باور را كيخسروي آقاي حرف امروز تا كه بود اين او حرف ديگر معناي اوست. با حق انگار

نميگيرند؟ جدي ميكند توصيهاي خود دوستان به او وقتي چرا داشتهاند. حق البد

به هر حال، اينكه فردي در چشم فردي ديگر چنان اعتباري داشته باشد كه وقتي به او توصيه اي كرد به حرفش
آن ها خارج از بحث  تشريح و توصيف و كردن فهرست كه ميشود مربوط زيادي بسيار عوامل به كند گوش
امروز است. اما جالب است در اين مورد نيز مفهوم پردازي كنم. چون كادرها بايد اين اقتدار معنوي را در خود

ايجاد كنند كه ديگران حرف آنان را زمين نزنند و رهبري فكري و معنوي آنان را بپذيرند. 

داليل شكست
مي رسد تالش هاي مصرانه آقاي كيخسروي براي جا انداختن دستورنامه رابرت در ميان هيأت مديره  نظر به
قواعد در اين  انداختن  براي جا  و مرد  هاشمي آقايان تالشهاي شبيه حدودي تا نيز مركز وكالي كانون
مي توان با سرعت رديف كرد: عدم آشنايي كافي را دليل چند است. شده مواجه شكست با معلمان سازمان
پي بردن يا و قواعد اين با آشنايي معنايي به لزومًا كه جلسه اداره در الزم مهارت نداشتن قواعد، اين با آنان
بي طرفي و رئيس بيطرفي كه را قواعد پارلمانتارين مقام در يا رئيس مقام در اينكه و نيست، آنها اهميت به
مربي پارلماني را تضمين كند رعايت نمي كنند. حتي پريشب هم هرچه بر ضرورت رعايت اين قواعد تأكيد
گفتم: اگر قرار باشد روزي اجتهاد تو را تأييد كنم هرگز تأييد  صراحت با من و ميكرد مخالفت ميكردم
نخواهم كرد. در آنجا بود كه وقتي جدي بودن مسأله را احساس كرد به من قول داد كه از اين به بعد خواهد

كوشيد تا اين دو اصل را رعايت كند. 

اصل ماجرا
مي خواهد همراه با بعضي از دوستان عضو كميسيون  كه گفت من به پيش روز سه دو كه بود مقدمات اين يا
مي خواهيم گفت: چه؟ براي پرسيدم: بيايد. من ديدن به مركز وكالي كانون مديره هيأت عمومي روابط
و هستم كه افراد بودم معتقد اصًال من نكردم. قبول من بدهيد. ما به را نظرتان و كنيد اصالح را ما آئيننامه
پيش از آنكه بتوانند آئين نامه اي براي خود بنويسند يا تدوين كنند بايد با اصول اوليه دستورنامه رابرت آشنا
مي كنم كه حتي وقتي با اين اصول هم به عنوان روش يا آئين دادرسي  آشنا شدند، نوشتن  فكر امروز البته شوند.
يك و توانمند ايجاد كرد خودش حركت حال در و پويا سازمان يك آنها اساس بر بشود كه قوانيني و قواعد
مي فهمم همانطور كه نمي شود توقع داشت كه همه رئيس ميرويم جلوتر چه هر حاال و جداست مهارت
و خواستهها بتوانند كه داشت توقع نيز سازمان يك اعضاي همه از نميشود ظاهرًا بشوند خوبي جلسه

تمايالت خودشان را در يك بسته قواعد حقوقي منسجم و از نظر مديريتي كارآمد تدوين كنند.

مي نوشتم ياد يك تجربه در جريان تشكيل مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان افتادم  را باال جمالت حاليكه در
دوستداشتنياي هم بود در دفتر ما بسيار پسر كه - كاوه اسم به جواني زمان آن در كنم. نقل است خوب كه
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مي كرد كه يك دوست وكيل تازه فارغ اتحصيل شده داشت. من از او خواهش كردم كه از او بخواهد تا  كار
آئين  نامه مؤسسه اخالق به شكلي كه قابل ثبت باشد به ما كمك كند. وقتي اين كار را كرد دستمزد تدوين در
بسيار باالي از ما خواست. چيزي در حد هشستصد هزار تومان. نمي دانم وكيالن براي اين كارها چقدر مزد
مي بيينم اعضاي كميسيون روابط عمومي هيأت مديره  من كه طور اين اما دارند. مهارت چقدر و ميگيرند

وكالي كانون مركز آئين نامه اي تدوين كرده بودند كه پر از اشكال  بود.

خالصه، بعد از آنكه اصرار آقاي كيخسروي براي حضور دوستانش به دفتر من يا حضور من در كانون به 
آئين  نامه  يك بتوانند تا بگيرند ياد را رابرت دستورنامه بايد آقايان اين كه بود اين من اصرار و نرسيد نتيجه
و يك نسخه كردهاند تدوين آئيننامه نام به سندي يك خودشان كه گفت كيخسروي آقاي بنويسند، استاندارد
و همين نظرم را برايش فرستادم در عين حال گفتم خواندم فورًا را آن من كرد. ارسال من براي را آن ورودي

اگر او را ببينم برايش اشكاالت آئين نامه را توضيح مي دهم.

و گفتگوي ما به مشاجره كشيد حرف من اين بود كه حتي اگر  زد تلفني من به كه بود شنبه سه شب آخر
قرار باشد من آئين نامه اي را اصالح كنم اعضا يا نماينده اعضاي آن گروه بايد حضور داشته باشند تا به من
و نيم  هفت ساعت شد قرار بپوشانم. و بدوزم حقوقي قواعد خواستهها آن من و ميخواهند چه كه بگويند
و حتي در كارگاه دوستان حضور يابد. اما فقط بعد از آنكه كارگاه تمام بيايد دفتر به چهارشنبه ظهر از بعد
و ربع عصر هشت ساعت كه االن تا ظهر از بعد سه ساعت از كه داد توضيح برايم پرسيدم. را علت آمد. شد
و بعد به نزد من بيايد. اين حرف از يكسو برسد فرا ساعت اين تا است زده پرسه تهران خيابانهاي در بود،
مي دانست خودش بودن عاشق از نشانهاي را اين كيخسروي خود ديگر سوي از اما كرد. شرمنده خيلي را من
مثًال سيزده سالگي سن از كه گفت من به بعد كنم. توجه مسائل اين به او عشق اين به هم من ميخواست و
و سياسي كرده است حزبي مبارزه مستمر طور به كه است سال ۳۰ و تا كنون نزديك شده حزبي مبارزه وارد
و تشويقش كردم تأييد است. فعال همه اين كه هم محكومان حقوق از دفاع و ديگر تشكلهاي و كانون در و

و بعد سر آئين نامه رفتيم.

نيازي نيست جزئيات آن تجربه را نقل كنم. اما براي خودم تجربه بسيار ارزشمندي بود. به اين نتيجه رسيدم 
و تمايل گروه را منعكس  نظر هم مورد هر در و بياورد را خودش متبوع گروه غلوط و غلط آئيننامه كسي اگر
و به او تحويل داد. اين كرد تدوين چشمش جلوي را استاندارد و جدي آئيننامه يك ميشود سادگي به كند
تجربه به خصوص با توجه به انكارهاي قبلي من در واكنش به تقاضا هاي مسؤالن شوراي شهر تهران اهميت

مي يابد. به هر حال تجربه خوبي بود.

و يادآوري كرد كه از پذيرفت هم او و كردم انتقاد او سوي از پارلمان قانون قواعد ترويج روش از حتي من
طريق همين آزمون و خطاهاست كه ياد مي گيريم. بديهي است.

- يك نمونه  خودش نظر به - كه دارد دست در خوبي بسيار آئيننامه كه بود خوشحال خيلي ميرفت وقتي
از دستاوردهاي آشنايي مختصر با دستورنامه رابرت است. به نظرم او دوست داشت اين آئين نامه را به هيأت

مديره كانون وكالي مركز بدهد تا تأييد كنند، اما نه صرفًا به خاطر تأييد، بلكه به اين خاطر كه شايد از اين 
طريق هم شده اعضا هيأت مديره را با دستورنامه رابرت آشنا كند. 

ماجراهاي پنجشنه خوب!
پنجشنه گذشته اين بود كه دوستان آقاي محمد رضا امرالهي كه مسؤل كميته ايرانيان خارج  ماجراهاي از يكي
و من دستورنامه رابرت آمدند دفتر به است بوده موسوي مهندس و معين دكتر انتخاباتي ستادههاي كشور از
را براي آنان معرفي كردم. اما اين ماجرا يك جبنه ناخوشايند هم براي آقاي امرالهي داشت. وي منتظر بود كه
و يك نفر هم پيغام داد  آمدند نفر سه فقط اما كنند شركت ديروز نشست در دوستانش از نفر دوازده حدود
و هر چه انتظار بود كرده تهيه تنقالت نفر دوازده از پذيرايي براي امرالهي آقاي حاليكه در بيايد. نميتواند كه
و من به شوخي گفتم ميخنديد كركر امرالهي آقاي البته، نميآيد. كه داد خبر كسي نه و آمد كسي نه كشيديم
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كارم از شوخي گذشته به اين مي خندم. 

شريف  صنعتي  دانشكده  از  بود  عدل  آقاي  و  تفرشي آقاي و حكايتي آقاي نامهايشان كه نفر سه اين
و با حمايت همان دانشگاه در حال تأسيس شركت هاي دانش بنياد هستند براي حل شدهاند فارغالتحصيل

برخي مشكالت كليدي كشور.

كه  ( بود اين شبيه چيزي (يا وليزاده آقاي او اسم بود. شده معرفي رئيسيان امير آقاي طريق از هم نفر يك
و دارد خودش را براي امتحان فوق ليسانس است تهران مركز آزاد دانشگاه از سياسي علوم رشته ليسانس

آماده مي كند.

آبي، چشم هاي  كوتاه آستين بلوز با قد، بلند نسبتًا جواني آمد. وليزاده آقاي كه بود مانده نه ساعت به كمي
مي دادم گوش داشتم كه را روسي زبان به فرانسه بينالملي راديو صداي نشست وقتي سفيد. صورت و گرد
و بعد پرسيدم دانشگاه وضيعت از كنم. باز او با را صحبت باب است خوب رسيد نظرم به و كردم خاموش
عمده  ترين مشكل سياست در ايران رشته اين دانشجوي يك عنوان به كه دادم قرار پرسش اين برابر در را او
و خردمند را از صحنه خارج واقعي سياستمداران قدرت در مردان كه رسيد اينجا به ما بحث ميداند؟ چه را
عده  اي پوپوليست بر عرصه سياست حاكم شده اند. پرسيدم : چرا اين طور شده است؟ جواب دقيقي و كردهاند
مي كنيم. يعني مسؤليت مشكالت خود را بر عهده مشكلپراني مدام كه ماست خاصيت اين گفتم: بعد نداشت.
شدهاند گذاشته كنار صحنه از دل نيك سياستمدران اينكه نظرم به مياندازيم. ديگران عهده بر بلكه نميگيريم
- چيزي از مسؤليت آنان بدانيم درست را گزاره اين اگر حتي - شدهاند حاكم عرصه بر دل بد سياستمدران و
و آن را حل كنند كشف را خود رفتن كنار صحنه از علت دارند وظيفه نيز سياستمدان اين بلكه نميكند. كم

و يا برطرف كنند. در برابر اين توضيح ها پاسخي نداشت.

و از سياست به كتاب سياست ارسطو  كردم دنبال را بحث همين آمدند امرالهي آقاي دوستان از نفر سه وقتي
و بعد، وقتي مطمئن شديم كه ديگر كسي به جمع ما اضافه نمي شود كردم. معرفي را كتاب آن و زدم گريز
بحث، معرفي دستورنامه رابرت را نيز يه ادامه ضمن و بنشينند كنفرانس ميز پيشت تا خواستم مهمانان از

صورت رسمي تر شروع كردم.

به نظرم معرفي ديروز دستورنامه رابرت براي دوستان آقاي امرالهي يكي از بهترين معرفي ها بود. من متوجه 
و نطق من را  تنظيم را همراهش تلفن حاضران از يكي گذشت، من صحبت از كه كمي مدت از بعد كه شدم
پرسيدم: صحتب من را ضبط كرديد؟ فكر كنم آنجا بود كه متوجه شدند بايد سخنراني ختم از بعد كرد. ضبط
احتماًال بعد از مرگم اين نطق ها در جامعه گفتم: فقط نبودم ناراحت بابت اين از من ميگرفتند. اجازه من از
و به ويترين مطبوعات دم در اشاره نوشتهام گفتم: نمينويسيد؟ چرا گفت: امرالهي آقاي شد! خواهد پخش

نمونه  اي از نشرياتي را كه در دفتر كارم منتشر شده است نشان او دادم. كه كردم

كليدواژه هاي جديد
كرده  ام. اما در نطق ديروز، اين  اشاره آنها به بارها روزنوشتها اين در كه بود همان نطقم كلي خطوطي
بود: مثل جاده ابريشم جديد هم نكات برخي شد. مطرح مربوطتر هم به و فشردهتر و مناسبتر بسيار مطالب
مي خريدند ايرانيها را كاال آن از ميزان چه كه نميدانم من اما ميرفت. اروپا به چين از كاالها آن طريق از كه
آن  ها را داشتند يا اين ونيزي هاي ايتاليا بودند كه با ثروت سرشار خريد براي كافي ثروت و پول آنان آيا و

داشتند؟ را آنها خريد قدرت

مي كنم. اين امر كمك استفاده كامپيوتري اصطالحهاي از مخاطب به مفهومي» «دستگاه تفهيم براي روزها اين
مؤثري به فهم فلسفي مفاهيم است.

و اين دستگاه  ايران جامعه ناپذيري مصالحه مديريتناپذيري، برنامهناپذيري، بين ميتوانم اينكه بعدي نكته
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مفهومي ارتباط معناداري برقرار كنم كه اثر زيادي در تشويق مخاطب به يادگيري اين قواعد دارد. 

و اميدورام نطق ديروزم روزي در ميان ديگران تكثير  بود معرفي بهترين ديروز نطق كه است اين خودم ارزيابي
و هم رئيسيان امرالهي هم هرچند نداشت. اهميتي زياد بودند آمده نفر چهار نفر دوازده جاي به اينكه شود.

از اين بابت ناراحت شده بودند.

حاال بايد منتظر باشم كه اين افراد چگونه در كارگاه  مقدماتي شركت خواهند كرد. 

ماجراي دوم: كارگاه وكيالن
خوشبختانه يادم ماند به محض آنكه خانم علم آمد از او بخواهم تا كل مطالبي كه در كارگاه بانوان حقوقدان 
مي خواهيم بر اساس اين مطالب يك كتاب درسي تهيه كنيم. قبول  كه گفتم او به كند. يادداشت ميشود بيان

كرد.

و خانم  ستوده خانم بودند. غايب توجهي قابل تعداد ميرسيدم. نصاب به تا ميكرديم صبر مدتي بايد التبه،
توكل و آقاي كيخسروي اطالع داده اند. خانم قوشه هم يكي از اقوامشان فوت شده بود.

قبل از دعوت به دستور آقاي رئيسيان چند خبر از سوءرفتارهاي هيأت مديره كانون وكالي مركز داد كه به 
و كالي  كانون كلي طور به و مديره هيأت اصالح به نبايد ديگر كه بود رسانده نتيجه اين به را او خودش قول
و حتي ذليالنه برخي از غيرقانوني و غيراخالقي و مخفيانه همكاريهاي به اخبار اين بست. اميدي مركز
كاالي مركز عليه يكي از همكاران خودشان با برخي از مسؤالن برخي از نهاهاي و كانون مديره هيأت اعضاي
- اين افراد نه فقط خودشان بلكه كل اعضاي برعكس كامًال - ميرفت انتظار حاليكه در است بوده امنيتي
و به خاطر بود ناراحت جدًا رئيسيان آقاي كنند. بسيج بود شده ضايع كه حقي از دفاع در را وكال كل و كانون
همين مشكالت است كه به صورت جدي تصميم دارد براي باز آفريني پروفشن وكالت كارهاي جدي انجام

بچه ها در جلسات به طور جدي شركت نمي كنند كالفه بود.  از برخي دهد و به همين خاطر هم از اينكه

و به اعضا دادم تا در  گرفتم پرينت را پارلمان قانون زيربنايي اصول من نبود: كم ديروز كارگاه در نوآوري
و از آنان تقاضا كردم كه معادل دادم توضيح برايشان را شنري» «فيديوو كلمه تعريف كنيم. بحث آنها مورد
حقوقي مناسبي براي آن ارايه دهند. آقاي رئيسيان كه يك ديشكنري حقوقي عالي روي تلفن همراهش دارد
معادل اي مناسبي ارايه داد. به نظرم به چنان ديكشنري نياز دارم. اما معادل ها زياد رسا نبودند اما دست كم 

بچه ها را نسبت به مفهوم عميق پروفشن حساس كرد. 

تجربه رياست بر كميته
و خودم مسؤليت  بسپارم كارآموزان به را مجمع رياست مسؤليت است خوب كه رسيدم نتيجه اين به ديروز
بي طرف رئيس يك بين بتوانند هم شود مشخص كميتهها رياست اهميت هم تا بگيريم عهده بر را كميتهها
و يك رئيس كه نقش رهبري را هم بايد ايفا كند تفاوت قائل شوند. اين تجربه ناشي از اين بود كه احساس
و تكليف بند مربوط به عضويت را روشن نكنم نزنم باال آستين غيررسمي بررسي كميته در خودم اگر كردم

كار باز هم عقب خواهد افتاد.

نامه اي براي آنان ارسال كردم. نامه به درستي دغدغه  با و همراه كردم تهيه صورتجلسهاي جلسه، ختم از بعد
و صورتجلسه نامه اين نقل با ميدهد. نشان مسأله اين حل راه و كارگاه حد از بيش آمدن كش از را من

ميرسانم: پايان به را روزنوشتم

اعضاي محترم كارگاه وكيالن
با سالم

صورتجلسه اجالس بيست و يكم كه روز يكشنبه ۶ شهريور برگزار شد به پيوست تقديم مي شود. 
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شود:  تدوين بايد زير مواد عضويت، شرايط تدوين از بعد ميكند نشان خاطر
ماده چهار: مسؤالن
ماده پنج: نشست ها

ماده شش: هيأت اجرايي (يا مديره)
ماده هفت: كميته ها

ماده هشت؛ مرجع پارلماني و ماده نه؛  اصالح آئين امه  وقتي از ما نخواهد گرفت.

و نيز براي طرح قواعد مربوط به اين مباحث تقاضا دارد افراد  آئيننامه تصويب و تدوين امر در تسريع براي
بخش هاي زير را مطالعه فرمايند و هنگام بررسي اين مواد به سؤال هاي پارلماني اعضا پاسخ دهند: زير

۴۷ با عنوان مسؤالن سركار خانم قوشه: بخش
۴۸ با عنوان صورتجلسه و گزارش مسؤالن سركار خانم نيكدل: بخش

۴۹ هيأت ها  سركار خانم توكل: بخش
۵۰ كميته ها سركار خانم علم: بخش

۵۱ با عنوان گزارش هيأت ها و كميته ها سركار خانم ستوده:  بخش
آئيننامه  تركيب و محتوا ۵۶ جناب آقاي فروزان: بخش
۵۷ با عنوان اصالح آئين نامه ها جناب آقاي داودي: بخش

۵۲ با عنوان  كميته كل و شكل هاي جايگزين آن بخش جناب آقاي رئيسيان:
۴۴ با عنوان مباني تعيين نتيجه اخذ رأي جناب آقاي حامد توسلي: بخش

۴۶ با عنوان معرفي نامزدها و انتخاب ها جناب آقاي كيخسروي بخش
با احترام. داود حسيني

و اين همه صورتجلسه:

صورتجلسه بيست و يكم اجالس 
كادر وكيالن

پنجشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۳

و به  ۳۰ دقيقه روز پنجشنبه ۶ شهريور ماه۱۳۹۳ و ۱۲ ساعت و يكمين اجالس عادي كادر وكيالن، بيست
رياست رئيس موقت در محل هميشگي دعوت به دستور شد.

در ادامه، يشنهاد رفتن مجمع به كميته ي بررسي غيررسمي براي بررسي ماده ۳ آئين نامه انجمن در دست 
شد:  تدوين زير شرح به آئيننامه ۳ پيش نويس ۵ بند از ماده بررسي تصويب شد و مجمع به كميته رفت.

۵۰ نفر اعضا: حداكثر .۱
و كارآموزان وكالت، كه با قواعد اوليه قانون پارلمان مركز وكالي كانون عضو وكالي عضويت: شرايط .۲
و به قانون پارلمان به نحوي كه در دستورنامه رابرت مدون شده است، ابراز وفاداري كنند باشند آشنا
و كميته عضويت به ترتيب مسؤل ارايه آموزش قواعد قانون آموزش كميته بود. خواهند عضويت شايسته

پارلمان و صدور گواهينامه مورد نياز خواهند بود.
و از سوي عضو ديگر  پيشنهاد ديگر عضو يك سوي از بايد عضويت متقاضي فرد هر پذيرش: رويه .۳
مورد حمايت قرار بگيرد. پيشنهاد عضويت همراه با فرم تكميل شده ي تقاضاي عضويت با امضاي اين دو
مي شود تا در اجالس عادي انجمن گزارش كند. اين پيشنهاد در اجالس بعدي  ارايه انجمن دبير به معرف
و با اكثريت آرا بايد به تصويب برسد. فردي كه به اين ترتيب رأي بياورد غيرعلني رأي اخذ طريق از و

پس از پرداخت حق عضويت و وروديه ساالنه به عنوان عضو انجمن اعالم خواهد شد.
. تومان  . . . ساالنه عضويت حق و تومان . . . . . انجمن ورودي حق عضويت: حق و ورودي حق .۴
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است و  نحوه پرداخت آن را خزانه دار انجمن مشخص مي كند. 
عضويت: هر عضوي كه مايل به استعفا از انجمن باشد، استعفانامه مكتوب خود را به دبير  از استعفا .۵
مي دهد. استعفاي هيچ قرار مديره هيأت اختيار در اقدام براي را نامه استعفا نيز دبير ميكند. تقديم انجمن

نمي شود مگر آنكه بدهي هاي خود را تصفيه كرده باشد. عضوي پذيرفته

۱۴ خاتمه يافت.  جلسه رأس ساعت

با احترام. دبير موقت
داود حسيني 

مي ماند: صحن تصميم بگيرد كه: كه و نكته مهمي
يك. صالحيت اعضاي اوليه يا مؤسس در خصوص آشنايي آنان با مباني اوليه قانون پارلمان براي عضويت 

چگونه احراز شود؟ 
دو. صالحيت اعضاي جديدي چگونه احراز خواهد شد؟ 

و كار خودم را خواهم كرد. اما اعضاي اين انجمن در دست تأسيس هم آزادند  دارم را خودم تصميم من البته،
كار خودشان و فكر خودشان را پيش ببرند.
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شنبه ۸ شهريور ۱۳۹۳

مي كند! معجزه
مي توانم در مورد  بياغراق كه شد برگزار عالي چنان من دفتر در ساختمان مالكان اجالس دومين عصر ديروز
مي فهمم كه چرا در نبود اين روش اداره جلسه حتي بهتر حاال ميكند! معجزه بگويم: جلسه اداره روش اين
- كه امري طبيعي آنان نظر اختالف تا كنند دوري هم از ميدهند ترجيح نيز ساختمان يك در ساكن مردم
و چرا با بهره گيري از اين روش اداره جلسه، واقعًا خرد نشود. بدل الينحل كينههاي و خصومت به - است
و صميمي تر خواهند شد. من مأنوستر هم با روز به روز انساني افراد و مييابد بروز و ظهور امكان جمعي
و نظم را با هم مقايسه آشوب وضعيت دو ديروز، نشست از توصيفي گزارش يك ارايه با تا كرد خواهم سعي
- را بر تدوام توحش يا بروز بيروشي با روش دقيقتر: عبارت به يا - روش دو اين متفاوت اثرات و كنم

تمدن نشان دهم. البه، پيش از آن الزم چند نكته را كه بر سرنوشت اين قصه تأثير دارند نقل كنم.

كشف هاي صبحگاهي
- به  و شد بيدار خواب از - اينجانب يعني - كنفرانس ميز روي كشيده دراز پيكر صبح وقتي معمول طبق
و صفحه موينتور آمد باال مغزش كامپيوتر در «من» آپليكيشن يا نرمافزار يا برنامه - كامپيوترچيها اصطالح
- دريافت كه گويا در قنات ذهنش اينجانب يعني - كنفرانس ميز روي كشيده دراز پيكر شد، روش ذهنش
و فصل مسائل حل مشغول نيز شب طول در گويا، ذهنش، و است داشته ادامه اطالعات پردازش جريان
و البته، يكي از هزارن «مني» كه گويا در «فولدر»ي به نام «من» دسته بندي شده است است! بوده كادرها جنبش
مي كند اما ظاهرًا مجمع بسيار خر تو خر مطرح مجمعي در مشخص مشكل يك براي را خود حل راه دارد
ميخورد. مشكل چه سقف به پيشنهادش و نيست بيكس و غريب «من» اين حرف به كسي و ميشود اداره

بود و پيشنهاد چه بود و چرا كسي به آن توجه نمي كرد؟

۱۶ شهريور در  مشكل اين بود كه آقاي حامد سحابي شب قبل طي ايميلي به من اطالع داده بود كه تا روز
و بعد از بازگشت از سفر هم مايل است در يكي از كارگاه هاي روز چهاشنبه يا  است كشور از خارج سفر
و زيربنايي قانون اوليه قواعد است شده ملحق ما به راه وسط از كه سحابي آقاي اما كند. شركت پنجشنبه
و سؤال ها ميخورد گيج مدام ميرود كه ابتدايي كارگاه هر در نتيجه در و است نگرفته ياد خوب را پارلمان
مي زند. از طرف ديگر آقاي خندان از سوي آقاي سيدي اظهار كرده كه گويا دستور از خارج حرفهايي و
و اعضا مايلند برنامه هاي كارگاه سريعتر جلو برود. به همين ميدهد دست از را خود جذابيت دارد كالسها
كالس ها را بيشتر كنيم يا او هر از گاهي خاطر حتي آقاي سيدي پيشنهاد كرده است كه يا فاصله برگزاري

و بيشتر خراب كردن وضعيتي خواهند بود كه  نيستند حل راه اصًال كه راهحلهايي كند: شركت كالسها در
و قرار است بهبود يابد. البته، راه حل اين مشكال چندان دشوار نيست: بكوشيم شده كشيده زحمت برايش
و جمع، در كل سرعتي است نفر يك خواست از خارج امر اين اما كنيم. بيشتر را جمعي حركت سرعت تا
و بديهي است كه بعضي از افراد از اين سرعت راضي نباشند است جمع ظرفيت برآيند كه گرفت خواهد
و بعضي نيز اين سرعت را زيادي تند ارزيابي كنند. در اين صورت چاره چيست؟ چاره اين قضيه هم ساده
و همين افراد هستند كه سرانجام از ديگران ببينيم تدارك بيشتري خوراكهاي اشتها خوش افراد براي است:
جلو خواهند افتاد. بر اساس همين تجربه بود كه من براي آقاي سيدي مأموريت جديدي طراحي كردم: تدوين
و تهيه شرح درسي بر اساس آن  شد خواهد مطرح آينده در و شده مطرح كارگاه در كنون تا كه مطالبي كليه
و آقاي سيدي هم با شوق فراوان استقبال كرد. اما هنوز اين طرح نزديك. آينده در درسي كتاب تهيه براي
و كاربردي ندارد. در نتيجه ممكن است آقاي سيدي احساس كند كه او را سركار گذاشته ايم. اجرايي ضرورت
- باز يعني من»، «فولدر داخل فايلهاي از يكي كه بود پيشنهاد اين به پاسخ در ظاهرًا بكنيم؟ بايد چه خوب،
مي كرد كه آقاي سيدي درست پيشنهاد داشت «زيرمن»، يك يا من» «ساب يك - كامپوترچيها اصطالح به
و نكات مطرح شده در بگذارد ميان در او با را مسأله يابد، حضور كارگاه در سوم سحابي آقاي آنكه از قبل
و بعد مجوز ورود او به كارگاه را صادر بگيرد امتحان او از و بدهد آموزش سوم سحابي آقاي به را كارگاه
پرسيد: چرا فقط از آقاي سحابي قبلي من» «زير از و برخاست صحن در ديگر من» «زير يك لحظه اين در كند.
بگيرد؟ امتحان و بدهد درس بايد ديگري كس چه به پس پرسيد: جواب در اولي من» «زير بگيرد؟ مجوز سوم
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«زيرمن» دومي جواب داد: آقاي سهيل فاضلي هم كه اتفاقًا از سوي خود آقاي سيدي به كارگاه دعوت شده 
مي زند. پس بهتر است آقاي سيدي به هم  گيج صحن در و نگرفته ياد خوب را مبنايي و اوليه قواعد است
و پرسيد: خوب چرا برخاست سوم «زيرمن» لحظه اين در بگيرد. امتحان هم او از و بدهد آموزش را درسها
فقط به اين دو نفر؟ «زير من» اولي با سؤال جواب داد: پس به چه كسي؟ «زير من» ناشناخته ديگري برخاست
- يا شايد يكي از همان  ديگر «زيرمن» يك لحظه اين در ميآيد؟ كارگاه به كه جديدي فرد هر به داد: جواب و
داد: اما قرار شده است كه مسؤليت آموزش به فرد جديد بر عهده كسي باشد كه او را جواب - «زيرمن»ها
و امتحان گرفتن اما باشد كننده دعوت عهده به آموزش صورت، اين در گفت: ديگري «زيرمن» ميكند! دعوت
يك من ها» به عنوان «فولدر كلي طور به با «زيرمنها» كل آنگار لحظه اين در سيدي! آقاي عهده به مجوز دادن
و حاال نوبت «من» بود كه «احساس» كردند تأييد را كشف اين و پيشنهاد اين آرا اتفاق به تصميمگيري، مجمع
يا «درك » كنم كه يك كشفي در ذهنم صورت گرفته است كه اگر يادداشت نكنم دقايقي بعد كه «زيرمن» هاي
و ظاهرًا دبيري وجود ندارد كه آن را ثبت كند.  ميافتد قلم از قبلي كشف ميدهند، ديگري پيشنهادهاي ديگر

در جريان ثبت همين كشف بود كه از خودم پرسيدم: خوب، چرا اين تجربه فقط در كارگاه چهارشنبه ها
- خوب، در اين  حتمًا. بله، - گرفت؟ كار به نيز كارگاهها ساير در ميتوان را روش همين شود؟ اجرايي
صورت، چرا فقط در كارگاه ها اين روش را به كار ببريم ؟ در انجمن هايي هم كه در آينده ساخته خواهد
و قديم خود را  جديد اعضاي پارلماني مهارت و معرفت ترتيب، اين به و ببرند كار به را روش همين شد
و من به عنوان كاشف اين ايده بله. نيست؟ واقعي كشف يك اين آيا دهند. ارتقا مداوم و مرتب صورت به
- كه را ايدهها اين عمًال و گرفت خواهم كار به را كشف اين كارگاهها ارتقاي و انجمنها ساختن جريان در

محصول واحد تحقيق و توسعه دفتر كادرهاست - در خط توليد كارخانه به كار خواهم بست.

كشف دوم: كميته ارتقاي همبستگي!
در اجالس قبلي كارگاه دوستان آقاي خندان (اصغر) نيامد. از بردارش علت را پرسيدم. گفت: فردا صاحب 
و مادر سالم هستند؟  فرزند آيا ندارم. زايمان وضعيت از خبري هيچ حال به تا چهارشنبه از شد. خواهد فرزند
و ظاهرًا است بوده پردازش حال در ذهنم در هم سؤال اين كه دريافتم شدم بيدار خواب از كه صبح امروز
و او است شده مطرح مسأله اين كه ميكند مجسم مجمعي در را خودش «من» فولدر داخل «من»هاي از يكي
و يك هديه اي هم براي او شود گفته تبريك خندان آقاي به گروه طرف از است خوب كه ميدهد جواب هم
تهيه شود. در هر صورت به دنبال همين جريان سيالن ذهن بود كه به نظرم رسيد خوب است از ساختارهايي

در انجمن ها تعبيه شود كه هدفشان ارتقاي همبستگي در ميان اعضا باشد. 

و مشخص اعضاي خود پاسخ ندهند دليلي بر استمرار  مبرم نيازهاي به انجمنها اگر هستم مطمئن راستش
است، كوچك خانواده و عمومي فضاي در افراد فرديت بر اصل كه بزرگ شهرهاي در يافت. نميتوان آنها
آن ها در درون خانواده نيست. به نظرم انجمن ها از جمله پاسخ كه دارند نيز ديگري نيازهاي انسانها اين
مي توانند به اين نيازهاي جواب داده نشده در فضاي عمومي جامعه پاسخ بدهند. اين كه هستند ساختارهايي
آن  ها پاسخ داده به بزرگ خانوادههاي سطح در يا و روستا سطح در روستاها در كه هستند همانها نيازها

مي شد.

به عنوان مي بازد.  رنگ سرعت به روابط اين اما دارد. وجود خانوادهها ميان در فاميلي روابط هنوز البته،
نمونه روابط خانوادگي بين اعضاي خانواده هاي همسرم: هويت دوست ها. سه نسل قبل آنان با هم ارتباطات
و نتيجه هاي اين خانواده در تهران بودند يا آنان كه در تهران هستند  نوه تمام امروز اگر و داشتند گستردهاي
مي شدند. اما در حال حاضر همسر من حتي منزل نزديك ترين تمام حزب يك ميكردند حفظ را روابطشان

اقوام خودش هم نمي رود.

و چه بسا يكي از الزمه هاي زندگي  خصوصيات از يكي شهروندي بيتفاوتي و فردي زندگي است بديهي
و انجمن هاي مدرن بتواند جاي خالي خانواده هاي بزرگ سازمانها انوان شايد اما است. بزرگ شهرهاي در

و فضاي عمومي روستا و محله را پر كند.
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گردهم جمع شدند  براي آنان تالش نوع هر نگيرند ياد را مدرن سازمانهاي ساختن روش افراد اين وقي تا
مي شود. من گروه هاي زيادي را سراغ دارم كه دست كم براي سفرهاي دسته تالشي به منجر مدتي از بعد

جمعي سازماندهي شدند اما ادامه نيافتند.

و از طريق چه  روشهايي چه با ببينم هستم حساس خيلي انجمن ساخت نوين مرحله در صورت، هر در
با متناسب  سنت هايي  و  كرد درك را شهري زندگي نشده داده پاسخ نيازهاي اين ميتوان سازوكارهايي
آن، تولد دختر آقاي از قبل يا و خندان، آقاي فرزند تولد ساخت. آنان براي ايرانيان خصوصيت و فرهنگ

داودي از كارگاه وكيالن، فرصت هاي خوبي است تا اين ايده ها را به آزمون بگذارم.

در اين زمينه فكر هاي زيادي كردم. از جمله اينكه قضيه را چه طور مطرح كنم؟ در مورد هر يك از اين دو 
و كارآمدي را داشته باشد؟ آيا مسأله در جمع  اثربخشي بيشترين كه كنم مطرح را قضيه روشي چه به مورد

مطرح شود؟ آيا يك نفر كاري انجام دهد و به يك سنت بدل شود؟

مي كنم. اما به نظرم اين همه در  گزارش را نتيجه آمد در اجرا به زمينه اين در تصميمي وقت هر حال، هر به
كميته  اي به نام «ارتقاي همبستگي» يا محلي انجمن هر در آن اساس بر بشود شايد كه است كشفي خود نوع
و ارايه خدماتي به اعضا باشد كه همبستگي كارها اجراي و شناسايي هدفش كه كرد ايجاد ديگري نام هر با

بين اعضا را ارتقا بخشد.

مي شود تلفن هاي تو كنترل
ديروز جمعه به عباس زنگ زدم تا ببينم براي گذاشتن دندان مصنوعي تا كجا جلو رفته است. عباس پسر 
و  گذاشتهايم هم روي پول كمي تهراني دوستان از نفر چند كمك با اخيرًا و است من خواهر شوهر و عمو
مركزي براي گاوپروري در روستاي دمزآباد كه مسقط الرأس من است راه انداخته ايم. ضمن گفتگوي تلفني
حرف، آن هم از  اين ميشود؟ كنترل تو تلفنهاي تمام ميداني پرسيد: من از عباس مصنوعي دندان مورد در
گله  دار روستايي برايم خيلي عجيب بود. ذهنم به اين طرف رفت كه بفهمد او از كجا متوجه و چوپان يك
و با دقت در صداي هام در پسزمينه صداي گوشي تلفن به اين نكته پي فني نظر از آيا است؟ شده نكته اين
- از كجا ندارد هم نوشتن و خواندن سواد حتي كه - عباس را فني دانش اين صورت، اين در است؟ برده
مي زني؟ پاسخ داد يكي از را حرف اين چطور پرسيدم: او از تعجب با خاطر همين به است؟ كرده كسب
مي دانسته ما با هم پسر عمو هستيم به او گفته است كه به من خبر بدهد تمام تلفن هايم به طور كه او آشنايان

كامل تحت كنترل است.

مي خواست اين پيغام را به من بدهد، دست كم بايد  اگر كرد. گافي عجب فهميدم گفت را اين عباس وقتي
و چند لحظه بررسي ذهني كافي بود دريابم دادن اين بود. گذشته كار از كار و بود گفته اما نميگفت. تلفني
مي تواند مفيد هم باشد. در ادامه سعي كردم در مورد كسي كه اين پيغام را داده كسب اطالع تلفني هم آن خبر
كنم اما عباس به من گفت: تو او را نمي شناسي. من هم ديگر قضيه را دنبال نكردم. به شوخي گفتم: حاال اگر
و  داده تو به را خبر آن كسي چه بگويي تا زد خواهند تو گوش توي هم سيلي تا دو شود خبري باشد قرار
مي كنم عباس تازه فهميد فكر است. داده لو را امنيتي اسرار چرا كه زد خواهند او به هم گردني پس چند البد
و گفتم: اگر به من بگويند كه اين كنم راحت را خيالش كردم سعي اما است. داده آب به گلي دسته چه كه
مي كنم. حتي اگر خودم احساس كنم كه نيروهاي امنيتي تعطيل را كارگاههايم ندهم، ياد مردم به را درسها
مي كنم كه اتفاقًا فكر خودم اما كرد. خواهم تعطيل را كارگاهها خودم ميكنند ناامني احساس دارند كشور
مي روم. اما مثل آقا مجتبي به كشور از من نه، بگويند اگر اما كرد. خواهد كمك كشور امنيت به درسها اين
و اين درس ها را به افغان ها بلدم را زبانشان كه ميروم تاجيكستان يا افعانستان به بلكه رفت نخواهم انگليس

و تاجيك ها ياد خواهم داد.

اين ها مطالبي بود كه تلفني به عباس گفتم. اما خودم در مورد اين قضيه بيشتر فكر كردم. البته، راستش ذهن 
و كريم خان، يك  حافظ تقاطع در درست پيش، وقت چند بگيرم. را مطالب اين دنبال كه ندارم ماليخوليايي
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و با تلفن همراه چند عكس از قابي  كرد نزديك راست سمت شيشه به را كلهاش رانندهاش و ايستاد پرايد
و چرا از اينجا عكس گرفت؟ وقتي بود كي راننده اين كردم. تعجب خيلي گرفت. بودم ايستاده آن در من كه
و داخل قاب را وراندز كردم تا ببينم چه چيز جذابي در قاب بوده شدم خارج فرضي عكس قاب از من رفت
و نه حتي شعاري روي ديوار. اما من به پرندهاي نه گلي، نه گربهاي، نه باشد؟ داشته عكاسي ارزش كه است
و آيا دستگاه اطالعاتي كشور عكسي از من ندارد باشد؟ گرفته عكس من از كه ميخورم عكاس اين درد چه

و اگر بخواهند عكسي هم از من بگيرند بايد اينقدر آشكار و تابلو باشد؟

و صحبت هايي است كه با بچه هاي اهواز داشته اند.  بازجوييها دارد امنيتي اطالعاتي ماهيت كه موردي سومين
و حتي به صورت تلفني هم با آنان تماسي نداشتم اما اين خبر به دستم رسيد كه بازجوياني مستقيم طور به من
و موضوع بازجويي نيز بيشتر اين بوده كه بفهمند چرا فعاليت هاي حزبي كردهاند بازجويي آنان از تهران از
يا سياسي بچه هاي اهواز اين روزها بيشتر شده است. جواب آن روشن است: نيازهاي فرورخورده اي هست
و حاال كه روحاني آمده عده اي اين توهم را دارند كه فضا گشوده شد  شد سركوبي احمدينژاد دوران در كه
مي زنند. راز سه به مهري نيست. اما البد نيروهاي اطالعاتي نگران وجود سرنخ هاي اين فعاليت به دست و
تحركات در خارج از كشور هستند. به هر حال، در آن بازجويي ها از من هم صحبت به ميان آمده است اما
و كار دراز مدت است. به  سازي شبكه دنبال او كه ميدانيم ما باشيد. نداشته كاري او با كه گفتهاند بازجويان

باشم؟ آنان سوي از واكنشي چه منتظر بايد اين بر بنا است. درست آنان تشخيص نظرم

- كه بي يا با من جنبش كادرها به يك نتيجه خواهد ميتوانستم كاش - كنم فكر طور اين نميتوانم متأسفانه
۲۰ سال آن هم به مدت بيش از از قبل ميكنم. كار رابرت دستورنامه روي دارم كه است سال ۹ حدود رسيد.
مي توانم نتيجه بگيرم كه آنان  نشدهاند. من مزاحم هرگز مدت اين در خوب. زدهام. قلم انجمنها تقويت براي
و اگر روزي هم احساس عدم امنيت بكنند البد قبل از انكه سرم دارند. باور من راه درستي و صداقت به هم
را زير آب نگه دارند تا خفه شوم هشداري به من خواهند داد. در آن موقع است كه بايد به فكر چاره باشم.

پيش از آن، وظيفه ام اين است كه در چارچوب وظيفه ام عمل كنم و مي كنم. 

مي كند! واقعًا معجزه
مي كنم دستورنامه رابرت يا قانون عرفي پارلمان در درمان مبرم ترين مشكالت مزمن تمدني در  فكر من بله،
مي كند. درست مثل داروي آنتي بيوتيك كه در درمان بيمارهاي عفوني معجزه اي تاريخي معجزه واقعًا ايران
بود. اما چه بسا ميليون ها بيماري كه با اين دارو درمان شدند حتي متوجه هم نشده باشند كه چگون كشف
مي زنم طي چند دهه ي آينده اكثريت مشكالت غيرطبيعي ناشي  حدس من است. داده نجات را آنان دارو همان
زبان، با آشنايي مردم با اين زبان به مرور حل خواهد شد اين با خاورميانه بسا چه و ايران ملت نبودن آشنا از
مي شد چنان دشوار اداره مرج و هرج و آشوب در واقع در يا سنتي روش به كه مجمع يا انجمن يك يافتن اما
و عقب مانده اي اداره بدوي شكل چه با را خود انجمنهاي قبل دهه چند همين تا كنند فراموش مردم كه شود
مي كنم در هر فرصتي سعي خاطر همين به بود. نداني همين از ناشي آنان مشكالت از بسياري و ميكردند

روش اداره جلسات به شيوه آشوبي را با شيوه جديد مقايسه كنم تا شيوه قديمي هم در تاريخ ثبت شود.

جلسه رأس ساعت
چند دقيقه قبل از ساعت شش از پنجره به بيرون نگاه كردم. آقاي ذوالفنون با پيراهن سياه آن طرف خيابان با 
مي كرد. با دست اشاره كردم كه به منزل بيايند. با حركت  صحبت بود پوشيده سفيد پيراهن كه ريزنقشي مرد
دست چيزي گفت كه من آن را اين طور فهميدم: جلوي در ساختمان با ديگران قرار داريم. اين آقاي ذوالفنون
و دادماد سرهنگ بازنشسته ارتشي است كه در زير زمين ساختمان  است درشتاندامي و قيافه خوش مرد
و حاال اين شد ورشكست احمدينژاد آمدن كار روي از بعد كه ميكرد اداره را ساختماني شركت يك دفتر
آقاي ذوالفنون از طرف پدر خانمش در جلسه شركت مي كند يا سند مالكيت زير زمين به نام او شده است.

چند دقيقه بعد صداي زنگ در ساختمان را احساس كردم. در كه باز شد چند نفر از همسايگان با هم وارد 
و رأس ساعت شش وارد  هم با تا بودند گذاشته قرار ساختمان در جلوي بود: درست حدسم شدند. سالن
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گفتم: جلسه بايد رأس  و كردم اشاره ديوار روي ساعت به كنم نشستن به دعوت را آنان آنكه از قبل شوند.
و جلسه بايد دعوت به دستور شود. است شش ساعت االن شود. دستور به دعوت گذاشتيم قرار كه ساعتي
گفتم: من به عنوان رئيس جلسه وظيفه دارم و زدم زمين به تقه دو و برداشتم را چكش و رفتم ميز پشت بعد
مي كنم. بعد با صداي رسمي گفتم: جلسه دعوت به دستور و كنم دستور به دعوت را جلسه ساعت رأس
مي شود. يك تقه زدم. بعد خطاب به صحن كه هنوز دور ميز پايه كوتاه گوشه سالن ايستاده بوند گفتم: حاال
و واج يكديگر را نگاه كردند. من هاج آنان اما بكنيد؟ چه ميخواهيد كه بگيريد تصميم جمعي صورت به
مي شود آن نصف از بيش و است نفر سيزده مالكان كل تعداد بوديم. نفر هشت شمردم. بلند صداي با را آنان
مي خواهند يا كند شروع را خود كار جلسه ميخواهيد آيا است. حاصل نصاب قانون طبق پس نفر. هشت
و سلماسي در راه هستند. بهروزي كنيم. صبر كمي گفت: ميرزائي برسند؟ سر هم راه در دوستان تا كنيد صبر
گفتم: پس يك نفر بايد پيشنهاد تنفس بدهد. ميرازئي گفت: پيشنهاد تنفس. پرسيدم چند دقيقه؟ جواب داد من
پنج دقيقه. با ترديد پرسيدم: پنج دقيقه كافي است؟ يكي گفت: ده دقيقه. پرسيدم: كسي مخالف نيست؟ مكث
مي رود.  تنفس به دقيقه ده مجمع شد. تصويب پيشنهاد بردند، موافقان زدم: چكش نبود. مخالف كسي كردم.
و ديگر برود تنفس به دقيقه ده جلسه كه گرفتيد تصميم جمعي صورت به حاال دادم: توضيح آنان براي بعد

هيچ كس از چيزي دلخور نيست. راست مي گفتم.

و اعالم شده دعوت به  تعيين گروه همان اعضاي سوي از كه ساعتي رأس جلسهاي هيچ امروز ايران در
مي توانند همين نكته عجيب را هظم كنند؟ چطور ممكن است عده اي با بعدي نسلهاي آيا نميشود. دستور
و قرار دور هم جمع شوند كه ساعت ۶ بعد ازظهر جلسه آنان شروع  شود اما گاهي تا دو ساعت وعده اين
و عجيب تر اينكه هيچكس به اين دروغگويي دسته جمعي، به اين قانون شكني نميشود، شروع جلسه هم بعد
و تا با قواعد دستورنامه رابرت آشنا نشده بوديم، حتي فكر نميكند هم اعتراض ناخواسته، و جمعي دسته
مي شود برطرف كرد. اما حاال، نه فقط علت تأخير ها بلكه راه چگونه را جلسات تأخير علت كه نميكرديم
يافته اند حق دارند و كساني كه رأس ساعت در صحن حضور  گرفتهايم ياد هم را آنها دموكراتيك حال
و منتظر افراد بدقول نمانند. يا با تصميم جمع حاضر بياندازند تأخير به مناسب زمان تا را جلسه بگيرند تصميم
و بود من عهده بر رياستش كه نشستي دومين در ساختمان مالكان اما بيايند. هم ديگران تا كنند صبر مدتي
حتي با همين قواعد اوليه هم آشنا نبودند چرا رأس ساعت شش وارد محل صحن شدند؟ من از آنان سؤال
نكردم. ممكن است پاسخ هاي متفاوتي داشته باشد. اما جدي بودن جلسه قبلي هشداري جدي به همه بود 
كه رأس ساعت بايد در محل صحن حاضر شوند. اما ذهن شكاك من به يك نكته ديگر هم توجه كرد: اينكه 
آقاي ميرزائي كه مسؤليت دبيري جلسه قبل را بر عهده داشت قبل از حضور آنان در صحن، يك جا جمعشان 
كرده بود تا در مورد اختالف نظرش با من در خصوص روش تدوين دستور جلسه توضيح بدهد. من با اين 
و قضاوت  رفتار شهودي دركهاي اين اساس بر كه دارم جدي سعي اما ميكنم توجه خودم ذهني شهودهاي

نكنم. به همين خاطر صبر كردم تا شواهد ديگري براي درست اين درك شهودي بيابم.

بحث خارج از جلسه ممنوع
وقتي همسايگان روي مبل هاي كنار ديوار سالن نشستند، آقاي ذالفنون با آقاي ميرزائي شروع به صحبت كرد. 
مي كند. به او گفتم: اگر  جواب و سؤال دارد زمين زير و ساختمان تعمرات مورد در ديدم دادم گوش كه كمي
مي شود كمي صبر كنيد تا در مجمع مطرح شود. بعد اضافه كردم: هر نوع مبادل مربوط مجمع بحثهاي به
و به همين خاطر اين شوند محروم اطالعات مبادله اين از غائبان كه ميشود باعث مجمع از خارج اطالعات
يك و جالب است كه آقاي ذوالفنون هم مثل شود. رسمي جلسه تا بفرماييد صبر كمي نيست. اخالقي كار

بچه آدم قبول كرد و ساكت شد.

قرائت صورتجلسه
و همه دور ميز كنفرانس نشستند. هنوز آقاي بهروزي  كردم دستور به دعوت دوباره ربع و شش ساعت رأس
نيامده بود. اما ديگر منتظر او نمانديم. بعد از دعوت به دستور از آقاي ميرزائي تقاضا كردم دستور جلسه را
قرائت كند. او برخاست. كاري كه در مجامع ايراني سابقه نداشته است. اما به جاي قرائت صورتجلسه شروع 
پرسيدم: آقاي ميرزائي قبل از قرائت صورتجلسه  جمع از و كردم قطع را او صحبت توضيح. دادن به كرد
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گفتم: بفرماييد.  تقاضاي توضيح دارد. آيا كسي با تقاصاي ايشان مخالف نيست؟ سكوت. به آقاي ميرزاتي

خالصه ي توضيح آقاي ميرزائي اين بود كه پيشنهادها را آنطور كه دقيقًا به تصويب رسيدند به خاطر نداشته 
مي خواند. بعد از ختم قرائت صورتجلسه باز براي جمع توضيح  كه است كرده يادداشت را آنها مضمون و
و - زدم حدس كه بود اينجا در كرد. مخالفت حسيني آقاي اما اكيپ گذاشتم كميته كلمه جاي به من كه داد
احتماًال براي است؟ بوده چه براي اعضا ساختمان در دم و بيرون زودهنگام اجالس كه - زدم حدس فقط
و در دام سخت گيري هاي حسيني گرفتار نشوند. من البته كنند امضا را صورتجلسه اينكه مورد در البيگري
و اين جمع است كند ثبت ميشوند تصويب كه همانطور دقيقًا را پيشنهادها دارد وظيفه منشي كه دادم توضيح
و من نيستم كاري چنين به قادر من گفت: ميرزائي آقاي كه بود اينجا در كند. تصديق را آن درستي بايد كه

هم قبول كردم كه به جاي او صورتجلسه را يادداشت كنم.

و به  كرد سالم و شد وارد تأخير دقيقه ۲۰ و آقاي بهروزي با حدود شد بلند در صداي كه بود بين اين در
و وقتي مستقر شد خطاب به او دادم باش راحت جا در دقيقه دو مدت به سريع من پرداخت. احوالپرسي
و براي رسيدن شما به مدت ده اكثريت تصويب با اما شد دستور به دعوت ساعت رأس جلسه كه دادم توضيح
و با حضور شما دو دقيقه در جا راحت شد دستور به دعوت دور قبل دقيقه چهار سه و رفت تنفس به دقيقه
و جلسه را دوباره دعوت به دستور كردم. زدم تقه بعد ميشود. دستور به دعوت دوبار اكنون و شد اعالم باشد

در مرحله بعد گفتم كه طبق قانون پارلمان اكنون استماع گزارش مخبر كميته ها به ترتيبي كه تشكيل شده اند
و او هم شلخته وار  دهد ارايه را كميته فعاليت گزارش كردم تقاضا ميرزاتي آقاي از بعد است. دستور در
و تقاضاي توضيح كرد. پرسيدم: از چه كسي برخاست بهروزي آقاي كه بود اينجا در كرد. هم سر چيزهايي
و كميته توضيحاتي ارايه دهد. گزارش همين موضوع مورد در ميخواهد كه داد توضيح ميخواهيد؟ توضيح
خطاب به جمع گفتم: اين عضو محترم تقاضاي ارايه توضيح در مورد عملكرد اين كميته دارد. آيا كسي با
اين تقاضا مخالف نيست؟ سكوت كردم. كسي مخالف نبود. از آقاي بهروزي خواستم براي ارايه گزارش 
و گزارش بسيار جالبي در مورد گزينه هاي مختلف ارايه داد. انصافًا مرد بسيار با  آمد بيايد. سفيد تخته جلوي
و توانمند است. وقتي گزارش او تمام شد خطاب به جمع گفتم: رئيس از جمع جدي سختكوش، هوش،
تقاضا دارد كه اگر كسي مخالف نباشد آقاي بهروزي را تشويق كنيم. بعد بالفاصله پرسيدم: كسي با تشويق
و خودم شروع كردم به دست زدن  بفرماييد تشويق گفتم: نبود. مخالف كسي نيست؟ مخالف بهروزي آقاي

و همه با هيجان دست زدند.

پيشنهاد تعويق
من بيش از حد به بيان جزئيات ماجرا نمي پردازم. اما ضروري است به برخي نكات اشاره كنم كه اگر اين 
مي توانست نشست را مختل كند. به عنوان نمونه، وقتي آقاي بهروزي داشت گزارش خودش را  نبود قواعد
مي شد كه در شرايط فعلي تصوري اين نتيجهاش كه ميكرد بيان ساختمان صنعت در سنگين ركود مورد در
بينانه  اي واقع تصور احتماًال داريم مشاركتي صورت به ساختمان ساخت و تخريب بودن اقتصادي مورد در كه
مي زنم آقاي ميرزائي من را را حرفها اين وقتي چرا نميدانم گفت: ميرزائي آقاي به خطاب ناگهان نيست،
و يكي از افرادي است كه سخت دنبال مشاركت در ساختمان مدير كه ميرزائي آقاي ميكند. نگاه طور اين
مي  چسباند. در او به انگي يك و ميآيد بدش نباشد موافق نظرش با كه هركس از هستند ساختمان ساخت
نيز، وقتي يكي از مالكان به نام آقاي تفرشي از منزل من رفت پشت سر او صفحه گذاشت جلسه همين پايان
۲۰ ميليون تومان خرج تعميرات ساختمان كرده چون تفرشي آقاي نسبتًا تحقير آميزي گفت: اين لحن با كه
و گفتم: آقاي دادم نشان عصباني را خودم كمي من است. مخالف ساختمان ساخت در مشاركت با است
و مايل كرده خرج تمان ميليون ۲۰ ميرزائي اين حق افراد است كه با پيشنهاد ساخت مخالفت كنند. خوب،

نيست ساختمان تخريب شود. اگر ما اصرار داريم اين وظيفه ماست كه رضايت او را جلب كنيم. 

و خالي ماندن حدود ۳ ميليون خانه نوساز اشاره  اقتصادي ركود به خود گزارش در هم بهروزي آقاي وقتي
و در نتيجه بايد وضعيت موجود دارد قرار خود شرايط بدترين در ساختمان صنعت كه بگيرد نتيجه تا ميكرد
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بي گدار به آب نزنيم، آقاي ميرزائي نيز ظاهرًا با نگاه خود نفرتش را از آقاي بهروزي  و كنيم مطالعه دقت با را
و كردم مداخله بالفاصله من پراند. متلك او به خود گزارش ارايه ضمن هم بهروزي و گذاشت نمايش به
و مسأله كرد خواهي عذر فورًا و چشم گفت: بهروزي آقاي كه بود اين جالب و نكنيد. ذكر را افراد نام گفتم:
و قانوني من نبود كه اخطار من را اين طور جدي بگيرد، ممكن بود مشروع اقتدار اگر حاليكه در شد تمام

همين اصطكاك ها به اينجا منجر شود كه كسي در نشست  آتي شركت نكند.

آدم هاي حراف، پاچه ورماليده، پر  معموًال كه است بگونهاي ما كشور در جلسه اداره روند حاضر حال در
و وقتي ميگيرند دست به را جلسات اين عنان صبور و پرحوصله انسانها نادر موانع بعضي در و سمج، رو،
و بوروكراسي دولتي تثبيت شده باشد، معموال قانون ضرب و تصويب با مشورتياي نهاد يا شورا يا انجمن
منحل به زودي  نيز  باشند  نرسيده  ثبت  به  قانونًا  كه  نهادهايي  و ساير  ميچرخانند را آنها افراد جور اين

مي شوند و جلسات آن ها تداوم نمي يابد.

و ساخت تخريب به تمايلي ظاهرًا كه فرشي آقاي كه بود آنجا جمعه ديروز جلسه بحراني نقاط از يكي
يك و در اجالس قبلي هم حضور نيافته بود وسط بحث در مورد پيشنهادي مبني بر دعوت از ندارد ساختمان
كارشناس براي ارزيابي دقيق تر از گزينه هاي مختلف مربوط به فروش كل ساختمان يا مشاركت در ساخت
بحث ها نيست. اگر من با پيشنهاد  اين اولويت ما اصًال كه كرد صبحت اين به راجع عصبانيت با و برخاست
و نمي توانستم به آقاي فرشي كمك كنم تا خواسته اش را در چارچوب دستورنامه نبودم آشنا پيشنهاد تعويق
و دست از بررسي پيشنهاد ميآمدند كوتاه ديگران فرد اين عصبانيت تأثير تحت بايد يا قطعًا كند، بيان رابرت
مي شدند يا بايد روي موضوع در دست بررسي تأكيد فرد اين خواست تسليم و برميداشتند بررسي دست در
و همين مثال، نمونه اي است از اينكه چرا وقتي ميكشيد دعوا و مرافعه به كار نيز صورت آن در كه ميكردند

جمعي با اين قواعد آشنا نباشد هر اختالفي به مشاجره و دعوا و ختم هميشگي جلسه منجر خواهد شد.

اما وقتي آقاي فرشي گفت: اولويت ما اين نيست، پرسيدم: به نظر شما اولويت گروه چه بايد باشد؟ خودش 
و تعميرات ساختمان را  فاضالت تعمير مسأله به رسيدگي بايد ما كه داد توضيح صدا و سر با نميدانست. هم
زودتر مورد رسيدگي قرار بدهيم. بعد كه منظور او را دريافتم به او گفتم: براي من علي السويه است كه جمع
چه موضوعي را در اولويت قرار دهد. قصد من فقط اين است كه قواعد عادالنه اي را براي شما توضيح بدهم 
احتماالً اين  شما منظور كه دادم توضيح ساده زبان با بعد، شد. خواهند راضي همه كنيد عمل آن طبق اگر كه
و اول پيشنهاد مربوط به تعمير فاضالب را بررسي كند؟ بگذارد كنار را پيشنهاد اين بررسي جمع كه است
و مفهوم پيشنهاد تعويق مشخص را توضيح دادم معنا جمع، به خطاب بعد است. همين منظورم بله داد: جواب
مي  خواهد بررسي اين پيشنهادي كه األن در دست داريم به زماني تعويق شود كه محترم عضو اين گفتم و
پيشنهاد تعمير فاضالب را بررسي كرده باشيم. يعني بعد از اين پيشنهاد تعمير فاضالب بررسي شود. بعد كه
همه موضوع را فهميدند از آقاي فرشي پرسيدم: آيا موافقت هستند كه اكثريت بايد با درخواست شما موافق 
و با اخالف فاحشي پيشنهاد تعويق رد شد. بعد  گذاشتم رأي به را پيشنهاد بالفاصله من و كرد قبول باشند؟
گفتم: مالحظه فرموديد كه جمع مخالف بود. و كردم اشاره بود نشسته ساكت كامًال كه جمعي به او به خطاب
و ساكت نشست. اما آقاي ميرزائي پيشنهاد كرد يا خاطر نشان ساخت كه كاش كرد قبول كامل فروتني با هم او
مي كردند. من متوجه شدم كه بدون توضيح موافق بيان را خودشان مخالفت علت مخالفان تا ميشد داده اجازه
و اين بار از كردم قرائت دوبار را تعويق پيشنهاد جمع از خواهي نظر با گذاشتهام. رأي به را پيشنهاد مخالف و
مي خواست گفت. بعد كه تنگش دل هرچه هم او و كند صحبت خود پيشنهاد توضيح در خواستم فرشي آقاي
و به محض اينكه اوست نظر مورد موضوع همان دوم كميته موضوع كه دادند توضيح رسيد مخالفان به نوبت
مي گيرد كه آقاي فرشي فكر قرار رسيدگي مورد موضوعي همان بالفاصله شود روشن پيشنهاد اين تكليف
مي كند در اولويت است. حتي يك نفر از اعضا خاطر نشان كرد كه چون شما در جلسه قبل حاضر نبوديد از
مي گيرم. اما من پس را پيشنهادم من گفت: فرشي آقاي حتي كه بود اينجا در بوديد. مانده بيخبر مطلب اين
گفتم: چون پيشنهاد شما از سوي رئيس قرائت شما جمع بايد با پس گرفتن پيشنهاد شما موافقت كند. جمع
و وي پيشنهادش را پس گرفت. هيچ كدام از اين رويه ها كه من با دقت تشريح كردم در رويه  كرد موافقت هم
دليل، واقعًا قابل پيش بيني نيست كه اگر فردي مثل همين به نيست. شده شناخته امروز ايراني مجامع اداره
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و موضوع دلخواه خودش را  كند خارج كار دستور از ر موضوعي كه شود اين خواهان و برخيزد فرشي آقاي
مي شود كه چه معلوم ميشود داده جوابش وقتي كنند. برخورد خواسته اين با بايد طور چه بگذارد آن جاي
و اثربخشي وجود دارد. اما وقتي جمعي با همين تكنيك ساده آشنا نباشد كارش به عقالني و ساده راهكار

مرافعه و دعوا و توهين كشيده خواهد شد.

يك نمونه ديگر
و خطاب به رئيس گفت: آقاي رئيس، من چون  برخاست ذوالنون آقاي كه بود مانده جلسه ختم به دقيقه چند
مي خواهم كه چند دقيقه زودتر جلسه را ترك كنم. من به او جواب دادم. شما به اجازه شما از دارم پرواز
و برويد ميتوانيد باشيد داشته تمايل كه وقت هر و آوردهايد تشريف خودتان ختيار به و داوطلبانه صورت
رئيس چنين اختياري ندارد كه به شما اجازه بدهد يا ندهد. اما بايد با تبعات رفتن خود آشنا باشيد. از جمله

اينكه ممكن است با رفتن يك فرد جلسه از نصاب بيافتد و ديگر قادر به كار نخواهد بود. 

و اجرا كردن هر كدام  گرفتن ياد و فهميدن براي كه جلسه اداره رويههاي و قواعد از بودند نمونههايي اينها
از آن ها چه سال ها كه عمرم را صرف كردم.

مقايسه آموختن قواعد قانون پارلمان با روي دو پا راه رفتن
مي كردم ياد آموختن رانندگي، دوچرخه سواري  فكر موضوع همين به و ميزدم قدم انگوري باغ در وقتي امروز
و راحت هستند ساده چقدر ميكنيم احساس ميگيريم ياد را آنها وقتي كه افتادم دوپا روي رفتن راه حتي و
مي كنيم كه يك كودك يك تا دو سال براي ياد گرفتن راه رفتن روي دو پا چه مرارت هايي را بايد فراموش اما
و برخيزد. چقدر بايد دستش را بخورد زمين بايد چقدر برود. ديوار توي سكندري بايد چقدر و كند تحمل
و تاتي تاتي برود تا به مرور روي دو پا راه رفتن را بياموزد. حاال حكايت ماست: حدود هشت بگيرد ديوار به
و بيش ياد گرفته ام. اما اين روش كم را جلسات اداره تازه و ميكنم كلكل رابرت دستورنامه با دارم است سال
و تمرين آن درك عظيم دشواريهاي گاهي كه است شده طبيعي و ساده آنقدر برايم اكنون جلسه كردن اداره
و يك نفر بروند راه سينهخيز هنوز بزرگسال ملت يك آحاد تمام كه ميماند اين مثل حاال ميكنم. فراموش را
بگيريم، واقعًا معجزه ياد را آن اگر اما نيست. سادهاي كار بدهد. آموزش آنان به را رفتن پا دو روي بخواهد
مي شود يك رمه جلوي چشم شما به يك جامعه جهش سبب كه را ژنتيكي موتاسيون تحقق شما و ميكند

بيابد به وضوح مشاهده مي كنيد.
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۱۰ شهريور ۱۳۹۲ دوشنبه

رئيس ما دوباره رئيس شد!
قول داده بودم ضمن گزارش تاريخچه جنبش زيرخاكي كادرها ادامه داستان تشنج در مجمع انتخاباتي كانون 
۱۴ مرداد ۱۳۹۳ در ساختمان انجمن شركت هاي  روز كه (كعاصكا) را ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي
صنفي انجمن  دفتر  به  كه  كردم  روايت  آنجا  تا  هم  را  قصه  كنم.  روايت  شد  برگزار  تهران  در  ساختماني 
را  آن  ويدئويي  فيلم  تا  رفتم  تهران  شهري  برون  كاالي  نقل  و  حمل شركتهاي و مؤسسات كارفرمايان
- نامه اي داشت تمايل كعاصكا مديره هيأت رئيس احمديزاده حسين آقاي كه آنطور - بعد و كنم تماشا
هم انديشي كارگاه اعضاي به بودم نوشته كه هم را قصه از بخشهايي بنويسيم. جمهور رئيس به اعتراضي
يك و هم زمينه را براي تأسيس كنم ارزيابي نوشتهها اين به نسبت را آنان واكنش هم تا دادم پارلماني عرف
انجمن ترويج قانون پارلمان در ميان كارفرمايان فراهم آورم. آن نوشته نسبتًا طوالني را فقط دو نفر از اعضاي
هم انديشي خوانده بودند: آقاي عيسي خندان كه نظر داد اين نوشته ها براي اعضاي كارگاه ها جالب  كارگاه
و آقاي شهرياري كه نظرش اين بود كه انتشار اين جزوه ها فقط سبب دشمن تراشي براي اين است مفيد و
و در كارگاه ها مورد توجه درسي كتابهاي در آن آموزشي نكات و موارد است بهتر به و شد خواهد حركت
قرار بگيرد. آقاي رزم خواه به اين دليل كه جزوه طوالني بوده است آن را نخوانده بود. آقاي گلسرخي هم آن
آن: «توحش  عنوان از هم كيخسروي آقاي شنيد آن راوي زبان از زنده صورت به را قصه و بود نخوانده را
و حتي انتشار آن ماجرا آن نوشتن كه گفت ميتوان تجربه، اين بر بنا نتيجه، در بود. نيامده خوشش محض)؛

هيچ كمكي نمي كند.

اعضاي هيأت  از  برخي  دروْن تشكيالتي  عملكردهاي از كه شناختي با شهرياري كه بود اين جالب نكته
و در بسياري موارد غيرشرافتمندانه است حرفها اين از بدتر بسيار آنان رفتار ميكرد فكر داشت مديره
آن ها پرداخت. به عالوه، آيا در سطح كشور از اين جور به نميتوان و نشده اشاره آن به نوشته اين در كه
و غيرشرافتندنه كم است؟ او معتقد بود كه مردم آنقدر رفتارهاي غيراخالقي حيرت غيراخالقي رفتارهاي
و نكته مهم تر اينكه، وقتي در مورد نيست. هم ككشان پدرسوختگي جور اين كه ديدهاند تكاندهنده و انگيز
تكنيك هاي نويسندگي پرسيدم جواب داد ما آنقدر نوشته هاي تحليلي عالي تر از تو خوانده ايم كه اين نوشته

در برابر آن ها يك گزارش معمولي و ساده است.

قصه آن را در  و رفت محاق به نحوي به هم پارلماني عرف همانديشي كارگاه فاصله، همين در گذشته، اين از
ادامه نقل خواهم كرد. به همين خاطر، نوشتن جزئيات مربوط به تنش در مجمع كعاصكا اهميت مبرم خودش

را از دست داد و ادامه ماجرا ثبت نشد. اما الزم است به نكات مهم ادامه ماجرا اشاره كنم. 

و نقل كاالي برون شهري تهران فيلم ويدئويي  حمل مؤسسات كارفرمايان انجمن دفتر در عصر روز آن من
را با دقت نگاه كردم. غير از دعوا بر سر انتخاب هيأت رئيسه، كه سرانجام به روش بسيار بدي برگزار شود
و يك منشي  ناظر) كردهام، فراموش را اسمش (كه زاده احمدي دوست و اخوان (رئيس)، رجبي آقايان و
و بدون توجه به آراي الكتورال دست كردن بلند با حاضران آراي شمارش هم انتخاب روش شدند. انتخاب
و دوست احمدي زاده با شد رئيس رأي ۳۱ با و مبناي اعالن نتايج نيز اكثريت نسبي، در نتيجه رجبي بود
آن هم تالش كرده بود تا دوست كه زاده احمدي و شد انتخاب ناظر عنوان به و كرد واگذار را بازي رأي ۲۸

خودش رأي بياورد با يك آبرو ريزي سكوي رياست را به رجبي سپرد و به صحن برگشت.

و از  ميبرد ديگر دراماتيك بخش به را فيلم قضه، از دراماتيك بخش اين از بعد قاسمي آقاي ميكنم فكر
و نقل به مرور باال حمل كانون عضو انجمنهاي از تعدادي اعتبارنامههاي سر بر دعوا كه ميداد نشان آنجا
و نقل، حمل كانون عضو انجمنهاي از تعدادي ميكرد ادعا احمديزاده كه بود اين دعوا علت ميگرفت.
داده  اند. در نتيجه، در اين مجمع، رأي هم را خودشان وكالتنامه و كردهاند پرداخت را خودشان عضويت حق
و از احمدي ميكرد تشكيك وكالتنامه اين صحت به نسبت جلسه رئيس اما شود. گرفته نظر در بايد آنان

زاده اسنادي مبني بر واگذاري حق وكالت مي خواست.
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نه؟ اينكه ادعاي آقاي احمدي زاده  يا بودند شده ارايه اسناد اين اينكه نه؟ يا داشتند وجود اسناد اين اينكه
نه؟ براي من همچنان ناروشن است. اما به طور كلي مسؤليت بررسي تمام اين مسائل بر عهده يا بود درست
اين گزارش  بايد  كه  اعتبارنامه هاست  كميته  اين  رابرت،  دستورنامه طبق نتيجه، در اعتبارنامههاست. كميته
داشت، در اعتراض اعتبارنامهها كميته گزارش به نسبت اعضا ميان از كسي اگر و بدهد مجمع به را مسائل
فصل الخطاب است. در اين زمينه، و رأي مجمع نيز ميكند دفاع خود از نيز مشتكيعنه و ميكند مطرح مجمع
رئيس جلسه يا رئيس يا اعضاي هيأت رئيسه حق اظهار نظر هم ندارند چه برسد به اينكه اينطور گزارش
و رئيس هيأت  عالي كانون مديره هيأت رئيس حيثيت و اعتبار خودشان و ببرند سؤال زير را اعتبارنامهها

مديره كانون حمل و نقل را زير سؤال ببرند.

هم  كانون  مديره  هيأت  اعضاي  از  يكي  گويا  كه   - اعتبارنامهها مخبركميته احمديزاده دعواي جريان در
و در نتيجه، ادعاي آقاي نقل، و حمل كانون طرف از شده ارايه اسناد كه ميداد جر را خودش گلوي بود،
احمدي زاده درست است، اما رئيس هيأت رئيسه حتي گزارش مخبر كميته اعتبارنامه ها را نيز قبول نمي كرد.

و هيچ يك از حاضران هم اعتراضي به اين رفتار زشت رئيس جلسه نداشت. 

همانطور كه در روزنوشت هاي قبلي توضيح دادم، هنگامي كه اين ماجراها در مجمع جريان داشت من صحن 
و به كارگاه آموزش دستورنامه رابرت به دانشجويان رفته بودم. به همين خاطر، از آقاي  بودم كرده ترك را
و نقل فيلم اين صحنه ها را كه مسؤل روابط عمومي حمل انجمن دبيرخانه در بتوانم تا كردم تقاضا احمديزاده
و بعد هم بر اساس آن ببينم را تصاوير اين هم با گذشتيم قرار ببينم. بود كرده تهيه تهران نقل و حمل انجمن
عمًال من تنها فيلم را ديدم. هر وقت آقاي احمدي زاده از هيأت مديره بيرون اما بگيرد. صورت اقدامي شواهد
مي آمد تا يكي از اعضاي هيأت مديره را بدرقه كند يا با گروهي از آنان در يكي از اتاق هاي دبيرخانه البي كند
و بعد از ختم سرانجام ميرفت. و ميپرداند چيزي و ميديد را فيلم دقيقه دو يكي و ميزد من به هم سري
و يك جعبه شيريني گل دسته يك با بيماري عيادت براي بعد دقيقه چند اما نشست كنارم مديره هيأت جلسه
و حدود نيم ساعت تا سه ربع بعد دو باره برگشت. وقتي برگشته بود من متن نامه اي كرد ترك را ساختمان
دست نويس كرده بودم خواندم متأسفانه هيچ رونوشتي از آن متن ندارم. اما تا آنجا كه به خاطرم را كه برايش
شد.  مجمع رئيسه هيأت به خطاب من، پيشنهاد به باشد، جمهور رئيس به خطاب آنكه جاي به نامه، آن ميآيد
به اين دليل كه هر عضوي كه نسبت به روند برگزاري مجمع شكايتي داشته باشد بايد طبق تصريح اساسنامه
و هيأت رئيسه  دهد ارايه رئيسيه هيأت به را خود شكايت انتخابات برگزاري از بعد روز ده تا حداكثر كعاصكا
و مبناي صدور اين حكم نيز اكثريت آراي هيأت سه نفره ميكند صادر حكم شده مطرح شكايت مورد در نيز
و حتي جمهور رئيس به نامه ارسال از قبل و اقدامي هر از قبل كردم پيشنهاد زاده احمدي آقاي به من است.
خواسته ما و بگذاريم ميان در رئيسه هيأت با را شكايت است الزم دادگاه يا و كار وزارت در شكايت طرح
و اگر به خواسته اتان نرسيديد در آن صورت نكردند اگر كند. تجديد را انتخابات حداكثر كه باشد اين نيز
اتفاقًا خودش بود كه در و كرد استقبال پيشنهاد اين از احمديزاده خوشبختانه كنيد. مراجعه باالتر مراجع به

مرحله ي اول به وجود چنين سازوكاري در اساسنامه كعاصكا اشاره كرد.

مي شد كه طيق اساسنامه كعاصكا  شروع مسأله همين طرح با رئيس هيأت اعضاي به من نامهي پيشنويس
هيأت رئيسه وظيفه صدور حكم در مورد شكايت هاي مربوط به نحوه برگزاري انتخابات را دارد. در نتيجه
و نيازي به توسل به مراجع باالتر پيش  كند صادر منصفانهاي حكم رئيس هيأت همين كه است اميدوار شاكلي
و بود شده اعتراض اعتبارنامهها كميته گزارش مورد در رئيسه هيأت حكم و رفتار به نسبت ادامه در نيايد.
در پايان خواسته شده بود كه با توجه به غيرقانوني بودن تصميم هيأت رئيسه، به خصوص وقتي كه يكي از
و هيچ انتخاباتي براي جايگزين كردن ناظر معترض هم  كرده ترك را رئيسه هيأت اعتراض به هم آن اعضاي
صورت نگرفته است، پس بهتر است هيأت رئيس انتخابات را باطل اعالم كند تا انتخابات بعدي، با توجه به

اين تجربهها،  به روش مناسب تري برگزار شود. 

كه  است درامسازي و شخصيتپردازي مستلزم بود چه آن مضامين و نامه اين به احمديزاده واكنش اينكه
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مي كنم . اما، براي روزي كه بخواهم درام نويسي كنم ذكر چند مورد جالب است.  صرف نظر آن از فعًال

آقاي احمدي زاده اصرار داشت كه او در انتخاب آقاي رجبي هيچ نقشي نداشته است. آنقدر در اين مورد
تئوري آديزيس افتادم كه در توصيف مديران سبك كارآفرين به  ياد دوباره من كه بود صادق و داشت اصرار
مي كنند كه چنين مديراني بر خالف مديران سبك بوروكرات كه هيچ چي را فراموش نمي كنند اشاره نكته اين
و هرگز نمي توانند به ميدانند بزرگي دروغگوهاي را آنان بوروكراتها همين به و هستند فراموشكار بسيار
و نمي توانند بپذيرند آدمي مثل احمدي زاده اين مسأله را ميكنند نفس به قياس آنان چون كنند، اعتماد آنان
و اصرار من هم در بود كرده فراموش واقعًا اما باشد. كرده فراموش كرد انتخاب را رجبي آقاي خودش كه
اين مورد كه زمان رياست شما بر جلسه آقاي رجبي به عنوان رئيس هيأت رئيسه انتخاب شد فايده نداشت.
و اصرار داشت كه اين صحنه را در فيلم نشان من بدهد. من گفتم: آقاي احمدي زاده، اگر تا اين حد هم به 
من اعتماد نداريد پس چرا سراغ من آمده ايد؟ جوابي نداشت. ولي براي آنكه من را دلخور نكرده باشد گفت:
و او تازه يادش آمد كه در جريان انتخاب آقاي  ديديم هم با و ببنيم هم با را فيلم هم ديگر بار يك ندارد ضرر

رجبي چه گندي زده بود.

آقاي احمدي زاده اصرار داشت كه يك نامه اعتراضي نيز ناظر عضو هيأت رئيسه كه دوست احمدي زاده 
اصًال اين مسأله را مطرح نكنيد بلكه براي اينكه هيأت رئيسه در  گفتم: و كردم مخالفت من كه بنويسد بود
و شما دوست كه هم اخوان آقاي باشد. هيأت در شما ناظر است خوب كند صادر حكم شما شكايت مورد
مي شود از او هم خواست كه يك رأي وجداني بدهد. در اين صورت و است مديره هيأت اعضاي از يكي
و يك رأي منفي به نفع شما خواهد بود. احمدي زاده قبول كرد. مثبت رأي دو صورت به رئيس هيأت حكم

به اين ترتيب، بعد از آمدن آقاي احمدي زاده از عيادت بيمار، من پيش نويس شكايت نامه به هيأت رئيسيه را
تصميم گيري را جدي بگيرد از او  مجامع و اينكه آموزش قواعد اداره خداحافظي از بعد و خواندم او براي
۲۰ روز از تاريخ برگزاري مجمع و تا ديروز كه حدود برگشتم دفتر به و كردم خداحافظي قاسمي آقاي از و
مي گذشت از نتيجه شكايت احمدي زاده خبر نداشت. ديروز با خبر شدم كه احمدي زاده به آمريكا رفته است
و ببينم نتيجه چه شده است؟ آقاي قاسمي با تعجب بزنم زنگ قاسمي آقاي به گرفتم تصميم خاطر همين به و
نداريد؟ گفتم: نه. جواب داد همان نامه را با كمي ويرايش به هيأت رئيسه داد اما مشكل حل خبر مگر پرسيد:
و توافق كردند. گذاشتند جلسه هم با جديد مديره هيأت نه، گفت: شد؟ اعالم باطل انتخابات يعني گفتم: شد.
گفتم: در مورد چي توافق كردند؟ گفت: رئيس ما باز هم رئيس شد! تعجبي نكردم. چون احمدي زاده هم
مي خواست. البته، در يك پيام تلفني كه قاسمي براي من ارسال كرد، كنار نام او لقب «مهندس» هم  را همين
و او فقط يك عضو هيأت مديره شده بود. بود نشده داده سمتي هيچ نيز عراقي خليلي آقاي به بود. شده اضافه

و آقاي عطارديان نايب رئيس اول. خوب. است شده مديره هيأت رئيس احمديزاده آقاي حاضر، حال در
مي كند. دبيركل هم كه فردي است اداره را جلسات عطارديان آقاي و است رفته آمريكا به فعًال كه احمديزاده
به نام آقاي محمد مروج حسيني رئيس هيأت مديره انجمن صنايع نساجي ايران. همان فردي كه در جريان
برگزاري انتخابات هيأت مديره كعاصكا، نخستين فردي بود كه فرم اطالعات مربوط به گرفتن ايميل ها براي 
و شاد داشت اما  محبتآميز بسيار رفتاري و دادم او به را كارفرمايان پيام سايت وب ايميل فهرست به افزودن

نشاني ايميل خودش را كه به من داد غلط است و نامه هايي كه برايش ارسال مي شود برمي گردد.

كارزار توحش و تمدن
هم انديشي عرف پارلماني حادثه جالبي رخ داد: در اين نشست  كارگاه نشست هشتمين و چهل در و ديروز
- به كه گذاشتيم بحث به را مهمي و متنوع موضوعهاي نفري دو و داشتيم حضور من و خندان آقاي فقط
مي خواهم كه حاال البته، تمدن. و توحش كارزار است: روزنوشت از قست اين تيتر آنها مهمترين - من نظر
و اطالعاتي جمهوري اسالمي ايران به اين امنيتي مأموران روزي اگر نگرانم كنم ثبت را گفتگوها آن خالصه

نوشته ها دسترسي پيدا كنند آيا اتهام جاسوسي براي دشمن را به من نخواهند چسباند؟
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اين  طرف  كدام  با  حق  اينكه:  اصلي  سؤال  و  بود غزه در اخير جنگ ما گفتگوهاي محور زمينه اين در
و باطل را در اين جنگ شناسايي كرد؟ ظاهرًا از مدتي قبل حق ميشود معيارهايي چه با مهمتر، و دعواست؟
مي كنيم، حقانيت از پيش مسلم فرض شده ي حماس بحث هم با مورد اين در - خندان آقاي و من - ما كه
و به خصوص بعد از آنكه حماس، بيش از بيست نفر از شهروندان غزه را به اتهام است، رفته سؤال زير
كامًال مشابه با گروه داعش اعدام شيوهاي به و عام مالء در منصفانه محاكمه بدون و اسرائيل براي خبرچيني
رسمًا مسوليت قتل آنان را حماس رئيس كه را اسرائيلي نوجوان سه قاتالن يا قائل اسرائيل، حاليكه در كرد،
- جز در اعدام حكم ئأسيسش ابتداي از اسرائيل در (چون كرد نخواهد اعدام و نكرده اعدام گرفت عهده بر
مي شود كه نكند اسرائيل هم كمي يا قسمتي حق مطرح اذهان در سؤال اين است) نداشته - آيشمن مورد

داشته باشد؟

از  فوتش  در شب  كه  باقي  عمادالدين  با  مصاحبه  در  را  اسرائيل  مورد  در  منتظري  آئت اهللا  حكم هيچگاه 
گفت: اگر كتابي در  نجفآبادي لهجه همان با كه نميكنم فراموش شد پخش فارسي بي.بي.سي تلويزيون
مي توان اسرائيل در كرد چاپ نشود هم بيروت در اگر اما ميشود، چاپ بيروت در نشود چاپ عرب جهان

آن را چاپ كرد چون در آنجا سانسور وجود ندارد!

و  اخبار كردن دنبال و اسرائيلي زبان انگليسي وبسايتهاي به مستقيم دسترسي امكان شدن فراهم با بعدها
سابقًا از اين كشور به عنوان يك اشغالگر ظالم در ذهن ما ساخته كه تصويري آنها گزارشهاي و تحليلها
اسالم گراي بنياد گرايي كه در واقع با - برعكس- ماهيت حماس به عنوان يك گروه و باخت رنگ بودند
نه. ديگر دشوار است كه كنار حماس افتاد.  بر آفتاب  و داعش به يك تنه چسبيده اند  حرام بوكو القاعده،
مي توان اين تغيير موضع ضوابطي و معيار چه با و چگونه اما انداخت. مظلوم از دفاع و بشري حقوق عكس
و تبيين كرد؟ مسأله آقاي خندان اين بود. من سعي كردم ساكت بمانم تا خودش تالش هاي فكري توجيه را
كند. اما اين تالش ها بيشتر حول يافتن راه حلي در چارچوب حقوق بين الملل بود كه من تشريح را خودش
هيچ سررشته اي از آن ندارم. وقتي نوبت به من رسيد، چارچوب تئوريك تحليل خودم را بر مبناي يك اصل
مي آيد كه اراده اكثريت در آن  خوشم جامعهاي از من گفتم توضيح در و خودم. شخصي تمايل گذاشتم: ساده
و حقوق اقليت نيز طبق قانون عرفي پارلمان رعايت شود. بر اساس همين معيار ساده است كه باشد حاكم
مي دهم. بر اساس مخالف يا موافق رأي سياسي رويدادهاي و احزاب به بينالملي و منطقهاي ملي، سطح در
همين معيار است كه از حماس حمايت نمي كنم چون پيروزي اين گروه به معناي حاكميت خالفت اسالمي
است كه با دموكراسي مخالف است. بعد توضيح دادم: حمايت از دموكراسي يك برنامه سياسي نيست، بلكه 
و مسلمان  مسيحي يا ليبرال، سوسيال، كسي است ممكن نتجه در است. دموكراتيك بازي براي چارچوب يك
و در تمام اين احوال دموكرات هم باشد يا نباشد. اما به نظرم در كل منطقه در حال حاضر كارزار اصلي باشد
- براي نخستين بار ايده ميكنم فكر - كه بود جا اين در است. غيردموكرات و دموكرات نيروهاي بين نبرد
و براي اين كار به تشريح كيفيت كنم تبيين را آن كوشيدم و آوردم زبان بر را تمدن و توحش بين كارزار

مبارزه با آبوال پرداختم.

مبارزه با آبوال 
و درمان» يا «خبرنامه داروپخش» بودم موضوع  «دارو نشريه انتشار درگير قبل سال چند مثل روزها اين اگر
مي شد. اما اين روزها به طور حاشيه اي اخبار اين آن با مبارزه و آبوال مسأله پژوهشهايم و مطالعات اصلي
مي كنم. با توجه به مطالب محدودي كه در اين زمينه خوانده يا ديده ام به آقاي دنبال را خطرناك بيماري
خندان گفتم: در وسط آفريقا ويروس اين بيماري شيوع پيدا كرده است. اين ويروس آنقدر خطرناك است
و تجهيزات ويژه مجهز بود تا اين ويروس  لباس به كامال بايد آن به مبتال بيماران به شدن نزديك براي كه
و گفتم: با اين وجود، نظام تمدني غرب چنان است كردم مكث كمي نشود. منتقل پزشكان و پرستان بدن به
كه حتي براي نجات جان بيماران مبتال به اين بيماري نيز از هيچ كوششي دريغ نمي كنند. با تمام توان دارند
- در صورت  را او نيز بيمار هر درمان براي و بسازند سريعتر چه هر را بيماري اين داروهاي تا ميكوشند
و پرسيدم: آيا منطقي نيست كه براي كردم مكث دوباره ميكنند. منتقل آمريكا يا اروپا به آفريقا قلب از لزوم
با و چاه را  بريزند چاه يك داخل را ويروس اين به مبتال بيماران شده، كه هم مردم ساير سالمتي حفظ
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خالص؟ بعد از يك مكث طوالني، از آقاي خندان خواهش كردم كه اين خصوصيات را با  و كنند پر آهك
و بشار طالبان مثل حكومتهايي با حتي و القاعده حرام، بوكو حماس، داعش، مثل گروههايي خصوصيات
و ادعا برنيم حرف «فرهنگ» دو از يا كنيم؟ صحبت «تمدن» دو از ميتوانيم صورت اين در كنيم. مقايسه اسد
و عراق و شام در روزها اين ما كه آنچه آيا است؟ غربي تمدن با مبارزه حال در اسالمي تمدن مثًال كه كنيم
دادم: فكر نمي كنم. بيشتر كارزار جواب سؤال اين به خودم است؟ «فرهنگ» و «تمدن» هستيم شاهدش غزه
و براي توصيف اين دو دنياي مغاير به ذكر هيچ صفتي نياز نيست. نمي دانم آقاي خندان است تمدن با توحش

با اين تحليل هاي من چقدر موافق بود يا نبود؟

موضوع اصلي بحث
هم انديشي عرف پارلماني بود. به احتمال  كارگاه ادامه روش مورد در تصميمگيري ما بحث اصلي موضوع اما
۲۱ خرداد ۱۳۹۱ ۱۰ صبح روز يكشنبه هم انديشي عرف پارلماني ساعت كارگاه اجالس نخستين زياد بسيار
و هشتيمن چهل كه ديروز ترتيب، اين به شد. برگزار ساختماني شركتهاي انجمن مديره هيأت دفتر در
مي گذشت. به همين خاطر، بعضي از اعضاي آن كارگاه، تاريخ آن از ماه سه و سال دو حدود بود، آن اجالس
اين به اما  از جمله آقاي آرش كيخسروي اصرار دارد كه شعله همان كارگاه را همچنان زنده نگاه داريم. 
اصطالح شعله چگونه زنده خواهد ماند اگر بعد از مدتي هيچ يك از افراد اوليه در آن باقي نمانند؟ به نظرم 
و تجربه هاي آن گروه را در ذهن گروهي  خاطرات و سنتها و شوند آن داخل ديگري افراد كه ترتيب اين به
خود زنده نگاه دارند. شايد در آن صورت بشود گفت كه آن گروه به حيات خود ادامه داده است. به سهم
مي خواهد روز هاي يكشنبه نيز كنار ساير روز هاي  دلم خاطر همين به و نيستم مخالف پيشنهاد اين با خودم

كشيد؟ اينجا به كارگاه آن كار كه شد چه اما باشيم. داشته كارگاه يك شنبه) و جمعه (منهاي هفته

و بيش در ذهن دارم اما اينجا نمي خواهم به آن كم نيز حاال همين هرچند را سؤال اين تفصيلي و دقيق پاسخ
آن  ها را هنوز ثبت نكرده ام خواهم پرداخت. كه اخيري رويدادهاي به فقط خاطر همين به بپردازم.

در جلسه قبل كه صورتجلسه اي هم از آن ظاهرًا نگه نداشته ام، اما در ايميلي كه براي اعضا ارسال كرده ام
و شايد در ادامه آن را نقل كنم، بار ديگر آقاي دكتر بني اسدي اصرار كرد كه  دادهام را آن اجمالي گزارش
اساسنامه پيشنهادي خودش را جمع تصويب كند تا بشود بر اساس آن يك انجمن درست كرد. خدايا، اين
و اصالح اساسنامه  مرور ضمن ما دكتر؛ آقاي كه ساده نكته اين درك در ناتواني عينحال در و سماجت همه
مي خواهيم با قواعد دستورنامه رابرت در اين زمينه آشنا شويم. بالخره اصرار هاي او سبب شد تا پيشنهادي
آقاي خندان كه به صورت آموزشي رياست جلسه را بر عهده داشت، تصويب آن را از طريق اجماع عمومي
را توضيح  اين زمينه  قاعده در  ادامه  نكرد،  با تصويب آن مخالفت  آنكه هيچ كس  از  بعد  بگذارد.  به رأي 
و بعد از انتخاب رئيس. آقاي دكتر  ميدانند مطلوب را آن كه كساني سوي از مصوب اساسنامه امضاي دادم:
و خندان هم خواست كه آن را امضا رزمخواه آقاي از و كرد امضا را آن خودش فورًا و جا همان بنياسدي
مي كرد كه دست كم امضاي آن را به جلسه بعد موكول كنيد تا اصرار و داشت اكراه رزمخواه مهندس كنند.
و او هم كه مرد بسيار مأخوذ به شد خندان آقاي دامن به دست بنياسدي دكتر خاطر همين به باشند. هم بقيه
و او هم پاي آن سند شد بيشتر رزمخواه اعصاب روي فشار كه بود آن از بعد و كرد امضا را آن است حيائي
و گفتم ديگر كردم اعالم شده تمام را همانديشي موقت سازمان عمر من كه بود همانجا در و كرد امضاء را
و بر اين ساس بود كه يافت خواهد ادامه هم باز يكشنبهها كارگاههاي اما ندارم مسؤليتي نظم انجمن قيال در

فراخوان جلسه ديروز را ارسال كردم:

عليجنابان آقايان
بني اسدي محمد حسين

خندان عيسي
رزم خواه محسن

سحابي حامد
شهرياري بهرام
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كيخسروي آرش
گلسرخي علي اضعر

سالم
و اعضاي حاضر در آن  رسيد تصويب به قبلي اجالس در گروه بررسي دست در آئيننامه اينكه به توجه با
و رياست آن را نيز انتخاب كردند، برنامه آموزشي اين كارگاه خاتمه يافته بايد تلقي امضا را آن نيز كارگاه
مي شود در صورت امكان در اجالسي كه ساعت ۸ صبح روز دعوت عزيزان شما از خاطر همين به شود.
يكشنبه آينده هشتم شهريور در محل هميشگي برگزار خواهدش حضور يابيد تا در مورد ادامه فعاليت كارگاه

يا خاتمه آن و حضور اعضاي عالقمند در كارگاه هاي ديگر تصميم گيري شود. 
متفاوت  ساعات  در  پنج شنبه  و چهارشنبه سهشنبه، دوشنبه، يكشنبه، روزهاي عصر ميشود نشان خاطر

كارگاه هاي ختم دوره تدوين آئين نامه داير است.

مي شوم نطر خود را از طريق ايميل يا تلفن به  ممنون نداريد را آتي اجالس در حضور امكان كه صورتي در
من منعكس فرماييد.

قربان شما. داود

حاال كه بعد از ورداربذار اين متن آن را مرور كردم متوجه شدم كه در تدوين فرمول حقوق اين روند مرتكب 
كارگاه روز هاي يكشنبه ها  و پارلماني» عرف «همانديشي موقت سازمان بين بايد من واقع در بودم. شده خطا
مي شدم. آنچه كه دوره اش خاتمه يافته بود، همين سازمان موقت بود كه با تصويب اساسنامه در قائل تمايز
هم انديشي يا كارگاه روز هاي يكشنبه كارگاه اما ميشد. تبديل دائم و مستقل سازمان يك به بايد بررسي دست

مي تواند به كار خودش ادامه دهد.

و بعضي ها هم گفتند را نظرشان و گرفتند تماس من با اعضا از بعضي كه بود غلط صورتبندي همين شايد
نه آمدند و نه تماس گرفتند.

۱۶ شهريور در كارگاه هاي چهارشنبه يا پنج شنبه شركت  از آقاي سحابي از طريق ايميل به من خبر داد كه بعد
خواهد كرد. آقاي كيخسروي وكيل پايه يك دادگستري به من گفت نظرش اين است كه كارگاه روز يكشنبه 
و خودش در آن شركت خواهد كرد. اما پريشب وقتي با همراه مهندس رزمخواه زنگ زدم در  يابد ادامه
وضعيت روحي دشواري قرار گرفته بود: از يك طرف تمايلي نداشت در نشست هاي انجمن نظم شركت كند
و  بود بهانهها جور اين و نداشتن وقت بگويد اسدي بني دكتر به عذر عنوان به ميتوانست كه هم بهانهاي و
البته، از من خيلي تشكر كرد اما نظرش اين كند. شركت هم يكشنبهها كارگاه در نميتوانست صورت آن در
بود كه در شرايط فعلي اوضاعش به نحوي است كه قادر به ادامه حضور در كارگاه نيست. به هر حال، اين
و فرد را دچار ترديد  ميشود مربوط ايرانيان ما رواني روحي خصوصيت به كه است مواردي همان از موارد
و قواعد چارچوب در اينچنيني رفتارهاي جاي به كه شد خواهند قادر اساسًا ها خاورميانهاي آيا كه ميكند

كنند؟ رفتار و بگيرند تصميم انتزاعي و عقلي اصول

و خيلي محترمانه عذر خواهي كرد كه نمي تواند زد زنگ من به گلسرخي مهندس كه بود يكشنبه روز صبح
در كارگاه حاضر شود. من مسأله را به اين ترتيب با وي در ميان گذاشتم كه فقط امروز قادر به شركت نيست
و براي توجيه آن نكاتي  كرد انتخاب را دوم گزينه هم او بود. نخواهد شركت به قادر نيز ديگر روزهاي يااينكه
- به خاطرم نمانده است. اما همانجا به آقاي خندان گله كردم كه حتي در توضيح راستش - كه كرد مطرح را
آقاي مهندس گلسرخي نيز استدالل منطقي نمي توان يافت. چون، مهندس گلسرخي وقتي به من زنگ زد كه
و به عنوان يك نمونه اعتقاد ملي  ميكردم گله است عقلي تفكر فاقد كلي طور به ما ملت اينكه از داشتم من

و عمومي به آقاي امام زمان را مورد بحث قرار داده بودم.

- داغ شد كه تا اينجا چند محور آن  خندان و من يعني - ما بحث موضوع كه بود نظرات همين نقل از بعد
مي شد. آقاي خندان نيز نظرش اين بود مربوط كارگاه كار ادامه به محورهاي اين از يكي كردم. گزارش را
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و او يكي از  باشد داير ميتواند يكشنبهها كارگاه اما آمده سر به همانديشي موقت سازمان عمر واقع در كه
كارورزان آن خواهند بود. بعد از رسيدن به اين تصميم نامه زير را همراه با صورتجلسه اي كه در ادامه نقل

كردم:  ارسال زير افراد براي ميكنم

بيانيه دفتر كادرها
عاليجنابان آقايان 

بني اسدي محمد حسين
خندان عيسي

رزم خواه محسن
سحابي حامد

شهرياري بهرام
كيخسروي آرش

گلسرخي علي اصغر

با سالم
گزارش چهل و هشتمين نشست كارگاه هم انديشي عرف پارلماني به پيوست تقديم مي شود. 

هم انديشي ادامه دهند. بنا بر  كارگاه فعاليت به گرفتند تصميم نشست اين در حاضران ميشود نشان خاطر
۲۳ شهريور در محل هميشگي دعوت و نهمين نشست كارگاه رأس ساعت ۸ صبح روز يكشنبه چهل اين

به دستور خواهد شد
با توجه به توضيح هاي آقايان حامد سحابي كه از اين پس در كارگاه چهارشنبه يا پنجشنبه شركت خواهد كرد، 
كارگاه هاي يكشنبه ها، دعوت نامه  در و علي اصغر گلسرخي مبني بر عدم امكان تداوم شركت خواه رزم محسن
نشست هاي آتي اين كارگاه براي اين عزيزان ارسال نخواهد شد مگر آنكه عالقه خود به دريافت دعوت نامه

را اعالم فرمايند يا بخواهند در يك كارگاه ديگر شركت كنند. 

با احترام شايسته
داود حسيني مسؤل دفتر كاردها 

هم انديشي عرف پارلماني صورتجلسه چهل و هشتمين اجالس كارگاه
يکشنبه ۹ شهريور ماه ۱۳۹۳

هم انديشي عرف پارلماني روز يكشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۳ در دفتر كادرها دعوت به  كارگاه هشتمين و چهل
دستور شد.

و انتخاب رئيس خود در  اساسنامه تصويب با پارلماني» عرف همانديشي موقت «سازمان اينكه به توجه با
هم انديشي به يك سازمان دائمي بدل شد كه خارج از سياست هاي آموزشي كارگاه نشست هفتمين و چهل
و هشتمين اجالس كارگاه چهل در حاضر افراد داد)، نخواهد (يا داد خواهد ادامه خود فعاليت به كادرها دفتر
هم انديشي عرف پارلماني تصميم گرفتند به فعاليت اين كارگاه به عنوان يكي از كارگاه هاي آموزشي دفتر

كادرها ادامه دهند.

شد.  خواهد برگزار هميشگي محل در ۱۳۹۳ ماه شهريور ۲۳ يكشنبه روز صبح ۸ ساعت كارگاه اين بعدي نشست

مسؤل دفتر كادرها داود حسيني

به اين ترتيب، يا بايد گفت كه عمر نخستين كارگاه به سر رسيد يا بايد گفت اين هم يك نقطه عطف جالب 
ديگر در سرنوست اين كارگاه بود!
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موضوع اقتدار
- به بحث گذاشته شد  من و خندان - ما بين ديروز يكشنبه كارگاه در كه ديگر مهم مسأله يك نظرم به
نكته اي بود كه آقاي خندان در كارگاه چارشنبه گذشته مطرح كرد. به نظرم آقاي خندان به دليل حجب بسيار
و عريان مطرح كند. مشكلش اين بود كه من به اعضاي  صريح صورت به را سؤالش نخست دارد كه زيادي
كارگاه ها اجازه نمي دهم خودشان را بروز بدهند. در واقع افراد از يك سو مايلند حرمت من را به عنوان مربي
و با سوء استفاده از  ميكنم مالحظه البد - هم من اما نميكنند، مخالفت من نظرات با و دارند نگاه معلم و
و به لفاف در را آن خندان آقاي اما بود اين مشكل جوهر نظر به ميبرم. پيش را خودم خط ديگران حياي
و كوشيدم نشان دهم كه خودم به اين فكر كردم باز صراحت با را قضيه من اما كرد. مطرح صريح غير اشكال
و يا هر كوفت ديگري كه اسمش را زيادي نفس به اعتماد يا زيادي اقتدار اصطالح به كه كنم كاري تا هستم
و بايد ميكنم درك را موضوع كنم اعترام بايد نشود. كارورزان ساير خالقيت شكوفايي و رشد مانع بگذاريم
و حرمت خودم را طوري نگاه دارم نروم بيرون خودم اختيارات حدود از كه باشم مراقب جدي صورت به
كه كارورزان مجبور نشوند با صراحت اقتدارم به عنوان يك مربي را زير سؤال ببرند. راهكار آن هم در قواعد
و تا وقتي به  كنم حفظ را خودم بيطرف ظاهر بايد ميكنم اداره را رئيس نقش وقتي تا است: آمده دستورنامه

عنوان مربي پارلماني كار مي كنم نيز بايد از حق خودم به عنوان يك عضو كارگاه صرف نظر كنم.

و يك عضو، مثالي زدم كه جالب بود: من  مربي يك عنوان به خودم نقش بين تمايز شدن روشن براي البته
مي دهم (در مرحله آشنايي)، در مرحله بعدي ديكته را به افراد ياد ياد افراد به را پارلماني زبان سو يك از
و در مرحله سوم نيز انشاء را (مرحله ابتدايي). اما در مرحله ديكته، هدفم اين است مقدماتي) (مرحله ميدهم
و هدف انجمن هاي در دست ساخت موضوع مورد در اينكه نه و بدهم آموزش افراد به را صحيح نوشت كه
و بافت يك متن را توضيح ساختار ميكنم سعي من همينطور. هم انشا مرحله در كنم. ديكته را نظري افراد به

بدهم و نه محتواي انشا را. نمي دانم اين مثال چقدر توانست آقاي خندان را قانع سازد.

ماجراي وكال
در جريان همان بحث ديروز بود كه من به نكته اي اشاره كردم كه براي آقاي خندان جالب بايد بوده باشد اما 

هنوز آن را در كانون وكال در ميان نگذاشته ام. 

مي تواند پروانه وكال را باطل كند. در  كه است انتظامي هيأت اعضاي انتخاب وكال اصلي مسائل از يكي ظاهرًا
مي گيرد. در آمريكا صورت حاكميت توسط كار اين انگليس) و آمريكا در ميزنم حدس كه آنحا تا (البته دنيا
و در نتيجه فرماندار بايد عضو جديد را بيابد اكثريت نبايد تخصصي بورد يك در حزب به وابسته اعضاي اما
و يا اعضاي هيچ حزب سياسي در يك بورد هواداران كه كند معرفي كنگره به و انتخاب اصل همين اساس بر
ظاهرًا توسط مرحوم مصدق يا در زمان وي طبق قانون استقالل و ايران در نياورد. اكثريت پروفشنال تخصص
و به كانون داده شده است. حاال نيز وكال بر سر اين حق با حاكميت دعوا سلب حاكميت از حق اين وكال،
و طبق همين قانون است كه هيأت انتظامي منصوب كانون شكايت از خانم ستوده را وارد ندانسته است. دارد

انتخاب كند انتظامي وكال را  اينكه حكومت جمهوري اسالمي وكالي عضو هيأت  از  البته هر نوع دفاعي 
و يك  است غيراستاندارد هم روش اين اما بود. خواهد وكال استقالل نيمچه براي فاتحه قرائت معناي به
يك و نه كن انتخاب را وكال پروفشنال بورد اعضاي مردم از دفاع در دارد وظقيفه دموكراتيك واقعًا حاكميت

سازمان صنفي وكال. اما در اين شرايط چه بايد كرد؟

من وضعيت را توضيح دادم اما به خندان گفتم:  بايد بيشتر فكر كنيم تا راهكار صحيح را بيابيم. 

اين ها نكات مهم گفتگوي من و خندان - گفتگو ما - در روز يكشنبه بود. 
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۱۱ شهريور ۱۳۹۳ سه شنبه

فرجام سفر طوالني طوبا
مي آيد كه بتوانم يك اثر دراماتيك ايراني را تا آخر دنبال كنم اما ديشب براي بار دوم به ديدن  پيش ندرت به
اين نيز  ديگر  بار  دو  يكي  بايد  مي كنم  فكر و رفتم چهارسو تأتر به طوبا» طوالني سفر «فرجام نمايشنامه
و در تاريك روشن ميان دكورها رفتم صحنه پشت سالن چراغهاي شدن روشن از بعد كنم. تماشا را نمايشنامه
و داشت گريم بود كرده بازي هم را ارباب نقش كه نمايشنامه اين جوان كارگردان حسنزاده محسن سيد به
و تأكيد كردم كه از طرف يك تماشاچي گمنام به عليرضا نادري هم به گفتم تبريك ميكرد پاك را صورتش
خاطر نوشتن اين قصه تبريك بگويد. من تصميم جدي دارم حوادثي كه به تاريخچه جنبش زيرخاكي كادرها

ربطي ندارد در اين روزنوشت ها نياورم. اما توضيح مي دهم چرا مجبورم به اين نمايشنامه بپردازم. 

هم انديشي شركت كرده بود آقاي حسن پارسائي هم به دفتر  كارگاه اجالس در خندان آقاي كه يكشنبه روز
گفت من به پارسائي آقاي بعد كرديم. جان نوش عالي لوبياي يك هم با - پارسايي و خندان من، - ما و آمد
و نقدي براي ببيند را نمايشنامه تا است كرده دعوت او از طوبي» طوالني سفر «فرجام نمايشنامه كارگردان كه

آن بنويسد و من هم دو بليط گرفته ام تا با هم برويم.

مي كنم حس كردم بد نيست كه  فكر درام قالب در روزنوشتها اين انتشار نحوهي به گاهي كه دليل اين به
بعد از دهه ها دوري از نمايش هاي ايراني اين يكي را به عنوان نمونه تماشا كنم تا از ميزان پيشرفت هنر درام
- بعد از تماشاي  راستش - و رفتيم چهارسو به پارسائي آقاي با همراه و كردم قبول شوم. خبر با مدت اين در
مي شوم از تماشاي اين نمايش لذت غرق واليبال برانگيز تحسين موفقيتهاي از كه همانقدر نمايشنامه اين
بردم: چقدر هنر درام در ايران رشد كرده است. اما در ابراز احساساتم خويشتن داري به خرج دادم تا لذت هم
اصًال پارسائي آقاي شدم متوجه تعجب كمال با اما شوم. خبر با ايران تأتر متقدان معروفترين از يكي نظر از
و تماشاچيان كردند روشن را سالن چراغهاي كه لحظه همان از چرا؟ است. نيامده خوشش نمايشنامه اين از
و اين جدال همچنان در ذهن من جريان دارد. امروز صبح شد آغاز هم ما جدال پرداختند بازيگران تشويق به
راه  حل هاي بديعي نيز براي دراماتيزه كردن ماجراهاي ذهني جدال همين جريان در دريافتم شدم بيدار كه

زيرخاكي جنبش كادرها نصيب من شده است.

آقاي پارسائي كه البد از تماشاي قيافه من در روشنايي نورافكن هاي داخل سالن نمايش كوچك چهارسو به 
احساسات دروني ام پي برده بود با تعجب از من پرسيد: از اين نمايش خوشت آمد؟ سكوت كردم. او ادامه 
و  كهنه خيلي موضوعها اين رعيتها؛ به ارباب ستم و ظلم روستايي، دختر يك به ارباب يك تجاوز داد:
مي رود موضوع هاي جديدتري را مطرح كند. باز هم ساكت انتظار هنرمند يك از شرايط اين در هستند. نخنما
و بگذريم نمايش سالن رنگ سياه ديوار و صندليها سكوي بين ماندم تا همراه با جمعيت از توي تاريكِي

وارد سالن انتظار شويم. در همين فاصله ذهنم دنبال كشف يك موضوع جايگزين براي نمايش بود. به نظرم 
مي رقصانند،  كه دستهاي و ميرقصند كه دستهاي هستند: دسته دو مردم ميگويد: مسيح ارباب به ذبيح كه آنجا
مي شود، مردمي كه به نظر معلوم نمايش آخر در اما ميكند. بيان حاكم گروه نگاه از را نمايش تم واقع در
مي كنند. شايد بشود گفت تم بازي خودشان قواعد طبق و ميزنند هم به را بازي قواعد ميرقصند، ميرسد
و همينكه است موكراتيك و مدرن عالي، تم يك تم اين نظرم به و است سلطه تئوري ابطال نمايش اين اصلي
مي دهد كه هنر درام در كشور ما خيلي رشد كرده است. مطمئن نشان است شده نويسنده يك اصلي دستمايه
مي چرخيد. اما من به خاطر ثقل سامعه محور همين حول ما جدل ميگفتم پارسايي آقاي به را نظرم اگر بودم
مي شنيدم نمي فهميدم چه هم وقتي حتي يا نشنيدم را نمايش ديالوگهاي از بسياري شنوايي سنگيني همان يا
و بدون اينكه سير حوادث داستان را به طور كامل داشت پيچيدهاي بسيار ساختار هم نمايشنامه ميگويند.
متوجه نشوم هر نوع قضاوتي در مورد كيفيت نمايش زود هنگام خواهد بود. تصميم گرفتم وقتي از راه پله
زيرزمين تأتر چهارسو به محوطه تأتر شهر باال رفتيم از آقاي پارسائي خواهش كنم به جاي بحث در مورد 

كيفيت نمايش اول به من كمك كند تا نقص شنوايي ام جبران شود و جاهاي خالي خط قصه را پر كنم. 
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پله ها باال آمديم معماري جالب ساختمان جنوبي تأتر شهر توجه ام را جلب كرد. سال هاي پيش كه  از وقتي
مي خواندم، بحث در مورد اينكه اگر ساختمان در دست ساخت در محوطه جنوبي  را كاغذي نشريات هنوز
تأتر شهر يك برج بلند مرتبطه باشد تا چه حد توي سر معماري زيباي تأتر شهر خواهد زد، به موضوع داغ
مي ديدم معماري ساختماني كه در جنوب  كه بود بار نخستين براي حاال بود. شده تبديل مطبوعات برخي
و زيباست: ارتفاع ساختمان كوتاه تر از ارتفاع تأتر شهر قبول قابل من، فهم حد تا است، شده ساخته شهر تأتر
و بتوني مثل ديوار يك قلعه دور مدور تقريبًا و پنجره بدون و بلند و سرتاسري ديوار يك ميرسد؛ نظر به
روخانه است كه يك خروشان امواج مثل ساختمان رنگ شيري بام كل و است، كرده محصور را ساختمان
مي كند. با ديدن معماري عبور هستند، ساختمان نورگيرهاي واقع در كه روخانه، كف صخرههاي روي از
و از آقاي پارسائي پرسيدم: بالخره آنجا چه ساختند؟ با كم توجهي آمدم وجد به ساختمان اين متناسب نسبتًا
مي زنيم تا جلوي گپ حاليكه در و زنان قدم كردم خواهش او از ساختهاند. مسجد اينكه مثل داد: جواب
و از نزديك آن را ببينيم. آقاي پارسايي با تعجب به من گفت: به چه چيزهايي توجه برويم هم ساختمان آن
اندازه گرفتن پهناي سنگ هاي سنگفرش محوطه مدور مي كني! عين اين جمله را وقتي كه مچم را هنگام 
مي رفتم اما هيچ شهر تأتر به خيلي انقالب از قبل راستش بود. گفته من به گرفت، شهر تأتر ساختمان دور
وقت متوجه نشده بودم كه تمام سنگ هايي كه در سنگفرش اطراف ساختمان مدور تأتر شهر استفاده شده
است، همه سفارشي ساز هستند. يعني اينكه هر سنگي فقط براي همانجايي كه قرار گرفته است، تراشيده شده 
و نه اينكه سنگ ها در اندازه هاي يكسان، مثل موزائيك يا آجر فشاري، توليد انبوه شده باشند. اما آيا در  است،
رفته است؟ باور نمي كردم. به كار به زحمت و ظرافت و دقت همه اين شهر تأتر ساختمان اطراف سنگفرش
مي كشيدم تا آقاي پارسايي از انتظار و بودم نشسته ساختمان كنار سنگي صندلي روي كه زماني خاطر، همين
و درازاي سنگ ها را با قدم هايم اندازه بگيرم. پهنا و برخيزم رسيد نظرم به بيايد، بيرون شهر تأتر اداري سالن

دور ساختمان اصلي تأتر شهر بيست حلقه دايره وار سنگفرش شده است. حلقه بيروني كه كنار باغچه هاي
اطراف ساختمان است، به اندازه دو پا پهنا دارد. سنگ هاي حلقه كنار ديوار ساختمان نيز دقيقًا به انداز دو پا 
حلقه متفاوت است. هرچه از حلقه ي كنار ساختمان به طرف حلقه ي  هر در سنگها، درازاي اما است. پهن
درازاي نيز  نسبت  همان  به  و  ميشود طوالنيتر ساختمان پيرامون حلقههاي محيط برويم، باغچهها كنار
مي شود. جالب تر اينكه، دو قاعده ي اين همه سنگ بيشتر شدهاند، تراشيده ذوذنقه يك شكل به كه سنگها،
ذوذنقه اي شكلي كه در سنگفرش اطراف ساختمان به كار گرفته شده است، خط مستقيم نيستند، بلكه هر
گرفته است انحنا دارد. وقتي آقاي پارسائي  قرار آن در كه حلقهاي دايرهي محيط با متناسب آنها، از كدام
و ديوار راست كفش نوك بين فاصله در را چپم كفش داشتم من آمد بيرون شهر تأتر اطالعات سالن در از
مي دادم تا مطمئن شوم پهناي سنگ هاي حلقه ي كنار ديوار ساختمان نيز به اندازه قرار شهر تأتر ساختمان
مي كني؟ وقتي برايش توضيح دادم با تعجب گفت: به كار چه پرسيد: تعجب با است. من كفش دو طول

چيزهايي توجه مي كني!

در حاليكه از ميان مردمي كه در اطراف محوطه تأتر شهر پالس بودند به طرف ساختمان جديد ضلع جنوبي 
از  بسياري  سامعه  ثقل  خاطر  به  كه  بدهم  توضيح  پارسائي  آقاي  براي  كردم  سعي  من  مي رفتيم  شهر تأتر
مي كنم به من كمك كند تا اين نقص را بر طرف تقاضا او از خاطر همين به و نشنيدهام را نمايش ديالوگهاي
و در عمل اتفاق افتاده زمان ترتيب به كه آنطور بلكه شد، روايت كه طور آن نه را داستان حوادث و سازم
و من هم از او خواستم تا داستان را بر اساس وقوع حوادث كرد قبول پارسايي آقاي كنم. تخيل ذهنم در است،
و دختر هم به ميكند تجاوز طوبي اسم به دختري به روستا يك ارباب كرد: تعريف و كند تعريف برايم آن
مي شود خبر با جريان از است بوده طوبي عاشق كه ارباب مي شود. بعد كه چوپاِن فاحشه و ميكند فرار تهران
مي كشد. همين. گفتم: تا اين حد را كه من هم فهميدم. اما جزئيات قصه بود كه نفهميده بودم. آقاي را ارباب
مي كشيدم مطرح كنم. اما واقعًا هرچه دقت كردم نفهميدم كه يكي از خجالت راستش مثًال؟ پرسيد: پارسايي
مي كرد كه در منزل طوبي با «همين چاقو» سر پنج ادعا بودند رفته طوبي منزل به تهران در كه طوبي دايي سه
برمي گردد هنوز دسته چاقويش خوني است. يكي ديگر از دايي هاي طوبي ده به كه وقتي و بود بريده را نفر
مي زند. بنا بر اين، چاقو در اين زخم او به و ميكند حمله ارباب چوپان به چاقو همين با هست، هم الل كه
نمايش اهميت دارد. اما من نفهميده بودم كه دايي طوبي چرا سر پنج نفر را بريده است؟ گناه آن پنج نفر چه
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ميكند؟ آيا آن پنج نفر  افتخار خواهرش دختر منزل در نفر پنج كشتن به پروايي هيچ بدون چرا و است بوده
براي مسائل جنسي به خانه طوبي رفته بودند؟ در اين صورت چطور ممكن است قتل پنج نفر هيچ نقشي در
باشد؟ به همين خاطر از آقاي پارسايي پرسيدم: دايي اكبر در منزل طوبي سر چند نفر را بريده  نداشته قصه
داد: سر پنج نفر. گفتم: مطمئني هستيد؟ گفت: من نپج نفر شنيدم. پرسيدم: خوب، جواب پارسايي آقاي بود؟
بوده بايد خالفي آدمهاي گويا كه بود موافق من با هم پارسايي آقاي نظرم به بود؟ بريده را آنان سر چي براي
باشند. اما در برابر اصرار من توضيح داد: چه اهميتي دارد؟ تغييري در تم اصلي نمايش نمي گذارد. تم نمايش،

همانطور كه گفتم يك تم كهنه و نخ نماست و صدها قصه و فيلم در مورد اين موضوع ساخته شده است. 

و ساير جنبه هاي فني نمايش  بازيگري و چهرهپردازي نورپردازي، طراحي، مورد در پارسائي آقاي راستش
نكات جالبي برايم توضيح داد. وسط صحنه يك سكوي دايره اي شكل گذاشته بودند كه به طرف تماشاچيان
شيب نسبتًا تندي داشت. وسط اين سكوي مدور شيب دار يك چارگوش به اندازه يك در يك لته اي ايجاد 
و به عنوان  داشت محكم چوبي درپوش يك چارگوش اين بود. تماشاچيان جهت به درازايش كه بودند كرده
و خروجي انواع فضاها ورودي در عنوان به گاهي ميكرد: ايفا نقش دهها صحنه، در مهم بسيار وسيلهي يك
مي شدند يا داخل گودال صحنه وارد سكو زير از و در اين طريق از پرسوناژها و ميگرفت قرار استقاده مورد
مي شدند، همان لته ي تخته اي در بخشي از داستان به تابوت طوبي بدل شد، در جايي گم سكو زير و ميرفتند
ديگر از قصه، از گودال زير آن به عنوان قبر استفاده كردند. در دو طرف قسمت بااليي اين سكو دو جعبه
مي گرفت. اطراف  قرار استفاده مورد ديگر چيزهاي و صندوق پشتي، صندلي، عنوان به كه بودند گذاشته چوبي
انصافًا ايده ي بسيار بديعي بود. اما آقاي پارسائي برايم بود. شهر يا روستا عمومي فضاي نيز مدور سكوي اين
توضيح داد كه درست عين اين طراحي صحنه در يك اجراي آلماني نمايشنامه ننه دالور برشت مورد استفاده

قرار گرفته بود و طراح صحنه ما هم در واقع از آن كار تقليد كرده است. 

مي كرد با ارايه اين  سعي گفتگو طول در و است حرفهاي تأتر منتقد يك پارسائي آقاي گفتم، كه همانطور
با اما من هنوز در فهم سير رويدادهاي قصه  نقد كنم.  بهتر  را  نمايش  تا  به من كمك كند  مفيد  اطالعات 
مشكالت بسيار اساسي مواجه بودم كه عمدتًا ناشي از ثقل سامعه من بود. اما هرچه سؤال هاي بيشتري پرسيدم 
و به همين خاطر نمي توانست  است بوده مشكل دچار ديالوگها شنيدن در نيز پارسايي آقاي كه شد مشخص
سوال هاي من در اين زمينه جواب هاي قاطعي بدهد. او هم بخش قابل توجهي از ديالوگ هاي پرسوناژ هاي به
نمايش را نفهميده بود. انصافًا بايد گفت كه نمايش از اينجهت ضعيف بود. ما كه درست در رديف اول نشسته
بوديم اين همه با دشواري در شنيدن صداي پرسوناژ ها موجه بوديم. واي به حال كساني كه در انتهاي سالن 
و فن بيان ضعيف پرسوناژ ها، متن نمايش، به نطر من، يك شعر تمام  صدا عكس بر درست اما بودند. نشسته
و اگر حتي يك مصرع آن را نمي فهميديد، بخشي از معماري قصه را نداشت اضافه كلمه يك كه بود عيار
و ذهن آقاي پارسايي استفاده كنم گوش از حتيالمقدور كوشيدم خيلي خاطر همين به ميداديد. دست از
تا دست كم سير حوادث داستان را بفهمم. مش سكينه مادر طوبي با پول هايي كه دخترش از تهران برايش
مي خريد كه در آن زمين ها چه چيزي كشت كنند؟ آقاي پارسي هم نشنيده بود.  را آبادي زمينهاي ميفرستاد،
و علت گريه هم اين بود كه ارباب مسيح ميان مردم بود شده كور زياد گريههاي خاطر به طوبي پدر عباس
سيلي زدن چه بوده است؟ طوبي يك بيماري سخت دارد كه طي اين علت بود. زده سيلي او گوش به آبادي
و از كجا مطمئن بود كه طي يكي دو روز فوت خواهد بود چه او بيماري كرد. خواهد فوت روز دو يكي
و چه شد كه در آبادي فوت كرد؟ ظاهرًا از باالي بام سقوط كرد. اما برگشت آبادي به چه براي اصًال كرد؟

خودكشي؟ يا كرد سقوط

مي شود. بيشتر كنندهاي نگران سرعت با من سامعه ثقل حقيقتًا بود. زياد خيلي من بيجواب سؤالهاي
چند وقت پيش هم كه همراه با همين آقاي پارسايي به تماشاي نمايش سقراط رفتيم بخش قابل توجهي
مي خندند.  كركر كارگاه بچههاي تمام گاهي ميشوم. مشكل دچار هم كارگاهها در نشنيدم. را ديالوگها از
نكته خنده داري پرانده است كه من نشنيده ام. به نظرم بايد به فكر تأمين مسائل زيرلبي بچهها از يكي ظاهرًا
مي كردم آقاي پارسائي هم كه جواب اصرار بيشتر سؤالهايم طرح در من هرچه اما باشم. سعمك خريد مالي
و به نظرم حق با او هم بود. با كند مربوط كارگرداني نقصهاي به را قضيه ميكرد تالش نميدانست را آنها
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مي كردم منتقدي كه هنوز روابط داستاني بخش بسيار زيادي از رويدادهاي داستان را نمي داند  فكر همه، اين
نخ نما بودن موضوع آن حكم صادر كند. بله، ماجراي داستان ماجرا و كليشهاي مورد در قاطعيت با نميتواند
مي گيرد. اما چه چيزي داستان طوبي را به يك ماجراي قرار ده ارباب تجاوز مورد كه است روستايي دختري
و بعد از به قتل رساندن ارباب خودش را برگردد ده به كه نيست فكر اين در طوبي آيا ميكند؟ بدل خاص
كند؟ آيا حفر بزرگش مادر قبر كنار را قبرش كه داشت اصرار اللش دايي به همه آن چه براي بكشد؟ هم
و براي خوش آمد ارباب به او اطالع داد كه طوبي رفت لو ارباب يونجههاي از سرقت حين كه اصغرش دائي
و عمر او همين يكي دو روز خواهد بود، تمام نقشه هاي طوبي را نقش بر آب نكرد؟ راستش، است مريض
مي كردم تم اصلي نمايش فكر من داشت: هم معنا از ديگري زيرين اليه يك پارسايي آقاي از من سؤالهاي
و اين تم به شكل بسيار زيبايي معماري شده است، هرچند انبوه مشكالت اجرايي است، سلطه تئوري ابطال
و هنر اين هنرمندان برجسته شود ساخته بيكيفيت و قيمت ارزان مصالح با معماري اين تا است شده سبب
و من جدًا نگران بودم كه با نوشتن بود نيامده خوشش اصًال نمايش اين از پارسايي آقاي اما نيايد. چشم به
نقدي با چنان رويكردي قلب اين هنرمندان جوان را جريحه دار كند. در طول پانزده باري كه فاصله بين تقاطع
خيابان انقالب تا ساختمان جديد در محوطه جنوب ساختمان تأتر شهر قدم زديم سعي من اين بود كه عالوه 
بر يافتن پاسخ هايي براي پرسش هايم توجه اين منتقد حرفه اي را به اين نكته جلب كنم كه قبل از نوشت نقد 

خود يكي دو بار ديگر اين نمايش را ببيند تا مطمئن شود كه خط قصه را گرفته است. 

بر نمي داشت.  سرم از دست طوبي قصه اما كردم. خداحافظي پارسايي آقاي از كه بود خياالت و فكر همين با
و چه كار عالي ايي كردم: بروم نمايش اين ديدن به ديگر بار تا گرفتم قطعي تصميم ديروز خاطر همين به
نخستين فردي بودم كه كنترلچي سالن بليطش را پاره كرد. اما مجبور رديف ششم، صندلي دهم بنشيم. رندان
از طريق اينترنت بليط هاي رديف جلوتر را زودتر از من خريده بودند. به مشكل ثقل سامعه طول فاصله هم 
آن ها: دايي  افتضاحترين جمله از شدند. باز من ذهني گرههاي از توجهي قبل تعداد همه، اين با شد. اضافه
طوبي وقتي همراه با دو برادرش چند روزي در منزل طوبي در تهران اتراق كرده است سر پنج «مرغ» را با
و بدبختي طوبي را كه  فقر و بيماري شايعه كه است اين هم بلوفها اين از هدف است! بريده چاقو همين
مي كند كه اعتراف ارباب پيش طوبي دايي يكي آن چرا صورت، اين در كند. انكار است شده شايع آبادي در
و خودش گفته است كه بيش از يكي دو روز ديگر زنده نخواهد بود. در اين نيست خوبي اصًال طوبي حال
و به پدرش منزل از فرار هنگام اينكه يا بود خودكشي پدرش منزل بام باالي از طوبي سقوط آيا صورت،
و مرد؟ در اين صورت اگر دايي اكبر مرغ كش براي سرقت پول هاي پدر طوبي كرد سقوط ناخواسته صورت

شبانه به منزل او نمي رفت، طوبي هم مجبور به فرار نمي شد و از بام خانه سقوط نمي كرد.

و به همين خاطر بعد  بردم پي ديگري زيباي و ظريف بسيار نكات به ديدم دوم بار براي را نمايش وقتي
از روشن شدن سالن نمايش خودم را به تاريكي هاي پشت صحنه رساندم تا كارگردان نمايش را از نزديك
مي داد همان كسي  نشان شواهد همه كه سالي و سن كم جوان بگويم. صميمانه دستمريزاد يك او به و ببينم
است كه نقش ارباب را بازي كرده است از ميان تاريكي ها جلو آمد. در همان تاريكي ها سبزي چشمانش
كم ترين شباهتي به ارباب روي صحنه  كه ميرسيد نظر به محجوب آنقدر و بود مهتابي صورتش ميدرخشيد.
گفتم: نقش بله. گفت: عجيبي حجب با هستيد؟ نمايش كارگردان شما پرسيدم: و افتادم شك به نداشت.
و كاريش نمي شد كرد. بود پريده دهانم از اما بود آبروريزي ديگر سؤال اين كرديد؟ بازي شما هم را ارباب
و گفت: بله. گفتم: ولي هيچ زد لبخندي پريد بيرون دهانش از «پ» حرف تلفظ شبيه صدايي حاليكه در
و آن شخصيت خبيث وجود ندارد. بعد به او گفتم : آقاي حسن زاده  صميمانه به شما تبريك شما بين شاهتي
مي كنم از طرف يك تماشاچي گمنام به آقاي عليرضا نادري هم به خاطر نوشتن اين خواهش و ميگويم
و برگشتم. خوب، اين ماجرا با قصه جنبش زيرخاكي كادرها كردم خداحافظي او از و بگوييد. تبريك قصه

چه نسبتي دارد؟

كشف هاي صبحگاهي
و پرونده هاي  شد باز ذهنم در «من» فولدر كامپيوترچيها اصطالح به و شدم بيدار خواب از كه صبح ديروز
سؤال هاي مربوط به نماش طوبي بوده است. همين آن باال آمد، متوجه شد كه مغزم همچنان مشغول پردازش
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و دارد ماجراي طوبي  است نشسته چهارسو سالن سكومانند بلندي يك روي «داود» مثل انگار كه بود «من»
ماجراهاي با  را  طوبي»  طوالني  سفر  «فرجام  نمايش  پرسوناژ هاي  ماجراي  حال،  عين  در ميكند. مرور را
است؟ كرده  را جذاب  نمايش طوبي  مي كند: چه چيزي شخصيت هاي  مقايسه زيرخاكي جنبش كادرهاي
و جوابش كردهام فكر دست اين از سؤالهايي به جديد داستان يك به تفكر هنگام كه است قرن نيم حدود
را حفظ هستم: اينكه راوي داستان سرنوشت آنان را سرراست بيان نكرده است، بلكه به نمايش گذاشته است
مي تواند تفسيرهاي مختلفي از علل  خواننده هم و زيباست هم كه است شده معماري نحوي به هم نمايش و
و كنم توصيفش ميتوانم نه كه ميدهد رخ ذهنم در حادثهاي ناگهان و آخر. الي و كند تخيل پرسوناژها رفتار
مي توانم اسمي روي آن بگذارم. اما ماهيت اين رويداد بسيار شبيه ساير رويدادهاي ذهني است كه نام آن نه
معموًال هنگام شنيدن يك صدا، يا يك كلمه، يا يك عالمت ديگر، كه تفاوت اين با ميگذاريم. «فهميدن» را
معموًال به ميشوند. روشن ذهنم مونيتور در آن تصويري و صوتي فايلهاي و ميشود باز ذهنم در فولدري
يك مي گويم: «فهميدن». اما در اين مورد خاص، صدايي، يا كلمه اي نمي شونم، با اين همه ذهني فرانيد اين
مي فهمم. را آنها تمام كه است تصويري و صوتي فايلهاي انواع از پر كه ميشود باز ذهنم در جديد فولدر
يك مي گويم: كشف صبحگاهي. يعني به جاي اينكه دكمهي ذهني فرايند اين به كار شدن راحت براي من
و روشن شود، ناگهان يك فولدر بيايد باال ذهنم در كليدواژه به مربوط پروندهي تا بدهم فشار را كليدواژه
و يادداشتش نكنم فراموشش خواهم كرد. نگذارم آن براي نامي فورًا اگر كه ميشود باز جديد و نام بدون
خوب، كشف صحبگاهي ديروز صبح جنابعالي چي بود؟ اينكه تمام شخصيت هايي كه طي چند سال اخير
مي توانند مثل هر شخصيت دراماتيك ديگري روايت شوند:  شدهاند، كادرها زيرخاكي جنبش وارد نحوي به
هم انديشي عرف پارلماني استقبال كرد؟ چرا كارگاه راهاندازي براي تو پيشنهاد از معيين مصطفي دكتر چرا
مي دهم: اين به تو مربوط است كه به اين سؤال ها جواب خودم به نيامد؟ ديگر چرا و آمد؟ را اول جلسه ده
مثل يك گزارشگر روزنامه جواب سرراستي بدهي يا مثل يك درماتوژيست حرفه اي از زندگي معمولي اين
همه انسان خاصي كه در گير اين جنبش زيرخاكي شده اند صحنه هاي دراماتيكي خلقي كني كه تا ابد باقي 
نيم قرني كه به اين سؤال ها فكر كرده اي اين  طول در آيا است؟ واقعي كشف يك حرف اين آيا ولي بماند.
قبًال كه پديدههايي درك جز نيست چيزي «كشف» اما چرا، نميدانستي؟ است بديهي بسيار كه را جواب
و من خودم فهميدم كه يك مسأله بسيار قديمي را به روش جديدي جديد. روشي به اما ميشناختي را آنها
يك مي تواني اين ادعا را ثابت كني؟ بله. ديروز آقاي شهنواز به دفتر آمد تا با گروهي از مديران آيا فهميدم.
فعاليت هاي مقاله كوتاه در معرفي  با يك  و يك مقدمه همراه  كنيم داير رابرت دستورنامه آموزش كارگاه
مي كنم از همين دو ماجراي بسيار عادي نمايشي سعي كردم. منتشر جراح پيام وبسايت در جنبشكادرها

دراماتيك بسازم. خواهي ديد.
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۱۲ شهريور ۱۳۹۳ چهارشنبه

«بهشت» اصول گرايان
مي خواستند تيتر ايهام داشته باشد:  مثًال اصولگرايان. «بهشت» بود: اين «شرق» روزنامه يك تيتر صبح امروز
و هم بهشت به معناي پيروزي دارد قرار آن جنوبي ضلع در تهران شهر شوراي ساختمان كه بهشت خيابان هم
رويكردهاي فراخور  به  يك  هر  هم  روزنامه ها  ساير  تهران.  شهر  شوراي  رئيس  انتخابات  در  اصول گرايان 
خودشان شكست آقاي مسجدجامعي در رقابت انتخاباتي رياست شوراي شهر تهران را بازتاب داده بودند. 
سه نفره يا دو نفره هم داشتند: مسجدحامعي در كنار چمران با سرطاس، ريش انبوه  عكس يك آنها از بعضي
مي شناسيم: سردار طاليي كه ديگر حاال نيز را سوم نفر هجري. ۵۰ چريك هاي دهه و عينك قاب مشكي سفيد
به عنوان نايب رئيس دكتر جمران انتخاب شده است. جالب اينكه در هيچ كدام از عكس هايي كه روزنامه ها
كار كرده بودند هيچ اثري از تأسف در چهره مسجدجامعي ديده نمي شد. انگار يك آب نبات چوبي را به 
و دوستانش در شوراي شهر تهران  عبدالحسيني آقاي يعني - ما براي اما باشد. بخشيده خود رقيب به راحتي
- كه سعي داشتيم در يك سال گذشته به آقاي مسجدجامعي كمك كنيم تا چنان عالي مسؤليت خودش من و
را انجام دهد كه در انتخابات ديروز شوراي شهر برنده شود، شكست مسجدجامعي شكست ما هم بود. با اين
وبسايت هاي خبري به آقاي عبدالحسيني  در شكست اين خبر خواندن از بعد آنكه محض به ديروز همه،
و با صداي بسيار بلند مدت ها قهقه خنديديم. راستش مدتي طول كشيد دل ته از و هم با دو هر زدم، زنگ
و هنوز هم در اين زمينه با آقاي عبدالحسيني هيچ پيببرم خودمان بيدليل ظاهرًا خندهي اين راز به من تا

نه؟ يا است درست خندهها انفجار اين علل يا علت از تحليم آيا نميدانم هنوز و نكردهام صحبتي

. . ادامه دارد.
عبدالحسيني، عطارديان، دختر خواهرم، شهسوراي، وب سايت پيام جراح و . . . 



۲۴۳

۱۳ شهريور ۱۳۹۳ پنجشنبه

پيامدهاي موج غيبت
و نيم شب بود كه با صداي زنگ تلفن از خواب بيدار شدم. به محض بيدار شدن خودم را  ده ساعت ديروز
و در حاليكه روي ميز كنفرانس دفتر، روي پتوي برداشتم را گوشي رساندم. تحرير ميز كنار تلفن به سينهخيز
تا شده، دراز كشيده بودم گفتم: بفرماييد. آرش كيخسروي بود. حتي به ذهنش هم نمي رسيد ممكن است از
مي آيد اين قدر زود بخوابم. از لحن صداي من هم چيزي دستگيرش  پيش كمتر باشد. كرده بيدارم خواب
مي دانستم فردا قرار است جنازه نخستين حقوقدان كنم. صحبت شما با فردا مورد در شدم مزاحم گفت: نشد.
ايراني را كه از دانشكده حقوق دانشگاه تهران دكترا گرفته بود از جلوي همان دانشكده تا گورستان بهشت
جزو  مي كنند  شركت رابرت دستورنامه آموزش كارگاه در كه هم وكيالني تمام تقريبًا كنند. تشييع زهرا
و حتمًا در اين مراسم شركت خواهند كرد. به همين خاطر در پاسخ به هستند ايران وكالي اجتماعيترين
به مجمع نخواهد آمد فردا مراسم همين در شركت خاطر به بود داده خبر من به كه آنان از يكي ايميل
درخواست كردم تكليف مجمع فردا را روشن كنند. او هم به من جواب داد آقاي كيخسروي به بچه ها خبر
مي رساند. دهني گوشي را به دهانم نزديك تر كردم تا معلوم نشود از خواب  شما اطالع به را نتيجه و ميدهد
مي دانم. ببينيد؛ هر كس حق دارد به مجمع نيايد، اما هيچ كس حق ندارد مجمع را تعطيل گفتم: و پريدهام
. هنوز جمله ام تمام نشده بود كه كيخسروي حرفم را قطع كرد: . . به مربوط قاعدهي مجمع، اينكه براي كند.
. حاال نوبت من بود كه حرفش را قطع كنم: ممنون، خيلي ممنون؛ . . شما به احترام محض اما استاد، ميدانم
و كند تعطيل را مجمع ندارد، حق هيچكس نداريد، حق كه باشيد داشته خاطر به اما بدهيد. خبر بچهها تمام به
و خدا حافظي كرديم. گوشي فهميد را منظورم شد. خواهد تشكيل مجمع نكند شركت فردا هم كس هيچ اگر
و ياد گفتگوي تلفني ديگري با همين آقاي كيخسروي افتادم كه كشيدم دراز ميزكنفرانس روي و گذاشتم را
و به خاطر تنشي كه شد بدل واقعي مشاجرهي يك به اما داشتيم موضوع همين مورد در پيش سال دو حدود

بين  ما بروز يافت واقعًا  چند روزي مريض بودم.

مي كنم نخستين نشست آن روز  فكر كه رابرت، دستورنامه آموزش كارگاه نخستين تشكيل براي من راستش
۲۱ خرداد ۱۳۹۱ در دفتر هيأت مديره انجمن شركت هاي ساختماني برگزار شد، سعي كردم از هر يكشنبه
بخش جامعه دست كم يك نفر حضور داشته باشد. از بخش وكالت هم قرار بود آقاي عبدالفتاح سلطاني 
و او هم از پيشنهاد من به شدت استقبال كرده بود. دكتر مصطفي معين كانديداي اصالح طلبان  كند شركت
در انتخابات رياست جمهوري هم كه يكي از دعوت كنندگان آن كارگاه بود با صراحت به من گفت: انتخاب
و يكي  بود زندان در او ميكرديم نهايي را كارگاه اعضاي كه هنگامي اما است. انتخاب بهترين سلطاني آقاي
از دوستان آقاي آرش كيخسروي را معرفي كرد كه از نظر فعاليت اجتماعي فوق العاده فعال است. جلسات آن
مي رساند. اما حتي يكبار نشد  كرج از را خودش بايد كيخسروي آقاي و ميشد شروع صبح ۷ كارگاه ساعت
و عالقمند ترين اعضاي آن كارگاه به آموختن دستورنامه  جديترين از يكي برسد. مجمع به دير دقيقه يك كه
يا تبصره  ها  بايد ايران، حقوقي نظام مثل هم، پارلمان عرفي قانون ميكرد، تصور همه، اين با بود. رابرت
استثنائاتي داشته باشد كه بعضي از قواعد را براي بعضي از موارد ضروري تعليق كند. به همين خاطر وقتي
يك شب تلفني داشتيم در مورد امكان تعطيل كردن مجمع هفته ي آتي، كه گويا بين دو روز تعطيل قرار گرفته 
مي كردم كه  تأكيد خاطر اطمينان با من و ميكرديم بحث رسيد نخواهد نصاب به كه ميشد پيشبيني و بود
و هيچ كس نمي تواند مجمع را تعطيل كند، به من گفت: حيف كه من كتاب دستورنامه ندارد وجود راهي هيچ
مي شد مجمع آتي را آن استناد به كه ميدادم شما نشان تبصره يك راحت خيلي وگرنه نخواندهام، را رابرت
تعطيل كرد. من حقيقتًا از اينكه يك وكيل پايه يك دادگستري، آن هم وكيلي مثل آقاي كيخسروي كه اين
مي كند ناراحت  داوري اينطور رابرت دستورنامه كتاب مورد در است فعال وكالت پروفشنال امور در اندازه
و است هماهنگ و منسجم رياضي نظام يك مثل رابرت دستورنامه قواعد تمام كيخسروي، آقاي گفتم: شدم.
مي اندازم. بدبختانه، به محض دور را آن من كنيد پيدا كتاب اين قواعد در كوچك مغايرت يك بتوانيد شما اگر
و تا گور با من خواهد بود. آمده مادر شير با انگار كه ضعفي نقطه ميرود؛ باال صدايم ميشوم ناراحت اينكه
اما آقاي كيخسروي سعي كردم آرامم كند. با لحن آشتي جويانه اي به من گفت: ممكن نيست يك نظام حقوقي
براي موارد خاص استثتاء قائل نشود. من هم مطمئن بودم كه در تمام قواعد دستورنامه كه شايد به چند هزار 



۲۴۴

و يك استثناي خارج از قاعده وجود ندارد. اما براي آقاي كيخسروي هم، ظاهرًا  مغايرت يك برسد، قاعده
پيش بيني نكرده باشد، غيرممكن بن بست در موارد قضائي تبصرهاي رفع براي حقوقي نظام يك اينكه تصور
مي رفت تا اينكه آقاي باالتر و باالتر هم من صداي و يافت ادامه من انكار و او اصرار خاطر همين به بود.
گفت: بسيار و آمد كوتاه كرد، عصبانيم بيشتر كه خونسردياي با نبرد اين پيروز طرف موضع از كيخسروي،
مي شوم. بعد هم، از آن طرف خط صورتم را حاضر مجمع در و بود خواهم شما خدمت در حتمًا من خوب،
و اطمينان دارم گذشته، سال سه طول در همه، اين با شوم. مرتكب تلفني قتل يك كه شد آن از مانع و بوسيد

تا وقتي بميرم، تلخي آن مشاجره تلفني  از يادم نخواهد رفت.

و نظام حقوقي كشور ما از مغايرت ها  ميكنند فكر همينطور ايراني وكيالن تمام تقريبًا كه دريافتم بعدها من
و حتي در است استوار تعارضات همين مبناي بر نيز وكالت نظام و است شده انباشته فراوان تعارضهاي و
يك مشخص عمل اينكه اثبات سر بر متهم و شاكي وكالي يا دادستان و وكيل آنكه جاي به نيز دادگاه صحن
و داوري در مورد اين چالش را نيز به بپردازند، چالش به نه، يا هست كليِادعايي جرم مصداق خاص، متهم
هيأت ژوري واگذار كنند تا هيچكس جز قاضي دادگاه فرجام، حق نداشته باشد حكم قاضي را تخطئه كند،
و قوانين مغاير، به قاضي ثابت كند  تبصرهها به استناد با كه نگذاشتهاند اين جز راهي ايراني مدافع وكيل براي
كه حكمش خالف قوانين كشور است! پاي در دل هر وكيل ايراني كه بنشينيد از نبردهايش با قضاتي گله
است، در حاليكه، حكم رئيس يك جلسه ي معمولي را هم كسي حق  بوده قانون خالف احكامشان كه ميكند
و رئيس نيز بايد فورًا حكم خود را در كند فرجام تقاضاي ميتواند عضوي هر هرچند بكشد، چالش به ندارد
و حكم مجمع عمومي را، كه بايد طبق قانون پارلمان صادر شود، دهد قرار عمومي مجمع قضاوت معرض
بپذيرد. اما ساختار دادگاه ها در ايران طوري دستكاري شده است كه راهي براي وكيل باقي نمي ماند جز نفي
و طبيعي است كه در اين صورت، براي قاضي هم چاره اي باقي  نماند جز اينكه وكيل  قاضي حكم قانونيت
يك و غلط باشند، آحاد عقبمانده ساختارها وقتي بله، بياندازد. بيرون دادگاه از را او حتي و كند تخطئه را
و با اتيكت نيز مرتب لباس و شلوار و كت و بجوند را يكديگر گلوي اينكه جز داشت نخواهند راهي ملت

وكال را از ورطه ابتذالي كه در آن گرفتار شده اند، نجات نخواهد داد.

در همين فكر ها بودم كه متوجه شدم دست چپم مثل فنر فشرده اي كه ناگهان رها شود با تمام قوت از روي 
و مثل پتكي روي آرنج دست راستم كه زير سرم گذاشته بودم ضربه  چرخيد هوا در و شد بلند چپم پهلوي
زد. با كف دستم آرنجم را مالش دادم. جسم نرمي كه به اندازه يك نوك سوزن بود كف دستم حس كردم.

بله، يك پشه را به قتل رسانده بودم. 

آن ها اجازه  به است بهتر كردم فكر نكشم. ميمكند را خونم وقتي حتي را پشهها گرفتم تصميم پيش سالها
و به اين خاطر به قتل نرسند. اما، اين بيچاره ها ظاهرًا مجبورند بمكند را خونم از سوزن نوك يك بدهم
براي همين يك ذره خون، نيششان را در پوستم فرو كنند كه گاهي انصافًا از سوزن يك آمپول هم سوزآور
و دست  شود تمام كارشان تا ميكنم صبر و ميدانم موجه را عذرشان باشد حواسم اگر حال، اين با است. تر
و دست هايم نيز زير تنم گرفتار نباشند چنان باشد كرده هنگ مغزم كامپيوتر كه گاهي اما بردارند. سرم از
است. البته، من پيكر از ديگري بخشي زده نيش پشه كه آنجا ميكنند فراموش انگار كه ميكوبند او سر بر
در جريان همين نبردهاي شبانه با پشه ها يك كشف ديگر هم مرتكب شده ام: هروقت روي پهلوي راستم

مي كنند، چون در پناه تنم از باد ماليم پنكه اي كه وسط  حمله راستم دست ساق و بازو به پشهها ميخوابم،
مي زند در امان هستند. وقتي اين پرونده ها در ذهنم باال آمد، يعني، وقتي اين باد را من و است ايستاده سالن
فكر ها به ذهنم خطور كرد، پيكرم غلطي زد تا روي پهلوي چپم بخوابم. اما از نسيم ماليم پنكه خبري نبود.
چشم باز كردم: در روشنايي فسفري رنگي كه تمام سالن را روشن كرده بود پنكه شيري رنگ را ديدم كه
و به جاي اينكه به من نگاه كند  است كرده قهر من با انگار اما ايستاده، سرپا هميشگياش سرجاي سالن وسط
به ديوار جنوبي سالن خيره شده است. از ميز كنفرانس پائين پريدم. زير گردن پنكه را گرفتم. از جا بلندش
و بهش گفتم: عزيزم، از من قهر نكن. بايد من را باد بزني نه ديوار را. بعد، او را طوري روي زمين  كردم
و سعي كشيدم دراز سرجايم باره دو بگيرد. قرار كنفرانس ميز روي متكاي طرف به صورتش كه گذاشتم
و آنوقت بود كه متوجه شدم در بخوابم. و بياندازم كار از پنكه خنك نسيم زير را پيكرم عضالت تمام كردم
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و ذهنم دارد تفاوت هاي اين دو  است باز هنوز كيخسروي با گفتگو دو پروندههاي ذهنم از ديگري بخش
مي كنم، با اين همه، اشتباره من كه بود مطمئن كيخسروي آقاي پيش سال دو ميكند: مقايسه هم با را پرونده
و بكوشد تا به مرور به من نشان دهد كه كند تحمل را من اشتباههاي كه دارد را ارزشش رابرت دستورنامه
بن بست هاي ناشي از تعارض موجود بين قوانين، براي ديگري حقوقي نظام هر مثل هم رابرت دستورنامه در
هم، حتي پيش از آشنايي با دستورنامه رابرت دريافته بودم من اما است. شده پيشبيني راهكارهايي حتمًا
و منسجم روابطي هم با بايد كه ميكنيم صحبت عناصري از مجموعهاي از ميكنيم صحبت «نظام» از وقتي
و در طول سال هاي اخير نيز هميشه كوشيده ام با تشريح برخي از قواعد قانون پارلمان باشند. داشته هماهنگ
كه به ويژه با شناخته شده ترين قوانين نظام حقوقي ايران در مغايرت كامل است نشان دهم كه تا چه حد نظام
حقوقي ما سرهم بندي شده است. به عنوان نمونه، يكي از معروف ترين قواعد ناظر بر فعاليت هاي انجمني ما 
قاعده ناظر بر برگزاري مجمع در شخصيت هاي حقوقي است. بر اساس اين قاعده، اگر در فراخوان اول، تعداد 
و در فراخوان هاي بعدي با  سوم يك با بعدي فراخوان در نرسد، نصف از بيش به مجمع در شركتكنندگان
مي شود. راستش، من خودم تا قبل از آشنايي با «حكم حاصل نصاب مجمع، در حاضر اعضاي از تعداد هر
پي ببرم. اما وقتي قاعده ي مربوط به حكم جلب به مجمع را قاعده اين اشكال به نتوانستم مجمع» به جلب
مي تواند از رئيس پليس بخواهد باشد نرسيده نصاب به كه حكومتي شوراي يك آن اساس بر كه كردم ترجمه
و كت بسته به صحن بياورد، تازه متوجه شدم كه در نظام حقوقي ما هميشه كند دستگير را مجمع اعضاي تا
و يا ناديده  گرفتن آن نيست. در نتيجه قانون زدن دور جز چيزي واقع در كه يافت تبصرهاي يا استثنا ميتوان
و به ازاي اين تالش ها دستمزدهاي خوبي بود تاريخي رويكرد اين تغيير براي مبارزه من دشواريهاي از يكي
و انگ هاي ديگر. يكدنده لجباز، ماركس، از ماركسيستتر حزبالهي، دگم، ارتدوكس، كردهام: دريافت هم
- در مقايسه با مهندسان، ميدهد نشان من تجربه كه آنجا تا دستكم - وكال كه است اين جالب نكته و
پي مي برند سرعت به و دريابند را فاجعه عمق اشاره چند با كه هستند كساني نخستين معلمان و پزشكان،
و به ماست حقوقي نظام در بنيادين و راديكال بسيار اصالحات يك برنامهي واقع در رابرت دستورنامه كه
و آن ميكنند استقبال رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي از اجتماعي گروههاي ساير از بيش خاطر همين
مي شود گفت كه وكيالن ايراني بيش از ساير گروه هاي اجتماعي اين حركت و ميفهمند. وجود تمام با را
را به جلو خواهند برد. خود آقاي كيخسروي نمونه ي يكي از همين وكيالن متعهد است كه در ترويج اين
مي داد كه  نشان هم او ديشب گفتگوي و نميوزرد دريغ كوششي هيچ از وكيالن ميان در خصوص به قواعد
باشد، هيچ نرسيده توافق به خود مجمع تعويق روش مورد در قبل از مجمعي وقتي تا دارد قبول خوبي به
كس حق ندارد مجمع را تعطيل كند يا به تعويق بياندازد. اما آيا وي در عمل هم اين قاعده را رعايت خواهد
و گفته ام كه ما براي در  كردهام صحبت فالني با من كه داد خواهد پيغام كارگاه بچههاي همه به اينكه يا كرد؟
و از اين مهم تر، آيا يكي آمد؟ نخواهيم كارگاه به فردا و ميكنيم شركت كاتوزيان استاده جنازه تشييج مراسم
و نه هيچ كس ديگر شما نه كه كرد خواهد اعتراض كيخسروي آقاي به آنان، از يكي فقط حتي بچهها، از
كند؟ تا حداقل، آقاي كيخسروي به او توضيح بدهد كه مجمع تعطيل را مجمع است نداشته حق و ندارد حق
و تصميم گروهي نمي تواند بگيرد. اما هركس دلش نميرسد نصاب به مجمع و نميرويم ما اما نيست تطيل
خولود قوشه، شيما نيكدل، دلآرام مثل خانمهايي آيا صورت آن در كند. شركت كارگاه در ميتواند بخواهد
و نسرين ستوده هم قرار است همراه جنازه تا بهشت زهرا بروند يا بعد از شركت در مراسم دانشگاه علم
تهران به كارگاه خواهند آمد؟ حتي اگر يك نفر از اين وكيالن، در جريان اين تصميم گيري هيأتي اعتراض
مي كرد كه هيچ عضوي به اين دليل حقوقي نمي تواند به روشي غيرقانوني مجمع را تعطيل يا تعويق كند، من 
و دو كارگاه دو ساعته اين قدر تأثير داشته است كه دست كم اعضاي بيست در شركت كه ميشد خوش دلم
مي خواست دست كم يكي از دلم خيلي خاطر همين به كنند. اعتراض قانون نقض برابر در كارگاهها وكيل

اعضاي كارگاه در مجمع امروز شركت مي كرد تا اين سوال ها را از او مي پرسيدم.

و به خواب  شده تاريك مونيتورش صفحه كه باشد بوده سؤالها همين پردازش مشغول بايد ذهنم ميكنم فكر
رفته است.
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۱۴ شهريور ۱۳۹۳ جمعه

كشف صبحگاهي
و روشن  آمد باال ذهنم در «من» فولدر وقتي دقيقتر، عبارت به يا شدم، بيدار خواب از كه صبح معمول، طبق
شد، بدون آنكه پلك هايم را باز كنم، به تماشاي ساير قسمت هاي ذهنم مشغول شدم. واقعًا نمي دانم ذهن

مي كند يا نه؟ يك مثال بزنم. عصر روز يكشنبه گذشته كه همراه با آقاي حسن  كار من ذهن مثل هم ديگران
و من بوديم رفته شهر تأتر به چهارسو سالن در طوبي» طوالني سفر «فرجام تماشاي براي تأتر منتقد پارسائي
روي سكوهاي سنگي كنار ساختمان مدور تأتر منتظر آقاي پارسائي نشسته بودم تا از ساختمان اداري بليط
و آمد بودند، تماشا  رفت در ساختمان اطراف در كه را آدمهايي مختلف چهره سي حدود برگردد، و بگيرد
و به صورت زنده در دقيق بسيار جزئيات با را چهرهها آن تكتك و ببندم را پلكهايم ميتوانم حاال كردم.
مي توانم به روشني به را نمايشنامه پرسوناژهاي چهرههاي تصاوير تمام ترتيب، همين به كنم. مجسم ذهنم

خاطر بياورم.

۶۳ كه در غيبت صغرا در آموزشگاهي در شهر هرگوتشد در يك اتاق سه متر در دو متر  تا ۶۱ در سالهاي
و نيم مشغول پژوهش هاي انفرادي فلسفي بودم، موفق شدم اين مهارت را كسب كنم كه تمام تصاوير ذهني 
مي كردم باالي قله ي الوند يك كبوتر سفيد رنگ بنشيند. در اراده خودم را به دلخواه خودم تغيير بدهم. مثًال
مي گفتم:  بعد مينشست. الوند قله نوك درست كه ميديدم را رنگ سفيد كبوتر بود باز حاليكه پلك هايم كامًال
مي شد. اين عادت سال ها  سياه بود نشسته الوند قله باالي كه كبوتري رنگ بالفاصله بشود. سياه كبوتر رنگ
مي بينم بايد تمرين كنم تا اين مهارت را دوباره كسب ميكنم سعي دوباره كه حاال و بود افتاده سرم از كه بود
و «مي فهمم»، اما قادر نيستم طنين آن را در ذهنم ميآورم خاطر به خوبي به هرچند را، افراد صداي اما كنم.
. . «بزازيييه. ميزند فرياد كه ميفهمم را طوبي» طوالني سفر «فرجام نمايشنامه بزاز صداي مثًال، بشنوم.
مي كنم موفق نمي شوم طنين صداي خود او را در ذهنم بشنوم. هنوز نمي دانم اين سعي هرچه اما بازبازك».
و كار ذهن بشر اين ساز اساسًا اينكه يا كرد، كسب را مهارت اين ميشود تمرين با يا و است، من ذهن نقص

محدوديت را دارد. در هر حال بايد در اين زمينه بيشتر تمرين و تحقيق كنم.

چرا  كه است ميرفته كلنجار سؤال اين با شب طول در انگار ذهنم كه دريافتم شدم بيدار وقتي حال، هر به
و نميدهند ادامه كار اين به ديگر ميكنند رابرت دستورنامه آموختن به شروع عالقه با افراد كه مدتي از بعد
مي كنم تلفن آخر شب آقاي كيخسروي سبب شد كه ذهنم در حاليكه به گمان ميكنند. رها كاره نيمه را كار
است، به خواب رفته باشد. در نتيجه وقتي حدود ساعت ميكرده فكر پنجشنبه روز كارگاه در وكيالن غيبت
دقيقًا يعني چه ميرفت» «كلنجار اين اما ميرفت. كلنجار مسأله همان با هنوز ذهنم شدم بيدار صبح چهار

ميكرد؟ كار

مي فهميدم كه پلك هايم نيروي كافي براي باز شدن ندارند، و بودم كشيده دراز كنفرانس ميز روي كه همانطور
كارگاه  هاي مختلف در كه را مختلفي افراد تصاوير كنم: تماشا را خودم ذهن درون بيشتري دقت با كردم سعي
عين حال، همراه با هر در «ميديدم». مشخصي ترتيب هيچ بدون و واضح كامًال صورت به كردهاند شركت
و تصويري بسيار زيادي از اين شخصيت ها را صوتي اطالعات واقع، در و، خاطرات تصاوير اين از يك
و به اصطالح، زيپ شده «مي فهميدم». به عنوان مثال، وقتي تصوير آقاي مهندس محسن يكجا صورت به
مي دهد خاطر اطميان «من» به كسي ميكردم احساس ميشد، افراد بقيه تصوير از روشنتر ذهنم در رزمخواه
كه تمام اطالعات مربوط به مهندس رزم خواه از تير ماه سال ۱۳۷۹ كه با او به عنوان قائم مقام مديرمسؤل
مي داني. بعد، آخرين گفتگوي  را آنها تمام تو و است محفوظ فولدر يك در شدي، آشنا قطعهسازان نشريه
هم انديشي عرف پارلماني نمي تواند شركت كارگاه در ديگر داد خبر من به كه ميآوردم خاطر به را او با تلفني
علي اصغر گلسرخي نيز كه يك چهره ملي سياسي است  كند. همان روز، يعني يكشنبه گذشته، آقاي مهندس

و هشت كارگاه آموزش دستورنامه رابرت شركت كرده است، بعد از اينكه كلي از زحمات من  چهل در و
و كلي بر ضرورت ترويج اين قواعد تأكيد داشت، اما با عذرخواهي اعالم كرد كه قادر به ادامه كرد تشكر
اميري رئيس مركز تحقيقات كاربردي او هم دكتر مجتبي  از  قبل  نيست. مدت ها  اين كارگاه ها  شركت در 
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دانشكده مديريت دانشگاه تهران كه حتي سميناري براي اينكه اين قواعد را به دانشجويان نخبه آن دانشكده 
و به توصيه او دستورنامه رابرت را به تعدادي از شخصيت هاي فرهنگي كه در دولت  كرد برگزار كنم معرفي
هم انديشي عرف پارلماني شركت كارگاه در قبل ماه چند از كردم، معرفي شدند وزير معاون و وزير روحاني
كارگاه هاي روز دوشنبه شركت خواهد در كند آنكه فرصت  به محض  مي گويد  من به آنكه ضمن نكرد.
دوست داشتني ترين از يكي آزادگان، آقاي كه بود ظهر از بعد سه ساعت گذشته هفته سهشنبهي همين كرد.
مي گويند كه: داد خبر من به تعجب با او زديم. گپ هم با كلي و آمد دفتر به سرزده معلمان سازمان اعضاي
دكتر مصطفي معين، كانديداي رياست جمهوري اصالح طلبان هم جلسات تحت رياست خودش را طبق
مي كند. بعد از من پرسيد: آيا اين موضوع حقيقت دارد؟ برايش توضيح دادم كه اتفاقًا دكتر  اداره رابرت قواعد
مصطفي معين نخستين كسي بود كه از پيشنهاد من براي راه اندازي نخستين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت
و حدود ده  كرد امضا را كارگاه نخستين نشست نخستين دعوتنامهي كه بود نفري سه از يكي و كرد استقبال
و برخي از قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني فراگرفت. شايد بر اساس يافت، حضور كارگاه در نيز جلسه
مي كند. من چيز ديگري به آقاي آزادگان نگفتم، اما خوب به خاطر دارم كه دكتر اداره را جلسات قواعد همان
و من هم طبق همان قرار در ده جلسه باشد جلسه ده كارگاه بود قرار ابتدا از كه گفت من به بعدها معين
شركت كردم. اما ديگر واقعًا فرصت حضور در كارگاه ها را ندارم. به اين ترتيب دكتر معين هم يكي ديگر از
و از  نداد. ادامه كار اين به اما بود عالقمند رابرت دستورنامه آموزش براي در كه است شاخصي چهرههاي
نگران كننده تر غيبت اعضاي كادر دوستان بود كه ساعت شش بعد ظهر روز چهارشنبه هفته و عجيبتر همه
كارگاه معرفي به تازه كه تيزهوشي دانشجوي و حالج آقاي فقط اما شد تشكيل پيش روز دو يعني گذشته،
شده است در آن شركت كردند. برادران خندان، آقاي نصيري دبير كميسيون اقتصادي دولت، آقاي سيدي
و حاال هم نوبت اعضاي كارگاه وكيالن است كه البته به  داشتند. غيبت اعاليي خانم و دانشگاه، اقتصاد استاد

چرا؟ ميزنند. را كارگاه زيرآب كاتوزيان استاد تشييع مراسم در شركت خاطر

راستش، سؤال از نيامدن اين افراد به كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت يك سؤال جامعه شناسي است،
و دنبال يافتن جواب سؤال هاي فلسفي بودم كه از  ميكردم دقت ذهنم كار طرز به داشتم من ديروز صبح اما
واقع، در حاليكه ذهنم داشت به همان «چراي» جامعه شناختي كلنجار در داشتهام. عالقه آنها به نوجواني
مي رفت، به خودم يادآوري كردم كه فالني، قضاياي ذهني خودت را به عنوان يك مجموعه فرايند هاي خود
مي شود؟ يا چرا روشن ذهنت در «چرا» اين چرا اساسًا كه بپرس خودت از يعني بگير. نظر در مغز خودي به
و اگر مبناي تمام ميخورند؟ چرخ تو ذهن روشن قسمت در دارند فولدر و پوشه همه اين داخل پروندههاي
و الكترونيكي مغز باشد كه بر اساس منطق رياضي در بيوشيمي فرايندهاي سري يك ذهني، فرايندهاي اين
و توضيح بده كه چرا در اين لحظه كني! كشف را فرايندها اين بر ناظر قواعد كن سعي دارند، جريان تو ذهن
خاص فولد رهاي تمام افرادي كه در طول اين چند سال در كارگاه هاي دستورنامه رابرت شركت كرده اند،

حاال دارند در قسمت روشن ذهن تو باال مي آيند؟

لذت فلسفه
مطمئنم، كه لذت فلسفه را نخستين بار هنگامي درك كردم كه  ميكنم فكر األن دقيقتر، عبارت به يا مطمئنم،
و چگونه اين سؤال كليدي را زماني چه كه ندارم خاطر به شدم. آشنا فلسفي سؤالهاي قديميترين از يكي با
فهميدم. اما با فهم آن بود كه وارد دنياي فلسفه شدم. سؤال اين است: مابه ازاي مفهوم «كلي» چيست؟ به زبان
ما به ازاي عدد «يك» چيست؟ بديهي است در عالم واقع، «يك» وجود خارجي ندارد.  مثال، عنوان به و ساده،
«يك انسان». اما وقتي از «فهميدن» ميز»، «يك كتاب»، «يك است: جزئي و مصداقي «يك»هاي هست آنچه
اصًال وجود خارجي كه ميفهميم را «كلي» مفاهيم همين كه است اين منظورمان واقع در ميكنيم، صحبت
و فلسفه محتواي از عمدهاي بخش نه؟ يا است اعتبار داراي ما شناخت كل آيا صورت اين در ندارند. هم
سؤال هاي كليدي شكل گرفته است. در نتيجه، بسيار طبيعي بود كه وقتي چالش هاي تاريخ فلسفه حول همين

انفرادي فلسفي شدم، تأمالت خودم را با  پژوهشهاي كوچك اتاق يك در خود دوساله صغراي غيبت وارد
پرسش از مفهوم كلي شروع كرده باشم.

مي دانم كه معتقدند مبناي تمام فرايندهاي  حكمت دوستداران از گروه آن جزو را خودم كنم اعتراف بايد
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و بر عكس، هر  دارد متناظر بازتابي ذهن در مغز حركت هر كه معنا اين به است، مغزي فرايندهاي ذهني
حركتي در ذهن، بر مغز نيز تأثيري متناظر خواهد داشت. در نتيجه، وقتي در اتاق پژوهش انفرادي فلسفي براي
مي فهمد كه اين هزارمين  ذهنم كه ميكردم درك وضوح به و ميديدم را اتاق كف رنگ سياه پتوي بار هزارمين
مي تواند تمام هزار بار شهود يا تجربه پتو را به طور متمايز به حتي و ميكنم، نگاه پتو اين به من كه است بار
خاطر بياورد، نمي توانستم تبيين عالمه  طباطبائي را در خصوص مفهوم كلي و ارتباط آن با جزئي قبول كنم.

و محتمل است كه اشتباه باشد، عالمه طباطبائي در كتاب «اصول  ميآورم، خاطر به حاضر حال در كه آنجا تا
و انطباع چاپ صنعت و عكاسي دوربين تمثيل از آن ايجاد روند و كلي مفهوم تبيين براي رئاليسم» فلسفه
و ذهن هنگامي كه از مفاهيم دارد، وجود ذهن در جايي كلي، مفهوم ميكند: استفاده جزئي و كلي مفهوم
و همين انطباق به معناي فهم است. اما ميشود منطبق كلي مفهومي آن با عكس اين ميكند، عكاسي جزئي
كند، شهود را جزئي يك هم مرتبه ميليون يك ذهن يك اگر كه ميدهد نشان سادگي به تجربي مشاهدههاي
مي شود؟ ممكن چگونه كار اين اما ميشود. ثبت مغز در جايي مكرر شهودهاي اين به مربوط اطالعات تمام

سكته ذهني
مي آورم كه در همان دوران غيبت صغرا دو بار دچار سكته ذهني شدم. سكته ذهني با سكته مغزي  خاطر به
تجربهي هنگام  عارفان  ذهن  در  ظاهرًا  ندارد.  نسبتي  هيچ  نيز  عرفا  عرفاني  تجربه  با  است.  متفاوت  خيلي 
مي كنند.  بيان كثرت» عين «وحدت عنوان به را حالت همين و ميرود بين از مفاهيم تمايز عرفاني، وضعيت
و عرفا چاره اي ميشود. غيرممكن هم نطق و مفاهيم طريق از تجربه آن بيان ميرود، بين از مفاهيم چون و
آن هم به زبان تمثيل ندارند. اما سكته ذهني ناشي از درك فلسفي جهان اليتناهي تجربه، آن خاطرهي بيان جز
و است معروف فلسفي حيرت به كه ميانگيزد بر را ويژهاي عاطفي واكنش كه است درك همين و است.

چون يك پديده ي عام نيست نمي شود مفهوم بين االذهاني براي آن ابداع كرد.

و  ذهن مورد در روزي شبانه تأمالت ميكنم تصور اما ندارم. ذهني سكته بروز براي توضيحي هنوز من
بي اثر باشد. به هر حال، آنچه كه طاقتم را نبايد حالت آن بروز در مقوله دو اين اليتناهي عظمت و جهان
مي شود جمع مغز يك درون عمر يك طول در كه اطالعاتي همه اين كه بود مسأله اين به تأمل ميكرد طاق
- يعني در سال زمان آن در كه آنجا از و ميشود؟ ذخيره مغز بافتهاي در چگونه و شده دستهبندي چگونه
مي توان به اين روشي چه به ندارد، هم هنوز و نداشت، را زنده آدم يك مغز به دسترسي امكان بشر - ۱۳۶۱

داد؟  پاسخ سؤال

پاسخ عقلي
مطمئنم كه در يكي از روزهاي غيبت صغراي پژوهش هاي انفرادي فلسفي بود كه به اين سؤال يك پاسخ 
و تحليلي دادم كه شايد قبل از من بسياري به همين نتيجه رسيده باشند اما من در آن انزواي انفرادي  عقلي
مي كردم خودم آن را كشف كرده ام. به نظرم رسيد تنها راه اينكه اين همه اطالعات بتواند به صورت تصور
بافت هاي مغز ذخيره شود اين است كه هر يك از واحدهاي اطالعاتي كه وارد ذهن و تفكيك شده در متمايز
و برخورد با چشم طريق از فوتونها اگر سادهتر، بيان به شود. متمايز ديگر واحدهاي از نحوي، به ميشود،
و در يك جاي مشخصي شود متمايز نحوي به ديگر فوتون با بايد فوتون هر ميشوند، مغز وارد چشم شبكيه
خود در  را  برخورد  آن  اثر  مي تواند  ميكند برخورد متمايزي شيئي به كه فوتوني هر شود. ثبت مغز در
مي تواند شماره مغز به ورود هنگام ميشود، مغز وارد كه اطالعاتي واحد يا فوتون هر عالوه، به كند. حفظ
مخصوصي مثل شماره پالك خودرو دريافت كند كه آن را از ساير فوتون ها متمايز سازد. هرچند اين اصل،
مي آورد، اما هنوز نمي توانست روند  فراهم را آنها تمايز درك و پديدهها مكرر شهود فلسفي توضيح امكان

مفهوم سازي در ذهن را توضيح دهد.

بعد از بازگشت از غيبت كبراي شش ساله بود كه براي نخستين بار يك كامپيوتر كمودور را با حيرت از 
مي برد. دانش من از  او از حتي و ميكرد بازي شطرنج خود انساني حريف با داشت كه كردم تماش نزديك
و ديجيتال مفهوم «بايت»، و «بيت» مثل مفاهيمي با من مختصر آشنايي اما است ناچيز بسيار كامپيوتر دنياي
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و فايل ها  فولدرها انواع ايجاد با من عملي آشنايي نيز و الكترونيكي، سيگنالهاي به ديجيتال اطالعات تبديل
و مفاهيمي از اين دست اين امكان را برايم اطالعاتي، بانكهاي در اطالعات دستهبندي روند بر حاكم منطق و

فراهم كرد تا پژوهش هاي انفرادي فلسفي را اين بار در دفتر انزواي خودم دنبال كنم.

خط مرگ
و دانشمندان بدون توجه از اين خط  ميسازد متمايز علم از را فلسفه كه مرگي» «خط كه هستم مطمئن البته،
مي كنند دانشورزي همچنان كنند، تفلسف بايد و شدهاند فلسفه قلمرو وارد بفهمند اينكه بدون و ميكنند عبور
و بشر هرگز نخواهد توانست با دانش تجربي ماند خواهد باقي خود قوت به همچنان ميرسند، شهادت به و
خود به مسائل فلسفي جواب بدهد. هميشه تأمل در مورد اين راز سر به مهر كه فرايندهاي مغزي چگونه به
مي ماند. اما، اگر فرايندهاي درون مغز را به  باقي فلسفه انحصار در ميشوند، درك ذهني فرايندهاي صورت
فعًال وجود ندارد، با اين همه شايد بتوانيم آن درون به دسترسي امكان كه كنيم تلقي سياه» «جعبه يك عنوان
با تأمل در فرايندهاي ذهني، كه در دسترس همه قرار دارند، به گشودن آن راز سر به مهر نزديك تر شويم.
احتماًال با چنين سوابق ذهني بود كه وقتي فولدر اشخاص جزئي كه همه در يك چيز اشتراك داشتند در 
و بالفاصله، بخش ديگري از ذهنم با گرفت. شكل ذهنم در هم فلسفي سؤال آن بودند، يافته جريان ذهنم
: همين سؤال فلسفي طي چه فرايند خود به خودي بايد در ذهن تو ايجاد شده باشد؟ كه شد فعال كنجكاوي

اما نكنم. درك را فرايندها اين علت بسا چه بدهم، توضيح «من» مفهوم از استفاده با را ذهني فرايندهاي وقتي تا
بفهمم، يعني خودي به خود امر يك صورت به هم را «من» ذهني فرايندهاي بتوانم ممارست و تمرين اثر بر اگر
ميشود كه باز فولدري آن با كه عالمتي يا برچسب، كليدواژه، جز نيست چيزي هم «من» مفهوم كه كنم درك
ذهني كمك فرايندهاي چگونگي درك به امر اين شايد است، شده ذخيره آن در «او» به مربوط اطالعات تمام
عالمت يا اسم عنوان به را «من» تا ميكنم تمرين فلسفي، صبحگاهي تأمالت هنگام كه مدتهاست من و كند.

ميكند. كار ذهنم در گوگل جستجوگر موتور مثل شايد يا فولدرها، ساير مثل كه كنم درك فولدر يك

مي فهميدم را پنكه چرخش نواخت يك صداي و بودم كشيده دراز سالن وسط كنفرانس ميز روي حاليكه در
آن ها در عضالت كردن باز براي الزم انرژي كه شدم مطمئن پلكهايم كردن باز براي تالش بار چند از بعد و
مربوطه موجود نيست، به تصاوير ذهني مربوط به كساني برگشتم كه طي دو سه سال اخير وارد روند ترويج
دستورنامه رابرت شده اند اما به داليلي پا پس كشيده اند. از خودم پرسيدم اطالعات مربوط به اين افراد چگونه 
ياد كشف دوران  بود كه  اينجا  و ذخيره سازي شده است؟  دستهبندي ذهنم در يا مغزم در شكلي چه به و
مي توانستم با توجه به تجربه هاي ناشي از كار با حاال كه تفاوت اين با افتادم، فلسفي انفرادي پژوهشهاي
و اصطالحاتي براي توضيح اين روند ها كمك بگيرم كه در سال هاي غيبت صغراي در مفاهيم از كامپيوتر،
يك و صفر رقم دو از مركب ديجيتالي قالبهاي به ميتواند ميشود مغز وارد كه اطالعاتي همه نبود: اختيارم
يك و در فرايندهاي بيوشيميايي مغز، به صورت بود يا نبود يك ذره مثل يك يون، به عنوان عدد شود بدل
به اطالعات تمام بود، نخواهد هم مثل اطالعاتي واحد دو هيچ اينكه ضمن تريب، اين به شود. ثبت صفر، و
و متمايز در جدول هاي يك بانك اطالعاتي مجزا اطالعات اين تمام شد. خواهد تجزيه يك و صفر واحد دو
مي شوند كه از طريق يك دستگاه موتور جستجوگر قابل بازيافت هستند. در عين حال، هر سازي ذخيره عظيم
و كپي مغز در خاص پوشه يك يا فولدر يك در پرونده يك يا فايل يك نام تحت اطالعات، اين از بستهاي
بي نهايت فايل صوتي باشد، داشته زيرپوشه بينهايت تا ميتواند كه پوشهها اين از هركدام در ميشود. ضبط
و متفاوتي از وجود يا متمايز تركيبهاي اساس در اينها، همه ميشود. ذخيره غيره و بويايي يا تصويري يا
و يك در قالب هاي اطالعاتي ساخته شده در ذهن صفر عدد با كه است شده تشكيل شيميائي عنصر يك عدم
مي تواند با چيدمان هاي مغز سلول يك در پروتئين يك داخل در مولكول، يك ترتيب، اين به هستند. متناظر
مي كند. با اين همه، قانع را خودم توضيحها اين كند. ذخيره خود در را اطالعات اين از كوهي يوني، متفاوت

شود؟ مي ايجاد چگونه جديد مفهوم يك اما

فرايند خلق يك مفهوم جديد
و  مشابه رويدادهاي انبوه است. انساني جامعهي در تحوالت جديد مفهوم يك خلق اصلي منشأ نظرم به
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مي شوند به نحوي كه با  سازي مغزذخيره در مفهوم يك يا نام يك و پرونده يك يا فولدر يك تحت تكراري،
و ميآيد باال ذهن در مربوطه زيرپروندههاي تمام با پرونده همان نام آن زدن صدا يا عالمت آن كردن كليك
مي گوئيم. به عنوان نمونه، تمام كساني كه در فرايند اجتماعي «فهميدن» فرايند همين به ما كه ميشود روشن
مي شوند. اما به مرور كه برخي از اينان از اين ثبت فولدر يك تحت شدهاند وارد رابرت دستورنامه ترويج
مي شود كه بايد علت خروج آنان را شناسايي كرد، در آن احساس ضرورت اين و ميشوند، خارج روند
فايل هاي داخل فولدر «دوست داران صورت، ذهن، با نرم افزاري كه شبيه يه يك نرم افزار فيلتر كننده است،
مي كند تا آن دسته از افراد را كه به شركت در اين فرايند ترويجي خاتمه  مقايسه هم با را رابرت» دستورنامه
آن ها را در يك فولد جديد كپي پيست يا ذخيره سازي كند. بنا بر اين، به اين دسته از افراد و سازد جدا دادهاند
عمًال در يك فولدر جديدكپي افراد از گروه اين تمام و ميچسباند «نيامدن» كلدواژه يا تگ يا برچست يك

پيست مي شوند و به اين ترتيب، يك زير فولدر يا يك «مفهوم» جديد ساخته شده است.

ثبت ايده هاي جديد
و به تجربه دريافته ام كه اگر يك ايده ي جديد صبحگاهي را بالفاصله ثبت نكنم،  كردهام تجربه بارها و بارها
مي ماند. ناكام ايده همان يادآوري براي تالشهايم و كرد خواهم فراموش را آن حتمًا روز همان طول در
و تالش هايم براي باز كردن پلك هايم به نتيجه نمي رسيد بودم كشيده دراز كنفرانس ميز روي كه همانطور
و حال بودند كه نمي توانستند كركره ي چشمانم را باال بيحس آنقدر پلكها كشيدن باال مسؤل عضلههاي و
بكشند، با خودم گفتم: حاال به اين سؤال فكر كن كه چرا وقتي ايده هاي صبحگاهي را يادداشت نمي كني،
مي شوند؟ به خودم جواب دادم: جوابش نبايد خيلي  فراموش باز باشي، كرده تكرار را آنها كه هم بار هرچند
قالب يا قالب هاي در اطالعات آن كه معناست اين به ميكنم يادداشت را آنها وقتي احتماًال باشد. سخت
كپي پيست شده اند تا بتوانند به صورت پالس هاي الكترونيكي ديگري فولدرهاي در و بازآفريني جديدي
نتيجه تمام اين فرايند ها بلند شدن پيكر مبارك از روي اين ميز شوند. صادر مباركم پيكر عضالت تمام به
و به طور گردن انگشتان، دست، عضالت حركات به ايدهها آن تبديل و كاغذ و خودكار برداشتن كنفرانس،
كلي، كل پيكر جنابعالي است. هرچند توضيح جزئيات اين فرايندهاي شيميايي در آينده نزديك مقدور خواهد

بود، اما در حال حاضر،  و دست كم براي جنابعالي، يك «جعبه سياه» محسوب است. 

و «جزئي» كه  بيشمار «من»هاي از يكي كالسيك، فلسفه بيان به ميگفت؟ راست كسي چه ميگفت. راست
و مصداقي» راست جزئي «من اين كه ميكني باور كجا از - است. شده سازي ذخيره «من»، در فولدر «كلِي»
- اكثريت «من هاي جزئي» كه ذيل «من كلي» ذخيره سازي شده اند، به درستي  دارد؟ اعتبار حرفش و ميگويد
- با عمومي. اجماعي سوم، دو مطلق، نسبي، دارد: بستگي - اكثريتي؟ چه - ميدهند. موافق رأي حكم اين
. . . و شو بلند پس - مثبت. آرا اتفاق ميكنم فكر - هستند؟ موافق اكثريتي چه امروز صحبگاهي ايدهي ثبت

و در كمد كنم تا است بالش يك و پتو سه كه را رختخوابم گرفتم تصميم آمدم پائين ميزكنفرانس از وقتي
بگذارم تا بستر تنبلي فراهم نباشد. هوا هنوز آنقدر روشن نشده بود كه بتوانم جاي عقربه هاي دو ساعت را
و ديگري روي ديوار جنوبي سالن نصب شده است، تشخيص بدهم. وقتي كليد  شمالي ديوار روي يكي كه
و سه سوسك كه از روشن شدن ناگهاني جهان دچار است صبح نيم و چهار ساعت دريافتم زدم را المپ
و آنجاي سالن هنگ كرده بودند. دستگاه سوسك گيري را از روي كمد كنار اينجا بودند شده ذهني سكته
گبه ي آلبالويي رنگ زير ميز پاكوتاه پائين سالن دچار حيرت و به طرف سوسكي رفتم كه كنار برداشتم ساعت
مي كرد، ناگهان يك انقالب عظيمي از تالش و جهد تاريك و ظلماني جهاني در كه هنگامي بود: شده فلسفي
و سراميك هاي سفيد رنگ بود نور سراسر نيز جهان اين زيرين دنياي كه ويژه به فراگرفت، را جهان روشنايي
و دهانه دستگاه شدم نزديك سوسك به بود. كرده مضاعف را سوسكي جهان ناگهاني روشنايي سالن، كف
و به تاريكي اعماق شد «ريست» ناگهان سوسك چسباندم. سراميك به او ميليمتري چند در را سوسكگير

سوسك گيري پناه برد. او را از پنجره به بيرون انداختم و به سراغ سوسك هاي ديگر رفتم. دستگاه

انتهاي  در  نشوند.  ديده  تا  مي برند  پناه جهان تاريكيهاي به معموًال دشمن دست از فرار براي سوسكها
كامًال سفيد آن دهانهي است. شده تعبيه تاريك و دنج پناهگاه يك نيز من اختراعي سوسكگيري دستگاه
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تله گذاري نمي شوند. اما وقتي از يك دستگاه سوسك گيري زياد استفاده  و در نتيجه سوسك ها متوجه است
و قبل از آنكه به تاريكي ميشوند تله متوجه دستگاه، لبه روي تاي همين از سوسكها بخورد، تا آن لبه و كنم
مي كنند. به همين خاطر، براي شكار دو سوسك ديگر دچار فرار ديگري سمت به شوند، پناهنده تله انتهاي
و كمد كنار ساعت مخفي ديوار بين شكاف در نيز ديگري و برد پناه مبلها زير آنها از يكي شدم: مشكل
مي انداختم. تصور اينكه بار ديگر بيرون دفتر از و ميكردم شكار را حضرات اين بايد شده طور هر من اما شد.
كارگاه به هم بريزد كل و بكشد جيغ وكيل خانمهاي از يكي كارگاه، وسط در سوسك يك شدن پيدا با و
و با لوله كردن برداشتم كاغذها دسته داخل از سفيد آچهار كاعذ برگه يك خاطر، همين به است. غيرممكن
و مشغول انداختم بيرون به پنجره از و كردم شكار را سوسك دو هر و ساختم شكل قيفي مخروط يك آن

ثبت ايده هاي فلسفي صبحگاهي روز پنجشنبه سيزده شهريور نود و سه شدم.

روزهاي تاريخي
مي دانستم از روزي كه براي نخستين بار با اصطالح «دستورنامه رابرت» آشنا شوم، وارد چنين معركه اي  اگر
مي دانم كه آن روز ها نرود. خاطرم از تا ميكردم ثبت نيز را روز آن تاريخ حتمًا شد، خواهم شدهام امروز كه
و دارند هم با تفاوتهايي چه سازمان يك آئيننامه و اساسنامه بودم: سؤال دو پاسخ كردن پيدا دنبال سخت
مي توان سازماني ساخت چگونه اينكه دوم ميسازد؟ متمايز آئيننامه قواعد از را اساسنامه قواعد معياري چه
و حقوقي بتوانند با هم همكاري كنند؟ به خاطر دارم كه حقيقي شخصيتهاي آن تصميمگيري مجمع در كه
آقاي عمادالدين باقي اعتقاد داشت سازماني كه قرار است براي حمايت از سازمان هاي جامعه مدني درست
كنيم يا بايد متشكل از اشخاص حقيقي باشد يا اشخاص حقوقي. اين منطقي نيست افرادي كه به نمايندگي 
مي يابند با شخصيت هاي حقيقي كه نماينده خودشان هستند،  حضور تصميمگيري مجمع در سازمان يك از
هم ارزش باشند. نتيجه منطقي اين استدالل اين بود كه ارزش رأي نمايندگان رأي يك داراي مساوي طور به
سازمان هاي مختلف هم بايد متناسب با تعداد اعضا يا وزن اجتماعي هر سازمان متفاوت باشد. من براي يافتن
مي كردم تا  مقايسه هم با و ميگرفتم پرينت را سازمانها انواع آئيننامههاي و اساسنامهها سؤال دو اين پاسخ
شخصيت  هاي حقوقي نمايندگان با حقيقي شخصيتهاي ائتالفها تمام در تقريبًا كه بدهم نشان باقي آقاي به
مي كنم در جريان همين پژوهش ها بود كه چندين بار فكر ميكنند. مذاكره هم با و مينشيند مجمع يك در
و سازمان هاي مختلف قيد انجمنها آئيننامهي مواد از يكي در كردم: برخورد پارلماني» «مرجع مفهوم با
شده بود كه مرجع پارلماني اين انجمن فالن چيز است. در بيشتر انجمن ها اسم آن چيز كه در آن زمان حتي

زمان، هرگز به مفهوم  آن تا كه دارم خاطر به خوب بود. اوردر» آو روولز «رابرت بود دشوار برايم هم تصورش
«مرجع پارلماني» يك سازمان برنخورده بودم. همچنين خوب به خاطر دارم كه تا آن روزها هرگز عبارت
و نه ديده بودم. اما در يك روز تاريخي كه تاريخ آن را به خاطر  بودم شنيده نه را اوردر» آو روولز «رابرت
بي درنگ روي آن هم من و بود لينك آن در اوردر» آو روولز «رابرت عبارت كه برخوردم آئيننامهاي به ندارم،
دهه است كه با آشنايي بيشتر با قواعد دستورنامه يك حدود حاال و شدم جديد قاره يك وارد و كردم كليك
ام القوانين يا با قانون پارلماني، مجبورم كل دركم را از تاريخ، سياست، حقوق، قانون، شرع، فقه، با يا رابرت
مي شود بازنگري كنم مربوط انساني جوامع به كه آنچه تمام از را دركم كلي طور به و برنامهريزي مديريت،
مي كنم تاريخ معاصر فكر كه ميشود خلق گفتماني دارد كه است مداوم بازنگري همين مستمر فرايند در و
مي خورم كه چرا روزي را كه روي عبارت حسرت كرد. خواهد تفكيك متمايز مرحله دو به را منطقه و ايران
«رابرت روولز آو اوردر» كليك كردم به ثبت نرساندم تا به خاطرم بماند. در آن صورت خوب بود همان روز
و سه كه همزمان با  نود شهريور ۱۳ مي كنم كه روز پنجشنبه فكر حاال ميآوردم. حساب به تولدم روز را
روز خاك سپاري دكتر كاتوزيان شد، براي من يك روز تاريخي ديگر باشد، با اين تفاوت كه از اين پس بايد
مي كنم حاال  فكر بفهمم. ديگري روش به و نو از ميفهميدم فلسفه و منطق زبان، مورد در كه را آنچه تمام
و بهترين فيلسوف معاصر ايران را كه قم عليمه حوزه بنيانگذار فرزند حائري عبداكريم آيتاهللا منظور بهتر
و در بهترين دانشكده هاي فلسفه در آمريكا با فلسفه رفت آمريكا به بروجردي آيتاهللا سوي از نمايندگي به
مي كنم كه در مصاحبه اي گفته بود: از نظر فلسفه تحليلي آمريكا، تمام آنچه كه درك بهتر شد آشنا تحليلي
مي گويند بازي با كلمات است. در اين صورت، كشف امروزم آنقدر ارزش يا گفتهاند قارهاي اروپاي فالسفه

دارد كه به خودم استراحت بدهم.
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را  الكشفيات خودم  اصطالح كشف  به  تا  كردم  را خط خطي  آچار  پنج صفحه  قورباغه  با خط خرچنگ 
يادداشت كرده باشم تا يادم نرود. المپ را خاموش كردم. هنوز هوا تاريك بود. كور مال كور مال خودم را 
و هنوز آن را  است من چپ ران مفصل جراحي عمل يادگار كه رساندم دو شماره سالن ديوار كنار تخت به
جمع نكرده ام. مثل گاوي كه يك شكم سير علف تازه خورده باشد روي تخت دراز كشيدم تا تمام اطالعات

داخل فولدرهاي مربوط به زبان،  منطق و فلسفه را به مرور از اين معده به معده ي ديگر كپي پيست كنم. 

نيمه دوم پنجشنبه 
بايد دو روز به  مي شويم، ديروز پنجشنه را  بيدار خواب از كه كنيم حساب زماني را روز يك شروع اگر
و ذهنم داشت افرادي را كه به بود صبح نيم و چهار ساعت شدم بيدار خوب از كه اول بار بياورم. حساب
مي كرد. بار دوم كه از خواب بيدار شدم وارسي ندادهاند ادامه رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي در شركت
و از جلسات، ادارهي نمي دانم ساعت چند بود. در سالن شماره دو ساعتي وجود ندارد. از وقتي با چكِش

و دكتر بني اسدي، دو نفر از نخستين كساني كه از حدود سه سال  شهرياري مهندس دست از عصبانيت فرط
پيش در نخستين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت شركت كرده اند، شيشه ساعت مچي خودم را در يكي از
نشست هاي همان كارگاه خرد كردم، تصميم گرفتم كه ديگر تا آخر عمرم ساعت مچي به دستم نبندم. تلفن 
و حوصله هم نداشتم از تخت خواب بيرون  بودم گذاشته جا يك شماره سالن در كارم ميز روي نيز را همراهم
بيايم. به عالوه، خيالم راحت بود كه كارگاه وكيالن نيز كه قرار بود ساعت دوازده ديروز برگزار شود روي
مي توانستم همچنان به نشخوار كردن لذت بخش ذهني ادامه بدهم. متوجه شدم در  نتيجه در است. رفته هوا
مي رفته است كه علت عدم حضور كلنجار مسأله اين با ذهنم نيز رحيل بامداد آرامبخش بسيار خواب طول

افراد در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت چيست؟

بديهي است كه اين سؤال يكي از سؤال هاي هميشگي من در طول چند سال گذشته بوده است. نه فقط علت 
نيامدن افراد، بلكه حتي علت يا عوامل آمدن افراد هم يك دغدغه ي هميشگي من است. به عنوان يك معلم 
و بنيادي نقادي كنم. روش تدريسم را به طور مداوم  راديكال صورت به را كالسم هر كه ميدانم خودم وظيفه
و مطمئن كنم ارزيابي آنان كل روي و كارورزان تكتك روي را رفتارم هر اثر بدهم. قرار بازنگري مورد
وحشتناك  تر از اين چيزي من براي نه؟ يا ميكنند حركت تفكر آزادي و خالق تفكر سمت به كارورزان شوم
نيست كه دو كارگاهم مثل هم باشد. در نتيجه، پرسش از نيامدن كارورزان به كارگاه يك پرسش جديد نيست.
مي كنم تعداد كساني كه به داليل گوناگون كارگاه ها را ترك كرده اند به حدي رسيده است كه بتوانم  فكر اما
روش بينادي تغيير يا و رويكرد تغيير براي جمعبندي يك به و بزنم پردازي نظريه به دست آنها، تحليل با

ديگر در نحوه ي اداره ي كارگاه ها برسم.

كشيده بودم، مدتي نسبتًا طوالني  دراز تخت روي حاليكه در اما، شدم. بيدار خواب از چند ساعت نميدانم
تك تك افرادي را كه طي حدود سه سال گذشته در كارگاه ها ي آموزش دستورنامه رابرت وارد شده بودند اما
مي كنم اگر بخواهم آنچه را كه فكر كردم. وارسي نميكنند شركت كارگاهها در مختلف داليل به ديگر حاال
طي اين مدت در ذهنم گذشت به صورت نمايشي روايت كنم، بايد چندين نمايشنامه دراماتيك تر از نمايش
«فرجام سفر طوالني طوبي» بنويسم. البته، در آن صورت حتمًا بايد از اسم مستعار براي افراد استفاده كنم. چرا 
و نه در قلمرو  ميگيرد قرار درام هنر ساحت در نتيجه، در و ميشود افراد ذهن قلمرو وارد پژوهش اين كه
يك به مي كنم وقتي سرانجام، نشان خاطر فقط بگذرم. طوالني مكاشفات اين جزئيات ذكر از اين بر بنا تاريخ.
جمع بندي رضايت بخش در مورد تغيير گفتمان در كارگاه ها رسيد ناگهان پيكرم از روي تخت خواب بلند
و  برداشتم بودم نپوشيده را آن گذشته سال چهار در كه را رنگي سبز شلوار و رفتم لباسهايم كمد جلوي شد.
و در تمام آگاهانه كه بودم گرفته تصميم قبًال پوشيدم. بود جور رنگ سبز شلوار با كه را پيراهنهايم از يكي
و يك شلوار استفاده كنم. بنا بر اين وقتي دكمه كمر شلوار سبز رنگم بعد از چند سال پيراهن يك از كارگاهها
است. وقتي وارد سالن شماره نكره تغييري شكم قطر مدت اين در كه شدم خوشحال شد بسته راحتي به
مي دادند. باور نمي كردم اين همه خوابيده باشم. نشان را ربع و يازده عدد ساعت دو هر عقربههاي شدم يك
و يكم را كه بيست اجالس صورتجلسه تا داشتم فرصت دقيقه چند فقط بيايد در آب از درست حدسم اگر
و از طريق اينترنت يك عكس زنده ياد كاتوزيان را بگيرم پرينت بود شده برگزار دفتر در گذشته پنجشنبه روز
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و دومين اجالس كارگاه وكيالن كه حداكثر  بيست براي را خودم و كنم پرينت هم آن از نسخه يك و كنم پيدا
و يكي باشد توسلي حامد اويس آقاي يكي عضو دو اين ميزدم حدس كنم. آماده داشت خواهد عضو دو
و گمان نمي كنم خانم نيكدل هم است آداب مبادي و منظم بسيار جوان اويس آقاي نيكدل. دلآرام خانم هم
احتماًال براي تشييع نفر دو اين ميكردم تصور آورد. تاب را زهرا بهشت در تدفين دلآشوب صحنههاي بتواند
و آمد خواهند كارگاه به تهران دانشگاه مراسم از بعد نتيجه، در و رفت نخواهند زهرا بهشت تا استاد جنازه
مي  كردم شايد جديد باشد باز كنم: تمايزهاي ماهوي قانون فكر كه را گفتماني باب توانست خواهم هم من
جامعه ي حقوقي كشور بايد بحثي قديمي بوده باشد، اما در پرتو درك و شرع. قطعًا مقايسه اين دو مقوله در
و اصول زيربنايي قانون پارلمان است، اين مقايسه قواعد با ما جديد آشنايي از ناشي كه قانون از ما جديد
و بايد از نو صورت پذيرد. به عالوه، اصرار داشتم كه از اين دو نفر بپرسم كه شكل اطالع رساني آقاي ميتواند
كيخسروي در مورد تعطيلي كارگاه روز پنجشنبه چگونه بوده است؟ آيا آنان به رغم گفتگو با آقاي كيخسروي

است؟  نداشته تماسي آنان با كيخسروي آقاي يا آمدهاند كارگاه به

هنوز سراغ پيدا كردن عكس زنده ياد كاتوزيان نرفته بودم كه صداي زنگ در بلند شد. در حاليكه همه جاي
گوشه ي دنجي دچار سكته ذهني نشده باشد، به طرف دربازكن برقي  در مي كردم تا سوسكي وارسي را سالن
و داخل دهني گوشي پرسيدم: كيه؟ حدسم به كلي غلط از آب درآمده بود: خانم محبوبه توكل رفتم در كنار
و چادر مشكي هميشگي خود وارد شد. در مراسم تشييع كاتوزيان رنگ سفيد رز گل شاخه يك با كه بود
و از آنجا به دفتر آمده بود تا در كارگاه شركت كند. از او پرسيدم: آقاي بود كرده شركت تهران دانشگاه در
بچه ها به خاطر شركت در مراسم - جواب دادم: ظاهرًا مگر؟ چطور نه. - نداشت؟ تماسي شما با كيخسروي
مي آمدم؟ جواب دادم: نبايد هم من پس پرسيد: نگراني با نكنند. شركت كارگاه در است قرار دكتر تشييع
بي درنگ اضافه و ميدانيد؟ را آن علت آيا پرسيدم: او از و كند. تعطيل ندارد حق هيچكس را مجمع برعكس.

كردم: اين يك سؤال پارلماني است!

خانم توكل را نخستين بار خانم نقي ئي كه برگزاركننده كارگاه معلمان بود معرفي كرد. به خاطر درك اهميت 
و ترويج قواعد قانون پارلمان عالقه ي زيادي كه به يادگيري اين قواعد دارد. شايد به  آموزش ضرورت و
همين خاطر از من خواست تا در كارگاه وكيالن نيز حضور يابد. خانم ستوده را كه يكي از برگزار كنندگان
كارگاه وكيالن است به او معرفي كردم تا در اين مورد با هم صحبت كنند. خانم ستوده هم از حضور او در 
مي كند. ارزيابي من  شركت وكيالن كارگاه هر در چادري بانوي اين امروز تا زمان آن از و كرد استقبال كارگاه
و كانون صنفي معلمان در ترويج معلمان سازمان از بيشتر بسيار تنهايي به و كنون تا خانم، اين كه است اين
مي كنم كه او در آينده پيشبيني است. گذاشته اثر آنان اولياي و دانشآموزان معلمان، ميان در رابرت دستورنامه
مي كنم، دستش سؤالي او از هرگاه كه است جالب گذاشت. خواهد ايران جامعه شكلگيري بر مهمي اثرات
و انگشت سبابه دست راستش را در حاليكه در چادر مشكي ميگيرد زير از را چادر لبه ميبرد. چادر زير را
مي رود تا جواب سؤال را پيدا كند. پاسخ سؤال پارلماني فرو فكر به و ميگذارد لبش روي است شده پنهان
در مورد اينكه چرا اعضاي كارگاه وكيالن حق نداشتند كارگاه را تعطيل كنند، كامالً  درست داد. او را تشويق
و قرار دادن  سفيد، تخته باالي در كاتوزيان دكتر از عكسي نصب گفتم: برايش كارگاه براي را برنامهام و كردم
و قانون مقايسه و عكس، كنار بود آورده خودش با تشيع مراسم از توكل خانم كه سفيد رز گل شاخه يك
و خبر جالبي هم به من داد. كرد استقبال ايده اين از هم توكل خانم قانون. مرد اين درگذشت مناسبت به شرع،
آيت اهللا محقق دادماد بر پيكر دكتر كاتوزيان نماز ميت خوانده بود. گفتم: عجب، پس سرانجام فقه بر حقوق
و حقوق با هم مناظره هايي هم  فقه مورد در نفر دو اين شنيدهام گفت: جوابم در توكل خانم خواند! ميت نماز
و كالم، با حق الناس فلسفه با ايمان، و عقل با را شرع و قانون رابطه امروز هم ما پس دادم: جواب داشتهاند.

و تكليف اهللا و با حقوق و فقه بررسي خواهيم كرد.

قانون و شرع
و به ويژه با اصول  پارلمان، قانون با عميقتر آشنايي از بعد فقط را قانون و شرع ماهوي تمايز شخصًا من
ام القوانين به خوبي عنوان به پارلمان قانون با كسي تا ميكنم تصور و كردم. درك پارلمان قانون زيربنايي
آشنا نباشد، قادر به درك اين تمايز نخواهد بود، چرا كه اساسًا دستگاه مفهومي الزم براي درك اين تمايز را
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و شرع بيشتر پي بردم، دريافتم كه ما در سطح ملي با دو  قانون تمايزهاي به كه مرور به ندارد. خود ذهن در
كامًال متمايز مواجه هستيم. اما خوشبختانه، گفتمان قانون راهكار حقوقِي گذار مسالمت آميز از گفتمان گفتمان
اين ها برخي از رؤس مطالبي بود كه در كارگاه ديروز براي تنها عضو مي دهد. ارايه را قانون گفتمان به شرع
و به محض ختم جلسه خالصه آن را در صورتجلسه دادم توضيح وكيالن كارگاه در كننده شركت وكيل غير

آوردم و براي تمام اعضاي كارگاه ارسال كردم:

صورتجلسه بيست و دومين اجالس 
كادر وكيالن

۱۳ شهريور ۱۳۹۳ پنجشنبه

و به  ۱۳ شهريور ماه۱۳۹۳ و ۵ دقيقه روز پنجشنبه ۱۲ ساعت و دومين اجالس عادي كادر وكيالن، بيست
رياست رئيس موقت در محل هميشگي دعوت به دستور شد.

به دليل عدم حصل نصاب، قرائت و تصويب صورتجلسه اجالس بيست و يكم به اجالس آتي موكول شد.

و به همين  گرفت قرار وي تصوير كنار شاخهگلي كاتوزيان، دكتر زندهياد درگذشت مناسبت به و ادامه، در
و شرع ماهوي تفاوتهاي امالقوانين، عنوان به پارلمان، قانون زيربنايي اصول از برخي به استناد با و مناسبت،
و حقوق مردم حق فلسفه، عقل، با قانون ارتباط و حقوق، و الهي تكليف كالم، ايمان، با شرع ارتباط و قانون،
و راهكارهاي حقوقي گذار به حاكميت اجتماعي مشاعات قلمرو بر شرع بسط پيامدهاي ادامه، در شد. تشريح

قانون در جوامع ديني مورد بررسي قرار گرفت.

۳۰ دقيقه خاتمه يافت.  و ۱۳ جلسه ساعت
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۱۶ شهريور ۱۳۹۳ يكشنبه

سازمان معلمان در مرحله ي جديد
در  شركت براي من بود قرار رفتيم. بيرون دفتر از خندان آقاي با همراه دقيقه بيست و دو ساعت حدود امروز
و ساعت سه آنجا باشم. آقاي خندان هم بايد به خانه بروم امان خانم منزل به حقوقدان بانوان جلسه دومين
پرسيد: راه افتاده ايد؟ گفتم: بله. توي و زد زنگ علم خانم شدم خارج در از وقتي درست ميرفت. عمران
راهم. گفت: خب، پس هيچ. پرسيدم موضوع چيست؟ برايم توضيح داد تعداد كمي آمده اند. زنگ زده ام تا
اگر راه نيافتاده ايد، نياييد. گفتم: درست دم در دفتر هستم. قرار شد برگردم. با آقاي خندان خداحافظي كردم 
و برگشتم. خوب. براي خانم ها سخت است از گستره اين شهر درندشت در يك منزل جمع شوند. شايد 

منطقي تر اين راه حل را بيابند كه در كار گا ها شركت كنند.

قبًال هر  درآمد: آب از درست من پيشبيني راستش كردم. صحبت مرادي فرامز با طوالني نسبتًا مدت امروز
و به خصوص از درستي يا نادرستي ماركسيسم مشاجره سياسي مسائل از معموًال ميديديم، را همديگر وقت
تالش  هايش براي سازماندهي مورد در ميآيد ديدارم به يا ميزند زنگ او وقت هر كه مدتهاست ميكرديم.
مي كنيم. اميدوارم صحبت هم با انديشه شهر در سكونتش محل شهرك در تصميمگيري مجامع به دموكراتيك

فردا گزارش مشروح اين گفتگ را به صورت نمايشي و به عنوان تمرين بنويسم.

آقاي سبحاني كادر جديد؟
گفتگو با آقاي خندان هم بسيار جالب بود. من آخرين جمعبندي ها در مورد روش اداره كارگاه ها را براي 
ايشان توضيح دادم. جالب است كه قرار بود زودتر بيايد. برايم تو كه براي مالقات با دوستي به نام سبحاني 
پرسيدم: سبحاني كيست؟ جواب داد مديركل مؤسسات فرهنگي وزارت ارشاد در  است. رفته او كار دفتر به
زمان وزارت آقاي خاتمي. يكي از مسؤليت هاي او دادن مجوز مؤسسات فرهنگي بوده است. آقاي خندان
و قرار است هفته آينده نيز به همين منظور در  بود رفته او مالقات به امروز رابرت دستورنامه معرفي براي
و هست كه شرايط موجود در بوده مذهبي فرد يك او خندان آقاي گفته به كند. مالقات وي با او كار دفتر
كامًال محجبه است اما او هم نسبت همسرش هنوز است. انداخته پا از را او ايدئولوژي نظر از منطقه و ايران
يك و حتي تفكيك جنسيتي در شهرداري اعتراض دارد. به هر حال، حركت آقاي خندان موجود وضع به
نمونه از گسترش گفتمان كادرهاست. من اميداورم مشروع گفتگو با آقاي خندان را هم به صورت نمايشي
و قانون، نقد كاپيتال ماركس  شرع گفتمان جمله از شد، مطرح مهمي نكات گفتگو اين در كنم. گزارش فراد
و «عجم» زنده شدن با شاهنامه، تأكيد بر آگاهي ايرانيان زخم بر مرحمگذاري در شاهنامه نقش ماركسيسم، و
و اينكه اين كادرنامه نيز قرار شاهنامه با كادرنامه مقايسه داده، انخام كه كاري به نسبت فردوسي حمكت و
و چيزي از اين دست آنان شدن درن يا ايرانيان، شدن متمدن نمايش دهد: انجام را تاريخي كار همان است
و به ويژه نقد رويكرد قبلي خودمان در تربيت كادرها، نقد روش شبكه شود انجام بايد كه كارهايي تشريح و
و هم روشي، حذف سياسي هم مختلف، داليل به سازي، شبكه جاي به سازي كادر سازي جايگزين و سازي
و تأكيد خندان بر اينكه بايد غذا به كادرها، خود توسط مراجع انتخاب با آن كردن جايگزن و تقليد مرجع
و دموكراتيك را خالقي سازمانداهي و خالق تفكر روش فقط بايد ما كه من مخالفم نظر و شود داده كادرها
و يك چشم انداز. تمام اين نكات بسيار ارزشمند بودند. آقاي خندان به ويژه از مقايسه دو گفتمان شرع بدهيم

و قانون و روش قانوني گذر به جامعه مبتني بر قانون استقبال كرد.

و نظرش را بدهد. از من پرسيد آيا  بخواند تا دادم خندان آقاي به هم را «كاتوزيان» روزنوشت از نسخه يك
گفتم: بله. از او خواستم به خانم وفي بگويد به عنوان يك نويسنده بايد بدهد؟ هم وقي فريبا خانم به ميتواند
اصًال بياموزد. را قواعد اين است الزم هم او پس كند، كمك ديگر تشكلهاي و نويسندگان كانون به بتواند

اگر او با اين قواعد آشنا نشود معلوم است نويسنده ي خوبي هم نخواهد شد.

وضعيت معلمان
مي كردم. اما حاال كه اين  بازآفريني نمايشي صورت به را نقيئي خانم با خودم ديروز گفتگوي داشتم دوست
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مي دهم. اگر قرار بود آن را نمايشي گزارش  ادامه را آن هم ترتيب همين به شد شروع طور اين روزنوشت
مي كنم حاضرم هيچ پولي بابت جايي كه به سازمان پيشنهاد صراحت با من كه ميكردم شروع آنجا از بايد كنم
مي كنم نگيرم به شرطي كه آنان از خدمات من به عنوان مربي پارلماني به صورت رايگان بهره ارايه معلمان
و دراماتيكي كه بايد به حل آن بپردازيم همين عجيب نكته و گفتهام. هم آزادگان آقاي به را حرف اين ببرند.
است كه به رغم اين حاتم بخشي آنان حاضر نيستند از خدمات رايگان يك مربي پارلماني كه يك محل تجمع

هم به عنوان روي جهازي به آنان مي دهد استفاده كنند. چرا واقعًا؟

معماي سازمان معلمان
ديروز بعد از اينكه تلفن زنگ زد بخشي از خاطراتم را براي خانم نقي ئي بازخواني كردم كه در باره او نوشته 
مي بينم خانم نقي ئي مثل  ميكنم فكر كه حاال كرد. دعوت معلمان كارگاه به را توكل خانم او كه آنجا بودم:
و دوستانش ديگر در اين كارگاه ها خودش هم و آنان هم اما كرد. دعوت كارگاه به را زيادي افراد خندان آقاي
آن ها را بررسي كنم. اما تحليل خانم نقي ئي اين بود كه من بلد بايد كه دليلي. به هركدام البته، نكردند. شركت
نيستم اين قواعد را درس بدهم. برخي هم معتقد بودند كه من مترجم خوبي هستم اما مربي خوبي نيستم.
مي گذرد من بيشتر به  زمان هرچه همه، اين با باشد. بوده درست من كار زمان آن مورد در آنان قضاوت شايد
و من بلد نيستم خوب درس باشد آنان با حق شايد ميگفتم: خودم با قبًال حاليكه در ميبرم، پي كار دشواري
و مدرن روش به و مسلط و حرفهاي صورت به را جلسه يك بخواهد كه كسي ميكنم فكر حاال اما بدهم.
و درك باال، بايد مدت ها كارورزي كند. مطالعه و عالقه بر عالوه كند، اداره رابرت دستورنامه چارچوب در
كسي كه بخواهد جلسه اي اداره كند يا بايد به شيوه سنتي عمل كند كه در آن صورت بايد دنبال فردي مثل
مي خواهد به شيوه مدرن اداره  اگر يا و باشد، داشته را سنتي صورت به جلسه اداره شم كه بگرديم نجفي دكتر

كند نيز بايد عالوه بر شم و اقتدار و غيره مدت ها تمرين و ممارست كرده باشد.

مي گفتم: دفتر را به  من او كه بود اين نقيئي خانم و من ديروز تلفني گفتگوي پوستي زير جدل حال، هر در
مي گذارم كه بخواهند از خدمات من به عنوان يك مربي پارلماني استفاده معلمان سازمان اختيار در شرطي
كنند. در آن صورت نه فقط بابت محل مجمع چيزي نمي خواهم، بلكه خدمات من هم رايگان خواهد بود.

و البته در چارچوب يك رابطه دوستانه  نميدهم اجاره كنند استفاده محل از اجاره عنوان به است قرار اگر اما
بايد دفتر را خالي كنند.

سه شنبه هفته قبل هم كه آقاي آزادگان سر زده به دفتر آمد تا از اينجا براي برداشتن همسرش برود، در  روز
و امروز هم ميگردند جديد جاي دنبال جدي صورت به بچهها كه گفت من به كردم. صحبت مورد همين
يا هفته قبل هم كه سه شنبه بوده است (چندتا سه شنبه آنان نيامدند؟) آنان به منزل آقاي خدائي رفته اند كه
پدرش فوت كرده است. به آقاي آزادگان هم گفتم كه حاضرم در برابر استفاده از خدمات من دفتر را رايگان 
مي كنند خالي  فكر آيا چرا؟ واقعًا چرا؟ بود. انكار آن معناي كه زد لبخند هم او بدهم. قرار معلمان اختيار در
مي دانند؟ آيا از خدمات من اينقدر متنفر هستند؟ يا اينكه زشت را كار اين آيا ميكشند؟ خجالت آيا بندم؟ مي
و چرا ايرانيان اين طور نداشتهاند؟ را انتظارش كه كردهام آنان با زشتي كار من آيا نپسنديدهاند؟ را من رفتار
و من هم ثقل ميگويند بلند صداي با اينكه يا نميزنند؟ آدم به را دلشان حرف چرا بهشتي قول به و هستند؟

سامعه دارم و هم ثقل مثانه؟

مي دهند اما نمي گيرم،  كه را پالسهايي و عالمتها من است ممكن كه احتمال اين از نمونه يك عنوان به
مي تواند سرمنشأ درام اين گفتگو باشد توجه كنم: كه نقيئي خانم گفتگوهاي از تكه يك به است خوب
. من فكر . . شما صحبتهاي درصد هفتاد شنيدم: طور اين من كه گفت چيزي صحبتهايش از جايي در
مي گويد: هفتاد درصد صبحت هاي شما درست است اما سي درصد درست نيست. باز خوشحال بودم كه
و قضاوت هايم درست است. اما متوجه شدم كه منظورش اين بوده است صحبتها درصد هفتاد است معتقد
مي دوزيد» است. اگر اين طور باشد، چرا خودتان و ميبريد «خودتان من قضاوتهاي از درصد هفتاد كه
مي دانست؟ الگو يك و مربيان، بهترين از يكي را من كه او كند؟ فكر اينطور بايد من مورد در او مثل شخص

آقاي هاشمي كه در تقويمي كه به من داد نوشته بود: از سوي معلماني كه نزد شما مشق عشق مي كنند؟
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و صميمانه اينطور  عالي رابطه آن چرا زد؟ سر نادرستي رفتار چه من از كرد؟ تغيير چيزي چه مدت اين در
خراب شد و حاال چه بايد كرد؟

مي دوزيد، سخت تكان خوردم. چرا؟ كجا  و ميبريد خودتان درصد هفتاد است گفته كه شدم متوجه وقتي
اشتباه كرديم؟

- يعني به خصوص همان افرادي كه ثابت قدم ترين افراد  ما داد: ادامه بدهد توضيح مورد اين در خواست وقتي
و احيانًا آقاي مرد همچنان هاشمي آقاي و خودش، رئيسي، خانم اربابي، خانم يعني بودند، معلمان كارگاه در
و همچنان معتقدند كه بايد نظم را به عنوان يك ارزش پاس بدارند. هستند رابرت دستورنامه آموختن دنبال به

و من هستيم. معلمان سازمان آئيننامه تدوين حال در ما كه گفت من به خودش ديالوگ از ديگري جاي در
و قواعد دستور با من كه بگويم و كنم تشريح او براي را انشا و ديكته زبان، دادن آموزش فرق كه كوشيدم

انشاي شما كار دارم و نه با محتواي آن. اما شما من را با صراحت ديكتاتور خطاب كرديد.

به  بگذرم.  معلمان  سازمان  ماجراي  از  خصوص  به  و  معلمان ماجراي از نبايد و نميتوانم كنم: خالصه
خصوص كه انتظار داشتم دست كم كانون صنفي معلمان به خاطر رقابت با سازمان معلمان هم كه شده تالش
و نه سازمان  صنفي كانون نه اما بياموزد. نيز ديگران به را قواعد اين و شود آشنا قواعد اين با تا كرد خواهد

معلمان هيچكدام از اين قواعد استقبال نكردند. چرا؟

مي توانم بگويم كه آنان حتي از توانايي من براي خوب اداره كردن سازمان خودشان  معلمان، سازمان مورد در
به خوبي مطلع بودند. آنان توانايي من در ادراه نسبتًا موفق انجمن در دست تأسيس دوست داران ميراث
فرهنگي را ديدند. اما نه فقط هيچ كدام، عليرغم تعاريفي زيادي كه از اين قواعد كردند، دنبال كار را نگرفتند، 

بلكه حتي سازمان معلمان هم دنبال ماجرا را نگرفتند. چرا؟ 

مي شود از زاويه منفي هم تحليل كرد. او هم اين  نيز داد معين دكتر مورد در آزادگان آقاي كه خبري اتفاقًا
مي خواست. آقاي عطارديان هم از اين قواعد استقبال نكرد. چون او خودش رياست تداوم براي را قواعد

هم دنبال همين بود.

نظر سنجي از افراد
و ديگران بخواهم نظر خودشان  هاشمي، مرد، نقيئي، خانم مثل افرادي از اينكه رسيد: ذهنم به ايدهجالبي االن
و يا نظرات من را نقد كنند. حتي وقتي نوشتن اين جمله را شروع كنند بيان كارگاهها اشكالهاي مورد در را

ميكند؟ بيان بيرودربايسيتي را دلش حرف ايراني كدام شدم. پشيمان آن طرح از كردم

و ماجرا را رها كند به شود نااميد است ايراني هرچه از راه وسط در قصه قهرمان باشد قرار اگر حال، هر به
و قرار بود آمدند شور همه آن با كه معلمان بقيه ايران. معلمان سازمان آن نمونه يك دارم. فاكت كافي اندازه
و خواهرش چه شدند؟ خواهر آقاي حسين ابوالقاسمي آقاي رفتند؟ چرا و رفتند؟ كجا بياندازند راه كارگاه
زمان چه شد. آن يكي خانم معلم ديگر كه با چادر آمد چه شد؟ انگار بيشتر مايل بودند خانم ستوده را ببيند

تا من را؟ ! 
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۱۷ شهريور ۱۳۹۳ دوشنبه

حل معما
وقتي خودم معما را حل كردم اين فكر به ذهنم خطور كرد كه همين معما را با دو مهماني كه منتظرشان بودم 
مي توانند آن را حل كننديا نه. آزمون خوبي بود تا ببينم براي مسؤليت هايي  نيز آنان آيا ببينم و بگذارم ميان در
به ذهنم خطور كرد» يعني چي؟ چه «اين فكر  اما،  نه؟  يا هستند مناسب بگيرند عهده بر است ممكن كه
داد؟ اين روز ها بدجوري گرفتار تأمالت فلسفي در مورد رخ اتفاق اين چرا اصًال و داد؟ رخ ذهنم در اتفاقي

شده ام. خودم ذهني رويدادهاي

بسيار كوچك آب روي سراميك هاي سفيد كف بركه  بود كه متوجه  نيم ديروز صبح  و  ده ساعت حدود
مي رسيد، از پنجره به فضاي زمين كره به خورشيد از كه فوتونهايي - اصطالح به - آشپزخانه شدم: سيالِب

و وارد چشمان  كرده برخورد سراميكها روي خيس لكه به كه آنها از برخي ميكرد. سرريز آشپزخانه داخل
مي شد. آنها تفاوت متوجه من مغز خاطر همين به و مييافتند متفاوتي رمزهاي كد البد، ميشدند، من
و نه «خودم». «خودم« يا «من» ميشد آنها تفاوت متوجه من» «مغز بردم: كار به دقيقي نسبتًا اصطالح چه
و ميآيد، باال ذهنم در - كامپيوترچيها قول به - وقت هر كه است من ذهن داخل فولدرهاي از يكي فقط
ميگويم: «من» اين كار يا آن كار را انجام دادم يا ميكنند، حركتي آن داخل تصويري و صوتي پروندههاي
داد، تشخيص را آشپزخانه كف در جلوي سراميكهاي روي خيس لكه بار اولين براي آنكه مطمئنم ميدهم.
مي كند. زندگي تنها ساختمان اين در سالهاست كه سالهاي يك و شصت مرد يعني بود، «او» بلكه نبود، «من»

و روي كف آشپزخانه عادي نبود. راستش قلبم فرو ريخت. نخستين روز ساعت آن در خيس لكه يك وجود
كف  شور آشپزخانه طبقه آب كه آشپزخانه، سقف زير فوالدي لولهي ديگر بار كه بود اين زدم كه حدسي
مي دهد. اما بالفاصله دريافتم اين حدسم زياد اعتبار ندارد. آب ديگر بار ميكند منتقل فاضالب چاه به را باال
آب لوله فاضالب سقف آشپزخانه يك لكه كوچك زنگ زدگي روي يكي از سراميك هاي كردن چكه محل
لكه ي خيس دو وجب فاصله دارد. با اين همه، المپ آشپزخانه را روشن كردم تا با كف آشپزخانه است كه

در روشنايي افزايش يافته، محل پانسمان لوله چدني را معاينه كنم. 

چكه ي آب شروع شد. اما همسايه طبقه  و گرفت باال طبقه آشپزخانه فاضالب لوله كه بود پيش ماه سه حدود
و او هم مثل يك جراح اورتوپد بسيار دقيق، رنگ روي لوله فاضالب را فرستاد را ارمني كش لوله يك باال
و مثل يك پوسته ماليد چسب را آن داخل شكافت، وسط از را پوليكا لوله سانيمتري پانزده قطعه يك تراشيد،
و آن را با چند رشته سيم ظريف فلزي محكم بست، به طوري كه اگر تنگه جبل الطارق گذشت لوله روي
و يك طوفان نوح ديگر در منطقه كند فوران مديترانه دره داخل به آرام اقيانوس و شود شكافته ديگر بار
لوله كش ارمني يك قطره آب هم چكه نخواهد كرد. از اين جهت اين بيافتد از پانسمان خاورميانه به راه 
رشته سيم ها، تمام سطح  اطراف پوليكا، لوله رنگ خاكستري پوسته اطراف همه، اين با بود. راحت خيالم
زيرين زانويي لوله فاضالب را با دقت معاينه كردم. هيچ نشاني از خيسي نديدم. مطمئن شدم لكه ي خيس
روي سراميك هاي آشپزخانه هيچ ربطي به لوله فاضالب سقف ندارد. حتي آگر از لوله ي زير سقف، آب هم 
و نه اينجا. المپ آشپزخانه را خاموش كردم. اطمينان داشتم از  باشد خيس طرفتر آن وجب دو بايد كند چه
و آنجا را خيس شده آشپزخانه وارد كسي چه پس بودم. نشده آشپزخانه وارد اصًال روز ساعت آن تا ديشب

كرده است؟ حدس بعدي من هم جالب اما فاقد اعتبار بود.

و هر حيواني آزاد  است باز حياط به خانه دِر ايواِن هميشه رفيقم. تهران محله اين حيوانات تمام با من راستش
است كه در هر وقت روز از در ايوان يا از پنجره ها وارد ساختمان شود. اما كدام حيواني توانسته است چنين

لكه خيسي را روي كف آشپزخانه ايجاد كرده باشد؟ 

نظريه جنگ قدرت گربه ها
گربه هاي تهران را تدوين كنم، يك ظرف كوچ كنار ديوار  قبل از اينكه من نظريه جنگ قدرت در ميان جمعيت
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مي شد آن را پر  ساختمان وارد گربهاي وقت هر و ميگذاشتم خيس، لكه همين امتداد در درست آشپزخانه،
تحرير چسبيده ميز پشت مبل روي هم مدتي و ميكردند جان نوش را شير معموًال گربهها ميكردم. شير از
و من ميكشيدند خميازهاي ميشدند بلند خواب از كه بعد و ميرفتند فرو عميقي خوابي به كنفرانس ميز به
مي گذاشتند. اما آنچه سبب شد تا من موفق به تدوين نظريه جنگ قدرت در ميان جمعيت گربه هاي تنها را
و ديگر ميشد غيب ناگهان ميگرفتم، انس او با كه گربهاي مدتي، از بعد شدم متوجه كه بود اين شوم تهران
هيچ وقت او را در اين محله پيدا نمي كردم. يك روز يكي از همين گربه هايي كه اتفاقًا خيلي با هم رفيق شده
عجيبي هم داشت: هرگز دو دستش را به صورت همزمان  عادت گربه، اين شد. غريبي حادثه دچار بوديم،
مي زد، به طور مرتب، حرف من با كنان ميوميو و ميايستاد، من جلوي وقت هر نميگذاشت. زمين روي
و ميآورد باال را چپش دست و ميگذاشت زمين روي را آن بعد ميآورد، باال و ميكرد بلند را راستش دست
مي گذاشت. به همين خاطر زمين و برميداشت ميان، در يكي را، دستهايش مرتب، طور به ترتيب، همين به

من اسم آن گربه ام را گذاشتم: رقاص.

يك روز كه سر زده براي قدم زدن به حياط رفتم متوجه شدم رقاص، باالي ديوار رو به رو، زير چنگال يك 
و هياهو كنان به  برداشتم را ديوار كنار دستي چوب و پريدم جا از برق مثل است. شده گرفتار ناشناس، گربه
و رقاص هم تشخيص نداد كه به خاطر كرد فرار ظالم گربه كنم. حمله زورگو گربه به تا دويدم ديوار طرف
و آشغال هايي كه باالي ديوار آت ميان از الته گربه دنبال به هم او بودم. كرده قيام ظالم عليه او مظلوميت
و اين گربه جديد كه با نديدم را رقاص هرگز ديگر و شد خارج ديدرسم از و گذاشت فرار به پا گذاشتهام
مي كنم حدود فكر گرفت. را او جاي ميكرد ارعاب را خيابان طرف آن دنج كنج ديگر گربههاي بازي الت
و براي شد صحنه وارد ديگر غريبهي گربه يك رسيد. الته گربه همين به نوبت كه كشيد طول سالي يك
و شانه كشيد. هيچكدام از اين مشاهدات تجربي سبب نشد تا من قاعده ناظر بر جنگ قدرت شاخه الته گربه
گربه ها را كشف كنم تا اينكه روزي فردي كه در پارك عالف بود، به من كه داشتم روي دستگاه ورزشي
مي زدم، بدون هيچ مقدمه اي گفت: گربه هاي تهراني چقدر لوس هستند! خيلي تعجب  ركاب پارك داخل
و قوي هيكل بود پرسيدم: شما خودتان كجايي هستيد؟ انگار اين سؤال اندام درشت خيلي كه او از كردم.
و ديگر چيزي نپرسيدم. كردم خواهي عذر او از است! مربوط خودم به گفت: عصبانيت با برخورد. او به من
گربه هاي تهراني چه رفتارهايي را مشاهده كرده است كه در موردشان در اما كنجكاو شده بودم كه اين مرد،
مي پرسيدم. متأسفانه نشد. اما اين سؤال در ذهنم  خودش از را سؤال اين ميشد كاش ميكند؟ قضاوت اينطور
مي طلبيد. بعد از مدتي جواب آن را پيدا كردم: بعضي از مردمي كه در اطراف پارك جواب و بود شده كاشته
مي گيرند انس پارك گربههاي با مرور به و ميآيند دنج كنج اين به خستگي رفع براي گاه از هر هستند، ساكن
و ديگر براي يافتن غذا ميكنند غذايي امنيت احساس گربهها اين مدتي، از بعد ميآورند. غذا آنان براي و
است، با هم دعوا نمي كنند. بر عكس، گذاشته خيابان سر زباله براي شهرداري كه بزرگي آشغالداني داخل
و براي دقايق طوالني بارها و بارها من ميشوند. رفيق و ميگيرند انس هم با پارك داخل گربههاي مرور به
مي زنند، دنبال هم غلط چمنها روي هم با بودهام: پارك داخل سرخوش گربههاي اين تفريح و بازي شاهد
كامًال و ميدوند باال شدهاند خم كمي كه درختاني تنه از كنان دورخيز ميروند، ور خودشان دم با ميكنند،
مي شود كه براي گربه هاي پيدا ديگر التهي گربه يك كله و سر ناگهان اما ميگذرانند. خوش واقعًا كه پيداست

محل شاخه و شانه مي كشد تا آنان را از آنجا بيرون بياندازد.

خوب، طبيعي است كه هنوز نظريه اي براي توضيح جنگ قدرت گربه ها تدوين نشده بود. اما وقتي از خودم 
و چرا زورشان به گربه هاي قديمي، كه به هم انس گرفته اند  ميآيند، كجا از جديد التهاي گربه اين پرسيدم:

مي چربد، يك گام بزرگ به طرف تدوين نظريه برداشته شد.

گربه هاي داخل پارك مأنوس با مي شود تا مردم ساكن در آن محله سبب محلي كوچك پارك يك وجود اگر
و مهربان بشوند، در آن بردارند دست خشن رفتارهاي از مرور به گربهها كه ميشود سبب انس اين و شوند
نتيجه در و ندارد وجود آنها در پاركهايي چنين كه بيايند تهران در محالتي از بايد التها گربه صورت،
و بجنگند يكديگر با مدام ميشوند مجبور زبالهدانيهاي داخل در خود غذاي يافتن براي محله آن گربههاي
و سر از محالتي كه پارك محلي ميشوند محله آن ترك به مجبور ضعيفتر گربههاي جمعيت، افزايش با



۲۶۰

- به قول  هم آنان خشن، رفتارهاي مدتي از بعد تا ميدهند فراري محله از را رقاصها و ميآورند در دارند
و به اين ترتيب، قدرت در جوامع محلي گربه هاي تهران به طور مداوم دست شوند. لوس - دهاتي مرد آن
مي كنند كه پيدا مختلفي خصوصات تهران مختلف محالت گربههاي اينكه نتيجه نتيجه؟ ميشود. دست به
نتيجه اي است كه يك گروه پژوهشگر در مورد و اين دقيقًا عين همان  است. آنان زندگي محيط از متأثر
وب سايت بي.بي.سي هم منتشر در پيش هفته چند آن گزارش خالصه و بودند گرفته مورچهها خصوصيات
و مجبور شوند براي يافتن دانه باشد داشته قرار علف و گياه كم جاهاي در النههايشان كه مورچههايي شد:
هم نوعان خود كه النه هايشان در جاهاي پر گياه ساخته شده با مقايسه در كنند، طي را طوالني مسافتهاي

باشد، خطر پذير تر، چابك تر و خشن تر هستند.

و به وسط  آمد باال جزئي» دهنم مشغول پردازش اين مفاهيم بود كه از داخل فولدر «منِ كلي» يك پرونده «مِن
- بله، ولي از وقتي  ميكردي؟ فكر خيس لكه اين به داشتي پسر؟ كجاست، حواست زد: نهيب و پريد صحنه
و من هم بايد فتيله مخارج را شدهاند مأنوس گربهها با چقدر كه شدم محل اين اهالي رفتار در تغيير متوجه
گربه ها شير باز نكردم. بنا بر اين، مدت هاست كه هيچ گربه اي به سراغم نيامده براي مي كشيدم ديگر پائينتر
و براي خوردن جيره ي شيرش به آشپزخانه آمده باشد شده وارد سرزده رقاص شايد گفتم همه اين با است.
و لكه خيس روي سراميك هاي كف آشپزخانه دست پخت كرده دمرو را آب ظرف شير، جاي به و باشد
مي برد: توي درگاه آشپزخانه نشستم. پناه خرافات به نميفهمد را كاري دليل وقتي آدم باشد. بوده خانم رقاص
سرم را طوري خم كردم تا بتوانم زير قاب چرخدار زير يخچال را كه گوشه باالي آشپزخانه قرار دارد وارسي
كنم. هيچ ظرفي كه بعد از دمرو شدن به آنجا غلط خورده باشد نيافتم. سطل آشغال را كنار زدم. پشت در 
نه، اين نظريه نيز اعتباري نداشت. لعنت بر شيطان! مطمئن بودم از ديشب تا آن  كردم. وارسي را آشپزخانه
نگذاشته بودم. هيچكس جز من در اين ساختمان نبوده است. پس اين لكه خيس، آشپزخانه توي پا زمان
اين بركه كوچك آب زالل چطور روي سراميك هاي كف آشپزخانه جمع شده است؟ به خودم گفتم: عاقل
و  جوش آب كردن درست براي حتمًا باشي. شده فراموشي دچار كه است اين مانده باقي احتمال تنها باش.
و اين جاي آشپزخانه را خيس كرده اي، اما حاال يادت رفته شدهاي آشپزخانه وارد نسكافه ليوان يك خوردن
است. اما راه اثبات اين فرضيه خيلي ساده بود: اگر بعد از نيم ساعت لكه خيس خشك شود، معنايي جز اين
مي شوم. اما اگر خشك نشده بود؟ در آن صورت البد اين آب زالل از روزنه هاي  آلزايمر دچار دارم كه ندارد

مي جوشد و بيرون مي زند. غيرمعقول تر از اين، پاسخ ديگري وجود نداشت. ميكروسكوپي بين سراميكها

و به سالن برگشتم. عقربه هاي هر دو ساعت روي ديوار هاي  كردم رها خيس لكهي دست از را خودم ذهن
مي دادند. به خودم گفتم نيم ساعت خودم را با مرور نشان را دقيقه سه و سي و ده رقم سالن جنوبي و شمالي
مي كنم تا ببينم چه باليي سر لكه خيس خواهد آمد. تأخير آقاي عيسي خندان جدًا نگرانم مشغول جهان اخبار
كرده بود. از نخستين مرتبه اي كه او را ديدم مطمئن شدم كه او يكي از شرافتمند ترين انسان هايي است كه تا
سال هاي اخير با قانون پارلمان آشنا شده اند بر ضرورت ترويج آن  كنون شناخته ام. تقريبًا تمام كساني كه طي
و  تبريز به بار چهار اخير ماههاي در قواعد اين ترويج براي كه است بوده خندان آقاي فقط اما كردهاند. تأكيد
و با نفوذ آنجا معرفي كند. او مدام مؤثر افراد و دوستان به را پارلمان قانون تا است كرده سفر اهواز به بار دو
و اثرگذار است تا آنان را تشويق كند در كارگاه هاي آموزش دستورنامه توانمند شخصيتهاي يافتن دنبال
رابرت شركت كنند. به همت او بود كه چهارمين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت با حضور دوستان او شكل
و يكمين اجالس هفتگي آن برگزار شد. تا كنون سابقه نداشته است كه وي  بيست گذشته چهارشنبه و گرفت
و بدون اطالع قبلي به كارگاه گذشته هفته چهارشنبه وقتي خاطر همين به برسد. كارگاه به دير يكبار حتي
و نگران كننده تر اينكه درست در همان چهارشنبه گذشته، خانم اعاليي، آقاي سيدي شدم. نگران واقعًا نيامد
و آقاي نصيري دبير كميسيون اقتصادي دولت هم به كارگاه عيسي آقا كوچك بردار خندان اصغر آقاي و
و دانشجوي تيز هوش؛ آقاي سهيل حالج آقاي شد: تشكيل نفر دو حضور با فقط كارگاه نتيجه، در نيامدند.
نكردند؟ پاسخ اين پرسش از جهات شركت كارگاه در هم او دوستان همزمان و نيامد خندان آقاي چرا فاضلي.
گوناگون براي جنبش زيرخاكي كادرها اهميت داشت. به عالوه، غيبت غيرموجه آنان اعتماد به نفس من را به
خوشبختانه، بعد از  كردم. فراموش بودم گرفته نظر در آنروز براي كه را آنچه و كرد تضعيف مربي يك عنوان
آنكه جلسه را به رغم آنكه فقط سه نفر در كارگاه بوديم، دعوت به دستور كردم آقاي حالج كه فارغ التحصيل
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مي برد  كار به را خود تالش تمام و است مجلس پژوهشهاي مركز پژوهشگر و تبريز دانشگاه فني دانشكده
و كاركنان مركز با قانون پارلمان آشنا شوند، پيشنهاد داد حاال كه جلسه به نصاب نرسييده مجلس نمايندگان تا
و همين كار را هم كرديم. اما در تمام اين مدت حواس كنيم مرور را پارلماني پيشنهادهاي بر ناظر قواعد است
و يك جا، به صورت غير منتظره، از آقاي حالج پرسيدم: فكر ميكردم فكر سؤال همين به و بود پرت من
مي كنيد چرا دوستان نيامده اند؟ آقاي حالج جواب داد: آقاي نصيري كه به من گفته تهران نيست. از بقيه هم
باشند؟ آقاي حالج كه به نحو حيرت انگيزي دوستش دارم شده دلخور من دست از نكند پرسيدم: ندارم. خبر
مرجعيت! مورد در من گذشتهي هفته بحث خاطر به گفتم: باشند؟ شده ناراحت چرا پرسيد: من از تعجب با

با ناباوري جواب داد: اگر به اين خاطر ناراحت شده باشند كه ديگر هيچ.

و جالبي به نظرم رسيد كه براي آقاي  مهم نكات و بازيافتم را نفسم به اعتماد رفت جلو بحث كه مرور به
مي رسيد، اين نظرم به بار نخستين براي ميكنم فكر كه نكات، آن از يكي كردم. مطرح فاضلي آقاي و حالج
ايدئولوژي  هاي ديگر و فكري مكاتب در تغيير كارهاي و ساز با را پارلمان قانون در تغيير كار و ساز كه بود
ميكند؟ آقاي حالج تغيير اسالم از برداشتها و روايتها چرا شما نظر به پرسيدم: خاطر همين به كنم. مقايسه
و علوم جديد عقاد با مختلفي افراد دادم: توضيح ادامه در من كردند. نگاه من به تعجب با فاضلي آقاي و
و بازتفسير كنند كه با آن عقايدي كه فكر تفسير نحوي به را اسالم از برداشت ميكنند سعي و ميشوند آشنا
مي كنند صحيح است، مغاير نباشد. مكث كردم تا ببينم نظر دو نفر عضو كارگاه در مورد اين تحليل چيست.
و احاديث در قرآن مفسران از تعدادي به شواهد، ارايه براي همه اين با بودند. موافق آن با دو هر ميكنم فكر
سال هاي اخير اشاره كردم: آقاي يداهللا سحابي كه سعي كرد قرآن را با توجه به تئوري داروين بازخواني كند،
آقاي مهندس بازرگان كه سعي كرد قواعد شرعي را با توجه قوانين علوم توجيه كند، مجاهدين خلق كه سعي 
مي كند. اين  درك هرمونوتيك با را اسالم كه شبستري مجتهد و كنند، تفسير باز استالينيسم با را اسالم كردند
تغيير مداوم در گفتمان ديني در ايراِن سال هاي اخير رخ داده است كه اكثريت آن شيعه دوازده امامي هستند
و تحول مداوم در اين عرصه مواجه هستيم. مكث كردم. به نظرم  تغيير با ما اسالم جهان سطح در وگرنه
و آقاي فاضلي درستي اين برداشت را قبول داشتند. بعد، با لحني كه سعي كردم حساسيت حالج آقاي رسيد
گفتم: من نمي دانم اين خوب است يا خوب نيست كه هركس آزاد باشد كالم خدا را هر طور نباشد برانگيز
و باز هم آن را كالم خدا بداند. اما به نظرم هركسي حق ندارد قانون پارلمان را كند درك ميفهمد خودش
هر طور دلش خواست تغيير دهد. بعد، بند دوم از اصل اول از اصول زيربنايي قانون پارلمان را عينًا از روي
و ترجمه فارسي آن را هم شرح دادم كه خالصه اش اين است كه بخش  خواندم انگليسي زبان به اصلي كتاب
و تمام غائبان افراد، اقليت، اكثريت، حقوق تا است آمده وجود به خاطر اين به پارلمان قانون قواعد عمدهي
و نياز به همين حفاظت است كه «ميزان تحول در اين قانون را كند. حفظ متوازن شكل به و هم با را اينها
و هستند هوشي با بسيار افراد دو هر كنم. ارزيابي را كارگاه عضو دو واكنش تا كردم مكث ميكند». تحميل
مي بينيد كه هركس دلش خواست دادم: ادامه ميشدند. مواجه قاعدهاي چنين با كه بود بار نخستين براي دو هر
يك و در نتيجه فقط است فلسفي تعقل مستلزم قواعد اين تغيير دهد. تغيير را پارلمان قانون قواعد نميتواند
مجموعه افراد پروفشنال كه در اين زمينه به درجه اجتهاد رسيده باشند بايد با استدالل هاي عقلي قابل قبول
و  غائبان و افراد، اقليت، اكثريت، حق ميان توازن از حفاظت جهت در فقط هم آن دهند، تغيير را قواعد اين

تمام اين ها باهم!

و به  بودند نشسته هم روي به رو و كنفرانس ميز جلوي درست كه فاضلي آقاي و حالج آقاي نميدانم
نه؟ چهارشنبه دو هفته يا بود خندان آقاي من اصلي مخاطب كه شدند متوجه ميدادند گوش من حرفهاي
و نظريه من در مورد ضرورت مرجعيت در پروفشن پارلماني را برخاست جلسه در خندان آقاي وقتي قبل،
و نتيجه گرفت كه در اين كرد مقايسه ديني رهبران مرجعيت با را من نظر مورد مرجعيت و كشيد چالش به
و با لحن تند شدم عصباني من هستيم، مواجه اقتداگرايي از جديدي نوع با بلكه موكراسي، با نه ما صورت
مي كردم آقاي خندان از من رنجيده خاطر شده بود فكر خاطر همين به و دادم جواب او به قبولي غيرقابل و
و خانم اعالئي هم كه به سيدي آقاي او، كوچكتر بردار خندان اصغر آقاي بود. نيامده چهارشنبه جلسه در و
مي گيرند، فرا را دموكراسي بازي قواعد ميكردند فكر و بودند كرده شركت كارگاه در خندان آقاي توصيهي
و به كارگاه نيامده اند. نگراني من در طول كارگاه چهارشنبه گذشته ادامه كردهاند قهر من تند رفتار ديدن با
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و من بالفاصله  يافت خاتمه نيم و هفت ساعت هشت، ساعت جاي به جلسه حالج، آقاي پيشنهاد به داشت.
و آقاي فاضلي به تلفن همراه آقاي خندان زنگ زدم تا از او بپرسم واقعًا چرا در حالج آقاي رفتن از بعد

كارگاه شركت نكرده است. اما تلفن همراه جواب نداد. دوباره زنگ زدم باز هم جواب نداد.

و مهرباني مثل آقاي خندان، آن هم جلو  شريف بسيار مرد با ويژه به من، خشن و تند رفتار خاطرات هجوم
چشم ساير اعضاي كارگاه كه از دوستان آقاي خندان بودند، خيلي ناراحتم كرده بود. از اينكه آقاي خندان به
رغم قولي كه داده بود، تا آن ساعت ديروز، يكشنبه، هنوز نيامده بود، مأيوس شده بودم. نيامدن آقاي خندان 
وب سايت هاي مختلف  در كه اخباري از كدام هيچ ناراحتي فرط از شايد بود. من اميدهاي به كاري ضربه يك
ايران را خطرناك تر از داعش مي كردم در ذهنم فرو نمي رفتند. اما يك جمله از هنري كيسينجر، كه  مرور
يا نشدِن لكه خيس روي سراميك هاي سفيد كف آشپزخانه تا خشك شدن  داد.  تكانم  بود،  ارزيابي كرده 
و نشنال پابليك راديو رفتم تا اصل گفتگو با  تايمز ساندي سايت وب به خاطر همين به داشتم. وقت هنوز
و گوش كنم. كيسينجر روز شنبه گذشته، ۶ سپتامبر، در مصاحبه با بخوانم اصلي زبان به را كيسينجر هنري
و گفته بود كه آمريكا بايد با قدرت تمام اين گروه را كرده انتقاد داعش با اوباما برخورد از سيمون اسكات
ظاهرًا برخورد سياه پوش داعشي كه جميز فولِي خبرنگار را در لباس نارنجي رنگ، شبيه لباس ميكرد. تنبيه
زندانيان گوانتانامو، در يكي از بيابان هاي خاورميانه دو زانو نشانده بود تا جلو چشم اهالي دهكده جهاني
و فرمانده ي بزرگترين قدرت تمام تاريخ بشر را با چاقو تهديد كند، اما اوباما در واكنش بگويد:  ببرد، سر
و يك ساله جهان نود پيرمرد كه بوده تحقيرآميز آنقدر است، نكره نتظيم را گروه اين به حمله راهبرد هنوز
ديپلماسي را هم تكان داده بود تا اين طور واكنش نشان دهد. اما چرا يك مرتبه پاي ايران را وسط كشيده
و از  بغداد تا تهران از نشين شيعه منطقه يك بود گفته دادم. گوش سؤال اين به كيسينجر پاسخ به بودند؟
آنجا تا بيروت اين امكان را در اختيار ايرانيان گذشته است تا امپراطوري باستاني پرشيا را اين بار با برچسب
تحليل كيسينجر ترديد داشتم. اما به او حق دادم: او هم از  به نسبت كه بود بار اولين براي كنند. احياء شيعه
مولكولي  اي كه در كف جامعه سيل آسا در جريان است خبر ندارد. به هر حال، جنبه ي خطرناك تحوالت
مي كرد برخورد با داعش مديريت پذير ادعا داعش با ايران مقايسه از بعد كه بود نكته اين در نظر اظهار اين
مديريت پذير نخواهد بود. در حاليكه تصاوير به رگبار بستن گروهي از جوانان ايران با برخورد اما است،
و داعشي هاي كلت بودند نشسته طوالني صف يك در زمين روي رانو دو بسته پشت به دست با كه عراقي
و پشت سر هم، گلوله شلكيك كردند فاصله با و نوبت به آنان تك تك جمجمه در سر پشت از دست، به
در آمده بود از پشت نمايش به شفاف كامًال صورت به ذهنم در بستند مسلسل رگبار به را آنان پيكر بعد و
و براي معاينه لكه خيس به طرف آشپزخانه رفتم. كردم خشك را اشكم از خيس چشمان شدم. بلند كامپيوتر
ياللعجب! نه فقط يك سر سوزن از آب زالل روي سراميك ها كم نشده بود، بلكه از منفذ هاي ميكروسكوپي
و از نيم ساعت قبل هم ميزان آب بيشتر شده بود. انگار با معجره اي مواجه  بود جوشيده آب سراميكها بين
و نوازش درز معاينه به كردم شروع چپم دست سبابهي انگشت با و شدم ولو آشپزخانه كف روي باشم، شده
و يك مرتبه متوجه بود من با حق كند. درز بيرون به آبي اينجا از نيست ممكن نه. سراميكها. بين رنگ سياه
و به محض پريدم جا از بود. گرفته قرار آشپزخانه ظرفشويي سينك جهت در كه شدم دستم پشت خنكِي

و واقعًا به طور ناخودآگاه فرياد  شد حل معما ديدم را ظرفشويي سينك داخل رنگ سفيد پالستيكي سبد آنكه
و فوري تصميم گرفتم اين معماي ناخودگاه صورت به هم باز كه بود همانجا و خري! چقدر تو پسر، زدم:
مسخره را با دو مهماني كه منتظرشان بودم در ميان بگذارم. اما واقعًا قصدم اين نبود كه كم هوشي آنان را
و به ريش من خواهند  شد خواهند قضيه اين متوجه فوري خيلي ميزدم حدس برعكس، بكشم، رخشان به
خنديد كه به خاطر كهولت سن، خرفت هم شده ام. هيچ وقت تصور هم نمي كردم طرح اين شوخي اسباب
مي شود تا مهمانانم فكر نكنند  سبب بيضرر شوخي اين ميكردم فكر شد. خواهد من براي نگراني همه اين
و هروقت هم بيايد گفتگوهايمان به ميآيد سراغم به ندرت به كه دخترم خصوص به هستم. عبوسي آدم من
و ميكوبد هم به را ساختمان در و ميكند قيام من نظرات عليه هم آخر دست و ميشود كشيده جدي مسائل

تا چند ماه پشت سرش را هم نگاه نمي كند.

مدت ها زنگ زد. گفت دلش برايم تنگ شده است. دل من هم براي او خيلي  ديشب بود كه دخترم بعد از
گفت: براي اينكه با هم  بابا؟ خونه، بيام چي براي پرسيدم: خونه؟ بيا پاشو بابا، گفت: من به بود. شده تنگ
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باشيم. گفتم: خوب، براي اينكه با هم باشيم، تو بلند شو بيا قشالق. يك قابلمه آش هم به من هديه داده اند. 
ناهار با هم بخوريم. ادامه دادم: به مامانت هم بگو بيايد تا ناهار با هم باشيم. خيلي خوشحال شد. گفت: 
مي گويم. اما ساعت يازده بود كه هنوز غزل نيامده بود  بهش ميكند. كار تير هفت ميدان نزديكيهاي مامان
و حتي براي بودم مانده نفر دو اين منتظر ظهر نزديكيهاي تا صبح از نبود. خبري هم خندان آقاي از و
و زنگ بزنند، از داخل حياط صداي زنگ را بيايند اگر بودم نگران چون بودم. نرفته هم حياط به زدن قدم
و ميزند زنگ شب اوست. سن اقتضاي بيوفا وعدههاي نبودم. دخترم نگران خيلي راستش شنيد. نخواهم
مي كرد. نگرانم خيلي خندان آقاي نيامدن اما بيايد. نداشت حوصله يا بيايد رفت يادش كه ميدهد توضيح
مي كنم بعد از نخستين تنشي كه بين ما بروز كرد، فكر است. افتاده خارش به بدنش كه وقتي از خصوص به
مي خاراند. اگر آقاي خندان مثل من را بدنش از جايي گاهي از هر كه شدم متوجه ديدم دوباره را او وقتي
و ريز جثه بود، شايد خاراندن بدنش خيلي به چشم نمي آمد. اما آقاي خندان تا به حال بلند قدترين قدكوتاه
مي كند تا پشتش حلقه گردنش دور را بلندش دست وقتي نتيجه در است. دموكراسي بازي قواعد دوستدار
مي شود كه با من از سابقه هاي شديد موقعي خصوص به نگراني اين ميكند. نگران را مخاطب بخاراند، را

افسردگي هايش هم صحبت كرده است.

و پيشنهاد داد كه به او زنگ  پريد صحنه به «من»ها از يكي رسيدند، اينجاها به من ذهني فرايندهاي وقتي
و احوالش را بپرسيم. پيشنهاد خوبي بود كه با اجماع به تصويب رسيد. دستگاه تلفن را از روي ميز به بزنيم
و صداي زنگ بلند شد. يك لحظه فكر كردم صداي زنگ گرفتم را او همراه شماره و كشيدم خودم طرف
ظاهرًا به اين خاطر كه از آمدن آقاي خندان نااميد بود. ساختمان برقي دربازكن زنگ صداي ولي است. تلفن
و در را باز كزدم. اما آقاي گذاشتم را گوشي فوري ميزند. در كه است عزل دخترم كردم فكر بودم شده
مي رسيد. دستش را گرفتم نظر به قبراق و خوشحال بسيار هم او شدم. خوشحال واقعًا ديدنش از بود. خندان
دكمه  ها را فشار دادم تا شماره تلفن همراه آقاي خندان برگرداندم. را تلفن آمديم. ميز همين جلوي هم با و
كه در حافظه تلفن بود در تابلو ديجيتالي باالي دستگاه تلفن به نمايش درآيد. رقم هاي سياه رنگ انگليسي،
و به سمت چپ جلو  ميكردند پر را خاكتسري خالي خانههاي يكي يكي چپ، سمت به راست سمت از
و گفتم: داشتم شماره شما دادم نشان او به را خندان آقاي همراه تلفن شماره و گرفتم باال را تلفن ميرفتند.
مي گرفتم كه زنگ زديد. بعد گفتم: قبول داريد كه دل به دل راه دارد؟ خنديد. هروقت ايستاده گفتگو كنيم، را
مي كنيم تفاوت ها آنقدر محسوس نيست. به طرف گفتگو نشسته وقتي باال. به من و كند نگاه پائين به بايد او
و آقاي خندان به محض اينكه مستقر شد راجع به آقايي صحبت كرد كه بعد از مدت ها رفتيم كنفرانس ميز
و ترويج قانون پارلمان را براي او توضيح آموزش ضرورت و اهميت تا كند مالقات را او بود شده موفق
و ارشاد اسالمي در زمان رياست فرهنگ وزارت فرهنگي مؤسسات اداره مديركلهاي از يكي فرد اين دهد.
جمهوري آقاي خاتمي بوده است. آقاي خندان در مورد سوابق آشنايي خودش با او توضيح داد. مردي بسيار
و معتقد كه در پي تجربه هاي ساليان اخير نسبت به درستي بسياري از بنيان هاي فكري خود  جدي و شريف
و به دنبال يافتن راه حل هايي براي مبرم ترين مشكالت كشور به هر گلي سر است شده جدي ترديد دچار
خندان هم در نخستين نشست كه حدود يك ساعت طول كشيده بود كليات قانون پارلمان آقاي ميكشد.
و حاال قرار است هفته ديگر نيز است شده مواجه وي جدي استقبال با اتفاقًا كه بود داده توضيح او براي را

نشستي با او داشته باشد.

مي شد كه درك آقاي خندان از اليه هاي  راحتتر خيالم ميدادم گوش خندان آقاي گزارش به بيشتر هرچه
و با بزند حلقه گردنش دور را بلندش دست ناگهان اينكه اما است. اصولي و عميق پارلمان قانون پيچيدهتر
دست ديگرش به آرنج دست اول فشار وارد كند تا نوك انگشتانش بتواند جايي درست در وسط كمرش را
و ارشاد  فرهنگ وزارت سابق مديركل مقابل در خارش اين اگر خصوص به نيست، خوشايند خيلي بخاراند،
و با سردشدن هوا هواست شدن گرم خاطر به خارش اين كه است معتقد خندان آقاي البته، باشد. اسالمي
مي دهد كه منشأ اين خارش ها به نشان من تجربههاي اما باشد. او با حق شايد رفت. خواهد بين از خارشها
خارش هاي بدني خود من هم با گرم شدن ناگهاني فضا ارتباط مي تواند عصبي باشد. البته زياد بسيار احتمال
دارد. اما منشأ آن دروني است. به عالوه، نگراني من از اين بابت كه تنش هاي بين ما سبب تشديد افسردگي
احتمالي آقاي خندان شود به قوت خود باقي است. به همين خاطر از او پرسيدم: چهارشنبه تشريف نياورديد؟ 
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و خانم اعاليي هم  سيدي آقاي گفتم: نداشتم. خبر گفت: نيامد. هم برادرتان گفتم: نبود. خوش حالم گفت:
نيامدند. توضيح داد: آقاي سيدي وسط راِه آمدن به كارگاه بوده كه برايش كار پيش آمده است. تلفني به من
خبر داد. خانم اعاليي هم خبر داد كه نمي تواند در كارگاه شركت كند. پرسيدم: آيا ناراحتي شما به تنش بين ما 
ربطي نداشت؟ دچار لكنت شد. با هم قرار گذاشته ايم تمرين كنيم كه هرگز دروغ نگوييم. من حدس زدم كه 
و بايد كوشش كنيم كه بحث هاي نظري ما ديگر به تنش منجر نشود. براي آنكه او را  است بوده درست حدسم
بدهم. نشانت جالب معماي يك هم و كنيم پذيرايي خودمان از هم تا آشپزخانه برويم بيا گفتم: كنم خوشحال

و گام هاي بلند در مسير رفتن به آشپزخانه از من جلو افتاد تا زودتر در قهوه جوش آب بلند قد با خندان آقاي
و روي اجاق گاز بگذارد. اما من اصرار داشتم قبل از آنكه دست به شير آب بزند يا لكه خيس را لگد بريزد
و كردم متوقف را او رسيديم آشپزخانه درگاه به وقتي خاطر همين به بگذارم. ميان در او با را معما كند مال
مي شد لكه خيس را كه آشپزخانه وارد پنجره از و ميرسيد زمين به خورشيد از كه فوتونهايي سيالب در
و از او پرسيدم: منشأ اين آب كجاست؟ دادم خندان آقاي نشان بود شده تبديل زالل كوچك بركه يك به حاال
آقاي خندان تعجب كرد. اما خيلي جدي برايش توضيح دادم از صبح تا حاال گرفتار پيدا كردن منشأ اين آب
بودم. آقاي خندان همانطور كه به من گوش داده بود، به سقف نگاه كرد. من كليد المپ آشپزخانه را زدم تا در 
و به او اطمينان دادم كه آب از لوله چكه نمي كند.  كند معاينه را فاضالب چدني لوله پانسمان المپ ورشنايي
مي چكيد. حدود دو وجب بين محل چكه آب از لوله زنگزدگي لكه آن روي بايد ميكرد چكه آنجا از اگر
چدني با لكه خيس فاصله وجود داشت. با شوخ طبعي سعي كردم ذهنش را منحرف كنم. گفتم: حق داريد
حرف من را باور نكنيد كه من اين آب را اينجا نريخته ام. اما ابطال يا اثبات اين گزاره فقط به نيم ساعت وقت 

مي زنيم و بعد دوباره سروقت معما برمي گرديم.  گپ نياز دارد. پس يك فنجان نسكافه و كمي

و فكر كرد تا نيم ساعت بعد كه به آشپزخانه  نگرفت جدي را زالل بركه قضيهي خندان آقاي ميزنم حدس
بي مزه مطرح كرده ام. به همين شوخي يك فقط من و بود نخواهد خبري زالل آب كوچك بركه از برميگرديم،
مي كردم آقاي خندان در مورد مديركل درست جوش آب فالسك داخل آب با داشتم من حاليكه در خاطر
مي داد. از توضيح تأسف با او فكري سرگرداني و حيرت حيراني، و اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت سابق
و به تفكيك است آمده تنگ به وضعيت اين از هم او اما است. محجبه بانوي يك همسرشان ميگفت: جمله
سازمان  هاي در رشوهخواري با ميگويند راست اگر ميگفت و داشت اعتراض تهران شهرداري در جنسيتي

شهرداري مبارزه كنند.

و درمان درد هاي مزمن هم نظر هستيم، اسباب  تشخيص در خودمان زعم به - من و خندان آقاي - ما اينكه
مي كردم در فكر زيرا كنم. صحبت پارلماني مرجعيت مسأله مورد در تا بودم مايل من اما است. خوشحالي
مي توانست اين جنبش زير سازي شبكه اتهام عالوه، به است. باقي خودش قوت به ما نظر اختالف زمينه اين
خاكي را تهديد كند. به همين خاطر، من طي تأمالت يكي دو روز اخير به اين نتيجه رسيده بودم كه راهبرد
و مايل بودم در مورد اين مسائل با آقاي خندان گفتگو كنيم، البته به شرطي  بدهيم. تغيير بايد را سازي شبكه

كه صداي من باال نرويد و گفتگوي ما به تنش كشيده نشود.

وقتي به ميز كنفرانس برگشتيم تا در فنجان هاي آب جوش نسكافه بريزيم، چشم آقاي خندان به تخته سفيد 
و روي آن يك تكه كاغذ آچهار  داشت قرار كنفرانس ميز باالي و ساختمان شمالي پنجره كنار كه افتاد كارگاه
چسبانده بودم. پرسيد: عكس كيست؟ گفتم: عكس آقاي دكتر كاتوزيان حقوقدان معروف كه پنجشنبه تشييع
«شرع»  كلمه مقابل طرف و «قانون» كلمه سفيد تخته طرف يك خواند. را سفيد تخته روي كلمات بعد، شد.
نوشته شده بود. سمت راست كلمه قانون چهار كلمه به ترتيب زير هم نوشته شده بود: عقل، فلسفه، حق
و در سمت چپ كلمه «شرع» هم به ترتيب، چهار كلمه متناظر زير هم بود: ايمان، كالم،  حقوق، و الناس،
مي شد. آقاي خندان كنجكاو شد كه موضوع چيست: جواب دادم اين بحث را در كارگاه ديده فقه و اهللا، حق
و تفاوت اين دو گفتمان را توضيح دادم رفتم سفيد تخته جلو بعد كردم. مطرح گذشته پنجشنبه روز در وكيالن
و راهكار حقوقي گذر از گفتمان شرعي به گفتمان حقوقي را هم تشريح كردم. خالصه سخن اين كه جامعه
ما در حال گذار از جامعه ديني به جامعه عقلي است. براي تحقق اين گذار به صورت مسالمت آميز بايد به
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- اگر نمي خواهند  مؤمنان، چرا اينكه حقوقي داليل بعد شود. «شرع» گفتمان جايگزين «قانون» گفتمان مرور
- مجبور اند با سياسي شدن قواعد كنند استفاده سوء آنان دين از قدرتمندان و باشند ديني ديكتاتوري گرفتار

ديني كه مبتني بر ايمان قلبي است مخالفت كنند.

راستش، آقاي خندان هميشه از اين گفتگو ها كه در قلمرو اليه هاي عميق تر مربوط به قواعد قانون پارلمان 
و اصرار دارد كه در كارگاه ها بايد به جاي تأكيد بر آموزش  ميكند استقبال شديد عالقه با ميدهيم انجام
صرف قواعد دستورنامه رابرت، اين مباحث هم مطرح شود. من هم با طرح اين مباحث در كارگاه ها مخالف
نيستم اما در چند روز اخير به نتايج ديگري رسيده بودم كه دوست داشتم براي آقاي خندان توضيح بدهم. 
خاطر، دوباره دست آقاي خندان  همين به كردهايم. كلكل هم با ساعت نيم از بيش كه رسيد نظرم به اما
و با اشاره به ايستادم ديواري ساعت جلوي و آشپزخانه به نرسيده برويم. آشپزخانه به هم با تا گرفتم را
مي  كند يا نه؟ آقاي خندان كفايت خيس لكه آن شدن خشك براي ساعت ربع سه حدود آيا پرسيدم: ساعت
مي فرماييد، آقا. گفتم: بسيار خوب. پس شوخي ميفهميدم: را آن معناي كه داد حركتي صورتش عضالت به
و با دست به لكه خيس كف آشپزخانه اشاره كردم: بركه ي كوچك آب زالل رفتم جلو قدم چند كنيد. مشاهده
آب تر شده بود. اينجا بود كه آقاي خندان معما را جدي گرفت. پر هم كمي واقعًا كه بود نشده خشك فقط نه
كند، به معاينه بركه پرداخت: با انگشت معاينه را بيماري كه پزشكي مثل و زد چمباتمه آشپزخانه درگاه توي
و با قاطعيت حكم داد: اين آب كرد لمس را سراميك چهار گوشهي چهار تقاطع نقطه راستش دست اشارهي
مي كند. بعد، براي اثبات درستي نظرش به نمزدگي گسترده قسمت پائين ديوار هاي سالن نشت زير همين از
و سطح بيروني ديوارهاي آشپزخانه، كه كاشي نشده اند، اشاره كرد كه هر چند حدود هفت ماه پيش نقاشي
آن ها دوباره طبله كند. آنچه كه بيشتر نگرانم كرد اين رنگهاي و گچها تا شده باعث نم و رطوبت اما شدهاند
بود كه خيلي جدي به من هشدار داد: اين ساختمان وضعيت خطرناكي دارد. حتمًا براي تعمير نشت آب اقدام
كامًال  ميكند؟ نشت سراميكها اين زير از آب كه هستيد مطمئن شما خندان، آقاي پرسيدم: تعجب با كنيد.

چرا؟ شدم. پشيمان خندان آقاي براي معما اين طرح از سگ مثل لحظه همان و بود. مطمئن

- بدون اينكه كوچكترين ميكنم فكر - من ميگذشت ما آشنايي از كه ماهي ٌنه حدود طول در ميكنم فكر
و تحليلم اين بود كه بودم زده خندان آقاي به بزرگ نسبتًا روحي ضربه سه كم دست باشم داشته سوئي نيت
علت خارش هاي اذيت كننده تن آقاي خندان نيز، به احتمال زياد ناشي از وارد كردن همين ضربه هاي روحي
و  عادالنه شرايط در آنكه بدون خندان، آقاي كه شدم سبب معما اين طرح با هم حاال است. من ناخواسته
و بعد از آنكه من پاسخ بسيار ساده اين معما را به او بدهم، با پي باشد، گرفته قرار معما يك حل براي برابري
و به اين خاطر رفتار كند تجربه را ديگري روحي ضربهي ساده، معماي يك حل در خود ذهني ناتواني به بردن
كامًال فهميدم به محض كه بود اين حيرتانگيز ميكردم. ارزيابي غيراخالقي بسيار معما اين طرح در را خودم
اينكه مفاهيم «سه ضربه روحي بسيار بزرگ» در ذهنم مفهوم شد، سه رويداد مهم كه هر كدام با فاصله يكي
و زيپ شده در چشم به هم زدني  فشرده فايل يك مثل بود، داده رخ ماه نه طي ما دوستانه روابط در ماه دو
و تمام آن حوادث، انگار به صورت همزمان درك شدند. جالل خالق از اين مغز لعنتي! شد پردازش ذهنم در

مي كنم نخستين ضربه روحي را بايد آنجا به قلب اين مرد شريف زده باشم كه بر اساس تحليل هاي غلط فكر
به اين نتيجه رسيدم كه گويا به صورت مادرزادي استعدادش براي اينكه در فن ترجمه از زبان انگليسي به

درجه اجتهاد برسد ناقص است. اين ماجرا احتياج به شرح دارد. 

و جستجو گر دارد. حتي خانم  پويا بسيار ذهني كه دريافتم شدم آشنا خندان آقاي با كه روزهايي نخستين از
در را  عمرش  همه  گفت:  جمله  يك  فقط  او  توصيف  در  خندان  عيسي  آقاي  برادر  همسر  ستوده  نسرين 
مي كند: پنجشنبه ها در كالس هاي استاد مجتهد  جديد چيزهاي آموختن صرف مختلف كارگاههاي و كالسها
و از اين قبيل. وقتي شوق عظيم او را به دانستن دريافتم از پرسش، مؤسسه كارگاههاي در دوشنبهها شبستري،
و كل محتويات اين فارسي زبان كل كه دادم توضيح برايش بعد نميكني؟ كار انگليسي زبان چرا پرسيدم: او
زبان، در مقياس جهاني يك بركه بيش نيست. بعد اين شعر فروغ فرخزاد را با لحن دراماتيكي برايش دكلمه
مي ريزد، مرواريدي صيد نخواهد كرد. همين چند جمله  مردابي به كه حقيري جوي در صيادي هيچ كردم:
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و پيشرفتش  شد انگليسي زبان آموختن مشغول وجود تمام با كند: ايجاد او رويكرد در انقالبي تا بود كافي
مي گذارم ترجمه اختيارش در كه را متنهايي كردم توصيه او به كه بود عالي چنان انگليسي زبان آموزش در
آن ها هستم منتشر كنم. وقتي ترجمه نخستين متن سردبير كه وبسايتهايي در خودش نام به را آنها تا كند
مي كنم كه در امر ترجمه «مجتهد» خواهد شد. فكر گفتم او به اطمينان با كه آمدم شوق به چنان خواندم را او
مي شد بازتاب آن را در چشمان درخشانش كه كرد ايجاد ذهنش در هوايي و حال چنان من قضاوت اين
و پرسيد: منظورتان از «متجهد شدن» در ترجمه چيست؟ در اينجا بود كه براي بود شده خوشحال واقعًا ديد.

نخستين بار مفهوم اجتهاد را در عرصه هايي غير از فقه برايش تشريح كردم.

در طول نزديك به ربع قرني كه در كار مطبوعات بودم افراد زيادي را براي ترجمه دعوت به كار كردم. تصورم 
اين بود كه اگر كسي به اندازه كافي به اين كار عالقه داشته باشد حتمًا در اين كار موفق خواهد شد. اما سر 
و كله زدن با بيش از بيست نفر عالقمند به كار ترجمه به من ثابت كرد كه انگار صرف داشتن عالقه كفايت 
و در اين مدت فقط يك نفر را است. الزم كار اين در موفقيت براي هم مادرزادي استعداد نوعي و نميكند
مي شود تشخيص داد كه چگونه دريابد تا شد كنجكاوتر خندان آقاي داشت. را مادرزادي اسعداد اين كه ديدم
آيا كسي اين استعداد مادرزادي را دارد يا نه؟ برايش توضيح دادم: همانطور كه يك خياط به خاطر كار بسيار
و كدام يك مخمل  كرباس يك كدام دهد تشخيص ميتواند آنها كردن لمس با فقط پارچهها انواع با زياد
مي تواند دريابد كه آيا مترجم يك ترجمه از پارگراف يك فقط خواندن با هم حرفهاي سردبير يك هستند،

يك مترجم حرفه اي شده است يا خواهد شد و يا نخواهد شد.

و من دريافتم كه  ماند خيره من چشمان در تعجب با بوديم ايستاده تحرير ميز پشت هم كنار كه همانطور
توضيحم قانعش نكرده است. از او فاصله گرفتم تا مجبور نباشم سرم را خيلي باال بگيرم. به آن طرف ميز
مي تواند تشخيص بدهد كه قضاوتش در مورد  كه است كسي مجتهد من نظر به دادم: ادامه و رفتم كنفرانس
مثًال، پزشكي كه به درجه اجتهاد رسيده باشد اين مهارت را كسب نه؟ يا است صحيح حرفهاي مسأله يك
و تا وقتي به است درست است، گذاشته مريض بيماري روي كه تشخيصي بگويد اطمينان با كه است كرده
مي كند اعالم نرسد درست تشخيص به هرگاه و ميدهد ادامه خود پژوهش به باشد نرسيده درست تشخيص
مي دهد. ظاهرًا يك فقيه هم وقتي در مورد مسائل مستحدثه فقهي ارجاع متخصص پزشك يك به را بيمار و
و وقتي تشخيص داد كه مهارت نه؟ يا است درست حكمش كه دهد تشخيص ميتواند ميكند صادر حكم
مي كند. خالصه اينكه مجتهد يعني كسي كه اين مهارت مراجعه باالتر مرجع به ندارد را فقهي حكم يك اجتهاد
را كسب كرده است كه درستي قضاوت خود را تشخيص  دهد. آقاي خندان پرسيد: در مورد ترجمه اين اجتهاد
مي كند؟ توضيح دادم: يك مترجم مجتهد هم مهارت الزم را كسب كرده است كه تشخيص دهد  عمل چگونه
و از ميدهد. ادامه خود پژوهش به باشد نرسيده درست ترجمه به وقتي تا و نه؟ يا است درست ترجمهاش
مي زنم شما در امر ترجمه به درجه اجتهاد خواهيد رسيد. در چنين حدس كردم: نتيجهگيري مقدمات اين
لب هايش مياندازد، پائين را سرش ميشود: محبتآميز فوقالعاده خندان آقاي چهرهي و رفتار موقعيتهايي
و مخاطب به راحتي درمي بابد كه زبان بدن آقاي خندان دارد ميرود ور دستش انگشتان با ميكند، جمع را
مي گويد: محبت شما آنقدر عظيم است كه زبان كالمم از پس بيان آن بر نمي آيد. در اينجا بود كه از آقاي
و كند مشخص است كرده ترجمه درست دارد اطمينان خودش كه را متن از قسمتهايي آن تا خواستم خندان
آن  ها شك دارد با پرانتز يا عالمت سؤال متمايز سازد. بعد ترجمهي درستي در كه را ترجمه از قسمتهايي آن
كردهايد، واقعًا درست ترجمه ترجمه درست ميگوييد خودتان كه را قسمتهايي آن دارم انتظار كردم، تأكيد
كرده باشيد تا بفهمم آيا قضاوتم در اين مورد كه شما يك مترجم مجتهد هستيد يا نه، درست بوده است يا نه؟

براي  آقاي خندان  به عنوان يك معلم روش تشويقم غلط بوده است.  تا دريابم كه  نبود  زمان زيادي الزم 
مي كرد اما  تالش متمادي روزهاي و ساعتها ميگذاشتم اختيارش در كه پيچيدهاي و مغلق متنهاي ترجمه
و فاحش غالطهاي از پر است، صحيح ميكرد تصور خاطر اطمينان با كه ترجمههايش از بخش آن حتي
مي كرد، اما رشد انگيزي حيرت سرعت با ترجمه امر در خندان آقاي راستش بود. افتاده پا پيش حتي گاهي
- با توجه به او مثل هوشي با فرد براي و بود. نرسيده اجتهاد درجه به عظيم، دستاوردهاي و تالشها رغم به
معياري كه خودم در اختيارش قرار داده بودم تشخيص اينكه مجتهد كه نشده، هيچ، روضه خوان سر قبر آقا
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مي داد كه با چه سرعتي مهارت او در  تشخيص خندان آقاي خود خوشبختانه نبود. دشواري كار نيست، هم
مي داد. اما خرمن آتشي نفس به اعتماد و انگيزه او به تشخيص همين و ميكند رشد دارد زبان يادگيري امر
كه با صحبت هاي من در وجودش شعله ور شده بود به مرور فروكش كرد. آيا از همان جا نبود كه خارش
مي زنم كه بعد از ضربه روحي دوم بود كه خارش بدنش آغاز شد.  حدس اما ندارم. خاطر به شد؟ آغاز بدنش

و كشف عوامل مشكالت مزمني كه جامعه ي ما جديد نكات آموختن به خندان آقاي اشتياق گفتم كه همانطور
و پايه هاي جنبش كادرها استوانهها از يكي به زود خيلي كه است زياد آنقدر كرده تحملناپذير و غيرانساني را
و شهرستان ها، معرفي آن به افراد با نفوذ، كمك در امر اداره وب استانها در پارلمان قانون ترويج ميشد: بدل
و كمك به سازماندهي چاپ، براي رابرت» «دستورنامه كتاب سازي آماده به كمك كام»، دات «كادرها سايت
و كمك در انجام هر كار ديگري كه حضورش براي كادرها دفتر در رابرت دستورنامه آموزش روند امر در
است، باز ديزي در ميگويد: كه المثلي ضرب آن به توجه بي هم من بود. ضروري آن رساندن سرانجام به
يك و او هم، ميكردم كمك تقاضاي خندان آقاي از برميخوردم مشكلي به گاه هر كجاست، گربه حياي
نمي  گفت. يك روز از او تقاضا كردم براي «نه» من تقاضاهاي از يك هيچ به حيا، به مأخوذ شهرستاني جوان
كمك به امر سازماندهي به كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت، خوب است در نشست كارگاه هاي روزهاي
و اتفاقًا حضور او در كارگاه همزمان با اوج  كرد. استقبال اشتياق با معمول طبق هم او و كند شركت يكشنبه

گيري چندباره ي بحران هايي بود كه سرانجام آن كارگاه را از هم پاشاند.

و  جمهوي رياست انتخابات در طلبان اصالح نامزد معين مصطفي دكتر آقاي را يكشنبه روز كارگاههاي
و امور بين الملل شهرداري تهران در زمان شهرداري آقاي عمومي روابط مسؤل بحري جمالي مهدي آقاي
و من فراخوان داديم. راستش نخستين كسي كه براي تشكيل آن كارگاه به طور جدي كرباسچي غالمحسين
كارگاه آن شكلگيري در معبتر اجتماعي سرمايه يك عنوان به او حضور و بود معين دكتر گذاشت، جلو قدم
با حضور شخصيت هاي برجسته اي از بخش هاي مختلف جامعه نقش تعيين كننده داشت. هدف اعالم شده
و  بوميسازي براي قواعد همان اساس بر سازماني تشكيل و رابرت دستورنامه قواعد «آموزش نيز كارگاه آن
ترويج آن قواعد در سطح ملي» بود. در واقع تشكيل آن كارگاه درست مثل اين بود كه بذر اين جنبش زير
مي كند. به همين خاطر  رشد كشور سطح در دارد نهال همان برگهاي و شاخ حاال كه شد كاشته نمناك خاك
بايد از تك تك كساني كه حدود سه سال در آن كارگاه شركت كردند به نيكي ياد كرد. با اين همه، تاريخ آن
و سرانجام نيز بدون آنكه يك گام به هدف اعالم شده اش  بود من مداوم شدن جگر به خون تاريخ كارگاهها
نزديك شود در خرداد ماه سومين سال حياتش از هم پاشيد. ماجراي آن كارگاه يك داستان پر از آب چشم
و روزي بايد مرثيه آن را بخوانم. اما، دعوتم از آقاي خندان آخرين  كردهام ثبت را آن جزئيات تمام كه است

تالش هاي من براي نجات آن كارگاه  بود كه البته به نتيجه اي معكوس منجر شد.

و دوست داشتني تريني شخصيت هايي است  جذابترين از يكي يكشنبه روزهاي كارگاههاي اعضاي از يكي
و خوش نام قديمي و آزاديخواه سياسي سازمانهاي از يكي مركزي شوراي عضو او ديدهام. حال به تا كه
مي خواهم او را با نام مستعار دكتر اسدزاده معرفي كنم. دكتر اسدزاده را دكتر معين به من اجازه است. ايران
و دستورنامه رابرت را به او معرفي كنم. در همان نخستين جلسه بروم او نزد تا خواست من از و كرد معرفي
مي كشد. به من گفت كه حين زبانه ساله هفت پرشور كودك يك شوق ساله هفتاد پيكر يك درون در دريافتم
و از همان زمان با «رابرت است ميكرده شركت دانشگاه دانشجويي سناي در اشتياق با آمريكا در تحصيل
روولز آو اوردر» كه من عنوان «دستورنامه رابرت» را براي ترجمه فارسي آن جعل كرده ام، آشنا بوده است.
اسد زاده از همان نشست اول به طور جدي تصميم گرفت كه براي ترويج اين قواعد در ايران از هيچ  دكتر
مي كند اذعان كنم كه او از هيچ كوششي براي ترويج اين قواعد دريغ  حكم انصاف نورزد. دريغ كوششي
نورزيده است. اما از همان روز هاي نخست، يكي از كساني كه در فروپاشي كارگاه هاي روزهاي يكشنبه نقش

داشت همين دكتر اسدزاده بود. اين تناقض را چگونه بايد توضيح بدهم؟ 

به نظر من براي ترويج قواعد دستورنامه رابرت در كشور ابتدا بايد اين قواعد را خوب ياد بگيريد تا بتوانيد 
سازمان هاي دموكراتيك به كار ببنديد. به عالوه، براي ترويج درست اين  ايجاد و جلسات اداره در را آنها
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قواعد يك مربي بايد با فلسفه اين قواعد نيز به خوبي آشنا باشد. اين نكات چنان بديهي هستند كه دكتر 
- جز موردي كه در سفر خارج از كشور  هم يكبار حتي كارگاهها نشستهاي از يك هيچ در هرگز اسدزاده
مي رسيد يكي از بهترين كارورزان كارگاه هاي روزهاي يكشنبه نظر به ترتيب، اين به و نكرد. غيبت - بود
همين آقاي دكتر اسدزاده باشد. راستش، براي من هم باور اينكه چنين فردي نتواند اين قواعد را ياد بگيرد
غيرممكن است. اما با حيرت بايد اعتراف كنم كه هرچه جلو آمديم مشخص تر شد كه دكتر اسدزاده قادر به 

يادگيري اين قواعد نيست و اين ماجرا من را ياد يكي از تلخ ترين تجربه هاي نوجواني ام مي اندازد. 

و كول دوچرخه دائي ام باال رفتم كه سرانجام دوچرخه  سر از آنقدر سالگي پنج در كه دارم متقني شواهد
مي دهد، نشان سنگ قبرش تاريخ فوت او را سال ۱۳۳۸ كه بزرگم مادر دادهاي و جيغ با و افتاد من روي
و به مادر بزرگم كمك كرد تا بتواند من را از زير دوچرخه اي كه كلي زلم زيبو آمد مزرعه سر از رضا دائي
مي كرد. به خاطر طوافي داودآباد اطراف دهات در دوچرخه همان با داييام بكشد. بيرون بود شده بسته آن به
و با جثه ي ريزي نبود امان در من دست از ميشد داده تكيه ديواري هر به قفل بدون كه دوچرخهاي هر دارم
كه داشتم بعد از چند بار زمين خوردن دوچرخه سواري از زير تنه را ياد گرفتم. به همين خاطر نمي توانستم
باور كنم كه پدرم كه بيش از شصت سال سن داشت نتواند دوچرخه سواري را ياد بگيرد. اما بعد از چند بار 
و  گرفت نخواهم ياد من نكن. خسته را خودت رضا، گفت: داييام به سرخوردگي و يأس با خوردن، زمين
و مجبور بود براي تأمين معاش خانواده فرسنگ ها راه را با پاي پياده طي كند. هروقت نگرفت كه نگرفت ياد
مي ديديم خاطره ي آن بعد از را رابرت دستورنامه قواعد آموزش براي اسدزاده دكتر بينتيجهي تالشهاي

ظهر تابستان در ذهنم زنده مي شد كه پدرم به دايي ام التماس مي كرد: رضا، دست بردار، من ياد نمي گيرم.

كارگاه روزهاي يكشنبه  سالمند افراد بقيه نميكرد، نرم پنجه و دست مشكل اين با اسدزاده دكتر فقط البته،
نيز در يادگيري اين قواعد مشكل داشتند، اما دكتر اسدزاده با بقيه اعضا اين تفاوت را داشت كه ادعا نمي كرد
مي كردند، ما اين قواعد را ياد  استدالل كارگاه آن اعضاي از برخي وگرنه، هستم. ناتواني و نابلد مربي من
مي گيريم كه تو مربي خوبي نيستي! كه البته، من هم تازه داشتم آن قواعد پيچيده را ياد نتيجه پس نگرفتهايم،

مي گرفتم تالش مي كردم بقيه هم در امر يادگيري اين قواعد مشاركت كنند.

مي زنم بعد از اينكه دكتر اسدزاده از يادگيري اين قواعد نااميد شد ايده جديدي به ذهنش رسيد: ما حدس
مي توانيم انجمني سنتي براي ترويج اين قواعد ايجاد كنيم. يكي اما بگيريم، ياد را قواعد اين نميتوانيم كه
يك و رئيس هيأت امناي كشور سياسي عرصه پيشكسوتان از يكي نيز او كه - كارگاه سالمند افراد از ديگر
مي كرد. اما بقيه اعضاي كارگاه كه جوان تر بودند استدالل حمايت ايده اين از - است پژوهشي بزرگ مركز
روش سنتي در ايران ايجاد شود، چه كمكي به ترويج اين قواعد به انجمن يك است قرار اگر كه ميكردند
خواهند كرد؟ به عالوه، اگر قرار است اين انجمن جديد به ترويج دستورنامه رابرت بپردازد، دفتر كادرها نيز
مي شود ما انجمني به روش غلط درست كنيم، براي ترويج  چطور مهمتر، اين از و ميكند. را كار همين دارد

روش درست ايجاد انجمن؟

و تقريبًا همه را خسته كرد.  يافت ادامه يكشنبهها كارگاههاي در سال يك حدود سؤالها اين مورد در بحث
و كساني كه به كارگاه ها ميكنند استفاده خود دروني نيات كردن پنهان براي خود زبان از ايران مردم متأسفانه،
و درستي در مورد علت نيامدن خود به كارگاه نمي دهند، اما اين بحث هاي شفاف توضيح نميآيند يا نيامدند
بي تأثير نبود. به خصوص كه تمام اعضاي كارگاه براي اين دو كارگاه به آنان از برخي نيامدن در كننده خسته

آزادي خواهانه احترام ويژه اي قائل بودند. پيشكسوت عرصه سياست و مبارازت

كارگاه  در من دعوت به خندان آقاي كه وقتي تا رسيد اسدزاده دكتر ذهن به ايده اين كه پارسال اوايل از
روز هاي يكشنبه شركت كرد، كوشيده بودم تا همين ايده را نيز در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت مديريت
و ساير اعضاي كارگاه بتوانند  اسدزاده دكتر اگر كه ميكردم تصور اما نبودم موافق ايده با كه است بديهي كنم.
همين اختالف نظر خودشان را در چارچوب قواعد دستونامه رابرت جلو ببرند، در آن صورت ما با يك رقابت
مي دهد. اما حضور آقاي خندان  بيشتري هيجان دموكراسي بازي به كه شد خواهيم مواجه كارگاه در جدي



۲۶۹

و وقتي من پشت صحنه اين بازي را براي او تشريح كردم  برسد پايان به بازي اين كه شد سبب كارگاه در
و نشان دادم بدون آنكه خودش بخواهد چه ظلمي در حق من كرده است، روح حساسش بار ديگر ضربه اي

كاري دريافت كرد و حدس مي زنم خارش جانكاه تمام تنش ناشي از همان ضربه باشد.

مي كردم اين قواعد قانون پارلمان  فكر رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي اندازي راه ابتداي در من راستش
تمرين هاي گروهي زيادي نياز دارد. اما وقتي پاي تدوين آن ها به تحت تصميمگيري و است پيچيده كه است
و تصويب آئيننامه ي يك گروه به وسط آمد تازه متوجه شدم كه مردم ما در تدوين قوانين استاندارد براي
و تصويب كرده اند با چه تدوين خودشان براي خودشان كه قوانيني چارچوب در كردن رفتار و خودشان
بتواند قواعد تاريخي غريبي مواجه خواهند بود. چنين كاري مستلزم آن است كه يك گروه  دشواري هاي 
رفتاري مطلوب خودش را در قالب مفاهيم حقوقي انتزاعي به نحوي تنظيم كند كه بين تمام آن قواعد، حتي 
و يك تعارض هم وجود نداشته باشد. به عالوه، اين قواعد از نظر مديريتي نيز داراي چنان  مغايرت يك
و منسجم بنا نهاد. در حاليكه مردم ما، حتي زماني كه پويا سازمان يك آنها اساس بر بتوان كه باشد كيفيتي
و هر طور كه دلشان ميكنند تنظيم حكومت به دادن براي صرفًا را آئيننامه ميكنند، تأسيس شركت يك
مي گويند. تازه در جريان دروغ ديگران و خودشان به جمعي دسته صورت به يعني ميزنند، دور را آن بخواهد
تمرين روند تدوين آئين نامه بود كه دريافتم سر بزرگ ماجرا زير لحاف است. در كارگاه هاي يكشنبه ها نيز
آئين نامه به طور مفصل مورد بحث قرار بگيرد تا اعضاي كارگاه روند پيچيده خلق  اصرار داشتم كه بند بند يك
مي كرد اساسنامه اي را كه  تقاضا جمع از اسدزاده دكتر گاه، از هر اما كنند. تمرين را خودشان بر ناظر قانون
او به عنوان پيش نويس به كارگاه ارايه داده بود، بدون بررسي بندبند تصويب كنند تا بر اساس آن يك انجمن
براي ترويج قواعد دستورنامه رابرت تأسيس شود. حدود يك سال تالش من براي آنكه اين مرد محترم را قانع 
كنم كه اگر دنبال ايجاد يك انجمن به روش سنتي است چه اصراري دارد كه اساسنامه اش در كارگاه تحت 
مي خواهد  كه روشي هر به ميخواهد كه انجمن صدتا چند هر و برود خوب، برسد؟ تصويب به من مديريت
و ميكرد شركت كارگاهها در تمام جديت با اسدزاده دكتر و نداشت افاقهاي من توضيحهاي اما كند. ايجاد
مي شد برخورد خواستهاش با هم محترمانه روشهاي با البته و ميساخت مطرح را خواستهاش فرصتي هر در

تا اينكه آقاي خندان صبح يك روز يكشنبه وارد دفتر شد و من او را به ساير اعضاي كارگاه معرفي كردم.

مي رفت  جلو خوبي به پارلمان قانون چارچوب در پارلماني پراكتيسهاي و كردم دستور به دعوت را جلسه
و خواست بار ديگر اساسنامه ي پيشنهادي او بدون بررسي بند بند به افتاد هندوستان ياد اسدزاده دكتر فيل كه
مي كند. خالصه اش اينكه اين پيشنهاد تصويب شد تا ناراحتم هم هنوز روز آن جزئيات ذكر برسد. تصويب
و موارد كند مقايسه پارلمان قانون زيربنايي اصول با را اسدزاده دكتر آقاي پيشنهادي اساسنامهي خندان آقاي
و در مجمع آتي اساسنامه اصالح شده را براي تصويب به مجمع كند اصالح يا حذف را اصول اين با مغاير
تك نفره گزارشي از كميته مخبر عنوان به و برخاست افتخار با بعد، جلسه در هم خندان آقاي و كند ارايه
و طي آن خاطر نشان ساخت كه به نظر او اين اساسنامه هيچ داد ارايه مجمع به خود مأموريت انجام نحوه
- پيشنهاد كرد كه اين اساسنامه هم طبق خوشبختانه - اما ندارد، پارلمان قانون بنايي زير اصول با مغايريتي
و اصرار داشت حاال كه نبود ماجرا كن ول اسدزاده دكتر اما شود. بررسي بندبند صورت به مجمع، نطر همان
يك بند، بند بررسي جاي به مجمع است بهتر پس ندارد مغايرتي پارلمان قانون زيربنايي اصول با اساسنامه اين
جا آن را تصويب كند تا ما بتوانيم هرچه زودتر يك انجمن براي ترويج قواعد دستورنامه رابرت ايجاد كنيم.

و درمانده بود كه با اين  ميكرد تمرين را جلسه رياست نقش خندان آقاي روز آن كه دارم خاطر به خوب
و پيشنهاد دادم كه اساسنامه در دست بررسي به صورت كردم صحن كسب من كند؟ چه اسدزاده دكتر تقاضاي
و در پي آن اساسنامه در شد تصويب پيشنهاد اين شود. گذاشته رأي به عمومي اجماع طريق از و يكجا
كارگاه روزهاي در آئيننامه ختم دوره يك ترتيب اين به و رسيد تصويب به عمومي اجماع با بررسي دست
يكشنبه خاتمه يافت. آقاي دكتر اسدزاده ابتدا از مهندس رزم جو درخواست كرد تا اساسنامه را امضا كند. اما
مي كرد با اين عذر كه به او تا جلسه آتي  حفظ را اسدزاده دكتر منزل و باال سن حرمت كه رزمجو مهندس
فرصت داده شود تن زد. اما دكتر اسدزاده دست بردار نبود. از آقاي خندان تقاضا كرد تا اساسنامه را امضا كند.
مي دهد اساسنامه سرتا پا غلط را  منفي جواب كسي تقاضاي به كمتر قلبي خوش روي از كه هم خندان آقاي
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و به اين تريب عضويت در چنان انجمني را پذيرفت. حاال دكتر اسدزاده بار ديگر از آقاي مهندس  كرد امضا
و به اين ترتيب يك انجمن كرد امضا ناچاري روي از هم او و كند امضا را اساسنامه كه كرد تقاضا رزمجو
ديگر به نام انجمن نظم به شيوه سنتي براي ترويج قواعد مدرن اداره انجمن ها تأسيس شد. من توضيح دادم
كه شما اكنون بايد رئيس خودتان را هم انتخاب كنيد. معلوم بود كه رئيس اين انجمن كيست: دكتر سدزاده. 

- به قول معروف- كارت در قلبم  اگر كردند، ترك را سالن بقيه خندان آقاي از غير و يافت خاتمه جلسه وقتي
مي كردند، از فرط خشم، خونم در نمي آمد. بيشترين اعتراضم اين بود كه چرا آقاي خندان آن اساسنامه فرو
- اين بود كه آقاي فالني، شما بايد اجازه بدهيد شد بيان مؤدبانه خيلي كه - نيز ايشان پاسخ و كرد؟ امضا را
مي رسيد كه انگار يك سطل آب نظر به موجه آنقدر استدالل اين كنند. عمل خودشان تشخيص طبق افراد تا
و بارها با هم بحث بارها خندان آقاي تاريخي اقدام مورد در اما گرفتم. آرام شد. ريخته من خشم روي خنك
و پرده از روي ظلمي كه به من كرده بود رفت باال صدايم كه بود بحثها همان از يكي جريان در و كرديم

كنار زدم.

- تقريبًا هميشه مشغول بحث  من و خندان آقاي - ما ندارد. اهميتي چندان شد آغاز چطور و كي بحث اينكه
مي گيريم. به هر حال، در پي اظهار عالقه ياد جديد چيزهاي كه بحثهاست همين طريق از و هستيم هم با
- چند بند اول اساسنامه پيشنهادي آقاي دكتر اسدزاده را كه نمونه عنوان به فقط - من شد قرار خندان آقاي

اساسنامه هايي است كه در ايران به تصويب مي رسد نقد كنم. اغلب شبيه

و با اشاره به ماده يك  گذاشتم كنفرانس ميز روي بود شده پرينت آچهار كاغذ در كه را اساسنامهها از يكي
و غيرانتفاعي «موسسهاي انجمن اين كه است آمده ماده همين در گفتم: ميشود انجمن «نام» به مربوط كه آن
يك مي بينيد كه در دادم: ادامه بعد بود». خواهد ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون اصول به ملزم و مبتني
مي كند غيرممكن را بند اين مورد در رأيگيري و مذاكره شكلي، نظر از كه است آمده مختلفي موضوعهاي بند
و در نتيجه اين بند بايد تفكيك موضوع شود. چون آقاي خندان با مفهوم تفكيك موضوع آشنا شده بود، اين
حرف من را قبول كرد. در ادامه گفتم: حتي اگر قرار است اين نكات در مورد انجمن در اساسنامه مطرح شود،
و بايد در ماده ديگري بيايد. اين حرف  نيست شده داده اختصاص انجمن نام به كه يك ماده در آنها جاي
و من سرانجام كشيد درازا به اسالمي جمهوري اساسي قانون به التزام مورد در بحث اما، كرد. قبول هم را من
مي كنيم، چنين تالش كشور در پارلمان قانون ترويج براي كه كساني يعني - ما كه كنم قانع را او توانستم
الزامي نداريم. براي اثبات درستي اين نظر خود، عالوه بر استدالل هاي قانع كننده به كد اتيكز انجمن پزشكان
آمريكا استناد كردم كه با صراحت تأكيد كرده است كه هرگاه پزشكي قانوني را خالف منافع بيمار تشخيص 
دهد اخالقًا وظيفه دارد كه به هزينه خود از اجراي آن قانون تن بزند. بعد تأكيد كردم، وظيقه ما رعايت قانون 
عقًال يك قانون عاداالنه است  قانون اين من نظر به گفتم: رابرت دستورنامه كتاب به اشاره با و است عادالنه
و نه قانون اساسي جمهوري اسالمي. به نظرم نكاتي دارم عملي التزام آن رعايت به داوطلبانه صورت به من و

كه در اين بخش از بحث ها مطرح شد براي آقاي خندان تازگي داشت و جذاب بود و او را قانع كرد.

به عنوان يك نمونه ي ديگر از اشكاالت اساسنامه دكتر اسدزاده به ماده ۲ آن اشاره كردم كه «محل انجمن» 
را تعيين كرده است. در اينجا از آقاي خندان پرسيدم: اساسًا «محل» يك انجمن كجاست؟ آقاي خندان براي 
و  بدهد غلط احتماًال پاسخهاي تا ندادم مهلت او به رفت. فرو فكر به ساده ظاهر به سؤال همين پاسخ يافتن
خودم جواب دادم: انجمن يك شخصيت حقوقي است كه محل فيزيكي مشخصي نمي تواند داشته باشد. اما
و هر بار متناسب  باشد متغيير ميتواند ميشوند جمع هم دور انجمن اعضاي كه جايي يعني انجمن، مجمع
با امكانات در يك جاي خاصي برگزار شود. درست است؟ آقاي خندان با حركت سر آن را تأييد كرد. ادامه
دادم، به اين ترتيب، «انجمن» به مثابه يك شخصيت حقوقي «محل» مشخصي ندارد. اما فقط وقتي كه بخواهيد 
و  نماينده كه را حقيقي شخصيت سكونت محل نشاني تا ميخواهد شما از حكومت برسانيد ثبت به را آن
مسؤل انجمن است به حكومت بدهيد تا در دفتر ثبت يادداشت كند تا هرگاه اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر
معموًال انجمن ها «دبير» را به عنوان مسؤل حقيقي  كه آنجا از و بگيرند. تماس او با داشتند كاري شما انجمن با
مي شود كه نشاني خانه دبير را به اداره ثبت بدهيد. درست است؟ آقاي خندان الزم ميكنند، معرفي انجمن
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عرايضم را با لبخند تأييد كرد. در ادامه توضيح دادم: بسيار خوب، در حاليكه هنوز انجمني تشكيل نشده است 
مي شود نشاني «خانه دبير» يا «دبيرخانه» را در اساسنامه نوشت؟  كجا از است نشده مشخص آن دبير هنوز و
و به همين خاطر نشاني خانه دبير در سند ديگري غير بله، كردم، اضافه بالفاصه نيست؟ غيرمعقول كار اين آيا

از اساسنامه كه بايد تنظيم شود و در اختيار اداره ثبت شركت ها قرار بگيرد خواهد آمد.

آخرين موضوعي كه به عنوان نمونه به آن پرداختم، موضوع «عضويت» در اساسنامه پيشنهادي دكتر اسدزاده 
معموًال در بخش عضويِت اساسنامه هاي ايراني از انواع عضو مثل عضو  كه دادم توضيح زمينه اين در بود.
مي رسد، تدوين كنندگان نظر به حاليكه در ميشود برده نام غيروابسته و وابسته عضو يا غيرفعال، و فعال
اساسنامه ها به معناي دقيق اين اصطالح ها كه از روي اساسنامه هاي خارجي ترجمه شده است، توجه نكرده اند.
مي كنند، عضو فعال عضوي است كه هنوز مشغول  درست انجمن يك محله يك معلمان وقتي نمونه، عنوان به
و ديگر مشغول تدريس نيست. در حاليكه در شده بازنشسته كه است كسي غيرفعال عضو اما است تدريس
هدف هاي انجمن فعاليت بيشتري مي شود كه براي تحقق گفته كسي به احتماًال، فعال، عضو ما پارلماني عرف
و خواهان كفايت شده خسته كه كردم احساس من و بود مبهم خندان آقاي پاسخ نيست؟ طور اين دارد.
و آرام شمرده لحن با شود. خنك كمي جگرم شايد تا بزنم را آخرم حرف كه ديدم الزم اما است. مذاكره
مي كنيد كه اساسنامه پيشنهادي آقاي دكتر اسدزاده با اصول زيربنايي قانون فكر هم هنوز آيا پرسيدم: او از

پارلمان هيچ مغايرتي نداشت؟

مي دهد كه  نشان خرمگسي مثل را سقراط كه افتادم افالطون نوشتههاي ياد كردم مطرح را سؤال اين وقتي
و متناقض ذهني مخاطب را در هم غلط ساختار تا ميكند پيله آنقدر خود مخاطبان فكري تضادهاي زخم به
بريزد. از آقاي خندان پرسيدم: وقتي آقاي دكتر اسدزاده پيشنهاد داد كه پيش نويس اساسنامه در اختيار شما
و حذف كنيد، از خودتان  شناسايي پارلمان قانون زيربنايي اصول با را آن احتمالي مغايريتهاي تا بگيرد قرار
- كه حدود هشت سال وقت خودش را صرف آموزش اين پارلماني مربي اصطالح به - اين كه نپرسيديد
مي تواند در اين باره قضاوت كند؟ آيا در همان جلسه من گلوي خودم را جر ندادم كه بهتر است كرده قواعد
اين اساسنامه هيچ نسبتي با اصول زيربنايي قانون پارلمان كه هيچ، حتي هيچ نسبتي با عقل سليم هم ندارد؟
اما با اين وجود، جمع حاضر در آن جلسه تصويب كرد كه اساسنامه در اختيار شما كه براي نخستين بار به 
آن كارگاه آمده بوديد قرار بگيرد تا شما مغايرت هاي احتمالي آن با اصول زير بنايي قانون پارلمان را كشف 
آيا  نيستم؟  پارلمان آشنا هم  قانون  با اصول زيربنايي  بابا من هنوز  مي كرديد كه  اعالم نبايد شما آيا كنيد؟
مي دانند؟ آيا تصويب آن پيشنهاد ظلم كار اين براي صالحيت فاقد را من كه نبود معنا اين به جمع تصميم
و تازه من نميگيرند ياد اما بياموزم آنان به را پارلمان قواعد ميكنم تالش دارم است سال سه كه نبود من به
و دو پذيرفتيد، را مسؤليت آن اشتياق با كه نكرديد مشاركت ستم و ظلم آن در هم شما آيا ميدانند؟ نابلد را
هفته بعد هم اعالم كرديد كه اساسنامه ي پيشنهادي هيچ مغايريتي با اصول زيربنايي قانون پارلمان ندارد؟ آخر
و شناخت چنان حكمي را صادر كرديد؟ شما كه واقعًا انسان شرافتمندي هستيد چطور  دانش كدام استناد به

به ذهنتان هم خطور نكرد كه داريد به من ظلم مي كنيد؟ هان؟

پائين  را سرش خندان آقاي كنم. جلوگيري اشكها غلطيدن فرو از توانستم اما شد خيس چشمانم ميكنم فكر
و فقط يك لحظه زمان پيش! به آب، داد: فرمان و پريد صحنه وسط به نشان، آتش و بالفاصله «مِن» انداخت
و با سرخوشي گفتم: اين ها نمونه هايي از همان زدم خندان آقاي بازوي به دست با بگيرم. آرام تا بود كافي
مي شويم. ما براي مرتكب هم حق در پارلمان قانون با آشنايي عدم خاطر به كه است معصومانهاي ظلمهاي
مبارزه با همين ظلم ها اينجا هستيم. ناراحت نشويد. حاال با هم براي زدن يك نسكافه به آشپزخانه برويم.
مي كنم پرده برداشتن از اين ظلم نيز يك ضربه كاري به روح بسيار حساس آقاي  فكر هميشه اما رفتيم. و
خندان بود كه به خارش بيشتر پيكرش منجر شد. اما واكنش آقاي خندان به ضربه بعدي به كلي متفاوت بود.

ضربه سوم
و جدي به او گفتم  شوخي به كرد امضا را اسدزاده دكتر آقاي پيشنهادي اساسنامه خندان آقاي آنكه از بعد
اگر يك مربي پارلماني در پرونده اش مرتكب امضاي چنان اساسنامه اي شده باشد، هرگز اجتهاد او را تأييد
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مي پزم  دارم يا پختهام را ايدههايي ذهنم در كه ميداد نشان نظر همين بيان اما خنديديم. دو هر كرد. نخواهم
و «مجتهد» اصطالح من كه شد شروع آنجايي از ذهني فرايند اين شوند. عملياتي روزي است ممكن كه
«اجتهاد» را براي بيان نظرم در مورد يك مترجم حرفه اي به كار بردم. راستش اين اصطالح را سال هاي پيش
مي بردم. اما اين بار با تالش هاي جدي من در معرفي مفهوم «پروفشن» در كارگاه هاي  كار به معنا همين به هم

آموزش دستورنامه رابرت همزمان شد.

از  به «بازآفريني پروفشن ها  افتاد نوبت  پارلمان در سطح ملي جا  قانون  از آنكه  مي كردم بعد  تصور خودم
پارلمانتارين، يا  پارلماني،  مربيگري  كه  افتادم  صرافت  به  وقتي  اما  رسيد.  خواهد  دولتي»  شبه پروفشن هاي 
عمًال در حال انجام آن هستيم تأسيس ما كه كاري كردم فكر است، حسابي و درست پروفشن يك خودش
نام «پروفشناليسم» را كه به  ايران است. به همين خاطر، مقاله اي  بار در  اولين  ايجاد يك پروفشن براي  يا 
و درمان» منتشر كرده بودم در اختيار كارورزان كارگاه هاي آموزش  «دارو نشريه در را آن ترجمه پيش سالها
و «پروفشناليسم» آشنا كنم به نحوي كه بيشتر «پروفشن» مقوله با را آنان كوشيدم و گذاشتم رابرت دستورنامه
و ترويج پروفشن پارلماني ايجاد را خودشان هدف تأسيس، دست در انجمنهاي آئيننامههاي در كارگاهها
در ايران تعريف كردند. در اين مرحله بود كه كوشيدم بخت خود را براي يافتن يك معادل فارسي براي
- پروفشنال را  آموزشي زاويه از دستكم - ميشود رسيد نظرم به كنم. آزمايش دوباره پروفشن اصطالح
يك «مجتهد» تعريف كرد كه در امر پروفشنال به استقالل در قضاوت رسيده است؛ درست مثل يك مجتهد
مي تواند به صورت مستقل در مورد مسائل فقهي قضاوت كند. در اين صورت، يك مربي  كه فقه عرصه در
و مجتهد شد، به استقالل در قضاوت پروفشنال رسيده است. رسيد اجتهاد درجه به كه هنگامي هم پارلماني
و سرانجام است تمرين و تالش سالها مستلزم ديگري پروفشن هر مثل و ترجمه مثل درست كار، اين اما

يك فرد پروفشنال يا يك مرجع پروفشنال بايد اجتهاد اين فرد را تأييد كند.

وقتي تحليل هاي من به اينجا رسيد مرحله بعدي سير تحول اين ايده قابل پيش بيني بود: در ايران چه كسي 
و  هستم. من هم آن و نيست بيشتر نفر يك متأسفانه كند؟ تأييد را پارلماني مربيان اجتهاد تا دارد صالحيت
همين نكته را صادقانه در يكي از نشست هاي كارگاه دوستان كه مسؤل برگزاري آن هم آقاي خندان است در
اصًال خوشم نمي آيد. اما متأسفانه آنقدر سختگير هستم كه  نقشي چنين ايفاي از كردم تأكيد و گذاشتم ميان
كمي را تأييد خواهم كرد. اما از همانان خواهم خواست تا شوراي مجتهدان پارلماني را بسيار تعداد احتماًال
و طبق همان قوانين مصوب كنند تصويب و تدوين را پروفشن اين براي الزم قوانين و قواعد و دهند تشكيل
و با شكل گيري آن هيأت من وظيفه خود را تمام شده كند انتخاب را پارلماني» مرجع «هيأت يك شورا آن

تلقي خواهم كرد.

مي كردم در خاطر داشتم كه  صحبت خندان دوستان كارگاه در نكات اين مورد در كه موقع همان راستش
و مربي پارلماني. اما اطمينان داشتم كه آقاي خندان هر ترجمه كردهام: رفوزه پروفشن دو در را خندان آقاي
مي كنم. فكر همينطور هم هنوز ميدهم گواهي وجدانًا ميكند. تلقي بياهميت حتي و شوخي را مورد دو
در نتيجه، ناراحتي آقاي خندان از مباحث مربوط به اجتهاد هيچ ربطي به اينكه به شوخي او را رفوزه كرده ام
و تنها دليل دلبستگي او به قانون پارلمان هم  است متنفنر غيردموكراتيكي اقتدار هرنوع از اساسًا او بلكه ندارد.
مي دهد. من مطمئن هستم كه را واقعي دموكراسي نويد قانون اين كم دست ميكند احساس كه است همين
مي ديد كه همان مربي اي حاال بود. كرده دعوت كارگاه به هم را دوستانش واقعي دموكراسي همين دنبال به او
و «ولي فقيه» تمام پارلمانتارين هاي «مرجع» را خودش نشده هيچ هنوز ميزد، واقعي دموكراسي از دم مدام كه
مي توانستم بفهمم كه هظم اين قضيه براي آقاي خندان غيرممكن است. حتي دوستان ديگر او ميداند. ايران
و درست در جلسه بعدي بود كه آقاي خندان از قول كرد. نخواهند تحمل هم لحظه يك را من ادعاي اين هم
و تمايل دارند كه كارگاه نيستند كارگاه در حضور به قادر آنان كه داد ندا من به سيدي آقاي و اعاليي خانم

يك هفته در ميان شود.

و  شوند كارگاهها وارد رابرت دستورنامه قواعد با آشنايي براي زيادي افراد كه پذيرفتهام را واقعيت اين من
به مرور كه با اين قواعد بيشتر آشنا شدند نسبت خودشان را با اين قواعد باز تعريف كنند. واقعًا دليلي وجود
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ندارد كه اگر فردي تمايلي به فعاليت هاي شركتي ندارد براي آموزش اين قواعد پيچيده وقت صرف كند. 
مي توانند براي اداره مجامع خود از يك پارلمانتارين حرفه اي كمك بگيرند. بارها  نيز بزرگ انجمنهاي حتي
و سازماني تا حدي شبيه راه انداختن هيأت هاي انجمني فعاليت كه دادهام توضيح كارورزان براي را نكته اين
و بقيه كافي است قواعد سينه زني را بلد باشند ندارد نياز بيشتر نوحهخوان دو يكي هيأت هر است. سينهزني
به همين خاطر ريزش در مي دهد.  ياد آنان به جا در نوحهخوان نباشند بلد هم را قواعد اين اگر حتي و
و اتفاقًا از نيامدن افرادي كه مايل نيستند پارلمانتارين است شده عادي كامًال امر يك من براي ديگر كارگاهها
مي كنم. البته، ما به گروه هايي نياز خواهيم داشت كه به صورت گلخانه اي امكان تمرين بازي استقبال بشوند
كامًال نشود حاضر كارگاه در ديگر جلسه يك حتي از بعد كسي اگر اما كنند. فراهم هم براي را دموكراسي
بيايند، ميان در هفته يك آنكه براي خندان آقاي دوستان پيشنهاد به من پاسخ خاطر، همين به است. طبيعي
يك مي خواهد. اما توصيه كردم براي آنكه زمان كارگاه هر هفته دلتان كه هرطور كه: بود اين ساده خيلي
و در آن كنند تصويب را خودشان انجمن آئيننامهي سريعتر هرچه دوستان اين است خوب بماند، باقي بار
مي توانند نشست هاي خودشان را حتي ماهانه تعيين كنند. اما اجازه دهند كه كارگاه هاي آموزش هر آئيننامه
مي شود بهره وري برگزار يكبار هفته دو هر كه كارگاههايي ميدهد نشان تجربه چون شود، برگزار يكبار هفته

آموزش در آن ها پائين تر از كارگاه هاي هفتگي است.

و مطالبي گفت كه هيچ ارتباطي با نكاتي كه  كرد صحن كسب خندان آقاي دادم توضيح را نكات اين وقتي
من مطرح كرده بودم نداشت. واقعًا هيچ ارتباطي نداشت، بلكه بيشتر مسأله مرجعيت را به نقد كشيد. آن را با
و سرانجام تأكيد كرد كه ما براي آموزش قواعد دموكراسي در اين  كرد خلط اقتدارطلبي معناي به مرجعيت
و در نتيجه، انجمن هايي هم كه قرار است شكل بگيرد بايد خارج از قلمرو اين دفتر شدهايم حاضر كارگاهها
و بيرون آزاد فضاي يك در بلكه گلخانهاي فضاي يك در نه انجمنها اين كه شويم مطمئن تا شود تأسيس

از اقتدار مرجعيت شكل گرفته است و از اين قبيل قضايا.

و  شدم عصباني بدبختانه اما بشوم. عصباني نداشتم حق من باشد، گفته كه هم هرچه خندان آقاي خوب.
و بعد از كسب صحن، با عصبانيت ناالزمي گفتم: سخنان اين عضو محترم هيچ ارتباطي با رفت باال صدايم
و جلسه هم به دستوركار نشستم و ندارم. ديگري اضافي توضيح هيچ دليل همين به نداشت. من عرايض
و خيس شدن عصبانيتها علت بعدًا من البته يافت. ادامه عادي شيوهي به چيز همه و برگشت خودش
يك و بروم داروخانه تا ميكردم تنبلي و بود شده تمام فلوكسيتينهايم كه بود مدتي دريافتم: را چشمانم
جعبه كپسول فلوكسيتين ساخت كارخانه دكتر عبيدي بخرم. تا كنون به سفارش دكتر داروساز محله، چند بار
مي شوم.  عصباني و غمگين مدتي از بعد هم باز اما كرهام. ترك مرور به و او تجويز طبق را فلوكسيتين مصرف

با اين توضيح ها، وقتي آقاي خندان در نشست چهارشنبه قبل شركت نكرد خيلي نگران شدم. به خصوص كه
و وقتي تلفني به من  نكردند. شركت كارگاه در هم سيدي آقاي و خندان اصغر آقاي برادرش و اعاليي، خانم
توضيح داد كه حال روحي اش خوب نبوده است، خودم را سرزنش كردم كه با ايجاد اين تنش ها براي اين
و به  غريب و عجيب معماي يك طرح با هم حاال و كردهام. فراهم را او بيشتر ناراحتي اسباب شريف فرد
و غريبي هم كه داد، ضربه روحي ديگري به او خواهد خورد. لعنت بر من! چگونه عجيب پاسخ با خصوص

براي او توضيح بدهم كه منشاء آب بركه كجاست تا اسباب خجالت او را فراهم نكرده باشم؟

فعًال پوشه ي اين معماي مسخره را ببند  كردم: عمل هم همان طبق كه رسيد ذهنم به جواب يك لحظه آن در
نسكافه؟ از باالي شانه چپش به من كه كنارش در درگاه يا چاي پرسيدم: خندان آقاي از بالفاصله بعد. تا
و قهوه جوش را برداشتم. اما به شدم رد بركه كنار از معمول. طبق گفت: و كرد نگاه بودم ايستاده آشپزخانه
و روي پركردم فالسك داخل آب با را قهوهجوش و نزدم دست ظرفشويي سينك باالي آب شير وضعيت
شعله اجاق گاز گذاشتم. تا آب جوش بيايد چند دقيقه اي فرصت داشتيم. آقاي خندان هنوز از وضعيت روحي
و معتقد  مذهبي كامًال مردي بود: حيرت دچار همسرش و اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت سابق مديركل
مي بيند. حتي همسرش كه زني محجبه است، از تفكيك جنسيتي كه سراب را خود آرمانهاي تمام حاال كه
مي پرسيد: اگر راست و ميكرد انتقاد شدت به بود افتاده راه به شهرداري ادارات در تهران شهردار دستور به
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مي گويند چرا بساط رشوه خواري را جمع نمي كنند؟

و ارشاد اسالمي داشته فرهنگ وزارت سابق مديركل با كه نشستي در وي كه داد توضيح ادامه در خندان آقاي
و برايش استدالل كند چرا كند معرفي وي به ايران مردم براي را آن اهميت و پارلمان قانون تا است كوشيده
اگر قرار باشد مشكالت مزمن وتاريخي مردم ايران به دست خود ملت حل شود، ابتدا بايد ياد بگيرند در

چارچوب اين قانون با هم همكاري كنند. 

مي خواهم سريع جوابش را بدانم  كه سؤالي ميدهد گزارش خود ترويجي فعاليتهاي از خندان آقاي وقتي
آن ها در كارگاه آموزشي يادگيري براي كه است برده پي قواعد اين اهميت به آنقدر مخاطب آيا كه است اين
شركت كند يا نه؟ ظاهرًا در مورد اين مديركل پاسخ مثبت نبود. بسيار نادرند كساني كه به جاي نق زدن آستين
و از آشپزخانه بيرون رفتم. به محض آنكه  گذشتم بركه كنار از و برداشتم را جوش آب فنجانهاي بزنند. باال
چشمم به النه بلبل افتاد به ذهنم رسيد خوب است ايده جديدي را كه تازه به ذهنم رسيده بود براي آقاي
خندان توضيح بدهم تا حواسش از معماي بركه ي آب پرت شود. به همين خاطر، دو فنجان آب جوش در 
و به النه ي  ايستادم كادرها زيرخاكي جنبش تاريخ موزهي قفسهي كنار و مجالت ويترين روي به رو دست،
و ايستاد من چپ سمت در خود بلند قامت با خندان آقاي شدم. خيره گذاشتهام طلقي جعبه داخل كه بلبلي
او هم به النه بلبل داخل جعبه خيره شد. به او گفتم: اين يك وسيله كمك آموزشي است كه در كارگاه ها از
ُمرَدم اشياي  وقتي باشد يادتان گفتم: شوخي به بعد، است. موزه همين در هم جايش و كرد خواهم استفاده آن

داخل اين موزه را حفظ كنيد.

و  سالن ورودي وسط ستون بين افقي تخته چهار با كه است طبقه چهار با قفسه يك ميگويم كه موزهاي
لته در تخته اي كه به با دو  گنجه است  يك قفسهها اين پائين قسمت است. شده درست آشپزخانه ديوار
مي شوند. روزي كه با چكش اداره ي جلسات پارلماني شيشه ساعت مچي خودم را خرد كردم چند باز سالن
و نخواهم نكنم دستم به مچي ساعت هرگز ديگر عمرم آخر تا كه بود اين آنها از يكي گرفتم: عمري تصميم
كرد. تصميم ديگرم اين بود كه ساعت شيشه شكسته را هم تا آخر عمرم حفظ كنم تا آن حادثه تاريخي را
و براي آنكه آن حادثه را فراموش  نكنم. فراموش هرگز كردم خرد را ساعتم شيشه چشك با تا شد سبب كه
و با خودم ميكوفتم خودم چپ سمت مچ روي چكش با و ميزدم قدم را سالن طول متوالي روزهاي نكنم،
و قواعد انتزاعي رفتار كنند. اين را قبول كن، اصول چارچوب در نيسنتد قادر خاورميانه مردم پسر، ميگفتم:
و اين عادت از سرم افتاد. اما ساعت نكردم قبول كه است بديهي و پسر. كن قبول ميكوبي. هاون در آب پسر.
و از آن زمان به بعد، قفسه به نطفهي گرفت قرار قفسه اين در كه بود شيئي نخستين شكسته شيشه مچي

موزه ي تاريخ جنبش زيرخاكي كادرها تبديل شد.

چه ها كه نكشيدم. بعد از دو سال توضيح  پارلماني عرف همانديشي كارگاه نخستين اعضاي دست از من واقعًا
مي پرسيدم: چرا اين قواعد را رعايت نمي كنيد، بعضي از آنان آنان از وقتي پارلمان، قانون قواعد ابتداييترين
مي گفتند: براي آنكه نميگيريد؟ ياد چرا خوب ميگفتم: نگرفتهايم. ياد را قواعد اين هنوز ما خوب، ميگفتند:
مي گرفتيم. ياد را قواعد اين سال دو اين طول در بايد ما بوديد، خوبي مربي اگر نيستيد. خوبي مربي شما
همين كه ما ياد نگرفته ايم نشان آن است كه شما بلد نيستيد اين قواعد را به ما آموزش بدهيد! اينجا بود كه با
و گفتم: دو سال است كه شما تصميم گرفته ايد ساعت هشت صبح  كردم اشاره خودم مچي ساعت به چكش
يكشنبه جلسه خودتان را دعوت به دستور كنيد. اما يك بار هم به اين تصميم خودتان عمل نكرده ايد. االن
مي كنم اجازه بدهيد جلسه دعوت به دستور شود  خواهش شما از هرچه من و است نيم و هشت ساعت هم
ميخواهد؟ جدًا باور نمي كردم شيشه ساعت مچي با بلدي ساده قاعده همين رعايت آيا نميدهيد. اجازه شما
و روي ميز كنفرانس بريزد. من واقعًا عصباني نبودم، اما طبق معمول، شود خاكشير چكش آرام ضربههاي آن
مي رود. بعدها بود كه پي بردم استدالل آنان براي اثبات نابلدي من باال صدايم ميشوم زده هيجان هروقت
و با چكشي ميزدم قدم سالن در ساعتها و ميكرد عصبانيام خيلي كه بود اين و است بوده ظالمانه چقدر
و كوبيدن دو قطع استوانه چوبي به دو طرف آن درست كرده چوبي گوشتكوب يك تراشيدن با را آن كه
مي دادم كه اينقدر آب در هاون نكوب. خوشبختانه هشدار خودم به و ميكوبيدم چپم دست مچ روي بودم،،
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آن فشارها هم من را از پا نيانداخت. 

و من تا چند وقت پيش تمام  بود چوبي گوشتكوب يك اصل در كه است چكشي همان موزه شئي دومين
آقاي اما عصر يك روز چهارشنبه،  مي كردم.  اداره آن با را رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي جلسات
و به توصيه آقاي خندان در دارد تخصص تجارت جهاني سازمان زمينه در و است دانشگاه استاد كه سيدي
مي كند، با يك بسته ي روزنامه پيچ شده وارد سالن شد. وقتي روزنامه را زير نگاه شركت كادرها كارگاههاي
كنجكاو تمام كارورزان كارگاه باز كرد، همه از آن همه خوش ذوقي او لذت برديم: يك چكش واقعي براي
ادراه جلسات كه ساخت آن را به يك خراط حرفه اي سفارش داده بود. وقتي چكش را به من هديه داد 
و به شوخي  گذاشتم شكسته شيشه ساعت كنار قفسه در را گوشتكوب لحظه همان در و بوسيدم را صورتش

ُمرَدم اشياي داخل اين موزه را حفظ كنيد. وقتي باشد يادتان گفتم: خندن آقاي به

دادند. هديه من به صلح مادران نمايندگان كه است رنگ فيروزهاي لعابي بشقاب يك موزه اشياي از ديگر يكي
و در وسط بشقاب است شده تكرار سادهاي طرحهاي طاليي و اخرايي رنگ با بشقاب اين داخلي حاشيه در
خاك، در اين خاك، در اين مزرعه اين در است: شده حك صلح مادران شعار رنگ سياه نستعليق خط با نيز
پاك، بجز مهر، بجز عشق، دگر بذر نكاريم. بعد از مالقات با چهار نفر از نمايندگان مادران صلح بود كه قرار
كردم  اداره هم جلسه دو و كنم اداره پارلمان قانون اساس بر و آزمايشي صورت به را آن عمومي مجامع شد
و قرار است نظر نهايي مادران صلح را در اين زمينه به من اطالع بدهند: يا اداره جلسات به شيوه جديد ادامه

مي يابد، يا مادران عالمند به صورت منفرد در كارگاه  ديگري شركت خواهند كرد.

از اشياي موزه جنبش كادرهاست. اين لوح سپاس را براي اهدا به آقاي يك لوح سپاس هم يكي ديگر 
فرهمند ربيعي آماده كرده بوديم تا در نخستين سالروز تأسيس مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان (ماپا) كه شامگاه
و شش در تراست خانه هنرمندان در تهران برگزار شد به او هديه داده  هشتاد و سيصد و هزار خرداد اول
شود. اما مجبور شديم خيلي سريع يك لوح ديگر سفارش بدهيم، چون عنوان مؤسسه در قسمت پائيني لوح
حرفه  اي ايرانيان» نوشته شده بود. همان موقع پيشنهاد كردم كه لوح  اخالق «مؤسسه اشتباه، صورت به سنگي
و هيأت مديره هم آن پيشنهاد را تصويب كرد. اما اينكه بماند يادگار به اماني صورت به من كار دفتر در باطله

چرا اين لوح سنگي به موزه جنبش كادرها راه پيدا كرد هم داستان پر  آب چشمي دارد.

مؤسسه  ي ايراني است كه دستورنامه رابرت را به عنوان  نخستين بودم، بنيانگذارانش از يكي هم من كه ماپا،
مي شوم، هيأت مديره آشنا پارلمان قانون قواعد با من كه مرور به شد قرار كرد. انتخاب خود پارلماني مرجع
مؤسسه را طبق همان قواعد اداره كنم. اما يك روز تقريبًا تمام اعضاي هيأت مديره، كه دور ميز كنفرانس دفتر
است، اما  الزم و خوب خيلي پارلمان قانون قواعد اينكه با دادند، رأي اتفاق به بودند، گذاشته جلسه من كار
و جلساتمان را به همان شيوه سنتي اداره كنيم. من قبول كردم. برگرديم خودمان سنتي شيوه به ميخواهيم ما
اما توضيح دادم كه بعد از آشنايي با اين قواعد تصميم جدي گرفته ام كه در هيچ اجالسي كه طبق قاعده اداره
كه نصاب حاصل شود.  دليل اين به فقط ميكنم، شركت ماپا اجالسهاي در همه، اين با نكنم. شركت نشود
و در رأي گيري هم شركت نمي كنم. از آن تاريخ به داد نخواهم پيشنهاد كرد، نخواهم شركت مذاكرات در ولي
و لب از لب باز نمي كردم. بديهي است كه ادامه آن وضعيت مينشستم بكم صٌم مديره هيأت جلسات در بعد،
ممكن نبود. به همين دليل نشست هاي آن سال هاي هيأت مديره كه با جنبش سبز همزمان بود، ديگر برگزار

نشد و اين مؤسسه فعًال در هوا معلق است. 

مجموعه  اي از قواعد  با كه بعدها فقط كردم. فكر خيلي ماپا مديره هيأت اعضاي منفي واكنش مورد در من
و ضروري الزم است، آشنا شدم دريافتم كه به عنوان رئيس الزم جلسه يك موفق اداره براي كه پارلمان قانون
و هنگام اخذ ميكردم صرفنظر مذاكره در شركت و پيشنهاد دادن حق از بايد پارلماني مربي عنوان به و جلسه
مي دادم كه رأي رئيس در نتيجه رأي گيري اثر داشته باشد. اين قواعد، به رأي وقتي بايد فقط هم علني رأي
بي طرف رئيس جلسه تدوين شده است. اما من آن زمان با اين قاعده آشنا نبودم. در نتيجه، ظاهر حفظ خاطر
و ميكردند خلط پارلماني مربي و جلسه رئيس عنوان به من نظرات با را من شخصي نظرات مجمع، اعضاي
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مي خواهد از داخل  دلم كه وقت هر خودم، نظرات بردن پيش براي من كه برسند نتيجه اين به داشتند حق و
مي كوبم. آنان ميز روي و ميكشم بيرون خودم نطرات حقانيت اثبات در قاعده يك پارلماني» «قانون كيسه
و مؤسسه هم تا اطالع بعدي به محاق رفت. اين تجربه، كه كردند پا كله را ميز و ريختند هم به را كافه هم
و در مجامع مختلف تكرار شد، آنقدر زبانبار بود كه تصميم گرفتم انتشار ترجمه كتاب «دستونامه بار چندين
مربي پارلماني به تعويق بياندازم. چون مطمئن شدم آن كتاب يك كتاب كافي تعداد تربيت از بعد تا را رابرت»
مي تواند يك جلسه را به خوبي در چارچوب قانون پارلمان كسي كمتر آن مطالعهي با و است مرجع قانون
اداره كند. با توجه به اين سوابق است كه وجود اين لوح سنگي، كه به اندازه يك برگه آچهار است، در موزهي

حنبش كادرها موجه به نظر مي رسد. 

تشريح توجيه النه بلبل در موزه و ادامه ماجرا. . . 
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۱۸ شهريور ۱۳۹۳ سه شنبه

كشف هاي زنجيره اي
و حاال از كشف هاي زنجيره اي بايد صحبت كنم. امروز صبح دريافتم  داشتيم زنجيرهاي قتلهاي ايران در ما
آن ها در واقع تمام كه باشد جديد درس و نكتهي چندين حاوي ميتواند كردهام، تجربه كه واقعهاي هر كه
مهم ترين كشف از كشف هاي زنجيره اي ديروز شايد اين باشد كه من از امروز كشف جديدي هم هستند.
آن ها به صورت يك اثر  انتشار براي و بدهم ادامه جور يك تاريخ ثبت براي را روزنوشتها اين مجبورم
و از همين امروز ميشوند روايت دراماتيك روش به و داستان صورت به ادبي نوشتههاي اين جور. يك ادبي
مي شوند. در اين صورت ممكن است يك قصه براي پخته شدن وقت زيادي ازمن توليد مستقيم انتشار براي
تقسيم شود: به دو دسته  به همين خاطر تصميم گرفتم روزنوشت ها  بمانم.  باز  ثبت رويدادها  از  و  بگيرد
و روزنوشت هاي تاريخي به عنوان تاريخ جنبش زير خاكي حيات، زمان در چاپ براي ادبي روزنوشتهاي
آن ها را بيابم. بازنويسي فرصت كه بنويسم مختصرتر بايد را دوم نوع روزنوشتهاي كه است بديهي كادرها.
و تأثير گذاري نوآوري براي خصوص به و ميبرد زمان كه دارد ادبي پرداخت به نياز ادبي روزنوشتهاي اما
عاطفي بايد روي آن خوابيد تا خون شير شود. به اين ترتيب، امروز ضمن اينكه اين روزنوشت را به صورت
مي دهم، دنباله روزنوست ناتمام قصه «حل معما» را نيز براي تكميل قصه ادامه خواهم  ادامه تاريخ روزنوشت
قصه ها در اختيار ده ها برابر بيش از زماني شده كه براي نوشتن قصه نوشتن براي سوژههايم حجم واقع در داد.

دارم. بايد آرزو كنم زمان متوقف شود تا از نوشتن عقب نمانم.

گفتگو با كرامتي: 
تاريخ كادرها به مثابه تاريخ مجد ايران متمدن 

ديروز مسعود كرامتي زنگ زد. من روزنوشت ادبي در خصوص فرجام سفر طوالني طوبي را با ترديد فقط 
و منتظر بودم تا نظرش را به من بدهد. وقتي با تأكيد گفت: به نظر من «خيلي جذاب»  كردم ايميل او براي
بود احساس بسيار خوبي به من دست داد. در مورد مسائل زيادي با هم گپ زديم: مقايسه اين اثر دراماتيك
نيز  با شاهنامه از جهت نقش تاريخي كه من آگانه براي آن تعريف كرده ام، همانطور كه معتقدم فردوسي 
براي خود نقشي تاريخي تعريف كرده بود. جالب اين است كه من طي روز هاي اخير حتي در نقشي كه فكر 
مي كنم  تصور امروز كردم. نظر تجديد است كرده تعريف خودش براي شاهنامه نگارش در فردوسي ميكردم
و داعشي هاي اعراب حمله از ناشي عميق زخم روي واقع در پارسي» اين به كردن زنده «عجم با فردوسي كه
و كاري كس هم ما كه است كرده يادآوري خورده زخم ملت به و است گذاشته مرحم ايران، به خودش زمان
و بي بته نبوده ايم. به نظرم راز ماندگاري شاهنامه همين مجد بخشيدن ايم داشته كيخسروها و رستم داشتهايم،
و مانند شاهنامه تاريخ ساز شوند بايد مجد واقعي بمانند داستانهايم بخواهم اگر هم من و است. ايران ملت به

و راستي را به مردم خود بدهم.

و  ميگذارند خود همت زانوان روي دست كه است ايرانيان شريفترين داستان جهت اين از كادرها داستان
و مرداني براي متمدن شدن. زنان تالش برخيزند. پا دو روي پا چهار روي خزيدن جاي به كه ميكنند تالش
و در نخستين شماره هاي خبرنامه كادرها منتشر شد. نوشتم كادرها به مربوط بيانيه نخستين در كه همانچيزي

گفتگو با كالغ و گفتگو با گربه
مي رفتم كالغي كه روي ديواري نشسته بود  بانك باجه به زنم حساب به پول واريز براي كه هنگامي ديروز
و مقابل مغازه هاي طال فروشي هستم شروع كردم به قارقار كردن خيابان وسط اينكه به بيتوجه كرد. قار قار
مي كند. در همين زمان درك و ميشنود را من صداي كالغ كه كردهام پيدا قلبي باور دويدن. كالغ دنبال و
مي گشت من را در حال قارقار كردن ديد. با هم آشنا شديم. همسر سابقش او را ملت بانك دنبال كه خانمي
و حاال به بيمارستان ميرزا كوچك خان مراجعه كرده است تا پرونده بود شده سقط بچهاش و بود زده كتك
و البته يك نامزد جديد هم دارد. البته زن شيرين عقلي به نظر كند پيگيري را سابقش همسر عليه حقوقي
مي رسيد اما به كرامتي گفتم: همين برخورد كوتاه براي من كافي است تا از آن يك نوول بنيويسم. همينطور،
و ديوار روي گربه نشستن هم روز آن عصر انداختم. راه گربه يك با آبگان خيابان سر كه عجيبي ميوموي
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اينكه هر كاري كردم از روي ديورا نرفت نشان داد كه من قادر شده ام با حيوانات ارتباط برقرار كنم. همين 
نكات را هم براي مسعود بازگو كردم و او هم جدي نگرفت. 

تمام و نهايي شدن شكل رمان
مي توانم  بود: اين استداللم كردم. روشن اثر ادبي شكل با را خودم تكليف كه بود كرامتي مسعود با گفتگو در
و با يك ديد شود نااميد ايران مردم از راوي اينكه مثًال بگيرم. نظر در رمان براي را متفاوتي تخيلي اشكال
مي كند و كرده كه كاري ماهيت با و راوي شخصيت با رويكر اين كند. نقد و تحليل را خود خاطرات منفي
مي شود در مورد كه فرضي اشكال ساير مورد در استدالل همين بود. خواهد متعارض اثر محتواي كل با و

مثًال اينكه راوي دستگير شود و قضايا را روايت كند. ميكند. صدق نيز گرفت نظر در اثر كردن دراماتيزه

و زبر كادرها. ساختن يك شخصيت تخيلي زير : طرح مثل باشد طرحي ميتواند اثر كردن دراماتيزه ديگر نوع
كه زير برخي از شخصيت اي تاريخ را نشان بدهد. اما به جاي اين آلترناتيو به نظرم رسيد هرگاه به شخصيتي
مي توانم از اسم مستعار استفاده  كنم مال بر را او زندگي ناخوشايند و منفي جنبههاي بود قرار كه برخوردم
نمي  شود از رئيس مثًال دارم. نگه دارند كه اجتماعي منزلبت خاطر به را تاريخي شخصيت تعدادي فقط و كنم
شوراي شهر تهران صحبت كرد اما از اسم مسجد جامعي يا چمران را عوض كرد. اما بخش بسيار زيادي از

پرسوناژ ها را مي توان به نام غيرواقعي معرفي كرد. 

مي رسم كه بهترين شكل داستان ها به همين روشي است كه طي چند روزنوشت  نتيجه اين به استداللها اين با
مي يابند. بنا بر اين ما با صدها داستان كوتاه بيشتري عمق و قوام ميروم جلو هرچه و رسيدهام آنها به ادبي
آن ها همان بهترين هستند. داستاني زنجيره يك از عضوي خود نسبي استقالل حفط ضمن كه هستيم مواجه

است كه در دست توليد دارم:  حل معما در مورد لكه خيس كف آشپزخانه.

اهميت تاريخي رمان
حاال هرچه جلو مي روم مي بينم اين اثر از جهات گوناگون و مهم اثر متفاوتي است: 

و در عين حال همان وقايع خلق كرده را در قالب رمان  ميكند خلق را وقايع دارد آن راوي و آن قهرمان .۱
بيان مي كند. در حاليكه ساير نويسندگان وقايع را در عالم خيال خلق مي كنند و آن را بازنويسي مي كنند.

و يك تمدن جديد را ترويج  ميكند نقد را سنتي نگرشهاي است، ساز تمدن اثر يك جهت هر از اثر اين .۲
مي كند. همانطور كه مزخرفات علي شريعتي ها يك انقالب اسالمي به بار آورد اين اثر بايد يك تمدن انساني

فارسي ايراني جديد خلق كند و مي كند.

نقد راديكال هدايت گرايي
مي شود گفت از امروز  و رسيدم هدايت نقد در جديد درك به امروز كه است جديد رويكرد همين پرتو در .۳
به بعد به طور كامل از سنت گفتماني هدايت به صورت راديكال كنده شدم: ديد من ديگر به هيچ پديده اي
را حاوي در رويكرد  نيستند. من رجاله گي  نگاه من رجاله  ايران ديگر در  بود. مردم  «هدايت وار» نخواهد 
و در نتيجه  نميكند مشاهده سكه روي دو حاوي را انساني جهان پيديدههاي كه رويكردي يك ميبينم:
مي تواند وجه مثبت جريان  ها را ببيند وروايت كند نخواهد ديد. به عنوان يك مثالي كه كه ديگري رويكرد
مي توان از دو زاويه را او رحماني. بهزاد دكتر دارد: جريان بشري امور تمام در و رسيد ذهنم به امروز همين
كرد: اينكه با يك كودتا دستورنامه رابرت را به هوا برد، اينكه داود حسيني در ارايه دستورنامه رابرت نقد

چنان بد عمل كرد كه نتيجه اش آن شد.
مي كوشد جنبه هاي منفي را حاصل خطاهاي خود تلقي كند  قهرمان راوي نويسنده رويدادها به اخير نگاه با .۴
و بكوشد اين وجه از مشكالت را كه در وجود خود اوست اصالح كند. اين نگاه بنيادين اصالح طلبي نيز

يك ياز ضرورت هاي ماست و ديروز به شكل نهايي رسيد.

گفتگو با آزادگان
مي آورد كه كليد ساختمان را همراه  خاطر به منزلش طرف به رفتن هنگام آمد. اينجا به آزادگان سرزده ديروز
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خيابان ها عالف باشد تا ساعت چهار كه  در ندارد. پس اگر به طرف منزل برود بايد تا ساعت حدود چهار
مي رسد كه به دفتر كار من  ذهنش به ايده اين آني برگردد. حافظ خيابان طرف به بايد همسرش برداشتن براي
واقعًا خوشحال شدم. آمد با چيزهايي شكمش را و كردم استقبال باشد. من پيش نيم و ۳ و تا ساعت بيايد
و روي نيست ناهار صرف از بعد كشيدن دراز به قادر گوارشي ناراحتي خاطر به كه داشت اصرار و كرد سير
مي زد من به خودم گفتم سؤالي كه به ذهنم رسيده بود با چرت او وقتي زد. چرت من جلوي مبلهاي همين
و دنبال جواب صادقانه او باشم. سؤال تاريخي اين بود: چرا به رغم آنكه من مايلم مكان بگذارم ميان در او
را به صورت رايگان در اختيار معلمان قرار دهم مشروط بر اينكه آنان از خدمات من به عنوان پارلمانتارين
استفاده كند اما استفاده نمي كنند؟ آيا من اين قدر رفتار بدي داشته ام كه خاضر نيستند از اين خدمات استفاده 
مي كنند من راز دار نيستم؟ يا رازهاي عجيبي در سازمان هست كه من نبايد مطلع  فكر شما دوستان آيا كنند؟

شوم. يا رفتار ناشايستي از من سرزده است؟

مي شد ما باشگاه  و بود قرار اگر گفت: اما كرد. نفي و افتاد دفاعي موضع در آزادگان آقاي سؤالها اين طرح با
مي شد براي عضويت شما در آن باشگاه فكري بكنيم. اما االن سازمان معلمان نمي تواند به كنيم بنا را معلمان
و پرورش عضو ديگري قبول كند. برايش توضيح دادم من نمي خواهم عضو آموزش وزارت كارمندان جز
و پارلمانتارين عضو تفاوت بعد اجرت. بدون البته و كنم كار شما براي پارلمانتارين مثل ميخواهم بلكه شوم
و من هستيد معلم شما اينكه دادم: شرح برايش نيز را كار اين بر اصرارم و انگيزهها و دادم توضيح او براي را

دوست دارم شما اين قواعد را بياموزيد و به ساير معلمان و دانش آموزان هم آموزش بدهيد.

و معلمان را در برابر يك انتخاب تراژيك كميك  گذاشتهام ميان در هم نقيئي خانم با كه است نكتهاي اين
و باال خوب اجاره يا و برويد دفتر از يا بپذيريد رايگان جاي بر عالوه را من رايگان خدمات يا ادادهام: قرار
بدهيد. آزادگان قبول كرد كه با بچه در ميان بگذارد. گفتم: طوري در ميان بگذار كه مثل دفعه قبل با مخالفت

اعضا مواجه نشود. 

و آقاي آزادگان بخشي از مشكل را در رويكرد بعضي از  آمد پيش هم مردم و هاشمي بحث بين همين در
معلمان ديد كه دچار اين توهم مي شوند كه بهتر از آنان معلمي روي زمين وجود ندارد

و به من هديه داده بود براي آزادگان  نوشته تقويم يك اول صفحه در كه هم را هاشمي آقاي جمله اين من
خواندم:

۹۲ از طرف معلماني كه نزد شما مشق عشق مي كنند! اسفند

و حاال حاضر  داشتيد قضاوتي چنين قبًال كه ديد چه من از معلمان شما كه است اين من سؤال پرسيدم: بعد
قانعكننده  اي به من نداد جواب بود؟ خواهد مملكت نفع به يادگيري اين حاليكه در نيستيد؟ من از يادگيري به

مي گفت: اين روزها فردي به مجموعه ما ملحق خواهد شد كه به مجموعه ي ما خواهد اينكه جالب نكته
مي دهد نشان رويكرد اين آوازهاش. و نام خاطر به هيچ چرا؟ سياسي. زنداني داوري محمد آقاي كي؟ افزود.

كه فردي مثل آزادگان هم دوست دارد كه سازمان معلمان ارتقا و مجد بيابد. نوعي تداوم رفتار قبيله اي؟

جلسه دوشنبه كارشناسان
و عبدالحسيني برگزار  سالمزاده آقايان و ميالني و شرفي خانمها حضور با هم كارشناسان دهم جلسه ديروز
گونه است كه به محض برخاستن از به چرا؟ چون شرايط نيامدهاند. كه دوم عليپور و الهيان دكتر آقاي شد.
روي صندلي جايشان را از دست خواهند داد. دكتر اعرابي هم به عنوان دبير با شهرداراي منطقه نشست دارد.

آن ها را جالب يافته  و كرده استقبال خيلي خيلي من نوشتههاي از زاده سالم آقاي كه فهميدم ديروز جلسه در
مي گفت حتي سر كارگاه نيز نتوانستم از خواندنم قصه كيخسروي دست بردارد. خيلي خوشحال شدم. است.
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متن ديگري به او و ديگران دادم كه بخوانند. 

آمدن خانم ميالني نشان داد كه نظريه من در مورد غيبت او علط بوده است. روزنوشت مربوط به روح ژنرال 
و آقاي عبدالحسيني دليل  بود مخالف تحليل با زاده سالم آقاي كه دادم او به توضيح اين با را شهر شوراي در
خطا در تحليل را هم ارايه داد. در جلسه ديروز راجع به رمان در دست نگارش به عنوان تاريخ افرادي كه
و آن را با شاهنامه به عنوان مرحم گذاري روي  كردم صحبت ميكنند، تالش معاصر ايران سازي متمدن براي

روح زخم خورده ملت صحبت كردم.

در مورد پيروز چمران در انتخابات رياست شوراي شهر صحبت كرديم. همه با هم اين انتخاب را صرف نظر 
مي دانستند، اما نه به  فاجعه يك تهران شهر شوراي نظام كل و شهرداري نظام كل براي - سياسي رويكرد از
از زيادي مثالهاي او. استبدادي و ديكتاتوري رويكرد خاطر به بلكه چمران آقاي سياسي رويكردهاي خاطر
و چاره ناپذير شهرداري آوردند. خانم ميالني در يك جمله گفت وقتي خبر پيروزي حيرتانگيز فسادهاي
و احساس كردند فاجعه اي عظيم بر سر آنان شدند بهت دچار همه شد شنيده تهران شهر شوراي در چمران
و دوستان او هم كه ده سال رياست گروه و عبدالحسيني مثل افرادي حتي كه بود معتقد او است. شده آوار

چمران بر شوراي شهر را نديده اند عمق اين فاجعه را در نخواهند يافت.

نظر آقاي عبدالحسيني
مي خواهد براي فعال شدن جنبه اقتصادي دفتر  كه بود گفته من به عبدالحسيني آقاي ديروز جلسه از قبل
طرحي به من بدهد. خيلي كنجكاو بودم كه اين طرح چيست؟ ديروز وقتي در باغ انگوري داشتيم انگور
مي خورديم برايم تعريف كرد: انعقاد قرارداد براي انجام پروژه هاي تحقيقي در خصوص وضعيت جمعيت 
انوان به  تحقيقات  اين  فروش  و  كنند. زياد را جمعيت ميخواهند اينكه به توجه با كشور در شناختي
سازمان هاي دولتي. ايده خوبي است. قرار شد در نشست هاي آتي در مورد آن صحبت كنيم. اما من فقط به

يك دليل داخل نخواهم شد: اينكه تمام وقت در خدمت كادرها باشم. همين. 

دو كارگاه جديد
شب قبل هم آقاي شهرام ابوالقاسمي تلفني با من صحبت كرد. قرار شد جلسه آتي به تآتري ها دوشنبه هفته 
و رئيس منطقه خواهان  كرده صحبت آنجا آموزشي مسؤالن با نيز هشت منطقه مورد در شود. برگزار آينده
و پروفشن كرديم: صحبت هم با زيادي مسائل در است. شده سازمان محل در مهر او از كارگاه برگزاري

فرق آن با بيزينس و حق التدريس، حق الويزيت، حق الوكاله، و روحانيان چه حقي؟  گفتم: البد حق المنبر.

از مزد پرسيد. گفتم پول نمي گيرم اما اگر كسي مبلغي بخواهد  بدهد نه نخواهم گفت. 

نقد نظر كيسينجر
سايت ها خوندم كه كيسينجر سياست اوباما در برخورد با داعش را نقد كرده است نيز گفته  وب ديروز در
مي گويم: او از  پاسخ در من هستند. شيعه ايران قالب در باستان ايران عضمت و مجد دنبال ايرانيان كه است

تاريخ زير خاكي ايرانيان بي خبر است.

بستري شدن آقا
به نظرم خوب است در قصه ديروز بستري شدن آقا نيز بيايد. 

براي امروز سه شنبه
به نظرم رسيد نقض عهد خانم بيرانوند در ارسال صورتجلسه را به عنوان يك نمونه از رسيدگي به تخلف هاي 
۲۰ كتاب را با آموزش بدهم. هنوز تصميم نهايي  و محتواي فصل كنم بررسي دانشجويان كارگاه در آخالقي

نگرفته ام.
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و مفهوم شرف به يك جمله رسيده ام: پايبندي به اصول اخالق. در جلسه امروز عصر  معنا تعريف مورد در
و به سراغ تدوين كد اخالق برسيم نتيجه به بايد اصل دو يكي روي و شود بررسي بايد اصل انواع تفاوت
برويم به عنون مبناي شرف. شريف كيست: كسي كه به اصول اخالق پايبند باشد. حاال بفرماييد اصول اخالق

چيست؟ 

ادبي به مصلحت  و روزنوشت ها  يافت خواهد ادامه جداگانه صورت به داستان نوشتن بود تاريخچه اين
تاريخ مي خورند.
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۱۹ شهريور ۱۳۹۳ چهارشنبه

خط يك قصه
و رفتن آنان بردارم حسين كه براي دادن كارت دعوت  دانشجويان كارگاه جلسه ختم از بعد درست ديشب
به عروسي دخترش از ورامين آمده بود زنگ زد. به من گفت مدتي جلوي دفتر انتظار كشيده تا دانشجويان
كارگاه هم با غزل تلفني صحبت كردم. او به من خبر  از پيش است. شده وارد بعد و كنند ترك را كالس
مي خواست تا هديه ارزشمندي پول من از بيايد. من نزد عروسي كارت دادن براي حسين است قرار كه داد
براي عروس تهيه كند. پاسخ من هم كه روشن بود. خيلي رنجيده خاطر شد. نكته جالب اينكه به دليل غيبت
برخي از دانشجويان وضعيت روحي من در كارگاه خيلي عالي نبود. عالوه بر اين ها، تصميم گرفته ام اين 
روزنوشت ها را هر چه بيشتر در قالب ادبي روايت كنم به نحوي كه بشود در قالب قصه يا هر شكل ديگري 
مي شود اين ماجرا را به شكل دراماتيك  چطور كه كردم فكر كمي حسين رفتن از بعد كرد. منتشر روزها همين
كرد؟ خيلي طول نكشيده كه احساس كردم راه حل فني قضيه را كشف كردم. كافي بود در همان اول بيان
مي دانم كه چرا و بيايد من دفتر به است قرار چرا ميدانم بودم. شده خيابان در حسين حضور متوجه كارگاه
و اين درست در تعارض با نكاتي است كه دارم در مورد پروفشن در نروم. دخترش عروسي به دارم تصميم
شكل كامل طور به تقريبًا قصه خط كه كردم احساس ذهنم در ايده اين ظهور محض به ميكنم. مطرح دفتر

گرفته است و كافي كمي روي آن بخوابم تا قصه تكميل شود.

اينكه اين قصه ها خوب هستند يا نه، يا چه اندازه ارزش ادبي دارند يا ندارند، يك مسأله است، اما اينكه 
مي توانم به هر ماجرايي كم و بيش يك ساختار روايي بدهم، مهارتي است كه بايد به خاطرش شاكر باشم. 

و كارت عروسي سومين غزل و حسين داستان خندان، آقاي و كيخسروي آقاي قصه نوشتن از بعد حال، هر به
تا به يك ساختار بايد خيلي تمرين كنم  و هنوز  مينويسم فعلي فرضي ساختار در كه است قصهاي خط

جالب برسم.

و بسط  شرح از كنم، روايت قصه يك قالب در را دانشجويان سهشنبه كارگاه ماجراي است قرار كه آنجا از
مي گذرم  و به اجمال به آن اشاره مي كنم. آن در اينجا

غيبت خانم بيرانوند
و رسيدن به اينكه چرا شريف كسي است كه تابع  شرف، دستور تدوين مورد در بحث ادامه ضمن بود قرار
و بروم بيرانوند خانم عهد به وفاي عدم سراغ چيست، پارلمان قانون با اخالق نسبت و باشد اخالق اصول
و خانم طوسي بيرانوند خانم اما بدهيم. قرار بحث مورد تجربه يك عنوان به را رفتار همين كرد موافقت اگر
و همين امر من را كمي كالفه كردم. وقتي حضور نيامدند ديگر نفر چند و امالهي آقاي و رئيسيان آقاي و

مي شود احساس مي كنم كارگاه جذابيت خودش را از دست داده است. بچه ها در كارگاه كم

به هر حال، در همان آغاز كار يكي پيشنهاد داد كه بررسي دستور شرف را به جلسه بعد موكول كنيم. در 
نشست دوم نيز من خالصه اي از قواعد ناظر بر رسيدگي به تخالفات انتظامي در انجمن ها را توضيح دادم 
كه به نظرم برايشان جذاب بود. بعد خواستم نحوه تشكيل سازمان را درس بدهم كه فرصت نشد. اما تأكيد 
آن ها مردم با  در كه دارد كاربرد كشورهايي مورد در آنجمن تأسيس براي كتاب در شده ارايه قواعد كه كردم
و بگيرند فرا را قانون اين قواعد بايد انجمن يك تشكيل از قبل ما مردم حاليكه در هستند آشنا پارلمان قانون

همين جاست كه مشكل ما شروع مي شود.

و براي بچه ها توضيح دادم كه  كردم تأكيد مهارت كسب و پرورشي و كارورزي وجه روي ديروز جلسه در
و خودشان سر خود در دانشگاه ها كارگاه راه نياندازند تا من درستي روش بيايند كارگاهها اين به بايد چرا

تدريس آنان را تأييد كنم. آنان هم قبول كردند.
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۲۰ شهريور ۱۳۹۳ پنجشنبه

كشف مهم صحبگاهي
امروز صبح ساعت حدود سه بامداد از بستر بيرون زدم. گويا تشخيصم در مورد اينكه نخوردن دانه هاي روغني 
بوده است. بعد از حدود دو ماه كه در چند  درست داشت، نقش من خوابي پر و بيحسي در پسته و گردو مثل

وعده صبحانه، با پنير چند لپه گردو خوردم، احساس مي كنم راحت تر مي توانم از بستر بيرون بزنم.

۱۷ شهريور ادامه دادم. اين روزنوشت ظاهرا به ماجراي ساده ي پي بردن  به نوشتن ادامه روزنوشت دوشنبه
مي شود. اما در خالل آن ماجراهايي  مربوط است شده جمع آشپزخانه كف سراميكهاي روي كه آبي منشأ به
مي آيد. البته چون خمير در نمايش به دراماتيك بسيار شيوهاي به هستند عالي و جذاب بسيار نظرم به كه
را براي يك قرص نان كوچك چانه گرفته بودم، مجبور شدم ماجراها را فشرده بروم اما هرچه جلو رفتم
ديدم مجبورم مسائل بيشتري از گذشته را بازگو كنم. همين امر من را به اين نتيجه رساند كه شايد درست 
اين باشد كه ماجرا را بايد از اول شرح بدهم تا به اين ترتيب مجبور به اين همه برگشت به عقب نشودم. به 
مي كنم يكي از كشف هاي مهم امروزم همين باشد كه حتي گزارش ادبي اين ماجرا نيز بايد از يك  فكر هرحال
و خواننده پا به پاي خواننده جلو بيايد. شايد بعدها به اين نتيجه برسم تا براي رمان شود شروع واقعي آغاز
خاتمه ي دراماتيكي در نظر نگيرم اساسًا معماري آن كامل نشود. اما اين تجربه اي بسيار ارزشمند بود كه براي
و معماري اثر نيز نمي توانم كار را به آينده نامعلوم موكول كنم. در نتيجه  ساختار و شكل به مربوط مسائل حل
و در عين حال تالش ها كنم ثبت و گزارش تاريخي/مستند صورت همان به را روزونوشتها گرفتم تصميم
و زمينه سازي براي نشر آن نيز بايد همزمان انجام شود. به هر حال، زيرخاكي جنبش اين ادبي بازنويسي براي
اين نوشته به خودي خود بايد با ارزش تلقي شوند، هم دستمايه هايي ارزشمندي هستند براي كارهاي بعدي:

اعم از ادبيات، تاريخ تحليلي و آثار آموزشي و تحليلي جامعه شناختي و غيره. 

اهميت گزارش چهارشنبه 
و هم تا حدودي تيم خندان دارند به اين طرف سوق  عبدالحسيني تيم هم داشت: اهميت جهت يك از ديروز
مي كنند كه خودشان براي آموزه هاي دستورنامه رابرت كاربردهاي اجتماعي بيابند. در اين مورد توضيح پيدا

بيشتري مي دهم.

اينكهسياست  هاي جمعيتي كه از سوي آقاي  كرد: مطرح را جديد ايده عبدالحسيني آقاي كه بود پيش هفته از
مي رسد سازمان هاي دولتي براي اجراي نظر به اما است. مهم بسيار كشور آينده براي شده مطرح خامنهاي
و بعد سازمان، يك ايجاد با ميتوانيم ما و داشت خواهند نياز كارشناسي مشاورهاي به سياستها اين بهينهي
و به سازمان هاي دولتي مجري اين سياست آوريم فراهم را مشاورها اين پژوهشي كارهاي سري يك انجا از

بفروشيم.

من از روزي كه در برابر اين پيشنهاد آقاي عبدالحسيني قرار گرفتم به اين اصل اخالق متوسل شدم كه جواب 
هاي هوي است. تمام اين مدت آقاي عبدالحسيني از هيچ كوششي براي موفق شدن ترويج دستورنامه رابرت 
در كشور دريغ نكرده است. پس من، دست كم به عنوان جواب متقابل، وظيفه دارم هر كمكي از دستم بر 
و هرچه بيشتر فكر  كردم فكر ايدهاش به كه بود مثبت رويكرد همين با دهم. انجام وي موفقيت براي ميآيد
و بدون وابستگي به قوي فكر اتاق يك يا گروه يك اگر كه خصوص به يافتم. حياتي كشور براي را آن كردم

دولت شكل بگيرد خيلي در اجراي بهينيه ي اين سياست ها به نفع توسعه كشور نقش ايفا خواهد كرد.

و آقاي سالم زاده  شرفي خانم با كه گفت و زد زنگ عبدالحسيني آقاي ديروز كه بود رويكردي چنان پي در
- ما و بود گذشته ظهر از بعد ۵ از كمي براي ادامه بحث در مورد اين پروژه به دفتر خواهند آمد. ساعت

- در تنفس بوديم كه اين دوستان آمدند. از اعضاي دو گروه تقاضا كردم  خندان دوستان كارگاه اعضاي يعني
و عبدالحسيني سالمزاده، آقاي شرفي، خانم بعد كرد، معرفي را خودش سيدي آقاي اول كنند. را خودشان
دست آخر آقاي خندان. همه به رابطه خود با قانون پارلمان هم اشاره كردند. من براي گروه آقاي عبدالحسيني
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و اگر فقط يك نفر بيايد من بايد در  هستيم تنفس در ما و نرسيده نصاب به خندان گروه كه دادم توضيح
و آقاي سيدي توضيح دادم كه تصميم داشتم امروز در خندان آقاي براي بعد برسد. نصاب تا بمانم گرو اين
نشست شما شركت نكنم تا بدون من جلسه را اداره كنيد. به همين خاطر به گروه آقاي عبدالحسيني گفتم در
مي توانم در نشست آنان شركت كنم. اما حساب نصاب را نكرده بودم. به همين خاطر  بيايند كه ساعتي هر
اگر فقط با حضور من نصاب حاصل شود جلسه را ترك نخواهم كرد. در نتيجه هر گاه يكي ديگر از اعضا
مي شوم. (عجب استداللي، اين همه  ملحق عبدالحسيني گروه به زمان آن تا برميگردم. شما گروه به من آمد
و شدم كه شويد. ملحق عبدالحسيني آقاي گروه به نه. كه شد شروع ايراني تعارفات اما عادالنه!) و انساني
تا آخر جلسه هم هيچ يك از اعضاي گروه خندان نيامد. به اين ترتيب، بعد از معرفي اوليه همراه با گروه
رفتيم. اما قبل از پرداختن به ماجراهاي گروه عبدالحسيني بايد به كارگاه  دو شماره سالن به عبدالحسيني

دوستان بيشتر بپردازم.

ارتقاي ساختار آموزشي كارگاه ها
همانطور كه گفتم كارگاه دوستان ديروز هم به نصاب نرسيد. اما اين بار آقاي حالج، آقاي نصيري اقدم، آقاي 
و خانم اعاليي در جلسه شركت نكردند. قبل از آمدن گروه آقاي عبدالحسيني،  خندان اصغر آقاي و فاضلي،
من ابتدا با آقاي سيدي در مورد ساختار آموزشي گروه صحبت كردم. خالصه صحبت هايم تشريح ساختار
و تمرين قواعد دستورنامه  آموزش براي را خود دوستان از حلقه يك عضو هر آن اساس بر كه بود جديدي
و من هم به او كمك ميگيرد. عهده بر را مقدمات آموزش مسؤليت خودش و ميكند دعوت دفتر به رابرت
و بر كار او نظارت خواهم كرد تا اين كار را به نحو احسن انجام دهد. بعد اعضاي اين گروه وارد ميكنم
و است. داير دفتر در ديگر حلقههاي اعضاي حضور با كه ميشوند كارگاه ختم دوره يعني - ابتدايي مرحله
و از كارگاه بيرون ميكنند درست انجمن يك كارگاه ختم دوره كردن طي از بعد اوليه گروه همان اعضاي
مي دهد. حلقه هايي كه انجمن درست ادامه خود كار به ديگر حلقههاي اعضاي حضور با كارگاه اما ميروند
مي دهند. به اين معنا كه ضمن كار براي ادامه خود فعاليت به حرفهاي پارلمانتارين يك يا من نظر زير كردهاند،
مي بينند آموزش رئيس نظر زير جديد اعضاي و ميكند عضوگيري استراتژيك برنامه يا اتيكز كد مثًال تدوين
مي كنند. بعدها كه شركت متوسطه مرحله كارگاه در نيز رئيس حاليكه در بگيرند. فرا را رابرت دستورنامه تا
انجمن ها با هم ادغام شدند يا كنوانسيون تشكيل دادند افراد شاخصي كه قادر به انجام اين كارهاي هستند

مرحله عالي را هم طي مي كنند. 

بعد از توضيح اين ساختار بود كه از آقاي سيدي خواستم تا در دو هفته يكبار شدن نشست كارگاه چهارشنبه ها 
مي شود كيفيت يادگيري  يكبار هفته دو مقدماتي كارگاههاي وقتي ميدهد نشان تجربه كه چرا نكند. اصرار
و نشست هاي عادي اين انجمن هم دهند تشكيل دائمي انجمن يك زودتر كنند تالش برعكس ميكند. افت
مي تواند ماهانه تشكيل شود. به نظرم آقاي سيدي با نظر من موافق بود. با اين همه هنگام رفتن آقاي خندان
باز هم از دوهفته يك بار شدن كارگاه حرف زد. البته وقتي من اين حرف ها را براي سيدي گفتم وي هنوز

به دفتر نيامده بود. 

ماشيني كردن روند معامات دولتي در گرجستان
وقتي آقاي خندان آمد من نظرش را در مورد داستان آقاي كيخسروي پرسيدم. حوصله نكرده بود كه آن را 
و عبدالحسيني هم  كيخسروي، كنون تا كه خصوص به كنم. توجه آن به بايد كه بود هشداري اين و كند. تمام

بر ضرورت فشرده بودن متن تأكيد كردند.

جالب است كه آقاي عبدالحسيني ضمن معرفي خودش گفت كساني كه در جنبش كادرها باشند او را خوب 
نوشته  ام  كه داستانهايي دادم توضيح برايش بالفاصله است. زده قلم زياد او مورد در فالني چون ميشناسند
آن ها به قصهها در كه ميفرستم كساني براي فعًال را داستانها چون نكردهام. ارسال سيدي آقاي براي هنوز

اشاره شده باشد.

در ادامه آقاي خندان از آقاي سيدي خواست تا در مورد تأثير ماشيني كردن نظام معامالت دولتي در گرجستان 
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و آقاي سيدي نيز به صورت مشروح توضيح داد كه خالصه اش اين بود: وقتي آقاي  كند. صحبت ما براي
سيدي براي شركت در كارگاه آموزشي كه از سوي س.ج.ت در يكي از شهر هاي اروپايي برگزار شده به
و مناقصات  معامالت كردن ماشيني در كشور آن تجربه گرجستان از ملي شخصيت يك ميكند، سفر آنجا
مي كند. خالصه اين ماجرا اين بوده كه نخست تعريف كارگاه اعضاي براي پراكتيس» «گود عنوان به را دولتي
و كند اقدام دولتي معامالت كردن ماشيني براي كه ميخواهد او از بوده فرد آن دوست كه گرجستان وزير
بعد از نصب اين نرم افزار، همه فروشندگان كاالي مورد نياز دولت بايد به صورت ماشيني در مناقصه شركت
مي شود: هر فروشنده  حراجي يك در حراج روند شبيه مناقصه در قيمت دادن روند ترتيب، اين به و ميكردند
و بقيه چهار دقيقه فرصت دارند كه زير قيمت او قيمت بدهند. به اين ميداده را خود قيمت دولت به كاال
و روند مناقصه به صورت يك روند ماشيني كه ميدهند ارايه را خود قيمتهاي بالقوه فروشندگان ترتيب

هيچ كس امكان اثرگذاري و سوءاستفاده از را ندارد صورت مي گيرد.

و نتيجه گرفت كه رده دولت گرجستان كه در شاخص  كرد تعريف را پروژه اين ديگر جنبههاي سيدي آقاي
مي شود كه به زير ده مي رسد. خوب. يك انقالب واقعي. كم فساد رتبه ۱۰۹ در جهان داشته چنان

آقاي خندان به من گفته بود كه وقتي آقاي سيدي اين خاطره را برايش تعريف كرده از او خواسته است تا 
و او هم  كرده تعريف هم اقدام نصيري براي و كند تعريف هم اقدام نصيري و حالج آقاي براي را خاطره اين

پيشنهاد داده تا خالصه طرح را در چند صفحه بنويسد و به او بدهد تا روي آن كار كند.

و گفت استقرار چنين نظامي آن قدر  كرد نااميدي اظهار درستي به سيدي آقاي رسيد اينجا به ماجراها وقتي
مي كند كه همه با اجراي آن مخالفت خواهند كرد. در اينجا بود كه اين ايده قطع را دزدان و نامحرمان دست
و ساير دوستان يك سازمان موقت كارگاه دوستان كمك با سيدي آقاي است خوب چقدر كه رسيد ذهنم به
و استقرار چنين نظامي را به عنوان يك خواست ملي تبين بدهند تشكيل پروژه اين معرفي براي كارزار يك يا
و خندان تا ساعت هشت با هم صحبت سيدي آقاي و شدم ملحق عبدالحسيني آقاي كارگاه به چون من كنند.
نه؟ يا داد خواهد تشكيل را سازماني چنين آيا نميدانم و ندارم خبري صحبتها اين نتيجه از من اما كردند،

و اواخر شب بود كه طي ايميلي از آقاي سيدي بار ديگر تقاضا كردم كه چنين كارزاري را كارگاه ختم از بعد
بي خبرم. امروز صبح به ذهنم رسيد كه چقدر خوب است آقاي سيدي او احتمالي جواب از هنوز بگيرد. جدي
ايجاد يك انجمن براي ترويج منافع پيوستن به سازمان جهاني تجارت را نيز جدي بگيرد. اما فكر كردم بهتر
 - سيدي آقاي مديريتي سبك كنم. مطرح را دوم پيشنهاد بعد و بمانم اول پيشنهاد به ايشان پاسخ منتظر است

به قول ايزاك آديزيس - آتش افروز نيست كه ده ها فكر جديد را حساب نشده مطرح كند.

گود پراكتيس ديگر
آقاي سيدي يكي ديگر از گود پراكتيس هاي دولت گرجستان را، كه در كارگاه معامالت دولتي كه از سوي 
شبه، تمام كاركنان  يك تحول يك طي اينكه كرد: تعريف ما براي بودند كرده مطرح بود، شده برگزار س.ج.ت
و سال كه دوره هاي آموزشي سن كم و جوان مديران نسل با را گرجستان گمرك قديمي و دار ريشه و مسن
كوتاه مدتي را گذرانده بودند جايگزين كردند و فساد در گمرك آن كشور هم به اين ترتيب ريشه كن شد.

اين ها دستاوردهاي كارگاه دوستان در عصر روز چهارشنبه بود كه حتي به نصاب هم نرسيد. حاال سراغ كارگاه 
گروه آقاي عبدالحسيني مي روم. 

سياست هاي جمعيتي ابالغي از سوي رهبري
كرد، خيلي برايم جذاب  مطرح را خودش ايده عبدالحسيني آقاي - گذشته دوشنبه روز - كه اول راستش
كنيم كه جمعيت ما هم تالش  اينكه  اين سياست ها موافق است؟  با كليات  او هم  آيا  پرسيدم:  او  از  نبود. 
بي آبي به نفس نفس افتاده است؟ اما هرچه آقاي  از ما ملت حاليكه در برسد نفر ميليون مثًال ۱۰۰ به ايران
عبدالحسيني بيشتر برايم توضيح داد بيشتر منظور او را درك كردم. ديروز هم همين اتفاق افتاد: در جريان
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و با توضيح هاي بيشتر آقاي عبدالحسيني دريافتم كه اتفاقًا سياست هاي جمعيتي ابالغ شده از سوي  بحث،
رهبري، كه به قول آقاي عبدالحسيني حاصل كار كارشناسي متخصصان برجسته اي بايد بوده باشد، اگر درست
و فرزندان افراد  شد خواهد جامعه مدرن و مترقي نيروهاي ضرر به كامًال جمعيت كيفيت نظر از نشود اجرا
فرهنگ تر جمعيت به هم خواهد با و توازن جمعيتي را به ضرر نيروهاي يافت خواهد افزايش بيچاره و فقير
زد. با توضيح هاي آقاي عبدالحسيني به اين عقيده رسيدم كه ايجاد يك ان.جي.او يا يك انجمن يا يك گروه
و حاصل پژوهش هايش را به سازمان هاي دولتي بفروشد هم كسب  كند كار قضيه اين روي بتواند كه فكري
و هم يك تالش ملي براي ارتقا كيفيت توسعه در ايران. اما، اثر مثبت اين جلسه، است درآمد منبع و كار و

از نظر شكلي چيز ديگري بود.

به كارگيري قواعد قانون  پارلمان
و يك نفر به عنوان منشي انتخاب شود. اما  رئيس عنوان به نفر يك كردم پيشنهاد من شد شروع بحث كه اول
احساس كردم پيشنهاد من حتي از سوي آقاي عبدالحسيني نيز با اسقبال مواجه نشد. هم آقاي عبدالحسيني
و هم خانم شرفي به صورت تلويحي نظرشان اين بود كه وقتي سه نفر هستيم خيلي به  سالمزاده آقاي هم و
مي كردم. به همين خاطر به فكر آنان مثل نيز خودم راستش نكردم. اصرار هم من نيست. نيازي تشريفات اين
صورت سنتي بحث را شروع كرديم. حدود نيم ساعت تا سه ربع گذشت. ديدم نه فقط در جاي اول بحث
مي كنم ساير دوستان حاضر  فكر ميشويم. هم سوءتفاهمها انواع گرفتار بلكه ميچرخيم، خودمان دور داريم
يك نيز دچار همين احساس بطالت شدند. به همين خاطر، وقتي من بلند شدم تا تخته سفيد را از سالن شماره
و اين، در تبين ارزش هاي قانون پارلمان، حتي در  كردند استقبال من كار از تلويحًا خود سكوت با همه بياورم
و مهم بود. به همين خاطر گفتم: اگر حتي در بحث هاي خودماني عالي بسيار تجربه يك خودماني، بحثهاي

بحث هاي رسمي نيز به آن ها نيازي نخواهيم داشت. در نيازي به اين قواعد نباشد،  مي شود نتيجه گرفت

وقتي تخته سفيد را روي صندلي چرخداري كه پشت ميز باالي اتاق بود،گذاشتم توضيح دادم كه ما در حال 
و تصميم بگيريم.  كنيم عمل است قرار رابرت دستورنامه قواعد طبق كه هستيم نفره چهار گروه يك حاضر
و يا هيأت دعوت كننده عمل كنيم، الزم است ابتدا هدف مؤسس هيأت عنوان به است قرار چون نتيجه، در
و به نتيجه برسيم. بعد گفتم: تا پيشنهاد مشخصي نباشد هر نوع مذاكره اي ممنوع است. كنيم مطرح را گروه
در نتيجه يك نفر يك پيشنهاد براي تدوين هدف ارايه دهد. بعد خودم روي تخته سفيد نوشتم هدف گروه
و با تكنيك پركردن جاي خالي آن  كنيم مطرح را هدف چند ميتوانيم گفتم: بعد خالي. جاي از: است عبارت

را به نتيجه برسانيم، يا يك هدف مطرح شود و از طريق اصالح آن را نهايي كنيم.

كرد: كمك به تحقق  پيشنهاد شرح اين به را گروه هدف تأمل كمي از بعد عبدالحسيني آقاي كه بود اينجا در
و با توجه به اينكه در جمع هاي كوچك كرد، اعالم را هدف اين اينكه محض به كشور. جمعيتي سياستهاي
و كس ديگري هم قصد مخالفت نداشت، من به عنوان مخالف كند شركت مذاكره در ميتواند هم رئيس
صحبت كردم. خالصه مخالفتم نيز اين بود كه اين هدف جزو اولويت هاي من قرار نمي گيرد. بعد از نطق من،
و در دفاع از پيشنهاد صحبت  اول بايد پيشنهاد كننده طرح عنوان به او كه داد دستور اخطار عبدالحسيني آقاي
و است شده تمام من نطق كه حاال ميداديد. اخطار موقع به بايد كه دادم توضيح رئيس عنوان به من ميكرد.
و خوب كرد صحبت و كند. صحبت موافق عنوان به حاال كه كردم خواهش او از بعد كرد. نميتوان كاري
هم صحبت كرد. بعد از او آقاي سالم زاده هم به عنوان مخالف صحبت كرد. خالصه حرف او هم اين بود كه
و توضيح  شد سوءتعبير من نظر از كه كردم احساس من اما نميگيرد. قرار هم او اولويتهاي جزو هدف اين
مي كنم اجراي اين سياست ها برعهده فكر بلكه نيست. ايدهاي چنين با مخالفت معناي به من مخالفت كه دادم
و گروه ما من نتيجه در است زده خيمه كشور نفتي عظيم درآمدهاي روي كه است بزرگ بسيار دولت يك
و هم امكان هم كه هستند دولتي سازمانهاي اين ندارد. سياستها اين تحقق در حايي دولت قدرت برابر در

وظيفه اجراي اين سياست ها را بر عهده دارد.

و مذاكره حول ارايه پيشنهاد اصالح  شد احساس عبدالحسيني آقاي اوليه پيشنهاد اصالح كه بود اينجا در
و در جريان مخالفت با همين اصالحيه بود كه اتفاقًا كرد مطرح اصالحيهاي عبدالحسيني آقاي يافت. جهت
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آقاي سالم زاده بعد از اشاره به سوابق حرفه اي خود در راه اندازي كارگاه هاي بسيار زياد در مورد روش تحقيق، 
و  است پژوهش من اصلي عالقه گفت: دارد موضوع همين تدريس براي دانشگاه در كه تخصصي به نيز و
موضوع آن خيلي فرق نمي كند. همين جا بود كه من نتيجه گرفتم كه در اين صورت آقاي سالم زاده يك نقطه
روش هاي بهينه ي تحقيق سياست هاي  مورد در مي تواند پژوهش نيز گروه هدف و است گروه ارزشمند بسيار
سازمان هاي دولتي باشد. به نظرم اينجا بود كه به و مشاورهها روشها اين فروش و ارايه و كشور جمعيتي

احساس كرديم جمع دارد به هدف مشتركي كه مورد توافق است نزديك مي شود.

و قالب سازماني گروه كشيده  شكل به بحثها برخي هدف، كردن روشن از قبل كه كنم نشان خاطر بايد
يك و توضيح دادم كه در مورد شكل كار ما كردم اعالم دستور از خارج لحظه آن در را آنها من كه ميشد
- مثًال - براي خالي، جاي يك ايجاد، از است عبارت هدف كه ترتيب اين به ميكنيم. درست خالي جاي
روش هاي بهينه ي اجراي سياست هاي جمعيتي كشور. بعد توضيح دادم اين جاي خالي پژوهش در امر تدوين

مي تواند يك سازمان، يك گروه، يك مؤسسه غيرانتفاعي يا يك ان.جي.او باشد. 

و رسيد نتيجه به زودتر خيلي بحث كه بود آن تحقق ابزار و شكل موضوع از هدف موضوع تفكيك از بعد
درستي و حقانيت قانون پارلمان را براي يك جمع چهار نفره نشان داد.

و آقاي سالم زاده ختم جلسه را اعالم كرديم  خانم مفرط خستگي به توجه با خصوص به - كه بود اينجا در
۲۵ شهريور ساعت ۵ بعد از ظهر موكول شد. ساعت ۷ آن روز هم نخستين جلسه و جلسه بعدي به دوشنبه

تأتري ها در دفتر برگزار خواهد شد.

و  عبدالحسيني آقاي نه كنم: اشاره نيز ديگر ظريف نكته يك به است خوب نشست اين گزارش ختم از قبل
- به اندازي كه ديروز بعد از توضيح هاي باشد غلط است ممكن و فهميدم من كه آنجا تا - ديگر نفر دو نه
انواع آن را كه چيزي جز يك انجمن است مورد توجه قرار نداده تفاوت و شركت ماهيت شد، روشن من
يك و بيشتر، به نفر دو از مركب حقوقي مؤسسه نوع هر شد روشن برايشان كه بود من توضيحهاي با بودند.
آن ها قواعد قانون پارلمان كاربرد تمام در و ميگيرد شكل نفر چند مشاركت با كه است «شركت» يك معنا
و با توجه به كاركرد انواع مختلف انجمن ها يا شركت هاست كه قانون براي هر كدام حقوقي نظر از اما دارد.
و يا الزم است به ثبت برسند است قرار كه شركتهايي و ميكند تعريف را خاصي وظايف و تكاليف آنةا از
و كمك كرد بود مفيد بسيار توضيحها اين خودم نظرم به حال، هر به شوند. ايجاد قوانين همان مطابق بايد
مي گيريم به صورت گروهي كار كنيم يك «انجمن» تشكيل تصميم اينكه محض به شود روشن همه براي تا
و يا محدود مسؤليت با و خاص شركت يك يا تعاوني، شركت يك انجمن اين اينكه از نظر صرف دادهايم،
و به رغم سادگي، بسياري از اذهان در مورد بود ضروري بسيار توضيحها اين نظرم به باشد. ديگر نوع هر

آن ها شناختي ندارند.

و جلسه بعد كرد يادداشت را جلسه دستور دقت با عبدالحسيني آقاي شدم متوجه كه بود جلسه ختم از بعد
۲۵ شهريور موكول شد. هم به ساعت ۵ بعد از ظهر روز دوشنبه

مي كنم وقتي بحث ها اين طوري پيش برود به جاهاي بسيار خوبي خواهيم رسيد. در ضمن بچه قول  فكر من
دادند كه اين سازمان در دست تأسيس، انجمن در دست تأسيس ترويج عرف پارلماني را تحت تأثير قرار

ندهد. 

تجربه جالب
مي شوم: تالش براي ايجاد  مواجه داريم جديد تجربه دو با دوشنبه و چهارشنبه كارگاههاي در ما تريب، اين به
و ترويج دستورنامه رابرت: يكي براي پژوهش در امر سياست هاي جمعيتي آموزش انجمن از غير انجمنهايي

و يكي هم براي ترويج ماشيني كردن معامالت دولتي و شايد يكي هم براي ترويج الحاق به س.ج.ت.
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نكات ديگر
ديروز آقاي بهروزي ايميل زده بود كه با او تماس بگيرم. حدس زدم در مورد معرفي دستورنامه رابرت به 
مي خواهد با من صحبت كند. اما در مورد خريدار ساختمان صحبت كرد. اين حرف ها را آقاي ميرزائي  ساپكو
و من هم سخنان او را نقادي كردم. ظاهرًا آقاي ميرزائي بود گفته من به بهروزي قول از هم ساختمان مدير
و او هم داشت به صورت غيرمستقيم از كساني كه نسبت به بود كرده منتقل بهروزي آقاي به را نقدها همين
مي كرد. من با صراحت به او گفتم كه من هم يكي از همان منتقدان هستم. گله بودند كرده نقادي او پيشنهاد
و به اين كنم مخالفت دارم حق هم من حال هر به گفتم: و دادم توضيح برايش را نظراتم بعد و خورد جا او

داليل مخالفم.

مي شود  ميدهد كه پول با البته است. ساختمان كل خريدار بااليي نسبتًا قيمت با ساختمان خريدار ظاهرًا
ساختماني با همين متراژ اما نوساز خريداري كرد. به نظر من اگر ساختماني با همين متراژ اما نوساز به دست
بي شماري در وضعيت  داليل كه بهروزي آقاي زعم به چرا اينكه اما نميبينم. آن فروش بر دليلي برسد من
ك اين خريدار يك موقعيت عالي است، بايد بگويم كه دارد اصرار حاال اما ميداد ارايه ساختمان صنعت بد
و طرف اين كمي با و ميدهند ساخت طبقه نه مجوز ساختمان به محل اين در كه است شده مشخص حاال
و در داد انتقال زمين زير به نيز را پاركينگها و رساند طبقه يازده تا ده به را آن البد ميشود كردن طرف آن
مي كرديم. چون آقاي ميرزائي تصور خودمان ما كه است آنچيزي از بهتر مراتب به ساختمان وضعيت نتيجه،

مي گفت كه گفته اند حداكثر اجازه ۵ طبقه را مي دهند.

دعوت از آقاي بهروزي
در جريان گفتگو با آقاي بهروزي بود كه از او دعوت كردم در اين كارگاه ها شركت كند چرا كه فرد باهوشي 
و آموزش اين قواعد هم مبرم ترين پيش نياز توسعه است. عالوه بر اين،  يابد توسعه كشور است مايل و است
مي تواند آن را به مسؤالن ساپكو معرفي كند هم خواهد توانست بهتر هم كند شركت كارگاهها اين در اگر
خودش به همكاران ساپكو ياد بدهد. گفت باشد. اما گمان نمي كنم جدي باشد. خيلي سر اين مرد باهوش

شلوغ است. 
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۲۱ شهريور ۱۳۹۳ جمعه

دستاوردهاي بيست و سومين اجالس كادر وكيالن
و  تحليل را آنها ادامه در كه داشت زيادي بسيار دستاوردهاي هم وكيالن كادر اجالس سومين و بيست
مي كنم. اما تالش براي نوشتن يك قصه در مورد يكي از نشست هاي آن سبب شد تا در اين زمينه به ثبت
با آن شروع را  امروز  و روزنوشت  است مهمي دستاورد خودش نظرم به كه برسم تازهاي جمعبنديهاي

مي كنم.

تفكيك قطعي ادبيات از تاريخ
استعالي  به منظور  بر عواطف مخاطبان  تأثير گذاري  آن هم  هدف و زيبايي خلق هنر اصلي وظيفه اينكه
- البته هم آن هدف و معرفت خلق تاريخ، جمله از و علوم اصلي وظيفه حاليكه در است، بشر نوع انسانيت
ارزش از  تمايز شناخته شده اي است؛ چيزي  نوع بشر،  استعالي  به منظور  بر خرد مخاطبان  اثرگذاري   -
تجربه ي ماه هاي اخير من كم نمي كند كه در جريان تالش براي خلق داستان هايي با الهام از تجربه ي كادرها
كسب كردم. در جريان همين تجربه ها بود كه به مرور از روزنوشت هايي كه ماهيت تاريخي دارند، به يك 
و  تكنيكها روشها، توانستم و رسيدم خندان عيسي آقاي تجربههاي از الهام با قبول قابل نسبتًا داستان
تجربه  ها تصميم گرفتم پوشه ي مستقلي براي همان اساس بر و اطمينان با امروز كه كنم كسب تجربههايي
آن ها را از اين دفتر خاطرات جنبش زير خاكي كادرها جدا سازم. در نتيجه، از اين و كنم ايجاد كادرها داستان
پس، نوشته هاي اين دفتر به طور كامل ماهيت تاريخ تحليلي خواهد داشت كه البته با تالش براي هنرمندانه
عالوه، تصميم دارم اين روزنوشت ها نيز به مرور شكل مناسبي براي نشر به ندارد. مغايرتي هيچ آنها نوشتن
پيدا كنند. فرض بر اين است كه مخاطبان اين نوشته ها كساني هستند كه الزم نيست برايشان بيش از اين در

مورد تمايز تاريخ و ادبيات زياده گويي شود. 

نخستين اثر ها
و نيم ديروز پنجشنبه بود كه آقاي آرش كيخسروي يكي از اعضاي كادر وكيالن قبل از  يازده ساعت حدود
و نوشته او خاطرات از الهام با كاتوزيان»كه «مراسم موقت نام با شبهداستاني ارسال از بعد شد. دفتر وارد بقيه
مي ديدم. كنجكاو بودم تا نظرش را در مورد «مراسم حضوري را او كه بود بار نخستين بودم، فرستاده برايش
و تلفني به چند نكته اشاره كرده بود: اينكه نوشته به نظرش طوالني بوده است قبًال كند. بازگو برايم كاتوزيان»
مي شود حذف كرد؛ از بخش هاي مربوط به زندگي خصوصي را رابرت دستورنامه با غيرمرتبط مطالب و
و سوسك گيري، خوشش نيامده بود؛ از اينكه در يك گفتگوي پشهگزيدگي به مربوط بخش جمله، از راوي،
هم انديشي عرف پارلماني مربوط به حدود سه سال كارگاه نشستهاي از يكي كردن تعطيل مورد در تلفني
و تأكيد داشت كه در تعطيل كردن اجالس كرد؛ عذرخواهي بود كرده فراهم را من خاطر رنجش اسباب پيش
بود، نقشي نداشته شده همزمان كاتوزيان دكتر پيكر تدفين و تشييع مراسم با كه وكيالن كارگاه قبلي پنجشنبه

است.

داشته باشم مخاطبان  توجه كه بود اين شد دستگيرم كه مهمي نتايج از يكي كردم. فكر خيلي وي نكات به من
و نبايد اين دو گروه مخاطبان را خلط كنم. نيستند يكسان لزومًا كادرها، تاريخ مخاطبان با كادرها داستان
و رمان هم داستان يك كه است سال سالهاي بودم، ادبيات حرفهاي خواننده يك روزگاري خودم كه من
و تأتر هم ندارم. البته، من هم فيلم تماشاي حتي و رمان خواندن حوصله و وقت حتي روزها اين و نخواندهام
مي كنند خواهم شركت رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي در كه كساني به را كادرها تاريخ هم و داستان
و نظر آنان را خواهم پرسيد. اما قبل از آن بايد توجه داشته باشم كه مخاطب من يك تاريخ خوان حرفه اي داد
است يا تعلق خاطر اصلي او ادبيات است يا اينكه ذهنش آن اندازه تربيت شده است كه اين دو مقوله را از

نه؟  يا كند ارزيابي و نقد ادبيات و تاريخ ساحت دو در را كدام هر و كند جدا هم

پيچيده است واقعًا نظام يك پارلمان قانون قواعد نظام كه مييابم اطمينان پيش از بيش روز هر من عالوه، به
و انسجام خدشه ناپذير دارند، هستند هماهنگ هم با آن پيچيدهي رويههاي و قواعد مجموعه اينكه ضمن كه
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فوق العاده انعطاف پذير هم هستند به نحوي كه اگر اعضاي يك گروه قدرت درك ديالكتيك مندرج در اين 
و تعامل بسته است،  تفكر براي را او دستوپاي قواعد اين كه كند احساس نبايد هرگز باشد، داشته را قواعد
- در مواقعي كه البته - جز نداريم، احساسي چنين زبان قواعد به نسبت ما از يك هيچ كه همانطور درست
مي خواهيم بنويسيم در حالتي كه مهارت اين كار دشوار را كسب نكرده باشيم. به هر حال، واكنش كادرها به
و مهارت رسيده پختگي از درجهاي به آنان ذهن آيا كه ميدهد نشان روشني و خوبي به پارلمان قانون قواعد
نه؟ برخي از نكاتي كه يا بگيرد كار به را ديالكتيك اين عمل در و كند درك را قواعد اين ديالكتيك كه است
وضعيت  هاي پارلماني دشواري قرار بگيرد تا معرض در بايد هنوز كه ميدهد نشان ميگويد كيخسروي آقاي

ذهنش در درك اين ديالكتيك مهارت هاي بيشتري كسب كند.

آقاي كيخسروي وقتي ديروز به دفتر آمد هنوز در آشپزخانه مشغول تدارك پذيرايي از مهمانان بودم. او هم 
و ضمن كار براي تدارك جلسه با هم گپ زديم. در  آمد من كمك به شهردار عنوان به و زد باال آستين فورًا
گپ ها بود كه برايم تعريف كرد خاطرات پدرش از مبارزه هايش با قاچاق اشياي عتيقه را در همين جريان
آن ها را به زودي به من هم خواهد داد تا بخوانم. خوشحال شدم كه با و است كرده منتشر كتاب جلد چند

فرزند يك نويسنده رو به رو هستم.

در  رابرت  دستورنامه  قواعد  تمرين  و  تدريس روش نقد كرد مطرح بار چندمين براي كه ديگري نكته
تمدن غربي دانش ديگري را هم خلق كره است كه كه است اين ميگويد او كه درستي نكته بود. كارگاهها
يك مي كند كه كارگاه ها بر اساس احساس - درستي به - خودش و ميشود مربوط آموزشي برنامهريزي به
روش استاندارد مبتني بر دانش برنامه ريزي آموزشي تدوين نشده است. من هم اين نكته را قبول دارم اما قادر
بر نامه ريزي آموزشي را هم براي  كارشناسان بهترين اگر حتي كه بدهم توضيح كيخسروي آقاي براي نبودهام
و مضمون مفاد با بايد اول هم كارشناسان همان كنيم، دعوت ايران مردم به قواعد اين آموزش برنامه تدوين
و اتفاقًا كاري كشيد. خواهد طول مدتها قواعد اين با آنان ساختن آشنا و باشند. آشنا خوبي به قواعد اين
مي دهيم همين است: آموزش اين قواعد به گروهي از عالقمنداني كه به اهميت اين قواعد انجام داريم ما كه
بي برنامگي هاي گريزناپذير را با بزرگواري هاي خودشان تاب از ناشي ضعفهاي خاطر، همين به و پيبردهاند
و ترويج اين قواعد در سطح گسترده تر تمرين آموزش، روش مستمر بهبود براي حال، عين در و ميآورند،
عده اي را قانع نمي كند. اما وقتي ساختار فعلي براي آموزش اين مي كنند. ظاهرًا اين توضيحها تالش قبل از
و به ويژه، بعد از آنكه ساختار فعلي را با روش هاي كردم، تشريح ديروز كارگاه در حاضران براي را قواعد
مي رسيد كه ذهن معترض نظر به كردم، مقايسه هم با ميشود مربوط قبل سال به كه قواعد اين آموزش اوليه
بي برنامگي هاي حاكم بر كارگاه ها تا حدي آرام شد. بايد اعتراف كنم كه سبك به نسبت كيخسروي آقاي
مديريتي خود من نيز نظم ساز نيست. در نتيجه، به محض اينكه شرايط مديريتي فراهم شود، تصميم سازي هاي
دفتر كادرها را بايد به هيأتي واگذار كنم كه در آن تعدادي مدير با سبك مديريتي نظم بخشنده نيز حضور 
مي تواند در  اين و ماند خواهد بينظم همچنان كادرها دفتر آموزش ساختار صورت، آن غير در باشند. داشته
مي كردم آقاي خندان اين ضعف مديرتي من را فكر راستش شود. مخرب سازماني رشد از خاصي مرحلهي

جبران خواهد كرد. اما معلوم نيست اين حدس من درست باشد.

مخالفت با مذاكره در زمان تنفس
و با تصميم حاضران تا  شد دستور به دعوت بود نرسيده نصاب به آنكه رغم به و دوازده ساعت ديروز جلسه
و تا رسيدن بودند آمده هم قوشه خانم و علم خانم كيخسروي آقاي از بعد رفت. تنفس به نصاب به رسيدن
و دعوت دوباره جلسه به دستور بحث هاي ما در خصوص روش برگزاري كارگاه ها ادامه يافت. فروزان آقاي
خانم قوشه در پاسخ به سؤال آقاي كيخسروي در خصوص ضرورت تعيين زماني براي ختم كارگاه ها توضح
مي آموزد  تازهاي نكات كارگاه هر در كلي طور به بيبرنامگي، از ناشي مشكالت برخي از صرفنظر كه داد
ادامه ساختار در  البته، من  تعيين شود.  كارگاه  است ختم  كه الزم  نكرده  احساس  هنوز  به همين خاطر  و 
و از جمله خاطر نشان ساختم كه هرچند قرار كارگاه ها به طور دادم توضيح حاضران براي را آموزشي جديد
داتم برگزار شوند، اما هر گروه از شركت كنندگان در هر كارگاه بعد از يك دوره ختم آئين نامه يك سازمان
و در آنجا برنامه مرحله آموزش ابتدايي همان گروه از كارورزان عضو آن كارگاه خاتمه ميكنند ايجاد دائمي
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مي توانند ديگر در آن كارگاه شركت نكنند، اما اگر تمايل داشته باشند سازمان ديگري تأسيس كنند  و مييابد
و تصويب آئين نامه سازمان جديد نيز در آن كارگاه حضور يابند. همانطور كه گفتم، تدوين روند در ميتوانند
مي شود تا آموزش هاي دفتر تالش صادقانه اينكه به نسبت را كيخسروي آقاي زيادي حدود تا توضيحها اين
كادرها هم در چارچوب برنامه ارايه شود قانع كرد. اما من با پيشنهاد آقاي كيخسروي براي ادامه مذاكره در
زمان تنفس آگاهانه مخالفت كردم. دليلم اين است كه كارورزان به اين نكته توجه كنند كه اگر بر اين باور 
و قانون  رابرت دستورنامه چارچوب در مذاكره از دلنشينتر و مطلوبتر سنتي روش به مذاكره كه هستند
و مسخره كردن خودمان است. البته، وقت كردن تلف كارگاهها اين در حضور صورت، آن در است، پارلمان
و مذاكره توجه داشته باشند. در مناظره افراد مختلف نظرات خودشان مناظره بين اساسي فرق به بايد دوستان
مي كنند. در حاليكه هدف از مذاكره اين است كه در مورد يك موضوع مشخص بيان مسأله يك مورد در را
مي تواند كادرها دفتر در آموزش روش كه است بديهي شود. گذاشته اجرا به تصميم آن و شود تصميمگيري
و طرف ديگر ميدهم توضيح را نظرم كادرها دفتر مسؤل عنوان به من صورت، آن در باشد. مناظره موضوع
و قضاوت در مورد درستي هر نظر بر عهده مييابد خاتمه معموًال مناظره و ميدهد توضيح را نظرش نيز
مي كند، درست اين مخالفت من نظر با كارگاهها اين اعضاي از يكي وقتي اما است. مناظره آن در حاضران
و از آن دفاع كند. يا من دهد ارايه مشخص رويه يك اصالح براي مشخصي پيشنهاد فرد همان كه است
مي پذيرم، كه در آن صورت طبق آن عمل خواهم كرد، يا به رغم نظر من، آن پيشنهاد نظر اكثريت را جلب
روش خاص من مخالف باشد. در هر با اگر حتي ميدانم، اكثريت نظر تابع را خودم هم من كه ميكند،
و بهتر است علت آن براي شود دوستان دلخوري اسباب نبايد تنفس زمان در مذاكره با من مخالفت صورت

آنان بهتر توضيح داده شود.

رأي الكترال
- شد، مسأله عبث بودن دادن اعطاي  كيخسروي آقاي و من - ما بحثهاي سبب كه موضوعاتي از يكي
نيستند در قادر  كه  افرادي  است  رايج  ايران  پارلماي  بود. در عرف  اعضاي مجمع تصميم گيري  به  وكالت 
مي دهند تا از سوي آنان در مجمع حاضر شوند. من براي  وكالت ديگران به يابند حضور تصيمگيري مجامع
روشن شدن عبث بودن اين نوع حق وكالت گفتم : مثل اين است كه در يك مسابقه فوتبال، به جاي يازده نفر
و با افتخار اعالم كنيم كه اين فرد به جاي يازده نفر بازي خواهد كرد  بفرستيم ميدان به را نفر يك بازيكن
و احمقانه است. اما عبث بسيار كار اين كه است بديهي داد. خواهد شكست هم را حريف نفره يازده تيم و
و عقيده داشت كه بازي فوتبال با بازي پارلماني قابل مقايسه نيست. بود مخالف مثال اين با كيخسروي آقاي
من تأكيد كردم كه اتفاقًا بازي دموكراسي نيز بر اساس «افراد» حاضر در يك مجمع تصيم گيري طراحي شده
است در نتيجه وقتي كسي در مجمع شركت نمي كند در واقع خودش را از حقوق عضويت، مثل دادن پيشنهاد، 
و حتي نامزد شدن براي سمت هاي مختلف محروم كرده است. آقاي كيخسروي  رأي دادن و مذاكره در شركت
مي برد. باالتر را من صداي بديهي نكات اين با او سمج مخالفتهاي و ميكرد مخالفت هم بديهي نكات اين با

واقعيت اين است كه رأي وكالتي در عرف پارلماني ما حالل برخي از مشكالتي است كه از غيرمنطقي بودن
اداري ناظر بر  و ساير مقررات  كار قانون طبق نمونه، عنوان به است. شده ناشي كشور مقررات و قوانين
فعاليت هاي شركت ها (كه اسم عام انواع انجمن هاي به ثبت رسيده ست)، نصاب در مجامع را قانون تعيين
كره است نه مجمع. به همين خاطر اعضايي كه قادر نيستند در مجامع حاضر شوند، براي آنكه عدم حضور 
مي كنند. از اين  تفويض ديگر عضو به وكالت طريق از را خودشان حق نشود، نصاب حصول عدم سبب آنان
و آراي ارايه شده در اين ميشود تشكيل مديره هيأت انتخاب براي عمدتًا ايراني شركتهاي مجامع مهمتر،
و از طريق مكاتبه نيز اين مجمع برگزاري بدون ميشود كه است الكتورال و انتخاباتي آراي عمدتًا مجامع
توضيح ها بود كه آقاي كيخسروي عبث اين از اصًال نيازي به برگزاري مجمع نيست. بعد و كرد كسب را آرا
و پي برد كه يك عضو، حتي اگر از سوي ده نفر ديگر وكالت داشته باشد كرد درك را وكالتها اين بودن
و بايد ده بار است كرده صحن كسب نفر ده جاي به كه بگويد ميكند صحن كسب مجمع در وقتي نميتواند
- در مورد يك مسأله صحبت كند. در مورد تمام وضعيت هاي دقيقه دويست يعني - دقيقه بيست بار هر و

پارلماني همين مسأله صدق مي كند و نشان مي دهد كه اين كار چقدر بي معناست.
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و تالش فكري از  وفت چقدر ميرسد نظر به بديهي حاال كه نكات همين درك كه كنم اضافه بايد همينجا
من گرفت.

بعد از توضيح اين نكات بود كه اين پرسش مطرح شد كه در اين صورت، كانون وكالي مركز براي اعزام 
مثًال ده نماينده اي كه هر  جاي به است: روشن جواب بكند؟ بايد چه وكال كانونهاي اتحاديه مجمع به نماينده
كدام يك حق وكالتي هم دارند، كانون مركز بايد بيست نماينده به مجع اتحاديه اعزام كند تا بتواند از حقوق

خود استفاده كند. اين نكات براي آقاي كيخسروي جالب بود. 

اين نكته را هم اضافه كنم كه اگر هيأتي از يك انجمن يا كانون به كنوانسيون يك مجع باالتر اعزام شود، 
مي توانند بر اساس اكثريت آراي بين خودشان رأي بدهند، يا هر فرد از اعضاي اين هيأت  هيأت اين اعضاي
نظر مستقل خودش را در مجع داشته باشد. اين كه كدام يك از اين دو رويه بايد اعمال شود، به نظرم، به قواعد
و آئين نامه هاي يك كنوانسيون يا به موضوع مورد رأي گيري ارتباط دارد. براي پاسخ دقيق به اين موضوع 

الزم است به كتاب مرجع پارلماني مراجعه شود.

كشف يك نكته جالب
در جلسه ديروز بندهاي مربوط به عضويت انجمن در دست تأسيس مورد بررسي قرار گرفت. در يكي از 
بندهاي ماده مربوط به عضويت، كه من آن را بر اساس الگوي ساده اما جامع ارايه شده در كتاب دستورنامه 
رابرت نوشته بودم، در خصوص رويه معرفي عضو جديد به اين نكته اشاره شده بود كه عضو جديد بايد از 
و از سوي يك عضو ديگر نيز مورد حمايت قرار بگيرد. بعد، اين پيشنهاد  شود معرفي انجمن عضو يك سوي

در اجالس عادي آتي انجمن بايد به تصويب برسد.

بعد از آنكه اين بند از ماده سوم آئين نامه در دست تدوين از سوي خانم قوشه كه رياست جلسه را بر عهده 
داشت قرائت شد آقاي فروزان پيشنهاد كرد كه عضو جديد از سوي دو عضو قديم پيشنهاد شود. در اينجا بود 
كه خانم قوشه اين سؤال پارلماني را مطرح كرد كه وقتي طبق دستورنامه رابرت طرح هر پيشنهادي در مجمع 
مستلزم آن است كه دست كم از سوي يك نفر مورد حمايت قرار بگيرد، ديگر چه لزومي دارد كه ما در اين 
بند از آئين نامه ي خود هم به اين نكته اشاره كنيم؟ سؤال خانم قوشه به نظرم خيلي جالب آمد اما در آن لحظه 
جواب آن را نداشتم. واقعًا چه لزومي دارد كه ما در آئين نامه خود به نكته اي تصريح كنيم كه مرجع پارلماني 
و جواب اين سؤال به ذهنم نرسيد دچار ترديد شدم كه آيا در  كردم فكر كه كمي است؟ كرده تأكيد آن بر ما
و حمايت از عضو يك توسط معرفي ضرورت بر ترتيب همين به عضويت به مربوط ماده نيز كتاب اصل

دارد؟ لزومي چه كار اين است، گرفته قرار تأكيد مورد اگر و نه؟ يا است شده تأكيد ديگر عضو سوي

به محض اينكه اين سؤال ها به ذهنم رسيد از جمع تقاضا كردم اجازه دهد تا من اصل اين ماده مربوط به
و مطمئن شوم كه اشتباه نمي كنم. اما مطمئن بودم  كنم نگاه كردهام رونويسي كتاب روي از عينًا كه را عضويت
و توسط معرفي عضو يك توسط بايد جديد عضو كه است شده تأكيد كتاب اصل در و نميكنم اشتباه كه
چرا؟ جواب آن را نمي توانستم پيدا كنم. البته تأكيد داتشم كه بگيرد. قرار حمايت مورد بايد ديگر عضو يك
حتي اگر در متن اين ماده از آئين نامه هم قيد نشود كه پيشنهاد بايد از سوي يك عضو ديگر حمايت شود،
چيزي تغيير نمي كند. چون طرح اين پيشنهاد در يك مجمع طبق دستورنامه رابرت نياز به حمايت دارد. در 
است؟ جواب اين سؤال به ذهنم  شده تصريح امر اين عضويت به مربوط ماده از بند اين در چرا صورت آن

نمي رسيد.

مي گشتم  آئيننامه به مربوط بخش دنبال انگليسي زبان به رابرت دستورنامه صحفهاي در حاليكه در كتاب ۸۰۰
و جواب درست اين سؤال را داد: وقتي به مطلبي در آئين نامه يك سازمان  كرد صحن كسب فروزان آقاي
آئين نامه تصريح نشود كه عضو جديد در و در نتيجه اگر كند عمل آئيننامه طبق بايد مجمع ميشود، تصريح
مي رود. به محض شنيدن اين بين از حمايت به نياز بگيرد، قرار نيز حمايت مورد ديگر عضو يك سوي از بايد
و علت هم اين است كه آئين نامه است درست كامًال فروزان آقاي پاسخ كه كردم اعالم خوشحالي با پاسخ
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و مجمع بايد طبق آئين نامه عمل كند  ميگيرد قرار باالتري رده در مراتب سلسله نظر از دستورنامه به نسبت
و هر جا آئين نامه رويه اي خالف رويه مندرج در دستورنامه ارايه دهد، مجمع وظيقه دارد طبق رويه آئين نامه
عمل كند. به همين خاطر اگر در آئين نامه تصريح نشود كه عضو جديد عالوه بر معرفي از سوي يك عضو
مرجع  طبق نبايد ما كه معناست اين به تصريح عدم همين شود، حمايت ديگر عضو يك سوي از بايد ديگر

پارلماني عمل كنيم و نياز به حمايت از عضو جديد از بين مي رود.

و ظرايف قانون  دقايق به طور اين كه مباحثي چنين كردم اعالم صادقانه كه بود مباحث اين طرح از بعد
و علتش هم اين است كه تخصص وكيالن توجه ميگيرد صورت وكيالن كارگاه در عمدتًا ميپردازد، پارلمان

به اين ظرايف قانوني را طلب مي كند.

تفكيك نقش مربي از رياست
ديروز در ابتداي جلسه از جمع تقاضا كردم كه سوال هاي پارلماني خودشان را خطاب به رئيس جلسه مطرح 
خودم) به سؤال هاي پارلماني اعضا جواب دهد. به نظرم اين  (يعني مربيپارلماني كه بخواهند او از اما كنند
و تمرين اين قواعد ايرانيان به رابرت دستورنامه قواعد تدريس روش به مربوط مهم دستاوردهاي از يكي

است و من در جريان عمل ضرورت آن را كشف كردم.

ارتقا  اداره جلسه خود را  تا مهارت هاي  مي شوند  منصوب موقت رئيس عنوان به اعضا وقتي كارگاهها در
نتيجه در  و  نميدانند را سؤالها جواب اغلب ميگيرند، قرار پارلماني سؤالهاي برابر در وقتي بدهند،
و جواب غلط رئيس را تصحيح كنم مياني در پا ناخواسته ميكند مجبور را من كه ميدهند غلطي جوابهاي
مي كند، كنف بقيه جلو را او هم ميبرد، سؤال زير را رئيس توانمندي هم دارد: بدي خيلي اثرات كار اين كنم.
مي شود. مدتي به اين رويه عمل كرديم. بعد به پيچيدهتر هست، پيچيده كافي اندازه به كه بازي قواعد هم
مي كند، بلكه تمرين را رئيس نقش دارد كه كسي از نه را خودشان پارلماني سؤالهاي اعضا كه رسيد ذهنم
از مربي پارلماني بپرسند. تجربه نشان داد كه تفكيك نقش مربي پارلماني از رئيس جلسه، دست كم در اوائل
كار تمرين اجراي نقش رياست، اثر بسيار مثبتي دارد. به همين خاطر در اويل جلسه ديروز از حاضران تقاضا 
سؤال هاي پارلماني خود را از طريق رئيس جلسه از مربي پارلماني بپرسند. اين يك رويه عالي است  كردم كه
مي كند. البته، بعدها كه بچه ها در ايفاي نقش رياست  حل را ما تربيتي و آموزشي مشكالت از بسياري كه
و افرادي كه هر كنند تمرين نيز را پارلماني مربي نقش تا خواست خواهم آنان از كنند، كسب بيشتري مهارت

دو نقش را جداگانه تمرين كردند، در مرحله آخر، هر دو نقش را با هم اجرا خواهند كرد.

با توجه به همين تصميم بود كه خانم قوشه در ميانه اداره جلسه از من يك سؤال پارلماني پرسيد: اگر گزارش 
و  كند صحن كسب دارد حق عضو يك آيا كرد، شروع را خود گزارش ديگري عضو و يافت خاتمه عضوي

از عضو گزارشكر قبلي تقاضاي توضيح كند؟

مي كند به عقل  فكر آدم كه ميشود مطرح اعضا سوي از سؤالهايي پويا مجمع يك جريان در كه است جالب
و قرار هم نداشتم خاطر به را پارلماني مرجع در آن صريح جواب حال، هر در برسد. نميتوانست هم جن
كرده  ايم استفاده باب خودمان كه ديگري رويه يك از خاطر همين به ندهد. جواب خود سر رئيس كه هست
و جواب اين سؤال را در شود تشكيل قوشه خانم خود رياست به نفرهاي تك كميته كه دادم پيشنهاد و كردم
و نتيجه را به مجمع آتي گزارش كند. اين رويه در برخي از كارگاه ها جواب داده است بيابد پارلماني مرجع
و ترس از اين كار تنبلي خاطر به حتي و نميكنند استقبال پيشنهادها اين از و ميكنند تنبلي بچهها عمومًا اما

سؤال هاي جديد خود را نيز مطرح نمي كنند.

كارگاه  در  را  پيشنهاد  اين  كه  با  اولين  براي  است.  داده  تكانم  جوري  بد  ايراني  جوانان  خصوصيت  اين 
ديگران  بر عهده  يا  و  كنند خالي شانه مسؤليت اين پذيرش از كردند سعي همه كردم مطرح دانشجويان
بياندازند. اين بازي نسل جوان آنقدر آزار دهنده بود كه گويا تمام دانشجويان حاضر در كارگاه از چهره من
گفتم:  جواب در هم من و كردند مطرح را مطلب اين بعد جلسه در آمد. بدم آنان كار از چقدر كه شدند منوجه
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مي آورند تا وارد دانشگاه شوند، اما وقتي وارد  در را خودشان پدر آنان است: عجيب ايراني دانشجويان رفتار
مي  خواهد فالن كتاب را بخوانند يا فالن تمرين را انجام دهند، با تمام آنان از استادشان و ميشوند دانشگاه
اصًال معلوم نيست دانشجويان كه بنا به فرض براي كسب دانش به دانشگاه ميكنند. قيام استادشان عليه قوا
مي  كنند. تقريبًا تمام دانشجويان قبول كردند كه اين تتاقض در عمل معلمانشان درخواست عليه چرا ميروند

كامالً  جدي است. ايراني دانشجويان رفتار

يك ديروز هم بعد از طرح پيشنهاد من براي تشكيل كميته اي به رياست خانم قوشه براي جستجو در مورد
و اين پيشنهاد رأي نياورد.  كرد مخالفت آن با كيخسروي آقاي بود، كرده مطرح خودش كه پارلماني سؤال
حتي خانم قوشه هم به شوخي يا جدي گفت كه به آن رأي نمي دهد. به اين ترتيب سؤال پارلماني كه در
و چرا  چيست؟ ايرانيان ما رفتارهاي اين علت واقعًا شد. بگور زنده مجمع همان سوي از شد مطرح مجمع

ميشود؟ مشاهده ما گفتار و كردار و رفتار در تناقض اينقدر

استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضا
اين ايده ي خوبي است كه هر يك از كارورزان كارگاه ها گزارش فعاليت هاي ترويجي خودشان را در فاصله 
مي شود تا به مرور خود اعضاي  سبب كار اين اما نيستند. ترويج اهل بعضيها البته، دهند. ارايه اجالس دو
كارگاه ها افراد جدي را از افراد غيرجدي تشخيص دهند. به عالوه، نظام آموزش در كادرها بر اين اصل استوار
و بدون هيچ پيش شرطي وارد روند آموزشي شود، اما فقط  سادگي به ميتواند بخواهد كس هر كه است
هوش ترين ها قادر خواهند شد كه مدارج را تا رسيدن به مرحله عالي طي كنند. طبعًا يكي با و جديترينها
مي شوند اين قواعد را به افراد جديد قادر آنان آيا كه است اين اعضا ارزبابي براي مهم بسيار معيارهاي از

كنند؟ جذب آموزش فرايند در حضور به را عالقمند افراد ميتوانند آيا و كنند معرفي

و فراگير شده است عميق بسيار منطقهاي و داخلي سياسي اوضاع از ناشي يأس كه شرايطي در نظرم، به
و پرهزينه بسيار سخت است. به همين خاطر هركس بتواند داوطلبانه اجتماعي فعاليتهاي به افراد تشويق

تعدادي عضو جديد جذب كند، شخصيت مجاب كننده و كاريزماتيكي بايد داشته باشد.

هم دوره اي  دوستان از برخي كاتوزيان دكتر تشييع مراسم در كه داد توضيح قوشه خانم ديروز حال، هر به
و قرار است كه زماني را براي راه اندازي است كرده معرفي آنان به را پارلمان قانون و ديده را خودش سابق
يك حلقه جديد تعيين كنند. به نظرم، اگر اين حلقه شكل بگيرد، بايد اين فرصت را در اختيار خانم قوشه
و نقش رياست را براي آنان  كند تدريس جديدش دوستان به است گرفته ياد كه را مطالبي بتواند تا بگذارم

ايفاي نمايد. به اين ترتيب، و با اين روش نظام آموزشي دفتر كادرها با سرعت گسترس خواهد يافت.

و نخستين جلسه  كند معرفي حقوقدان بانوان از تعدادي به را قواعد اين كه است شده موفق نيز علم خانم
معرفي قانون پارلمان براي آنان چند هفته پيش برگزار شد.

آقاي كيخسروي در اين زمينه خيلي تالش كرده است: از معرفي من به بعضي از اعضاي هيأت مديره كانون 
وكالي مركز، تا معرفي اين قواعد به دوستان خودش. اما تا كنون وي هنوز موفق نشده است كه حلقه اي 
و تمرين اين قواعد سازماندهي كند تا خودش مسؤليت تدريس اين قواعد به  آموزش براي را دوستانش از
آنان را بر عهده بگيرد. آقاي فروزان نيز به همين ترتيب. موقع رفتن از آقاي فروزان خواستم كه در اين زمينه
هم تالش كند، چون به مهارت هاي ويژه اي نياز دارد كه الزم است كادرها آن را كسب كنند. ايشان هم قول 

مساعد داد. 

گزارش توسعه كمي و كيفي
قسمت  دو  در  را  گزارشم  مي رسد،  خودم ترويجي فعاليتهاي گزارش ارايه به نوبت وقتي است مدتي
و توسعه كيفي. منظورم از توسعه كمي اين است كه از نظر كمي، چه تعداد كمي توسعه ميكنم: ارايه جداگانه
افراد جديد جذب روند آموزش قانون پارلمان شده اند. در اين قسمت به اجمال توضيح دادم كه قرار است
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و  آينده دوشنبه در تأتر خانه عضو انجمنهاي مديره هيأت اعضاي براي يكي شود: راهانداي جديد كارگاه دو
و پرورش منطقه ۸ تهران كه از اوايل مهر ماه راه اندازي خواهد شد. آموزش كاركنان براي كارگاهي نيز ديگري

اما در بخش توسعه كيفي به چند مورد اشاره كردم. اول اينكه تعدادي از اعضاي يكي از كارگاه ها تصميم
و نتايج پژوهش هاي خودشان  كنند راهاندازي ايران جمعيتي سياستهاي امر در پژوهش براي انجمني گرفتند

را در اختيار سازمان هاي اجرايي بگذارند.

نكته ديگر اين بود كه به تجربه يكي از اعضاي يكي از كارگاه ها اشاره كردم كه در كارگاهي كه از سوي 
(س.ج.ت) در ژنو تشكيل شده بود شركت كرده بود. در اين كارگاه، از جمله، تجربه  تحارت جهاني سازمان
كشور گرجستان براي مبارزه با فساد در معامالت دولتي تشريح شده بود. اين تجربه بر ماشيني كردن تمام
و با انجام اين فرايند رتبه كشور گرجستان در شاخص فساد از رقم ۱۰۹ به يك  بود مبتني دولتي معامالت

رقم زير ده كاهش يافته بود.

با شنيدن اين خاطره بسياري از اعضاي ديگر به او پيشنهاد كردند كه براي ترويج اين روش در ايران نيز 
و براي به سامان رسيدن همين تالش ها پيشنهاد شد كه يك سازمان موقت براي تحقق همين هدف  كند تالش

ايجاد شود.

دستور شرف
در بخش ديگري از گزارش فعاليت هاي ترويجي خود به دستاورهاي مربوط به تدوين «دستور شرف» در 
سه شنبه ويژه دانشجويان اشاره كردم. در ابتداي اين بخش از گزارش خود تأكيد كردم كه  روز كارگاههاي
يك و اعضاي معناست چه به «شرف» اما هستند. شرفي با افراد انجمنها اعضاي كه است اين بر فرض
مي كنند؟ در ادامه اين بخش از گزارش خود توضيح دادم كه در حال تصور چيزي چه شرف مفهوم از انجمن
و ميكنيم تدوين را شرف» «دستور گروهي صورت به داريم سهشنبه روزهاي كارگاه نشستهاي در حاضر
و قبل از آغاز يك دوره جديد كارگاه هر در پس اين از كه بود خواهد مثبت آنقدر تجربه اين ميكنم فكر

ختم آئين نامه اين كار را خواهيم كرد.

سوگند به حق معلمي
ديروز بچه هاي كارگاه وكيالن را به حق معلمي كه ممكن است بر گردنشان داشته باشم سوگند دادم كه دو 
بي طرف خودشان را  ظاهر حتمًا ميكنند ايفا را ريئس نقش كه هنگامي اول، نكنند: فراموش هرگز را اصل
و فقط در رأي گيري علني تساوي ايجاد نكنند شركت مداكره در ندهند، پيشنهاد كار اين براي و كنند حفظ
مي كنند حتمًا از حق ايفا مجمع يك در را پارلمانتارين نقش هم وقتي اينكه دوم اصل بشكنند. تساوي يا كنند
مي دانم كه اعضا اين دو اصل را تا وقتي نمايند. يادآوري جمع به را نكته اين و كنند نظر صرف خود عضويت
چند سازمان را از هم نپاشند جدي نخواهند گرفت. به همين خاطر در هر فرصتي اين سوگند را با اين شدت

مطرح مي كنم تا ملكه ذهن آنان شود. 

نكته آخر
و طوري بنويسم كه بشود آن را در هيمن زمان حال  كنم تهي پردازي داستان از را روزنوشت اين كوشيدم
حاضر در اختيار اعضاي كادر وكيالن قرار داد يا حتي آن را از طريق وب سايت كادرها منتشر كرد تا اعضاي

ساير كادرها نيز از تجربه هاي ديگران با خبر شوند و استفاده كنند. 
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۲۱ شهريور ۱۳۹۳ جمعه

شرف و ناموس
سه شنبه است كه در حال  روزهاي كارگاه كردهايم شروع را شرف» «دستور تدوين آن در كه كارگاهي نخستين
حاضر به دانشجويان اختصاص دارد. چند عامل باعث شد كه اين ايده به ذهنم برسد. اول اينكه پيش بيني
و با يك كالغ چهل كالغ  كند پيدا گسترش فعال دانشجويان ميان در سرعت با رابرت دستورنامه ميكردم
و آنان نيز دست به شود فراهم كشور امنيت حافظ نيروهاي نگراني اسباب آن بزرگنمايي و موضوع، شدن
اقدام بزنند. در حاليكه ترويج اين قواعد به ثبات پايدار كشور منجر خواهد شد. دوم اينكه اين احتمال وجود
و قدرت طلبان مهارت در به كارگيري دستورنامه رابرت را در جهت بسط  فرصتطلبان از برخي كه دارد
و در نتيجه استبداد در قالب دموكراسي پيشرفته تر تداوم يابد. سوم بگيرند كار به خودشان نامشروع قدرت
بي اخالقي بتواند تا باشد معنوي جنبش يك بايد هرچيز از قبل كشور در احتماعي جنبش هر دارم ايمان اينكه
در كشور را درمان كند. بدون ارتقاي اخالق در كشور هيچ جنبش اجتماعي به ثمر نخواهد نشست. به همين
مي شوند بايد اعضايي را جذب  تأسيس كه گروههايي و شركتها انجمنها، سازمانها، تمام معتقدم خاطر
و سازمان ها انجمنها ساير به و كنند اخراج يا تنبيه بايد را بيشرفي عضو و باشند شرافتمند كه بپذيرند و كنند
بي شرف نتواند به روش غيرشرافتمندان خود ادامه دهد. بعد از رسيدن به اين نتايج فرد آن تا دهند اطالع نيز
بود كه تصميم گرفتم تدوين دستور شرف را در دستور كار كارگاه هاي بگنجانم. خوشبختانه اين كار با استقبال
و صراحت در خور تحسيني اعالم كردند كه به  صداقت با آنان از برخي هرچند شد. مواجه دانشجويان شديد
چيست؟ بايد اعتراف كنم كه خود من هم به طور دقيق نمي دانستم شرف چيست، «شرف» نميدانند دقيق طور
و قابل احترامي است. اما قواعد خوب انسان است شريف كه كسي ميدانستم هرچند كيست؟ شرافتمند و
مي گويم شرافتند هست يا ندهد يا بدهد انجام را كارهايي چه كسي چه و چيست شرافتمند انسان يك رفتار
سه شنبه ها قرار گرفت ذهن من هم دنبال يافتن اين كارگاه كار دستور در شرف دستور تدوين وقتي نيست؟

سؤال ها افتاد و فعال شد. ديروز جمعه اين فعاليت ها به مرحله ي تازه اي رسيد.

شرف يعني قانون
فرهنگ ما ناسزايي توهين آميزتر از اين نباشد كه به كسي گفته شود كه شرف يا ناموس ندارد.  در ميكنم فكر
سه شنبه ها، بسياري از ما درك دقيقي از معناي اين ناسزاها كارگاه صادق دانشجويان آن قول به و همه، اين با
سه شنبه ها بود كه به مرور به معناي اين اصطالح ها بيشتر توجه كردم. كارگاه در بحث جريان در نداريم.
و «نبايدها» استانداردهاي رفتاري يك انسان «بايدها» ستون دو در كه بود شده خواسته كارگاه كارورزان از
و حدود شش بايدها ستون در جمله شانزده جلسه، ختم فرارسيدن تا كنند. بيان كوتاه جمالت در را شرافتمند
آن ها تمام ميشود آيا ببينم تا كردم فكر جملهها اين به هفته طول در شد. نوشته نبايدها ستون در نيز جمله
مي توان گفت: شرف عبارت است از قواعد رفتار «شرف» تعريف به توجه با ديدم گنجاند؟ اصل يك در را
و هماهنگي از قواعد اخالقي داشته باشد منسجم مجموعهي كه است كسي شرف با صورت اين در اخالقي،
آن ها دليل هر به يا ندارد اخالقي قواعد يا كه است كسي نيز بيشرف نتيجه، در كند. رفتار آنها اساس بر و

را رعايت نمي كند. به نظرم تعريف قابل قبولي آمد.

ام القوانين يا قواعد بازي دموكراسي دريافتم در قلمرو زندگي مشاركتي يا انجمني يا  در بيشتر تأمل از بعد
و در قلمرو فعاليت هاي ننتيجه، در هست. نيز انجمني رفتار اخالقي قواعد واقع در پارلمان قانون گروهي،
و قواعد آن گروه است قوانين ساير و پارلمان قانون همانا كه گروه قانون به كه است كسي شرافتمند انجمني،

پايبند باشد و آن ها را به صورت خدشه ناپذير رعايت كند.

تمايز قانون و شبه قانون
و  است شده داده خاليق خورد به قانون از غلطي درك سو اين به مشروطه انقالب زمان از ايران، در البته،
مي شود، به خاطر كلمه «قانون» برپا شد، مفهوم گفته كه مشروطه انقالب از بعد اينكه جاي به خطر همين به
و بسط بيشتري يافته است. بنا شدت عمق، قانونستيزي و قانونگريزي بيابد، بيشتري منزلت و ارج «قانون»
مي سازم تا اطمينان متمايز رايج «شبهقانون» از را آن بالفاصله ميكنم، صحبت «قانون» از هرگاه من اين، بر



۳۰۱

يابم كه مخاطبم در فهم مفهوم «قانون» دچار خلط مفاهيم و سوءتفاهم نشود. 

ديروز جمعه، ناگهان به ذهنم رسيد كه كلمه يوناني «ناموس» هم در اصل به معناي قانون بوده است. با باز 
و ديكشنري هاي  معين محمد دكتر فارسي فرهنگ سراغ بالفاصله ذهنم، در فولدر اين خودي به خود شدن
۱۷ معنا ذكر آن الين رفتم تا در مورد اين كلمه يوناني بيشتر بدانم. در فرهنگ فارسي معين براي كلمه ناموس
شده است كه البته همه حول يك هسته ي معنايي اوليه خوشه زده اند: شريعت، احكام الهي. ظاهرًا، با رشد
مي سازد، براي مفهوم «ناموس»  الزامي نيز را جديد مفاهيم زير به مفاهيم تقسيم كه جامعه، در كار تقسيم
عفت، سر، راز، اعظم، قانون قاعده، و قانون است: شده مفهوم و تعريف نيز ديگري متعدد و متنوع مفاهيم
و فقط الزم است دارند يگانهاي معناي ناموس و شرف كه دريافت ميشود ترتيب اين به پاكدامني. و عصمت
آن ها را تعريف واقع در و داد آنها به جامعتري و دقيقتر تعريف و درك آنها، قديمي معناي به توجه با
و شركتي جمعي رفتار در كه است كسي شرافتمند گفت ميتوان تأمالت اين اساس بر كرد. ويرايش و تنقيح
مي كنم فكر كند. رعايت را آنها و بشناسد را دموكراسي بازي قواعد يا و پارلمان قانون يا امالقوانين گروهي، و

اين ها دستاورهاي خوبي براي روز جمعه بودند.

اقدام ابتكاري
ديروز جمعه وقتي از خواب بيدار شدم، دريافتم ذهنم پراكنده است. منظورم اين است كه متوجه شدم ديشب 
هنگام خواب ذهنم به يك سؤال مشخص فكر نمي كرده است. شايد به همين دليل صبح هم كه بيدار شدم 
مي كرد. اما به نظرم رسيد يكي از موضوع هايي كه در طول شب ذهنم به آن مشغول  كار پال و پخش هنوز ذهنم

بوده است، طرز ادامه كارگاه هاي روز يكشنبه است.

۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۱  ۱۰ صبح روز يكشنبه نخستين نشست كارگاه هاي روز يكشنبه سه سال پيش ساعت
و هشتيمن نشست  شصت فردا ميكنم فكر و ميشد برگزار امروز تا تاريخ آن از نشستها اين شد. برگزار
و سه رسيد تصويب به آن در نظم» «انجمن نام به انجمني اساسنامهي آن، قبلي نشست چند در اما باشد. آن

نفر از كارورزان حاضر در آن نشست نيز آن اساسنامه را امضا كردند.

- بر اين منوال است كه كاروزران به صورت گروهي  حاضر حال در - ابتدايي دوره كارگاههاي در كار روش
و تصويب تدوين تمريني را دلخواه سازمان يا انجمن يك آئيننامه رابرت، دستورنامه قواعد چارچوب در و
و بعضي ها كه عالقه ميگيرند عهده بر هم را جلسه رياست نوبت به افراد كار، اين جريان در البته ميكنند.
و تصويب يك آئين نامه، اعضاي تدوين ختم از بعد كه نحوي به ميكنند ايفاء نيز را دبيري نقش ميدهند نشان

حاضر در آن كارگاه بايد قادر شوند يك انجمن دائمي بر اساس همان آئين نامه تأسيس كنند.

و هنوز هيچ يك از كارگاه ها اين مرحله را تا پايان  است ايده حد در فعًال طرح اين كه شود نشان خاطر بايد
و هنوز نمي شود درك هستند متفاوت هم با كه ميدهد نشان خود از رفتارهايي نيز هركارگاه و نكردهاند طي

كرد كه آيا اين رفتارها قانونمند هستند يا نه؟

و يا  انگيزه يا خاطر تعلق هيچ هنوز تمرينها، اين تمام رغم به اينكه آن و است: مشخص چيز يك ظاهرًا
و حول دهند تشكيل حقوقي انجمن يك هم با بتوانند كه است نگرفته شكل كارگاهها اعضاي بين اعتمادي
هم انديشي عرف پارلماني نيز كه كارگاه كنند. كار كرد خواهند توافق آن روي خودشان بين كه مسألهاي يك
مي شناختم تشكيل شد با همين نتيجه خاتمه يافت: روز آن كه افرادي بهترين حضور با و پيش سال سه حدود
و هر كنند همكاري هم با شده اعالم پيش از هدف يك مورد در كه نخواستند يا نتوانستند هرگز گروه اعضا
و حتي به پشت سرخودشان هم كردند رها را ماجرا راه نيمه از دليلي به و نحوي به گروه آن اعضاي از يك
نگاهي نمي اندازند. انگار از شركت در اين فرايند چنان پشيمانند، يا بر عكس، انگار از ترك اين كارگاه چنان
مي دهند به اين دوره حتي فكر هم نكنند. واقعًا چرا؟ به نظرم اين چرا چراي مهمي است  ترجيح كه ناراحتند،

كه فهم آن به معناي فهم روحيه ايراني خواهد بود.
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در هر صورت، بعد از آنكه انجمن نظم روي كاغذ ايجاد شد، كارگاه روز هاي يكشنبه ها در برابر يك دو 
و يا ادامه آن در كنار چهار كارگاه ديگري كه در روزهاي ديگر هفته در دفتر  كارگاه، ختم گرفت: قرار راهي

كادرها داير ست.

از آنجا كه الزم بود در دفتر كادرها كارگاهي براي صبح ها نيز داير باشد تا افرادي كه قادر به شركت در 
و زمان از  ساعت اين در كارگاه اين كار تداوم كه رسيد نظر به يابند، حضور آن در نيستند عصر كارگاههاي
و به همين دليل قرار شد به فعاليت خود ادامه دهد. اما كارورزان قديمي كه هنوز با صرحت باشد الزم هفته
و خندان بنياسدي، بودند: نفر سه فقط كنند شركت كارگاه اين در ندارند تمايل يا فرصت كه نكردهاند اعالم

شهرياري. آيا بايد طي نامه اي اين سه  نفر را دعوت مي كردم تا در كارگاه فردا شركت كنند؟

و  دادم نامه نميدادند پاسخي هيچ من دعوتنامههاي به كه كارگاه اعضاي از گروه آن به قبل مدتي راستش،
اعالم كردم كه ديگر با ارسال دعوت نامه مزاحمشان نخواهم شد. تحليل اينكه كارگاه روز هاي يكشبنه چه
و به هدفي كه براي خودش ترسيم كرده بود رسيد يا نرسيد، بخشي از تاريخ اين جنبش  داشت دستاوردهايي

زيرخاكي است. و من به اندازه كافي در اين زمينه يادداشت دارم كه چيز خوبي در اين مورد بنويسم.

به هر حال، ديروز صبح نامه زير را براي اعضاي كارگاه يكشنبه از اول تا امروز ارسال كردم. متن آن گويايي 
خيلي چيزهاست. اما تا امروز هيچ يك از آنان به تقاضاي من مبني بر اينكه دست كم دريافت اين نامه را 

اطالع دهند جوابي نداده اند. چرا؟ 

نامه:  آن متن خوب،

عاليجنابان آقايان
اردهالي سعيد
اميري مجتبي

بني اسدي محمد حسين
بهشتي سيد محمد

جمالي بحري مهدي 
خندان عيسي

رزم خواه محسن
سحابي حامد

شهرياري بهرام
عبدالحسيني علي اكبر

عطارديان محمد
كيخسروي آرش

گلسرخي علي اصغر
محمدي سپهر
معين مصطفي

و كمك  پارلماني عرف همانديشي كارگاه نخستين به بخشيدن شكل با كه بزرگواران شما تك تك از تشكر با
سه  سال گذشه امكان آشنايي ملي با قانون پارلمان يا ام القوانين يا قواعد حدود طي به روشن مانند شعله ي آن

بازي دموكراسي را فراهم آورديد؛ 

با احترام به استحضار مي رساند: 

ختم  دوره ي  يك  پارلماني،  عرف  هم انديشي  كارگاه قبلي جلسات در نظم» «انجمن اساسنامه تصويب با
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و هفتمين نشست كارگاه هم انديشي عرف پارلماني كه  شصت در و يافت خاتمه كارگاه اين در آئيننامه
شد، دوره جديد خواهد برگذار كادرها دفتر در ۲۳ شهريور ماه ۱۳۹۳ رأس ساعت هشست صبح روز يكشنبه

۲۰ جلسه تدوين يك آئين نامه را  تا طي۱۵ دوره اين كه است شده پيشبيني ميشود. شروع آئيننامه ختم
و يك سازمان دائمي را تأسيس كند. شركت در اين دوره مستلزم گذراندان دوره تمرين گروهي صورت به

مقدماتي است.

مي شود به شرح زير  تمرين دائمي سازمان يك ايجاد و آئيننامه تدوين آنها در كه ابتدايي دوره كارگاههاي
در دفتر كادرها داير مي باشد:

۱۰ يك. يكشنبه ها يك هفته درميان از ساعت ۸ تا
۱۹ ۱۷ تا دو. دوشنبه ها يك هفته در ميان از ساعت

۲۱ ۱۹ تا سه. سه شنبه ها  هر هفته از ساعت
۲۰ ۱۸ تا چهار. چهارشنبه ها هر هفته از ساعت

۱۴ ۱۲ تا پنج. پنجشنه ها هر هفته از ساعت

در حال حاضر قانون پارلمان  در دفتر كادرها در پنج سطح زير آموزش داده مي شود:
يك . دوره معرفي بين يك تا سه جلسه

دو. دوره مقدماتي طي ده جلسه
سه. دوره ابتدايي (ختم آئين نامه)  طي پانزده جلسه

چهار. دوره متوسطه 
پنج. دوره عالي. قرائت متن قانون و تفسير آن

معرفي  قديمي  افراد  سوي  از  كه  جديدي  افراد  براي  و  متناوب صورت به مقدماتي، و معرفي دورههاي
مي شوند، برگزار خواهد شد.

و مربي پارلماني از نقطه سازمان رياست جلسه، دبيري جلسه، رياست به مربوط مهارتهاي دورهها اين در
نظر حقوق پارلماني تمرين مي شود.

در صورتي كه دريافت اين نامه را اطالع دهيد ممنون مي شوم. 

قربان شما. داود حسيني

ارزش هاي اقتصادي قانون پارلمان
و خيلي زود هم با تصميم گيري در  شد برگزار من كار دفتر در ساختمان مالكان جلسه سومين جمعه ديروز
مورد تمام مسائلي كه به خاطر آن تشكيل شده بود خاتمه يافت. گمان نمي كنم در سراسر ايران بشود جلسه اي

به اين خوبي اداره كرد. 

و فقط سه نفر غايب بودند كه عذر آنان  داشتند. حضور جلسه در ساختمان مالكان نفر سيزده از نفر ده اوًال
و برادرش هم كه بايد به نمايندگي از او در جلسه حاضر است انگلستان در كه بهروزي خانم بود: موجه نيز
مي شد اعالم كرد كه به خاطر يك كار فوريتي قادر به شركت نيست. يكي از مالكان نيز به دليل بيماري اعتياد

در اين محافل شركت نمي كند. مالك ساختمان شماره پنج هم كه ظاهرًا با فروش ساختمان مسأله دارد.

و جلسه رآس ساعت از قبل مقرر شده  بودند حاضر صحن در شش ساعت از قبل گروه عضو نفر ده تمام ثانثًا
دعوت به دستور شد. در تمام مدت اداره جلسه هيچ كس در حرف كسي ندويد. هيچ كس پيشنهاد خارج از
و به بهترين شكل ممكن در  مطرح تصميمها دشوارترين محترمانه بسيار فضاي يك در و نكرد. مطرح دستور

آن ها تصيميم گيري شد. مورد
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تصميم گيري يك مسأله بسيار حاد است: فروش ساختمان به يك خريدار. در حاليكه هر سيزده  البته، موضوع
و هر كسي كه تجربه زندگي در يك آپارتمان در ايران را داشته باشد  دارند متفاوتي منافع و آرزوها مالك
و حتي سخت اندازه چه تا محترمانه شكل به و كوتاه بسيار مدت در هم آن تصميم به رسيدن كه ميداند
غيرممكن است. به همين خاطر بعد از ختم جلسه به همسايگان گفتم مهم ترين نقطه ضعف ساختمان هاي
مي توانند به توافق  سختي به مالك سيزده با ساختمان يك باشد. زياد آن همسايگان تعداد كه است آن گلنگي
مي كند. اما سقوط توافق به رسيدن مشكل همين خاطر به ساختمانهايي چنين قيمت خاطر همين به و برسند
مالحظه كرديد كه ما اين مهارت را داريم كه با رفتار در چارچوب اين قواعد به توافق برسيم. پس ما نقطه

قوتي داريم كه اميدوارم آن را ارزان نفروشيد. همه در مورد ارزش اين رويه توافق داشتند. 

دعوت از يك همسايه
مي كردم كه براي يادگيري  پيشنهاد است صنايع وزارت كارشناسان كه همسايگان از يكي به كه مدتهاست
مي كرد اما مشغله هايش زياد بود. بعد از آنكه استقبال هم او كنند. شركت ما كارگاههاي در جلسه اداره قواعد
در سه جلسه ساختمان شركت كرد، ديروز بار ديگر از او دعوت كردم تا در يكي از كارگاه شركت كنند تا
بي كار شده  فعًال رئيسش با شدن سرشاخ خاطر به كه داد توضيح كنيم. اندازي راه انجمنهايي بتوانيم بعد
و قرار شد در يكي از كارگاه ها شركت كنند. اما در كند شركت كارگاهها در كه دارد فرصت نتيجه در و است
خالل صحبت با او بود كه مجبور شدم بكوشم تا به او نشان دهم كه اين قواعد با انواع ايزوها متفاوت است.

تفاوت ايزو با قانون پارلمان
براي آقاي صفائي پور كه يك كارشناس برجسته وزارت صنايع است، آشنايي كافي با انواع ايزوها امري طبيعي 
است. به همين خاطر وقتي از اهميت قانون پارلمان صحبت كردم، او اين قواعد را با قواعد ايزوها مقايسه 
كرد كه قواعد رفتاري در جلسات را تدوين كرده است. البته تعريف او تا حدي درست بود اما من هم اصرار 
و بيان مناسبي  است متفاوت ايزوها قواعد با رابرت دستورنامه قواعد ماهيت كه دهم توضيح وي به كه داشتم
پيدا نمي كردم. در جريان همين تالش براي يافتن فرم مناسبي براي بيان منظور خود بودم كه ذهنم تفاوت
و براي  دارند مديريتي ماهيت ايزو استانداردهاي كرد: تبيين صفائيپور آقاي براي شكل اين به را دو اين
ارتقاي كارآمدي در روند توليد تدوين شده اند، اما قواعد قانون پارلمان، هرچند سبب ارتقاي كيفيت روند
و تمام اين ها  غائبان افراد، اكثريت، اقليت، حق رعايت كه دارد حقوقي ماهيت اما شد، خواهد هم تصميمگيري
مي كند. در نتيجه هرچند نمي تواند تضمين كند كه يك تصميم اتخاذ شده تضمين متوازن صورت به و هم با را
مي كند كه تصميم اخذ شده اراده اكثريت تصمين اما نه، يا است تصميم بهترين مديريتي نظر از مجمع يك در
طرفها با هم به صورت اين تمام و افراد و اقليت،عائبان حقوق آن طي كه روشي به هم آن ميكند متبلور را
متوازن نيز رعايت شده است. نمي دانم اين بحث ها براي همسايه ي ما كه با قواعد قانون پارلمان به طور عيني
و مشخص آشنا نيست تا چه اندازه قانع كننده بود. اما به هر حال او عالقمند شده است كه در يكي از كار گاه ها 
دفتر كادرها شركت كند. من به او پيشنهاد كردم كه در آن صورت خواهد توانست، به عنوان نمونه، اتحاديه
و به عنوان نمونه به اين  وفادارند نيز دولت كاركنان اتيكز كد به كه كند اندازي راه را صنايع وزارت كاركنان

اصل از  اصول كد اتيكز كاركنان دولت اشاره كردم كه مي گويد: هر جا فسادي را ببينيم افشا خواهيم كرد!
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۲۴ شهريور ۱۳۹۳ دوشنبه

ايده جديد
گمان نمي كنم آنچه كه امروز صبح مغزم به من هديه داد يك كشف جديد باشد. اما نبايد ناشكري كرد. چون 
هم انديشي عرف پارلماني به مثابه كارگاه مديريتي  كارگاههاي اينكه بود: خوب ايده يك نبود هم كشف اگر
و گزارش كند جذب ديگر كارگاههاي از را جدي و كيفي افراد دهد، ادامه خود نشستهاي به كادرها دفتر
عملكرد خود را نيز به تمام اعضاي از اول تا آخر خود ارسال كند. اين كارگاه از نخستين نشست خود با
و به عنوان يك اتاق فكر براي  آنها ترويج و بوميسازي رابرت، دستورنامه قواعد فراگيري و شناخت هدف
و همچنان اين هدف ها به قوت خود باقي شد اندازي راه حقوق و قانون قلمرو در اصالحاتي افكار توليد

هستند و همت طلب مي كنند.

(يا  هفتمين  و  شصت در صبح ۸ ساعت رأس  خندان  آقاي  كم  دست  كه  بودم  منتظر  يكشنبه  ديروز  من 
و امروز دوشنبه به  آمده پيش برايش كاري كه داد پيغام اما نكرد. شركت كند. شركت آن نشست هشتيمن)
بي اسدي كه ايميل هاي دكتر آقاي حتي و عبدالحسيني، شهرياري، كيخسروي، آقاي ديروز زد. سرخواهد من
مربوط به فراخوان كارگاه را براي آنان هم ارسال كردم هيچ جوابي به من ندادند. اين ها نمونه اي از رفتار
و نه دهقان، نه تازي بود، سخن ها  ترك نه پديد؛ آيد اندر همي نژادي فردوسي: قول به است. امروز ايرانيان

. . به كردار بازي بود.

مي كنم وقتي بيدار شدم ذهنم درگير همين قضايا بود كه همين ايده را خلق كرد. در ادامه همين فرايند  فكر
و شود تلقي يكشنبه تعويقي نشست داشت، خواهيم خندان آقاي با امروز كه نشستي رسيد ذهنم به كه بود
و حتي گزارشي از آن براي تمام اعضاي كارگاه از شود مكتوب آن تصميمهاي و باشد مشخص آن كار دستور
هم انديشي در واقع در جهت تحقق همان هدفي كارگاه ادامه عنوان به نشستها اين شود. ارسال آخر تا اول
و ترويج قانون پارلمان در ايران. بوميسازي فراگيري، شد: تأسيس همانديشي كارگاه كه شد خواهد برگزار
ايده هاي زيادي براي طرح در نشست امروز در ذهن دارم. اما نتيجه را در روزنوشت فردا ثبت خواهم كرد.

يك گاف پارلماني
آقاي  ديروز  اما  شود.  برگزار  ظهر  از  بعد   ۵ ساعت  امروز  سياست هاي جمعيتي»  «پروژه  نشست  بود  قرار 
و در صورتي كه بشود بهتر است اين نشست را امروز  است آمده پيش كاري برايش كه زد زنگ عبدالحسيني
و همسرش شرفي خانم وي، حضور با نشستي سرانجام و كردم. موافقت من كنيم. برگزار ديروز) (يعني
آقاي سالم زاده در دفتر برگزار شد. در همين نشست بود كه خانم شرفي نسبت به تغيير زمان نشست اظهار
نمي تواند تاريخ يك نشست را تغيير دهد. اما فكر  قبًال اصرار كرده بودم كه فرد من چون كرد. ناخرسندي
كردم اگر هيچ كس مخالفت نكند چنين كاري نبايد خالف قاعده باشد: اين هم يك مورد از تصميم هاي من
مي تواند مردم را به قانون پارلمان هم بي اعتقاد سازد. بايد در اين مورد بيشتر مطالعه كنم: آيا  كه درآوري
مي شود يك نفر از اعضاي مجمع، سرخود به صورت تلفني به ديگران اطالع يا پيشنهاد دهد كه تاريخ يا زمان
و آيا پاسخ من به اعتراض خانم شرفي كند؟ تغيير است، آمده پيش كاري برايش او كه خاطر اين به جلسه

نه؟ يا است بوده درست

و همسرشان آقاي شرفي خانم با تلفني را نكته اين امروز رسيد نظرم به كه بود نكات همين نوشتن ضمن
با آقاي و قضيه را  كنم خواهي عذر آنان از غيردقتيق تصميمگيري اين بابت و بگذارم ميان در سالمزاده
عبدالحسيني نيز در ميان بگذارم تا ديگر سرخود دست به چنين كاري نزند. در ضمن به عبدالحسيني در مورد
- دست  كارگاه اين در شركت براي وقت نداشتن ظاهرًا كرد. خواهم صحبت هم همانديشي كارگاه نشست
مي دهد وقتي بخواهد پروژه دلخواه نشان تجربه چون نيست. بيش بهانهاي - عبدالحسيني آقاي براي كم
و ديگران را براي شركت در نشست هاي كند پيدا وقت آن براي سادگي به ميتواند ببرد پيش را خودش
آن مجاب سازد. اين نكته را به عنوان يك خصوصيت اخالقي كه تبلور همان «سخن ها به كردار باري بود»
و به عنوان يك هموطن از او خواهم خواست تا نسبت به اين  گذاشت خواهم ميان در عبدالحسيني آقاي با
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رفتار خود مراقبه بيشتري داشته باشد. 

در مذاكرات اين نشست مشخص شد كه در ذهن آقاي عبدالحسيني بيشر تدوين يك پروپوزال براي گرفتن 
و نه يك ان.جي.او براي ترويج مباحث جمعيت شناختي. در ادامه  است مطرح تهران شهرداري از پروژه يك
و آقاي عبدالحسيني هم به عنوان مدير اين پروژه دست به تقسيم شد بحث مسأله همين حول نشست اين
و آشناسازي با سياست ها يا پاليسي هاي دولت ديود كامرون را هم بر عهده آشنايي و مرور مسؤليت و زد كار
من گذشت. من هم استقبال كردم. چون خيلي دوست دارم از اين روش كار سردربياروم. آقاي سالم زاده هم
و خانم شرفي نزي كارهاي تحقيقاتي را ادامه دهند.  عبدالحسيني آقاي و كند تدوين را تحقيق طرح شد قرار
مي كنم او در حال فكر من است. توانمندي و ارزشي با بسيار مرد عبدالحسيني آقاي ميكنم فكر حال، هر به
و شدهاند شهر شوراي جذب او توصيه به كه است شهر شوراي همكاران از گروه آن وضعيت نگران حاضر
و به همين خاطر عبدالحسيني است شده متزلزل آنان تمام خانوادگي و شغلي وضعيت دوم چمران رياست با
مي كند يك پروژه بزرگ از شهرداري بگيرد تا تمام اين بچه ها را در آن درگير سازد. من هم با نيت خير تالش

او همراه هستم و به او كمك خواهم كرد.

به  برايش روايت كردم كه  را  اسرائيلي  ۴۳ سرباز  آقاي عبدالحسيني پرسيد چه خبر، ماجراي ديروز وقتي 
عنوان اعتراض به خبرچيني از فلسطينيان ساكن نوار غربي دست از كار كشيده اند. بحث حول اين موضوع 
و براي من  داد جهت رهبر مقام پريروز يا ديروز صحبتهاي حول را بحث عبدالحسيني آقاي اما شد. شروع
و پشت اين رفتار ميبيند سان مختلف اجتماعي گروههاي از بيمارستان محيط در آقا چطور كه كرد تشريح
نمايشي چه تحليل هاي احتمالي اي خوابيده است. او گزارشي از نشست اخير آقا با شاعران ارايه داد كه ظاهرًا
و از جمع پرسيده اين شعر از كدام شاعر است؟ هيچكس  خوانده اعتصامي پروين از شعري نشست آن در
تك و آيا آقا اخالقًا حق داشته اين صحنه را بدون كسب اجازه از ريزياي! آبرو عبجب است. نميدانسته
مي پرسيد شاعر آن آقا از و ميخواند شعري ديگري كس اگر كند؟ پخش جلسه آن در كنندگان شركت تك

نمي دانست، آيا در آن صورت هم پشت صحنه را پخش مي كردند؟ كيست و آقا

و بعد هم به خانم  كرده صحبت اعتصامي پروين خانم از كلي آقا عبدالحسيني، آقاي روايت به حال، هر در
و اظهار لحيه فرموده كه ايشان هم عاقبت به خير شد. آقاي عبدالحسيني مجموعهي زده گريز فرخزاد فروغ
و از اين ميكرد ارزيابي جهان و منطقه و داخل بر حاكم جديد شرايط از وي درك نشانه را آقا رفتارهاي اين

بابت آن را مثبت مي ديد. در اين قضايا اختالف نطرات ما به قوت خود باقي است.

مجمع گاوداري
چهارشنبه اين هفته مجمع سهامدارن گاوداري را خواهيم داشت. قول داده بودم كه پيشنهادهاي خودم براي 
و ارسال كنم. خوشبختانه ديروز به اين وعده خود وفا كردم  بنويسم حسيني آقاي براي را مجامع به مربوط بند
نه؟ جوابش مثبت يا كند شركت مجمع اين در ميتواند آيا بپرسم تا زدم زنگ هم كرامتي مسعود به فرستادم. و
بود به شرطي كه درگير ثبت نام دخترش نباشد. ظاهرًا دخترش در دانشگاه قبول شده است. يادم باشد از او

بپرسم در چه رشته اي و در ضمن او را تشويق كنم تا در كارگاه هاي دانشجويي شركت كند. 

دستورنامه رابرت در افغانستان
ديروز آقاي خندان دو لينك به اسنادي در مورد دستونامه رابرت در افعانستان برايم ارسال كرد. من خودم با 
نوشته هاي من در وب سايت پيام كارفرمايان را خوانده باشند. امروز كه  شايد كردم احساس آنها خواندن

آقاي خندان را ببينم در اين مورد از او سؤال خواهم كرد.

ادامه داستان خندان
ديروز داستاني كه با الهام از خاطراتم از آقاي خندان نوشته ام به حاهايي بسيار خوبي رسيد. آخر شب به چند 
داستان ديگر فكر كردم. جالب است كه طي حدود نيم ساعت قدم زدن ساختار دراماتيك يك مجموعه ماجرا 

مي شود. مسأله داشتن انگيزه براي نوشتن آن هاست. بدل مي گيرد و به يك داستان خوب شكل
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۲۵ شهريور ۱۳۹۳ سه شنبه

تعيين تكليف داستان و تاريخ كادرها
 - مهمتر حتي و - كردهام تجربه را آنها خودم كه رويدادهايي در دستكاري كمي با و تأمل كمي يا ديروز
مي كنم، كار آن روي شيما» «عروسي موقت نام با كه كادرها قصهاي از يكي ساختار آفريدهام، را آنها خودم
مي توان آن را براي نشر امضا كنم. همين تجربه نشان داد كه با كمي دستكاري در كه نحوي به شد نهايي
يك به مي شود جران سرطان را هم كادرها ماجراهاي در شخصي عواطف و زندگي كردن ادغام و رويدادها

داستان دراماتيك از سري داستان كادرها بدل كرد.

روي  بيشتر هرچه ميدهد نشان تجربه اينكه اول دليل: دو به بكنم. نبايد روي زياده درام نوشتن در همه، اين با
مي آورد عواطفم روي زيادي فشار زياد نوشتن اينكه، دوم و درميآيند، آب از زيباتر و پختهتر بخوابم تمها
مي ترسم زياد ميآيد. ميشكم درم اشكم زود خيلي هم باز ميخورم، بيست فلوكسيتين يك روزي اينكه با و

كار كشيدن از عواطفم باعث افسردگي شود كه فضاي قصه هايم را به شكل ناالزمي تلخ خواهد كرد.

مي خواهم بنويسم.  كه قصه تعداد هر ميتوانم سادگي به كه هستم مطمئن هميشه از بيش حاال همه، اين با
و مدرن فرد به منحصر تمهاي از استفاده انحصار كه طالست معدن يك مثل كادرها جريان كه خصوص به

آن هم در اختيار من است.

بدون سانسور
منتشر شود  كام  دات  كادرها  وب سايت  در عينًا كه نوشتم ديد اين با را اخير روز دو روزنوشتها وقتي
و به داللي - فعلي شرايط در را آنها چون ننويسم، را ماجراها قسمتهاي از برخي مجبورم كردم احساس
و در جريان گفتگو با آقاي خندان در مورد خانم نسرين ديروز ميدادم. تشخيص نشر غيرقابل - گوناگون
- تا آنجا كه خطر را كادرها زيرخاكي جنبش تحليلي تاريخ من اينكه بردم: پي بديعتري حل راه به ستوده
و هنگام بنويسم خودسانسوي بدون - نكنند دراز ناكرده خيانت اتهام به را افراد و ندارد كسي براي جاني
نشر، اين مسؤليت بر عهده همان ناشر باشد كه جاهاي غيرقابل چاپ آن را شرايط و زمان با متناسب و نشر

حذف  كند. به اين تصميم، من اين يادداشت ها را تا حد ممكن بدون خودسانسوري خواهم نوشت.

وضعيت سازمان معلمان: يك گام به پيش
و احوال مختصر، يك راست  حال از بعد زد. زنگ نقيئي خانم كه بودم معنوي نشخوار مشغول صبح ديروز
و همكاراشان آقاي محمد داوري كه به اتهام افشاگري تجاوز جنسي دوست اينكه رفت: مطلب اصل سراغ به
و چند روي هم در منزل خانم نقي ئي مهمان برگشته اوين به ساله پنج سفر از بود، شده محكوم كهريرزك در
و در پايتخت برگردد تهران به دوباره هفته چند از بعد قرار و رفته بجنورد به دوستان بدرقه با بعد و بوده
مستقر شود. حدس زدم موضوع صبحت چيست. منتظر ماندم تا بعد از گفتگويي كه در همين مورد با آقاي
و آزادگان داشتيم شرايط جديد معلمان را مطرح كند. خانم نقي ئي در ادامه توضيح داد كه بعد از  هاشمي
و روي چند گزينه براي استقرار آقاي داوري فكر كرده اند داشتهاند نشستي هاشمي آقاي با بجنورد از برگشتن
و با اينكه پاسخ شما منفي بوده است من به آقاي هاشمي گفتم يك بار ديگر با شما با شرايط جديد مذاكره
برايم را  بعد شرايط جديد سازمان معلمان  برويم.  بود سراغ گزينه هاي ديگر  منفي  پاسخ شما  اگر  تا  كنيم 

توضيح داد: اينه با ديوار گچي، فضاي كار را به دوست قسمت مجاز تقسيم كنيم كه در يك قسمت آن آقاي 
و  كنيم برگزار را خود هفته در روز يك يا دو نشستهاي قسمت همان در نيز معلمان ما و شود مستقر داوري
ماهانه بابت اين تسهيالت يك ميليون تومان بپردازيم. پاسخ من به دو دليل منفي بود: اول اينكه بحث فروش
ساختمان جدي شده است، دوم اينكه هرچند من با فروش مخالفم، اما حتي اگر ساختمان فروخته هم نشود 
و اجاره دادن نصف آن مخالفم. چون به زودي الزم خواهد بود كه سالن شماره دو را براي  كردن نصف با
و جا كم خواهيم آورد. به اين ترتيب، استقرار آقاي داوري منتفي است. كنيم تجهيز بزرگتر مجامع برگزاري
و نوشتين آئين نامه جلسات اداره براي كادرها دفتر خدمات از بخواهد سازمان اگر دادم: توضيح بالفاصله اما
استفاده كند در آن صورت، من بابت شهريه كه چيزي نخواهم گرفت، بابت جا هم هيچ چيزي توقع ندارم
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اما اگر كسي اصرار داشته باشد هر مبلغي را كه خودشان بدهند قبول خواهم كرد. اما اگر شما بخواهيد براي 
برگزاري نشست هاي خود از امكانات دفتر استفاده كنيد، بعد از اتمام دوره اجاره ترجيح من اين است كه 
و دنبال جاي ديگري باشيد، اما اگر جاي ديگري نشد، بايد مبلغ اجاره بها را كه  نشود تمديد اجاره قرارداد
بر سر آن مذاكره خواهيم كرد بپردازيد. اين ها تقريبًا يا دقيقًا همان مواضعي بود كه با آقاي هاشمي در ميان
صحبت  هاي ديروزم با خانم نقي ئي اين بود كه اگر با استفاده  در جديد نكته نداشت. جديدي نكته و گذاشتم
از خدمات من به عنوان يك مربي پارلماني موافقت شود، هرگز تالش نخواهم كرد كه حتي يك سرسوزن
و فقط به عنوان يك پارلمانتارين خواهم كوشيد كه جلسه در  كنم مداخله معلمان تصميمگيريهاي در هم
چارچوب دستورنامه رابرت يا قانون پارلمان اداره شود. بعد ادامه دادم: ما بايد يواش يواش بپذيريم، همانطور
مي كنند، يك پارلمانتارين حرفه اي هم براي اداره  استخدام حرفهاي حسابرسي يا حسابدار يك انجمنها كه
تك تك معلمان عضو سازمان نيز كه كرد خواهم را خودم تالش تمام من البته، كنند. استخدام خود مجامع
سازمان ها بر اساس اين قانون را بياموزند چون خواهند توانست به و جلسات اداره و رياست و پارلمان قانون

ميليون ها دانش آموز نيز منتقل كنند. به اين دليل است كه عالقه دارم چنين اتفاقي رخ بدهد.

مي كنم. اين نكات را از طريق  دنبال معلمان سازمان قبال در را شده اعالم سياست همين كه است مدتي اخيرًا
بچه  هاي سازمان طوري صحبت كند كه با داد قول آزادگان آقاي كردهام. منتقل هم آزادگان آقاي و توكل خانم
و ضمن اين كار روش اداره جلسات كنم اداره من را آنان نشستهاي كه كنند موافقت امر اين با اعضا تمام
كه، عالوه بر خصوص به مينشيند. بار به آرام آرام دارد من سياست اين ميكنم فكر بدهم. آموزش آنان به را
رايگان ارايه دادن اين خدمات، دفتر كارم را نيز به صورت رايگان سرجهيزيه اين دوشيزه ترشيده ي دستورنامه

رابرت كرده ام تا بلكه عروسش كنم. 

نكته عجيب اينكه از ميان اين همه معلم، اين خانم نقي ئي بود كه از آقاي محمد داوري در منزل ميزباني كرد. 
مي بينيم كه وضعيت  نبودند. ارتكابي چنين به قادر همسرانشان ترس از البد مردان بقيه كه است اين معنايش

زنان در خانواده هم هنوز مادرشاهي است!

مي شود در يك نول يا داستان  را معلمان ماجراي كل دراماتيك ساختار و گره يك به دادن شكل با ميكنم، فكر
بلند شرح داد. بايد چيز جالبي از آب درآيد. شايد بهتر از مديرمدرسه و از اين قبيل.

دستان پر آقاي خندان
۱۰ آمد اما دستانش پر از خبر  حدد ساعت آقاي خندان به جاي پريروز ساعت ۸ صبح يكشنبه، ديروز دوشنبه
مي شود.  مربوط خندان عيسي آقاي برادر همسر ستوده نسرين خانم به ماجرا نخستين بود. جالب ماجراهاي و
خالصه اش اينكه بعد از حكم دادگاه اوليه كانون وكال در خصوص صالحيت وكالت خانم ستوده، اين حكم
به يك دادگاه يا شعبه ديگر در كانون وكالي ارسال شده است تا حكم اوليه را نقض كند. فشارهاي نيروهاي 
و اعضاي دادگاه دوم نيز  است زياد العاده فوق فرجام دادگاه اعضاي و وكال كانون روي امنيتي و اطالعاتي
مي شود صالحيت پيشبيني اطمينان با كه گرفتهاند قرار فشارهايي چنان تحت يا شدهاند انتخاب نحوي به
خانم ستوده براي وكالت را ابطال كند. اين فشارها نيز به اين دليل است كه دادگاه هاي حكومت خانم ستوده
و اگر حكم خانم ستوده از سوي دادگاه كانون وكال ابطال نشود به معناي نقض حكم  است كرده محكوم را

دادگاه حكومتي خواهد بود

اخير كارگاه وكيالن شركت نكرده  به خاطر همين كشمكش هاست كه خانم ستوده در نشست هاي  ظاهرًا 
و  بزند جدي نفره تك مبارزه يك به دست كنند لغو را او وكالت پروانه اگر كه است داشته تصميم و است
تمام تبعات آن را هم بذپيرد. با اين همه، در زمينه روش مبارزه براي احقاق حق خود با آقاي عيسي خندان
مي دهد مشورت كرده است. نظر آقاي خندان هم اين بوده  محافظهكاران راهكارهاي خودش قول به كه هم
و جنجال با آقاي محمودي نامي كه سربازجوي خانم ستوده است هياهيو جاي به و مرحله اين در كه است
و سعي كند از بازجو بخواهد تا حتي المقدور مسؤالن را قانع سازند تا دست از فشار بر دادگاه بگيرد تماس
و در صورت امكان صالحيت خانم ستوده را باطل نكنند. خود آقاي خندان نظرش اين بردارند وكال كانون
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و به احتماال بسيار زياد تصميم در مورد ابطال صالحيت  نميآيد نظر به منطقي چندان خواسته اين كه بود
و آقاي محمودي نمي تواند تأثيري بر آن بگذارد. با اين همه، است شده گرفته باالتري سطوح در ستوده خانم
مي كرد تا قرار با او را فيكس صحبت تلفني هم محمودي آقاي با من با گفتگويش جريان در گاهي از هر
و نيم ديروز به او وقت مالقات داده بود. اما آقاي محمودي يازده ساعت محمودي آقاي كه گفت من به كند.
و قرار را به دليل آماده نبودن مكان گفتگو به روز ديگري موكول كرد. زد زنگ خندان آقاي به من حضور در

آقاي خندان به من گفت به اين ترتيب الزم نيست زود از اينجا بروم.

و ايجاد ارتباط دوستانه با او مربوطم  محمودي آقاي با او آشنايي ماجراي به خندان آقاي داستانهاي از بخشي
خالصه اش اينكه در جريان به مرخصي آمدن هاي خانم ستوده براي درمان يا شركت در مراسم ترحيم مي شد.

مادرش با آقاي محمودي آشنا شده است و هنوز هم رابطه  با او ادامه دارد.

روش مبارزه
ارزيابي آقاي خندان اين بود كه صالحيت خانم ستوده را ابطال خواهند كرد. اما توصيه اش به خانم ستوده اين 
و مسأله از يك مسأله  كند دفاع وكال كانون حقوق از تا بكوشد حكم، اين ابطال براي مبارزه جاي به كه بود
و تفاوت هاي دو راهبرد بشويم بحث اين وارد خيلي آنكه بدون كند. بدل اجتماعي مسأله يك به شخصي
مي توان ابعاد بهتر شود خارج شخصي حالت از وقتي مبارزهاي هر گفتم: من بدهيم قرار بررسي مورد را

اين ها نكات مهم مربوط به خانم ستوده بود. اجتماعي آن را پررنگ كرد. به هر حال،

سفر به كردان
و جمعه با گروهي از دوستان خانوادگي در  پنجشنه شاهكاري خانم همسرش و خندان آقاي اين، بر عالوه
و خانم آذر خانم مهماني اين در بودهاند. مهمان كردان باغها از يكي در دوستان از يكي ويالهاي از يك
اعاليي هم دعوت بوده اند. البته خانم اعاليي نتوانسته شركت كند. خانم فريبا وفي نويسنده نيز همراه با بهار
آزادي همسرش در اين مهماني بوده اند. به قول آقاي خندان فرد ديگري به نام آقاي يوسفي هم در اين مهماني 
و اين قبيل قضايا آدم صاحب  نشر و ويراستاري و ادبيات امور در خندان آقاي نظر به كه است داشته حضور
- اگر چه به خانم را كاتوزيان مراسم به مربوط روزنوشت كه كرد روايت برايم خندان آقاي است. نظري
و نظرش را بدهد. به من گفت كه آقاي يوسفي هم از نوشته بخواند تا داده يوسفيان آقاي به اما - نداده وفي
آن را خوهند خواند. البته كتاب اهل شود چاپ اگر و است حرفهاي متن كه است داده نظر و آمده خوشش

به نظر او متن به برخي ويرايش هاي جزئي نياز دارد.

آموزش قانون پارلمان به مهمانان
رأي گيري براي تعيين ساعت بازگشت از مهماني، خانم آذر سليم كه مدتي در كارگاه چهارشنبه ها  جريان در
مي كند تا اجازه دهند آقاي توصيه جمع به نبود، حضور به قادر ديگر مشكالت خاطر به و ميشد حاضر
خندان جلسه را اداره كند. ظاهرًا اداره جلسه براي آنكه مهمانان در چارچوب قواعد در مورد ساعت هاي
پيشنهادي براي بازگشت از سفر اخذ رأي كنند كنجكاوي مهمانان را برمي انگيزد تا بيشتر در مورد اين قواعد 
و صحبت او  كند صبحت رابرت دستورنامه مورد در شده داده وقت ساعت نيم خندان آقاي به بعد بدانند.
و كلي هم از او سؤال كرده اند. به گفته آقاي خندان صحبت هاي او يافته افزايش ساعت ربع سه حدود به هم

با استقبال مهمانان مواجه شده است.

البته ، وي در صحبتش به اين اشاره كرده كه چون انجمن نيستند كسي تعهد ندارد كه به رأي اكثريت تمكين 
كند. من سعي كردم به نكاتي كه در آن كارگاه گفته بود ايراد نگيرم. اما همين نكته اي كه خودش گزارش 
مي داد اطالعات نادرستي به مخاطب منتقل كرده است. به اين دليل كه وقتي در مورد يك مسأله بر اساس 
مي خواهند آن تصميم نظر گروه باشد. در غير اين صورت، اگر كه معناست اين به ميگيرد تصميم آرا اكثريت
مثًال ساعت يك بعد از ظهر عزيمت كنند، يعني خودشان، مطلوب ساعت طبق عده يك رأيگيري، رغم به
مي دهند معنايش اين است كه گيري رأي به تن وقتي نتيجه در است. بوده عبث بار يك رأي گرفتن ديگر
صرف نظر از اينكه اكثريت چه نظري دارد طبق نظر گروه عمل كنند. اگر يادم و كل يك عنوان به گروه قرار
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باشد اين نكته را به او خواهم گفت. 

تصميم در مورد ادامه كارگاه هم انديشي عرف پارلماني
بعد از اين استماع گزارش آقاي خندان بود كه جلسه تعويقي خودمان را كه از يكشنبه به دوشنبه تعويق شده 
و به نتايج نسبتًا خوبي هم رسيديم. اما من به جاي روايت كرونولوژيك ماجرا  كرديم دستور به دعوت بود

آن را محتوايي و بر اساس موضوع روايت مي كنم.

و هست كه جلسه هاي كارگاه هاي يكشنبه ها به رغم تغيير تمام افراد آن  بود اين موضوع مهمترين من براي
غيز از من به كار خود ادامه دهد. به داليل مهم:

اين  همچنان  و  است باقي خود قوت به همچنان پارلماني عرف همانديشي كارگاه ايجاد از هدف يك.
ايجاد يك سازمان دائني براي آموزش قواعد دستورنامه است به نحوي كه بايد محقق شود. هدف  هدف 
و ترويج  بوميسازي براي دائمي سازمان يك ايجاد بعد بگيرد، تصميم قواعد آن چارچوب در بتواند جمع
مي شوم در انتخاب اعضاي كارگاه اوليه، هرچند بهترين متوجه ميگذرد سال سه كه حاال اما رابرت. دستونامه
و در اين مدت، يا من نتوانستم كرد اشتباه آنان انتخاب در داد نشان تجربه اما شدند، انتخاب شخصيتهاي
- اين باال سن و فراوان مشغله و وقت نداشتن خاطر به - نبودند قادر آنان يا بدهم، درس خوب را قواعد اين
و هر كدام از اعضاي آن كنند. ايجاد دائمي سازمان يك قواعد آن چارچوب در مهمتر، و بگيرند ياد را قواعد

كارگاه نيز در وسط راه به يك طرف رفت و براي برداشتن كالهش هم به اين كارگاه نخواهند آمد.

دو. تجربه ما در كارگاه هاي ديگر نشان داد كه به طور طبيعي، از ميان افراد مناسبي كه در كارگاه ها ثبت نام 
ده ها نفر كه وارد اين ميدان  ميان از نتيجه در شدهاند. ريزش دچار جلسه چند از بعد آنان از برخي كردهاند،
انجمن و ساختن  اجتماعي فعاليتهاي جذب حرفهاي صورت به آنان از شماري انگشت تعداد ميشوند
مي شوند. حتي كساني كه مثل دكتر معين، مهندس عطاريان، مهندس گلسرخي، دكتر بني اسدي كه فعاالن
و تمرين اين قواعد مناسب باشند، كار را رها آموزش براي كه ميرفت انتظار و بودند حرفهاي اجتماعي
و گمان نمي كنم كه هيچ كدام از آنان بتوانند يك جلسه را در چارچوب مقررات رابرت اداره كنند. در كردند
و قانون پارلمان ايجاد كنيم رابرت دستورنامه ترويج براي دائمي سازمان يك باشد قرار اگر نظرم، به و نتيجه،
مي دهند نشان عمل در و ميشوند كارگاهها روند وارد كه كنيم انتخاب افرادي همين ميان از باشد بهتر شايد
كه براي اين كار مناسب هستند. خود آقاي خندان شايد يكي از آنان باشد. آقاي حالج، آقاي نصيري، آقاي
و از اين قبيل براي آن سازمان كه سه سال پيش ساختن آن را  رئيسيان آقاي و عبدالحسيني آقاي و سيدي

شروع كرديم مناسب تر هستند.

در  بتوانند  شدند  هم جمع  دور  وقتي  كه  هستند  آشنا  اندازه  آن  رابرت  دستورنامه  قواعد  با  افراد  اين  سه. 
و دشواري هاي آموزش آن  قواعد اين از خوبي نسبتًا درك افراد اين عالوه، به كنند. كار قواعد آن چارچوب
مي توان از آنان انتظار و دارد وجود دادن انجام براي واقعي كارهاي حاال مهمتر، اينها از و كردهاند. كسب

كمك داشت.

و  هدف همان تحقق براي يكشنبه كارگاههاي اجالسهاي كه رسيدم نتيجه اين به كه بود داليل اين به توجه با
و يكي دو نفر ديگر كه از ميان دانش آموختگان شهرياري آقاي احتماًال و خندان آقاي و من حضور با بار اين

انتخاب خواهند شد ادامه يابد.

بعد از اتمام گزارش هاي آقاي خندان من اين مطلب را با وي در ميان گذاشتم. اما در همان اول صبحتم 
مي كنم  فكر حاال اما است، سازمانده يك او مديريتي سبك كه ميكردم فكر ابتدا در كه دادم توضيح برايش
مي شوم او يك كارآفرين متوجه هم عمل در سازمانده. يك تا است كارآفرين يك بيشتر هم او مديريتي سبك
اينكه خوششان نمي آيد احساس معموالً دارند. از جمله  كارآفرينان تمام كه سوءمديريتهايي با البته است

كنند دنباله رو ديگران شده اند.
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ادامه چالش
ادامه نشست ما دو نفر تا آخر با چالش ادامه يافت. چالش اصلي اين بود كه من اصرار داشتم جلسه دو نفره 
و الزم است كه تحت قواعدي كه فراگيرفته ايم عمل كند. اما  ميتواند بود تصميمگيري جلسه يك كه هم ما
مي گفتم: به هر حال ما من شود. اجرا خودماني يا سنتي صورت به جلسه اين كه داشت تمايل خندان آقاي
قرار است در اين نشست تصميم هايي بگيريم. اگر آموختن اين قواعد به ما كمك نمي كند تا بهتر تصميم

مي كنيم به ديگران هم ياد بدهيم؟  بگيريم، پس براي چه آن ها را ياد مي گيريم و سعي

- كه اگر در يك  ميفهمم طور اين او صحبت از من يا - ميكند فكر خندان آقاي كه بود اين بعدي چالش
مي شود كه افراد ديگر سبب آدم اين وجود حتي كند، شركت هوشمند فكري نظر از و قوي فرد يك جمع
بي عدالتي در امر تصميم گيري خواهد شد. سبب افراد اين وجود صرف نتيجه در و كنند اندام عرض نتوانند
مي داند كه توده ها اين را شود مستقل خود بينانگذار به وابستگي از سازمان يك اينكه شرط دليل، همين به

رهبري سازمان را از سازمان بيرون بياندازند.

و ايده اي هم دارد بايد  فكر رئيس يا بنيانگذار اگر كه داد توضيح مثالي بيان با گفتگوهايش از بخشي در
و در كار مجري نبايد مداخله كند. جالب است اين حرف را درست بعد بسپارد مجري يك به را آن اجراي
از آن گفت كه من به نقل از ايزاك آديزيس توضيح دادم كه اتفاقًا مديريت يك مفهومي است مركب از چهار
مي داند آديزيس چقدر  خدا نظم. و كارآفريني همبستگي، اجرا، وابسته: هم به حال عين در و متضاد مفهوم
آن ها را نشان دهد. اما دوست ما تضاد حال عين در و پيوستگي مفاهيم، اين تعريف ضمن تا كرده سياه كاغذ
و در كار او هيچ مداخله اي نكند. بسپارد مجري يك به را اش ايده آفرين كار يك است كافي كه ميكند فكر

البته، اين نوعي تفويض اختيار تاكتيكي است كه آديزيس هم آن را به بحث گذاشته است.

و من كوشش كردم كه فعاليت ما دو نفر  گرفتم خود به را مجمع يك شكل ما جلسه ادامه، در حال، هر به
هم در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت جلوب برود. به نظرم پذيرش اين امر براي آقاي خندان دشوار بود.
هنوز هم از اينكه واقعًا در اين زمينه چه احساسي دارد تصور دقيقي ندارم. اما قرار شد هر پيشنهادي اگر ما 
و اگر هر دو نفر موافق نبوديم، آن پيشنهاد به تصويب نرسيده  شود حساب مصوب بوديم موافق آن با نفر دو

منظور شود. بعد از اين توافقات اوليه من هدف گروه دو نفره را به اين شكل روز تخته سفيد نوشتم:

تالش براي ايجاد يك سازمان دائمي جهت آموزش و ترويج دستونامه رابرت در سطح ملي. 

و به آن رأي  كردم اضافه من كه شود اضافه دائمي از بعد «آموزشي» كلمه داد پيشنهاد خندان آقاي ادامه در
و تصويب شد. بعد آقاي خندان پيشنهاد داد كه آقاي عبدالحسيني هم به جمع دو نفر ماه اضافه شود. داديم
و هم قواعد دستورنامه را خوب ياد نگرفته است. سعي ندارد فرصت هم عبدالحسيني آقاي كه ميدانستم من
كردم براي آقاي خندان توضيح بدهم كه با افزوده شدن افراد جديد از ميان كساني كه دستورنامه را يادگرفته اند
مي دانم نمي رسد  كه نيستم موافق دليل اين به فقط هم عبدالحسيني آقاي با اما ميكنم استقبال و ندرم مخالفتي

بيايد و اگر بيايد هم اين قواعد را هنوز خوب ياد نگرفته است.

در ادامه من پيشهاد زير را مطرح كردم: 
خالي) نسبت به تشكيل كميته اي مركب از مسؤالن آموزش كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت  (جاي آقاي
و براي تصويب تهيه را ابتدايي و مقدماتي معرفي، مراحل براي پيشنهادي درسي برنامههاي متن و كرده اقدام

به مجمع مورخ (جاي خالي) تقديم خواهد كرد.

اما نظر آقاي خندان اين بود كه خوب است بررسي اين پيشنهاد به جلسه بعد موكول شود. من هم قبول كردم. 
تصميم بعدي ما زمان و ساعت جلسه بعدي بود كه آن هم به تصويب رسيد. 

و آماده سازي براي  دستورنامه كتاب تصحيح است: مانده زمين روي اجرايي كار مجموعه يك حال، هر به
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مرحله،  آموزشي هر  اقالم  و  درسي كتابهاي و برنامهها تدوين و آموزشي دوره بندي مرحله آن، چاپ
و كسب امتحان از كارورزان، مجموعه كارهايي است كه تربيت جديد، افراد از دعوت ترويجي، فعاليتهاي

مي شود انجام داد.

هم انديشي عرف پارلماني تهيه كردم اما كارگاه جلسه هفتمين و شصت از را زير صورتجلسه حال، هر به
هنوز براي آقاي خندان نفرستادم تا يكشنبه هفته ديگر در اختيار ايشان بگذارم:

صورتجلسه نشست تعويقي شصت و هفتمين اجالس عادي كارگاه هم انديشي عرف پارلماني
۲۳ شهريور ماه ۱۳۹۳ دوشنبه

۲۳ شهريور  هم انديشي عرف پارلماني روز دوشنبه كارگاه عادي اجالس هفتمين و شصت تعويقي نشست
۱۳۹۳ در دفتر كادرها دعوت به دستور شد.

در اين جلسه آقاي عيسي خندان به عنوان رئيس و داود حسيني به عنوان دبير انتخاب شدند.

اين نشست هدف خود را به شرح زير تعيين  و تصويب كرد: 
تالش براي ايجاد يك سازمان دائمي آموزشي جهت آموزش و ترويج دستونامه رابرت در سطح ملي

پيشنهاد داود حسيني به شرح زير مطرح و بررسي آن به اجالس آتي موكول شد: 
خالي) نسبت به تشكيل كميته اي مركب از مسؤالن آموزش كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت  (جاي آقاي
و براي تصويب تهيه را ابتدايي و مقدماتي معرفي، مراحل براي پيشنهادي درسي برنامههاي متن و كرده اقدام

به مجمع مورخ (جاي خالي) تقديم خواهد كرد.

۳۰ شهريور در محل هميشگي دعوت به دستور خواهد  اجالس بعدي رأس ساعت ۹ صبح يكشنبه هفته آينده
شد. 

مسؤل دفتر كادرها داود حسيني

ديروز اين نامه از سوي فردي به نام سياوش براي من ارسال شده بود: 

استاد گرامی، جناب آقای داود حسين
با سالم واحترام

و به واسطه  شده آشنا رابرت دستورنامه با بزرگوار آن طريق از اخيرا و هستم حالج استاد شاگردان از اينجانب
به كارگيری تکنيکهای رابرت توسط آقای حالج در کارگاه های آموزشی، بسيار به اين دستورنامه عالقمند

گرديدم. (اگر واژه "دستورنامه"، ترجمه مناسبی باشد). 
و  بوده وظيفه انجام مشغول جنوبی) (پارس جهان گازی مجتمع ترين بزرگ در بنده میرساند استحضار به
و امکان همکاری داشته باشيد، عالقمندم اين دستورنامه به مجتمع معرفی گرديده فرصت حضرتعالی چنانچه

و در صورت امکان با همکاری شما، در مجتمع نهادينه شود.
و حسب توافق  کارگاه يا دوره برگزاری کتاب، فروش از اعم خصوص، اين در جنابعالی مساعدت هرگونه لذا

در مراحل بعدی، استقرار و نهادينه سازی متود، موجب تشکر خواهد بود.
قبال از پاسخ آن محقق محترم صميمانه تشکر می نمايم.

با احترام سياوش نيکخواه 
۰۷۷۲۷۳۱۷۸۶۲
۰۹۱۷۳۰۱۹۹۰۹
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و يك كپي از آن را هم براي آقاي حالج فرستادم. اما تا  كردم ارسال برايش را زير پاسخ نامه، اين خواندن با
به حال هيچ جوبي از هيچ كدام يك از آنان دريافت نكرده ام.

سالم
آقاي نيكخواه

بنده  هم از شاگردان و ارادتمندان آقاي حالج هستم و به وجود ايشان افتخار مي كنم. 
راستش كتاب دستورنامه رابرت كه ترجمه فارسي اوليه آن در سه وب سايت در دسترس است يك كتاب 
مي شود تا هر جا اساسنامه يا  معرفي پارلماني مرجع عنوان به شركتها و انجمنها سوي از كه است حقوقي

آئين نامه آن شركت يا سازمان ساكت باشد طبق قواعد اين كتاب مرجع عمل شود.
به همين خاطر فكر نمي كنم كسي بتواند با يك بار خواندن اين كتاب يك مجمع را طبق قانون پارلمان اداره 

كند. 
و تمرين الزم شد تا به مرور بتوانم يك مجمع را در چارچوب  مطالعه سال هشت هفت حدود خودم مورد در
و حاال نيز دارم اين تجربه ها را با تشكيل كارگاه هايي كه اين امكان را براي عالقمند كنم اداره قواعد اين
فراهم مي سازد تا ماه ها تمرين كنند، تا بتوانند در چارچوب اين قواعد بازي كنند، به ديگران منتقل مي كنم.

نوع  هر  براي  مي دهد  نشان هم را كار محدويتهاي حدودي تا حال عين در كه مختصر توضيح اين با
همكاري ممكن  در خدمت شما خواهم بود.

ضمن اينكه با اجازه شما يك كپي از اين نامه را خدمت آقاي حالج ارسال خواهم كرد چون ايشان هم از 
اقدام شما خوشحال خواهد شد

قربانت. داود 
رونوشت براي جناب حالج عزيز

البته، وقتي مطلب را كپي پيست كردم دريافتم در خط آخر به جاي آقاي حالج نام آقاي خندان را گذاشته 
بودم. خوشبختانه در انتهاي نامه و در نشاني دريافت كننده كپي نام آقاي حالج قيد شده است.

آخرين مطلب
آخرين مطلب اينكه ديشب ساعت هفت منتظر حدود پانزده نفر از اهالي خانه تأتر بودم كه آقاي ابوالقاسمي 
مي كرد به توصيه وي قرار است در يك كارگاه آموزش دستورنامه رابرت شركت كنند. هر چه شناختم  ادعا
در مي يابم كه با احتياط بيشتري بايد با نظرات احساساتي او مواجه شوم. ميشود بيشتر ابوالقاسمي آقاي از
و يك نفر هم نيامد. جالب اينكه يك سر سوزن ناراحت هم نشدم. نيايد هم نفر يك ميزدم حدس ديشب

به قول قائد خيلي خيلي بيش از حد مدرني پسر!
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۲۶ شهريور ۱۳۹۳ چهارشنبه

داستان فرخنده بانوي آقايي
و  خيالي واقعي، تصويري و صوتي فايلهاي آن داخل آمد، باال مغزم كامپيوتر در «من» فولدر كه صبح امروز
و مسعول كرامتي مربوط بودند. به من فرخنده، زهرا، بهشت گورستان به كه ميشد «فهميده» شدهاي مونتاژ
مي رسيد يك مجموعه اطالعات اوليه كه جايي در مغز ذخيره شده است، اما هر كدام از نظر به كه معنا اين
دارند، هم را آقايي» بانوني «فرخنده يا كرامتي» «مسعود زهرا»، «بهشت به مربوط تگهاي يا برچسبها آنها
مي شوند. منظورم از اصطالح «درك» در اينجا اين است كه در مورد هر يك از اين «درك» هم با ارتباط در
و من هنوز هم نمي دانم كه معناي واقعي «فهميدن». ميگوييم: آن به كه ميداد رخ ذهنم در اتفاقي همان تگها

چه؟ يعني كلمه اين

تشريح جزئيات بيشتري در مورد «فهم»
مي شود كه: وقتي از خواب بيدار شدم دريافتم كه در  اين كنم، بيان بخواهم آدميزاد زبان به اگر حال، هر در
طول خواب ذهن يا مغزم مشغول پردازش اطالعاتي بود كه در فولدرها يا فايل هاي مربوط به «مسعود كرامتي»
تگ هاي وابسته به اين دو مفهوم ذخيره شده اند. خودم را روي صندلي  و برچسبها و آقايي» «فرخنده و
مي راند. چون ديشب وقتي زهرا بهشت طرف به را سمندش ماشين داشت كه ميكردم احساس مسعود كنار
و او هم جواب داد كه نام كامل همسرش درگذشته اش پرسيدم را او فاميلي من و شد فرخنده از صحبت
«فرخنده بانو آقايي» بوده است، از او خواستم هروقت خواست سرخاك همسرش برود من را هم خبر كند تا
با هم برويم. او هم به من گفت كه شايد همين پنجشنبه به بهشت زهرا برود. اين ها اطالعات دريافتي مغز من 
آن ها بوده است  پردازش حال در مغزم كردم احساس شدم بلند كه صبح است. بوده ديشب ساعات آخرين در
مي كنم فكر كه ميكردم احساس آقايي فرخنده قبر روي انگار و زهرا بهشت در مسعود كنار را خودم حاال و
مي شد: يعني مغز من مشغول اين بوده است كه حاجيلو احمد همسر اسالمي زهرا قبر به مربوط تصاويرش
با با مونتاژ كردن تصاويري از پوشه مربوط به سرخاك زري رفتن با احمد جاچيلو كه شوهر زري بود، با
و مونتاژ اين تصاوير با تصاويري از اينكه «داود» كنار صندلي راننده  كرامتي مسعود رانندگي از تصاويري
مي كند. در نتيجه وقتي از تماشا هم خودش حال عين در و ميسازد دارد را صحنههايي است، نشسته ديگري
مي كنم تاحدودي منظورم اين است كه تصاويري مونتاژي از فايل هاي مربوط به پوشه هاي تكگها صحبت فهم

و برچسب هاي مختلف مربوط به برخي «مفاهيم» در ذهنم باال آمده و روشن شده است.

با كمي  مي تواند  ذهنم كه داشتم اشاره هم نكته اين به جمله از ميكردم صحبت مسعود با وقتي ديشب
مي كنم فكر كند. درست دراماتيك اثر يك يا قصه يك سادهاي ماجراي هر از جايي به جا و دستكاري
همه و - دراماتيك» اثر يك «خلق «قصه»، رفتن»، «سرخاك زهرا»، «بهشت «مسعود»، «فرخنده»، مثل مفاهيمي
مي شود كه «در عالم اين رويداد اين عادي بيان بودند. آمده باال يا بود شده روشن ذهنم در - هم با اينها

خيال خودم را همراه با مسعود كرامتي باالي قبر همسرش فرخنده مي ديدم».

قبر همسرش  باالي  كرامتي  مسعود  با  را همراه  عالم خيال خودم  «در  بيدار شدم،  از خواب  كه  بله، صبح 
مي توانم با كمي دستكاري در خاطرات مربوط  رسيد نظرم به كه بود همانوقت و همانجا و ميديدم» فرخنده
و همين ايده را درست سر خاك فرخنده كنم. خلق زن اين زندگي از الهام با داستاني» اثر «يك فرخنده، به
با مسعود درميان گذاشتم. مسعود هم استقبال كرد. بعد، ناگهان، آن نيرو يا آن «هرچيز ديگري» كه به عنوان
مي توانم يك قصه با الهام از زندگي  «من كه ايده اين يعني - ايده همين كه كرد احساس ميشود شناخته «من»
«درك» يا آن به كه شد ناشناختهاي اتفاق همان دچار ذهن در ايده همين وقتي و شد. درك بنويسم» فرخنده
مي شود يك قصه هم با الهام از كه شدم متوجه هستم مطالب اين تايپ حال در االن كه مني ميگوييم، «فهم»
و به اين ترتيب، زندگي آن زن مرحوم! پارلمانتارين نخستين عنوان به هم آن نوشت، آقاي فرخنده خاطرات

را به زندگي كادرها مربوط كرد و به اين ترتيب اداي ديني به او كرد.

مي گويم: كشف صبحگاهيي.  آن به كه ميگذرد چه ذهن در اينكه مورد در جديد تحليل روش بود اين خوب،
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اجراي فرمان برخاستن
و  برخاستم و برخيزم. كه: شد روشن ذهنم در هم اراده اين و نيرو اين رسيد، ذهنم به ايده اين اينكه محض به
- كه نيروي از بستر برخاستن را نداشتم، امروز صبح چنين نيرويي در قبل دفعات برخالف - كه شدم متوجه
من يا در مغزم يا در جايي در پيكرم ذخيره شده كه برخالف روزهاي قبل كه به فرمان: برخيز، توجه نمي كرد،
و من ذهنم دنبال پاسخ اين سؤال دويد، يا در واقع اين تگ همراه با مجموعه اي تگ  كرد توجه صبح امروز
وابسته در ذهنم روشن شد كه: آيا اين فوري برخاستن ربطي به مصرف دانه هاي روغني در ماه هاي اخير
و ناتواني در اجراي فرمايان «برخيز» به نخوردن  ضعف كردن مرتبط از ناشي خوددرماني آيا و ندارد؟ يا دارد
نه؟ هنوز نمي توانم بين اين رويدادها ارتباط روشني يا است داشته مثبت اثر اخير ماههاي در روغني دانههاي

مثًال - استدالل كردن. - بگذارم را آن اسم و كنم برقرار

كشف صبحگاهي
بنويسم،  قصه يك فرخنده زندگي از الهام اساس بر ميشود كه شد روشن ذهنم در ايده اين اينكه محض به
است، ادعا كرد يا درك فهم روند بر حاكم قواعد تبيين و توضيح دنبال فيلسوفوار كه ذهنم از ديگري بخش
و تشخيص داد كه خوب است براي تفكر در مورد است گرفته صورت ديگر صبحگاهي كشف يك كه كرد
و در آنجا با ماجراي جديد حضور گربه الته در رفت و برود حياط به آن پروراندن و جديد قصه خط اين
و يا، با اصطالح تصاوير يعني كرد، غلبه ذهنم فضاي بر كه بود گربهها به مربوط ماجراي و شد مواجه حياط

قديمي، خاطرات مربوط به اين فولدر يا فولدري كه برچسب «خلق قصه» دارد در ذهنم روشن شد.

و من با  داد رخ است پنج كه االن تا بامداد چهار ساعت از نوشتهام، اينجا تا كه را آنچه و ماجراها اين تمام
فعًال بايد براي جبران كرد. خواهم روايت ورامين از بازگشت از بعد را قصه ادامه كه شدم رفيق جديدي گربه
خندان رأس ساعت هفت سيد پل زير در قرار محل به رسيدن براي را خودم و برگردم بستر به خوابي كم

و نيم امروز آماده كنم.

ادامه ماجراي ديروز
و چهل دقيقه بعد از ظهر روز چهارشنبه است. ساعت شش بعد از كارگاه كادر دوستان  چهار ساعت حاال
قرار است در دفتر برگزار شود. امروز صبح هم همراه با آقاي محمود حسيني كمال به دمزآباد رفتم تا در
ادامه  به حاال و آورد خواهم فردا روزنوشت در را امروز ماجراهاي كنم. شركت گاوپروري سهامداران مجمع

خاطرات ديروز مي پردازم.

سه شنبه سه رويداد مهم رخ داد. يكي حضور معلمان در اجالس خودشان بود. بعد يازدهمين اجالس  ديروز
و ديگري تماس خانم وطن پرست در ارتباط با مجوز نشريه كاغذي پيام كارفرمايان كه ظاهرًا بود دانشجويان
مي تواند نشانه حوادثي در آينده نزديك باشد كه هم بر سرنوشت حرفه اي من و است آن دنبال جديد دبيركل
و محمود حسيني كمال را هم داشتم كه كرامتي مسعود با گفتگو كعاصكا. سرونوشت بر هم و ميگذارد اثر

اگر برسم خالصه ي اين دو ماجرا را نيز نقل خواهم كرد.

اجالس معلمان
سه شنبه قبل معلمان به دفتر نيامدند. بعدًا با خبر شدم كه به خاطر آزادي آقاي محمد داوري وي در منزل خانم 
و معلمان نيز روز سه شنبه نشست خودشان را در منزل خانم نقي ئي برگزار كردند است شده مستقر نقيئي

و من هم كه روز سه شنبه به آقاي آزادگان زنگ زدم وي در منزل خانم نقي ئي بوده است.

و نيم  سه كه داشتم انتظار و بودم كشيده دارز من زد. زنگ نقيئي خانم كه بود نيم دو حدود ساعت ديروز
و به من توضيح داد كه آمد نيم و دو نقيئي خانم اما ميآيند. نيم و سه كه بود گفته من به آزادگان آقاي بيايند.
و خانم رئيسي خانم و مرد هاشمي، آقايان بعد، و ميآيند. زودتر معول طبق رابرت دستورنامه كالس بچهاي
و اصرار به آقاي آزادگان كه اين رنج ميبرم، رنج شما كار اين از اينكه اظهار هم آن رغم به و آمدند هم دتشي
كرد؟ ميشود چه خوب. كردند. برگزار من كار دفتر در را خودشان كالس هم باز كن، منتقل آنان به را من
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مي شوم، پس اين  ناراحت بيجهت و بيخود كه منم اين و نميشوند مرتكب خالفي كار دارند اعتقاد آنان
منم كه البد بايد ماتحتم را به آب خنك بزنم تا نسوزد.

و به رغم نظرات من به عنوان مربي عرف پارلماني  من كار دفتر در كه نبود حق اين ميكنم تصور همچنان من
و حاال هم حاضر داد ياد آنان به را آن مهم كليات جلسه ده و كرد معرفي آنان به را موضوع اين اقل ال كه
و به خصوص هنوز معتقد است كه بياموزد، آنان سازمان به و آنان به را قواعد اين رايگان صورت به است
و خانم نقي ئي كه ناشي از جنگ قدرت در ميان اعضاي سازمان است سبب شد مرد هاشمي، آقاي خطاهاي
شوند، باز هم آنان كالس خودشان را در دفتر بدبين پارلمان قانون به نسبت معلمان سازمان اعضاي ساير كه
مي دهد كه نه فقط اعتراض من را وارد نمي دانند، بلكه انواع انگ ها نشان اين و ميكنند. اما كنند. برگزار من

را نيز به من مي زنند.

و نيم سر رسيد، من هدفون روي گوش داشتم به ردايو  سه ساعت حدود آزادگان آقاي وقتي حال، هر در
ميفهمي؟ توضيح دادم اما به اصل موضوع بهتر را زبانها از يك كدام پرسيد: من از ميدادم. گوش فرانسه
پرداختم: به اين خاطر اين گوشي را روي گوشم گذاشتم كه صداي آنان را نشنوم. بعد با دست به در سالن
مي كنم جنگ  فكر حاال ميدهند. درس رابرت دستورنامه دارند هم باز گفتم: و كردم مقابل ديوار در دو شماره
مي كردم. براي اثبات اين را تصورش كه است چيزي آن از تخريبيتر و جديتر معلمان سازمان در قدرت

مسأله ذكر مثالي جالب است:

وقتي در آشپزخانه بوديم، يكي از خانم هاي عضو كالس رابرت به داخل آشپزخانه آمد. بعد از احوالپرسي از 
مي رود.  پيش خوب اوضاع و است داير كارگاه پنج فعًال گفتم: من است؟ چطور كارگاهها وضع كرد سؤال من
مي شود كه روش تدريسم به شدت ارتقاي سبب مختلف كارگاهاي در من انتقادي حضور كه خصوص به
و حتي به اين نميكنم استقاده ديگر ميبردم كار به شما كارگاه در كه تدريسي روش از حاضر حال در و يابد
گفت: فالني، تو خليل آزاداگان آقاي رفت، خانم اين وقتي است. نبوده هم درست روش آن كه رسيدهام نتجيه
آدم صادقي هستي. اما اگر من جاي تو بودم، اين حرف ها را به افرادي مثل اين خانم نمي زدم. بعد خودش

قبًال داشتي درست نبوده است؟ بعله،  كه روشي بگويي خانم اين به بايد چرا گفت: آلودي سرزنش لحن با
و درست است، اما اين ها همين اعتراف صادقانه تو انساني تو رفتار كه داريم قبول معلم يك عنوان به هم ما
مي گويند: نگفتيم كه روش فالني درست نبود؟ بفرما، خودش هم اعتراف كرد كه روشش و ميكنند علم را

درست نبود. پس ما درست مي گفتيم.

با اين توضيح آقاي آزادگان پشتم سرد شد. تازه فهميدم براي امشي كردن من از داخل سازمان معلمان چه 
دست هايي در كار است. 

خدمات رايگان من به سازمان معلمان
يادم رفت بگويم، قبل از اينكه قصه به صحنه باال برسد، آقاي آزادگان من را به ميز كنفرانس داخل سالن 
و خودش هم  كنم. صحبت آرام من كه داشت انتظار او نشستيم. ميز پشت هم كنار و كرد نزديك يك شماره
و هم بلند صحبت نميشنيديم را او صداي هم دارم. سامعه ثقل من اما ميكرد. صحبت من با درگوشي تقريبًا
مي خواهد به آشپزخانه برود. او هم و آمده بيرون دو شماره سالن از هم مرد آقاي شدم متوجه بعد ميكردم.
مي گوييم. در همين حال، آقاي آزداگان دنبال اين بود كه بداند آيا من شرايط چه هم با ما كه است كنجكاو
مي خواهد ميرسيد نظر به واقع در نه؟ يا كردهام بيان هاشمي آقاي يا نقيئي خانم براي را خودم همكاري
و اصرار داشت بداند كه آيا خدماتي كه چيست؟ معلمان سازمان با همكاري براي من شرايط كه شود مطمئن
و داوطلبانه به سازمان معلمان تقديم كنم، وقتي نمي توانم رايگان صورت به دارم تمايل و ميكنم تعريف من
مي توام ارايه كه خدماتي از يكي دادم توضيح برايش نه؟ يا هست ارايه قابل هم باز بشوم آنان سازمان عضو
يك و است تخصص يك هم جلسات اداره كه دادم توضيح بعد است. آنان تصميمگيري جلسات اداره دهم
مي تواند يك پارلمانتارين استخدام كند تا جلسه يك گروه ميكند استخدام حسابدار يك كه همانطور سازمان
را اداره كند. درست مثل يك نوحه خوان يا مداح، يا يك پيشنماز يا يك كسي كه بلد است نماز ميت بخواند
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كه  نقيئي خانم و مرد، هاشمي، آقاي عالوه، به بدهيم. ياد ايران در را تخصص اين كه هستيم اين دنبال ما و
و پيش من درس خواندند ، واقعًا اين تخصص را كامل ياد نگرفتند. در نتيجه دستورنامه رابرت را كارگاه در

به ساير اعضاي سازمان بعد معرفي كردند و سبب شدند كه آنان هم از اين قواعد بدشان بيايد.

و حجم اشاره كردم كه در هر دو سازمان با  ايرانيان پزشكي اخالق موسسه در خودم تجربههاي به ادامه در
دستورنامه رابرت مخالفت كردند چون من بلد نبودم خوب آن را معرفي كنم.

مي خواهم شما معلمان هم  كه است اين كار اين به من اصرار علت دادم توضيح هم آزادگان آقاي براي بعد
و به دانش آموزان كشور آموزش بدهيد. وگرنه من از اين اصرار نه معلمان ساير به و بياموزيد را قواعد اين

دنبال ثروت هستم، نه قدرت و نه شهرت.

در ادامه تأكيد كردم كه در جريان اداره جلسات شما من يك كلمه هم نظر شخصي خودم را مطرح نخواهم 
و هرگاه هم  كرد. نخواهم مداخله ميخواهند چه آن اعضاي و سازمان اينكه مورد در ذره يك اين بر بنا كرد.
مي كنم. در آن صورت تمام مباحث ترك را جلسه من و ميكند اعالم باشد داشته غيرعلني مطالب سازمان

داخل سازمان غيرعلني خواهد بود و هيچ عضو حق پخش آن ها را نخواهد داشت.

كمك به نگارش آئين نامه
مي توانم به سازمان معلمان ارايه كنم، دادن مشاوره در امر نوشتن  گفتم، آزادگان آقاي به كه، دومي خدمت
اساسنامه است. در اين زمينه هم با اشاره به تجربه هايم برايش توضيح دادم كه نوشتن اساسنامه كار بسيار
دشواري است. اين آقايان دو اساسنامه براي انجمن در دست تأسيس ترويج عرف پارلماني نوشتند. آنقدر آن 
و گفتم اگر يك دانش آموز مدرسه چنين اساسنامه اي تدوين  شدم عصباني دستشان از من كه بود بد اساسنامه
مي  كنيد بهترين معلم هم هستيد، اين چه ادعا و هستيد معلم كه شما ميشدم. عصباني دستش از من ميكرد
و حاال اينطور بربخورد آنان به كه شد سبب من تند برخوردهاي همين شايد نوشتهايد. كه است اساسنامهاي

واكنش نشان مي دهند.

در ادامه براي آقاي آزادگان توضيح دادم، غير از اين دو كار مشخص كه در ارتباط با دستورنامه رابرت است 
و سراسري رشد كند، در راه اندازي وب  بزرگ سازمان يك عنوان به شما سازمان تا كنم كمك ميتوانم من و
و در اين طور نشريه انتشار در ديگر، كشورهاي معلمان نمونه فعاليتهاي معرفي و مطلب ترجمه در سايت،
يك و بابت اجاره دفتر هم باشم. شما سازمان خدمت در رايگان كامًال صورت به و عالقه با ميتوانم هم كارها
مي شوم كه هدف سازان متوجه من نكيند قبول را من خدمات اين اگر اما گرفت. نخواهم پول شما از ريال
و در آن صورت محل كارم را در اختيار نيست كشور و دانشآموزان آموزشي مشكالت حل به خدمت شما
و البته بابت اين بمايند ميتوانيد كنيد پيدا جايي وقتي تا اما باشيد، جا دنبال بايد شما و گذاشت نخواهم شما

كامًال مقصود من را درك كرد. ديگر بار اين كه ميكنم فكر بدهيد. اجاره بايد كار

گوش خواباندن
و آقاي  ميزديم، حرف داشتيم دستشويي سينك كنار و آشپزخانه در آزادگان آقاي و من ديروز كه بار يك
داخل مرد  آقاي  ناگهان  مي دادم  را آن جواب آهسته بايد نظرش به كه بكند سؤالي ميخواست آزادگان
مي كرديم. اما صبحت خصوصي داشتيم ما فهماند مرد به كه بود طوري آزادگان آقاي رفتار شد. آشپزخانه
مي رسيد كه ايستاده است تا ببيند ما چگونه نظر به و نشد آزادگان آقاي توضيح اين متوجه مرد آقاي گويا
و آقاي مرد هم دل نمي كند. افتاد لكنت به آزادگان آقاي كه بود طبيعي البته و ميدهيم. ادامه را خود صحبت

مي رفتند از آقاي آزادگان در آشپزخانه پرسيدم: داشتند اعضاي و شد تمام سازمان مديره هيأت جلسه وقي
آقاي پيشنهاد هاي من مطرح شد؟ جواب داد: چون بحث آقاي داوري در اولويت بود افتاد به نشست بعدي.
بعد از من پرسيد: آيا اشكال ندارد تا نشست بعدي هم در دفتر باشيم. گفتم: گفتم كه نه، اما بايد اجاره بدهيد 
و عده اي مخالفت كردند، خوب است به من فرصت داده شود  شد مطرح من پيشنهادهاي اگر گفتم: او به بعد
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و به  بزنند حرفهايي عدهاي است ممكن چون بدهم. پاسخ اعضا ابهامهاي و سؤالها به و بيايم صحن به ته
مي توانم به ابهام ها پاسخ شود داده اجازه من به اگر حاليكه در كنند. تقويت را مخالفان نظر حرفها آن استناد
و اين كار آنقدر به نفع سازمان است كه دليلي وجود ندارد كه مخالفت كنند. به خصوص كه من نه قرار بدهم
است نظر بدهم، نه قرار است عضو شوم، نه قرار است سمتي بگيرم، نه قرار است اسمم جايي باشد. فقط
مي خواهم تمام توانايي هاي ناقابلم را به سازمان معلمان ايران هديه كنم. اما نمي فهمم چرا مخالفت مي شود؟

و به نظرات مخالفان جواب دهم، شوم حاضر آنان مجمع در من بدهند اجازه كه ايده اين طرح حال، هر به
يك و روش درست تدوين رابرت دستورنامه ايران معلمان سازمان به بتوانم آنكه براي بود تركشم تير آخرين
مي دهم. اجاره از آنان نمي گيرم. اما باز هم حاضر نيستند اين آنان به مجاني مكان بدهم. آموزش را اساسنامه
قواعد را كه كليد نجات بخش آنان است بپذيرند. چرا؟ پاسخ كلي به آن دشوار نيست: ايجاد تغيير در فرهنگ
عملي كردن اين تغييرات  براي و ميخورد؟ آب كجا از دشوراي اين چرا؟ اما است. دشوار خيلي سازماني
مي رسد دارم عقلم به هرچه آن. آن. آن. آن. است: فاصله انگشت چهار قبر تا چرا، دروغ واهللا، كرد؟ بايد چه

انجام مي دهم ديگر.

ريزش در كارگاه دانشجويان
كردند:  شركت اجالس در دانشجو سه فقط ديروز است. آن در ريزش نيز دانشجويان كارگاه ويژگي مهمترين
و حسن رنجبر. حسن رنجبر كه ظاهرًا از سر كار آمده بود آنقدر خسته بود كه اواخر رحيميراد عصرپوران،
مي آيد. رحيمي راد هم كه نصير خواجه از عصرپوران آقاي بود. شده كش دراز تقريبًا كنفرانس ميز روي جلسه
و نزد احسان مؤذن برود. خوابگاه شبه بود قرار و است در به در تهران در فعًال ميخواند روانشناسي عالمه در
احسان هم به اين دليل نيامده بود كه دنبال جور كردن خوابگاه بود. خانم بيرانوند هم دارد با حكم اخراج
و  است سفر زكريا خانم است. شده مريض طوسي خانم ميكند. نرم پنجه و دست شدن مشروط خاطر به
و دوستش آقاي محمد ريسيان آقاي البته درگيرند. دانشگاهها گشايش فصل در دليلي به كس هر طور همين
و جلسه به رفت. زودتر كمي امرالهي اقاي كرد. رياست رئيسيان آقاي آخر تا اول از بودند. آمده امرالهي رضا
بچه ها دوباره تيترهايي را براي تعريف شرف ارايه دادن بحث در مورد روند تشريح دستور شرف پرداخت.
و تصويب دستور شرف صحبت كردم.  تدوين روش و رويه روي شرف، معناي مورد در بحث ضمن من و
و كسي كه است اخالقي قواعد معناي به «شرف» و «ناموس» كه برسند جا اين به بچهها كه بود اين تأكيدم
و قواعد اخالقي ندارد. وقتي هم اصول زندگي در آدمي چنين كه معناست اين به ندارد ناموس يا ندارد شرف
و شركتي فعاليتهاي در پس است. پارلمان قانون هم كارجمعي قواعد ميشود جمعي فعاليت از بحث كه

انجمني باشرف و با ناموس كسي است كه قواعد دارد و طبق قواعد انتزاعي و حقوقي رفتار مي كند.

و آن را براي تمام اعضا فرستادم. فقط همين كارگاه بود  كردم تنظيم را صورتجلسه من جلسه، ختم از بعد
و به ترتيب اين به كه انداختم بيرانوند خانم يعني آن عضو فعالترين عهده به را آن دبيري مسؤليت من كه
و دارند او را است موجه هم خانم اين عذر ظاهرًا هرچند نكرد. شركت جلسات در بود داده كه قولي رغم
راه افتادن با ميكنم فكر ميكنند. اخراج دانشگاه از شدنش مشروط و تحصيل مدت شدن طوالني خاطر به

دانشگاه ها شايد مشتري دانشجويي ما افزايش يابد.

ساختن صفحه فيس بوك براي دانشجويان
ديشب آقاي ريئسيان خودش تصميم گرفت كه يك صفحه فيس بوكي براي دانشجويان عضو كارگاه درست 
كند تا بتوانند به صورت گروهي در مورد كارگاه با هم صحبت كنند. امشب ديدم كه دعوت به عضويت در 
و داليلم را هم به  نشوم عضو صفحه اين در گرفتم تصميم من اما است. شده ارسال هم من براي صفحه اين
كارگاه از نقدي اگر من ديدرس از بيرون اعضا است بهتر اينكه مهمترينش گفت: خواهم فردا رئيسيان آقاي

دارند مطرح كند. به عالوه من ديگر فرصت اين كارها را ندارم و از توي بوق رفتن هم بدم مي آيد.

شهر افس
و در اين سفر از شهر  بود رفته تركيه به ميآمد. جلسه به كه بود سفر از بازگشت از بعد ريسيان آقاي ديروز
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و ديدن برخي  او تعاريف از بعد است. ديدني انصافًا شهر اين كالم: خالصه بود. كرده بازديد نيز افس باستاني
و كمي در مورد اين شهر مطالعه كردم. از تماشاي آمفي تأتر اين رفتم ويكيپديا سايت وب به او عكسهاي از
و پانصد سال پيش در اين شهر آمفي تأتري ساخته اند كه گنجايش هزار دو شدم: عظيمي حيرت دچار شهر

۲۵ هزار نفر تماشاچي را داشته است. همين يك عكس كافي بود كه ساعت ها غرق حيرت باشم.

در مورد اين شهر ديگر حرفي نمي زنم. جز يك كلمه: تصميم گرفتم تعدادي از عكس هاي اين شهر را آماده
كنم تا در گزارش هاي خودم در معرفي دستورنامه رابرت آن ها را به مخاطبان نشان دهم. جلل الخالق!

گفتگو با كرامتي
مي كند يا نه. پاسخش منفي  شركت (امروز) فردا جلسه در كه شوم مطمئن تا زدم زنگ كرامتي به ديشب
و او در تدارك ثبت است شده قبول تهران آزاد دانشگاه معماري و شهرسازي رشته در ماهگل دخترش بود:
نام اوست. بعد، با همان عادت هميشگي، چند ماجرا از گرفتاري هاي بوروكراتيك در ادارات دولتي را برايم
و ناكارآمدند كه هر حكومتي را كه سوارش شود  فشل چنان ما كشور در دولتي سازمانهاي كرد: تشريح
و شايد به ندارد. نياز دولتي بوروكراسي همين جز خارجي دشمن هيچ به حكومتي هيچ كرد. خواهد سرنگون
دليل همين سرپوش گذاشتن به همين دشمن داخلي است كه حاكمان ما ما احتياج دارند دشمني قدار بتراشند
تا كاسه وكوزه ها را سر او خرد كنند. ماجراهايي كه كرامتي برايم تعريف كرد يك نمونه از هزاران نمونه است 
و برگشتيم در بين راه  رفتيم دمزآباد با حسيني با كه هم امروز ميكنند. تجربه را آنها روز هر ايران مردم كه

خاطرات بسيار شومي از همين موانع بوروكراتيك توضيح داد. آدم اشكش در مي آيد.

رويكردي نو به موضوع بوروكراسي 
من در تبيين اين مشكل به نكاتي اشاره كردم كه چون به دستورنامه رابرت ارتباط مستقيم دارد اين تحليل را 

در اينجا نقل مي كنم.

و  قواعد چارچوب در بتواند تا باشد داشته بايد تصميمگيري براي ركني يا مجع سازماني هر است بديهي
و به تحوالت بيروني واكنش مناسب نشان دهد. اگر اين ركن كند روزآمد را خودش خود باالدستي مقررات
و هر بگيرد قرار حقوقي ساختار كل حمايت مورد بايد كرد اتخاذ تصميمي مقررات و قوانين چارچوب در
نوع قضاوت در مورد عملكرد يك سازمان نيز بر اساس آئين نامه هاي همان سازمان بايد صورت بگيرد. اما

و دهاتي به پايتخت هجوم آورنده اند كه كمترين تجربه مدني در امر قانون نويسي  در از تهراني ميليون چهارده
ندارند. در نتيجه سازمان هايي كه مي سازند اينطور است كه مي بينيم.

سازمان هاي ايراني را نيز از اين ديدگاه توضيح  در و بايد مشكالت بوروكراسي ميتوانيم ما مقدمات، اين با
بدهيم و راه حل آن را در آموزش مهارت خلق قواعد و قوانين به مردم بيابيم.

ايده جديد در تدوين كتاب درسي
آموزش  مراحل  براي  متن درسي  تعيين  در  كه  باشد  يادم  بايد  به خاطرم رسيد  نتيجه رسيدم  اين  به  وقتي 
و ايرانيان  ايران براي رابرت دستورنامه اهميت از جنبه اين به آن، معرفي مرحلهي بري و رابرت، دستورنامه

نيز بپردازيم.

همانطور كه بارها اشاره كرده ام، دستورنامه رابرت اليه هايي از معاني دارد. يعني اينكه اين قواعد در ساحت هاي 
و تأثير گذار است. يكي از اين كاركردها نيز كاركرد مديريتي در بازگرداندن سازمان هاي  دارد كاركرد مختلف

بوروكراتيك به مرحله دوران بلوغ سازماني است.

مي شود از  چطور نباشند ناموس با و شرافتمند سازمان يك اعضاي اگر كه است تصور غيرقابل برايم البته،
و ناموس شرف فقدان اما بزنند. تالش به دست سازمان مشتريهاي منافع خاطر به كه داشت انتظار آنان
يك و با است شهر به دهاتيان مهاجرت همان محصول نيز هم با پايتخت مردم همدردي حس نداشتن و
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و تعهدات  مسؤليتها شكلگيري شاهد هم ما مرور به سبز حنبش مثل عاطقي مشترك تجربههاي مجموعه
متقابل شهروندي در ميان تهراني ها خواهيم بود.

نظر كرامتي و رئيسيان در مورد روزنوشت مراسم كاتوزيان
مي كرد. امشب هم  تحسين را متن و بود آمده خوشش كاتوزيان مراسم روزنوشت از كرامتي مسعود ديشب
آقاي رئيسيان در ايميلي نوشته بود كه با خواندن آن متن كيفور شده است. راستش قضاوت اين دو نفر اعتماد
مي كنم هم توانم در نوشتن به سبك عقايد يك دلقك  احساس نيز خودم هرچند ميكند. تقويت را من نفس به
مي نوشتم را روزنوشتها كه گذشته سال چند طي دراماتيك ساختار خلق در هم و نو مباحث طرح در هم و

ارتقا يافته است. براي خودم كه محسوس است.
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۲۷ شهريور پنجشنبه

پيشنهادهاي صبحگاهي
و روشن شدم، يك مجموعه پرونده يا فايل جديد در  آمد باال مغزم كامپيوتر در «من» پوشه كه صبح امروز
- ظاهرًا به برچسب يا تگ تعدادي نتيجه، در و ميگشتند ذخيرهسازي يا استقرار براي جايي دنبال ذهنم
مي گوييم: ايده يا فكر و ميگذاريم جديد» «ايده را فرايند اين اسم ما كه شد ايجاد - خودي به خود صورت
جديدي به ذهنم خطور كرد. اما اين ايده هاي جديد را يادداشت نكردم چون مطمئن بودم به خاطر چند بار
و حين قدم زدن در باغ انگوري، هرچه  صبحانه صرف از بعد اما كرد. نخواهم فراموششان آنها كردن مرور
تالش كردم ايده هاي صبحگاهي به يادم نيامدند، و، ظاهرًا، به اين دليل كه در پوشه ي مرتبط با آن قسمت از
و كار دارند ذخيره سازي نشده بودند، از قسمت روشن  سر «نوشتن» با مرتبط عضالتي فعاليتهاي با كه مغز
ذهن به قسمت هاي تاريك رانده شدند تا بعد چه باليي سرشان بيايد. اما در جريان قدم زدن در باغ انگوري
ايده جديدي به ذهنم خطور كرد: اينكه به جاي كشف هاي صبحگاهي از اصطالح «پيشنهادهاي صبحگاهي» 
استفاده كنم. چون اين ها ماهيت كشف ندارند، بلكه بيشتر پيشنهاد ايجاد تگ يا برچسب يا مفاهيم جديد 

فايل ها و فولدرهايي كه نياز به برچسب هاي جديد دارند.  هستند براي

هرچند پيشنهادهاي صبحگاهي را به خاطرم نياوردم، اما در عضو، حين مشي در باغ انگوري، پيشنهاد جديدي 
به ذهنم خطور كرد كه يادداشت مي كنم تا از يادم نرود.

اهميت قانون پارلمان در قلمروي مديريت
و آقاي  است تيزهوشي دانشجوي كه فاضلي سهيل آقاي دوستان كادر چهارم و بيست نشست در ديشب
و شغلي او به نحوي است كه شايد قادر نباشد در تحصيلي وضعيت كه گفت است، كرده معرفي را او سيدي
- شركت كند. قرار است عصر شنبه از غير - هفته روزهاي كارگاههاي ساير حتي و چهارشنبهها كارگاههاي
چند نفر از دوستان دانشجوي خود را براي ايجاد يك كارگاه جديد دعوت كند. به او گفتم: براي راه اندازي
و من هم كاري نداشته باشم در  بتوانند آنان كه ساعتي هر مقدماتي و معرفي مرحله كردن طي و جديد كارگاه
و نتيجه را به من بگويد. اما امروز صبح به صرافت افتادم كند فكر قضايا اين به شد قرار بود. خواهم خدمت
و ساير دوستانش هم در رشته ميخواند صنعتي مديريت ليسانس فوق دارد عالمه دانشگاه در فاضلي آقاي كه
و انجمن مديران فعال هستند. به نظرم رسيد چطور است اين گروه از سويي با دكتر سالم زاده كه مديريت
و از سوي ديگر با دكتر مجتبي اميري كه مسؤل واحد تحقيقات كاربردي دانشكده است مديريت رشته استاد
و هر دو تا حدي با قانون پارلمان آشنا شده اند در يك مجموعه جمع شوند است تهران دانشگاه مديريت
و به اهميت قانون پارلمان از زاويه كنند تدوين را كشور مديران به قواعد اين آموزش راهكارهاي بتوانند تا

مديريت و تأثير اين قوانين در اصالح ساختار سازمان هاي دولتي بيانديشند.

ناظر  و كارآمدي را كه  عادالنه قوانين و قواعد نشود قادر ما ملت تا درمييابم بهتر ميروم جلوتر هرچه
و متناسب با باشد پايبند آنها به كند، تدوين است، خودشان انجمنهاي و گروهها و شركتها عملكرد بر
و روزآمد سازد، سازمان هاي دولتي، كه از همان اول مرده اصالح مستمر صورت به را آنها جامعه تحوالت
و فاسد تر خواهند شد. اين سازمان ها در حال حاضر نيز به ناكارآمدتر حجيمتر، ميشوند، متولد موميايي و
و بيش از پيش بر ملت فشار شدهاند، بدل توسعه و رشد اصلي مانع به جامعه، رشد و توسعه به كمك جاي
و ملت هم كه از دست بوروكراسي دولت عاجز شده است، به محض اينكه فشار سركوب كنار ميكنند وارد
و چون ميريزد. هم به را چيز همه و ميزند شورش به دست شود، كم سركوب براي حكومت زور يا برود
و تالش بر حل ريشه اي مشكل كمك جاي به كند، درمان را آن و بشناسد را بيماري اصلي علت نيست قادر
و تاريخي است، مدام در پي برانداختن حكومتي است كه چه بسا با رأي خودش سركار مزمن مشكل يك كه

آمده است.

انسانها  نكنم. عجله دوستان به ايده اين طرح در كه دادم هشدار خودم به كرد، خطور ذهنم به ايده اين وقتي
و عجله باغبان ميچرخند روشنايي سمت به و ميكنند رشد گل، بوته يك مثل درست آرام، خيلي و مرور به



۳۲۲

تأثير زيادي بر سرعت اين فرايند نخواهد گذاشت. اما به نظرم مسير درستي است كه بايد در آن گام بزنيم. 

مرور كلي رويدادها
جنبش  به  غيرمستقيم  يا  مستقيم  شكل  به   - ۹۳ شهريور  ۲۶ چهارشنبه  - ديروز رويدادهاي تمام تقريبًا
زيرخاكي كادرها مربوط بودند. صبح ديروز همراه با آقاي محمود حسيني كمال به دمزآباد رفتيم تا در مجمع
و راه كارهاي مطرح شده در مدت قبل  مشكالت و بحثها تمام كنيم. شركت گاوپروري شركت سهامداران
مي يابد. اين قسمت را شرح خواهم داد. ديروز ارتباط كادرها زيرخاكي جنبش به نحوي به مجمع، از بعد و
و چهارمين اجالس كارگاه كادر دوستان آقاي خندان بود كه در آن نكات بديعي بيست كه هم ظهر از بعد
و ثبت كنم. دبيرخانه كانون عالي انجمن هاي نقل بايد هم را اينها شد. مطرح يا تجربه بار نخستين براي
مي دهد در هيأت مديره جديد نشان كه است داده پاسخي من تقاضاي به هم (كعاصكا) ايران كارفرمايي صنفي
و اين ماجراها نيز بر وضعيت تشكل هاي كارفرمايي تأثير خواهد است جريان در بحثهايي چه كعاصكا
و نيز تشكل هاي كارگري را با قواعد كارفرمايي تشكلهاي نحوي به تا ميكشم نقشه مدتهاست گذاشت.
و دبيركل مديره هيأت تركيب تغيير ترتيب، اين به ندادهاند. پا كارفرماها كنون تا اما كنم آشنا پارلمان قانون
و پندار من طي ديروز كردار گفتار، تمام حساب، اين با مييابد. ارتباط كادرها خاكي زير جنبش به كعاصكا
و يا خواهد گذاشت. است گذاشته تأثير برآن يا است، گرفته تأثير آن از يا ميشود: مربوط كادرها جنبش به

پس بايد لحظه لحظه زندگي ام را ثبت كنم.

مشكل بوروكراسي و راه حل آن
و پنج دقيقه كنار آقاي محمود حسيني كمال نشستم كه روي صندلي راننده ماشين  بيست و هفت ساعت سر
مي رسيد نظر به خسته چهرهاش بود. نشسته من انتظار در بود كرده پارك خندان سيد پل زير كه خود زانتياي
مي شود سبب كه خستگي نوع آن از بلكه ميرود، بين از خواب كمي با كه معمولي خستگيهاي اين از نه اما

ملت ما در مقياس جهاني بعد از ملت عراق غمگين ترين و افسرده ترين ملت ها باشد.

وب سايت ها خواندم.  در را ملتها غم و شادي وضعيت از جهاني ارزيابي يك نتيجهي كه بود پيش روز چند
و هنگ كنگ در صدر جدول قرار گرفته آمريكا انگليس، اروپا، قاره شمال كشورهاي گزارش، آن اساس بر
مي كنم فكر است. آخر به مانده يكي ايران و كشور غمگينترين عراق اما هستند، كشورها شادترين و بودند
اگر تمام احزاب سياسي ايران هدف خودشان را ارتقاي شادي ملت تعيين كنند پسنديده ترين كار ها را انجام

نخستين دانشمند همه جهان هدف انسان را شادي يافته بود كه، ظاهرًا، در ادبيات بعد  ارسطو داد. خواهند
، به «سعادت» ترجمه شد كه تحقق آن فقط در آخرت ميسور خواهد بود، چرا كه با ايران به اعراب حمله از
سلطه اعراب داعشي بر ايران باستان شادي از دسترس ايرانيان براي هميشه خارج شد. به قول حكيم فردوسي:
و دين اندر آرند پيش. چطور ممكن است زير سلطه چنين قومي  بجويند خويش، سود پي در كسان زيان

شاد زيست و شاد ماند؟

و تا دمزآباد در مورد مشكالتي  شد باز دلش سفره ميرسي، نظر به خسته گفتم: محمود به اينكه محض به
كه كساني  تمام  مي شوند.  ناشي ايران دولتي سازمانهاي بودن بوروكراتيك از عمدتًا كه كرديم صبحت
مي خورد. اما من دوست داشتم با تنشان به فرسا توان مشكل اين كيسه ميافتد دولتي سازمانهاي به گذرشان
تحليل شرايط تاريخي كه منجر به اين وضعيت شده است به آقاي حسيني كمال نشان بدهم كه چطور كليد
مي زدم، به محض اينكه به آخر  حدس هرچند كادرهاست. زيرخاكي جنبش دست در نيز مشكل اين حل

قصه برسم ممكن است مقاومت كند.

و پنجه  دست عمده مشكل دسته سه با كمال حسيني محمود آقاي اخير ماههاي و سالها در گفت ميشود
مي كرده است: گروه اول مشكالت ناشي از بروز تضادهاي مديريتي در شركت ساختماني تحت مديريت نرم
و تخريبي شدن بنگاهي، برون فضاي در اقتصادي بحرانهاي دارد. ادامه بيش و كم هم هنوز كه بود خودش
و سال ها گرفتار كشمكش با برادرش كند منحل را خود ساختماني شركت كه شد سبب بنگاه داخل تضادهاي
پائين بيايد. دسته دوم مشكالت الوكاله و دار آن پلههاي از و برود باال دادگاه اين پلههاي از سهام تقسيم براي
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مي توانم بگويم در  اطمينان با ميشود. مربوط گاوپروري تأسيس تازه شركت اداره در او مسؤليتهاي به هم
مي شناسم هيچكدام به اندازه اين آقا حسيني مسؤليت پذير نيست. در نتيجه، از روزي كه كساني تمام ميان
كه اين گاوپروري را با كمك چند نفر از دوستان تأسيس كرده است، به طور مرتب هر هفته دو بار روز هاي
و بابت اين همه زحمت يك قران هم ادعا نكرده  است كرده طي را دمزآباد تا تجريش از چهارشنبه و يكشنبه
و كله سر ميزد. آسمان به سر آن مبلغ كند حساب هم را ماشينش استهالك و بنزين پول بود قرار اگر است.
و مسؤالن اجرايي هستند من خواهر پسر و شوهر كه تاجيك حميد پسرش و تاجيك عباس آقاي با زدن
گاوپروري هستند كافي است تا هر انساني را پير كند. با اين همه، ديروز گله آقا حسيني مشكالتي از نوع

ديگر و جديد تر بود. 

و من اطمينان دارم كه او روزي  است حسابي و درست موسيقيدان و نقاش يك حسيني آقاي كوچكتر پسر
كه زياد هم دور نيست بسيار مشهور هم خواهد شد. گرفتاري هاي جديد آقا حسيني به ماجراي ادامه تحصيل

مي شود كه براي گرفتن دكترا در رشته موسيقي به تركيه رفته تا از آنجا ويزاي خود براي  مربوط دومش پسر
مي رفته كه در آخرين لحظات به او اطالع داده اند كه چون جلو خوبي به كارها تمام بگيرد. را آلمان به رفتن
بانك ملي تحريم است، بايد بانك ديگري را براي كارهاي مربوطه معرفي كند. وي در ادامه توضيح داد كه
و آقا حسيني نيز مجبور شده نامه اي به  دهد. ارايه نيز را خود ييمه به مربوط اسناد تا خواستهاند پسرش از
زبان انگليسي از شركت بيمه اي اس.او.اس تهيه كند تا براي پسرش بفرستد. اما وقتي به وزارتخارجه مراجعه
و يك دارالترجمه رسمي آن را به  شود تهيه فارسي به بايد نامه ميگويند او به كنند تأييد را نامه تا ميكند
و اين چرخه سرگرداني بين چند مؤسسه شود. تحويل وزارتخارجه به تأييد براي بعد و كند ترجمه انگليسي

و سازمان دولتي و غيردولتي آنقدر ادامه مي يابد تا شما را از نفس بياندازد.

شبيه همين ماجراهاي بوروكراتيك را آقاي كرامتي هم كه گرفتا ثبت نام دخترش در دانشگاه آزاد است برايم 
كرد: دنبال يك كافي شاپي كه سرعت اينترنتش آنقدر باشد كه بتواند صفحه مورد نياز براي ثبت نام را  تعريف
و تا تجريش رفته است تا بالخره اطالعات را وارد است زده سر آشنا و دوست و كافيشاپ دهها به كند باز
كامپيوتر كند، اما بعد از پركردن اسناد متوجه شده است كه در شناسنامه دخترش كد حوزه ثبت ذكر نشده
و بدون ذكر آن كد، امكان بارگذراي اسناد فراهم نخواهد شد. ناگزير به آن حوزه ثتبي رفته است تا كد  است
و به او جواب سرباال ندارد مشكلي حوزه شماره ذكر عدم كه دارند اصرار حوزه مسؤالن اما بگيرد را حوزه
مي شود حدس زد هنرمند پرعاطفه اي مثل مسعود كرامتي كه بعد از چند سال تحمل دردهاي همسر دادهاند.
و مثل پروانه بايد دور دختر نوجوان يتيمش بال ميكند هضم را او مرگ درد دارد حاال سرطانش، به مبتال
و غيرمسؤالنه حوزه ثبت چطور ميل يك بمب كنار جاده اي منفجر خواهد ظالمانه رفتار برابر در بزند، بال
و تلويزيون هم تأتر سينما، معروف بازيگر يك كه را كرامتي آقاي مربوط حوزهي مسؤل خوشبختانه شد.
و دخترش از حوزه ثبت كرامتي آقاي ميدهد. او به را حوزه كد و ميكند دلجويي او از و ميشناسد هست
و سرانجام بعد از پركردن فرم اطالعات مربوطه موفق به دريافت برميگردند تجريش در مستقر كافيشاپ به
و اطالعاتي كه اسناد تمام ديگر بار گفتهاند او به دانشگاه در اما ميكنند. مراجعه دانشگاه به آن با و شده ورقه
و به دانشگاه بدهد. آقاي كرامتي كند تكميل هم كاغذي صورت به دوباره است داده ارايه اينترنت طريق از
مي كشيد كه: اگر قرار است من اين اطالعات را به اين داد خط طرف آن داشت رسيد كه قصه اينجاي به
عادي ترين مشكالت يك سازمان از صورت هم بدهم پس براي چي آن همه من را سرگردان كرديد؟ اما يكي

اصًال گوش شنوايي ندارد.  كه است اين بووركراتيك

بوروكراسي كر است
سازمان هاي بوروكراتيك آشنا هستيم. بر اساس  و فساد ناكارآمدي از ناشي مشكالت با بيش و كم ما همه
چارچوب نظري ايزاك آديزيس نظريه پرداز محبوب من در امر مديريت، سازمان هاي بوروكراتيك سازمان هايي
انعطاف  پذيري به حداقل رسيده است. ارتباط اين سازمان ها با محيط قطع  و كارآفريني آنها در كه هستند
معوًال از طريق و ميسازند جدا رجوع ارباب از را خودشان جدارهايي نصب با سازمانها اين كاركنان ميشود.
معموًال نمي دانم، نمي توانم، هم پاسخهايشان و ميدهند پاسخ رجوع ارباب سؤالهاي به گيشه و سوراخ يك
و قدرت گفتن «بله» در رأس بگويد «نه» ميتواند فقط سازمان بدنه سازمانها، قبيل اين در است. نميشود و
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آن ها را  بايد كه اسنادي و نامهها از كوهي ميان در معموًال هم سازمان رئيس اما است. شده متمركز سازمان
امضا كند غوطه مي خورد.

نظريه «منحني عمر سازمان»
سازمان  هاي بوروكراتيك  مشكالت سازمان» عمر «منحني عنوان با خود تئوريك اصلي كتاب در آديزيس، ايزاك
و جزئيات تشريح كرده است. شايد من بيست بار آن كتاب دقت با را بال اين به سازمانها ابتالي علت و
و فهم قابل را خودم مديريتي تجربههاي كل او نظريه اساس بر و باشم كرده بازخواني مختلف مقاطع در را
و گزارش مقاله دويست از بيش شايد و داشتهام سهم آديزيس كتابهاي از يكي ترجمه در يافتم. تبيين قابل
آن ها سردبير كه تخصصي نشريات در كه نوشتهام او نظرات آموزش و تبيين و او نظرات براساس مديريتي
مي شود، اين سازمان به بنيانگذاري نفر چند يا يك توسط سازماني وقتي او، نظر طبق شدهاند. چاپ بودهم
مي شود. از آن مرحله وارد دوران بلوغ سريع رشد دوره مرحله ودارد و ميكند طي را طفوليت دوره ترتيب
و اگر در اين مرحله تثبيت ميرسد تكامل مرحله به فرونپاشد، هم از سازمان دوره، اين در اگر شد. خواهد
نشود به نقطه اوج منحني زنگوله اي حيات سازماني خواهد رسيد. سازماني كه به اين مرحله برسد يا بايد به
و اگر در سراشيبي طرف مقابل منحني عمر  غلطيد. خواهد در مرگ سرازيري در يا و برگردد تكامل مرحله
و مرد خواهد سرانجام و شده بوروكراسي مرحله وارد بيافتد، مرگ سرازيري در يعني بگيرد، قرار سازمان
مرگ يك سازمان در بازارهاي رقابتي به معني ورشكست شدن آن سازمان است، اما در كشورهاي جهان
و يا  مالي حمايتهاي با دولت باشد، داشته سياسي پيامدهاي ميتواند بزرگ شركتهاي فروپاشي كه سوم،
مي شود. اما اين آنها فروپاشي از مانع ورشكسته، شركتهاي مصادرهي با يا و شركتها اين سهام خريدن با
و جز هستند كارآيي فاقد كه ميشوند بدل موميايي يك به پس آن از غيررقابتي، اقتصادهاي در سازمانها،

ناراضي ساختن مشتريان و بلعيدن حجم عظيمي از سرمايه هاي ملي فايده اي ندارند.

سازمان  هاي دولتي در كشور هايي مثل ايران، از همان  تمام تقريبًا آديزيس ايزاك تئوريك چارچوب اساس بر
يك تشكيالتي چارت  دولتي،  هنگفت  بودجه هاي  مبناي  بر  مي شوند:  متولد بوروكراتيك صورت به ابتدا
و دعوت به استخدام شده تعيين پيش از سمت هر در كار براي افراد و ميشود ترسيم كاغذ روي سازمان
مي كند. اما در بخش خصوصي، وضع فرق شروع را خود كار ترتيب اين به دولتي سازمان و ميشوند كار
و بگذارند بينان را كوچك سازماني سرمايه، حداقل با مجبوراند اوليه بنيانگذار چند يا يك معموًال ميكند.
شبانه روزي آن را از مرحله طفوليت به مرحله رشد سريع برسانند. به همين دليل، سازمان هايي تالشهاي با
مي كنند رشد سرعت با معموًال ميشوند، تأسيس كارآفرين بنيانگذران رهبري تحت و خصوصي بخش در كه
و چه سازمان هاي بخش دولتي خصوصي بخش سازمانهاي چه ايران، در اما، ميرسند. بلوغ مرحله به و
مي شوند: ناآشنايي ملي با قانون پارلمان. ناشي چيز يك از اما نيستند، جنس يك از گرچه كه، دارند مشكالتي

قانون پارلمان كليد حل مشكالت مديريتي
نظريه هاي مديريتي ايزاك آديزيس براي دوست قديمي خودم كه حاال مدير  من خيلي دوست داشتم در مورد
عامل شركت گاوپروري «دمزآباد» هم شده است، بيشتر توضيح بدهم. اما صحبت هاي ما چنان گل انداخته 
بود كه به دمزآباد، روستايي در جنوب شرقي ورامين، نزديك شده بوديم. به همين خاطر كوشيدم در فرصت 
و دولتي  خصوصي سازمانهاي مشكالت و پارلمان قانون با ما ملي ناآشنايي بين كه بدهم توضيح باقيمانده

دارد؟ وجود ارتباطي چه ايران در

و ديكتاتوري اصطالحي را جعل كرده دموكراسي كلمه دو تلفيق با كتابهايش از يكي در آديزيس ايزاك
مي دهد: دموكتاتوري! نشان را سازمان يك مديريت در متمايز فرايند دو از وي منظور زيادي حد تا كه است
و تصميم گيري در هر سازمان تصميمسازي روند ميگويد: اصطالح اين جعل از خود منظور توضيح در وي
مي شود بايد به شيوه اي ديكتاتوري به اجرا گرفته دموكراسي روش به كه تصميمي اما باشد دموكراتيك بايد
مي شود: در آشكار پويا و ماندگار سازمانهاي ايجاد در پارلمان قانون اهميت و نقش توضيح، اين با آيد. در
و تصميم گيري به روش دموكراتيك پيش بنيي تصميمسازي براي ساختارهايي سازمان، هر مختلف سطوح
بخش هاي از  مسؤالني  و  مديران حضور با كه هستند مديريتي شوراهاي معموًال ساختارها اين ميشود.
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و يا طبق آئين نامه هاي باالدستي يك  سازمان يك آئيننامههاي طبق ميشوند. تشكيل سازمان يك مختلف
و طبق رويه هاي است، شده تفويض آنها به كه اختياراتي چارچوب در دارند حق شوراها اين سازمان،
و قانوني آنان تصميم و بگيرند تصميم خود اعضاي برابر حق اساس بر است، شده تعيين برايشان كه خاصي
و ساختارهاي دموكراتيكي كه به اين ترتيب در ساختار سازماني يك سازمان پيش بيني شوراها الزماالجراست.
و بر كرده پردازش و گردآوري را اطالعات آخرين كه ميآورند فراهم سازمان براي را امكان اين ميشود
و آئيننامهها در الزم تغيير هر نيازها آن با متناسب و كنند شناسايي را سازمان جديد نيازهاي تحليل، اساس
و به اجرا درآوند. به اين ترتيب، ما با يك سازمان كرده تصويب را سازمان عملكرد بر ناظر حقوقي قواعد
و درون بنگاهي برون مداوم تغييرات با را خودش ميتواند كه بود خواهيم مواجهي سايبرنتيك و هوشمند
تصميم گيري دموكراتيك، آنگونه به و افرادي كه يك سازمان را ايجاد كرده اند قادر اعضا اگر اما كند. منطبق
داد؟ پاسخ آن روشن خواهد رخ چه نباشند، است، شده پيشبيني پارلمان قانون و رابرت دستورنامه در كه
مي شوند كه از نطرگاه خارج تصميمهايي آنها درون از و شد خواهند ناكارآمد و فشل ساختارها اين است:

حقوقي فاقد قانونيت (به جاي مشروعيت) هستند و از نظر مديريتي نيز فاقد كيفيت خواهند بود.

اصًال دركي از رفتار در چارچوب قانون  ميگيرند، شكل ايران در كه سازمانهايي اعضاي دقيقتر، بيان به
و به ضرب قدرت شده ديكته باالييها سوي از سازمان قواعد كل چون ندارند. خودشان قبول مورد و عادالنه
و رجوع. ارباب به مدام ظلم ندارند: بيشتر سازماني وظيفه يك هم سازمان كاركنان و ميشود اعمال غيرقانوني
و از طريق صدها سازمان ديگر خدمات دريافت ميدهد خدمات سازمان يك طريق از كشور يك تبعهي چون

مي كند، نتيجه چنين وضعيت چيزي نيست جز ظلم مدام آحاد يك ملت به خودش!

و چنان مانع است فاسد و ناكارآمد چنان ايران در دولت تشكيالت كل و دولتي سازمانهاي خاطر، همين به
توسعه ملي است كه ايران به هيچ دشمن خارجي نياز ندارد. اما هر گروهي كه به هر روشي قدرت سياسي
و اساسي جامعه نخواهد شد.  مزمن مشكالت حل به قادر شود، ناكارآمد ماشين اين سوار و آورد دست به را
و بعد از مدتي مردم گروه منتخب خود را سرنگون خواهند كرد. از مييابد ادامه دولت دستگاه ناراضيتراشي
و چه بسا در ساير كشورهايي كه دولت هاي ناكارآمد ايران در حاكمي گروه هر خاطر همين به شايد، جمله،
دارند، به يك دشمن خارجي نياز خواهند داشت تا مسؤليت ناكارآمدي تاريخي دولت هايشان را به گردن او

بياندازند تا بتوانند راحت تر حكومت كنند. 

و به خاطر توانمند بودن بنيان گذر يا بنيان گذارن خود،  شوند، موفق اگر حتي نيز خصوصي بخش سازمانهاي
و حتي دوران پر چالش بلوع را پشت سر سريع رشد و طفوليت دوران دولتي، فاسد رانتهاي به تكيه بدون و
و وارد مرحله «تكامل» شوند، با مرگ بنيان گذار يا بنيان گذارن خود به سرعت وارد سرازيري مرگ بگذارند
مي خرد يا مصادره را سازمانها اين آنها، ورشكستگي از ناشي سياسي پيامدهاي خاطر به دولت و ميشوند
و شده ورشكست واقعي معناي به يا شد، خواهند تبديل بوروكراتيك زائدهاي به صورت آن در كه ميكند،
مي شود. دليل اين فرايند هم چيزي نيست جز اينكه اعضاي چنين سازمان هايي نيز قادر اعالم آنها انحالل
و انعطاف پذيري در عين كنند خلق تنش، بدون و عاقالنه و عادالنه روشي به را خود نياز مورد قواعد نيستند

ثبات را در سازمان خود نهادينه سازند و پا به پاي تحوالت برون و درون بنگاهي متحول شوند.

گفتم: چهارده  مي كرد  رانندگي گاوپروري شركت طرف به دمزآباد خيابان تنها در كه حسيني آقاي براي
دهه هاي اخير، از حدود هشتاد هزار سكونتگاهي شبيه همين دمزآباد مهاجرت كرده اند كه ميليون تهراني طي
و هست، تا اين نوآمدگان در  بود الزم زمان دههها ميدانستند. خودشان دشمن هم را مجاور ده اهالي حتي
و در تجربه هاي اجتماعي مشترك گوناگون كار محل در تأتر، و سينما در محل، مساجد در درس، كالسهاي
و احترام متقابل محقق نخواهد شد. تازه بعد از اين مرحله همدلي با جز كه دارند مشتركي منافع كه دريابند
و بارها بارها از بعد و كرد خواهند درك را مختلف اجتماعي گروههاي ايجاد ضرورت مرور به كه است
و دانش خلق مهارت فقدان در را خودشان مشكالت كليد شايد كه است گروهي فعاليتهاي در شكست
و در دهه هاي كرد. خواهند درك را پارلمان قانون آموزش ضرورت كه است مرحله آن در فقط بيابند. قواعد
مي توان اميدوار بود كه نسبت شد، خواهند دولتي سازمانهاي جذب پارلمان قانون با آشنا جوانان كه آينده
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به اصالح بنيادين اين سازمان ها اقدام كنند. 

تا دروازه را براي ورود  پياده شدم  و از ماشين  كردم جمعبندي را نطقم دمزآباد گاوپروري دروازه جلوي
ماشين آقا حسيني به محوطه گاوداري باز كنم. به محض اينكه وارد شديم، صداي پارس «تدي» از انتهاي

محوطه گاوداري بلند شد. 

و من فرصت يافتم دقايق طوالني در  شد برگزار مختصري مجمع شركا از ديگر يكي غيبت خاطر به ديروز
و به يكي از دمزآباد سگ درندهترين به حاال و بودم كودكياش دوران پرستار كه شوم خيره «تدي» چشمان
است: هيچ دزدي از ترس او به فكر دزدي از اين گاوپروري هم شده تبديل گاوپروري شركت سرمايههاي
مي شد. دو دستش را دور گردنم بلند دوپا روي ميرفتم مالقاتش به وقت هر پيش سال چند تا افتاد. نخواهد
مي ليسيد. به خاطر ندارم هيچ انساني اين اندازه را صورتم و سر و ميگرفت، آغوشم در محكم ميانداخت،
به من محبت كرده باشد. اما، وقتي بعد از يك وقفه طوالني دوباره به مالقاتش رفتم من را به جا نياورد. تا
و دلهره آورش از من استقبال  مهيب پارسهاي با و آورد هجوم طرفم به ميداد اجازه زنجيرش درازي كه آنجا
مي روم، در فاصله گاوپروري به ماهانه عادي مجمع در شركت براي كه ماه آخر چهارشنبهي هر حاال كرد.
مي شوم. با حيرت خيره چشمانش در و مينشينم - نيست مخروبه كنج يك جز چيزي كه - او النه كنار دور
مي كند: درست مثل خودم كه گاهي به شخصي برمي خورم كه مطمئنم روزگاري با او نگاه من به عجيبي
مي زنم. نامش را تكرار حرف او با نيستم. مأيوس همه، اين با نميآورم. خاطر به را او حاال اما بودهام رفيق
مي كنم. از اينكه حاال در تعريف كودكيش، بهشت از بوديم، هم با كه دوراني از ميپرسم. را حالش ميكنم.
و اميدوارم روزي دو باره من را به خاطر ميكنم. خواهي عذر او از شده كشيده زنجير به جهنم درك اين

آورد و يكديگر را در آغوش بگيريم.
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۲۸ شهريور ۱۳۹۳ جمعه

باقي مانده ها
و سومين  بيست به پرداختن از پيش ماند. نانوشته مهم رويداد دو شهريور ۲۷ در روزنوشت ديروز پنجشنبه
و دستاوردهاي زيادي هم داشت، به آن دو رويداد  شد برگزار كادرها دفتر در ديروز كه وكيالن كادر اجالس
مي پردازم. اما تذكر اين نكته الزم است كه گمان نمي كنم اين روزنوشت در حال حاضر قابل نشر پريروز
و هنگام نشر بخش هاي غيرقابل نشر بنويسم را نظراتم مالحظه بدون من كه ايده اين خاطر، همين به باشد.
و در نتيجه، اگر قرار به نشر اين روزنوشت ها باشد نميتواند عملياتي ايده چندان نظرم به شود، حذف آن
و روش پيش بردن بحث رويكرد نوع دو نتايج نظرم به چون باشم. كرده تكيف تعيين ابتدا همان از بايد باشد
- خيلي متفاوت خواهد شد. به هر حال، روزنوشت ديروز براي نشر نوشته تاريخ در ثبت براي و نشر براي -

شد، اما اين يكي، نه.

ادامه ماجراي كعاصكا
مي كنم روز چهارشنبه بود كه خانم وطن پرست منشي دبيرخانه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي  فكر
«پيام كارفرمايان» را و از طرف دبيركل جديد كعاصكا سراغ مجوز مجله  كرد تلفن من (كعاصكا)به ايران
و حدس زده بود نكرده پيدا را آن اصل ظاهرًا باشد. دبيرخانه در بايد سند اين اصل كه است بديهي گرفت.

بود ممكن است من نسخه اي از آن را داشته باشم.

و در عصر ديجيتال مسخره  است كاغذ عصر به مربوط كه ايران، در مطبوعاتي فعاليتهاي بر ناظر قوانين طبق
مي شود، بايد چند نسخه از آن را به اداره خاصي در وزارت ارشاد ارايه كنيد تا چاپ نشريهاي وقتي هستند،
مسؤالن آن اداره با مراجعه به اسناد مربوط به آن نشريه تأييد كنند كه ترخيص مجله از چاپخانه بالمانع است.

بعد از آن است كه مسؤالن چاپخانه بايد اجازه ترخيص نشريه را از چاپخانه بدهند. 

مي كرديم، اين مسؤليت به عهده ي مدير داخلي موسسه  منتشر را كاغذي مجالت انواع كه سالهايي طول در
خم هاي اين ماجرا نيز آشنا شده بود. ظاهرًا مسؤالن چاپخانه نيز با توجه به شناختي و چم تمام با كه بود
كه از نوع نشريه و مسؤالن وزارتخانه داشتند، چه بسا نيازي به ارسال اين نمونه ها به وزارتخانه نمي ديدند.

و  كردم جارو را دفتر قديمي مدارك و اسناد تمام اخيرًا كه دادم توضيح پرست وطن خانم به حال، هر در
مي توانم بگويم كه هيچ سندي از دوران فعاليت هاي مطبوعاتي دفتر ندارم. البته، با اطميان با و ريختم بيرون
تعجب پرسيدم: كانون كه تصميم نداشت مجله پيام كارفرمايان كاغذي منتشر كند؟ پاسخ او هم اين بود كه
و پشت اين پاسخ مختصر اليه هاي مختلفي از معنا وجود داشت كه يك  ميخواهد. را مجوز جديد دبيركل

اليه اش به زندگي حرفه اي و معيشتي من مربوط مي شد و مي شود.

و در جريان كارفرمايان» «پيام مجله ناشر و سردبير عنوان به كعاصكا با من همكاري شروع از بعد سال يك
۱۰ آبان ماه ۱۳۸۵ بين دو گروه از تشكل هاي انتخابات اعضاي هيأت مديره در مجمع عمومي روز چهارشنبه
ابقا كرد.  نيز اعضاي وقت هيأت مديره را به مدت شش ماه ديگر  و مجمع  كرد بروز اختالف كارفرمايي
و معتقد بودند چون هيأت مديره ميدانستند غيرقانوني را تصميم اين كارفرمايي تشكلهاي از گروهي اما
در فرصت پيش بيني شده در اساسنامه اعضاي جديد هيأت مديره را انتخاب نكرده است، در اين صورت
عمًال از كعاصكا جدا شدند. البته، من در آن  و نپذيرفتند را انتخابات نتيجه آنان است. شده منحل كعاصكا
- كه ميكردم فكر هم درست و - ميكردم فكر اما بود نخورده گوشم به رابرت» «دستورنامه اسم هنوز روزها
و كار خالفي صورت نگرفته است. اما فرداي همان روز مديركل است مجمع اختصار در مديره هيأت تمديد
و از همان كرد اعالم را كعاصكا انحالل اطالعيهاي صدور با كار وزارت كارفرمايي و كارگري سازمانهاي
و تا تير ماه ۱۳۸۹، كه دستگاه قضايي شد آغاز كعاصكا از جانانه دفاع در من پرشور قلمي مبارزه كه بود روز
و در زمان مخالفان توسط كه را موازي كانون تأسيس و كرد اعالم كعاصكا حقانيت در را خود نهايي حكم

رياست جمهوري احمدي نژاد ايجاد شده بود، باطل دانست، ادامه يافت.
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و دكتر شيخ االسالم كه به جاي دكتر  شد عوض او كار وزير احمدينژاد جمهوري رياست دوم دوره در اما
نخستين روزهاي وزارت خود كوشيد همان از و داشت متفاوت كامًال رويكردي شد، كار وزرير جهرمي
دو گروه از كارفرمايان را با هم آشتي دهد تا زير سقف يك كانون جمع شوند. آن تالش ها به نتيجه رسيد
۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۳ تمام تشكل هاي كارفرمايي در انتخاب هيأت  سه شنبه روز عمومي مجمع در سرانجام و
مديره شركت كردند. اما شواهد حاكي از آن بود كه اين بار گروهي از اعضاي هيأت مديره سابق با گروه
و ظاهرًا آقاي حسين  كردهاند ائتالف غيرشفاف و غيرعلني صورت به جديد فهرست يك سر بر انشعابي
احمدي زاده رئيس سابق هيأت مديره هم به اين نتيجه رسيد كه اگر اكثريت اعضاي هيأت مديره به دست
و بعد او را از رياست حذف خواهند كرد. تالش هاي  دبيركلي از را عطارديان آقاي ابتدا بيافتد، مخالف گروه
و مسافربري مجمع را باربري انجمنهاي و او انتخابات شب در كه شد سبب بازي اين زدن هم به براي او

ترك كنند و انتخابات را به چالش بكشند.

من داستان اين كشمكش ها را در روزنوشت هاي قبلي نوشته ام. خالصه اش اينكه آقاي احمدي زاده نامه اي 
و بعدها فهميدم كه هيأت مديره جديد نيز او را به عنوان رئيس هيأت مديره  نوشت رئيسه هيأت به اعتراضي
و در حال حاضر، آقاي عطارديان كه به نايب كرد سفر آمريكا به راحت خيال با هم او و است كرده انتخاب
و به جاي او، آقايي به نام محمد مروج حسيني كه رئيس هيأت است مديره هيأت رئيس كرد قناعت رئيسي
و هم اوست كه سراغ است شده انتخاب كعاصكا دبيركل عنوان به است ايرن نساجي صنايع انجمن مديره

مجوز نشريه كاغذي پيام كارفرمايان را گرفته است.

۱۴ مرداد ۱۳۹۳ فرم هايي را كه براي گردآوري نشاني ايميل حاضران در مجمع تهيه كرده  روز جالب اينكه
بودم، به نخستين كسي كه دادم تا آن را تكميل كند همين آقاي محمد مروج حسيني بود كه نشاني ايميل 
و به من داد. من هم اين ايميل وي  نوشت ايران نساجي صنايع انجمن سايت وب نشاني با همراه را خودش
مي شد ارسال او نشاني به كه ايميلهايي تمام اما گذاشتم، كارفرمايان پيام سايت وب ليست ميلينگ در را
و اين نخستين شناخت من از رئيس هيأت مديره انجمن صنايع بود. اشتباه او ايميل نشاني ميخورد. برگشت
نساجي ايران بود كه حاال به عنوان دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران انتخاب شده است:

نشاني ايميل او اشتباه است. 

مي شود به دست او نمي رسيد. به  منتشر كارفرمايان پيام سايت وب در كه مطالبي مدت، اين تمام در خوب،
مي كند فكر او كه دريافتم گرفت را كاغذي نشريه مجوز سراغ پرست وطن خانم اينكه محض به دليل همين
وب سايت هاي از بسياري مثل ايران، نساجي صنايع انجمن سايت وب مثل هم كارفرمايان پيام سايت وب
و از حيز انتفاع ساقط است. ميكند نرم پنجه و دست مديريتي و فني و اجرايي مشكالت انواع با انجمنها
به همين دليل طي نامه اي به خانم وطن پرست كه يك كپي از آن را براي آقاي مهندس عطارديان رونشت
كردم از او خواستم تا نشاني صحيح ايميل دبيركل جديد را در اختيار من بگذارد. متن آن نامه را به خاطر 

ظرايف آن نقل مي كنم: 

دبيرخانه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران
سركار خانم وطن پرست

سالم

مي رساند نشاني ايميلي كه آقاي محمد مروج حسيني در اختيار مسؤل وب سايت پيام  استحضار به احترام با
نامه  هاي و نيست صحيح ظاهرًا شود، استفاده آن از سايت اين اخبار ارسال براي تا است داده قرار كارفرمايان

مي شود. نشاني ارايه شده به شرح زير است: ارسالي برگشت
m.moravej@live.com

تقاضا دارد در صورتي كه اجابت اين درخواست در حيطه مسؤليت شما قرار دارد نسبت به تصحيح ايميل 
دبيركل محترم كعاصكا اقدام و ايميل صحيح را در اختيار مسؤل وب سايت پيام كارفرمايان قرار دهيد.

مي توان براي هريك از آقايان  باشند داشته تمايل كعاصكا مقامات ساير و ايشان كه صورتي در است بديهي



۳۲۹

در دامين 
payamekarfarmayan.com

ايميل اختصاصي ايجاد كرد كه با رمز خود آنان در دسترسشان قرار بگيرد.
با احترام. داود حسيني 
سردبير پيام كارفرمايان و مسؤل فني وب سايت

آن ها در اينجا  توضيح از و كردهام اشاره مهمي نكات چه به تلويحي صورت به من نامه اين در كه پيداست
كرد: ارسال برايم را زير جواب كمي فاصله به پرست وطن خانم ميگذرم.

سايت محترم پيام کارفرمايان
جناب آقای داود حسينی

با سالم 
، دبيرکل  حسينی مروج محمد مهندس آقای جناب صحيح ايميل آدرس بدينوسيله جنابعالی، درخواست پيرو

محترم کانون عالی به شرح زير می باشد و آدرس ايميل فوق االشاره قبلی مربوط به ايشان نيست.
m.moravej@shirazcarpet.com

و نحوه عملکرد  کارفرمايان پيام دامين در اختصاصی ايميل ساخت درخصوص سوابقی فرمودند ايشان ضمنًا
آن در اختيار ايشان قرار گيرد.

با احترام وطن پرست 
مي گويد: «آدرس ايميل فوق االشاره  صراحت با پرست وطن خانم كه است اين فوق نامه در انگيز حيرت نكته
نمي تواند چنين حرفي را بزند. در اين صورت كه طبعًا اين خانم از خودش نيست». ايشان به مربوط قبلي
اين حرف از خود دبيركل است. در اين صورت، دبيركل به همين سادگي ايميلي را كه خودش با دست خط
مي كند. اين همه دومين شناخت من از  انكار كردهام حفظ را نوشته آن هنوز من و نوشته من براي خودش

ايشان.

و هيچ رونوشتي به آقاي مهندس عطارديان هم  نوشتم وي براي جديد ايميل اين نشاني به نامهاي بالفاصله
و باشد داشته دسترسي هم ايميل اين به جديد دبيركل كه نميكنم فكر اما پاسخم. منتظر و نكردم ارسال
و ببينم نتيجه چه خواهد شد. متن نامه اخير به دبيركل را عينًا كنم صبر بايد همه اين با كند. باز را آن اصًال

نقل مي كنم:

جناب آقاي مهندس محمد مروج حسيني 
دبيركل محترم كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران  - كعاصكا

سالم
و در جريان برگزاري انتخابات  ۱۳۹۳ ۱۴ مرداد روز نشاني ايميل قبلي را حضرتعالي خودتان در فرمي كه
و به من داديد. من هم همان ايميل را در وب  فرموديد مرقوم گذاشتم اختيارتان در كعاصكا مديره هيأت

ايمل ها برگشت مي شد. سايت پيام كارفرماين اضافه كردم اما در تمام اين مدت
من همين امشب ايميل جديد را به فهرست ايميل هاي اعضا اضافه خواهم كرد تا مطالب وب سايت به نشاني 

ايميل شما نيز ارسال شود.
تقاضا دارد به آن ايميل  پاسخ ندهيد چون پاسخ شما به دست تمام اعضا خواهد رسيد.

ممكن است ايميل هاي اوليه به بخش اسپم برود. پس الزم است اسپم خود را هم چك فرماييد.
است:  قرار اين از ايميل فرستنده عنوان

javab.nadeh@payamekarfarmayan.com

مي خواهيد اكانت يا حساب  كه كنيد تعيين خودتان است كافي نيز كارفرمايان پيام دامين در ايميل ايجاد براي
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مثًال: ساخت. خواهم شما براي را همان من باشد. داشته يوزرنيمي چه شما
dabirkol@payamekarfarmayan.com

يا:
m.moravej@payamekarfarmayan.com

مي توانيد به صورتي كه فقط خودتان از آن مطلع باشيد، آن را تغيير  شما اما ميكنم تعيين من را اوليه پاسورد
دهيد به نحوي كه جز شما هيچ كس قادر به باز كردن آن نباشد.

با احترام. داود حسيني

۹۳) براي مهندس  ۲۶ شهريور ۱۷ سپتامبر (چهارشنبه نامه، طبق تاريخ باالي آن در صندوق ياهو روز اين
مروج حسيني ارسال شده است و البته هنوز جوابي به من نداده است.

مجله كاغذي
و دنياي اينترنت نباشد. در  ايميل اهل خيلي حسيني مروج مهندس آقاي كه دريافت ميشود مقدمات اين با
تالش  هاي من براي قانع سازي هيأت مديره قبلي كعاصكا براي اتكا كردن به نشريه الكترونيكي تمام نتيجه،
مي خواهد كه من تصميم جدي كاغذي نشريه زياد احتمال به جديد مديره هيأت و است شده آب بر نقش
گرفته ام كه به يك عصر تاريخي به عقب برنگردم. بايد ديد چه خواهد شد. من از هيچ تالشي براي معرفي
 - معاويه قول به - و ورزيد نخواهم دريغ كارفرمايي تشكلهاي به پارلمان قانون و رابرت دستورنامه

نمي گذارم رشته ارتباط قطع شود: هر وقت بكشد شل مي كنم و هر وقت شل كند مي كشم!

مشاجره با دبيركل قديم
و كارفرمايي  كارگري سازمانهاي كل اداره وقتي است. چشمي پرآب داستان قديم دبيركل با مشاجره اما
وب سايت پيام كارفرمايان منتشر در را آن من و كرد اعالم رسمًا را كعاصكا مقامات انتخاب خبر كار وزارت
و به ايشان پيشنهاد كردم كه براي بازگذاشتن نوشتم سابق دبيركل عطارديان مهندس آقاي براي نامهاي كردم
و بروم دنبال كارم. بدهم استعفا وبسايت و نشريه براي مطلوب سردبير انتخاب براي جديد دبيركل دست
مي توان يافت كه مثل آقاي عطارديان ايرانياي كمتر زد. زنگ من به عطارديان آقاي ايميل ارسال محض به
و بروم دنبال كارم يعني چه؟ كانون يك سازمان است. مقامات آن بدهم استعفا گفت: من به باشد. شريف

عوض شده اند. سازمان كه سرجايش هست.

و تا وقتي متشكل از افرادي باشد كه با قانون پارلمان آشنا نيستند  است نشده «سازمان» يك كانون متأسفانه،
مي شود اين حرف هاي بديهي را به كسي كه به طور چطور اما شد. نخواهد بدل هم سازمان يك به هرگز
عميق با قانون پارلمان آشنا نيست توضيح داد؟ به عالوه، من چرا بايد توي ذوق انسان شريفي بزنم كه عمر
ميراث خود  مهم ترين  و  بهترين را كعاصكا و است كرده انجمنها انواع به سازماندهي صرف را مفيدش
مي شود من را به دبيركل جديد معرفي كند. بعد، با برگزار زودي به كه مشتركي نشست در شد قرار ميداند؟
و مطابق با واقع منصفانه نظرم به او گزارش اما كردن. صحبت اخير انتخابات نتايج از كرد شروع خوشحالي
و اين شد آشكارتر ما اختالفهاي مرور به و كردم مخالفت ايشان با محترمانه صورت به دليل همين به نبود
گفتگو كه به خوبي شروع شده بود مثل بسياري از گفتگوهاي قبلي ما، با قهر آقاي عطارديان خاتمه يافت.

بي قانوني  همين و است قانون فاقد كعاصكا كه هستم و بودم معتقد من كه بود اين ما نظر اختالف خالصه
و گروهي مجمع كشيد مرافعه و دعوا به كار ديگر بار كه داد نشان اخير مرداد ۱۴ خودش را در انتخابات
مي توانم آقاي دبيركل سابق را  مرداد ۱۴ مي كردم با اشاره به افتضاح روز فكر خودم زغم به كردند. ترك را
و هنوز به عنوان نايب رئيس نفوذي در كعاصكا دارد تالش كند تا به اين برميآيد دستش از تا كه كنم تشويق
ميراث ارزشمند خود قانون پارلمان را آموزش بدهد. حتي در ميان اين گفتگو ها به اين نكته هم اشاره كردم
كه گروهي پيشنهاد داده اند كه قواعد قانون پارلمان را در ازاي دستمزد باال به اتاق هاي بازرگاني شهرستان ها 
و مايلم اين كار به اسم دبيرخانه كعاصكا تمام شود. در  ميدانم كعاصكا مديون را خودم من اما بدهم، آموزش
واكنش به اين همه تالش هاي من براي متقاعد ساختن آقاي عطارديان نسبت به ضرورت آموزش دستورنامه
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رابرت به اعضاي جديد هيأت مديره كعاصكا، آقاي دبيركل سابق را به اين موضع هل دادم كه به دفاع از 
و كوزه را سر آقاي احمدي زاده خرد كند  كاسه تمام و بپردازد مرداد ۱۴ عملكرد دبيرخانه در جريان انتخابات
صحبت  هايش به اين اشاره كرد كه:  از بخشي در حتي و سازد متهم غيرقانوني و متقلبانه تالشهاي به را او و

مي توانستم به سادگي او را حذف كنم اما اين كار را مصلحت ندانستم.

مي توانستم او را حذف كنم؟ هر كه چي يعني گفتم: بيپروا كه بود او حرف همين به واكنش در ميكنم فكر
كاري را كه خودتان مصلحت  بدانيد انجام مي دهيد، بعد خودتان را دموكرات ترين آدم هم مي دانيد؟

مي دانست دل من از دست رفتارهاي رئيس  نداشت. را برخوردي چنين انتظار اصًال عطارديان مهندس آقاي
مي كنم فكر حاال كعاصكا دستورنامه با من آشنايي از بعد نميدانست اما است. خون كعاصكا مديره هيأت
۱۴ مرداد را به هم ريخت احمدي زاده نبوده است. پرسيد: پس و كشمكش هايي كه مجمع درگيريها علت
بي قانوني كعاصكا. با عصبانيت جواب داد: ولي ما طبق اساسنامه عمل كرديم. بله، اما گفتم: است؟ بوده چه
و تكليف هزارها وضعيت حقوقي را مسكوت گذاشته است. با است مغايرت و غلط از پر شما اساسنامه
مي كردم؟ گفتم: وقتي شما به عنوان بايد كار چه من لحظه آن در پرسيد: من از تلفن سوي آن از عصبانيت
و رئيس كميته اعتبارنامه ها آن ادعا را تأييد كرديد، مديره هيأت رئيس عنوان به احمديزاده آقاي و دبيركل
مي كرد. آقاي واگذار مجمع به را نهايي تصميم بايد و كند مخالفت شما ادعاي با نداشت حق جلسه رئيس
عطارديان توضيح داد: ولي آقاي احمدي زاده در مهلت غيرقانوني حق عضويت انجمن هاي تازه اي را واريز

مي كرديد. جواب داد: اما من به  مخالفت علنًا و دبيركل عنوان به بايد شما صورت آن در گفتم: من بود. كره
گفتم: در آن صورت رئيس جلسه حق نداشت مخالفت كند. آقاي عطارديان من كردم. موافقت مصلحت خاطر
و شد خسته ميدهد، ادامه انجمني فعاليتهاي به پرشور جوان يك شوق با سالگي هشتاد باالي سن در كه

مي كردم كه رئيس جلسه موافقت نكرده است؟ با كالفگي گفت: من چه كار بايد

و پاي ميزكارش در دفتر شركت  شود قلبي ايست دچار ناگهان نكند شدم نگران كه بود شده عصباني آنقدر
و برايش توضيح دهم كه منظورم تأكيد بر اين است كنم آرام را او كردم سعي بيافتد؟ زمين روي ساختمانياش
كه سعي كنيد تا قانون پارلمان را به انجمن هاي كارفرمايي آموزش دهيم. به خصوص كه به خاطرم آمد به من
قول داده بود بعد از برگزاري انتخابات هيأت مديره نسبت به اين كار اقدام خواهد كرد. برايش توضيح دادم 
و حيف است كه هيأت  است شده شناخته كه است سال پانصد از بيش پيشرفته كشورهاي در قواعد اين كه
مديره كعاصكا با اين قواعد آشنا نباشند. اما آقاي عطارديان عصباني تر از اين حرف ها بود. به عالوه، حدس
مي شناسد جواب خواهد  كه كساني جنس از مردمي ميان در قواعدي چنان كه ندارد اين به اعتقادي قلبًا ميزنم

گفت:  تا وقتي اين آقا به هيچ صراطي مستقيم نيست از دست آن قواعد چه كاري ساخته است؟ داد. به من

وب سايت پيام  در رابرت دستورنامه ترجمههاي نخستين انتشار و تالش دهه يك به نزديك از بعد متأسفانه
و به رغم آنكه آقاي عطارديان از هيچ تالش براي ترويج اين قواعد در سطح ملي دريغ نورزديه كارفرمايان
است اما من هنوز موفق نشدم خودش را قانع كنم كه طبق اين قواعد جلسات را رياست كند يا احساس كند
آن ها فعال هستند نيز الزم است در چارچوب همين قواعد رفتار كنند.  در خودش كه انجمنهايي است الزم
و اطرافيانش. به همين خودش نه و بگيرند ياد را آن ديگران اينكه به مشروط ميكند، حمايت قواعد اين از او
خاطر، هنوز اين مرد محترم متوجه اين نكته ساده نشده است كه دادن وكالت به فردي ديگر براي شركت در
يك مجمع تصميم گيري چه كار عبثي است. درست مثل اينكه شما به يك بازيكن فوتبال وكالت بدهي كه در 
و هنوز اين مرد محترم به اين نكته نرسيده است كه براي انتخاب هيأت  كند! بازي شما جاي به مسابقه ميدان
و با ارسال يك نامه نيز نظر تشكل هاي عضو كرد استفاده الكترال آراي از ميشود سادگي به كعاصكا مديره
و انتخاب هيأت مديره نيازي به برگزاري مجمع ندارد. البد من بايد بابت نياموختن هاي ديگران هم گرفت را

خودم را سرزنش كنم.

تعريف جديدي از شرف و ناموس
مي يابم كه فقط افراد شريف  يقين بيشتر روز به روز خاطر همين به و است تاريخي سؤال يك اين موافقم. او با
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مي توانند انجمن هاي شرافتمند بسازند. اما شرف چيست؟ خوشبخنانه در جريان كار  شرافتمند و شرف با و
و هنگامي كه از اعضاي آن كارگاه خواستم تا به صورت گروهي شرف را تعريف دانشجويان، كارگاه در
- كه يكي از علم خلود خانم با ديروز پنجشنبه روز را آن كه رسيدهام شرف از قبولي قابل تعريف به كنند،
و او هم به من توصيه كرد كه اين نكته را در گذاشتم ميان در - است وكيالن كادر كارگاه اعضاي جديترين

كارگاه ما نيز مطرح كنيد. گفتم: حتمًا.

مي  زنم ديگر نمي شود  حدس نداشتهام. صحبتي او با ديگر سابق دبيركل آقاي با فرجام بد گفتگوي آن از بعد
و دارو زد خواهند كنار را عطارديان بعد و احمديزاده آنان كرد. همكاري كعاصكا جديد مديره هيأت با
دسته خودشان را به كار خواهند گرفت به خصوص كه بنا به گفته ي خود آقاي عطارديان، او نوشته هاي من
و اعضاي جديد هيأت مديره، كه همه از گروه مخالف هستند، نشان داده است. البد براي  دبيركل نشان را
اينكه مهارت هاي من را در كارزارهاي قلمي نشان دهد. اما من در آن كارزارها چنان حمالتي به آنان كرده ام

كه حق دارند زهر قلم من را هيچگاه فراموش نكنند. 

هرچند زود است در مورد آينده روابطم با كعاصكا خيال پردازي كنم، اما اميدم به اينكه روزي دستورنامه 
و بسيار ضعيف بود، ضعيف تر  بود كه آنچه از بدهيم درس كارفرمايي تشكلهاي مديره هيأت به را رابرت

شد.

مسأله شرف
و سالم بسازند غيرممكن است. اگر اين اعتقاد قلبي  پاك انجمنهاي بيناموس و شرف بي عدهاي اينكه تصور
تالش براي ساختن انجمن هاي پاك هستند، شرافتمندي افراد انساني جامعه هر در مردم اكثريت كه نداشتم را
مي دهد اكثريت مردم شريف هستند اما نشان زيادي بسيار شواهد و دارم اطمينان اما ميرسيد. نظر به مسخره
مي دهد كه به صورت هم چنگ بياندازند. انجمن هاي معتادان قرار وضعتيي در را آنان نامناسب ساختارهاي
و تا حدود زيادي براساس سنت هاي پارلماني رايج در آمريكا طراحي شده است آمريكايي سنت يك كه
مي دهد كه چطور لگدمال شده ترين شخصيت ها نيز با پا گذاشتن به درون اين انجمن ها نشان خوبي به است
مي شوند. بنا بر اين، دشوارترين وظيفه ما در شرايط فعلي اين است كه سنت هاي متحول فرشته به ديو از
و توسعه يابد. به نظرم بگيرد شكل و شود خلق پاك انجمنهاي آن بستر در كه كنيم خلق جديدي انجمني
و اعضاي يك انجمن از همان اول تعريف بنيانگذاران كه است اين هدف اين تحقق شرطهاي پيش از يكي
و بدانند كه كوچكترين رفتار باشند داشته شرافتمند و شرافت و شرف مفهوم از يكساني و روشن درك و

غيرشرافتندانه نيز در يك انجمن و توسط كل اعضاي يك انجمن نبايد تحمل شود.

و در دفتر دكتر معين بين ما سه نفر دعوت كننده اعضاي  خوب به خاطر دارم وقتي كه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۱
نخستين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت در مورد اين مسأله بحث شد كه در نخستين اجالس اين كارگاه 
چه موضوعي مطرح شود، من بالفاصله فصل بيستم دستورنامه رابرت را پيشنهاد دادم. در اين فصل رويه هاي 
مي شود: فرض بر اين  تصريح فصل اين جملهي نخستين در است. شده تشريح انجمنها در جاري انضباطي
و خوشنام هستند. در ادامه اين فصل شرافتند افرادي انجمن يك اعضاي كه است بديهي يا است مسلم يا است
و اتيكال تدوين اخالقي استانداردهاي خود اعضاي براي دارند حق انجمن هر اعضاي كه است شده تصريح
و هر عضوي كه اين استانداردها را رعايت نكرد تنبيه كنند. اعضاي انجمن، نه فقط در جريان برگزاري كنند
و كنند رفتار انجمن مصوب رفتاري استانداردهاي خالف ندارند حق نيز انجمن بيرون در بلكه مجمع، يك
و خطايي بشوند، طبق رويه هاي بسيار دقيقي كه در اين فصل تشريح شده است، مورد قصوري مرتكب اگر
مي تواند اخراج از انجمن باشد تحمل كه را مجمع مصوب مجازات بايد و ميگيرند قرار محاكمه و بازجويي
كنند. وقتي من معرفي قواعد فصل بيست را پيشنهاد دادم، آقاي جمالي بحري با حسن نيت تمام با اين پيشنهاد
گفت: خوبيت ندارد در همان نخستين نشست اين طور مهمانان  خود مخالفت دليل مورد در و كرد مخالفت
و بود موافق بحري جمالي آقاي با مخالفت اين در هم معين دكتر آقاي كنيم. تهديد انضباطي تنبيههاي به را
۲۱ هم انديشي عرف پارلماني كه روز يكشنبه كارگاه اجالس درنخستين من نتيجه در نياورد. رأي من پيشنهاد
و نيز دائمي سازمان يك ايجاد بر ناظر قواعد شد برگزار ساختماني شركتهاي انجمن دفتر در خرداد ۱۳۹۱
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قواعد مبرم ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني را مطرح كردم. 

و در كارگاه كادر دانشجويان بود كه به صرافت افتادم براي تمرين به كارگيري قواعد ناظر بر پيشنهادهاي  اخيرًا
و از اين قبيل پيشنهادهاي كارگاه در افراد عضويت شايط مورد در پيشنهادهايي تصويب جاي به پارلماني،
و از جمع بخواهيم كه بدهيم قرار كارگاه كار دستور در را انجمن يك اعضاي شرف دستور تدوين تمرين،

روي برخي قواعد در مورد شرف به توافق برسند و همه به رعايت آن ها ملزم شوند.

در دو سه نشست اخير كارگاه كادر دانشجويان، با استفاده از روش بارش افكار، يك مجموعه قواعد رفتاري 
و قرار است در نشست هاي عادي، جمع دانشجويان اين  است شده پيشنهاد شرف با مرد يك معرفي براي

استاداردها را مورد بررسي و تصويب قرار بدهند.

نكته جالب اينكه وقتي فرايند رسيدن به توافق بر سر تعريف شرف را شروع كرديم، خودمان هم با دقت 
نمي دانستيم يك فرد شرافتمند چه خصوصياتي بايد داشته باشد. اما به مرور كه ذهن بچه ها در اين مورد فعال 
مي شود نتيجه  كنيم، خالصه جمله يك در را رفتاري قواعد آن تمام بخواهيم اگر كه رسيديم نتيجه اين به شد،
و اتيكال است اخالقي قواعد معناي به ناموس و شرف شركتي، و گروهي و انجمني فعاليتهاي در كه گرفت
و به آن پايبند است. در اين صورت يك وكيل يا دارد اتيكز كد يا اخالقي قواعد كه است كسي شرف با و
اوًال كد اتيكز داشته باشد، يعني با كه است پزشكي يا قاضي يا وكيل، شرف، با پزشك يك يا قاضي، يك
و با قاعده باشد (چون كلمه يوناني ناموس به معناي قاعده اخالقي است)، ثاينًا به شرف خود متعهد ناموس

باشد و آن را رعايت كند.

گروهي،  انجمني،  فعاليت هاي  در  بوديم:  شده  نزديك  خيلي  غائي  هدف  به  رسيدم  تعريف  اين  به  وقتي 
و آن چه قانوني است: قانون  انجمني. فعاليت قانون است: اين جواب چيست؟ شرف شركتي، و اجتماعي
و عادالنه قاعده با و قانون با كه كسي يعني شرف با انجمني، فعاليتهاي در ترتيب، اين به پارلماني. عرفي
يك و اين قانون چيزي جز قانون پارلمان نمي تواند باشد. پس، هر عضو با شرف است اخالق و منصفانه

انجمن كسي است كه قانون انجمن را رولز آو اوردر را رعايت مي كند. به نظرم تعريف جالبي است.

و نيم هم نشده بود كه آقاي كيخسروي به دفتر آمد. بعد فهميدم با خانم  يازده ساعت هنوز پنجشنبه، ديروز
و مسؤالن برگزاري كارگاه كارگاه به ربطي آنها گفتگوي موضوع اما گذاشتهاند قرار كادرها دفتر در ستوده
نداشت. حدس زدم قرار است در مورد روش پيش بردن كارزار خانم ستوده عليه حكمي كه به زودي از سوي
كانون وكيالن عليه او صادر خواهد شد با هم صحبت كنند. به همين دليل آنان را به سالن شماره دو راهنمايي 
و به رغم اصراري كه خانم ستوده براي حضور من در اين نشست داشت، گفتم: مهمانان به زودي سر  كردم

مي رسند و بهتر است خوتان دو نفر گپ بزنيد.

دومين نفري كه طبق معمول خيلي زود به دفتر وارد شد خانم خلود علم بود. قضيه شرف را براي او تعريف
گفتم: حتمًا اما بعد از  كنم. مطرح نيز وكيالن كادر در را موضوع اين داد پيشنهاد و كرد استقبال خيلي كردم.

آئين نامه سراغ تدوين كد اتيكز خواهيم رفت و آن وقت در مورد شرف نيز حرف خواهيم زد. تدوين

بحث هاي حاشيه اي
و كارگاه كادر وكيالن كه پنجشنبه  شد برگزار عصر چهارشنبه كه دوستان كادر كارگاه دو هر در معمول، طبق
ظهر تشكيل شد، عالوه بر مباحث فني در مورد قواعد ناظر بر پراكتيس هاي  پارلماني كه هر گروه تحربه
آن ها با هم خطوط  مجموعهي خودم نظر به - كم دست - كه شد مطرح نيز حاشيهاي نكات برخي ميكند،
مي شود. اين گفتمان، به طور استنتاج پارلمان قانون مفهومي دستگاه از كه ميبخشد شكل را گفتماني كلي
كلي گفتمان يك جامعه عقلي است در مقايسه با يك جامعه ديني. مفهم كليدي اين گفتمان قانون است در
حاليكه موضوع اصلي گفتمان ديگر شرع است. پشتيبان اين گفتمان فلسفه است، در حاليكه گفتمان حاكم بر 
يك جامعه ديني علم كالم است. موضوع اين گفتمان حقوق انسان اما موضوع گفتمان ديگر حقوق خداست، 
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و هدف  شادي گفتمان اين هدف است. فقه ديگر گفتمان حقوقي دانش و حقوق گفتمان اين حقوقي دانش
مي توانند در گفتمان دو اين و است. اخروي دوم گفتمان و دنيوي اول گفتمان است. «سعادت» گفتمان آن
و به عنوان مثال، چهار سال يك برنامه سياسي بپردازند تعامل به يكديگر با دموكراسي بازي قواعد چارچوب
و چهار سال نيز برنامه سياسي ديگر لواي «جمهوري اسالمي» بنشيند، مسند بر ايراني» «جمهوري عنوان تحت

را به دوش بگيرد.

مي آيد، بخش هايي از منظومه ي گفتمان حقوقي  دست به كارگاه هر در كه فرصتي هر در ميكنم تالش من
آن ها را در اختيار عالقمندان به اين گفتمان قرار دهم. نيز روزنوشتها اين در بتوانم اميدوارم و كنم توليد را

و پريروز نكات حاشيه اي زيادي مطرح شد، اما من خواهم ديروز اجالس دو هر در هرچند حساب، اين با
و تحت يك روزنوشت يادداشت كنم. همانطور كه در مستقل صورت به را نكات اين از يك هر كوشيد
و در اين روزنوشت نيز مسأله كردم مطرح پارلمان قانون با را آن رابطه و مديريت مسأله قبلي روزنوشت

شرف را مطرح كردم. بقيه مسائل نيز خرد خرد در خالل اين روزنوشت ها مطرح خواهد شد.
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۲۹ شهريور ۱۳۹۳ شنبه

نكات آموزشي دو كارگاه
و جمعه، هنوز موفق نشده ام گزارشي از برگزاري كارگاه كادر  پنجشنبه روزنوشتهاي شدن طوالني رغم به
برگزار پنجشنبه  كادر وكيالن كه ساعت دوازده روزهاي  كارگاه  و  شد، برگزار چهارشنبه روز كه دوستان
مي شود، مطلبي بنويسم. البته لزومي ندارد كه در مورد هر كارگاه حتمًا چيزي نوشته شود. اما همانطور كه در
و در جريان انتشار هر شماره نشريه جديد به اندازه يك دوره چهار ساله دانشگاه مطبوعاتي فعاليت دوران
مي آموختم، اين روز ها نيز برگزاري هر كارگاه اين امكان را فراهم و ميشد كشف و تجربه جديد نكات
- تا آنجا كه به من را نكات اين ميدانم خودم وظيفه بياموزيم. يكديگر از جديد درس دنيا يك كه ميآورد
و تمرين اين قواعد خواهند آموزش مشغول آينده در كه ديگراني شايد كنم. ثبت و استخراج - ميشود مربوط
و چرخ را از نو نسازند. يكي از اين تجربه ها «گزارش فعاليت هاي كنند استفاده تجربهها اين از بتوانند شد

ترويجي» است.

فعاليت ترويجي
۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۱  هم انديشي عرف پارلمان كه روز يكشنبه كارگاه نشستهاي نخستين همان از ميكنم فكر
شروع شد، بايد از تمام حاضران در كارگاه تقاضا كرده باشم تا گزارشي از فعاليت هاي ترويجي خودشان
باشد. به  كارورزان هم مواجه شده  استقبال با پيشنهاد اين و دهند ارايه مجمع دو يا كارگاه دو فاصله در
و كار كسب هر مثل هم پارلماني پروفشن در فروش، و بازاريابي يا ماركتينگ يعني ترويجي، فعاليت نظرم
يك و آموزش قانون پارلمان كه هسته مركزي گفتمان ترويج است. كار بخشهاي دشوارترين از يكي ديگري
جامعه عقلي است، به تك تك شهروندان، به نظرم يكي از مهم ترين تكاليف شهروندي است. همانطور كه

و طبق قانون اساسي آتن، «هرگاه شهروندي كه در  كند تالش قانون حاكميت براي دارد وظيفه شهروندي هر
مي شود»، هر ايراني سلب خانوادهاش و خود شهروندي حق نكند مقاومت استبدادي و تيراني حكومت برابر
هم وظيفه داشته باشد قانون پارلمان را به هر كس كه بلد نيست آموزش دهد. در چارچوب چنين رويكردي
هر شهروندي نسبت به ترويج قانون پارلمان مسؤل است. به همين خاطر ، در اول هر كارگاه اين رسم خوب 
و اعضاي كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت گزارشي از فعاليت هاي ترويجي  كارورزان كه بيافتد جا است
خود ارايه دهند. حتي وقتي عضوي در فاصله دو مجمع هيچ فعاليت ترويجي هم نكرده باشد خوب است
و  ميشود گشوده پروندهاي مغزش در عمل، اين تكرار با چون، كند. اعتراف خود نكردهي كار به و برخيزد

انجام اين وظيفه به مرور به يك عادت و سنت حسنه در زندگي او تبديل خواهد شد.

و در جريان عمل  مرور به كه دارد نياز پيچيدهاي مهارتهاي به وظيفه اين اثربخش و كارآمد انجام روش البته،
مي شوند بايد تجربه هاي خودشان را در وظيفه اين انجام درگير كه كساني تمام همه، اين با ميشود. كسب
مي خواهم كه است رويكردي چنين با سازند. قانونمند و بندي دسته را درسها و بگذارند هم ديگران اختيار

گزارش فعاليت هاي ترويجي دو مجمع اخير را مرور  كنم.

فعاليت هاي ترويجي كادر وكيالن
مي داد سركار خانم نسرين  ارايه را خودش فعاليت گزارش بايد گذشته پنجشنبه نشست در كه كسي نخستين
ستوده بود كه در صندلي اول رديف سمت چپ نشسته بود. همينجا خوب است به اين تجربه اشاره كنم كه
مي دادند. اما در جريان عمل روشن شد كه اگر  گزارش خود خانوادگي نام الفباي حروف ترتيب به افراد قبًال
به ترتيب محل استقرار اعضا در صحن اين كار انجام شود روند ارايه گزارش تسهيل خواهد شد. به عالوه،
كادر وكيالن مصوب كرد كه هر عضو حداكثر سه دقيقه در اين مورد گزارش دهد. روشن بود كه اين مصوبه 
بيشتر به خاطر محدود كردن من مطرح و تصويب شد كه هنگام ارايه گزارش يك منبر كامل حرف مي زدم. 

مي گفت. اما گفتن  راست است. نداده انجام كاري گذشته هفته طي گفت سادگي به و برخاست ستوده خانم
اينكه در هفه گذشته كاري انجام نداده است كه هنر نيست. چرا كاري انجام نداده است؟ آيا فرد مناسبي
به  با كمي تأمل  نيافته است؟  نيامده است؟ آيا خودش فرصت  پيدا نكرده است؟ آيا فرصت مناسبي پيش 
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مي شود پاسخ هيچ كدام از اين سؤال ها نبايد مثبت باشد. تمام افراد براي جذب گفتمان عقلي  روشن سادگي
حتمًا زمينه هاي مناسبي دارند كه بايد شناسايي شود. هميشه اين فرصت را داريم كه براي ترويج گقتمان
مي توانيم در خلوت خود تجربه هاي خودمان را حالجي كنيم هستيم، تنها وقتي حتي كنيم. فعاليت قانون
آن ها برنامه ريزي كنيم. «وقت رفع براي و بيابيم را اشكاالتمان و بخشيم بهبود را خودمان كار روشهاي و
نداشتيم» كه يك عذر مطلقًا غيرموجه است. اگر مديريت وقت كه تنها سرمايه ماست، در اختيار خودمان
اصًال طبق اراده خودمان زندگي نمي كنيم بلكه ديگران  ما كه است اين حرف اين معناي است. فاجعه كه نباشد
مي كنند. نه، هر فردي بايد مديريت وقت خودش را به طور كامل در دست خودش بگيرد. در مديريت را ما
و برده وار است، برده ديگران شدن. وگرنه، هر غيرمستقل زندگي از ناشي عارضهي يك نداشتن وقت نتيجه

رابطه اجتماعي دو طرف دارد و اين حق شماست كه روابط نامطلوب را نپذيريد.

عمًال  خود زندگي لحظات تمام در ستوده خانم مثل شخصيتي ميدانم و ميدانستم من گذشته، اينها از
مي شود نتيجه گرفت كه شايد تعريف وي از فعاليت ترويجي نتيجه در است. قانون گفتمان ترويج مشغول

بايد تصحيح شود.

رسيد، خانم ستوده به تجربه بسيار ارزشمندي اشاره كرد كه  اعضا از ديگر يكي گزارش به نوبت وقتي اتفاقًا
مي پرداخت. وي به شكل گذرا توضيح داد كه اخيرًا آن به خود ترويجي فعاليتهاي گزارش در ميبايست
و فعال، نشستي با آقاي دكتر ابراهيم جدي كادرهاي از يكي و همسرش برادر خندان عيسي آقاي با همراه
و ترويج دستورنامه رابرت را به آقاي دكتر آموزش ضرورت و اهميت و داشتهاند آزادي نهضت دبيركل يزدي
يزدي يادآوري كرده اند. آيا همين اقدام يك فعاليت ترويجي بسيار مهم نبوده است؟ پس چرا خانم ستوده آن
را گزارش نداد؟ فراموش كرد؟ در اين صورت چرا قبل از حضور در كارگاه چند دقيقه وقت صرف تدوين 
مي كرد چون به نتيجه اي منجر نشده است ارزش گزارش دادن ندارد؟  تصور يا نميكند؟ خود گزارش كردن
يك اما سؤال اين است كه چرا يك كار ترويجي نبايد به نتيجه برسد؟ علت به نتيجه نرسيدن آن چيست؟ آيا
و براي رفع موانع موفقيت  كند شناسايي را خودش ترويجي ناكاميهاي علت نبايد رابرت دستورنامه مروج
خود بكوشد؟ البته، بنا به گفته خانم ستوده آقاي دكتر يزدي در واكنش به توصيه ايشان خاطر نشان كرده است
كه آموزش اين قواعد جزو برنامه نهضت بوده يا خواهد بود. در هر حال، اين يك حركت ارزشمند بوده است 

و اگر من جاي خانم ستوده بودم حتمًا آن را در گزارش خود مطرح مي كردم. 

عالوه بر اين، خانم ستوده همراه با خانم علم شرايطي را فراهم ساخته اند كه گروهي از بانوان حقوقدان به 
البته،  كردهاند. شركت نيز رابرت دستورنامه آموزش كارگاه يك در كنون تا و شدهاند عالقمند پارلمان قانون
شايد خانم ستوده در مورد اين گروه حرف تازه اي نداشت. اتفاقًا بحث بر سر توليد حرف تازه است. هر
تازه اي انجام دهد كه گزارش  كار مي دهد بايد ياد بگيرد كه حرف تازه اي توليد كند. يعني گزارش كه عضوي

آن حرفي تازه، جالب و ارزشمند از آب درآيد.

گذشته از همه اين ها، خانم ستوده كه پروانه وكالتش به دليل دفاع از حقوق مردم به حالت تعليق درآمده 
تالش همه ما براي حاكميت قانون  با مستقيمي ارتباط كه است ملي كارزار يك اوج در روزها اين است
و گزارش آن به ساير وكيالن حاضر در كارگاه نيز كازار اين از ستوده خانم تجربههاي خاطر، همين به دارد.

مي توانست گزارشي بسيار جالب و مهم باشد.

تالش هايي كه مسكوت ماند
مي كنم  فكر ميداد. ارايه كارگاه به را خودش ترويجي فعاليتهاي گزارش بايد كه بود بعدي نفر توكل خانم
مي دانستم كه او هم مثل خانم من اما كرد. راحت است نداشته فعاليتي اينكه گفتن با را خودش خيال هم او
و كنار ايشان رفتم صحن به كه بعدًا است. گتفتمان اين ترويج مشغول خود لحظات تمام طول در ستوده
و او در طول ايام برگزاري مجمع است داشته مجمع معلمان صنفي كانون قبل، مدتي كه گفت من به نشستم،
دستورنامه رابرت را براي بسياري از معلمان حاضر در آن مجمع معرفي كرده است. از او پرسيدم: پس چرا
مي كرد فعاليت ترويجي  فكر شايد نداشت. روشني جواب نپرداختيد؟ موضوع اين به خود فعاليت گزارش در
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پارلمان شود. در حاليكه،  قانون  براي آموزش  به تشكيل يك حلقه جديد  فعاليتي است كه منجر  فقط آن 
پيشرفته  ترين مراحل كار ترويجي است: تحليل وضعيت  و دشوارترين از يكي جديد حلقه يك شكلگيري
قانون، حاكميت و پارلمان قانون به آنان بالقوه نيازهاي شناسايي هستيم، ارتباط در آنان با كه افرادي تكتك
و انتخاب يك راهبرد صحيح جهت معرفي درست قانون پارلمان به آنان آنان ذهني رفتار سبك شناسايي
سال ها زمان ببرد. تازه بعد از و حتي ماهها بسا چه زندگي، به نسبت رويكرد تغيير ايجاد به آنان تشويق و
ده ها دوستي كه ساعت ها وقت صرفشان كرده ايم، يكي يا دوتا تمايل نشان ميان از شايد كه است مدت اين
و انجمن هاي ترويج قانون پارلمان كارگاهها اعضاي اگر كنند. شركت نيز آموزشي كارگاه يك در كه بدهند
چنين رويكردي را در فعاليت ترويجي خود اتخاذ كنند هميشه حرف هاي تازه اي براي گفتن خواهند داشت.

داستان مور و تيمور
مي افتم. از  تيمور و مور داستان ياد ميانديشم، كيخسروي آرش آقاي ترويجي فعاليتهاي به وقت هر من
مي دانست كه پاي ملخي را با خود مورچهاي تماشاي مديون را خود اراده و عزم كه ميكنند نقل لنگ تيمور
مي كشيد تا به النه اش ببرد. مورچه هفتاد بار از نزديكي هاي النه به پائين ديوار سقوط كرد اما باال ديواري از

مأيوس نشد تا سرانجام پاي ملخ را به النه اش برد.

مي داد همين جناب كيخسروي بود كه بيش از سه سال از همكاري ما در ترويج  گزارش بايد كه بعدي نفر
و من از آن خبر است كرده معرفي آنان به را پارلمان قانون وي كه كساني تعداد شايد ميگذرد. پارلمان قانون
مثًال، آقاي امير رئيسيان كه موفق شده است يك گروه و بر خالِف، اما، باشد. نرسيده نفر هفتاد به هنوز دارم،
و خودش مسؤليت تمشيت امور آنان را هم بر كند، سازماندهي را پارلمان قانون داران دوست از پرجمعيت
عهده بگيرد، آقاي كيخسروي هنوز نتوانسته است به چنين توفيقي دست يابد. چرا؟ من در پايان اين گزارش
و به اين سؤال نيز همانجا پاسخ خواهم داد  كنم اشاره زمينه اين در موفقيت عوامل از برخي به كوشيد خواهم
تا مخاطبم يك فرد خاص نباشد. با اين همه وظيفه دارم ياد آوري كنم كه آقاي كيخسروي تعداد قابل توجهي
و من هم در  كرد معرفي من به شوند، آشنا پارلمان قانون با است خوب ميكرد فكر كه را شخصيتهايي از
و عمومًا هم كردهام معرفي آنان به را پارلمان قانون ساعته، دو يكي نشستهاي طي و حضوري مالقاتهاي
و خانم ستوده است كه او تالشها مديون جمله از وكيالن كادر كارگاه گذشته، اين از كردند. اسقبال آن از
دوستانشان را تشويق كردند تا در آن شركت كنند. با اين همه، متناسب با تالش هاي عظيمي كه وي صرف

معرفي اين قانون كرده است، دستاوردها مي توانست و مي تواند بيشتر از اين باشد كه بود. 

و دست  است وكالت پروفشن اهالي از كه برد نام ديگري فرد از خود پنجشنبه گزارش در كيخسروي آقاي
به قلم هم هست. در ادامه توضيح داد كه وي از جلسه آتي در نشست هاي ما شركت خواهد كرد. من، ضمن
و در مخالفت با اين نحوه ي حضور آن دوست محترم، به اين نكته اشاره كردم كه  كيخسروي آقاي از تشكر
و اين در ته - داشتهاند فاصله هفته يك كدام هر كه نشستهايي با ساعته دو جلسهي سه و بيست گروه اين
- شركت كرده اند. در نتيجه بهتر است كه مدعو محترم، قبل دارد مهمي تأثير ذهن در آموختهها شدن نشين

از شركت در مرحله ابتدايي، دو مرحله معرفي و مقدماتي را طي كند.

حلقه  تشكيل
و البته، بايد در بوته است آمده دست به ما آموزشي تجربههاي از كه است جديد و عالي ايدهي يك اين
و بعدًا، هر يك از كارگاه، كارورزان از يك هر ايده، اين اساس بر شود. آزموده آن اثربخشي و كارآمدي عمل
مي توانند با دعوت از دوستان خود «حلقه » اي چند نفره تشكيل پارلمان، قانون مروجان انجمنهاي اعضاي
و پارلمان قانون معرفي مسؤليت من كار، از مرحله اين در كنند. تمرين و بياموزند را پارلمان قانون تا دهند
مبرم ترين قواعد را به اين حلقه بر عهده خواهم گرفت، در حاليكه مسؤل يا مسؤالن حلقه و تمرين آموزش
و اعضاي حلقه بتوانند برويم جلو كه جلسه چند كرد. خواهند كمك من به حلقه امور تمشيت امر در هم
و كرسي را به مسؤل حلقه ميآيم صحن به كرسي از پارلماني مربي عنوان به من كنند، شروع را گروهي بازي
يك مي سپارم تا اداره جلسات را تمرين كند. بعد از رسيدن به مرحله ابتدايي است كه كل اعضاي حلقه وارد
و اعضاي همين حلقه است كه بعد از اتمام دوره يك انجمن تأسيس ميشوند آئيننامه دوره ختم كارگاه
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مي كنند و به فعاليت خود به عنوان يك انجمن جديد ادامه خواهند داد. 

من بعد از توضيح اين ايده، از آقاي كيخسروي خواهش كردم اگر ممكن است خودش يك حلقه ايجاد كند
و يا دوست خودش را به يكي از حلقه هايي كه در دست شكل گيري است معرفي كند. 

گزارش فعاليت ترويجي آقاي فروزان يك جمله بود: كاري نكرده است. خانم نيكدل نيز كه مدتي قبل گروه 
را اميدوار كرده بود كه بذر اين گفتمان را در مشهد خواهد افشاند، پريروز گفت: فعاليتي نداشته ام. 

و اين بار از معرفي دستورنامه  باشد. سفيد گزارشش صفحهي نداد اجازه علم خلود خانم هميشه، مثل اما،
رابرت براي گروهي از حسابداران گزارش داد. جالب است كه خانم علم همراه با خانم ستوده، موفق شده
و اين گروه ۹ نفره هر  سازد عالقمند پارلمان قانون به نسبت را حقوقدان و وكيل بانوان از گروه يك است
يك هفته در ميان گارگاهي تشكيل داده اند تا قانون پارلمان را تمرين كنند. من اميدوارم، دندانپزشكان، وكيالن
مستقر در جنوب كشور، و، حاال، گروه حسابداران با فعاليت هاي ترويجي خانم علم آنقدر به اهميت قانون 

پارلمان پي ببرند كه در يك حلقه براي تمرين اين قواعد متشكل شوند. 

مراسم دكتر كاتوزيان
و شركت گسترده اعضاي كادر وكيالن  كاتوزيان شادروان پيكر تدفين و تشييع مراسم از شدن خبر با از بعد
در اين مراسم انتظار داشتم ببينم چند نفر از اعضا كادر وكيالن قانون پارلمان را به چند نفر از دوستان خود كه
شده اند معرفي خواهند كرد. خوشبختانه، خانم شيما قوشه در همان مراسم قانون پارلمان  جمع مراسم اين در
مي كند كه بعد از ايجاد هماهنگي تالش و است كرده معرفي خودش دانشكده دوره دوستان از نفر چند به را
براي تعيين زمان تشكيل حلقه، نخستين نشست آن را برگزار كند. اين گزارش خيلي خوشحالم كرد. خانم

قوشه در زمينه بازاريابي موفق عمل مي كند. 

و خانم علم، كه مشتركًا يك حلقه جديد از وكيالن عالقمند به قانون پارلمان سازمان  ستوده خانم بر عالوه
و عالقمند را در يك حلقه سازمان فعال دانشجويان از گروهي است شده موفق هم رئيسيان آقاي دادهاند،
و آقاي رئيسيان در گزارش ميشود برگزار دفتر در شب نه تا هفت ساعت از سهشنبه روزهاي حلقه اين دهد.

خود به فعاليت همين گروه اشاره كرد.

و  كنيم مكتوب و تدوين مرور به نيز را خود ترويجي فعاليتهاي از گزارش تهيه بر ناظر قواعد بايد ما البته،
و جاي كار دارد. با اين حساب گزارش آقاي است نخورده پا هنوز نيز راه اين بدهيم. ارتقا را آن كيفيت مدام

رئيسيان از فعاليت هايش در اين گروه قابل قبول بود اما جاي كار داشت.

و ارايه دهند كه بتواند به ساير اعضاي  تحليل را خودشان تجربههاي از بخش آن بايد اعضا از يك هر نظرم به
حاضر در كارگاه كمك كند تا آنان نيز كارشان را بهبود بخشند. خوشبختانه آقاي رئيسيان نيز روي همين نكته
مي كند كه  ايجاد گروه اعضاي براي فيسبوكي صفحه يك دارد كه كرد نشان خاطر جمله از گذاشت. انگشت

در همبستگي و ايجاد تعلق خاطر در اعضاي گروه دانشجويان خيلي تأثير مي گذارد.

تا آنجا كه به خاطر دارم، آقاي رئيسيان از جذب يكي از كادرهاي پروفشنال تا كنون گزارش نداده است. آقاي 
مي اندازد: يكي  قديمي ضربالمثل اين ياد را آدم و است رئيسيان آقاي دوستان از يكي كه امرالهي رضا محمد
مرد جنگي به از صد هزار! او تا كنون چندين نفر از دوستان توانمند خود را با قانون پارلمان آشنا كرده است

و مطمئنم به زودي حلقه هاي متعددي از دوستان خود را براي تمرين اين قواعد سازمان خواهد داد. 

ذكر اين نكته هم ضروري است كه من از آقاي رئيسيان تقاضا كرده ام مسؤليت هاي باز هم بيشتري در اين 
عرصه بر عهده بگيرد و ايشان هم با بزرگواري قبول كردند.
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تاره ترين دستاوردهايم در اين زمينه صحبت كنم. اما هنوز  از وقتي نوبت به من رسيد طبق معمول كوشيدم
و  داد دستور اخطار هم رئيسيان آقاي جناب و ميدهم «خارج» درس ظاهرًا و نشدهام حرفهاي منبري يك

رئيس جلسه هم اخطار را وارد دانست.

قواعد كار
خوب، روشن است كه بازاريابي، مثل هنر، يك كار خالقه است. يعني نمي توان به يك فرد آموزش داد كه 
در برابر وضعيت هاي جديدي كه حتي آموزگار هم نمي تواند آن وضعيت را پيش بيني كند، چگونه بايد رفتار 
مي گيرد.  قرار است شده شناخته آنچه از باالتر جايي در هميشه و است خالق موجودي انسان اساسًا كرد؟
مي يابد، در قلمرو يك كار خالقه ارتباط انسان پيشبينيناپذيري خاصيت اين به كه كاري هر حساب، اين با
و آموزش ناپذير است.. در اين صورت، كاري نمي شود كرد: بعضي ها مادرزادي خالق هستند ميگيرد قرار
و بعضي ها نيز خالق نيستند. اتفاقًا بر عكس. همه انسان ها خالق هستند. مسأله اين است: كدام سبك زندگي

خالقيت هاي ذهني افراد را تقويت مي كند؟ همين. - خوب، كدام سبك زندگي؟

و داستان كادرها ايجاد  تاريخ هدفهاي از يكي داد. پاسخ آن به نميشود جمله چند با است. مهمي سؤال
تك تك آنان به خالق ترين انسان ها تبديل كه نحوي به آدمهاست زندگي سبك و رويكرد در بنيادين تغييراتي
شوند. باور نمي كنيد؟ همين نوشته را دو باره مرور كنيد. يا زندگي اخير خود را با گذشته مقايسه كنيد. اگر
- شاهدي است بر درستي اين ادعا كه: سبك زندگي به سبك ذهن  شدهايد حتمًا كه - باشيد شده خالقتر

شكل مي دهد و برعكس.
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۳۰ شهريور ۱۳۹۳ يكشنبه

غيبت غيرمنتظره آقاي خندان
- كه تعداد اعضاي  پارلماني عرف همانديشي كارگاه در امروز صبح نه ساعت خندان عيسي آقاي بود قرار
و هنوز از وي خبري است ده ساعت األن كند. شركت است يافته كاهش - خندان آقاي و من - نفر دو به آن
مي دانم قرار بود چهار شنبه به هريس برود. البد با گرفتاري هاي غيرقابل پيش بيني چنين سفر هايي نيست.

دست و پنجه نرم مي كند. اما سابقه نداشت كه به من خبر ندهد. همين خبر ندادن نگرانم مي كند.

مي كرديم. از جمله اينكه  بررسي بايد را زيادي تصميمهاي و داشتيم گفتن براي زيادي حرفهاي ميآمد اگر
و او هم پذيرفت. همچنين قبول كند شركت نشستها اين در نيز وي كه دادم پيشنهاد رئيسيان آقاي به من
- به ما كمك كند. در كاغذي يا الكترونيكي - نشر براي آنها سازي آماده و روزنوشتها خواندن در كه كرد

هر حال اميدوارم سرحال و سالم باشد.

كارگاه بانوان حقوقدان
مي شدم تا با هم قانون  حاضر حقوقدان بانوان مجمع در ميبايست امروز ظهر از بعد سه ساعت قرار طبق
پارلمان را تمرين كنيم. اما روز پنجشنبه خانم علم خبر داد كه نشست اين يكشنبه به يكشنبه بعد موكول

خواهد شد. در نتيجه امروز بعد از ظهر مي توانم به كارهاي ديگرم برسم. 

مرور رويدادهاي ديروز
با  ديروز آقاي سالم زاده مشاور آقاي مسجدجامعي عضو شوراي شهر تهران، در واكنش به روزنوشتي كه 
عنوان «مديريت» برايش ارسال كرده بودم به نكاتي اشاره كرده بود كه جاي تأمل داشت. به خصوص كه وي 
حرفه اي مديريت در دانشگاه هاي ايران است. مدت ها به آن نكات  و يكي از استادان دارد مديريت دكتراي
و به نتايجي رسيدم كه ارزش ثبت دارند. همچنين متني از يكي از وبالگ هاي سازمان بين المللي كردم فكر
و در وب سايت پيام كارفرمان گذاشتم. در حال كردم ترجمه كار بازار در شاگردي استاد نقش مورد در كار
و اعضاي هيأت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران مقامات تغيير به توجه با و حاضر،
- آيندگان تا شود گزارش دقت با بايد كشور كارفرمايي تشكل بزرگترين اين كوچك رخداد هر (كعاصكا)،
- به از نيز نيكبخت سياوش آقاي ميكردند. چه و بودند كه پدرانشان كه بدانند - باشند كار در آيندگاني اگر
- بزرگترين حوزه گازي جهان، يعني حوزه گازي «پارس جنوبي» در پاسخ به ايميل من شماره خودشان قول
وايبر، واتس آپ يا اس.ام.اس به او پيام طريق از يا و بگيرم تماس او با خواست و فرستاد را خودش موبايل
و شايد امروز به او زدم ايميل نداد. جواب همراهش اما زدم زنگ بار دو كردم. انتخاب را تلفن من بزنم.
و مطلوبي منجر شود. آخر شب مثبت نتايج به تماسها اين شايد كند. چه ميخواهد نميدانم كنم. تلفن هم
رمان نويسي است با من تماس مشغول هلند در حاال كه سربازي خدمت دوران دوست يك نابت، بروز هم
دست مايه چندين رمان جذاب باشد. ميتواند كه ساختهايم مشتركي تجربههاي گذشته سال چهل در گرفت.
آن ها را بنويسد. وقتي از من پرسيد: چه خبر؟ بدترين خبر را به نقل از ميكند همت ما از يك كدام ديد بايد
عيسي كالنتري وزير اسبق كشاورزي به او دادم. عيسي كالنتري آدم به درد بخوري است. چند روز پيش در
و جنوب  زاگرس شرق آينده، سال پنج و بيست طي است: گفته كه خواندم او قول از فردا راديو وبسايت
جمله اي به اين كوتاهي اما به اين مرگباري نخوانده بودم. امروز البرز غيرقابل سكونت خواهد شد. در عمرم
و سد لتيان آب  الر سد است گفته كه خواندم جمهور رئيس اول معاون جهانگيري اسحاق قول از نيز صبح
و در بخوانند باران نماز بخواهند مردم از جمعه اتمه است قرار ظاهرًا ندارند. بيشتر را تهران ديگر روز چند

مصرف آب صرفه جويي كنند. اگر غصه بگذارد در اين زمينه هم چند كلمه اي خواهم نوشت.

مديريت و قانون پارلمان
ام القوانين موضوعي در ساحت دانش حقوق است، اما از آنجا كه به مناسبات  عنوان به پارلمان قانون هرچند
يك مي پردازد، با امور مديريتي سازمان يك و گروه يك تصميمگيري امر در افراد حق به مربوط حقوقي
و تصميمگيري امر سازمان يك در وقتي ويژه، به باشد. داشته گستردهاي همپوشانيهاي ميتواند نيز سازمان
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و تعريف قواعد ناظر بر يك سازمان به ساختارهاي شورايي مركب از اعضايي با حقوق برابر تفويض  تعيين
و اگر اعضاي يك سازمان قادر نباشند به روش دموكراتيك قوانين است حياتي بسيار پارلمان قانون باشد، شده
و سرانجام شده وارد بووركراسي مرحله سازمان يك به سازمان آن كنند، روزآمد مرتب طور به را خود بر ناظر

ارتباط خود با فضاي برون بنگاهي از دست مي دهد و ورشكست مي شود.

بعد از اينكه در يكي از روزنوشت هاي چند روز پيش به همين نكته پرداختم فكر كردم بد نيست آن روزنوشت 
و نظر آنان را در مورد آن روزنوشت  بفرستم دارند ارتباط مديريت موضوع با نحوي به كه دوستاني به را

داد: را جواب اين ديروز كردم. ارسال سالمزاده دكتر آقاي براي را روزنوشت آن دليل همين به بپرسم.

نامه دكتر سالم زاده
سالم بر استاد حسينی عزيز

بود... اتفاقا روی پيشنهاد آشناسازی دانشجوهای مديريت با عرف  جذاب هميشه مثل کردم... رامطالعه متن
پارلمانی مدتی است که در حال تفکر هستم ولی نمی خواهم حرکتم به شکلی باشد که مرواريدی را بدست
و خفه کردن خودش بدست  دادن قورت برای ابزاری يا و کند استفاده تيله بعنوان آن از فقط که بدهم کودکی
نتايجی می رسم که شايد در راستای توسعه اين رويکرد نو در جامعه سفالين به  باشد... ولی دارم  آورده 
و چوبين مان مفيد باشند... در مورد بحث مديريتی نوشته تان هم نظراتی دارم که در اولين فرصت برايتان 
و خالصه بگويم که به نظرم يادگيری عرف پارلمانی تغييری در ساخت مديريتی سازمانهای نوشت خواهم

دولتی ما ايجاد نخواهد کرد و حوزه تاثيرگذاری آن بايد در سازمانهايی ديگر و از جنسی ديگر باشد.
ارادتمند. ياشار

پاسخ من
از اينكه وقت خود را صرف خواندن آن نوشته كرديد از شما تشكر مي كنم.

آن ها ندارم.  اصالح به اميدي هيچ هم من كه شدهاند غرق فساد مرداب در چنان ما فعلي دولتي سازمانهاي
و اصالح مداوم قواعد خلق مهارت بايد افراد شود، ساخته بايد آينده در كه سازمانهايي در ميكنم فكر اما

حاكم بر سازمان ها را كسب كنند و اين مهارت به معناي آشنايي با قانون پارلمان است.
ديسيپلين  در  قانون  اين  ترويج  براي  انجمن  يك  ايجاد  من  مشخص  پيشنهاد  نيز  انديشه  اين  ترويج  براي 
و افراد شريفي مثل شما بايد براي ايجاد يك انجمن متشكل از اعضاي شريف پا جلو بگذارند  است مديريت

و مانع از ورود شيادان شوند.
قربانت. داود

و غيردولتي فكر كردم.  دولتي سازمانهاي اصالح به مربوط موضوعات به مدتها كه بود مكاتبه اين از بعد
مي آيد، تخصص ايزاك آديزيس اين بود يا هست كه سازمان هاي دولتي بوروكراتيك را خاطرم به كه آنجا تا
مي كند. حتي به خاطر دارم كه اين روش كار خود را به عنوان يك روش تبديل تكامل دوره سازمانهاي به
- دارم خاطر به كه آنجا تا باز - روش آن خالصهي است. رسانده ثبت به خودش برند تحت اختصاصي
مي گيرد در كار به او كه روشهايي تمام اما است. بوروكراتيك سازمان يك ساختار در كارآفريني تزريق
و با مشتريان سازمان خود رابطه اي يكديگر با سازمان آن اعضاي كه ميدهد جواب سازماني در و جامعهاي
و در يك كلمه شريف باشند. بله، مشكل در سازمان هاي ما باشند داشته دورويي و نفاق از دور و صميمانه
مي كنيم: هنوز شهروندان خودشان مشاهده هم جامعه در ما كه است همان ما دولتي سازمانهاي خصوص به
را عضو يك پيكره واحد احساس نمي كنند. يك مثال بزنم: داخل كوپه مترو، هنوز وقتي يك صندلي خالي
بنشيند، بلكه افراد هنوز  خالي صندلي روي فرد نيازمندترين تا نميكنند نگاه يكديگر به ايستادهها ميشود،
مي برند. البته، بايد تأكيد كنم كه وضعيت خيلي خيلي بهتر از چند دهه هجوم خالي صندلي تصاحب براي
مي رفتيم. اما هنوز به پيش نيز قتل به ارتكاب مرز تا واحد اتوبوس به شدن سوار سر بر كه است شده قبل
و گروه فكر كنيم. جمع منافع به اجتماعي، مناسبات بيشتر يا تمام در تا داريم نياز زيادي مشترك تجربههاي
آنان هرگز در چشم انداز سازمان خود را سهيم باشد،  افرادي  از چنين  بديهي است وقتي سازماني مركب 
مي كنم كه به مرور  فكر شريفي افراد به بيشتر بلكه نيستند. اينها هم من نظر مورد افراد اما دانست. نخواهند
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مي توانند در دورن يك سازمان دولتي چيزي شبيه اتحاديه  افراد از گروه اين ميشوند. آشنا پارلمان قانون با
و به كنند جذب نيز را سازمان شريف افراد ساير مرور به و بنويسند را خود اتيكز كد دهند. تشكيل را كاركنان
مي  شود اميدوار كه است صورت آن در بدهند. آموزش سازمان يك اعضاي اكثريت به را پارلمان قانون مرور
و تبديل آن به يك سازمان دوره تكامل دست به همكاري سازمان يك ساختار بازسازي به نسبت افراد اين بود
و حتي مهندس فاضلي سهيل آقاي اميري، دكتر سالمزاده، آقاي با بايد كه است نكاتي اينها نظرم به بزنند.
و بكوشيم هم يك انجمن مديران پارلماني ايجاد بگذارم ميان در مديران ساير و رزمخواه مهندس و شهرياري
و هم براي هر سازمان هسته ايجاد يك اتحاديه كاركنان را تدارك ببينم. در چارچوب چنين رويكردي كنيم
مي تواند هدفهايش از يكي كه كرد سازماندهي را تهران شهر شوراي كاركنان انجمن اوليه هسته بشود شايد

ارتقاي كارآمدي و اثربخشي سازمان از طريق اصالح بهبود ساختار آن باشد.

مي كني. به قول جان لنون،  خيالبافي بگويي من به است ممكن البته هستند. دستيافتني رؤياهايي اينها نظرم به
اما من تنها نيستم

وضعيت كعاصكا
ديروز يك مقاله با عنوان «پنج دليل براي توجه به شاگردي» از يك وبالگ سازمان بين المللي كار ترجمه كردم 
و در وب سايت پيام كارفرمايان گذاشتم. چهارشنبه گذشته جواب دبيركل جديد اين سازمان را به نشاني 
ايميلي كه خانم وطن پرست منشي كعاصكا در اختيارم قرار داده بود ارسال كردم. در آن جواب به صورت
۱۴ مرداد در  محترمانه خاطر نشان كرده بودم نشاني ايميلي كه ارتباطش را با خودش قطع كرده است روز
و جالب است كه من هنوز آن متن را  نوشت برايم خودش قلم با كعاصكا عمومي مجمع برگزاري جريان

حفظ كرده ام.

تا امروز كه يكشنبه است هنوز جوابي از دبيركل جديد به دستم نرسيده است. حدس خودم اين است كه 
پي مي گيرم. حاال نشاني ايميل  را قضيه و ميكنم صبر ديگر كمي همه اين با نيست. باز ايميل خيلي احتماًال
و خالصه خبر مربوط به مقاله مربوط به كردهام اضافه سايت وب ليست ميلينگ فهرست در را او جديد

شاگردي حتمًا بايد به اين نشاني دبيركل رسيده باشد.

و من در وضعيت جديدي قرار گرفته ايم. البته، در حال حاضر، مديرمسؤل نشريه  نشريه و كعاصكا حال، هر به
و نايب رئيس اول هم مهندس عطارديان. با اين زاده احمدي مديره هيأت رئيس است، سعيدآبادي مهندس
و معلوم نيست چه تصميمي در اين زمينه ها هستند مخالفان گروه از مديره هيأت اتفاق به قريب اكثريت همه
خواهند گرفت. من آروز دارم كه شرايط فراهم شود تا قواعد پارلمان را به اعضاي هيأت مديره كعاصكا

آموزش بدهم و آنان دريابند كه چطور در طول عمرشان در آشوب محص تصميم گيري كرده اند. 

بزرگترين حوزه گازي جهان
۱۱ بود كه آقاي سياوش نيكبخت به همراه من زنگ زد. در فرودگاه شيراز منتظر گرفتن  حدود امروز ساعت
اثاثش از بخش بار بود. تا اواسط مهر ماه در مرخص خواهد بود. قرار شد وقتي به شركت پارس جنوبي 
و زميه را براي برگزاري يك كارگاه در آنجا فراهم آورد. گمان  كند صحبت شركت مديرعامل با برگشت
و چه در تهران براي برگزاري عسلويه در چه گفتم: او به حال، اين با شود. داغ تنوري هيزم اين از نميكنم

كارگاه آمادگي دارم و از او دعوت كردم گر روزي به تهران آمد حتمًا به من سربزند. قول مساعد داد.

يك رفاقت چهل ساله
 ۵۲ و در پادگان آموزش لشگرك در سال ۱۳۵۱ يا سربازي دوران در زد. زنگ هلند از نابت بروز ديشب
به مي كنم  فكر كه كردهايم تجربه را نشيبي و پرفراز راوبط چنان سال. چهل باشيم: شده آشنا هم با بايد
و از درماندگي ها ميگيرد تماس او وقت هر روزها، اين باشد. دراماتيك اثر يك موضوع ميتواند سادگي
مي گويد، اما رويكردش چنان مايه هايي از راست اينكه با ميگويد، سخن سوم جهان ملت بدبختيهاي و
مي شود. دفعه قبل قول داده بود رمانش را كه من آزار سبب رويكرد همين كه دارد خود در پنهاني نژادپرستي
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ظاهراً نشر خاوران كه در خارج از كشور  نفرستاد. اما بخوانم. تا فرستاد خواهد برايم شده آمده چاپ براي
با چاپ آن در سيصد نسخه موافقت كرده است. وقتي قولش را به خاطرش آوردم، يادش معروف است 
مي كند شايد صالح نباشد آن را نقادي كنم.  طي را نهايي مراحل كه حاال چون نفرستاد. كه نيامد.خوشحالم
و خطر نيستي كه خشكسالي آب، كمبود نميآيد. خوشم كار اين از و نميكنم نقادي را هنر اثر و رمان هيچ
و ايراني عرب آفريقايي، افراد عقبمانده وضعيت و غرب تمدني وضعيت ميكند، تهديد را ايران سرزمين
مي توانم با الهام از اين رفقات ساده چه رسيد نظرم به گفتگو از بعد بود. ما طوالني نسبتًا گفتگوهاي محور
و نشيب چهل ساله يك گزارش خواندني بنويسم. شايد هم اين كار را كردم. چه ديدي. برزو نابت با فراز پر

آن سوابق مي تواند دستمايه خلق يك شخصيت ادبي جذاب باشد.
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۳۱ شهريور ۱۳۹۳ دوشنبه

روز بد
بي آبي فزاينده بار ديگر فلجم  خاطر به ايران آينده نابودي به مربوط شوم خبرهاي بود. بدي خيلي روز ديروز
بي آب نبود اين خبرها از طور من را از پا نمي انداخت. اما از خطرات از پر من كودكيهاي اگر شايد كرد.
مي كنم كه با سرعت در كام كويري كه از جنوب زندگي زيستگاهي در دريافتم شناختم را خودم كه زماني
مي رود. سال هاست كه مردم براي فرار از اين سرنوشت شوم، از سراسر ايران فرو است آوده هجوم شمال به
مي آوردند. اما حاال عيسي كالنتري وزير اسبق كشاورزي كه مرد به درد بخوري است پناه البرز جنوب به
و شرق زاگرس غيرقابل سكونت البرز جنوب آينده سال پنج و بيست طي ميكند: تمام را كار جمله يك در
خواهد شد. گمان نمي كنم هيچ جمله اي در ادبيات ملل مختلف اين اندازه مرگبار باشد. اما بالفاصله، اسحاق
و لتيان فقط تا چند روز آينده آب خواهد داشت.  الر سد ميكند اعالم هم جمهور رئيس معاون جهانگيري
«مردم، باور كنيد كه كند: تقاضا ميشود مجبور هم جهانگيري كنند. باور نميتوانند نميكنند. باور مردم خوب.
و ساختن جامعه اي پارلمان قانون از كردن صحبت شرايطي چنين در .« . . داريم. آب ديگر روز چند تا فقط
مي كردم. مطمئنم، هرگاه به چنين فكر مهم سؤال همين به ديروز تمام نيست؟ روياپردازي و خيالبافي عقلي

. . نتيجه اي برسم، تمام اين پرونده را مي بندم و دنبال كار ديگري مي روم.

علمي  ساحت هاي  از  بايد  يعني  است.  ميان بخشي  رويكرد  يك  مستلزم  سؤال  اين  به  پاسخ  مي كنم  فكر
مي گيرد، اما قرار تاريخ فلسفه قلمرو در سؤال اين طبعًا كرد. حركت سؤال اين به شدن نزديك براي مختلف
مي آيد. سؤال كلي تر اين كمك به هم شناسي چه و چه و انسانشناسي جامعهشناسي، روانشناسي، تجربههاي
و زندگي قرار بگيرند، طبق چه قواعدي رفتار مرگ خطرناك وضعيت يك در هم با انسان چند اگر كه است
و آب كافي براي رفع عطش نيز نداشته باشند. جز اين است باشند تشنه گروهي كنيم فرض كرد؟ خواهند
و فقط قوي ترين فرد خواهد گرفت خواهد در آنان بين خونين قدرت نبرد يك ناچيز آب تصاحب براي كه
توانست يك كوزه يا يك ليوان آب را تصاحب كند؟ در اين صورت آيا صحبت كردن از ترويج قانون پارلمان

بين اين گروه احمقانه نيست؟ 

اسنادي  افتادم. در  ياد صحنه هاي دلخراش در قربانگاه هاي هولوكاست  مي كردم  فكر موضوع اين به وقتي
و توده ي گاز ميشد، تزريق قربانيان محوطه به پائين قسمت از كشنده گازهاي وقتي كه ديدهام يا خوانده
مي آمد، قربانيان نيز براي آنكه از چنگال مرگ بگريزند، پا روي باالتر و باال تدريج به محوطه كف از مرگبار
قدرت ترتيب به كه بود جنازه از كوهي ميماند باقي كه آنچه ميرفتند. باالتر و ميگذاشتند ضعيفان زندگي

اليه بندي شده بود. از اين سرنوشت گريزي هست؟ قربانيان

راه هاي گريزي كشف شود.  آينده در شايد كه مي كردم غروب اميد اين با را خود زندگي بد روزهاي قبًال
و امكان پذيرتر؛ روشي كه به تدريج اقتصاديتر اشكال در فارس خليج و عمان درياي شور آب از استقاده
آب هاي فسيلي در كشف يا برويد. كشور جنوب در سبز نواري آينده در اميدوارم و ميگيرد قرار استفاده مورد
كامًال بد اخبار كفهي مرور به اما، ميخوانم. آن مورد در خبرهايي گاهي كه ليبي، بيابانهاي مثل كوير، اعماق
مي چسبد: ديروز در نوشته از مرتضي كاظمي در وب سايت راديو فراد خواندم كه گفته بود متوسط ترازو
مي كردم اين فكر سالها اين طي حاليكه در است. جهان در بارندگي متوسط چهارم يك ايران در بارندگي
و شايد در اين مطنقه ، سه برابر ميزان متوسط تبخير ايران در آب تبخير ميزان حاليكه در است سوم يك رقم
- كمربند كويري از شمال افريقا تا هرات در افغانستان زمين كره از منطقه اين يعني است. جهان سطح در آب

- روز به روز خشك تر و بي آب و علف تر مي شود تا ديگر هيچ كس قادر به ماندن در اين سرزمين نباشد.

و هيدرژن در مقياست وسيع  اكسيژن نانو فناوريهاي از بهرهوري با بشود شايد ميدهم اميد خودم به گاهي
مي دانم زندگي ما در اين كوير آن قدر ارزش اما نيستم آشنا فني جنبههاي با ساخت. آب و كرد تركيب

نخواهد داشت كه كساني براي نجات آن دست به سرمايه گذاري در اين عرصه هاي پيچيده بزنند.
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مي شود: اينكه  آوار سرم روي بد خبرهاي سيل ميآيد، اينجا به عمويم پسر يا ميروم ورامين به كه گاه از هر
بي آبي! خاطر به چرا؟ است. كرده شروع گوجه و خيار كاشت از جلوگيري براي را كشاورزان به حمله دولت

مي كردم گرايش هاي نژادپرستانه اش را بيرون ريخت: اينكه مردم در اروپا صحبت برزو با كه پيش شب چند
مي كنند. بله. اما به نظر من مردم ما قرباني اين وضعيت جغرافيايي برخورد زيست محيط با خردمندانه چقدر
مي گذاشتند خربزه بوته يك كنار آب كوزه يك پيش سال صد چند از نيز يزد اهالي دادم جواب او به هستند.
و ما داشتند دست ما جاي به االغها اگر بروز، گفتم: بعد بگيرند. را نتيجه بيشترين آب مصرف حداقل با تا
مي كشيديم تا كمي علف براي بار االغها براي بايد كه بوديم ما اين صورت آن در داشتيم، سم دست جاي به
مي برد نيز از را او بار و ميانداد زير به سر حسن مشد االغ اينكه دادم: توضيح بعد كنند. ذخيره ما زمستان
و شعور است. بعد از او پرسيدم: برزو، اگر تو هنوز اعتقاد داري كه غربي ها ژنتيكالي برترند، در آن عقل روي
بي دريغ قدر اين غربيها چرا كه كند درك نميتواند هنوز بروز نميماند؟ باقي سرزنش براي جاي صورت،
مي كنند. چون او هنوز درنيافته كه اگر انسان به مقام انسانيت برسد كمك سومي جهان بيچارههاي فقير به

براي جانوران هم احترام و حق حيات قائل خواهد شد.

كشتي تايتانيك: مگر شرافتندانه
تمام  آنكه  به رغم  افتاد.  تايتانيك  ياد كشتي  به  بود  اين اطالعات  پردازش  مي كنم وقتي ذهنم مشغول  فكر
افراد داخل كشتي دريافتند كه مرگ محتوم فرا رسيده است، اما واكنش آنان با واكنش قربانيان داخل قتلگاه
و  زنان نجات قايقهاي محدوديت به توجه با كوشيد كشتي داخل انساني سازمان بود: متفاوت هولوكاست
و گروهي از مردم نيز آگاهانه خودشان را به آغوش مرگ پرتاب كردند: دهد نجات حتمي مرگ از را كودكان

گروه نوازندگاني كه تا آخر نواختند ، يا كاپيتاني كه در مقر فرماندهي خود به استقبال مرگ رفت. نتيجه؟

نتيجه اي كه از اين مقايسه گرفتم براي خودم تاريخي بود: قربانيان قتلگاه هاي هولوكاست قادر نبودند، يا اجازه 
- داراي  دليل هر به - نشينها تايتانيك اما كنند، ايجاد انساني سازماني خودشان ميان در نخواستند يا نيافتند،

سازمان انساني بودند و همان سازمان سبب شد تا انساني و شرافتمندانه بميرند.

به محض اينكه به اين نتيجه رسيدم دريافتم مغزم يكي از مهم ترين كشف هاي خود را انجام داده است. ديرگاه 
و بستر خواب را روي ميز كنفرانس آماده  كردم خاموش را حياط چراغ آمدم. خانه به حياط از بود. شب
مي توانستم بعد از يك روز سراسر تلخ با خيالي آسوده بخوابم. چون مغزم موفق شده بود بار ديگر ساختم.
و انساني بميريم. شرافتندانه است بهتر بميريم، است قرار اگر حتي دارد: نگاه روشن خودش در را شوق شعله
مي شود به تالش براي ترويج قانون پارلمان حتي پس شرف. قانون به پايبندي با و يكديگر حقوق رعايت با

وقتي خشكسالي دارد ريشه ملت را مي خشكاند ادامه داد!

حاال ديگر به مرگ ملت فكر نمي كنم. بديهي است تمام تالش خود را به كار خواهيم گرفت تا اين مرگ را 
حتي المقدور به عقب بياندازيم. اما از اين پس به مرگ شرافتمندانه خواهم انديشيد. در واقع بهتر است بگويم 
 - مرگمان شرافتندانه، زندگي ساختن از بعد كه كوشيد خواهيم و كرد خواهيم تالش شرافتندانه زندگي براي

فعًال محتوم به نظر مي رسد - نيز شرافتمندانه باشد. كه

پيشنهادهاي صحبگاهي
بعد از آن روز تلخ، امروز صبح كه از خواب بيدار شدم، طبق معمول دريافتم كه مغزم در طول شب مشغول 
و حاصل كارش هم بد نبود:  بود. كرده دريافت كه اطالعاتي پردازش است: بوده خودش ذاتي وظيفهي انجام

يك مجموعه پيشنهاد جديد براي بسط و تعميق جنبش كادرها:

و حلقه اي از بانوان روزنامه نگار  صلح مادران منتخبان از حلقهاي ميداند صالح اگر كه ستوده خانم از تقاضا .۱
را براي تمرين قانون پارلمان سازماندهي كند. امروز طي ايميلي اين خواسته را با او در ميان گذاشتم.



۳۴۶

۲. ارسال فايل خاطرات به آقاي سعيد اردهالي و توضيح در مورد آخرين وضعيت داستان و تاريخ كادرها. 

و ترويج قانون پارلمان» براي افراد  «كارآفريني و پارلمن» قانون و «مديريت به مربوط روزنوشتهاي ارسال .۳
و مهندس شهرياري براي ساختن گروهي كه راهبردهاي تحوالت ساختاري اميري دكتر براي جمله از ديگر،

در سازمان هاي دولتي را تدوين كنند و به اجرا بگذارند.

و يك كشف ساده
به  و  بشر امروز دانش به توجه با و ذهني جريانهاي در فلسفي تأمالت با ميكنم سعي كه سالهاست
مي دانم كنم. خيالپردازي مغز و ذهن رابطه مورد در آي.تي، و اطالعات فناوريهاي به توجه با خصوص
كه سرانجام اين دسته از مشكالت كه به صورت انحصاري در ساحت فلسفه قرار دارند فقط از راه همين
كانت  و  افالطون مثل بزرگي فيلسوفان ميكنم فكر شد. حل بايد است فلسفه اسمش كه خيالپردازيها
مي دهد كه نشان علمي تجربههاي امروز اما كردند. را كار همين اختيار در امكانات به توجه با كدام هر هم
و كل مسائل فلسفي با جزئي و كلي مفاهيم توضيح حاليكه در نيست. پذير باور ديگر آنان خيالپردازيهاي
مي رسد. اما سؤال همچنان اين بود كه: در داخل نظر به باورپذيرتر و بهتر كامپيوتري اصطالحات از بهرهگيري
مي هد؟ امروز براي اين سؤال يك جواب ساده يافتم: در اساس همان اتفاقي كه براي يك دانه رخ چه مغز
مي دهد. مغز هم در اساس چيزي نيست جز توده اي رخ ميكروب يك يا ويروس يك يا خاك زير در گندم

از سلول هاي هوشمندي كه طبق كد ژنتيكشان با يكديگر همكاري مي كنند.

وبسايت ها ديدم: ربات هاي بسيار كوچكي  در را آن از گزارشي كه افتادم انگيز حيرت اختراع يك ياد بعد
و با كنار هم قرار گرفتن طبق برنامه اي كه در بين خودشان ساخته كنند برقرار ارتباط يكديگر با ميتوانند كه
و سلسله اعصاب در تمام مغز ميكنم فكر بله، كنند. ايجاد سطح يك روي را بزرگ گل يك تصوير ميشود
و در نتيجه فيلسوفان تحليلي آمريكايي حق دارند كه كل فلسفه ميكند عمل ترتيب همين به هم جانواران

اروپايي را بازي با كلمات بدانند.


