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سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۳

تشكيل اجالس با حضور يك نفر!
و نيم بعد از ظهر بود كه تلفن زنگ زد. تازه كارهاي تداركاتي براي پذيرايي از اعضاي  چهار ساعت ديروز
و يك ظرف ترش ليمو بلوري بشقاب يك انار، بلوري سيني يك بودم: كرده تمام را دوشنبه كارگاههاي
و حدود دو مشت پسته. تمام اين نتقالت را اعضاي كارگاه هاي دوشنبه خريده بودند. نارنگي نيز ديگر بلوري
مي دانستم خانم ميالني با اطالع قبلي نخواهد آمد. اما بود. هم ميكس كافي و چاي شير، خرما، بيسكويت،
بي مقدمه شنيدم تلفن گوشي در را شرفي خانم خانم «الو»ي وقتي اما آمد. نخواهد كس هيچ نميكردم فكر
مي كنيد اما درست خوانديد! يكي از قواعد نيتخواني گفت: نميكند! شركت كارگاه در كسي البد گفتم:
معموًال در همان نخستين جلسات كارگاه هاي آموزشي اين است. كرده ممنوع را نيتخواني پارلمان قانون
مي كنم تا هيچ كس به انگيزه دروني اعضاي تأكيد اصل اين روي هم كارگاه طول در و ميكنم بيان را اصل
و بداند كه دنياي دروني افراد در نكند كنجكاوي رأي دادن نحوهي يا پيشنهاد يك دادن براي سازمان يك
و حتي ندهد يا بدهد رأيي هر پيشنهادي هر به دارد حق عضوي هر و دارد قرار آنان خصوصي حريم قلمرو
و رعايت كردن آن بسياري از مشكالت ما در است كليدي اصل يك اين نظرم به كند. عوض را خود رأي
باشد كه فرد در اين  «نيت خواني»  از ممنوعيت اما فكر نمي كنم منظور  مي كند.  حل را جمعي فعاليتهاي
زندگي روزمره نسبت به انگيزه هاي افراد ديگر تحليل نداشته باشد. بلكه منظور اين است كه بر اساس چنين
آن ها غيرقابل اثبات است رفتار يا داروي نكند. در واقع شايد بشود گفت:  نادرستي يا درستي كه تحليلهايي

«خواندن» نيت افراد ممنوع است و نه «ديدن» آن.

درست  اما ميكنيد نيتخواني است: زده مزهاي با كنايه شرفي خانم رسيد نظرم به كه است ذهني سوابق اين با
و نه ديدن آن! خواستم در مورد تفاوت اين دو است ممنوع افراد نيت خواندن گفتم: جوابش در خوانديد!
آنقدر گرفتاري مردم ادامه گفتم:  نيست. در  اين بحث ها  األن كه موقع  اما فكر كردم  بدهم  مفهوم توضيح 
زياد شده است كه نيازي به نيت خواني نيست. بعد ساكت شدم تا خانم شرفي توضيح بدهد چرا در كارگاه 
شركت نمي كنند: آقاي عبدالحسيني به خاطر كمر درد در منزل بستري است. فكر كردم وقتي او به كارگاه 
پيش برنده كارگاه آقاي عبدالحسيني است. خانم ميالني هم  نيروي فعًال ميشود. تعطيل كارگاه معموًال نيايد
الهيان؟ نگران بودم كه دكتر الهيان از سمتش به عنوان مديركل اداره مصوبات شوراي دكتر - است. مسافرت
و شكست آقاي مسجدماجعي شهر شوراي رئيس عنوان به دوم چمران دكتر انتخاب با باشد. شده بركنار شهر
در انتخابات اخير، منتظر هستيم تا تمام افراد نزديك به آقاي مسجدجامعي سمت هاي خودشان را از دست
- آقاي عليپور  ميكرد. شركت اقوام از يكي ختم در بايد الهيان دكتر كه داد توضيح شرفي خانم اما بدهند.

دوم؟ - او هم كه در مناطق است.

آقاي  قبًال  است. شده انتخاب تهران شوراياريهاي اجرايي ستاد دبير عنوان به اخيرًا دوم عليپور آقاي
و در دوران دبيري ايشان بود كه با توصيه آقاي مسجدجامعي پاي من به اين بود ستاد اين دبير عبدالحسيني
و براي كارشناسان ستاد كارگاهي براي آموزش دستورنامه رابرت برگزار كرديم. در همان زمان شد باز ستاد
مي شنيدم شخصي به نام دكتر الهيان قبل از آقاي عبدالحسيني دبير ستاد اجرايي شوراياري ها بوده است. كه بود
و پشت سر هم اين سمت مختلف دوره سه در كه تهران شوراياريهاي اجرايي ستاد دبير سه ترتيب، اين به
را بر عهده داشته اند قرار است نخستين انجمن پارلمانتارين هاي شوراي شهر تهران را تأسيس كنند، انجمني
- دكتر  خبر؟ چه اعرابي دكتر از پرسيدم: نميكردند. شركت آنان از كدام هيچ آن ديروز مجمع در البته، كه
مي آيد امروز حاال پرسيدم: ميديدند. اجرايي ستاد در را عبدالحسيني آقاي دوشنبه روزهاي صبح هم اعرابي
و همسرش دكتر سالم زاده. معلوم بود كه شرفي خانم خود ميماندند: باقي ديگر نفر دو نداشت. خبر نه؟ يا
- را طي كنند. برايم توضيح داد: ما هم اينجا تا بهشت خيابان از - راه همه اين كرد نخواهند حوصله هم آنان

. . به خاطر تغيير رئيس شورا كلي كار روي زمين مانده داريم. گفتيم اگر موافق باشيد.

كند. نه  تعطيل ميتواند «مجمع» فقط را مجمع گفتم: شود. تعطيل مجمع باشم موافق اگر بود: واضح منظورش
مي شود، اما چون به نصاب نخواهد تشكيل نفر يك حضور با حتي مجمع اين بر بنا ديگر. كس هيچ نه و من
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رسيد تصميمي هم براي گروه نمي تواند بگيرد. پاسخ قاطع من خيال خانم شرفي را راحت كرد: خوب است،
از  بعد  اما نكته اي كه بالفاصله  اينكه هيچكس در مجع شركت نمي كند، مجمع برگزار هم خواهد شد!  با 
صحبت من مطرح كرد نشان داد خيالش آنقدرها هم راحت نيست، بلكه برعكس، از اينكه من را ناراحت 
مي كنم تا گروهي از  صحبت سالمزاده آقاي شاگردان با دارم داد: توضيح من براي است. ناراحت است كرده

آنان را براي شركت در يك كارگاه جديد تشويق كنم.
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پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۳

بازگشت به سه شنبه
و  جالب نكات تهران شهر شوراي تأسيس دست در انجمن اعضاي از يكي شرفي خانم با تلفني گفتگوي در
آن ها الزم است. اين نكات همه جنبه هايي تازه از انكشاف گفتمان ثبت كردم احساس كه شد مطرح بديعي
مي كرد كه الزم بود مورد اشاره گفتمان اين ترويج براي تجربههايي به هم و ميداد نشان را كادرها جنبش
و از آنجا كه هيچ يك از اعضاي انجمن در دست تأسيس نتوانستند در مجمع روز دوشنبه بگيرد. قرار توجه
و براي تمام اعضاي كنم مكتوب را شرفي خانم با خودم گفتگوي از گزارشي گرفتم تصميم كنند شركت
آن مجمع نيز بفرستم. نوشته را هم شروع كردم اما از آنروز تا به اين ساعت فرصت نكردم هيچ چيز جديد
و بايد ثبت شود. عالوه بر اين تعداد زيادي  دارد اهميت روز چند اين رويدادهاي تكتك حاليكه در بنويسم.
آن ها را بنويسم. در و كنم فرصت است كافي فقط و كردهاند پيدا را خود نهايي ساختار كادرها داستانهاي از

حاليكه حتي فرصت نكرده ام قصه هاي نصفه نيمه را هم تمام كنم.

نياز جامعه به پارلمانتارين 
البته، اينكه فرصت نكرده ام به اين دليل نيست كه سرخودم را شلوغ كرده باشم. نه. بلكه وقت زيادي صرف 
و دستاوردهاي آن هم كم نبوده است شده بدل روزهايم اين اصلي عادت به كه ميكنم تأمالت و تفكرات
مي زدم در اين مورد قدم انگوري حياط در وقتي صبح امروز تأمالت، اين از نمونه آخرين عنوان به است.
خيالپردازي كردم كه جنبش كادرها در جريان توسعه خودش چقدر شغل ايجاد خواهد كرد. با يك محاسبه
مي شود كه با گسترش استفاده از قواعد قانون پارلمان در انواع مجامع تصميم گيري، تخصص  معلوم ساده
و بنگاه هاي خانوادهها كه همانطور بود. خواهد جامعه نياز مورد حسابداري تخصص مثل نيز پارلماني مربي
و خرج خود را دخل حساب خودشان بنگاهها ابن مسؤالن و ندارند نياز حرفهاي حسابدار به اقتصادي كوچك
مي شود يك حسابدار رسمي دستك و دفتر صاحب و ميرسد ثبت به شركتي اينكه محض به اما ميدارند نگاه
و در بنگاه هاي بزرگتر حتي به استخدام حسابدار دائمي نياز پيدا خواهند كرد، اگر ميشود الزم نيز بلد كار
در آينده مجامع سازمان ها نيز ضرورت كار در چارچوب نظام قواعد رابرت را درك كنند جامعه به تعداد
قابل توجهي پارلمانتارين نياز خواهد يافت. در نتيجه ضروري است كه ما از حاال دنبال ايجاد ساختارهاي 
و شهرهاي ديگر باشيم كه به اين نيازها پاسخ بدهند. اميدوارم اين نوشته ها در  استانها سطح در پروفشنال

اين زمينه هم مدديار باشند و هموطنان از ساختن دوباره چرخ بي نياز شوند.

به همين دليل به نظرم رسيد بهتر است روزنوشت امروز در واقع سفري باشد بر خالف زمان از ديروز تا 
دوشنبه و سعي كنم طي آن نكات مهم رويدادهاي اين چند روز را تحليل و گزارش كنم.

يكي از بهترين نشست ها
و پنجمين نشست كارگاه دوستان خندان شركت  بيست در حالج آقاي و اقدم نصيري آقاي فقط اينكه با ديروز
آن همه كساني كه از اول تا ديروز به اين كارگاه دعوت شده بودند كس ديگري در اين كارگاه از و كردند
حضور نداشت، اما حضور پر بركت اين دو نفر به نظرم آنقدر ارزشمند بود كه اطمينان دارم اگر حاصل هر
و نصيري اقدم باشد، ايران به زودي بهشت خواهد شد (البه اگر  حالج آقايان مثل حرفهاي كادر دو كارگاهي

مشكل بي آبي آن حل شود!).

گفتگو  هاي غيرقابل فهم با آقاي خندان بود كه حسابي به دهن  تلخي از بعد ديروز نشست شيريني راستش،
مزه كرد. از آنجا كه نمي توانم بدون روايت اجمالي گفتگو با آقاي خندان شرايط روحي خودم در كارگاه

ديروز را تشريح كنم، پس خوب است يكه روز به عقب تر بروم و خالصه گفتگو با او را بياورم. 

جنبه هاي هنري بازآفريني گفتگوها
سه شنبه با آقاي حالج به اثرات عاطفي اين گفتگوهاست كه روز گفتگوي مثل گفتگوهايي اهميت كه آنجا از
و حال هاي حس انتقال ميشود، بدل و رد آنان بين كه اطالعاتي صرفًا نه و ميگذارد جا به گفتگو طرفين بر
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و اين كار نيز در حيطه هنر قرار ميبابد اول درجه اهميت كه است مخاطب به گفتگو طرفين بين شده منتقل
و نه تاريخ. گفتگوي پريروز من با آقاي خندان اثر فلج كنندگي داشت. آنقدر واكنش هاي آقاي خندان ميگيرد
مي  خوردم كه: يعني چه؟ حتي فكر كردم نكند در گيج مدتهاي و كرد هنگ مغزم كه بود فهم غيرقابل برايم
مي گفت سربازجوي خانم ستوده بوده است چيزي دستگيرش شده كه نامي محمودي آقاي با كه مالقاتي قرار

باشد كه اينطور ناگهاني پا پس مي كشد؟

مي دهد كه وي با چه اشتياق عميقي وارد گود شد  نشان كردهام نقل حالج آقاي از كه خاطراتي مرور حتي
- خالصه حرف پريروزش اين بود كه در كارگاه چهارشنبه شركت نمي كنم ميفهميدم من كه آنجا تا و - اما
مي آورد قابل كه داليلي و چرا؟ كنند. شركت كارگاه در تا كرد نخواهم سفارش هم ديگر دوستان به حتي و

فهم نبود.

- در واقع شوهر  دادمادشان كه ساختماني گفت من به بار اولين براي كه بود گفتگو همان جريان در البته
پروژه پول كم آورده اتمام براي است، ساخت حال در خندان آقاي مشترك سرمايه با - خواهرانش از يكي
و برادرهاي خودش را بفروشد تا بتوانند منزل را تمام كنند. نيز او خانمش ماشينهاي تا شده مجبور او و
بياورد. همچنين چقدر گرفتار و به تهران  كند جمع هريس از را پدري خانواده اثاثه تا است تبريز عازم
و زنجيره ي ديگري از مشكالتي كه هر كدام براي بريدن از عرف است شده عمران خانه شركت فعاليتهاي
مي كند. اما آقاي خندان هيچ كدام از اين مشكالت را كفايت را آدم پشت هفت اجتماعي فعاليت و پارلماني
دليل تصميم خود اعالم نمي كرد تا آدم خيالش راحت شود كه او هم به خاطر گرفتاري هاي شخصي قادر به
مي كرد كه من باور كرده بودم تا چند  تخطئه را برنامههايي صراحت با او نه. نيست. اجتماعي فعاليت ادامه
مي كرد. نگرانم بود ريخته هم در اعتقاداتش روز چند ظرفت اينكه واقع در داشت. اعتقاد آنها به قبل روز
عميق ترين درك را از و بهترين ميكردم فكر پيش روز چند همين تا كه كسي باورهاي و اعتقادات هم آن
مي كردم كمك كند تا علت همين سعي گفتگو طول تمام در دارد. رابرت دستورنامه چندگانه معنايي اليههاي

تغيير رويكرد او را درك كنم.

و مهمي را كه در تبيين نظرات جديد خودش بباين  صريح نكات گرفتم تصميم كه بود گفتگو از بعد درست
و مستدللي كه بتوان به عنوان دليل اين نظرات تلقي كرد مشخص نكتهي هيچ واقعًا اما كنم. يادداشت ميكرد

و نوشت به ذهنم نرسيد. داليل و به طور كلي تمام گفتگو مبهم و ناروشن بود.

تصور خودم
تصور خودم از اين ماجرا اين است كه سبك خودم در فعاليت گروهي يك مانع اصلي است. من متأسفانه 
و نيات دروني خودشان را بيان كنند. به همين دليل افرادي  بزنند حرف تا ميدهم فرصت ديگران به كمتر
و به اصطالح خودم، ميكروفون را از دست من بيرون بكشند، برآيند من خصوصيت اين پس از بتوانند كه
- نگه داشتن حرمت من، مأخوذ به حيا بودن، دليل هر به كه باشند افرادي اگر اما كنند. كار من با ميتوانند
- نتوانند اين خصوصيت من را تاب آورند قبيل اين از و چالش در آوردن كم داشتن، ديگري مديريت سبك
و قضيه را رها كنند. بله. اما اگر ببخشند لقاي به را آن ارزشهاي تمام و پارلمان قانون عطاي است ممكن
كارگاه حاضر شود. در كه ندارد دليل ميدادم. او نشان بهتري راهحلهاي من ميگفت، را همين خندان آقاي

اما آقاي خندان به اين مسأله اشاره نمي كرد. پس چه مي گفت؟

و من براي توليد مطالب  است كشيده ته كارگاه آموزشي ظرفيت كه ميكرد اشاره اين به گفتگو از بخشي در
و خودم را مشغول نوشتن نميكنم صرف كافي وقت كارگاه براي جديد مطالب سازي آماده يا و جديد
و رمان كرده ام. او در اين زمينه حتي دكتر سيد جواد طباطبائي را مثال زد كه براي هر كالسش خاطرات
مي گيرد. پاسخ من به اين ايراد هم خوبي پول كالس هر بابت البته و ميكند صرف وقت ساعت ۴۰ نزديك
و نه يك كالس درس. در نتيجه دوستان در كارگاه  است بدني تربيت باشگاه يك شبيه ما كار اوًال است: ساده
و نه اينكه چيز جديدي ياد بگيرند. من مثل يك مربي كنند بدنسازي مداوم تمرينهاي با تا ميشوند جمع
واليبال هستم كه بايد باالي سر بچه ها بايستم تا تمرين ها را درست انجام بدهند تا ياد بگيرند. ثانيًا در حال
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حاضر پيشرفت در تمرين هاي تيمي به ميزان پيشرفت اعضاي كادرها وابسته شده است، به اين معنا كه اعضاي
و آنچه را كه يادگرفته اند  كنند جذب را جديدي اعضاي خود تمرينهاي از بخشي عنوان به بتوانند بايد حاضر
و گسترش كمي تعداد جديد افراد جذب از بعد گذشته، اين از ماست. جديد تمرين اين بدهند. ياد آنان به
و تمرين قواعد جديد آموزش مستلزم كه ميشويم مواجه پارلماني جديد وضعيتهاي با ما كارگاه اعضاي
و توسعه يك انجمن در ميدان عمل است كه با ايجاد پاي به پا كه گفتهام بارها من مهمتر، اينها همه از است.
و من هم قواعد ناظر بر آن وضعيت ها را همان موقع تشريح شد خواهيم مواجه پارلماني جديد وضعيتهاي
مي دهد. ما ضمن بحث در مورد تعيين ماده سوم آئين نامه رخ كارگاه در دارد هم اتفاق اين و كرد. خوهم
مي كنيم. تمرين هم و ميدهيم درس هم را اعضا انواع نيز و آن احراز ورش و صالحيت تعيين بر ناظر قواعد

اقتدار دموكراتيك يا غيردموكراتيك
موضوع ديگري كه سبب درهم پاشي ذهن آقاي خندان شده است نقش من به عنوان مربي در اين فرايند 
است. راستش او به اين دليل كه مرد مأخوذ به حيايي هست، شايد بيش از حد الزم با من رو در بايستي دارد. 
و با صراحت با نظرات من مخالفت كند. شايد هم  بشكند حرمت نيست مايل من حضور در ميرسد نظر به
مي شوم مخالفت ها متوجه سرعت با ميكنم فكر خودم هستم. حوصله كم شايد برنميتابم. را مخالفت من
مي شوم متوجه اينكه محص به اما ندارم. را پايه و بيدليل مخالفتهاي چنين شنديدن طاقت و است بيمبنا
مي پذيرم. نمونه اش نظر آقاي فرخ را نظرش و ميشوم تسليم سريع ميكند مخالفت منطقي دليل با فردي
فروزان در مورد علت ذكر حمايت از پيشنهاد مربوط به معرفي يك عضو در آئين نامه ي پيشنهادي كارگاه
و آقاي فروزان را هم مورد تشوق قرار دادم.  كردم اعتراف و شدم خودم اشتباه متوجه فورًا كه بود وكيالن
و اصرار هاي او ندارد پايهاي هيچ كه ميزند حرفهايي مستمر طور به كيخسروي آقاي كه است سال سه اما

روي اين نظرات من را عصباني هم مي كند.

در مورد تفاوت نظرات من هميشه اصرار داشته ام كه قرار نيست ظرف چند دقيقه نظر كسي را تغيير بدهيم. 
مي شود. به همين دليل معتقد به اين  عوض آرقي هر با و گلوست گوز افراد نظر و رأي كه ندارم اعتقاد اساسًا
يك و طبق قواعد قانون پارلمان شود مطرح مشخص هدفي طرح پي در و مجمع در مذاكرهاي هر كه هستم
و برسد توافق به اختالفي موضوع هر مورد در سادگي به - باشد نفر دو فقط از مركب ميتواند كه - جمع

يا نرسد. بنا بر اين ديگر به مناظره ها و چالش هاي فكري طوالني نيازي نيست.

فعًال در  و پس اين از كه كردم پيشنهاد خندان آقاي به گذشته دوشنبه كه بود دليل همين به درست اتفاقًا
و شما. به همين خاطر پيشنهاد كردم هدف گروهمان را من هستند: عضو نفر دو فقط ما يكشنبه كارگاههاي
و طبق قانون پارلمان دو نفري تصميم گيري كنيم. بعد از بحث هاي هدف اين چارچوب در و كنيم تعيين
و البته در چارچوب قواعد قانون پارلمان، دو نفري به تصميم هاي مشتركي رسيدم. قاعده اش خيلي مفصل
و است شده تصويب كرد كسب رأي دو اگر ميشود. گذاشته رأي به مذاكره از بعد پيشنهادي هر است: ساه

اگر دو رأي كسب نكرده رد شده است.

و قرار شد افراد با صالحيت ديگري را نيز به جمع دو نفره  گرفت قرار هم خندان آقاي قبول مورد رويه اين
خود دعوت كنيم تا اين جمع بتواند در مورد مديريت روند كارگاه هاي دستورنامه رابرت تصميم بگيرد. به
و او اعالم موافقت كرد كه به جمع ما ملحق  كردم صحبت مورد اين در رئيسيان آقاي با حتي من خاطر همين
- يكي از اتفاقًا و - اما بگذارم. ميان در خندان آقاي با نيز را مسأله اين آتي نشست در بود قرار و شود.
و مدارها بود. چرا؟ جوابش اين بود كه وقتي قرار قرار همان بود فروريخته خندان جناب ذهن در كه مواردي

باشد كار سازماني بكنيم، من قبول ندارم. چرا؟

و امنيتي  سياسي نظر از نيستم، مايل ندارم، وقت ندارم، دوست كه بگويد يا ميگفت سؤال اين به پاسخ در اگر
مي شود «من نيستم»، خوب يكي چيزي بود. اما مربوط خودم به كه دليلي هر به اصًال و نميدانم مصلحت به
مي خواهي بكن. من هركاري نميگويد: كند. تخطئه بنياد سست داليل با را عمل اين كه بود اين تالشش تمام
مي شود: ايجاد هر انجمني اين جوابش خالصه چرا؟ اما عالي. بسيار نيست. درست كار اين ميگويد: نيستم.
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مي گويد: چون شما استاد چرا؟ ميپرسم: شد. خواهد غيردموكراتيك من!) (يعني شما نظر زير و دفتر آن در
نمي خواهيم به خاطر حفظ احترام به شما با آن مخالفت كنيم. پس چه بايد كرد؟ يا نمي  توانيم ما و هستيد
و خارج از قلمرو اقتدار معنوي شما ايجاد شود دفتر آن از خارج بايد انجمنها است: انگيز حيرت جوابش

تا بتوانند روي پاي خودشان مستقر شوند و بايستند.

و ببالند.  كنند رشد نميدهيد اجازه ديگران به مربي يك عنوان به شما كه است اين قضيه اين لري و ساده بيان
تقريبًا همين اشكال را آقاي مرد هم مطرح كرد: شما به عنوان مربي به شاگردان اجازه نمي دهيد كه خطا كنند.
من گفتم: بله. اين وظيفه من است كه اجازه ندهم شاگردانم خطا كنند، اما اگر خطا كردند آنان را نمي رانم بلكه 
مي كردم  اعمال كه تنيهي فشار زير از خاطر همين به و نشدند اصالح كه معلمان شوند. اصالح تا ميكنم تنبيه
و داستان آن را در ادامه همين روزنوشت خواهم رفتند. كارم دفتر از يلخي جمع يك عنوان به و گريختند
نوشت. اگر به اين خاطر آقاي خندان هم مايل نيست در كارگاه ها حاضر شود مختار است. اما تأكيد من فقط

و يا هدف يك  انديشه يا و مذاكرات محتواي روي نه و است انتزاعي قواعد رعايت و صورت و فرم روي
مي داند چند هزار بار اين را براي افراد گوناگون توضيح داده ام اما در بسياري از موارد افاقه اي خدا انجمن.
و آموختن نيستند، بلكه براي كردن حفظ براي پارلمان قانون قواعد كه است اين من اصرار ندارد. و نداشته
آن ها بايد در تمام لحظات كالس الزامي شود تا جا بيافتد. درست مثل كردن رعايت و هستند. كردن رعايت

كالس زبان كه همه بايد در طول كالس به زبان مورد نظر صحبت كنند تا زبان را ياد بگيرند.

نكته عجيب تر برخورد غلط مردم ما با افراد توانمند است. اگر گروهي از مردم براي رسيدن به يك هدف 
كم ترين  صرف با را گروه ميتوانند كه را رهبران قويترين و بهترين بايد ميشوند جمع هم دور مشترك
و به آنان مسؤليت هاي بيشتري بدهند تا زودتر كنند انتخاب برسانند هدفهايش به زمان كمترين در و هزينه
مي رسد به اين دليل كه اين مردان توانمند خودشان را بر ديگران سوار نظر به ما، كشور در برسند. هدف به
و يا وقتي سوار قدرت شدند ديگر حاضر نيستند ترك سمت كنند، سبب شده اند كه مردم به صورت ميكنند
و فرصت در اختيار باشند داشته دشمني است توانمند و قدرتمند فرد چه هر با غيرآگاهانه و خودي به خود

آنان نگذارند. به نظر مي رسد بخشي از واكنش آقاي خندان نيز ريشه در چنين سوابقي داشته باشد.

در هر صورت، بعد از گفتگو با آقاي خندان كه سراسر تخطئه كردن متقابل بود تصريح كردم كه بنا را بر تمايل 
دروني خودش بگذارد و هركار كه دوست دارد بدون رودربايستي همان كار را بكند. 

مي كنم يكي از كادرهاي حنبش ترويج  احساس نميدهد ادامه كارگاهها در حضورش به كسي وقتي راستش
و است داده دست از را خود سرباز يك خواهي دموكراسي نيروي و است رفته بيرون جبهه از پارلمان قانون
و از آنجا كه من ميكنند حس ميآيند كارگاهها به كه كساني همه را من ناراحتي اين البد ميكنم. ناراحتم اين
مي كنم، بسياري از كساني كه چند صرف نيرو و وقت همه اين قضيه اين روي دارم چشمداشتي هيچ بدون
- به بهشتي آقاي قول به و - نشوم خاطر رنجيده من اينكه خاطر به و عاطفي نظر از ميآيند كارگاه به جلسه
مي شوند مشكل دچار عاطفي نظر از جلسه چند از بعد كه است طبيعي و ميآيند كارگاهها اين به من خاطر
كه چرا نميشوند. حاضر كارگاه در ديگر ناگهاني طور به و سرانجام و ميروند كلنجار مشكل اين با مدتي و
قادر نيستند يا مايل نيستند يا به خاطر حفظ حرمت من دوست ندارند اعتراف كنند كه به خاطر من در اين
و من هم با آنان وارد بحث  ميشوند متوسل غيرمنطقي توجيههاي به نتيجه در و يافتهاند، حضور كارگاهها

منطقي مي شوم و سعي مي كنم غيرمنطقي بودن استدالل آنان را آشكارسازم.

مي كنم به اعضا نشان دهم كه بهتر است توي رودربايستي گير نكنند  سعي عاطفي روابط اين به توجه از بعد
واقعًا هم خندان آقاي مورد در نكنند. را كار اين من خاطر به شوند، حاضر كارگاهها در نيستند مايل اگر و
نظرم اين بود. به ايشان تأكيد كردم به هر دليل كه تمايل نداريد در كارگاه ها شركت كنيد حق داريد. اما كار

را تخطئه نكنيد. 

و به  دارد كاري او با رضاقلي آقاي چهارشنبه روز گفت من به كه بود گفتگو همين جريان در صورت، هر در
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نمي توند در كارگاه شركت كند. من هم در فراخوان روز چهارشنبه تأكيد كردم كه آقاي خندان همين خاطر
گفته بود كه روزهاي چهارشنبه قادر به شركت  هم فاضلي آقاي شد. نخواهند حاضر كارگاه در كه گفتهاند
و دو برادر خندان هم شركت نخواهند كرد. در نتيجه فقط بايد اعاليي خانم سيدي، آقاي ميدانستم نيست.

آمد؟ خواهند آنان آيا اما باشم. حالج آقاي و اقدم نصيري آقاي منتظر

شد، ناراحت شدم. غيبت خواهد برگزار نفر دو همين حضور با چهارشنبه روز كارگاه كه دريافتم وقتي از
مي گذارم كه كارگاه هاي من جذابيت خودشان را از دست داده اند. همين امر به حساب اين به را كارورزان
مي دهد تا بكوشم جذابيت آن را باال نگاه دارم. به همين خاطر خيلي فكر كردم براي ادامه فعاليت انگيزه من
كارگاه چه كنم؟ چند راه حل به نظرم رسيد: تعطيل كردن كارگاه، ادغام با كارگاه هاي ديگر، يا ادامه كارگاه

مثًال روخواني متن.  و جديد صورت به

و نيم بود كه صداي زنگ در بلند شد. آقاي نصيري اقدام بود با روحيه اي بسيار عالي. خيلي پنج ساعت
و تا رسيدن ساعت مقرر كردم. پذيرايي او از شدم. خوشحال وقعًا او ديدن با است. آمده زود كه بود خوشحال
و من هم تجربه هاي ترك سيگارم را كه ناشي از تأمالت پرسيد من نخوردن چايي مورد در زديم. گپ هم با
فلسقي در دوران عضويت در هيأت مديره مؤسسه اخالقي ماپا بود براي او تعريف كردم. بعد هم گفتم كه
و اگر قرار است ترويج اخالق كنم بايد  است غيراخالقي كاري كشيدن سيگار كه رسيدم نتيجه اين به چرا
و به همين دليل حدود سه سال تمرين كردم تا اراده ام براي ترك سيگار نشوم مرتكب غيراخالقي كار خودم

قوي شود. بعد گفتم كه در پي ترك سيگار به داليل ديگر خوردن چاي را هم عمرًا كنار گذاشتم.

مي آيد يا  شويم مطمئن تا بزند زنگ حالج آقاي به كردم خواهش او از رسيد فرا مقرر ساعت آنكه از بعد
و برايش توضيح دادم كه سرنوست كردم دستور به دعوت را نفره دو جلسه بعد نداد. جواب او همراه نه؟
كارگاه اين است. حاال بايد تصميم بگيريم كه چه كنيم. خوشبختانه در همين زمان صدي زنگ در ساختمان
بلند شد. آقاي حالج بود. بعد از پذيرايي اوليه همين بحث را با حضور او سه نفره دنبال كرديم. اما برخورد 

آقاي حالج و آقاي نصيري آنقدر عالي بود كه غرق لذت شدم. 

از آقاي حالج تقاضا كردم كه مسؤليت رياست جلسه را بر عهده بگيرد. همين كار را كرد. به جايگاه رئيس 
و قدم به قدم روي  كرد مطرح را پيشنهاد يك خالي جاي پركردن براي موجود مختلف گزينههاي و رفت
و هم اقدم نصيري آقاي هم شدم متوجه كه بود كارگاه تعطيلي گزينه نخستين كرديم. بحث مختلف گزينههاي
آقاي حالج با تعطيلي كارگاه مخالف هستند. فوق العاده خوشحال شدم. هر دو با ادغام با كارگاه هاي ديگر هم
و احيانًا  فاضلي آقاي تا شود منتقل شنبه به دوشنبه روز كارگاههاي كه شد اين نهايي تصميم و كردند مخالفت
سه نفري با هم متن كتاب همين نشد اضافه جديد عضو اگر و كنند شركت آن در بتوانند هم سيدي آقاي
و درسي كتابهاي تدوين روند در هم و كارگاهها اداره در هم من به حال عين در و كنيم روخواني را قانون
و هم به عنوان مربي كمك كنند. چيزي مسرت بخش تر از اين قابل تصور نبود. پارلمان قواعد ترويج در هم
شدم. قرار شد پيشنهاهاي اين گروه در اختيار ساير اعضاي گروه قرار بگيرد تا در مجمع خوشحال خيلي
و تسليم نظر ميكنيم بحث پيشنهاد اين مورد در كردند، شركت آتي مجمع در ديگران اگر و شود مطرح آتي

اكثريت خواهيم بود و اگر نيامدند نيز همين تصميم را به اجرا مي گذاريم.

و براي تمام اعضاي كادر دوستان فرستادم. متن آن صورتجلسه  كردم تهيه را زير صورتجلسه جلسه ختم از بعد
را عينًا نقل مي كنم:

صورتجلسه بيست و پنجمين اجالس كادر دوستان
چهارشنبه ۲مهر ۱۳۹۳

و  نصيري حالج، آقايان حضور با و پنجمين اجالس عادي كادر دوستان روز چهارشنبه ۲ مهر۱۳۹۳ بيست
حسيني تشكيل شد.
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و فاضلي اعالم كرده بودند كه روزهاي چهارشنبه قادر به حضور در كارگاه نخواهند سيدي آقايان كه آنجا از
بود، اعضاي حاضر در مجمع تصميم گرفتند، در صورتي كه مجمع آتي موافقت كند، نشست ها از عصر روز
و در صورتي كه ديگران در اين مجمع شركت نكنند، اين كارگاه با  شود، منتقل شنبه روز عصر به چهارشنبه

حضور همين سه نفر به شيوه هاي جديد (از جمله روخواني متن)  به فعاليت هاي خود ادامه دهد.

با توجه به اينكه مجمع به نصاب نرسيده بود، تصيم فوق، براي آنكه تصميم گروه تلقي شود، مستلزم آن است 
مي رود، در صورتي كه نسبت به  انتظار كارگاه اعضاي از رو همين از برسد. تصويب به آتي مجمع در كه
و ششم كه چهارشنبه ۹ مهر برگزار خواهد بيست مجمع در ميكنند مسؤليت احساس كارگاه اين سرنوست

شد شركت كنند. در غير اين صورت نشست هاي آتي كارگاه روز هاي شنبه برگزار مي شود.

۳۰ دقيقه خاتمه يافت.  و ۲۰ جلسه ساعت

دبيرموقت. داود حسيني

تحليل ريشه اي استالينيسم
و  من شبكه برنامههاي حالج آقاي جمله از شد. مطرح نيز زيادي حاشيهاي نكات چهارشنبه روز جلسه در
تو را نگاه كرده بود كه از مدت ها پيش گزارش هاي مربوط به دوران قبل از انقالب را پخش كرده است. من

هم به چند نكته اشاره كردم. از جمله در مورد تحليل هايي كه از شوروي سابق خوانده بودم اما هيچ كدام از 
و شوراهاي كارگري با  كارخانهها در فعال كارگران از هيچكدام كه نكردهاند اشارهاي هيچ نكته اين به آنها
قانون پارلمان آشنا نبودند. حتي حزب كمونيست شوروي نيز به دليل عدم آشنايي با همين قواعد بود كه به

باند قدرت تبديل شد و بعد از داخل آن استالينيسم بيرون زد. 

مي كنم همين نكته كه حاال  فكر و رسيد ذهنم به نكته اين كه بود شرفي خانم با گفتگو جريان در ميكنم فكر
واقعًا خليلي عجيب است كه اين همه كتاب در مورد تحليل برايم است. مهم چقدر ميرسد، ساده نظر به
يك عنوان به پارلمان قانون فقدان اين به آنها از هيچكدام اما است شده نوشته شوروي اكتبر انقالب انحراف
مي كنم كه اگر حاال قرار باشد در اين مورد مطلبي فكر حاليكه در نكردهاند. هم اشارهاي هيچ كليدي علت

بنويسم بحث را از همين جا شروع مي كردم.

مي كردم فيلم «قطار لينين» را ديدم. اين فيلم داستان  كار رابرت دستورنامه روي داشتم تازه وقتي ميآيد يادم
مي گذرد. در همين قطار است قطار داخل در ماجرا بيشتر و ميدهد نشان را مسكو به آلمان از لنين بازگشت
و توده حزب در بعدها كه است همان روش اين ميشود. آشنا كمونيست حزب اداره روش با تماشاچي كه
ساير سازمان هاي سياسي ايران هم رواج يافت. خوب به خاطر دارم كه براي معرفي دستورنامه رابرت در دفتر
و اتفاقًا به داستان همين قطار هم اشاره كردم. اما در اين مدت به اين  بودم بهشتي محمد سيد مهندس آقاي
نكته توجه نكرده بودم كه اگر انقالب بلشويكي به استالينيسم منجر شد، يكي از عمده ترين عواملش فقدان

دموكراسي در روسيه و به طور مشخص عدم آشنايي روس ها با قانون پارلمان بوده است. 

در همين نشست بود كه به طور مرتب از رفتار عجيب آقاي خندان ابراز حيرت كردم تا اينكه آقاي حالج 
و ديگر كافي است! اما من توضيح دادم كه از فرط تعجب  شده داده او پاسخ يكبار گفت: و داد دلداري را من

هنگ كرده ام.

مي توانستند به رغم  بودند كارگاه اين عضو كه افراد از گروه اين داشتم انتظار كه هست و بود اين حرفم تمام
ده ها اختالف ديگر با هم به توافق برسند كه براي يك هدف مشترك و رويكرد و ديد اختالف سليقه، اختالف
و يك مشكل را حل كنند. وقتي اين طور اين افراد بدون احساس هيچ تعهدي بزنند مشتركي كار به دست
مي شوم كه در تمام اين مدت ناراحت جهت اين از انصافًا ميكنند رها راه نيمه در را كار يكديگر به نسبت
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و آقاي نصيري هم تأييد كردند. واقعًا خانم اعاليي يا آقاي حالج آقاي را نكته اين نداشتهام. توفيقي هيچ
و يك انجمن كنند همكاي هم با پارلمان قانون قواعد ترويج براي نميتوانستند و نميتوانند بقيه و سيدي

بسازند؟ بس است. هنوز از اين روش برخورد اين دوستان دلم پر است.

تماس از اتاق بازرگاني
مي كرد سراغ  تلفظ سختي به را كتاب عنوان كه جواني مرد زد. زنگ تلفن كه بود ظهر حوالي چهارشنبه ديروز
ميگرفت. معلوم شد به دنبال اين كتاب، نشاني وب سايت پيام كارفرمايان را اودر» آو روولز «رابرتز كتاب
و او را راهنمايي كردم دادم توضيح را كتاب نشر و ترجمه وضعيت آخرين برايش هم من بودند. داده او به را
مي زند؟ گفت: از معاونت اقتصادي اتاق زنگ كجا از پرسيدم بعد كند. مراجعه كجا به كتاب متن براي كه
و چه طور قرار بوده تا براي كردهام چه ايران در قانون اين ترويج براي كه دادم توضيح برايش بعد بازرگاني.
اشاره كردم كه قرار بوده اين هم نكته اين به دهم. انجام كاري ايران بازرگاني اتاقهاي به قواعد اين تدريس

قواعد را به اتاق هاي سراسر كشور آموزش بدهيم.

مي تواند تهيه  چطور را كتاب انگليسي متن كه بود اين دنبال زد. زنگ دوباره گفتگو قطع از بعد دقيقه چند
كنم؟ تعجب كردم. گفتم: كافي است در اينترنت جستجو كنيد. بعد، بيشتر دقت كردم كه اين اطالعات را براي

چه كسي مي خواهد. گفت براي معاون اقتصادي اتاق كه مردي است به نامه آقاي اهللا داد. 

همانطور كه توضيح دادم، مدتي قبل آقاي حداديان با من مذاكره كرد تا با نام دفتر يا مؤسسه آنان با اتاق ها 
و من اين قواعد را به اعضاي اتاق ها آموزش بدهم. صحبت گرفتن پول خوبي هم بود.  شود منعقد قراردادي
اما من در نهايت قبول نكردم. به آقاي حدادي پيشنهاد دادم خوب است يك يا دو نفر از اعضاي موسسه شما
و بعد خودشان نسبت به آموزش اين قواعد به اتاق ها اقدام كنند.  بيايند كارگاهها به قواعد اين يادگيري براي

اما آن ها اين كار را نكردند.

و دنبال كتاب رابرتز روولز آو اوردر بگردند، حاكي از اين است كه به  بگيرند تماس بازرگاني اتاق از اينكه
هر حال اين كتاب در آنجا نيز مورد بحث است.

و نصيري تعريف كردم توضيح دادم كه «شركت» در واقع يك انجمن  حالج آقايان براي را قصه اين وقتي
مي گويند كه در فارسي معادل را رسيده ثبت به انجمن يك واقع در كورپوريشن ميرسد. ثبت به كه است
مي توانند از اين كتاب استفاده كنند. بعد مثال نيز شركتها تمام نتيجه در كردهاند. انتخاب آن براي را شركت
و حالج آقاي ميكنم فكر باشد. بانك يك ايجاد هدفش كه داد تشكيل انجمن يك ميشود چطور كه زدم
و از من خواست كه اگر كرد تعجب حالج آقاي خاطر همين به بودند. كرده توجه كمتر نكته اين به نصيري
در اين زمينه سندي دارم به او نشان دهم. بالفاصه يك صفحه از وب سايت كانون آمريكايي پارلمانتارين ها
را به او نشان دادم كه در آن به انگليسي در توضيح اين سؤال كه «رويه پارلماني چيست؟»، گفته شده است 
از  و طيف گسترده اي  است پارلماني رويه مورد در متحده اياالت در كتاب مصرفترين پر كتاب اين كه
و بورد هيأت مديره ۵۰۰ شركت فورچون از ان استفاده دانشكده بوردهاي تا خانه مالكان كانون از سازمانها،

مي كنند.

وقتي آقاي حالج اين متن را خواند با تلفن همراه خود از آن عكس گرفت تا در كارگاه هاي خود آن را به
مخاطبانش نشان دهد. 

نكته بعدي اين بود كه از آقاي حالج هم خواسته اند تا براي كارگاه هايي كه در سراسر كشور در مورد مقررات 
مي فهمد كه كتاب قانون با كتاب درسي  خوب هم او كند. تهيه درسي كتاب يك ميكند برگزار دولتي معالت
كامًال موضوع با خودش كه كند تدوين را آموزشي برنامه يك و درسي كتاب يك ميتواند كسي و دارد فرق
مي كنم او به زودي فكر كنم. همدلي احساس حالج آقاي با كه ميشود سبب خصوصيات اين تمام باشد. آشنا

يك مربي پارلماني عالي خواهد شد كه مي تواند يك روز در هفته يك كارگاه را مديريت كند.
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مي شود روي آقاي نكند، كمك من به دليل هر به كادر دفتر به سازماندهي جريان در خندان آقاي اگر كل، در
حالج و نصيري اقدم حساب كرد.

ماجراهاي سه شنبه
و رفتن آنان از اينجا،  دفتر در معلمان كادر نشست آخرين برگزاري اول، داشتم: مهم بسيار ماجراي دو سهشنبه
دوم، برگزاري دوازدهمين اجالس كادر دانشجويان به خصوص با حضور نخستين بار مهندس صفائي پور
و سه را براي چند نفر از جمله براي  نود تابستان خاطرات كه بود روز همين در صنايع. وزارت كارشناس
مي كنم در حد خودش يك كشف جالب فكر خودم كه كردم اشاره نكاتي به آن ضمن و فرستادم خندان آقاي

بود. در ادامه به اين كات خواهم پرداخت.

داستان معلمان
و كل اين ماجرا  نوشت معلمان ماجراي از جذاب داستان يك راحتي به بشود خيالپروري كمي با ميكنم فكر
فعًال فرصت قصه پردازي را ندارم، داستان چون من كرد. روايت دراماتيك داستان يك در انتها تا اول از را

آخرين جلسه معلمان را كه در دفتر من برگزار شد روايت مي كنم.

و بعد خانم دشتي آمدند تا هم  رئيسي خانم ميرفتند بيرون دفتر از داشتند وقتي درست كه بگويم جا همين
و هم اگر تا كنون مزاحمتي براي من داشته اند عذر خواهي كنند. آنجا بود كه كنند تشكر من زحمات بابت
و جدي جواب داد: شما ما شوخي با هاشمي آقاي پرسيدم. نيايند. دفتر به ديگر هفته از دارند تصميم فهميدم
را بيرون كرديد! در اينجا بود كه به صورت رسمي به من گفتند كه ديگر سه شنبه هفته آينده به دفتر كار من
و هاشمي  مرد آقاي حاليكه در شد. بسته مرحله اين در معلمان سازمان پرونده ترتيب اين به آمد. نخواهند
همچنان اظهار عالقه كردند كه در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت شركت خواهند كرد. اين آخر قصه.

سه شنبه چطور شروع شد؟  اما

برگشت به اول
حدود ساعت يك ربع به چهار بعد از ظهر بود كه صداي زنگ بلند شد. انتظار داشتم ساعت سه معلمان 
و باز يادشان رفته به من خبر  يافتهاند ديگري جاي كردم فكر نيامد، كسي ساعت آن تا چون و شود. پيدايشان
بدهند كه نخواهند آمد. آقاي شهسواري بود كه به محض ورود روز اول مهر را به من تبريك گفت. در سالن
نكشيدهام؟ اينجا بود كه دريافتم از اول مهر ساعت  عقب به را ساعت هنوز كه پرسيد من از بعد و نشست
و بايد منتظر برگزاري كالس است بوده سه به ربع يك ساعت واقع در و كشيدهاند. عقب به ساعت يك را
و كالس دستورنامه آمدند هاشمي آقاي و رئيسي خانم اربابي، خانم بعد، باشم. معلمان رابرت دستورنامه
مي شنيدم كه در مورد پيشنهاد تعويق را هاشمي آقاي بلند صداي و كردند برگزار دو شماره سالن در را رابرت

مشخص و غيرمشخص را براي خانم اربابي و يكي دو نفر ديگر توضيح مي داد.

مدت هاست كه آقاي هاشمي قواعد دستورنامه رابرت را به بعضي از اعضاي عالقمند هيأت مديره سازمان 
كارگاه  آن بعد ميكردند. شركت معلمان كارگاه نام به كارگاه يك در ابتدا همه اينها ميكند. تدريس معلمان
و هاشمي آقاي با بودند معلمان سازمان عضو كه آنان از بعضي و شد. مبتال نامشخصي سرنوشت به هم
سه شنبه تا يعني - من كار دفتر در معلمان حضور روز آخرين تا كه دادند تشكيل جداگانه كالس يك مرد
ك نشست هاي هيأت مديره سازمان معلمان در سالن شماره بود كالس اين از بعد ميشد. برگذار - گذشته

دو تشكيل مي شد.

و به  بود شده آزاد زندان از قبل مدتي كه داوري محمد آقاي با همراه آزادگان آقاي چهار ساعت از قبل
شدند. از ديدن آقاي داوري واقعًا خوشحال وارد بود برگشته تهران به امروز و بود رفته بجنورد شهرستان
شدم. او را بغل كردم. جمله اي گفت كه حدس زدم كل ماجراي ما را آقاي آزادگان براي او تعريف كرده است.
و شرايط من براي ادامه همكاري است. به معلمان  كالس تشكيل با من مخالفت ماجراي ماجرا، از منظورم
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- يا در واقع از خدمات من به عنوان پارلمانتارين استفاده دفتر خدمات از باشند حاضر اگر دادم پيشنهاد
و اقالم آموزشي، اما اگر قرار بر اجاره باشد جا بابت نه و شهريه نه گرفت، نخواهم دستمزدي هيچ - كنند
و كنند استفاده من پارلماني خدمات از نشدند حاضر معلمان آما بدهند. را آن اجاره بايد مخالفم، ترجيحًا كه

مهم ترين سؤالي كه در هر روايتي از ماجراي معلمان بايد به آن پاسخ بدهم همين سوآل است.

حال، آقاي داوري چيزي شبيه به اين گفت كه: به خاطر ايفاي نقش شمع اين محفل براي جمع شدند  هر به
گفتم: نه شمع كه پروانه باشم انديشيده را آن واقعي جواب آنكه بدون و شوخي به من كه كرد تشكر معلمان
و بودم. بعد يك كيسه هديه به من داد كه معلوم شد مقداري شكرپنير است، مقداري تخمه هستم محفل اين
و جلوي معلمان در سالن شماره ريختم بلوري ظرف سه در را آنها بالفاصله كشمش. مقداري و آفتابگردان
دو گذاشتم. آقاي آزادگان با اين استدالل كه براي بقيه هم چنين هدايايي پيش بيني شده است مخالفت كرد.
ك دريافتم كتاب  بود آنجا در گذاشتم. سالن وسط ميز روي را ظرف سه و شدم سالن وارد اصرار با من اما
درسي كالس دستورنامه رابرت هنوز همان متن پاور پوينت هايي بود كه در نخستين جلسات آشنايي ما خانم
و گفتم  كردم تخريب را بانو اين برجك همانجا من و بود كرده تهيه دستورنامه كتاب خالصه روي از اربابي
كه مطالب اين كتاب حتي براي يك دانش آموز مدرسه هم كم است. اما حاال بعد از نزديك به يك سال همان
مطالب كتاب درسي كالس آقاي هاشمي بوده است. انگار حق با آقاي مرد بود كه اعتقاد داشت كه من خيلي 

تند مي روم و عجله دارم. 

در جريان تشكيل جلسه هيأت مديره سازمان معلمان بود كه به مرور برخي از چهره هاي شاخص هم مثل 
مي گرفت. در اينجا بود كه فكر كردم  اوج بحثها جريان در هم هاشمي آقاي صداي و آمدند قدرتمند بانوي
ديگران و پورسليمان مند، قدرت خانم كاكازاده، آزادگان، مرد، هاشمي، مثل گروه، اين كليدي چهرههاي اكثر
آن ها را اداره كرده من كه كارگاههايي در نزديك از بلكه هستند آشنا حدودي تا پارلمان قانون قواعد با فقط نه
انجمن در دست تأسيس دوست داران نشستهاي در آنان از برخي كه خصوص به بودند. شده آشنا نيز بودم
مي كردم. بنا بر اين، اين سوال جدي مطرح شد كه پس اداره را آن من كه داشتند حضور هم فرهنگي ميراث
و هم به ضرورت رعايت اين قواعد شدهاند آشنا رابرت دستورنامه قاعده با هم كه معلمان از گروه اين چرا
مي  رود هم با جلو كارشان سريعتر هم كنم، اداره من را آنان جلسه اگر كه كردهام شرط هم من و دارند اذان
و هم الزم نيست حتي بابت اجاره دفتر چيزي پرداخت كنند، چرا حاضر نيستند كه ميشوند آشنا قواعد اين
مي شود موضوع يك قصه بلند باشد كه است مهم آنقدر سؤال اين شود؟ مديريت جديد روش به جلساتشان
مي تواند دراماتيزه شود. به خصوص كه در آخر كارگاه يك جبعبه شكالت را روي تخيل كمي با اتفاقًا و
ميز گذاشته بودند كه هيچ كس نفهميد اين جعبه را چه كسي براي چه كسي روي ميز گذاشته است؟ من با
كمي تأمل حدس زدم شايد بشود با الهام از وجود اين جعبه شكالت سحرآميز خاطراتي را تخيل كرد كه 
مثًال اينكه كسي چيزي داخل اين جعبه شكالت گذاشته باشد كه به  بخشيد. خواهد دراماتيك نظم ماجرا به

دست كسي برسد و از اين قبيل.

داد و فرياد
مي شد.  بلند بود هاشمي آقاي ميزنم حدس كه فردي فرياد و داد صداي گاهي از هر كه است اين مهم نكته
و نه كنجكاوي داشتم كه سر در بياورم كه دعوا برسر بدهم گوش مشاجرات اين به بودم عالقمند نه من
مي شنديم. موضوع اصلي اين بود كه گويا در مورد روش اداره سايت را آنان صداي ناخواسته اما چيست.
سازمان معلمان اختالف داشتند. تازه متوجه شدم كه چرا آقاي پورسليمان نيامده است. چون مسؤل اداره وب
و سراغ آقاي پورسليمان را  زد زنگ خانمي به كه شنيدم را آزادگان آقاي صداي بعد، اوست. سازمان سايت
مي خواهند از متن نامه اي مطلع شوند اما آن نامه در دسترس آنان نيست كه داد توضيح خانم آن براي و گرفت
و من صداي آرام گذاشتند گو بلند روي را هرماه تلفن يا تلفن بالخره، نميكنند. پيدا هم را پورسليمان آقاي و
و در پايان آقاي آزادگان از خواند معلمان براي را متني سيم طرف آن از كه ميشنيدم را خانمي آهسته و نرم
مي شنيدم كه با را هاشمي آقاي صداي گاهي از هر بعد زدند. كف هم با معلمان تمام و كرد تشكر خانم ان
و به صحبت هاي ميشدند ساكت همه بعد، باشد. سازمان نظارت تحت بايد سايت اداره ميگفت: بلند صداي
مي داند كه من صدايش را نمي شنديدم اما معلوم بود كه با پيشنهاهاي آقاي هاشمي مخالفت گوش فردي
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مي خواست كه در مورد پيشنهاد رأي گيري شود. خالصه اينكه اين روش جمع از هم هاشمي آقاي و ميكرد
بي قاعده. در حاليكه اين و كترهاي كامًال است: امروز ايران در جلسات اداره روش از نمونهاي جلسه اداره
مي دانند كه اگر اداره جلساتشان هركس از بهتر و شدهاند آشنا بخوبي هم آن مربي با و پارلمان قانون با عده
مي شد. پس چرا موافقت نكردند؟ اداره بهتر و محترمانهتر آنان جلسات اندازه چه تا بسپارند من دست به را
مي توانم بزنم. حدسهايي خوب. دهند؟ ادامه خود انجمني زندگي به سنتي روش همان به دارند دوست چرا

اما در هر صورت اين تجربه مهمي است كه نبايد آن را دست كم گرفت.

وضعيت داوري 
مي دانم او همان كسي است كه  فقط ندادم. نشان كنجكاوي داوري محمد آقاي اتهام به نسبت هيچگاه من
و به خاطر همين هم به پنج سال زندان محكوم شد. خوب به خاطر كرد افشا را كهريزك در تجاوز موضوع
دارم كه وقتي نخستين گروه معلمان براي آشنايي با دستورنامه رابرت به دفتر من آمده بودند آقاي داوري هم
و پريروز سه  ميبرد. سر به زندان از بيرون در دندانپزشكي يا مرخصي براي گويا كه بود همانجا از و بود
و شمي احساس شهودي صورت به حاضر حال در اين، بر بنا آزاد. بار اين اما بود حاضر دفتر در او هم شنبه

مي كنم كه با توجه به زندگي و داستان آقاي داوري است كه مي شود كل ساختار ماجراي معلمان را بست.

نكته مهم اين كه در طول اين نشست معلمان، آقاي داوري نزد من آمد تا از براي دسترسي به متن نامه اي كه
چه بسا همان بود كه در وب سايت سازمان معلمان منتشر شده بود به صندوق پستي خود برود. اما سرعت 
و  كرد صرفنظر خود صندوق داخل به رفتن خير از انجام سر و نميشد موفق كه بود پائين آنقدر اينترنت

رفت.

غيبت خانم نقي ئي
هفته گذشته خانم نقي ئي اصرار داشت كه زودتر خواهد آمد تا سالن را براي پذيرايي با شكوه از آقاي داوري 
و من حدس نمي زنم مشكل سازماني اي رخ داده  بود نكرده شركت هم نشست در اصًال پريروز اما كند. آماده

باشد بلكه فقط كاري برايش پيش آمده بود.

نكته اصلي
سه شنبه هفته گذشته آخرين نشست هيأت مديره سازمان  داوري، محمد آقاي آزادي با همزمان حال، هر به
و با روش اداره رابرت دستورنامه با مدت اين طي افراد اين از برخي و بود من كار دفتر در ايران معالمان
جلسه آنان نشان داد كه به رغم اين آشنايي نسبي با آخرين همه، اين با شدند. آشنا قواعد اين طبق مجامع
اين قواعد همچنان عالقمند باقي ماندند كه به شيوه سنتي خودشان جلسات خود را اداره كنند. بعد از ختم
جلسه هم بعضي از آنان به خصوص خانم رئسي، خانم دشتي، خانم ميان دشتي، آقايان آزادگان، مرد، هاشمي 
و به خصوص آقايان  حتي كردند. خداحافظي و تشكر من از داور محمد و شهسواري و كاكازاده و خدايي و
و هاشمي تأكيد داشتند كه در عرصه آموزش دستورنامه رابرت باز هم به كارگاه ها خواهند آمد. به اين مرد
ترتيب، پرونده اين مرحله از همكاري من با اين سازمان در اينجا به صورت موقت بسته شد. در حاليكه
مي خواست بعد از آنكه اعضاي اين  دلم بود. من اولويتهاي از يكي سازمان اعضاي به قواعد اين آموزش
و به اهميت آن پي بردند براي آموزش اين قواعد به دانش آموزان كمك كنند. شدند آشنا قواعد اين با سازمان
و رئيسيان بابائي و نقيئي مثل خانمهايي و شهسواري مرد، هاشمي، مثل سازمان اين عضو افراد از برخي البته
و جوانمردي به ضرورت اين قواعد اذعان داشتند اما تا كنون كه موفق نشدند اين قواعد را گروه رعايت كنند.

به همين دليل سؤال مهم اين است كه چرا؟ و كجاي كار من اشكال داشت؟

و رفتن معلمان از دفتر، اين ايده را در ذهنم  زندان از او آزادي همزماني خصوص به و داوري محمد آزادي
و حتمًا اين كار را بسازم ماجرا اين از خوب و بلند داستان يك ميتوانم سادگي به كه است كرده تقويت
خواهم كرد. اين داستان بايد در مجموعه ي «مشت نمونه خروار» قرار بگيرد. منظورم از اين مشت تعدادي
و به عنوان يك ذائقه سنجي نسبت به انتشار آن اقدام  بنويسم كادرها جريان از دارم تصميم كه از مفرد داستان

كنم و بعد بقيه داستان ها را در شكل نهايي آن شروع كنم.
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نشست كادر دانشجويان
سيزدهمين نشست كادر دانشجويان از جهات گوناگون اهميت دارد. در اين جلسه آقاي عبداله صفائي پور 
همسايه ما كه كارشناس وزارت صنايع است براي نخستين بار شركت كرد. بعدًا براي من تعريف كرد كه از 
و بين همكاران  گرفته كپي نسخه ۱۶ جزوه ي هشست صفحه اي «معرفي دستگاه مفهومي» كه به او داده بودم
خود در وزارتخانه توزيع كرده است. يك نسخه از آن را هم به خواهر زنش داده كه پزشك است اما در يك 

شركت دارويي يا تجهيزات پزشكي كار مي كند. 

حضور يك كادر جديد
چندين سال است كه با آقاي عبداهللا صفايي پور آشنا هستم. او همسايه ديوار به ديوار محل كار من است. 
و اجتماعي  است شرافتند مردي نظرم به است. جدي منتقد يك حاضر حال در اما است. بوده جبهه در سالها
و با غيرت است. يعني تمام خصوصيات اخالقي مورد نياز براي جدي كارآفرين، مبتكر، فردي و ميكند فكر
و بسط گفتمان عقلي را دارد. به همين كشور در دموكراسي آموزش براي حرفهاي كادر يك به شدن بدل
و ترويج قواعد دستورنامه را براي ترويج آموزش ضرورت و اهميت تا كردهام استفاده فرصتي هر از خاطر

گفتمان عقلي در كشور و ايجاد تحوالت ساختاري برايش توضيح بدهم.

مدت ها قبل قول داده بود كه به زودي در كارگاه هاي چهارشنبه شركت خواهد كرد. اما شركت نكرد. ظاهرًا 
نمي  كرد كه در  فرصت بود گذاشته عهدهاش به خانه وزارت كه فوقالعادهاي كارهاي دليل به كه دليل اين به
و آنجا بود كه با اين قواعد كرد شركت ساختمان مالكان نشستهاي در پيش ماه چند كند. شركت كارگاهها
گفتگو ها بود كه به من خبر داد با مسؤالن ارشد خودش و خوشش آمد. در جريان همين شد آشنا عمل در
و در حقيقت به شكلي او نميكنند واگذار او به كاري ديگر حاال و است شده چالش دچار وزارتخانه در
را به كارگزيني واگذار كرده اند و به همين خاطر اين روزها فرصت بيشتري براي شركت در كارگاه ها دارد.

سه شنبه گذشته به دفتر كار آمد. قبل از او خانم قوشه آمده  هفت ساعت رأس كه بود صحبتها اين از بعد
بود تا با خانم طوسي در مورد برگزاري كارگاه هاي آموزشي در خصوص حقوق زنان در دانشگاه ها با هم
و دوستش آقاي محمد رضا امرالهي آمده بودند. چهارمين نفر هم آقاي صفائي  ريئسيان اقاي بعد كنند. صحبت
و فضاي دانشگاه هوا دانشكده از بود عصرپوران آقاي دانشجو اولين نشد. خبري دانشجويان از اما بود. پور
ريزش،  باز هم غيبت. آن هم در كادر دانشجويان. آن هم با اين سرعت. چرا؟ خواجه نصير. خوب. باز هم

و ريزش ها يكي از دغدغه هاي اين روز هاي من است. روند  غيبتها اين از كدام هر چراهاي پاسخ يافتن
و جدي بدل حيثيتي امري به برايم رفتارها اين بر ناظر قواعد مورد در پردازي نظريه و چراها اين پاسخ يافتن
شده است. آيا علت اين نيامدن ها ضعف من در امر آموزش اين قواعد است؟ آيا اين قواعد به درد مردم ايران
مي كنند؟ در آن صورت  استقبال قواعد اين آموزش از مردم از خاصي گروههاي گفت ميشود آيا نميخورد؟
خصوصيات مشترك اين گروه از مردم چيست؟ اگر ساير گروه ها اين قواعد را مناسب يا ضروري تشخيص

مي دهند، چرا؟ و چه چيزهايي بايد چگونه تغيير كند تا نسبت مردم با اين قواعد نيز تغيير كند؟ 

حضور دانشجويان
مي آيند يا نه. يك گروه از  ببيند و بگيرد تماس بچهها با كردم تقاضا رئيسيان آقاي از اوليه معرفي از بعد
- آقاي آنان از يكي از رسيدند. تا كرديم صبر نتيجه در هستند. راه در كه گفتند عالمه دانشكده بچههاي
و شده كشيده تنش به كه داشتهاند ديگري جلسه داد جواب است؟ بوده چه تأخير علت پرسدم رنجبر-
مجبورشان كرده اند ديرتر جلسه را ترك كنند. او با بيان اين جواب به اين موضوع هم نظر داشت كه مشكالت
و  كارگاه اين كه باشم داشته توجه من تا كند منتقل من به را خودشان مجامع اداره در اسالمي انجمنهاي
مي خورد در نتيجه آنان از مشتري هاي هستند اجتماعي فعاليتهاي گير در كه دانشجوياني درد به قواعد اين
و چه ميكند شركت كارگاه در كسي چه كه باشم نگران من نيست الزم پس بود. خواهند قواعد اين جدي

كسي نمي كند.
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به هر حال، بعد از آمدن اين گروه از بچه ها با دعوت از رئيسيان براي ايفاي نقش رئيس، جلسه دعوت به
دستور شد و بحث در مورد اصالح پيش نويس دستور شرف را شروع كرديم. 

كارگاه  دستاوردهاي
و شرف مورد در بحث خودم، تصور خالف بر حتي داشت. جالبي دستاوردهاي كارگاه آموزشي، نظر از
نتايج فوق العاده جالبي رسيد. به عنوان نمونه، بند اول استدالل هايي كه از سوي دانشجويان مطرح شد به 
و حقوق افراد احترام بگذارد». اول پيشنهاد آمد كه حقوق افراد  قانون «به بود: اين شرف دستور پيشنويس
و جمله تبديل شود به «به قانون التزام داشته باشد». اما خانم طوسي اين مسأله را مطرح كرد كه شود حذف
منظور كدام قانون است؟ قانون اساسي جمهوري اسالمي؟ بعد پرسيد: آيا التزام به اين قانون اساسي شرف
و ما بايد به قوانين التزام عملي  است آن عرفي معناي قانون از منظور ميكرد استدالل رنجبر آقاي بعد است؟
و در نتيجه اين ماده بايد به همين صورت باشد. در پايان اين بحث ها پيشنهاد حذف اين ماده باشيم داشته

رأي آورد و اين ماده از دستور شرف حذف شد.

يك سؤال جالب
اينكه در چند  با اشاره به  بعد از حذف بند اول بود كه آقاي مهرداد محمدي كه جوان شوخ طبعي است 
و تصويب «دستور شرف» چه  تعيين گرفتن قرار دستور در نزول شأن كه پرسيد نكرده شركت كارگاه جلسه
بوده است؟ اين سؤال فرصت مناسبي به من داد كه به خصوص با توجه به جديد بودن آقاي صفائي پور از
ضرورت هاي شرافتمندي در انجمن ها صحبت كنم. محور صحبت من تأكيد بر «انجمن» به مثابه يك سازمان 
مي گيرد  شكل افراد قدرت اساس بر مناسبت آن درون در كه بود قدرت» «باند يك با آن تفاوتهاي و انساني
و غيرمتمدنانه است. در حاليكه سازمان يا انجمن نه بر اساس قدرت وحشي و جنگلي سازمان يك نتيجه در
مي گيرد. اين سازمان بايد بر اساس «قانون» شكل سازمان يك داخل افراد برابر «حقوق» و «حق» اساس بر كه
و به اين نتيجه رسيدم كه به شدم قانون از جديدي تعريف ارايه وارد كه بود اينجا از قانون؟ كدام اما باشد.

نظرم، شرف يعني پايبندي به قانون، اما قانوني كه در اساس مبتني بر حقوق برابر است و نه قدرت.

- آنطور كه در جامعه ما رايج است، با همين مفهوم،  قانون مفهوم بين تفاوت و گفتمان تفاوت اين خودم براي
و بهشت جهنم مثل دنيا دو اين كالمي، تشابه رغم به كه است عظيم آنقدر - پارلمان قانون با آشنايي از بعد

از يكديگر متمايز هستند.

مي شوند بهتر درمي يابند كه در قلمرو فعاليت هاي انجمني،  آشنا پارلمان قانون با بچهها كه مرور به نظرم به
در كه  است  كسي  شرافتمند  و  است پارلمان قانون همانا كه عادالنه و درست قانون داشتن يعني شرف
آن ها پايبند باشد. اميدوارم بتوانيم به مرور اين مفهوم بسيار جديد از شرف به و كند بازي قواعد اين چارچوب

را در بين كارورزان ترويح كنيم و آنان نيز با درايت و تفكر انتقادي آن را بپذيرند.

و قواعد شكلي رويه هاي پارلماني كار كردم. تمركز اصلي روي پيشنهاد  شكل روي بيشتر من اخير، جلسه در
و بررسي اصالح به مربوط فصل از بخشهايي قبل جلسه از قبل دارد جا نظرم به بود. بندبند بررسي و اصالح
و در ميان بچه ها توزيع كنم تا كمي هم كار تئوريك كرده باشيم. بگيرم پرينت آنها از و كنم انتخاب را بندبند

در جريان همين اجالس بود كه در پاسخ به سوآل يكي از بچه برايش توضيح دادم كه من مثل يك مربي شنا
مي كنم. درست مثل آموزش شنا، من هم فرايند شنا را به حركت هاي  تمرين را دموكراسي بازي شما با دارم
مي دهم. وقتي در اين تمرين جدا جدا را پاها حركت و كردن آب سرزير و نفسگيري مثل بسيط و ساده
حركت هاي بسيط رشد كرديد، اين فعاليت هاي جداگانه را تركيب خواهيم كرد. با اين توضيح، حاال تمركز

ما روي پيشنهاد اصالح و بررسي بند بند است. 

حضور پسر آقاي گرانپايه
در  وي  پدر  گرانپايه.  ابراهيم  نام  به  است  جواني  دانشجويان  كادر  و خوشفكر  هوش با بچههاي از يكي
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و مطبوعاتي شناخته شده است. اين جوان دانشجوي دانشگاه زنجان است. به همين خاطر سياسي فعاليتهاي
مي شود. گرانپايه در فعاليت هاي دانشجويي نيز بسيار جدي مواجه زيادي مشكالت با كارگاهها در او حضور
كامًال پيداست ميدهد، نظري يا و ميگويد جملهاي كه گاهي ذاتي، صحبتي كم رغم به اينكه جالب و است.
مي توانم اطمينان داشته باشم در مورد اين قواعد نه فقط به ساير ميكند. كار كارآمدي مغز كلهاش در كه
و مطبوعاتي جامعه در قواعد اين آوازه پدرش طريق از و ميكند. صحبت هم پدرش با حتمًا كه دانشجويان

سياسي طنين انداز خواهد شد.

جمعبندي
البته نه در ميان تمام دانشجويان  پارلماني در ميان دانشجويان خوشبين هستم.  من نسبت به ترويج قواعد 
و  هستند جمعي فعاليتهاي درگير كه كساني نيز و وباهوش نخبه دانشجويان ميان در بلكه كلي، طور به

خرتوخري و بي نظمي حاكم بر اداره جلسات را با گوشت و پوست خود لمس مي كنند.

ارسال خاطرات
و پوشه جديدي براي  يافت پايان سه و نود تابستان خاطرات دوشنبه روز روزنوشت با و بود مهر اول سهشنبه
سه شنبه صرف گرفتن كپي روز در من فعاليتهاي از بخشي خاطر همين به كردم. باز سه و نود پائيز خاطرات
آن ها براي ارسال به برخي از دوستان بود. فايل پي.دي.افي اين خاطرات را در ۳۴۶ آمادهسازي خاطرات، از

صفحه براي آقايان اردهالي، خندان و رئيسيان فرستادم.

براي ارسال خاطرات به آقاي سعيد اردهالي اول از او پرسيدم كه آيا مايل هست اين خاطرات را دريافت 
مي توانست باشد. به خصوص كه بعد از ارسال خاطرات  چيزها خيلي روشنگر ميداد من به كه پاسخي كند؟
و اعالم اينكه اين نوشته ها كمي به داستان نزديك شده اند، از او خواستم تا نظرش كاتوزيان مراسم به مربوط
را برايم تشريح كند اما تا پريروز به من جواب نداده بود. اما پاسخ كه به درخواست جديدم داد دلگرم كننده

بود. متن مكاتبه: 

جناب آقاي اردهالي
سالم

و من پوشه جديدي براي خاطرات پائيز باز خواهم  ميشود تمام ۹۳ ۳۱ شهريور روزنوشت هاي تابستان امروز
و فكر  است شده روشن زيادي حدود تا كادرها «داستان» و «تاريخ» تكليف اخير هفتههاي در البته، كرد.

مي كنم طي چند ماه آتي تصميم در اين مورد قطعي خواهد شد.

فايل مي دهيد  اجازه آيا بپرسم خواست گذاشتم شما نزد امانت به را خاطرات اين فايلهاي كه آنجا از
۹۳ را نيز كه بيش از ۳۰۰ صفحه شده است تقديم كنم يا خير؟ خاطرات تابستان

قربانت. داود

سالم
داود جان. لطف می کنی. با کمال ميل. همين روزها با اطالع قبلی خدمت می رسم. قربانت.

مي تواند به اين معنا باشد كه چه بسا آقاي اردهالي در  احتماًال ميرسم» خدمت قبلي اطالع با روزها «همين
مي توانم در خوردن آب سادگي به كه ندارم ترديد حال، هر به دارد. مثبتي پيشنهاد يا نظر نوشتهها اين مورد
مورد هر موضوعي يك قصه ي به درد بخور بنويسم. مثل آن مرد اسطوره اي يونان باستان كه دست به هر فلزي
و يا بتهون كه البد عطسه اش هم آهنگين.  بود شعر ميگفت چه هر كه نرودا پابلو مثل يا ميشد، طال ميزد
مي كنم آقاي اردهالي نيز به اين موضوع پي برده است. در نتيجه كافي است تا چارچوب همكاري ما فكر
و قصه برايش تهيه كنم. به عالوه، نوع نگاه من، رمان و نمايشنامه و بلند داستان چند ماه هر من و شود روشن
معموًال موضوع الهام هاي داستان هاي كه ميدهم، انجام دارم امروز كه كاري و كردهام مدت اين در كه كارهايي
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و مثبت است. با اين همه به نظرم رسيد نكته مفيد جامعه براي و مدرن نو، جهت همه از ميگيرند قرار من
نامه اي به ايشان مورد تأكيد قرار بدهم: طي را زير

جناب آقاي اردهالي
با سالم

۹۳ در ۳۴۶ صفحه تقديم مي شود.  فايل پي.دي.افي و اين ديزايني خاطرات تابستان
و فقط در صورتي كه به هر دليل از دسترس  نميگذارد شما عهده بر مسؤلتي هيچ امانت اين است بديهي
آن ها بهره ببرديد. البته اگر ارزشي داشته از ميدانيد مناسب كه نحوي به ميتوانيد ناشر عنوان به شدم، خارج

باشند
قربانت. داود

نقد راديكال يك رويكرد ادبي
و سه از آقاي خندان هم پرسيدم كه آيا فايل را برايش بفرستم يا نه؟ متني  نود تابستان خاطرات ارسال از قبل

كه براي او تهيه كردم ظرافت هايي داشت:

جناب آقاي خندان
سالم

۹۳ را خدمت شما هم ارسال كنم. اما راستش با توجه به بحث هاي  قصد داشتم خاطرات مربوط به تابستان
مي شوم در محذورات جواب مثبت  خوشحال كنم؟ ارسال باشيد داشته تمايل اگر شدم. ترديد دچار ديروز

ندهيد.
قربانت. داود

آقاي خندان در جواب خود استقبال كرده بود. من هم خاطرات را همراه با اين نامه برايش فرستادم. در جريان 
مي شوم كه به نظرم نطفه يك نقد راديكال از رويكرد ادبي جاري در  مطرح نقطهنظري كه است نامه همين

ميشود: ديده آن

سالم
همين امروز خواهم فرستاد. 

مي شود در واقع يك  شروع ۲۵۸ صفحه از كه ۱۷ شهريور ۱۳۹۳ توجه داشته باشيد كه خاطره روز دوشنبه
داستان بلند است با الهام از دوستي با شما. به نظرم ساختار داستان در حدي هست كه بعد از كار بيشتر روي 
و دستكاري در شخصيت ها  اسامي تغيير مورد در هنوز البته كنم. امضا نشر براي داستان يك عنوان به بتوانم آن

تصميمي نگرفتم اما تا اينجا بنا داشتم با حفظ نام ها نوشتن اين قصه را تمرين كنم.

چون به نظرم اين ساده آمد كه نويسنده اي با بدنام كردن شخصيت هايش قهرمان بسازد. دشواري واقعي آنجا 
ست كه به شخصيت هايت امكان بدهي در برابر وجدانت از خودشان دفاع كنند. به عنوان مثال، در كتاب 
- غير از يك نفر  ميشوند توصيف كه مردمي كل است من محبوب رمانهاي از يكي كه دلقك يك عقايد
و از جمله در بوف كور وي نيز هدايت صادق كتابهاي در ديگر، مثالي عنوان به هستند. منفي چهرههاي -
مي آيد تمام خاطرم به كه آنجا تا مينامد. رجاله را آنان هدايت هستندكه اوباش و ارزذل مشت يك مردم تمام
داستان ها همين خصوصيات را دارند. در رمان هاي ژانل پل سارتر، حتي در رمان راه هاي آزادي او كه تمام
مي كنند جنبه هاي منفي هم دارند. به نظرم خيال پردازي به نويسنده اين  مبارزه فرانسه آزادي براي قهرمانانش

امكان را مي دهد كه قهرمانان منفي بسازد تا قصه جذاب شود.

اما از وقتي من تصميم گرفته ام با الهام از تجربه هاي مربوط به كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت قصه 
و انقالبي مواجه  بديع حال عين در و دشوار بسيار وظيفهاي با ندهم، تغيير را افراد نام حال عين در و بنويسم
و به بيان ديگر نزنم انگ خواننده آمد خوش براي آنان به و نكنم متهم جانبه يك را قهرمانانم اينكه شدهام:
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به آنان امكان دفاع بدهم. تجربه نوشتن با الهام از خاطرات شما هم اينگونه بود.

و چه تعدا از خواننندگان او مردم  ميكند تزريق ما هموطنان بين نفرت چقدر هدايت رويكرد ميكنم فكر االن
مي كنند؟ اما اگر با رويكرد جديد در مورد آدم ها حرف بزنيم به خوانندگان خود ياد خطاب رجاله را ايران

خواهيم داد كه اينقدر بي مهابا ديگران را متهم نكنيم.

و تمرين قانون پارلمان بوده  آشنايي نتايج از يكي مطمئنًا كه است من رويكرد در انقالب يك اين من نطر به
و اميدوارم سبب رنجش شما است تخيل محصول سراسر نوشتم شما مورد در كه قصهاي همه، اين با است.
و من فرصت تمام كردن آن را نيافته ام. است نصفه هنوز كرد خواهيد مالحظه كه همانطور قصه اين نشود.

آن  ها مي گردم. نوشتن براي فرصت دنبال كه دارم طوري اين قصهي دهها شايده
قربانت. داود

مي كنم اگر بتوانم بر اساس رويكردي كه در نامه به آقاي خندان آمده است، داستان يا  فكر خودم راستش
رمان بنويسم، چه بسا يك رويكرد جديد را دارد ادبيات كرده باشم. در اين رويكرد جديد نويسنده موظف
و در نتيجه وقتي قصه در  هستند واقعي شخصيتهاي كه كند پردازي قصه كساني زندگي مورد در ميشود
و نويسنده را به خاطر افترا تحت پيگرد قرار كرده مراجعه دادگاه يك به دارند حق ميشود منتشر آنان مورد
دهند. خوب. انتخابي كه به عنوان نويسنده داستان كادرها در برابرم قرار دارد اين است كه چطور اين ماجرا
و در عين حال چنان بنويسم كه  كنم ذكر دقت با را افراد تك تك نام هم و باشد ادبيات هم كه كنم روايت را

هيچ كس نتواند ادعا كند از دايره انصاف خارج شده ام يا به او افترا زده ام.

مي كنم جواب به اين سؤال كه چنين روشي جواب خواهد داد يا نه، مستلزم آزمون است  فكر حاضر حال در
و ناشي از وضعيتي است كه من انحصارًا آن را است بديع و نو قطعًا كه را نوشتن روش اين مرور به بايد و

در قالب جنبش كادرها تجربه كردم، تمرين كنم و سبك را به نهايت تكامل آن برسانم.

مجمع تك نفره كادر كارشناسان
مي رسم. در اين روز دو رخداد مهم  گذشته دوشنبه روز ماجراهاي به عقب به بازگشت در كه اينجاست
و راه حل هاي ايدهها بعد و شدند آفريده شرفي خانم با گفتگو جريان در كه جديدي ايدههاي شد: ساخته
با آقاي عبداهللا صفائي پور به ذهن رسيدند. در اول روزنوشت روز جديد ديگري كه در گفتگوي طوالني 
و به من خبر داد  زد زندگ من به شرفي خانم دوشنبه روز نيم و چهار ساعت كه كردم نشان خاطر سهشنبه
كه هيچ كدام از اعضاي كارگاه قادر نيستند در كارگاه شركت كنند: آقاي عبدالحسيني كه به خاطر درد كمر
درازكش شده است، آقاي الهيان كه بايد در همين ساعت به ختم برود، آقاي عليپور دوم كه در منطقه است، 
دكتر اعرابي كه در اين ساعت با شهردار منطقه يك جلسه دارد، خانم ميالني كه از قبل گفته بود كه به سفر 
و همسرش چه؟ با نوعي خجالت توضيح داد كه ما هم به خاطر انتخاب  شرفي خانم خوب. رفت. خواهد
و كتار رفتن آقاي مسجدجامعي از رياست شورا درگير جا به شهر شوراي رئيس عنوان به دوم چمران دكتر
و حتي ساعت رأس مجمع اما خوب، بسيار گفتم: من خوب. داريم. مانده زمين روي كار كلي و هستيم جايي
و من اين است قواعد جزو اين كه ميدانست شرفي خانم شد. خواهد دستور به دعوت هم نفر يك حضور با
نا اميدي من كم كند شروع كرد فشار از آنكه براي شايد و خاطر همين به داد. خواهم انجام قانون طبق را كار
- من ما بود: روشن من پاسخ باشيم. داشته مجمع آينده هفته بشود اگر اينكه مثل پيشنهادهايي ارايه و يافتن به
قبًال رويه اين آنكه مگر ندارند، تصميمي چنين اتخاذ حق اعضا از گروهي يا عضو هيچ و - شرفي خانم و
در آئين نامه پيش بيني شده باشد. خانم شرفي وقتي راه حل اين مسأله را از اين طريق بسته ديد توضيح داد كه
مي  كند كه شاگردان دكتر سالم زاده را در داخل يك حلقه دعوت كند اما نگران است كه آنان  فكر اين به دارد

نيز رفيق نيمه راه شوند و كار را وسط كار رها كنند.

پديرش تنوع
و در كارگاه هاي تحت نظر من شركت كرده اند  رابرت دستورنامه ترويج روند در كه كساني تمام ميكنم فكر
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مي دانم بايد در كارگاه ها اجرا درست را آنچه اينكه به نسبت بودن جزمي رغم به كه داشت خواهند اذعان
و به قول معروف نيابند كاهش حاضر اعضاي فقط نه كه ميبنديم كار به را خود خالقيت و تالش تمام شود،
و تمرين كند تا تعدادي عضو جديد را نيز به اين جريان بياموزد و بتواند عضوي هر بلكه نشوند، ريزش دچار
و خودش مسؤليت آموزش به اين فرد يا افراد جديد را بر عهده بگيرد. شايد بتوان گفت بخش كند جذب
و كاهش نرخ ريزش در رويش نرخ افزايش براي من مستمر تالشهاي همين ثبت روزنوشتها اين عمده
مي رسيد كه نه فقط نيازهاي افراد نسبت عقلم قدر اين روزها نخستين همان از همه، اين با است. فرايند اين
و قبول قواعد ترويج و آموزش براي نيز افراد توان و عالقه، هوش، بلكه نيست، دست يك قواعد اين به
مي شوند روند اين وارد كه افرادي از بسيار هرچند اين، بر بنا بود. نخواهد سان يك نيز روند اين در مسؤليت
و غيرمنطقي ناگهان ديگر در كارگاه حاضر نمي شوند. شايد با توجه به اين سوابق است ناموجه بعضًا داليل به
- همسر سالمزاده دكتر شاگردان ميان از را افرادي ميكند سعي دهد نشان تا داشت اصرار شرفي خانم كه
- دعوت به كارگاه كند كه داراي انگيز قوي براي تداوم دارد دكترا انساني منابع مديريت رشته در كه خودش

بخشيدن داشته باشند.

عادت كور كردن ذوق ديگران!
ديروز وقتي به تقاضاي آقاي سهيل فاضي مبني بر اينكه تقاضا داشت تا نظرش را در مورد كارگاه وكيالن 
- را سؤال كرده بودم؛ خانم ستوده  فاضلي آقاي دوست - خاني معروف آقاي نظر من چون نه، گفتم بگويد
كه كنار من ايستاده بود با لحن شوخ طبعانه اي خطاب به آقاي فاضلي گفت: شما از آقاي حسيني رنجيده خاطر
نشويد. عادت ايشان اين است كه ذوق ديگران را كور كند! از همان ساعت يكي از دغدغه هاي من اين است 

كه بكوشم اين رفتار عادت شده و سبكي را تغيير بدهم. 

مي شود گفت وقتي با نظر خانم شرفي مخالفت كردم، توي ذوق خانم هم زدم. اما فكر  روايت يك به بله،
مي كنم مخالفتم منطقي بوده است.

براي او توضيح دادم دليلي ندارد توقع داشته باشيم تمام افراد با قانون پارلمان برخورد يكساني داشته باشند،
و نبايد باشد. به همين دليل  نيست يكسان هم پارلمان قانون با آنان نسبت افراد وضعيت تنوع دليل به بلكه
شايد براي بعضي ها حتي آشنايي اوليه با قانون پارلمان كفايت كند، اما بعضي ها نيز احساس كنند كه الزم است
و ترويج اين قواعد كنند. بعد آقاي الهيان را به عنوان شاهد مثال ذكر  تمرين آموزش، صرف را وقتشان تمام
گفتم: فرض كنيم كه شخصيتي مثل آقاي دكتر الهيان حتي ديگر در كارگاه هاي ما نيز شركت نكند. و كردم
و محافل مجامع تمام در و است شده آشنا قانون اين با كم دست اليهان دكتر آقاي هم صورت آن در حتي

تصميم گيري كه شركت كند اين قواعد را معرفي خواهد كرد.

دستاوردهاي بعدي
و به كاربرد  شوند آشنا قواعد اين با بيشتر افراد هرچه اما دادم: توضيح پارلمان قانون اهميت در و ادامه در
پي ببرند، به اهميت اين قواعد بيشتر اذعان اجتماعي متنوعتر و گستردهتر و بيشتر مشكالت حل در ابزار اين
خواهند كرد. همين جا بود كه من به كشف جديد خودم در مورد غفلت مورخان تاريخ شوروي سوسياليستي
به جاي  استاليني  استبداد  در حاكم شدن  انقالب ۱۹۱۷  زمان  روسيه  در  قواعد  اين  فقدان  تأثير  در كشف 
و  كهنه ديگر موضوع البته كه بودم كرده كشف را مهمي بسيار نكته خودم نظر به گفتم. سخن سوساليسم،

سوخته  است.

اتحاديه هاي كاركنان سازمان هاي دولتي
و در اهميت قانون پارلمان به آن اشاره كردم، نقش آن در حل  شرفي خانم با گفتگو در كه ديگري نكته
و بدنه اجرايي شوراي ساختار وضعيت به زمينه اين در بود. ايران بوركراتيك سازمانهاي مديريتي مشكالت
مي كند. بعد از او پرسيدم: بيداد آن در خري تو خر و فساد بيقانوني، بينظمي، كه كردم اشاره تهران شهر
و تمام سازمان هاي دولتي به جاي آنكه عامل است ملي مشكل يك كه را مشكل اين ميشود چطور واقعًا
كرد؟ اينجا بود كه به شكل گيري هسته هايي از كارمندان با شرف در درمان شدهاند، آن مانع باشند توسعه
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مي توانند به عنوان اتحاديه كاركنان دولت كه هستهها اين ساخت گفتم و كردم اشاره مختلف سازمانهاي
ايجاد شوند نخستين شرط اصالح بنيادين سازمان هاي دولتي هستند. اين اتحاديه بايد با عضويت كاركنان
و يكي از اصول كد اتيكز هم اين خواهد بود كه «هر جا فسادي  باشد داشته اتيكز كد و بگيرد شكل شرافتمد

ببينيم افشا خواهيم كرد».

و توضيح دادم كه چطور جوامع  پرداختم هم ماركس كارل «سرمايه» نظريه به كه بود گفتگو همين ادامه در
سه جانبه مثل ساختارهايي ايجاد با و سرمايهداري جوامع از ماركس راديكال نقد به توجه با توانستند متمدن
و سازمان هاي بيمه اي روابط كار را كه به نظر انجمن آزادي اصل پذيرش و اجتماعي گفتگوهاي و گرايي
مي شد، غيركااليي كنند. به نظرم اين هم خريده قيمت زير سرمايهداري بازار در كه بود كاال نوعي ماركس
و به نظرم رسيد كه به اين ترتيب، نكات مهمي كه ممكن دادم. توضيح شرفي خانم براي كه بود جديدي نكته
بود در يك كارگاه مطرح شود در گفتگو تلفني با خانم شرفي مطرح شده بود. به همين خاطر تصميم گرفتم
و گزارش آن را براي تمام اعضاي كارگاه كارشناسان ايميل بزنم.  كنم آفريني باز ادبي روش به را گفتگو كل
و من در عوض بازآفريني ادبي آن گفتگو كه وقت نداد را كار آن اجازه فرصت نبود و گرفتاريها متأسفانه

بسيار زيادي از من طلب مي كرد به ذكر تاريخي آن در اينجا اكتفا كردم.

اتحاديه كاركنان وزارت صنايع
شايد تحت تأثير استقبال خانم شرفي از ايده ايجاد هسته اوليه اتحاديه كاركنان شوراي شهر تهران، شامگاه 
روز دوشنبه كه آقاي صفايي پور كارشناس وزارت صنايع به محل كارم آمد همين ايده را به عنوان راه حلي 
و از جمله وزارت صنايع با وي در ميان گذاشتم اما واكنش منفي او را  دولتي سازمانهاي ساير مشكالت براي
و شناختش از وزارت صنايع انجام چنيني كاري را در آن تجربهها به توجه با صفاييپور آقاي داشت. پي در
مي دانست. چرا؟ به اين دليل كه به نظر او حتي يك كارمند شريف هم در اين وزارتخانه غيرممكن وزارتخانه
بي اراده بدل شده اند. از اين جا بود كه بحث چالشي ما با آقاي و پست بردههايي به همه و نميشود يافت
صفايي پور بيش از يك ساعت به طول انجاميد. آقاي صفائي پور از هر نوع راه حلي براي مشكالت مزمن
مي ديد. من هم اعالم كردم در اين صورت هيچ اصراري براي  ناشدني و غيرعملي را آن و بود مأيوس ايران
اصًال وارد اين جرگه نشود. كه ميكنم توصيه اصًال و ندارم بيايد رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي به آنكه
سه شنبه در اجالس كادر دانشجويان شركت شامگاه يعني شب، آن فرداشب كه شد اين به قرار همه اين با
و جزوه «دستگاه مفهومي» را هم به او دادم تا قبل از شركت در كارگاه آن را بخواند. بعدًا به من گفت كند
كرده است. به نظرم اين ها دستاوردهاي توزيع وزارتخانه كاركنان از تعدادي بين و تكثير را جزوه همان كه

قابل قبولي هستند.

واكنشي از نوع ديگر
و مديريت را براي آقاي سهيل فاضلي هم ارسال كردم. از ايده  پارلمان قانون رابطه به مربوط روزنوشت
تك تك مطالب آن روزنوشت نظراتش را به صورت مكتوب به مورد در تا خواست فرصت و كرد استقبال
مي دهم خاتمه فاصلي سهيل نامه نقل با را امروز روزنوشت من رسيد. جوابش بعد روز دو يكي بدهد. من
و اين گذرانده جنگ جبهههاي در را جوانيهايش كه فردي رويكرد با وي رويكرد ميدهد نشان خوبي به كه

سال ها در دهه ي ميانسالي عمر خود است تا چه حد توفير دارد:

به نام خدا
 

و است برخوردار خوبی ی پشتوانه از منطقی و علمی نظر از نظرم به و کردم مطالعه را شده ارسال ی مقاله
اين رويه نيز عاقالنه که به مرور زمان افرادی که جذب سازمان ها می شوند با خود اين فرهنگ احترام وتوجه
و راهکار تدوين قانون مختص سازمان برای ثبات سازمان در عين انعطاف پذيری وحساسيت  پارلمان قانون به
ی سازمان های موفق را تشکيل می دهد. شاکله امروز موارد اين چون بياورند همراه به را محيطی تغييرات به
و حتی تجربه شده.تالش امثال من ميتواند در است ملموس همگی گفتيد افراد زندگی از که هايی حکايت
و با سازمانی هر در حضور با بعد و باشد خودم شخصيت در وتحول خودم های ويژگی تغيير اول ی وهله
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و پارلمانی قوانين اين ی درباره را خودم نظرات ادامه سازمان.در در تحول موضوع منطقی ی پشتوانه به اتکا
. وضعيت سازمان ها و مديريت بيان می کنم

ی صحبت ها وعبارات دکتر نوری شادمهانی(باستان شناس وتاريخدان) در ذهنم نقش  مقاله ابتدای ۱-در
ی زندگی اجتماعی گاه از اين شفاهی بودن ضربه ها خورده حوزه در و هستيم شفاهی مردمی ما که اين بست
و الزام به پارلمانی قانون به التزام و نيست پذير امکان ايرانی شخصيت دگرگشت با جز مسايل اين حل ايم

نوشتن صورت جلسه ودستور جلسه ميتواند گامی موثر در اين مسير باشد
 

و علوم اجتماعی مطالعاتی هر چند مختصر داشته بايد بگويم من فلسفه و تاريخ در که کسی عنوان ۲-به
طرفدار اين نظريه هستم که:

و دگرگشت  فرهنگ ی مساله اما دارد محوری نقش توسعه در آنها اصالح و فرهنگ و سياست اقتصاد
و چه بسا اصالح در حوزه های ديگر بدون کند می ايفا اساسی نقش حوزه سه اين بين در ايرانی شخصيت
و ضرورت تحول در شخصيت وارد بحث مساله اين بر تاکييد با من و نباشد ماندگار فرهنگ در اصالح
و اين مساله سبب می شود است شده عمل وارد اجرا ی حوزه از آن های نظريه و مديريت شوم می مديريت
برخی از نظريات مديريت در سازمان های ما مصداق نداشته باشد البته نظريه منقول از طرف شما به نظرم با

توجه به شرايط سازمان ها موارد کاربرد بسيار دارد

و نا گفته های مديريت در ايران به بحثی تحت عنوان  ها گفته نام به هايم کالس از يکی در من عزيز ۳-استاد
و سازمانی اشاره کردم. از جمله مسايل موجود در سازمان ها تفکرات قوم خويشی يا همان مديريتی امراض
و محصوالت و شود برقرار سازمان در ساالری شايسته دهد نمی اجازه اصال که است آشنايان و دوستان باند
و نقش آن در مديريت شک ندارم مديريت با پارلمانی قوانين ارتباط در شود. نمی ارايه تفکر اين با خدمات
و خود اشتباه پر فردی تصميمات از گذار برای راهی قواعد واين است گيری تصميم مدير کار اساسا چراکه
رای به تصميمات مبتنی بر خرد جمعی وبهره گيری از سينرژی حاصل از آن.اما مساله اين است که چگونه
و قواننين بکنيم که البته پاسخی برای آن نيز دارم اما  ها رويه اين از استفاده به تشويق را کارکنان و مديران

نياز به چکش کاری دارد تا ببينيم مثمر ثمر هست يا نه.

و نقش زيادی دارد اما کافی نيست  است موثر و مهم عوامل از کرديد اشاره مقاله در شما که پارلمان ۳-قانون
و کارامد تر شدن تصميم گيری است از عوامل مهم پيشرفت ايرانی شخصيت تحول در مهم خيلی گامی

: سازمان هاست اما همه ی موارد نيست به چند مورد به عنوان مثال اشاره می کنم

و  دارند تاکيد تجربه بر مواقع بيشتر ودر هستند توجه بی آن دستاوردهای و دانشگاه به ما های سازمان ۳-۱
همينطور دانشگاه های ما هم به سازمان ها بی توجه اند هرکدام به صورت جزيره ای عمل می کنند

می شود در صورتی که سازمان ها بسته به نوع  متبادر هرمی شکل به سازمانی ساختار ذهنها در معموال ۳-۲
فعاليت خود گاهی همسطح و متشکل ازتيم وگروه ها اداره می شوند.

و غوطه خوردن در سخنرانی وتک گويی وبدون نتيجه ماندن  حرافی مديريت ديگر های بيماری جمله از ۳-۳
نشست هاست که به نظرم قواعد ورويه های پارلمان برای اين موارد شفاست.به قول حسن قاضی مرادی در 
و  صدا وتک نيستيم وگو گفت دنبال به عمدتا ما ايرانيان ما ميان در گويی تک گسترش و گفتوگو شوق کتاب
و طرفدار مونولوگ هستيم جلسات ما در سازمان ها نيز همچنين رنگ وبويی دارد.زمانی که کنار هم گو تک
و روشنگری خوب همين رويه مفاهمه تا ميدهد سوق مشاجره سمت به را ما گويی تک اين شويم می جمع
و هر بار ده بار ۲ و هر يک از اعضا گيرد قرار بررسی مورد موضوع يک زمان هر در گويد می پارلمانی های
و جدل عده ای برای اقناع سفسطه مانند مديريتی ديگر امراض که شرايطی در حتی اين دارد نطق حق دقيقه
ی ديگر باشد کارآمد خواهد بود مشروط بر آن که اعضا بر حقوق خود واقف باشند ودر اين بزنگاه ها عده
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آن را مطالبه کنند.به قول آرتور شوپنهاور در کتاب هنر هميشه بر حق بودن در جدل، انسان ها به پستی نفس
خود اقرار دارند چرا که به جای پيگيری حقيقت تنها از غلبه هر چند موقت بر خصم خود لذت می برند.

و سايبرنتيک شدن آن ها به قانون پارلمان بستگی دارد  سازمانها در مفهومی دستگاه ايجاد عمدهی ۴-۳بخش
. نه همه ی آن

استاد عزيز در بخش دوم صحبتم از ايده ی خودم سخن می گويم تشکيل انجمنی مديريتی با اهدافی چون:

: اعضای اين انجمن طيف وسيعی از  ها سازمان در اجرايی مناصب وصاحبان علم صاحبان بين ۱-آشتی
مديران ودانشگاهيان و صاحبان علم و مهارت وتجربه در مديريت خواهد بود.

و ترويج آموخته های انجمن:در قالب چاپ کتاب ومجله وبرگزاری همايش ها وکنفرانس ها  علم توليد -۲
و حتی دادن خدمات مشاوره ای به سازمان ها.

۱-۲ ترويج از طريق گرفتن پروژه از سازمان ها 

۳-۱رعايت مقررات ورويه های پارلمانی در اداره ی انجمن وپيشنهاد به سازمان ها در قالب مشاوره 

و متناسب بومی های الگو ايجاد برای سازی زمينه و ها ومهارت تجربه و دانش از اطالعاتی بانک ايجاد ۴-۱

ی آن به سمت  اداره تا آورم بدست را آن شخصيتی فکری ملزومات تا دارم نياز انجمنی چنين ايجاد برای
و است موارد همين از يکی پارلمان قانون با آشنايی باشد ها وسازمان انجمن اعضای و خود وتعالی رشد
مهارت های کليدی ديگر که زمانی چند ساله می خواهد اما مسيريست برد-برد.اين انجمن اکنون در حد ايده

است اما تحول شخصيتم تصميمی جدی وآگاهانه.

با تشکر از همه ی نکات مفيدی  که از اين بحث يادگرفتم.
                                                                                سيد سهيل فاضلی

قانون پارلمان و مديريت
و نظريه هاي  مباحث تمام اينكه كرد: خواهم اشاره نكته يك به فقط فاضلي آقاي نامه به پاسخ در ميكنم فكر
و صنعتي پيشرفته است. به همين خاطر، حتي خود نظريه پردازان مديريتي نيز غربي جوامع به مربوط مديريتي
و غيرغربي غربي جوامع بين طبعًا نميدهند. جواب غربي غير جوامع مورد در تئوريها اين كه دارند اذعان
و بود در را خودش اجتماعي، مناسبت در تفاوتها اين تبلور نظرم به اما دارد. وجود فراواني تفاوتهاي
و گروهي مناسبت غربي جوامع در گفت: ميشود ترتيب اين به ميدهد. نشان پارلمان قانون قواعد نبود يا
قانوني شناخته شده مي شود در حاليكه در جوامع غيرغربي چنين  تنظيم پارلمان قانون اساس بر سازماني
و نيز مديريت رشتههاي دانشجويان و استادان كه است اين زمينه اين در من بحث تمام نتيجه، در نيست.
و جماعت هاي موجود در آن گروهها و سازمانها تمام و آنان جامعه كه كنند توجه بايد سازمانها تمام مديران
و در نتيجه است شده تنظيم متوازن» «مخالفت مفهوم براساس بلكه پارلمان، قانون عادالنه قواعد اساس بر نه

هيچ كدام از تئوري هاي مديريتي حاصل از تجارب كشورهاي غربي در اين جوامع كاربرد ندارد.
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شنبه ۵ شهريور ۱۳۹۳

يك كادر جديد؟
و طي مدتي كه  است شيمي رشته دانشجوي بود. مهمانم امروز و ديروز و آمد پيشم خواهرم دختر پريشب
از خانواده وارد دانشگاه شده آنقدر تغيير كرده كه تصورش هم برايم ممكن نبود. در حال حاضر با خانواده
و بردار دو قلو هستند، اما قل مذكر از همان  خواهر است. شده مشكل دچار پدرش و برادر با خصوص به و
و خواهر از ترس تسليم محض اين بردار ميكرد اعمال مؤنث قل بر كاملي سلطهي پدر، حمايت با و كودكي
مبارزه  ي تاريخي عليه تعبيض يك درگير وجود تمام با دختر اين كه دريافتم امروز تا پريشب از بود. بدجنس
و نكته بسيار مهم تر اينكه دارد از حقوق مادرش كه او هم قرباني تبعيض جنسيتي بوده است است. جنسيتي
گفتم: از اين خودم با صبح امروز كه است آمده خوشم خواهر دختر اين از آنقدر ميكند. دفاع وجود تمام با
مي كنم او يكي از كادرهاي جديد جنبش كادرها خواهد شد. به همين فكر فرناز. و غزل دارم: دختر دو پس
خاطر، خاطره او را وارد تاريخ جنبش كادرها خواهم كرد. ضمن اينكه ماجراي اين دختر در اين خانواده تمام
و مطمئن هستم كه با الهام از اين ماجرا يك  است گذاشته اختيارم در را عالي نمايشي اثر يك الزم عناصر
مي دهد كه نشان خوبي به خواهرم دختر زندگي تاريخي تحليل حال، عين در نوشت. خواهم جذاب رمان
مي كوشد تا وارد تاريخ توان تمام با و است شده خلق جديدي تاريخي نيروهاي معاصر دهههاي در چگونه
و محتواي زندگي اجتماعي شكل در دارد چگونه و ميدهد سازمان خودش به دارد چگونه نيرو اين و شود
مي گذارد. در نتيجه، اگر سرنوشت اين خانواده وارد تاريخ جنبش كادرها شود، موضوع از اين جهت نيز تأثير
و ساخت براي آنها تالش و جديد اجتماعي نيروهاي شكلگيري كالبدشناسي است: تحليل و بررسي قابل

اعمال قدرت جهت ايجاد فضاي اجتماعي مطلوب خود.

دستاوردهاي كارگاه وكيالن
مي داد كوشيدم خاطرات روزهاي قبل را بنويسم. با اين  اجازه جديد كادر و مهمان حضور كه آنجا تا ديروز

همه، دستاوردهاي بيست و ششمين اجالس كادر وكيالن نانوشته ماند.

فعًال در حال تدوين پيش نويس يك آئين نامه هستيم. در جريان تمرين براي تدوين يك  ما كارگاه اين در
و هم آن بخش از قواعد قانون پارلمان را كه ميكنيم تمرين را آئيننامه يك تدوين مهارت هم آئيننامه،
ناظر بر اداره مجامع است. با اين همه، هيچ يك از ما توجه نداشتيم كه اگر قرار باشد يك مجمعي فقط در
چارچوب قواعد دستورنامه رابرت عمل كند شكل كار به اين صورت نمي شد. اين نكته نياز به توضيح دارد. 

تفاوت اداره جلسه با تمرين اداره جلسه
تا وقتي كسي مثل من مجامع مختلفي را تحت قواعد دستورنامه رابرت اداره نكرده باشد شايد متوجه اين 
با اداره مجمع مديران ساختمان محل كارم مقايسه  تفاوت مهم نشود. وقتي من اداره جلسات كارگاه ها را 
به  و رسيدن  مجمع اداره دنبال فقط ساختمان مالكان مجمع در ميشوم. عظيم تفاوت اين متوجه ميكنم
و با اينكه حتي يك نفر از اعضاي مجمع خاطر، همين به هستم. زمان حداقل در جمع قبول مورد تصميمهاي
و با كيفيت سرعت با جلسه شوند، آشنا قواعد اين با كه نيست هم قرار و نيستند، آشنا پارلمان قانون قواعد با
مي بينم اين دو ميكنم مقايسه وكيالن كادر كارگاه جلسات با را جلسه آن وقتي اما ميرسد. نتيجه به عالي
و تمرين اداره جلسه. جلسه اداره است: مسأله همين از ناشي تفاوت اين و دارند. تفاوت چقدر هم با مجمع
ما در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت در واقع داريم روش اداره جلسه را بر اساس قواعد دستورنامه
مي كنيم تا بتوانيم يك گروه را طوري تربيت كنيم كه هر عضو آن بتواند به تنهايي  تمرين و ميگيريم ياد رابرت
و نه تمرين است مجع اداره فقط هدف ساختمان، مالكان مجمع در حاليكه در كند. اداره را ديگر مجمع يك
پي بردم كه در فاصله تنفس از دوست آقاي فاضلي ساده نكته اين به وقتي خودم من مجمع. اداره آموزش و
مي شوند برگزار ايران در كه ديگري جلسهاي با را ما جلسه پاسخ در او پرسيدم. جلسه مورد در را نظرش
مي رود. آنجا بود جلو راحتتر قضايا جلسات آن در كه گفت و كرد مقايسه است شده حاضر آنها در او و
تك تك آنان و شوند آشنا پارلمان قانون با كارگاه اين اعضاي تك تك كه نبود قرار اگر دادم: توضيح من كه
مي رفت. همين جلو و ميرسيد نتيجه به سرعت با نيز ما جلسه كنند، تمرين را پارلماني مجامع اداره مهارت
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نكته را براي كارورزان كارگاه هم توضيح دادم و به نظرم مهم آمد.

حضور دو مهمان
مي تواند  آيا كه بود پرسيده من از آن طي كه كردم دريافت فاضلي سهيل آقاي از ايميلي كه بود شب چهارشنبه
و چند دوازده ساعت و دادم مثبت جواب كند؟ شركت پنجشنبه روز كارگاه در دانشجويانش از يكي همراه
دقيقه بود كه همراه با جوان ديگري به نام معروف خاني وارد دفتر شدند. هدف آقاي فاضلي، به گفته خودش،
اين است كه همراه با گروهي از دوستانش يك انجمن مديريتي ايجاد كند. به همين خاطر دنبال اين است 
و بعد  كنم معرفي آنان به را پارلمان قانون من تا كند سازماندهي حلقهاي در را خود دوستان از گروهي كه

وارد كارگاه شوند.

وقتي كارگاه وكيالن خاتمه يافت آقاي فاضلي نظر داد كه اين كارگاه در مقايسه با كارگاه هاي چهارشنبه خيلي 
جوان تر بودن سن كارورزان اين كارگاه، تعداد آنان هم بيشتر  از گذشته گفتم: من است. پرشورتر و پرتحركتر

آن  بيشتر خواهد شد. است و تعداد اعضاي كارگاه ها هرچه بيشتر باشد تحركت

فعاليت  هاي ترويجي اعضا
فعاليت ترويجي اعضا ارايه شد. وقتي نوبت به من رسيد، ماجراي تلفن از معاونت گزاش معارفه، از بعد
و ضمن آن تاريخچه ي نفوذ قانون پارلمان در اتاق دادم شرح را تهران) (يا ايران بازرگاني اتاق اقتصادي

بازرگاني را تشريح كردم. شايد الزم باشد خالصه آن را در اينجا نقل كنم.

چند ماه قبل بود كه آقاي حدادي كه يكي از دانشجويان رشته مديريت سازمان هاي غيردولتي بود كه گويا 
و بعدها نيز بسته شد، به مالقات من آمد تا در مورد آموزش  افتاد راه به عالمه دانشگاه در خاتمي آقاي زمان
يك و چند نفر از دوستانش حدادي آقاي كنيم. مذاكره ايران بازرگاني اتاقها اعضاي به رابرت دستورنامه
مي دهد. تا آنجا آموزش اتاقها به را انجمني فعاليتهاي مهارتهاي از برخي كه كردهاند داير مؤسسهاي
مي كنند كه تا حدي بر اساس آموزه هاي برگزار منظور اين براي كارگاه نوع چهار كم دست ميدانم من كه
است. من بخش هايي كار طراحي شده  بين المللي  كارفرمايي سازمان  فعاليت هاي  دفتر  آموزشي  جزوه هاي 
وب سايت پيام كارفرمايان منتشر كرده ام. افزايش درآمد تشكل هاي  در و ترجمه فارسي به را جزوه اين از
مهارت ها هستند. اين  از جمله  كارفرمايي  تشكل هاي  در  مديريت  راهبردي،  برنامه هاي  تدوين  كارفرمايي، 
ظاهرًا اعضاي اتاق ها از اين كارگاه ها استقبال كرده اند. حاال آقاي حدادي دنبال اين بود كه كارگاه هايي نيز 
مي خواست تا در يك كنفرانسي كه به زودي  من از كند. داير ايران اتاقهاي به رابرت دستورنامه آموزش براي
و بعد براي انعقاد قراردادي براي آموزش بدهم توضيح حاضران براي را رابرت دستورنامه شد خواهد برگزار
و من مربي اين كارگاه ها باشم. تنها شرطش هم اين بود كه اين كار كند منعقد اتاق مسؤالن به قواعد اين
و با من به صورت بزند دور را آنان مؤسسه خواست اتاق اگر حتي و بگيرد صورت آنان مؤسسه طريق از
و در بگيرند اتاق از بايد خوبي مبلغ كار اين بابت كه بود اين حدادي آقاي نظر نپذيرم. ببندد قرارداد جداگانه

نتيجه براي من هم منبع درآمدي مناسبي خواهد بود.

و نيستم كه  نبودم مايل يك، دليل: چند به نپذيرفتم. را آن سرانجام اما كردم فكر زياد پيشنهادها اين به من
مي شدم، اولويت هايي را كه تعيين اتاق اعضاي به قواعد اين آموزش گرفتار اگر دو، كنم. كاسبي كار اين با
و است دانشجويان و دانشآموزان به قواعد اين آموزش امروز اولويت من نظر به نميشود. رعايت كردهام
و هستند، خواري رانت دنبال كه آنان درد به خيلي قواعد اين كه ميدهد نشان تجربه بازرگاني. اتاقهاي نه
شكسته است، نخواهد خورد. سوم اينكه به كمرشان اقتصادي فشارهاي بار زير حالت، خوشبينانهترين در يا
و اين قواعد را بياموزيد. براي من تربيت چند مربي كنيد شركت كارگاهها در خودتان شما گفتم: حدادي آقاي
پارلماني مهم تر است از آموزش اين قواعد به اتاق هاست. يكي ديگر از داليل من براي رد كردن اين پيشنهاد
و من هم  است سختي بسيار كار پارلمان قانون اساس بر مجمع يك اداره كه درمييابم مرور به كه است اين
به جاي ايجاد تعهد براي خودم به عنوان پارلمانتارين جهت اداره مجامع مختلف، بهتر است مربي پارلماني
و كارگاهي الزم  آموزشي فضاي دفتر همين در كه است آن محصول نيز پارلماني مربي تربيت و كنم. تربيت
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فراهم شود. اين امر مستلزم آن است كه عالقمندان به دستورنامه رابرت به اين دفتر بيايند تا نظام كارگاهي
و نه اينكه من در بيرون از اين كارگاه كالس راه بياندازم. شايد اگر موضوع طوري  يابد گسترش و بگيرد شكل
كارگاه در برگزراي روش صورت آن در داد، خاتمه را مسأله روزه چند يا يك كارگاه يك با ميشد كه بود
مي كنم دفتر من بايد چيزي شبيه به حوزه فكر حاضر حال در اما بود. مناسب دفتر از بيرون و مختلف جاهاي
و آموختن مشغول آنها در بايد عدهاي و بماند باقي روشن هميشه بايد شعلهاش كه شود ديني علوم علميه
مي كنم بهتر است آموزش اين قواعد به انجمن هاي فكر كه است اين هم من دليل آخرين باشند. دادن آموزش
(كعاصكا) انجام شود. چون من در جريان كار ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي كانون طريق از كارفرمايي
و تحقيق كنم. به خاطر اين مسائل به پيشنهاد آقاي مطالعه هم زمينه اين در توانستم كه بود كعاصكا براي
و قضيه ترويج اين قواعد در اتاق بازرگاني مختومه شد تا اينكه از دفتر معاونت ندادم. مثبت پاسخ حدادي
اقتصادي اتاق آقايي به نام مهرابيان تماس گرفت كه دنبال اطالعاتي در مورد كتاب «رابرتز روولز آو اوردر»
اهللا داد معاونت اقتصادي اتاق دنبال اين كتاب  آقاي رئيسش كه داد توضيح برايم بعدي تماس در ميگشت.

مي تواند متن انگليسي كتاب را بخرد كه من او را راهنمايي كردم. است و مي پرسد چگونه

مي دهد كه چطور دستورنامه  نشان كم دست ماجرا اين گفتم: وكيل دوستان به ماجرا اين گزارش ارايه از بعد
مي  كند. نشست جامعه در دارد رابرت

تكثير جزوه در وزارت صنايع
مورد دومي كه در گزارش خود به آن اشاره كردم فعاليت ترويجي آقاي مهندس صفايي پور بود. قضيه را براي 
مفهومي» كه به او داده بودم  دستگاه «معرفي جزوه از صفاييپور آقاي كه گفتم و كردم تشريح وكيل دوستان
و آن را در ميان كاركنان وزارت صنايع توزيع كرده است. اين هم يك نمونه ديگر كرده تكثير نسخه چهارده

از گسترش كمي قانون پارلمان در ايران امروز.

نقد تحليل هاي استالينيسم
بعد از ارايه گزارش اين دو مسأله ترويجي، تذكر دادم اين ها گسترش هاي كمي هستند. اما من مايلم در مورد 
دستاوردهاي كيفي توسعه دستورنامه رابرت نيز گزارشي بدهم. سپس، بعد از كسب اجازه از مجمع، به شرح 
مي شود آن را تحت عنوان نقد تحليل هاي استالينيسم نام گذاري كرد.  كه پرداختم خودم جديد فكري دستاورد

به خاطرم آمد كه به جز خانم نسرين ستوده تمام اين زمينه شروع كردم  اينكه توضيح ام را در  به محض 
و هيچ تصوري از وضعيت جنبش سوسياليستي  هستند انقالب از بعد بچههاي كارگاه، در حاضر كارورزان
مفهوم براي  گرفتم  تصميم  همين خاطر  به  ندارند.  ذهن  در  ايران  انقالب  پيروزي  آستانه  در  كمونيستي  و 
و كردم. خالصه صحبتم اين بود كه در يك مقطع تاريخ، كنم ايراد زمينه اين در كامل منبر يك بحثم، شدن
و پيامد آن كه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي بود، به يك مسأله مهم جنبش شوروي انقالب سال ۱۹۱۷
و سازمان در قبال شوروي سابق معيار  گروه هر موضع و شد بدل جهان سطح در كمونيستي و سوسياليستي
مي آمد. به همين خاطر كل جنبش چپ را از اين لحاظ به يك طيف حساب به سازمان آن مورد در داوري
مي گرفتند كه شوروي قرار سازمانهايي و احزاب آن سر يك در كه ميكردند بندي دسته متنوع و گسترده
را كه شوروي  بودند  سازمان هايي  نيز  ديگر طيف  و سر  ميدانستند موجود واقعًا سوسياليسم را زمان آن
و شايسته تر به نابودي بود. در ادامه بحثم بدتر خصوصي سرمايهداري از كه ميدانستند دولتي سرمايهداري
و بخشي از اين بود شده نوشته زيادي بسيار كتابهاي هم شوروي نظام ماهيت مورد در كه دادم توضيح
و من شدند منتشر هم اينجا در كتابها اين ايران در انقالب از بعد و بود شده ترجمه فارسي به نيز نوشتهها

هم تمام آن ها را با اشتها مي بلعيدم.

و در ادامه توضيح دادم  كنم جلب موضوع به كامًال را مخاطبانم توجه كردم سعي سخنانم از بخش اين در
سال هاست كه كل نظام شوروي سابق فروپاشيده و ميگذرد كتابها آن قرائت از سال سي از بيش كه األن
كم تر كسي به خاطر بياورد كه روزي اين مسأله چقدر اهميت داشت، من شايد و است پيوسته تاريخ به و
يك متوجه اين نكته شده ام كه در تحليل علت اينكه از درون انقالب سوسياليستي اكتبر ۱۹۱۷ در روسيه
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تحليل گران به صرافت اين موضوع نيافتادند كه مردم روسيه نظام استبدادي خشن سربرآورد، هيچ يك از
كوچكترين شناختي از قانون پارلمان نداشتند. حتي حزب كمونيست شوروي نيز كه بنيان گذار آن لنين بود 
و احزاب كمونيستي مثل حزب توده در ايران نيز بر اساس همان سنت ها شكل گرفت، هيچ شناختي از اين 

قواعد نداشتند.

مي دانم كسي كه با قانون پارلمان يا قواعد پيچيده ي بازي دموكراسي آشنا نباشد درك منظور من براي او بسيار 
و كامل دقيق طور اين رابرت دستورنامه صفحهاي هشتصد كتاب با هم من اگر ميكنم فكر بود. خواهد دشوار
مي توانم دريابم راحتي به حاال اما بنگرم. زوايه اين از را مسأله كه نميكرد خطور نيز ذهنم به بودم، نشده آشنا
كه حتي وقتي در كارخانه هاي روسيه بعد از انقالب، شوراهاي كارگري هم دائر شد، آن شوراها بدون آنكه
و پايبندي به قواعد آن قانون شرافتمند باشند ايجاد يك  اجرا در يا و باشند آشنا قواعد اين با آنها اعضاي

جامعه موكراتيك سوسياليستي مطلقًا غيرممكن مي بود.

به نظر خودم پي بردن به اين نكته آنقدر مهم بود كه آن را به عنوان يك دستاورد كيفي براي اعضاي كارگاه 
و فروپاشي آن هرگز دغدغه شما نبوده  شوروي مسأله كردم تأكيد حال عين در و دادم توضيح وكيالن كادر

است و چه بسا به اين دليل چنين دستاوردي براي شما بي اهميت به نظر برسد.

نفوذ قانون پارلمان در كانون وكالي مركز
مختلف، اين پروفشن وكالت در ايران بوده  پروفشنهاي و حرف و مشاغل ميان در گفت ميشود اطمينان با
و هست كه تا امروز بيشترين استقبال را از قانون پارلمان كرده است. دو گروه از معلمان هم با اين قانون
اصًال هيچ عملي نكرد. برخورد كه معلمان صنفي كانون و كرد عمل بد خيلي معلمان سازمان اما شدند آشنا
و پزشكان هم در مجموع تعريفي مهندسان استقبال است. بوده كننده مأيوس كامًال كارفرمايي تشكلهاي
نداشته است. در ميان وكال نيز آن گروه از وكال بيشترين استقبال را داشته اند كه در فعاليت هاي اجتماعي مثل
حمايت از حقوق بشر درگير هستند. به همين خاطر، وقتي نوبت به استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي وكال 

مي رسيم، بيشتر آنان حرفي براي گفتن دارند. 

چالش دو رهبر بالفوه
وقتي نوبت به آقاي كيخسروي رسيد كه كنار من نشسته بود توضيح داد كه با آقاي نجفي توانا صحبت كرده 
- روز شنبه ساعت دو بعد از ظهر به  باشم موافق كه صورتي در - من تا است گرفته وقت او از و است

دبيرخانه كانون وكالي مركز بروم و قانون پارلمان را به او معرفي كنم.

و پرسيد آيا اين روش عضو محترم  كرد توضيح تقاضاي رئيس به خطاب و شد بلند رئيسيان آقاي زمان اين در
قبًال هم به سفارش كه كرد اشاره اين به صحبتهايش در وي نه؟ يا است صحيح پارلمان قانون ترويج براي
آقاي كيخسروي مربي پارلماني براي معرفي قانون پارلمان به دبيرخانه كانون رفته اما ايشان را بيش از يكسال

معطل گذاشته اند. آيا اين روش صحيح است يا نه؟ 

مي شد. در آن زمان آقاي كيخسروي با برخي  مربوط ما پيش سال سه حدود تجربه به رئيسيان آقاي سؤال اين
مي خواست تا فرصتي به من بدهند تا آنان از و ميكرد صحبت مركز وكالي كانون مديره هيأت اعضاي از
قانون پارلمان را به آنان معرفي كنم. يك روز كه براي معرفي قانون پارلمان به هيأت مديره كانون وكال رفتم تا
اين قانون را به عيسي اميني معرفي كنم بيش از يك ساعت من را پشت در هيأت مديره به انتظار نشاند. حرف 
و ارزش  قدر هم و ميكند مخدوش را پارلماني مربي شأن هم معرفي روش اين كه بود اين رئيسيان آقاي
مي كند. بعد پيشنهاد خودش هم اين بود كه اگر اين آقايان به ارزش اين قانون پي بها كم را پارلمان قانون
برده اند وظيفه آنان است كه به دفتر كادرها بيايند، نه اينكه مربي پارلماني براي معرفي اين قانون نزد آنان برود.

انتظار  كرد  سعي  خود  توضيح  در  و  كرد صحن كسب كيخسروي آقاي رئيسيان، آقاي نطق ختم از بعد
و ترويج اين قواعد ما بايد صبور باشيم معرفي را در كه كرد تأكيد و دهد جلوه اهميت كم را من كشيدناي
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و از اين قضايا دلخور نشويم.

روش هاي جديد ترويج قانون پارلمان
و پيشنهاد آقاي رئيسيان، من هم به اين نتيجه رسيده ام به جاي آنكه من به معرفي اين قانون  انتقاد از نظر صرف
نپردازم، بهتر است ديگران اين مسؤليت را بر عهده بگيرند. البته، در اول كار كسي جز من نبود تا اين قانون
و من  بردهاند پي پارلمان قانون ضرورت و اهميت به كه هستند زيادي تعدا حاضر حال در اما كند. معرفي را
انتظار دارم كه آنان اين مسؤليت را بر عهده بگيرند. به عالوه، اينكه يك پارلمانتارين بتواند چند فرد جديد را
جذب اين حركت بكند خودش يك معيار براي داروي در مورد توانمندي رهبري كادرها خواهد بود. از اين ها 
و يكي از  يابد توسعه آنان مختلف مهارتهاي ميكنند، طي را كادرها دوره كه كساني دارم دوست من مهمتر
- بعد از جلسه براي آقاي را نكات همين است. پارلمان قانون فروش و بازرايابي مهارت نيز مهارتها اين
و كتاب اصلي بگيرد عهده بر را مسؤليت اين من جاي به خودش كه خواستم او از و دادم توضيح كيخسروي
و چند سند را كه برايش مفيد بود در اختيارش گذاشتم. به آقاي كيخسروي تأكيد كردم پاسخ من به ترجمه و
اين دعوت شما اين است كه خودتان بلد هستيد يا بايد بلد شده باشيد كه اين قانون را به افراد جديد معرفي
مي كني با توجه به روابطي كه با آقاي نجفي توانا داريد اين نوع واكنش من اثر منفي  فكر اگر همه، اين با كنيد.
بر توريج قانون پارلمان خواهد گذاشت بگوييد خودم عصر شنبه همراه شما خواهم آمد، اما ارگ مشكلي
ايجاد نمي كند خوب است خودتان كار معرفي را انجام دهيد. آقاي كيخسروي هم بعد از گرفتن كتاب اصلي 
و ساير اسناد قبول كرد كه خودش قانون پارلمان را به رئيس هيأت مديره كانون وكال معرفي كند. از او تشكر 
مي دهم خودتان اين مسؤليت را ترجيح هم حزبي دوستان به قواعد اين آموزش براي گفتم:حتي او به و كردم
به عهده بگيرد و تا اين قواعد را به ديگران ياد ندهيد ياد نخواهيد گرفت. آقاي كيخسروي البته قبول نكرد.

و دوست آقاي كيخسروي نيز در كارگاه پنجشنبه براي آشنايي شركت  دست به قلم وكالي از يكي بود قرار
كند. اما به توضيح آقاي كيخسوري اين حضور به پنجشنبه آتي موكول شد. آقاي كيخسروي در پايان گزارش
فعاليت هاي ترويجي خود به اينكه به زودي كارگاهي براي دوستان حزبي اش برگزاري خواهد كرد اشاره 

داشت. 

تي شرت قرمز  يك شلوار و كت جاي به بار نخستين براي كه - كيخسروي آقاي مثل كه نيكدل دالرام خانم
و شيكي پوشيده بود در گزارش خود گفت: كاري نكرده است. خانم شاد بسيار لباس - بود كرده تن رنگ
علم هم كاري نكرده بود. خانم توكل همچنان در ميان معلمان دنبال ايجاد يك حلقه است. نوبت به آقاي
و گزارشي از برگزاري مجمع دانشجويان ارايه داد كه خوب بود. در مجموع سعي من اين است  رسد رئيسيان

كه ترويج قواعد قانون پارلمان به يك كار مداوم اين دوستان بدل شود و خواهد شد.

مبارزه با انفعال در كار جمعي
كار  انجام  انگيزه هاي  مي كند  شروع را خودش جمعي فعاليت گروه يك اينكه محض به ميرسد نظر به
و ميگذرد كه مدتي اما ميدهند. مشاع كارهاي بار زير شانه و ميافتند جلو عدهاي ابتدا ميكند. فروكش
مي زنند. طاهرًا تن كار اين از ميشود، استفاده سوء دارد كه بسا چه آنان نيت حسن از كه ميشوند متوجه
مي دهد. براي برخورد با اين انفعال نشان را خودش هم پارلمان و انجمن مجمع، كارهاي در سنت همين

گروهي چه بايد كرد؟

مناسب تر هستند تماس بگيرم  به نظرم رسيد كه به صورت جداگانه با برخي افرادي كه براي آن كار مشخص
و از آنان بخواهم كه آن كار مشخص را براي مجمع آماده كنند. در نتيجه افرادي باور كنند هنگامي كه كارها 

هست،  و همه مسؤل هستند، كسي كه مسؤيتي را بر عهده بگيرد عزيزتر خواهد بود. هم گروهي

براي نشست قبل از آقاي فروزان خواسته بودم كه كارهايي را از پيش براي مجمع آماده كندو او همه قبول 
و قادر به انجام وظيفه نخواهد بود. با اين  است شهرستان در كه داد اطالع جلسه از قبل شب اما بود كرده
و مسؤليت هر فرد را مشخص كنم تقاضا كارورزان از را مشخص كارهاي از برخي بايد پس اين از همه،
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سازم.  اين امر كمك خواهد كرد كه كارگاه كم تر گيج گيج بخورد.

خطاهاي فاحش
در جريان گفتگو در مورد روش معرفي نامزدها براي مقام هاي انجمن در دست تأسيس بود كه آقاي رئيسيان 
تعيين كميته براي معرفي نامزدها را روشي نامناسب معرفي كرد كه پيامدهاي فاسدي مثل باندبازي خواهد 
ما  پارلماني  دادم روشي كه در عرف  از كسب صحن توضيح  بعد  و  برخاستم جا از بالفاصله من داشت.
مي دهند پيامدهاي فاسد دارد. اما اگر طبق قواعد دستورنامه انجام را خود وظيفه نامزدها معرفي كميتههاي
كميته معرفي كار رويه بر ناظر قاعده چند بعد داشت. نخواهيم را پيامدها اين از يك هيچ شود عمل رابرت
نامزد ها را كه در خاطر داشتم بيان كردم. از جمله اينكه حتي وقتي كميته فردي را به عنوان نامزد معرفي
و هر عضوي حق دارد به هر كسي، اعم از اينكه كند معرفي نيز را ديگري فدر هر دارد حق صحن ميكند،
و حتي به هر كسي كه در مجع حاضر باشد يا نه، رأي دهد. به همين خاطر، مثال نه، يا باشد شده كانديدا
و نامزد هم نشده باشد اعضا نباشد هم حاضر حتي انتخابات مجمع در رئيسيان آقاي مثًال اگر حتي زدم،
و فقط وقتي خبر انتخاب دارد قانونيت او انتخاب بياورد، رأي اگر و بدهند رأي او به دارند حق عالقمند
مي تواند دنبال كس ديگري برود. با اين توضيح هاي مجمع كرد، رد صراحت با هم او و دادند او به را شدنش
مختصر مجمع متوجه شد كه روش نادرست در عرف خودمان را به حساب علكرد ذاتي كميته معرفي نامزد
و بار ديگر به اعضاي كارگاه اصرار كنم كه فصل هاي كتاب  كنم استفاده تجربه اين از كردم سعي من نگذاريم.
مي كردم چشم به صورت خانم توكل افتاد. او با حركت تأكيد نكته اين روي كه هنگامي كنند. واقعًامطالبه را

صورتش تأييد كرد كه مطالعه مطالب كتاب جدًا  مفيد است.

و در موارد ضروري بچه ها  كند مطالعه خوب را مقامات به مربوط فصل بود قرار كه علم خانم همچمين
به مقامات شرح وظايف و توضيح داد كه در فصل مربوط  گرفت وقت نمايد، راهنمايي زمينه اين در را
مقامات نوشته شده است. بعد نتيجه گرفت كه به اين ترتيب فرقي نمي كند كه شما در آئين نامه چه وظايفي
و توضيح دادم از آنجا كه آئين نامه نسبت به  شدم بلند بالفاصله من هم اينجا در كنيد. تعريف مقامات براي را
دستورنامه اولويت بيشتري دارد، بعد از تصويب آئين نامه شما ملزم هستيد طبق آن عمل كنيد. در نتيجه اگر در
آئين نامه مسؤليت مقامات را تشريح كرديد، مقامات فقط همين مسؤليت ها را خواهند داشت. فقط در صورتي 

كه وظايف مسؤلين را در آئين نامه احصاء نكنيد، مي توانيد به دستورنامه خود استناد نماييد. 

واكنش نسبت به روزنوشت ها
و پرسيدم به  شدم جويا بودم كرده ارسال برايش كه روزنوشتي دو مورد در را رئيسيان آقاي نطر پنجشنبه روز
آن ها را براي ساير بچه اي كارگاه وكيالن نيز ارسال كنم؟ او موافق بود. دو روزنوشت كه است خوب او نظر

را براي تمام بچه ها فرستادم و تا كنون هيچ واكنشي از هيچ يك از آنان نديده ام.

عروسي  اويس و ديگران
داشته است.  نمي كند. ظاهرًا عروسي  كارگاه شركت  توسلي يكي دو هفته است كه در  اويس حامد  آقاي 
و  كيخسروي رئيسيان، آقايان شد، تمام كه جلسه نميدانم. را او غيبتهاي علت طور، همين هم داودي آقاي
مي زنم. بايد ببينم چه خواهد شد. حدسهايي رفتند. رستوران به نهار صرف براي هم با نيكدل دلآرام خانم
و نيكدل ممكن است حاكي از مسائلي باشد كه در آينده روش خواهد شد. كيخسروي زيباي و شاد لباسهاي

آخرين نكته
آخرين نكته اينكه در خالل تنفس يا بعد از ختم جلسه خانم ستوده پرسيد: آيا قرار است اين كارگاه همينطور 
انجمن  تشكيل  از  بعد  مختلف  گروه هاي  اما  دارد  ادامه  كارگاه  كه  دادم  توضيح  برايش  باشد؟  داشته  ادامه 
مي توانند راه خودشان را جدا كنند. بعد برايش توضيح دادم اينجا را بايد مثل باشگاه نگاه كنيد كه هر كس 
مي رود. ما هم در اينجا ترويج دموكراسي را آنجا به ورزشي تمرين يا سازي بدن براي روز دو يكي هفتهاي
مي تواند با فواصل بيشتر به كارگاه كردم توصيه او به است. شده افسرده كمي كه گفت من به ميكنيم. تمرين

بيايد. اما قطع نكند. به نظرم قبول كرد.
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يكشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۳

دومين نشست كارگاه بانوان حقوقدان
و امروز را يكجا بنويسم  ديروز تالشهاي خاطرات است بهتر ميكنم فكر و است بيست به ربع يك ساعت

تا فردا بتوانم به كارهاي ديگري هم برسم.

امروز ساعت پنج دقيق مانده به ساعت سه بعد از ظهر جلو منزل خانم امان در بن بستي در خيابان پدران در 
خيابان نظامي گنجوي بودم. اين پنج دقيقه را صرف تكلم با يك گربه گل باقالي كردم. اما به ميوميوهاي من 
و كف دستش را ليسيد. سر ساعت سه دكمه زنگ در را فشار دادم. لحظاتي بعد در ميان  نكرد توجهي هيچ
و بعد از احوالپرسي بودند نشسته بزرگ ميز يك دور امان خانم آشپزخانه در كه بودم حقوقدان بانوي شش
سه پايه چوبي ويژه نقاشان كه هنوز يك دادند. ادامه بود نيافته خاتمه قبل جلسه در كه را بحثي دقيقه ده حدود
از بسته بندي پالستيكي خارج نشده بود همراه با يك تخته سفيد جلو ورودي آشپزخانه قرار داشت. خانم
و دوستش ادامه داشت  ستوده خانم بحث حاليكه در بود. خريده تومان هزار آن ها را به قيمت حدود ۱۷۰ علم

من با كمك خانم علم سه پايه را بازكرديم و تخته سفيد را روي آن گذاشتيم و كمي بعد كارگاه شروع شد.

مي كنم چون به نظرم براي كساني كه اين روزنوشت ها را  صرفنظر كارگاه در شده مطرح مطالب ذكر از
مي شدم كه مبادا تكراري بودن مطالب براي نگران گاهي حتي نداشت. جديدي آموزشي نكته باشند خوانده
و علم خسته كننده باشد. به همين خاطر تالش كردم نكات جديدي نيز كه ارتباط غيرمستقيم با ستوده خانم
و در طول كارگاه چند نكته بديع به ذهنم رسيد كه بايد براي خانم شود مطرح كارگاه در دارد پارلمان قانون

ستوده نيز تازگي داشته باشد.

كتاب هايي كه جهان را تغيير دادند
بانوان حقوقداني كه دور ميز ناهارخوري داخل  در جريان تشريح برخي از قواعد دستورنامه رابرت براي 
و ظرافت اين قواعد به وجد آمدم. چون متوجه شدم كه چطور  عدالت دقت، از خودم بودند، نشسته آشپزخانه
و همه را از ميبخشد شخصيت مجمع يك داخل افراد تمام به قواعد اين چارچوب در گروهي تصميمگيري
مي كند. واقعًا بدون آشنايي با اين قواعد، بدون كشف اين قواعد، هرگروهي كه بخواهد تبديل حيوان به جانور
كه در اين كند مال لگد را حقوقي صدها بود خواهد ناگزير برسد مشترك تصميم يك به جمعي صورت به
قبًال شناخته نشده شناسايي و، حقوق آن تمام ميشود سبب آنها طبق كردن عمل و است شده متبلور قواعد
و غيرمتمدن مواجه هستيد كه براي به وحشي افرادي با شما صورت اين غير در شود. رعايت مهمتر، آن از

كرسي نشاندن نظر خودشان و در غياب ساختار معقول و منطقي گرفتار توحش ناخواسته مي شوند.

به محض اينكه اين نكته بديع، يا نكته اي كه به روش جديدي درك شده بود، به ذهنم خطور كرد، آن را با 
و در آنجا بود كه ايده ي ديگري به ذهنم رسيد. يادم افتاد سال هاي  گذاشتم ميان در آشپزخانه حقوقدان بانوان
نيمه اول دهه پنجاه هجري كه در كتابخانه عمومي پارك شهر كتابدار بودم، از تماشاي حدود هفتاد كتاب
مي بردم  لذت بودند، شده منتشر مجموعه يك در دادند»، تغيير را جهان كه «كتابهايي عنوان با كه انگليسي
مي زدم. كاپتال ماركس، اصل انواع داروين، جمهور افالطون، متافيزيك ورق را آنها از يكي ازگاهي هر و
ارسطو، سنجش خرد ناب كانت از جمله برخي از اين كتاب ها بودند. ناگهان دريافتم كه كتاب دستورنامه
و انساني تر از تمام آن كتاب ها تغيير دهد. بعد اين  عميقتر خيلي را جهان ميتواند و است توانسته رابرت
پرسش به ذهنم رسيد كه چرا اين كتاب را در آن مجموعه قرار نداده اند؟ پاسخش به نظرم اين بود كه اين
و مكتوب كرده است  بازنويسي را پارلمان قانون كتاب اين بلكه است، نبوده فرد يك خالقيت محصول كتاب
ساله ي ملتي متمدن بوده است. در جريان كارگاه اين نكات را نيز براي بانوان كه حاصل تجربه هاي چند صد
مي خواهد اخطار بدهد كه لطفًا  زدم حدس من و برخاست هم ستوده خانم و دادم توضيح آشپزخانه حقوقدان
از موضوع خارج نزنيد. اما با تأسف از من خواست با اين حرف ها روي زخم دلمان نمك نپاشيم. گفتم چشم.

و نيم خاتمه يافت. قبل از رفتن تأكيد كردم كه برگزار كنندگان اين  چهار ساعت جلسه ستوده خانم پيشنهاد به
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پرسيدم: چه كساني برگزار كنندگان كارگاه محسوب بعد كنند. توجه آنها به بايد كه دارند مسؤليتهايي كارگاه
و گفت: منظور از برگزار كنندگان كساني داد توضيح بيشتر را من منظور امان خانم براي ستوده خانم ميشوند؟
و خانم امان جزو علم خانم خودش، حساب، اين با شدهاند. پيشقدم كارگاه اين تشكيل براي كه هستند
و خانم ستوده كه كنار هم ايستاده بودند گفتم: تضمين امان خانم به ميشوند. محسوب برگزاركنندگان گروه
اينكه افراد غائب درس هاي امروز را فراگرفته باشند بر عهده گروه برگزار كننده است. قول دادم متن نكات
و همه بايد تمام نكات را  كند ارسال همه براي تا ميفرستم علم خانم براي را امروز كارگاه در شده مطرح

فرابگيرند. قبول كردند.

مسائل مالي
و  كنيم حل چطور را پنجشنبه كارگاه مالي مسائل پرسيد من از ستوده خانم شوم، خارج سالن از آنكه از قبل
و جا بابت نميخواهم. و نميكنم تعيين دستمزدي من كه شهريه بابت كردم: تشريح را خودم حل راه هم من
ساير خدمات هم من چيزي مطالبه نمي كنم اما اگر كساني اصرار دارند كه چيزي بدهند هرچقدر كه دوست
و من در توضيح بيشتر  پسنديد را روش اين هم ستوده خانم سادگي. همين به بياندازند. گلدان داخل دارند
مي گيرد كه تصميم مجمع شده، دريافت وروديهاي و عضويتها حق از شد، تأسيس انجمني هرگاه گفتم:
بابت همين خدمات، انجمن چقدر به دفتر بدهد. در آن صورت، همان مبلغ را در گلدان خواهيد انداخت.

مي كنم اگر اين ايده رواج يابد كمك خوبي به تقويت اين حركت خواهد كرد.  فكر

مسائل جالب تر
و كله اش پيدا شد. ظاهرًا براي قضاي حاجت از  سر بعد كمي نبود. دفتر در خواهرم دختر آمدم دفتر به وقتي
منزل بيرون رفته بود. هركار كرده نتوانسته در توالت را باز كند. مجبور شده از يكي از همسايه ها كمك بگيرد
و دختر خواهرم مجبور شده براي قضاي حاجت به پارك برود. خوب،  كند باز را توالت در نتوانسته هم او
همين فقدان مهارت هاي پيش پا افتاده نگاهم را به مشكل فعلي كه سبب شده او جرأت نكند به منزل خودشان
و تحت تأثير اطالعات جديد سبب شد قصه اي  داوري يك به نسبت رويكرد تغيير همين كرد. عوض برگردد
كه در نظر داشتم از اين ماجرا خلق كنم به كلي زير رو رو شود. بايد ديد نتيجه چه خواهد شد. در اين شكي

ندارم اگر قصه اي را ننويسم آن را ننوشته ام. همين. 

مكاتبات ديروز
آن ها رونوشت امروز  نقل با و دارند نقل ارزش شهرياري آقاي با نيز و فاضلي آقاي با من ديروز مكاتبات

را خاتمه مي دهم.

و قانون پارلمان» برايش  «مديريت عنوان با كه روزنوشتي به پاسخ در را فاضلي آقاي نامه متن پيشتر من
ارسال كرده بودم نقل كردم. از من خواسته بود كه نظرم را در مورد آن نامه برايش ارسال كنم. نامه زير را

برايش ارسال كردم:

جناب آقاي فاضلي
سالم

نامه اي كه برايم نوشتيد خاطر نشان مي كنم:  با در ارتباط
و صنعتي پيشرفته هستند. به همين خاطر،  غربي جوامع به مربوط مديريتي نظريههاي و مباحث بيشتر يا تمام
حتي خود نظريه پردازان مديريتي نيز اذعان دارند كه اين تئوري ها در مورد جوامع غير غربي جواب نمي دهند.

تفاوت هاي فراواني وجود دارد. اما به نظرم تبلور اين تفاوت ها در مناسبت  و غيرغربي غربي جوامع بين طبعًا
مي شود گفت: در ترتيب اين به ميدهد. نشان پارلمان قانون قواعد نبود يا و بود در را خودش اجتماعي،
مي شود در حاليكه در جوامع غيرغربي تنظيم پارلمان قانون اساس بر سازماني و گروهي مناسبت غربي جوامع
و دانشجويان استادان كه است اين زمينه اين در من بحث تمام نتيجه، در نيست. شده شناخته قانوني چنين
و گروهها و سازمانها تمام و آنان جامعه كه كنند توجه بايد سازمانها تمام مديران نيز و مديريت رشتههاي
جماعت هاي موجود در آن نه بر اساس قواعد عادالنه قانون پارلمان، بلكه براساس مفهوم «مخالفت متوازن»
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تئوري هاي مديريتي حاصل از تجارب كشورهاي غربي در اين و در نتيجه هيچ كدام از است شده تنظيم
جوامع كاربرد ندارد.

و صنعتي شود مردم آنان بايد قادر شوند سازمان هاي خود را بر اساس  مدرن هم ما جامعه است قرار اگر حاال
قانون انتزاعي عادالنه تنظيم كنند و نه بر اساس مخالفت متوازن.

در ضمن، من تحت يك اسبتداد ديني ذكر نام خدا را در ابتداي نامه و نطق اخالقي نمي دانم
قربانت. داود

و از من خواست در  ندارد متوازن مخالفت از روشني درك كه گفت خود بعدي كوتاه نامه در فاضلي آقاي
اين مورد هم برايش توضيح بدهم. متن زير را برايش فرستادم:

جناب آقاي فاضلي
سالم

مي دهم اما چون  توضيح را كليدي مفاهيم اين جديد كارورزان به پارلمان قانون معرفي هنگام معموًال من
جنالعالي آن مراحله را نگذرانديد براي شما توضيح نداده ام. خاطرمان باشد كه اين نكات را در برنامه هاي

درسي براي گروه هاي آتي بگنجانيم.

مخالفت متوازن به زبان خيلي ساده به اين معناست كه حق هر فرد در يك روابط گروهي نه بر اساس حق 
مثًال بر اساس تساوي انتزاعي است تعريف نمي شود بلكه حق هر فرد را قدرت مخالفت او با  كه انتزاعي
مخالفت دو فردي كه منافع متضاد دارند توازن ايجاد شود حق قدرت بين كه جا هر و ميكند تعيين ديگري
و ما روستاهاي در و قبايل در مساوي. صورت به نه و ميشود تعيين محدوده و حدود همان در نيز فرد هر
مي شود. اين فقط در جوامع شهري كه در آن شهروند تعيين اساس همين بر افراد حق نيز كوچك جوامع در
به معناي حقوقي ايجاد شده باشد حق افراد در ميان شهروندان به صورت انتزاعي و متساوي تعيين مي شود.

در اين مورد حضوري بيشتر توضيح خواهم داد
قربانت. داود

و جسورانه است. اين ها را مديون آشنايي با قانون  بديع نو، بسيار نيز خود نظرم به مسائل اين طرح حتي
پارلمان مي دانم.

سرنوشت كارگاه هم انديشي عرف پارلماني
و پرسيدند جلسه يكشنبه برگزار  گرفتند تماس شهرياري مهندس آقاي دفتر از كه بود شنبه روز ظهر حدود
مي كنم. نامه زير را در خبر شود برگزار باشد قرار اگر كه بگوييد مهندس به من قول از گفتم نه. يا شد خواهد
همين رابطه براي او ارسال كردم كه به نحوي سرنوشت كارگاه هم انديشي عرف پارلماني را ترسيم مي كند:

جناب آقاي مهندس شهرياري
سالم

و هفت نشست برگزار  شصت كنون تا كه پارلماني عرف همانديشي كارگاههاي كرد خواهم تالش شخصًا من
كرده است، در راستاي نحقق همان هدفي كه به خاطرش دعوت شد به كارش ادامه دهد. هدف اين نخستين
و تمرين قواعد قانون پارلمان به روايت دستورنامه رابرت، ايجاد سازماني براساس  آموزش بود: اين كارگاه

همان قراعد براي بومي سازي و ترويج اين قواعد در سطح ملي.

و تا حدودي  من شما، هستند: موضع روي نفر سه فعًال شدند، دعوت كارگاه آن به كه اشخاصي تمام از
آقاي خندان.
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من و آقاي خندان يك نشست برگزار كرديم و  فراخوان آن را براي شما هم فرستاديم كه تشريف نياورديد
هم انديشي عرف  كارگاههاي بهينه زمان و تاريخ مورد در و ميبرد سر به تبريز در خندان آقاي حاضر حال در
و دو سه، و گرفت خواهيم تصميم زمينه اين در وقت اسرع در بيگريم. تصميم بايد نفر سه ما فعًال پارلمان

يا يك نفره كارگاه هم انديشي عرف پارلماني به حيات خود ادامه خواهد داد.
قربانت. داود

سرنوشت قانون پارلمان در كانون وكالي مركز
و اگر ممكن  دارم رابرت دستورنامه كارگاه سه ساعت كه دادم اطالع كيخسروي آقاي به تلفني ظهر امروز
و اسناد را برايم باز بفرستد. برايم توضيح داد كه ديروز شنبه به خاطر گرفتاري هاي هيأت مديره كتابها است
و قرار نشست به فردا دوشنبه افتاده است. بعد از نشده فراهم مديره هيأت رياست با نشست برگزاري امكان
و ساير اسناد كه براي معرفي به او داده بودم، رابرت دستورنامه انگليسي كتاب است ممكن اگر خواست من
روز دوشنبه هم پيشش بماند. هيچ اشكالي ندارد. بايد ديد اين كارها تا چه روي آقاي نجفي توانا رئيس هيأت

مديره كانون وكالي مركز تأثير خواهد گذاشت. 

چس ناله هاي جناب سريع القلم
مي بردم. اما چند روز پيش آقاي عبدالحسيني مطلبي از لذت سريعالقلم آقاي مقالههاي خواندن از هميشه
چيزي) پست شده بود برايم ارسال كرد. وقتي مقاله را خواندم چنين (يا ما عصر سايت وب در كه را ايشان
مي رسد. كل مقاله از اين نظر به چسناله نيز سريعالقلم آقاي نوشته كردم احساس كه بود بار اولين براي
يك و شكايت داشت كه هنوز ملت قادر نيست اولويت هاي خودش را مشخص كند. بله، اين گله مسأله
و حتي راه حل آن نيز روشن ناتواني اين علت باشد شده آشنا پارلمان قانون با كه كسي براي اما است. فاجعه

شده است.

چند ماه پيش بود كه آقاي سيدي به من گفت قرار است در يكي از سخنراني هاي آقاي سريع القلم شركت كند 
تا بتواند به صورت حضوري قانون پارلمان يا دستورنامه رابرت را به ايشان معرفي كند. من خيلي خوشحال 
شدم اما حدس اين بود كه مثل ساير روشنفكران تحويل نخواهند گرفت. آقاي سيدي در جلسه بعدي براي 
و فرصت معرفي دستورنامه را نيافته است اما  شده سريعالقلم آقاي ديدار به موفق دير خيلي كه داد توضيح ما
و از خواهش كرده كه آن را مطالعه كند. مطلعه داده ايشان به را مفهومي دستگاه معرفي جزوه از نسخه يك
مي دانم، آخرين مقاله اي كه از اين مرد را اين اما نميدانم. است؟ بوده جالب برايش نميدانم. است؟ كرده
خوش فكر خواندم احساس كردم يك مشت چس ناله بيشتر نيست! من هيچ وقت در مورد متفكران اسائه

ادب نمي كردم و نمي كنم. اما گمان مي كنم چس ناله بهترين اصطالح براي بيان مفاد آن مقاله بود. 
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چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۳

كودتا در كعاصكا!
(كعاصا) به اينجا فاكس شد  ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون دبيرخانه از متني دوشنبه پريروز
مي داد در اين تشكل به اصطالح عالي كارفرمايان كودتايي رخ داده است. البته، اعضاي جديد هيأت نشان كه
۱۴ مرداد شهريور انتخاب شدند. اما رئيس هيأت مديره جديد مديره در جريان انتخابات مجمع عمومي روز
آقاي  او هم  نايب رئيس  و  ميبرد. سر به آمريكا در روزها اين كه شد زاده احمدي حسين آقاي همچنان
وب سايت پيام در انتشار براي پريروز كه متني در اما است. كعاصكا سابق بيركل عطارديان محمد مهندس
گرفت، اين آقاي خليلي عرقي بود كه در ابتداي نخستين ديدار هيأت مديره قرار من اختيار در كارفرمايان
و رفاه اجتماعي لب به سخن گوشده است. در حاليكه، اگر رئيس كار تعاون، وزير ربيعي دكتر با جديد
و اگر رئيس هيأت مديره رئيس كعاصكا هم داشت. خواهد عهده بر رئيس نايب را او وظايف باشد غائب
و اساسًا به عنوان سخنگوي ميزد حرف اول ميبايست كه بود عطارديان مهندس اين - هست كه - باشد

مي  گفت. سخن بايد او كعاصكا

است، در بند سوم لقب شده برده نام «مهندس» لقب با گزارش اين دوم بند در عراقي خليلي از حاليكه در
و او ديگر فقط «محمد عطارديان» است. اسم كعاصكا هم كه است شده حذف عطارديان نامه جلو از مهندس
كارفرمايان» تغيير كرده است. ذكر اين عالي «كانون به است ايران» كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي «كانون
نكته جالب است كه كانون موازي با كعاصكا كه گروه اكثريت هيأت مديره فعلي كعاصكا در زمان وزارت
و سر انجام با شكايت همين جناب عطارديان منحل شد، همين بود: كانون عالي  كردند ايجاد جهرمي دكتر

كارفرمايان!

و به درد  مهم نكته يك است، كار وزير با كعاصكا جديد مديره هيأت ديدار نخستين گزارش كه متن اين در
و قر زدن هاي هميشگي. اما نكته ديگر اين كه در بند هاي گلهها و تأكيدها همان است: نشده مطرح بخور
و از بقيه است. شده برده نام «آقا» لقب با - مديره هيأت عضو و دبيركل - حسيني» مرج «مهندس از آن آخر

جمله وزير آقاي نيستند و فقط اين دبيركل جديد آقا است.

و در آخر چند نقل قول هم از وزير  است شده نقل مديره هيأت اعضاي صحبتهاي اول اينكه جالب نكته و
آمده است. و تيتر گزارش هم كه بي نظير است:

ديدار هيأت مديره كانون عالي كارفرمايان با دكتر ربيعي/ سفر دبيركل سازمان بين المللي كارفرمايان به ايران. 

شده  اند. به محص اينكه تيتر را خواندم تعجب كردم كه  وصل هم به كج خط يك با مختلف تيتر دو بله،
بي خبر ماندم. اما وقت خبر را خواندم ديدم من كه رفت كي و آمد كي كارفرمايان بينالمللي سازمان دبيركل

آقاي عطارديان در گزارش خود گفته است كه قرار است وي به ايران بيايد.

وب سايت هاي  به وقت هر رفتم. كار وزارت سايت وب به ديدار اين از ديگري گزارشي به يافتن دست براي
و عقب مانده! با هزار بدبختي زشت و غيرحرفه اينقدر ميسوزد: خودمان براي دلم ميروم دولتي سازمانهاي
و از مهندس عطارديان هم شده داده اختصاص وزير سخنان به گزارش مطالب تمام تقريبًا كردم. پيدا را خبر

به عنوان دبيركل نام برده شده بود. در حاليكه او مدت هاست كه ديگر دبيركل نيست.

طبيعي است كه من يكي دو مورد از اشكال ها را بر طرف كردم: به مهندس عطارديان لقب «مهندس» عطا 
عينًا همان  و نزدم دست مطلقًا خبر متن به اما زدم بخور درد به تيتر يك و نوشتم درست را كانون نام كردم.
سال هاست از منشي دبيرخانه خواسته ام او كه اين خبرها و يك مشكل اجرايي: كردم. پست سايت وب در را
و هم من دوباره مجبور نباشم آن نرود هدر كاغذ هم كه كند ارسال من براي را آن فايل ميكند تايپ را
مهمتر، به من اين از ميكند. فاكس من براي را خبر كاغذي متن و نميكند را كار اين او اما كنم. تايپ را



۳۳

نمي گويد كه عين اين خبر در وب سايت كانون هم منتشر شده است تا من از آنجا كپي پيست كنم يا لينك
و خبر را كه در آنجا هم منتشر شده  ميروم كانون سايت وب به فاكس دريافت از بعد خاطر همين به بسازم.

كپي پيست مي كنم.

همين چند رويه از فعاليت روزمره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران كافي است كه مشخص 
شود اين به اصطالح كانون كارفرمايان ايران تا چه فشل است. اما من پيش بيني بدتر از اين را هم دارم. 

۱۰ سال گذشته چند هزار مطلب  حدود شايد تنها چيز به درد بخور كعاصكا همين وب سايت آن باشد كه طي
و اسناد  نشريات تمام است. شده منتشر آن در و ترجمه بينالمللي سازمانهاي سايتهاي وب از بخور درد به
و مدرك خوب از طريق اين وب سايت در دسترس است. در عين حال تمام مبارزات سند كلي و كعاصكا
و كارزاري كه من عليه گروه اكثريت فعلي هيأت مديره به راه انداختم نيز بخش مهمي از مطالب اين قلمي
و با كمك كرد منحل را كعاصكا قانوني غير روش به وقت وزير زمان، آن در ميدهد. تشكيل را سايت وب
مي شود گفت كه آن مسائل به گذشته مربوط خوب. انداخت. راه به موازي كانون يك فعلي دسته و دار همين
و بايد منتظر است زود پيشداروي كرد. خواهند همكاري هم به كارفرمايي تشكل گروه دو اين حاال و است
و به مرور هم باشد نداشته هم سايت وب اين به عالقهاي هيچ گروه اين ميزنم حدس من اما ماند. آينده
و هم چراغ اين كرد خواهند انتخاب جديد سردبير يك و جديد مسؤل مدير يك كارفرمايان پيام نشريه براي

وب سايت را خاموش مي كنند و يك وب سايت ديگر جاي آن به راه مي اندازند.

و نكته جالب ديگر: درست همانروز كه منشر كعاصكا جواب نامه من را داد من هم به ايميل جديد دبيركل 
مي گذرد. اما نه فقط دبيركل جوابي نداده است، بلكه كامل هفته دو زمان آن از كردم. ارسال نامهاي جديد
حتي منشي دبيرخانه به نامه دوم من كه از او خواسته بودم به دبيركل اطالع دهد كه برايش نامه نوشته ام،
مي كنند.  تعطيل هم را سايت وب و كرد خواهند حذف هم را من عطارديان حذف با ميكنم فكر است. نداده

اين ها نمونه هايي بود از عملكرد كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران.

بحران آب در ايران
واقعي  معناي  به  و  خاندم فردا راديو وبسايت در تقيزاده رضا آقاي از مقالهاي ماه مهر ۷ دوشنبه روز 
اسرائيل، عربستان  مثل كشورهايي گذشته ۳۰ كلمه روحم شاد شد. البته، نويسنده با مقايسه كارهايي كه طي
و ساير كشورهاي حاشيه خليج فارس در مورد حل مشكالت آب خود انجام داده اند با ايران  قطر سعودي،
۳۰ سال اهمال حكومت بوده است. جا دارد كه براي نشان داده بود كه چطور بحران فعلي آب در ايران نتيجه
بي آبي  اين از ايران نجات چطور ميديدم كه بود جهت اين از من خوشحالي اما گريست. زاز زار فاجعه اين
كامًال ممكن است. نويسنده كرد خواهند نابود زا ايران نيست دور چندان كه روزي ميكردم تصور كه فزاينده
مي داد كه چطور كشوري مثل عربستان از طريق آب شيرين شده دريا به صادرات گندم دست يافته است نشان
و حتي حدود ده درصد ميكند سيراب دريا شرينشده آب با را خودش شهرهاي تمام اسرائيل چطور يا و

آب اردن را نيز فراهم مي آورد. به عنوان نمونه سه بند از آن مقاله را عينًا نقل مي كنم:

۲۷ واحد بزرگ شيرين ساختن آب به وجود آمده است. اين  در عربستان سعودی از سال ۱۹۸۰ تا کنون
۷۰ درصد مصرف شهر های عربستان را تامين  و توليد شيرين آب مکعب متر ميليون ۳ کارخانه ها روزانه

می کنند. 

می شود. جمهوری اسالمی طی تامين دريا آب نمکزدايی راه از شهرها آب مصرف صد در ۸۰ در اسرائيل
آب های خليج فارس در طول بيش از ۱۲۰۰ کيلومتر سواحل جنوبی  از نمکزدايی برای گذشته سال ۳۵

ايران و توليد آب شيرين از اين منبع چقدر هزينه و چه ظرفيتی ايجاد کرده است؟

آب های خليج  سازی شيرين راه از عربستان، قلب در رياض، شهر مصرفی آب از صد در ۵۰ از بيش
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فارس و انتقال آن از راه خطوط لوله به طول ۴۵۰ کيلومتر، صورت می گيرد.

همانطور كه گفتم با خواندن اين مقاله بايد براي وضعيت ايران گريست. اما كار ما ديگر از گريستن گذشته 
مي شوم كه قابل  شاد آنقدر نيست نابودي به محكوم بيآبي خاطر به سرزمين اين ميبينم كه همين است.
وصف نيست. به محض خواندن اين مقاله آن را براي چند نفر فرستادم. يكي از آنان مهندس بهرام شهرياري
و بلوچستان است. به من  سيستان در سرمايهگذاري امر در جمهور رئيس معاون مشاور ميگويد او است.
مي كند. تأسيس استان اين در بزرگ كشاورزي مجتمعهاي اندازي راه براي بزرگي شركتهاي دارد بود گفته
فكر كردم اين مقاله به درد او خواهند خورد. همراه با مقاله برايش نوشتم اگر در خط راه اندازي صنعت آش
مي تواني روي من حساب كني. او حتي پيش از آنكه اصل مقاله را بخواند به من جواب  هستي، كن شيرين
يك داد كه اتفاقًا ايده اصلي هم همين استفاده از تكنولوژي شيرين سازي آب درياست. او در تدارك ايجاد
انجمن از بزرگان آن استان هم هست. تمام آرزوي من اين است كه به مرور شاهد سبز شدن نوار بسيار پهني 

در ساحل شمالي درياي عمان و خليج فارسي باشيم. 

آقاي شهرياري به من گفت به محض آنكه مقاله را بخواند با من تماس خواهد گرفت كه هنوز نگرفته است. 
عرف پارلماني هم موافق است اما نظراتي دارد  همانديشي كارگاه فعاليت تدوام با شهرياري آقاي ضمن، در

كه قرار شد با من در ميان بگذارد.

و آب اسرائيل رفتم مطالبي در مورد صنعت  انرژي وزارت سايت وب به امروز كه است الزم نكته اين تذكر
كرده  اند در وب سايت خواندم. يك نقشه هم از كل اسرائيل كار زمينه اين در سال پنجاه اينكه و شرينكن آب
مي شد دريافت كه آب شرين شده در تمام شهر ها آبي خطوط رنگ از كه بود عبري زبان به سايت وب داخل
مي رسد از طريق تبخير نظرم به نيافتم. چيزي آب شيرينسازي كارخانه كار روش مورد در اما ميشود. توزيع
مي گيرند. در نتيجه بايد كار پر زحمتي باشد. آخرين دستگاه آب شرين كن را نمكش شور آب تعريق بعد و
و هزينه ميدهد آب معكب متر ميليون چيزي) ساخته اند كه ساالنه ۱۰۰ همچنين يك (يا اشكود شهر براي را
هر متر معكب آب را هم به پول اسرائيل نوشته بود كه نبايد زياد باشد. به هر حال، اين اطالعات روحيه من

را خيلي سر حال آورد. 

عجايب روز سه شنبه
سه شنبه نخستين روزي بود كه اعضاي سازمان معلمان در دفتر كادرها جلسه نداشتند. هفته قبل بعضي  ديروز
مي روند. اما كجا كه نگفتند من به بروند. ديگري جاي است قرار شد معلوم كه كردند تشكر من از آنان از
اقامات است: هم محل  كاربره دو كه باشند كرده اجاره داور محمد آقاي براي منزلي بايد ميزنم حدس
و گردهمايي معلمان. همين پيشنهاد را اول به من دادند تا اگر جلسات تشكيل محل هم و داوري آقاي موقت
يك و يك قسمت را به آنان اجازه بدهم به ماهي كنم قسمت دو را فضا گچي ديوار يا پائيشن با بودم موافق
ميليون. من تمايلي به اين كار نداشتم. به هر حال، از اينكه رابطه با سازمان معلمان اينطور تمام شد ناراحتم.
اما نمي شود توقع داشت هر كس براي آموزش اين قواعد به من مراجعه كرد تا ابد با من رابطه داشته باشد.

كارگاه دانشجويان
در  زنگ  كه صداي  بود  ربع  و  هفت حدود ساعت بود. عجيب ديگري جهات از نيز دانشجويان كارگاه
و ريش مشكي بلند براي نخستين بار وارد شد. سراغ من را گرفت. خودم موها با جواني شد. بلند ساختمان
را معرفي كردم. گفت كه گرانپايه او را معرفي كرده است. دانشجوي دانشكده ي شهيد عباسپور است كه در
مي شود. از گرانپايه پرسيدم. داشت با همراه او صحبت  محسبوب بهشتي شهيد دانشگاه فني دانشكده واقع
و با او بيايد اينجا به زودتر بود قرار قبًال حاليكه در بيايد. نميتواند گفت كه داد توضيح برايم بعد ميكرد.

در مورد قانون پارلمان صحبت كند.

حدود ساعت شش بود كه ايميلي از آقاي ريئسيان خواندم كه برايم نوشته بود امروز نيم ساعت دير خواهد 
اصالً  نيامدند. اين براي نخستين بار بود كه آقاي امرالهي نمي آمد.  امرلهي رضا محمد دوستش و او اما آمد.
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و در جلسه قبل حضور يافته بود در جلسه ماست همسايه كه صنايع وزارت كارشناس صفاييپور عبداهللا آقاي
ديروز شركت نكرد. به من هم هيچي نگفت.

به جاي ارايه ليست غائبان بهتر است فهرست حاضران را بشمرم. چون كارم راحت تر خواهد شد. بعد از 
چند جلسه غيبت مكرر خانم پرستو بيرانوند در جلسه ديروز حاضر شد. بعد هم خانم فرشته طوسي آمد. 
جالب است كه وقتي گفتم اگر موافق باشيد كارگاه را تعطيل كنيم به نظرم بيش از همه اين دو نفر واقعا 
و آقاي حسام مؤذن هم آمدند. آقاي مؤذن هم چند جلسه اي غيبت داشت. از او  رنجبر آقاي شدند. ًنگران
سراغ رحيمي راد را گرفتم. بايد با او هم اتاق باشد. از او نقل كرد كه من به او گفته ام اگر قرار نيست فعاليت
انجمني بكني لزومي ندارد در اين كارگاه ها شركت كني. شايد چنين حرفي را زده باشم. اما منظورم تشويق 

او به كار انجمني بود و نه غيبت. 

درس هاي كارگاه
و تكرار بعضي از  صورتجلسه مرور از بعد دوم نشست در نشد. برگزار عمًال كه ديروز كارگاه اول نشست
و من تفسيرهايي كرديم مرور را پارلمان قانون زيربنايي اصول ذوقي آقاي حضور خاطر به خصوص به قواعد

از آن ها را ارايه دادم.

و من راهكار ملي براي گذر از وضعيت  گرفت قرار بحث مورد شرع و قانون تفاوت همچنين جلسه اين در
و است استوار دين و خدا به ايمان بر شرع كه ميكنم تأكيد معموًال مواقع اين در دادم. شرح را موجود
و پايش بسته شده تا خالف موازين شرعي تصميمي نگيرد دست كه پارلماني در را شرعي قواعد نميشود
مي رسيد شبه قانون. راه اين است كه تصويب به آن در كه آنچه و است پارلمان شبه پارلمان اين كرد. مطرح
و قواعد غير ديني به عنوان قواعد سكوالر در پارلمان كنند رعايت را شرعي قواعد ايمان خاطر به متشرعين
و جايي براي است كرده تكليف تعيين را آدميزاد جان تا مرغ شير از كه است معتقد شرع البته شود. تصويب

قانون گذاري باقي نخواهد ماند.

نكات حاشيه اي
و نقش  است مشغول مشاور مهندسي شركت يك در كه رنجبر آقاي كه شدم خبر با ديروز جلسه حاشيه در
و از اين قواعد گذاشته اجرا به مرور به را رابرت مقرار قواعد اجراي آنجا در و ميكند ايفا را جلسات دبير
و اصالح سازمان هاي مديريت بهبود در قواعد اين آموزش چطور كه دادم توضيح او براي است. كرده صحبت
مي تواند نقش كليدي ايفاء كند. اصطالح دموكتاتوري از ايزاكت آديزيس را برايش شرح دولتي بوروكراتيك
دادم. در مجموع اين بحث را دامن زدم كه قانون پارلمان دستگاه مفهومي مركزي يك گفتمان كامل است كه
و نه فقط سبب فهم  است متفاوت اساس از روشنفكري گفتمانهاي و رايج اصالحطلبان گفتمانهاي تمام با
مي دهد. او هم قبول داشت. بعد تأكيد كردم حضور ارايه هم حل راه آنها تمام براي كه شد خواهد مشكالت
و بايد سعي كنيد ديگران را هم به حضور در است بدنسازي باشگاه يك در شما حضور مثل اينجا در شما

اين باشگاه تشويق كنيد تا رونق بگيرد.

و بدل كردند تا به همه آنان زنگ بزنند تا حتمًا در كارگاه  رد هم با را بچه همراه تلفن طوسي و بيرانوند خانم
مي كنيد كافي است كارگاه را تعطيل كنيم. مخالفت كردند. به آنان فكر يا شديد خسه اگر گفتم: من بيايند.
مي آييد اما مطلب به درد بخوري دستتان را نگيرد. به همين خاطر را همه اين كه ميشوم ناراحت بسيار گفتم
حاضرم اگر كارگاه ها در دانشگاه ها برگزار شود من به آنجا بيايم. اما در آنجا نخواهيم توانست اين امكانات
را فراهم كنيم كه همه بتوانند مراحل مختلف ايجاد يك انجمن و رياست آن و مديريت آن را تمرين كنند. 

براي آقاي ذوقي به ويژه نكات متنوعي را مطرح كردم كه به نحوي به تأثير رواج يافتن قانون پارلمان در 
از من خداحافظي  مباحث، هنگامي كه داشت  تأثير همين  مي كنم شايد تحت  فكر ميشود. مربوط جامعه
كننده اميدوار  عاليه. خيلي  من گفت:  به  با خوشحالي  و  ميدرخشيد اميدواري از چشمانش واقعًا ميكرد
مي پردازم. وجود چنين كار همين به فقط كه سالهاست و اميدوارم هم من خاطر همين به گفتم: او به است.
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يك مي كنم الزم است به عناوين مباحثي كه در نخستين مالقات با فكر همه اين با ميكند. اميدوارم افرادي
جوان ناشناس مطرح كردم اشاره كنم تا تجربه اي باشد براي آن گروه از فعاالني كه قرار ست براي عالقمندان

چشم انداز ترسيم كنند و به آنان براي بهبود جامعه انگيزه بدهند. 

عناوين و روش مباحث 
بي پيرايه با او برخورد كردم كه يك سر  و ساده آنقدر ديدم را ذوقي آقاي بار اولين براي اينكه محض به اوًال
سوزن احساس غريبي نكند. همانطور كه گفتم تا آن ساعت هيچ يك از بچه ها نيامده بودند. به همين خاطر
مي رسيدم. البته تأكيد كردم  نظر به دلخور كمي بودند نداده هم خبر حتي اينكه از و بودم تعجب غرق هم من
و فردوسي سراغ رفتم بهانه همين به اما نيست. بيتأثير بچهها تأخير در هم مهر اوايل سنگين ترافيك قطعًا كه
و مقايسه داعش داعش به آنجا از و خويش» سود پي از كسان «زيان به آنجا از بود». بازي كردار به «سخنها

امروز با داعش صدر اسالم.

و اينكه قادر نيستند در چارچوب  خاورميانه مردم مورد در باستان يونانيان نظر به كشاندم را بحث آنجا از
و توضيح دادم. شرح برايش را متوازن» «مخالفت اساس بر رفتار مفهوم بعد كنند. رفتار انتزاعي اصول و قواعد
دادم در جامعه اي كه هنوز شهروند شكل نگرفته باشد چنين رفتاري طبيعي است. در نتيجه در چنين جوامعي
و مناسباتي در همان  روابط چنين البته ميگيرد. شكل قدرت اساس بر كه حقوق اساس بر نه رفتاري قواعد
و منزلت ناشي از تقسيم كار اجتماعي است اما وقتي همين قدرت كه چرا دارد. مشروعيت و مقبوليت جواب
مي شود همه اعمال شده ايجاد برابر حقوق با شهروند نفر ميليونها كه تهران مثل بزرگي جامعهي در قواعد
احساس نارضايتي دارند. همين جاست كه جامعه ما نياز دارد تا مناسبات بر مبناي قواعد مبتني بر حقوق را

بسازد و اين كار به دانش و مهارت بسيار پيچيده اي نياز دارد كه در همين كارگاه ها آموزش داده مي شود. 

و توضيح دادم كه چرا اين  كردم مقايسه دادند تغيير را دنيا كه كتابي هفتاد با را كتاب اين كه بود جا همين
كتاب در ميان آن كتاب ها گنجانده نشده است.

مقايسه صنعت ساختمان سازي و صنعت انجمن سازي
و  دانشكده همه اين ساختمان ساختن براي ايران در كه دادم توضيح برايش بود مهندس مخاطبم چون
و سخت افزار داريم در حاليكه اجزاء يك ساختمان را وقتي كه ساختيد ديگر جنب نرمافزار و تأسيسات
و گچ داديد جوش وقتي را سازه اين عناصر گفتم: و كردم اشاره سالن سقف و ديوار و در به نميخورند.
و تحول هستند. تغيير حال در مدام انساني سازمان يك افراد تمام يك اما نميخورند. تكان ديگر شد خشك
در اين صورت ايجاد يك سازمان هوشمند كه تمام اجزاي آن در حال حركت است به مراتب دشوارتر از
ساختن يك ساختمان است. اما در مورد دانش مربوط به ساخت سازمان هاي انساني هيچ دانش فني اي در 

ايران وجود ندارد و آموزش داده نمي شود. 

وقتي هم كارگاه شروع شد تالش كردم نكاتي را مطرح كنم كه هم براي اعضاي قديمي جذابيت داشته باشد 
براي  كه بود مباحث همين از يكي نظرم به هم از دو اين تمايز و قانون و شرع بحث ذوقي. آقاي براي هم و

آقاي ذوقي خيلي جاب توجه بود.

مي زنم اگر در نخستين برخورد با فردي مثل آقاي ذوقي چنين برخوردي نمي كردم شايد چندان  حدس خودم
نمي داد. اميدوارم به اين تجربه توجه شود. رغبتي به حضور در كارگاه از خود نشان
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۱۰ مهر ۱۳۹۳ پنجشنبه

تعطيلي يك كارگاه ديگر
و به اين ترتيب يك پرونده ديگر نيز به  نشد تشكيل خندان آقاي دوستان كارگاه ششم و بيست جلسه ديروز
هم انديشي عرف كارگاه ختم اهواز، در كارگاه نيافتن ادامه ميشود: افزوده كادرها جنبش مختومه پروندههاي
و لق شدن كارگاه كارشناسان، تعطيلي كارگاه معلمان، همه تجربه هاي ارزشمندي هستند كه بايد تق پارلماني،
و ترويج قانون پارلمان در ايران آموزش روشهاي اصالح به و كنيم جمعبندي دقت با را آنها درسهاي

. . بپردازيم. و يكي از كارهاي هميشگي اين روز هاي من همين شده است.

مي زدم كه كارگاه ديروز تشكيل نشود: آقاي نصيري اقدم از قبل اعالم كرده بود كه روز چهارشنبه  حدس البته،
و قادر به شركت در كارگاه نيست، براي آقاي سيدي در روزهاي چهارشنبه هفته در دانشگاه است سفر در
روز هاي تحصيلي،  سال  شروع  با  نيز  فاضلي  سهيل  آقاي  برود،  آنجا  به  بايد  و  گذاشتهاند كالس دامغان
چهارشنبه گرفتار خواهد بود، خانم اعالئي هم از مدت ها پيش گفته بود كه ديگر قادر نيست هر هفته به
كارگاه بيايد، آقاي اصغر خندان هم كه از همان ابتدا قرار بود چند جلسه براي آشنايي با اين قواعد در كارگاه 
و فقط خواجه حافظ شيرازي نمي داند  است آمده دنيا به هم فرزندش نخستين كه روزها اين و كند شركت
و پوشك بچه يك پدر چقدر گرفتاري جديد خواهد ميچل گريپ و خشك شير تهيه براي شرايط اين در كه
و زنان اين همينكه ديگر طرف از است. فهم قابل و منطقي نظرم به نيامدنها اين تمام اين بر بنا داشت.
مردان شريف در اين وانفساي گرفتاري هاي فلج كننده حدود سي هفته به طور مرتب در اين كارگاه شركت
و قابل تقدير است. به همين خاطر،  بزرگ فداكاري يك خودش پرداختند، پارلمان قانون تمرين به و كردند
و من داشتيم تصميم گرفتيم نصيري حالج، آقايان حضور با نفرهاي سه نشست كه گذشته هفته چهارشنبه در
نشست هاي چهارشنبه را به شنبه ها موكول كنيم. به همين خاطر قرار گذاشته كند كه اگر جمع هم موافقت
و  اعاليي، خانم خندان، آقاي خود آيا كه كند مشخص خندان آقاي با گفتگو طريق از حالج آقاي كه بوديم
نه؟ يا بدهند را خودشان نظر كارگاه تاريخ تغيير مورد تا كنند شركت جلسه در ميتوانند خندان اصغر آقاي

سرخوردگي
در پي همين تصميم بود كه ديروز حدود ساعت پنج بعد از ظهر آقاي حالج زنگ زد. صدايش قلبم را شاد 
كرد. بعد از احوالپرسي توضيح داد كه با آقاي خندان تماس گرفته است. به گفته وي، خانم اعاليي هم در 
چطور؟ آقاي حالج  خندان آقاي خود پرسيدم: طور، همين هم بردارش كند. شركت نميتواند امروز جلسه
و اين نكته بود كه من را ناراحت كرد: چرا فردي مثل آقاي عيسي نميكند. شركت هم ايشان خود داد: جواب
ميدهد؟ همين ارايه نادرست استداللهاي چرا خود نكردن شركت براي بدتر، و كند؟ شركت نبايد خندان
- به اين دليل كه من را از توانمندي اين دوستان اين رفتار روش واقع در يا آدمها، اين پاسخگويي روش
مي شود. براي اصالح امور اين كشور روي من عظيم دلخوري سبب - ميكنند مأيوس امور اصالح براي افراد
اين افراد بايد به طور جدي حساب باز كرد اما بعد از مدتي آدم درمي يابد كه حتي چنين افرادي نيز قادر
مي شود: باز هم  من ناراحتي سبب كه است اصلي مسألهي آن اين كنند. اصالح را خودشان رويكرد نيستند
سرخوردگي، بيش از سي سال سرخوردگي از اينكه بشود از اين جمهور دهاتيان يك كشور متمدن ساخت.

آن ها  تكرار به نياز ديگر و كردهام نقل را خندان آقاي با خودم گفتگوهاي تمام قبلي روزنوشتهاي در من
و ترويج قانون پارلمان از يك جا سير نزولي خودش را آموزش به خندان آقاي شوق و شور ظاهرًا نيست.
- كه دارم ضعف نقطه من اگر آيا بود؟ من ضعف نقاط از خندان آقاي بيشتر شناخت آن علت آيا كرد. آغاز
- كاري كه قرار است انجام شود زير سؤال بايد برود؟ آيا قرار نيست از طريق همكاري با هم در دارم حتمًا
چارچوب قواعد قانون پارلمان نقاط ضعف يكديگر را جبران كنيم؟ آيا قرار نيست به هم كمك كنيم تا به

كنيم؟  تبديل قوت نقطه به و ببريم بين از را يكديگر ضعف نقاط مرور

من در جريان گفتگوي تلفني ديروز با آقاي حالج دلخوري شديدم را از نحوه برخورد آقاي خندان اظهار
و توضيح دادم كه دست كم از آقاي خندان توقع نداشتم كه اين طور رفتار كند. حق آن بود كه در  كردم
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و مخالف در مورد آن موافق و ميگفت را خودش داليل و نظرات صراحت با كارگاه نشستهاي از يكي
و بر اساس همان تالش ميرسيدم توافق به پيشنهادي راهحل مورد در جمعي صورت به و ميكردند صحبت
مي كرديم تا مشكل برطرف شود. بعد توضيح دادم هدف اصلي ما از برگزاري كارگاه رسيدن به چنين مهارتي
و بر اساس برسيم خردمندانه تصميم به مشكالت حل راه مورد در جمعي صورت به بتوانيم كه است بوده
مي شود احساس سبب نكردن ارايه حل راه و ندادن توضيح را آن دليل و نيامدن اين، بر بنا كنيم. رفتار آن
كنم تمام زحماتي كه اين همه مدت كشيده ايم باد هوا بوده است. در نتيجه، من نسبت به كل اين تالش هاي

خودم دچار يأس و نااميدي مي شوم. 

و عمق ناراحتي من را  شدت - كادرهاست جديترين و هوشترين با از يكي كه - حالج آقاي ميكنم فكر
احساس كرد. او شم غريبي در درك عواطف ديگران دارد. براي من توضيح داد كه او هم از جواب سربسته
و به همين خاطر از او خواهش كرد تا طي نشستي در مورد اين قضيه با هم  شد تعجب دچار خندان آقاي
و داليل آقاي خندان را بشنود. خيلي خوشحال شدم. بالخره يك نفر غير از خودم پيدا شد تا كنند صحبت
مي كنم تذكر دهد. آقاي حالج توضيح داد كه قرار شده است خطا من اگر تا كند مياني در پا اختالف اين در
و به اين مسأله بپردازند. باشند داشته مالقات خندان آقاي با ساعتي در و جايي در - امروز - پنجشنبه روز
خيلي خوشحال شدم. به خودم گفتم: از آقاي حالج خواهم پرسيد: آيا استدالل هاي آقاي خندان را قانع كننده
و اگر هم بگويد: بله، از او خواهم خواست  شد. خواهد راحت كامًال خيالم نه، بگويد: پاسخ در اگر و يافتيد؟
آن ها از وجود تمام با دارم اطمينان بدهد. توضيح برايم را آنها ميشود مربوط من به اشكالها كه آنجا تا

استقبال خواهم كرد تا هرچه سريعتر رفعشان كنم. پس جاي نگراني نيست.

كشف صبح امروز: شناسايي «فيلسوفك»
مي شود  مربوط خواهرم دختر وضعيت به بزرگتر طوفان بود: گرفته فرا را ذهنم طوفان دو ديروز ميكنم فكر
و طول گشود رويم به را جديد دنياي يك درهاي و بود مهمانم گذشته سهشنبه تا پيش هفته چهارشنبه از كه
مي كنم بتوانم نخستين رمان بلندم را با الهام از اين فكر و بود، گوناگون عواطف از اقيانوسي قلبم گذشته هفته
مي شد. به همين خاطر، صبح كه از خواب مربوط خندان آقاي ماجراي به نيز دوم طوفان و بنويسم. تجربهها
و جالب اينكه، بالفاصله يافتم. پرونده دو اين عظيم اطالعات پردازش مشغول همچنان را ذهنم شدم بيدار
و حال كند. بچيند فلسفي خوشهي چند ذهني دولخت و گرد اين وسط از تا پريد صحنه به فيلسوف «مِن»
اجازه بدهيد نام اين «من» تازه كشف شده را «فيلسوفك» بگذارم؛ يعني فيلسوف كوچك. اين «فيلسوفك»، در 
- باال  كامپيوترچيها اصطالح به - ذهنم در زيرپوشه اين هرگاه و است. كلي «من» زيرپوشههاي از يكي واقع
مي شود كه انگار از خاطرات حوادثي روشن خودم از تخيلي تصاويري واقع در ميشود، روشن و ميآيد
مي شوند. به عنوان نمونه، بخشي از اين خاطرات فلسفي مربوط «فلسفه» به نحوي به كه شدهاند پيست كپي
مي كردم، كار كتابدار عنوان به شهر پارك عمومي كتابخانه در تا ۱۳۵۹ سال هاي ۱۳۵۴  در كه به هنگامي
و خاكستري رنگ مخزن كتابخانه كه در قسمت جلو محوطه قرار  فلزي قفسههاي از بخشي دارند: ارتباط
كتابخانه خاطرات جالبي دارم. گاهي هنگام قسمت اين از من بود. فلسفي كتابهاي دادن قرار محل داشتند
و همانجا سرپا برميداشتم قفسه از را فلسفي كتابهاي از يكي قفسهها داخل به مرجوعي كتابهاي گذاشتن
من، و مييافت ادامه ساعت يك فلسفي متون خواندن نوع اين گاهي ميكردم. خواندن به شروع و ميايستادم
به عنوان مثال، يك فصل يا يك بخش از كتابي مثل «تحقيق در فهم بشر» نوشته جان الك را همين طوري
مي بينم كه جلو همان  را خودم ميشود باز ذهنم در «فيلسوفك» اين فولدر وقت هر حاال بودم. خوانده سرپايي
مي كند. البته، اين «فيلسوفك» شباهت هايي هم با خاطراتي دارد كه در پي فلسفي بحث دارد و ايستاده قفسهها

خواندان مقاالت افالتون از سقراط در ذهنم ساخته ام.

و از خودم پرسيدم:  گرفتم را خودم مچ ناگهان هستم، فلسفي تأمالت مشغول كردم احساس كه صبح امروز
و شكل چه با و ذهن كجاي در آن اطالعات و چيست و كيست است فلسفي تأمالت مشغول كه «من» اين
قفسه كتاب هاي فلسفي كنار خيال، عالم در كه را «فيلسوفك» مچ كه بود اينجا در است؟ شده ذخيره شمايلي
مي گويد، سخن فلسفي الفاظ به دارد كه اوست فهميدم و ديدم بود، ايستاده تهران شهر پارك عمومي كتابخانه

يا به عبارت معمول، فكر مي كند.
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تك و به اصطالح ناقص بسيار تصويري دادم فيلسوفك از كه تصويري كه كنم اعتارف بايد جا همين البته،
و پيچيده تر است. متنوعتر بسيار است شده ايجاد «فلسفه» واژه كليد حول كه «من» از بخش آن است. بعدي
آن ها زير اين از بسياري كه است مرتبط ديگر كليدواژه صدها شايد و دهها به «فلسفه» كليدواژه ديگر، بيان به
و بسياري از كليدواژه ها نيز باالدستي ميشوند محسوب پائيندستي كليدواژههاي و ميگيرند قرار كليدواژه
و عالمت ها در هم تنيده كلمات از شبكهاي در ديگر كليدواژههاي انواع نيز آنها عرض و طول در و هستند
و مفاهيم به همراه اصوات و تصاوير انواع صورت آن در افتد. در شبكه اين در موجي است كافي و شدهاند

انواع واكنش هاي عاطفي در فضاي ذهن «روشن» مي شوند.

و كدگذاري شده  مشخص اطالعاتي بستههاي در و عمر يك طول در كه اطالعاتي تمام انگار ديگر بيان به
و برچسب هاي تگها طريق از و ميشوند سازي ذخيره عظيمي اطالعاتي پايگاههاي در ميشوند مغز وارد
را به داده پايگاه اين اطالعات مغز كل در ذهني سيگنالهاي مداوم جريان و ميشوند. مرتبط هم با مختلف
و پوشه آمدن باال يا شدن روشن مداوم فرايند اين و ميكند روشن است ناروشن آن قواعد هنوز كه روشي

پرونده ها همان چيزي است كه ما به آن «فهم» مي گوييم.

اختالل هاي ذهني
و مغايرت ها در  تضادها وجود تأثير ميتوانيم كه است مغز در اطالعات ذخيرهسازي به رويكردي چنين با
و به طور كلي در اطالعات ورودي به مغز را بررسي كنيم. همانطور كه ذخيره سازي اطالعات در انديشه
و يا يك فرد نيز بايد مغز يك دارد، نياز مهارت به دادهها پايگاه يك در و وبسايت، يك در كامپوتر، يك
يك اين مهارت را كسب كند كه اطالعات دريافتي را به روش مناسبي در مغز خود ذخيره سازي كند. هرگاه
فرد اين مهارت را كسب نكند، يا تضادهاي دروني اطالعات دريافتي خيلي زياد باشد، روش هاي نامناسب 
و  ذهني اختاللهاي آن نمود كه ميشود مغز كار در مشكالتي بروز سبب مغز در اطالعات ذخيرهسازي
و بيايند ما كمك به است ممكن نورورسايسن بخشي ميان علوم كه اينجاست در ميكنم فكر و است. رواني
آن ها منطقي دستهبندي به قادر تا برسانند مدد مغز به و كنند كشف را دريافتي اطالعات در موجود تناقضات

مغايرت  هاي ذهني خود هستند. همين قرباني كه ميشناسم خودم اطراف در را زيادي افراد من شود.

بازگشت به كشف صبحگاهي
با اين حاشيه روي به جاده اصلي برمي گردم: وقتي مچ خودم را در حال تأمالت فلسفي گرفتم داشتم راجع 
مي كردم كه كشف صبحگاهي چگونه صورت گرفت؟ در واقع چه كسي، چه تصوري، چه  فكر سؤال اين به
فولدري، موفق شد اين كشف را انجام دهد؟ در اينجا بود كه دريافتم «مني» كه آن لحظه در صحنه بوده، در
واقع «من فيلسوف» يا «فيلسوفك» بوده است كه تا حدودي شبيه سقراط دارد خطاب به عده اي از دوستان 
و در پايان كار، كساني كه توانستند، يا خواستند، يا تمايل داشتند انجمن  ميكنيم، شروع را كارگاه ميگويد:

درست مي كنند.

و  كرده شناسايي - «منجزئي» يك مثابه به - را او - كلي» «من يا - «من» كه دريافت «فيلسوفك» كه بعد
«من كلي» توضيح داد: رويكرد اوليه اين بود كه تمام كساني كه در يك كارگاه به مچش را گرفته است خطاب
و حول همان هدف يك  كنند تعريف خودشان براي هدف يك بتوانند بايد منطقًا يا ميتوانند ميكنند شركت
و براي تحقق هدف هاي آن شوند انجمن آن عضو نيز كارگاه در حاضر افراد همه و دهند تشكيل انجمن
بكوشند. «من» كلي به اين «من» جزئي يا «فيلسوفك» جواب داد: بله حق با شماست. بعد، من «فيلسوفك»
افراد عضو يك كارگاه به مرور درمي يابند كه نمي توانند، يا  اما واقعيت نشان داد كه  ادامه توضيح داد:  در 
و قادر به  ميدانند تو صادقانه تالشهاي مديون را خودشان چون و كنند. چنين كه نميشود يا نميخواهند

دادن توضيح منطقي هم نيستند، ناگهان كنار مي كشند تا با تو حتي رو در رو هم نشوند.

يادداشت كردن ايده هاي جديد
و آن را از طريق نوشتن، در  برخيزم رسيد ذهنم به است. افتاده دامنم در جديدي ايدهي كه دريافتم ناگهان
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مي كنم چند لحظه اي فكر بودم. خسته خيلي اما نشود. فراموش تا كنم كپيپيست نيز ذهنم ديگر بخشهاي
چرتم گرفت. به محض اينكه دوباره به هوش آمدم سعي كردم ايده صبحگاهي را به خاطر بياورم. اما دريافتم
اين  بياورم. روش  به خاطر  را دوباره  قبل  ايده چند لحظه  تا  واقعًا خيلي زحمت كشيدم  فراموش كرده ام. 
آن ها به خواب رفته  با رفتن كلنجار هنگام كه را ديروز دغدغههاي تمام كردم سعي بود: جالب هم يادآوري
مهم ترين دغدغه هايم بودم به ياد آورم. به يادم آمد گفتگو با آقاي حالج در مورد نيامدن آقاي خندان يكي از

و شكل نگرفتن  كارگاهها تعطيلي چرا كه بروم خواب به مهم سؤال اين با تا شد سبب دغدغه همان بود.
يك و در جريان بود رسيده ذهنم به قبل دقايقي كه صبحگاهي ايده ناگهان بعد ميكند؟ ناراحتم انجمنها
چرت به اعماق تاريك ذهنم پس رانده شده بود در ذهنم بيدار شد. ديگر فرصت را از دست ندادم. فوري از
جا بلند شدم. از ميز كنفرانس پائين پريدم. كليد المپ را زدم. به ساعت ديواري نگاه كردم. ساعت يك ربع 
و در سه صفحه از كاغدهاي يادداشت كه در يك دسته به  آمدم كارم ميز پيش بود. شب نيمه از بعد سه به
هم دوخت شده اند سه بند مطلب نوشتم. عنوان بند اول اين است: رويكرد اوليه، عنوان بند صفحه بعد اين
مطلب اين صفحه يادداشت را  ديگر بار رويكرد. تصحيح است: اين هم آخر صفحه عنوان و واقعيت. است:
و تمايل داشتند انجمن خواستند توانستند، كه كساني كار، آخر در ميكنيم، شروع را كارگاه ميكنم:. نقل عينًا
مي كنند. جالب است كه در قسمت پائين برگه يادداشت اين توضيح را هم اضافه كرده ام: كسي با درست
صداي بلند حكم باال را قرائت كرد. اين كس خودم بودم در جلو قفسه كتاب هاي فلسفه، و مشكل حل شد.

مي كنم مشكل حل شد. البته مشكل ذهني من حل شد: اين توقع كه تمام كساني كه در كارگاه ها  فكر بله،
و با هم همكاري بسازند انجمن يك هم با هدف يك به رسيدن براي بتوانند بايد عقًال و منطقًا ميكنند شركت
و يا باز هم دست كم، ايرانيان معدودي ايرانيان، دستكم، يا انسانها، كه ميدهد نشان واقعيتها اما بله، كنند.
كنند. تشكيل يك انجمن يك امر داوطلبانه چنين كه نبودند مايل يا قادر كردند، شركت كارگاهها اين در كه
و بايد اجازه داد افراد خودشان انجمن درست كنند. پس، بايد در پايان كار گفت: كساني كه مايل يا است
و انجمن خواهند ساخت. چون بعضي ها فقط براي كرد خواهند امضا را آئيننامه باشند انجمن ايجاد به قادر
و نه لزومًا براي آنكه با بقيه اعضاي كارگاه يك انجمن درست كنند. ميشوند كارگاه وارد قواعد اين يادگرفتن

بعد از كارگاه وكيالن
و نيم بعد از ظهر است.  سه ساعت حاال نوشتم. وكيالن كارگاه برگزاري از قبل را روزنوشت اين اينجاي تا
- به ترتيب ورود رئيسيان و فروزان كيخسروي، آقايان شد: تشكيل نفر چهار فقط حضور با نيز وكيالن كارگاه
- طبق قرار قبلي به نصاب رسيديم. طبق معمول آقاي كيخسروي كه شديم نفر پنج من با قوشه. خانم و -
يك و كنيم تعيين آن براي زماني سقف است بهتر كارگاه ريزش از جلوگيري براي كه كرد مطرح را بحث اين
- هميشه اميدوارم - كارگاه كردم: مطرح دوباره را خودم بحث هم من شود. تعطيل كارگاه مشخص جاي
مي كنند به آن ملحق شوند. اما طي را مقدماتي و معرفي مرحله كه جديدي افراد مرتب طور به و باشد داير
و ميكنند درست انجمن يك كرد تمام را دوره ختم اصطالح به و نوشت را جديدي آئيننامه كه گروهي هر
آئين  نامه زودتر شود تمام آئيننامه ختم دوره زودتر كه مايليد هم شما اگر گفتم: كه بود اين از بعد ميروند.
و تصويب كنيد. به خاطر تسريع در روند تدوين آئين نامه قرار شد هريك تدوين را تأسيس دست در انجمن
از مواد را يكي از دوستان تدوين كند. من متن صورتجلسه را كه اين نكات در آن شرح داده شده است نقل

مي كنم: 

صورتجلسه بيست و ششمين اجالس
كادر وكيالن

۱۰ مهر ۱۳۹۳ پنجشنبه

۱۰ مهر ۱۳۹۳ در محل هميشگي دعوت به دستور  و ششمين اجالس عادي كادر وكيالن، روز پنجشنبه بيست
شد.

صورتجلسه اجالس بيست و پنجم قرائت شد و با تصحيحات امالئي و با اجماع عمومي به تصويب رسيد. 
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به دليل غيبت خانم نيكدل استماع گزارش وي به اجالس آتي موكول شد.

و كيخسروي، به ترتيب مواد مربوط به كميته ها،  رئيسيان فروزان، آقايان و قوشه خانم شد تصويب ادامه در
آئيننامه انجمن در دست تأسيس را، با توجه به آموزه هاي دستورنامه و مسؤالن اجرايِي جلسات مسؤالن،

رابرت تهيه و براي بررسي و تصويب نهايي به اجالس آتي ارايه دهند.

۱۴پايان يافت.  جلسه ساعت

با احترام. دبير موقت

و رفت اما بحث ما چهار نفر تا مدت ها ادامه يافت. محور بحث  داشت كار قوشه خانم جلسه، ختم از بعد
مي فهمم آقاي كيخسروي بيشتر بر اجرا كه آنجا تا بود. كيخسروي آقاي و من بين نظر اختالف ادامه همان هم
و من بيشتر بر چشم انداز. آقاي كيخسروي نظرش اين است كه بسياري از كساني كه در كارگاه دارد تأكيد
و لزومًا عضو انجمن نخواهند شد. اما نظر من اين است كه هدف ميآيند قواعد آموزش براي ميكنند شركت
نتيجه اگر اعضا كارگاه در نيز صرف آموزش قواعد نيست بلكه ترويج فرهنگ انجمن سازي است. در  ما 
و با آن مبارزه كنيم. من اين بخش  بيابيم را آن علت بايد شد نخواهند عضو است تأسيس دست در كه انجمني
و در بدهيم ارتقاء كشور در را جمعي كار فرهنگ ميكنم تالش و ميدانم خودمان مسؤليتهاي جزو هم را
نتيجه، بعد از آموزش اين قواعد كار خود را تمام شده تلقي نمي كنم بلكه سؤال بعدي اين است كه: خوب،
و انتظار دارم جواب قانع  نميشويد؟ عضو كرديد مشاركت اساسنامهاش تهيه در كه انجمني همين در چرا
و اجباري در عضويت وجود ندارد، اما اين است داوطلبانه كار كه است درست بشنوم. عقلي و منطقي و كننده
و منطقي به اين سؤال داشته باشند. عقلي پاسخهاي بايد افراد و نيست. مدني مسؤليتهاي و تكليف رافع امر

مثًال آقاي ايكس را كه بشوم متوجه من كه كنيم فرض گفت: مثال عنوان به رئيسيان آقاي كه بود اينجا در
وزارت اطالعات به طور نفوذي در جمع ما كاشته باشد. كه من جواب دادم در آن صورت راهكار قضيه چيز

ديگري است و از جمله اينكه اگر داليل قانع كننده داريد بايد رو كنيد تا قضيه حل شود. 

بن بست نظري
مي شوند براي اينكه  كارگاه وارد افرادي شدهام. هم نظري بست بن يك گرفتار ميكنم احساس حال، هر به
دستورنامه رابرت را بياموزند. از سوي ديگر عضويت در انجمن ها داوطلبانه است. از سوي ديگر به رغم اين
سال، اعضاي همان گروه كه اين  يك به نزديك طول در و گروه يك به قواعد اين آموزش براي تالش هم
همه وقت صرف بازي در چارچوب اين قواعد كرده اند، عضو انجمني كه خودشان آئين نامه آن را نوشته اند
و حتي با صراحت به من گفت كه  كرد مطرح هم خندان آقاي كه است مسألهاي همان اين چرا؟ نميشوند.
و ميكردم. مخالفت آن از بندهايي با شود ايجاد جدي صورت به است قرار انجمن اين كه ميكردم فكر اگر
مي گرفتيد. وقتي از آموزشي بودن تأسيس جدي را انجمن و ميكرديد مخالفت كاش كه بود اين من پاسخ

انجمن صحبت مي شود فكر مي كنند كه قرار نيست عضويت آن را به صورت داوطلبانه بپذيرند.

و فقط افرادي كه  كنيم تمرين آموزشي صورت به را آئيننامه يك تدوين كه است همين قضيه راهكار البته،
تمايل داشتند عضو شوند آن را مضا كنند. اما همچنان اين سؤال مطرح است كه چرا مايل نيستند در انجمني
كه به اين شكل تأسيس خواهد شد عضو شوند؟ به نظرم هر علتي كه ذكر كنند قابل رفع است. بنا بر اين هيچ 
مي كنم كاري  فكر من و است ديگري جاي مشكل پس كنند. ارايه نميتوانند عضويت عدم براي موجهي عذر
است. آن رفع براي تالش و مشكل اين به بردن پي است مهمتر رابرت دستورنامه قواعد آموزش از حتي كه

به محض اينكه به اينجا رسيدم، ايميل زير را براي اعضاي كادر وكيالن ارسال كردم:

اعضاي محترم كادر وكيالن
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سالم
و قرار  ميرسد پايان به آئيننامه ختم دوره نخستين تأسيس، دست در انجمن آئيننامه تصويب با كه آنجا از
است بعد از تصويب آئين نامه ي انجمن در دست تصويب با اكثريت اعضاي حاضر، عالقمندان به فعاليت هاي
فعاليت ادامه دهند، اين شبه مطرح است كه  به و شوند انجمن اين عضو و كنند امضا را آئيننامه انجمني
بسياري از اعضاي كارگاه تمايلي به عضويت در آن انجمن نداشته باشند، چرا كه فقط به عنوان آموزش قواعد

دستورنامه رابرت در اين كارگاه شركت مي كنند.

انواع  انجمن هايي است كه براي حل  انواع  نهايي ما تشويق تمام مردم به حضور در  از آنجا كه هدف  اما 
در دست  انجمن  در  به عضويت  تمايلي  كه  در صورتي  دارد  تقاضا  ايجاد شوند،  بايد  اجتماعي  مشكالت 
و در صورت امكان داليل آن را مطرح كنيد تا براي رفع موانع احتمالي  بيانديشيد آن داليل به نداريد، تأسيس

چاره انديشي شود.

مي توانيم با موافقت  ميكنم. تشكر ميگذارند ميان در را خودشان داليل و كرده لطف كه كساني از پيشاپيش
گروه اين داليل را به منظور ارايه راهكارهايي براي رفع موانع فعاليت هاي انجمني مورد بررسي قرار بدهيم.

با احترام داود حسيني
مسؤل دفتر كادرها

گفتم: ممكن است شما  او به جا يك و شدم عصباني كيخسروي آقاي دست از هم باز بحث طول در البته
مي زنيد. حق با او بود. انگ من به كه: كرد اعتراض نشدهايد. دموكرات هنوز اما شويد شهيد دموكراسي براي
مي كردم. طي ايميلي خطاب به سه نفري كه در اين بحث حضور داشتند از او عذر خواستم. را كار اين نبايد

حضوري هم از او عذر خواهم خواست.

به نظرم، امروز دستاوردهاي قابل قبولي داشتيم: تأكيد بر داوطلبانه بودن فعاليت هاي انجمني، اما در عين حال 
تالش براي فهم و رفع موانع گسترش آن. 
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۱۱ مهر ۱۳۹۳ جمعه

كوتاه نويسي
و در جريان تكميل روزنوشت ديروز، مهم ترين رويدادهاي پنجشنبه  وكيالن، كارگاه برگزاري از بعد ديروز
و امروز در مورد وقايع ديروز حرف زيادي باقي نمانده است. اما به نظرم چند نكته را كه كردم يادداشت را

در روزنوشت ديروز از قلم افتاد خوب است يادداشت كنم.

• هر سه نفري كه روزنوشت هاي اخيرم را كه برايشان ارسال كرده بودم خوانده اند تأكيد كردند كه بهتر است 
فعًال چند منظوره هستند: طبعًا اگر قرار باشد روزي منتشر روزنوشتها، اين البته، شود. نوشته خالصهتر
شوند، با توجه به زمان نشر نياز به ويرايش خواهند داشت. براي خودم اين نوشته ها مواد خام يا به قول
كشيد.  بيرون مستند يك و سريال يك سينمايي، يك آنها ميان از ميشود كه هستند «راشهايي» سينماييها

با اين همه كوتاه نويسي به نحوي كه به هيچ از هدف ها لطمه نزد ارزشمندتر از درازگويي است.

• ديروز آقاي كيخسروي كيف مستندات را كه براي عرضه به رئيس هيأت مديره كانون وكالي مركز از من 
آن ها را به آقاي نجفي توانا نشان بدهد. كه است نشده موفق هنون كه كرد تأكيد اما آورد. پس بود گرفته امانت
يكشنبه آتي هم به خاطر عيد قربان تعطيل است. در نتيجه احتياج دارد كه تا اواسط هفته آينده نيز دستش
و چند سند ديگر در يك كيف پارچه اي كوچك.  آن ترجمه پرينتي متن و رابرت دستورنامه كتاب اصل باشد.
اشكالي نداشت. من هم خوشحال شدم كه با چه جديتي دنبال معرفي اين قواعد به رئيس هيأت مديره است.

و حتمًا بايد از تكرار آن پرهيز كنم،  داشتم كيخسروي آقاي با كه دستوري از خارج مذاكرات جريان در •
و ارزش متفاوت آراي اشخاص مختلف نكاتي مختلف سازمانهاي در عضويت شرايط خصوص در وي
آن ها را استدالل كرد. يك جا به تجربه هايش در حزب بودن نادرست بهتري نحو به ميشد كه كرد مطرح
و براي اداره مملكت (البد هستيم قدرت كسب دنبال به ما كه گفت صراحت با و كرد اشاره پانايرانيست
و چه چه و استاندار و فرماندار عنوان به بتوانند كه داريم ورزيدهاي كادرهاي به احتياج قدرت) كسب از بعد
و يكي است لنين سبك به و بلشويكي بلكه نيست دموكراتيك قدرت، كسب روش اين بديهي كنند. خدمت
و است غيرسياسي و بيطرف دولت دستگاه دموكراتيك، جوامع در است. توده حزب سياسي ميراثهاي از
و اكثريت را كسب كرده اند هستند هم پارلمان عضو پارلماني نظامهاي در كه - كابينه يا دولت اعضاي فقط
و به خاطر تغيير دولت تقريبًا هيچ يك از مقامات دولتي جا به جا نمي شوند. در اين نظام ها، ميكنند تغيير -
و توليد فكر بيشتر ميشوند فعال انتخاب دوران در آرا گردآوري و خواستهها تجميع براي بيشتر نيز احزاب

در اتاق هاي فكر صورت مي گيرد.

و مقايسه اي  كاربردي مطالعه يك گوناگون حزبي و سياسي نظامهاي مورد در كه دارم جدي تصميم هرچند
انجام دهم، اما تا همين جا هم متوجه شده ام كه روش هاي لنيني براي كسب قدرت به يك نظام استبدادي

منجر خواهد شد. اميدوارم روزي اين نكات را به آقاي كيخسروي يادآوري كنم. 

مي داد در ترويج  نشان كه كرد اشاره نكتهاي به گارگاه تشكيل از قبل مذاكرات جريان در كيخسروي آقاي •
قانون پارلمان خيلي جدي است. از جمله به اين اشاره كرد كه موفق شده است در نشست هاي جوانان حزب
اين قاعده را جا بياندازد كه قبل از مذاكره الزم است پيشنهاد مشخصي مطرح شود تا مذاكره حول رد يا 
تصويب آن پيشنهاد صورت بگيرد. به من گفت كه رئيس جلسه «حجت» نظريه پرداز جوان سازمان جوانان 
و جلسه هم به تنش كشيده شده است. اما چون همه اعضا متعهدند جلسه را ترك نكند، جلسه  است بوده
و بيش تمام اعضاي حاضر دريافته اند كه رعايت همين يك قاعده نيز چقدر جلسات را كم و يافته ادامه

كارآمد و اثربخش مي كند.

كارگاه دانشجويان شركت  در كه هم او كرد. مطرح رنجبر آقاي گذشت سهشنبه روز را خاطره همين شبيه
مي كرد كه به عنوان دبير جلسات تعريف است كار به مشغول هم مشاوره مهندسي شركت يك در و ميكند
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و قواعد اوليه قانون پارلمان را در جلسات تحت اصول المقدور حتي است كرده سعي و است شده انتخاب
مي گفت در نخستين مرحله از تمام اعضا خواسته است كه اصل در هر زمان فقط كند. اعمال خود مديريت

يك موضوع را رعايت كنند و حول همان موضوع مذاكره كنند.

رويه هاي قانون پارلمان  چگونه كه دهم نشان تا كردم نقل جهت اين از خصوص به را اخير خاطره دو اين من
و از اين خانه به خانه ميكند نشت جامعه سطح در است بوده ناشناخته ايرانيان مجامع براي امروز تا كه
مي كنم تمام كساني كه تا امروز حتي با كليات اين قواعد آشنا شده باشند با اصل هر زمان فكر من ميرود.
و معرفي كرده اند. تا كنون شايد حدود ۱۵۰ نفر با اين قاعده تبليغ مختلف مجامع در را موضوع يك فقط
مي شود حدس زد كه تا كنون چه تعداد از ايرانيانيان با اين اصل آشنا شده اند. توجه داريم باشند. شده آشنا
و متنوع شركت دارد در مختلف جلسات و كارگاههاي در مداوم صورت به كه حالج آقاي مثل اشخاصي كه

ترويج اين قواعد در سطح ملي چه نقش مهمي داشته است

آموزش مداوم وكيالن
همانطور كه گفتم ديروز جلسه با يكساعت تأخير شروع شد. در واقع حدود يكساعت طول كشيد تا جلسه 
گپ هاي وكالتي  به حاضر وكيالن رسيد نصاب به جلسه رئيسيان آقاي حضور با وقتي تازه برسد. نصاب به
خودشان ادامه دادند. محور اين مباحث تبادل نظر در خصوص پرونده هايي بود كه هر كدام از آنان درگيرش
بودند. به طور مشخص خانم قوشه از پرونده شكايت كارفرمايي صحبت كرد كه از كارگري شكايت كرده 
- به  شده آزاد زندان از تازه كه است اجتماعي فعال خانم يك كه - كارگر كه بوده اين شكايت موضوع است.
و براي كار تبليغاتي بازاريابي بگيرد تماس رستوران پانصدر با مشخصي مدت ظرف كه شده متعهد كارفرمايي
يك و است گرفته قرارداد امضاي هنگام را آن تومان ميليون ۵ كه ۳۰ ميليون تومان بوده كند. كل مبلغ قرارداد
و بدل شده است. اما كارگر بعد از چند روز تماس  رد كار انجام حسن تضمين عنوان به نيز ميليوني ده چك
مي شود كه قادر به انجام چنين كاري نيست. در نتيجه ۵ ميليون تومان پيش دريافت را به متوجه رستورانها با
مي شود. خود تضميني چك گيري پس باز خواهان كار ادامه از انصراف اعالن ضمن و ميدهد پس كارفرما
و زيان ضرر خاطر به چك مصادره خواهان دادگاه از و كرده مطرح دادخواستي كارفرما حاال مدتها از بعد

ناشي از عدم انجام تعهد است.

آن ها نظري دادند. جالب است كه  از كدام هر و گذاشت ميان در وكيلش دوستان با را مسأله اين قوشه خانم
و حل منشي كدخدا طريق از را قضيه و بگيرد تماس كارفرما با قوشه خانم كه داشت اصرار كيخسروي آقاي
فصل كند. بين وكيالن در مورد نحوه دفاع مباحث جالبي مطرح شد. به نظرم رسيد كه وكال هم مثل پزشكان
و به بحث بگذارند  كنند مطرح را حقوقي موارد همين خود ماهانه حرفهاي نشستهاي جريان در ميتوانند
و اگر چنين سنتي در كشورهاي كنم فكر مسأله اين به رسيد نظرم به باشند. داشته مداوم آموزش نوعي و
پيشرفته وجود دارد به فكر بازآفريني آن در انجمن هاي محلي پروفشنال وكال كه در نظر داريم بسازيم باشيم.

به همين خاطر خوب است كه به فعاليت انجمن هاي وكالي آمريكا و انگليس مراجعه كنم. 

رواج سريع جلسات مجازي
تلفن همراه پيش رفته دارند يا در واتس آپ هستند يا در وايبر. ديروز آقاي فروزان  كه بچههايي اكثر روزها اين
مي  توانند تا صد نفر عضو داشته باشند. اما مشكل كه كرد صحبت مجازي گفتگوي اتاقهاي از كيخسروي و
اين است كه اين مجامع مجازي را نمي توان به خوبي اداره كرد. من توضيح دادم كه حتي قواعد اداره مجامع

آئين نامه انجمن پارلمانتارين هاي آمريكا آمده است. آقاي كيخسروي اصرار كه آن را ترجمه كنم.  مجازي در
كمي در مورد روش كار در وايبر برايم توضيح داد متوجه شدم كه با وبينار ها بسيار متفاوت  اينكه از بعد اما
و دارد نياز مناسب ويژگيهاي با نرمافزارهايي به مجازي مجامع برگزاري كه كردم روشن برايش و است
و در آن صورت تمام روند برگزاري مجمع درست مثل مجامع غيرمجازي دارد را ويژگيهايي چنين وبينار
حيرت انگيز گسترش مجامع مجازي خوب است ما هم با اين سرعت به توجه با مي كنم فكر ميگيرد. صورت
و بعد از يادگيري قواعد اوليه قانون پارلمان از اين تكنوژي ها استفاده شويم آشنا سريعتر هرچه تكنولوژي

كنيم.
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عوامل ناشناخته ي اصرار بر انشعاب
و حتي  بنياسدي آقاي مثل زيادي حدود تا هم او كه دريافت ميشود كيخسروي آقاي با مذاكره محتواي از
و جدا سري است. به رغم اصرار من كه تالش كنيم تا چراغ اين مجموعه از شدن جدا دنبال خندان، آقاي
باشگاه مثل يك حوزه علميه روشن بماند، آقاي كيخسروي اصرار دارد كه هر چه زودتر گروه وكيالن آئين نامه
و انجمن ملي وكال  شود راحت كارگاه در حضور عدم براي وجدانش تا كند امضا را تأسيس دست در انجمن
مي گويم مثل آقاي بني اسدي. جهت اين (از كند. داير من آموزشهاي و نظارت از بيرون و دفتر از خارج را
و ميگشت حضور عدم براي توجيه يك دنبال بنياسدي دكتر كه كرد اعتراف هم خندان آقاي حتي چون
مي خواست). من هنوز سر در نمي آورم كه اصرار افرادي مثل همين براي پيشنهادي آئيننامه پاي را او امصاي
و كيخسروي در كارگاه وكيالن يكشنبه كارگاههاي در خندان و بنياسدي معلمان، سازمان در مرد و هاشمي
و تا هر زماني انجمني هر در دارم اطميان حاليكه در چيست؟ بسازند من حضور بدون را ها انجمن آنكه براي
- به معناي مانعي براي گويا - را من حضور عدهاي چرا باشد، ثمر مثمر آموزشي نظر از ميتواند من حضور
مي دانم در اين افراد ويژگي هاي سبك ميكنند؟ تلقي خودشان وجود ابراز براي - واقع در - يا و ديگران رشد
كارآفريني خيل برجسته تر است. به عنوان نمونه، آقاي كيخسروي ديروز به من گفت (و شايد دوست نداشته
و اگر او در قيد حيات بود بهتر است اين قسمت حذف  نشر هنگام نتيجه در كنم. نقل را او گفته اين باشد
شود) كه آقاي حجت را او به عنوان استراتژيست بخش جوانان حزب پيشنهاد كرده يا جا انداخته است. به
نظرم اين نوع اشخاص نمي توانند در انجمني حضور داشته باشند كه در آن رئيس نباشند. شايد جاهاي ديگر 
دنيا هم اوضاع بر همين منوال باشد. بايد به اين خصوصيت كه گويا در ميان ما ايرانيان مثل اسرائيليان بسيار 
و راهكار مناسبي براي تعديل آن بيابيم. در غير اين صورت يكي از موانع توسه  باشيم داشته توجه است قوي

فعاليت  هاي گروهي دموكراتيك مي تواند همين باشد.

مي كنم اگر قرار است در باز آفريني پروفشن وكالت از شبه پروفشن وكالت نقشي ايفا كنم فكر حال، هر به
و اشخاص افراد اختيار در عنان حتيالمقدور تا كنم خلق برنامه اين براي بديعي سياستهاي و انديشهها بايد
و گردآوري «بست پراكتيس» آنان از اين جهت انگليس و آمريكا وكالي تجربه به مراجعه نيافتد. سوار موج
و شايستگي ادعايي خود در توليد توان اندازه به همه كه كرد مستقر كارهايي و ساز بايد عالوه، به است. مهم

آن ها را ملك مشاع خود بيابند. تا ايده ها و سياست ها نقش ايفا كنند

ساعت ۲ بامدارد روز جمعه است. براي امروز كفايت مي كند. 
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۱۳ مهر ۱۳۹۳ يكشنبه

به مناسبت عيد گوسفند كشي
و عيد سال نو يهوديان  اكتبر) ۵) معلم جهاني روز و مسلمانان كشي گوسفند عيد روز با مهر ۱۳ امروز يكشنبه
(۵۷۷۵) روي هم افتاده اند (چه كار بدي كرده اند!). به همين خاطر، قبل از پرداختن به داستان كادرها چند 

مطلب مفرح مي نويسم. 

در حاليكه داعشي ها يك راننده انگليسي را كه براي سوريان كمك برده بود جلوي چشم دنيا سربريدند، در 
كنج دنج كنار محل كارم براي دومين بار با هم محله اي خودم گفتگو كردم كه قرار است روز چهارشنبه آينده 
يك گربه ولگرد را نزد جراح ببرد تا چشمش را عمل كند. بار اول صبح روز جمعه وقي از پنجره آشپزخانه 
مي كند كه  مراقبت كوچكي گربه از كه ديدم را قامت بلند مرد اين كردم، نگاه خيابان طرف آن دنج كنج به
و با او گرم گرفتم. برايم تعريف كرد كه در رفتم دنج كنج به فوري بود. بسته غريبي گردنبد گردنش دور
و چند روز پيش متوجه شده است كه چشم هاي اين گربه چرك دارد سكونت ما كوچه از باالتر كوچه چند
و اين حلقه پالستيكي كه مثل يك قيف بزرگ دور گردن ميبرد دامپزشك نزد را او بالفاصله است. كرده
و يا براي تسكين بخاراند را خود دردناك چشمهاي نتواند گربه تا است حفاظتي وسيله يك شده بسته گربه
آن ها چشمش را به جايي بمالد. داستان گربه را به طور مفصل برايم تعريف كرد. آرزويش اين بود خارش
و بينايي اش را از دست ندهد. وقتي امروز صبح دوباره از نكند پيدا جراحي يا تخليه به نيازي گربه چشم كه
و قفسش ديدم. به ديدارش رفتم. خبر بدي داشت: گربه همان كنار را مرد همان كردم نگاه دنج كنج به پنجره
گربه يك چشمش را از دست خواهد داد. چشم ديگر نيز بايد جراحي شود. نگران شدم. پرسيدم: يعني تخليه
و با يك  داشت برخواهد را آن جراح كه شده ايجاد چشمش روي پرده يك نه، گفت: خوشحالي با شود؟
و پنج ساله است. در نيروي هوايي ارتش چهل گرفتم. گرم مهربانم محلي هم اين با كند. زندگي بايد چشم
و مادرش كرجي هستند. پدرش در نيروي زميني ارتش شاهنشاهي پدر دارد. دختر يك و پسر يك ميكند. كار
مي خواست علت عالقه او را به اين گربه از دلم است. شده متولد تهران در خودش است. ميكرده خدمت
زبان خودش بشنوم. توضيح خاصي نداشت. اما برايش قابل تحول نبود كه گربه مريض را در كوچه ها به حال

خود رها كند. از سوابق اين حيوان دوستي از او پرسيدم. خاطره جالبي برايم تعريف كرد: 

كبوتر كور
بي پناه  و بيدفاع كه كوچكي پرندهي يك دور كالغ تعدادي ميشود متوجه رانندگي حال در پيش سالها
مي كند. متوقف خيابان كنار را ماشين دشتهاند. را او جان قصد و ميكردند پرواز است بوده افتاده خيابان وسط
مي دهد. اما كله جوجه كبوتر با ضربه منقار كالغ ها زخم شده نجات را كبوتر جوجه و ميپراكند را كالغها
مي شود. جوچه آشنا كشور دامپزشكي با بار نخستين براي است. از طريق تماس با مركز راهنمايي تلفن ۱۱۸
و اعصاب  مغز به كالغ منقار ضربه است: تلخ خيلي تشخيص ميبرد. دامپزشك يك نزد درمان براي را كبوتر
و هر دو چشمش را از دست خواهد داد. از آن سال تا امروز خانواده كرده وارد ناعالج آسيب كبوتر جوجه
مي كند: يك كبوتر كور. وقتي از خاطرات نگهداري از اين پيدا هم جديد عضو يك من مهربان محلي هم اين
مي كنم كسي را به خوشبختي او نديده باشم: فكر كه ميآمد وجد به چنان ميكرد تعريف برايم كور كبوتر
مي رساند آب ظرف به را خودش هم او و آب، آب، ميزنيم: صدا دهيم، آب او به ميخواهيم وقت هر حاال
و ميكند پرواز عمودي صورت به و راست خط يك در فقط ديگر: خاطرهاي و ميكند. خوردن به شروع و
و دوباره به صورت عمودي پائين ميماند معلق هوا در دقيقه ميرسدچند خانه سقف به بالش آنكه محض به
يك مي بريم. او خودمان با را كور كبوتر اين ميرويم جا هر سالهاست مينشيند. اولش جاي در و ميآيد
مي كرد تمام حواسش به گربه قيف دار بود تا مباد ناگهان تعريف را خاطراتش وقتي است. شده ما خانواه عضو
بي گناه را همراه با مردم گوسفند ميليونها كه روزي براي بگيرند. زير را او رانندگان و برود خيابان وسط به

بي گناه سرمي برند،  همين خاطره كفايت مي كند.

بازگشايي پرونده سازمان معلمان
و آنان مجبور شدند براي  خواستم را معلمان سازمان بچههاي عذر قلبي، ميل برخالف اينكه، با ميزدم حدس
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ي جلسات خود دنبال جا بگردند، رابطه من با آنان به طور كامل قطع نخواهد شد. به اين دليل ساده برگزار
مي  كردم منزلي را براي اسكان تصور عالوه، به شود. قطع كامل طور به رابط اين كه نيستم و نبودم مايل من كه
و جلسات خودشان را هم در همان منزل برگزار خواهند كرد. در گرفتهاند نظر در داوري محمد آقاي موقت
مثًال انتظار داشتم بعد از مدتي با آقايان هاشمي يابد. ادامه است ممكن ديگري شكل به ما آينده ارتباط نتيجه،
و ترويج قواعد قانون پارلمان همكاري خواهيم كرد. آموزش زمينه در همكاري براي نقيئي خانم و مرد و
و دانشآموزان براي درسنامه تدوين كميتههاي در آنان حضور احتماًال ميزدم: حدس هم را همكاري شكل
مي خواهد همراه با خانم نقي ئي كه گفت من به و زد زنگ آزادگان آقاي كه بود پريروز اما امور. قبيل اين از
و آقاي محمد داوري به ديدار من بيايند. بديهي است كه با كمال ميل استقبال كردم. اما ديروز بود كه دوباره
و خانم نقي ئي هم برگردد شهرستان به است قرار داوري آقاي كه داد توضيح گويا و زد زنگ آزادگان آقاي
نتوانست هماهنگ كند در نتيجه خودش تنها خواهد آمد. جالب اينكه در همان صحبت تلفني هم اعالم كرد
كه از جمله در مورد شكل رابطه آينده با سازمان قرار است با هم صحبت كنيم. هنوز نمي دانم اين جور 
تصميم هاي آقاي آزادگان خودسرانه است يا تشكيالتي. ظاهرًا هر عضو يا هوادار سازمان حق دارد براي 
مي آيد انجام دهد. در هر حال استقبال كردم  درست و مناسب نظر به كه را كاري هر سازمان هدفهاي تحقق
و زنگ بود نيامده هنوز ۱۱ حدود و قرار شد ديروز ساعت حدود ۹ صبح در دفتر كارم باشد اما تا ساعت
و گفت به محض اينكه از اين جلسه بيرون بيايد كرد خواهي عذر زدم. زنگ من است. نيامده چرا كه نزد هم
پيش من خواهد آمد. ساعت حدود يك و نيم بعد از ظهر و من داشتم ته كاسه لوبيا را در مي آوردم كه آمد.

روز معلم مبارك
معموًال ايميل هاي خبري زيادي  مبارك. معلم جهاني روز اكتبر پنج گفت: نمايشي لحن با ورود محض به
و به همين است آمده سازمان اين مديركل بيانيههاي آنها در كه ميرسد دستم به كار بينالمللي سازمان از
مي شوم. اما اين بار آقاي آزادگان بود كه فرا رسيدن خبر با مناسبتها اين از ديگران از زودتر گاهي دليل
روز جهاني معلم را يادآوري كرد. به خاطرم آمد تصميم داشتم بيانيه مديركل سازمان بين المللي كار را كه
و در وب سايت پيام كارفرمايان منتشر  ترجمه بود كرده صادر گذشته سال در معلم جهاني روز مناسبت به
مي گرفت. به همين خاطر از ترجمه آن صرف نظر كردم. من از زيادي وقت و بود دشوار خيلي متن اما كنم.

عجب. چه زود يك سال گذشت.

و فضاسازي كنم. چون وقت زيادي از من خواهد  بازآفريني را آزادگان آقاي با خودم گفتگوي كل نميخواهم
و سازمان من رابطهي بر و شد بدل و رد ما بين مالقات اين در كه را مهمي نكات ميدانم الزم اما گرفت.

معلمان و در نتيجه به روند ترويج و گسترس قانون پارلمان در كشور تأثير خواهد گذاشت روايت كنم.

خيلي زود روشن شد كه به مناسبت روز جهاني معلم مقاله اي از آقاي آزادگان در وب سايت صداي معلم 
اداره وب سايت هم رويه هاي  و گويا در مورد شكل  است پورسليمان آقاي آن سردبير و فني مسؤل كه
و تصويب نشده، منتشر شده است. با اين همه، آقاي آزادگان هنوز دنبال كسب اطالعات تدوين قبولي مورد
بيشتري در مورد رويدادهاي روز جهاني معلم است تا يا مقاله خود را تكميل كند يا مطلب جديدي براي نشر
در وب سايت بنويسد. خيلي سريع پي بردم فرصت بسيار مناسبي است تا در جريان اين كمكي كه قرار است 
و سازمان معلمان  است خبر چه دنيا در معلم جهاني روز مناسبت به كه دهم نشان او به بكنم آزادگان آقاي به
- تا چه اندازه از سطح متوسط كند حل را خودش سازماني مشكالت كوچكترين نيست قادر كه - ايران
مي كند. وارد كشور به ناپذير جبران و عظيم بسيار لطمه يك ماندگي عقب اين چطور و است عقب جهاني
اميدم اين بود كه شايد بتوانم در وجدان اين دوست صميمي تكاني ايجاد كنم. به همين خاطر، در طول مدتي
كه با هم بوديم از هيچ فرصتي براي سركوفت زدن به سازمان معلمان صرف نظر نكردم. چون اطمينان داشتم 
و ناراحت شود. بلكه بر عكس انتقادها  بگيرد خودش به را انتقادها اين كه نيست وضعيتي در آزادگان آقاي كه

را قبول مي كند و به طور جدي دنبال راهكاري عملي براي حل مشكالت سازمان معلمان است.

راهبرد جديد من
مي گويم راهبرد جديد، اما اين راهبرد چندان هم جديد نيست. از مدت ها پيش پي بردم نمي توان براي تمام 
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- كارگاه آموزش دستورنامه رابرت برگزار نيستند هم دوجين از بيش البته كه - معلمان سازمان فعلي اعضاي
و حوصله يكساني استعداد نه و دارند قواعد اين به يكساني عالقه نه كل، يك مثابه به اعضا، اين تمام كرد.
و مرد نيز در مجاب سازي اعضاي سازمان براي آنكه در هاشمي آقايان عالوه، به قواعد. آن يادگيري براي
و توانايي كه بود اين هم شكست اين علت و خوردهاند شكست كامًال كنند عمل پارلمان قانون چارچوب
و به خاطر غرور ناشي از تجربه هاي موفق معلمي خود به توصيه هاي من بودند نكرده كسب را الزم مهارت
و يا از نزديك با قواعد قانون پارلمان دورادور كه معلمان از توجهي قابل تعداد همه، اين با نكردند. توجه هم
تا حدودي آشنا شده اند به ضرورت رفتار در چارچوب اين قواعد باور پيدا كرده اند. به خصوص حضور
حاشيه اي آنان در نشست هاي انجمن در دست تأسيس دوست داران ميراث فرهنگي تجربه ي بسياري عالي از 
يك مجمع قانونمند را به آنان نشان داد. خانم قدرتمند (خانم ميان دشتي كه برگزار كننده مجامع آن انجمن بود 
كه با تغيير رئيس سازمان ميراث فرهنگي متوقف شد) كه اتفاقًا با آقاي آزداگان روابط خانوادگي خيلي خوبي 
و او هم با آقاي آزدگان روابط خوبي دارد، همچنين  است نفوذي با شخصيت كه داوري محمد آقاي يا دارد،
آقاي پور سليمان، كه او هم با آقاي آزادگان روابط خوبي دارند، نيز آقاي شهسواري، از جمله در جناحي
مي گيرند كه آقاي آزادگان اميدوار است با كمك آنان بتواند شرايطي را در سازمان معلمان فراهم آورند  قرار
و عالي است: من دفتر را در ازاي هر مبلغي روشن بسيار نيز من پيشنهادهاي بپذيرند. را من پيشنهادهاي كه
كه خود سازمان مناسب بداند قرار خواهم داد مشروط به اينكه سازمان كتاب دستورنامه رابرت را به عنوان
و دادن رأي به عنوان  مذاكرات در شركت و پيشنهاد دادن حق بدون هم من و بپذيرد خود پارلماني مرجع
و سازمان شوند آشنا قواعد اين با سازمان اعضاي مرور به تا بگيرم عهده بر را انجمن مجامع اداره پارلمانتارين
خودشان را بر اساس آموزه هاي اين قانون بازآفريني كنند. هر كمكي ديگري هم كه سازمان از من بخواهد،
سايت، تدوين كد اتيكز، تدوين برنامه راهبردي، برگزاري كارگاه هاي آموزش  راهانداختن نوشتن، ترجمه، مثل

مديريت و صدها كمك ديگر به صورت رايگان در خدمت سازمان ملعمان خواهم بود.

مي كند ساير اعضاي مؤثر سازمان  تالش جديت با و است موافق من پيشنهادهاي با آزادگان آقاي ظاهرًا
و قانع سازد تا بار ديگر براي تنظيم نوعي همكاري جديد با من وارد مذاكره شوند. گويا در مجاب را معلمان
و آقاي محمد داوري به مالقات من بيايند نقيئي خانم با همراه داشتند قرار كه بود سياست همين چارچوب

كه عقب افتاد. به اين ترتيب منظور من از بازگشايي پرونده مختومه سازمان معلمان آشكار مي شود.

مصاديق انتقادها
به  از عملكرد سازمان معلمان، در دوره ي يكساله اي كه  با آقاي آزادگان، در هر فرصتي  در جريان گفتگو 
مي كنم مصداق اين انتقادها را به ترتيبي كه  سعي كردم. انتقاد بودم، فعاليتهايش شاهد ناخواسته صورت

مطرح شد خالصه نويسي كنم.

وقتي براي حستجوي تاريخچه شكل گيري روز جهاني معلم در جهان مجازي پا گذاشتيم، در همان اولين 
و مطلب به درد بخورد مواجه شديم كه اكثريت قريب به  گزارش، خبر، از اقيانويسي با - معمول طبق - قدم
و فقدان احساس مسؤليت تنبلي خاطر به واقع در و انگليسي زبان به نبودن آشنا خاطر به ايراني معلمان اتفاق
وب سايتي را با هم مرور كرديم كه به مناسبت اول صفحه نمونه، يك عنوان به فقط هستند. بيخبر آنها از
و رويدادهاي برنامهها تمام جمله از سايت وب اين در بود. شده راهاندازي روز جهاني معلم در سال ۲۰۱۴

مي داد كه چطور معلمان  نشان و ميكرد معرفي معلم جهاني روز فرارسيدن مناسبت به را جهان سراسر معلمان
مبتكرانه عظيمي ارتقاي كار پروفشنال خودشان چه كارهاي  براي  اين روز  بهانه  به  و شهرستاني  شهر هر
وب سايت اين امكان در اختيار مخاطب قرار گرفته بود تا برنامه هاي اين از ديگري بخش در ميدهند. انجام
و اين تجربه را از اين طريق در اختيار تمام معلمان كنند منتشر آن در را شهرستان و بخش و شهر هر معلمان
جهان قرار دهند. بعد از نشان دادن اين اقيانوس خبرهاي حيرت انگير بود كه به آقاي آزادگان گفتم: آن وقت
و هنوز سر اين قضيه ساده دعوا  كند تنظيم را خودش سايت وب اداره روش نيست قادر هنوز شما سازمان

و مرافعه داريد.

گروه هايي ايميلي چند صد هزار نفره  و ساختن اسپيپ سايت وب راهاندازي تجربه به من كه بود اينجا در
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و از طريق ايميل در كرد ترجمه را عالي مطالب اين تمام و انداخت راه سادگي به ميتوان كه كردم صحبت
و گروه ايميل وبسايت راهاندازي هزينه از آزادگان كه بود اينجا در گذاشت. كشور سراسر معلمان اختيار
از من پرسيد كه گفتم: من بابت اين كارها از كسي دستمزد نمي گيرم. اعتراض كرد. گفتم: وب سايتي كه من
و من مسؤل بخش فارسي آن هستم. اما اگر بخواهيد  است سورس اوپن نرمافزار يك ميكنم استفاده آن از
از يكي  كردم  تأكيد  فوق العاده گران خواهد شد. من  آن  كنيد هزينه  را طراحي  از صفر چنين وب سايتي 
و  توليد و مختلف وبسايتهاي راهاندازي بود: همين بكنم معلمان سازمان به ميتوانستم كه كمكهايي
پرسيدم: در سازمان شما كدام يك از او از بعد كشور. سراسر معلمان براي آنها ارسال و عالي مطالب ترجمه
مي دانستم مهارت او در ترجمه آنقدرها نيست كه من اما برد را نفر يك نام است. بلد را انگليسي زبان اعضا

بتواند متني را بدون مشكل به سرانجام برساند. گفتم: به او دل نبنديد.

بيانيه روز معلم
بعد از جستجو در مورد تاريخچه روز معلم، سراغ بيانيه اي رفتيم كه با امضاي مديران كل چندين سازمان 
بين المللي متولي امور معلمان، از جمله گاي رايدر مديركل سازمان بين المللي كار، به مناسبت روز جهاني 
معلم منتشر شده بود. عنوان اين بيانيه خيلي عالي بود: سرمايه گذراي روي معلمان يعني سرمايه گذري براي

مي بيني چه عنوان زيبايي؟ بعد برايش توضيح دادم: هر تحولي در جامعه مستلزم ارايه  گفتم: آزادگان به آينده.
گفتم: اگر و زدم گريز خودمان برنامه به بعد كيفيت. با معلمان داشتن مستلزم آموزشي هر و است آموزش
قرار است جامعه ما از يك جامعه ديني به يك جامعه عقلي متحول شود ما به سختي نياز به معلماني داريم كه
اين كار تاريخي را انجام دهند. آيا معلمان ايراني قادر به چنين كاري هستند؟ در اين زمينه سازمان شما كجاي 
كار است؟ پاسخ روشن بود: آوت آو اوردر! بعد توضيح دادم: اگر قرار است كشور ما با معناي حقيقي قانون 
و شركتي بايد ياد بگيرد كه قواعد مورد  انجمن و گروه هر چطور و چيست قانون كه بگيرد ياد و شود آشنا
و به آن پايبند باشد، ما به معلماني نياز داريم كه بتوانند اين ها را به بچه ه ياد بدهند. به كند خلق را خودش نياز
اين خاطر است كه من حاضرم تمام تالش خودم را به كار ببرم كه سازمان معلمان با قانون پارلمان آشنا شود.

كتاب تعليمات اجتماعي
وب سايت سازمان معلمان سر زدم. آنجا بود كه مقاله خوبي از آقاي هاشمي  به كه بود پيش هفته دو يكي
دبيرستان اجتماعي تعليمات كتاب سراسر بود، آمده مقاله آن در كه آنچه اساس بر خواندم. سازمان دبيركل
بيتمدني غربي تمدن ميدهد: بازتاب جهان مورد در را يزدي مصباح جريان مثل فكري جرياني آموزههاي
و به جاي آن البد آقاي مصباح يزدي چراغ شود انداخته داني زباله به و شده نابود بايد كه است آشغالي و
مي داد كه تدريس مطالب آن كتاب در شأن معلمان كشور نشان هاشمي آقاي مقاله شود. بشريت راهنماي
و شرف داشتند نبايد غيرت كشور اين معلمان اگر گفتم: آزادگان آقاي به نكات اين به اشاره از بعد نيست.
زير بار تدريس چنين مطالب مستهجني به بچه هاي اين مردم بروند. اما كجاست يك سازمان سراسري معلمان

كه بتواند جلوي توزيع و تكثير چنين مزخرفاتي را بگيرد؟ 

شرف معلم چيست؟
و دموكراتيك  انساني سازمان و انجمن يك ايجاد شرط كه كردم اشاره نكته اين به خود گفتگوهاي از بخشي در
اين است كه اعضاي سازمان شرافتمند باشند. اگر شرافتمند نباشند سازماني كه ايجاد خواهند كرد باند قدرت
مي اندازم، به محض آشنا با قواعد اوليه قانون پارلمان  راه كه جديدي كارگاه هر خاطر، همين به شد. خواهد
مي كنم كه دستور شرف خودشان را تدوين كنند. در حال حاضر نيز از دانشجويان خواهش كارگاه اعضاي از
و به برسانند تصويب به و كرده تدوين را خودشان شرف دستور تا خواستهام سهشنبه روزهاي كارگاه عضو
مي توانيد بگوييد كه شرف معلم يك عنوان به شما پرسيدم: آزدگان آقاي از كه بود اينجا در باشند. پايبند آن
مي توانند به بچه هاي ما ياد بدهند كه شرافتند و دارند شرف دستور يك ايران معلمان كل آيا چيست؟ شما

بودن چيست؟ آيا درك و تعريف مشخصي از دستور شرف داريد تا بچه هاي ما را شرافتمند بار بياوريد؟

و برايش توضيح دادم كه حاضر بودم با  كردم مطرح معلمان سازمان از كه بود انتقادهايي از نمونههايي اينها
و حتي اين دفتر كارم را نيز رايگان در اختيار شما قرار دهم. اما شما كنم كمك شما سازمان به وجود تمام
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و به جاي استقبال از كمك هاي من دست رد به سينه ي من هم زديد. چرا؟ آيا برويد اينجا از شديد حاضر
و مطلبي نوشتهاي هر زير اسمم كه هستم اين دنبال من آيا بشوم؟ شما سازمان رئيس كه هستم اين دبنال من
داد؟ هروقت خواهد جوابي چه سؤالها اين به شما وجدان آخر بودم؟ شما از پول گرفتن دنبال من آن بيايد؟
مي شد آقاي آزادگان با مهرباني عصباني معلمان سازمان بچههاي دفاع غيرقابل برخوردهاي خاطر به من لحن

مي خواست: اينقدر سركوفت نزن عزيزم! سعي مي كرد آرامم كند و با محبت از من

دير يا زود مردم ايران با قواعد قانون پارلمان آشنا خواهند شد. اما روند آشنايي با اين قواعد چنين مسيرهايي 
را طي كرده است. من اميدوارم آقاي آزادگان موفق شود ساير همكارانش را مجاب سازد كه به دفتر برگردند 

و طبق قواعد دستورنامه رابرت سازمانشان را بازسازي كنند. 

موفقيت هاي مضاعف
و آقاي حالج دو  من تا شد منجر كه فرايندي كل نبود. منحصر آزادگان آقاي با گفتگو به شنبه روز موفقيت
و ششمين اجالس عادي كارگاه كادر دوستان را برگزار كنيم، نيز يك موفقيت بيست - نفري دو بله - نفري

كم نظير بود. چرا؟  توضيح مي دهم.

اينكه شخصيتي مثل آقاي حالج كه در حال حاضر به عنوان پژوهشگر مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
كارگاه  هاي آموزشي در مورد مقررات مربوط به قراردادهاي دولتي،  برگزاري براي و ميكند خدمت اسالمي
و در همين كارگاه ها نيز يك لحظه از ترويج ميكند سفر كشور سراسر به دولتي سازمانهاي كاركنان براي
قانون پارلمان دست بر نمي دارد، با آغوش باز از پيشنهاد من مبني بر اينكه نشست دو نفره خودمان را هم
مي دهد كه شخصي مثل او تا چه اندازه  نشان ميكند استقبال كنيم، برگزار رابرت دستورنامه چارچوب در
پي برده است. آيا اين موفقيت كمي است؟ وقتي ديروز قانون اين به ما كشور نياز و پارلمان قانون اهميت به
مي رفت از من پرسيد: چطور دلتان آمد اين كتاب با ارزش را به ديگري بدهيد؟ منظورش بيرون دفتر از داشت
كتاب دستورنامه رابرت به زبان اصلي است كه به صورت امانت به آقاي آرش كيخسروي داده ام تا با نشان
و كالي دادگستري مركز، قانون  كانون مديره هيأت رئيس توانا نجفي آقاي به ديگر اسناد با همراه آن دادن
و به نوعي پارلمان، قانون اهميت بر مجدد تأكيد حالج آقاي منظور فهميدم كند. معرفي او به را پارلمان
يك لب تر كنيد طي بيست روز ديگر نيست. نگراني جاي گفتم: جدي و شوخي به هم من اما بود، من تشويق

نسخه ديگر از آن را تهيه خواهيم كرد.

راه حل جديد براي يك مشكل قديمي؟
و ششمين نشست كارگاه دوستان آقاي خندان كه با يك گروه نزديك ده نفره شروع  بيست گفتم: كه همانطور
و برگزار كننده كننده دعوت كه خندان آقاي حتي و شد برگزار حالج، آقاي فقط نفر، يك حضور با بود، شده
اين نشست بود نيز در اين كارگاه شركت نكرد. فهم علل اين ريزش ها در تمام كارگاه ها ديگر چندان پيچيده
نيست. هدف من اين است كه در اين فرايند ادامه كارگاه ها، عده اي مربي پارلماني حرفه اي تربيت كنم. اما 
مي كنند شايد يك نفر تا آخر مرحله ابتدائي  شركت كارگاه يك در كه نفري ده هر ميان از ميدهد نشان تجربه
آن ها مورد با را خود نسبت قواعد اين با بيشتر آشنايي با و كارگاه، مختلف مراحل در بقيه و ميآيد جلو
مي كنند كه قادر يا مايل نيستند كه يك مربي حرفه اي پارلماني بشوند. يا حتي درك و ميدهند قرار بانگري
و از ميدهم حق آنان به هم من البته بشوند. پارلماني مربي كه نيست الزم اصًال كه ميرسند نتيجه اين به
مدت ها پيش به اين نتيجه رسيده ام الزم نيست همه در انجمن ها نوحه خوان بشوند. اعضاي يك انجمن كافي
هم انديشي  كارگاه همان از مشكل اين واقع در بگيرند. دم او با و كنند همنوايي نوحهخوان يك با كه است
عرف پارلماني بيرون زد: به مرور مشخص شد هيچ يك از كساني كه به آن كارگاه دعوت شدند نخواستند
مي كرديم؟  بايد چه خوب، بشوند. پارلماني حرفهاي مربي كه بخواهند نبود الزم يا بخواهند نميتوانستند يا
يك و طبق همان عرف پارلماني رايج سواد همان با و عده همان حضور با كه داشت اصرار بنياسدي دكتر
انجمن براي ترويج اين قواعد درست كنيم. اما من با اين كار به شدت مخالف بودم. بديهي است كه نه با
و هرگروه آزاد است هر نوع انجمني درست كند. اما من معتقد بودم عده اي بايد تا  هركس انجمن. تأسيس
آنجا كه ممكن است يك انجمن استاندارد درست كنند. اين قسمت از نظر من درست بود. اما براي بخش



۵۱

نمي كشند تا ته خط بيايند چه بايد كرد؟ همين مشكل بود كه در كه كساني با دوم مشكل راه حلي نداشتم:
و با تأمل در همين مشكل بود  زد. بيرون دوستان كارگاه در بعد و وكيالن كارگاه در بعد و همانديشي كارگاه
كه به مرور پاسخ آن هم پيدا شد: افرادي كه نمي كشند خودشان را اذيت نكنند. هر چقدر كه مايلند هستند
و تصويب شد، آنان  نوشته ميكنم تعيين من كه روشي به آئيننامه، كه وقت هر و كنند شركت فعاليتهاي در
و مقدوراتشتان به هدف انجمن تأسيس شده خدمت توان اندازه به و شوند انجمن عضو داشتند دوست اگر
و يكي از اعضاي تهران شورايياريهاي اجرايي ستاد كارشناسان از يكي شرفي، خانم وقتي نظريه، اين كنند.
فعال كارگاه كارشناسان اصرار داشت كه افرادي را دعوت به كارگاه كند كه قول بدهند تا آخر خط باشند، به
و من در جريان همان گفتگوي تلفني بود كه براي وي توضيح دادم چنين رويكردي  شد تدوين كامل شكل
واقع بينانه نيست. پس هر فردي كه هر اندازه هم به اين قواعد عالقه دارد بايد حق داشته باشد در كارگاه ها
و تعدادشان هم  هستند جدي كه عدهاي اما بكوشد. قواعد اين ترويج براي توانش اندازه به و كنند شركت
مي شود، نقش بيشتر هم كمتر ميرسيم پيچيدهتر قواعد به كه مرور به و بود خواهد كم بسيار طبعي طور به
و بهتري در ترويج اين قواعد ايفا خواهند كرد. اما اين به معناي اين نيست كه روي ساير افراد خط بكشيم.

و  كنيم شناسايي هم را انجمني فعاليتهاي به بيميلي عوامل تا ببريم كار به را خود كوشش تمام بايد البته،
به مرور براي برطرف كردن  آن ها بكوشيم.

و البته تسليم  نميشوم ناراحت نكنند شركت كارگاهها در افراد اينكه از تحليلي، چنين به رسيدن با حال، هر به
و ميماند باقي روشن كارگاهها شعله شد. نخواهم هم كيخسروي آقاي و بنياسدي دكتر مثل افرادي جوسازي
و اين افراد عالقمند به شكل جديدي داد خواهد ادامه خود بقاي به بماند باقي هم عالقمند نفر يك اگر حتي

تجديد سازماندهي خواهند شد.

كالس هاي زبان روسي، كه در هر دوره حدود دويست نفر در آن ثبت نام  تحليلي، دفتر كادرها، مثل چنين با
يك مي شدند، بايد محلي باشد براي مراجعه هر فردي كه حتي فارغالتحصيل نفر پنج از كمتر اما ميكردند
مي دهد. اما در عين حال بايد شرايط را براي كساني آماده سازد كه توان نشان عالقه پارلمان قانون به هم ذره

و استعداد و عالقه دارند كه به يك مربي حرفه اي بدل شوند. و تعداد آنان بسيار كم خواهد بود.

- گزارش فعاليت هاي ترويجي خودمان را اراه دهيم، هدف من  حالج آقاي و من - ما كه شد قرار وقتي
كند: تبيين و توضيح را جديد راهبرد همين كه كنم تمركز نكاتي روي دهي گزارش جريان در كه بود اين
و يا در هيأت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي بازرگاني اتاقهاي در پراكنده كارگاههاي برگزاري اينكه
كارفرمايي ايران به نتيجه نخواهد رسيد. بلكه ما به پارلمانتارين هايي نياز داريم كه در كار خود حرفه اي شوند
و چنين افرادي در جايي مثل دفتر كار من تربيت خواهند شد كه  كنند اداره را مجامع و انجمنها بتوانند و
مثل يك باشگاه بدن سازي چراغش بايد روشن بماند. در نتيجه، وظايف افراد عالقمندي مثل آقاي حالج اين
است كه براي اين دفتر مشتري جذب كنند حتي اگر از ميان ده نفر از آنان فقط يك نفر تا پايان ابتدايي به كار 

خود ادامه دهد. فكر مي كنم اين پيام من را آقاي حالج با تمام وجود درك و تأييد مي كند. 

با توجه به هدف راهبردي باال بود كه من در مورد ماجراي اتاق بازرگاني، وزارت صنايع، شوراي شهر، كانون 
و حتي كارگاه دوستان صحبت كردم  دانشجويان كارگاه حقوقدان، بانون معلمان، سازمان كارفرمايان، عالي
و يا آقاي خندان اصغر آقاي يا اعاليي خانمي كه باشيم داشته انتظار نبايد تحليل اين با كه گرفتم نتيجه و
مي توانيم در همه ميكنم فكر اما دهند. نشان عالقه قانون اين به اقدم نصيري حالج آقاي اندازه به سيدي
و به تحقق شوند عضو كنيم درست پارلمان قانون ترويج براي است قرار كه انجمني در مقدوراتمان حد
هدف انجمن مدد برساند. آقاي حالج با اين تحليل هم موافق بود. در اين صورت چرا آقاي خندان در جلسه

بود؟  چه شما به پاسخش و نكرد شركت

مرور اجمال داستان خندان
و نيز  تخصصي مطبوعات مركز و گفتگو دريچه نشريه بنيانگذار كه خندان عيسي آقاي گفتم، كه همانطور
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كاروان هاي سيار كتاب «قاصدك» بوده است، از طريق خانم نسرين ستوده همسر آقاي رضا خندان برادر
و شش نشست  بيست كه انداختيم راه را خندان دوستان كارگاه او همت با و شد آشنا پارلمان قانون با عيسي
قلت هاي آقاي خندان شروع شد تا جايي كه من از آقاي ان آن تا كنون برگزار شده است. اما از مدتي قبل

و براي من هم طوري  بشنود را كارگاه به او نيامدن داليل كند سعي و بگيرد تماس او با كردم خواهش حالج
توضيح بدهد كه بفهم. به همين خاطر وقتي بعد از من نوبت گزارش به آقاي حالج رسيد منتظر بودم تا قبل
از هرچيز از گفتگويش با آقاي خندان صحبت كند. اما بر خالف انتظار من آقاي حالج به كالس هاي خودش 
و بتواند قواعد  كند ايجاد مجمع يك شبيه فضايي تا ميكند استفاده فرصتي هر از آنها در كه كرد اشاره
و در اين زمينه موفق هم بوده است هرچند تا كنون بدهد آموزش كارگاهها كارورزان به را رابرت دستورنامه
است: آقاي نصيري اقدم دبير كميته اقتصادي دولت شده كارگاهها جذب حالج آقاي طريق از نفر يك فقط

كه انصافًا يك كادر جدي است.

وقتي آقاي حالج حتي بدون هيچ اشاره اي به گفتگويش با آقاي خندان گزارش خود را به پايان رساند با 
پرسيدم: مگر با آقاي خندان گفتگو نكرديد؟ خيلي ساده جواب داد: چرا. گفتم: خوب دليل نيامدنش  تعجب
و بعد از دو ماه نيايد كارگاهها در ماهي دو دارد تصميم گفت من به داد: جواب ساده خيلي باز بود؟ چه

خواهند آمد. پرسيدم: چرا؟ آقاي حالج جواب داد: چيزي در اين مورد نگفت.

مورد  اين  در  آقاي خندان  با  كه  دادم  توضيح  آقاي حالج  براي  من  اما  كرد.  تمام  را  بحث  مي شد  خوب،
و به همين نبود منطقي من نظر به كه ميكرد اظهار خود نيامدن براي داليلي او و داشتيم مفصلي بحثهاي
خاطر از شما كمك خواستم تا بعد از شنيدن آن داليل به من بگوييد كه آيا به نظر شما داليل آقاي خندان
براي نيامدن منطقي هست يا نه؟ اما متأسفانه در مورد هيچ كدام از آن داليل با شما هيچ حرفي نزده است. 
ب  عالقهاي هيچ حتي حالج آقاي كه بود پيدا كامًال اما كردم اشاره وي داليل از مورد چند به بود. نزده بله

شنيدن آن داليل نداشت و من هم بحث را درز گرفتم.

و  خودش او ندارد. ميكنند فكر كارگاه باره در چطور ديگران اينكه به توجهي حالج آقاي كه ايت عجيب
كار گاه حضور بيابد. در مورد اين در خط به خصوص با كمك آقاي نصيري خيلي دوست دارد كه تا آخر
مي كنم كه اين كارگاه ها  تأكيد مدام من اما نيايند. ندارند دوست و بياند دارند دوست ميكند فكر هم ديگران
- دست كم به اندازه من حالج آقاي ظاهرًا زد. خواهد جا در هم كيفي نظر از نيابد توسعه كمي نظر از اگر

- دغذغه اين مسأله را ندارد.

و ادامه خواهد داد يك دستاورد  داد ادامه خود فعاليت به نفر دو حضور با حتي ديروز كارگاه اينكه نظرم به
و همين سماجت سبب خواهد شد كه چراغ هاي كارگاه ها روشن باقي بماند. به همين خاطر است بزرگ
و اگر نه خودم با دعوت شهرياري آقاي كمك با شده اگر نيز را پارلماني عرف همانديشي كارگاه دارم تصميم

از افراد جديدي مثل آقاي رئيسيان زنده نگاه دارم.

تصميم گيري دو نفره
قانون  باشد جلسه دو نفره خودمان را هم طبق  پيشنهاد كردم اگر موافق  به آقاي حالج  اول جلسه ديروز 
پارلمان اداره كنيم. تعجب كرد. برايش توضيح دادم اگر با هر پيشنهادي هر دو نفر موافق بوديم آن پيشنهاد 
تصويب خواهد شد. اگر يك نفر با آن موافق باشد پيشنهاد به تصويب نرسيده است. اما آقاي حالج در جواب 
من گفت: اگر يك نفر رأي داده باشد، كل آراي مأخوذه با آن پيشنهاد موافق بوده است. متوجه شدم حق با 
و نفر ديگر مخالفت نكند آن پيشنهاد تصويب  بدهد پيشنهادي نفر يك اگر پس گفتم: نظرش تأييد در اوست.
شده است اما اگر مخالفت كند آن پيشنهاد به تصويب نخواهد رسيد. براي هر دو نفر ما رسيدن به اين كشف
مي زنم آقاي حالج اين كشف را با خانمش در ميان خواهد گذاشت  حدس من بود. مفرح جالب اما كوچلو
و به احتمال زياد كمك خواهد كرد تا در خانه نيز طبق همين قواعد تصميم گيري صورت بگيرد. آرزويي كه

من هم دارم اما با زن و دختري كه نصيب من شده گمان نمي كنم هرگز به آرزوي خودم برسم.
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جلسه اي با حضور يك رئيس و يك دبير
و كار خود را ادامه  شديم انتخاب دبير عنوان به من و رئيس عنوان به حالج آقاي ما ديروز جلسه در بله،
و تصويب آئين نامه باشد. تدوين روند با همراه نيز كتاب متن تفسير و روخواني كه كردم پيشنهاد من داديم.
آقاي حالج با اين پيشنهاد موافقت كرد اما تمايل داشت كه چون آقاي نصيري غائب است، اصول زيربنايي

قانون پارلمان را با هم روخواني كنيم و همين كار را هم كرديم. 

آن ها صرف نظر مي كنم.  طبق معمول در جلسه ديروز نكات حاشيه اي خوب هم مطرح شد كه از ذكر

هم  نامه اي  نوشتم.  را  ديروز  اجالس  صورتجلسه  و  برخاستم خواب از كه بود بامداد سه ساعت امروز
و از او پرسيدم با توجه به اينكه اعالم كرده تا دو ماه در جلسه نخواهد آمد، آيا فرستادم خندان آقاي براي

صورتجلسات را برايش ارسال بكنم يا نه؟ هنوز جواب نداده است و اين طبيعي نيست.

مي رسانم:  پايان به به را امروز گزارش فرستادم دوستان كادر اعضاي براي كه نامهاي و صورتجلسه متن نقل با

اعضاي محترم كادر دوستان
سالم

۹۳ در محل هميشگي برگزار شد  ۱۲ مهر و ششم كادر دوستان كه روز شنبه بيست نشست مصوبه براساس
- نمييابند حضور جلسه در كه دوستاني حتي - اعضا تمام براي نشستها اين صورتجلسات است قرار
و در حد مقدورات خود به آيند در آن عضويت به تمايل صورت در و انجمن تأسيس از بعد تا شود ارسال
تحقق هدف انحمن مدد برسانند. در عين حال از اشخاصي كه تمايل به دريافت اسناد اين نشست ها ندارند

تقاضا مي شود اعالم كنند تا از ارسال آن ها خودداري شود.

مي شود. قرار است اجالس  تقديم پيوست به ششم و بيست اجالس صورتجلسه مصوبه، اين به عنايت با
بيست و هفتم رأس ساعت شش بعد از ظهر روز شنبه در محل هميشگي برگزار شود.

با احترام
دبيرموقت .داود حسيني

صورتجلسه بيست و ششمين اجالس كادر دوستان
۱۲ مهر ۱۳۹۳ شنبه

و به رياست آقاي  هميشگي محل در ۱۲ مهر۱۳۹۳ و ششمين اجالس عادي كادر دوستان روز شنبه بيست
حالج تشكيل شد.

صورتجلسه اجالس بيست و پنجم قرائت و با اجماعي عمومي به تصويب رسيد.

بعد از استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضاي حاضر، تصويب شد كه فعاليت كارگاه در جهت تدوين 
و تصويب  تدوين بر ناظر قواعد كه رابرت دستورنامه كتاب از بخشهايي و يابد ادامه آئيننامه تصويب و
مورد، روخواني شود. نيز، صورتجلسات اين نشست ها براي تمام اعضا ارسال شود به مورد هستند، آئيننامه
و تصويب آئين نامه به انجمني كه در آينده تأسيس خواهد شد ملحق شوند. تهيه از بعد و تمايل صورت در تا

آن ها را اعالم خواهند كرد دريافت به خود تمايل عدم كه اعضايي براي نشستها صورتجلسات شد قرار
و تفسير شد. روخواني پارلمان قانون زيربنايي اصول حالج آقاي پيشنهاد تصويب با و ادامه در نشود. ارسال

۴۵ دقيقه خاتمه يافت. و ۱۹ جلسه ساعت
دبيرموقت. داود حسيني
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۱۵ مهر ۱۳۹۳ سه شنبه

از آمريكا در جستجوي دستورنامه رابرت
سال هاست كه هيأت مديره اين  پرسيد: مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان؟ تلفني كسي كه بود ظهر حدود امروز
و بازرس آن هستم. بارها به مؤسسه اين مؤسسان از يكي من است. نكرده برگزار هم نشست يك مؤسسه
و تكليف اين مؤسسه كنيم عمل جاري قوانين طبق تا بدهيد فراخوان يك شما گفتهام مؤسسه اين عامل مدير
مي كنم تأمين را آن وبسايت هاست و دامين تمديد هزينههاي حال، اين با نميكند. اقدامي اما شود. مشخص
و به همين خاطر گاهي كساني كه دنبال اين است دسترس در همچنان مجازي دنياي در وبسايت اين و
گفتم: بفرماييد. گفت: من ميدهم. پاسخ هم من و ميگيرند تماس من دفتر تلفن شماره با هستند مؤسسه
مي گردم. در وب سايت اين مؤسسه نوشته شده كه هنوز مجوز انتشار آن داده رابرت دستورنامه كتاب دنبال
نشده است. خواستم بدانم آيا اين كتاب چاپ شده است يا نه؟ توضيح دادم: مجوز اين كتاب را ارشاد داده
است اما متأسفانه خبر آن در وب سايت مؤسسه اخالق پزشكي به روز نشده است. ولي هنوز كتاب چاپ 
مي شود؟ گفتم: كي كه كار شيطان است. من خودم مترجم كتاب هستم. در  چاپ كي پرسيد: است. نشده
حال تدارك چاپ آن هستيم. اميدوارم چند ماه ديگر چاپ شود. به او فرصت ندادم در باره اين نكات سؤال
مي توانم  چون هستيد؟ كتاب اين دنبال چي براي بفرماييد است ممكن پرسيدم: كند. خطور ذهنش به جديدي
گفت: بعد است. رفته يادم از اسمش كرد. معرفي را خودش دهم. قرار شما اختيار در را آن پي.دي.افي فايل

دوستي دارم كه در آمريكا حقوق مي خواند. او دنبال اين كتاب مي گردد.

- به قول  يا كرد خطور ذهنم در - اصطالح به - مختلفي «چيزهاي» كرد اشاره آمريكا به اينكه محض به
يا «رابرت ز روولز آو اوردر» در اينكه دستورنامه رابرت  و روشن شد:  آمد باال ذهنم در - كامپيوترچيها
مي كند البد بايد با اين كتاب آشنا تحصيل حقوق رشته در كه كسي خصوص به است. معروفي كتاب آمريك
و البد بايد اينقدر زبان انگليسي او خوب باشد كه بتواند از متن اصلي آن كتاب استفاده كند. پس چرا باشد
مي گردد؟ همزمان به «چيزهاي» مربوط به اين موضوع يا اين كليدواژه، ياد كتاب اين فارسي متن انتشار سراغ
يك خاطره اي افتاده ام كه آقاي عيسي خندان برايم تعريف كرد: آخرين باري كه او را ديدم گزارش مفصلي از
و خانم  سليم آذر خانم با همراه خندان آقاي كرد. تعريف برايم كرج كردوان در باغي در هفته آخر مهماني
و عده اي ديگر آخر هفته را در باغ يكي از دوستان اتراق كرده بودند. در آن است نويس رمان كه وفي فريبا
و خانم وفي، كه يك بار به دعوت ميشود مطرح تصميمگيري جلسات اداره روش مورد در بحث هم مهماني
آقاي عيسي خندان در يكي از كارگاه هاي ما شركت كرده بود، براي آقاي خندان تعريف كرده است كه در
يكي از برنامه هاي تلويزيوني يكي از شبكه هاي فارسي خارج از كشور، با چشم خودش كتابي را در پشت سر 
مجري برنامه ديده است كه در عنوان آن كلمه «رابرت» به كار رفته بود: قواعد نظم رابرت، يا نطام نامه رابرت 
يا چيزي شبيه به اين ها. آقاي خندان به من گفت كه از خانم فريبا وفي خواسته است قضيه را در صورت 
و اصل قضيه چيست؟  شده منتشر كجا در نه؟ يا است شده منتشر واقعًا كتابي چنين ببيند و كند دنبال امكان

مي خواند چطور متوجه شده حقوق دارد آمريكا در كه ما هموطن شدم كنجكاو كه بود خاطره اين به توجه با
مي گردد كه خانم وفي كتابي دنبال آيا و است؟ شده ترجمه فارسي به اوردر آو روولز رابرتز كتاب كه است
و چسباندم دهنم به را گوشي دهني كنيم؟ منتشر ما است قرار كه كتابي يا است؟ شده منتشر ميكند تصور
مي خواهيد، همانطور كه عرض كردم، آمريكا به ارسال براي را كتاب اگر دادم: توضيح ناشناسم مخاطب براي
و متن پي.دي.افي آن را هم صالح نيست به آنجا بفرستيم. در نتيجه دوست است نشده منتشر هنوز كتاب
مي دانستم رفتارم آنقدر خودم كند. استفاده هست وبسايت روي كه كتاب الكترونيكي متن از ميتواند شما
مي كشد. فرو مغالطه گرداب در را من بيشتر آن قسمت هر براي توضيحي هر كه هستم متضاد و بيمنطق
بحث ها را نداشت. نشاني ايميل من را گرفت تا به هموطن مقيم جور خوشبختانه مخاطبم نيز حوصله اين
فعًال اين  و كردم موافقت كنيم. كل كل مستقيم طور به موضوع اين باره در هم با خودمان تا بدهد آمريكا

پرونده مختومه شده است. اما خبر اينكه ماجراي دستورنامه رابرت به آمريكا هم كشيده شده جالب است.

و چاپ هم كرده باشد  ترجمه ديگري كس را رابرت دستورنامه كتاب همين كه بشنوم اگر حتي راستش
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و رايگان در دنياي مجازي منتشر پي.دي.افي صورت به را آن ترجمه كامل متن و شد خواهم خوشحال بسيار
خواهم كرد. نه براي سنار سه شاهي دستمزد ترجمه اين كتاب كيسه دوخته ام و نه تشنه شهرتم.

از عسلويه در جستجوي دستورنامه رابرت
حاال كه داستان آن جستجوگر آمريكايي را گفتم خوب است سراغ جستجوگر ديگري بروم كه از عسلويه 

دنبال دستورنامه رابرت است: سياوش نيكخواه. 

ديروز بود كه بعد از شنيدن صداي عالمت دريافت پيامك تلفن همراهم را نگاه كردم. آقاي نيكخواه كه هنوز 
بود:  فرستاده برايم را پيام اين نديدهام را او

و تخصص با ارزش شما با مدير جديد پااليشگاه صحبت كردم. شما باره در شد فرصت شكر را خدا
فردا بعد از ظهر از ساعت ۳ آزاد هستم. و انشاءاهللا مزاحمتان خواهم شد.

هنوز نمي توانم بفهمم چرا به خاطر فرصت معرفي من به مدير جديد يكي از پنج پااليشگاه مجتمع گازي 
كردم:  آمده  نيكخواه  سياوش  آقاي  از  پذيري  براي  را  همه، خودم  اين  با  بود؟  شاكر  را  بايد خدا  عسلويه 
و داشتم  بود مانده سه ساعت به كمي هنوز و پوشيدم و كردم خشك و شستم را پيراهنم زدم، تيغ صورتي
و منظورش است عسلويه فهميدم بود. نيكخواه آقاي كرد: پاره را چرتم تلفن زنگ صداي كه ميزدم چرت

از انشاءاهللا مزاحمم خواهد شد، مزاحمت تلفني بوده است!

بر اساس پاسخ هاي آقاي نيكخواه به سؤال هاي من براي نخستين بار متوجه شدم كه بزرگترين مجمع گازي 
جهان يا همان مجتمع گازي عسلويه يا پارس جنوبي در حال حاضر شامل پنج پااليشگاه گاز است كه آقاي 
مي كند. شخصي به نام آقاي خرم دل اخيرًا  خدمت آنها از يكي پيمانهاي مدير عنوان به نيكخواه سروش
- به مدير پيمان ها فرصت داده است تا شكر را خدا - و است شده معرفي پااليشگاه اين مدير عنوان به
و خوشبختانه قبول كرده كند معرفي ايشان به را من ارزشمند» «تخصص و بنده شخص و رابرت دستورنامه
و قواعد مربوط به اداره جلسات استفاده شود. البته تخصص اين از رئيسه هيأت جلسات اداره در كه است
و روش آموزش اين قواعد به هيأت رئيسه مدت مورد در و بشود اوليه صحبتهاي من با اينكه به مشروط

پااليشگاه تصميم گيري شود. خوب. دستاورد بزرگي است و بايد خدا را شاكر بود.

صحبت با آقاي نيكخواه نسبتًا طوالني شد. خالصه اش اينكه قرار شد آقاي خرم دلي مدير پااليشگاه يا آقاي 
و روش  زمان تعيين از بعد و كنند صحبت من با آموزش مسؤل زارع خانم و انساني نيروي معاون داغباشي
كار اقدام شود. خودم براي آقاي نيكخواه توضيح دادم كه البد آقاي خرم دل حق دارد قبل از اخذ تصميم كمي
و بعد از اين صحبت اوليه، راه درستش اين است كه من در يك جلسه كل  من نظر به اما كند. صحبت من با
و بعد از آنكه همه دستورنامه بدهم توضيح كنند شركت نشستها در است قرار كه كساني براي را ماجرا

رابرت را به عنوان مرجع پارلماني قبول كرند، جلسات طبق قواعد آن اداره شود.

عسلويه هم يكي دو ره بيشتر متصور نيست: يكي از آقايان به تهران  پاالشگاه رئيسه هيأت احتمالي اداره براي
مي  كشد طول خيلي كه شود، آشنا جلسات اداره روش و قواعد اين با كادر دفتر كارگاهها در شركت با و بيايد
و جلسات را اداره كنم تا خودشان ياد بگيرند. به نظرم اين هم زمان مي بروم آنجا به جلسه اداره براي من يا
و با آن همه گرفتاري هاي اجرايي روزمره سال و سن آن با مرداني نيستم خوشبين خيلي خاطر همين به و برد
و دست ميدهند را نظرشان هم بقيه و ميگويد چيزي رئيس كه خصوص به باشند. داشته را كار اين حوصله
مي  آيد كه البد با مسؤليت رئيس به اجرا در خواهد آمد. به هر حال، اين ها را در آب از پيشنهادي يك آخر
مي يابد. اين رواج ايران در دارد پارلمان قانون طبق جلسات اداره رويههاي چطور كه بدانند آيندگان تا نوشتم
را هم اضافه كنم كه عامل آشنايي آقاي سروش نيكخواه با دستورنامه رابرت آقاي شهرام حالج است كه در
مي كند.  معرفي هم را قواعد اين بهاني هر به ميگذارد دولتي پيمانهاي مقررات آموزش براي كه كارگاهي هر
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بيانيه پنج سازمان بين المللي به خاطر روز جهاني معلمان
گفتم كه روز يكشنبه همزمان با عيد گوسفندكشي آقاي آزادگان يكي از اعضاي هيأت مديره سازمان معلمان 
به دفتر آمد تا به او كمك كنم اطالعات بيشتري در مورد ۵ اكتبر روز جهاني معلمان از دنياي مجازي كسب 
كند. در جريان همان جستجو ها بود كه دريافتم پنج سازمان بين المللي معتبر با هم بيانيه مشتركي در همين 
و  كنم منتشر كارفرمايان پيام سايت وب در و ترجمه را بيانيه گرفتم تصميم جا همان كردهاند. منتشر زمينه
و تا كردم ارسال معلمان كارگاه سابق اعضاي براي هم را بيانيه از پي.دي.افي متن يك كردم. هم را كار همين
و اربابي با ارسال ايميل هايي از كار من تشكر دشتي خانمها و كاكازاده، هاشمي، آقايان يعني نفر چهار كنون
مي كنم: نقل را آن عين كنند. تكثير را همان بتوانند كه كردم بندي صفحه طوري را پيدي.افي متن من كردند.

ليك، مدير آنتوني  بين المللي كار (س.ب.ك)،  بوكوا، مديركل يونسكو، گاي رايدر، مديركل سازمان  ايرينا 
به  (آ.ب)  بين المللي  آموزش  دبيركل،  ليون،  وان  فرد  و  يو.ان.دي.پي مدير كلراك، هلن يونيسف، اجرايي

مناسبت ۵ اكتبر روز جهاني معلمان بيانيه مشتركي صادر كردند كه برگردان آن در ادامه تقديم مي شود.

توصيه نامه مشترك  و تصويب است معلمان جهاني روز سالگرد بيستمين اكتبر سال ۲۰۱۴ گفتني است ۵ 
س.ب.ك/يونسكو در خصوص وضعيت معلمان را گرامي مي دارد كه در سال ۱۹۶۶ به تصويب رسيد.

سرمايه  گذاري روي معلمان يعني سرمايه گذاري براي آينده

آموزش هر  براي  آموزگاران  باشند.  آموزگارانش خوب  كه  است  اندازه خوب  آن  فقط  آموزشي  نظام  هر 
و رويكردهاي نسل هاي آتي  ذهنها به دهي شكل براي آنان هستند: حياتي همه، براي كيفيت با و همگاني
بهترين فرصت هاي اگر قرار است  و فرصت هاي جهاني جديد اساسي هستند.  چالشها با برخورد جهت
و فراگير خالقانه، آموزش آوريم، فراهم جهان سراسر در بزرگسال و جوان كودك، ميليونها براي را ممكن

نتايج  -محور براي ۲۰۱۵ و وراي آن، مهم است.

مي شود. طبق مؤسسه آمار يونسكو، براي تضعيف معلم كمبود خاطر به آموزش كيفيت كشورها، از بسياري در
دستيابي به آموزش ابتدايي همگاني تا ۲۰۱۵، يك ميليون چهار صد هزار معلم ديگر براي كالس هاي سراسر

جهان مورد نياز است، و تا ۲۰۳۰ سه ميليون و چهار صد هزار معلم بيشتر مورد نياز خواهد بود.

مي كنند.  كار مناسب تربيت يا منابع بدون معلمان اوقات اغلب است. مسأله نيز كيفيت تعداد، چالش بر عالوه
ارقام باالست: امروز ما با بحران جهاني آموزش مواجه هستيم، با ۲۵۰ ميليون كودك كه مباني را فرا نمي كيرند،

بيش از نيمي از آنان چهار سال را در مدرسه گذرانده اند.

بنا بر اين، تجهيز معلمان براي موفقيت يك اولويت است. اين امر به معناي تربيت سخت تر، شرايط استخدام 
و استعدادهاي جديد، به خصوص  معلمان دقيق كارگيري به و جذب كيفيت، اساس بر معلم گزينش ، بهتر
به «مشاوره موضوعي جهاني» در خصوص بود. تأمالت منجر  از جوامع حاشيه اي خواهد  و زنان  جوانان
آموزش در «آجنداي توسعه پسا ۲۰۱۵»، به درستي، عوامل اساسي زير را براي حمايت از كارآمدي معلمان

است:  كرده جمعبندي

و پيشرفت براي چشماندازهايي و مناسب، دستمزدهاي و قراردادها جمله از شايسته، استخدام شرايط .۱
ارتقاي شغلي؛

تسهيل گر آموزش باشند؛ كار، مبتني بر فراهم سازي شرايطي در مدرسه كه محيط در ۲. شرايط مطلوب
و اصول آموزش  بشر حقوق به احترام بر مبتني معلمان، براي عالي كيفيت با خدمت حين و پيش آموزش .۳

و فراگير؛
۴. مديريت كارآمد، شامل جذب و به كارگيري معلم. 
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به عالوه، كيفيت آموزشي وابسته به معلماني است كه از حقوق اساسي، مثل محافظت در برابر خشونت،
اتحاديه هاي مستقل متحد، برخوردار باشند. حفاظت از حقوق معلمان همچين  و آزادي براي آكادميك آزادي
و پسران تحت نظارت خودشان را تأمين كنند؛ بايد تأكيد كنيم دختران امنيت و ايمني تا ميكند كمك آنان به

مدارس بايد فضاي امني براي كودكان و معلمان باقي بماند.

آنان را به عنوان شهروندان جهاني، قادر  و جوانان در قلب جامعه جا دارند. هر آموزش مطلوب  كودكان
و پايدار مشاركت صلحآميز جوامع ساختن در و بدهند پاسخ پيچيده جهان يك چالشهاي با تا ميسازد
و حمايتي نياز دارند كه آنان را توانا خواهد ساخت تا با شناختها مهارتها، به فرداد و امروز معلمان كنند.
و پسري برخورد كنند. بايد به خاطر داشته باشيم كه معلمان سرمايه گذاري دختر هر آموزش متنوع نيازهاي

براي آينده هستند.

در  ويژه  به  جهان،  سطح  در  آموزش  كيفيت  و  معلمان از حمايت در بايد دولتها و بينالمللي جامعه
مي كنيم دعوت شما از باشند. متحد باالست، بسيار آنها در مدرسهاي بيرون دانشاموزان تعداد كه كشورهايي
و سرمايه گذاري روي معلمان به معناي سرمايه گذاري است معلم روز مهر) ۱۳) اكتبر ۵ كه در انتشار اين پيام

براي آينده است به ما ملحق شويد.

ايرينا بوكوا، مديركل يونسكو
گاي رايدر، مديركل سازمان بين المللي كار (س.ب.ك)
آنتوني ليك، مدير اجرايي، يونيسف
 هلن كلراك، مدير، يو .ان.دي.پي
فرد وان ليون، دبيركل، آموزش بين المللي (آ.ب)

وب سايت پيام كارفرمايان  در وب صفحه به پيوند بودم كرده ارسال كارگاه سابق اعضاي براي كه نامهاي در
مي توانم به اين سازمان زيادي كمكهاي كنند. مراجعه هم صفحه آن به كه اميد اين با كردم اضافه هم را
بكنم. آن هم بدون چشم داشت مالي. اميدوارم استقبال كنند. جواب آقاي هاشمي دبيركل سازمان تا حدودي

اميدواركننده بود: به اميد استفاده بيشتر از دستاوردهای شما توسط جامعه فرهنگی. 

تأثير اوضاع بد
مي كنم.  احساس دارم ارتباط آنان با نزديك از كه مردمي رفتار روي را اوضاع شدن بدتر تأثير است مدتي
آقاي وقتي  از  است.  كارگاه  در  تهران  بچه هاي شوراي شهر  نحوه حضور  قهقرائي  اين سير  از  نمونه  يك 
مسجدجامعي بازي را به دكتر چمران دوم باخت، روحيه آنان به نحو حيرت انگيزي سقوط كرد. در جلسه 
ديروز وقتي از آقاي عبدالحسيني در مورد سرنوشت كتاب دستورنامه رابرت در ستاد اجرايي شوراياري ها 
پرسيدم، جواب جالبي داد. گفت اگر در اين كتاب يك بار كلمه دموكراسي به كار رفته بود ما را از شورا اخراج 
و انواع مجامع تصميم گيري»  شوراها اداره «قواعد كتاب اسم خوشختانه كرد: اضافه خودش بعد ميكردند.

قبًال من عقيده داشتم نام كتاب را چيزي شبيه اين بگذاريم:  قواعد بازي دوكراسي. است.

و در سمت بود نشده شورا رئيس مسجدجامعي كه تهران شهر اسالمي شوراي قبلي دوره در است گفتني
و در بود اجرايي ستاد وقت دبير عبدالحسيني آقاي كرد، عمل شوراياريها ستاد هماهنگي كميسيون رئيس
و نصف مبلغ آن را به كرد پيشخريد را آن خالصه و دستورنامه كتاب از نسخه صد چهار مسؤليتش زمان
مي خواهند يا نه. من به چند را كتاب اين اصًال آيا كه دارد وجود نگراني اين اخير، تحوالت از بعد داد. ناشر
مي دانم. نامناسب شرايط اين در را آن انتشار حتي و نميكنم عجلهاي فارسي زبان به كتاب انتشار در داليل
مي كنم بهتر است شرايط به نحوي شكل بگيرد فكر است. تهران شوراياريهاي در وضعيت داليل آن از يكي
و به دست شوراياري ها برسد. با اين همه، نرود اجرايي ستاد انبار به چاپخانه از كتاب نسخه صد چهار كه
مي كند كه انتخابات دوره جديد شوراياري ها هرچه زودتر برگزار خواهد اميدواري اظهار عبدالحسيني آقاي
و به هر شوراياري يك جلد كتاب هديه داده خواهد شد. در اين صورت بايد نسبت به انتشار كتاب شد
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جدي باشم.

نمونه ديگري از تأثير شرايط بد اجتماعي
و حتي آقاي عليپور دوم دبير فعلي  الهيان دكتر عبدالحسيني، آقاي تشويق به كه بود پيش وقت چند همين
كار گاه آمدند. جالب است كه به طور همزمان سه دبير ستاد اجرايي ستاد اجرايي به عنوان كارورزان جديد به
عليپور) عضو كارگاه بودند. به ويژه  آقاي بعد و عبدالحسيني آقاي بعد الهيان، (دكتر تهران شوراياريهاي
مي داد كه چطور در مجامع مختلف از گزارش جلسه هر ابتداي در و بود چشمگير الهيان دكتر شوق و ذوق
مي كند. حتي قرار شد كه بعد از طرح در شوراي عالي مشاوران ستاد اجرايي تعريف قواعدي چنين وجود
نشست هاي شورا را بر عهده بگيرم تا آن شورا طبق قواعد قانون پارلمان اداره شود رياست وي جاي به من
و اعضا شورا هم دريابند كه چقدر اين قواعد الزم است. اما به مرور شوق آقاي دكتر اليهان هم كاهش يافت 
كم شد به نحوي كه مدتي است او هم در كارگاه ها شركت نمي كند. ديروز از آقاي عبدلحسيني پرسيدم: و
ماجرا شوراي عالي مشاوران به كجا رسيد؟ با تلخي جواب داد: وقتي قرار است تصيمي كه از قبل اتخاذ شده
در شورا تأييد شود، ديگر چه نيازي به اين قواعد است؟ همين پاسخ موجز كافي است تا عمق فاجعه در 
آن  ها ظاهرًا يك رأي دارد مشخص شود. در نشست هاي اخير  در عضو هر كه شورايي اصطالح به نهادهاي
صندلي  هاي خود بلند شويم، رندان صندلي روي از اينكه محض به ما از يك هر ميگويد: عبدالحسيني آقاي

را از زير ما خواهند كشيد!

و آشفته بود كه هر نوع  خر تو خر چنان مسجدجامعي آقاي زمان در حتي تهران شهر شوراي اداري فضاي
اميدواري به بهبود آن نوعي توهم محض بود. با انتخاب چمران دوم به عنوان رئيس شوراي شهر تهران، هر
نوع بحثي در مورد امكان بهبود اوضاع توهين به شعور مخاطب خواهد بود. در اين صورت براي چه بايد 

كنند؟  درست انجمن

فرافكني مشكل
اصًال پيشنهاد  كنند. معرفي كارگاه ريزش عامل عنوان به را مربي نابلدي كه بود دوستان كارگاه نوبت ديروز
و البته من هم استقبال آورد رأي و شد مطرح مشكل اين به رسيدگي براي غيررسمي بررسي كميته به رفتن
و با اشتياق به صحبت هاي آنان گوش دادم. يكي از مهم ترين انتقادهايي كه هم به اتفاق باور كرده بودند كردم
مي شناسيد كه ايران در را برنامهريزي متخصص كدام اما بله، گفتم: ندارد. درس طرح كارگاهها كه بود اين
بنويسد؟ جواب منفي بود: درس طرح آن اساس بر تا بدهم او به را كتاب اين من تا باشد بلد را قواعد اين
هيچكس. بسيار خوب، هركس كه بخواهد شرح درس بنويسد اول بايد اين قواعد را بياموزد. اما چگون؟
است: نه، ما بايد به صورت  روشن پاسخ گرفت؟ خواهيم ياد را قواعد اين ما قانون كتاب اين خواندن با آيا
و ميكنيم داريم را كار همين هم ما خوب، بياموزيم. عمل جريان در و كنيم تمرين را قواعد اين گروهي
مي كنيم. تصحيح جديد كارگاههاي در را خود روش و راه هم روز هر و ميرويم جلو خطا و آزمون با داريم

به نظرم اعضاي حاضر اين جمع بندي من را قبول كردند. چون خودشان از دو سال پيش شاهد اين تالش
و خودشان در واقع بخشي از اين تالش بوده اند. در ادامه توضيح دادم: از مدت ها پيش در هركارگاه  بودهاند
و كارورزان مستمعين نيازهاي با متناسب و عمل جريان در كه را ماطلبي و نكات كه كردهام تقاضا نفر يك از
مي شود يادداشت كنند تا بعد از تكميل شدن، آن را در يك كميته مورد بررسي قرار بدهيم مطرح كارگاهها در

تجربه ها يك طرح درس بنويسيم و به صورت مرتب هم آن را اصالح كنيم. آن اساس بر و

پيشنهاد تدوين طرح درس
- قرار  سالمزاده دكتر همسرش و او يعني - ما به را نكات اين كه داد پيشنهاد شرفي خانم كه بود اينجا در
و همان تمام درس نامه ها كردم استقبال پيشنهاد اين از فوري كنند. آماده را درس طرح پيشنويس آنان تا بدهم
و امروز نيز طي نامه اي از آقاي سيدي خواستم كه مطالب يادداشت كرده را براي همين كردم ارسال او براي را
و آقاي كاشاني هم خواهم خواست تا تمام مطالب علم خانم از امروز همين و بگذارد من اختيار در منظور
يك و بر اساس آن ميكنم توزيع ديگران بين را آن پيشنويس تدوين از بعد و بدهند من به را شده مطرح
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كتاب درسي خواهيم نوشت.

تغيير هدف كارگاه
و اعالم شده كارگاه كارشناسان شوراي شهر ايجاد انجمن پارلمانتارين هاي شوراي شهر تهران  رسمي هدف
بي برنامگي كارگاه مورد انتقاد قرار گرفت. آقاي مسأله كارگاه، ريزش علل بررسي ادامه جريان در اما بود،
اينجا بود كه انتهاي آن راه اندازي كرد. در  و  هدف بدون را كارگاهي نميتوان داشت تأكيد عبدالحسيني
و تربيت مربي پارلماني پارلمان قانون قواعد آموزش براي مرحله ۵ برايش توضيح دادم كه در حال حاضر
پيش بيني شده است: مرحله معرفي در يك تا سه جلسه، مرحله مقدماتي، در هشت تا ده جلسه، مرحله ابتدايي 
نيز در هشت تا ده جلسه. بعد، ضمن تأكيد بر اينكه اين مراحل در حال تكميل شدن هستند، اما در همين 
و كارگاه شما هم در مرحله  است. شده آماده شود مطرح مرحله هر در بايد كه مطالبي تمام تقريبًا هم حاال
انجمن، بخش هايي از قواعد يك ايجاد ضمن و مرحله اين طي كه هست و بود قرار و دارد قرار ابتدايي
فاكت ها نشان دادم كه چطور مربي به دستورنامه را كه ناظر بر اين فعاليت هاست تمرين كنيم. در ادامه با استناد
طي همان چارچوب از پيش اعالن شده جلو رفته است. اما كارورزان به داليل برون بنگاهي قادر يا مايل به 
و نبايد تعجب كرد. تازه در اينجا بود كه آقاي  است طبيعي هم ريزش اين من نظر از حتي كه نبودهاند حضور
عبدالحسيني خاطر نشان ساخت اآلن اگر بفهمند كه ما چنين انجمني درست كرده ايم ممكن است تمام ما را
از بخش اداري شوراي شهر هم جاروب كنند. بعد پيشنهاد كرد كه يك انجمن ديگر درست كنيم كه همه هم 
قلبّا به ضرورت ايجاد آن اعتقاد داشته باشند. بديهي است كه من توضيح بدهم: به نظر من مبرم ترين مسأله 
آموزش اين قواعد به مردم است. اما توضيح آقاي عبدالحسيني هم مجاب كننده بود. به همين خاطر قرار شد
كه آقاي عبدالحسيني طي دو هفته با ساير اعضا در اين مورد صبحت كند تا بچه ها براي ايجاد يك انجمني كه 
و نامه اي كه براي تمام اعضاي  صورتجلسه نقل با شود. اقدام دارند باور و كرده درك اتفاق به را آن ضرورت

كارگاه كارشناسان ارسال كردم اين بخش از روزنوشت را خاتمه مي دهم

خانم ها و آقايان گرامي
كارشناسان عصر روز دوشنبه۱۴ مهر ماه در محل هميشگي دعوت به دستور  گروه كارگاه نشست داوزدهمين

شد. صورتجلسه اين نشست به پيوست تقديم شده است.

ذكر اين نكته ضروري كه آقاي عبدالحسيني در اين نشست اخطار قبلي دادند كه تصميم دارند بعد از مشورت 
با ساير دوستان در نشست آئي پيشنهاد جايگزيني براي هدف گروه ارايه دهند. طبق قانون پارلمان اگر پيشنهاد 
و پيشنهاد جايگزين در  بود قانوني اخطار اين بود شده اعالم نشست اين در مشخص صورت به جايگزين
مي شد. اما از آنجا كه پيشنهاد جايگزين به صورت مشخص ارايه نشده است، الزم است مطرح عادي اجالس
در فراخوان اجالس آتي قيد شود. به همين خاطر از آقاي عبدالحسيني تقاضا دارد پيشنهاد جايگزين خودشان

را قبل از ارسال فرخوان اجالس آتي در اختيار دبيرموقت قرار دهند.

تذكر اين نكته هم ضرور است كه اعضاي كارگاه در حال طي كردن دوره ابتدايي از مراحل پنجگانه آموزش 
و با انتخاب هيأت مديره آن،  ميشود تصويب و تدوين انجمن يك آئيننامه آن طي كه هستند پارلمان قانون
كارگاه وارد مرحله ديگري خواهد شد. به اين ترتيب، هرچند ايجاد اين انجمن جنبه آموزشي دارد اما به معني
مي رود تمام عالقمندان تالش كنند انجمني ايجاد شود  انتظار اين بر بنا بود. نخواهد انجمن بودن غيرجدي

كه همه براي تحقق هدف آن مايه بگذارند.
قربان شما. داود

صورتجلسه دوازهمين اجالس 
كارگاه كارشناسان

۱۴ مهر ۱۳۹۳ دوشنبه

كادرها  دفتر در موقت رئيس حضور با ۱۳۹۳ ماه ۱۴مهر دوشنبه روز كارشناسان كارگاه عادي اجالس دوازدهمين
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شد. دستور به دعوت

صورتجلسه اجالس قبلي قرائت و با اجماع عمومي به تصويب رسيد.

پيشنهاد باقي مانده از جلسه قبل در مورد شرايط عضويت با اجماعي عمومي به صورت نامشخص به تعويق 
افتاد. 

و آقاي سالم زاده براي تدوين  ايشان از مركب كميتهاي كه شد تصويب عمومي اجماع با شرفي خانم پيشنهاد
موضوع هاي دريافت  از  بعد  و  شود تشكيل رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي درس طرح پيشنويس
و آماده را مزبور پيشنويس است، شده برگزار كادرها دفتر در كنون تا كه كارگاههايي در شده داده آموزش

تا يك ماه آينده به گروه ارايه دهند.

آقاي عبدالحسيني در اين نشست اخطار قبلي دادند كه در نشست آتي پيشنهاد جايگزيني براي هدف گروه 
ارايه خواهد داد. 

خاطر نشان مي شود الزم است پيشنهاد جايگزين در فراخوان اجالس آئي ذكر شود. 

۳۰ دقيقه خاتمه يافت.  و ۱۹ جلسه ساعت

دبير موقت داود حسيني
سياست هاي دولت انگليسي

با تدوين طرح  ارتباط  و خانم شرفي وظايف خودشان را در  سالمزاده آقاي كه شد معلوم جلسه اين در
سياست هاي جمعيتي براي ارايه شهرداري تهران آماده كرده اند. وقتي عبدالحسيني از من پرسيد عذر خواهي
سياست ها را ديدم اما چيزي كه  و رفتم انگليس دولت سايت وب به من كه آوردم خاطر به بعدًا اما كردم.
و رفت خواهم مربوطه سايت وب صفحه به آتي نشست در كه رسيد نظرم به نبود. آن در بگيرم پرينت
و روش تدوينشان صحبت خواهم كرد. ديروز آنها باره در همانجا و ميدهم نشان بجهها به را سياستها
و قرار شد در نشست آتي اين سياست هاي را توضيح دادم توضيح عبدالحسيني آقاي براي را مطلب همين
آن ها را مورد بررسي قرار بدهيم. روش تدوين اين سياست ها به نظرم بخش كارآمدي تدوين روش و دهم
و اجراي برنامه هاي راهبردي هستند. منتها وقتي با يك دولت طرف باشيد كه بايد تدوين روشهاي اجرايي
و جالب است. معقول بسيار ميبرد كار به انگليس دولت كه روشي كند اجرا و تدوين را سياست دهها همزمان

گفتگو با رزم خواه
ديروز صبح آقاي رزم خواه زنگ زد. بدون آنكه هيچ كار خاصي داشته باشد. نمي دانم چرا زنگ زد. خودش 
و ناشر نشريه  سردبير عنوان به كه زماني از رزمخواه مهندس بپرسد. را من احوال تا زده زنگ كه گفت من به
و عضو هيأت سازي كالچ كارخانه يك مدير و مالك او شدم. آشنا ميكردم منتشر را خودرو قطعهسازان
و قائم مقام مدير مسؤل نشريه بود. از زماني كه از سه سال پيش نخستين خودرو قطعهسازان انجمن مديره
هم انديشي عرف پارلماني تشكيل شد تا يكي دو ماه پيش، يك عضو منظم آن كارگاه بود. اما اخيرًا كارگاه
و به خصوص بعد از امضاي ناخواسته اساسنامه ي پيشنهادي دكتر بني اسدي ديگر در كارگاه شركت نكرد
و از روند پيشرفت قانون پارلمان در كشور با خبر بماند. كند حفظ من با را خودش ارتباط است مايل اما
را، به خصوص آخرين دستاوردهاي كارگاه ها را، به صورت خالصه برايش تشريح كردم. به نظرم احواالتم
شركت كنندگان در هر كارگاه، به اين نتيجه برسند كه مطالب ياد اگر كه بود و است اين دستاورد مهمترين
ادامه بدهند. چون كارگاه ها ي ما با شركت هر مي كند ديگر لزومي ندارد كه به كار  كفايت برايشان گرفته
مي شود تا آنجا كه شروع شوند آشنا جلسه يك حد در حتي رابرت دستورنامه قواعد با باشد مايل كه فردي
از ميان هر صد نفر فرد عالقمند چند نفر مربي طي دو سال تربيت بشوند. با اين همه، تمام كساني كه در
مي توانند عضو انجمن هاي بشوند كه در اين  امكاناتشان و توانايي،عالقه با مناسب كردهاند شركت كارگاهها
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مي رسد اين روش براي حل مسأله اي كه آقاي دكتر بني نظر به گفتم: خاتمه در آمد. خواهد وجود به كارگاه
مي توانيد در صورتي هم شما كه گرفتم نتيجه صحبتها اين از باشد. مناسبي حل راه ميكرد مطرح اسدي
و به اندازه توان خود به تحقق هدف كمك كنيد. در خاتمه خيلي به شويد آن عضو شد تأسيس انجمني كه
بي خبر به من چرا بودم نفهميده هنوز ميكرديم هم خداحافظي وقتي حتي داد. اميد من به و كرد محبت من
بود؟ مطمئنم به محض اينكه يك انجمن پارلماني تأسيس كنيم او را به عضويت دعوت خواهم كرد زده زنگ

و او هم حتمًا خواهد آمد.

تدارك جلسه سه شنبه دانشجويان
عصر ديروز بود كه از دبيرخانه كانون عالي كارفرمايي خبر دادند كه نشست اعضاي هيأت مديره با دبيركل 
مي شود  تشكيل ساختماني شركتهاي سنديكاي دفتر در ظهر از بعد ۴ ساعت س.ب.كا آقاي برنت ويلتون

و من هم بايد مي رفتم. 

و آقاي صفائي پور تماس گرفتم تا با توجه به اينكه تا ساعت  رئيسيان آقاي با خبر اين از شدن خبر با از بعد
كارگاه بچه هاي  كه  نحوي  به  دهم  انجام  را  كار  تدارك  باشم،  كارفرمايان  گردهمايي  در  بايد  هشت شب 
و آقاي صفائي پور  رئيسيان آقاي به تلفن با كند. اداره رئيسيان آقاي هم را جلسه و نمانند در پشت دانشجويي

كه كارشنا وزارت صنايع است مشكالت هماهنگي حل شد و خيالم مي توانست از اين بابت راحت باشد.

جايزه نوبل و ترجمه متن گزراش علمي آن
و يك  انگليسيآمريكايي متخصص يك به پزشكي يا زيستشناسي در نوبل جايزه كه شدم خبر با ديروز
زوج نروژي اعطا شده است. آنان موفق شده اند سلول هاي مسؤل تشخيص موقعيت مكاني در مغز جانوران را

و روش هاي حاكم بر عملكرد اين سلول ها را توضيح دهند. به نظرم اين كشف به درك فلسفي  كرده شناسايي
و در كنم ترجمه را زمينه اين در نوبل مؤسسه مقاله گرفتم تصميم خاطر همين به كرد. خواهند كمك ذهنم

وب سايت نشريه پيام جراحي پست كنم. اگر وقت بشود.
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۱۶ مهر ۱۳۹۳ چهارشنبه

ايده هاي صبگاهي
(س.ب.كا) مهمان كانون عالي انجمن هاي  كارفرمايان بينالمللي سازمان دبيركل ويلتون اچ. برنت آقاي ديروز
و رفاه اجتماعي ، رئيس سازمان تأمين كار تعاون وزير با روز طول در بود. (كعاصكا) ايران كارفرمايي صنفي
و قرار بود عصر ديروز با اعضاي هيأت مديره بود كرده ديدار جمهوري رياست نهاد سرپرست و اجتماعي
نمايندگان تشكل هاي كارفرمايي بخش خصوص در دبيرخانه انجمن شركت هاي با  نيز  و غروب  كعاصكا
مي دانستم رفتم. انجمن دبيرخانه به هم من كه بود ظهر از بعد چهار ساعت باشد. داشته ديدار ساختماني
و ساعت هفت بعد از ظهر هم در دفتر كادرها بايد كشيد خواهد طول ظهر از بعد هشت ساعت تا مراسم
مي بودم. به همين خاطر از آقاي امير رئيسيان كه در دعوت از دانشجويان پيش قدم بوده دانشجويان ميزبان
و همسايه صنايع وزارت كارشناس كه هم صفائيپور مهندس آقاي از كند. اداره را جلسه كردم تقاضا است
و نيم به محل كار شش ساعت كه كردم خواهش ميكند شركت دانشجويان كارگاه نشستهاي در و ماست
انجمن دبيرخانه به ظهر از بعد چهار ساعت به مانده دقيقه چند خودم و نمانند در پشت بچهها تا بيايد من

شركت هاي ساختماني رفتم.

از حدود دو سال پيش كه آقاي برنت ويلتون جانشين آنتونيو پنالوزا شد آنقدر نامه هاي او به كنفدراسيون هاي 
و عكسش را در سايت گذاشته ام كه  كردهام ترجمه كارفرمايان پيام سايت وب در نشر براي را س.ب.كا عضو
مي شناسم. با اين همه وقتي او را براي اولين بار از نزديك ديدم بسيار جوانتر، گنده تر، را او سالهاست انگار
و توانمندتر از عكسش به نظرم رسيد. پشت ميز كنفرانس در سالن هيأت مديره انجمن شركت هاي صميميتر
مي كردند. آقاي صحبت هم با و بود نشسته كعاصكا بينالملل امور مشاور تصديقي شهره خانم كنار ساختماني
و فرد ديگري كه يادم آمد جلسه مجمع مترجم نفر، سه اين غير و بود نشسته آنان روي به رو هم عطارديان

چهارده مرداد كعاصكا را رياست كرد در سالن بودند.

و  كارفرمايي تشكلهاي از حاضران تعداد اينكه خالصهاش ندارد. كردن ثبت ارزش مراسم اين جزئيات
كم تر از حد انتظار هيأت مديره بود. تعدادي از نمايندگان تشكل هاي كارگري هم آمده بودند. بسيار اقتصادي
و انجمنها موجود وضعيت به توجه با مطمئنم كه داشت مهم نكته چند اجتماعات سالن در ويلتون آقاي نطق
و كارگري كارفرمايي تشكلهاي كه داشت اصرار خود نطق در او كرد. نخواهد افاقهاي هيچ ايراني تشكلهاي
دولت ها باقي نمانند. اما در ايران منتظر و بكنند كاري و بزنند باال آستين مشكالت رفع براي بايد كه هستند

ناتوان تر از آن هستند كه بشود چنين اميدي به آنان بست. و فشلتر اين تشكلها

سوءتفاهم تاريخي
در نشست با اعضاي هيأت مديره كعاصكا، كه متأسفانه تعداد بسيار معدودي در آن شركت داشتند، يكي 
- از ويلتون خواست كه  ببخشد گرمايي جلسه به داشت تالش ظاهرًا كه - مديره هيأت جديد اعضاي از
و به آنان آموزش كند كمك ايراني تشكلهاي و انجمنها به كارفرمايان بينالمللي سازمان دبيركل عنوان به
و چگونه انجمن هاي خود را مديريت كنند يا بر اساس چه بدهند سازمان خود انجمنهاي به چگونه كه بدهد
يك رويه هايي بايد انجمن هاي خودشان را جلو ببرند. به نظرم اين سؤال بسيار بسيار مهمي است چون هيچ
از فعاالن انجمني در ايران امروز با اين دانش فني آشنايي ندارند. اما جواب آقاي ويلتون عمق يك سوءتفاهم 
تاريخي را نشان داد. او با كمال متانت جواب داد كه ما حق نداريم به اعضاي خود ديكته كنيم كه چگونه بايد 
به خودشان سازمان بدهند. درست مثل اينكه يك شطرنج باز از يك آدم بلد خواهش كند كه به او بگويد به 
و حيطه اختيار شماست كه  حوزه در اين بدهد جواب هم او و بدهد؟ حركت را اسبم مهره چگونه بگو من
و ما حق ديكته كردن حركت هاي شما را نداريم. متأسفانه، آقاي ويلتون متوجه بگيريد تصميم زمينه اين در
نبود كه عضو هيأت مديره كعاصكا از او تقاضا دارد كه قاعده حاكم بر رفتار مهره شطرنج را به او ياد بدهد
و من آن را امروز صبح كه از  است مهمي بسيار نكته اين نظرم به كند. ديكته او به را مهره حركت اينكه نه و

خواب بيدار شدم كشف كردم.
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ايده اول
و آن را در دفتري كه به همين منظور روي ميز  برخاستم جا از كرد خطور ذهنم به ايده اين اينكه محض به

آماده كرده ام نوشتم. عين يادداشتم را نقل مي كنم:
معرفي دستورنامه رابرت به ويلتون با هدف معرفي آن به ساير كشورهاي جهان سوم. 

مي توانم براي آقاي ويلتون  كه رسيد نظرم به دادم. پرورش مختلف زواياي از را ايده اين امروز طول در
و به ويژه كشورهاي خاورميانه با جمله از سوم، جهان كشورهاي ملتهاي چگونه و چرا كه بدهم توضيح
و انگلستان حتي قادر نيستند شمالي اروپاي ويژه به اروپا كشورهاي از افرادي اما نيستند. آشنا پارلمان قانون
مي شود كرد تفهيم ويلتون آقاي به را نكته اين بشود اگر كه كردم تصور خاطر، همين به دريابند. را نكته اين كه
و تمرين قانون پارلمان به تشكل هاي كارفرمايي را به عنوان بخشي از برنامه هاي آموزش كه خواست او از
مي توانم پيشنهاد كنم كه به خودم كه رسيد نظرم به تأمالت همين ادامه در دهد. قرار خود متبوع سازمان
و از طرف سازمان بين الملل كارفرمايان در مجازي يا عيني كارگاههاي در را قواعد اين آموزش مربي عنوان

سطح منطقه به عهده بگيرم.

وقتي اين ايده ها در ذهنم پخته شد تصميم قاطع گرفتم كه اين نكات را با آقاي ويلتون در ميان بگذارم. به 
و از او خواستم وقت يك مالقات ده تا بيست دقيقه اي را براي  گرفتم تماس عطارديان آقاي با خاطر همين
من ترتيب بدهد. ايشان هم قبول كردند. حدود يك ساعت پيش يعني ساعت ۹ امشب به او دو باره زنگ زدم.
و من اميدوارم فرصتي  برميگردند تهران به يزد از دقيقه ۳۰ و ۹ قرار شد كه به من خبر بدهد. امشب ساعت

براي فردا در اختيار من قرار بگيريد و نتيجه آن را گزارش خواهم كرد. 

و از او خواهش كردم  زدم زنگ كيخسروي آقاي به شد مشخص نسبي صورت به ويلتون آقاي با قرارم وقتي
و چند سند ديگر ترجمه متن و كتاب كه است هفته يك از بيش برساند. دستم به را دستورنامه انگليسي كتاب
را در اختيار وي گذاشته ام تا بتواند دستورنامه رابرت را به رئيس هيأت مديره كانون وكالي دادگستري مركز
و به من گفت كه فردا مجري مراسم تحليف وكيالن فارغ التحصيل است  آورد را سندها و كتاب كند. معرفي
مي شود. به او توصيه كرده بودم در اين مراسم وكالت را به عنوان يك پروفشن برگزار ملي دانشگاه در كه
معرفي كند. خيلي استقبال كرد. اما فرصت نبود. قرار شد در آيند فرصتي براي ايراد يك سخنراني در همين

زمينه تدارك ببند تا من بتوانم وكالت را به عنوان پروفشن معرفي كنم. 

همكاري با احزاب 
هنگام رفتن از من خواست تا در تدوين كد اتيكز حزب پان  ايرانيست كمك كنم. من هم اظهار عالقه كردم. 
و ناشر  سردبير من كه نشريه اين از بخشي دادم. نشان او به را ايران توليدگرايان جمعيت نشريه از شماره يك
و در ميپرداخت حزب ساختن امر در پيشرفته كشورهاي تجربه به ديگران» دست روي «از عنوان با بودم، آن
و روش تهيه آن را بررسي كرده ام. براي اين كار دو پتلفور انتخاباتي حزبي پلتفورم مسأله من شماره نخستين
و نشريه را كه فقط آمد خوشش مقاله اين از كيخسروي بودم. كرده مقايسه هم با را آمريكا ليبرتارين حزب
مي شود در زمينه مسائل سياسي هم با اين جوان ميكنم فكر برد. خودش با است موجود آن از نسخه يك

فعال و پيگير همكاري هاي خوبي داشت.

ايده بعدي: انتشار متن انگليسي نطق ويلتون
ديشب آقاي ويلتون سخنراني خوبي ايراد كرد اما آقاي اسكندري در ترجمه هم زمان خوب عمل نكرد. در 
نتيجه جمالت زيادي ترجمه نشد يا بد ترجمه شد. در جريان تفكر در مورد اينكه چگونه اين كاستي ها را 
هنگام تهيه گزارش براي انتشار در وب سايت جبران كنم به ذهنم رسيد كه متن سخنراني او را بعد از ويرايش 
به صورت انگليسي را وب سايت منتشر كنيم. اين ايده را هم با آقاي عطارديان در ميان گذاشتم. قرار شد از 
خانم سپهري كمك بگيرم. حدود يك ساعت پيش با خانم سپهري هم صحبت كردم. شاهرود است. قرار شد 
و  بودند خوب ايدههاي ايده، دو هر نظرم به بگيرد. برعهده را نطق متن ويرايش و پيادهسازي كار آمد وقتي

بايد از كرتكس مغزم ممنون باشم.
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نخستين آشنايي با دبيركل جديد
و دبيركل جديد  ايران نساجي صنايع انجمن مديره هيأت رئيس حسيني مروج آقاي بار نخستين براي ديروز
و مناسب آمد. به عنوان عضو هيأت رئيسه گردهمايي تشكل هاي شايسته فردي نظرم به ديدم. را عالي كانون
ذهني و  ممتاز شخصيت با است فردي داد نشان كه كرد ايراد كوتاهي نطق خصوصي بخش كارفرمايي
۱۴ مرداد كعاصكا به عنوان مروج و خوشفكر. به نظرم اين فرد آن كسي نبود كه در مجمع عمومي تحليلگر
حسيني نشاني ايميلش را به من داد. خوب شد آن سند را دور نيانداخته ام. بايد بفهمم پس چه كسي جاي او

داد؟  من به را او ايميل علط نشاني و نوشت را اسمش

چهاردهمين كارگاه دانشجويان
ديشب حدود ساعت هشت شب بود كه از مراسم كعاصكا به دفتر برگشتم. قبل از آنكه در ساختمان را باز 
و ببينم چه خبر است. يك لت پنجره باز بود.  بياندازم نگاهي سالن داخل به پنجره از گفتم خودم به كنم
از پياده رو به داخل سالن نگاه كردم. نيم رخ صورت آقاي كاشاني يكي از دانشجويان با استعداد دانشكده
و داشت با رئيس جلسه،  بود ايستاده كه ديدم را طوسي نصيالدين خواجه صنعتي دانشگاه مكانيك مهندس
مي كرد. خيلي خوشحال شدم كه بدون حضور من صحبت نميشد ديده پنجره شدهي مات شيشهي پشت كه

هم كارگاه برگزار شده است و به كار خود ادامه مي دهد. در را باز كردم و داخل شدم.

و همسايه من كه قرار بود زودتر از  صنايع وزارت كارشناس صفاييپور آقاي جمله از و بچهها از برخي
ديگران هم بيايد تا بچه پشت در نماند حضور نداشتند. بعدًا دريافتم كه وزير صنايع از او يك گزارش فوري
و او هم بعد از هماهنگي با آقاي رئيسيان از خانمش خواسته كه در ساختمان را براي رئيسيان باز  خواسته
كند. تنها مسأله ام اين بود كه آقاي صفائي پور تلفن آقاي رئيسيان را چگونه يافته است؟ برايم توضيح داد كه

هفته قبل آن را يادداشت كرده بوده است. و همين عمل مثبت كلي مشكل گشا واقع شد. 

توجه به سرعت و محتوا
و مطلقًا در مباحث محتوايي كه حول تدوين دستور شرف بود  نشستم مربي يك عنوان به ديروز كارگاه در
و آهنگ اداره جلسه را باال ببرم. در مجموع جلسه عالي بود. در پايان سرعت كه داشتم سعي نكردم. مداخله
از بچه ها خواهش كردم به جاي تصويب متن قطعنامه اصالح شده «دستور شرف» اين كار را به نشست آتي
موكول كنند تا فرصت داشته باشند باز هم به معناي واقعي شرف بيانديشند. بعد به آنان گفتم: به نظر من، 
لزومًا به اين معنا نيست كه آن فرد  باشد، نداشته عقيده دموكراسي به حتي يا نباشد شناس وقت كسي اگر
تقريبًا همه قبول داشتند آنچه كه به عنوان دستور شرف براي تصويب نهايي آماده شده است است. بيشرف
تصور جمع از مفهوم شرف را بيان نمي كند. به همين خاطر قرار شد تا هفته ديگر به اين مسأله بيشتر فكر
و از دوستان آنان تقاضا كردم تا براي حضور در كارگاه غائبان  گرفتم را نفر چند سراغ جلسه اين در من كنند.

را تشويق كنند.

نقد عصرما
 ۱۶ و سفيد در سياه پرينتي نشريه شماره يك ميكرد ايفا را جلسه رياست نقش كه رئيسيان آقاي ميز روي
تقريبًا تمام و است نصير خواجه دانشگاه دانشجويي نشريه كه دريافتم و ديدم ما» «عصر نام به و صفهحه
و همينطور مسؤل مدير عنوان به رنجبر سردبير، عنوان به كاشاني دارند: حضور كارگاه در آن دستدركاران

صفحه  آرا و غيره. ظاهرًا كارگاه دارد مختص بچه هاي خواجه نصير مي شود. و طراح و نويسنده

بعد از رفتن بچه ها نشريه را با دقت بيشتري ورق زدم. در مقايسه با نشريات دانشجويي دانشجويان زمان
و دبيرستاني رسيدند. فكر كردم بايد كمكشان كرد تا كار خود را  رفته عقب خيلي نظرم به ۵۷ سال انقالب
ارتقاء دهند. به نظرم رسيد خوب است در نخستين گام مقاله شوقي افندي در مورد دستورنامه رابرت را كه در 
نخستين شماره نشريه دانشجويي اتحاديه دانشجويان دانشگاه آمريكايي بيروت چاپ شده است براي چاپ 

در اختيار آنان قرار دهم. اين كار را خواهم كرد. 



۶۵

شوراي ايجاد سناهاي دانشجويي ايران (شاسدا)
بچه ها گفتم كه بعد از تصويب دستور شرف ايجاد يك انجمن در دستور كار ما قرار خواهد گرفت.  به ديشب
به همين خطر از هم خواهش كردم به اين موضوع فكر كنند تا انجمني تأسيس شود كه همه براي موفقيت آن
و مايه بگذارند. خودم فكر كردم بهترين كار شايد ايجاد شورايي براي ايجاد سناهاي دانشجويي  كنند تالش

باشد. اميدوار در طول اين هفته اسناد و اطالعات خوبي در اين زمينه تهيه كنم و در اين مسير پيش  برويم.

بازگشت معلمان
مي كردم تلفن زنگ زد. آقاي آزادگان بود. برايم توضيح داد كه تقريبًا  بدرقه را دانشجويان حاليكه در درست
و من پارلماني خدمات از كه كند قانع را آنان كه است كوشيده و كرده صحبت سازمان اعضاي تك تك با
ساير توانمندي هاي من به نفع سازمان استفاده شود. ظاهرًا اكثريت مطلق موافقت كرده اند. زنگ زده بود از
و در مورد  بگذارند جلسه دفتر در آينده شنبه سه براي ميتوانند معلمان سازمان بچههاي آيا كه بپرسد من
سه شنبه كه گفت من به چشم. روي دوستان قدم گفتم: جواب در كنند. مذاكره من با همكاري ادامه شرايط
و قادر نيستند در منزل اعضا نيست مناسب كار اين اما شدهاند جمع هم دور دوستان از يكي منزل در قبل
جمع شوند. متأسف شدم. به هر حال، ظاهرًا همه قبول كرده اند كه دست رد به سينه من زدن كار مناسبي
و حاال قرار است كه براي ادامه همكاري با هم مذاكره كنيم. آقاي هاشمي هم پيشنهاد داده است  است نبوده
كه اين مسأله به رأي گذاشته شود. من ديشب مخالفتي نكردم. چون به هر حال بايد در اين خصوص رأي
تصميم گيري دموكراتيك بايد طبق  گيري كنند. اما اگر رأي نياورد چه؟ آيا اين موضوع كه يك گروه براي
مي شود براي بازي فوقتال اعضاي تيم ها در مورد رعايت كردن  آيا دارد؟ رأي به نياز كند باز پارلمان قانون
و او هم اين بدهم توضيح آزادگان آقاي براي بتوانم را نكات اين ميخواهد دلم كنند؟ گيري رأي بازي قواعد
و ديگران منتقل كنند. وقتي آقاي هاشمي چنين موضوعي را هم موضوع اخذ رأي هاشمي آقاي به را نكات
مي كند نمي توانم خوشحال باشم كه يك مربي پارلماني تربيت كرده ام. به هر حال سعي خواهم كرد طي تلقي

نشست اين نكات را باز هم بيشتر براي آقاي آزادگان توضيح بدهم.

آخرين نكته
و  كند وفا وعده به تا كردم تقاضا دوستان كارگاه اعضاي از يكي سيدي آقاي از ايميلي طي امروز) (يا ديروز
آن ها را به دست خانم شرفي ميخواهم دهد. قرار اختيارم در را دوستان كارگاه در شده مطرح نكات فهرست
برسانم تا بر اساس آن متن يك كتاب درسي را آماده كنيم. آقاي سيدي جواب داد طي دو سه روز آينده آماده

مي كنم  و برايم مي فرستد. اظهار عالقه كردم كه او را ببينم. اما هنوز جوابي نداده است. 

و مجردي زندگي اروپاست در همسرش هنوز كه است نوشته برايم نامهاي به پاسخ در هم شهرياري آقاي
مي كند. اما هيچ ساعت يا تاريخي را براي اينكه يك شب با هم باشيم مشخص نكرده است. من هم پيگيري
هم انديشي عرف پارلماني تصميم گيري كارگاه نشستهاي مورد در او با نشستي طي ميخواست دلم نكردم.

كنيم و از وضعيت انجمن بلوچ هاي مقيم مركز با خبرم كند.

 



۶۶

۱۹ مهر ۱۳۹۳ شنبه

روز تاريخي
۹۳، براي جنبش كادرها يك روز بسيار مهم بود. بعد از آنكه از گردهمايي  مهر ۱۷ مي كنم پريروز، پنجشنبه فكر
بين المللي كارفرماين (سبكا) سازمان و كارگري با آقاي برنت ويلتون دبيركل كارفرمايي تشكلهاي نمايندگان
مي كرد. روي همين بررسي مختلف زواياي از را گردهمآيي اين رويدادهاي ساعتها ذهنم برگشتم، دفتر به
و صبح كه بلند شدم ذهنم به راه حل جالبي رسيده بود: تجربه خودمان را با دبيركل خوابيدم كه بود قضايا
احتماًال به صورت - سوم جهان كشورهاي مردم چطور كه بدهم توضيح او براي و بگذارم ميان در سبكا
و به همين نيستند آشنا پارلماني رويههاي با - ايران ويژه به و جمله از و خاورميانه كشورهاي و - عمومي
اين بايد  و سبك  سبكا مثل سازماهايي نتيجه در بسازند. اثربخش و كارآمد سازمانهاي نميتوانند خاطر
و در اين زمينه من بدهند آموزش كارفرمايي و كارگري تشكلهاي به را پارلمان قانون كلي طور به و رويهها
مي توان آن را به عنوان كه دارد تحربههايي نيز (كعاصكا) ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون هم

گوود پراكتيس يا بست پراكتيس با ديگر تشكل هاي كارفرمايي به اشتراك گذاشت.

وقتي اين ايده به ذهنم رسيد در طول صبح روز چهار شنبه به آن ور رفتم تا ورز بيايد. حدود ظهر بود كه با 
مي دانستم كه همراه با آقاي ويلتون به يزد رفته است. به من گفت كه فردا به  گرفتم. تماس عطارديان آقاي

تهران برمي گردد و اگر فرصت مناسبي پيش بيايد خبرم مي كند.

صبح پنجشنبه حدس زدم ممكن است عطارديان جواب بدهد كه فرصت مناسب پيش نيامد. به همين خاطر 
و نيم بايد براي بردن ويلتون به فرودگاه به  يازده ساعت كه گفت و بود درست حدسم اتفاقًا زدم. زنگ او به
دقيقهاي چند فرودگاه به رفتن مسير در تا دهد اجازه كه كردم خواهش او از نيست. فرصتي ديگر و برود هتل

اين مسائل را برايش توضيح بدهم. بزرگواري كرد و پذيرفت.

- جلو ورودي هتل  پريروز - پنجسنبه روز نيم و يازد ساعت ميكنم. نظر صرف ماجرا نمايشي جزئيات از
و راننده مهندس عطارديان را كه جلو ورودي هتل پارك شده بود ماشين شدم. پياده آژانس از آزادي پارسيان
و شلوار آبي رنگ كنار دبيركل غول كت در را عطارديان آقاي هتل وروديهاي شيشهي پشت از شناختم.
و من مجبور نبود خبري مترجم از خوشبختانه كردم. سالم آنان به و شدم هتل سرسراي وارد ديدم. سبكا پيكر
بودم كه گليم خودم را از آب بيرون بكشم. جالب است كه طي فقط نيم ساعتي كه مجبور شدم با آقاي ويلتون

انگليسي صحبت كنم، چقدر مهارتم ارتقا يافت. 

معرفي خودم
و پا شكسته خودش توضيح داد كه من مسؤل  دست انگليسي با عطارديان آقاي احوالپرسي و سالم از بعد
و به آقاي ويلتون گفتم كه تصميم دارم متن كردم تكميل را او توضيحهاي هستم. كعاصكا سايت وب و نشريه
سخنراني وي را برايش بفرستم تا بعد از ويرايش در وب سايت پست كنيم. به من گفت خبر اين رويداد را
و هم براي  خودمان سايت وب براي هم انگليسي به هم را آن خبر دارم نظر در گفتم كنم. تهيه انگليسي به نيز
مي رفتيم براي ويلتون عطارديان آقاي ماشين طرف به حاليكه در شد. خوشحال كنم. تهيه سبكا سايت وب
و ترجمه فارسي به ميكنند ارسال كعاصكا براي كه بيانيههايي و نامهها و اسناد تمام تقريبًا كه دادم توضيح
و كارنقشه هاي ساالنه استراتژيك برنامههاي تمام نمونه، عنوان به كه كردم تأكيد ميكنم. منتشر سايت وب در

سبكا را ترجمه و به همين ترتيب منتشر كرده ام. خوشحال شد.

مي كند  باز برايش را در عطارديان مهندس راننده آيا بشود، عطارديان ماشين سوار ميخواهد وقتي كردم توجه
و آبرومندانه شيك لباس كه ماشين راننده اما رفت. چپ سمت در طرف به ماشين عقب از ويلتون آقاي نه؟ يا
و سوار شد. جالب كرد باز را در خودش نكرد. باز او براي را در بود بسته هم مناسبي كراوات و بود پوشيده
يقه  اي كه انگار آگانه صاف نشده بود. از عطارديان و كراوات بدون بود: پوشيده غيررسمي لباس كه است

اجازه خواستم تا كتار ويلتون در صندلي عقب بشينم. با بزرگواري قبول كرد و كنار او نشستم.
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و در حاليكه زيپ كيف پارچه اي برود خميني امام فرودگاه به تا شد اتوبان وارد هتل محوطه از ماشين وقتي
تجربه اي از كانون عالي كارفرمايي را برايش توضيح بدهم كه مي كردم به آقاي ويلتون گفتم قصد دارم باز را
مي تواند به عنوان خاورميانه منطقه كشورهاي خصوص به و ما كشور مثل كشورهايي براي ميزنم حدس
و دادم او به را رابرت دستورنامه كتاب كه بود اينجا در كرد. استقبال بگيرد. قرار توجه مورد پراكتيس گوود
و شروع به تورق آن كرد. من از او خواهش كردم گرفت را كتاب بياندازد. آن به نگاهي كردم تقاضا او از

فهرست آن را با دقت بيشتري مطالعه كند. اين كار را كرد.

نيوزيلند كجاست؟
و در جريان ديدار اعضاي هيأت مديره كعاصكا با ويلتون بود كه دريافتم وي اهل  گذشته سهشنبه روز عصر
و نظام دارد قرار زمين كره كجاي در كشور اين كه نميآمد خاطرم به ميكردم فكر هرچه اما است. نيوزيلند
و با اين كشور بزنم سر ويكيپديا به تا ميگشتم مناسبي فرصت دنبال هم مدت اين تمام چيست؟ آن سياسي
و همين تنبلي سبب شد در تدوين راهبرد معرفي تجربه كعاسكا كردم تنبلي كنم اعتراف بايد اما بشوم. آشنا

به ويلتون تا مرز ناكامي جلو بروم.

و مرور مطالب بلند بااليي به انگليسي در مورد نيوزلند بود كه دريافتم اين كشور در  دفتر به بازگشت از بعد
و است بوده انگليسي نيشين مهاجر يك قبًال كه استرلياست شرقي جنوب در باريك و دراز جزيزه يك واقع
و يكي از كشورهاي كمون ولث است. طبيعي ميشود ضرب دوم اليزابت ملكه نام به آن رايج سكه هم هنوز
و آنگلوساكسوني است. در نتيجه آدمي مثل برنت ويلتون قانون پارلمان وستمينستر آن سياسي نظام كه است
را فوت آب است. به همين خاطر وقتي كتاب رابرت رولز آو اوردر را مرور كرد، درست بر خالف انتظار من
و انجمن ها براي تسريع  است بوروكراتيك و جزئي خيلي مقررات اين گفت من به داد. نشان منفي واكنش
و پا دست مقرار اين گرفتار را خودشان كه ندارد لزومي خود انعطافپذيري حفظ و خود فعاليتهاي در

گير كنند.

و انجمن را كه اين كتاب را  كانون چند آئيننامهي كوشيدم بودم شده مأيوس پاسخي چنان از حاليكه در من
آمريكا، حزب وكالي كانون آئيننامه دهم: نشان ويلتون آقاي به كردهاند معرفي خود پارلماني مرجع عنوان به
و از اين قبيل. اما اين شواهد هيچ اثري بر داوري آقاي آمريكا اعصاب جراحان انجمن آمريكا، ليبرتارينهاي

ويلتون نداشت.

فرهنگ  نوع  چه  در  ويلتون  اچ.  برنت  آقاي  و  كجاست نيوزيلند نميدانستم هنوز لحظه آن در متاسفانه
سياسي اي تربيت شده است. البته مطمئن بودم كه او دست پرورده تمدن غرب است. اما در اروپاي قاره اي يا
حال، از روي  هر به دارند. تفاوت هم با خيلي فيه نحن ما بحث نقطهنظر از فرهنگ، دو اين بريتانيا؟ جزيره
و كوشيدم ادامه بحث است يافته پرورش غربي تمدن يك در حال هر به او كه گذاشتم اين بر را بنا ناچاري
و به او نشان دهم كه براي فردي مثل او جزئيات توصيف شده در كنم متمركز اصلي تفاوت همين روي را
و البته من هم به اين دارند اذعان هم كتاب مؤلفان خود را اين است. زياد العاده فوق رابرت، دستورنامه در
نتيجه رسيده ام كه قسمت اعظم قواعد آن كتاب به ندرت مورد نياز خواهد بود. به همين خاطر با زبان الكن
خودم براي آقاي ويلتون توضيح دادم: درست است. هرگاه در يك نشست مخالفي وجود نداشته باشد كل 
مي توان كنار گذاشت. در نتيجه اين قواعد فقط براي مواردي كه مخالفت جدي وجود داشته  را قواعد اين

باشد مفيد خواهد بود.

اينكه دريافت من به اين  از  و من به روشني احساس كردم  كرد تغيير آشكارا ويلتون برنت آقاي چهرهي
واقعًا خوشحال شد. من براي اطمينان خاطر دادن به او فورًا خالصه كتاب شدم متوجه را او منظور زودي
و رويه پارلماني به عنوان پارلمان قانون با اساسًا و كتاب دو هر با كه بود پيدا كامًال دادم. نشانش را دستورنامه
مي كند؟ من كفايت آن مطالب آيا پرسيد: من از كتاب خالصه به اشاره با آشناست. كامًال حقوق از شاخه يك
دادم: البته، اما گاهي الزم است به كتاب اصلي مراجعه شود. مطمئن اطميان يافت كه قضايا جواب فورًا هم
مي تواند به خوبي يك جلسه را اداره كند. منظورش خوب جلسه رئيس يك گفت: من به دريافتهام. خوب را
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تجربه  هاي من بود. نخواهد نيازي كتابها اين به حتي خوب جلسه رئيس يك وجود صورت در كه بود اين
نيز اين را اثبات كرده است. با اطمينان تأييد كردم كه حتمًا، با وجود يك رئيس جلسه خوب چه بسا به اين
و او هم تأييد كرد.  نداريم. خوب جلسه رئيس يك ما ولي كردم: اضافه بالفاصله اما نباشد. نيازي كتابها
و قانون عام پارلماني آشنا باشد. حاال نوبت من بود كه رويه با بايد خوب جلسه رئيس يك ميدانست چون

گفتگو را مديريت كنم.

ناآشنايي با اصول اساسي
و در پيشگفتار كتاب دنبال اصول اوليه قانون پارلمان گشتم كه در قرن  گرفتم ويلتون آقاي از را اصلي كتاب
و به اجرا در آمد. نخستين اصل از اين اصول همان نخستين اصل شد شناخته انگليسي پارلمان در شانزدهم
مي گويد در هر لحطه بايد فقط يك موضوع مطرح شود. اين اصل را از روي كتاب كه است پارلمان قانون
و متن آن را هم در كتاب به او نشان دادم. بديهي است كه تمام اين مطالب براي او پيش پا افتاده بود. خواندم
و پا شكسته سعي كردم به نحو بسيار مؤثري براي او توضيح بدهم كه حتي همين دست انگليسي با من اما
اصل اوليه تا همين امروز نيز براي مردم كشور ما ناشناخته باقي مانده است. مكث كردم تا فرصت هضم
اين ادعاي حيرت انگيز را پيدا كند. در همين فاصله نگاهم را از صورت او به جلو ماشين انداختم. ماشين 
و اصل  گشتم بعد شديم. خارج آن از تا كردم متوقف را گفتگو تونل اين در ميشد. توحيد تونل وارد داشت
و با لحن عالي جمله را كه با سبك فاخري نوشته شده است قرائت كردم: الزم است كه كردم پيدا را ديگر
و مجامع ما نشستها در امروز، همين تا كه كردم تأكيد دوباره بعد و بگيرد. هم را منفي آراي جلسه رئيس
و كنجكاوي آقاي تعجب يواش يواش كه بود اينجا در ميكنم فكر است. مانده ناشناخته نيز بديهي اصل اين

برنت ويلتون تحريك شد.

مي دانستم آنقدر انگليسي بلد هست كه از حرف هاي ما سر  بود. ساكت كامًال عطارديان آقاي مدت اين تمام
و نگران بودم به ميبرم. را كعاصكا و ايراني و ايران آبروي دارم من كند احساس كه بودم نگران و بياورد در
و هستند گير پا و دست قواعد اين كه كند اعالم قاطعيت با و بپرد بحث وسط و كند مياني در پا خاطر همين
و كاسه خالصه و شود بلند صحبت موقع بايد فرد هر كه داريد اصرار هم شما و نميخورند ما درد به اصًال
و متانت هميشگي صبوري به خرج داد تا بزرگواري با عطارديان آقاي خوشبختانه اما بشكند. هم در كوزهها
و اين فرصت بگيرند قرار او موقعيت در كه ايرانياني هستند نادر بسيار ميكنم فكر بگويم. ميخواهم هرچه

را در اختيار فردي در موقعيت من قرار بدهند.

سوءتفاهم بزرگ
بر اساس اين تحليل بود كه كوشيدم سؤال يكي از اعضاي هيأت مديره كعاصكا را كه عصر روز سنه شنبه 
از آقاي ويلتون پرسيده بود به او ياد آوري كنم. به همين خاطر از آقاي ويلتون پرسيدم : آيا به خاطر داريد 
و كانون هاي كارفرمايي را  انجمنها اداره رويه آنان به كه كرد تقاضا شما از كعاصكا مديره هيأت عضو كه
و به آنان بگوييد كه براي تشكل هاي خود چه ساختاري بايد انتخاب كنند؟ به خاطر داشت. بدهيد آموزش
- پاسخ داديد كه به خودتان اجازه نمي دهيد كه به تشكل هاي كارفرمايي درستي به - شما دادم: توضيح برايش
و خودش بايد تصميم بگيرد كه چه بايد بكند. است مستقل كارفرمايي تشكل هر چون بكنند. بايد چه بگوييد
حرفم را تأييدكرد. در اينجا بود كه من براي آقاي ويلتون توضيح دادم كه منظور آن عضو هيأت مديره اين
و نه اينكه به  بدهيد، ياد ما به را پارلماني عمومي قانون يا و عام قانون يا پارلماني، كلي رويهي شما كه بود

ما بگوييد چگونه رفتار كنيم.

مطمئن بودم كه او قادر نيست تفاوت اين دو نكته بسيار مهم را دريابد. به همين خاطر بالفاصله به او گفتم: 
مي خواهيم شطرنج بازي كنيم. اما من هنوز نمي دانم كه مهره هاي شطرنج براساس  نفر دو ما كه كنيم فرض
مي كنم براي من توضيح بدهيد كه من اين تقاضا شما از خاطر همين به كنند. حركت بايد مشخصي قواعد
مي دهيد كه اين مسؤليت به عهده خود شما ست كه در اين جواب شما و بدهم؟ حركت بايد چگونه را مهره
مي كنم قواعد ناظر بر حركت اين مهره شطرنج را توضيح سؤال شما از من حاليكه در بگيريد. تصميم زمينه

بدهيد نه اينكه به من بگوييد حركت بعدي مهره من چه بايد باشد.
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با ذكر همين مثال ساده آقاي برنت ويلتون به خوبي عمق منظور اعتراف كنم هرگز تصور نمي كردم  بايد 
و برايش توضيح  كردم آور او سر را ديگر فاكتهاي مجموعه يك مسلسلوار همه، اين با كرد. درك را من
و با آن آشنا نيستند، قانون عام پارلماني يا قانون عمومي نميدانند مديترانه ملتهاي و ما ملت كه آنچه دادم:
پارلماني يا رويه پارلماني است. در حاليكه هر كودكي كه در كشورهاي توسعه يافته صنعتي يا در تمدن غربي
مدرسه، مهد كودك، در سناهاي  در ابتدا همان از رسم، و سنت طبق و خودي به خود صورت به ميآيد دنيا به
و ملت هاي ما ملت براي بنيادين و اساسي قواعد اين كل حاليكه در ميگيرد. فرا را قواعد اين دانشجويي
و افتاد ويلتون برنت آقاي ريالي دو - دارم اطمينان - كه بود اينجا اين در است. ناشناخته مطلقًا خاورميانه
و چه همينطور باقي چه و سياسي نظام و ترافيك وضعيت نشوند آشنا قواعد اين با ملتها اين تا كرد تأكيد

خواهد ماند. اطمينان يافتم كه به هدفم رسيدم و حاال - به همين سرعت - به درك مشترك رسيديم.

مي خواهد  غرب تمدن و ملتها اگر دادم ادامه است شده شناخته اساسي و اصلي مشكل اينكه از اطمينان با
و پارلمان عام قانون ترويج به بايد يابد توسعه خاورميانه ملتهاي ميان در دموكراسي و قانون حكومت
و دموكراسي در قانون حاكميت قواعد اين بدون كردم تأكيد بعد كند. كمك مردم اين به قواعد اين آموزش
مطلقًا غيرممكن است. با چنان لحن قاطعي اين ادعا را مطرح كردم كه آقاي ويلتون مطمئن شد كشورها اين

كه من كم ترين ترديدي در اين ادعا ندارم.

انقالبي ترين كتاب
گفتم: اين كتاب انقالبي ترين  ويلتون آقاي به خطاب و گرفتم دست در را رابرت دستورنامه كه بود اينجا در
و ملت هاي خاورميانه است. اهميت اين كتاب براي ما از مهم ترين كتاب هاي تاريخ مثل ما ملت براي كتاب
است. بعد، متن فارسي هر دو كتاب را به آقاي ويلتون مهمتر هم داروين انواع منشأ يا ماركس كاپيتال كتاب
و در حال كردهام منتشر كارفرمايان پيام سايت وب در و كردهام ترجمه را كتاب دو هر كه گفتم و دادم نشان
آن  ها را پيش خريد كرده تا در اختيار تشكل از تعدادي هم عطارديان آقاي و هستيم كاغذي صورت به آن نشر

هاي كارفرمايي قرار دهد.

من چه بايد بكنم؟ 
بعد از اين صبحت ها بود كه احساس كردم آقاي ويلتون تا حدود زيادي منظور من را درك كرده است. چون 
مي توانم بكنم؟ من به جاي دادن پاسخ به اين سؤال صريح  چه من خوب. پرسيد: حمايتگرانهاي لحن با
مي تواند داشته باشد سخن بگويم. كتاب اين آموزش كه نقشي و كارمان اهميت از اطمينان براي داشتم دوست
و از روي صندلي كنار راننده خطاب به من گفت: حاال از كرد مياني در پا عطارديان آقاي كه بود اينجا در
مي كنم به عنوان يك انساني كه در تمدن فكر دادم: توضيح ويلتون آقاي براي ادامه در ميخواهيد؟ چه اينها
و تربيت شده ايد، ممكن است ندانيد كه ملت خاورميانه با اين قواعد اساسي آشنا نيستند. به بزرگ غربي
همين خاطر از شما تقاضا دارم ترتيبي بدهيد كه كارگاه هايي براي آموزش اين قواعد به تشكل هاي كارفرمايي

و كارگري در اين مطنقه برگزار شود. 

نقش سازمان بين المللي كار
در اينجا بود كه بالفاصله در تلفن همراه خود نكاتي را يادداشت كرد بعد رو به من گفت كه من همين امروز 
و براي شما خواهم نوشت. اما من ول كن  كرد خواهم صحبت مورد اين در كار بينالمللي سازمان مسؤالن با
مي كنم. در حال حاضر نيز در كار دارم پروژه اين روي كه است سال چند من كه دادم توضيح ادامه در نبودم.
و به مهندسان راه اندازي كرده ام. به دانشجويان به وكيالن، به قواعد اين آموزش براي كارگاههايي خودم دفتر
مي توانم مهارت سرعت با و ماه يك عرض در نميكنم، صحبت روان را انگليسي من كه ميبينيد اگر عالوه،
و روسي هم بلد هستم. با تعجب نگاه كرد. با سر فرانسه من عالوه، به بدهم. بهبود را انگليسي به صحبت
مي دانم. به هر حال، برايش توضيح هم عربي كه بگويم رفت يادم بلدم. هم فرانسه و روسي بله، كه كردم تأكيد
مي توام بخواهيد كه صورتي در هستم، آشنا نيز مردم اين فرهنگ با و هستم خاورميانه اهل خودم چون دادم
و به سازمان بين المللي كار كمك كنم. آقاي ويلتون شما به منطقه سطح در آموزشي كارگاههاي انداز راه در
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گفتم: نشاني ايميل او را دارم. از من كارت ويزيت خواست بدهد. ويزيت كارت من به خواست و كرد تشكر
گفتم: از طريق آقاي عطارديان در دسترس هستم.

در اينجا بود كه احساس كردم مأموريتم تمام شد. به خوبي هم تمام شد. تازه آنجا بود كه دريافتم ماشين براي 
بنزين گيري در يك ايسگاه پمپ بنزين توقف كرده است. فكر كردم حضورم در اين جمع ديگر موردي ندارد. 
مي خواست. از آقاي ويلتون تشكر  خدا از بدهد. من به مرخصي اجازه كه خواستم عطارديان آقاي از آني
و در پمپ بنزيني كه نمي دانستم كجاي جهان قرار دارد از ماشين پياده شدم. كردم خداحافظي بالفاصله و
و نيم بود. حدود ساعت يك ربع در دفتر دوازده ساعت شدم. جدا آنان از و بوسيدم را عطادريان صورت
مي كرد. خانم علم، خانم توكل، اداره را كارگاه رئيس عنوان به داشت سفيد تخته جلوي فروزان آقاي بودم.
و آقاي ريئسيان هم بودند. يك دقيقه در جا راحت باش دادند. يك دسته گل آفتاب گردان تزئيني قوشه خانم
بعدًا فهميدم آن را خانم قوشه به مناسبت روز معلم براي من گرفته است. كنار بود. شده گذاشته من ميز روي

ميز كنفرانس رفتم و به جمع اين زنان و مردان شايسته پيوستم.

جمعبند ي از اين مالقات
مي توانم روي اين  اينجا تا اما گذاشت. خواهد جا بر منطقه سطح در تأثيري چه مالقات اين نميدانم هنوز

كنم: تأكيد جنبهها
مي توانم با كمي تالش مقصودم را به زبان انگليسي بيان كنم. در نتيجه نبايد از برگزاري ديگر كه يافتم اطمينان

كارگاه به زبان انگليسي ابائي داشته باشم.
مي توانم نوشتن به اين زبان را شروع كنم. اين كار  كه هست خوب آنقدر من انگليسي زبان كردم احساس

قبالً  هم كرده بود. را
كانال شخص از  ارتباط  اين  كرد  خواهم  تالش  هرچند  شده ام.  آشنا  ويلتون  برنت  مثل  با شخصيتي  حاال 
و اعتبار آن به حساب كعاصكا واريز شود اما صحيح نيست  باشد كعاصكا طريق از بعد مرحله در و عطارديان
و منافع منطقه اي پشت سعد موانع سكتاريستي محدود شود. اما حمايت ايده من مورد حمايت ملي منافع كه

قرار نگيرد براي بسط آن در سطح منطقه از آقاي ويلتون كمك خواهم گرفت.
مي كنم اثر مثبتي براي آقاي  فكر اما كنم. نظر اظهار مالقات اين منطقهاي اثرات مورد در است زود خيلي
مي دهم. با مهارت هاي درس را قواعد اين دارم خودم شخصي دفتر در من كه دريافت گذاشت: عطارديان
مي كنم از اين پس با جديت بيشتري براي ترويج اين قواعد در ايران اقدام فكر و شد آشنا زبان امر در من

خواهد كرد.

دستاوردهاي كارگاه وكيالن
شدم  متوجه  كه  بود  اين  آن ها  مهمترين از يكي داشت. زيادي دستاوردهاي وكيالن كارگاه معمول طبق
آقايان و  خانمها از كدام هيچ توكل، خانم جز به شايد كارگاه، اين اعضاي از مكررم تقاضاهاي رغم به
حاضر، فصل هايي را كه برايشان مشخص كرده بودم تا بعد از مطالعه آن نسبت به تدوين مواد مربوطه در
و آقاي فرخ فروزان بندهاي مربوط به ماده مسؤالن انجمن بودند نخوانده را فصلها آن كنند، اقدام آئيننامه
در دست تأسيس را بر اساس عرف پارلماني خودمان نوشته بود. من فرصت يافتم تا ضمن بيان اشكاالت
متعدد آنچه كه آقاي فروزان نوشته بود با ديگر تأكيد كنم كه هدف از اين كارگاه اين است كه ما با آموزه هاي 
پارلماني  عرف  اساس  بر  آئين نامه  يك  اينكه  نه  و  شويم آشنا آئيننامه تدوين مورد در رابرت دستورنامه
كامًال پيداست كه آقاي فروزان فصل مربوطه را شده ارايه متن اين از كه كردم گله بعد بنويسيم. خودمان
مطالعه نكرده اند. با لبخند مليحي اذعان كرد. من خواهش كردم كه ادامه اين بحث را در جلسه بعد پيگيري
و دوستان اين فصل ها را مطالعه كنند. اما خانم قوشه از من خواست كه من خودم اين فصل ها را بخوانم  كنيم

و ضمن كار نكات مهم را با كارگاه در ميان بگذارم. مثل اينكه چاره ديگري نيست.

گزارش فعاليت هاي ترويجي
پرسيدم: آيا گزارش ترويجي خود را داده اند؟ جوب مثبت بود. از آنان مجوز خواستم به من هم  بچهها از
اجازه بدهند تا گزارش خودم را بدهم. استقبال كردند. من من هم در دو مورد گزارش دادم: يك. گزارش
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معرفي اين قواعد به دبيركل سازمان بين المللي كارفرمايان، كه مشروح آن را همين حاال نقل كردم، دو. ماجرا
بازگشت سازمان معلمان به دفتر. 

بازگشت معلمان
بخش هاي قبلي اين روزنوشت ها توصيف كرده ام. خالصه اش اينكه،  در را ماجراي بازگشت معلمان به دفتر
و ارسال آن براي معلمان، روند  معلمان جهاني روز مناسبت به بينالمللي سازمان پنج بيانيه متن ترجمه از بعد
بازگشت معلمان به محل كار من تسريع شد. از آنجا كه معلمان حاضر نشدند نشست هاي خودشان را در

و من را به عنوان رئيس جلسه بپذيرند، به آنان گفتم در اين صورت  كنند برگزار رابرت دستورنامه چارچوب
دليلي وجود ندارد كه دفترم را در اختيار سازماني قرار بدهم كه معتقدم در غياب چنين قواعدي به يك باند
و يا شده است. اما راهبردم اين بود كه تمام سعي خودم را بكنم  شد خواهد تبديل فرقه يك به يا قدرت
و محكم من با آقاي عاطفي ارتباطم ببرند. پي قواعد اين اهميت به تا كنم تشويق را سازمان اين اعضاي تا
و نقشي كه اين مرد در آن مجموعه بازي كرد سبب شد كه بار ديگر اعضاي سازمان تصميم بگيرند آزادگان
مي شود نزنند. كل آنان تقديم مخلصانه و صادقانه كه من كمكهاي سينهي به رد دست و برگردند من دفتر به

اين ماجرا را براي بچه هاي كارگاه وكال و به خصوص براي خانم توكل تشريح كردم.

حواشي كارگاه
در حواشي كارگاه نيز شاهد ماجراهاي بودم كه حاكي از دستاوردهاي مهم است. از جمله اينكه آقاي رئيسان 
به من گفت كه با آقاي كيخسروي صحبت كرده است تا روي هدف ارتقاي پروفشن وكالت در همين دفتر با 
پارلماي، چيزي شبيه شوراي  وكالي انجمن گيري شكل از بعد كه بودم داده پيشنهاد من كنند. همكاري هم
اين كار اين بود كه  ايجاد كنيم. ظاهرًا آقاي كيخسروي نظرش  انجمن هاي محلي وكالي پروفشنال  ايجاد 
بايد در كانون انجام شود. نظر من اين بود كه در دفتر من انجام شد. من حرفم را تصحيح كردم: منظورم 
ظاهرًا روز به روز بيشتر از اين ايده استقبال  است. من تجربههاي و آموزهها منظورم نيست. جغرافيايي محل

مي شود.

و فرانسه و آمريكا در پروفشن ساختارهاي مورد در مثبتي بسيار گفتگوي فروزان و رئيسيان من، بين ديروز
و تفاوت شود مقايسه هم با آمريكا و فرانسه متفاوت ساختار دو شد فرصت بار اولين براي و گرفت در ايران
بورد با انجمن در آمريكا با نظام با سنديكا در فرانسه مورد بررسي قرار بگيرد. بعد توضيح دادم كه چطور اي
و هدف ديگري دفاع از وكالست در ايران خلط شده است.  مردم از دفاع يكي هدف كه متفاوت ساختار دو

قرار شد در اين مورد بعد از آنكه شوراي تأسيس انجمن هاي محلي تأسيس شد بيشتر مطالعه كنيم.

پيشرفت هاي كارورزان
مي كند. چند روز پيش اين  پيشرفت جالبي سرعت با فاضلي سهيل سيد آقاي نام به جوان كاروزان از يكي

نامه را برايم فرستاد:

دراين مدت مقاالت شما در انجمن ماپا را مطالعه کردم.و همين طور کتاب کوچک رابرت مطالعه شد. 
. حتما اين مطالب را منظم يادداشت می کنم

اين هفته با استاد بهرام هاتفی، بزرگ حسابرسی دنيا که مقيم آمريکاست صحبت می کردم. او می گفت 
و تدوين کتاب درسی امريست درست. در جلسات  است توجه مورد دبستان سنين از رابرت نامه دستور

مفصل از ايده هايم سخن می گويم.  از لطف شما سپاسگزارم
ارادتمند
سيد سهيل فاضلی

من به او اين جواب را داد: 
سالم

است. به همين خاطر بايد با سرعت در  دبيرستان دوره قواعد اين آموزش براي زمان بهترين هم من نظر به
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پي ترويج ايده راه اندازي سناهاي دانش آموزي توسط خود دانش آموزان باشيم. در نتيجه الزم است اعضاي
كارگاه ها در ميان فاميل دنبال دانش آموزان خوش قريحه باشند تا با ايجاد كارگاه هايي براي آنان نسبت به ايجاد 

سناهاي دانش آموزي در مدارس اقدام كنيم.

احتماًال مناسب نيست. بومي سازي  ايران، مثال كشوري براي آمريكا مثل كشوري درسي كتابهاي اينكه مهمتر
يك دانش فني به همين معناست كه بر اساس دستور آشپزي ارايه شده در يك كتاب شما يك خورشت

فسنجان عالي درست كنيد و ما هم داريم همين كار را مي كنيم.
قربانت. داود

و با اراده ديروز خبر داد كه پنج نفر از دوستانش را تشويق كرده است كه امروز عصر  هوش با جوان همين
۹۳) در كارگاه شركت كنند. من هم از او تشكر كردم. مهر ۱۹ (شنبه

از دانشكده فني دانشگاه ملي
مي كند آقاي بهنام ذوقي است كه از دانشكده فني دانشگاه  شركت كارگاهها در اخيرًا كه جواناني از ديگر يكي
مي آيد. او اظهار عالقه كرد كه اين قواعد را به اعضاي كانون صنفي معلمان هم معرفي بهشي) (شهيد ملي
مي كند فكر كه ميشناسد را فردي او ظاهرًا است. نشده استقبال اما كردهام معرفي كه كردم تعريف برايش كند.
مي تواند او را به ترويج اين قوعد در كانون صنفي معلمان مجاب كند. از او تشكر كردم. اسناد را همراه با

اين نامه براي او فرستادم:

جناب آقاي ذوقي
سالم

مي شود. ترجمه ها نهايي نيستند اما قابل استفاده اند. ترجمه كتاب اصلي و خالصه آن به پيوست تقديم
و مخاطبان كتاب  نيست الزم آنها تمام دانستن كه پرداخته جزئياتي به قانون كتاب يك عنوان به اصلي كتاب

خالصه نيز افرادي هستند كه قرار است در مجامعي شركت كنند كه طبق قانون پارلمان اداره مي شوند.
هيچ يك از اين دو كتاب كتاب درسي براي آموزش قانون پارلمان نيستند به همين خاطر شركت در كارگاه ها 

الزم است و ما داريم به مرور كتاب هاي درسي اين كارگاه ها را نيز آماده مي كنيم.
خوشحال مي شوم در معرفي و ترويج اين قواعد به ما كمك كنيد.

قربانت. داود

او:  پاسخ و
با درود فراوان

و اميدوارم بتوانم نقشی هرچند کوچک در  هستم شما زحمات قدردان کلمه آرنتی شکل به کامال هم بنده
اين پروژه بزرگ داشته باشم.

ارادتمند شما
بهنام

و البته هنوز نمي دانم كلمه «آرنتي» چه معنايي دارد. شايد از او بپرسم منظور چه بوده است. 

ُگهي مردان ما
با ارسال نامه اي به آقاي اردهالي گفتم:

آقاي اردهالي
سالم

مي كنم كه تم مركزي آن فضايي است كه ما مردان براي دختران خود فراهم كرده ايم.  كار دارم رماني روي
اسمش را مي خواهم بگذارم «ما مردان گهي» . به نظر شما چطور است؟

قربانت. داود
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جوابش اين بود:
سالم جناب حسينی

و بدخواهی  عمد و بدجنسی روی از و دانسته مردان رمان در که آيد برمی اسمش از اما خوبيست. خيلی تم
و نه آموختگی. البته اگر چنين هم باشد شايد تلنگری باشد نادانی روی از نه دارند دختران با ناشايست رفتار
ی آتی شرفياب خواهم هفته بيام. ديدنت به نشد جاری هفته زنان). (همچنين مردان ما آمدن خود به برای

شد تا طرح داستانت را بشنوم و از پيشرفت کار ترجمه هم مطلع شوم.
 ارادتمند

آخرين نكته
ديروز جمعه، كه به خاطر دستاوردهاي پنجشنبه به خودم استراحت داده بودم، با آقاي آزادگان هم تلفني 
سه نشبه معلمان كه قرار دوباره در دفتر من  روز جلسه تشكيل از قبل كه بود اين حرفم اصل كردم. صحبت
سه شنبه هفته تا ميكند فكر اگر گفتم: او به كنم. صحبت او با نكتهها برخي مورد در است الزم شود برگزار
مي تواند به دفتر بيايد بهتر است حضوري گفتگو كنيم. در غير اين صورت در فرصت مناسبي به صتورت آينده
تلفني صحبت خواهيم. كرد. او در راه شمال بود براي شركت در مراسم ترحيم كسي. قرار شد با من تماس

بگيرد و به ديدنم بيايد. 

و هفتمين اجالس كادر دوستان است. بايد ديد چند نفر از دوستان آقاي  بيست ظهر از بعد ۵ امروز ساعت
فاضلي در اين جلسه شركت خواهند كرد. 
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۲۰ مهر ۱۳۹۳ يكشنبه

شكل گيري يك كارگاه جديد
و توانمندي است، چهار جوان ديگر براي  هوش با بسيار جوان كه فاضلي سهيل آقاي دعوت به و ديروز
نخستين بار در كارگاه دوستان حضور يافتند. از دوستان سابق فقط آقاي نصيري اقدم حضور يافته بود. آقاي
عمًال يك كارگاه  ما ديروز از كه گفت ميتوان ترتيب اين به نميكند. شركت جلسه اين در كه بود گفته حالج

جديد ديگر راه اندازي كرده ايم كه مي شود آن را كارگاه دوستان جوان ناميد.

در اين گروه آقاي داود خاني از دانشكده برق خواجه نصير، آقاي ميرعلي قرباني نيز از همان دانشكده، حميد 
و  علم دانشكده از مكانيك كارشناساسي از نيز زاده اسماعيل رضا اقتصاد، دانشكده از معروفخاني رضا

صنعت شركت كردند.

و قسمت دوم از ساعت ۶ تا ۷ نيز به مرحله  مقدماتي مرحله و معرفي به كارگاه اول ساعت يك شد قرار
ابتدائي اختصاص يابد.

و بعد به تاريخچه قواعد دموكراتيك از يونان باستان پرداختم  كردم تشريح را ابتدايي قاعده چند دوم جلسه در
و بيشتر روي كتاب سياست ارسطو تأكيد كردم تا بر اساس آن نشان بدهم كه در دولت شهرهاي يونان باستان
و به جمله از و حاضران تمام استقبال با مطالب اين است. داشته پيشرفت چقدر دموكراسي با مرتبط مفاهيم
خصوص آقاي نصيري مواجه شد. وي تأكيد داشت كه از اين مطالب حاشيه اي بيش از مقررات صرف بهره
مي ترسم به حساب پرچانگي  و كنم مطرح را نكات اين ميكشم خجالت گاهي خودم من حاليكه در ميبرد.

من گذاشته شود.

آغاز تدوين كتاب هاي درسي
و من هم  كرد ارسال برايم را كارگاهها مختلف نشستهاي در شده مطرح مطالب فهرست سيدي آقاي ديروز
و آقاي سالم زاده ارسال كردم. در عين حال به ذهنم رسيد كه كپي اين نامه را براي شرفي خانم براي را همان
مي توانند در تشكيل كميته اي براي تدوين كتاب درسي مشاركت كنند ارسال كردم. متن كه هم ديگر نفر چند

نامه و اسامي دريافت كنندگان آن در ادامه نقل مي شود:

سركار خانم شرفي
جناب آقاي سالم زاده

سالم
ضمن تشكر از شما بزرگوران كه زحمت تدوين پيش نويس عناوين موضوع هاي كتاب هاي درسي دستورنامه 
رابرت را تقبل فرموده ايد، فهرست نكات مطرح شده در يكي از كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادر 
و همين جا از  كردهاند تهيه سيدي آقاي جناب گرامي استاد را نكات اين ميشود. تقديم پيوست به دوستان)

ايشان صميمانه تشكر مي شود.

از  يكي  از  رابرت  دستورنامه  آموزش  كارگاه هاي  از  يك  هر  در  داده ام،  توضيح  شما  كه خدمت  همانطور 
و از آنان خواسته ام كه  كنند. يادداشت را شده مطرح نكات كردهام تقاضا كارورزان پيگيرترين و جديترين
آن ها فهرست مطالب اساس بر تا كنم شما تقديم تا دهند قرار بنده اختيار در را خودشان يادداشتهاي خالسه

كارگاه ها را در مراحل گوناگون و براي مخاطبان مختلف تدوين كنيد.

مي فرماييد اين فهرست عالوه بر شما دو نفر براي گروه ديگري از اعضاي كارگاه ها  مالحظه كه همانطور
و كاغذي نشر و درسي كتابهاي تكميل و نگارش و تدوين در ميتوانند كدام هر كه است شده ارسال نيز

آن ها به ما كمك كنند الكترونيكي
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و كميته اي به همين كنند همكاري يكديگر با رابرت دستورنامه قواعد چارچوب در قادرند افراد اين تمام
منظور سازمان بدهند

قبًال  تقديم شما شده است بودم نوشته خودم كه درسنامههايي مجموعهي
كتاب هاي درسي مناسبي براي به اين ترتيب اميدوارم با توتجه به تجربه محلي سازي دستورنامه رابرت بتوانيم

مخاطبان مختلف فراهم آوريم
با احترام شايسه. داود حسيني

رونوشت به:
سركار خانم علم و آقاي رئيسيان از كارگاه وكيالن

و از كارگاه بانوان حقوقدان
آقاي شهرياري از كارگاه هم انديشي عرف پارلماني

آقاي كاشاني از كارگاه دانشجويان
آقاي هاشمي از كارگاه معلمان

آقاي فاضلي از كارگاه دوستان جوان
آقاي اردهالي مدير نشر اختران و از كارگاه هم انديشي عرف پارلماني

آقاي سيدي از كارگاه دوستان

و موافقت خود با همكاري در كميته در دست تأسيس براي تدوين  نامه قرائت و دريافت ميشوم ممنون
كتاب هاي درسي را به اينجانب اطالع دهيد.

با احترام دباره
ارادتمند داود حسيني
۲۱ مهر ۱۳۹۳ يك شنبه

مي كنم. اين مطالب در جدول ووردي تايپ  نقل كردهاند تهيه سيدي آقاي كه را درسي طرح كامل متن دامه در
نكردهام: مرتب را آنها ديگر من و است خورده هم به آن ترتيبات انتقال ضمن كه شده

طرح درس دستورنامه رابرت
بر اساس تجربه اجالس كادر دوستان 

رديف جلسه  نوبت مبحث عنوان مختصر شرح
بحث كليات دستورنامه انجمني  و شركتي هاي فعاليت در بحران فهم براي مفهومي دستگاه معرفي
۱ آشنايي آنجلسه ضرورت و جايگاه و رابرت
قواعد حاكم جلسه  آغاز خصوص در اعضاء از يكي يا و /منشي رييس رييس/نايب وظايف آغاز/ زمان
۲ اول جلسه جلسه آغاز بر
نصاب در كنوانسيونها  و ها انجمن در نصاب بر حاكم اصول و قواعد نصاب/ براي شده تعيين حد

كنوانسيونها و ها اجالس
ها تشكل انواع اي توده هاي نشست / بوردها/پارلمان كنوانسيونها/ ها/ انجمن

هر زمان فقط يك پيشنهاد  -۱
ضرورت ثبت راي منفي  -۲
ممنوعيت نيت خواني  -۳
تفكيك موضوع( پيشنهاد)  -۴
حد صحبت هر نفر در مورد هر پيشنهاد  -۵

رابرت دستورنامه از قواعدي جزئي پيشنهادهاي مگر پيشنهاد هر كتبي ارايه ضرورت -۶

اجالس و نشست بين كارفرق دستور يك به رسيدگي براي ها نشست مجموعهخ از متشكل اجالس



۷۶

پيشنهاد فرعي پيشنهاد / اصلي پيشنهاد موضوع/ يك كردن نهادن/طرح جلو به را موضوع يك
۳ دوم جلسه

اصلي پيشنهادات انواع مرور گذاري ميز روي مذاكره/ كفايت اصالح/ كميته/ به ارجاع تعويق/ پيشنهاد

پيشنهادها بندي اولويت تشريح پيشنهادها جدول شرح
سوم آراء  اكثريت با تصويب ماخوذه آراي اكثريت جزييات تشريح

۴
پيشنهاد يك تكليف تعيين انواع موقتي / قطعي

آزاد بودن/زير يك سقف/ شنيدن سخنان صحبت كننده/ عدم راي نياوردن پيشنهاد موجب جدا شدن نمي
اجالس  برگزاري نيازهاي پيش شود

نصاب عام قاعده است حاكم قواعدي چه انجمن يك اعضاي توسط نصاب نشدن تعيين صورت در

پيشنهاد طرح مراحل نتيجه اعالم گيري/ پيشنهاد/حمايت/قرائت/مذاكره/راي بيان
رابرت دستورنامه از قواعدي شده تصويب اصل غائبان/تغيير و اقليت حقوق رعايت

۵ چهارم جلسه دستور ساختار/ جلسه/ دستور بر حاكم اصول و قواعد
سوالها و تقاضاها انواع ساير گيري/قرائت/تقاضاي پس توضيح/مجوز پارلماني/تقاضاي سوال

صورتجلسه آن اهميت و تنظيم نحوه شرح
رابرت دستورنامه از قواعدي قبلي اخطار

۶ پنجم رابرت دستورنامه از قواعدي نامه آيين مورد در قواعد تعليق عدم و قواعد تعليق
پيشنهادات نامشخص  وقت به شده موكول عام دستور / مشخص وقت به شده موكول خاص دستور

قبل جلسات از مانده باقي
نامه آيين و دستورنامه تفاوت ايران در رايج وضعيت و تفاوت تشريح

اتيكز كد درحرفه اخالقي كد داشتن ضرورت و حرفه و كار و كسب تفاوت
فرجام رييس حكم كشيدن چالش به

پيشنهادها اولويت شد تشريح پيشنهادها جدول اسا بر
ششم پيشنهادها  اصالح انواع گنجاندن/جايگزين و زدن گنجاندن/خط زدن/ خط

۷
مذاكره ممنوعيت پيشنهاد طرح بدون مذاكره ممنوعيت

۸ هفتم اخطارها انواع اي/فرجام.... برنامكه دستور/
كند عنوان را مطالب جلسه رييس عنوان با بايد بلكه ببرد نام خودش از ندارد حق جلسه رييس

خودش به رييس خطاب
صحبت ها از كانال رييس جلسه بايد صورت گيرد و اعضائ حق ندارند از هم ديگر نام ببرند بلكه بايد

هم  با جلسه اعضاي صحبت ممنوعيت دهند قرار خطاب مورد را رييس
بند بند تفكيك پيشنهاد

۹ هشتم مقررات برخي رعايت ضرورت عدم نفر ۱۰ در مجامع كمتر از
۱۰ نهم تشكيل شرف در هاي انجمن در ها هزينه پرداخت نحوه

قبلي صورتجلسه تصويب عدم يا رييس/تصويب يا دبير زمان/حضور و انجمن/تاريخ نشست/نام نوع
صورتجلسه هر در موجود عنصر پنج

دستور اخطار قواعد گيري بحث/راي حمايت فرجام/ رييس/ حكم اخطار/
پيشنهاد گرفتن پس شرايطي چه با و چگونه و كي

۱۱ دهم صورتجلسات نقش صورتجلسات به محاكم استناد
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۱۲ يازدهم - -
۱۳ دوازدهم - -
۱۴ - -
حضور پارلمانترين در يك انجمن براي ارايه مذاكره  در راي/.شركت پيشنهاد/ ارايه حق بدون
۱۵ چهاردهم پارلماني قواعد مورد در توضيحات
۱۶ پانزدهم
۱۷ شانزدهم كل كميته به رفتن مجمع و. كميته بر حاكم قواعد فرق
۱۸ هفدهم كميته به رسميرفتن غير بررسي كل/كميته شبه كل/ كميته به رفتن
۱۹ هجدهم فرعي و اصلي كميته به ارجاع شد تشريح كميته به ارجاع نوع دو اين تفاوت
۲۰ يكم و بيست جلسه رييس نقش و.... است فوتبال داور نقش مشابه دقيقًا نقش اين

نامه  اي كه به عنوان گزارش جلسه براي اعضاي كارگاه ارسال كردم: همه اين

عضاي محترم كادر دوستان
سالم

۱۹ مهر ماه ۱۳۹۳ آغاز شد. در اين جلسه چهار  ۱۵ روز شنبه ساعت و هفتمين اجالس كادر دوستان بيست
و به همين دليل بخش اول اجالس به معرفي دستورنامه كردند شركت فاضلي سهيل آقاي جوان دوستان از نفر

رابرت اختصاص داده شد و وضعيت دموكراسي در دولت شهرهاي يونان باستان مورد بررسي قرار گرفت.

و مرحله  دستورنامه معرفي مرحله ،۶ تا ۵ قرار شد از اين پس كارگاه در دو بخش فعاليت كند. از ساعت
مقدماتي و از ساعت ۶ تا ۷ نيز مرحله ابتدائي كه ادامه تدوين يك آئين نامه و تشكيل يك انجمن است.

مي كند جناب آقاي سيدي نيز فهرست مطالب ارايه شده در كارگاه را تهيه كردند كه در اختيار  نشان خاطر
اعضاي اوليه كميته ي تدوين كتاب هاي درسي قرار گرفت.

در هر حال حاضر، نه نفر از اعضاي كارگاه هاي مختلف كه با قواعد دستورنامه رابرت به طور نسبي آشنا 
شده اند،  براي تشكيل اين كميته دعوت شده اند. 

كارگاه ساعت ۵ بعد از ظهر روز شنبه دعوت به دستور خواهد شد. در قسمت اول  هشتم و بيست حلسه
و در بخش دوم مواد ديگري از ميشود مرور انگلستان در پارلمان گيري شكل و باستان رم تاريخ جلسه اين

آئين نامه بررسي و تدوين خواهد شد.
با احترام
داود حسيني
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۲۲ مهر ۱۳۹۳ سه شنبه

رويدادهاي مهم
آن ها خواهم پرداخت. امروز صبح نيز آقاي  به ادامه در كه داد رخ مهم رويداد چند اخير روز دو يكي طي
براي كسب درجه دكتر در دانشگاه ملي بين الملل  تلفني خبر داد كه در رشته حقوق  اويس حامد توسلي 

۱۴ است. از اين بابت خيلي  تا ۱۲ ساعت و يكي از كالس هايش درست روز پنجشنبه است شده قبول سابق
ناراحت بود. با بعضي از بچه هاي كارگاه وكيالن صبحت كرده بود كه اگر ممكن است ساعت كارگاه عوض
نيست خوب است شما در كارگاه هاي ديگري  تغيير ساعت كارگاه مصلحت  بودند  او گفته  به  آنان  شود. 
مي آيند  دانشجويان آن در كه يابد حضور سهشنبهها كارگاه در ميتواند اگر كردم خواهش او از كنيد. شركت
و ايجاد سناهاي دانشحويي ايجاد شود. او گفت كه خواهرم در كارگاه بانوان ترويج براي تشكلي است قرار و
كنند؟ بعد خودش به من شركت كارگاه آن در ميتوانند هم مردها آيا پرسيد: بعد ميكند. شركت حقوقدان
گفتم: من هم كه اساسًا با تفكيك جنيستي از اول مخالف بودم. از او من ندارند. مخالفتي خانم كه داد جواب
و پنج نشست آن بيست در نبودم راضي اگر داد: جواب من به اطمينان با بودهايد؟ راضي كارگاهها از پرسيدم:
و دنبال اين هستم كه كنم خواهم عذر كه زدهام زنگ هم االن نميكردم. شركت تأخير بدون و غيبت بدون
در كارگاه ديگري شركت كنم. من هم از اينكه شخصيت شريفي مثل او تا چند ماه آينده نمي تواند در كارگاه
بي پيرايه  نرفتهايد؟ عسل ماه پرسيدم: او از است. كرده عروسي تازه او راستي، شدم. متأسف كند شركت
بي پولي اجازه سفر نداد. گفتم: اين روز ها هرجا باشيد ماه عسل است. خيلي خوشحال شدم كه داد جواب

شخصيتي مثل او از كارگاه ها راضي است.

نقطه عطف در آموزش و پرورش
بعد از يك چالش يك ساله، سرانجام قرار است امروز عصر در نشست معلمان كه قرار است بعد از دو هفته 
آيا حاضرند جلسات  اين مسأله رأي گيري شود كه  برگزار شود، در مورد  تعطيلي، دوباره در دفتر كادرها 
شود؟ ارزيابي من از اين رويداد اين است: اگر  اداره من رياست با و رابرت دستورنامه چارچوب در آنان
و پرورش در كشور خواهد بود. خواهم آموزش معاصر تاريخ در عطف نقطه يك شود تصويب پيشنهاد اين

گفت چرا.

و  گذشته جمعه روز كه بود مسأله همين بودن غلط توضيح براي است. غلط رأيگيري اين موضوع البته،
تلفني از آقاي آزادگان خواستم قبل از فرا رسيدن امروز، يك نشست دو نفره با هم داشته باشيم تا در مورد
كل كل كنيم. روز جمعه آقاي آزادگان، كه ويژگي ممتاز شخصيتش  امروز جلسه از قبل مهم نكات از برخي
مي رفت. به شمال به آشنايان از يكي ترحيم مجلس در شركت براي داشت است، افراد دروني عواطف درك
مي كنم روز فكر كرد. خواهيم صحبت هم با تلفني نشد اگر و آمد خواهد مالقاتم به هفته طول در گفت من
و من سعي كردم برايش توضيح بدهم كه كنيم. كلكل هم با تلفني است خوب داد خبر تلفني كه بود يكشنبه

چرا رأي گيري به اين صورت غلط است.

مي شوند نمي توانند رأي گيري كنند كه آيا  زمين وارد فوتبال بازي براي گروهي وقتي كه دادم توضيح او براي
كنيم؟ بديهي است كه اگر اين پيشنهاد رأي نياورد، در آن صورت قرار بازي هم با فوتبال قواعد طبق موافقيد

است آنان تحت چه قواعدي فوتبال بازي كنند؟

و مراسم نماز جماعت بود. گفتم كه هر دوي اين مراسم  حج مراسم دادم توضيح برايش كه ديگري مثال
مي شود عده اي دور هم جمع شوند تا نماز جماعت آيا است. مراسم ميشود، اجرا مشخصي قواعد طبق چون
بخوانند بعد بگويند اول رأي بگيريم كه طبق قواعد نماز جمعت نماز بخوانيم يا نه؟ اگر اين پيشنهاد رأي

بخوانند؟  جماعت نماز است قرار چگونه آنان نياورد،

بعد برايش توضيح دادم آنچه كه قرار است رأي گيري شود اين است كه آيا طبق قواعدي بازي كنيم كه در
كتاب دستورنامه رابرت آمده است يا نه؟ بعد برايش توضيح دادم كه دستورنامه رابرت را شخص آقاي رابرت 
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از خودش در نياورده است بلكه اين قواعد قانون پارلمان به صورت عرفي در جامعه شناخته شده بوده است
مثًال اشخاصي مثل ناصر مكارم شيرازي يا مصباح يزدي  اينكه مثل است. كرده گردآوري را قواعد اين اين و
دو كتاب مختلف در مورد قواعد حج بنويسند. اصل اين قواعد يكي است. اما هر كدام از اين دو با ادبيات
مي تواند  برود حج به ميخواهد كه كارواني يك و مينويسند را قواعد اين دستور خودش سبك به و خودش

كنند؟ تهيه را كتاب دو اين از يك كدام حج قواعد يادگيري كه كند گيري رأي

وقتي مطمئن شدم كه آقاي آزاداگان منظور من را به خوبي درك كرد، در ادامه برايش توضيح دادم كه در
كشورهاي صنعتي پيشرفته مثل آمريكا كتاب هاي زيادي در بازار وجود دارد كه هر كدام به سبك خودشان 
رأي گيري در مورد اينكه كدام يك از اين كتاب ها را  قواعد قانون پارلمان را تشريح كرده اند. در آن كشورها
فعًال فقط يك مرجع پارلماني به فارسي ترجمه  ايران در اما دارد. معنا كنند انتخاب پارلماني مرجع عنوان به
مي دهيم. در نتيجه، رأي گيري در اين مورد درس را آن داريم ما كه است كتابي همين هم آن كه است شده

بي معناست.

اداره با  عده اي  اگر  حاال  گفتم:  بالفاصله شود. منحرف ديگري مسائل به ذهنش ندادم فرصت اينجا در
نشست هاي سازمان معلمان در چارچوب اين قواعد مخالف باشند، مسأله اين خواهد شد كه سازمان معلمان
مي دانم كه از مدت ها پيش افرادي مثل هاشمي،  دادم: توضيح بعد بگيرد. تعلق گروه دو اين از يك كدام به
مرد، خود شما، خانم نقي ئي دنبال اين بوديد كه تمام اعضا را تشويق كنيد كه در چارچوب اين قواعد سازمان
و در كار خودشان قواعد قانون  بردند جلو سازمان در را خط اين مرد و هاشمي آقاي چون اما شود. اداره
پارلمان در اين زمينه را مراعات نكردند، شكست خودرند. حاال بايد براي كل اعضا توضيح بدهيد كه اگر
بي طرف  كامًال ماجرا اين در هم حسيني و بود خواهد همه نفع به شود اداره قواعد اين چارچوب در سازمان

است. خالصه تالشم اين بود كه موضوع را به رأي نگذارند. چون تبعات ناخوشايندي خواهد داشت.

تفاوت دو نظر
در اينجا بود كه آقاي آزادگان برايم توضيح داد كه نظر خودش اين است كه من يك عضو سازمان معلمان 
و جلسات سازمان را هم طبق دستورنامه رابرت اداره كنم. نظر آقاي هاشمي اين است كه من سازمان  شوم
و اين خدمات به من پرداخت خواهد شد كه جا بابت هم مبلغي بعد و كنم اداره رابرت دستورنامه طبق را

ميزان آن بعدًا مورد مذاكره قرار مي گيرد.

و توضيح دادم اينكه سازمان شما تصميم بگيرد  كردم راحت را او خيال مبلغ مورد در نطر، اين به واكنش در
مي شود. اما اين مسأله نياز مربوط خودش به كند تأمين چگونه بدهد من به جا بابت است قرار كه را مبلغي
مي كند كه هرچقدر شما بدهيد تشكر خواهم كرد. روش پرداخت اعالم هم حاال همين من و ندارد مذاكره به
باشد، يعني اينكه هر فردي از سازمان هر مقدار كه دوست داشت در گلدان بياندازد، يا فردي ميتواند هم
و انجمن هر چقدر كه خواست بابت اين هزينه ها به من بدهد. بپردازند را خودشان عضويت حق افراد اينكه
و مبلغش هم هرقدر باشد قبول دارم. بالفاصله توضيح دادم: اما نكته در ميكنم استقبال روش دو هر از من
و درخواست عضويت ندارم. مگر آنكه آئين نامه شما شرايظ موافقم هاشمي آقاي نطر با هم من كه است اين
و پرورش نيستند را مشخص كرده باشد. در آن صورت هم معلوم آموزش استخدام كه را كساني عضويت
نيست كه من تمايلي به عضويت داشته باشم. چون قرار است خدماتي به سازمان شما بدهم كه شايد الزم

باشد به ازاي آن مبلغي بخواهيد پرداخت كنيد. 

كمي زودتر از ديگران بيايند  امروز، يعني سهشنبه، روز عصر هاشمي و او كه شد قرار بحثها، اين تمام از بعد
تا در مورد همين مسائل باز هم گفتگو كنيم.

دعوت از دبيركل براي تدوين كتاب درسي
و خودشان قبول كردند كه پيش نويس كتاب هاي درسي براي  دادند قول اسالمزاده آقاي و شرفي خانم وقتي
كارگاه ها را تهيه كنند، نخستين فهرست موضوع مطالب ارايه شده در كارگاه دوستان را كه آقاي سيدي تهيه
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و يك كپي از همان نامه را براي ۹ نفر از اعضاي كارگاه هاي مختلف نيز كه فرستادم آنان براي بود كرده
و نشر كتاب هاي درسي به ما كمك كنند ارسال كردم. يكي از آنان نيز آقاي تدوين در ميتوانند ميكنم فكر
هاشمي بود. مدت هاست در اين مورد كه سرانجام يك روز روند تدوين كتاب هاي درسي را كليد خواهيم زد

و به داليلي فقط براي  فعٌال اما بودم. گرفته نظر در كه بودند نفري دو مرد آقاي و او بودم. كرده صحبت او با
آقاي هاشمي ارسال كردم. يكي از استدالل هايم اين است كه از هر كارگاه فقط يك نفر را من خودم انتخاب

فعالً  كافي است.  و مناسب كار اين براي هاشمي آقاي نظرم به و كردهام.

يك اشتباه فاحشم را حتمًا بايد در اينجا ذكر كنم. هنگام نوشتن نامه آقاي هاشمي در نامه اي كه ذكرش رفت،
- ذكر كنم. ذكر اين سمت خيلي در ديگر دريافت  ايران معلمان سازمان دبيركل - را او سمت رفت يادم
اختران» جلو اسم آقاي اردهالي بايد اثر خوبي «مديرنشر ذكر كه همانطور ميگذاشت. مثبت اثر نامه كنندگان

ايجاد كرده باشد.

و  ترجمه نيز را معلمان جهاني روز مناسبت به بينالمللي سازمان پنح بيانيه - گفتم كه همانطور - روزها اين
منتشر كردم. تمام اين تمهيدات در بازگشت معلمان به دفتر كادرها مؤثر بوده است.

و ما نتايج خوبي به دست بياوريم،  كند تمرين را قواعد اين با كردن كار مرور به معلمان سازمان اگر نظرم، به
اين تجربه در سطح ملي بازتاب عظيمي خواهد داشت: ساير معلمان با اين قواعد آشنا خواهند شد، معلمان
مي شود  و كرد، خواهند احساس را ضرورتش هم معلمان تشكلهاي ساير كرد، خواهند منتقل دانشآموزان به
و اين اپيدمي خوش خيم با بگيرند كار به را قواعد اين مرور به نيز كارگري تشكلهاي ساير كه بود اميدوار

. . سرعت ايران گير شود.

و اميدوارم فرصت بيابم نيم ساعتي به طور  هستم هاشمي و آزادگان آقاي منتظر امروز عصر توضيحها، اين با
متمركز به آنچه كه بايد بگويم فكر كنم.

انتشار مجدد نشريه «قطعه سازان خودرو»
ديشب آقاي مهندس محسن رزم خواه زنگ زد. تعجب كردم حاال كه در كارگاه ها نمي تواند شركت چقدر 
و تبريك عيد غدير به اين اوالد پيغمبر، به من گفت كه انجمن از او  احوالپرسي از بعد ميافتد. من ياد به
گفته است كه با من كار خواهد كرد. هم او بگيرد عهده بر را قطعهسازان نشريه مسؤليت دوباره كه خواستهاند

براي كساني كه اين روزنوشت ها را دنبال نكرده اند اين توضيح مختصر الزم است كه من از سال ۱۳۷۹ مجله
مي كردم. مديرمسؤل اين  منتشر را خودرو مجموعههاي و قطعات سازندگان انجمن نشريه خودرو قطعهسازن
نشريه آقاي دكتر محمد باقر رجال رئيس هيأت مديره انجمن بود اما بعد از همان اول، مهندس رزم خواه در
مقام تام االختيار او نقش مديرمسؤل نشريه را بازي  قائم عنوان به بعد و ميكرد كمك او به نشريه انتشار كار
و سي ميدادم. انجام عشق روي از را كارم كه هم من بود. منصفي و سالم فكر، خوش مرد انصافًا ميكرد.
يك شماره نشريه به اين ترتيب منتشر شد. عنوان گزارش اصلي آخرين شماره نشريه خيلي با معناست: «آتش
در خرمن قطعه سازان». اين شماره نشريه تير ماه ۱۳۸۷ منتشر شد. خوب است براي ثبت در تاريخ، عناوين 

معموًال روي حلد مي آمد ذكر شود:  كه ديگر مهم گزارش چهار
. . بحران قطعه سازان: آب كه از سر مي گذرد.

قطعه سازان در بحران ورشكستگي
مرور نتايج تحقيقات «كميته بحران» قطعه سازان

تحليل پشت صحنه بحران

خوب است به خاطر داشته باشيم كه يكسال بعد در انتخابات رياست جمهوري افرادي مثل مهندس شهرياري 
كه يكي از اعضاي هيأت مديره انجمن بود، ستادهايي براي تبليغ مهندس موسوي بر پا كردند. اما بعد از 
فتنه شدن ماجرا چقدر گرفتاري براي آنان پيش آمد. به اين ترتيب، مجله قطعه سازان، تحت تأثير بحران هاي 
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عجيب و غريبي كه دامن انجمن را گرفت، تعطيل شد.

مي خورد، اما انجمن هاي من از بس پوشالي است كه  درد به بحراني مواقع در انجمن اتفاقًا كه بگويم همينحا
و تضادها تخفيف باشد مراد موفق بر كار هرگاه و ميافتند كار از و ميشوند پنجر بحران مواقع در درست
مي تواند دوباره به كار بپردازد. ظاهرًا يك سال بعد از آمدن باشد رفته باال تحملها دامن و باشد كرده پيدا
و اوضاع به مرور به حالت زير صفر برمي گردد. شده معكوس كشور قهقرايي سير ميرسد نظر به روحاني
و مالقات او سوي از دعوت اين اجابت و كارفرمايان بينالمللي سازمان دبيركل ويلتون برنت آقاي از دعوت
و حتي سرپرست دفتر رئيس جمهور با وي حاكي از همين تحوالت اجتماعي تأمين سازمان رئيس و كار وزير

مثبت است.

و انتشار  رفت مديره هيأت از هم هماهنگي و همبستگي مديره، هيأت در بحران بروز جريان در حال، هر در
آقاي با  اين مدت  ارتباط من در  مي گذرد.  زمان آن از سال شش حاال شد. مواجه اگر و اما با نيز نشريه
و روز شد حفظ بود انجمن مديره هيأت اعضاي از يكي هم او كه شهرياري مهندس آقاي با نيز و رزمخواه
هم انديشي عرف پارلماني شركت كارگاه نشستهاي تمام در بزرگوران اين دوي هر يافت. بهبود روز به
و غريب دكتر بني اسدي براي تصويب آئين نامه انجمن نظم كار كارگاه را به بن عجيب اصرارهاي تا كردند

بست كشاند.

و استاندارد، با كمك حاضران يك سازمان براي محلي سازي  حرفهاي آئيننامه يك نگارش از بعد بود قرار
را كه آئين نامه  تمام اصرار داشت كه يك  بني اسدي حدود يكسال  اما دكتر  كنيم.  ايجاد  رابرت  دستورنامه 
رونوشتي از آئين نامه هاي موجود بود به تصويب برسانيم تا انجمني براي ترويج نظم ايجاد كنيم. در آخرين 
و با اصرار آقاي دكتر بني اسدي، آقاي خندان آن اساسنامه پر از غلط را امضاء كرد.  همانديشي كارگاه جلسه
و او هم آن اساسنامه را امضاء كردند. من گذاشت فشار تحت نيز را رزمخواه آقاي بنياسدي دكتر آن از بعد
و شما يك رئيس هم براي خود انتخاب است شده تمام كارگاه از دوره اين كار صورت اين در گفتم: هم
و پي كار خود رفتند. بعد از آن بود كردند انتخاب را بنياسدي دكتر آقاي هم آنان برويد. خود سوي و كنيد
بهانه  اش وقت نداشتن است. به و كند فعاليت انجمن آن در نيست مايل كه داد توضيح هم رزمخواه آقاي كه

فعًال بهتر است در كارگاه هم شركت نكند و نكرد. خاطر همين

هم انديشي عرف پارلماني بسيار با ارزش كارگاه در رزمخواه مهندس مثل افرادي حضور تجربه همه، اين با
است و از جهات گوناگون بايد اين تجربه را بررسي كنم.

مي شناختم دعوت كرده ام تا با هم دستورنامه  زمان آن در كه را افرادي بهترين داشتم توقع و ميكردم فكر من
و طبق قواعد آن يك انجمن بسازند كه هدفش ترويج همين قواعد در سطح كشور باشد. بگيرند ياد را رابرت
و تشكيل انجمن خود داري كردند. كارگاه در آمدن از بهانهاي به و دليلي به مدعوان از يك هر مرور به اما
و وقتي كمي جلو رفتيم افراد گفتند تمايلي به ايجاد شد تكرار نيز خندان دوستان كارگاه در تجربه همين
و كارگاه وكيالن زود است داوري دانشجويان كارگاه مورد در همينطور. هم كارشناسان كارگاه ندارند. انجمن
و تأسيس انجمني را براي رسيدن به هدفي اعالم كنند، بگذارند پيش پا گروهي يا فردي اينكه حال، هر به كنم.
و عضويت در چنين انجمني را خواهند پذيرفت. كرد خواهند اعتماد ذينفع افراد كه نيست معنا اين به لزومًا

نميشود؟ چنين چرا كه كرد فكر مسأله اين به بايد

هم انديشي عرف پارلماني تصميم داشتم كه دست كم با كارگاه در افراد نكردن شركت از بعد حال، هر به
و غريب، كه كم مانده بود شاخ عجيب تحليل يك با اما دارم. نگاه روشن را آن شعله نفري دو و خندان آقاي
هم انديش كارگاه فعًال ترتيب، اين به و كرد داري خود كارگاه دو هر در حضور از هم حالج آقاي بياورم، در

كركره اش پائين كشيده است، تا ببينيم بعد چه مي شود.

اما با اينكه مهندس رزم خواه نيز در دو سه هفته اخير در كارگاه شركت نكرده است هر از گاهي به من زنگ 
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مي گيرد. فكر كردم ديروز هم به همين خاطر زنگ زده است. اما بعدًا توضيح داد كه انجمن را سرام و ميزند
و او هم گفته است كه بهترين كس براي بگيرد عهده بر را نشريه انتشار مسؤليت دوباره تا است خواسته او از

مي خواهد كه طرح انتشار مجله را بنويسم تا به هيأت مديره بدهد. اين كار فالني است و حاال هم از من

انصراف از انتشار نشريه كاغذي
اصًال حوصله اينكه يك ماه صبر  كه دادم توضيح و كردم مخالفت كاغذي نشريه انتشار با اول همان از من
حاضر، اين امكان حال در ندارم. برسد مخاطب دست به هزينه پر و طوالني فرايند اين طي از بعد خبر تا كنم
و با چنين كيفيتي اطالع رساني كنيم. انتشار نشريه كاغذي رايگان تقريبًا هزينه با و سرعت با كه است فراهم
آن ها الزم است منتشر كاغذي انتشار كه را اسنادي و مطالب ميتوان داريد اصرار اگر اما است. بيهوده كاري
مي توان در پايان هر ماه گزيده اي از مطالب منتشر شده روي سايت را به صورت يك نشريه كاغذي يا كرد.

هم چاپ كرد و به مخاطبان داد.

و قرار شد كه من طرح انتشار نشريه الكترونيكي  شد متقاعد هم رزمخواه آقاي ظاهرًا بحث كمي از بعد
و به او بدهم تا براي تصويب به مقامات انجمن بدهد. در حال حاضر دو نفر، يعني مهندس كنم تهيه را
و من هم از است خوب مالياش وضع هم انجمن هسند. انجمن اصلي مسؤالن قرباني مهندس و نجفيمنش

ديشب تا به حال فكر مي كنم كه اساسًا اين كار را قبول كنم يا نه.

دغدغه هاي من
اصلي ترين دغدغه هاي من اين است كه مشغول شدن به انتشار نشريه قطعه سازان حواس من را از كار تمام 
وقت روي كادرها منصرف كند. به عالوه، اين روز ها مشغل هاي زيادي در ارتباط با كادرها براي خودم ايجاد 
و حتي رمان  ترجمه و آموزشي كتابهاي و مقاالت انواع نوشتن درسي، كتاب انواع تدوين جمله از كردم
ندارم. بر قضيه اين روي از را تمركز درآمد و پول خاطر به كه دارم تمايل خيلي خاطر همين به داستان. و
و به او بگويم كه از من بگذارم ميان در رزمخواه مهندس با حضوري را قضيه اين كردم فكر خاطر همين به
و ضبط صوت به دست دنبال قطعه سازان بيافتم براي مصاحبه نباشم. اما بعد دوش روي دوربين اينكه توقع
و برم هستند دور خندان و پارسايي حتي و بيرانوند خانم مثل افرادي روزها اين رسيد: خاطرم به ديگري فكر
مي توانند در ازاي دريافت مزد كمك كنند. بنا بر اين، بد نيست كه دامنه فعاليت هاي مطبوعاتي را در كنار كه
كنيم: ارتقاي پروفشناليسم. وقتي به اين استفاده هدف يك تحقق براي امكان دو هر از و بدهيم توسعه كادرها
و ساير جراحان و كارفرمايان توسعه براي ميشود مؤسسه توسعه صورت در كردم فكر رسيدم جمعبندي

وب سايت هاي نيز برنامه ريزي كرد و البته با كمك افرادي مثل خندان كار را به آنان سپرد.

با اين مقدمات است كه تصميم گرفت يك «سياست» با عنوان «سياست جامع اطالع رساني انجمن سازندگان 
مجموعه هاي خودرو ايران»  (سقم خا)  بنويسم و تحويل آقاي رزم خواه بدهم. ضرر ندارد.  و قطعات

نكات حاشيه اي
 - حاضر حال در او دارد. اهميت كه شد مطرح نيز ديگري حاشيهاي نكات رزمخواه مهندس با گفتگو در
- بيكار است. كارخانه اش كه ورشكست شد. از مهندس شهرياري هم جدا شد. مهندس خودش گفته به
و بلوچستان در صنت و كشت شركتهاي ايجاد دنبال و رفته بيرون قطعهسازي از ظاهرًا كه هم شهرياري
و به توصيه برخي از دوستان در كميته تدوين استراتژي صنعت قطعه سازي خاطر، همين به است. سيستان
مي شود آيا گفتم: او به ميكند. شركت ميشود برگزار صنايع وزارت به وابسته صنايع گسترش سازمان در كه
به آن كميته گفت كه طبق دستورنامه رابرت اداره شود؟ به من گفت: اگر چنين چيزي را به اعضاي آن كميته
- كه به نظر  من مورد در بعد، نيست. بشو درست مملكت اين گفت: من به بعد ميكنند! بيرونمان بگوييم
مي كنم تصور اما است. نمانده يادم كه كرد قضاوتي هستم مملكت كردن درست دنبال اشتياق و شور با او-
و خيلي زحمت هستيد شريفي انسان كه شما خوب بگويد: اينكه مثل بود. دادن دلداري يا گفتن تسليت نوعي
مي كشيد اما آقاي جان اين مملكت درست بشو نيست. من بالفاصله گفتم: هدف ما هم درست كردن مملكت
دور هم جمع كه  نفري  همان چند   - خودمان ميكنم فكر واقعًا من است. خودمان كردن درست نيست
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و به فكر درست كردن ديگران نباشيم. اگر بخشي از ايرانيان چنين كنيم درست را خودمان بايد - ميشويم
مي شود اميدوار بود كه به مرور امور اصالح شود. بگيرد ياد هم را جمعي كار حل ره و كنند انتخاب رويكردي

نقد رزم خواه
با اين همه، وقتي فردي مثل مهندس رزم خواه كه بيش از دو سال در كارگاه هاي كادر ها شركت كرده است اين 
مي دهد كه من در ايجاد تغيير در اين افراد موفق نبوده ام. ضمن اينكه بايد حتمًا خاطر  نشان ميكند، فكر طور
و آن رويكرد نيز محصول تالش هاي من ندارند رويكردي چنين شهرياري مهندس مثل افرادي كه كنم نشان

نبوده است و حتي قبل از شركت در كارگاه مهندس شهرياري همينطور خوشبين و اميدوار بود.

نامه به ۹ نفر
همانطور كه گفتم، نامه آقاي سيدي را همراه با يك پرونده حاوي فهرست مطالب جلسات كارگاه دوستان 
و آنان را براي شركت در  فرستادم هم ديگر نفر ۷ يا ۹ و همسرشان آقاي سيدي براي شرفي خانم بر عالوه
و از آنان خواستم در صورت موافقت نظرشان را بيان كنند. تا كردم دعوت درسي برنامههاي تدوين كميته
و فاضلي عالقمندي خود را اعالم كرده اند. بايد دقت كنم تا تعداد هرچه بيشتري رئيسيان آقايان فقط كنون

موافقت خودشان را اعالم كنند و اين طور تقاضاهاي من به زمين نيافتد.

و هم با دانشجويان كارگاه. در نتيجه اين مطلب را هم بايد به آقاي هاشمي  دارم كار معلمان با هم امروز
آن ها را خواهم نوشت. گزارش شدن انجام از بعد كه هست هم ديگري نكاتي كاشاني. آقاي به هم و بگويم

دستورجلسه به روش جديد!
امروز طي نامه اي به اعضاي كادر وكيالن از آنان خواستم وقت را تلف نكنند. اين نامه هم از جهاتي جالب 

است. به همين خاطر آن را نقل مي كنم: 

اعضاي محترم كارگاه وكيالن
سالم

ضمن يادآوري اجالس روز پنجشنبه آتي (دو روز ديگر) تقاضا دارد دوستاني كه متعهد شده اند فصل هايي 
و بر اساس آموزه هاي كتاب موادي از آئين نامه را بنويسند تعهد خودشان را فراموش  كنند مطالعه را كتاب از

نكنند.

رابرت، كسب  آموزه هاي دستورنامه  اساس  بر  آئين نامه  نوشتن  تمرين  از  داريد، هدف  همانطور كه عنايت 
و با طيب خاطر در چارچوب همان  مينويسند خودشان براي گروه يك كه است قانوني خلق براي مهارت
- طبق رويه مورد توافق را خودشان گروه بر ناظر قوانين اجتماعي، تحوالت پاي به پا و ميكنند رفتار قانون

- اصالح مي كنند

و  فرهنگي و اجتماعي،سياسي، اقتصادي، خصوصي، يا و دولتي سازمانهاي و گروهها انواع كه داريد توجه
يك و انواع بوردهاي پروفشنال تا اين مهارت را كسب نكنند قادر نخواهند شد انجمنها و شركتها انواع

جامعه دموكراتيك بسازند.

و آموزش اين مهارت به هموطنان چه وظيفه ي تاريخي سنگيني بر  مهارت اين كسب كه ميكنيد مالحظه
دوش ماست. در اين صورت، اتالف وقت بي انصافي خواهد بود.

مخلص شما. داود
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۲۳ مهر ۱۳۹۳ چهارشنبه

پرونده ناتمام معلمان
اتمام  از  بعد  برگزار شد.  ديروز نخستين اجالس اعضاي سازمان معلمان در دوران جديد در دفتر كادرها 
مي شوم. تا آنجا كه  اذيت شوند حاضر كارم محل در شيوه اين به است قرار اگر خواستم آنان از اجاره دوره
و خانم نقي ئي، همين هسته اوليه مرد و هاشمي آقايان براي رابرت دستورنامه معرفي از بعد دارم، خاطر به
و به ديگران هم ياد بدهند. خودشان همراه با گروه بگيرند ياد را رابرت دستورنامه تا كردند تالش خيلي
و مبلغي پول به من گفتند كه هديه دادن از بعد و كردند شركت كارگاه يك جلسه ده در معلمان از ديگري
چون قرار بود در ده جلسه شركت كنيم پيشنهاد داريم كه كارگاه خاتمه يابد. اما اين من بودم كه خواهان ادامه
- قبول كردند كه كارگاه از آن پس ماهي يكبار تشكيل شود.  بايستي در رو در شايد - هم آنان و شدم. كار
مي گذاشتند. به اين ترتيب بين تعدادي از كارگاه من خودم دفتر در جداگانه نيز هفته هر كارگاه اعضاي اما
و بقيه اعضاي ميكردند تمرين را رابرت دستورنامه قواعد جداگانه سهشنبه هفته هر كه معلمان كارگاه اعضاي
و همراه با عوامل ديگري كه در كارگاه هاي ديگر شناسايي شد، سرانجام به يافت بروز تفاوتهايي كارگاه

تعطيلي كارگاه معلمان انجاميد.

و آقاي  مرد آقاي مثل افرادي متوجه را معلمان كارگاه غيرموجه تعطيلي مسؤليت از بخشي هم هنوز من
و بگيرد، شكل پارلمان قانون مروجان انجمن كارگاه، فعاليت ادامه در كه بود قرار حاليكه در ميدانم. هاشمي
و تصويب آن را هم تمرين كنيم، آنان به داليلي از جمله اينكه در انجمن معلمان به آئيننامه تدوين رويههاي
و به صورت جداگانه به كارگاه خود در دفتر كار من ادامه زدند سرباز كار اين از دارند، گرفتاري كافي اندازه
- مطرح شده مرد آقاي و نقيئي خانم خصوص به - آنان سوي از كه هم بحثهايي سوابق به توجه با دادند.
مي ديدم چگونه آنان روش اينكه همه از بدتر ميكرد. اذيتم كادرها دفتر در ترتيب اين به آنان حضور بود،
مي دهند. از همه مهم تر، تمام ادامه بودم برده كار به آنان خود به قواعد اين آموزش براي خودم كه را غلطي
و از دورن همين دفتر ميدادند باد بر كنيم ايجاد پروفشن يك پارلمانتارينهاي از تا بكوشيم كه را من آرمان
و داليل ديگري داليل اين تمام خاطر به كردند. تحميل حركت اين به را ديگري هنگام زود انسعاب كادرها
مثل اينكه در طول برگزاري جلسه معلمان بنده در حد يك مستخدم بايد در ساختمان را براي آنان باز كنم
و آنان نيز بعد از  كنم داري خود دفتر اجازه تمديد از گرفتم تصميم ميآيند، دفتر به مختلف فواصل در كه
اتمام دوره مورد توافق در منزل يكي از اعضاي جلسه خود را برگزار كردند كه البد خيلي به آنان بد گذشت.

و هاشمي از جمله جدي ترين آدم ها  مرد آقايان نقيئي، خانم مثل افرادي كه است اين واقعيت ديگر سوي از
و اتفاقًا من بسيار خوشحالم كه آنان تصميم دارند حتي اگر من هستند. رابرت دستورنامه ترويج و آموزش در
و به ويژه به دانش آموزان آموزش بدهند. از سوي ديگران به و بياموزند را قواعد اين بشوم، هم نيست به سر
ديگر شاهد تالش هاي آنان براي اداره مجمع سازمان معلمان در چارچوب اين قواعد هستند. به همين خاطر،
و اين افراد را براي ترويج قواعد قانون پارلمان در كشور حفظ  سازمان اين با ارتباط بايد كه ميكنم احساس
نتيجه، من براي همكاري در بكشم. من كردند شل آنان اگر كه بودم شرايط ارزيابي دنبال خاطر همين به كنم.
بخواهند كه  مي گيرد  قرار سازمانهايي و افراد اختيار در كادرها دفتر امكانات اينكه گذاشتم: شراط خود
و اين قواعد را به ديگران نيز ياد بدهند. خالصه كنند رفتار آن چارچوب در و بياموزند را رابرت دستورنامه
نشست هاي سازمان باشند  و حاضر  دارند اعتقاد رابرت دستورنامه قواعد به اگر دادم پيشنهاد اينكه كالم
خودشان را در چارچوب اين قواعد اداره كنند و من هم به عنوان رئيس جلسه نشست هاي آنان را به منظور
و در مورد هزينه دفتري  كرد خواهم استقبال آنان بازگشت از كنم، اداره سازمان اعضاي به قواعد اين آموزش

هم هيچ تقاضايي ندارم اما اگر خودشان تمايل داشتند چيزي بپردازند رد نخواهم كرد.

روز جهاني معلمان: يك بهانه خوب
و روز جهاني معلمان بود كه آقاي آزادگان به دفتر آمد تا از دنياي مجازي  قربان عيد روز اكتبر ۵ روز يكشنبه
اطالعاتي در مورد تاريخچه اين روز برايش پيدا كنم. در همان روز به بيانيه ۵ سازمان بين المللي برخوردم. 
آن را هم براي معلماني  از كپي يك بگذارم. كارفرمايان پيام سايت وب در و كنم ترجمه را آن گرفتم تصميم
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و هست كه بود زيادي بسيار كارهاي از كوچك بسيار نمونه يك اين كردم. ايميل ميآمدند كارگاه در كه
مي توانم براي معلمان انجام دهم. همين بهانه اي شد كه با آقاي آزادگان در مورد همكاري با سازمان معلمان
قبًال هم در مورد شرايط من با بچه هاي معلمان صحبت كرده بود. به هر حال، قرار شد او كنيم. صحبت ايران

بار ديگر با آنان صحبت كند و شرايط من را براي آنان بگويد تا اگر قبول كردند به دفتر برگردند.

در طول هفته گذشته دو سه باري با آقاي آزادگان صحبت كردم. قرار شد اعضاي سازمان معلمان كه درحال 
و در مورد پيشنهادهاي  بگذارند جلسه كادرها دفتر در ديروز سهشنبه روز هستند خود جديد آئيننامه تدوين

من نظر نهايي خودشان را بدهند.

و آقاي هاشمي آمدند دريافتم كه روابط در حال تغيير است. بايد بگويم اين روز ها اسناد  نقيئي خانم وقتي
مربوط به تشكيل كميته اي براي تدوين درسنامه را براي آقاي هاشمي هم فرستاده ام اما هنوز جوابم را نداده

است. علت را پرسيدم گفت تهران نبوده و يا به حساب ايميلي خود دسترسي نداشته  است. 

فراز و فرود صدا
در جريان جلسه اعضاي سازمان معلمان من مشغول كار خودم بودم. گاهي كه موضوع گفتگوهايشان ظاهرًا 
مي آمد. حدس  پائين كامًال صدايشان و ميبستند را در گاهي اما ميرفتم. باال صدايشان نميشد مربوط من به
محصول اما  هم هست  طبيعي  كه  رفتارها  همين  بشنوم.  نبايد  من  كه  است  بحث  مورد  موضوعي  مي زدم 
مي كند: مايل نيستم صحبت هاي آنان را بشنوم. اما صديشان ناراحت را من است دفتر نامناسب جغرافياي

مي آورند من احساس زيادي و مزاحم بودن مي كنم. پائين را مي آيد. و وقتي صدايشان

اعالن نتيجه
بعد از ختم جلسه اعضا تك تك سالن را ترك كردند. نكته مهم اين بود كه مرد با من خداحافظي نكرد. از 
رفتار آقاي آزادگان مشخص بود كه مأموريت دارد همراه با عضو ديگري به نامه آقاي خدائي نظر معلمان 
مي توانم در  سازمان عالي مشاور عنوان به يك. بود: اين خالصهاش كنند. اعالن من پيشنهادهاي مورد در را
مي توانم ده يا بيست دقيقه اول نشست را به اعضاي حاضر اين، بر عالوه دو. كنم. شركت آنان نشستهاي
بعد؟ اينكه در غير اين صورت در بود. منفي پيشنهاد دو هر به من پاسخ خوب. بدهم. درس رابرت دستورنامه
آن هم بسيار دليل است. شده مخالفت من توسط جلسه اداره با كه فهميدم بزنيم. حرف هم با جا اجاره مورد
و تا ندارد مشخصي آئيننامه هنوز كه سازماني كند. اداره را جلسات بايد دبيركل آئيننامه طبق است: عجيب
و مدتي است كه او هم در نشست هاي سازمان ميكرد اداره را آن پورسليمان آقاي نيز قبل وقت چند همين
مي شود كه جلسات گفته حاال است، گرفته خودش اختيار در هم را سازمان سايت ظاهرًا و نميكند شركت

آن را بايد دبيركل اداره كند.

من براي دادن پاسخ منفي به پيشنهاد آنان هيچ ترديدي نداشتم. گفتم: از لطف شما منتشكرم. اما مشاور عالي 
و پالي نياز ندارد در جلسات شما بشيند. هر وقت كاري داشته باشيد كه از دست من بر بيايد دريغ نخواهم 
كرد. در مورد تدريس قانون پارلمان هم من به اين نتيجه رسيده ام كه در جريان بازي بايد اين قواعد ياد گرفت
به همين دليل گفتم اداره جلسات را من بر عهده بگيرم. اما ظاهرًا هنوز نمي توانيد تصور كنيد كه رياست 
جلسه با رياست سازمان چقدر توفير دارد. در مورد آينده سؤال كردند. به آقاي آزادگان گفتم: اين جا كمك 
مي توانم به سازمان معلمان بكنم. بنا بر اين، همانطور كه گفتم الزم نيست وارد بحث اجاره  كه است ناچيزي
و به هر نحوي كه دوست بوديد مايل كه هرچقدر هستيد، راحتتر بدهيد چيزي كرديد احساس اگر بشويم.
و آزادگان با عجله رفتند خدايي و شد تمام ما بحث ترتيب اين به نميكنم. تعيين اجارهاي من بدهيد. داشتيد

تا كاكازاده را زياد در ماشينش منطر نگذارند.

نكات مهم
در جريان همين گفتگو بود كه آقاي آزادگان تأكيد كرد كه در آئين نامه جديد از دستورنامه رابرت به عنوان 
دستور  همان  آموزه هاي  اساس  بر  هم  آئيننامه  اين و است شده برده نام معلمان سازمان پارلماني مرجع
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به معلمان  از طريق  قواعد  اين  اگر  مي كنم  فكر ميدانيد خوشحالم. هم من گفتم: است. شده تدوين نامه
و دموكراتيك خواهد رسيد. علت اصرار ثبات با جامعه يك به زودتر ما كشور شود، داده آموزش دانشآموزان
و توسعه يابد. به هر حال، با اين جمع بندي كه از كند رشد زودتر شما سازمان كنم كمك كه است اين هم من
و اگر دلشان خواست پولي بدهند يا ندهند، گفتگوي ما تمام شد. آزادگان بگذارند جلسه دفتر در آينده هفته
پرسيد: خوب براي آينده چه كنيم؟ گفتم : به هر حال من اجاره كه نمي دهم بابت جا هم هرچقدر خودتان
فعًال كه هستيد. من نمي دانم آينده چه پيش  گفتم: كي؟ تا چي؟ مدت و زمان گفت: ميدهيد. خواست دلتان
مثًال اگر خواستند ساختمان را بفروشند، خوب به شما خواهم گفت تا به فكر جاي جديد باشيد. آمد. خواهد
مي كنم آقاي هاشمي فكر حال، هر به رفتند. و كردند حافظي خدا من با خوشحال نباشيد. مسائل اين نگران
و به قول ايزاك آديزيس، آقاي هاشمي است طفوليت مراحل در هم سازمان و باشد سازمان بنيانگذار بايد
و اجازه داد اين سازمان بزرگ بود صبور بايد نزند. دست او طفل به كسي كه است حساس مادر يك مثل
و فرقه اي بيرون بيايد. در عين حال، من در ساختن سازمان هايي از معلمان براي نطقهاي حالت اين از و شود

ترويج اين قواعد در دبيرستان ها و ايجاد سناهاي دانش آموزي مصمم هستم.

كارگاه دانشجويان
ديروز كارگاه دانشجويان نيز پر از تجربه بود. آقاي صفائي پور همسايه لر ما كه كارشناس وزارت صنايع است 
لر ها در صراحت شهره اند.  بگويم او به دارم تصميم دارد. توضيحي چه بار اين نميدانم نيافت. حضور هم باز
و پوست كنده دليل نيامدنت را به من بگو. نخستين فردي كه آمد آقاي رئيسيان بود. بعد آقاي امرالهي. صاف
خيلي منتظر مانديم تا گروهي از بچه هاي مهندسي مكانيك خواجه نصير با هم آمدند. همان ها كه با هم نشريه
آورده بودند. اما افرادي  خودشان با هم را سلطانزاده علي نام به آقايي ميكنند. منتشر را عصرما دانشجويي
و سرپوشان نيامدند. به نظرم در ميان اين مؤذن حتي و خرازاني طوسي، و بيرانوند خانمها ذوقي، رنجبر، مثل

گروه كاشاني از هم با هوش تر و توانمندتر است.

مثل يك سريال تلويزيوني
مي كنم  احساس ميشوم. ناراحت خيلي ميشود مواجه ريزش با طور اين يا ميشود شروع دير جلسهاي وقتي
تجربه هم درس هايي بيرون كشيدم: مسؤل جذاب بودن اين از امروز اما ندارد. خريدار و شده بنجل جنسم
كم تر در ميخواست دلم من البته، بگذارم. كارگاه ديگر اعضاي عهده به را قضيه نبايد و هستم من كارگاهها
مي كنم ضمن اينكه نبايد متكلم وحده باشم بايد بتوام جوي ايجاد فكر اما كنم. دخالت كارگاهها رهبري امر
كنم كه همه در آن مشاركت فعال داشته باشند. بدون اين سرمايه گذاري هميشگي كارگاه ها جذابيت خود را
و بچه ها ديگر در آن شركت نخواهند كرد. در نتيجه بايد مثل يك سريال تلوزيوني براي  ميدهند دست از

هفته ي بعدي برنامه اي جذاب دست و پا كنم تا رونق كار گاه ها كم نشود.

وب سايت هاي سناهاي  در شب نيمه از بعد دو ساعت نزديكيهاي تا ديشب كه بود رويكرد همين دنبال به
آئين نامه هاي سناهاي مختلف گردآوري از دانشجويي دانشگاه هاي مختلف پرسه زدم تا اطالعات دست اولي

مي كنم ايده ساختن سناهاي دانشجويي براي امروز جامعه دانشگاهي جواب خواهد داد. به عالوه  فكر كنم.
و كد شرف دانشجويي از جمله مواردي است كه در كنار سناي آكادميك آزادي اصول و استادان اتيكز كد
مي تواند به تحقق همين هدف اختصاص نيز را دانشجويي نشريات از برخي كرد. مطرح ميتوان دانشجويي

داد.

افزودن به بند هاي دستور شرف
در جلسه ديروز آقاي كاشاني حدود ده بند جديد براي افزودن به كد شرف پيشنهاد كرد. اما چون بعضي ها 

نيامده بودند خودش پيشنهاد داد كه بررسي آن ها به جلسه بعد موكول شود. اين پيشنهاد رأي آورد. 

و بحث هايم را شسته  باشم داشته جامعي مطالعه باره اين در خودم اينكه بدون شرف، دستور تدوين نظرم، به
مي كنم براي جلسه بعدي دانشجويان بايد وقت بيشتري از فكر اكنون شد. خواهد سرخوردگي سبب كنم رفته
كد هاي شرف دانشگاه هاي مختلف ديروز آورم. فراهم قبل از را مناسب و الزم مواد تا كنم صرف جهت هر
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آن ها از بعضي كردم. ثبت و دانلود را دانشجويي سناهاي به مربوط آئيننامه تعدادي همچين كردم. دانلود را
و با قاطعيت پرورش اين جوانان بگذارم كنار را ترديدم بايد ميكنم فكر كردهام. ارسال نيز دانشجويان براي را
و مسؤالنه جديت با و باشد روشن خودم براي بايد كه دارم وظايفي مربي يك عنوان به بگيرم. عهده بر را

عمل كنم. به اين موضوع در طول روزهاي آينده با جديت فكر خواهم كرد.

خبرهاي جالب
ديروز با خبر شدم كه خانم غنچه قوامي كه به اتهام عالقه به ورود به ورشگاه واليبال دستگير شده از دوستان 
مي دادند شايد به اين  احتمال بعضيها بودند. نيامده ديروز بيرانوند خانم و طوسي خانم است. طوسي خانم

خاطر بوده باشد كه امروز خانم قوامي دادگاه داشته است.

مي شود. آقاي كاشاني توضيح داد آن گروه از  مربوط پليتكنيك دانشجويان حضور عدم به ديگر جالب خبر
و يك هد دارند كه ظاهرًا مشغول دادن ليدر يك كنند شركت كارگاه در بود قرار كه پليتكنيك دانشجويان
و نمي تواند در كارگاه شركت كند. است شلوغ خيلي روزها اين سرش داليلي چنين به يا است فوق امتحان
و چون است ليدر او كه گفت طنزآلودي خنده با نميكنند. شركت چرا بقيه است، شلوغ او سر گفتم: من
خودش نمي تواند شركت كند اجازه نمي دهد ديگران نيز شركت كنند! من خيلي تعجب كردم. اما كاشاني اين
مي خنديد كه يعني چه مسخره بازي هايي در ميان بچه ها جريان  هم خودش البته و ميگفت جدي را مسأله

دارد.

نشريات دانشجويي
آن ها را با  شده. كپي و پرينت و آچهار قطع در هم رسيد. دستم به ديگر دانشجويي جديد نشريه دو ديروز
آن ها به دفتر آمده است ظاهرًا حول انتشار يك نشريه از يكي كه دانشجويي حلقههاي اين خواندم. عالقه
دانشجويي شكل گرفته اند. در يكي از گزارش هاي مندرج در يكي از همين نشريات كه به استيضاح فرجي
و پنجاه نشريه دانشجويي داشته ايم. رقم  ششصد هزار سه كه است آمده بود پرداخته عالي آموزش وزير دانا

خوبي است.

ديروز به آقاي كاشاني گفتم مقاله ي شوقي افندي را به او خواهم داد. در مورد مقاله نكاتي را مطرح كردم. 
از جمله اينكه شوقي افندي بعدًا رهبر بهائيان جهان شد. احساس كردم ديگر اشتياقي براي گرفتن مقاله از 

خودش بروز نداد. من هم اصراري نكردم. 

مي رسد  نظرم به هستند. مشخصي راهكار يا و فكري خط فاقد كلي طور به دانشجويي نشريات نظرم به
و اين قبيل آكادميك آزاديهاي و دانشجويي سناي و پروفشناليزم اتيكز، كد مثل ايدههايي طرح با ميشود

مسائل آن ها را از نظر محتوايي ارتقا داد.

در تالش براي افزايش جذبيت
آن ها با عنوان اطالعيه  از يكي در كردم. ايمل دانشجويان به نامه تعدادي ديروز كه بود جذابيت افزايش براي
و از دانشجويان تقاضا كردم است شده اندازي راه ۷ اعالم كرد كه كارگاه جديدي روز شنبه از ساعت ۵ تا

كه خبر راه اندازي اين كارگاه را به دوستان خود و در سطح دانشگاه ها برسانند. 

اينكه  با فرض  بود.  آمريكا  دانشگاه هاي  آئين نامه هاي سناهاي دانشجويي  از  نمونه  ارسال چند  بعدي  اقدام 
دانشجويان بايد انگليسي تا اين حد كه اين سندها را بخوانند بلد باشند از آنان خواستم اين اسناد را مرور كنند. 

و  كند دقت خواستم او از است. نداده جواب بودم كرده ارسال برايش قبًال كه را من ايميل هنوز كاشاني آقاي
داخل اسپم خودش را هم نگاهي بياندازد. انتظار دارم فهرت مطالب كارگاه ها را او هم برايم بفرستد تا براي

تدوين كتاب درسي استفاده كنيم.
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و در كارگاه به ترجمه را استادي اتيكز كد يا و دانشجويي شرف كد يا اتيكز كد تعدادي دارم تصميم عالوه به
صورت جامع مطرح كنم. نبايد به سوژه ها نوك بزنم. بعد از اين است كه بايد محكم روي سناهاي دانشجويي

كار كنم و آن را جا بياندازيم. 

چگونه يك سازمان دائمي بسازيم
بچه ها مطرح كردم. چند نكته جديد  و مهم ناظر بر ايجاد يك سازمان دائمي را براي مبرم قواعد خالصه ديروز

و آموزنده در صحبت هايم بود كه ارزش شنيدن داشت. اين نكات بايد خيلي بيشتر شود.
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۲۳ مهر ۱۳۹۳ پنجشنبه

تأمالت فلسفي
از وقتي توجه كردم كه ذهنم قادر نيست طنين صداهايي را كه شنيده است در درون خودش بازآفريني كند 
اين سؤال برايم مطرح شد كه آيا مغز به طور كلي اين توانايي را ندارد يا مغز من اين كار را تمرين نكرده 
است؟ يافتن پاسخ اين سؤال از نظر فلسفي هم براي من اهميت داشت. به همين خاطر روي مسأله بيشتر 
مي آمورد خاطر به و ميفهمد كامًال البته، نميآوزد. خاطر به را صداها طنين ذهنم كه شدم مطمئن و كردم دقت
شنيده است، يا چه كسي چه حرفي زده است، اما صداي آن فرد در ذهنم طنين انداز نمي شد. چيزهايي چه كه
تصميم گرفتم تمرين كنم. به اين معنا كه سعي كنم برخي صداها را كه چند بار شنيده ام دوباره به خاطر بياورم.

مي كنم. اين راديو بين المللي روزي يك  گوش بيشتر ساده فرانسه به را فرانسه راديو گزارشهاي روزها اين
آن هم در وب سايت همين فرانسوي متن ميكند. تهيه ساده فرانسه به جهان روز اخبار مجموعه از گزارش
و اگر فرصت كنم يكي ميدهم گوش را راديويي گزارش اين بار چند روزي معموًال است. دسترس در راديو
مي كنم. اين روش در بهبود مهارت هاي من در زبان نگاه هم را آن متن گزارش دادن گوش ضمن هم بار دو
مي شود: له جوغنال آن فغانسه تكرار خيلي كه هست جملهاي گزارش اين در است. بوده مفيد خيلي فرانسه
مي كنم تا طنين صداي گويندگان اين راديو تمرين است مدتي من و ساده. فرانسه به گزارشها يعني فاسيل.
كنم. ديشب موفق شدم به وضوح اين طنين را در توليد ذهنم در ميكنند تكرار را جمله اين كه هنگامي را

نتيجه؟ بشنوم. ذهنم

- اين مهارت فطري نبود. به بيان ديگر، مغزم به صورت فطري اين ظرفيت من مغز در كم دست - اينكه نتيجه
را داشت يا دارد كه طنين صداها را نيز بازآفريني كند. اما من از اين ظرفيت مغزي خودم استفاده نمي كردم.
و از مغزم خواستم تا طنين ها را به خاطر بياورد، توانست اين كار را انجام دهد.  كرد ايجاب ضرورت وقتي اما

آن ها ذخيره در مختلف اطالعات كه قسمتهايي بين ميتواند ذهن نبود: پيچيده خيلي هم كار اين روند
و چند جانبه ايجاد كند. به اين معنا كه من به طور مرتب اين جمله فرانسه را جديد رابطههاي است شده
مي كوشيدم ارتباط بين اين قسمت از مغزم را با قسمت هاي ديگري كه به اين مفاهيم مرتبط و ميكردم تكرار
مي شدم كه انگار دارم طنين صدا گوينده را از متوجه مرور به بعد بياورم. خاطر به يا كنم «روشن» ميشدند
و نزديك تر شد تا حاال كه به وضوح طنين آن نزديك صدا اين مرور به ميدهم. تشخيص دور بسيار فاصله

را تشخيص مي دهم.

مي كنم تمام اين توضيح ها بايد بر اساس اصلي تبين شود كه بر اساس آن تمام اطالعات ورودي به مغز  فكر
و سلول دارد، جدول ميليارد هزار چند كه دادههايي پايگاه يك مثل درست متمايزي، و مشخص جاهاي در
و بروز ضرورت هاي مختلف اجتماعي موقعيتهاي در جاندارد شخص پيكر گرفتن قرار به و ميشوند ذخيره
كاركردهاي كه  مي زند  كارهايي به دست و ميكند برقرار چندجانبه پيوندهاي آنها بين مغز گوناگون،

گوناگون مغز محسوب مي شوند.

جمعبندي از فلسفه كانت
بي اعتبار اما از نظر ديگر همچنان معتبر است. به  نظر يك از كانت نظريه كه ميدهد نشان تجربهها اين خوب،
و بر اساس آن همان مقوالت كرده تلقي فطري و دروني را بشر مغز فعلي كاركردهاي كه نظر اين از من نظر
و بالخره است معتقد كه نظر اين از اما است. بياعتبار است، گذاشته بنيان را خودش فلسفي دستگاه مفاهيم و
- اگر دارند قرار مغز فيزيولوژيك ساختارهاي تأثير تحت جهان از ما شناخت كيفيت و نوع نهايي تحليل در
- حرفش معتبر است. با اين همه، بالفاصله بايد اضافه كنم كه اتفاقًا همين باشد گفته كانت را چيزي چنين
مي شود. بنا درك مغز توسط منتاظر صورت به كه دارد ساختاري نيز خارج جهان كه ميدهد نشان تجربهها
مي داند دسترس غيرقابل را بود درك و شده قائل تمايز نمود و بود بين كه كانت فلسفه نهايي نتيجه اين، بر

كامًال غلط است.
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و كارهايي كه بايد انجام دهيم خودم پيرامون اجتماعي اوضاع از دركم فلسفي تأمالت اين بدون ميكنم فكر
مي دانم. در عين حال ضروري كارم ادامه براي را فلسفي تأمالت اين خاطر، همين به ماند. خواهد ناقص

اميدوارم اگر به جايي دندانگيري رسيدم تجربه هاي فلسفي خودم را جداگانه تدوين كنم.

دستاوردهاي ديشب
آن ها به نحوه  از يكي كردم. كسب خوب دستاورد چند كارگاهها در آموزش كيفيت بهبود عرصه در ديشب
و ديگري به نحوه اداره كارگاه دانشجويان. در مورد كارگاه وكيالن، به اين ميشد مربوط وكيالن كارگاه اداره
نتيجه رسيدم كه بخش هايي از آئين نامه ي يك تشكل وكيالن آمريكايي را كه در مورد قانون پارلمان فعاليت

و اعضاي كارگاه نظر خودشان را در مورد  دوستان كه كنم صبر بايد البته كنم. مطرح نمونه عنوان به ميكنند،
مواد آئين نامه مطرح كنند. اما به جاي اينكه صبر كنم تا از طريق بارش ذهن به نتيجه مطلوب برسند، اين سند

را ارايه كنم تا زودتر كار جلو برود. 

 - نظرم به روش- اين در موفقيت حتي اما ميدادم. ترجيح را ذهن باران من كه كنم اضافه بايد جا همين
و كمك كند كه كارورزان هم از باشد رسيده كامل و روشن تصوير يك به خودش مربي كه است اين مستلزم
و كارورزان در گردابي مربي كه ميرسد نظر به صورت اين غير در برسند. جا همان به خطا و آزمون طريق
مي خوردند. اين روش دست كم براي يك كارگاه آموزشي مخرب است. هرچند شايد در امر غوطه ناداني از
مي شود. خالصه اين تجربه اين است كه وقتي مربي كارگاه را طور همين هم حتمًا و نباشد آن از گريزي واقع
مسأله اي را حل كنند، خود مربي بايدپاسخ درست آن مسأله را بداند تا بتواند وادارد تا از طريق بارش ذهني

به كارورزان كمك كند تا مسير يا روش درست رسيدن به آن نتيجه را تمرين كنند. 

تدوين كد اتيكز كادرها
و  خودم است مدتي من كه معنا اين به آمد. دست به هم دانشجويان كارگاه در كار براي تجربه همين عين
و درستي از دستور شرف ندارم دقيق تعريف خودم حاليكه در كردهام. شرف دستور تدوين درگير را كارگاه
كارورزان. هم و ميخورم گيج خودم هم خاطر همين به نميدانم. هم را تعريف اين به رسيدن روش طبعًا و
و با ريزش بيشتري بدهد دست از كارورزان براي را خودش جذابيت كارگاه كه ميشود سبب امر همين
مواجه شويم. به همين خاطر به اين نتيجه رسيدم حاال كه درگير تدوين كد اتيكز شده ايم، براي نخستين بار
و رسمًا  كنم شروع - اتيكز كد تدوين كارگاه يك از نمونهاي يك عنوان به - را كادرها اتيكز كد تدوين كارگاه
آئين نامه آموزشس داده شود اما حاال اعالم كنم كه اين يك كارگاه مستقل است كه قرار بود بعد از تدوين
و براي نخستين  شود برگزار كارگاه اين است الزم ابتدايي مرحله از قبل و مقدماتي مرحله از بعد كه دريافتم

بار هم اين كار را در كادر دانشجويان انجام خواهم داد.

وقتي امروز صبح به اين نتيجه رسيدم، ايميل زير را براي اعضاي كادر دانشجويان ارسال كردم:

اعضاي محترم كادر دانشجويان
سالم

مي رساند  آگاهي به احترام با است، شده مطرح شرف دستور تدوين مورد در كنون تا كه مباحثي به توجه با
۹۳ روش تدوين كد اتيكز كادرها خواهد بود ۲۹ مهر ماه موضوع اصلي كارگاه سه شنبه

آن ها در سازمان هاي مختلف  استقرار و تدوين روشهاي و اتيكز كد مورد در بيشتر اطالع براي دارد تقاضا
به لينك هاي زير مراجعه فرماييد:

http://www.iranmapa.com/?lang=fa
lang=fa&http://www.payamekarfarmayan.com/spip.php?rubrique۴۴۴

lang=fa&http://www.payamejarrah.com/spip.php?rubrique۳۵
و  جديد اعضاي ساير ميدانند شايسته نحوي هر به دارم تقاضا ميشوند مطلع خبر اين از كه كساني از نيز

قديم كارگاه دانشجويان را از اين تصميم مطلع سازند تا در صورت تمايل در اين كارگاه حضور يابند
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با احترام
مسؤل دفتر كادرها . مخلص شما داود

تجربه سوم: مشاركت دادن كارورزان
به نظرم خيلي خيلي مهم است كه به جاي متكلم وحده بودن در كارگاه ها، مسائل را به صورت پرسش از 

دانشجويان و دعوت از آنان براي مشاركت در يافتن جواب اداره كنم. 

و من بايد براي كارگاه وكيالن خودم را آماده كنم. توضيح بيشتر در اين  است صبح يازده نزديك ساعت االن
مي كنم تا روش هاي اجرايي اين اصل درست را در روش كار خودم نهادينه سازم. موكول آينده به را خصوص
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۲۵ مهر ۱۳۹۳ جمعه

تجربه هاي جديد در كارگاه وكيالن
و هشتيمن اجالس كارگاه وكيالن برگزار شد. خانم ستوده در جلسه شركت نكرد. چند هفته بيست ديروز
بانوان نشست هاي  در  او  دارد.  استراحت  به  احتياج  و  نيست خوب روزش و حال كه گفت من به پيش
و دماغ داشتيد شركت كنيد. دل وقت هر بيايد. هفته هر نيست الزم گفتم: او به ميكند. شركت هم حقوقدان
مثًال با عده اي از دارد. شركت گوناگوني بشري حقوق و سياسي فعاليتهاي در كه ميخوانم رسانهها در
شخصيت هاي معروف مثل رئيس دانا در اعتراض به خشونت هاي داعشي ها در يك اعتصاب غذا سه روزه
و كف دستش به غنچه  رفته قوامي غنچه مادر ديدار به مادران از گروهي با همراه يا است. كرده شركت
مي خوانم. به اين جور را او مصاحبههاي سايتها وب در يا بردارد. خشك اعتصاب از دست كه داده پيغام
فعاليت ها عالقه دارد. به هر حال، در نشست ديرزو شركت نكرد. اما مطمئنم با هر شخصيت سياسي يا حزبي

كه مواجه شود از قانون پارلمان برايش صحبت مي كند. 

تا بيست دقيقه بعد از ساعت دوازده هيچ كس به كارگاه نيامده بود. خيلي دلگير شدم. براي آماده سازي كارگاه 
كامًال آماده بودم كه يك كارگاه خوب اداره كنم. اما بچه نمي آمدند. در اين  و بودم كرده صرف وقت خيلي
مي كنم آن را بهبود بدهم. هرچند سعي و داده دست از را خودش جذابيت كااليم ميكنم احساس مواقع جور
مي دهد كه آنان انصافًا نشان كارگاه هشت و بيست در توانمندي اين با افرادي شركت ميدهم هشدار خودم به

دارند براي آموزش و ترويج اين قواعد و ساختن انجمن هاي استاندارد وقت مي گذارند.

و عذر خواهي به خاطر تأخير پيشنهاد  احوالپرسي از بعد آمد. علم خانم كه بود ظهر از بعد دقيقه بيست حدود
و او هم قبول كرد. هنوز به طور جدي كارمان شروع نشده بود كه خانم كنيم شروع را كارمان نفري دو كردم
توكل آمد. بعد از او هم آقاي رئيسيان. اما به نصاب نرسيده بوديم. قرار شد حاال كه نصاب نداريم، اسنادي را
و به جاي بررسي ماده چهاري  كنيم مرور كردهام آماده بررسي دست در آئيننامه چهارم ماده تدوين براي من كه
و كنيم آماده ديگري چهار ماده است، اشكال از پر من نظر به و بود، داده قبلي اجالس به فروزان آقاي كه
و تازه شروع كرده بوديم كه خانم نيكدل آمد. كرد قبول جمع كنيم. ارايه جايگزين عنوان به آتي اجالس در
و به برادرش تلفن زده بود كه ماشينش را برايش ببرد تا با بتواند به كارگاه بود شده پنجر اتوبان در ماشينش
بيايد. دليل موجهي براي اين تأخير داشت. حدود ساعت يك ربع به يك بود كه جلسه دعوت به دستور شد.

استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي
و شايد چند  آنان حضور با دارد تصميم كه كرد اشاره نفر هفت سازماندهي به خود گزارش در رئيسيان آقاي
و طوسي خانمها ديروز كه كرد نشان خاطر خود گزارش در او كند. سازماندهي جديد كارگاه يك ديگر نفر
بيرانوند كه دوستان غنچه قوامي هستند در دفتر او بوده اند. آقاي رئيسيان در مورد غيبت بچه ها با آن دو نفر
و تا آخر پاي كار ايستاده است.  است پروفشنال كادرهاي از يكي وي كه نيست ترديدي بود. كرده صحبت

ظاهرًا روابطش با كيخسروي هم بهبود يافته است چون هر دو دريافته اند كه مي توانند با هم همكاري كنند.

خانم نيكدل گزارشي نداشت. خانم علم از فعاليت هاي گروه شفق صبحت كرد. در گزارش خود اشاره كرد كه 
و اين مكان امكانات بهتري در اختيار  گرفت خواهند تحويل را ستوده خاانم با مشتركشان دفتركار زودي به
و آن ايستاد كنم. يادآوري او به را نكته چند تا بماند جلسه از بعد خواستم او از من گذاشت. خواهند گروه

نكات را همين جا نقل مي كنم:
۱. براي او توضيح دادم كه آقاي حامد توسلي كه در دوره دكتراي حقوق بين المللي دانشگاه ملي قبول شده 
و تا آخر ترم قادر به شركت در اين كارگاه نيست. اما عالقه دارد در دارد كالس ساعت همين درست است
و برنامه هاي كند صحبت توسلي حامد اويس آقاي با خواستم علم خانم از كند. شركت ديگر كارگاههاي

كارگاه هاي ديگر را براي او تشريح كند تا در هر كدام كه مناسب تشخيص داد شركت كند.

برنامه درسي اعالم كند. به  تدوين كميته در شركت براي را خودش آمادگي كه بود اين من بعدي تقاضاي .۲
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من گفت كه اعالم كرده است. گفتم هنوز به دست من نرسيده است. قرار شد دوباره ايميل كند. نكرده است.
ديشب دوباره از طريق ارسال يك ايميل خاطر نشان كردم. هنوز نرسيده است. 

و كارگاه بانوان حقوقدان را هم تنظيم كند تا  وكيالن كارگاه در شده مطرح مطالب فهرست خواستم او از .۳
براي تدوين كتاب درسي مورد استفاده قرار بگيرد. منتظرم حاصل كارش به دستم برسد. هنوز نرسيده است

مرافعه با خانم علم
مناسب  براي ترجمه جهت چاپ در نشريه كانون وكال  مناسبي را كه  از من خواست متن هاي  خانم علم 
و با پراكنده  است چگونه من كار روش كه دادم توضيح برايش بگذارم. اختيارش در و بيابم وي براي ميدانم
كاري او هم موافق نيستم. به من گفت: اسنادي در مورد اتيكز وكيالن براي انتشار در آن نشريه خوب است.
من با اين روش كار موافق نيستم. گفتم: تجربه من نشان داده است كه اين طور معرفي كد اتيكز به ضرور اين 
مي شود. چون مردم ايران عادت دارند به جاي آنكه خودشان را تغيير بدهند اين ايده ها  تبديل خوب ايدههاي
مي كنند. در اين زمينه تجربه ماپا را برايش توضيح دادم كه شهيد را آنها و ميآورند در خودشان شكل به را
چطور بعضي از دوستاني كه با نيت خير مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان را تأسيس كرده بودند كميته اي درست
كردند تا هزينه هاي شكايت از پزشكان توسط مردم را باال ببرند. در حاليكه يك پزشك پروفشنال بايد از اين 
حقوق بيماران حمايت كند. بعد از ذكر مواردي از اين دست سعي كردم توضيح بدهم كه معرفي كد اتيكز به 
و بيرق كد اتيكز وكيالن را بردوش بگيرند  علم طلبي فرصت افراد شود سبب ميتواند هم وكال به روش اين
و به كل اين ايده ها گند بزنند. در جريان همين بحث ها بود كه آقاي رئيسيان به كمك من آمد كه از اصرار
و بدهد توضيح علم خانم براي را من منظور كوشيد او بود. رفته باال صداي و بودم شده دلخور علم خانم
بگويد كه به جاي ترويج اين ايده ها در سطح جامعه بهتر است كه اين ايده ها در انجمن هاي پروفشنالي كه
بعدًا خواهيم ساخت مطرح شود. با اين همه، بعد از رفتن خانم علم، اسنادي را كه نياز داشت برايش ارسال 
و نشر مطالبي نكند ترجمه صرف مترجم عنوان به را نيروهايش و مهارتها اميدوارم كه دادم تذكر و كردم

كه به ترويج بد آموزي از اتيكز و پروفشن منجر شود. جوابي به من نداد.

گزارش كارگاه
در كارگاه ديروز پيشنهاد كردم ماده چهار از آئين نامه «كالج آمريكايي وكيالن پارلمان» كه هدفشان خيلي شبيه 
و تمام اعضاي آن كالج هم وكيل هستند، جايگزين متني شود كه آقاي فروزان  است وكيالن كارگاه هدف
و اين پيشنهاد به تصويب رسيد. من متن كردم ترجمه را متن همانجا من و كردند قبول بچهها بود. كرده تهيه

ميكنم: نقل ادامه در كردم ارسال بچهها براي هم صورتجلسه طريق از كه را شده ترجمه

ماده چهار
خزانه  دار. و دبير، رئيس، نايب رئيس، يك از عبارتند انجمن مقامات بخش ۱. مقامات؛

و هيأت  انجمن، مصوب پارلماني مرجع آئيننامه، اين توسط كه را وظايفي انجمن مقامات وظايف؛ .۲ بخش
مديره مشخص شده انجام خواهند داد.

۳. انتخابات؛ هرگاه بيش از يك نفر براي يك سمت نامزد شده باشد، انتخابات براي آن سمت با برگه  بخش
خواهد بود. اگر فقط يك نفر براي يك سمت نامزد شده باشد، شفاهي اخذ رأي مي شود.

۴. مدت؛ مقامات در نشست ساالنه اعضا براي يك سال خدمت يا تا انتخاب جانشينان خود انتخاب  بخش
مي شوند آغاز خواهد شد. انتخاب آن در كه ساالنهاي نشست ختم هنگام از آنان سمت مدت و شد، خواهند
۵. محدوديت هاي احراز مقام؛ تمام مقامات اعضاي انجمن خواهند بود. هيچ فردي در يك زمان بيش بخش
كند. خدمت سمت يك در نميتواند متوالي دوره دو از بيش فردي هيچ و كرد، نخواهد احراز سمت يك از
(for cause) با دو سوم كل آراي هيأت مرافعه خاطر به است ممكن مقامي هر عزل؛ و استعفا .۶ بخش
مي تواند در هر زماني با تقديم استعفاي مقامي هر كنند. عزل را مقامي ميتوانند اعضا فقط شود. تعليق مديره
مي شود مگر آنكه معتبر دريافت هنگام از استعفا يك دهد. استعفا مديره هيأت يا منشي، رئيس، به مكتوب
يك اخطار قبلي، تاريخ ديرتر يا رويداد بعدي را مشخص كند كه در آن تاريخ يا بعد از آن رويداد معتبر شود.
را  فردي  بي متصدي  سمت هر ماندهي باقي دوره براي ميتواند مديره هيأت بيتصدي؛ سمت .۷ بخش
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منصوب كند.

و در نوع خود يك متن هنرمندانه است. به خصوص كه اگر آن را  شده تدوين عالي و زيبا خيلي متن اين
با و  هوش با وكيالن همه بچهها چون خوشبخنانه كنيم. مقايسه است كرده تهيه فروزان آقاي كه متني با
و زيبايي هاي اين متن را به خوبي دريافتند. من هم بعد از جلسه به اين فكر كردم تفاوتها هستند تجربهاي
و توضيح دهد كه كند مقايسه كرده تهيه خودش كه متني با را متن اين كنم تقاضا فروزان آقاي خود از كه
چطور بايد چنين متن هاي خوبي را تدوين كرد. به خصوص خود آقاي فروزان كسي بود كه پيشنهاد داد براي
مي شود  نظرم به كنيم. نقد كارگاه در را مختلف سازمانهاي آئيننامههاي از برخي نويسي آئيننامه آموزش
و روش تدوين يك آئين نامه خوب را از اين مقايسه به دست كرد مقايسه را متن دو درسي تكيف عنوان به
و بايد ندارم را فروزان آقاي نويس دست متن متأسفانه دهم. انجام كارگاه در را كار اين بتوانم اميدوارم آورد.

از خانم علم بگيرم. شايد هم بگيرم.

گزارش خانم توكل
مي شناسد ترويج كند. از جمله اخيرًا  كه معلماني ميان در را قواعد اين تا ميكند تالش خيلي توكل خانم
مي گفت براي اعضاي هيأت مديره اين است. شده كشيده هم تشنج به كه داشته نشستي معلمان مسكن تعاوني
تعاوني اين قواعد را تشريح كرده است. با توجه به وضعيت سازمان معلمان من دنبال ساختن انجمني براي

ترويج اين قواعد در مدارس هستم. اما همچنان اميدوارم ببينم خانم توكل كي موفق خواهد شد. 

فعاليت هاي بعد از كارگاه
و با يك  كردم ترجمه بيشتري دقت با را پارلماني وكيالن كالج آئيننامه چهار ماده متن وكيالن، كارگاه از بعد
صورتجلسه براي بچه ارسال كردم. در جريان ترجمه بود كه متوجه يك مشكل شدم. اين مشكل را با آقاي
مي كنم. چون ارتباط مستقيمي با  نظر صرف آن نتايج گزارش از كه گذاشتم ميان در علم خانم و رئيسيان

تاريخچه جنبش كادرها ندارد.

همراه صورتجلسه متن انگليسي آئين نامه كالج را هم براي همه ارسال كردم. اميدوارم نگاهي به آن بياندازند. 

كميته يك نفره خانم نيكدل
مي بايست نتيجه يك كار پژوهش پارلماني  او نكرد. شركت كارگاهها در نيكدل خانم هم سر پشت هفته دو
و هم ديگران فراموش كردند ياد آوري كنند. يادم باشد كه من هم اما بود. آماده ديروز ظاهرًا ميداد. ارايه را

در نشست آتي فراموش نشود. شايد يك نامه برايش ارسال كنم.

وب سايت و مورخ براي انجمن
مي شود بخشي از وب سايت كادرها دات كام را در اختيار آنان قرار انجمن شكلگيري محض به ميكنم فكر
مي شود پيشنهاد كرد يك مورخ هم براي عالوه، به آموخت. آن اعضاي به را سايت وب با كاركردن و داد
و تاريخ انجمن را بنويسيد. نمي دانم. تازه بعد از ايجاد يك انجمن است كه كلي كار شود انتخاب انجمن

خواهيم داشت. در مجموع، جلسه ديروز خوب بود و به حضور در آن مي ارزيد.
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۲۷ مهر ۱۳۹۳ يكشنبه

محروميت از حرفه وكالت
امروز از قول رضا خندان همسر خانم نسرين ستوده خواندم: دادگاه انتظامی وکال، «تحت فشار» با درخواست 
و او به مدت سه سال از انجام حرفه  کرده موافقت وکالت از ستوده خانم محروميت برای اوين دادسرای
خود منع شده است. پنجشنبه گذشته بود كه خانم علم از گشايش دفتر كار مشتركش با خنم ستوده صحبت
از  يكي  او  هرحال،  به داشت. خواهد اثراتي چه ستوده خانم روحيه بر ماجراها اين نميدانم ميكردم.
و از هر فرصتي براي ترويج قانون پارلمان به است حقوقدان بانوان كادر و وكيالن كادر افراد جديترين

خصوص در ميان شخصيت هاي سياسي استفاده مي كند.

و ساير تشكل هاي همبستگي بيشتري داشتند به اين سادگي نمي شد اين همه وكيل، به ويژه  وكال اگر شايد
پاك ترين وكالي كشور هستند به جرم دفاع از و شريفترين از كه را سلطانيها مثل شرافتمندي وكالي
كرد؟ جلوي چشممان بيش از سي سال است ميتوانيم چه انداخت. زندان به شريف مردم شده پامال حقوق

كه فاجعه پشت فاجعه رخ مي دهد و ما هر روز بيش از پيش احساس ناتواني مي كنيم.

كارگاه دوستان: گام هاي بلند به پيش
هم  منطقه  و  ايران خبرهاي كل و شد غمانگيز ستوده خانم ماجراي خاطر به امروز روزنوشت اينكه با

مدت هاست كه غم انگيز است، اما خبرهاي امروز جنبش كادرها در مجموع خبرهاي خيلي خوبي هستند.

با حضور آقاي سهيل فاضلي كه از طرف آقاي سيدي به كاركاه دوستان معرفي شد، گرچه خود آقاي سيدي 
و برادارن خندان در كارگاه شركت نكردند (و هنوز اين برخورد آنان براي من يك معماي سر  اعطايي خانم و
و توانمند را استعداد با بسيار جوان چندين كوتاه مدتي در است شده موفق فاضلي آقاي اما است)، مهر به
مي تازد. اين حادثه حيرت انگيز پيش به عرصه اين در خودش فوقالعاده سرعتي با و كند كارگاه اين جذب
اسباب شادي قلبم شده است. ديروز عالوه بر چهار نفري كه هفته گذشته آمده بودند فرد ديگري هم با كمي
و در حال  است بوده اول شاگرد خود دانشگاهي رشته در شد معلوم كارگاه پايان در كه شد كارگاه وارد تأخير

حاضر در يك شركت بيمه كار مي كند و مسؤل بيمه هواپيماهاي آن شركت است.

اين افراد جوان در هفته گذشته در ترويج قانون پارلمان هم فعال بوده اند. به عنوان نمونه آقاي معروف خاني از 
و خود آقاي فاضلي از اين صحبت كرد با  دوستانش با گفتگو از خاني داود و كرد صحبت انجمن يك ايجاد
و قرار شده كه او را به دفتر دعوت كرده صحبت فوالد صنعت ارشد مديران از حسيني آقاي نامه به شخصي
و ما بايد از آقاي سيدي به خاطر معرفي دستورنامه هستند پويايي بسيار گروه گروه اين محموع در كند.

رابرت به اين جوان ممون باشيم.

نخستين كارگاه براي معلمان مستقل
ديروز آقاي حالج يك خبر بسيار عالي ديگر هم به من داد: با معلمان مدرسه اي كه پسرش در آن درس 
و آنان از اين پيشنهاد كه من طي يك يا دو نشست قانون پارلمان را به آنان  است كرده صحبت ميخواند
و برويم مدرسه آن به هم با هفته اين چهارشنبه روز كه شد قرار خاطر همين به كردهاند. استقبال كنم معرفي
قانون پارلمان را به معلمان آن مدرسه معرفي كنيم تا بعد بتوانيم نسبت به آموزش آن به بچه تصميم بگيريم.
و خودش بتواند به عنوان مربي عمل كند. او  شود فعال زمينه اين در حالج آقاي كه است اين من پيشنهاد
فعالً يكي از بهترين افراد براي اين كار است. من اميدوارم با كمك آن معلمان هسته نخستين انجمن مربيان
و بيرستان ها باشد. مدارس آموزان دانش ميان در قواعد اين معرفي اصلياش هدف كه كنيم ايجاد را پارلماني

حضور يك استاد دانشگاه
و به دعوت آقاي حالج يك استاد دانشگاه به نام آقاي دكتر سيد محمدهادي سبحاني نيز در كارگاه  ديروز
و در جريان كارگاه بود كه آقاي معروف خاني اظهار داشت كه دكتر دارد اقتصاد دكتراي هم او يافت. حضور
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سبحاني از استادان وي در دانشگاه بوده است. نمي دانم مطالب كارگاه ديروز تا چه اندازه براي وي جالب
از  كنار يكي  او  مي كنم حضور  فكر حال، هر به نه. يا آمد خواهد بعدي كارگاههاي در آيا و نبود يا بود
مي زنم حدس من - هم سيدي آقاي نباشد. خوشايندش چندان شايد غيررسمي كالس يك در دانشجويانش
- به زغم خودم براي من كه خصوص به نميآيد. كارگاه در فعًال كه بود احساسي چنين خاطر به شايد -
و صحنه را واگذار كرد. در حاليكه كردم مخالفت صراحت با داد كه نظري چند با - صراحت فرهنگ ترويج

شايد جلوي آقاي فاضلي نبايد آنطور صريح به مخالفت مي پرداختم.

و ديروز او را هم مورد مالمت قرار دادم كه چرا؟ اميدوارم اين  بود نداده انجام كاري هم اقدام نصيري آقاي
برخوردهاي من اسباب رنجش اين دوستان زود رنج را فراهم نياورد.

مطالب كارگاه
و به انگلستان رفتم تا دوران اوليه  شدم باستان روم تاريخ وارد آنجا از و بود. قبلي مطالب مرور كارگاه مطالب

شكل گيري پارلمان در انگلستان را توضيح دهم.

و يك ساختمان سنگي يك كتابخانه معظم از شهر افس در ساحل  آمفيتأتر يك از عكسي جديد ابتكار يك در
غربي تركيه پرينت گرفتم تا به عنوان نمونه نشان دوستان بدهم. نيز نظام سياسي دولت شهرهاي يونان باستان
و انگلوساكسون ها را  باستان روم پادگانهاي و راهها شبكه و كردم. مقايسه مصر نظامآسيايي حكومت با را

توضيح دادم.

و  كتاب به بازگشت و آمريكا به آنجا از و بروم پارلمان قانون قواعد نخستين سراغ به بايد آينده جلسه در
و مقايسه ايران با اين جاها براي تبيين مبرم ترين مشكالت ايران شد فرصت اگر آخر مرحله در و خاورميانه

امروز و كليد آن ها را: قانون پارلمان.

يك ايده خام
آموزش يك  كدام مسؤليت  كه هر  بخواهم  فاضلي  و  نصيري حالج، آقايان از رسيد نظرم به صبح امروز
مي كنم اين مطلب را فكر كنند. آماده كار اين براي را خودشان و بگيرند عهده بر جديد افراد به را موضوع

طي ايميلي به آنان خواهم گفت.

در حواشي
و من كمي از خاطرات دوران انقالب براي آنان صحبت كردم.  نشستند جديد بچههاي كارگاه ختم از بعد
برايشان جالب بود: اينكه اكثريت دانشجويان چب بودند، اينكه چطور در دو شماره نشريه دانشجويي كه
و  كردم نقد را لنين امپريوكريتيسم و ماترياليسم و روسيه در داري سرمايه انكشاف كتاب كردم منتشر من
و براي يك انقالب شد خواهد سوسياليستي ما انقالب ميكرديم فكر همه ما كه گرفتم نتيجه بعد . . . اينكه
- به قول زنده ياد انقالب داخل از اما داشتيم سوسياليستي انقالب يك انتظار و ميكرديم تالش سوسياليستي
و در طول كشاند عقب به قرنها و قرنها را جامعه و زد بيرون سورئاليستي انقالب يك - صالحي عمران

بيش از سي سال گذشته كار ما شده قصه خوردن و پي بردن به عمق عقب ماندگي خودمان.

مي كند. آقاي  آغاز بيپيرايه را خودش نطق ديگر دادم فاضلي آقاي به بسته سر كه تذكري از بعد ضمن، در
معروف خواني نيز همينطور.

فراخوان مجبوري
اين فراخوان را روز شنبه (ديروز) براي كارگاه كارشناسان ارسال كردم. امروز ديدم آقاي علي اكبر عبدالحسيني 

دريافت آن را اعالم كرده است. بقيه هيچ. نقل آن خالي از لطف نيست:

اعضاي گرامي كارگاه كارشناسان
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سالم
استحضار داريد كه به عنوان دبيرموقت سازمان موقت وظيفه دارم اين دعوت نامه ها را خدمت شما ارسال 
مي دانم در طول هفته چنان مشغل هاي مبرم زندگي روزمره عرصه را به همه ما تنگ كرده كه جايي  وگرنه كنم.

براي برنامه ريزي و تالش براي آينده كشور براي هيچ كدام از ما باقي نمانده است.

مي كنم در اجالس  دعوت عزيزان شما از ديگر بار نهادهآيد عهدهام بر شما كه وظيفهاي همان اجراي در
سيزدهم كارشناسان شركت فرماييد.

همانطور كه در صورتجلسه قبلي به اطالع شما رسيد قرار شد جناب آقاي عبدالحسيني بعد از مشورت با 
به دست  امروز  تا  اين هدف  اگر  ارايه دهد.  قبالً تصويب شده گروه  هدف براي جايگزيني هدف دوستان
مي رسيد نشست روز دوشنبه آتي قانونًا عزيزان شما اطالع به فراخوان اين با همراه تا ميرسيد موقت دبير
مي توانست هدف را اصالح كند. اما از آنجا كه اين هدف تا امروز به دست دبير موقت نرسيده است، در جلسه

آتي همراه با اخطار قبلي مطرح خواهد شد و در اجالس بعدي در دستور قرار خواهند گرفت.

و آقاي سالم زاده مسؤليت تدوين پيش نويس موضوع هاي كارگاه ها را بر  شرفي خانم ميكند نشان خاطر نيز
و قرار است از هر كارگاه يك نفر ديگر كه آنان هم فهرست مطالب ارايه شده در كارگاه هاي گرفتهاند عهده
براي پيش نويس كتاب درسي  به تدوين و همكاري هم نسبت  همفكري با كردهاند يادداشت را خودشان
شكل هاي مختلف به اين كتاب هاي درسي را مي شود  كنند. آماده مختلف مخاطبان و مختلف كارگاههاي
و در اختيار مرباني نسل هاي بعدي كرد تهيه ( قبيل اين از و آنالين آموزش اقالم پاورپوينت، جزوه، (كتاب،

قرار داد.
    با احترام . داود حسيني دبيرموقت
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۹۳ ۲۸ مهر دوشنبه

سه رويداد جالب
كارگاه  برگزار كنندگان  نفر عضو گروه  پنج  از  يكي  بود  قرار  كه  دندانپزشكي  دكتر عطاءاهللا شيرازي  ديروز 
و  ميگذرد سرعتي چه با عمر ميشناسيم؟ را يكديگر است سال چند زد. زنگ باشد پارلماني عرف همانديشي
مي بينم دستمان خيلي خالي است. ممكن است هر يك از ميكنم ارزيابي را خود جمعي كارهاي حاصل وقتي
مي كنم، نتيجه رضايت بخش نگاه قضيه به گروهي منظر از وقتي اما باشيم. كرده كارهايي فردي صورت به ما
مي كنم فكر شدم. خوشحال خيلي است افتاده من ياد دوباره او كه دريافتم وقتي ديروز حال هر به نيست.
مي شد به تصور كه داشتيم ديگر دندانپزشك دكتر يك با كه بود مالقاتي ديديم را يكديگر كه باري آخرين
دستورنامه رابرت عالقمند باشد. من طي دو يا سه جلسه دستورنامه رابرت را براي آن دوست مشترك كه
االن اسمش را به خاطر نمي آورم معرفي كردم. قرار اين بود كه اگر خوشش آمد در يكي از كارگاه ها شركت 

كند. اما همانجا احساس كردم حال و حوصله حضور در كارگاه ها را نخواهد داشت. 

بعدها از طريق برخي مقاالت پراكنده كه آقاي عيسي خندان از طريق ايميل برايم فرستاد دريافتم كه همين دو 
نفر دوست عزيز در انتخابات هيأت مديره انجمن داندانپزشكان شركت كرده اند. مقاالتي كه آقاي خندان برايم 
و رفتارهاي غيرقانوني  برخوردها از حسابي و بود انجمن مديره هيأت اپوزيسيون گروه اعضاي نوشته فرستاد
آئين  نامه هيأت مديره انتقاد كرده بود. آن طور كه در آن مقاله آمده بود دكتر شيرازي نيز از انتقادها خالف و
مبرا نبود. به هر حال، از طريق همان مقاالت بود كه دريافتم آقاي شيرازي در انتخابات اخير هيأت مديره رأي

آورده و عضو هيأت مديره انجمن دانداپزشكان شده است.

مي كنم يكبار ديگر نيز با هم صحبت كرديم. گويا قرار بود برخي از انجمن هاي حامي حقوق زنان به  فكر
رهبري خانم اعظم طالقاني جلسه اي برگزار كنند. آقاي شيرازي دوست داشت دستورنامه رابرت به خانم
نشست بر اساس آموزه هاي دستورنامه برگزار  حتيالمقدور و شود داده آموزش نيز خانمها آن و طالقاني

تالش هاي وي نيز به نتيجه اي نرسيد. گردد. اما اين

بي نظمي  شاهد نشستي هر در چون است من فكر به دليل اين به هميشه كرد تأكيد احوالپرسي از بعد ديروز
مي كند كه چطور فكر اين به هميشه او و مياندازد انتفاع حيز از را نشستها كه است بيقاعدگيهايي و
و مهارت من براي آموزش آن قواعد به اين افراد بهره گرفت. در همين جهت به نظرش دانش از ميشود
مي شود من را برگزار آبان اول آتي پنجشنبه روز كه دندانپزشكان انجمن نشريه انتشار كميته در كه بود رسيده
هم باخودش ببرد. سرانجام قرار شد يك ربع به هفت صبح روز پنجشنبه به دفتر كادرها بيايد تا با هم به محل
و تحت چه عنواني من بايد در اين نشست شركت كنم، جواب روشني  چه براي اينكه مورد در برويم. جلسه
نداشت. بيشتر مايل بود كه من در نشست اول سعي كنم كه ساكت بنشينم تا بعد ببينيم براي معرفي دستورنامه
مي شود انجام داد. قبول كردم و منتظر پنجشبه هستم.  رابرت و حتي براي ارتقاي كيفيت نشريه چه كارهايي

جلسه چهارشنبه با معلمان مدارس
آقاي حالج در نامه اي به من نوشته بود كه با معلمان مدرسه پسرش كه در شهرك غرب قرار دارد در باره 
و آنان استقبال كرده اند تا در يك يا دو نشست من  است كرده صحبت بچهها به قواعد اين آموزش ضرورت
اين قواعد را به آنان معرفي كنم. در مورد يك روز چهارشنبه هم توافق كرديم. اما تصور من اين بود كه همين
چهارشنبه هم ممكن است براي نخستين جلسه تعيين شود. به همين خاطر طي نامه اي به آقاي حالج اطالع 
دادم كه اگر قرار است اين چهارشنبه جلسه داشته باشيم بهتر است عصر باشد تا من صبح به مجمع دمزآباد 
لزومًا اين چهارشنبه نبوده است. در نتيجه خوب است كه من  منظورش كه داد توضيح حالج آقاي اما برسم.

طبق قرارم عمل كنم. گفتم باشد.

حضور آقاي رزم خواه
و يكشنبه در سفر  شنبه كه بود گفته من به زد. زنگ رزمخواه آقاي كه بود ظهر از بعد شش حدود ساعت
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و قطعات سازندگان انجمن رساني اطالع جامع «سياست من خاطر همين به آمد. خواهد دوشنبه و است
و اگر است دفتر نزديكيهاي كه زد زنگ وقتي اما بودم. گذاشته شب آخر براي را خودرو» مجموعههاي
«اينها» يعني اعضاي اينكه حرفش خالصه و بود دفتر در بعد دقايقي و كردم استقبال بزند. سر من به ميشود
مي خواهند. برايم توضيح داد كه نيم ساعتي در مدح نشريه الكترونيكي كاغذي نشريه انجمن مديره هيأت
اما نرود ميخ آهني در سنگ. مجبور شدم بر خالف ميلم قبول كنم. در نتيجه ظاهرًا به سخن رانده است 
و كاري  هستيم ما بگويند اينكه براي ميكنند احساس نيست. نيازي حرفها اين و «خطومشي» و «سياست»
مي شود. زياد خيلي هزينهاش گفتم كنند. درست بيايد چشم به كه چيزي يك دادهايم انجام اعضا براي هم
و كاغذ و كنند رقابت صنار و شاهي يك براي بايد كه صنعتگراني كنيد فكر خوب، ندارد. اهميتي گفت
اصًال برايشان مهم نيست كه هر باشد، رقابت قابل و اقتصادي كارشان و كسب تا ندهند هدر را خود امكانات
بي اهميتي كه به سادگي مطالب آنكه براي رفت خواهد هدر انرژي چقدر آن از مهمتر و پول ميليون چند ماه
مي شود از طريق ابزاري هاي تقريبًا رايگان الكترونيكي براي هميشه در اختيار همه مردم جهان قرار گيرد به
و سرعت مطالب كيفيت به مديراني چنين است بديهي بيايد. چشم به تا شود چاپ كاغذي نشريه صورت
آن هم توجه چنداني ندارند. با اين همه، من اطمينان دارم اگر به مرور كمك كنيم تا توزيع و توليد هزينه و
مي توانيم روش هاي استفاده بهينه از نشريه الكترونيكي را به آنان بگيرد قرار فهرست در اعضا و افراد ايميل

تفهيم كنيم تا دست از دامن عصر كاغذ بردارند.

آخر شب زنگ زدم سودابه همسرم آمد. براي او گفتم كه تصميم دارند نشريه كاغذي هم منتشر كنند. او 
خوشحال شد. هنوز به انتشار نشريه كاغذي عالقه دارد. قرار شد هزينه انتشار نشريه كاغذي را محاسبه كند تا 
برآورد قيمت بدهيم. من خيلي ناراحتم كه بايد شانه زير اين بار نامطبوع بدهم. اما ظاهرًا فشارهاي اقتصادي 

ديگر محل بيشتري براي تمركز روي جنبش كادرها نمي گذارد. 

مي شود روي امكانات چاپي آنان حساب كنيم؟ در  آيا كه پرسيدم اردهالي آقاي از ايميل يك طي صبح امروز
راحت  تر خواهد شد. شايد بشود آقاي خندان را هم براي همكاري دعوت كرد. كار صورت اين

فعًال پيدا نكردم. شايد روي سي.دي ها داشته باشيم. كه گشتم قطعهسازان سايت وب آپ بك دنبال ضمن در
و الكترونيكي قطعه سازان را بعد از اين همه سال وقفه دوبار كاغذي نشريه انتشار است قرار حال، هر به
و آنان هم هيچكس. يا او يا ميكنم. كار حسيني با فقط من گفته: مديره هيأت به رزمخواه آقاي كنيم. شروع

قبول كرده اند.

راه اندازي وب سايت سازمان معلمان
بين خودشان را حل  نتوانستند مشكل  ايران»  ) معلمان  از نفر (چند «سازمان بچههاي بود. درست حدسم
و چند جلسه اي است كرد انشعاب سرانجام ميكرد اداره را انجمن سايت وب كه پورسليمان آقاي و كنند
مي زدم كشمكش براي مديريت وب سايت ادامه داشته باشد. حدس نميكند. شركت آنان نشستهاي در كه
و وب سايت بگذرد قبلي سايت وب خير از است گرفته تصميم معلمان سازمان كه شد مشخص ديروز اما

ديگري راه بياندازد. خوب. اين خبرهاي تلخ چه ربطي به من دارد؟

و از من پرسيد: آيا كوپن ما پيش شما اعتباري دارد؟ فهميدم سالم روستايي  زد زنگ آزادگان آقاي ديروز
اين باشند.  نبرد در دفتر كادرها نشستي داشته  را  نامشان  با بعضي دوستان كه  مي خواست  نيست. بيطمع
مي شود به سازمان چند نفر از معلمان ايران كرد. نمي توانم اين كمك ناچيز را به اين كه است كمكي حداقل
و خانم نقي ئي. فكر كاكازاده، مرد، هاشمي، آزادگان، آمدند: كنم. دريغ گروهي فعاليت به عالقمند مرداني
مي كنم از جلسه هيأت مديره شركت سرمايه گذاري فرهنگيان يا يك همه چيزي آمده بودند. در واقع انگار

يك نشست فراكسيوني بود كه ربطي به سازمان معلمان نداشت و من هم هيچ كنجكاوي نكردم.

بعد از آنكه آنان به سالن شماره دو رفتند، آقاي محمد داوري كه اخيرًا از زندان آزاد شده وارد شد. فكر 
مي كردم او هم با آنان جلسه دارد. در حاليكه فهميدم با اينكه در اينجا قرار گذاشته اند، اما قرار نيست در آن 



۱۰۰

مي كردم كه  نگاه را وبسايتهايي تمپليتهاي نمونهي داشتم من آمد داوري آقاي وقتي كند. شركت جلسه
بچه هاي سازمان در مورد وب آيا مي كنم آقاي داوري بود كه از من پرسيد فكر بود. شده ساخته اسپيپ با
سايت با شما صحبت كرده اند؟ نمي دانستم منظورش از «بچه هاي سازمان» منظورش به طور مشخص كدام
بچه هاي سازمان است. گاهي با آزادگان در اين مورد صحبت كرده ايم. اما ظاهرًا او كانال رسمي براي  از يك
انتقال نظرات سازمان نيست. جواب صريحي نداشتم كه بدهم. بعد خودش افزود كه تصميم دارند وب سايتي 
نر افزار اسپيپ  با خودم آشنايي تاريخچه كوشيدم دقيقهاي چند من كه بود اينجا در بياندازند. راه سازمان براي

را برايش تشريح كنم و مهم ترين خصوصيت اين نرم افزار را نيز برايش تشريح كردم.

و  يافت خاتمه هم فراكسيوني جلسه بود، جالب بسيار داوري آقاي براي كه توضيحاتي همين جريان در
و سرانجام دادم سخن داد اسپيپ سي.ام.اس ارزشهاي از آنان براي هم كمي شدند. خارج جلسه از دوستان
و به پيشنهاد آقاي داوري قرار شد بعد از آنكه سازمان كميته اداريه وب سايت را انتخاب كرد آن كميته در

مورد راه اندازي وب سايت با من مذاكره كند.

نكاتي در حاشيه اين ديدار
اين ديدار حواشي جالبي داشت كه خوب است به آن اشاره كنم. در جريان گفتگو آقاي داوري چند بار تأكيد 

كرد كه مي خواهد به صورت شخصي با من مالقات هايي داشته باشد. من هم استقبال كردم. 

به محض اينكه خواستم كمي در مورد تاريخچه روابطم با سازمان معلمان صحبت كنم كسي از سالن بيروي 
مي كنم آقاي داوري از طريق آقاي آزادكان با مسائل من آشنا شده  فكر ندادم. ادامه را صحبتم او جلوي و آمد

است.

و خود كنترلي اش بيش از ديگران باشد. فرد بسيار خونگرم  دارد قويتري شخصيت داوري آقاي ميكنم فكر
و كمك كردن به ديگران. اين خصوصيات به او رساندن منفعت فكر در هميشه و است مودبي و مهرباني و

كمك مي كند كه بتواند رقيب جدي براي رهبري سازمان براي افرادي مثل آقاي هاشمي باشد.

بچه ها از سالن شماره دو بيرون آمدند، به خاطر ندارم كه به چه مناسبتي صحبت از  كه در همان لحظه اي
ه هنوز انتخابات  داشت اصرار هاشمي آقاي اما كرد. معرفي را هاشمي آقاي نفر دو يكي انگاه و شد دبيركل

برگزار نشده است.

قبل از آمدن ديگران آقاي هاشمي خيلي عالقه داشت در مورد ايميلي كه در موافقت با كتاب درسي براي 
كارگاه ها به من نوشته صحبت كند. اما بچه هاي كه جمع شدند گفت بماند تا من ايميلم را چك كنم كه چرا 
است. من براي شركت در كميته تدوين كتاب هاي درسي فقط آقاي هاشمي را از ميان  نرسيده من دست به

معلمان دعوت كرده ام. شايد مسأله اش اين باشد كه چرا مرد نه؟

سازمان معلمان در شرايط جديد
مجموعه ي اين نشانه ها حاكي از آن است كه سازمان چند نفر از معلمان ايران در وضعيت جديدي قرار گرفته 
و آقاي شهرام  توكل خانم و دانشجويان ميان از ذوقي آقاي حالج، آقاي كمك با بود اميدوار ميشود و است

ابولقاسمي كاري كرد كارستان براي دبستان و دبيرستان هاي ايران.

امروز ساعت پنج هم ميزبان نشست كارشناسان هستم. اما هنوز نمي دانم كسي خواهد آمد يا نه؟ خيلي هم 
خسته ام.
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۲۹ مهر ۱۳۹۳ سه شنبه

خاتمه تراژيك كارگاه كارشناسان
و به  كشيدم دست هم را پذيرائي ميز و بيايد جوش تا گذاشتم گاز اجاق روي آب كتري يك حاليكه در ديروز
مي شدم احساسم اين بود كه به احتمال زياد هيچ آماده كارشناسان كارگاه اعضاي از پذيرايي براي ترتيب اين
كدام از اعضاي اين كارگاه نيز در نشست هاي آن شركت نخواهند كرد. ضمن آنكه داشتم متن بيانيه سازمان
و كارگري سوازيلند را براي انتشار  كارفرمايي تشكلهاي كردن تعطيل به اعتراض در كارفرمايان بينالمللي
مي كردم، ماجراهاي كارگاه كارشناسان را هم جسته گريخته به خاطر آماده كارفرمايان پيام سايت وب در
و چي شد. اين توضيح را هم بدهم كه نمي دانستم سوازيلند كجاي كره زمين قرار بود چي ببينم تا ميآوردم
دارد. به ويكيپديا مراجعه كردم. فهميدم كشوري بسيار كوچك در ساحل حنوب شرقي آفريقا است. زماني
آن هم  سياسي نظام و دارد رواج آن در انگليسي و سوازي زبان هم حاال است. بوده انگليسي نشين مهاجر
و نخست وزير. البد يك كپي از نظام آنگلوساكسون مجلسه دو پارلمان يك با همراه است مشروطه پادشاهي
كه به جاي ملكه يك شاه گردن كلفت سياه پوست تاج بر سر دارد. جالب است به اين دليل سازمان هاي
تشكل  ها در مجلس در دست  اين فعاليت بر ناظر قانون كه بودند كرده اعالم تعطيل را كارفرمايي و كارگري
و من از ضرورت بود اينجا پيش هفته كه كارفرمايان بينالمللي سازمان دبيركل ويلتون برنت است. بررسي
و قرار شد او هم كردم صحبت او با خاورميانه در كارفرمايي و كارگري تشكلهاي به پارلمان رويه آموزش
در اين زمينه با سازمان بين المللي كار صحبت كند، طي اطالعيه اي خطاب به دولت سوازيلند گفته: معقول
و كارفرمايي خودشان  كارگري تشكلهاي تا ميكرديد تعيين را زماني يك مربوط قانون اصالح از بعد كه بود
مي كنم چطور در حكومت تعجب كرديد؟ تعطيل بالكل را آنها چرا ديگر كنند. منطبق جديد قانون اين با را

است؟ نرسيده اين به عقلش نفر يك سوازيلند كشور

اما در مورد اين احساس دروني كه بچه هاي كارگاه كارشناسان در كارگاه شركت نمي كنند، شواهد زيادي
اصًال اصالح طلبان را در انتخابات شوراي شهر  كه داشتند انتظار هم چمران رياست دوران در داشت: وجود
و بعد از آن وضعيت اين بچه ها كه بيشتر به جريان اصالح طلب نزديك بودند كرد خواهند حذف تهران
شكننده به شكل  طلبان  اصطالح  اما  شدند  مهم حذف  از شخصيت هاي  بسياري  هرچند  مي شدند.  حذف
و آقاي مسجد جامعي رياست شوراي شهر تهران را بر عهده گرفت. ماه عسل ما كردند كسب را اكثريت
مي گذشت بچه ها از مديريت ضعيف كه روز هر و رسيد پايان به عسل ماه اين زود خيلي اما شد شروع
و مأيوستر شهر شوراي داخل طلبان اصطالح بقيه غيرمسؤالنه و غيراخالقي رفتارهاي و مسجدجامعي آقاي
مأيوس تر شدند تا برخي از عناصر توانمند مثل آقاي عبدالحسيني چاره را در اين ديدند كه حتي با اشخاصي

مثل طاليي همكاري كنند. 

و بر اساس آخرين  باختند طلبان اصالح و شد رئيس دوم چمران رئيسه، هيأت اخير انتخابات در سرانجام
و به قول خانم شرفي ديگر حتي يك روز كامل هم كرده رها را اوضاع اصًال نيز جامعي مسجد آقاي اخبار
و احترام هم به طور كامل از بدنه اداري شوراي شهر نظم ذره يك ترتيب اين به نمييابد. حضور شورا در
طويله ي واقعي بدل شده است. پا به پايه همين تحوالت، آقاي عليپور دوم، و شوراي شهر به يك بسته بر رخ
و دغدغه اصلي ندارند آينده در اوضاع بهبود به اميدي كمترين ديگر ميالني خانم و اعرابي آقاي الهيان، آقاي
و دريابند بروند مرخصي به روز سه دو يا بكنند حركتي يا بزنند حرفي مبادا كه است اين شهر شوراي كاركنان
مي گويند بفرماييد بيرون! هم آنان به و كردهاند قفل را اتاقشان در يا كرده اشغال را آنان جاي ديگري كس كه

و آقاي عبدالحسيني هم دل سالمزاده آقاي و شرفي خانم ديگر ميزدم حدس كه بود شواهد همين خاطر به
و دماغ شركت در كارگاه را نخواهند داشت. به خصوص كه تا كنون چند نامه در مورد تدوين برنامه درسي
و در اين مدت هيچ تلفني بودند نداده جواب اما بودم كرده ارسال سالمزاده آقاي و شرفي خانم براي كارگاهها
مي كردم كه اين نشست هم مثل جلسه قبل آماده را خودم ذهني نظر از ترتيب، اين به بودند. نزده من به هم

بدون حضور هيچكس برگزار خواهد شد.
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و من اميدم به اينكه ديكر كسي بيايد تمام شده بود كه صداي  بود گذشته پنج ساعت از ربعي يك حدود
تنها هستيد؟ جواب پرسيدم:  بود.  باز كردم: خانم شرفي  را  با تعجب در  انداخت.  زنگ در در فضا طنين 
و اسباب  نشاندم كنفرانس ميز پشت را آنان كرديم. احوالپرسي شد. وارد هم سالمزاده آقاي همسرش داد:نه.
و همسرش به تلفن همراه شرفي خانم ميزدم. گپ هم مختلف مسائل مورد در و ميديدم تدارك را پذيرايي
مي رسند. به اين ترتيب تمام پيش بيني ديگر دقيقه چند و است راه در گفت: گرفتند تماس عبدالحسيني آقاي با

. . من غلط از آب درآمد. اما وقتي لب به سخن گشودند فهميدم اين جور آمدن از نيامدن بهتر بود.

اعماق فاجعه
محور صحبت هاي خانم شرفي توصيف وضعيت فاجعه باري بود كه در شوراي شهر تهران حاكم شده است. 
مي كوشد تا اشك هايش از چشم هايش فرو نريزد.  سختي به ميكند صحبت شرفي خانم وقتي شدم متوجه
مي كند تا جلو جوشيدن اشك ها را بگيرد. زيرچشمي به آقاي سالم زاده نگاه مكث مياندازد. پائين را سرش
و با بود كرده پنهان دسشت كف در را دهانش و بود گذاشته كنفرانس ميز لب را چپش دست آرنج كردم.
و در حاليكه باالي پنجره رو به رو را نگاه بود پوشانده را صورتش راست قسمت كشيدهاش انگشت چهار
مي شود كرد؟ من حدس چه است: بسته نقش بيجوابي بزرگ سؤال ذهنش در كه بود واضح كامًال ميكرد
و به گروه بزرگي از آموخته دانشگاه در دراز ساليان طي كه ميكرد فكر مديريتي نظريههاي تمام به زدم
احتماًال هيچ كمكي به فهم آنچه در شوراي شهر جريان آنها از هيچكدام اما است داده آموزش كشور جوانان
مهم تر اينكه هيچ يك از آن نظريه ها راه حل عملي براي بيرون آمدن از اين فاجعه در اختيار و نميكند دارد

نمي گذارند.

و گذرا به پرونده يك فاجعه انساني  مجمل صورت به ميدادند مجال او به اشكها كه هرگاه شرفي خانم
مي شناختم. را آنان از كدام هيچ - ميالني خانم جز به - نه و ميدانستم را افراد نه من متأسفانه ميكرد. اشاره
آن ها اشاره كرد به خاطرم نمانده است. به گريخته جسته كه ماجرا همه آن از كدام هيچ تقريبًا دليل همين به
و چمران به وابسته اوباش و ماليد ور پاچه عدهاي اينكه بود: مشترك تقريبًا ماجراها آن تمام موضوع اما
و تجربه با و شريف كاركنان بقيه با بخواهد دلشان كه هركاري شهر شوراي اداري بخش در او گنگهاي
مي كرد تأكيد گاهي از هر شرفي خانم نيست. ساخته كاري هيچ نيز هيچكس از و ميدهند انجام پيشكسوت
مي شود. نمونه هايي از اين افراد اين با كه است برخوردهايي اين خاطر به نيست. خودم خاطر به من ناراحتي
و افرادي كه سال ها تجربه در آن است شده انتخاب قسمت يك مدير سمت به موتوري پيك يك برخوردها:
و توهين هاي او كنند اطاعت او مزخرف دستورات از بايد هستند باال تحصيلي مدارك داراي و دارند را كار
مي كنند. تعيين بخواهند كه طور هر را كاركنان از يك هر و فرد هر دستمزد و رتبه و گروه آورند. تاب هم را
و خودشان مياندازند بيرون كارش اتاق از حتي ميكنند. بيكار كار از ممكن روش آميزتر اهانت با را افراد
و تصاحب سمت هاي بخش اداري تسخير براي اوباش و اراذل عده يك تالش خالصه: ميگيرند. را او جاي

شوراي شهر.

قصه ها ادامه داشت تا آقاي عبدالحسيني آمد. بر خالف دفعات قبل هيچ صحبتي از عرف پارلماني نشد.  اين
حتي در مورد تدوين طرح راهكارهاي اجرايي سياست هاي جمعيتي براي ارايه به شهردار تهران هم هيچ
و شكايت هاي خانم شرفي ادامه داشت با اين تفاوت  گلهها همان عبدالحسيني حضور با بلكه نشد. صحبتي
و حتي سياسي مقاومت در حقوقي قضايي، اداري، راههاي ميكرد تالش عبدالحسيني مثل فردي حاال كه
و كارآمدي اثربخشي منكر زاده سالم آقاي و شرفي خانم اما دهد. قرار توجه مورد هم را برخوردها اين برابر
و چندين نمونه از اين برخوردهاي فاجعه بار را به صورت ميماند خاطرم به ايكاش بودند. راهكارها اين

مصداقي تشريح مي كردم.

و خانم شرفي در مورد روش هاي مبارزه با اين رفتارها در گير يك چالش نظري  عبدالحسيني آقاي حاليكه در
جدي بودند من به آقاي سالم زاده در مورد اخباري كه اخيرًا در مورد اختالس ها در سازمان تأمين اجتماعي
و گفتم كه طي يك قلم ۱۳۳ شركت شستا را آقاي مرتضوي به بابك زنجاني داده  كردم صحبت بود خوانده
و با اوضاع فاجعه ميكند كار شستا سازمانهاي از يكي در برادرش كه داد توضيح برايم سالمزاده آقاي است.
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و براي اثبات اين آشنايي خود به دو نمونه از كارهايي كه در شستا معمول  آشناست. خوبي به نيز آنجا بار
مي كنند رئيس يك هولدينگ تخصص. بعد او را حزبالهي ساله بيست جوان يك كرد: اشاره است شده
مي گويد همه بايد هرچه و ميزند كنار است شده كار آنها روي سالها طي كه را مديريتي برنامههاي تمام
مي گويم انجام دهند. يعني اينكه تمام آن تالش ها باد هوا. من در تأييد صحبت او به تجربه هولدينگ من را
و حاصل بيش از ده سال كار از هم شد هوا باد آنها تمام آن مديريت تغيير با كه كردم اشاره داروپخش
مي شد گاهي حتي تا سازمان وارد جديد مدير وقتي كرد. اشاره هم ديگري تجربه به سالمزاده آقاي پاشيد.
مي گمارد. من فكر كردم همانطور را خودش دوستان آنان جاي به و ميكند اخراج را سابق كاركنان از نفر ۴۰۰

و امالكت مردم را مصادره كردند حاال عده اي  خانهها انقالبي هموطنان از عدهاي انقالب پيروزي از بعد كه
كم ترين رعايت بدون ميكنند. تصاحب را دانشگاهي كرسيهاي و اداري سمتهاي دارند طايفه همان از

ضابطه و مقررات.

توصيه هاي بهداشتي
و از او پرسيد كه:  كرد نگراني اظهار شرفي خانم سالمتي وضعيت از عبدالحسيني آقاي گذشت كه كمي
اصًال خوب نيست. بعد توضيح داد كه كه: كرد اذعان شرفي خانم نيست؟ خوب حالش است؟ شده چهاش
بدنش هم ناراحت است. اما ناراحتي اصلي كجاي و كجا و معده پا، قوزك زير شديد، سرفههاي بر عالوه
مي باريد. من به سهم خودم به او توصيه كردم حتمًا به او روي و سر از كه بود شديدي افسردگي و اندوه
او جواب بروند.  سالم زاده گفت يك سفر  آقاي به  آقاي عبدالحسيني  كند.  يك روانپزشك حاذق مراجعه 

داد: راستش به محض اينكه به سفر برويم جايمان كس ديگري خواهند نشاند. وي در ادامه از اين صحبت 
كرد كه براي رفتن به يك سفر دو سال به يك كشور خارجي مدت هاست كه مشغول برنامه ريزي است. اما

عبدالحسيني تأكيد كرد كه اين مشكل به راه حل فوري تر نياز دارد. 

ترتيب، در نشست ديروز كارگاه كارشناسان حتي يك كلمه از عرف پارلماني هم صحبت نشد. حتي  اين به
در مورد طرحي كه قرار بود به پيشنهاد آقاي عبدالحسيني تهيه شود تا به شهردار تهران بدهد نيز يك كلمه
حرف نزديم. وقتي حاال خانم شرفي آنقدر نامناسب بود هم موافقت كرديم كه جلسه خاتمه يابد. به خصوص 

كه خانم شرفي مهمان هم داشت. 

و بهتر  ميشود؟ چه رابرت دستورنامه خريد تكليف پرسيدم: عبدالحسيني آقاي از من كه بود رفتن هنگام
است كي آن را چاپ كنيم؟ گفت همين حاال. بعد با جديت ادامه داد كه به احتمال بسيار زياد من را بيش از دو
شوراياري  ها تحمل نخواهند كرد. بنا بر اين خوب است تا من هستم اين كتاب چاپ شود.  ستاد در ديگر ماه

مي كنم كه آقاي عبدالحسيني هنگامي كه دبير ستاد اجرايي يادآوري نيستند جريان در كه خوانندگاني براي
شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر تهران بود قراردادي مبني بر پيش خريد چهار صد نسخه از كتاب اصلي
۵۰ درصد كل مبلغ را هم به  و تا كنون كرد امضاء اردهالي سعيد آقاي با رابرت دستورنامه كتاب خالصه و
و خريدار بروز فروشنده معادله سوي دو هر در كه تحوالتي خاطر به اما است. كرده پرداخت اردهالي آقاي
كرده است اين كتاب تا امروز چاپ نشده است. من هميشه دنبال شكل گيري شرايطي در شوراياري ها بودم
و آموزش  شود تقديم شوراياري يك به مراسمي طي آن نسخههاي از يك هر كتابها، تحويل از بعد كه
آن هم در دستور قرار بگيرد. ظاهرًا هرچه جلو آمديم چشم انداز شكل گيري اين شرايط دورتر رفته قواعد
است. به همين خاطر، حاال آقاي عبدالحسيني اصرار دارد كه دست كم تا قبل از رفتن او از ستاد كتاب ها را

تحويل بدهيم تا بتواند باقي مانده مبلغ را به ناشر بدهد. 

فاتحه براي رابرت
تقاضاي  بود:  همين  كرد  تعريف  رابرت  دستورنامه  ترويج  از  عبدالحسيني  آقاي  كه  هم  خاطره اي  آخرين 
قرائت فاتحه براي آمرزش روح رابرت. قضيه را برايم اين طور شرح داد كه صبح ديروز در شوراي عالي 
مورد  در  و  ميگيرد دست به را سخن رشته فرهنگي ميراث سازمان از خسروآبادي آقاي شوراياريها
مي كند. گله اين بوده كه مستراح ها براي جذب توريست مناسب نيستند. صحبت فرهنگي ميراث توالتهاي
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مي شود آقاي عبدالحسيني با  تمام جلسه كه هنگامي مييابد. اختصاص موضع همين به شورا بحث كل اما
و در حاليكه خودش، كنند. قرائت فاتحه يك رابرت روح آمرزش براي تا ميخواهند حاضران از بلند صداي
مي خنديده اند ساير اعضاي شورا خيلي جدي براي آمرزش روح رابرت قش قش عليپور ابراهيم و الهيان دكتر

فاتحه قرائت كرده اند. اين همه آخرين گزارش فعاليت ترويجي دستورنامه رابرت!

آش كردي
و كارشناسان وزارت صنايع  من همسايه كه صفائيپور آقاي كارشناسان كارگاه اعضاي رفتن از بعد درست
است يك كاسه آش كردي برايم هديه آورد. تشكر كردم. بي مقدمه به من گفت: كاش اين قواعد رابرت
پرسيدم: چطور؟ گفت از وقتي با اين قواعد آشنا شدم حرص خوردنم  تعجب با بودي؟ نداده ياد من به را
مي بينم اعصابم به را جلسه اداره روش و ميكنم شركت كه جلسهاي هر در است. شده بيشتر خيلي خيلي

هم مي ريزد.

نكته مهم اينكه به من گفت بعد از ابالغ سياست اقتصادي مقاومتي، وزارت صنايع من را مكلف كرده است كه 
و تنهايي برنامه استراتژيك وزارت  بشينم مقاومتي، اقتصاد مورد در رهبري دفتر ابالغي سياستهاي اساس بر
و اينكه مقاومتي اقتصادي سياست از انتقاد به كرد شروع بعد كنم. تنظيم مقاومتي اقتصاد اساس بر را صنايع
سه شنبه شركت نكني؟ گفت: نه هر فردا كارگاه در ميخواهي شايد پرسيدم: بكند؟ چه كه است درمانده حاال

طور شده سعي مي كنم در آن كارگاه شركت كنم. خوشحال شدم.

نكته آخر
و از او خواستم تا در يك نشست دو نفري شركت كنيم.  زدم زنگ عبدالحسيني آقاي به امروز اينكه آخر نكته
فكر نمي كردم براي امروز برنامه ريزي كند. اما گفت: اگر بتواند امروز عصر به دفتر خواهد آمد. ساعت هفت

هم كارگاه دانشجويان را دارم و بايد خودم را براي آن كارگاه آماده كنم. 
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پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳

حركت اعتراضي عليه اسيدپاشي
ساعت سه بامداد روز پنجشنبه است. ساعت يك ربع به هفت قرار است دكتر شيرازي به دفتر كادرها بيايد 
مي توانم در بهبود كيفيت  من او نظر به ببرد. دندانپزشكان انجمن نشريه تحريريه هيأت نشست به را من و
مي  گردد تا با كمك من قواعد دستورنامه فرصت دنبال هميشه اين، بر عالوه باشم. داشته مهمي نقش نشريه
رابرت به گروه ها معرفي شود. دكتر شيرازي يكي از گروه خمسه اوليه بود كه به عنوان گروه دعوت كننده
نخستين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت در نظر گرفته بودم. اما در روزهايي كه زمينه براي كار آماده شد، 
و دامادش به استراليا سفر  دختر ديدار براي شد معلوم بعدًا كه بودند غائب هم ايشان و بود زنداني عبدالفتاح
كرده است. به همين خاطر، نخستين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت را سه نفر دعوت كردند: دكتر مصطفي
و من. سابقه آشنايي من با دكتر شيرازي به زمان فعاليت در مؤسسه اخالق پزشكي  بحري جمالي آقاي معين،
مي كنم دوست وكيلم آقاي محمود بهزادي سبب آشنايي ما با هم شد. به هر حال، فكر و برميگردد ايرانيان

بعد از شركت در جلسه امروز داستانش را خواهم نوشت.

حضور خانم ستوده در صف مقدم
امروز ظهر نشست كادر وكيالن را هم داريم كه ساعت دوازده بايد دعوت به دستور شود. خانم نسرين ستوده 
كم تر شركت  كارگاه در ستوده خانم است مدتي اما بودند. كارگاه اين كنندگان دعوت كيخسروي آقاي و
مي كند. با خبر شدم كه يك هيأت انتظامي جديد در كانون وكال پروانه وكالت خانم ستوده را به مدت سه سال
سه شنبه جلوي ساختمان كانون وكال همراه با اعضاي خانواده تحصن كرده روز كه شنيدم است. كرده تعليق
- بوده است كه به نظر وي اين به شبيه چيزي يا - كانون از فساد رفع خواسته كه ميگفت رئيسيان آقاي است.
و بي.بي.سي خواندم فردا راديو وبسايتهاي در ديشب باشد. نميتواند تحصن يك براي مناسبي خواسته
كم توجهي مسؤالن به اسيدپاشي به به متعرضان مقدم صف در پوش كفن و آقاي نوري زاِد ستوده خانم كه
و در اصفهان مقابل دادگستري آن مجلس مقابل تهران در اعتراضي حركت اين بودهاند. اصفهاني دختران
مي كنم شبكه هاي ارتباطي اي مثل وايبر اين امكان را به سادگي در اختيار فكر است. شده برگزار شهرستان
و به محض برسند تصميم به سريع خيلي تجمعاتي چنين در جمعي حضور مورد در كه ميگذارند مردم
اينكه چند حلقه چند ده نفري به اين جمع بندي برسند كه در چنين تجمعاتي شركت كنند، اين گردهمايي ها
و ما شاهده تأثير عميق وسائل جديدي مثل وايبر در شكل گيري روش هاي جديد تر  گرفت خواهد شكل
و از پيوستن مردم به آنان كرده محاصره را تهراني معترضان گروه امنيتي نيروهاي البته بود. خواهيم اعتراضي
و از اين پس هر تلنگر نادرست حكومت نميكاهد اوضاع وخامت از چيزي قضايا اين اما كردهاند. جلوگيري
پيش بود وقت چند همين كند. شعلهور كشور ملتهب و پهناور سرزمين در را خاكستري زير آتش ميتواند
و حكومت يافت خواهد ادامه ماجراها اين اسيدپاشيها. به اعتراض حاال و داشتيم را دراويش اعتراض كه

هم ديگر نمي تواند از پس آن ها بر بيايد.

گزارش مجمع دمزآباد
و پسرش  عباس با و رفتيم دمزآباد به كمال حسيني محمود و سماطي همايون كرامتي، مسعود با همراه ديروز
حميد تاجيك در مجمع سهامداران شركت دامپروري دمزآباد شركت كرديم. حميد فراموش كرده بود وايت
بورد را بياورد. من با خودم ماژيك هم برده بودم. اما بدون وايت بورد امكان نوشتن بندهاي اساسنامه وجود 
نداشت. من هم خيلي حوصله نداشتم. به همين خاطر ادامه بررسي اساسنامه به جلسه آينده موكول شد. فقط 
و امضا شد. طبق آن سند در دوره اخير پرورش  استماع بود كرده تهيه سماطي آقاي كه را شركت آزمايشي تراز
مثًال دستمزد فردي مثل آقاي حسيني كه احتساب بدون هم آن كردهايم. ضرر تومان ميليون شش حدود گاو
تقريبًا تمام وقت نيرو صرف كرده توانمند مدير يك عنوان به و است رفته دمزآباد به روز دو هفتهاي كم دست
است. اين همه وضعيت توليد در كشور. فقط براي اينكه مردم بيكار نباشند پول نفت را به عنوان سوبسيد
مي كنند تا در ميدان رقابت با رقبايي مثل چين ورشكست نشوند. با اين همه باز هم  پخش كنندگان توليد بين
و ناصرفه است. در مورد پيشرفت دستورنامه رابرت حرفي ندارم كه بنويسم. اما در طول اقتصادي غير توليد

راه براي دوستان از دستاوردهاي اين حركت گزارش هايي دادم.
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تك خال اين روزها
تك خال اين روزها بود. تعداد حاضران آنقدر بود كه مجبور شدم آخرين  دانشجويان گذشته سهشنبه جلسه اما

صندلي خالي را كه در حياط گذاشته بودم براي آخرين مهمان بياورم.

ساعت حدود شش براي خريد اقالمي براي پذيرايي از دانشجويان به بقالي رفتم. وقتي برگشتم جواني با 
مي كرد. تلفنش كه تمام شد از من داشتم با كليد با  صحبت تلفني كسي با داشت در جلو توپي مشكي ريش
پرسيد: منزل آقاي حسيني؟ گفتم: همينجا. همينجا. گفتم: كجاست؟ شش پالك پرسيد: ميگرفتم كشتي قفل
و به او گفتم: درست آمده است. كرديم احوالپرسي هستيم. خودم گفتم: دارم. كار حسيني آقاي با من گفت:
و دانشجوي رشته فوق ليسانس انديشه سياسي در دانشگاه عالمه بود. وقتي زندي امين محمد آقاي نامش
و خودم به تدارك پذيرايي مشغول شدم. بعد از او آقاي كند مرور تا گذاشتم اختيارش در جزوه دو نشست
و دستش را به طرف آقاي محمد امين زندي دراز كرد رسيد سر بيرانوند خانم وقتي آمد. همسايه صفائيپور
و صورتش طوري تغير حالت داد كه به معناي عذر خواهي از دست دادن بود. چسباند بغلش به را دستش
و آقاي صفايي پور از اين رفتار دانشجوي انديشه سياسي من اما نشد. ناراحت بينزاكتي اين از بيرانوند خانم
ِا؟ ايشان دست گفتم: بيرانوند خانم به شوخي به من نبود. شايسته هم ما نفر دو هر رفتار نيامد. خوشمان
كلفت تر ديگر كه األن يادم نيست پراند. مي دهم. آقاي صفايي پور هم يك متلك دست من جايش نداد؟به
همانوقت حدس زديم كه اين دانشجوي انديشه سياسي به احتمال زياد ديگر در كارگاه نخواهد آمد. در طول
كارگاه كه اتفاقًا يك كارگاه پر تحركت بود اين انديشه سياسي ساكت بود. وقتي خانم بيرانوند فهرست ايميل 
اعضا را در اختيارم گذاشت ديدم دو نشاني ايميل جديد بيشتر اضافه نشده است در حاليكه سه عضو جديد 
داشتيم. فكر كردم كه اين انديشه سياسي ايميل خودش را نداده باشد. موقع رفتن از او پرسيدم: باز هم در 
و او، از جمله  بود درست حدسم شدم متوجه كنم. فكر بايد داد: جواب ترديد كرد؟با خواهد شركت كارگاه
به خاطر ماجراي دست ندادن با خانم بيرانوند ممكن است ديگر در كارگاه شركت نكند. البته، به او گفتم: به
خاطر رشته تحصيلي هم كه شده حتمًا بايد با اين قانون كه مادر قوانين است آشنا باشد چون هسته مركزي 
نظام سياسي دموكراسي است كه در حال حاضر جهانگير شده است. در نظر دارم با خانم بيرانود در اين مورد 
صحبت كنم تا شايد اين ماجرا را از دل اين جوان انديشه سياسي در بياورد. (األن كه نشاني ايميل ها را بررسي 

كردم ديدم يكي از دو ايميل اضافه شده ايميل آقاي زندي است و حدس و گمان من صحيح نبوده است). 

تجربه هاي كارگاه دانشجويان
در كارگاه پريروز معارفه انجام شد. يك دانشجوي جديد از دانشگاه پلي تكنيك آمده بود كه بر خالف انديشه 
سياسي به صورت فعال در مذاكرات شركت كرد. در جريان استماع گزارش فعاليت هاي ترويحي اقاي گرانپايه 
و گفت كه خارج از كارگاه در  است زنجان دانشگاه در كارگاهي اندازي راه مشغول كه كرد صحبت اين از
مي كنم يكي زا تيزهوش ترين بچه هاي كارگاه فكر همچنان كرد. خواهد صحبت من با آن برنامهريزي مورد
و است هوشي با جوان گفتم او به و آوردم خاطرش به را كارگاه قضيه ميرفت داشت كه موقعي اوست.
و در دانشگاه به دوستانش ياد بدهد. اما گفتم: هروقت كه كارگاهي بگيرد ياد را قواعد اين خودش ميتواند
و احساس كرديد حضور من الزم است در خدمت خواهم بود. اصرار دارد كه من كارگاه را داديد تشكيل

اداره كنم. من هم قبول كردم. كارگاه هاي دانشجويي را رد نخواهم كرد.

نكته جالب واكنش آقاي صفائي پور بود. به صورت مفصل در اين مورد صحبت كرد كه چطور در سطح 
وزارتخانه هاي كشور هيچ يك از مقامات با اين قواعد بسيار ضروري آشنا نيستند. ظاهرًا اين قواعد به مزاح 

همسايه ما خيلي خوشآمده است و سخت مشغول ترويج آن ها در وزارتخانه است. 

و هر كس صميمانه سعي خود  است افتاده جا دانشجويان در قواعد اين ترويج فرهنگ گفت بايد مجموع در
را در اين زمينه انجام مي دهد.

در كارگاه پريروز، بندهاي پيشنهادي آقاي فرهنگ كاشاني براي افزودن به دستور شرف مورد بررسي قرار 
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قبًال تصميم  كه - اتيكز مورد در سخنراني با را آن آمد حيفم كه بود پرتحرك و زيبا آنقدر كار روند و گرفت
آن را گرفته بودم - متوقف كنم.

مي خواستم كه به سؤال هايي پاسخ بدهند.  اعضا از گرفتم. كار به را شده شناخته روش چند ديروز كارگاه در
مي خواستم پاسخ آنان را تكميل كنند. مشاركت دادن كارورزان به خصوص در چارچوب ديگر اعضاي از
لذت بخش تر مي برم  باال كارگاه در را كار گردش سرعت هرچه و است. كارآمد خيلي رابرت دستورنامه

مي شود.

تصحيح يك خطا
در كارگاه ديروز به جاي آقاي رئيسيان از صحن خواستم يك نفر ديگر به عنوان رئيس موقت جلسه را اداره 
و  كرد معرفي را رنجبر آقاي هم كاشاني آقاي نيستند. آماده كردند اعالم بيرانوند خانم و طوسي خانم كند.
از او دعوت كردم تا جلسه را اداره كند. بايد بگويم با توجه به اينكه اولين يا دومين بار بود كه جلسه را
و خيلي زود ياد  ميفهمد خوب خيلي را قواعد بود. عالي كارش ميكرد اداره رابرت قواعد چارچوب در

مي گيرد. اما من يك اشتباه كردم كه بايد آن را تحصيح كنم.

هنگامي كه تصميم گرفتم رئيسيان را به عنوان رئيس انتخاب نكنم به او توضيح دادم كه ما دو نفر در مذاكرات
مي كوشيد تا نادرستي  اصرار با بحث جريان در اما كرد. قبول ميدهيم. تحرك صحن به و ميكنيم شركت
د عضو عنوان به هم و پارلمانتارين عنوان به هم اشتباه به و متأسفانه كه هم من كند. استدالل را من نظرات
مي شد. خلط رأي صاحبت عضو يك عنوان به نظراتم با پارلمانتارين عنوان به نظراتم داشتم، حضور رصحن
مي كردم كه كد اتيكز بيانيه نيست بلكه قواعد يك گروه است، آقاي تأكيد صراحت با من وقتي نتيجه در
و از آقاي بگذارم ميان در رئيسيان با را نكته اين گرفتم تصميم خاطر همين به ميكرد. رد را آن رئيسيان

صفائي پور بخواهم كه با رئيسيان رقابت كند و من بتوانم نقش مربي پارلماني را ايفا كنم.

كارزار براي ترويج سناي دانشجويي
و گفتم: در  دادم كاشاني فرهنگ آقاي به را نيوجرسي دانشگاه سناي آئيننامه يا اساسنامه كارگاه حاشيه در
مي تواند صدها انجمن راه اندازي شود. اما پيشنهاد من اين است كه ما يك شوراي ايجاد سناهاي دانشگاه هر
و ايجاد سناهاي دانشجويي در تمام دانشگاه ترويج براي كمپين يك هدفش كه بدهيم تشكيل ايران دانشجويي
و از اين طريق اين شوند سنا گير در دانشجويان تمام تا كنند ايفا را فراگير چتر يك نقش كه باشد كشور هاي
قواعد را هم بياموزند. از او خواستم كه براي آشنايي بيشتر با سنا اين اساسنامه يا اساسنامه هاي مشابه را نگاه
و با دوستانش صحبت كند تا از اين پيشنهاد استقبال كنند. او هم قبول كرد. اين روزها بخشي از وقتم  كند

صرف آشنايي با سناهاي دانشجويي و استادي و نيز روش اداره دانشگاه در آمريكا مي شود.

علت عقب ماندگي نشريات دانشجويي
علت  مورد  در  من  از  است  جدي  چقدر  مي فهمم  بيشتر روز هر كه عصرپوران آقاي پريروز جلسه در
برايش را  تحليلم  پرسيد.  را  شاه  زمان  دانشجويي  نشريات  با  مقايسه  در  دانشجويي  نشريات  عقب ماندگي 
و گفتم: اساسًا اين انقالب گروه هاي روسنفكري قبل از انقالب را كه كانون توليد انديشه هاي  دادم توضيح
و جامعه تحت حاكميت برد بين از ميشد توزيع اندشيهها آن دانشجويان طريق از و بود ايران در جديد
فرهنگ به سطح عقب ماندگي  توجه  با  فعلي  دانشجويي  نشريات  به همين خاطر  و  رفت عقب اسالميها
و سعي مي كنيم شد خواهيم هم محتوا بحث وارد مرور به كه دادم قول او به بعد شدند. رانده عقب عمومي

اين عقب ماندگي را جبران كنيم. خوشحال شد.

نشريه جديد عصرما
و در همان كارگاه قيمت  ميشود توزيع دانشجويان ميان در عصرما نشريه از جديدي شماره كه ديدم ديروز
و بيش اكثر كم هم من و داد هم من به را آن از نسخه يك كاشاني فرهنگ آقاي ميكنند. بدل و رد هم را آن
آن ها بپردازم. در به باشم داشته بيشتري حوصله كه فرصتي يك در باشد الزم شايد و خواندم را آن مقالههاي
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مجموع از شماره ها قبلي خيلي بهتر شده است. 

نقد تعريف از شرف
در جريان مذاكرات ديروز آقاي علي سلطان زاده پيشنهاد داد كه در يكي از بندهاي دستور شرف به حاي دفاع 
و خروج كنندگان از دين.  بهاييان همجنسگرايان، حقوق شود: كنجانده عبارت اين مختلف اقشار حقوق از
مي كردم). بعد از مذاكره اين پيشنهاد رأي نبايد پارلماني قواعد دليل به (كه كردم حمايت پيشنهاد اين از من
نياورد. استدالل آقاي رئيسيان كه با استقبال دانشجويان مواجه شده بسيار محافظه كاران بود: اينكه به ما انگ
و حتي ممكن است ما را به زندان بياندازند، پس بهتر است كه اين  ميبندند، را انجمنهايمان در ميچسبانند،
و به اين ترتيب نشان داد كه چه درك فرصت داد رأي هم جمع نياوريم. خود شرف دستور در را عبارات
مي كند. استدالل است پفيوز بازرگان مهندس قول به كه ملتي ساير مثل دارد هنوز و دارد شرف از طلبانهاي
و بكوشم به افراد توضيح بكنم آن تصحيح صرف را خودم همت تمام بايد كه دارد اهميت آنقدر نكته اين

بدهم كه تعريف اصول اخالقي را به اندازه قامت ترس خورده خودمان حقير نكنيم.
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پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳

آشوب محض
و پنج دقيقه صبح بود كه آقاي دكتر عطاءاله شيرازي زنگ زد. من ساعت سه  سي و شش ساعت حدود ديروز
و به خاطر خواب شيرين بامداد بودم. خوابيده دوباره نوشتن مدتي از بعد و بودم شده بيدار خواب از صبح
و حاضر يراق بپرم پائين به كنفرانس ميز روي از دقيقه چهل و شش كه بودم كرده آماده را خودم رحيل،
و براي اين كار پنج دقيقه بزنم صورتم به آبي و بپوشم را كتم و كنم جمع را رختخواب بود كافي چون شوم.
كامًال غافلگيرم كرد. وقتي وارد شد پتو ها روي و زد زنگ زودتر دقيقه ده شيرازي دكتر اما بود. كافي فرصت
و حدود ساعت رفتيم بيرون دفتر از هم با بعد دقيقه پنج اما نشسته. هم من صورت و بود ولو كنفرانس ميز
بي طرفانه اي از آنچه در اين مدت كوتاه ديدم بنويسم، گزارش من اگر كرد. پياده دفتر جلو را من كه بود ده
مي كنند اما حتي دستگاه مفهومي زندگي دارند محضي آشوب چه در ما ملت كه يافت درخواهند آيندگان
و براي كنند درك و ببينند را آشوب اين نيستند قادر حتي نتيجه در و ندارند را آشوب اين درك براي الزم
رويه پارلمان آشنا نشده بودم قادر به با هم من اگر كه كنم اعتراف بايد جا همين بيانديشند. جارهاي آن حل

درك اين آشوب نمي شدم. چرا؟ تأكيد مي كنم: چون دستگاه مفهومي الزم براي فهم اين آشوب را نداشتم.

نقش دكتر شيرازي در ترويج قانون پارلمان
آشوب زده است. عامل آشنايي ما با يكديگر  اما دكتر شيرازي خودش تبلور يك انسان خوش قلب، شريف
و يكي  دارد دكترا حقوق شاخههاي از يكي در ميكنم فكر كه است بهزادي محمود نام به سياسي زنداني يك
و سال هاست كه با هم آشنا هستيم. يكي از نخستين مالقات هاي است سلطاني عبدالفتاح مدافع وكالي از
- در جلسه تأسيسي شوراي صلح بود كه خانم شيرين عبادي بنيان گذار آن محسوب شيرازي دكتر من ما-
و بهزادي محمود مثل افرادي ميكنم فكر و بودند كرده دعوت نشست آن در شركت براي هم من ميشد.از
و دكتر سهراب رزاقي از معرفان احتمالي من بودند. جالب است كه از دكتر خسرو پارسا هم سحرخيز عيسي
- كه به همت دكتر پارسا آگاهي» «منشأ كتاب مورد در تئوريك رفتن كلنجار آن از بعد ما و بود شده دعوت
مي ديديم. در همان نشست بود كه با دكتر را همديگر دوباره كه بود آنجا در - شد منتشر و ترجمه فارسي به
شيرازي هم آشنا شدم. يادم نيست كه دكتر شيرازي در نخستين مراسم سالگرد تأسيس مؤسسه ماپا كه در
خانه هنرامندان برگزار شد شركت داشت يا نه. اما در نشست دوم كه در سالن اجتماعات انجمن شركت هاي 
براي تشكل هايي كه  ايجاد وب سايت هايي  با  بود كه من  از آن  بعد  يافت.  ساختماني تشكيل شد حضور 
و انتشار نشريه  سايت وب راهاندازي در او به و بودم شيرازي دكتر همراه بود فعال آنها در شيرازي دكتر
و پروفشن اتيكز، كد كليدي مفاهيم كوشيدم من كه بود ارتباطات همين جريان در ميكردم. كمك الكترونيكي
و شريف دارد اخالقگرا شخصيت يك اساسًا كه هم او و بدهم توضيح شيرازي دكتر براي را پارلماني عرف
آن ها حمايت ترويج و ايدهها اين از هميشه آنكه رغم به و همه اين با كرد. استقبال شدت به ايدهها اين از

كرده است، خودش فرصت نيافت كه در كارگاه هاي آموزش دستورنامه شركت كند.

و قانون پارلمان را  كنم مالقات گلشن دكتر نام به دندانپزشكش همكاران از يكي با تا كرد دعوت من از يكبار
براي او شرح بدهم. طي دو جلسه اين كار را كردم. بعد قرار شد دكتر گلشن در يكي از كارگاه شركت كند.
مي كنم آخرين باري كه براي ترويج اين قواعد تالش كرد به نشستي  فكر نكرد. چنداني استقبال هم او اما
مي شد كه قرار بود با رهبري خانم اعظم طالقاني برگزار شود. اما در آنجا هم از اين قواعد استقبال مربوط

اصًال آن نشست برگزار هم نشد. ميآيد يادم كه آنجا تا و نشد

تا آنجا كه به خاطر دارم بعد از برنامه ريزي ناكام براي معرفي قواعد دستورنامه رابرت به تشكل هاي زنان،
انتخابات اعضاي  انتقادي پراكنده اي كه آقاي خندان در مورد  اما از طريق مطالب  ارتباطي با دكتر نداشتم. 
و دكتر گلشن به هيأت مديره انجمن  شيرازي دكتر كه دريافتم فرستاد برايم دندانپزشكان انجمن مديره هيأت
مي زدم به محض اينكه شرايط مناسبي فراهم شود خواهد كوشيد تا حدس نتيجه در يافتهاند. راه دندانپزشكان
و توضيح داد كه زد زنگ كه بود پيش روز چند كند. استفاده انجمن فعاليتهاي ارتقاء براي من تجربههاي از
مي خواهد از تجربه هاي من در فعاليت هاي اطالع رساني انجمن استفاده كند. من هم پاسخ منفي ندادم. اما هنوز



۱۱۰

و تا چه حد در آن غرق شوم. ديروز كه براي نخستين بار همراه با  باشد چگونه همكاري اين كه دارم ترديد
دكتر شيرازي در نشست كميته اطالع رساني انجمن دندانپزشكي ايران شركت كردم يك فرصت عالي بود كه
و با نجمن دندانپزشكان را طراحي كنم.  شيرازي دكتر با همكاري كلي سياست و بپردازم وضعيت ارزيابي به

پروفشن  گرايي از تجربه يك
و تا رسيدن به ساختمان دبيرخانه انجمن دندانپزشكي در خيابان گيشا در مورد مسائل گوناگوني راه طول در
صحبت كرديم. اسيد پاشي به دختران اصفهاني كه كل زندگي اين روزهاي ما را تلخ كرده است، وضعيت
پيش بيني پرونده هسته اي ايران اين روزها نقل هر مجلس است.  و كشور، نابسامان اوضاع منطقه، در داعش
اما دكتر شيرازي نزديكي هاي دفتر دبيرخانه انجمن دندانپزشكي خاطره اي از وضعيت تحصيلي دخترش در

آمريكا تعريف كرد كه ارزش نقل دارد. 

مي دانستم يكي از آنان دندانپزشكي خوانده است. يكي از آنان ازدواج كرده  كه دارد دختر سه شيرازي دكتر
و يكي هم در منزل است. خاطره اي كه تعريف كرد مربوط به آن دخترش بود كه استرلياست. در حاال و
و البد براي ادامه تحصيل به آمريكا رفته است. بنا به گفته دكتر شيرازي نمرات درسي خوانده ندانپزشكي
مي كند. اما در يك مصاحبه، يك خانم رد عالي وضعيت با را گزينش مراحل تمام و است بوده عالي دخترش
مي پرسد: امروز صبح كه قرار داشتي براي مصاحبه به بورد شيرازي دكتر دختر از بورد عضو دندانپزشك دكتر
مي دادي ترجيح را او به كمك داشت، نياز تو كمك به كه ميشدي مواجه مصدومي با راه سر در اگر بيايي،
و را. رسيدن بورد به موقع به ميگويد: صداقت با نيز شيرازي دكتر دختر و را؟ رسيدن مورد به موقع به يه

به خاطر همين پاسخ او را رد مي كنند.

و تصميم بورد را تأييد  نظر و كرده صحبت دكتر خانم همان با بعد روز كه كرد تعريف برايم شيرازي دكتر
و همكالسي هاي دخترش خواهان اين دانشجويان ظاهرًا است. كرده استقبال خيلي رفتاري چنين از و كرده
و گفته كرده مخالفت دكتر خانم همان اما شود. گذشت شيرازي دكتر دختر خطاي اين مورد در كه ميشوند
و او نبايد هيچ است مصدومان به كمك براي او تحصيلي روند تمام كه كند درك بايد دانشجو اين كه است
و شدم لذت غرق تجربهاي چنين شنيدن از من كند. تلقي واجبتر مصدومان به كمك از را ديگري كار

توضيح دادم كه چنين استاداني مي توانند پزشكان پروفشنال تربيت كنند.

كيفيت گفتگوها در كارگروه
با اين همه محور اصلي گفتگوهايمان تا وقتي نخستين عضو كارگروه اطالع رساني انجمن وارد سالن هيأت 
و با كيفيت بود.  حرفهاي خبرنامه يك انتشار براي شيرازي دكتر با من آينده همكارهاي چشمانداز شد، مديره
و فقط گوش بدهم تا وضعيت را بهتر درك بنشينم ساكت من جلسه اين در كه داشت اصرار شيرازي دكتر
و بعد، روش هاي همكاري را بر اساس اين وضعيت طراحي كنيم. به همين خاطر من تا هفت دقيقه به كنم

بحث هاي اعضاي كارگروه اطالع رساني داندانپزشكان گوش دادم. به و ساعت نه مطلقًا ساكت نشستم

و بيش شبيه ساير نشست هايي است كه  كم ايران دندانپزشكي انجمن اطالعرساني كارگروه در گفتگو روش
- در آن دوران كه به عنوان فيلمنامه نويس در هيأت پيش سالها من ميشود. برگزار امروز ايران در معموًال
و چند برومند مرضيه غريبپور، آزاد، نيكخواه مثل افرادي كنار نوجوان و كودك سينماي انجمن مديره
مي نشستم، پي بردم كه اين روش گفتگو معيوب است. به همين - كردهام فراموش را نامشان كه ديگر نفر
و با خودم عهد كردم دادم استعفا نوجوان و كودك سينماي انجمن مديره هيأت از جلسه چند از بعد خاطر،
تصميم را تغيير نداد. مطلقًا نيز مديره هيأت اعضاي ساير اصرار نكنم. شركت نشستهاي چنين در هرگز كه
مي كردم يكي از مهم ترين دغدغه هايم همين بود منتشر نشريه مختلف انجمنهاي براي كه هم مدتي تمام در
تا اينكه سرانجام وارد قاره «قانون پارلمان» شدم. تازه بعد از آشنايي با مفاهيم دستگاه مفهومي قانون پارلمان
و به طور خالصه بگويم كه شركت كنندگان  بدهم شرح مفاهيم همين با را مشكالت ميتوانم حاال كه است
و رويه هاي قانون پارلمان آشنا نبودند. به عنوان نمونه، اينكه بدون اصول و قواعد از هيچكدام با كارگروه در
طرح يك پيشنهاد مشخص در مجمع، هر نوع مذاكره ممنوع است. اما اين دوستان، بدون طرح يك پيشنهاد



۱۱۱

و تقريبًا تمام  كردند صحبت نفس يك ۹ و تصويب آن، تا ساعت ده دقيقه به اصالح براي تالش و مشخص
و مشخص نتيجه يك به آنكه بدون گفتند، را خود خاطرات و تحليلها راهحلها، گلهها، مسائل، مشكالت،

قابل قبول با جمع برسند.

اصل مخالفت متوازن
پارلمان  در   ۱۵۸۱ سال  در  كه  موضوع»؛  يك  فقط  زمان  هر  «در  اصل  يعني  پارلمان،  قانون  اصل  نخستين 
و مستقر شد، براي دوستان ما مطلقًا ناشناخته بود. در واقع اين مذاكرات بدون هيچ قاعده اي  شناخته انگلستان
و هرگاه فرصت را مناسب داشت كردن صحبت به بيشتري تمايل كه كس هر و يافت جريان و شد شروع
مي كرد. قاعده اي در مطرح را خودش حرف او صحبت كردن قطع با و ميپريد ديگري حرف وسط مييافت
يك اصًال مذاكره حول چون نداشت. اعراف از محلي مشخص موضوع هر مورد در نطق تعداد و مدت مورد
مي كرد مخالفت خودش صحبت قطع با متكلم كه آمد پيش مورد چند نميگرفت. صورت مشخص موضوع
مي تواند انتظار بكشد به صحبت خود ادامه مهاجم ميكرد احساس كه آنجا تا و ميراند عقب به را مهاجم و
مي زد حرف وقتي تا ناطق بود: حاكم متوازن» «مخالفت اصل نيز مذاكره ميدان در كه گفت ميشود ميداد.
مي كرد كسي كه در نوبت ايستاده تحمل انتظار كشيدن را دارد. طبيعي است كه به محض اشتباه احساس كه
و شخص در نوبت دوباره به ناطق هجوم ميشود مغلوبه جنگ مقابل، طرف انتظار» «تحمل اين تخمين در

مي آورد و ميكروفن انتزاعي را از دستش بيرون مي كشيد.

رئيس ناتوان
مي كردند كه رياست  يادآوري ديگران به كه بودند اعضا از بعضي اما بود. شيرازي دكتر ظاهرًا جلسه رئيس
جلسه با دكتر شيرازي است. وگرنه دكتر شيرازي كه با نطق اوليه خود افراد را آزرده خاطر كرده بود، حتي با
يك قاعده رويه پارلماني هم آشنايي نداشت كه بخواهد رياست كند. من از خالل صحبت اوليه دكتر شيرازي 
و غيبت اكثريت اعضايي كه قرار  كنند شركت بيشتري بسيار تعداد نشست اين در كه بود منتظر او كه بردم پي
بود در آن نشست شركت كنند اعتماد به نفس او را از بين برد. او قبل از شروع مذاكرات با ناراحتي به من

گفت كه اعضاي قديمي آبستراكسيون كرده اند. 

پي بردن به ماجرا
و نشريه انجمن  سايت وب وضعيت و انجمن در اطالعرساني وضعيت مورد در حاضر اعضاي كه مرور به
و بيش از چه قرار است: بعد از انتخابات هيأت مديره جديد كم اوضاع كه مييافتم در من ميزدند حرف
انجمن دندانپزشكي ايران، هيأت مديره جديد به آقاي دكتر شيرازي مسؤليت داده تا از طرف هيأت مديره
- در چارچوب سياست هاي  اصطالح به - را انجمن سايت وب و نشريه بتواند تا كند شركت كارگروه در
مي رسد انتقادات مطرح شده در نشست هاي قبلي سبب شده است كه نظر به اما دهد. ارتقا مديره هيأت جديد
مي شد دريافت اعضاي كلي، طرح چنين اساس بر نكنند. شركت جلسه اين در نيز نشريه انتشار در فعال افراد
و وب سايت سابق اذعان داشتند اما هم در تحليل اين نشريه در انتقادها برخي وجود به نسبت اينكه با حاضر
آن ها به طور كلي در مقابل دكتر شيرازي قرار داشتند هرچند بين خودشان حل راه دادن در هم و مشكالت
و راه حل كم نبود. دكتر شيرازي هم در واكنش به اين نظرات حاضران تأكيد تحليل در نظر اختالف نيز
مي كند افراد ديگري را هم كه براي اين كار مناسب كوشش اما ندارد را كس هيچ حذف قصد هم او كه داشت
- دكتر نمونه عنوان به - ديگري و هستم من افراد آن از يكي شود. منتشر بهتري نشريه تا كند دعوت ميداند
و يك دندانپزشك ديگري بود شده چاپ انجمن خبرنامه شماره آخرين در او از مقاله يك كه رزمي حسن
كه در اواخر جلسه وارد شد و يك مقاله دستنويس به عنوان نخستين مقاله در اختيار دكتر شيرازي قرار داد.

حدود يك ربع به ساعت ۹ بود كه يكي از اعضاي حاضر در نشست به دكتر شيرازي پيشنهاد كرد كه همراهان 
دقيقه  ي حرف برنيم. دكتر حسن رزمي قبل از  چند و كنيم معرفي را خودمان - رزمي دكتر و من يعني - او
و بعد نوبت من شد. من به ساعتي كه باالي سرم به ديوار پشتم كرد صحبت دقيقهاي هشت هفت حود من
و من چقدر وقت دارم؟ است كي جلسه ختم ساعت پرسيدم: بود. ۹ به آويزان بود نگاه كردم. هفت دقيقه
در اين مورد هم قاعده اي نداشتند. برايشان توضيح دادم: اگر ساعت ختم جلسه مشخص شده است، تغيير 
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و اگر پايان جلسه مشخص نشده است بايد پيشنهاد ختم جلسه ارايه شود كه  دارد نياز آرا سوم دو به آن
و است نشده مشخص جلسه ختم ساعت كه گفتند من به توضيح اين از بعد دارد. را خودش خاص قواعد
مي تواند ادامه يابد. برخاستم تا صحبت كنم. يكي از حاضران به من گفت كه بفرماييد بنشينيد. من نشستم. اما
و است انداخته راه پارلماني عرف آموزش براي كارگاههايي دفترش در فالني كه داد توضيح شيرازي دكتر
و ايشان هم به اين خاطر بلند شده است. من توضيح دادم برخاست بايد صحبت هنگام پارلماني عرف طبق
و من نبود مخالف كسي نشست. خواهم باشد مخالف من شدن بلند با كسي اگر نيست. شدن بلند به اجباري

برخاستم و تا ساعت نه ربع صحبت كردم.

خالصه صحبت هاي من
مي توانم  اطمينان با خودم اما حضار. ساير و شيرازي دكتر عهده به بود چطور من نطق اينكه مورد در قضاوت
و تأثير مثبتي بر كنم جذب صحبتهايم به را حاضران تمام توجه توانستم نطق، لحظات تمام در كه بگويم

مخاطبان بگذارم.

قانون  به نظر من  ايران، كه  انجمني در  فعاليت هاي  راه حل  و مشكالت بود: محور دو حول صحبتهايم
و انتشار يك نشريه حرفه اي كه يك امر تخصصي كردم، معرفي اجمالي بسيار صورت به را آن و است پارلمان
و همينطور كه يك روزنامه نگار در كار يك دندانپزشك مداخله دارد را خودش خاص مهارتهاي و است
مي خواهند. البته، در ميان چه كه بگويند خودشان و بدهند بلد كار به كار اين بايد هم دندانپزشكان نميكند
و هنرهاي متنوع ديگري دارند كه امري است جدا. در هر دو رمان، موسيقي، كه كساني هستند دندانپزشكان
و خاطرات خودم اشاره كردم. به عنوان نمونه، آخرين خاطراتم تجربهها به اجمالي بسيار صورت به نيز محور
مي شد كه طي آن نكات مهمي را براي او تشريح مربوط ويلتون برنت با مالقاتم به پارلمان قانون مورد در
بين المللي كار كارگاهي براي آموزش رويه هاي پارلماني در كشورهاي منطقه سازمان كمك با و قرار شد كردم
برگزار شود. در مورد نشريه هم خاطر نشان كردم كه تعداد زيادي نشريه براي انجمن هاي مختلف منتشر
مي آيند. يكي از حاضران نشاني  من سراغ نشريه انتشار براي هنوز و هستند راضي كارم از كارفرمايان و كردهام
و پيام كارفرمايان جراح پيام و ماپا سايت وب سه نشاني كه خواست را من مديريت تحت وبسايتهاي

را به او دادم.

از وقتي جلسه خاتم يافت تا وقتي جلو دفتر از ماشين دكتر شيراز پياده شديم در مورد كيفيت نطقم نه من 
مي كنم سبب سرافكندگي دكتر نشدم.  فكر همه اين با داد. نظري او نه و پرسيدم شيرازي دكتر از چيزي

هرچند سر و وضعم و لباسم براي چنان جلسه افتضاح بود و صداي دكتر شيرازي را هم درآورد.

چه بايد بكنم؟
و بيش تشريح كرد: گروه قبلي كه نشريه  كم را من از خودش توقعات شيرازي دكتر دفتر به برگشت طول در
و دكتر شيرازي هم بايد به كوري كرد نخواهند همكاري او با زياد بسيار احتمال به است ميكرده منتشر را
و در اين مورد نيز روي كمك من حساب باز كرده است. از نظر مالي كند منتشر عالي نشريه يك آنان چشم

هم هيچ مشكلي ندارد كه حسابي روي نانم كره بمالد. اما مشكل من چندتاست:

دفتر كادرها
و نيرو صرف  وقت كادرها) (دفتر رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي دفتر توسعه و ايجاد روي سالها من
و دندانپزشكي انجمن نشريه انتشار بار زير دادن شانه كه است اين ترسم مييابد. توسعه دارد تازه و كردهام
و بسيار مهم كادرها به اصلي مسأله از توجهم كارفرمايان، پيام كاغذي نشريه بسا چه و قطعهسازي انجمن
و گرفتار بمانم باز است مهم بسيار بسبار نظرم به كه خودم اصلي كار از و شود معطوف مطبوعاتي كارهاي

پراكنده كاري شوم.

رمان ها و تحليل ها
و كتاب هاي تحليلي در ذهن دارم كه پذيرفتن پيشنهادهاي مهندس رزم خواه  رمان خلق براي زيادي ايدههاي
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آن ها باز خواهد داشت. اين ها  از را من انجمن دو اين رساني اطالع كار در شدن گير در براي شيرازي دكتر و
مي شوند پاسخ منفي بدهم يا بكوشم با فاصله تعريف شده با آنان همكاري كنم. سبب كه هستند اصلي موانع

فرصت هاي جديد
مي توانم  من ميدهد. من به كادرها جنبش بسط براي هم عالي بسيار فرصت دو انجمن، دو اين با همكاري اما
و از طريق سازماندهي به كارگروه هاي اطالع رساني، قواعد دستورنامه رابرت در اين دو انجمن مرور به
مي توانم از نظر تئوريك نيز به معرفي اين قواعد بپردازم. وبسايتها و نشريه دو هر در عالوه، به كنم. ترويج
مي توانم اميدوار باشم با كمك افرادي مثل دكتر شيرازي، رابرت دستورنامه قواعد با آشنايي با ديگر، سوي از
ايجاد كنم كه بر خالف گذشته، كارهاي و ديگران يك سازماندهي جديد  خندان آقاي رزمخواه، مهندس

نشريه را تقريبًا  تنهايي بر عهده نگيرم و به كار اصلي خودم نيز برسم.

۱۰ شب است دارم به چارچوبي  و فرصت هاست كه از ديروز تا األن كه ساعت حدود تهديدها اين به توجه با
مي كنم كه بايد تحت آن به اين دو فرصت نزديك شوم. در حال حاضر شايد بتوانم چهار ضلع اين فكر

چهارچوب را به روش زير توضيح دهم:

نشريات  اين  انتشار  در  مي توانم  وقتي فقط نتيجه، در كادرهاست. جنبش ترويج من اصلي هدف .۱
همكاري كنم كه در جهت ترويج و ارتقاي جنبش كادرها باشد.

۲. اما جنبش كادرها چيزي جداي از ارتقاي پروفشناليسم در سطح سازمان هاي گوناگون نيست. در نتيجه، 
هيچ تعارضي بين اين جنبش و ارتقاي دندانپزشكي و صنعت قطعه سازي نيست.

و دكتر شيرازي همكاري خواهم كرد  رزمخواه مهندس آقاي با شرطي به فوق، مقدمه دو به توجه با .۳
چشم انداز مشترك جنبش كادرها در دو انجمن به توافق برسيم. كه در مورد

در  بايد  نيز  آن  ها  خود كه كنيم ايجاد ساختارهايي بايد حركت اين به سازماندهي و رهبري براي .۳
چارچوب ارزش هاي جنبش كادرها باشد.

و افراد ديگري را نيز براي  كرد همكاري بزرگوار اين با بشود فوق اصل چهار چارچوب در ميكنم فكر
همكاري دعوت كنيم.

و به اين نتيجه رسيدم كه همسرم سودابه را به دكتر شيرازي معرفي كنم. تا كار را با او  كردم فكر ديشب
شروع كند. اما امروز كه مسأله را بيشتر كاويدم به خودم گفتم: صبر كن. بگذار اين ايده ها خوب پخته شود
مي شود به آنان  و بردهاند پي كار ارزش به خوشبختانه بزرگواران اين دوي هر كن. حركت شدهتر حساب و

كمك كرد تا انجمن هايشان را ارتقا بخشند.

گاف سودابه
و مهندس رزم خواه  شيرازي دكتر به ايدهها همين اساس بر رسيد نظرم به كه بود فوق بند نوشتن از بعد درست
زنگ بزنم. اما به اين نتيجه رسيدم، خيلي زود است با دكتر شيرازي در اين مورد صحبت كنم. او تبش تند
و هنوز خيلي سوار ماجرا نشده است. در نتيجه تصميم گرفتم فقط با مهندس رزم خواه صحبت كنم.  است
و مهندس رزم خواه امروز با دو سه سال پيش يك فرق اساسي كرده اند: داود بود: روشن هم او با حرفم اصل
مي كنند با دانش فني سازماندهي آشنا شده اند. اگر در اين مورد توافق داريم، پس از اين پس فكر دو هر

بكوشيم كه با سازماندهي مناسب كار انتشار نشريه را جلو ببريم.

وقتي نكته اصلي پيامي كه بايد به مهندس رزم خواه منتقل كنم روشن شد، بالفاصله شماره همراه او را گرفتم 
و احوال پرسيد: چه خبر؟ منظورش خبر تدارك نشريه بود. گفتم: از سودابه  حال از بعد كرديم. صحبت و
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خواسته ام هزينه چاپ نشريه را در بياورد. مهندس رزم خواه به من گفت: برآورد را به من داد. از تعجب حيرت 
گفت: اوايل هفته. حيرتم چند برابر شد. اين همه مدت منتظرم برآورد هزينه چاپ را به  كي؟ پرسيدم: كردم.
من بدهد. هنوز نداده است. اما اوايل هفته به مهندس رزم خواه داده است. در اين مدت هم ديگر سراغ من

را نگرفته است. مهندس رزم خواه در ادامه به من گفت: آقاي حسيني اگر قرار باشد شما نقشي نداشته باشيد 
داد:  ادامه كند. منتشر را نشريه سودابه و بكشم كنار ميخواهم من كه كرد فكر دارد. وجود زيادي گزينههاي
مي خواهيم آقاي حسيني در اين نشريه نقش داشته باشد. بعد دوباره ما كه گفتم هم دوست هويت خانم به من

به من گفت اگر شما نباشيد من هم عالقه اي به انتشار نشريه ندارم و خودم را كنار مي كشم.

بر خالف ميلم براي مهندس رزم خواه توضيح دادم كه در تمام اين مدت منتظر بوده ام كه سودابه برآورد هزينه 
را به من بدهد تا با شما صحبت كنم. اما ظاهرًا من را دور زده است. بعد از پي بردن به قضيه، مسأله هر دو 
نفر ما اين شد كه حاال كاري نكنيم دل اين زن بشكند. خالصه ماجرا ظاهرًا اين است كه خانم بنده من را 
و رفته تا كار را از آقاي رزم خواه بگيرد. خيلي دلم براي همسرم سوخت. بعد از اين همه مدت، قادر  زده دور

به درك اين روابط ساده نيست.

هدف مشترك
و براي مهندس رزم خواهم توضيح دادم كه  رفتم اصلي مطلب سراغ سودابه رفتار شدن رانده حاشيه به از بعد
مي كنم كه آيا پرداختن به انتشار نشريه من را از هدف اصلي اين سال ها فكر قضيه اين به دارم است مدتي
كه همانان جنبش كادرهاست دور نمي كند؟ به خصوص كه اخيرًا دكتر شيرازي هم پيشنهاد داده كه نشريه
انجمن دندانپزشكان ايران را هم من منتشر كنم. بعد توضيح دادم دكتر شيرازي قرار بود يكي از اعضاي پنج 
هم انديشي عرف پارلماني را دعوت كنيم. مثل خودت يكي از مردان  گروه ميخواستيم كه باشد اوليه نفر
هدف ما هم از طرفي، از كنم. كمكش نشريه انتشار در بايد كه ميگويد هم او و است دندانپزشكي شريف
اين حركت كادرها چيزي نيست جز ارتقاي كيفيت فعاليت هاي انجمن هاي گوناگون. به همين خاطر به اين
و شماي  من بين اما بود. خواهم خدمت در با نتيجه در و است يكي فعاليت دو هر هدف كه رسيدم نتيجه
مي كنيم كه به فكر كه است اين آن و دارد وجود اساسي تفاوت يك قبل سال چند شماي و من با امروز
مي خواهم از شما خواهش كنم كه در خاطر همين به شدهايم. مجهز استاندارد سازمانهاي ايجاد فني دانش
و مهارت هايي بسازيم نشريه كار تدوام براي هم حرفهاي سازمان يك نشريه انتشار كنار در و مرحله، اين
و بكوشيم كه به مرور در بگيريم كار به نشريه انتشار در كرديم آنها فراگيري صرف وقت سال سه دو كه را
و موافقت خودش را اعالم كرد. گرفت را من منظور رزمخواه مهندس كنيم. ترويج نيز شركتها در و انجمن
و در چارچوب همان قواعد كارمان را بدهيم تشكيل نفر دو كميه يك بايد هم نفر دو ما پس گفتم: بالفاصه
و افراد بعدي را هم به كميته دعوت كنيم. مهندس رزم خواه بالفاصله نام جواني را كه مهندس ببريم پيش
و من هم با پيشنهاد او برد است شده استخدام منظور همين به انجمن در و دارد هم ادبيات ليسانس و است
و اعالن كند. بعد در مورد تعيين را نفره سه كميته نشست نخستين مكان و زمان شد قرار و كردم موافقت

نشريه پرسيد. گفتم اجازه بدهيد وظايف من مشخص شود بعد برآورد هزينه خواهم داد.

مي كنم  فكر شد. برداشته بودم كرده ترسيم امروز همين كه چشماندازي جهت در بلند گام يك ترتيب اين به
طي چند روز آينده بتوانم دكتر شيرازي را هم متقاعد كنم كه آئين نامه اي براي كارگرگروه اطالع رساني تهيه
و تهيه پيش نويس  تدوين ميتواند كميته آتي جلسه دستور ببريم. جلو را كار آئيننامه همان طبق و كنيم

آئين نامه باشد.

دستاوردهاي نشست وكيالن
با كمي تأخير به نصاب رسيد. تصميم گرفته  و  شد تشكيل پنحشنبه روز وكيالن اجالس نهمين و بيست
و ايميلي تلفني فروزان و كيخسروي آقاي كنيم. روخواني هم با را تفسير اصول نشد حاصل نصاب اگر بودم
و قادر به حضور نخواهند بود. آقاي اويس حامد توسلي نيز در رشته دكترا هستند كرمان كه بودند داده خبر
و همزمان با كارگاه هاي ما كالس يا كار دارد. خانم نيكدل هم نيامد. آقاي داودي هم شده قبول ملي دانشگاه
و من رئيسيان آقاي و قوشه خانم و علم خانم با و آمد توكل خانم اما بعد، كمي نميآيد. اصًال است مدتي كه
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نصاب حاصل شد و وارد دستور شديم. 

استعداد درخشان رئيسيان
آئين نامه انجمن در دست تأسيس را بررسي كرديم. آقاي فروزان در جلسه قبل  در جلسه ديروز ماده چهار
پيش نويس اين ماده را ارايه داده بود. اما من توضيح دادم آنچه كه آقاي فروزان نوشته بر اساس عرف پارلماني 
و نه بر اساس آموزه هاي دستورنامه رابرت. بعد به عنوان جانشين ترجمه ماده چهار آئين نامه  است ايران در
كالج آمريكايي وكيالن پارلماني را مطرح كردم كه تصويب شد. در حلسه ديروز در مورد بند هاي اين ماده
و وقتي به يكي از بند ها رسيديم، آقاي رئيسيان كل متن را با استفاده از اصطالح هاي ادبيات  كرديم بحث
و عالي بود كه تصميم گرفتم از او هنرمندانه آنقدر بازنويسي اين و كرد نويسي باز فارسي زبان در حقوقي
بخواهم ويرايش كل كتاب را بر عهده بگيرد. البته، بعد كه فكر كرديم ديدم اين تصميم چندان خردمندان
و تصميم گرفتم در اسرع  بدهد هم من به را خودش آنالين حقوقي فرهنگ كردم خواهش او از اما نيست.
به اصطالح هاي توجه  با  متن  ويرايش مجدد  در  و  بخرم را فارسي زبان حقوقي فرهنگ جامعترين وقت
از اصطالح هاي حقوقي رايج افراطي  از داليلم اين است كه استقاده  باز نويسي كنم. يكي  حقوقي متن را 
- كه عمدتًا كلمات عربي مغلق هستند، متن را كه به انداز كافي پيچيده هستف پيچيده تر  فارسي ادبيات در
مي توانم براي اصطالحات كنم مراجعه حقوقي اصطالحهاي فرهنگ به نهايي بازنگري در اگر اما كرد. خواهد

پر مصرف معادل اي دقيق تري بيابم.

كارگاه تثبيت شده
و اعضاي فعلي آن حاال حاال ها به عنوان كادرهاي  است شده تثبيت نظرم به - ما پنجشنبه روزهاي كارگاه
حرفه اي با هم همكاري خواهند كرد. هرچند ممكن است يك روز يكي از آنان نتواند در كارگاه شركت كند.
با اين همه، به خاطر نيامدن اويس كه در دكترا قبول شده، يا خانم ستوده كه تحت فشار است، تأكيد دارم كه 
راه انداختن يك كارگروه جديد است فكر كرد  پي در كه رئيسان آقاي كنيم. اضافه آن به خوب عضو چند

بعضي از اعضاي آن گروه را كه وكيل هستند به همين كارگاه دعوت كند.

فعاليت هاي ترويجي خانم توكل
در فاصله دو نشست كارگاه بود كه خانم توكل برايم نكاتي را تعريف كرد كه دريافتم اين خانم در ترويج 
و مربيان مدرسه فرزندش خيلي فعال شركت  اوليا انجمن در او است. كرده عمل عالي چقدر پارلمان قواعد
و تمام اعضا از اين كه نشست مجمع طبق اين بگيرد عهده بر را انجمن آن رياست است توانسته و ميكند
و مدرسه، يك كنوانسيون تشكيل اوليا انجمن چندين نمايندگان ظاهرًا هستند. راضي ميشود اداره قواعد
و خانم توكل رئيس اين كنوانسيون هم هست. بعد قرار است كل انجمن هاي اولياي مدارس در سطح ميدهند
منطقه چهار نيز كنوانسيون تشكيل بدهند. خانم توكل در پي آن است كه در آنجا نيز رياست جلسات را بر
و مربيان عضو اين همه انجمن معرفي كند.  اوليا همه اين به را قواعد اين عمًال ترتيب اين به و بگيرد عهده

از اين همه تالش هاي او واقعًا تشكر كردم.

عالوه بر اين، او با كمك گروهي از مادران عضو انجمن اوليا يك انجمن ديگر كه در منازل يكديگر نشست 
مي كند. جالب  اداره رابرت دستورنامه طبق نيز را مجمع آن نشستهاي و است داده تشكيل ميكنند برگزار

اينكه همان گروه از زنان تصميم گرفته اند كه زبان انگليسي هم مطالعه كنند. چقدر عالي.

مي كند تا افراد  سعي و ميكند معرفي او براي را پارلمان قانون ميخورد بر كه معلمي هر به تقريبًا توكل خانم
را به شركت در اين كارگاه ها تشويق كنند. اما هنوز موفق به اين كار نشده است.

كانون حقوق شهروندي زنان
وب سايت هاي راديو فردا يا بي.بي.سي ديدم.  از يكي در پاشي اسيد به معترضان از عكسي ديروز يا امروز
يكي از زنان معترض تابلويي دست گرفته بود كه امضاي آن اين بود: «كانون حقوق شهروندي زنان». يادم
و البد اعضاي آن همراه با خانم ستوده در اين  ميكنم اداره را آن قوشه خانم كه است انجمني همان اين آمد
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حركت اعتراضي كه فوق العاده ارزشمند بود شركت كرده بودند. 

سيگار كشيدن: رفتاري غيراخالقي
و آقاي رئيسيان براي كشيدن سيگار به حياط رفتند. به همين  علم و قوشه خانم نشست دو فاصله در ديروز
و خانم قوش علم خانم است. غيراخالقي رفتار يك كشيدن سيگار كه شد مطرح من طرف از بحث اين خاطر
و من اطمينان است غيراخالقي رفتار يك كشيدن سيگار كردم تأكيد برگشتند سالن به كه بعد نكردند. قبول
فعًال زياد اصرار كنيد. ترك را عادت اين كه گرفت تصميم و رسيد خواهيد نتيجه اين به روزي شما كه دارم
مي كند. بايد به آنان كمك كفايت آنان ذهن در ترديد بذر همين كاشتين حاضر حال در ميكنم فكر اما نكردم.

كنم تا سيگار را ترك كنند.

اليحه پروفشن قانون
يك كار بسيار جذاب آقاي رئيسيان اين بود كه متني انگليسي را با عنوان «اليحه پروفشن قانون» برايم پرينت 
و آن را نيافته ام.  گشتهام آمريكا در قانون پروفشن قانون دنبال خيلي كه بودم گفته او به بود. آورده و بود گرفته
از او تشكر كردم. اما بعد از ظهر ديروز كه متن را با دقت بيشتري خواندم ديدم متن اليحه پروفشن قانون
سنگاپور است. متن بسيار بدي هم بود. فكر كردم به او خبر بدهم. اما سعي كردم چرخ ديگري براي يافتن 
قانون پروقشن قانون در يكي از اياالت آمريكا بيابم. هرچه گشتم نيافتم. اما در وب سايت كانون وكالي 
آمريكا صفحه اي يافتم كه فهرست بلند بااليي از سندهايي در تعريف مفهوم پروفشناليسم در وكالت را از وب 
و گفتم  دادم رئيسيان به را صفحه اين لينك بود. كرده گردآوري متحده اياالت وكالي كانونهاي سايتهاي
كه در اين صفحه ها مطالب خوبي در مورد پروفشن گرايي وكالت خواهند يافت. از او خواهش كردم تا فرهنگ
وب سايت ها  آن در زيبايي بسيار مطالب اما است. نداده جواب هنوز بدهد. من به هم را وكالت آنالين لغت

هست كه بايد افرادي مثل آقاي رئيسيان را تشويق كنم تا بخوانند و آن ها را ترجمه كنند.

جنبش اصالح دانشگاه ها
مي رود. فكر كردم  جلو حيرتانگيري سرعت با كردم. فكر زياد هم دانشجويان كارگاه دستاودهاي به امروز
و استادي است. اما بايد دانشجويي سناهايي اصالح اين ابزار كنيم. تعريف دانشگاهها اصالح را نهايي هدف
و استادي دانشجويي سناهاي تشكيل از هدف با و كنيم مطالعه نيز را جهان معتبر دانشگاههاي آئيننامههاي
و بايد كمك كنند. ميتوانند هم وكال تشكل زمينه اين در كنيم. تعريف كشور دانشگاههاي بنيادين اصالح را

چون قوانين ناظر بر دانشگاه ها و وزارتخانه نيز بايد تغيير كند.

قواعد  با  نسبي  طور  به  بايد  كارگاهي  هر  كرد.  عجله  نبايد  و  نميشود حركتها اين از كدام هيچ در اما
و اطمينان يابد افراد عضو يك گروه كه با اين قواعد آشنا شوند هر كاري را شود آشنا رابرت دستورنامه
و به روش دمكراتيك انجام دهند. فقط در آن صورت است كه اعتماد به نفس گروهي صورت به ميتوانند

جا كن كردن كوه افزايش خواهد يافت. تا آنان
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دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳

تحليل سه فرايند
از پنجشنبه كه همراه با دكتر عطاءاهللا شيرازي در نشست كارگروه اطالع رساني انجمن دندانپزشكي شركت 
و اداره وب  نشريه انتشار به مربوط مختلف مسائل مورد در شيرازي دكتر با بارها و بارها ديشب تا كردم
و دكتر شيرازي من بين سليقه و نظر تبادل نوعي كه گفتگوها، اين كردهايم. صحبت هم با انجمن آن سايت
و كارهايي را كه قرار است انجام شود، ندهيم، يا بدهيم انجام را كارها برخي كه است شده سبب است بوده
و تعميق ترويج سرنوشت بر ميتواند رويدادها، اين از يك هر نظرم به شود. انجام صورت آن به يا اين به
و استقرار قانون پارلمان در كشور تأثير هاي متفاوتي داشته باشد. در گزارشي كه از فرايند اين رويدادها ارايه
و به طور كلي، يك شخصيت من، رفتار من، شخصيت من، فكر طرز كه دهم نشان كوشيد خواهم ميدهم
و اين رويدادها در ترويج قانون پارلمان در كشور است داشته رويدادها اين كيفيت بر تأثيري چه مشخص،
مي توانيم بفهميم كه افراد چگونه بر فرايندهاي ترتيب اين به ميگذارد. جا بر تسريعكنندهاي و تسهيل اثر چه

اجتماعي تأثير هاي متفاوت مي گذارند.

و الكترونيكي انجمن  كاغذي نشريه انتشار به مربوط فرايند از گزارش ارايه مورد در را هدف همين عين
مي كنم. طي اين مدت چند بار با مهندس محسن رزم خواه دنبال خودرو مجموعههاي و قطعات سازندگان
و ترويج قانون توسعه جهت در كارها انجام روش در شدم موفق گفتگوها همين طريق از و كردم صحبت
بگذارم. فرايند دومي كه در اين روزنوشت به آن خواهم پرداخت مثبت تأثير قطعهسازان انجمن در پارلمان

به انجمن قطعه سازان خودرو مربوط مي شود.

۲۹ امين نشست كارگاه كادر دوستان ارتباط دارد. به خصوص كه در اين نشست  فرايند سوم هم به برگزاري
و به دعوت آقاي حالج يكي از اعضاي مركز پژوهش هاي مجلس به نام آقاي مجيد زارع پور حضور يافت 
- اگر اشتباه نكنم آن عنوان كه است اسالمي شوراي مجلس در پژوهشي طرح يك درگير خاص طور به كه
و براي افراد جديد، تاريخ قانون پارلمان نشست اين اول ساعت در من است. پارلمان» توسعه و «تقويت -
آقاي پيشنهاد  به   - نيز دوم ساعت در و كردم تشريح را پارلماني قواعد نخستين شكلگيري و انگلستان
و عقب افتادن پيشنهادها» مربوط «جلو مفهوم به كه را آن بخش مشكلترين اتفاقًا و قواعد، از برخي حالج-
مي كنم همان فكر و بود. حيرتانگيز و جالب فوقالعاده پور مجيدزارع آقاي براي كه دادم توضيح ميشوند
و توسعه پارلمان» را تحت «تقويت به مربوط برنامههاي تمام كه گذاشت وي بر تأثيري چنان اول نشست
مي پردازم. چند رويداد حاشيه اي ديگر موضوع اين به روزنوشت اين قسمت آخرين در ميدهد. قرار تأثير

هم هست كه روايت خواهم كرد.
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تمديد مذاكره با معلمان
موضوع كه مربوط به قيام يهوديان  جذابت و شدم وبگردي مشغول دوشنبه روزنوشت شروع از بعد ديشب
بود، مانع از ادامه الميت بحر شرقي جنوب در قلعهاي در آنان دستهجمعي خودكشي و رومي حاكمان عليه
و گفتگوي با او سبب شد كه ذهنم زد زنگ معلمان سازمان اعضاي از يكي آزادگان آقاي ديروز شد. كار
- معلمان ايران هم فكر كند. صبح كه از خواب از تعدادي - سازمان با رابطه كيفيت مسأله به خواب هنگام
- راه حل جالبي در مورد مشكل معلمان در ذهنم خلق شده بود. به نظرم رسيد قبل از معمول طبق - برخاستم
- بپردازم. دارد تاريخي اهميت خودش حد در نظرم به كه - نكته اين به است خوب فرايند» سه «تحليل ادامه

- هرچقدر كه آن را مفيد بدانم را پارلمان قانون قواعد رعايت ندارم حق ميبينم ميكنم فكر هرچه راستش
و زندگي ميبينم ديگر طرف از اما است. اصل يك اين كه است بديهي كنم. تحميل كسي يا گروهي به -
و تمام امكاناتم را به صورت رايگاه در اختيار گروه هاي كردهام پارلمان قانون ترويج وقف عمًال را كارم محل
و اين قواعد را در سطح كنند كار پارلمان قانون چارچوب در بخواهند كه ميگذارم غيرانتفاعي و غيرتجاري
ملي بسط بدهند. به سازمان تعدادي از معلمان ايران هم تحت همين شرايط اجازه دادم كه از دفتر كارم استفاده
كنند. در غير اين صورت دنبال جاي جديدي بگردند. آنان يكي دو جلسه اي هم به دفتر من نيامدند اما وقتي 
- قرار شد  دارم خاطر در كه آنجا تا باز - نيافتند كريمخان خيابان در رايگان سالن اين از بهتر جديدي جاي
و تصميم بگيرند. اما وقتي جلسه آنان تمام كنند فكر من پيشنهاد مورد در و بگذارند كادرها دفتر در جلسه يك
و خدايي به نمايندگي از انجمن گزينه هاي مطلوب اعضاي خود را به من منتقل كردند كه آزادگان آقاي شد
و به عنوان مشاور عالي در نشست هاي كنند انتخاب انجمن عالي مشاور عنوان به را من اينكه: از بود عبارت
و من بايد از اين همه بزرگواري آنان ممنون باشم. است ارزشمندي بسيار محبت البته كه كنم. پيدا حضور آنان
اما من هرگز حاضر نخواهم شد تحت چنين عنوان دهان پركني در جمع آنان حاضر شوم. پيشنهاد ديگر آنان
اين بود كه عالوه بر اين، چند دقيقه اول هر نشست من قواعد قانون پارلمان را به اعضاي انجمن درس بدهم. 
من هيچ يك از دو پيشنهاد را قبول نكردم. سؤال آنان در مرحله آخر اين بود كه خوب، اگر اين دو گزينه را 
قبول نكنم براي استفاده از دفتر چه شرطي دارم؟ كه من گفتم: در هر صورت دفتر را اجاره نمي دهم. اما به 
نمي خواهم از اين امكان محرومتان كنم. آخرين حرفي  هستم دليل احترامي كه براي شما افراد شريف قائل

كه به آقاي خدائي زدم اين بود كه به جاي اول برگشتيم. نتيجه؟ 

و در مورد هزنيه هم دست آنان  دادهام قرار سازمان اين اختيار در را كارم دفتر من كه است اين نتيجه ظاهرًا
اين ها اهميتي ندارد. آنچه كه به شدت ناراحتم را باز گذاشته ام كه اگر دلشان خواست يك ريال هم ندهند.
و قانون پارلمان شروع به ترويج فهم غلط از اين قواعد  رابرت دستورنامه عنوان تحت كه است اين ميكند
و حتي متن كتاب را براي جلوگيري از همين انحراف كه احتمال آن نگرانم آن از شدت به كه چيزي كنند.
و شود نهادينه كشور در ميكنم درك را آنها من كه طور آن قواعد اين تا انداختهام عقب به است زياد بسيار
- آن هم از معلمان جرياني كادرها دفتر در كه است جالب اما بگيرد. را نقيض و ضد و غلط دركهاي جلو
- شكل بگيرد كه زير چشم بگذارند جدي تأثير قواعد اين نادرست يا درست ترويج در ميتوانند كه كشور
و به رغم آنكه هيچ - دليل همين به گرفتهاند! ياد خودم از اتفاقًا كه كنند ترويج را غلطي روشهاي خودم
حقي ندارم رعايت اين قواعد را به گروهي ديكته كنم، اما به داليلي كه توضيح دادم از اينكه سازمان تعدادي
و حتي تصويب اين كتاب به عنوان «مرجع پارلماني»،  رابرت دستورنامه رعايت ادعاي ضمن ايران معلمان از
اصًال در چارچوب اين قواعد رفتار نكند، حسابي نگرانم كرده است. با اين مقدمات بود كه كشف امروز

صبح به نظرم مهم آمد.

كشف صبحگاهي
امروز صبح كه از خواب بيدار شدم «راه حل مسأله در ذهنم كشف شده بود». اين عبارتي كه آن را در گيومه 
بود؟ باز وارد عرصه فلسفه  داده رخ ذهنم در اتفاقي كه مشخص طور به ديگر، بيان به چه؟ يعني گذاشتم،

ذهن شدم.
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- بلند نشدم تا آن را يادداشت كنم. در نتيجه  كرد خطور ذهنم در - اصطالح به - حل راه اين وقتي متأسفانه
«زيرشخصيت»هاي از يكي ميزنم، حدس اما بود. چگونه ذهنم در حل راه اين خطور شكل ندارم خاطر به األن
و ميزد حرف آزادگان آقاي با داشت - «من» پوشه داخل پوشههاي از يكي كامپيوترچيها، بيان به يا - «من»
مي داد؟ تقريبًا همين مطالبي را كه توضيح را چي ميداد. توضيح برايش داشت كه بود «زيرشخصيت» همان
- خيلي طبيعي كه بود آزادگان آقاي با كلكلها همين جريان در و نوشتهام! اينجا تا روزنوشت اين اول از
- به او پيشنهاد داد: من نه به عنوان مشاول عالي، بلكه به عنوان يك پارلمانتارين در جلسات شما راحت و
مي كنيد باشد. اما من به عنوان پارلمانتارين انتخاب شما كه هركسي عهدهي بر جلسه رياست ميكنم. شركت

كوشش مي كنم تا رفتار شما حتي المقدور در چارچوب قواعد قانون پارلمان جلو برود.

به محض اينكه «ذهِن كل» «من» متوجه شد كه بخشي از ذهنم كه اطالعات آن در يكي از زير پوشه هاي «پوشه 
«مشكل حل شد». يعني،  من» قرار گرفته است اين جمله را به آقاي آزادگان گفت، ناگهان درك كرد كه انگار
و به اين  چسباند حل» «راه عنوان با برچسب يك من» «زيرپوشه صحبتهاي از قسمت اين روي ذهن» «كل

ترتيب يك «مفهوم» جديد ايجاد شد.

به هر حال، اگر ما در پي اين باشيم كه بفهميم قانون پارلمان چگونه دارد در ايران معاصر به صورت زيرخاكي 
و چه  ميشوند. ساخته و ميگيرند شكل چطور ما ذهن در مفاهيم اين بفهميم المقدور حتي بايد ميكند، رشد
حل ها راه و مفاهيم از شكل آن يا شكل اين توليد در روانشناختي و فردي يا و محيطي و اجتماعي عوامل

اثر دارند و چگونه اثر مي گذارند؟

دو راهكار براي يك راهبرد
و تشويق سازمان تعدادي از معلمان ايران به رفتار در  هدايت براي راهكار دو كه است كشف همين پي در
و تنزل جايگاه خودم آنان به رئيس انتخاب حق اعطاي يك: كردهام. طراحي پارلمان قانون قواعد چارچوب
از مشاور عالي به مشاور پارلماني! دو: دعوت از آقاي هاشمي براي شركت در يكي از كارگاه هاي شنبه ها، سه
شنبه ها يا پنجشنبه ها به خاطر آشنا شدن او با آخرين روش هاي تمرين قواعد قانون پارلمان، قبل از آنكه او 
مي توانم اين دو نكته را به  امروز همين نظرم به كنم! معرفي درسي كتابهاي تدوين هيأت رئيس عنوان به را

انجمن و دبيركل آن منتقل كنم تا شايد در مسير درست حركت كنيم.

تحليل فرايند اول: بازآفريني پروفشن دندانپزشكي در ايران
و در تحليل سه فرايندي كه ديشب نيمه كار رها شد، به تحليل فرايند اول  نكات، اين ذكر از بعد اكنون،
و دست در كاران انجمن من بين كه است گفتارهايي و رفتارها مجموعهي اول فرايند از منظورم ميپردازم.
پروفشن در  پروفشن گرايي  ارتقاي  فرايند  اين  نهايي  هدف  من، نظر از و شده شروع ايران دندانپزشكي
دولتي پروفشن  شبه  از  دندانپزشكي  پروفشن  بازآفريني   - دقيقتر عبارت به - و ايران در دندانپزشكي

دندانپزشكي در ايران است.

شبه پروفشن در ايران زياد صحبت كرده ام. به همين خاطر،  و وضعيت پروفشن مورد در خودم خاطرات در من
و شبه پروفشن دولتي بايد آشنا باشند. پروفشن مفهوم دو با باشند خوانده اول از را روزنوشتها اين كه كساني
و روحانيان، كاسب به حساب معلمان وكيالن، طبيبان، گروه چهار باستان، دوران از اينكه، خالصهاش اما
مي كنند در چارچوب خلق و ميكردهاند خلق گروهها اين كه ارزشهايي نيستند. هم كاسب و نميآمدهاند
و دين، به ايمان و تربيت قانون، و امنيت و عدالت سالمتي، اين بر بنا نميگنجند. صرف اقتصادي ارزشهاي
اقتصادي معادالت اساس بر نبايد گروهها اين كار ارزش نتيجه، در و نيستند. ثروت كلمه، اقتصادي معناي
و مناسبات حاكم بر اعضاي پروفشن ها با خودشان، با جامعه روابط دليل، همين به شود. محاسبه آزاد بازار در
و با مشتريانشان بايد بر اساس استانداردهاي متفاوتي كه ماهيت اخالقي دارند تنظيم شوند. اين استانداردها به
و تضمين رابطه اعتمادي پروفشنها اين مشتريان حقوق رعايت تضمين هدفش كه هستند معروف اتيكز كد

و امانتي بين پروفشن و افراد جامعه است.
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- سالمتي كاال نيست. يا اين نظر سازمان  مثال عنوان به - كه نپذيرند را نظر اين عدهاي است ممكن البته،
بين الملي كار را قبول نداشته باشد كه معتقد است كار هم كاال نيست. به نظر من ضرورتي ندارد كه با اين
مي توانيم جامعه اي بسازيم كه در  جامعه يك اعضاي عنوان به «ما» كه است اين جواب شد. چالش وارد افراد
مي توان يا ميشود كه بودند معتقد نيز ماركس پيرو كمونيستهاي كه همانطور نباشد. كاال سالمتي يا كار آن

اصًال هيچ چيزي خريد و فروش نشود و به طور كلي پول وربيافتد. آن در كه ساخت جامعهاي

آن ها در يك تشكيالت اعضاي كه ميگيرند شكل زماني فقط پروفشنها كه دريافت ميتوان مقدمات اين با
و تمام اعضا طبق استانداردهاي كد اتيكز باشند شده صالحيت احراز مهارت و شناخت بر مبتني تخصصي
و خود پروفشن بايد متكلف تضمين رعايت اين استانداردها از سوي اعضاي خود باشد. اما تا كنند رفتار
وقتي اعضاي پروفشن ها قادر نباشند يك سازمان دموكراتيك ايجاد كنند نمي توان از آنان انتظار داشت بتوانند
رفتار پروفشنال داشته باشند. به همين خاطر، از وقتي من با دستورنامه رابرت آشنا شدم، تالش هايم روي 
و گروه هاي اجتماعي متمركز شد. اما اخيرًا دو انجمن از من دعوت  سازمانها به قواعد اين آموزش و ترويج
و ديگري انجمن دندانپزشكي ايران. خودرو قطعهسازان انجمن يكي كنم: منتشر را آنان نشريه كه كردهاند
انجمن قطعه سازان، اگر هم كد اتيكز داشته باشد، بيزينس اتيكز است كه با اتيكز پروفشنال خيلي فرق دارد.
و پذيرش ارزش هاي پروفشنال را دارند  اصالح ظرفيت حد چه تا اينكه و ايران، دندانپزشكي انجمن مورد در
- به خودش گفته به - شيرازي عطاءاهللا دكتر يعني انجمن، اين با من رابط اما كنم. قضاوت نميتوانم فعًال
و رئيس مديره هيأت عضو عنوان به كه حاال است اين دنبال و دارد قلبي و عميق باور پروفشنال ارزشهاي
كارگروه اطالع رساني انجمن دندانپزشكي انتخاب شده است، شرايطي را فراهم آورد تا با كمك من بتواند به
مرور اين ارزش هاي پروفشنال را در ميان دندانپزشكان ايران ترويج كند. خوب، هدف مشترك بسيار متعالي 
و من هم با تمام وجود استقبال كردم. به اين ترتيب، فرايند جديدي در مجموعه ي كادرها آغاز شد كه  است
مي گذارم. هرچند سابقه اين فرايند به چندين سال پيش، يعني دست كم دندانپزشكان فرايند را آن اسم من
مي گردد، اما من در جزيان ثبت گزارش اين فرايند به آن گذشته هم خواهم بر شيرازي دكتر با من آشنايي به
شكل گيري اين فرايند توضيح خواهم داد. اما در حال حاضر و اثر آن شناخت هاي متقابل را بر نحوه پرداخت
مي گيريم كه من همراه با دكتر شيرازي در نشست اعضاي آغاز اين فرايند را روز پنجشنبه اول آبان ۱۳۹۳

كميته اطالع رساني انجمن دندانپزشكي ايران شركت كردم و گزارش آن را هم جداگانه نوشتم. 

انتشار فوري يك ويژه نامه 
بعد از آن نشست، يعني به نظرم روز جمعه بود كه دكتر شيرازي زنگ زد. خالصه صحبتش اين بود كه اخيرًا 
آن هم از نوار پياده  مطالب تمام و است شده برگزار دندانپزشكي» «آينده عنوان با روزهاي دو همايش يك
و بايد هرچه زودتر يك ويژه نامه اي به همين مناسبت منتشر كنيم. خالصه حرفش اين بود كه من پا شده
و با سرعت به عنوان يك برگه برنده روي ميز جلوي گروه رقيب عالي كيفيت با را نشريه اين و بگذارم وسط
مي دانستم دكتر اما بودم مخالف كامًال شيرازي دكتر نگاه نوع با و رويكرد اين با كلي طور به من بكوبيم.
مي بردم كار به را تالشم تمام نتيجه در هست. هم رنج زود حال عين در و قلب خوش بسيار مردي شيرازي
تا تندخويي هاي احتمالي خود را چنان كنترل كنم تا مبادا دكتر شيرازي از من برنجد. سؤال اين است: من چرا
و بعد تحليل كنيم كه حتي همين  كنم بيان وار فهرست را خودم داليل ميكنم سعي بودم؟ مخالف كار اين با
و چرا؟ و گذاشتند تأثير شيرازي دكتر رويكرد تغيير در چقدر و شدهاند؟ پيدا چرا شدهاند؟ پيدا كجا از داليل
تجربه هايي كه سبب اين تفاوت نظر شده بود، چگون توانست دكتر شيرازي را قانع كند و تبادل تعامل نتيجه
و از همان گروه بخواهد تا كند كار ميكردند منتشر را انجمن نشريه قبًال كه گروهي همان با من، جاي به كه
و چطور همين تصميم به ظاهر ساده بر تقويت موقعيت ما در كميته اطالع رساني براي كنند منتشر را نشريه

گذاشت؟ خواهد تأثير دندانپزشكي دولتي شبهپروفشن از دندانپزشكي پروفشن بازآفريني هدف به رسيدن

داليل مخالفت
يكي از داليلم اين بود كه بعد از تورق آخرين شماره خبرنامه انجمن دندانپزشكي ايران متوجه شدم كه ناشر 
و گرافيك،  عكاسي صفحهآرايي، صحافي، چاپ، است. داده انجام خوب قبولي قابل حد در را كارش نشريه
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مي دهد انجام دهم،  اجازه من امكانات كه آنچه با مقايسه در كم دست آنها، كيفيت و آگهيها تعداد حتي
قابل قبول بود.

در مورد مطالب نشريه نيز ، در حد يك خبرنامه داخلي يك انجمن، قابل قبول بود. به خصوص كه مسؤل 
و مديرمسؤل نشريه هستند كه يا از اعضاي انجمن ندانپزشكان هستند تا از سوي  سردبير نشريه مطالب نهايي
و مجري يا ناشر نشريه در اين زمينه مسؤليتي ندارد. البته، بحث قيمت مطرح است. ميشوند انتخاب انجمن
و اگر قرارداد ناشر تمام نشده باشد، نمي توان به اين دليل كار نيست مطرح قيمت مسأله فعلي شرايط در اما

او را زير سؤال برد.

مجموعه ي داليلي را هم كه در نشست كارگروه اطالع رساني انجمن روز پنجشنبه از زبان دكتر شيرازي شنيدم 
و حتي  منصفانه شيرازي دكتر انتقادهاي زمينه اين در كه رسيدم جمع اين به و نبودند كننده قانع هيچكدام
و حتي بعد از آن هم چيزي نگفتم. اما وقتي اصرار دكتر شيرازي نشست آن در البته، نيست. هم حرفهاي
مي كردم به او دفاع قبلي گروه كار از كه هنگامي و شنيدم را ويژهنامه قبلي گروه جاي به من اينكه براي را
يك يادآور شدم انتقادهايي هم كه روز پنجشنبه مطرح كرد منصفانه نبود. پرسيد: چطور؟ آيا وقتي خود من
مقاله از بهترين استادان اين كشور در اختيار آنان گذاشتم اما آنان به جاي آنكه آن مقاله را چاپ كنند دو 
و  نه. دادم: جواب قاطعيت با من نيست؟ وارد هم انتقاد اين كردند، چاپ خودشان دوستان از يكي از مقاله
و حتي از نظر عرف كار غلطي بوده باشد. اما شما نظر از اين است ممكن جان. دكتر دادم: توضيح بالفاصله
آيا شما قواعد مصوبي داشته ايد كه تصريح كرده باشد سردبير حق ندارد دو مقاله از خودش در يك شماره
باشيد، حاال نمي توانيد از او ايراد بگيريد. به عالوه،  نكرده تصويب قبًال را قانوني چنين اگر كند؟ چاپ نشريه
عمًال به او حق انتخاب مقاالت را تفويض كرده ايد. به ميكنيد، انتخاب سردبير عنوان به را فردي شما وقتي
و شما هم كه بودهاند انجمن قبلي مديره هيأت منصوب كه برميگردد نشريه مديران به اشكاالت اين عالوه،

مي خواهيد سردبير نشريه را عوض كنيد. اما اين ناشر و مجري بيچاره چه تقصيري دارد؟

يكي ديگر از داليلي كه دكتر شيرازي بر اساس آن اصرار داشت كه من ويژه نامه را منتشر كنم اين بود كه آقاي
و به قول دكتر شيرازي آبستراكسيون  بود نيامده پنجشنبه روز جلسه در - است مجله ناشر ظاهرًا كه - قلمچي
دادم: جواب من كند. منتشر را نشريه نيست حاضر و بگذارد لنگ را من كار دارد تصميم هم حاال بود. كرده
مي دهم. بعد توضيح دادم اين بال سر او به را حق من باشد شده ناراحت شما غيرمنصفانه انتقادهاي از اگر
مي رود. در حاليكه من چشم توي دودش ميشود عوض قطعهسازان انجمن مديره هيأت است. آمده هم من
و اگر ايرادي هم وارد كردهام كار قبلي مديره هيأت سياستهاي چارچوب در ناشر و سردبير عنوان به من
مي كنم با اين خواهش شما از من - گفتم شيرازي دكتر به - خاطر همين به است. قبلي سياستهاي به باشد
و بعد از تشكر از زحماتش، از او بگيريد تماس او با كند منتشر را شما نشريه قبلي ناشر ميخواهيد كه ديد
نكرد؟ گفتم: يك سر سوزن نگران نباشيد. من هيچ كار اگر گفت: دكتر كند. منتشر را ويژهنامه تا بخواهيد

موظفي ندارم. فورًا كار نشريه شما را دست مي گيرم و در اسرع وقت برايتان منتشر خواهم كرد.

و بعدًا فهميدم كه قرار شده است نشريه را منتشر  صحبت ناشر با شيرازي دكتر صحبتها اين از بعد ظاهرًا
و توضيح دادم جايگزين سازي افرادي كه اين آگهي ها كردم تحسين را دكتر بعد شدم. خوشحال خيلي كند.
و با هر تغيير مديريتي نبايد هستند ما اجتماعي سرمايه اينها اصًال نيست. ساده كردهاند جمع شما براي را

بدنه اداري و سازماني انجمن ها و ساير تشكالت اداري كشور زير و زبر شود.

نوشتن سرمقاله
بعدًا دكتر شيرازي از من خواست كه براي ويژه نامه در دست انتشار يك سرمقاله هم بنويسم. جالب است 
كه موضوع سرمقاله را هم برايم تعيين كرد. برايش توضيح دادم كه مسؤليت تعيين موضوع يك اثر هنري، 
قبيل كارها، كسي است كه قرار است آن كار را انجام دهد. ممكن است يك موضوع  اين از و گزارش يك
و فكر كنيد كه براي سرمقاله مهم است. اما معلوم نيست كه من يا فرد ديگري بتواند باشد جالب شما براي
در مورد آن موضوع مطلب جالبي توليد كند. به همين دليل، من األن از نظر ذهني آمادگي ندارم در اين مورد
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و درمان» را منتشر نكرده ام، هيچ مطالعه اي هم در مورد  «دارو ديگر كه وقتي از عالوه، به بنويسم. سرمقاله
مسائل نظام سالمتي ندارم. به همين دليل اگر قرار است راجع به موضوعي سرمقاله بنويسم بايد در مورد آن
آن ها سرمقاله اي  مرور از بعد تا كند ارسال من براي را ويژهنامه مقاالت شد قرار خالصه، كنم. مطالعه موضوع
بنويسم. از دكتر شيرازي تقاضا كردم از آقاي قلمچي بپرسد سرمقاله اي كه قرار است من بنويسم چند كلمه

باشد و براي همان مقدار مطلب جاي خالي بگذارد و در صفحه بندي منتظر من نماند. 

مي كنم اين شكل  فكر و يافت. خاتمه قبولي قابل شكل به فعًال نشريه بحران خوشبختانه تمهيدات اين با
ميكنند، به اصول اخالقي عمل منصفانه كه فردي دو عنوان به را شيرازي دكتر و من موقعيت يافتن، خاتمه
و به فكر ارتقاي كار جمعي هستند، در كارگروه نميگذارند پا زير را ديگران حقوق و حق هستند، پايبند
مي دهد كه آبرومندانه در انجمن مداخله كنيم ما به را امكان اين امر همين و كرد خواهد تحكيم اطالعرساني

و بكوشيم آن را ارتقا بخشيم.

بحران وب سايت
و اين را هم يك دستاورد  كردم مديريت خوب - خودم نظر به - نيز را ديگر بحران يك مدت همين در
پارلمان در مي دانم كه ثبت آن فقط ممكن است به فهم عوامل موفقيت يا شكست احتمالي ترويج قانون 

كشور مدد برساند.

در يكي از گفتگوهايي كه طي چند روز گذشته با دكتر شيرازي داشتيم از من خواست كه روز پنجشنبه آينده 
و او هم به  شد خواهد برگزار نيم و هشت ساعت كه نشستي در و بروم انجمن دبيرخانه به تنهايي به خودم
خواسته است انجمن سايت وب مسؤالن از گفت: چيست؟ موضوع پرسيدم: كنم. شركت ميشود، ملحق ما
زمينه هم آقاي دكتر شيرازي فكر اين در اينكه خالصهاش گفتگو؟ دستور كنند. شركت جلسه اين در كه
مي كند كه اين وب سايت برخي امكانات الزم را ندارد. در نتيجه نظرش اين بود كه من به عنوان يك آدم
و به جاي وب سايت موجود يك وب سايت جديد با نرم افزار بدهم نظر سايت وب مورد در نظر صاحب

اسپيپ براي انجمن بسازم.

توضيح اين نكته براي كساني كه روزنوشت هاي قبلي را مطالعه نكرده اند الزم است كه اسپيپ يك نرم افزار يا 
و توانمندي هاي فوق العاده اي  است شده طراحي سايت وب ساخت براي كه محتواست مديريت سيستم يك
و بچه هاي فرانسوي است سورس اوپن نرمافزار اين دارد. گروهي صورت به الكترونيكي نشريه انتشار براي
و به همين خاطر براي است شده استفاده فرانسوي اصطالحهاي از برنامه متن در و ساختهاند را آن زبان
كساني كه با زبان فرانسه آشنا نباشند كار كردن با آن كمي سخت است. من سال ها پيش با اين نرم افزار آشنا
مي كرد بيش تر  كمك بودم آموخته زندان در كه فرانسه زبان يادآوري به و بود فرانسه زبان به چون و شدم
و در شدم فارسي زبان به آن سايتهاي وب مقاالت و نرمافزار اين متنهاي مترجم بعدها آمد. خوشم آن از

حال حاضر مي شود گفت مسؤل فارسي اين نرم افزار من هستم.

به هر حال، بعد از آنكه دكتر شيرازي طرح مسأله كرد از او خواهش كردم اجازه دهد تا وب سايت انجمن 
را بررسي كنم. بررسي كردم. چون قادر نيستم به قسمت خصوصي وب سايت بروم، قضاوتم خيلي دقيق 
مي توانم حدس بزنم آن را بچه هاي ايراني  سايت وب عمومي صفحههاي مشاهده اساس بر اما بود. نخواهد
طراحي كرده اند كه خوب در نوع خودش بسيار مايه مباهات است اما در برابر اسپيپ كه آن همه نيرو صرف
و در بازار جهاني به صورت رايگان در اختيار همه است، به نظرم چرخ را از نو ساختن  است شده آن نگارش
است. به همين خاطر به نظرم رسيد شايد بشود با شركت «برگ» كه اين نرم افزار را توليد كرده است صحبت

كنم و شايد نوعي همكاري بين ما شكل بگيرد. 

وب سايت انجمن  سازنده شركت به بعد كرد. استقبال هم او گذاشتم. ميان در شيرازي دكتر با را مطالب اين
داشته باشم آيا آنان پلتفورمي من اگر پرسيدم او از برداشت. را تلفن زندي شاهين نام به آقايي گرفتم. تماس
و من گفتم: قرار كرد قبول هم او خوشبختانه شد؟ خواهد چقدر آن مزد و بسازند آن براي تمپليتي ميتوانند
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وب سايت هاي يكي از مشتريان شما با هم در اين مورد مذاكره كنيم. به همين خاطر  از يكي مورد در است
بحث را ادامه خواهيم داد. او هم قبول كرد.

تا  ايران صحبت كنم. دستور كار  با مسؤالن وب سايت انجمن دندانپزشكي  حاال قرار است روز پنجشنبه 
حدودي مشخص است. من از امكانات وب سايت آنان سؤال خواهم كرد تا مطمئن شوم امكانات اسپيپ را 
و اگر  نه؟ يا ميكند كفايت الكترونيكي نشريه يك اداره براي امكاناتش آيا باشد، نداشته اگر و ندارد؟ نا دارد
مي خواهد همان شركت روي پلتفورم اسپيپ يك تمپليت آيا كه بگيرد تصميم شيراز دكتر نميكرد، كفايت
و من با اسپيپ بگذارد كنار را سايت وب آن اينكه يا و پرداخت خواهد را هزينهاش و كند؟ نصب اختصاصي

يك وب سايت ديگر براي انجمن بسازم؟

اثر اين برخورد ها
مي كنم اين نوع برخورد خيلي سازنده تر بود. اگر جواناني كه در شركت برگ جمع شده اند با ذهن  فكر خودم
باز از اسپيپ استقبال كنند، يك ثروت هنگفت جهاني را كه به صورت رايگان در اختيار همه است، در اختيار
مي توانند با نوشتن يك فايل مختصر، آن پلفتورم عظيم را متناسب با نيازهاي مشتريان خود  و گرفتهاند خود
مي توانم مشتريان اسپيپ را با كمك «شركت برگ» كه است عالي هم من براي اقدام اين كنند. سازي سفارشي
و البته، با نصب اسپيپ به عنوان وب سايت باشند. داشته را خودشان دلخواه وبسايتهاي تا دارم نگه راضي

انجمن، ما قادر خواهيم شد در ارتقاي ساختار انجمن نيز به نحو بسيار شايسته تري عمل كنيم.

مي بينم كه چطور كل اين فرايند ها اجتماعي محصول  مينگرم تجربهها اين تمام به باالتر افقي از كه حاال
احتماًال درستي كه در اين فرايند گرفته ام محصول تجربه هاي تصميمهاي تمام هستند. سازي جهاني فرايندهاي
و انگليسي، وجود انواع انجمن هايي كه به فرانسه زبان با آشنايي نرمافزارها، انواع با من ساله چند و چندين
و به طور كلي پيامدهاي يك جامعه جهاني شده است كه زيرساختارها وجود داشتهاند، احتياج سايت وب

اين رويدادها در آن ممكن مي شود.

پيشنهاد دعوت كارگروه
مي كنم روز جمعه بود كه از آقاي دكتر شيرازي تقاضا كردم به اين فكر باشد كه از بخش هاي مختلف  فكر
و نخستين دستور كنيم سازماندهي را اطالعرساني كارگروه اعضاي تا كند دعوت را افرادي پزشكي جامعه
و تصويب آئين نامه آن كارگروه باشد. در حاليكه طي چند روز گذشته من به اشكال تدوين نيز ما جلسه
و از جمله به اين نتيجه رسيدم كه ما به يك هيأت تحريريه ميكردم، فكر كارگروه اين به سازندهي مناسب
آئين  نامه پيشنهادي كارگروه اطالع رساني را هم از زيادي مواد حتي و داريم، نياز هم اجرايي كميته يك و
گفتگو هاي اخير با دكتر شيرازي فهميدم كه بر عكس من، او هرچه در تنهايي در ذهنم تنظيم كرده بودم، در
كامًال مخالف با نتايج من رسيده است به نحوي كه احساس كردم  نتايجي به كرده فكر پيشنهاد اين به خودش
اصًال از اين كار پيشيمان شده است. وقتي علت آن را جستجو كردم توضحياتي داد كه قابل تأمل هستند. از
مي زنم حدس هم من گفتم: پاسخ در من است. كم بسيار افراد آمدن احتمال كه داد توضيح من براي جمله
تعداد كمي از افراد بيايند اما شما از تعداد زيادتري دعوت كنيد تا بالخره چند نفري در كارگروه شركت
كنند. نكته بعدي اين بود كه اين افراد دست به قلم نيست. برايش توضيح دادم افراد دست به قلم را در هيأت 
مي كنيم كه با كارگروه اطالع رساني متفاوت است. بعد در توضيح بيشتر گفتم كه قرار  سازماندهي تحريريه
نظرات نيازهاي و كند عمل پزشكي جامعه مختلف بخشهاي با نشريه سرپل عنوان به كارگروه اعضاي است

جامعه خودش را به نشريه منتقل كند.

اوًال قانون پارلمان را به اعضاي  بتوانيم، موقعيتها، از درست استفاده با كه هستم اين دنبال من مجموع، در
مي شود آغاز تحول كه است قانون اين با اعضا عميق آشنايي از بعد ميكنم تصور چون كنيم. معرفي انجمن
در ناتواني  كه  خودشان  تاريخي  مشكل  بر  مي توانند  قواعد اين به توجه با كه ميكنند احساس افراد و
اتيكز معنا پروفشن كد  از گفتن سخن كه است مرحله اين از بعد كنند. غلبه است گروهي تصميمگيري

مي يابد. چرا كه تحقق آن ايده هاي متعالي با اعضايي كه با قانون پارلمان مجهز شده باشند عملي است.
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تحليل فرايند دوم
و مجموعه هاي خودرو است. اولين  قطعات سازندگان انجمن با ارتباط مجدد برقراري دوم فرايند از منظورم
نتيجه، نخستين آشنايي شماره نشريه كاغذي «قطعه سازان خودرو» در تير ماه ۱۳۷۹ منتشر شده است. در 
مي شود. خوب به خاطر دارم كه نخستين بار  مربوط پيش سال ۱۴ من با مهندس محسن رزم خواه به بيش از
او را در دفتر مهندس محمد بحرينيان مديرعامل شركت تكالن توس در تهران كه در ضمن معرف من هم 
احمدي نژاد كه با ورود گروه جديدي در هيأت مديره همزمان شد، گروه سه نفره  ديدم. بعد از انتخاب بود
و مهندس رزم خواه كه بيشتري نقش مثبت را در انتشار نشريه داشتند از شهرياري مهندس بحرينيان، مهندس
- قادر به انتشار ميدانم من كه آنجا تا - انجمن مديره هيأت نفر سه اين غياب در و شدند خارج مديره هيأت
و بازگشت دكتر رجال به كرسي رياست، از آقاي محسن مديره هيأت اخير انتخابات از بعد نشد. نشريه
مي كرد خواسته شده است دوباره براي انتشار ايفا را رجال دكتر قائممقامي نقش دوران آن در كه رزمخواه
مجدد نشريه قطعه سازان آستين باال بزند. او هم گفته است كه فقط با فالني حاضر است نشريه را منتشر كند
و افراد با نفوذتر هيأت مديره هم شرط او را پذيرفته اند. در نتيجه قرار است من دوباره اين نشريه را منتشر 
و راه اندازي كاغذي نشريه مجدد انفجار فرايند دوم، فرايند از من منظور گفت ميشود ترتيب اين به كنم.
مجدد وب سايت نشريه الكترونيكي «قطعه سازان خودرو» است. اما در اين مرحله، رويكرد من به روش انتشار

نشريه شاهد يك تغيير اساسي شده است. 

از برون سپاري به درو سپاري
ويژه اي  مطبوعاتي  است مؤسسات  بهتر  مي كردم  فكر پارلمان قانون و رابرت دستورنامه با آشنايي از قبل
و سازمان هاي نيز كار نشريه را برون سپاري كنند. من بگيرد شكل تخصصي سازمانهاي نشريات انتشار براي
و انجمن هايي سازمانها هنوز بسا چه بد. يا است بوده خوب تجربه آن كه بگويم قاطعيت با نميتواند هنوز
و اداره وب سايت خود را برون سپاري كنند. اما خودم به نشريه انتشار است بهتر كه باشند داشته وجود
و ترجيح ندارم را سازمانهاي نشريه انتشار براي بزرگ مؤسسه يك ساختن به تمايلي ديگر گوناگون داليل
و سازمان ها كمك كنم تا بتوانند دبيرخانه هاي خود را چنان ارتقا بخشند كه قادر باشد كار انجمنها به ميدهم

اطالع رساني را به نحو شايسته انجام دهند.  من به برخي از داليل خودم اشاره مي كنم:

و مقررات كشور شرايط تأسيس  قوانين از بسياري حاضر حال در كوچك. بنگاه يك راهاندازي دشواري يك:
چنان دستمزد  هزينه هاي  ساير  عالوه  به  دستمزدها  حداقل  مي سازد.  دشوار را كوچك توليدي بنگاه يك
پوشش را  بتواند هزينه هاي خودش  كه  كرد  كاري  نمي شود جذب  را هم  كار  تازه  كه يك جوان  باالست 
و كاشانه اي داشته باشند آنقدر باال است كه  خانه و بچه و زن كه هم تجربه با افراد زندگي هزينههاي بدهد.
با درآمدهاي ناشي از نشريه نمي شود آن را تأمين كرد. من هنوز برآورد هزينه ها انتشار يك نشريه را در اين

روز ها محاسبه نكرده ام و هنوز نمي دانم كه انجمن قادر به پرداخت اين هزينه ها خواهد بود يا نه. 

و هر از چند ماهي يك بار برگه هاي  باالست بسيار ماليات اداره و اجتماعي تأمين سازمان به من بدهيهاي دو.
تهديد آميزي به دست من مي دهند  كه قادر به تسويه آن ها نيستم.

سال هاست به اين تنهايي كه  و اثربخشي اثر دارد. به خصوص كه كارآمدي كاهش در نيز سن رفتن باال قطعًا
برايم بسيار مفيد است خو گرفته ام.

مي رسد. اين حركت چنان چشم اندازهاي  نتيجه به دارد يواش يواش پارلمان قانون ترويج روي من تمركز
وسيعي مي تواند ايجاد كند كه مايل نيستم حتي المقدور وقت و نيروي خود را صرف كارهاي ديگري بكنم.

به هر حال، به خاطر اين داليل تمايل ندارم كه دفترم را مثل سابق به يك مؤسسه مطبوعاتي شلوغ بدل كنم. 
مي دهم تا آنجا كه ممكن است فعاليت هاي اجرايي نشريه را در دبيرخانه انجمن ها  ترجيح خاطر همين به

سازماني كنم و نشست هاي كاري مربوط به انتشار نشريه  را در دفتر دبيرخانه هاي انجمن ها برگزار كنم.
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يكي از داليل اين اشتياق من اين است كه با تشكيل انواع كميته ها در انجمن ها اميداروم كه به مرور قواعد 
قانون پارلمان هم به انجمن ها نفوذ كند. 

و هم شما ديگر آدم هاي سابق نيستيم. ما حاال با  من هم كه كردم تأكيد رزمخواه مهندس به زمينه، همين در
مي كنيم اين آشنايي بايد در عمل هم به ما كمك كند. بعد در ادامه توضيح فكر و شدهايم آشنا پارلمان قانون
- با قواعد كار جمعي آشنا ميكنم فكر - چون ميكردم. منتشر نشريه چريكي صورت به قبًال من كه دادم
آن ها بتوانند نشريه با كه كنيم درست انجمن دبيرخانه در خوبي سازمانهاي بتوانم اميدوارم حاال نبودهام.
و از حالت چريكي فاصله بگيريم. مهندس رزم خواه نيز از اين ايده حمايت كرد. در كنند منتشر را كيفيتي
و حتي دو نفري نيز در چارچوب قانون تصميم بگيريم، بدهيم تشكيل نفره دو كميتهاي گفتم وقتي نتيجه
نه فقط استقبال كرد بلكه پيشنهاد داد كه به جاي دو نفر سه نفر شويم. راستش يك لحظه فكر كردم شايد
مي كردم. اما او نام جواني را برد كه مهندس است  استقبال هم من كه باشد گروه به سودابه افزودن منظورش
و به همين سمت در انجمن فعاليت دارد. من هم قبول كردم. قرار شد بعد از گفتگو با آن جوان قرار نخستين
و به من اطالع دهد. چند روزي گذشته است. نه از مهندس رزم خواه خبري شده بگذارد را نفره سه نشست
و به من بدهد، هيچ تماسي با من نگرفته كند محاسبه را نشريه انتشار هزينه برآورد بود قرار كه همسرم نه و

است. در حاليكه برآورد قيمت را به مهندس داده است و به اصطالح من را دور زده است.

تصميم خوب
مي گردد. با خودم قرار گذاشتم  بر همسرم نادرست رفتار همين به گرفتم كه خوبي تصميمهاي از يكي اتفاقًا
و اگر قرار شد كار را من انجاام بياورد را هزينه برآورد تا بمانم منتظر همچنان و نكنم سرزنش را او هرگز كه

دهم از او بخواهم و كل مبلغ دريافتي بابت هر كاري را كه او انجام مي دهد به او خواهم داد.

مرور فرايند سوم
و هفتمين اجالس كارگاه دوستان است كه روز شنبه  بيست برگزاري روزنوشت اين در سوم فرايند از منظورم
و دكتر سبحاني از دوستان جديدي كه آقاي حالج اقدم، نصيري آقاي نشست اين در شد. برگزار هفته اين
معرفي كرده بود شركت نداشتند. سه نفر از دوستان آقاي فاضلي هم نيامدند. اما براي نخستين بار شخصيت
و اتفاقًا  ميكند كار مجلس پژوهشهاي مركز در كه زارعپور مجيد نام به كرد شركت شنبه كارگاه در جالبي
و توسعه پارلمان است. به نظرم كارگاه روز شنبه براي اين فرد تقويت و مجلس مشكالت به رسيدگي كارش
فوق العاده جالب بود. در ساعت اول جلسه من تاريخ شكل گيري نخستين قواعد پارلماني در پارلمان انگلستان
و  آزمون فرايند طريق از و قبلي طرح هيچ بدون قواعد اين چطور كه دهم نشان كوشيدم و كردم تشريح را
و سؤال هاي پارلماني اي حالج آقاي ابتكار به نيز دوم نشست در شد. ساخته مديد مدتهاي طول در خطا
خوبي كه مطرح كرد، مهم ترين قواعد ناظر بر پيشنهاد هاي پارلماني مطرح شد كه به جذابيت كالس افزود.

و نظرم را با صراحت اعالم  كردم انتقاد مجلس نمايندگان از تندي بسيار لحن با من جلسه ختم از بعد البته،
مي كنم فكر ندارند. شرف است غيرعادالنه و ناقص سيستم يك برگزيده كه نمايندگان اين كه گفتم و كردم
اين قواعد آدم با  از آشنايي  بعد  نمايندگان فعلي مجلس، عمومًا،  اينكه  به  اميدي  اما هيچ  تند رفتم.  خيلي 
و دكتر سبحاني از مركز پژوهش هاي مجلس در اين  زارعپور آقاي حضور نتيجه ديد بايد ندارم. شد خواهند

كارگاه ها چه خواهد بود؟

حواشي فرايند ها
در كنار اين سه فرايند اصلي كه طي چند روز اخير با آن موجه بودم، چند رويداد حاشيه اي جالب نيز رخ داد 

كه اشاره به آن ها خالي از لطف نيست. 

ساعت حدود پنج بعد از ظهر روز دوشنبه بود كه صداي زنگ در ساختمان طنين انداز شد: يكي از دوستان 
و ريش سياه وارد شد: آقاي  مو و سياه باف دست بلند شالگردن يك و سياه پيراهن با كه بود فاضلي آقاي
داود خاني دانشجوي سال آخر رشته مهندسي برق از دانشگاه خواجه نصير. او روز شنبه به دليل مشغله اش
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در سازماندي به هيأت سينه زني ميدان آزادي در كارگاه روز شنبه شركت نكرده بود. آمده بود به همين خاطر 
عذر خواهي كند. فهميدم فرد ديگر هم همراه او بوده كه بيرون نشسته است. با اصرار من او را هم به داخل 
كرد: جواني هم سن داود اما خيلي كوچكتر از او به نام بسام- البد به معناي بسيار تبسم زننده. بعدًا  دعوت

فهميدم كه او اهل كرماشناه است و سه سال است كه براي تحصيل در خواجه نصير ساكن تهران است.

و داود مسن تر ياد جواني هاي خودش افتاد با اين تفاوت كه مذهبي شدن  كردند مذهبي بحثهاي داود دو
مي داد كه توضيح دوم داود دارد: درآمد انقالب از بعد در ماندن مذهبي اما داشت هزينه انقالب از قبل در
محاسبه اي نسبتًا پيچيده در منطقه يك شهرداري تهران يك شركت دانش بنياد راه انداخته است تا با چطور

بتوان از امكان بسيار وسيع شهرداري منطقه يك تهران استفاده كند كه بسيار ثروتمند است. او برايم توضيح 
و در يكي از همين مالقات ها  دارد برخاست و نشست هم تهران شهردارد اجتماعي و فرهنگي معاون با كه داد

دستورنامه رابرت را به او معرفي كرده است.

و اصرار داشت كه يزيد با ميمون رابطه جنسي داشته  باور حتي دارد. را شيعي عادي مذهبي عقايد خاني داود
مي گفتم در «صحيح بخاري» آمده است كه حتي دارد عقيده چيزي چنين به چطور ميپرسيدم وقتي است!
حال، اين هر به گفت؟ ميشود چه استداللي چنين به ميشود. محسوب معتري كتاب نيز سنت اهل نظر از
بسياري كارها نخواهد از ابائي درآمد كسب فرصتهاي به رسيدن براي كه كرد ايجاد من در را احساس

داشت. اميدوارم اين احساس من كاذب باشد.

جستجوي تلفني كادرها
نام آقاي «معقولي» به دفتر تلفن زد تا اطالعاتي در مورد  يك مورد حاشيه اي جالب اين بود كه فردي به 
كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت كسب كند. بعد از كمي گفتگو معلوم شد كه اين فرد معقول در يكي از 
كارگاه هاي آقاي مهندس حالج با اين قواعد آشنا شده است. او عضو كميسيون مالي يك شركت كامپوتري 
و عالقه نشان داد كه در كار گاه ها شركت كند. از هزينه پرسيد. جواب دادم رايگان  است رايتل نام به بزرگ

است اما حرف را تصحيح كردم: دستمزدي تعيين نمي كنيم. همت عالي است. نمي دانم خواهد آمد يا نه؟
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دستاوردهاي صبحگاهي
بودم، ناگهان يك مفهوم را در ذهن خودم درك  كشيده دراز بستر در و شده بيدار خواب از كه صبح امروز
حال در  دانشجويان  كادر  در  كه  مدت هاست  كادرها».  شرف  «دستور  بود:  عبارت  اين  مفهوم  اين  كردم. 
تدوين مورد «دستور شرف» هستيم. اما هنوز نمي دانستيم اين دستور شرف را براي چه كساني داريم تدوين 
مي كنيم؟ براي دانشجويان؟ پاسخ منفي بود. براي كارورزان كارگاه دانشجويان؟ باز هم پاسخ مناسبي نبود. 
- قطعًا نه. پس دستور شرفي براي چه كسي؟ بله، مدت ها ذهنم گرفتار اين كلي؟ طور به شهروند يك براي
سؤال بود. به همين خاطر به محض درك يا ديدن يا شنيدن عبارت «دستور شرف كادرها»، بالفاصله احساس
و ذهنم خيلي سريع به اين فكر افتاد كه خودش را بررسي كند تا دريابد  است، جديد مفهوم يك اين كه كردم
و تحت چه شرايطي دريافته است؟ چگونه اين مفهوم شكلي چه به را، كلمه سه اين يا جديد مفهوم اين
و در ذهنم به طور واقعي چه يعني كردم» «درك اصًال و كردم؟ درك را آن چگونه شد؟ خلق ذهنم در جديد
كردهام؟ به خاطر آوردم كه ذهنم در همان لحظه كه اين درك را جديد مفهوم اين ميكنم فكر كه رويداد چه
«روشن» يا «مفهوم» شد، داشت براي يكي از مرداني كه بيش از همه مردان عالم دوستش داشت آن در عبارت
۱۴ - يعني ميخواندم درس دبيرستان دوم كالس وقتي كه بود شهرزاد» «فيروز مرد آن نام ميكرد. دلسوزي
به كه كردند نصب دبيرستان ويترين در اطالعيهاي سال آن روزهاي از يكي شدم. آشنا او نام با - داشتم سال
و بهروز شهرزاد به خاطر فوت پدرشان تسليت گفته بود. بعد از آن بود كه با اين دو برادر آشنا شدم. فيروز
بعدًا فهميدم كه پدر رفت. ارتش به بود بزرگتر كه بهروز و بوديم نشسته كالس يك در فيروز با بعد سال
و براي نخستين بار عكس پدرشان را روي طاقچه منزلشان بعد سالها كه هنگامي و بود مرده سرطان از آنان
و يقين كردم كه سرطان او بود پدرش شبيه حيرتانگيزي نحو به فيروز چون فروريخت، ترس از قلبم ديدم
و من از مرگ او خواهم مرد. اما چهل سال بعد كه كنار تختش كشت خواهد بود من دوست بهترين كه هم را
باري است كه چهره بهترين دوست همه يافتم اين آخرين  بيمارستان هزار تخت خوابي تهران اطمينان  در 
مي بينم كه به خاطر سرطان به كما رفته است، از خودم پرسيدم: خوب، حاال چه احساسي داري؟  را عمرخودم
همه، اين با نهيليسم! دهم: ارايه مناسب مفهوم يك كردم احساس لحظه آن در كه حالتي براي ميتوانم حاال
از روزي كه پيكر فيروز را كنار درخت كاجي در قبرستان بهشت زهرا خاك كردند، هفته اي نيست كه چند
مي كنم. ديشب  زندگي او با هميشه تقريبًا من و است زنده من براي واقعًا او باشم. نگذرانده او با را آن شب
ديده بودم، فيروز حضور داشت. زنده تر از هميشه: كه سورئاليستي خوابهاي تمام طول در همينطور. هم
نيز بررسي و موضوع كنفرانس  بود شده برگزار ملي دانشگاه اجتماعات سالن در انگار كه بود كنفرانسي
و وقتي بود بزرگ خيلي فيروز دست گفت: بلند صداي با و برخاست جمع ميان از يكي بود. فيروز شخصيت
- كدام سنگ؟ مردي كه وسط سالن نيمه تاريك دانشگاه در حال ميشد؟ بزرگتر هم سنگ آن از ميكرد مشت
نطق بود با دست به سنگي اشاره كرد كه كنج مدخل سالن قرار داشت. من كه در آستانه ورودي سالن ايستاده
مي داد نگاه كردم. يك قطعه تخته سنگ به رنگ پوست دست فيروز، طاليي رنگ  نشان ناطق كه كنجي به بوم
قطعه سنگ خاراي خوش رنگ خيره شده بودم چهره خندان اين به حيرت با حاليكه در خارا. و سخت اما
- دوباره تعريف بود كرده تعريف برايم حياتش زمان در يكبار كه - خاطرهاي داشت كه ميديدم هم را فيروز
مي گفت: دست هاي پدرت خيلي زيبا بود. هميشه و ميداشت دوست خليي را پدرم دستهاي مادرم ميكرد:

و در حاليكه در كردم «درك» را كادرها» شرف «دستور عبارت كه بود همينجا در درست آمد خاطرم به
بستر دراز كشيده بودم سعي كردم دريابيم بين صحنه هايي كه از خاطرات فيروز در ذهنم جريان داشت با

كلمه اي «دستور شرف كادرها» در ذهنم شده بود چه ارتباطي  سه جريان هاي ذهني اي كه منجر به خلق مفهوم
باشد؟  داشته وجود ميتواند
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عقب گرد
آن ها بپزدازم. براي اين كار،  به بايد كه داد رخ جالبي رويدادهاي و شد رها نيمه نصفه هم ديروز روزنوشت
و دانشجويان. معلمان، وكيالن، دنداپزشكان، جريان ميكنم: ميبندي دسته جريان چند صورت به را رويدادها

و رويدادهاي مهم هر كدام از اين جريان ها را به صورت بازگشت به عقب گزارش مي دهم.

جريان دندانپزشكان
و نيم بعد از ظهر بود كه دكتر شيرازي به دفتر كادرها آمد. قبل از آ» قرار بود صبح  دو ساعت حدود ديروز
روز پنجشنبه در دبيرخانه انجمن با دست در كاران اداره وب سايت انجمن جلسه مشتركي داشته باشيم. اما
و خبر داد كه چون بايد در جريان يك نشست اضطراري هيأت مديره انجمن شركت  زد زنگ شب چهارشنبه
و آمد كنيم. صحبت هم با تا ميآيد كادرها دفتر به دو ساعت از بعد اما است كرده منتفي را نشست آن كند،
و ربع كه براي رساند مادر ستار بهشتي به منزل يكي از بانوان فعال اجتماعي (كه األن اسمش چهار ساعت تا
كردهام) از دفتر رفت با هم گپ زديم. بگويم كه ديروز مراسم سالگرد كشته شدن ستار بهشتي فراموش را
وب الگ نويس بود كه زير شكنجه او را كشتند. آقاي كيخسروي هم ديروز ساعت دوازده به دفتر آمد كارگر

اما بعد از آن براي شركت در مراسم سالگرد به رباط كريم رفت.

و نيم  ساعت يك از بيش گفتگو نيم و ساعت يك حدود ثبت و شد شروع ما گفتگوي شيرازي دكتر آمدن با
مي پردازم كه نكاتي ذكتر به اما كنم. يادداشت را مطالب تمام كه ندارد هم ضرورتي و گرفت خواهد وقت

تصويري ميكروسكوپي از تحوالت مولكولي كه در جامعه جريان دارد ارايه مي دهد.

معرفي دستورنامه رابرت به هيأت مديره انجمن
در جريان گفتگوهاي ديروز دكتر شيرازي به من خبر داد كه قرار است از من دعوت شود تا دستورنامه رابرت 
را به هيأت مديره انجمن داندانپزشكي ايران معرفي كنم. به نظرم اين يك گام بسيار بزرگ به جلو خواهد بود 
است؟ چه كساني  شده مطرح كسي چه سوي از پيشنهاد اين كه دريابم تا شدم كنجكاو بسيار خاطر همين به
چيست؟ به انجمن مديره هيأت اعضاي به رابرت دستورنامه معرفي از هدف و كرد؟ خواهند حمايت آن از

همين خاطر با كنجكاوي تشويق كننده اي ساكت نشستم تا دكتر در اين باره بيشتر توضيح بدهد.

ظاهرًا چند رويداد كه طي همين روز هاي اخير رخ داده است در اين تصميم دكتر شيرازي اثر تعيين كننده 
آن ها همين نشست پنجشنبه هفته گذشته با اعضاي كارگروه اطالع رساني انجمن  مهمترين از يكي است. داشته
قبًال داده ام. در طول تمام حدود دو ساعتي كه در آن نشست حضور داشتم را آن گزارش كه بود دندانپزشكي
قبًال مطلقًا در توان من نبود! فقط در حدود هفت دقيقه آخر جلسه بود كه كه هنري ماندم، باقي ساكت كامًال
و چرا در آن جلسه دعوت شده ام؟ البته، به ذهن دكتر هستم كي بدهم توضيح كم دست دادند فرصت من به
و دكتر حسن من اختيار در را فرصت اين ما، كننده دعوت و جلسه رئيس عنوان به كه نكرد خطور شيرازي
رزمي مهمان ديگرش قرار دهد تا چند دقيقه اي حرف بزنيم. اما يكي ديگر از اعضاي حاضر در آن كارگروه
و دكتر رزمي خواست تا چند دقيقه اي صحبت كنيم. من اصرار كردم تا بعد  من از داشت گردي چشمان كه
و وقتي نطق خودم را شروع كردم از جا برخاستم. همان دكتر گردچشم اصرار كنم. صحبت رزمي دكتر از
بايد برخيزند افراد هنگان صحبت  پارلماني  اما دكتر شيرازي توضيح داد كه طبق عرف  بنشينم.  داشت كه 
و به  نشستم من اما است. پايبند قواعد اين به ميدهد درس را پارلماني عرف دارد خودش كه هم فالني و
راحت تر هستيد كه من بشينم، من خواهم نشست. بعد از جمع پرسيدم: آيا كسي شما حاضران گفتم: اگر
مخالف برخاستن من است؟ كسي مخالف نبود. بعد گفتم: پس با اجماع عمومي تقاضاي من تصويب شد. 
و توضيح دادم كه اگر زمان ختم جلسه از  پرسيدم جلسه ختم زمان مورد در بعد مرحله در برخاستم. بعد
پيش تعيين شده است، تغيير آن مستلزم دو سوم آراي مإخوذه است. بعد پرسيدم: آيا زمان ختم جلسه از پيش
دادند: خير. گفتم: بسيار خوب، پس ختم جلسه مستلزم دادن پيشنهاد ختم  جواب من به است؟ شده تعيين
جلسه است كه با اكثريت آرا بايد به تصويب برسد. به نظر خودم ذكر همين چند قاعده ساده كافي بود كه



۱۲۹

حاضران در نشست دريابند كه اداره هر جلسه تصميم گيري قواعدي دارد كه در آن جمع ناشناخته است. در 
طول نطقم نيز به دو موضوع متفاوت پرداختم: مشكالت ساختاري انجمن دندانپزشكي ايران كه مثل ساير 
و موضوع دوم نيز انتشار خبرنامه انجمن، كه البته تا  است، فشل قواعد همين فقدان از سازمانها و انجمنها
انجمن سامان نيابد انتشار نشريه نيز سامان درست نخواهد يافت. بعد در طول نطقم كه حدود بيست دقيقه
و اهميت آن را تشريح كنم. به نظرم يكي از  رابرت دستورنامه قواعد جنبههاي مهمترين كوشيدم كشيد طول
دعوت از من براي معرفي دستورنامه رابرت به هيأت مديره انجمن همين نطق براي تصميم در مؤثر عوامل

همان عده معدود از حاضران بود.

وب سايت هاي موجود
مي زدم، حرف كردهام منتشر كه نشرياتي و خبرنامهها و وبسايتها از گذشته پنجشنبه نطق همان در وقتي
صحبت  هايش تصريح در شيرازي دكتر ديروز گرفت. را وبسايتها نشاني من از چشمگرد دكتر جناب همان
آن ها را داده بودم، يعني به وب سايت هاي نشاني من كه سايتهايي وب به چشمگرد دكتر همان كه كرد
آن ها را بررسي كرده محتواي دقت با و سرزده كارفرمايان پيام و جراح پيام ايرانيان، پزشكي اخالق مؤسسه
و در تشويق دكتر شيرازي به دعوت باشد آمده خوشش سايتها وب مطالب از كه زد حدس ميشود است.

از من تأثير گذاشته باشد.

نقش دكتر گلچين
- به  است شيرازي دكتر دوستان از و روشنفكر دنداپزشك يك كه - هم گلچين دكتر دارم خاطر به كه آنجا تا
عنوان عضو هيأت مديره انجمن دندانپزشكي ايران انتخاب شده است. به توصيه دكتر شيرازي من دو جلسه
مي كنم او هم دنبال فرصت بود  تصور بودم. كرده تعريف گلچين دكتر براي را رابرت دستورنامه كليات هم
مي كنم آن گفتگو ها فكر آورد. فراهم ندانپزشكي انجمن در رابرت دستورنامه ترويج براي را زمينه روزي تا

نيز در اين تصميم اثر داشته باشد.

مي دهد مجاب كردن اعضاي هيأت مديره يك انجمن  نشان كه دارد اهميت جهت اين از تجربهها اين مرور
يك مستقر براي آنكه اعضاي آن دست كم براي آشنايي با دستورنامه رابرت به عنوان مجموعه قواعد اداره
جلسه تصميم گيري موافقت كنند چقدر سخت است. وگرنه، اينكه گروهي از منتخبان دندانپزشكان كشور 
و ابتدائي ترين قواعد اداره يك جلسه تصميم گيري گروهي هم آشنا نيستند، حتي  بديهيترين با كه كنند اذعان
مي توان گفت همينكه اعضاي هيأت مديره انجمن دندانپزشكي ايران به اين نتيجه، در نيست. هم تصور قابل
درجه از كنجكاوي رسيده اند كه اجازه دهند من براي معرفي اين قواعد در نشست آنان حاضر شوم، محصول
و آن آگاهي از كانانل هاي مختلف كه قابل  اطالعات اين تا است شده سبب كه است من مستمر تالش سالها
بود؟ خواهد من موفقيت معناي به كار اين آيا همه، اين با برسد. انجمن اين مديره هيأت به هستند هم اعتماد

مرور تجربه هاي مشابه
تا كنون تالش هاي من براي اداره هيأت مديره يك سازمان مستقر به نتيجه اي نرسيده است. با اينكه تعدادي از 
و حتي در نشست هايي كه من  شدند آشنا قواعد اين با ايران معلمان از تعدادي سازمان مديره هيأت اعضاي
و ديدند كه چقدر كارشان كردند تجربه را قواعد اين اجراي نزديك از و داشتند شركت ميكردم اداره را آنها
و با پيشنهاد من براي رياست نشست هاي آنان مقاومت ندادهاند تن قواعد اين به هنوز اما ميكند تسريح را

مي كنند. چرا؟ داليل آن زياد است و در اين مختصر نمي گنجد.

نسبتًا طوالني قواعد دستورنامه رابرت را به اعضاي هيأت مديره نطق يك طي و بنياسي دكتر آقاي توصيه به
انحمن اسالمي مهندسان معرفي كردم. اميدوار بودم رياست جلسه آن را به عنوان نمونه به من واگذار كنند.
و از وقتي كه دكتر بني اسدي به كارگاه نمي آيد هيچ خبري از آن انجمن هم ندارم.  نكردهاند را كار اين هنوز

نشست هاي مادران صلح است كه گزارش مشروح از يك تجربه شكست خورده ديگر نيز اداره دو نشست
و چنان تخريبي شده بود كه گمان نمي كنم آن گروه  حاد چنان گروه آن داخل تضادهاي دادهام. قبًال را آن
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بتواند به عنوان گروه قدمي به جلو بگذارد و تمام نيروي داخلي آن صرف تخريب هاي داخلي خواهد شد. 

يكي ديگر از انجمن هايي كه قرار بود در چارچوب دستورنامه رابرت اداره شود انجمن در دست تأسيس 
هم شهريان او  از گروهي و شهرياري بهرام مهندس آن بنيانگذاران كه بود تهران مقيم سيستانيهاي و بلوجها
جلسه اي كه من دستورنامه را در آن معرفي كردم، يكي از حضار حمله شديدي هستند. اما بعد از نخستين
اشاره اي نكردي؟ من در آن نظقم  زمينه اين در به من كرد كه چرا در نطق خود به تجربه هاي ايرانيان باستان
براي تشريح اهميت استاندارد بودن قواعد اداره نشست هاي تصميم گيري به زبان استاندارد در مراسم نماز 
تا حدودي  نماز جمعه  با  و  زده سر مساجد به كاهي كه شيعه بچه يك عنوان به و كردم اشاره جماعت
گفتم: و كردم تشبيه جماعت نماز مراسم در استاندارد زبان با را انجمنها اداره در استاندارد زبان آشناست،
و ديگر ميكنند درك را عبارت اين از منظور همه الصاله، قامت قد ميشود: گفته وقتي مساجد اين تمام در
دچار سوءتفاهم نمي شوند. اما بعدها مهندس شهرياري برايم توضيح داد همين كه در صحبت هايم گفته ام به
و منظور  هدف به توجه جاي به بله، است. برخورده خيلي نشست آن در حاضران به شيعه، بچه يك عنوان
كرده بودند كه چرا فالني اين طوري حرف گله شهرياري از و چسبيدهاند قطعه همين به تشبيه، آن از من
زده است. خوب، به نظرم همين يكي دو مورد كافي است كه حدس بزنيم از چنان افرادي هيچ انجمني شكل

نخواهد گرفت. 

(كعاصكا)  ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون وقت دبيركل عطاردان محمد مهندس قبل مدتها
نير به من مژده داد كه بعد از انتخاب هيأت مديره جديد از من دعوت خواهد كرد تا جلسه هيأت مديره را
و اعضاي آن هيأت مديره بايد  باشد، باال چنان كعاصكا مديره هيأت در اختالفها بايد ظاهرًا اما كنم. اداره
چنان گرفتار مسائل روزمره هستند كه چه بسا نشست هايشان به نصاب هم نمي رسد. به خصوص كه اگر

بفهمند قرار است كسي رياست نشست آنان را بر عهده بگيرد كه بيش از پنج شش سال عليه اقدام غيرقانوني 
فعًال از كعاصكا هم خبري نيست.  حال، هر در است. زده قلم كعاصكا انحالل از حمايت در آنان

چند ماه پيش بود كه جواني از كانون فارغ التحصيالن دانشكده فني دانشگاه تهران تماس گرفت. كلي با هم
و  كنم معرفي را رابرت دستورنامه كانون آن شوراي ماهانه نشستهاي از يكي در شد قرار و كرديم صحبت
مي گذرد روز آن از كه است وقت خيلي بگذارند. من عهده بر را آن اداره كرد تصويب شورا كه صورتي در

اما ديگر خبري نشد كه نشد.

جامعه مهندسان مشاور هم يكي از انجمن هايي بود كه رئيسش آقاي مهندس رامينه از پيشنهاد من براي معرفي 
اين قواعد به هيأت مديره خيلي استقبال كرد. دكتر بني اسدي هم كه امور سازماندهي اين انجمن را اداره 
و به من گفت كه قرار است به زودي از من دعوت شود تا دستورنامه  كرد توصيه رامينه مهندس به ميكند

رابرت به اعضاي هيأت مديره جامعه معرفي كنم. اما تا امروز كه خبري نشده است.

احمد حاجيلو يكي از اعضاي انجمن در دست تأسيس خانواده، در نشست هاي خانوادگي كه چند سال قبل 
و از همان زمان بود كه من با دستورنامه رابرت آشنا شدم، با رعايت اين قواعد  ميشد برگزار من كار دفتر در
و انكار من من اصرار ندارد. احتياجي هيچ قواعد اين به او كه بود اين استداللش كرد. مخالفت شدت به

اصالً  آن نشست ها ادامه نيابد. كه شد سبب

مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان نيز كه نخستين سازماني بود كه دستورنامه رابرت را به عنو مرجع پارلماني
و سنتي اداره شود. براي  قديم شيوه به كه داد ترجيح و كرد ندامت اظهار رسمًا وقت چند كرد، انتخاب خود
مي نشستم. اين كار هم خيلي برخورنده ساكت كامًال نشستها در دهم. تن شيوه آن به كه بود سخت هم من
و نشست هاي هيأت مديره اين مؤسسه هم كه به خصوص با جنبش سبز هم همزمان شده بود ديگر بود

برگزار نشد.

يك تجربه شكست خورده ديگر نيز سازمان در دست تأسيس «حمايت از جامعه مدني» يا حجم بود كه 
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در تأسيس آن افرادي مثل آقاياي عيسي سحرخيز، محمد عسگري، سعيد دهقان، سهراب رزاقي، عبدالفتاح 
و ديگراني كه نامشان را به خاطر ندارم نقش داشتند.  لنگرودي مرتاضي خانم و باقي عمادالدين سلطاني،
مي كردم كه براي آن جمع توضيح بدهم كه چنين قواعدي وجود دارد. اما فقط سعي فقط من زمان آن در
عبدالفتاح بود كه به صورت بسيار جدي از ضرورت رعايت آن قواعدحمايت كرد. آقاي سعيد دهقان هم از
و آن حركت نيز بعد از حدود  نداشتم قواعد آن با قبولي قابل آشنايي هنوز خودم من اما بود. قواعد آن حاميان

دو سال تالش موفق نشد آئين نامه خود را تدوين كند و از هم پاشيد.

روشنفكري؟  گرايشهاي شكستها: اين اصلي علت
بي ترديد من هنوز هم با مجموعه قواعد بگيرم. عهده بر شخصًا را شكست همه اين مسؤليت ميخواهد دلم
مي كنم رياست كارآمد بر جلسات نيز منحصر به فكر عالوه، به نيستم. آشنا كامل طور به جلسات ادارهي
و فرهيختگي هم نياز دارد كه فقط با سوختن در بوته تجربه به پختگي نوعي و نيست قواعد اين با آشنايي
مي آورم كه در همان اويل كار هم كه هنوز در مراحل اوليه آموزش ياد به وقتي همه، اين با ميآيد. دست
اين قواعد بودم، وقتي جلسات مالكان همين ساختمان محل زندگي ام را با همان قواعد اندكي كه بلد بودم
مي بوسيدند  را من آنان از برخي حتي ميگرفت. قرار آپارتمان مجمع اعضاي استقبال مورد ميكردم، اداره
مي كردند اين قواعد را به نمايندگان پيشنهاد من به كه آنان از بعضي كردي. اداره را جلسه خوب چقدر كه

مجلس شوراي اسالمي ياد بدهم.

حتي دو سه ماه پيش هم كه براي فروش ساختمان چند جلسه ساختمان در دفتر كار من برگزار شد، اين 
مي كند به طور جدي دنبال اين است  كار ساپكو در كه همسايگان از يكي كه شدند اداره عالي چنان نشستها
تا اين قواعد را به مسؤالن ساپكو معرفي كند. يكي ديگر از همسايگان كه كارشناس وزارت صنايع است اين
مي كند. اما در بقيه هيأت مديره ها در برابر اين  شركت دانشجويان كارگاه سهشنبههاي نشستهاي در روزها
و قبول كرد گرفت را احتياط جانب بايد رويداد اين تحليل در نتيجه، در شد. مقاومت من برابر در و قواعد
و تحصيل روشنفكران از بسياري براي و دارند متفاوتي بسيار روانشاسيهاي مختلف اجتماعي گروههاي كه
و اثربخشي از حدود ششصد سال پيش وجود كارآمد بسيار قواعد چنين كنند قبول است سخت بسيار كردگان

داشته است كه تا امروز از آن بي خبر مانده اند.

و در اين تنوع  است بوده متنوع بسيار رابرت دستورنامه به مختلف انجمنهاي اعضاي واكنش شك بدون
آن ها زياد مشكل نيست. اما يك چيز روشن است: دير يا زود فهم تحليل كه دارند نقش متعددي بسيار عوامل

همه كم و بيش طبق همين قواعد عمل خواهند كرد!

جمعبندي در مورد نشست هيأت مديره
- ديروز عصر در مورد معرفي دستورنامه رابرت به هيأت مديره انجمن زياد  شيرازي دكتر و من يعني - ما
صحبت كرديم. قرار شد من حدود نيم ساعت در اول يكي از جلسه هاي آتي قواعد دستورنامه را به اعضاي
و بعد تصميم گرفته شود كه چه بكنيم. ترجيح خود من اين است كه در نشست هاي  كنم معرفي مديره هيأت

علني من رياست جلسه را به عنوان نمونه بر عهده بگيرم. بايد ديد چه خواهد شد.

و تصميم ها عمدتًا در هيأت  ميشوند اداره شكل اين به انجمنها وقتي تا كرد فراموش نبايد را نكته اين
مي رسند شايد قواعد دستورنامه نصاب به محدود عدهاي با هم مديرهها هيأت و ميشود، گرفته مديرهها
نداشته سر در هم بزرگي چشماندازهاي و گنده دل هم كمي و باشند خونسرد كمي اگر نشود. احساس چندان
و هيأتي انجمن ها را بچرخانند. اما اگر چشم اندازهاي بزرگ داشته باشند گعده صورت به ميتوانند باشند
و اثربخش بسازند با اين روش جواب نمي دهد. به همين خاطر، من كارآمد بزرگ سازمانهاي بخواهند و
آن ها نيروي پيشبرنده به هم كه كنم ترسيم انجمنها براي چشماندازهايي مجبورم زمينه اين در موفقيت براي
و هيأت مديره را قانع سازد كه اين كل اعضاي انجمن هستند كه بايد به صورت فعال در اعضاي هم و بدهد
و براي اين كار الزم است انجمن هاي محلي را ايجاد كنيم كه حتي شوند. درگير اجرا و تصميمگيري روندهاي

اكثر ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر عضو داشته باشد و تمام اعضاي نيز در نشست هاي ماهانه آن شركت كنند.
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ايجاد انجمن هاي محلي
وقتي بحث به اينجا كشيد در مورد ساختمان انجمن هاي محلي صحبت كردم. از دكتر شيرازي پرسيدم: تهران 
مي توانند در يك  ندانپزشك عده اين آيا پرسيدم: هزار. نه يا شش داد جواب كنم فكر دارد؟ دندانپزشك چند
معموًال انجمن هاي پايه كه دادم توضيح جا اين در بود. روشن جواب بگيرند؟ تصميم و شوند جمع سالن
- دويست عضو داشتنه باشند. چرا؟ براي اينكه در زمين بازي مثًال - از بيش ندارند حق كه ميكنند تعيين
دموكراسي بيش از اين عده را نمي شود قرار داد. در نتيجه، انجمن هاي محلي در سطح يك منطقه كنوانسيون
مي يابند. در نتيجه، مجمع عمومي كنوانسيون  انگوري خوشه ساختار يك طور همين به و ميدهند تشكيل
و تمام تصميم ها نيز از طرف ميشود تشكيل نفر انجمن داندنپزشكي تهران هر ماه با حضور حدود ۱۰۰

و به اين ترتيب، تك تك داندانپزشكان در ساخته شدن يك  ميشود منتقل محالت انجمنهاي به نمايندگان
تصميم به صورت مساوي سهم خواهند داشت. به عالوه، تمام دندانپزشكان يك محل در انجمن خود جمع
پروفشنال  انجمن هايي است كه همبستگي  و در چنين  شد خواهند آشنا هم با چهره به چهره و ميشوند
استقبال شديد با  ايده  اين  زمينه ها كمك خواهند كرد.  تمام  در  يكديگير  به  دندانپزشكان  و  ميگيرد شكل
و قرار شد در آينده ساختار انجمن را در همين جهت اصالح كنيم. در اينجا بود كه شد موجه شيرازي دكتر
و علل ناكامي آن را براي دكتر شيرازي عمومي جراحان محلي انجمنهاي ايجاد در خودم موفق تجربه من
تلفن، محل كار يا محل زندگي جراحان طريق از اينكه خالصهاش اما نوشتهام قبًال را ماجرا اين كردم. تشريح
شكل گيري انجمن محلي در بايد كه مي ساختم قانع را آنان مفصل بحثهاي از بعد و ميكردم شناسايي را
مي شدند تا نخستين فراخوان انتخاب محلي انجمن مؤسسان اوليه هسته عضو عنوان به معموًال كنند ايفا نقش
براي تشكيل انجمن محلي را انجام دهيم. به اين ترتيب هيأت مؤسس حدود چهل انجمن جراحان عمومي
در چهل محل تهران مشخص شد. اما يك روز دكتر رحماني عضو هيأت مديره انجمن از من خواست تا 
مي دانستم.  غيراخالقي را كار اين من اما داشت. نيت واقعًاحسن او شايد كنم. دعوت او مطب به را عده اين
و اين با فراخوان از بودم كرده تأكيد انجمن هر خودمختاري به انجمن ايجاد به آنان تشويق جريان در چون
موضوع باالي دكتر رحماني خيلي تفاوت داشت. اين نظرات را براي دكتر توضيح دادم اما قبول نكرد. در
و گويا يكي دو نفر  كرد دعوت آنان از هم او و گذاشتم انجمن منشي اختيار در را افراد اين تلفن شماره نتيجه
و فاصله رويكردي من با دكتر رحماني ماند متوقف هميشه براي پروژه آن ترتيب اين به و كردند شركت هم

نيز بيش از پيش آشكارتر شد.

فرصت جديد 
ما  اختيار  در  فرصتي  فعلي  شرايط  در  ايران  دندانپزشكي  انجمن  وضعيت  كه  گفت  مي شود  حال، هر در
مي گذارد كه به مرور ايجاد انجمن هاي محلي پروفشنال را تجربه كنيم. به اين صورت، بعد از وكيالن، در
و بايد ديد نتيچه آن چه خواهد شد. به خصوص كه است انجام دست در تجربه اين نيز دندانپزشكان پروفشن
مي شود انجام داد. كار كلي زمينه اين در و بگيرد قرار ما اختيار در است قرار هم انجمن وبسايت و نشريه

تدوين سياست
در جريان گفتگو در مورد مطالب نشريه، دكتر شيرازي يك صفحه يادداشت كوچك درآورد كه در آن چند 
مي خواست همان را در حد يك مقاله بسط بدهد. اشكال  دلش و بود شده نوشته سخنراني يك خالصهي خط
مي كند نويسنده هم فكر حال عين در و شود نويسنده ميخواهند دلش طاهرًا كه است اين ما دوست اين

هست.

به هر حال، وقتي آن يادداشت را خواند، با توجه به اصطالحاتي كه در آن به كار رفته بود يا نكته اي افتادم كه 
آقاي علي اكبر عبدالحسيني دبير سابق ستاد اجرايي شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر تهران برايم تعريف 
آن ها  در و ميكند برگزار كارگاههايي دولتي مختلف مقامات براي فردي او، تعريف اساس بر بود. كره
مي كند. به محض اينكه آقاي عبدالحسيني روش آن شخص را در مورد تشريح را سياستگذاري روشهاي
برنامه استراتژي مورد استفاده تدوين جاي به روش اين كه ساخت نشان خاطر و كرد تعريف سياستگذاري
سياست هاي مندرج در وب سايت حكومت بريتانيا افتادم. بعد كه بيشتر دقت كردم متوجه مي گيرد ياد قرار
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مي كند  استفاده آن از انگليسي دولت كه را سياست تدوين روش دارد هم فرد آن و است من با حق شدم
مي دهد. بر اساس اين روش، براي حل يك مشكل مشخص، يك سياست تدوين آموزش دولت كاركنان به
مي شود كه تمام جنبه هاي آن مسأله را مشخص كرده است. در سياست مشخص شده است كه چه اقداماتي
و تا كي بايد انجام شرايطي چه تحت و چگونه و كساني چه را اقدامها اين از يك هر و شود انجام بايد
و رفع آن را به صورت حل سياست و شناخت را مشكل يا موضوع بايد كار، هر از قبل ترتيب، اين به دهند.

جامع تعريف كرد.

و من متوجه شدم كه كليدواژه هاي آن را از يك سخنراني گرفته است  خواند را يادداشتش شيرازي دكتر وقتي
حدس زدم اين سخنراني در مورد تدوين سياست در دستگاه هاي دولتي است كه در دولت روحاني مد شده
و ۲۲۴ سياست براي حل ۲۲۴ موضوع را  كردم باز را انگليس حكومت سايت وب اول صفحه فوري است.
و سعي كردم به اجمال براي او تدوين يك پروژه را تعريف كنم. بعد از اين بود كه دادم شيرازي دكتر نشان

فهميد منظور دكتر هاشمي وزير بهداشت از اينكه براي ما پروژه تعريف كنيد را درك كرد.

چند پروژه براي وزارت بهداشت
مي شود در يك نشست تعداد زيادي پروژه براي وزارت  گفتم شيرازي دكتر به رسيد اينجا به ما بحث وقتي
مثًال، پروژه اي براي تجديد ساختار انجمن هاي پزشكي به دادم: پاسخ جا در مثًال؟ پرسيد: نوشت. بهداشت
آن ها. از آنجا كه دكتر شيرازي با مفاهيم كليدي اين پروژه آشنا بود خيلي سريع در پروفشنگرايي ارتقاء منظور
مي توان تعداد زيادي پروژه عالي براي وزارت بهداشت تعريف كرد. از او كه كرد قبول و دريافت را من منظور
خواستم تا وقتي با وزير بهداشت كه از دوستان قديمي دكتر شيرازي است برخورد چهره به چهره داشت در
- آنطور كه  پروژه اجراي دريافتم: كردم فكر بيشتر كه بعدًا اما كرد. قبول هم او و كند صحبت او با مورد اين
و در نظام جمهوري اسالمي از محاالت است. به همين دولت در - ميشود اجرا و تعريف بريتانيا دولت در

خاطر، دست كم در رؤياهايم روي اين آرزو را از همين حاال خط كشيده ام.

حواشي صحبت ها
در جريان گفتگو با دكتر شيرازي در مورد مسائل مختلفي به صورت حاشيه اي صحبت شد. بخشي مهم از 
مي شد كه به صورت مستقيم با جنبش  مربوط آنها توليد نحوهي و نشريه مطالب و كيفيت به نيز گفتگوها
و هم من هر دو در اين هدف يك نظر شيرازي دكتر هم اما نميپردازم. آنها به و نميشود مربوط كادرها
و كنيم تأكيد رابرت دستورنامه ترويج و آموزش ضرورت بر هم بايد سايت وب و نشريه طريق از كه بوديم

هم بر ارتقاي پروفشنگرايي در دندانپزشكي.

ديروز همچنين قول دادم كه از همين روز ها نيروهاي مورد نياز براي انتشار نشريه را در نظر بگيرم. در حال 
مي كنم. هرچند مسائلي كه سبب بروز مشكالتي در  حساب او روي كه است كساني از يكي سودابه حاضر
چاره اي جز مديريت مشكل وجود و شود حل نيست قرار گويا و نشده حل است شده ما خانوادگي روابط

ندارد.

سايت  هايي را كه با اسپيپ ساخته شده است به دكتر شيرازي نشان دادم. فوق العاده زيبا  وب از تعدادي ديروز
و از اين قبيل نخواهم اچ.تي.ام.ال و پي.اچ.پي مثل جديد زبانهاي آموزش صرف فرصتي ديگر من اما بودند.

سايت  هايم اسكلت بسازد. وب براي تا بيابم را كسي تا هستم اين دنبال و كرد

جريان وكيالن
تعداد معدودي شركت  نيز  اين جلسه  اما در  نيز تشكيل شد.  سي امين جلسه كادر وكيالن  پنجشنبه ديروز
و آقاي رئيسيان. آقاي كيخسروي حتي تا داخل دفتر هم آمد توكل، خانم و قوشه خانم علم، خانم كردند:
و رفت. او هفته برود بهشتي ستار بزرگداشت مراسم در تا خواست اجازه اما است آمده كه كند اعالم تا
گذشته هم به كرمان رفته بود. برايم تعريف كرد كه در مورد قانون پارلمان با هيأت مديره كانون وكالي كرمان
قبالً خانم ستوده هم با خانمي كه گويا رئيس هيأت مديره كانون وكالي كرمان است  است. كرده صحبت
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و كالي البرز هم صحبت كرده بود.  كانون مديره هيأت رئيس داودي هما خانم با همچنين بود. كره صحبت
موقع رفتن از من خواست تا دستورنامه رابرت به زبان انگليسي را نيز دو هفته براي بازار يابي در اختيار او
مي دهد فردي مثل آرش كيخسروي تا چه اندازه براي ترويج قانون پارلمان  نشان اشاره چند همين دهم. قرار
و اين اسباب خوشحالي من است. آقاي فروزان تلفني به بچه ها گفت است جديي كشور وكالي ميان در
نفره خويش است. ديروز در مورد تك مبارزات گرفتار كه ستوده خانم نيامد. چرا نفهميدم اما است راه در
روش هاي مبارزه او هم در فاصله بين دو نشست بين بچه بحث شد. ظاهرًا وكال نسبت به روش مبارزه خانم
ستوده نظر انتقادي دارند. به عنوان نمونه، آقاي رئيسيان معتقد بود كه خانم ستوده حق داشت كه نسبت به 
حكم صادر در دادگاه عالي قضات فرجام خواهي كند اما با اين استدالل كه اين كار موجب هتك كانون 
مي شود نكرده بود. اما در عين حال، به عنوان اعتراض به كانون به خاطر حكمي كه تحت فشار عليه او صادر 
كرده بود جلو كانون دست به اعتراض زد در حاليكه اين كار او بيشتر آبروي كانون وكال را برد. آقاي رئيسيان
مي كرد. چون اشكالت شكلي  استفاده خواهي فرجام براي خود قانون حق از بايد ستوده خانم كه بود معتقد
كنند اگر نقض را حكم شكلي اشكاالت همين خاطر به است ممكن و داشت وجود رسيدگي روند به زيادي
مي كرد. به هر اعتراض بودهاند او پروانه لغو اصلي مسؤل كه ديگري مراكز جلو بود بهتر نميكردند نقض هم

حال انگار خانم ستوده در جلب حمايت همكاران خود چندان موفق نبوده است.

هم در دوره دكترا برايش  پنجشنبهها ظهر از بعد دو تا دوازده ساعت همان درست كه هم خان اويس آقاي
و ديروز نيامد. با اين همه، من به اين كارگاه خوش بينم است جوان كه هم نيكدل خانم گذاشتهاند. كالس
كامًال وا برود بايد فكري براي آن بكنم. از جمله ديروز به حاضران در كارگاه گفتم اگر فكر آنكه از پيش اما
مي كنيد كه ديگر كارآيي ندارد آن را تعطيل كنيم، در غير اين صورت نسبت به افزايش تعداد افراد جديد
مي دهد كه در اين كارگاه ها هر نشان دانشجويان كارگاه در ما تجربه كه دادم توضيح ادامه در بعد باشيد. كوشا
مي شود قواعد را در حين انجام كار به آنان هم تازه روشهاي از استفاده با شود وارد هم جديدي عضو وقت
طوري ياد داد كه براي قديمي ها هم خسته كننده نباشد. اين روش از جمله اين است كه از قديمي ها بخواهيم
آن ها را كامل  بحث جريان در و كنند تعريف جديديها براي را جريان در پراكتيسهاي بر ناظر قواعد تا
و مشغلها و گرفتاريها همه، اين با كرد. تأييد را آن هم رئيسيان آقاي و است داده جواب روش اين كنيم.
فشارهاي كساني كه گرفتار زندگي شده اند چنان سنگين است كه به راستي شركت در اين فعاليت هاي هزينه

بر اجتماعي به تعدادي افراد واقعًا  ايثارگري كه در حد قهرمانان ملي عمل مي كنند منحصر شده است. 

دستاوردهاي كارگاه ديروز
آئين نامه در دست بررسي انجمن در دست تأسيس وكيالن  موضوع مذاكره ديروز بررسي يكي ديگر از مواد
مي شود. من همين ماده از آئين نامه كالج آمريكايي  مربوط سازمان يك مقامات به ماده اين است. پارلماني
وكالي پارلماني را كه سازماني شبيه سازماني است كه قرار است ما ايجاد كنيم ترجمه كرده بودم. يك بخش
انصافًا هم با استفاده از اصطالح هاي حقوقي فارسي بسيار عالي  و بود كرده بازنويسي رئيسيان آقاي را آن
قبل متوجه شدم ترجمه خودم را تايپ صورتجلسه اجالس  اين همه، من در جريان  با  بود.  ترجمه كرده 
مي توانم با توجه به ويرايش آقاي رئيسيان بازنويسي كنم. ديروز اين بازنويسي جديد را به عنوان اصالح 
و براي يك كارگاه بود متن دو اين مقايسه حول مذاكره و كردم مطرح رئيسيان آقاي اوليه اصالح بر ثانويه
بي حالي شده است. شايد خوب باشد كارگاه را به و بيچالش كارگاه اما بود. خوب خيلي تخصصي نسبتًا
آن ها بحث دستور شرف وكال را به بحث بگذاريم كه هم تنوع ايجاد از يكي در و كنيم قسمت بخش دو

كند و هم تحرك.

در جريان استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي نيز روي اين نكته تأكيد كردم كه دوستان بكوشند براي ارتقاي 
جذابيت كارگاه افراد جديدي را جذب كنند. 

مي كوشد اين قواعد  مدرسه مربيان و اوليا انجمن مسؤل عنوان به كه گفت خود گزارش در هم توكل خانم
- در هر مربيان و اوليا انجمن ده هر - دارم خاطر به آنكه تا - كه افزود بيشتر توضيح در بعد كند. ترويج را
و او به عنوان رئيس اين كنوانسيون هم انتخاب شده ميدهند تشكيل كنوانسيون يك هم با منطقه يا محله
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مي كند  تالش توكل خانم شد. خواهد تشكيل ديگر كنوانسيون يك منطقه سطح در هم بعد مرحله در است.
كه به عنوان رئيس اين كنوانسيون هم انتخاب شود تا بتواند هنگام رياست در چارچوب همين قواعد جلسه ها

را اداره كند. به نظرم اين چشم انداز خانم توكل بسيار عالي بود و بايد او را مورد حمايت قرار داد. 

ديروز روي برخي از جنبه هاي رياست در جلسات تأكيد كردم. از جمله حفظ تشريفات. به همين خاطر به 
و در فاصله دو جلسه ته  گذاشتند كنار را نارنگيها بشقاب آنان بودم آورده نارنگي بچهها براي آنكه رغم

آن را در آوردند.

ايده جديد
مي مانند. در مورد  وا حركت از نشود تزريق پيشبرنده نيروي كارگاهها در مدتي از بعد اگر ميرسد نظرم به
مي كند. در نتيجه نياز است كه چشم انداز هاي بزرگ ترسيم كنيم. تعريف صدقي مسأله اين نيز وكال جلسات

دستور شرف كامي است در راستاي ارتقاي پروفشن گرايي در وكالت.

جريان معلمان
سه شنبه گذشته سازمان تعدادي از معلمان ايران در دفتر كادرها جلسه داشتند. اين جلسه بعد از آن  روز عصر
و رايگاني بهتر از اينجا نيافتند. قرار شد مناسب جاي اما كردند. ترك را دفتر اجراه دوره اتمام از بعد كه بود
اگر در چارچوب دستونامه رابرت عمل كنند از امكانات وقفي دفتر استفاده كنند. در اجالس قبل در مورد
و دو پيشنهاد مشخص دادند: من به عنوان مشاور عالي در نشست هاي آنان شركت  كردند بحث من شرايط
كنم. دو: عالوه بر اين در ابتداي جلسه نيز چند دقيقه اي اين قواعد را درس بدهم. اما رياست جلسات به عهده
دبيركل باشد. چون طبق آئين نامه رياست جلسات بر عهده دبيركل است. هرچند دبيركل آقاي هاشمي است 
مي دانستم رياست جلسات هم بر عهده آقاي پورسليمان بود. در هر حال، من اين دو پيشنهاد را  كه آنجا تا و
مي توانند بدون پرداخت مبلغ معلمان خوب، كه شد تفسير طور اين من پذيرش عدم اين نتيجه و نپذيرفتم

قبًال نگرفتم؟ را تصميم اين چرا صورت اين در كنند. استفاده كادرها دفتر از اجاره بابت مشخصي

عالي ترين كيفيت در آموزش قانون پارلمان
مي كنم نسبت به آن صادق  فكر كه رسيدم جديد جمعبندي يك به و كردم فكر سؤال اين به گذشته هفته طي
و در نتيجه آن طور ميكنم درك را آن من كه طور آن - پارلمان قانون كه دارم حساسيت خيلي من هستم:
مي گويم «عالي ترين سطح ممكن» وقتي باشد. ممكن سطح عاليترين در - ميدهم آموزش را آن من كه
و بايد به طور مداوم اين سقف باال كشيده شود. بنا بر اين، بايد در ندارد سقف سطح كه است اين معنايش
مي كنم ساختارهايي پيش بيني شود كه اين ارتقاي طراحي پروفشن اين براي كه ساختارهايي در و فرهنگ

مداوم را تضمين كند.

به دليل همين وسواس فوق العاده زياد، من هنوز با انتشار كتاب دستورنامه رابرت به زبان فارسي مخالفت 
مي ترسم اين كتاب در خارج از نظارت من دست كساني بيافتد كه در محلي سازي آن دچار  چون ميكنم.
و بر آنان دور خانم چند و مرد آقاي و هاشمي آقاي كه كاري بكشند. ابتذال به را آن و شوند سمبلكاري
مي خواست زير دلم كه بود قواعد اين آموزش روند در زودهنگام و غيرضروري انشعاب يك دادند انجام
مي گرفت. بدبختانه اين كار در دفتر كار خودم انجام شده است. صورت خودم وسواس از پر و دقيق نظارت
به اين معنا كه گروهي از شاگردان سابق كارگاه معلمان، كه درك قواعد پيچيده ي ناظر بر پيشنهادها براي
و  كردند انشعاب بدهم توضيح خوب آنان براي را درس نيستم قادر من كه ارزيابي اين با است، دشوار آنان
و من را به اين نتيجه رساندند كه هرگز انتظار نداشته ميزند جا در دارند اوليه مراحل همان در هم هنوز البته
باشم هر كس كه دوست داشت لزومًا بتواند يك رئيس جلسه موفق هم بشود. در هر حال، از طريق صداهاي
مي كند دريافته ام كه روش تدريس اين قواعد مانند  درز بيرون به رابرت دستورنامه كالس از كه پراكندهاي
شده  ام كه آن روش اساسًا متوجه حاال و بردم كار به معلمان كارگاه در را آن من كه است اوليهاي روش همان
و گيح كننده نادرست كنند ايجاد انجمن يك و بگيرند عهده بر را جلسه رياست بخواهند كه كساني براي
و هاشمي در روش معرفي مرد آقايان اشتباههاي بسا چه كه بود شاهد خودم چشم به عالوه، به است. بوده
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اين قواعد به ساير اعضاي سازمان معلمان سبب شد كه آنان در برابر اين قواعد مقاومت كنند. از اين ها مهم تر 
سازمان معلمان از معدود سازمان هايي است كه برخي از اعضاي آن به طور جدي به ضرورت رعايت اين 
قواعد پي برده اند. به عالوه، اگر اين معلمان اين قواعد را بياموزند موفق خواهند شد هم سازمان را نجات 
و از اين طريق به ترويج قواعد دستورنامه رابرت در ميان ساير  خودشان سازمان گسترش به هم و بدهند
و دانش آموزن بپردازند. تمام اين شرايط سبب شده است تا نسبت به سرنوشت دستورنامه رابرت در معلمان
و دوستانه تر سالمتر ارتباط آنان با بكوشم اخالقي و خالق روشهاي به توسل با و باشم حساس سازمان اين

برقرار كنم تا سبب استقبال آنان از اين قواعد شود.

مشاور پارلماني معلمان
سه شنبه به راهكار جديدي رسيدم: به جاي رد كردن پيشنهاد معلمان،  روز كه باالست موارد تمام به عنايت با
سه شنبه حدود ده دقيقه عصر آزادگان آقاي وقتي خاطر همين به كردم. موافقت پيشنهاد دو آن از تركيبي با
به چهار بعد از ظهر وارد دفتر شد از او خواستم كه پيش از شركت در اجالس معلمان كه در سالن شماره
و من  كرد قبول كنيم. شركت دقيقهاي چند جلسه يك در خدايي آقاي با همراه ميشد برگزار كادرها دفتر دو

نظرم را براي اين دو نفر - كه ظاهرًا رابط من و سازمان شده اند - توضيح دهند.

دليل قانوني براي حق نظارت
و من صحبتم  نشستيم كنفرانس ميز دور من و آزادگان خداي، آقاي بود. مانده باقي چهار ساعت به دقيقه چند
و اگر با سازمان معلمان درگير چنين روابطي نشده نيستم فضولي آدم مطلقًا كه كردم تأكيد اول كردم. شروع را
بودم كمترين عالقه اي به كمترين مداخله در آن را نداشتم. در ادامه روابطم با اين سازمان به اختصار تشريح
و گفتم كه در حال حاضر اين دفتر كار من وقف انجمن هايي است كه بخواهند در چارچوب دستورنامه  كردم
مي كنم. در نتيجه من اصرار دارم كه كارورزاني كه درك قواعد اين از من كه طور آن البته كنند، عمل رابرت
كردم: اما تمام افراد اضافه بالفاصله بعد بياموزند. را قواعد اين من سليقه طبق ميبينند آموزش كارگاه اين در
و رعايت كنند. به همين خاطر من درك دارند دوست كه طور هر را رابرت دستورنامه قواعد كه دارند حق
و متن پي.دي.افي ترجمه ام را نيز فقط در اختيار نكردهام منتشر رسمي صورت به را كتاب اين ترجمه هنوز

كساني گذاشته ام كه قرار بوده به عنوان كارورز در دفتر كادرها اين قواعد را زير نظر من آموزش ببينند.

و تأكيد كردم كه خود شما شاهديد كه من به خاطر  دادم توضيح هم مورد اين در را حساسيتم ادامه در من
مي خواهند هرچه زودتر تعداد هرچه بيشتري دلم بلكه دارم. تأكيد موضوع اين روي كه نيست مالي مسائل
و به عنوان نمونه اصرار دارم - اما بدهند. آموزش همه به رانگان صورت به را قواعد اين تا كنم تربيت مربي
و افراد غيرشرافتمند را در اين حرفه كند عمل شرافتمندانه كه بدهد قول بايد ميشود حرفه اين وارد كس هر

راه ندهند.

در حال حاضر به خاطر ندارم كه استدالل حقوقي منتشر نكردن كتاب را به اين دليل، جهت انكار استدالل 
و مرد اين عقيده را با صراحت به من ابراز كرده بودند  هاشمي آقاي نه؟ يا بودم برده كار به مرد و هاشمي
كه آنان در روش آموزش دستورنامه رابرت با من اختالف سليقه دارند. پاسخ من به آنان اين بود كه اشكال
و يك روش به عنوان روش استاندارد  شود مطرح قانون مجمع يك در بايد سليقهها اختالف اين اما ندارد.
از طرف تشكيالت پروفشنال پروفشن پارلماني ترويج ترويج شود. اما متأسفانه قبل از آنكه من به طور دقيق
- همانطور كه درك غلطي از  آنان و شديم مواجه مشكل اين با بدهم توضيح آنان براي را پروفشن معناي
و دارند پروفشن يك در آزادي از علطي درك نيز حاال - داشتند گروهي تصميمگيري جريان در بيان آزادي
نمي توانند درك كنند كه يك پروفشن بايد استانداردهاي يكپارچه اي تدوين كند تا مشتريان آن پروفشن را
گيج نكنند. فقط در موارد مشخصي است كه هر پروفشنال حق قضاوت مستقل دارد كه همين حوزه استقالل 

پروفشنال نيز توسط خود پروفشن بايد تعيين شود. 

و همچنان بر آزادي خودشان در  ندادند نشان توجهي من استداللهاي اين به مرد و هاشمي آقاي متأسفانه،
مي دهند. به همين خاطر من مجبور شدم در مذاكرات ادامه ميپسندند خوشان كه روشي به قواعد اين ترويج
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و  نكردهام منتشر را كتاب اين هنوز من كه كنم اصرار نكته اين روي آزادگان و خدايي آقايان با سهشنبه روز
در نتيجه افراد حق ندارند متني را كه به عنوان كتاب درسي به صورت رايگان به آنان داده ام مبناي برگزاري

كارگاه هايي قرار بدهند كه بدون نظارت من دارد صورت مي گيرد. 

و خنده ي  خوشحالي سبب من صداقت فوران كه بودم آمده هيجان به چنان ظاهرًا نظر اين توضيح جريان در
و باز هم از روي خشم صادقانه از او خواهش كردم: آقاي خدايي بددلي هيچ بدون هم من شد. خدايي آقاي
و نشود كشيده ابتذال به كشور در قواعد اين كه دارم وسواس خيلي من كن. توجه قضيه اهميت به نخند،
به همين خاطر تا دست كم پانصد مربي طبق سليقه خودم تربيت نكنم با چاپ اين كتاب مخالفم. در نتيجه
و بگويند فالني بلد نيست اين قواعد را  بزنند بغلشان زير نشده منتشر هنوز كه را كتاب اين ندارند حق افرا
و لوژچه اش را لب كمي و دريافت را من واضح اشاره خدايي آقاي ميدهيم. درس خودمان ما بدهد درس

جمع كرد.

و خانم نقي ئي با عالئمي از  شده باز دو شماره سالن در الي شدم متوجه كه بود حساس لحظات همين در
مي خواهد كه زودتر به جلسه بروند. پنج دقيقه از ساعت چهار گذشته بود. من حرفم را با خدائي و آزادگان
و به من اجازه داديد كه به عنوان مشاور عالي در نشست شما شركت كرديد لطف شما دادم: خاتمه جمله اين
- به دليل همان اما عالي. مشاور به برسد چه نميدانم شما مشاور را خودم حقيقتًا من متشكرم. شما از كنم.
مي كنم تا فقط به عنوان مشاور پارلماني در نشست هاي قبول را شما دعوت دادم شرح برايتان كه حساسيتي
و من نيز مشورت هاي باشد ميكنيد انتخاب خودتان كه كسي هر هم جلسه رئيس عالوه، به كنم. شركت شما

خودم را فقط به رئيس جلسه منتقل مي كنم، آن هم در زماني غير از جلسه تا به رئيس جلسه بر نخورد.

و انتظار داشتم  بود عالي حل راه يك نظرم به كرد. استقبال خيلي آزادگان آقاي دادم توضيح را پيشنهادم وقتي
كه مورد قبول معلمان قرار بگيرد. وقتي جلسه آنان خاتمه يافت از آقاي آزادگان پرسيدم: چي شد؟ عجيب
است كه به خاطر ندارم كه به طور مشخص چه جوابي داد. ظاهرًا در جلسه پيشنهاد من را مطرح كرده است 
و نظر خودش اين بود كه راه حل بسيار خوبي است. اما نگفت كه جمع در اين زمينه چه تصميمي گرفته 

است. من خودم علت آن را حدس مي زنم: بحران در سازمان عميق تر از اين حرف هاست.

عمق بحران در «سازمان تعدادي از معلمان ايران»
مي خورم كه حدود ده نفر از معلمان خوب كشور كه هر هفته زير نام سازمان معلمان گردهم جمع  غصه من
و تالش براي رسيدن به رفيع چشماندازهاي ساختن و سازمان توسعه براي برنامهريزي جاي به ميشوند،
مي كنم فكر شدهاند. بيپايان ظاهرًا چالشهاي گرفتار افتاده پيشپا مسائل حول سردرگم كالف يك مثل آنها
و عادالنه منصفانه بسيار قواعد طبق را آنان مذاكرات من مثل بيطرفي فرد كه برسند توافق اين به بتوانند اگر
و منطقي قانون پارلمان اداره كند، در آن صورت از دست خودشان نجات خواهند يافت. اما همين چشم اندازه

ساده چندان در دسترس به نظر نمي رسد.

و از طرف ديگر وب سايت صداي  بود جلسات رئيس سو يك از كه پورسليمان آقاي كه بود هفتهاي چند
مي كرد در نشست هاي معلمان حاضر نمي شد. در يكي اداره است ايران معلمان سازمان سايت وب كه را معلم
از همين نشست هايي كه او غايب بود صداي اعتراض دبيركل سازمان بلند بود كه وب سايت صداي معلم به
و بايد تحت اداره اين سازمان باشد. پيدا بود كه در ميان اعضاي سازمان در مورد  دارد تعلق معلمان سازمان
نحوه اداره وب سايت اختالف است. در خاتمه جلسه قبل بود كه اعضاي سازمانت در غياب آقاي پورسليمان
راه اندازي يك وب سايت گفتگو كردند. من هم گفتم كه پلتفورم اسپيپ اوپن  هزينه و روش مورد در من با
نمي گيرم. خوشحال از سازمان  آن دستمزدي  بابت نصب  و من هم  دارد را امكانات اين و است سورس
و قرار شد بعد از تعيين كميته ي اطالع رساني سازمان نسبت به راه اندازي وب سايت صداي معلم شدند
سه شنبه گذشته شركت كرد خوشحال نشست در پورسليمان آقاي وقتي پسزمينه، اين با شود. تصميمگيري
و خوشي خاتمه يافته باشد. اما وسط جلسه بود كه آقاي پورسليمان خير با مشكالت شايد زدم حدس و شدم
و با بيمقدمه اما برود. دستشويي به تا آمد بيرون بود شده برگزار آن در معلمان جلسه كه دو شماره سالن از
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ديدهايد؟ تعجب كردم كه وب سايت «من» كدام وب سايت  را «من» سايت وب آيا پرسيد: من از خوشحالي
است؟ توضيح داد: صداي معلم (يا سخن معلم). پرسيدم: مگر آن وب سايت مال سازمان معلمان نيست؟
و با لحن تحقير آميز گفت: آنان را ول كن. اين وب سايت من  كرد اشاره دو شماره سالن طرف به دست با
داد: بله. اين وب سايت مال خود جواب ميگوئيد؟ را معلم صداي سايت وب پرسيدم: اطمينان براي است.
من است و ربطي به آنان ندارد. بعد توضيح داد كه ظاهر آن را تغيير داده و قرار است بهتر از اين هم بشود.

و در حاليكه كنار من پيشت ميز تحرير  كردم تايپ را آن نشاني ببينم. را سايت وب تا دارد تأكيد زدم حدس
مي داد. حماقت من توضيح هم سايتش وب مورد در ميكرد نگاه را كامپيوتر نمايش صفحه و بود ايستاده
و تأكيد داشتم كه چقدر شدم اسپيپ پلتفورم با او سايت وب مقايسه مشغول شرايطي چنان در كه شد آن
اقتصادي خواهد بود كه وب سايت سازان ايراني بتوانند به جاي از نو ساختن چرخ روي همان پلتفورم رايگان
و نصب كنند. اما گوش آقاي پورسليمان بدهكار اين حرف ها نبود  طراحي را خودشان دلخواه اسكلتهاي
و كرده انشعاب سازمان از او واقع در دارد: عميقي معناي چه پورسليمان حرف اين كه دريافتم بعدها من و
و ايران! معلمان از تعدادي سازمان اشل در كودتايي است! كرده مصادره خودش نام به هم را آن سايت وب

بي خود نبود كه اعضاي سازمان  هم دنبال يك وب سايت جديد بودند.

بي جهت نبود باشد. شده طرح بايد عجيبي بحراني مسائل چه گذشته سهشنبه جلسه در كه زد حدس ميتوان
مي گفت. آخرين نفراتي كه سالن را ترك كردند آقاي من جواب در بايد چه نميدانست اصًال آزادگان كه
و گذاشتند باز هم را ساختمان در و كنند خداحافظي من با كردند فراموش آنان بودند. رئيسي خانم و مرد
مي گرداند اين كار را هم نكردند. در واقع بر خودش جاي به را يك سالن صندليهاي كه هميشه خالف بر
و اصلي اوليه هسته است قرار كه گروهي بين وقتي بله، بودند. گيج كامًال بود آمده سرشان كه حوادثي از
اين باشد،  آن ها براي مديريت بحران ها وجود نداشته  به رجوع براي قاعدهاي كمترين باشند سازمان يك
مي شد، اما متالشي گروه اين خورد آب مثل بود نرسيده ثبت به سازمان اگر است. طبيعي بسيار سردرگمي
دعوا بر سر تصاحب همين اسم به ثبت رسيده سازمان معلمان ايران آنقدر ادامه خواهد يافت تا مشخص شود
- وب  گويا - پورسليمان آقاي كه جا اين تا ظاهرًا است. تر خستگيناپذير و تر كلفت پوست گروه كدام

سايت صداي معلم را تصاحب كرده است.

و سفت كردن رشته رابطه است. مايل  شل معلمان سازمان با ارتباط در من راهبرد مشكالت، اين تمام رغم به
مي دانم كمك كنم اين سازمان از اين گرفتاري خارج خودم وظيفه حال عين در شود. قطع رشته اين نيستم

شود و بتواند با حل تضادهاي دروني خود نيروهايش را صرف توسعه خود و دان آموزان كند.

جريان دانشجويان
بسيار  فراگيري  مشتاق، قدرت  انرژي، پر است: پيشتاز جريانها ساير بين دانشجويان جريان ترديد بدون
و غيبت هاي گاه گاهي اعضاي كادر دانشجويان، تعداد طبيعي ريزش رغم به متعاليتر. چشماندازهاي و باال،
مي شوند چند موفق سابق اعضاي هفته هر و است داشته صعودي سير مرتب صورت به كارگاه اين اعضاي

دانشجوي جديد از دانشكده خود يا ساير دانشكده ها و دانشگاه ها را با خود همراه كنند.

دستاوردها
و پيچيده تر شدن موقعيت هاي پارلمان ما در هر نشست  دانشجويان كارگاه اعضاي كميت افزايش دليل به
مي شويم به قواعد جديدي بپردازيم. عالوه بر اين طي هفته هاي اخير دستاودهاي بسيار مهمي از اين مجبور

كارگاه كسب شده است كه من به آن ها اشاره مي كنم.

آموزش به اعضاي جديد
مي كند بايد درس هاي داده شده در  دعوت را جديدي عضو كس هر كه داشتيم مصوبه ديگر كارگاههاي در
كارگاه تا آن تاريخ را به او آموزش بدهد. هيچگاه اين مصوبه اجرا نشد به اين دليل كه اجرايي نبود. افراد آن
آن ها را به عضو جديد درس بدهند. ظاهرًا متن هايي  بتوانند كه نداشتند مهارت ديده آموزش قواعد در قدر
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و مثال هستند كه ظاهرًا به استناد  تمرين بدون و خالصه آنقدر كردهام، تهيه درسي متن عنوان به من كه هم
آن ها دانش آموزان قديمي قادر نيستند به دانش آموزان جديد قواعد را درس بدهند. به همين خاطر از مدتي
مي شوند، من از افراد قديمي بخواهم كه ابتدايي مرحله كارگاه وارد جديد اعضاي وقتي گرفتم تصميم قبل
و اگر توضيح او مشكل داشت از بدهد. توضيح را لحظه همان در جاري پارلماني پراكتيس بر ناظر قواعد
و به اين ترتيب كل كارگاه را در انتقال آموخته ها درگير سازم. اين تجربه كند تكميل را آن تا بخواهم ديگري
و به استناد آن بود كه در كارگاه وكيالن تأكيد كردم افراد جديد را حتي بدون آموزشي قبلي است داده جواب

به كارگاه دعوت كنند.

و به نظرم الزم است هر كارگاهي براي خود اين  شد ارزشمندي بسيار تجربه شرف دستور تدوين تجربه
و در اين جلسات هم قواعد ناظر بر شود انجام جلسه چند طي فرايند اين كه خصوص به دهد. انجام را كار
يك و بتوانند در مورد كنند تمرين را گروهي تفكر شوند قادر بچهها هم شود، تمرين پارلماني پراكتيسهاي

ايده به درك تفاهمي مشترك برسند.

دستور شرفت كادرها
مي توانم در  آنها تنظيم با و كردم كشف من جديد تجربههاي اين از را نكات بيشترين بگويم بايد اطمينان با
كارگاه هاي ديگر نيز از آن استفاده كنم. همانطور كه گفتم يكي از اين تجربه هاي ارزشمند تدوين دستور شرف
و چگونه تدوين كنيم. من بايد در  كساني چه براي را شرف دستور كه است مطلب اين فهم مهمتر آن از و
و كد اتيكز به اندازه خود آن شرف دستور تدوين روند كه بدهم قرار تأكيد مورد شدت با را نكته اين كارگاه
و به صورت مداوم برسد تصويب به و تدوين تشكل يك در بايد اتيكزي كد هر عالوه به دارد. اهميت كدها
- دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه بايد كد اتيكز خودش را نمونه عنوان به و - خاطر همين به شود. روزآمد

داشته باشد كه لزومًا با كد اتيكز دانشجويان رشته ساختمان دانشگاه عالمه يكي نخواهد بود.

آخرين ابتكار:  سناي دانشجويي
و اگر تمايل داشتند تشكيالتي به نام «شوراي ايجاد سناهاي  شوند آشنا دانشجويي سناي با دانشجويان اينكه
يك (شاسدا) راه اندازي كنند از مدت ها پيش در ذهنم شكل گرفته بود. حتي يك نمونه از ايران» دانشجويي
آئين نامه يك سناي دانشجويي را در اختيار فرهنگ كاشاني قرار دادم تا آن را بخواند. اما او ظاهرًا آنقدرها
زبان بلد نيست كه بتواند آن متن دشوار را بخواند يا ترجمه كند. در نتيجه صبح روز جمعه كه از خواب 
۲۱ صفحه  بيدار شدم ايده جالبي به ذهنم رسيده بود: يكي از آئين نامه هاي يكي از سناهايي دانشجويي را كه
۲۱ نفر از كارورزان كادر  و طوسي فرشته خانم براي دستورالعمل يك با همراه را آن و كردم انتخاب داشت
و از آنان خواستم تا هر كدامسان يك صفحه از آئين نامه را ترجمه كنند تا كل آن بعد كردم ارسال دانشجويان
و نامه همراه آن را دستورالعمل متن من شود. توزيع كارگاه اعضاي بين در و تكثير رئيسيان آقاي ويرايش از
و تصور من اين است كه به اين ترتيب داريم براي دانشجويان يك چشم انداز بزرگ طراحي ميكنم عينًانقل
و در عين حال تالش براي ترويج ايده پيچيده آئيننامه يك با آشنايي حال عين در و زبان آموزش ميكنيم:
با تشكيل بعدها فكر كردم كه  براي تحقق آن در دانشگاه هاي كشور.  و تدوين سياستي  دانشجويي سناي
مي توان اميدوار بود كه بعد از جذب اين دانشجويان در هيـأت هاي علمي آينده سال چند طي استادان سناي
و اما متن دستورالعمل كميته يك نفره ترجمه رسيد. فراخواهد نيز دانشگاهها بنيادين اصالح امكان دانشگاهها،

آئين نامه سناي دانشجويي:

دستورالعمل ترجمه اساسنامه سناي دانشجويي
انستيتوي تكنولوژي نيوجرسي

سركار خانم طوسي
طبق  نيوجرسي،  تكنولوژي  انستيتو  دانشجويي  سناي  اساسنامه  ترجمه  كميته  رئيس  عنوان  به  دارد  تقاضا 

كنيد:  گزارش دانشجويان كادر اجالس به را نتيجه و اقدام زير دستورالعمل
پي .دي.افي اساسنامه دانشجويي فايل از نسخه يك آمده ادامه در آنان نام كه دانشجوياني از يك هر براي .۱
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و از جانب من از آنان  فرماييد ارسال است، شده تدوين صفحه ۲۱ انستيتو تكنولوژي نيوجرسي را كه در
تقاضا كنيد طبق دستورالعمل زير هر يك از آنان يك صفحه از اين اساسنامه را كه در مقابل نامشان آمده 

است ترجمه كنند: 
۲. نام دانشجويان و صفحه اي كه بايد ترجمه كنند:

۱. ۲. اميرحسين سعادت
۲. ۲. پرستو بيرانوند

۳. ۲. فرهنگ كاشاني
۴. ۲. محمد حسين سرپوشان

۵. ۲. ابراهيم گرانپايه
۶. ۲. پرديا يونس زاده

۷. ۲. محسن رنجبر
۸. ۲. فرشته طوسي

۹. ۲. سروش سيادت
۱۰. ۲. حسام مؤذن

۱۱. ۲. مهرداد محمدي
۱۲. ۲. علي رحيمي راد

۱۳. ۲. آيدين ظريف
۱۴. ۲. سامان عصرپوران

۱۵. ۲. حسن ايقاني
۱۶. ۲. محمدرضا كالگر

۱۷. ۲. بهنام ذوقي
۱۸. ۲. علي سلطان زاده

۱۹. ۲. فرشيد قاسمي
۲۰. ۲. محمد امين زندي

۲۱. ۲. آرش عسكري
۳. هدف اين است كه اين دانشجويان ترجمه از زبان انگليسي را به طور جدي آغاز كنند اما هر دانشجويي كه
در حال حاضر قادر به ترجمه نيست، بايد با هزينه شخصي خود نسبت به ترجمه سهم تعيين شده اقدام نمايد.
دهند.  قرار شما اختيار در ووردي فايل يك قالب در مذكور، صفحه شماره با همراه بايد را شده ترجمه متون .۴
آن ها را ويرايش حقوقي نظر از تا داد خواهيد قرار رئيسيان امير آقاي اختيار در را شده ترجمه متون نيز شما .۵

و يكدست كند.
۶. متني را كه ابن ترتيب آقاي امير رئيسيان ويرايش خواهد كرد به دست من برسانيد تا پس از يك بررسي 

نهايي نسبت به تكثير و توزيع آن بين دانشجويان كارگاه اقدام شود.
۷. از شما تقاضا مي شود در اول هر اجالس گزارش اجمالي پيشرفت كار را به اطالع مجمع برسانيد. 

با احترام
مدير دفتر كادرها. داود 
چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳

كردم:  ارسال طوسي خانم براي كه نامهاي همه اين و

سركار خانم فرشته طوسي
با سالم

ضمن ارسال متن پي.دي.افي اساسنامه سناي دانشجويي انستيتوي تكنولوژي نيوجرسي تقاضا دارد نسبت به 
و در آغاز هر يك از اجالس هاي كادر  فرماييد اقدام پيوست دستورالعمل طبق متن اين سازي آماده و ترجمه

دانشجويان گزارشي از روند پيشرفت كار به مجمع تقديم كنيد.
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از تمام كساني كه اين نامه براي آنان ارسال شده نيز تقاضا مي شود مفاد آن را مطالعه و به آن عمل كنند.

از خانم طوسي انتظار مي رود دريافت اين نامه را اعالم نمايد و اگر ابهامي دارند با من در ميان بگذارند.
با اجترام
داود حسيني

و البته هنوز از خانم طوسي خبري نشده است. 

آخرين ابتكار
سه شنبه آينده به مناسبت روز عاشور كارگاه دانشجويي تعطيل است. به همين مناسبت نامه زير را براي  روز

آنان ارسال كرده ام:

اعضاي محترم كادر دانشجويان
سالم

۱۹ آبان  سه شنبه روز به هيجدهم اجالس عاشورا و تاسوعا ايام تعطيالت خاطر به داريد استضار كه همانطور
۱۳۹۳ به تعويق افتاد. با اين همه، اين ايام فرصت مناسبي است تا در معناي شرف تأمل فرماييد.

مي شناسيد در ذهن  كه را انسانهايي شريفترين ويژگيهاي روزها، اين در ميشود تقاضا خاطر همين به
و مانع جامع جمله يك در مفهومي و انتزاعي صورت به را خصوصيات اين تا بكوشيد و كنيد مجسم خود
و انسان شرافتند به شرافت، شرف، تعريف در جمله يك روي گروهي صورت به بتوانيم تا كنيد تعريف
و در مرحله بعد دستور شرف كادرها را تعريف كنيم. دستور شرف دانشجويي نيز در مرحله برسيم توافق

بعد تدوين خواهد شد
قربان شما. داود

به  كه  رفت  عباس خواهد  و حضرت  حسين امام طرف به زياد بسيار احتمال به نامه اين مخاطبان ذهن
و بدون توسل به موضوع اين به اشاره هيچ بدون من شدهاند. تبديل شرف نماد و اي اسطوره شخصيتهاي
و از خود گذشتگي به خاطر شجاعت روي شرف تعريف در كه كردم تشويق را دانشجويان مذهبي نمادهاي

يك ارزش و يك عقيده و آرمان تمركز كنند و به آن اهميت بدهند.

به نظرم كارگاه دانشجويان كه آخرين كارگاهي است كه تشكيل شده است از تمام كار گاه ها بهتر مديريت 
مي رود. اين تجربه هاي بايد در كارگاه هاي ديگر نيز  جلو سرعت با و دارد متعالتري چشماندازهاي ميشود.

به كارگرفته شود.
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۱۱ آبان ۱۳۹۳ يكشنبه

اكتشافات سحرگاهي
مي ديدم خوب در  داشتم كه خوابي صحنهي آخرين شدهام، بيدار خواب از كه دريافتم وقتي صبح امروز
و تأمل در همان خواب بودم كه ناگهان متوجه شدم سيالبي از ايده هاي مختلف بررسي مشغول و بود خاطرم
براي خبرنامه انجمن دندانپزشكي ويژه سمينار «آينده دندانپزشي» در ذهنم روشن شد. به بيان كامپيوترچي ها،
و به جاي آن فولدر مربوط به «نشريه دندانپزشي» تمام فضاي روشن  شد بسته خوب به مربوط فولدر انگار
و متوجه بود كه چطور فولدر اول ميكرد درك را تحوالت اين تمام ذهنم كل حاليكه در فراگرفت، را ذهنم
مي كردم چيز تازه اي به ذهنم رسيد. حدس زدم فكر تجربه اين به كه صبح امروز شد. باز دوم فولدر و بسته
و پردازش مطالب دستهبندي روش و كامپيوتر و اينترنت با و ميكرد زندگي ما زمان در هم كانت امانوئل اگر
در يك كامپيوتر آشنا بود، شايد به جاي استفاده از مقوالت براي توضيح فعاليت هاي ذهني، از اصطالحات
مي آفريد كه با نظام »نقد عقل محض» خيلي متفاوت  ديگري فلسفه صورت آن در و ميكرد، استفاده كامپوتري
مي شود به آن نامه «فلسفه براي انسان دارويني» داد، با همين اصطالح هاي كه آنچه ميكنم تصور اآلن ميشد.

امروزي ساخته و پرداخته مي شود.

علت تأمل در فلسفه ذهن
ذهن  نكنيم درك درست وقتي تا كه باورم اين بر هنوز شدم، فلسفه عاشق دبيرستان دوران از اينكه از گذشته
و خاطر، همين به كرد. نخواهيم درك درست هم را تاريخي و اجتماعي تحوالت ميكند، كار چطور انسانها
هرچند در اين روزنوشت ها خودم را متعهد كرده ام كه تاريخ تحليلي جنبش زير خاكي كادرها را بنويسم، اما
و به خلق  ميگذرد كادرها ساير و من ذهن تاريك اعماق در كه است همان جنبش اين بخش زيرخاكيترين
و محقق كنيم. بنا بر اين توجه به بسازيم را همانها جامعه عرصه در ميكوشيم كه ميشود منجر ايدههايي
و تأثيري كه اين روند مداوم بر روابط ايده اين شدن محقق چگونگي و طرحها و ايدهها شدن ساخته روند
مي شود، محور اين تأمالت هستند. متحول اجتماعي مناسبات و سازمانها ترتيب اين به و ميگذارد اجتماعي

خواب خانواده زنده ياد حاتمي
مي رسيد  نظر به كه خياباني سوي آن در داشتم: خاطر به خوب را خوابم صحنههاي آخرين گفتم كه همانطور
و ظاهرًا بگو مگوي بود ايستاده دخترش و همسر ميان در مرد يك بود، آزادي سينما قديمي ساختمان مقابل
مي كرد. در نتيجه حركت تند دور با صامت فيلم يك مثل و بود رنگي صحنه ميكرد. تماشا را دخترش و زن
مي كردم، اين سؤال تماشا را صحنه اين حاليكه در ميشد. ديده سريع و جهشي و منقطع نفر سه اين رفتار
هستند؟ در واقع بخش ديگري از ذهنم اين سؤال را از «مني» كه داشت كي اينها كه: گرفت شكل ذهنم در
داد: جواب - انگار - ميديد را فيلم اين داشت كه «مني» كرد. سؤال ميديد را تند دور با رنگي صامت فيل
نمي دانم. بعد سعي كرد بيشتر توجه كند تا شايد اين سه نفر را بشناسد. مثل دوربيني كه زوم كند، توجه
شناخت: ليال حاتمي دختر  را او و متمركز بود ايستاده مرد چپ سمت كه دختر صورت روي را خودش
زنده ياد علي حاتمي كارگردان سينما! بعد سعي كرد بفهمد كه زني كه سمت راست مرد ايستاده كيست؟
- خوب به خاطر دارم  اما خوشكام. زري بود: معلوم پيشيني از صورت به - كانت قول به - انگار آن جواب
پرسيد: خودش از - انگار - ميكرد تماشا را صحنه داشت كه «مني» صحنه، اين تماشاي هنگام همان در كه
آيا زري خوشكام همسر شادران علي حاتمي بود يا نه؟ هنوز به خاطر دارم كه هنگام خواب نيز در اين مورد
و با دختر جوان مقابل  ايستاده مرد كنار كه زني ديدم كردم دقت كمي اما دارم. ترديد هم هنوز و داشتم ترديد
و در جريان خواب اين احتمال را به صورت قوي تري مطرح شد است زريخوشكام ميكند مگو بگو خود
كه: پس البد زري خوشكام همسر علي حاتمي بوده است. بعد، مردي كه تا آن لحظه وسط اين مادر دختر
- «مني» كه  ناگهان و شد كوتاه حاتمي علي زندهياد قد اندازه به قدش داشت، بلندي قامت و بود ايستاده
مي  كرد دريافت كه: اي بابا، آن مرد هم كه خود علي حاتمي است. بله، در ادامه شاهد تماشا را صحنه داشت
و همراه با آن دو بود ايستاده دو آن وسط پدرشان حاليكه در بودم حاتمي ليال و زريخوشكام مگوي بگو
و گاهي دختر گاهي منقطع، و تند حركات با - رنگي اما - قديمي صامت فيلمهاي پرسوناژهاي مثل نفر

همسرش را تماشا مي كرد.
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باز و بسته شدن ناگهاني پوشه هاي ذهني
خوب به خاطر دارم در حاليكه شاهد صحنه بگومگوي اعضاي آن خانواده هنرمند با كيفيتي كه تعريف كردم 
و به جاي آن، يك مجموعه  نيست ذهنم در تصويري هيچ پوشه آن از ديگر كه شدم متوجه ناگهان بودم،
و از دندانپزشكي آينده راهبردي، برنامه چشمانداز، مثل كليدواژههايي به مربوط تصاوير و مفاهيم از مخلوط
كامًال حواسم بود كه چطور اينكه جالب ميكنم. درك را مفاهيم اين دارم يعني دارد، جريان ذهنم در قبيل اين

از پوشه خانواده هنرمند به پوشه مربوط به «جريان دندانپزشكي» منتقل شدم.

مي ديدم. نه. بلكه  پوشه به شبيه چيزي ذهنم در كه نسيت اين پوشه از «منظورم» كه كنم تأكيد بايد اينجا
احتماًال يك مجموعه اطالعات مربوط به كه است ذهن در جايي براي مجازي اصطالح يك پوشه از منظورم
و يا هر چيز ديگري كه در ذهن ساخته شده باشد، در واژه، كليد يك عكس، يك رويداد، يك مفهوم، يك
و تحت چه نيرويي، اطالعات داخل اين پوشه قاعدهاي چه تحت نيست معلوم و است شده ذخيره «جا» آن
مي شود. بله. وقتي به اين ترتيب روشن - ميگوييم آگاهي آن به كه بخش آن يعني - ذهن روشن فضاي در
مي توانم كه دارم موضوع و فكر و ايده از انبوهي كردم احساس ناگهان شد روشن دندانپزشكي جريان پوشه
واقع، انگار آن قاعده در بنويسم. دندانپزشكي انجمن خبرنامه ويژهنامه براي جالب مطلب دنيا يك آنها حول

طاليي «شب روي مسأله اي خوابيدن» به بهترين نحو ممكن جواب داده بود.

بازگشت به جريان دندانپزشكي
مي دانستم كه ويروس ها  ميافتاد. كار از و ميكرد هنگ شد: حادي مرحله وارد كامپوترم مشكالت ديروز
ماشين را از پا انداخته اند يا يك مشكل سخت افزاري دارد كه به گرم شدن هواي داخل سالن مربوط است.
مي كردم كه  نصب انتيويروس بايد آن از قبل يا بيزارم. كار اين از كه ميكردم. عوض ويندوز بايد يا حاال
و عاشورا تعطيل است. تاسوعا خاطر به هم چهارشنبه و سهشنبه ديگر سوي از ندهد. جواب است ممكن
در نتيجه اگر به هر دليل در اين ايام عزيز! كامپوتر از كار بيافتد ممكن است قادر نشوم به قولي كه به دكتر
ويژه نامه خبرنامه دندانپزشكي  در چاپ و يك مقاله را براي سرمقاله چهارشنبه روز و كنم عمل دادهام شيرازي
و هم طوري تدارك ببينم كه با كنم عمل جديتر ماشين تعمير و اصالح به نسبت هم گرفتم تصميم بنويسم.
مي گذرم. خالصه اش اينكه فايل هايي كردم كه كارهايي جزئيات از نماند. لنگ دكتر كار ماشين شدن خراب
و مرور كردم. به نظرم كل مطالب دانولد بود، كرده ارسال برايم داندانپزشكي» «آينده روزه دو سمينار از كه را
يك چند صفحه بيشتر نخواهد شد. در نتيجه حيرت كردم كه چگونه قرار است با همين چند صفحه مطلب
نشريه شانزده صفحه اي را ببندند؟ احساس كردم وظيفه دارم اين مطلب را با دكتر شيرازي در ميان بگذارم. 
تلفن همراهش را گرفتم جواب نداد. حدس زدم دستش در دهان بيمار است. تلفن مطبش را گرفتم. منشي 
و اين گفتگو با چالش  كرديم صحبت هم با ظهر بگيرد. تماس من با دكتر كه دادم پيغام كرد. تأييد را حدسم

عجيبي خاتمه يافت كه ممكن است در آينده روابط من با دكتر شيرازي تأثير بگذارد.

من شاهنشاه آريامهر نيستم، قطع!
و پرسيد چه كار داشتم؟ ماجرا را براي او تعريف كردم: مطلب براي يك خبرنامه  زد زنگ شيرازي دكتر وقتي
واقع محور در  بود.  كم خواهد  است،  قبلي صفحه آرايي شده  كه خبرنامه هاي  به روشي  شانزده صفحه اي 
صحبت من اين بود تا به دكتر اطالع داده باشم كه بداند مطالبش ممكن است كم بيايد. در نتيجه خوب است 
مثًال يك خبرنامه هشت صفحه اي منتشر كند. يا اين مطالب را نگاه دارد براي خبرنامه شماره بعدي كه قرار 

است زير نظر من منتشر شود يا فكر مقاالت و مطالب تكميلي باشد.

مثًال در مقايسه با آقاي مهدي جمالي بحري كه كارفرماي  - شيرازي دكتر با گفتگو كنم اعتراف بايد متأسفانه
و نميرود، جلو خوب بود، داوپخش رسانه و درمان، و دارو تهران، شهرداري بولتن گلنامه، نشريه در من
مي كند كه نگرانم تجربهها همين و ميشديم. مشكالت همين دچار هم ديروز ميافتد. دستانداز در مدام
كنم؟ پاسخم اين است: يا قادر خواهم شد رابطه را به درستي مديريت كار او با توانست خواهم من اساسًا

كنم، يا اينكه اين رشته گسسته خواهد شد.
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مي دادم كه در حال حاضر  توضيح اما بودم. نخوانده نه؟ يا خواندهام را مطالب پرسيد من از گفتگو طول در
مي كنيم. موضوع بعدي اين بود كه: خوب، حاال كه مطلب كم بحث آنها كيفيت نه و آنها حجم مورد در
مقاله خودش شدم متوجه تا رفت جلو بحث ترتيب همين به كن. جبران بيشتر مقاالت نوشتن با تو است
و در اينجا بود كه نميشود. هم ستون نيم مقاله آن گفتم: است. داده صفحهبندي و حروفجيني براي هم را
گفت: من شاهنشاه آريا مهر نيستم كه و شد عصباني هم شيرازي دكتر گفتم. او به و رسيد ذهنم به پيشنهادي

برايم مقاله بنويسي و گوشي را گذاشت!

درست حدس زديد. پيشنهاد من اين بود كه اگر در چاپ آن مقاله اصرار دارد من مقاله اي در مورد همان 
و حقوقي اين يك عرف است. رئيس  گروهي فعاليتهاي در شود. چاپ نشريه در او نام به و بنويسم موضوع
و جذاب را زيبا مقاله نوشت مهارت و حوصله و وقت اما دارد مطلبي انجمن يك مديره هيأت يا دبير يا
و به نام آن شخص مينويسد مقاله يك صورت به را موضوع همان دارد مهارت زمينه اين در كه كسي ندارند.
ايفاء كنم غير ممكن است اجازه بدهم را سردبير نقش من باشد قرار اگر عالوه، به ميشود. منتشر نشريه در
و تهي مثل آنچه كه دكتر شيرازي نوشته بود در نشريه چاپ شود. با صراحت اين نكته را به دكتر سر بي مقاله
گفتم كه آن مقاله به درد چاپ در نشريه نمي خورد. اما اگر اصرار دارد كه چنان موضوعي در نشريه چاپ شود
مي نويسم. اما دكتر شيرازي ظاهرًا اين كار را نوعي عمل غيراخالقي  او نام به و موضوع همان با مقالهاي من
و با اين حساب كه من بعد از اين همه سال دوستي با او هنوز درك نكرده ام كه او آن كرد تلقي غيرصادقانه و
- بدتر و شد دلخور من از نميزند، ريايي و تقلب چنين به دست كه هست راستگويي و شريف انسان قدر
گفتم مقاله اش به درد چاپ صراحت با آنقدر اينكه از شايد كرد. قطع هم را تلفن خداحافظي بدون - اينكه

نمي خورد از من دلخور شد. نمي دانم. در هر صورت قطع تلفن كار قابل قبولي نبود.

و اهميت رابطه ام با دكتر شيرازي فكر كردم. بديهي است كه  كيفت و آينده به خيلي تلفن قطع از بعد ديروز
و مردم وضعيت بهبود در ميخواهد و ميتواند كه است شريفي بسيار انسان او نميكنم. نگاه شخصي مسأله

كشور اثر مثبت داشته باشد. اما اين مشكالت هم در رابطه ما به وجود مي آيد.

سمينار آينده ندانپزشكي
مي كردم. با توجه  مرور را مطالب شيرازي دكتر به تلفن از قبل كاش كه رسيدم نتيجه اين به تلفن قطع از بعد
يك و به صورت آزمايشي در فرمت كردم دانلود را ويژهنامه مطالب فايلهاي تمام ماشينم، ناپايدار وضعيت به
خبرنامه پيام كارفرمايان چيدم. خوشبخنانه بسيار بيشتر از آنچه كه من تخمين زده بودم شد. حدود ده صفحه
و نه سه يا چهار صفحه. به نظرم رسيد خوب است به دكتر خبر بدهم. اما تصميم گرفتم تا وقتي او  مطلب

زنگ نزند و تكليف قطع كردن تلفن را روشن نكنيم ديگر به او زنك نزنم.

و مجلس كه  وزارتخانه از فرادي و دندانپزشكان از سميناري كردم: مرور هم را مطالب فاصله همين در
انجام كاري  آن ها  حل براي بشود تا كردهاند دستهبندي و مرور را ندانپزشكي مسائل كل كميته شش در
داد. احساس كردم كار بسيار مثبتي انجام شده است در طول ديروز همين مسائل بخش مربوط به جريان
مي خواستم بخوابم به  كه هم شب آخر ميآيد خاطرم به حتي بود. مشغول مسائل اين به ذهنم دندانپزشكي
مي شود نوشت، دسته بندي تمام مشكالتي است كه به صورت كه مقاالتي از يكي كه كردم فكر موضوع اين
مي شود تعداد نيز شده مطرح مشكالت همين اساس بر حتي است. شده مطرح مختلف كميتههاي در پراكنده
وزير هاشمي  آقاي  كه  بود  درخواستي  همان  تقريبًا  سياستها همين حتي و كرد. تعريف سياست زيادي
و من دكتر شيرازي را به وب سايت دولت بريتانيا بياوريد. پروژه ما براي بود: گفته شيرازي دكتر به بهداشت
مي كنند. تعريف پروژه نيز اجتماعي مسائل براي دولتها حاضر حال در چطور كه دادم نشان او به و بردم
و دريافتم شدم بيدار خواب از آنكه از بعد - گفتم كه همانطور - و خوابيدم كه بود مسائل اين به تأمل با
مي ديدم، ناگهان همان پوشته مربوط به جريان دندانپزشكي را حاتمي علي زندهياد خانواده خواب دارم كه
كه شب حين تفكر به مطالب آن خوابيده بودم، در ذهنم روشن شد با اين تفاوت كه احساس كردم دامنم پر
و مقاله باشد.  گزارش يا سرمقاله يك موضوع ميتواند آنها از كدام هر كه موضوعهايي و ايدهها از است
و براي بازاريابي تعريف مشخصي سياستهاي صورت به ميتوان را موضوعها اين تمام كه دريافتم بالفاصله
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به وزارت بهداتشت پيشنهاد داد. از اين مهم تر، تمام اين ايده ها همه نشأت گرفته از همان پروژه ملي «باز 
سال ها پيش آن را به اين دليل بايگاني كردم كه  من آفريني پروفشن ها از شبه پروفشن هاي دولتي » است كه
به اين يقين رسيدم كه تا وقتي مردم ايران يا نخبگان ايراني قادر نباشند در چارچوب قانون پارلمان با هم به 

صورت شرافتندانه و جمعي و شفاف و دموكراتيك كار كنند اين مشكالت حل نخواهد شد. 

استراحت حق توست
و به سراغ توليد مطالب  دهم انجام را موظفم كارهاي داشتم تصميم بود. پنج حدود ساعت برخاستم كه صبح
فرانسه روسي، زبانهاي تمرين كمي و خارجي وبسايتهاي خواندن از بعد اما بروم. شيرازي دكتر نشريه
و حجم بسيار زياد مطالبي عالي كيفيت مورد در آنقدر ديگر سوي از ميآيد. خوابم كردم احساس عربي، و
و عاشور توليد كنم اطمينان خاطر دارم كه به خودم گفتم: پسر استراحت حق تاسوعا روز دو طي ميتوانم كه
و خوابيدم. دوباره دادم استراحت خودم به صبح ده تا هفت حدود ساعت از و است كش زحمت مغز اين
و به عالوه، تنگي نفس ندارم نان ظهر براي ديدم كردم شروع را روزنوشت اين و برگشتم كارم ميز پشت كه
مي كند. تصميم گرفتم براي خريد يك افشانه سري تايد براي تسكين ريه به داروخانه اذيتم دارد ديگر هم
و به اين نتيجه رسيدم كه او وزير كردم فكر بهداشت وزير هاشمي دكتر تهديد به كه بود راه مسير در و بروم.

خوش دل اما در عين حال ساده دلي است.

تهديد توخالي وزير
و زيرميزي  رشوه بگيرد شده تعيين تعرفههاي از بيش مبلغي اگر پزشكي هر كه بود كرده تهديد بهداشت وزير
و اجازه طبابت به او نخواهيم داد. اطمينان دارم اگر كسي درك درستي از عوامل اجتماعي دريافت است گرفته
و بداند براي ريشه كن كردن همين يك بال چطور يك جامعه به يك انقالب باشد داشته رشوه و زيرميزي
و فرهنگي نياز دارد كه تحقق آن دست كم چندين دهه تالش مستمر هزاران انسان شريف را معنوي عميق
و اين قدر نميبندد خالي را كلت طور اين معروفي قول به يا - نميكشد خالي را شمشير طور اين ميطلبد،
و هورت بيخود نمي كند. جالب است كه دكتر داروساز محله ما هم همين عقيده را داشت. مبلغ داروي هارت
و چون دارو خارجي بود تحت پوشش بيمه اي هم قرار نمي گرفت. دكتر داروساز شد تومان هزار نود من
بعد از دادن دارو در مورد دكتر هاشمي با تأكيد گفت: انسان شريفي است اما حتي همكارانش در بيمارستان
اصًال غير ممكن  تعرفهها اين با كردن كار چون زد. خواهند اعتصاب به دست او صحبتهاي عليه نيز نور
شده است. به خاطر همين نتيجه گيري بود كه نسبت به همكاري با وزارت بهداشت براي بازآفريني پروفشن
و نسبت به ساده دلي خودم به خودم هشدار دادم. بله، دندانپزشكان هم مثل  شدم ترديد دچار دندانپزشكي

ساير مردم اين ديار به دهه ها تالش مستمر نياز دارند تا از انظر اخالقي كمي ارتقا يابند.

دستاوردهاي كار گاه دوستان
سي امين نشست كارگاه كادر دوستان شركت  در ديروز كه زارعپور مجيد آقاي ميكنم تصور كر، شيطان گوش
و چون او در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي دست بود خواهد جدي كادرهاي از ديگر يكي كرد،
و آقاي نصري حالج، آقاي با همراه كه داشت انتظار او از ميشود است، پارلمان تقويت و اصالح كار در
و خودشان آنقدر كنند ترويج دولت در و مجلس در را پارلمان قانون كه بدهند تشكيل را تيمي اوليه هسته
به اين قانون مسلط شوند كه بتوانند نقش مربي پارلماني را بازي كنند. در جلسه ديروز كه از دوستان آقاي
و آقاي نصيري اقدام با اطالع  بود، آمده صنعت و علم مكانيك دانشجوي اسماعيلزاده رضا آقاي فقط فاضلي
- درست در همان ساعت جلسه داشته حالج آقاي توضيح به بنا - هم سبحاني دكتر و نداشت حضور قبلي
مي بلعيد. نيز در ميگفتم من كه را مطالب نشدني سيراب اشتهايي با زارعپور آقاي يابد، حضور نتوانست و
و متعالي شخصيت آقاي حالج بيشتر به نمايش درآمد: اينكه با عالي بسيار جنبههاي هم باز ديروز جلسه
و بتواند برسد سامان به جمع اين تا ميكند تالش مادر يك مثل تحسيني قابل سماجت و پيگيري و بردباري

به صورت گروهي كار كند.

و با تكيه به حقم به  خود سر - بود مانده باقي حالج آقاي - نفر يك فقط قديمي اعضاي از كه دليل اين به
عنوان مربي- تصميم گرفته بودم كه نشست اول را از حالت مجمع به حالت كارگاه دربياورم. تصورم اين بود



۱۴۶

مي تواند  اول نشست پس بپردازد، تاريخچه به اجالس اول نشست بود شده قرار كه قبلي، تصميم اساس بر كه
و مثل يك كارگاه عمل كند. اما آقاي حالج با ظرافت نشست را به طرف مجمع هدايت كرد قاعده از خارج
و من هم از حركت او استقبال كردم. در نتيجه، حتي در حاليكه مجمع بيشتر ماهيت يك كارگاه آموزشي به

خود گرفت، اما در چارچوب قواعد قانون پارلمان رفتار كرد.

تاريخ در قالب سؤال و جواب
با اينكه قرار بود در مورد تاريخ توسعه قانون پارلمان در آمريكا صحبت كنم، اما نطق خودم را با طرح اين 
و دستورنامه چه تفاوت هايي وجود دارد  پارلمان عمومي قانون يا عرفي قانون پارلمان، قانون بين كه پرسش
و آنچه نايستاد تا و تك از فاضلي آقاي اما نداشت. خاطر در حالج آقاي را سؤال اين پاسخ كردم. شروع
و به اين ترتيب به روند مهاجرت كردم كامل را آنان صحبتهاي من آخر، در و كرد بيان داشت ذهن در كه
و نظام پارلمان قانون بسط ترتيب اين به و انگليسي امپراتوري شدن ساخته و جهان سراسر به انگليسيها
و دستورنامه، از متن كتاب اصلي به پارلمان عرفي قانون بين تفاوت توضيح هنگام پرداختم. پارلماني سياسي
زبان انگليسي جمله اي را قرائت كردم كه مضمونش اين است كه اين كتاب، يعني كتاب دستورنامه، مجموعه
قواعد قانون پارلمان را با حذف آن قواعدي كه جز در مجالس قانون گذاري كاربردي ندارند، ارايه داده است. 
بعد اضافه كردم، به بيان ديگر، قانون پارلمان عبارت است از مجموعه قواعدي كه در اين كتاب آمده به عالوه 
قواعد اختصاصي تشكيالت قانون گذاري. اين نكات به ويژه براي آقاي زارع پور بسيار جذابيت داشت كه گويا 

مدت هاست از طرف مركز پژوهش هاي مجلس براي تقويت نهاد پارلمان دارد كار مي كند. 

تلفيق اعضاي قديم و جديد
و اعضاي جديد داريم  قديمي اعضاي بين آموزشي هماهنگي ايجاد براي كه جديدي روشهاي نظرم به
و خالقيت است. اين ماجرا احتياج به ابتكار و نياز محصول كه است جديدي دستاوردهايي ميكنيم، كشف
توصيف بيشتر دارد. چرا كه ممكن است همين اتفاق در مجامع انجمن ها هم كه قرار است خودشان به اعضاي

خود دستورنامه رابرت را آموزش بدهند رخ بدهد. 

ترويج  از طريق  رابرت  آموزش دستورنامه  كارگاه هاي  در  به شركت  اعضاي عالقمند  كه  فعلي  در شرايط 
مثًال از طريق اعالن آگهي ثبت نام در  نه و ميشوند، دعوت و شناسايي قديمي اعضاي توسط قواعد اين
روزنامه ها، از اعضاي قديمي خواسته بودم كه در جريان ترويج بكوشند تا حلقه هاي چند نفره سازمان بدهند
و مقدماتي را طي كنند. اما تجربه نشان داد كه چنين امري  معرفي مراحل آنان براي جداگانه صورت به تا
- به كند دعوت هم را نفره شش پنج گروه يك بتواند فاضلي آقاي مثل شخصي اگر حتي و نميافتد. اتفاق
مي شويم. تجربه آقاي امرالهي، دوست آقاي رئيسيان كه رئيس كميته خارج از مواجه ريزش با - طبيعي طور
بوده، از اين جهت تلخ تر هم بود. حدود پانزده نفر از دوستانش معين دكتر و ميرحسين انتخابات در كشور
به او قول داده بودند در فالن روز در كارگاه شركت كنند اما گويا فقط يك يا دو نفر حضور يافتند. عدم
مي كنم به همين خاطر  فكر كه انداخت اعتبار از را او سخن چنان هم بعدي كارگاههاي در او دوستان حضور
كارگاه دانشجويان شركت نمي كند. به همين دليل تجربه نشان داد كه اين توقع هم چندان به در هم خودش
مي دهند، ادامه خود كار به قديمي اعضاي سماجت با كارگاهها حاليكه در ناچاريم ما نتيجه در است. نبوده جا

با پذيرش مستمر اعضاي به اصطالح صفر كيلومتر، ريزش مستمر اعضاي قديمي تر را جبران كنيم.

تمرينهاي  و مطالب كه كنم عمل و برنامهريزي طوري كارگاهها جذابيت براي هستم مجبور من كار اين براي
و هم باشد داشته جذابيت ميكند، شركت آن نشست سيامين در كه حالج آقاي مثل عضوي براي هم كارگاه

براي شخصي مثل آقاي زارع پور و آقاي اسماعيل زاده كه در دومين نشست آن شركت كرده اند.

و بخواهند كه در مرحله اي مثل  باشند عالقمند خيلي قضيه اين به بايد حالج آقاي مثل قديمي اعضاي قطعًا
مربي گري كار كنند. وگرنه اگر حوصله اشان سر برود حق دارند.

و من در  بگيرد. عهده بر را مجمع رياست كردم خواهش حالج آقاي از ديروز جلسه در صورت، هر در
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مي كوشيدم كه آقاي حالج نقش رياست  ميدادم، جواب اعضا سؤالهاي به پارلماني مربي عنوان به حاليكه
جديد تر نيز نقش كارآموز را. به عنوان مثال، وقتي آقاي زارع پور يك سؤال و اعضاي كند تمرين را مربي و
و بگويد اشكاالتش كجاست. كند نقد را او سؤال طرح روش تا خواستم فاضلي آقاي از كرد، مطرح پارلماني
بعد از آقاي حالج خواستم تا توضيح آقاي فاضلي را تكميل كند. بعد خودم، به عنوان مربي، تمام اين فرانيد
مي شنيد جذابيت  را درس بار اولين براي كه - زارعپور آقاي براي هم كه نحوي به ميكردم، تشريح دوباره را
مي شد آشنا جديد مبحث يك با نوآموز يك ترتيب، اين به حالج. آقاي و فاضلي آقاي براي هم و باشد داشته
مي شد يا برطرف اشكاالتشان و ميكردند مرور را خودشان قبلي درسهاي نيز قديمي اعضاي حاليكه در

درس  هاي قديمي را مرور مي كردند.

يك دستاورد ديگر
مرحله  به  آنجا  در  مي كنم  فكر و هست هم گفتگو كانون شاخص دانشآموزان از يكي كه حالج آقاي
مربي گري هم ارتقا يافته باشد، در واكنش به برنامه من براي تربيت مربيان پروفشنال، به تجربه كانون گفتگو
بازاريابي هاي علني، چند سالي در يك محيط و تبليغات شروع از قبل نيز آنجا در داد توضيح و كرد اشاره
و بعد شروع به عضو گيري فراگير كرده اند. اين بودهاند مربيان سوم تا اول نسلهاي تربيت مشخص محدود
دقيقًا همان كاري است كه من سال ها براي انجام آن زحمت كشيده ام. اما من ديگر دنبال ايجاد مؤسسه اي
مستقل براي آموزش قانون پارلمان نيستم. بلكه دنبال ايجاد انجمن هايي هستم كه يا اين قواعد را به اعضاي 
و در  شدهاند ايجاد رابرت دستورنامه ترويج براي تخصصي صورت به كه انجمنهايي يا ميدهند، درس خود
مي دهند. به بيان بهتر، من نه يك مؤسسه آموزشي، آموزش ديگران به را قواعد همين تخصصي طور به نتيجه
- دفتر قبل خالف بر - كه نميخواهد دلم هيچ و هستم پارلمان قانون آموزش مؤسسات تكثر مشغول بلكه
و به عنوان نمونه، همين اعضاي اين، بر بنا شود. ايجاد قواعد اين آموزش انحصاري مؤسسه عنوان به كادرها
مي توانند يك انجمني براي ترويج دستورنامه رابرت ايجاد كنند باشند داشته دوست اگر شنبه، روزهاي كارگاه
يك جنبه  هاي اقتصادي هم پيدا كند، يا به عنوان و شود تبديل شركت يك به و برسد ثبت به ميتواند كه
بعدًا به يك كانون سراسري انجمنها اين دارم دوست حال، هر در دهد. ادامه خود كار به غيرانتفاعي انجمن
بدل شوند كه متكفل امور پروفشن پارلماني در كشور هم باشد. ضمن اينكه ممكن است در جريان عمل ما

مجبور شويم تمام اين ايده ها و طرح ها را اصالح كنيم. 

تجربه هاي ديگر
و حتي  كند تهيه سيدي آقاي جاي به را نشستها گزارش دبير عنوان به كه كردم تقاضا فاضلي آقاي از ديروز
- يعني دارد خودش جديد دوستان با او كه روابطي به توجه با بعد كند. ارسال اعضا براي من طرف از را آنها
- فكر كردم بهتر است كه هنوز فراخوان ها را خودم به نشده ايجاد هنوز كه گروهي رهبري براي مبارزه نوعي
صورت رسمي تر ارسال كند. به عالوه، بعدًا متوجه شدم كه اين تصميم را بدون تصويب جمع اتخاذ كرده ام.
به همين خاطر طي ايميلي از آقاي فاضلي تقاضا كردم صورتجلسه را براي من بفرستد تا من آن را براي اعضا 

ارسال كنم و در مورد دبير موقت جديد جمع تصميم بگيرد.

و من در جريان پاسخ به  كرد سؤال من از معذوريت تقاضاي پيشنهاد مورد در حالج آقاي ديروز، جلسه در
و انتخابات مقامات را طبق قانون پارلمان توضيح بدهم. بعدًا به ذهنم نامزد معرفي روند شدم مجبور سؤال اين
و در كارگاه كند مطالعه كتاب روي از را پيشنهاد اين به مربوط متن حالج آقاي كه است خوب چقدر رسيد
و توضيح آن را هم منوط به تصويب در گذاشتم ميان در او با را تقاضا همين ايميلي طي بدهد. توضيح را آن
مجمع كردم. اين همه تجربه عالي اي بود. كاش يادم باشد كه شنبه ديگر متن مربوط به تقاضاي معذوريت را

پرينت بيگرم و بين اعضاي توزيع كنم تا هنگام توضيح آقاي حالج اصل متن را داشته باشند 

تعيين شرايط براي اعضاي كميته تدوين كتاب هاي درسي
و آقاي فاضلي هم صحبت شد. من از  حالج آقاي حضور و درسي كتابهاي تدوين كميته مورد در ديروز
آقاي حالج دوباره تقاضا كردم اگر با آقاي سيدي تلفني صحبت كرد، حتي اگر تمايلي به شركت در كارگاه
نداشت، از او براي شركت در كميته تدوين كتاب هاي درسي دعوت كند. اما بعدًا كه به اين موضوع بيشر 
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فكر كردم به اين نتيجه رسيدم كه الزم است به كل اين حركت خيلي بيشتر فكر كنم تا تمام ابعاد آن با دقت 
و تصويب كرد، آن متن  تدوين درسي كتاب عنوان به را متني كميته اين وقتي آيا نمونه، عنون به شود. روشن
و چالقي از كار درآمد با آن چه بايد چرت متن يك اگر برسد؟ من تأييد به بايد يا كنيم تلقي نهايي بايد را
بكنم؟ اگر قرار شد آن را چاپ يا تكثير كنيم، مسائل حقوقي آن چطور بايد حل شود؟ من كه اين افراد را
و اساسًا  ندارند؟ يا دارند مسؤليتي چه من قبال در اعضا و چيست اختياراتم و دارم نقشي چه ميكنم، دعوت
و درنيافته اند چرا بايد حق داشته نخواندهاند كامل طور به را دستورنامه كتاب كل يكبار حتي افرادي وقتي

باشند كه كتاب درسي براي آموزش اين كتاب تدوين كنند؟

بعد از تأمل بيشتر حول اين سؤال ها بود كه طي ايميلي براي آقاي حالج توضيح دادم اگر با آقاي سيدي 
مي كنم شركت در  فكر چون نگويد چيزي درسي كتاب تدوين كميته در ايشان شركت مورد در گرفت تماس
آن ها بايد قرائت كامل متن كتاب اصلي باشد. اما از از يكي كم دست كه باشد داشت شرايطي بايد كميته آن
طرف من به ايشان بفرماييد كه توقع داشتم دست كم علت نيامدن خودشان را براي من توضيح بدهند. به هر
مي شود در كيفيت ترويج قانون پارلمان در  انباشته و ساخته ذره ذره طور اين كه - تجربهها اين تمام حال،
و در منطقه اثر دارد. ديروز به اعضاي مجمع گفتم كه من عمدًا اين كتاب را منتشر نكرده ام تا ديگران ايران
مي پسندم استفاده من كه آنطور از غير روشي به قواعد ترويج براي كتاب اين از خود سر باشند نداشته حق
و امكانات آموزشي رايگان اين حق را تصريح كنم كه افراد آموزش ارايه ازاي در بايد ميكنم فكر كنند.
آن ها سگ در كه نشود حرفهها ساير مثل هم حرفه اين تا برساند مدد پارلماني پروفشن شكلگيري به بايد

صاحبش را نمي شناسد.

جريان كارفرمايان
(كعاصكا)  ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون با روابطم از بخش آن كارفرمايان جريان از منظورم
و ارتباطم كعاصكا دبيرخانه در من موقعيت طبعًا بگذارد. اثر كادرها زيرخاكي جنبش روي ميتواند كه است
مي تواند در ترويج كارفرمايي تشكلهاي ساير با طريق اين از و تشكل اين مديره هيأت اعضاي و مقامات با
و تسريح كننده تسهيل اثر كارگري تشكلهاي در بعد، مرحله در و تشكلها، اين در پارلمان قانون قواعد
با اين كانون بازسازي كنم. در پي مي كوشم روابطم را  كه است زاويه اين از خاطر همين به باشد. داشته
چنين رويكردي بود كه بعد از با خبر شدن از استعفاي آقاي برنت ويلتون دبيركل جديد سازمان بين المللي

كارفرمايان طي ايميل محترمانه اي براي آقاي عطارديان ضمن دادن اين خبر از او به صورت مشورتي نظر 
مي داند مسائلي را كه در مسير فرودگاه با برنت ويلتون در ميان گذاشتم پيگيري  مصلحت آيا كه كردم خواهي

كنم؟

مي خواست نشاني ايميلش را به من بدهد اما من گفتم كه من ايميل شما را دارم. اما  ويلتون برنت آقاي البته،
ارتباط  هاي من به عنوان سردبير يا كارشناس يا مشاور كعاصكا با مقامات اين است مايل عطارديان مهندس
سازمان ها از طريق كانال رسمي صورت بگيرد. به همين خاطر نظر او را به صورت مشورتي پرسيدم. چون
و او هم  باشم داشته تماس ديگري فرد هر يا ويلتون برنت با سازماني غير صورت به كه است من حق اين
منكر اين حق نيست. به هر حال، ذكر اين نكته از جهت روشن شدن عوامل مؤثر بر ترويج قانون پارلمان در

سطح منطقه اي الزم بود كه من هم نقل كردم. هنوز آقاي عطارديان جوابي نداده است. 

گفتگو با خانم شرفي
و روحيه خانم شرفي در دوشنبه گذشته چنان خراب بود كه پاك نگران شدم. با خانم شرفي حدود سه  حال
و او را يكي از ديدم تهران شوراياريهاي اجرايي ستاد در را او بار نخستين براي شدهام. آشنا كه است سال
جدي ترين كارشناسان آن ستاد يافتم. همان روز ها بود كه با همسر ايشان آقاي دكتر سالم زاده و توانمندترين
مي كرد. او استاد رشته مديريت در كار شهر شوراي در مسجدجامعي آقاي مشاور عنوان به كه شدم آشنا هم
و اين زوج جوان داشته ادامه امروز تا زمان آن از ما روابط دل. پاك و شريف جواني و است انساني منابع زميه

از مروجان جدي دستورنامه رابرت هستند.
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پيشنهاد تدوين پيش نويس كتاب هاي درسي
موضوع هايي كه بايد در  و گفت كه حاضر است همراه همسرش نكات اصلي داد شرفي خانم را پيشنهاد اين
و مجموعه درسنامه هايي كردم استقبال هم من بدهيم. بسط را آنها بعد و كنند تدوين شود مطرح كارگاه هر
و از ساير بچه هايي كه در هر كارگاه وظيقه دارند فرستادم براي كردهام تدوين مختلف كارگاههاي براي كه را
نكات هر كارگاه را ثبت كنند نيز تقاضا كردم كه يادداشت هايشان به به من بدهند تا به خانم شرفي بدهم. اما
و افسرده بود كه نگران شدم او قادر نباشد اين  غمگين چنان و خراب چنان شرفي خانم روحيه بعد جلسه

اصًال مصلحت نباشد كه اين فشارها را هم تحمل كنم. يا بكند را كار

شوراي گروه  رسمي  غير  فكري  رهبر  كه  عبدالحسيني  آقاي  با  مي خواستم  زمينه همين در مشورت براي
و بعد از آنكاه فرهنگ كاشاني يادداشت هاي خاطر همين به نشد. كه كنم صحبت ميشود محسوب شهريها
و روز خانم شرف با خبر شوم تا اگر حالش خوب حال از گرفتم تصميم بود كرده ارسال من براي را خودش
است يادداشت هاي آقاي كاشاني را براي خانم شرفي بفرستم. ديروز به همراه او زنگ زدم. خيلي سرحال
بود. حدس زدم شايد آن روز هم به خاطر مسائل زنانگي آن اندازه روحيه اش خراب بود. در هر حال، در 
و افسردگي خبري نبود. به همين خاطر همراه با  روحي افت كمترين از نشانهاي هيچ ديروز ديروز گفتگوي
و دكتر سالم زاده فرستادم يادداشت هاي آقاي كاشاني را هم ارسال كردم شرفي خانم به خطاب كه يادداشتي
و اين نامه را براي ساير اعضايي كه قرار است به كميته تدوين كتاب درسي دعوت شوند فرستادم. هنوز كه

هيچ كدامشان جواب نداده اند.

وضعيت كارگاه هاي اين هفته
مي گذاشتندكه نگذاشتند. ظاهرًا آنقدر بي نظم  كارگاه حقوقدان بانوان ميبايست و بود يكشنبه امروز خوب.
هستند كه خانم علم را هم كالفه كرده اند. حاال كه خانم ستوده هم درگير يك نبرد چريكي عليه فساد در
و پس فردا سه  دوشنبه فردا ندارد. را قرني چندين زحمات تحمل يا حوصله يا فرصت و وكالست كانون
سه شنبه تعطيل است. كارگاه شنبه هم كه بعد از استحال و دوشنبه كارگاه و عاشوراست و تاسوعا كه هم شنبه
و كارگاه پنجشنبه هم به قوت خود باقي است. به اين ترتيب طي چند روز اول است افتاده شنبه روزهاي به
نبايد رويداد مهمي رخ بدهد. هرچند بايد منتظر تحول در روابط با دكتر شيرازي باشم. هرچند از ديروز كه
و قرار بود به هيأت مديره پيشنهاد كند كه من قانون پارلمان را به آنان  كرد شركت مديره هيأت نشست در
و نتيجه آن مالقات ميگيرد تماس من با آن از بعد بالفاصله كه داشتم انتظار بدهم. آموزش يا كنم معرفي
مي دهد. اما تا كنون كه ساعت حدود هفت بعد از ظهر روز يكشنبه است با من تماس نگرفته شرح برايم را
و ديد كه چه خواهد ماند منتظر بايد گرفت. نخواهم تماس او با كرد قطع را تلفن اينكه خاطر به هم من است.

شد. اگر تماس بگيرد، جريان دندانپزشكان خبر و گزارش خواهد داشت و آن ها را يادداشت خواهم كرد.
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۱۳ آبان ۱۳۹۳ سه شنبه

دستاوردهاي تاسوعايي
و در اين  ميبارد باران است روزي چند عاشوراست. هم امروز - ما شيخ قول به - پس بود، تاسوعا ديروز
- كه حاال امروز و ديروز و پريروز تمام نميكند. شاد را قلبم باران و برف بارش اندازه به چيز هيچ جهان
- منتظرتلفن دكتر عطاءاهللا شيرازي بودم، اما از زماني كه به عنوان اعتراض به پيشنهادم رسيدهام آن وسط به
و بعد از اينكه اعالم كرد: من شاهنشاه آريامهر نيستم، گوشي كنم بازنويسي برايش را مقالهاش اينكه براي
- من رشته رابطه را قطع عليه! لعنتاهللا - معاويه قول به البته، است. نگرفته تماس من با ديگر كرد، قطع را
مي كنم. حاال اين دكتر شيرازي است كه شل بكشد هرگاه و ميكشم كند شل طرف هرگاه و كرد نخواهم
مي كنم تا پاره نشود. آخر چند دندانپزشك با شرف مثل دكتر شيرازي شل را آن هم من و ميكشد را رشته

رابطه  ام با او را هم قطع كنم؟ كه داريم

- داماد آينده اش كه در حال كمك احتماًال - و دختر ميخواست و زد زنگ آزادگان آقاي ديشب عوض در
و تعطيلي بارندگي خاطر به و دهد تحويل هفته پايان تا بايد كه است دانشگاهي پروژه يك انجام در او به
بيابند، به دفتر كادرها بيايند. اين گفتگو عمومي كتابخانه يك در دنجي گوشه يا پارك در جايي نميتوانند
مي شد با وي درميان مربوط ايران معلمان از تعدادي سازمان با من رابطه به كه را نكاتي من تا بود فرصتي

بگذارم و الزم است اين نكات را يادداشت كنم.

تمام ديروز عالوه بر مطالعه مطالب از نوار پياده شده مربوط به سمينار آينده دندانپزشكي كه دكتر شيرازي 
وبسايت هاي مختلف به چهار زبان  بنويسم، مقالهاي ته و سرمقاله آنها پيرامون تا است گذاشته اختيارم در
وب سايت هاي انجمن هاي از توجهي قابل تعداد ويژه به و زدم سر هم را عربي و فرانسه روسي، انگليسي،
و به نكات تازه اي رسيدم كه بر عملكرد من در ارتباطات كردم وارسي را آمريكا مختلف ايالتهاي ندانپزشكي
با جريان دندانپزشكي كشور اثر خواهد گذاشت. همچنين گزارش بسيار جذابي از بانك جهاني را كه برنت
و  خواندم بود كرده ارسال كارفرمايان بينالمللي سازمان عضو كارفرمايي كنفدراسيونهاي براي ويلتون
و يا ترجمه كنم. اين ها هم بر رابطه من با معرفي كارفرمايان پيام سايت وب در هم را سند اين دارم تصميم
و امروز در انزواي كامل زندگي كردم ديروز اينكه با خاطر، همين به ميگذارد. اثر كشور كارفرمايي جريان
اما دستاودرهايي داشتم كه روي جنبش زيرخاكي كادرها اثرات مثبت خواهد داشت. در اين روزنوشت همين

رويدادها و دستاوردها را تحليل و ثبت خواهم كرد. 

كشفيات صبحگاهي
و به صورت عمدي تصميم گرفتم يكبار ديگر نكات مهم مطرح شده در مطالب سمينار  خواب از قبل ديشب
و هنگامي خواب جريان در ذهنم داشتم دوست كه را مشخصي سؤالهاي و كنم مرور را دندانپزشكي آينده
آن ها بپردازد چند بار مرور كردم. صبح كه به - ميشود بسته «من» پوشه - كامپيوترچيها اصطالح به - كه
و نمي خواهم وقتم را صرف نيست يادم األن - بود يادم هنوز خوابم صحنههاي آخرين شدم، بلند خواب از
پاسخ هايي براي سؤال هايي كه ديشب يادآوري آن كنم. اما حواسم بود تا ببينم كه ذهنم در طول خواب چه
و منتظر تكانه هاي  مياندازد بركهاي در را قالبي كه ماهيگيري مثل است؟ كرده كشف بودم خوابيده آنها روي
كشيده بودم به داخل ذهنم خيره شده دراز كنفرانس ميز روي خواب بستر در كه همانطور مينشنيد، قالب
- مثل عمدي و آگاهانه كه «مني» آن حواس شوم، متوجه خودم آنكه بدون بعد، نبود. خبري هيچ اما بودم.
و «او» مشغول تماشاي صحنه هاي ديگري شد كه شد پرت بود، شده خيره ذهن بركه روي - ماهيگير يك
خارج از اداره «من» در ذهنم جريان يافت. نمي دانم چه مدت به اين حالت گذشت، يعني، پوشه ي «من» آگاه
- داشت خودش را  ميكند عمل مفرد شخص سوم صورت به كه است مني كه - «او» و بود بسته عمدي و
مي كرد. ناگهان، «من»، مچ خودم را گرفتم كه داشتم در تماشا را گوناگون خاطرات و مفاهيم و تصاوير و
مي زنم حرف ديگران با يا خودم با بنويسم دندانپزشكي آينده سمينار مطالب براي بايد كه سرمقالهاي مورد
و اين طور تمام شود بپردازد نكات اين به و شود شروع طور اين بايد «سرمقاله» چرا كه ميكنم استدالل و
و به اين شود شروع عبارت اين با بايد چرا بيايد، سيمنار مطالب انتهاي در است قرار كه دبگري مطلب و
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مطالب بپردازد و اين طور تمام شود. 

نمي توانم بگويم وقتي ناگهان مچ خودم را در حاليكه مشغول فكر كردن به اين مسائل بودم، گرفتم، از چه 
مدت قبل از آن زمان مشغول گفتگو در مورد خبرنامه دندانپزشكي بوده ام. اما خوب به خاطر دارم كه فهميدم 
احتماًال به محض اينكه پرونده آن ماهيگيري كه مثل يك  يعني، ميكنم. فكر موضوع اين به دارم مدتهاست
آدم فضول كنار بركه ذهنم منتظر تكان خوردن قالب نشسته بود، محو يا بسته شد، فرايند پردازش خود به
مدت ها بعد بود كه «من» متوجه شد  و فقط آمد باال - است داشته جريان خواب طول در كه - ذهن خودي

كه: إ ؟ تو كه داري به همان سؤال هاي ديشب فكر مي كني؟

مي تواند در طول وقتي كه خواب  خودم كنترل تحت - من ذهن كم دست - كه داد نشان هم ديشب تجربه بله،
ميكند؟ پيدا هم را سؤالها پاسخ آيا خوب. كند. فكر خوابيدهام آنها روي شب كه مسائلي همان به هستم

سخن اول و سخن آخر
و با توجه به تمام جنبه هايي كه در طول ديروز  است مثتب پاسخم كه بگويم بايد ديشب تجربه مورد در
آن ها را شروع كنم. در اين زمينه نوشتن من كه است كافي و است كامل پاسخها بودم، كرده فكر آنها به
مي دهد، همانطور كه ماياكوفسكي روند توليد نشان هم را سرمقاله يك توليد روند كه دارم جالبي توضيحهاي
مي كنم عنوان شعر بلندي كه روند توليد را شرح داده است اين بود: (فكر بود. داده توضيح را بلند شعر يك

ابري در شلوار).

مي نوشتم،  دندانپزشكي خبرنامه براي بايد كه مقالههايي نوشتن پيرامون كه را مواردي تك تك بخواهم اگر
و صلح جنگ جلد دو اندازه به بايد بنويسم مطلب كردم وارسي را آنها تك تك و دادم قرار توجه مورد
و مدت باقي مانده عمرم كفاف اين كار را نمي دهد. به همين دليل فقط به كنم سياه كاغذ تولستوي مرحوم
يكي دو مورد آن ها فقط اشاره مي كنم و از ثبت دقيق فرايند هاي ذهني مربوط به اين نكات چشم مي پوشم.

كنفرانس آينده ي دندانپزشكي، برخالف اسمش، در واقع فهرست كردن ليست بلند بااليي از مشكالت موجود 
و از چيزي كه مطلقًا در باره اش هيچ  دارند گذشته در سابقه و ريشه كه است ايران امروز دندانپزشكي در
حرفي زده نشده است، آينده دندانپزشكي است. گروهي از ندانپزشكان در شش كميته دور هم جمع شده اند
مي رسيده است،  نظرش به شده، تشكيل آن خاطر به كميته كه اصلي محور حول كه مشكلي هر هركس و
- تقريبًا تمام قلمرو حرفه ندانپزشكي غرق در انواع مشكالت است. در آن صورت نتيجه؟ است. كرده مطرح
مي شود گفت: كار نمي كند، بلكه مثل ساير ميكند؟ كار دارد همچنان حرفه اين چطور كه ميكند حيرت آدم
حرفه اين خدمات مشتريان كه مردمي انبوه و دندانپزشك هزاران عمًال و است كار مانع اجتماعي ساختارهاي
ناكارآمدي  هاي ساختار هاي و بيماريها با دندان، و دهان بيماريهاي بر عالوه دارند دندان و چنگ با هستند
را مثل ساير جاهاي كشور، سگ صاحبش  كه  است  بلبشويي  مي جنگند.  يكديگر و همكاران و اجتماعي
و در مقايسه با ملت هاي ميخورد عوطه آن در پيش مدتها از ما كشور كه است عوامل همين و نميشناسد
- اگر ثقل سركوب برداشته شود و ميرود پس يا ميزند جا در سوم جهان ملتهاي از بسياري مثل و ديگر
و مطلقًا نه. قطعًا شكستهاند؟ را غول شاخل خود عمل اين با دندانپزشكان آيا حساب، اين با فروميپاشد.
و نق زدن هاي تكراري حرفهاي و گشوه را خود دهان و بسته را خود چشم و شدهاند جمع هم دور آمدهاند
هميشگي را براي هزارمين بار تكرار كرده اند بدون آنكه براي حتي يكي از اين مشكالت حتي يك راهكار
مي شود  آيا اما كنند. اجرا - ميدادند ارايه اگر - را راهكارهاي از يكي بتوانند عالونه به و كنند ارايه عملي

اين ها را نوشت؟

آعاز عالي
توانسته است براي نخستين  كه است كرده كيفي چه انجمن مديره هيأت رئيس كه باشيم داشته توجه وقتي
و آنان را در شش كميته سازمان بدهد كند جمع هم دور تعطيل روز دو طي را دندانپزشك تعداد اين بار
به ذهنشان بتوانند زير يك سقف دست كم در مورد فهرست مشكالت حرفه دندانپزشكي آنچه را كه  تا 
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مي رسيده است بيان كنند. 

آن ها را ياد گرفته راهاندازي كارگاهها، جور اين در شركت با و است بوده همايش اين دبير كه نيز تاجرنيا دكتر
يك و ميشود محسوب دانداپزشكان انجمن اصلي نظريهپرداز و متفكر حاضر حال در زياد بسيار احتمال به و
و است خوشحال بسيار همايشي چنين برگزاري از است، مشاركت جبهه به نزديك دموكرات طلب اصالح
و كارفرما انتشار دارند كه جنبه هاي مثبت اين همايش ديده شود مخاطبان ترتيب اين به ميكند. افتخار آن به
و با حركت از جنبه هاي مثبت است كه راهكارهاي بعدي تشريح شود. خوب. اين يك نكته. به همين ترتيب
و نتيجه، در ميدهم. قرار توجه مورد را طوري اين نكتهي دهها نشريه يك براي سرمقاله يك نوشتن براي من
همانطور كه گفتم، اگر بخواهم تمام نكته ها را شرح بدهم، اين روزنوشت از اين همه طوالني تر خواهد شد.

خالصه اينكه تصميم گرفتم جنبه هاي مثب اين همايش را بگويم. 

منافع خاص  از  دفاع  براي  ايران، همايشي  دندانپزشكي  انجمن  كه  است  اين  اين همايش  نخستين جنبه ي 
پراكتيس  كل  كه  است  مشكالتي  به  رسيدگي  دغدغه اش  بيشترين  بلكه  است،  نكرده  برگزار  خود  اعضاي 
و به جاي اين كه حرفه اي گرايي پراكتيس دندانپزشكي را ارتقاء  است گرفته خود سيطره در را دندانپزشكي

دهند اين پراكتيس را با هزاران مانع مواجه ساخته است.

قدرت سه
خوب است همين جا به چند تجربه ي وب گردي ديروز خود اشاره كنم. 

و از آن طريق به انجمن هاي  زدم سر آمريكا دندانپزشكان ملي انجمن سايت وب به ديروز گفتم كه همانطور
و كوشيدم از آن جا به وب سايت هاي انجمن هاي دندانپزشكي محلي بروم. رفتم آمريكا مختلف ايالتهاي
حدسم درست بود. انجمن دندانپزشكي هر ايالت، از تجمع انجمن هاي دندانپزشكي كانتي ها يا شهرستان هاي
وب سايت هاي انجمن هاي شهرستان ها هم سر بزنم. اما با  به كوشيدم نتيجه در است. شده تشكيل ايالت آن

يك وضعيت عجيبي كه سابقه نداشت مواجه شدم.

درديزي و حياي گربه
مي كردم وارد يك شهر  احساس ميزدم سر آمريكا بزرگ شركتهاي و انجمنها وبسايتهاي به كه قبًال
و مدارك مكتوب موجود در آن اسناد تمام تقريبًا و ندارد انتهايي هيچ انگار كه شدهام نيويورك از بزرگتر
و آن شركت بدون هيچ محدوديتي در اختيار بازديدكننده گذاشته شده است. در سال هاي اخير كه انجمن
وب سايت ها مراجعه نكرده بوم. چند روز آن از يك هيچ به است شده رابرت دستورنامه صرف وقتم بيشتر
و اساسنامه هاي آن را براي آقاي حالج پرينت آئيننامهها تا رفتم موتورز جنرال سايت وب به كه بود قبل
وب سايت ها غرق حيرت شدم: بر خالف گذشته كه هر اين جديد وضعيت از كه بود روز همان و بگيرم
و به يك ويتريني مختصر بروشور يك به عظيم شركتهاي اين وبسايتهاي حاال بود، دسترس در سندي
نمي شود بخوري  درد  به  سند  هيچ  عمًال  است. شبيه است شده گذاشته آن در اشتانيون اشايي فقط كه
سايت هاي تمام  تقريبًا  شدم  متوجه  نيز  ديروز  شدم.  تأسف  و  حيرت غرق بابت اين از يافت. آنها در
و انجمن ملي دندانپزشكي آمريكا اطالعات بسيار محدودي در معرض محلي و ايالتي انجمنهاي و كانونها
و مطالب ديگر فقط بعد از وارد كردن گذرواژه در دسترس اعضاي همان انجمن گذاشتهاند بازديدكنندگان
و اساسنامه هاي آئيننامهها حتي نياوردم. دست به بخور درد به مطلب يك گشتم بيشتر هرچه ميگيرد. قرار

انجمن ها نيز خارج از دسترس قرار گرفته اند؟  چرا؟

آن همه مطلب تخصصي جز اتالف  گرفتن قرار آيا ندارم. دقيقي اطالع عظيم تغيير اين علت از من قطعًا
و از روي وب سايت ها برداشته اند؟ است؟ نداشته خاصيتي انجمن يا شركت و كننده بازديد وقت هزينه
مي شوند؟ چون به عنوان گذاشته اعضا اختيار در فقط اما هستند وبسايتها روي هنوز مطالب آن اينكه يا
و ساير هموطنانم يك نكته را خودم تجربه اما بدهم. نظر قاطعيت با نميتوانم نشدهام سايت وب وارد عضو
- دست كم در محفوظ» حقوق «كليه كه است شده قيد سايت وب هر اول صفحه زير وقتي ميدهد: نشان
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و مطلبي  كردن دست كه نميكرد احساس هركز و نميگرفت جدي را اخطار اين هيچكس ايران مثل كشوري
و تكثير كردن ترجمه آن، مالك از اجازه كسب بدون و برداشتن سايت وب يك قفل بدون ويترين توي از از

آن دزدي آشكار است.

و فناوري من تأكيد  علوم در اخالق ايراني انجمن مديره هيأت نشستهاي از يكي در كه ميآيد خاطرم به
- چرا؟ نيست. دزدي كه داشت اصرار نشست آن اعضاي از ديگر يكي اما است دزدي كار اين كه كردم
آن ها را برندارد روي وب سايت نمي گذاشتند؟ خوب. حاال از روي وب سايت كسي ميخواستند اگر جون

برداشته اند براي آنكه جهان سومي ها سيل  آسا آن مطالب را سرقت مي كردند.

آن همه مطالب عالي كه بدون هيچ مانعي در هزاران هزار وب  از ديگر كه شدم مطئمن تقريبًا ديروز وقتي بله،
و به قول معروف آن ممه را لولو برد، خيلي نيست خبري ديگر بود دسترس در آمريكا متحد اياالت سايت
غصه دار شدم. به خصوص كه هرچه گشتم، به جز يك استثنا كه دليل آن هم محدوديت فني بود كه در ادامه

توضيح مي دهم، هيچ مطلب دندانگيري در وب سايت ها آن هم انجمن دندانپزشكي آمريكا نيافتم. 

مطلبي هم كه به نظرم خيلي جالب بود، در واقع يك نامه سرگشاده بود كه مقامات تمام انجمن هاي محلي، 
نامه هم اين بود: قدرت سه». در گوشي از صفحه تصوير  عنوان بودند. كرده امضا را آن آمريكا ملي و ايالتي
مثلث متساوي اضالعي ترسيم شده بود كه در وسط آن يك مثلث ديگر كشيده شده بود. هر كدام از اين چهار
و يكي هم نماد  محلي انجمنهاي نماد يكي ايالتي، انجمنهاي نماد يكي داشتند. متفاوت رنگ يك مثلث
انجمن ملي. منظور از عنوان «قدرت سه» هم اين بود كه قدرت تمام انجمن هاي دندانپزشكي در سه سطح
و منافع تك تك اعضا جهت گيري  حقوق از دفاع جهت در يعني - جهت يك در بايد ملي و ايالتي محلي،
و برنامه هايي كه براي تحقق وعده دفاع از حقوق تك تك اعضا انجمن ها داده سرگشاده نامه متن من شود.
آن ها ايجاد يك پلفتورم بود كه بعد از نصب آن تمام داندانپزشكي در تمام از يكي خواندم. را همه بود، شده
مي شوند. فكر كردم اگر آن پلتفورم را هم راه اندازي كنند ديگر حتي چنينن نامه هايي مرتبط هم با سطح سه
بي حيا گوشت هر ديزي در بازي را گربه يك مثل كه داد نخواهند قرار سومي جهان يك اختيار در هم را

سرقت مي كند.

حمايت از حقوق اعضا يا حمايت از حقوق مردم؟
به هر حال بعد از خواندن اين نامه سرگشتاده بود كه يك لحظه به ذهنم رسيد آن را براي همين شماره خبرنامه 
در دست پخت ترجمه كنم. اما وقتي بيشتر فكر كردم ديدم مناسب نيست. آيا الزم است داليل خودم را براي 

نامناسب نبودن آن ذكر كنم؟ 

مي شود شايد بد نباشد به اين نكته اشاره كنم كه وظفيه ي  طوالني خيلي دارد عاشورايي روزنوشت اين هرچند
با انجمن ها  افزوده اي كه  ارزش  باشد در  قرار  اگر  از حقوق اعضاي خودشان است.  انجمن ها دفاع  اصلي 
و غيرعضو به يك ميزان شريك شوند، در آن صورت انگيزه اي براي  عضو افراد ميكنند ايجاد خود تالشهاي
وب سايت به اعضا مزاياي كردن منحصر داليل از يكي شايد نميدانم. نميماند. باقي انجمنها در عضويت
هم همين باشد. با اين همه، كاري كه انجمن دندانپزشكي ايران انجام داده يا در نظر دارد انجام دهد منحصر
و يا حتي منحصر به دندانپزشكان نمي شود، بلكه به طور كلي به ارتقاي كل داندانپزشكي  انجمن اعضاي به
و غرق در مشكالت است همان بهتر كه اعضاي فشل طور اين دندانپزشكي پراكتيس وقتي تا و ميكند. فكر
و معدود انجمن هاي پروفشنال نيز وقت خود را صرف ارتقاي كل حرفه كنند. با همين استدالل ها بود متعهد

فعًال صرف نظر كردم. سه» «قدرت مقاله ترجمه از كه

عالي» تلقي كنيم داليل «آغاز يك عنوان به را دندانپزشكي» «آينده سمينار برگزاري اينكه براي حال، هر به
و انتخابات هيأت جديد وزير وزارت و روحاني دكتر دولت فعاليتهاي با حركت اين داد. ارايه ميتوان زياد
و سياهه ي كاملي نشستهاند نيز گروه اين كه است حركتها اين آغاز در و است شده همزمان جديد مديره

از كل مشكالت را رديف كرده اند. خوب، دستشان درد نكند. بعد چه؟
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و در  است ناقص حركت اين اما شود. استقبال حركت اين از آن در بايد بنويسم سرمقالهاي اگر كه ميدانستم
عين حال نمي شود توي ذوق اين داندانپزشكاني زد كه با اشتياق نخستين كار دسته جمعي خودشان را انجام

داده اند و نياز به تشويق دارند. پس چه بايد كرد؟ 

يكي از دستاوردهاي تالش هاي ذهن در جريان خواب من اين بود كه به اين نتيجه رسيده بود يك ته مقاله 
و  است نشده هم شروع حتي اصلي كار خوب، شروع اين رغم به كه شود داده توضيح آن در و بنويسد هم

آن تدوين سياست و آستين همت باال زدن براي حل تك تك اين مشكالت است.

«آغاز عالي» و «آرمان متعالي»
ك به نظرم رسيد، از نظر زيباشناختي خوب است به جاي عنوان هاي  بود صبحگاهي گفتگوي همان جريان در
و «ته مقاله» كه بيشتر بريا طنز مناسب است از عنوان هاي ديگري استفاده شود. چند عنوان در مجمع «سرمقاله»
با اجماعي عمومي «من» هاي حاضر در مجمع و اين دو عنوان  نياورند رأي كه شد پيشنهاد ذهنم عمومي

عمومي، براي سخن اول و سخن آخر، به تصويب رسيد: «آغاز عالي» و «آرمان متعالي».

مي كردم ناگهان مچ خودم را گرفتم. چون  فكر موضوع همين به داشتم خواب بستر در وقتي ميكنم فكر
و ديگر براي نوشتن مقاله هاي مورد نيازم هيچ مشكلي است شده محقق صحبگاهي كشف كردم احساس
قبًال كه ميآيد يادم كرد. ثابت را مسأله روي خوابيدن مثبت اثرات نيز من ديشب تجربه و داشت نخواهم
و با خواب زياد مخالف بودم. اما تجربه هاي اخيرم ميكردم تلقي عمر اتالف ذهن بطالت معادل را خواب
و اگر اطالعات گردآوري شده درست در آن چيده شود گرفته كار به درست ذهن اگر كه است كرده ثابت
و سي.پي.يو را به خال ميكنيد خاموش را مونيتور صفحه وقتي يعني ميرويد، خواب به وقتي اتفاقًا شود،
و براي سوآل هايي كه برايش مطرح كرده ايد جواب هاي ميكند كار بهتري كيفيت با مغز ميگذاريد، خود

حاضر آماده را تحويل شما خواهد داد.

شبه پروفشن  مي دانم كه منظورم از آرمان متعالي همان باز آفريني پروفشن دندانپزشكي از خوب اآلن حال، هر به
- به قول هم و شوند مشتاق خوانندگان تمام هم كه كنم معرفي را آرمان اين چطور كه ميدانم خوب و است
- هيچ گره داستاني زودتر از هنگام باز نشود. در عين حال، به جاي توصيف روند نگارش آن، نويسان درام

وقتي نوشتم، متن آن را - اگر خيلي بلند نشود، نقل خواهم كرد.

مي آمد اطمينان داشتم كه براي نوشتن آنچه كه قولش را به دكتر  پائين كنفرانس ميز از صبح وقتي ترتيب اين به
و بسيار عالي خواهد بود گرفت خواهد قرار پسند مورد بسيار نيز نوشته و آمادهام كامًال بودم، داده شيرازي
و تعيين كننده اي عميق مهم، اثرات دندانپزشكي در كادرها جنبش بر كلي طور به و ندانپزشكي انجمن بر و

خواهد گذاشت. هرچند كه هنوز دكتر شيرازي به من زنگ نزده است.

جريان معلمان
و به  گذاشت خواهد اثر معلمان در كادرها جريان بر نيز آزادگان آقاي با ديشب گفتگوي گفتم كه همانطور

همين دليل است كه بايد خالصه آن را نقل كنم.

و راستش من هم  شدند مذاكره وارد من با دوباره نيافتند، مناسبي جاي ايران معلمان از تعدادي سازمان وقتي
و مناسبات كنند عمل رابرت دستورنامه چارچوب در كنم وادر را سازمان اين اعضاي بتوانم دارم دوست
و البته به خاطر ناتواني در مديريت اختالف ها دارد به دارند اآلند كه رفقيانه و شخصي روابط اين از را خود
و حقوقي تبديل كنند. با همين چشم انداز بود كه به آقاي آزادگان گفتم رسمي روابط به ميشود تبديل دشمني
از آنجا كه اين دفتر را وقف دستورنامه رابرت كرده ام هر سازماني كه در چارچوب دستورنامه رابرت عمل
- آن طور  رابرت دستورنامه طبق كه است اين آن شرط اما كند استفاده دفتر اين امكانات از ميتواند ميكند
مي شود كه اگر قبول كنند كه من جلسه آنان را در چارچوب اين نتيجهاش كنند. عمل - ميدهم تعليم من

قواعد قانون پارلمان ادراه كنم مي توانند نشست هاي خودشان را در دفتر كادرها برگزار كنند.
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بعد از دادن اين پيشنهاد بود كه قرار شد نشستي را در دفتر برگزار كنند تا در مورد پيشنهاد من فكر كنند 
و خدايي به عنوان نمايندگان سازمان نتيجه  آزادگان آقاي شد تمام جلسه وقتي بگويند. من به را نتيجه و
مذاكرات را منتقل كردند: رياست مجامع سازمان با دبيركل است، اما سازمان من را به عنوان مشاور عالي
و در عين حال اگر  كنم شركت سازمان نشستهاي در عالي مشاور عنوان به ميتوانم و كرده انتخاب خود
مي توام يك ربع تا بيست دقيقه اول هر نشست هم قواعد قانون پارلمان را به حاضران درس بدهم. بخواهم
و قبول نكردم. اما ديگر با نشست آنان در دفتر هم مخالفتي نكردم تا ندانستم مناسب را پيشنهادها اين من

رابطه قطع نشود.

و آن اين بود كه من نه به عنوان مشاور  كردم مطرح ديگري پيشنهاد خدايي و آزادگان آقاي براي قبل جلسه
مي خواهد جمع كه كس هر جلسه رئيس و يابم حضور جلسه در پارلماني مشاور عنوان به فقط بلكه عالي
مشورت هاي خودم را به رئيس جلسه منتقل خواهم كرد، آن هم بيرون جلسه كه جلسه را دچار باشد اما من
اخالل نكند. هنوز جواب پيشنهاد جديد من را نداده اند. با اين همه، ديشب وقتي آقاي آزادگان زنگ زد تا 
و داماد احتمالي او روز عاشورا در دفتر كار من پروژه دانشگاهي دخترش را تمام كنند من سعي كردم  دختر
و توضيح بدهم چرا براي من سخت است وقتي كس ديگري در دفتر حضور دارد، به كنم استفاده فرصت از
مي توانم تنهايي در و كنم فكر ميتوانم هستم تنها وقتي كه بود اين هم من توضيح محور دهم. ادامه خودم كار
ننشسته است، اما من اذيت من دوش روي اينكه با باشد، دفتر در ديگري كس وقتي اما بنويسم. را افكارم
و با حضور من يك شماره سالن در هم شما نشست اينكه براي من داليل از يكي خاطر همين به ميشوم.
و مثل نميدهم اختصاص خودم فكري كار به را ساعت آن من صورت، آن در كه است همين شود مطرح

ساير كارگاه ها، شركت رد اجالس شما بخشي از برنامه كاري من مي شود.

بله، در جريان همين توضيح ها بود كه ظاهرًا آقاي آزادگان احساس كرد دارم به درخواست او پاسخ منفي 
مي دهم. البته پاسخم مثبت هم نبود. اما گفتم، اگر آنان جاي ديگري ندارند قدمشان روي چشم بنده، اما توجه 
داشته باشيد كه با حضور آن دو نفر در دفتر، من قادر به كار فكري خودم نخواهم بود، همانطور كه با حضور

معلمان اين امكان از من گرفته مي شود. 

حدس زدم كه بعد از اين توضيح ها، ديگر اصراري براي كسب اجازه حضور در دفتر كادرها را نخواهد كرد يا 
و بايد مانند ميزبان احساس  هستم مغذب و ناراحت زمان آن در ميدهم اجازه من وقتي كه بود خواهد متوجه
و داماد احتمالي او دختر ديگر كه كردم فكر گذشت نيم و هشت از ساعت وقتي صبح امروز كنم. مسؤليت
و او هم گفت كه قضيه را منتفي كرده است. از اين زدم زنگ آزادگان آقاي به آمد. نخواهند كادرها دفتر به
و با اين معناست اين به واقع در دفتر در افراد حضور كه كرد خواهم تأكيد او به اما نيستم. ناراحت خود كار
و خوشحال خواهم شد كه بتوانم اين كمك داد نخواهم هرگز رد جواب - آزادگان آقاي - شما به من همه

را به شما بكنم.

در خالل همين توضيح ها بود كه تأكيد كردم قرار من با معلمان هم اين بود كه اگر شرط من را پذيرفتند 
و اين نوعي نقض پيمان است. اميدوارم  ندارند. قبول را من شرط كردند اعالم برگشتند وقتي اما برگردند.
اين ها همه سبب شود سازمان تعدادي از معلمان ايران بتوانند بر مشكالت خودشان كه به نظر من ناشي از
مي دانم چه مشكالت عميقي داريد اما فكر  گفتم: آزادگان به كنند. غلبه است پارلمان قانون قواعد رعايت عدم
مي تواند به تمام اعضاي سازمان شما كمك كند تا بر اين قواعد به آشنا و منصف و بيطرف فرد يك ميكنم
مي كنند. بايد ديد چه خواهد شد. مخالفت كه هستند بقيه اما دارد. قبول كه آزادگان آقاي كنيد. غلبه مشكالت

جريان كارفرمايان
و تصميم دارم آن را در وب سايت پيام  است كرده تهيه خوبي بسيار جزوه جهاني بانك گفتم، كه همانطور
و بعد از انتخابات جديد ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون در من آينده كنم. معرفي كارفرمايان
و غيرقابل پيش بيني است. اما من وظيفه خودم را متزلزل رقيب، جناح سوي از اكثريت كسب و مديره هيأت

انجام مي دهم. تا ببينيم چه پيش خواهد آمد.
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۱۷ آبان ۱۳۹۳ شنبه

نگاهي به تاريخ جهان
و جواني من «نگاهي به تاريخ جهان» نوشته جواهر لعل نهرو بود  نوجواني دوران محبوب كتابهاي از يكي
كه مطالب آن را در قالب نامه هايي از داخل زندان خطاب به دخترش اينديرياگاندي تنظيم كرده بود. نهرو
و به خاطر مبارزه براي  خانواده از دور كه پدري عاطفي روابط شرح با را، تاريخي ماجراهاي كتاب آن در
خواننده، نه فقط به خاطر آگاهي از سرنوشت بشر كه ميكند همراه چنان است، افتاده زندان در هند استقالل
و نيز آگاهي از سرنوشت مبارزه مردم هند، روايت نهرو دختر و پدر اين سرنوشت به بردن پي خاطر به كه
يك مي كردم در آينده ممكن است احساس كه نوجواني و جوان هر به دارم خاطر به پيميگيرد. عالقه با را
سه جلدي كتاب به او هديه يا مجموعه يك يا و ميكردم توصيه را كتاب آن خواندن شود، اجتماعي فعال
مي دادم. يكي از سنت هاي زيباي نهرو در «نگاهي به تاريخ جهان» اين بود كه هر از گاهي، بر فراز امانت
مي داد توضيح بودند زده حلقه او دور جهانگرد گروه يك اعضاي مثل كه خوانندگاني براي و ميايستاد تاريخ
و در اين نقطه از كره زمين ايستاده ايم، در ساير نقاط مهم جهان چه خبر است. به تاريخ اينجاي ما كه االن
مي كرد توضيح داد روايت ميالد از بعد عنوان نمونه، وقتي داشت فروپاشي امپراتوري روم را در سال ۴۵۵

و ساير نقاط جهان چه  ماياها اقوام ميان در و چين، هند، ايران، در و بينالنهرين در مصر، در دوره همين در
مي بردم. امروز لذت نهرو روش اين از چقدر ميشد آشنا دنيا با داشت تازه كه نوجواني عنوان به است. خبر
مي كنم، خوب است گاهي بايستم روايت را كادرها زيرخاكي جنبش ماجراي دارم كه حاال رسيد، خاطرم به
نزديك بهتر و دور آيندههاي در روزنوشتها اين احتمالي خوانندگان تا بياندازم دنيا به اجمالي نگاهي و
و ياددهي قواعد اوليه تصميم گيري گروهي به يكديگر هستيم يادگيري حال در اينجا ما حاليكه در دريابند

در ساير نقاط جهان چه خبر است؟

شايد يكي از مهم ترين رويدادهاي اين روز ها در سطح جهان پيروزي جمهورخواهان در انتخابات مياندوره اي 
سه شنبه گذشته برگزار شد. آنان كنترل سنا را هم به دست گرفتند، اكثريت خود را در مجلس  كه باشد كنگره
و به ويژه جهان سطح در رويداد اين گرفت. قرار آنان فرمان تحت بيشتري اياالت و كردند بزرگتر نمايندگان

در سطح خاورميانه
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۱۸ آبان ۱۳۹۳ يكشنبه

بانوان حقوقدان
و كادر بانوان حقوقدان  وكيالن كادر اعضاي از يكي علم خلود خانم كه بود صبح يازده ساعت حدود امروز
مي كنم؟ جوابم معلوم بود: حتمًا. گروه شركت حقوقدان بانوان امروز نشست در آيا كه فرستاد پيامك برايم
- »شفق» است، يكي از تشكل هاي عضو شوراي تشكل هاي وكالست گويا - آن ديگر نام كه حقوقدان بانوان
مي دانم اشخاصي مثل كه آنجا تا و ميكند برگزار مركز وكالي كانون دبيرخانه در را خود نشستهاي كه
و آقايان سعيد دهقان، امير رئيسيان، آرش كيخسروي نيز به عنوان نمايندگان قوشه شيما ستوده، نسرين خانم
افراد گروهي وكيل هستند كه عالوه بر وكالت به عنوان اين  تشكل هاي خود در اين شورا حضور دارند. 
آن ها را همكاران  اعضاي كه سازمانهايي انواع تشكيل با كوشيدهاند و هستند هم اجتماعي فعال شغل، يك
و قضا امر به غيرمستقيم يا مستقيم صورت به كه گوناگوني اجتماعي عرصههاي در ميدهند، تشكيل وكيل
مي توانم به گروه «وكيل الرعايا» اشاره كنم كه به ديگر نمونه يك عنوان به كنند. فعاليت دارند ارتباط قانون
مي رسد بيشتر كساني كه نظر به حاضر، حال در است. دهقان سعيد آقاي آن رئيس و بنيانگذار زياد احتمال
و بينانگذار همين تشكل هاي اصلي اعضاي از هستند پارلمان قانون ترويح و آموزش دنبال وكيالن ميان در
عضو شوراي تشكل هاي وكال باشند. اساسًا سابقه آشنايي من با اين گروه ها به آشنايي من با يكي از زندانيان
و من او را به مراسم سالگرد  است اجتماعي فعال وكيل يك هم او كه برميگردد بهزادي محمد نام به سياسي
شبه پروفشن هاي تأسيس مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان دعوت كردم كه در آن بيانيه «بازآفريني پروفشن ها از
دولتي» را تشريح كردم. بعد از آنكه آقاي عبدالفتاح سلطاني كه قرار بود از بخش وكالت در هسته اوليه كارگاه 
هم انديشي عرف پارلماني حضور يابد، به زندان افتاد، همين رفيق قديمي آقاي آرش كيخسروي را به عنوان 
يك كه و از حدود سه سال پيش تا امروز روابط من با آقاي كيخسروي كرد معرفي جدي فعال وكيل يك
و يكي از كانال هاي ارتباطي جنبش است يافته ادامه هست، هم ايرانيست پان حزب اصلي و جدي عضو

كادرها با بخش وكيالن همين جناب كخيسروي است كه من در اين روزنوشت ها زياد از او ياد مي كنم.

و  - بخشها و حرفهها ساير با مقايسه در - را وكيالن ميان در پارلمان قانون سريع ترويج علل بخواهم اگر
آنان به عنوان نخستين و حرفه ي  تخصص به بايد قطعًا بدهم، توضيح خودم ميداني تجربههاي اساس بر
و حرفه ها اهميت عظيم قانون مشاغل ساير اعضاي از بهتر و عميقتر و سريعتر وكيالن كنم. تأكيد عامل
مي كنند. البته، هيچگاه فراموش درك را آن وسيعتر و سريعتر هرچه آموزش و ترويج ضرورت و پارلمان
و ساير خانم هايي كه دبير هستند بعد جوانمردي خانم اربابي، خانم نقيئي، خانم مثل خانمهايي كه نميكنم
و هنوز هم به طور جدي در پي آموختن اين آمدند وجد به چقدر پارلمان قانون اوليه قواعد با آشنايي از
- جنبه تربيتي قضيه اهميت دارد، در حاليكه وكيالن جنبه هاي ميرسد نظر به - آنان براي اما هستند. قواعد
و قانون گذاران ايراني را قضات حقوقدانان، وكال، آشنايي عدم پيامدهاي و پارلمان قانون قانوني و حقوقي
و به همين خاطر دنبال اين هستند كه حتي االمكان همكاران با نفوذ خود را با كردهاند درك القونين ام اين با

اين قانون آشنا كنند.

آن ها اشاره كردم، استقبال گروه بانوان حقوقدان از برگزاري كارگاه  از برخي به كه داليلي به حال، هر به
و طبيعي است كه از هر فرصتي براي ترويج دارد زيادي اهميت كادرها جنبش براي رابرت دستورنامه آموزش
و آموزش اين قواعد به آنان استقبال خواهم كرد. به خصوص كه بانوان عضو اين گروه بسيار تحصيل كرده

و بسيار با سواد و با تجربه هستند.

پرسيد  من از هم تلفني بعد دقايقي چون بود. نرسيده علم خانم دست به من «حتمًا» پاسخ ظاهرًا همه، اين با
و نيم كه دو ساعت اما بود. خواهم امان خانم منزل در ظهر از بعد سه ساعت سر حتمًا كه كردم تأكيد من و
براي رفتن چادر چاقچور كرده بودم دوباره تلفن زنگ زد. اين بار خانم ستوده بود. فهميدم كه به خاطر عدم

حضور تعداد كافي از اعضا مي خواهد از من عذر خواهي كند. 

- در نشست هاي اين  است وكيالن كادر كارگاه اصلي كننده دعوت اينكه با - ستوده خانم كه است مدتي
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كمي  دارد نياز و نيست مناسب جندان روحيهاش گفت: من به پيش وقت خيلي نميكند. شركت كارگاه
و دماغ داشت شركت كند. اين روز ها هم بد جوري دل هرگاه گفتم: او به كند. كم خودش فعاليتهاي از
و حكم مربوط به لغو پروانه اصفهاني دختران صورت در اسيدپاشي عليه نفر تك مبارزات گير در را خودش
وكالتش كرده است. وقتي صداي اين شريف ترين زن را شنيدم خوشحال شدم. اما فوري دريافتم قصد دارد
تعطيلي كارگاه را به اطالعم برساند. بعد از عذر خواهي فراوان گفت كه فقط چهار نفر حضور دارند. نظر من 
اين است كه هيچ گاه يك مجمع را تعطيل نبايد كرد حتي اگر فقط برگزار كننده در جلسه حضور يابد. بديهي 
است در آن صورت هم طبق قرار قبلي نشست برگزار شده اما به نصاب نرسيده است. همين نكته را برايش 
توضيح دادم. اما خودم فورًا دريافتم كه آنان نيز در واقع همين كار را كرده اند. به اين معنا، كه نشست گروه 
مي خواهند  است كم تعداد چون اما كردهاند، برگزار است بوده ظهر از بعد سه تا يك ساعت از كه را خودشان
و گفتم: همين چهار نفر كردم اعالم را خودم آمادگي هم باز من همه، اين با كنند. متفي را آموزشي كارگاه
مي گيرند به غائبان آموزش دهند. اما خانم ستوده توضيح داد كه همين چهار ياد كه را قواعدي ميتوانند هم
نفر هم با دشواري هايي دست بگريبان هستند كه نمي توانند براي كارگاه بمانند. در اين صورت كارگاه منتفي

مي شود و شد. من كيف را از روي دوشم زمين گذاشتم و از رفتن منصرف شدم. 

گفتگو با يك وكيل فعال
و مهمي كه با آقاي آرش  طوالني گفتگوي روايت با را قصه باشد بهتر شايد است، وكيالن از صحبت كه حاال

كيخسروي داشتم ادامه دهم.

و حتي يك نفر از اعضاي كادر  كردم صبر هم ظهر از بعد نيم و يك ساعت تا وقتي گذشته پنجشنبه روز
و يكمين نشست كارگاه زنگ در دفتر را نزد، براي باز گذاشتن سوپ آماده سي در شركت براي هم وكيالن
به آشپزخانه رفتم. بديهي است كه از صبح آن روز در تدارك آماده سازي خودم براي اداره آن كارگاه بودم.
و روي ميز كنفرانس چيده بودم. مباحثي را هم كه براي اعضاي كادر  كرده تكثير را نياز مورد اسناد تمام
مي دانستم وكيالن چون كردم، مرور خودم بدهند كنفرانس كارگاه در و بخوانند تا بودم كرده تعيين وكيلن
مي دانستم عالوه، به بگذارند. وقت مطالب اين آموزش براي كارگاه از خارج نميرسند و دارند مشغله خيلي
و امير رئيسيان با اطالع توكلي خانم توسلي، حامد اويس آقاي ستوده، خانم جمله از وكيالن، از نفر چند كه
قبلي در كارگاه شركت نمي كنند، به همين خاطر اطمينان داشتم مجمع به نصاب نمي رسد در نيتحه آماده بودم
و هرچه زمان  نيايد. هم نفر يك حتي كه نداشتم انتظار اما كنم. مطرح كارگاه در ديگري جالب مباحث كه
مي شد. با اين همه، حتي كمتر بشنوم را زنگ صداي اينكه از هم من توقع ميگرفت فاصله دوازده ساعت از

نيامدن هيچ يك از اعضا كادرها نيز ديگر من را ناراحت نمي كرد. چرا؟

تحول مرحله اي در زندگي كادرها
مي رسد در  نظرم به اما ميكند، تفاوت باشم، داشته كه روحي شرايط به بستگي چرا، اين به پاسخ هرچند
مي كنم. به بيان ساده تر نگاهم به اوضاعي مكان نقل جديد رويكرد به رويكرد يك از دارم مسأله اين با برخورد
مي شوم جديدي نكات متوجه دارم ديگر، بيان به ميكند. تغيير دارد ميشود وكيالن كادرهاي نيامدن سبب كه
برنامه ما نيست بلكه اين افراد در جريان روند رشد شكست معناي به لزومًا افراد اين نيامدن مييابم در و
يافته تر و به يك مرحله تكامل  ميشوند جديدي تكاملي مرحلهي وارد دارند پارلمان قانون ترويج مداوم

ارتقا مي يابند.

و قواعد آن  قانون اين با چه هر كه معنا اين به كردم. تجربه نيز خودم كه است همان تحول اين واقع در
اصالح طلبانه به سوي ساختن يك جامعه اخالقي تر، تحول هر در آن بيشتر آشنا شدم به اهميت سرنوشتساز
و زندگي خودم را وقف  شستم ديگري كار هر از دست كه نحوي به پيبردم. بيشتر دموكراتيكتر و انسانيتر
مي شوند افرادي سر آشنا پارلمان قانون با كه هم كساني ميان در ميرسد نظرم به كردم. قانون اين ترويج
و ساختن جامعه اي بر اساس آموزه هاي اين قانون اين ترويج وقف را خوشان خودم، مثل كه ميآورند بر
و قوشه، توكلي، خانمها، ميان در و كيخسروي، رئيسيان، نصيري، فاضلي، حالج، مثل افرادي ميكنند. قانون
و غور تأمل و زمان به كيفي، بنيادين تغيير اين جريان در افراد اين از بعضي حال، هستند. قبيل اين از ستوده



۱۵۹

و بررسي نياز دارند. به همين خاطر گاهي افرادي مثل آقاي خندان يا خانم ستوده، نياز دارند كمي از ماجرا 
مي كنم بسيار فكر كه است رويكردي چنين با كنند. بازتعريف را خودشان جديد مناسبات تا بگيرند فاصله
طبيعي است كه برخي افراد براي گذراندن اين مراحل به زمان نياز داشته باشند. آنان بعد از تغييري كه در
- آگانه  نيز خودشان زندگي سبك و زندگي طرز و روابط در كه مييابند نياز ميدهد، رخ رويكردشان و دانش

يا غيرآگاهانه - تغييراتي بدهند. يا به طور كلي تغييراتي در روش زندگي آنان حادث مي شود.

جالب است. آنچه در چند بند اخير نوشتم، ضمن همين نوشتن ها به ذهنم رسيد. در نتيجه، شايد الزم باشد 
و شواهد آن را گزارش  باشم كادرها زندگي روش در بيشتر تحوالت متوجه جديد جمعبندي اين تبين براي

كنم.

بلند شد. فكر  بودم صداي زنگ در ساختمان  تهيه كردن سوپكم  در هر حال، وقتي در آشپزخانه مشغول 
نمي كنم ديگر در آن ساعت كسي از اعضاي كادر وكيالن باشد اما آرش كيخسروي بود كه با سر زندگي وارد 
نيامده؟ با خنده جواب دادم :  هيشكي ؟ ِا و وقتي ديد هيچكس جز من در سالن نيست با تعجب گفت: شد
و غيبت كرد نخواهد قانع را كيخسروي آقاي من جواب اين ميدانستيم نميآيند. كه بودند گفته خيليهاشان
و فالسك نشستيم وقتي شد. همينطورهم ميداند. خود پيشنهاد و تحليل حقانيت بر دليل را كارگاه اعضاي

شد؟ من حرف ديديد گفت: بنوشد چيزي تا گذاشتم كنارش را جوش آب

و در همان كنيم تعيين زماني سقف يك كارگاهها براي كه بود اين قبل مدتها از كيخسروي آقاي حرف
و به آنان گواهي نامه بگيريم امتحان افراد از حتي و كنيم اعالم را كارگاه ختم رسمي صورت به زماني سقف
حرف ها براي من تازگي نداشت. از نخستين روز هايي كه كارگاه ها را شروع ختم كارگاه بدهيم. خوب. اين
و حتي براي كساني كه در  كردهام بندي دوره را آموزش طول حتي كردهام. فكر هم مسائل اين به و كردهام
و عالوه بر تخيل، روش كردهام تخيل هم را آنها اهداي روش و جوايز انواع ميشوند فارغالتحصيل دوره هر
و تحليل هم كرده ام. اما تخيل كادرها جنبش آينده بر را آنها گوناگون پيامدهاي و سناريوها از يك هر اجراي
- دست پارلمان قانون با كامل طور به بار يك - خودم كم دست - وقتي تا كه رسيدهام نتيجه اين به بار هر
- تشريح شده است آشنا نباشيم، چطور بايد به خودم حق رابرت دستورنامه كتاب همين در كه آنطور كم
و در اين زمينه به درجه كردهاند تمام احسن نحو به را دوره اين كه كنم قضاوت ديگران مورد در كه بدهدم
اجتهاد رسيده اند؟ گفتگوي من با آقاي كيخسروي در عصر روز پنجشنبه پانزده آبان ماه ۱۳۹۳ در مورد همين
و  كنيم دستور به دعوت را جلسه كه دادم پيشنهاد او به نماند. منحصر مسائل همين به اما شد شروع مسائل
اجالس برگزار شود. اما چون به نصاب نمي رسد خودمان دو نفري جلسه را در چارچوب دستورنامه رابرت
و خارج  شد خارج قواعد از زود خيلي البته، كه - ما رسمي گفتگوي ترتيب اين به و كرد استقبال كنيم. اداره

از قواعد ادامه يافت، آغاز شد.

به نظرم ذكر جزئيات آن گفتگو ها شايد چندان اهميتي نداشته باشد. اما به دليل نقشي كه فردي مثل آقاي 
و اجتماعي  سياسي فعاليتهاي در حيرتانگيزش پيگيري و عالقه و اجرايي توانمنديهاي دليل به كيخسروي
و اجتماعي آينده كشور اثر خواهد گذاشت، خوب است فرهنگي و سياسي تحوالت در و دارد، حقوقي و

بتوانم تغييرات تدريجي رويكرد او را - تا آنجا كه به تعامل متقابل ما مربوط مي شود - روايت كنم.

تدوين برنامه آموزشي
يكي از موضوع هاي گفتگوي ما برنامه ريزي آموزشي بود. او هميشه روي اين نكته تأكيد دارد كه ما بايد براي 
آموزش اين قواعد برنامه آموزشي يا كتاب درسي داشته باشيم. پاسخ من هم به او اين بوده است كه بله، اما 
هر متخصص برنامه ريزي آموزشي هم بايد با موضوعي كه قرار است برنامه آن را تدوين كند آشنا شود. ما 
و كاري هم كه ما  شويم. آشنا است جديد ما براي كه موضوع اين با بايد آموزشي برنامه تدوين از قبل هم
و خراب كردن سر خودمان خودمان سر تراشيدن با داريم ما است. همين ميدهيم انجام داريم حاضر حال در
و ما در ايران امروز با قانون پارلمان آشنا نيست، راهي جز من جز هيچكس چون و ميگيريم. ياد را سلماني

اين نداريم كه از طريق آزمون و خطا و تراشيدن مكرر سر همديگر سلماني را بياموزيم.
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و مثال هاي  بيشتر توضيحات با من اما كرد انتقاد من خطاي و آزمون روش به نسبت ادامه در كيخسروي آقاي
و در عين حال به او نشان دهم كنم تشريح او براي را كار روش اين بودن ناگزير توانستم زدم كه ملموستري
و براي تدوين كتاب درسي هم تا كجاها كردهايم كسب كنون تا عظيمي دستاوردهاي چه زمينه اين در كه
و كارهايي كه تا كنون درسي كتاب براي كميتهاي تشكيل روند به جمله از بحث جاي اين در آمدهايم. جلو
و يك نمونه از درسنامه هايي را هم كه خودم نوشته ام به او دادم. ظاهرًا قانع شد در كردم اشاره شده انجام
مي توانيم كرد همين است. البته، متوجه شدم كه در اين زمينه ها مدت هاست كه كاري بهترين فعلي شرايط
و او اطالعي از اين تحوالت در روش آموزش ندادهام توضيح او براي را كادرها جنبش جديد تجربههاي كه

دستورنامه رابرت نداشته است.

از دفتر كادرها به انجمن كادرها
يكي از پيامدهاي تغيير روش ترويج قانون پارلمان اين است كه رويكرد من از تأسيس يك مؤسسه براي 
(كادرها) به تأسيس انجمن هايي كه در ضمن دستورنامه رابرت  رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي برگزاري

را به اعضاي خود آموزش خواهند داد تغيير كرده است.

مي كردم كه مثل يك بنگاه آموزشي در قبال  تلقي تجارتي فرهنگي مؤسسه يك حتي را كادرها دفتر قبًال من
و حاال كرد تغيير مرور به من رويكرد اين كرد. خواهد دريافت شهريه كارآموزان به قواعد اين آموزش
و دستك هم درست نكنم. بلكه با دفتر كادرها دفتر براي حتي من كه است اين مناسب روش ميكنم فكر
گروه هاي كارورزان انجمن هايي مختلفي ايجاد كنيم كه يكي از كارهايشان آموزش دستورنامه رابرت است.
و ملي مجتمع شوند  منطقهاي محلي، سطح در ميتوانند مستقل انجمنهاي مثابه به هم كادرها حال، عين در
و به عنوان نمونه، اگر يك نفر از حزب پان ايرانيست رويكرد، اين اساس بر دهند. تشكيل را كادرها كانون و
مي تواند به مرور به شود آشنا پارلمان قانون با دارد عهده بر را حزب سازماندهي و تشكيالت مسؤليت كه
و در عين حال، يكي از برنامه هاي آموزش بدهد آموزش نيازهايشان با متناسب را قواعد اين حزب اعضاي
مي كنم اين روش مورد استقبال فكر بود. خواهد جديد اعضاي به رابرت دستورنامه قواعد آموزش حزب اين

كيخسروي هم قرار گرفت.

دعوت از افراد جديد
كيخسروي در جريان همين بحث گفت كه تصميم دارد يك گروه جديد را براي همين ساعت روز پنجشنبه 
و منتظر است كه كارگاه جاري زوتر خاتمه يابد تا از آنان دعوت كند. يكي از محورهاي گفتگوي ما  بياورد
- تعطيل شود. بلكه اعضاي جديد هم اگر بيايند ما گفتم كه داليلي به - كارگاه آن نيست الزم كه بود اين هم
نيست كارگاه اين كردن تعطيل به لزومي اين بر بنا بياموزند. يكديگر از همه كه كرد خواهيم تجربه را روشي

به او اصرار كردم كه هر وقت دلش خواست افراد جديد را دعوت كند.

ساير مسائل
بحث  مييافت، ارتباط آن آموزش و ترويج روش و رابرت دستورنامه به خاص طور به كه بحثها اين از بعد
مي كنيم در داريم كه كاري چرا كردم استدالل برايش شد. كشيده ملي سطح در فعاليتها اين پيامدهاي به ما
و مقايسه مثالها ذكر با متمدن. جامعه يك به آن تبديل و وحشي جامعه يك تربيت از است عبارت واقع
و مبارزه با داعش براي او تشريح كردم كه چرا در خاورميانه چيزي به نام تمدن وجود ندارد ابوال با مبارزه
و ما در واقع شاهد نبرد توحش با تمدن هستيم. فقط كسي كه آشنايي قابل قبولي با قانون پارلمان كسب كند
قبًال از توحش صحبت وقتي دارم خاطر به دريابد. توحش و تمدن مقايسه از را من موردنظر تفاوت ميتواند
مي تواند بهتر و است شده آشنا پارلمان قانون قواعد با بيشتر كه حاال اما نميپذيرفت كيخسروي آقاي ميكردم
و سياسي فرهگي جاري با جامعه ي مبتني بر قانون را بهتر درك كند، قبول كرده است قانوني و حقوقي شرايط

كه تالش ما در واقع براي خلق تمدن در يك سرزمين متوحش است.

و ضرورت باز  شده، ترجمه يا نوشته قانون اسم به كشور در كه آنچه بودن قانون شبه شرع، و قانون تفاوت
نويسي كل قوانين كشور از جمله مواردي بود كه به تفصيل در باره اش با او صحبت كردم. به خاطر دارم كه
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- كه فقط يك  را آمريكاي پارلماني وكالي آمريكايي كالج آئيننامه متن كه داشت اصرار بحث همين از قبل
و لذت برد، ترجمه كنم. به سختي توانستم برايش خواند را آن همانروز او و بودم كرده ترجمه را آن ماده
و هر جامعه سازمان هر و گروه هر نياز مورد قوانين خلق مهارت دارد نياز آن به ما ملت كه آنچه دهم توضيح
است. بعد توانستيم او را قانع كنم كه چرا ترجمه قانون سوئد يا ساير كشورهاي پيشرفته افتخاري براي ما
و نبايد قوانين كشورهاي ديگر را تجربه كنيم. بلكه بايد خودمان  نميتوانيم ما قانون، امر در اتفاقًا و نيست
نيازهاي خودش قوانين با  بياموزيم تا هر سازمان متناسب  و آفرينش قوانين را  توليد مهارت و فني دانش

دلخواه خودش را خلق كند و متناسب با هر تحولي بتواند آن قوانين را اصالح كند.

آن ها بحث كرديم  مورد در كيخسروي با تفصيل به گذشته پنجشنبه روز عصر كه بودند مهمي نكات اينها
بحث هاي ما در مورد اين موضوع ها نيز حاوي هيچ نكته و البته اگر با قانون پارلمان آشنا نشده بوديم، حتي
جديدي نمي توانست باشد. به همين دليل است كه اصرار دارم نشان دهم كه بعد از آشنايي كادرها با اين
مي يابند كه با چه وظيفه تاريخي  در و ميكند تغيير مرور به رويكردشان كل كه است جديد مفهومي دستگاه
و همين ادراك جديد است كه به مرور كل روش زندگي كادرها را هستند مواجه بزرگي بسيار و مهم بسيار

دگرگون مي سازد.

معيار بزرگي انسان
در اينجا بود كه به جمله ايزاك آديزيس استناد كردم كه گفته است: بزرگي يك انسان را با بزرگي مشكلي 
و  نيستيم مشكل از فارغ ايراني و آسودگي دنبال هرگز ما كه كردم تأكيد بعد ميكند. مبارزه آن با كه ميسنجند
و آماده مبارزه شدن با مشكالت بزرگتر است. مشكالت با مبارزه زندگي ماهيت چون چرا؟ باشيم. نميتوانيم

. . بعد با لحني حماسي خطاب به جهان گفتم: پس اين مشكالت بر من بباريد.

- طول  ساعت سه يعني - ظهر از بعد نيم و چهار ساعت تا كه ما پنجشنبه گفتگوي كه بود دليل اين به بله،
و مؤثر بود. من از نزديك شاهدم كه فردي مثل جناب كيخسروي با چه سرعتي متحول عالي بسيار كشيد

مي شود.

جريان هاي ديگر
آن  به  باشرفي  و  بيشرفي از كه جديدي تحليل و دوستان كادر خودرو، قطعهسازن دندانپزشكان، جريان
و كار را بخوابم است خوب اما بپردازم. آنها به ادامه در داشتيم تصميم كه هستند نكاتي جمله از رسيدهام،

. . فردا ادامه دهم.
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۱۹ آبان ۱۳۹۳ دوشنبه

«باشرف  ها» باره در
و يكمين نشست كارگاه كادر دوستان، به رغم غيبت آقاي عيسي خندان دعوت كننده اوليه اين كارگاه سي
و شد برگزار گذشته شنبه روز عصر جديد، عالقمند افراد از تعداد بيشترين با آن، اوليه اعضاي اكثريت و
و به دليل اينكه افراد همه، اين با است. درستي ايده آن به جديد افراد جذب و كارگاهها تداوم ايده داد نشان
و در دو زمان مختلف اما نزديك به هم به اين حلقه پيوسته اند، مسائل جديدي براي ايجاد موج دو در جديد
آن ها خواهم پرداخت. به روزنوشت اين در كه است كرده ايجاد جديد و قديمي كارورزان بين هماهنگي
و ترويج اين قواعد به مردم ايران كه هيچ آشنايي با قانون پارلمان ندارند ما آموزش عرصه در گفت ميشود
و دستاوردهاي آن را نشان دهم. اين كار كنم تحليل و ثبت را آنها بايد كه كردهايم كسب جديدي تجربههاي
و ابتدا به برخي از است الزم هم زمينه اين در نظري دستاوردهايي به پرداختن آن از قبل اما كرد، خواهم را

دستاوردهاي نظري در عرصه بسط گفتمان جنبش كادرها مي پردازم.

صبح روز شنبه كه از خواب بيدار شدم متوجه شدم مغزم در طول شب مشغول ور رفتن با مفهوم «شرف» 
مي شوند تا يك سازمان  جمع هم دور كه افرادي اگر كه ميكنم يقين بيشتر ميروم جلوتر هرچه است. بوده
مي توانند سر خداي متعال را هم نكنند رفتار شرافتمندانه و نباشند شرافتمند كل يك مثابه به اگر كنند، درست
بي شرف اعضاي اكثريت صورت، آن در دارد. را خودش جاي كه او دستورنامه و رابرت آقاي بگذارند، كاله
و وجدان انصاف و شرف برخالف را رئيس احكام حتي و كنند يكي به دست توانست خواهند سادگي به
و نظرات غيرشرافتمندانه خودشان را تحميل كنند. در اين صورت افراد شرافتمند بازه راهي جز كنند نقض
و نيستم مطمئن حكم اين مورد در كه كنم تأكيد بايد هرچند يافت. نخواهند سازمان ترك و شدن منزوي
مي كنم كه اگر اكثريت يك مجمع بخواهند در خصوص تصور هرگاه اما دارم، بيشتر تأمل و تحقيق به نياز
و خالف قانون تباني كنند، اقليت راهي جز طرح شكايت به دادگاه نخواهد داشت. در غيراخالقي رفتار يك
آن صورت اگر اركان جامعه و از جمله دادگاه هاي آن نيز فاسد باشد، كاري از دست كسي بر نخواهد آمد.

- در آن صورت شريف بودن اعضاي  كنم فكر آن به بيشتر بايد حتمًا كه - باشد درست جمعبندي اين اگر
يك سازمان به يك اصل اوليه تبديل خواهد شد. شايد به همين خاطر است كه در نخستين بند از فصل بيستم
مي شود». به همين خاطر  فرض بديهي سازمان يك اعضاي بودن «شريف كه شده تصريح دستورنامه كتاب
مي خواهم تا نسبت كه تدوين آنان از اوليه، قواعد با كارورزان آشناسازي از بعد جديد، كارگاههاي در كه است
دستور شرف خود اقدام كنند. اما اين كار ما را وارد قلمرو تدوين كد اتيكز يك سازمان در دست تأسيس
مي كند. كاري كه خودم را برايش آماده نكرده بودم. هرچند در اين زمينه كار نظري فراواني انجام داده بودم. 

شرف براي انسان دارويني
و اينكه چه ارزش ها  است شرف معناي خصوص در تأمل من ذهني جريانهاي از يكي روزها اين حال، هر به
و اصول با واقعيت هاي اجتماعي چيست؟ ارزشها اين ارتباط و ميدهند تشكيل را شرف جوهر اصولي چه و
و فلسفه خلق كنيم، در آن صورت بايد بتوانيم با رويكرد اخالق دارويني انسان براي بخواهيم اگر خصوص به

دارويني روند شكل گيري اصول و ارزش ها را توضيح بدهيم.

شايد به خاطر همين مشغله هاي ذهني بود كه صبح روز شنبه مچ خودم را در حاليكه سخت مشغول تأمالت 
مي كنم. حتي تصوير كتاب  فكر «باشرفها» رمان مورد در دارم شدم متوجه گرفتم. بودم «شرف» مقوله پيرامون
و روي جلد گالسه نازك كه پريده رنگ و كهنه روزنامهاي كاغذهاي با حجم پر كتابي بود: روشن ذهنم در
مي داد. از جزئيات رمان چيزي به خاطرم نمي آيد. حتي نمي دانم كه رمان نشان را زني چهره ميزنم حدس
و موضوع آن را خيلي روزنامه اي نگارش سبك زياد احتمال به بخوانم. را آن نكردم حوصله يا خواندم را
يافتم. گويا اين كتاب در ابتدا به صورت پاورقي در يكي از مجالت نه چندان سطح باالي تهران منتشر شده
احتماًال  زني زندگي به مربوط ماجرا كل كه شده ضبط ذهنم در طور اين «باشرفها» داستان خالصه اما است.
مي خواهند كه نيز مردان تمام و ميشود فاحشه ناخواسته و ميآيد تهران به كه است ياشهرستاني روستايي
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مي خورند كه چنين نخواهند كرد اما همه اين سوگند خود را فراموش  قسم خود «شرف» به بگيرند كام او از
مي كند و بندشان به نامحرم باز مي شود و نشان مي دهند كه كلهم بي شرف تشريف دارند.

مردان از روستا گريخته
 - است شده ترسيم داستان اين در كه مرداني موقعيت رسيد نظرم به ميكردم فكر رمان اين تم به وقتي
و از آنجا به تهران نقل مكان كرده اند شهرستانها به كوچك روستاهاي از كه است مرداني موقعيت - عمدتا
مي شود با نظريه «جمهور روستائيان» توضيح داد. نمونه هايي از اين افراد را از نزديك را آنان رفتار واقع در و
معموًال از يك روستا هستند كه خود اقوام خانوادههاي زنان و خود خانواده زنان به نسبت افراد اين ميشناسم.
- به خصوص را تهراني زنان ساير اما دارند تعصب بسيار ميكنند زندگي هم به نزديك معموًال هم تهران در و
مي كنند محسوب فاحشه - دهند بروز خودشان از عالئمي يا و نباشند سختگير خودشان ظاهر حفظ در اگر
همين جا بايد تأكيد كنم كه لزومًا ميشمارند. مجاز زنان اين مورد در را جنسي آزار نوع هر كه آنجاست و
تمام روستائيان مهاجر لزومًا اين طور رفتار نمي كنند، اما برخي از آنان كه شايد اگر در روستا هم بودند از اين

رفتارها رويگردان نبودند، در تهران آزادي عمل بسيار زيادي براي اين آزار جنسيتي زنان مي يابند. 

تفاوت رويكرد دو زن
و متشرع  مذهبي عميقًا آنان از يكي افتادم. بيوه زن دو متفاوت برخوردهاي ياد كه بود نكات اين مرور از بعد
و سكوالر. اولي اعتقاد داشت كه طبق شرع مقدس يك مرد حق دارد كه چهار زن غيرمذهبي كامًال ديگري اما
و هر تعداد زن صيغه داشته باشد به همين خاطر از اينكه با يك مرد زن دار روابط جنسي داشته باشد عقدي
ابايي نداشت، البته مشروط به اينكه طبق قواعد شرعي صيغه شود. اما زن بيوه دوم، هر نوع رابطه به يك مرد
هم جنس هاي خود، يعني نوعي خيانت به  به خيانت نوعي را رفتار اين و ميدانست زشت بسيار را دار زن

زن  دار پرهيز مي كرد. زنان به حساب مي آورد و به همين دليل از هر نوع رابطه با هر مرد

و به رغم آنكه شرع مقدس داشتن چهار  كوچك جوامع در كه بشوم نكته اين متوجه شد سبب تأمالت همين
معموًال يك مرد نمي توانست پنهان از چشم جامعه اما است، شمرده مرد حق را صيغه تعداد هر و عقدي زن
معموًال نتيجه، در آورد. در خود عقد به بمانند بيخبر خود هووهاي وجود از آنان آنكه بدون و زن چهار با
و به همين خاطر چه بسا يك مرد بدون كسب رضايت ضمني همسران ميشدند خبر با هوو وجود از زنان
زن هاي بعدي البد توجيه منطقي به ازدواج هم معموًال بياورد. در خود عقد به ديگري زنان نميتوانست قبلي
مي داده، يا بچه دار نمي شده يا به نوعي دست از را خودش جنسي تمايالت اول زن بسا چه است: ميكرده پيدا
مي آيد، اين امكان هم فراهم ميان به ميليوني چند شهرهاي پاي وقتي اما است. ميشده مبتال زنانه بيماري
مي شود كه مرد اگر بخواهد بتواند زنان متعددي را هم زمان به عقد خود درآورد بدون آنكه آن زنان از لزومًا
از وجود هووهاي خود خبردار شود. شايد به همين خاطر است كه به مرور كسب اجازه مكتوب از زن اول

براي تجديد فراش تبديل به يك قانون مي شود. 

از پلي گامي به منوگامي
مي دهد كه چطور در بعضي از  نشان مختلف فرهنگهاي خرده مرزهاي - قائد محمد آقاي قول به - از گذر
مي شود. من خودم غالب و برجسته تكهمسري يا منوگامي ارزشهاي مرور به سكوالر فرهنگهاي خرده
مي شود بدل ارزش يك به منوگامي مرور به گلستان و گرمابه دوستان و اوليه گروههاي در كه بودهام شاهد
زن دار روابط جنسي خارج از چارچوب خانواده برقرار شوهر يا زندار مرد با كه زني يا مرد هر كه شكلي به
و مؤنث جوان خود را زير سبيلي رد مذكر فرزندان بين روابط داشتن حاليكه در ميشود. طرد گروه از كند

مي كنند و ناديده مي گيرند.

به همين ترتيب، در يك دوره اي به خصوص در اواخر دوران شاهنشاهي، روابط دوژواني در ميان بعضي از
جوانان شهرستاني كه تازه به تهران آمده بودند رواج يافت. اين پسران هيچ ابايي نداشتند كه همزمان با چندين 
و پسران تهراني  دختران از گروههايي ميان در بعدها نظرم به اما باشند. داشته جنسي رابطه خود دختر دوست
مي شود كه دوست پسرش همزمان با دختر متوجه - مثال عنوان به - دختري اگر و يافت رواج منوگامي نيز
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ديگر هم رابطه عاشقانه دارد با او قطع رابطه مي كرد. 

به خاطر دارم كه در ذهنم با مرور اين نمونه ها دنبال اين بودم كه ببينم اعضاي يك گروه اوليه چه چيزهايي 
آن ها  جاي ديگري ارزشهاي و ميكنند تغيير ارزشها اين چرا و چطور و چرا؟ و ميكنند تلقي اررزش را
مي رسد احساس «آنچه را به خود نمي پسندي به ديگري هم نپسند» در اين بازي نقش نظرم به ميگيرند؟ را
مي توانند از طريق قياس به نفس و هستند خوب كارهاي انجام دنبال انسانها ارسطو قول به دارد. مهمي
مي شوند. در نتيجه دست از آن كار بر خودشان همنوعان ناراحتي سبب خودشان از رفتاري چه كه دريابند
- تصميم غيررسمي چه و رسمي چه - جمعي صورت به و مرور به گروه روابط حفظ براي و ميدارند

مي گيرند كه آن كارها را زشت تلقي كنند و انجام ندهند.

بي ناموسي عليه انقالب و «ناموس» بحث رسيدم نتيجه اين به ميكردم فكر مسائل اين به كه صبح پريروز
اسالمي براي  كه  وسيعي  تالش هاي  باشد.  مسائل  همين  مورد  در  كوچك  پژوهش  يك  موضوع  مي تواند 
و امكان روابط جنسي خارج از احتمال كه است خاطر همين به جمله از ميشود صرف شهري فضاي سازي
چارچوب خانواده را سخت تر كند. همين تالش ها در ميان سكوالرها نيز به شكل ترويج غيرمستقيم منوگامي

به عنوان يك ارزش رواج دارد. شايد يكي از عوامل جذابيت رمان «عقايد يك دلقك» همين باشد. كل داستان 
از يك زاويه ترويج تك همسري است.

مي دهد چرا در ميان بعضي از  نشان حدودي تا كه كنم اشاره هم ديگري جالب بسيار تجربه به جا همين
مي پاشد هم از صميمي دوستان جمع ميان در خانوادهاي وقتي ميشود: تلقي زشت كلي طور به طالق جوامع
و شوهر تلقي زن همچنان آنان دوستان، گروه نظر از ميشوند، جدا هم از رسمي صورت به حتي مرد و زن و
مي كنند. شايد زمينه هاي ممنوعيت طالق تلقي حرام و تابو را آنان با جنسي رابطه برقراري نتيجه در ميشوند.

همين تجربه ها باشد. نمي دانم.

به هر حال، اين تأمالت را از اين جهت ثبت كردم كه نشان دهم براي تدوين دستور شرف در ميان گروه هايي 
كه در دست تأسيس هستند چطور به اين مسائل بايد فكر كنيم. 

يك تجربه جالب از مقايسه دو رويكرد
مي كردم ذهنم دو خاطره از  فكر «شرف» موضوع به و بودم كشيده دراز خواب بستر در كه پريروز صبح همان
و دريافت كه حتي تفاوت اين كرد مقايسه هم با را كودك مهد بچههاي تربيت نحوه به متفاوت رويكرد دو
دو رويكرد را هم مي شود با همان نظريه «جمهور روستائيان» توضيح داد. اول اين دو خاطره را نقل مي كنم:

مي كنم. او برايم تعريف كرد كه يك روز  نقل خواهرم شوهر و عمو پسر تاجيك عباس آقاي از را اول خاطره
و آمنه بوده است كه با هم در مورد روش بهتر آرزو دخترش دو گفتگوي شاهد بوده كشيده دراز اتاق در كه
مي كردند. بايد اضافه كنم كه آرزو دختر كوچكتر عباس است كه بعد از ختم تحصيالت بحث كودك مهد اداره
مي كند نگاهداري را زناني بچههاي و كرده تأسيس كودك مهد ورامين در دولتي بيمارستان يك در دانشگاهي
مي كند. بين كار بيمارستان همان داروخانه در هم عباس بزرگ دختر آمنه ميكنند. كار بيمارستان همان در كه
و آرزو اعتقاد داشته است كه بايد ميگيرد در بحث كودك مهد بچههاي تربيت روش مورد در دختر دو اين
و براي تصاحب اسباب بازي آنان بين كه كشمكشهايي طريق از تا كرد رها خودشان حال به را مهد بچههاي
و قوي شوند. كنند تجربه كسب آينده در خودشان حق كسب براي مبارزه روش در اصطالح به ميگيرد، شكل
مي گفت وقتي اين حرف را از دختر كوچكترش شنيده به نظرش رسيده كه اين روش تربيت صحيح تر عباس

مي شود كه بچه ها بتوانند در بزرگسالي از حق خودشان دفاع كنند. است چون سبب

خاطره دوم را سودابه همسرم از قول مهندس فرامرز اختراعي يكي از مديران برجسته صنايع داروسازي برايم 
نقل كرد. اين مديران زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي در نشست هايي در دبيرخانه شركت داروسازي 
مي شدند تا برنامه استراتژيك شركت هاي داروسازي تحت مديريت شستا را تدوين كنند.  جمع داروپخش
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و يكي از طرفدران پرو  ميگذاشتم بحث به را اتيكز بحثهاي درمان و دارو مجله در هم من روزها آن در
يك پا قرص اين بحث ها همين آقاي مهندس فرامرز اختراعي بود. به نقل از سودابه، مهندس اختراعي نيز از
سال ها ساكن انگلستان بوده است، اين خاطره را نقل كرده بود كه روزي براي  كه خودش صميمي دوست
مي شود كه پسرش با يكي از متوجه و ميرود انگليس شهرهاي از يكي در كودك مهد يك از پسرش گرفتن
مي كند كه دست تشويق را او است. جدي كشمكش درگير بازي اسباب يك سر بر كودك مهد دختركهاي
از اسباب بازي بردارد تا به منزل برگردند. اما پسرك دست از كشمكش بر نمي دارد تا مربي مهد كودك به
مي پرسد  آنان از بعد بگيرد. فاصله بچهها از تا ميخواهد پدر از و ميآيد صحنه به ميبرد. پي كشمكش اين
يك اول مي دهند: قاعده اين است كه هر كس جواب بچهها چيست؟ بازي اسباب برداشتن به مربوط قاعده
و كسي حق ندارد آن را به زور از اوست مال بازي اسباب نگذاشته زمين وقتي تا برداشت را بازي اسباب
مي پرسد كه كداميك از آنان اول اسباب بازي را برداشته است؟ هر دو اذعان آنان از بعد بياورد. در دستش
مي خواستي اسباب تو چرا پس ميپرسيد پسر از بعد است. برداشته زودتر را بازي اسباب دختر كه ميكنند
- خوب، با كسي كه قاعده اي چرا. - نكردهاي؟ نقض را قاعده اين رفتارت با تو آيا و بگيري؟ او از را بازي
مي پرسد: قاعده تنبيه چيست؟ پسر مربي شود. تنبيه بايد ميدهد: جواب پسرك كرد؟ بايد چه كند نقض را
مي گويد: پس از دخترك عذر مربي ببوسد. را مقابل طرف صورت و كند خواهي عذر بايد ميدهد: جواب
مي گويد: حاال برو پيش پدرت. او به مربي بعد ميكند. را كار همين پسرك ببوس. را او صورت و كن خواهي
مهندس اختراعي ظاهرًا اين خاطره را در حمايت از ضرورت تدوين كد اتيكز در آن جمع تعريف كرده بود.

تفاوت دو رويكرد
مي كنم روش  فكر من شد. روش كودكها مهد در كودك تربيت در رويكرد دو تفاوت خوبي به حاال خوب.
و حاال بهتر درمي يابم كه اين روش دم دست باشد. داشته رواج ايراني كودكهاي مهد بيشتر در آرزو تربيت
و حاال خودشان معلم يا شدهاند خارج آن بسته فضاي و كوچك روستاي از كه است روستائياني روش ترين
و به طور كلي جامعه شهري يك جنگل است كه همه در آن براي تهران كه ميكنند فكر اينان هستند. مربي
و به خصوص در دوران مهد كودك بچگي از كه موفقترند كساني نتيجه در ميكنند. مبارزه خود فردي منافع
و آنان را مغلوب كرده باشد. در ذهن اين مربيان جنگيده خودش بازيهاي هم با امتيازي هر كسب براي هم
و طبيعي است. به همين خاطر ما با افرادي در مقبول رفتاري رفتار نوع اين مدارس معلمان و كودك مهد
و آنان نيز يك تك شكارچي هستند كه بايد هر ميدانند بزرگ جنگل يك را تهران كه هستيم مواجه تهران
چه سريعتر و تا مي توانند از اين تهران و به هر شكل مشروع يا غيرمشروع پول و ثروت بادآورده درو كنند.

نقش قانون پارلمان
مي شود  تصميمگيري حق عرصه در كم دست كه بفهمم بتوانم كه شد سبب پارلمان قانون با من آشنايي اما
و عدالت اجتماعي توازني معقول ايجاد كرد به نحوي كه پارادوكس ظاهري بين اين مقوله فردي آزادي بين
و هم اين رقابت در دستگاهي از قواعد باشند داشته رقابت امكان آدمها هم نتيجه در برود. بين از هميشه براي
متوازن صورت بگيرد كه عدالت را تضمين كند. به همين دليل است كه ما بايد به جاي رويكرد آرزو در مهد

كودك ها رويكرد جديدي را ترويج كنيم كه مبتني بر تدوين كد اتيكز براي مربيان است. 

تمركز روي انجمن هاي اوليا و مربيان
و در خانواده دارد، من از  دبيرستانها و مدارس در و كودكان مهد در بچهها تربيت روش كه اهميتي دليل به
و به همين خاطر دارم تأكيد مدارس معلمان و كودكان مهد مربيان به پارلمان قواعد آموزش روي حاال همين
مي كنم. چند وقت پيش بود كه دريافتم خانم توجه توكل محبوبه خانم با نيز و معلمان سازمان با ارتباط به
و كوشيده است كه اجالس آن است شده انتخاب مربيان و اوليا انجمنهاي از يكي رئيس عنوان به توكل
و در بعدي مرحله در است. شده مواچهه اعضا ساير اشتياق با كه كند اداره رابرت دستورنامه طبق را انجمن
سطح كنوانسيون نيز خانم توكل به عنوان رئيس انتخاب شده است. به قول خودش تصميم دارد كه خودش را
وب سايت ها  مقاالت از يكي در وقتي خاطر، همين به كند. آماده هم منطقه سطح در انجمن اين رياست براي
و مربيان آمريكا اشاره شده بود وب سايت اين كانون را پيدا كردم اوليا ملي انجمن به ضمني صورت به
و مربيان از اوليا انجمن تقويت براي گفتم او به و فرستادم توكل خانم براي و كردم ثبت را آن آئيننامه و
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و مربيان در سطح جهان  اوليا انجمنهاي ساير تجربههاي از ميتوانند آنان و كرد نخواهم دريغ كمكي هيچ
مي كنم اگر اين ايده ها به خانم توكل منتقل شود، خواهد توانست از طريق انجمن به فكر شوند. بهرهمند نيز
رابرت دستورنامه آئيننامه، ۲۵ سايرين نيز منتقل كند. براي خانم توكل نوشتم دقت كند كه چطور طبق ماده

به عنوان مرجع پارلماني كانون ملي اوليا و مربيان آمريكا تعيين شده است. 

دستاوردهاي كارگاه دوستان
و دوستان اوليه اي كه در اين  خندان آقاي غيبت رغم به دوستان كارگاه نشست يكمين و سي شنبه، روز عصر
مي كردند با بيشترين جمعيت برگزار شد. عالوه بر آقاي مجيد زارع پور كه به طور خاص در شركت گروه
و در دوره دكتراي رشته آينده ميكند كار اسالمي شوراي مجلس در پارلمان توسعه و تقويت به مربوط امور
مي كند، سه نفر از كارورزان كانون گفتگو نيز به توصيه آقاي حالج در جلسه پريروز شركت مطالعه پژوهشي
كردند. آقاي نصيري اقدم هم كه دبير كميته اقتصادي دولت است آمده بود. آقاي سهيل فاضلي نيز همراه با
و به اين ترتيب تعداد كل  كردند شركت ديروز نشست در بود كرده معرفي قبًال كه جواناني از نفر چهار هر

حاضران به دوازده نفر رسيد و سالن پر شد.

و توك افرادي بودند كه دير  تك و شد دستور به دعوت قبلي قرار طبق ظهر از بعد پنج ساعت رأس جلسه اين
رسيدند اما دريافتند كه جلسه رأس ساعت اعالم شده دعوت به دستور مي شود و در اين زمينه جدي است.

و نگران  دارد شديد سرماخوردگي كند اعالم بود آمده داشت. شديدي سرماخوردگي زارعپور مجيد آقاي
و او هم ماند بماند ميدهد اجازه روزش و حال اگر كه كردم اصرار من اما شوند. مبتال هم ديگران كه است
مي رسد كه نظر به نيافتم. پا از اميدوارم و ميكنم نرم پنجه و دست سرماخوردگي ويروس با امروز هم من و
و من اميدوارم بتواند همراه با آقاي حالج در مجلس شوراي باشد جدي كامًال كادرهاي از يكي زارعپور آقاي

اسالمي تأثيرات مثبت بگذارد.

و بسيار با هوش  شريف بسيار و جدي بسيار مردي سپردم. حالج آقاي به را جلسه رياست ابتدا همان از
و در مورد هر قاعده نيز كند اداره رابرت دستورنامه قواعد اساس بر ر جلسه كوشيد او قبلي قرار طبق است.
و كنند تمرين را قبلي قواعد قديميها هم جوابها و سؤال همين طريق از و كنم سؤال قديمي افراد از من
مي كنم همان مشكلي را فكر اما است مناسبي روش نظرم به روش اين باشند. آشنا قواعد با جديديها هم
مي كند كه براي مجمع مادران صلح ايجاد كرد. به اين معنا كه بايد قبل از اداره تمام عيار جلسه بر اساس ايجاد
و بعد از بيان هر قاعده از جمع بخواهيم كه طبق شود گفته ابتدا از قواعد مبرمترين رابرت، دستورنامه قواعد

همان قاعده يا قواعد آموزش داده شده عمل كنند.

مثًال ده نفره يك  جمع يك در كه ميكند صدق مواردي در برديم كار به دوستان كارگاه در ابتدا در كه روشي
مي توانند توپ جمع كن زمين باشند تا به مرور آزاد مستمع مثل نفر دو اين و مييابند حضور جديد نفر دو يا
بازي را بياموزند. اما وقتي از دوازده نفر عضو كارگاه فقط يكي دو نفر آنان تا حدودي قواعد را بلد باشند

اين روش جواب نمي دهد. 

و در نتيجه  بود زياد خيلي قديم و جديد افراد تفاوت اما بودند. راضي همه و شد مطرح جالبي نكات البته،
بازي جمعي آنطور كه انتظار داشتم جذاب نشد. به همين خاطر اين ايده به ذهنم رسيد كه چند جلسه آينده
و تا تشريح قواعدي كه در مرحله مقدماتي بايد گفته شود، ما يك پانل درست كنيم كه افراد قديمي عضو 
و به اين ترتيب جديدي ها آموزش ببيند بدهند جواب قواعد مبرمترين مورد در من سؤالهاي به و باشند آن
و اهميت ترتيب به كه موضوعاتي از فهرستي بايد كار اين براي كنند. مرور و تمرين را قواعد قديميها و
و از آنان بخواهم كه بفرستم فاضلي و نصيري حالج، يعني نفر سه براي و كنم تهيه است نياز مورد مصرف
و تمرين كنند. اطمينان دارم كه جلسه آينده به مراتب بهتر بگيرند فرا كامًال را مشخصي موضوعهاي كدام هر

خواهد شد.
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نكات حاشيه اي
و خانم بيرانوند  طوسي خانم براي كه نامههايي دارم تصميم است. دانشجويان كارگاه نشست هيجدهمين فردا
آن ها را بين اعضا تكثير كارگاه در و بگيرم پرينت كردهام ارسال هم اعضا تمام براي را آن كپي و فرستادهام
اوًال با توجه به كه بودم خواسته آنان از نامه دو طي كنند. تلقي سند عنوان به و بگيرند جدي را نامهها تا كنم
و مفهومي انتزاعي صورت به را او خصوصيات و بگيرند نظر در را انسان شريفترين عاشورا و تاسوعا ايام
در يك جمله تعريف كنند تا در مورد يك تعريف از شرف به توافق برسيم. نكته دومي كه از آنان خواسته ام
و يك صفحه اي سناي دانشجويي  بيست آئيننامه از صفحه يك كارگاه اعضاي از كدام هر كه است اين
و بعد از ويرايش نهايي در بين گروه تكثير برسانند رئيسيان آقاي دست به و كنند ترجمه را ايلونويز دانشگاه
و هم از اين طريق به شناخت حقوقي از بگيرند قرار ترجمه كار در هم گروه، كل كه است اين هدف شود.
ساختار سناي دانشجويي دست بيابند تا بعد از آن نسبت به راه اندازي سناي دانشجويي در ايران اقدام كنند.
و مديريت كند. خانم بيرانوند  اجرا را فرايند اين است قرار كه است شده كميتهاي مسؤل طوسي فرشته خانم
هم به عنوان دبير مسؤل تنظيم صورتجلسه است. اما خودم بايد فردا آماده باشم كه اگر دير آمد يا صورتجلسه

را تهيه نكرده بود خودم اقدام كنم. 

انجمن سازندگان تجهيزات ورزشي
امروز آقاي آيل كه يكي از مقامات انجمن سازندگان تجهيزات ورزشي است با من تماس گرفت تا در مورد 
پيشنهاد  او  به  اندازي كرده ام.  برايشان راه  فعال سازي وب سايت انجمن مشورت كند. وب سايت را من 
و آن را اداره كند. قبول كرد. به او پيشنهاد كردم كه در بگيرد ياد را سايت وب با كردن كار خودش كه دادم
سه شنبه ها شركت كند. بايد منتظر ماند ميتواند نكرد. مخالفت كند. شركت هم دستورنامه آموزش كارگاههاي

و ديد چه مي شود.

سازمان معلمان
امروز آقاي آزادگان زنگ زد تا خبر بدهد كه فردا معلمان در منزل آقاي پورشهسوراي جلسه خواهند گذاشت. 
مي كنند.  برگزار را خودشان جلسه نيز همانجا و ميرود آنجا به تسليت براي جمع و شده فوت ايشان مادر

اين همه نمايش در به دري سازمان تعدادي از معلمان ايران.

انجمن دندانپزشكان 
تا آنجا كه به خاطر دارم، سابقه نداشته است كه قولي در مورد نوشتن مطلبي براي مجله اي بدهم اما قولم را 
و به نام  نويسي باز را مقالهاش اينكه بر مبني من پيشنهاد به پاسخ در شيرازي دكتر آنكه از بعد اما نكنم. عمل
و بعد تلفن را بدون خداحافظي قطع نيستم آريامهر شاهنشاه من كه كرد اعتراض ميكنيم چاپ نشريه در او
و منتظر ننوشتم بنويسم دندانپزشكي انجمن خبرنامه نشريه شماره اين براي بودم داده قول كه را مقاالتي كرد،
ماندم ببينم كه دكتر شيرازي زنگ خواهد زد يا نه؟ تا امروز كه زنگ نزده است. خود اين مورد نيز براي برسي
روحيه ما ايراني ها يك فاكت است. تصميم هم ندارم به او زنگ بزنم. اما امروز از شاخه شيراز انجمن ايميلي 
و خواسته شده است تا آن نامه را به دست  است انجمن آن نامهي آن با همراه و است شده ارسال من براي
دكتر شيرازي برسانم. نمي دانم چه كسي يا كساني به شاخه شيراز گفته اند كه نامه هاي دكتر شيرازي را براي
كامًال  من ميشود. چه ببينم تا ندادهام جوابي هيچ كنون تا اما بدهم. شيرازي دكتر به من تا كنند ايميل من
مي كنم فكر كه دليل اين به بگيرم. ناديده را دندانپزشكي جريان مورد در بالقوه فرصتهاي تمام كه آمادهام

اين آقاي دكتر شيرازي است كه بايد تماس بگيرد و نه من.

انجمن قطعه سازان خودرو
و آخرين قرارمان اين شد كه با مسؤل خبري انجمن  گرفتم تماس رزمخواه مهندس با كه بود قبل مدتها
و به من خبر بدهد. از آن تاريخ تا امروز هيچ خبري از بگذارد را نفره سه نشست يك قرار و كند صحبت
مي ترسم تماس من ميكند. هم فراموش است. پاركينسون به مبتال رزمخواه مهندس نيست. رزمخواه مهندس
و شايد امشب است خراب خيلي مالي اوضاع اما شود. تلقي كار گرفتن براي اخالقي فشار اعمال معناي به

با او تماس بگيرم.
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۲۱ آبان ۱۳۹۳ چهارشنبه

ارزيابي ابتكارهاي جديد
ديروز در هيجدهمين كارگاه كادر دانشجويان ابتكارهاي جديدي را تجربه كرديم كه در روزنوشت امروز 
و ثبت خواهم كرد. در ضمن، اگر با برگزاري نشست شوراي احياي انجمن هاي اسالمي كه بار  تحليل را آنها
و پنجشنبه هفته ي آينده (يا هفته بعد از آن) در يكي از شهرهاي شمال كشور برگزار چهارشنبه است قرار ديگر
شود مخالفت نكنند، از من هم دعوت شد تا دو كارگاه دو ساعته براي حاضران در آن نشست اجرا كنم. خانم
مي خواهند كارگاهي به  دانشجويان از گروهي كه داد توضيح برايم و گرفت را من تلفنهاي شماره طوسي
مي خواست شماره من را به آنان بدهد. اين ها نشانه هايي از موفقيت در معرفي مناسب قواعد و بياندازند راه
مي كنم بدون اطاله كالم سعي است. قواعد اين به جامعه نياز و قواعد اين خود ذاتي ارزش نيز و دستورنامه

تصويري از كارگاه ديروز ترسيم كنم.

گرانپايه در هچل
و نيم وارد دفتر شد. تعجب  شش ساعت ميگذراند را آخرش سال زنجان دانشگاه در كه گرانپايه ابراهيم
كردم. برايم مشكلش را توضيح داد: مديرمسؤل يك نشريه دانشجويي به نام «سرو» است كه به خاطر نشر
اولين شماره آن چندين اتهام سنگين عليه او مطرح كرده اند. از توهين به مقامات تا توهين به مردم. خودش هم 
و حاال به  كرده تأييد نخوانده بوده پاياننامه گرفتار كه هم او و نوشتهاند تندي مقاالت بچهها كه داشت قبول
كامًال و هستند سنگين كه اتهامها حال، هر به كرد. خواهد چه او با دادستاني كه نيست معلوم دادهاند. گير او
ظاهرًا زودتر آمده بود تا كند. مراجعه دانشگاه همان در جايي يا دادستاني بايد دفاع براي آينده هفته رسمي.
با آقا امير رئيسيان به عنوان وكيل مشورت كند. رئيسيان هم كه بابت اين كارها از بچه ها دستمزد نمي گيرد. به
و تعداد حاضران به سيزده نفر رسيد كه خوب بود.  آمدند يكي يكي بچه تا زديم گپ مورد اين در حال، هر

بد قولي دبير
اما حدس  و در جلسه بخواند.  بنويسد را صورتجلسه موقت دبير عنوان به بيرانوند پرستو خانم بود قرار
و باز قرار بود خانم فرشته طوسي نيز به عنوان بودم كرده آماده را جلسه دستور خاطر همين به ننويسد ميزدم
و يك نفر عضو كارگاه كه تا به حال به كارگاه آمده اند بيست از يك هر به و كند عمل ترجمه كميته مسؤل
و يك صفحه اي بيست اساسنامه از صفحه يك كرد جذب كارگاه به را آنان دوباره بشود كه دارد احتمال و
مي زدم كه او هم اين كار را حدس اما بدهد. ترجمه براي نيوجرسي تكنولوژي انستيتوي دانشجويي سناي
نكرده باشد. در نتيجه، دستوركار كميته را هم پشت همان دستور جلسه پرينت گرفتم. وقتي جلسه به دستور
مي زدم.  حدس گفتم: و خنديدم هم من و كردم» فراموش «آخ، گفت: معمول طبق بيرانوند خانم شد دعوت
به همين خاطر دستور جلسه را به او دادم تا به عنوان رئيس جلسه را طبق آن دعوت اداره كند. من پيش از

ادامه اين روزنوشت دستورجلسه و دستور كميته ترجمه را عينًا  نقل مي كنم. 

دستورجلسه اجالس هيجدهم كادر دانشجويان
۲۰ آبان ۱۳۹۳ سه شنبه

۲۰ آبان ۱۳۹۳ در محل هميشگي دعوت سه شنبه روز ۱۹ ساعت هيجدهمين اجالس عادي دانشجويان رأس
به دستور خواهد شد. 

۱. دعوت به دستور
۲. قرائت صورتجلسه اجالس قبل

۳. استماع گزارش مخبر كميته ترجمه اساسنامه سناي دانشجويي
۴. استماع گزارش فعاليت ترويجي اعضا 

۵. بررسي كار باقي مانده: دستور شرف
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شرافتمند كسي است كه: 
۱.اخالق  مدار باشد؛

۲. به حفظ محيط زيست متعهد باشد؛
۳. به اصول دموكراسي متعهد باشد؛

۴. وقت شناس باشد؛
۵. صادق باشد؛

۶. به برابري حقوقي انسان ها باور داشته باشد؛
۷. انتقاد پذير باشد؛

۸. مطالب گر حقوق خود باشد؛
۹. به حقوق بشر و آزادي  پايبند باشد؛

۱۰. در فعاليت هاي دموكراتيك گروهي قانون پارلمان را شرف خود بداند و در چارچوب آن رفتار كند؛
۱۱. نژادپرست نباشد.

۱۲. تفتيش عقايد نكند و به عقايد ديگران احترام بگذارد؛
۱۳. پيگير و مطالبه گر حقوق ملي كشورمان باشد؛

۱۴. پيگير و مطالبه گر حقوق كارگران باشد؛
۱۵. پيگير و مطالبه گر حقوق دانشجويان باشد؛

۱۶. پيگير اصالح روابط نادرست باشد؛
۱۷. مشتاق مطالعه و كسب آگاهي باشد؛

۱۸. متعهد به استقالل كشور باشد؛
۱۹. عليه استعمار باشد؛
۲۰. محافظه كار نباشد؛

۲۱. پذيراي مصوبات مجمع باشد و دستورات رئيس را تمكين كند.

:۱۵ و ۱۴ ،۱۳ پيشنهاد اصالح اوليه: جايگزين شدن متن زير به جاي بندهاي
و نظاير آن  دانشجويان، كارگران، اقليتها، زنان، منجمله، اجتماعي مختلف اقشار حقوق مطالبهگر و پيگير

باشد، فارغ از ديدگاه عقيدتي يا سياسي آن ها.

عبارت  گنجاندن  و  آن» نظاير و دانشجويان، كارگران، «اقليتها، عبارت زدن خط ثانويه: اصالح پيشنهاد
«كارگران، دانشجويان، اقليت ها» به جاي آن.

مي توانست كارگاه را اداره كند. اما پيش از آن از بچه هاي كارگاه پرسيدم كه  بيرانوند خانم دستوركار اين طبق
ايميل ها را هم ديده بودند اگر اما مي كنم ديده اند. بعضي گفتند ديده اند. ارسال برايشان كه را ايميلهايي آيا
ايميل ها خوانده اند. چون، به عنوان نمونه، در يكي از ايميل ها از آنان بدهد نشان كه واكنشي بروز ندادند
نميشود، يك انسان شريف  برگزار من جلسه يك عاشور و تاسوعا تعطيالت خاطر به كه حاال بودم خواسته
و شريف را تعريف كنيد. حدس شرف او خصوصيات به استناد با بكوشيد و كنيد مجسم خود ذهن در را
و شده خارج رده از ايميل تكنولوژي روزها اين البته، باشند. نكرده هم باز را ايميل اين آنان از هيكدام زدم
مي كنند. به هر حال، اين رفتار بچه سبب كار واتسآپ و وايبر مثل جديدتري تكنولوژيهاي با بيتشر جوانان
و دستور جلسه را بين بچه ها ترجمه كميته دستور برود، باال حرارتم آنكه از پيش اما كنم. سختگيري كمي شد
و در عين حال يك نسخه از اساسنامه سناي دانسجويي را كه پرينت گرفته بودم به آنان دادم تا كردم توزيع
و نام تك تك افرادي را كه براي ترجمه تعيين دادم توضيح را قضيه برايشان بعد بگردانند. دست به دست
و صفحه اي را كه بايد ترجمه دهد اطالع او به تا ميشد مسؤل نفر يك بود غائب كه كه هر خواندم. بودم كرده

كند بايد به دستش مي رساند. قبل از ادامه اين ابتكار خوب است متن دستور كميته ترجمه را عينًا نقل كنم:

دستورالعمل ترجمه اساسنامه سناي دانشجويي
انستيتوي تكنولوژي نيوجرسي
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سركار خانم طوسي
طبق  نيوجرسي،  تكنولوژي  انستيتو  دانشجويي  سناي  اساسنامه  ترجمه  كميته  رئيس  عنوان  به  دارد  تقاضا 

كنيد:  گزارش دانشجويان كادر اجالس به را نتيجه و اقدام زير دستورالعمل
پي .دي.افي اساسنامه دانشجويي فايل از نسخه يك آمده ادامه در آنان نام كه دانشجوياني از يك هر براي .۱
و از جانب من از آنان فرماييد ارسال است، شده تدوين صفحه ۲۱ انستيتو تكنولوژي نيوجرسي را كه در

تقاضا كنيد طبق دستورالعمل زير هر يك از آنان يك صفحه از اين اساسنامه را كه در مقابل نامشان آمده 
است ترجمه كنند: 

۲. نام دانشجويان و صفحه اي كه بايد ترجمه كنند:
۱. ۲. اميرحسين سعادت

۲. ۲. پرستو بيرانوند
۳. ۲. فرهنگ كاشاني

۴. ۲. محمد حسين سرپوشان
۵. ۲. ابراهيم گرانپايه

۶. ۲. پرديا يونس زاده
۷. ۲. محسن رنجبر
۸. ۲. فرشته طوسي

۹. ۲. سروش سيادت
۱۰. ۲. حسام مؤذن

۱۱. ۲. مهرداد محمدي
۱۲. ۲. علي رحيمي راد

۱۳. ۲. آيدين ظريف
۱۴. ۲. سامان عصرپوران

۱۵. ۲. حسن ايقاني
۱۶. ۲. محمدرضا كالگر

۱۷. ۲. بهنام ذوقي
۱۸. ۲. علي سلطان زاده

۱۹. ۲. فرشيد قاسمي
۲۰. ۲. محمد امين زندي

۲۱. ۲. آرش عسكري
۳. هدف اين است كه اين دانشجويان ترجمه از زبان انگليسي را به طور جدي آغاز كنند اما هر دانشجويي كه
در حال حاضر قادر به ترجمه نيست، بايد با هزينه شخصي خود نسبت به ترجمه سهم تعيين شده اقدام نمايد.
دهند.  قرار شما اختيار در ووردي فايل يك قالب در مذكور، صفحه شماره با همراه بايد را شده ترجمه متون .۴
آن ها را ويرايش حقوقي نظر از تا داد خواهيد قرار رئيسيان امير آقاي اختيار در را شده ترجمه متون نيز شما .۵

و يكدست كند.
۶. متني را كه ابن ترتيب آقاي امير رئيسيان ويرايش خواهد كرد به دست من برسانيد تا پس از يك بررسي 

نهايي نسبت به تكثير و توزيع آن بين دانشجويان كارگاه اقدام شود.
۷. از شما تقاضا مي شود در اول هر اجالس گزارش اجمالي پيشرفت كار را به اطالع مجمع برسانيد. 

با احترام
مدير دفتر كادرها. داود 
چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳

مي شد. نكته جالب اينكه ابتدا به  انجام او غياب در داشت كارها اين تمام و بود نيامده طوسي خانم خوب،
و مسؤليت قضيه را بر عهده رساند را خودش دوم نشست در اما آمد. نخواهد كه بود گفته بيرانوند خانم
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گرفت. من براي بچه ها توضيح دادم كه پيشنهاد من اين است كه اين مجموعه اي كه اينجاست هسته اوليه 
ايجاد  دانشجويي سناي يك دانشگاه هر در تا بكوشد اما باشد اسالمي انجمنهاي احياي شوراي شبيه چيزي
نه، اما من ترجمه يا بكند موافقت پيشنهاد اين با كه است جمع نظر به بسته اين كردم تأكيد حال عين در كند.
مي دانم: اول، ضرورت توجه شما به زبان انگليسي، (كلي در الزم جهت سه از را آن مطالعه و اساسنامه اين
ضرورت اين كار نصيحتشان كردم، هرچند هيچ يك از اين نصايح در دختر خودم كه كارگر نيافتاده است!)،
و سوم آشنايي با ساختار سناي دانشجويي، تا بتوانيد آگانه در اين  استاندارد، اساسنامه يك با آشنايي دوم

زمينه فكر كنيد و تصميم بگيرد.

ارزيابي اين ابتكار
هرچند بايد منتظر بمانم تا نيتجه كار جمع بندي كنم. اما به نظر خودم تا همين جا نيز اثرات مثبتي گذاشته كه 

به چند مورد آن اشاره مي كنم:
و ديگر نيامد فردي بود به نام بهنام ذوقي. اسم او را در بين  آمد بار دو يكي كه هوشي با دانشجويان از يك
مي شناخت. از او را او گرانپايه آقاي ميشناسد؟ را او كسي چه پرسيدم: بعد بودم. نوشته نفر يك و بيست
و در عين سهم او را هم به دستش برسانيد تا بيايد كارگاهها اين در كه بخواهد او از من قول از خواستم
و اصرار كرده بود كه به كارگاه كرده صحبت و با گرانپايه آقاي كه بود جلسه دو بين تنفس در كند. ترجمه
و عذر دارد كالس ظهر از بعد شش ساعت تا سهشنبه روزهاي عدل كه بود داده توضيح ذوقي اقاي بيايد.

موجه كه نمي تواند بيايد اما حتمًا متن را ترجمه خواهد كرد و به قضيه عالقمند است.

عين همين ماجرا براي چند نفر ديگر نيز رخ داد. بعضي از افراد حاضر قول دادند كه سهم افراد غائب را به 
دستشان برسانند و از آنان بخواهند تا صفحه  تعيين شده را ترجمه كنند. 

بحث ها بود كه من به مرور فضا را مناسب ديدم كه در مورد اهميت شرف در ميان اعضاي يك  بعد از همين
و حقوق  حق اساس بر بايد تعريف به بنا كه را اجتماعي سازمان يك و انجمن بين فرق و كنم صحبت انجمن
و شرايط استبدادي مقايسه كردم. در ادامه خاطرات خودم از نحوه اداره مهد جنگل با شود، بنا افراد مساوي
و بعد به بيان خاطره مهندس فرامرز اختراعي از كردم تعريف را ايران در خواهرم دختر آرزو توسط كودك
مي شوند رها خود حال به بچهها اولي، روش در كردم. نقل را انگليس در كودك مهد يك مهد اداره روش
و كله همه زدن، مهارت بيرون كشيدن گليم خودشان را از جنگل پيدا كنند. سر توي طريق از اصطالح به تا
مي شود كه بايد طبق قواعد عادالنه با هم رفتار كنند. داده ياد بچههاي به انگليسي كودك مهد در حاليكه در
و توضيح دادم كه تصور نكيند اگر يك گروه از افراد شدم ايران امروز واردجامعه كه بود مقايسه اين از بعد
يك غيرشرافتمند دور هم جمع شوند، اين قواعد مثل اكسير آنان را طال خواهد كرد. برعكس، اگر اعضاي
و همه چير را به گه خواهند كشيد. بعد  شاشيد خواهند هم قواعد اين به سادگي به نباشند، شرافتمند گروه
و دقيق از شرف روشن درك چرا و باشند؟ شرافتمند بايد گروه يك اعضاي تمام چرا كه شدم بحث اين وارد

است؟ مهم همه اين شرافتمندان رفتار قواعد و اصول و

توجيه دروغ گويي
اينكه حتي رهبري  و  افتادم سبز جنبش تجربههاي ياد ميدادم، سخن داد زمينه اين در داشتم كه هنگامي
و مثال زدم ميكرد تشويق دروغ گفتن به را مردم هم افتاد) زندان به كه ميرحسين از غير (البته سبز جنبش
مي كرد كه به خاطر اعتراض به كتمان فرد آن ميگرفت، را تظاهرات در حاضر فرد هر مچ پليس وقتي كه
مي دانستند كه دارند هم همه و ميكرد هم سر را دروغها انواع و است آمده خيابان به ميرحسين دستيگري

مثل ريگ دروغ مي گويند.

ايرانيان پفيوز
و جمله معروفش مبني بر اينكه ما ايرانيان ملتي پوفيوز هستيم. من  رسيدم بازرگان بحث به كه بود اينجا از
و ما همه قرباني اين وضعيت هستيم ماست زيستي وضعيت از ناشي پفيوزيسم اين كه كردم تأكيد آن ضمن
اما به دليل فرايندهاي جهاني شدن تاز اين امكان براي ما فراهم شده است تا پفيوزيسم را از پيكره خود پاك
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و اينكه اعضاي يك گروه بايد مطلقًا دروغ نگويند  شرف دستور تدوين ضرورت به كه بود انيجا از و كنيم.
و در همين جا بود كه طبق معمول، تعدادي از بچه ها در مخالفت با من كردم. تأكيد باشند شرافتمند مطلقًا و
و سياسي امكان اينكه افراد ناب رفتار كنند وجود ندارد اجتماعي داليل به كه بدهند توضيح تا كردند صحبت
و جذابيت فوق العاده تا ختم گرما با بحث و دارم طواليي يد پوشالي استداللهاي اين رد در هم من البته، و

جلسه اول ادامه يافت.

مي خواند پيشنهاد كرد كه بحث جلسه  حقوق عالمه در و آمده مشهد از كه سيادت آقاي دوم جلسه آغاز در
و مخالف به اين بحث ادامه موافق عنوان به بچه و كردم سكوت كامًال من دوم جلسه در اما يابد. ادامه قبل
و من از جمع اجازه خواستم به عنوان آخرين ناطق جمع بندي كنم. در جمعي بندي خودم توجه بچه ها دادند.
و تأكيد كردم كه اين كار دارند نظر اختالف اخالقي مسائل مورد در چقدر كه كردم جلب نكته اين به را
كامالً طبيعي است. حتي مسلمانان عضو يك سازمان اسالمي هم در مورد هر مسأله اختالف خواهند داشت.
اساسًا هيچ پنج انگشتي مثل هم نخواهند بود. در نتيجه، ما راهي جز اين نخواهيم يافت كه صرف نظر از
داليلي كه هر فردي براي انتخاب نظام اخالقي خود دارد، روي چيزي كه آن را كد اتيكز اعضاي يك گروه 
مي گويند توافق كنند. بعد با ذكر چند مثال از كد اتيكز انجمن پزشكان آمريكا برايشان توضيح دادم  مشخص
اوًال كد اتيكز مثل همان فتواهاي مراجع تقليد كه براي موقعيت هاي مسأله دار مؤمنان راه حل شرعي ارايه كه
مي دهند، كد اتيكز اعضاي يك انجمن نيز براي موقعيت هاي اخالقي اعضاي همان انجمن فتوا يا نظريه تدوين
و ميرسد انجمن يك اعضاي تصويب به پارلمان قانون قواعد طبق و مجمع طريق از نظريه اين و ميكنند
آن ها به توافق رسيده اند بين خود رعايت كنند. روي كه را قواعد همان كه ميشوند معهد انجمن همان اعضاي

سه پزشك و يك بيمار
يكي از مثال هايي كه از نخستين كد اتيكز انجمن پزشكي آمريكا برايشان نقل كردم، اين بود كه به عنوان 
مثال، سه نفر از آشنايان يك مصدوم بدون آنكه خبر داشته باشند هر كدام يك پزشك را دعوت به بالين بيمار 
مي كنند. در اين حالت سه پزشك چه بايد بكنند؟ آيا بايد در مورد اينكه بيمار مال كدام يك از آنان است 
و اطرافيان بيمار دعوا راه بياندازند؟ بعد از بررسي خانواده جلو همان درمان روش مورد در آيا كنند. دعوا
انواع احتماالت مخرب توضيح دادم كه چطور كد اتيكز انجمن پزشكي آمريكا براي چنين مسأله اي يك راه

انجمن هم همان  همان اعضاي و كرده تصويب را حل راه آن هم انجمن و است كرده پيشبيني معقول حل
كار را انجام مي دهند.

جمع بندي از بحث ها
بعد از اين توضيح ها بود كه تأكيد كردم قرار نيست ديگران را به راه راست هدايت كنيم. قرار است خودمان 
و هر فردي بين ما رفتار شرافتمندانه نداشت باز هم به روش هاي  باشيم داشته شرافتندانه رفتار خودمان بين

كامًال شرافتمندانه جمع تصميم مي گيرد با چنين فردي چه بايد بكند.

و بحث بسيار داغ را مو به مو نقل كرد. اما اطمينان دارم نكات گفتگو ساعت دو نميشود كه است بديهي
مي شود از جايي تمدن سازي بله بود. مجابكننده مهمتر، و، دهنده تكان و تازه بچه تمام براي شده مطرح
مي توانم با اطمينان بگويم يكي از مؤثرترين است. دسترس در ديگر هم آنها فني دانش و كرد شروع را
و خانم طوسي از من دعوت كردند تا نشست شوراي احياي رنجبر آقاي خاطر، همين به شايد بود. كارگاهها
و من هم قبول كردم. البته به شرطي كه بار ديگر با برگزاري چنين كنم برگزار كارگاه دو اسالمي انجمنهاي
نشيتي مخالفت نكنند. خانم طوسي شماره تلفن من را هم گرفت تا به يك گروه جديد از دانشجويان بدهد

كه گويا مايلند در كارگاه حضور يابند. 

توزيع متني از ويكيپديا در مورد تعريف شرف
سه شنبه كادر دانشجويان همچنين يك متن چهار صحفه اي به زبان انگليسي در مورد تعريف  روز جلسه در
ساده تر را پيدا كنم. اما به طور كلي شرف بين بچه ها توزيع كردم. متن نسبتًا سختي بود. بهتر است متن هاي
- كه  بيابند ميتوانند فارسي زبان در كه آنچه برابر هزار هزاران باشند كه موضوعي هر دنبال اينكه دادن نشان
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و به  بخوانند را متن اين اميدوارم يافت. خواهند انگليسي زبان به - است عمومي دانش حد در هم آنها البد
درك مفهومي از شرف و رفتار شرافتمندانه برسند.

دو ابتكار جديد
دسته  جمعي اساسنامه سنايي دانشجويي فكر  ترجمه به مربوط ابتكار اثربخشي به خيلي جلسه ختم از بعد
كردم. به نظرم تا همين جا كه اثر خيلي خوبي داشته است. در نيتجه فكر كردم بهتر است اعضاي ديگر كارگاه
را نيز به نحوي درگير كار كنم. آقاي رنجبر، به خصوص با دفاع نسبتًا مناسبش از پايبندي به اصول اخالقي 
براي اينكه رئيس كميته تدوين دستورنامه رابرت بشود مناسب است. همچنين آقاي فرهنگ كاشاني نيز به 
دليل نقشي كه در تهيه فهرست مطالب تدريس شده در كارگاه داشت، براي آنكه مسؤل كميته آموزش بشود 
و بدون كسب موافقتشان سمتي براي آنان  آنان با فكر هم از قبل نيست صحيح كردم فكر اما هستند. مناسب
و ابالغ كنم. به همين خاطر طي دو نامه نظر آنان را در اين زمينه پرسيدم. هر دو نامه را كه برايشان تعيين

ميكنم: نقل كردهام ايميل

جناب آقاي رنجبر
سالم

و انتخاب مسؤالن كميته هاي پيش بيني  احتمالي، تأسيس دست در سازمان آئيننامه تصويب از قبل است الزم
شده بر اساس آئين نامه مصوب، برخي از اعضاي كارگاه در پيشبرد برخي از كارهاي كارگاه به بنده كمك
مي خواستم از شما خواهش كنم به عنوان مسؤل موقت كميته تدوين دستور شرف برخي  رو همين از كنند.

مسؤليت ها را بر عهده بگيريد.
و تقديم خواهم كرد تدوين را آن رئيس و كميته وظايف شرح درخواست، اين با جنابعالي موافقت صورت در
شرف براي هر دستور پيشنويس تدوين و اعضا اتيكال وضعيتهاي شناسايي مسؤليتها اين اصلي محور
يك از اين وضعيت هاست، درست مثل فتواي مراجع در مورد وضعيت هاي عبادي مومنان با اين تفاوت كه
نظريه ها بايد به تصويب مجمع اعضاي يك سازمان برسد. بديهي است كار سختي است اما به مرور ياد  اين

خواهيم گرفت. 
منتظر پاسخ جنابعالي خواهم ماند.

قربانت. داود

جناب آقاي كاشاني
سالم

و انتخاب مسؤالن كميته هاي پيش بيني  احتمالي، تأسيس دست در سازمان آئيننامه تصويب از قبل است الزم
شده بر اساس آئين نامه مصوب، برخي از اعضاي كارگاه در پيشبرد برخي از كارهاي كارگاه به بنده كمك
مي خواستم از شما خواهش كنم به عنوان مسؤل موقت كميته آموزش دستورنامه، برخي  رو همين از كنند.

مسؤليت ها را بر عهده بگيريد.
و تقديم خواهم كرد تدوين را آن رئيس و كميته وظايف شرح درخواست، اين با جنابعالي موافقت صورت در
و تدوين برنامه هاي پارلمان قانون قواعد با جديد اعضاي آشنايي ميزان شناسايي مسؤليتها اين اصلي محور
آن ها ست به نحوي كه تضمين شود هر عضو جديد به روشي كه به پيشرفت كل اجراي بر نظارت و ابتكاري

گروه لطمه نزد با تمام قواعد آموزش داده شده به گروه آشنا شود.
منتظر پاسخ جنابعالي خواهم ماند. 

قربانت. داود

و  قديميتر بچههاي صورت آن در كرد. خواهند استقبال ميكنم فكر است. نرسيده دستم به آنان جواب هنوز
جدي تر را در فعاليت هاي گروه مشاركت مي دهيم. براي جوانان اين روش بسيار مفيد بايد باشد.

ابتكار ديگر براي كارگاه دوستان
- كه سه نفر بيشتر نيستند-  دوستان كارگاه قديمي اعضاي بين فاحش تفاوت مشكل به كردن فكر از بعد
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و اعضاي جديد كه تعدادشان زياد شده است، به نظرم رسيد روش قبلي كه بر اساس آن، ضمن آنكه در 
مي داديم، توضيح را مبرم قواعد توك و تك هم افراد براي ميكرديم، بازي شده داده آموزش قواعد چارچوب
و جديد ها. قديميها، قديميترها، شدهاند: دسته سه واقع در گروه اعضاي كه چرا نميدهد. جواب ديگر حاال
و پرمصرف مبرمترين به تا دهيم تشكيل قديميتر اعضاي از مركب پانل يك كه رسيد نظرم به خاطر همين به
و نصيري فاضلي حالج، آقاي براي را زير نامهي كار اين براي كنند. تشريح را پارلمان قانون قواعد ترين

اقدم فرستادم:

آقايان حالج، نصيري و فاضلي
سالم

با عنايت به وضعيت جديد كارگاه دوستان، تقاضا دارد شما سه نفر خودتان را آماده سازيد تا به عنوان اعضاي 
پانل در اجالس آتي به پرسش هاي زير پاسخ دهيد:

رويه هاي ناظر بر كسب صحن و تخصيص صحن و يك. آقاي حالج: قواعد
دو. آقاي نصيري: قواعد ناظر بر بي طرفي رئيس جلسه

سه. آقاي فاضلي: تعريف پيشنهاد، و انواع آن
يك. آقاي حالج: مراحل شش گانه طرح پيشنهاد

دو. آقاي نصيري: قواعد و رويه هاي ناظر بر مذاكره
سه. آقاي فاضلي: قواعد ناظر بر اخذ رأي

يك. آقاي حالج: توصيف قواعد ناظر بر سؤال پارلماني
دو. آقاي نصيري: توصيف قواعد ناضر بر تقاضاي مجوز توضيح

و  مطبوعه قرائت و پيشنهاد گرفتن پس جمله ساير(از تقاضاهاي بر ناضر قواعد توصيف فاضلي: آقاي سه.
تقاضاي ساير)

يك. آقاي  حالج: خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهادها
دو. آقاي نصيري: توصيف خصوصيت اول: رتبه بندي پيشنهادها

سه. آقاي فاضلي: توصيف خصوصيت دوم: كاربرد پيشنهادها

: كه توجه داريد
يك. براي كسب مهارت جهت دادن پاسخ هاي درست به اين پرسش ها، الزم است بخش هاي مربوطه از متن 

كتاب اصلي را مطالعه فرماييد.
دو. اگر اين مباحث در نشست اول خاتمه نيافت به همين ترتيب در جلسه بعدي ادامه خواهد يافت.

و درك كامل آن از سوي تمام اعضاي كارگاه به سراغ موضوع بعدي  موضوع يك كامل بررسي از بعد سه.
خواهيم رفت.

آن ها خواهند بود.  چهار. به محض طرح و تفهيم هر قاعده تمام اعضاي كارگاه مكلف به رعايت
و آقاي نصيري  دبير فاضلي رئيس،آقاي حالج آقاي ميشود، اداره مجمع صورت به كارگاه كه هنگامي پنج.

نايب رئيس موقت خواهند بود.
شش. بعد از بررسي اين موضوع ها، ساير موضوعاتي كه تا كنون در كارگاه مطرح شده است به همين ترتيب 

مرور خواهد شد.
و بعد از مسلط شدن كارگاه، به بازي در چارچوب اين قواعد، تدوين دستور شرف كادرها  همزمان هفت.

نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت
تقاضا دارد دريافت اين نامه و نظر خود در مورد اين تقاضا را به من منعكس فرماييد.

با احترام شايسته. داود 

و فاضلي جوابي به من نداده اند. من  حالج آقاي كنون تا اما كرد. اعالم را خودش موافقت نصيري آقاي البته
و همين كار را ميكردم يادآوري را شنبه اجالس دوستان كارگاه اعضاي به بايد امشب اما ماندم. منتظر كمي
هم كردم. اما در دعوت خودم چيزي در مورد اين برنامه جديد نگفتم تا دو نقر ديگر هم موافقت خودشان

را اعالم كنند. 
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۲۳ آبان ۱۳۹۳ جمعه

ايده هاي صحبگاهي
طبق معمول امروز صبح كه بيدار شدم شاهد بودم كه ذهنم مشغول كار است. انگار ذهن آدم تا وقتي بميرد 
يك لحظه از كار نمي افتد. سعي كردم همانطور كه روي ميز كنفرانس دفتر كادرها دراز كشيده بودم، بدون 
و مفاهيمي  تصاوير مجموعهي نيز روندها اين از منظورم باشم. خودم ذهني روندهاي شاهد مداخلهاي هيچ
مي آيند». آدم هاي مختلفي «باال - كامپيوترچيها قول به - يا ميشوند درك ذهن كل در اصطالح به كه است
مي شناسم تا خاطرات مختلفي از خودم در موقعيت هاي مختلف كه تقريبًا هيچكدام بازنمايي را آنان تمام كه
قبًال خارج يا كه است چيزهايي تعامل نتيجه ظاهرًا بلكه نيستند، است داده رخ قبًال كه آنچه نعل به طابقالنعل
كامًال آشكار است كه ذهن فقط پايگاه داده ها نيست كه فقط اطالعات ذخيره شده رخدادهاند. ذهن داخل حتي
و مواد معدني موجود در خاك از طريق درخت تبديل به سيب امالح كه همانطور خير. كند. حفظ را آن در
و ميشوند پردازش مدام نيز ذهن توسط دريافتي اطالعات ميشوند، خوراك خوش خرمالوهاي و گالبي و

محصوالتش همين چيزي است كه مجموعه آن را به عنوان فرهنگ مي شناسيم.

و ايده هاي  پيشنهادها به جريانها اين داخل در كساني دريافتم ذهن، داخلي جريانهاي به توجه ضمن بله،
مي شد كه براي ثبت آن از مانع تنبلي كه هم من كردند. جدل و بحث آنها مورد در هم كلي و رسيدند زير
به نشانه خودكار يك كنم، يادداشت دفتركم در را آنها و بيايم پائين كنفرانس ميز روي از ايده هر كردن
مي گذاشتم. با اين همه جالب كنفرانس ميز كنار صندلي روي و ميداشتم بر سرم باالي ميز روي از ايده يك
مي كردم كه اين خودكار نشانه كدام ايده جديد بود. مدتي است كه براي فراموش بعد دقيقه چند كه است
و انگار حافظه نزديكم با مصرف كورتن دارد هم كورتن گويا كه ميكنم مصرف سرتايد افشانه ريه تسكيل
و بستر را جمع كردم روي صندفي كنار آمد پائين كنفرانس ميز از سرانجام وقي حال، هر به ميبيند. آسيب

كنم: يادداشت را آنها بايد كه ايده چهار نشانه به داشت قرار خودكار چهار كنفرانس ميز

تشكيل انجمن نشريات دانشجويي
سه شنبه دانشجويان، مسؤالن دست كم چهار نشريه دانشجويي نيز حضور  روزهاي كارگاه در كه شدم متوجه
و يكي ديگر كه آقاي سلطان زده درخواست مجوز آن را كرده است. به عالوه، سرو، سالم، ما، عصر دارند:
يادم افتاد كه در جلسه قبل آقاي گرانپايه را كه مديرمسؤل نشريه دانشجويي «سرو» است با اتهام هاي سنگيني
و چه بسا به همين سادگي او را كه در آستانه اتمام تحصيل است از زندگي ساقط كنند. به  كردهاند مواجه
دانشجويي از چند هزار نشريه  بيش  باالست.  دانشجويي خيلي خيلي  آمار نشريات  آمد كه  يادم  به  عالوه 
و گيجي مردمي  سردرگمي دهندهي بازتاب نيز نشريات اين كه شدم متوجه نشريه چند مرور با و داريم.
اين بايد چگونه نميدانند اما ميگردند دموكراسي و بشر حقوق مثل خوبي چيزهايي دنبال كه هستند
محصوالت را توليد كرد. با توجه به همين واقعيت ها بود كه فردي از درونم پيشنهاد كرد كه با دست در
كاران مسؤالن همين چهار نشريه كه در كارگاه حضور دارند يك انجمن نشريات دانشجويي تأسيس كنيم 
كه هدفش برخورد با همين مشكالتي باشد كه اشاره كردم: تدوين كد اتيكز نشريات دانشجويي، كمك به 
و  دانشجويان حقوق از دفاع و كشور دانشگاههاي كيفيت ارتقا براي هماهنگ سياستهاي پيشبردن و هم

آزادي هاي آكادميك و از اين قبيل.

فعًال روي ميزگذاري هم شد تا در  اما شد تصويب ذهني شخصيتهاي عمومي مجمع در پيشنهاد اين ظاهرًا
موقع مناسب روي ميز برداري شود.

تشكيل انجمن آموزگاران زبان انگليسي
ديروز در جريان كارگاه وكيالن خانم علم شماره تلفن شوهرش را به خانم توكل داد. بعد متوجه شدم كه 
مي دانستم كه در كشورهاي ديگر معلمان هم انجمن هاي  من عالوه، به است. انگليسي زبان معلمان او شوهر
انجمن هاي خودشان  براي  فيزيك  معلمان  يا  شيمي  معلمان  مثًال  ميدهند. تشكيل را خودشان تخصصي
و مربيان هم هستيم. باز اوليا انجمنهاي روي كردن كار حال در ما گذشته اين از ميكنند. درست تخصصي
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و دبيرستان  دبستان دوره علوم و رياضي كالسهاي تمام در كه دارم اصرار برنامه اين روي من گذشته اين از
درس ها بايد به زبان انگلسي ارايه شود. اين پيشنهاد را چندين سال پيش ماهاتير محمد كه به ايران آمده بود
حيدر) داد كه از او پرسيده بود براي توسعه ايران چه (آقاي اسالمي جمهوري تلويزيون مجري به پاسخ در

پيشنهادي دارد.

و نيز اينكه خانم علم دنبال جمع كردن گروه معلم است تا با كمك من به آنان  واقعيتها، اين به عنايت با
و چند همسرش كمك با تا كنم تشويق را او مناسب فرصت در رسيد ذهنم به بدهد، درس رابرت دستورنامه
و بانواني كه فرزندان مدرسه اي دارند يك انجمن مربيان زبان انگليسي توكل خانم و همسرش دوستان از نفر

(امزا) تأسيس شود.

اداره كارگاه به صورت پنل
بعد از رسيدن به ايده اداره كارگاه دوستان به صورت پنل، كه به نظرم ايده خوبي است، به فكر رسيد كه اگر 
به شوراي احياي انجمن هاي اسالمي اجازه برگزاري همايش در شمال را دارند دست كم يكي از كارگاه ها 
و افرادي مثل كاشاني، رنجبر هم در پنل شركت كنند. هنوز اين ايده به قوت  كنم اداره پنل صورت به را
و قواعد را خوب كنند صحبت مهارت با بتوانند كه كساني ديدم كردم فكر بيشر وقتي اما است باقي خودش
فعًال اين پيشنهاد در كميته ذهني در حال، هر به يابند. حضور هم غائبان آنكه مگر است كم باشند گرفته ياد

دست بررسي بيشتر است.

تشكيل كميته آزادي آكادميك
و تصويب شد ايده تأسيس كميته آزادي آكادميك است كه  بررسي و مطرح كه پيشنهادهايي از ديگر يكي
تمام است  اما خوب  است  عالي  ايده  اين نظرم به برود. جلو شرف دستور تدوين كميته موازات به بايد
سه شنبه ها براي تشكيل اين كميته دعوت شوند. و شنبهها كارگاه دو از است خوب زبانشان كه دانشجويانيي
مي تواند كميتهها اين محصول است. بيشتر بررسي دست در ذهني مجازي كميته در هم پيشنهاد اين حال هر به

از طريق نشريات دانشجويي در سطح كشور توزيع شود.

دستاوردهاي اجالس سي و دوم وكيالن
مي دانستم به نصاب نخواهد رسيد. آقاي  قبل از نرسيد. نصاب به هم باز وكيالن دوم و سي اجالس ديروز
و گفت كه ساعت ده صبح روز پنجشنبه وكال نشست همگاني دارند زد زنگ قبل شب كيخسروي آرش
و تمام وكال هم به اين نشست دعوت شده اند. بنا بر اين شايد جلسه فرداي كارگاه به نصاب نرسد. گفتم:
اشكالي ندارد. با يك نفر هم جلسه تشكيل خواهد شد. اما شما در فكر اين باشيد كه شمع محفل پنجشنبه ها

كه به پت پت افتاده خاموش نشود. 

و نيم تأخير در آن  ساعت يك با هم آن كيخسروي آقاي فقط و نرسيد نصاب به وكال كارگاه هم قبل جلسه
- آنقدر سازنده بود كه از بسياري از كارگاه ها دستاوردهايش من نظر به - نفر دو ما گفتگوي اما كرد. شركت

عالي تر بود.

و خانم توكل آمدند. بعد آقاي رئيسيان نيز كه به مجمع عمومي وكال نرفته  علم خانم فقط نيز ديروز جلسه در
و به پيشنهاد من شد دستور به دعوت نفر سه ما حضور با ساعت رأس جلسه معمول، طبق يافت. حضور بود
شروع كرديم به آسيب شناسي فعاليت هاي انجمني در ايران. چرا مردم ايران در تشكيل انجمن فعال نيستند؟
 بديهي است كه اين سؤال يك جواب ندارد. اما تأكيد من از نقطه نظر تاريخ روي اين واقعيت بود كه جامعه 
مي كند. در نتيجه  احساس مرور به را انجمني فعاليتهاي ضرورت و انجمن تأسيس شرايط دارد تازه ايراني

در اين زمينه عجله نبايد كرد.

ايجاد انجمن وكالي پروفشنال 
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پي گرفتيم. به طور خاص در مورد كم شدن  را بحث همين و شد ملحق ما جمع به هم ريئسيان آقاي ادامه در
آن، از بعد و پارلماني وكالي انجمن تأسيس جاي به جمع، اين كردم پيشنهاد وكال گروه در حركتي انرژي
ايجاد انجمن ديگري براي ارتقال پروفشناليسم در ميان وكال، انجمن ارتقاي پروفشناليسم را در اولويت قرار
و همزمان دو هدف را دنبال كند. به عالوه، تدوين دستور شرف را نيز در دستور كار خود قرار دهد.  دهد
و من بعدًا تصميم گرفتم پيشنهادي با امضاي چهار گرفت قرار ما نفري چهار مجمع پسند مورد پيشنهاد اين
و توكلي علم، خانمها به نامهاي طي كه رسيدم نتيجه اين به كردم فكر كه بعد اما كنم. ارايه آتي مجمع به نفر
آقاي رئيسيان اعالم كنم كه من به عنوان مربي پارلماني بهتر است پيشنهاد ندهم ولي اگر آنان با پيشنهاد موافق
مي كنم طي امروز يا فردا اين نامه را به  فكر دهند. ارايه و كنند تهيه را آن خودشان ميدانند صحيح و هستند

آنان ارسال خواهم كرد تا خودشان از اين ايده حمايت كنند.

فعاليت هاي ترويجي
فعاليت  هاي ترويجي خودش ارايه داد. او در منزل خودش گروهي از  از گزارشي توكل خانم جلسه اين در
يك و قرار است براي بچه هاي خودشان چيزي شبيه است كرده جمع دارند مدرسهاي فرزند همه كه را مادران
و در همان منزل خانم توكل براي بچه هاي اين كارگاه ها بيايند معلمان كه كنند ايجاد غيررسمي كودك مهد

را داير كنند. ايده بسيار عالي اي است.

و مربيان مدرسه فرزند خودش كه در منطقه چهار قرار دارد بسيار فعال  اوليا انجمن در همچنين توكل خانم
مي شود نيز شركت كنند. منطقه سطح در ماه هر كه نشستهايي در انجمن از نمايندگي به است قرار و است

و مربيان آمريكا را به او دادم. انگليسي او خوب نيست. اوليا انجمنهاي ملي كانون آئيننامه از كپي يك من
اما به طور كلي در مسير درستي با سرعت جلو مي رود.

كانون ملي انجمن هاي اوليا و مربيان
مي توانم برايشان يك وب  كه گفتم او به كنيم. تالش مربيان و اوليا انجمنهاي ملي كانون ايجاد براي شد قرار
سايت هم ايجاد كنم كه تمام انجمن هاي هر مدرسه در آن بتوانند مطلب منتشر كنند. نيز تأكيد كردم كه عالوه
و نو جديد حرفهاي بايد ميشود، محسوب عالي بسيار قوت نقطه يك كه شرف دستور و پارلمان قانون بر
و مدارس كشورهاي مختلف براي يافتن بست پراكتيس اوليا انجمنهاي در چرخيدن نتيجه در داشت. هم
يا سرمشق ها نيز كار واجبي است و در اين زمينه هم به او و ساير اعضاي اين انجمن ها كمك خواهيم كرد.

و شايد هفته بعد  بيايد نتوانسبته اما شود ملحق امروز جمع به معلم يك بوده قرار كه گفت هم علم خانم
و بقيه اعضاي كارگاه دوست دارد كساني را به كارگاه وكيالن دعوت كند توكل خانم مثل هم او كنند. شركت
و گفت همين امر نيز در سرخوردگي كرد اشاره آن به رئيسيان آقاي كه بود نكتهاي اين نميشود. موفق اما
بچه ها تأثير دارد. جوابي نداشتم. فقط گفتم: اگر من شرح پريشاني هاي چندين ساله خودم را در اين زمينه
و فروش ايده بسيار بسيار دشوار  بازاريابي كه كردم تأكيد اما گريست. خواهيد برايم هايهاي كنم روايت
و صبوري است كه اين مهارت ارتقاي خواهد يافت. به عالوه، تمام شرايط مادي تمرين طريق از فقط و است
و دير يا زود مشتري هاي است ايران امروز مردم بالقوه نياز محصول اين كه است اين از حاكي ما امروز جامعه

خودش را خواهد يافت.

در حواشي كارگاه
در حواشي كارگاه نكات زيادي مطرح شد كه الزم به دو مورد آن اشاره كنم. يك مورد به داستان مبارزات 
مي كند  تحصن وكال كانون ساختمان جلو پنجشنبهها از غير هفته ايام صبح او ميشود. مربوط ستوده خانم
تا به اين ترتيب اعتراض خودش را به لغو پروانه وكالتش اعالم كند. پروانه او را شعبه اي از دادگاه انتظامي
لغو كرده كه در كانون وكالي مركز تشكيل شده است. ظاهرًا علت لغو پروانه وكالت او هم اين است كه وي 
در نظام قضايي ايران محكوم به زندان شده است. در حاليكه گروهي از مردم زندان رفتن او را دليل شرف 
مي داند، البد قوانين كشوري معتقد است وكيلي كه به زندان بيافتد صالحيت وكالتش باطل بايد بشود. اين 
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داستان پيچيده تر از اين حرف هاست كه بشود االن داخل آن شوم. اما بدون حل اين چالش هاي كليدي حتمًا با 
و تحقيق كنم.  مطالعه بيشتر مسائل اين مورد در هستم فكر به شد. خواهيم مواجه مهمي حقوقي بنبستهاي

عالي كانون  در  مدني  سازمان هاي  تشكل هاي  شوراي  در  خندان  آقاي  و  رئيسيان آقاي حضور دوم نكته
انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران است. ظاهرًا هفته گذشته يا شنبه همين هفته گذشته از اين دو نفر دعوت
و او هم دوبار  كردهاند دعوت را خندان باره دو اينكه بروند. آنجا به شورا اين بولتن انتشار براي كه كردهاند
آموزش كارگاه هاي  در  براي شركت  دهقان  و  حدادي مثل افرادي مقاومت است. عجايب از است، رفته

دستورنامه رابرت هم از عجايب است.

وضعيت روانشناختي ايرانيان
از  يكي  نمي دهند،  ادامه  ديگر  مي آيند  كارگاه به كه جلسه چند از بعد افراد از بعضي چرا اينكه توضيح
و مبرم ترين اصليترين قواعد اين كه دريافتم و شدم آشنا قواعد اين با وقتي از خودم است. من دغدغههاي
جامعه است، احساس وظيفه كردم كه بايد به جنگل تبديل و انساني جامعه يك ايجاد براي آموزشي عنصر
و ترويج اين قواعد كنم. توقع ندارم ديگران هم چنين كنند. اما آموزش صرف را خود نيروي و عمر تمام
دندانپزشك، شيرازي دكتر آنها آخرين و بهشتي، جمالي، سيدي، خندان، مثل افرادي نيست فهم قابل برايم
سرنوشتشان در اين روزنوشت ها روايت شده است، چرا حتي بعد از آشنايي كه كساني باالي بلند فهرست و
و درام باشد، براي هر تخيل سمت به رفتن و داستان نوشتن به قرار اگر كردند؟ رها را آن ترويج قواعد اين با
و بسيار شد. خواهد همگان حيرت اسباب كه كرد شناسايي انگيزههايي چنان ميشود پرسوناژها اين از كدام
و دموكراتيك چندان موفق انساني و اجتماعي جمعي كار در خصوصياتي چنين با مردمي بپذيرم است سخت

شوند، حتي اگر تمام اين قواعد را نيز از بر كنند.

و آخرين نكته
مي گشتم، آئين نامه سناي دانشجويي  ترجمه براي دانشجويي سناهاي از يكي آئيننامهي انتخاب دنبال وقتي
۲۱ مي شد به هر يك از حدود و داشت صفحه ۲۱ كه انستيتوي تكنولوژي ايلينويز را به اين دليل انتخاب كردم
مي گشتم مرجع  هرچه آئيننامه اين در متأسفانه اما داد. اختصاص ترجمه براي صفحه يك كارگاه دانشجوي
آئيننامه هم دستورنامه رابرت به عنوان مرجع پارلماني اين در ميخواست دلم نميكردم. پيدا را پارلماني
و او هم البته بودم گرفته پرينت رئيسيان آقاي به ارايه براي كه را آن از نسخه يك ديروز اما بود. شده قيد
فراموش كرد ببرد، از اول تا آخر خواندم. خوشبختانه در بخش ۸ ماده هفت آن دستورنامه رابرت به عنوان
مرجع پارلماني سناي اين دانشگاه تصريح شده است. به نظرم رسيد ديگر من چيزي نگويم تا بچه ها خودشان 
و به اين ترتيب وارد قاره  داد رخ هم من براي ساده اتقاق همين كه بدهم توضيح بعد و كنند كشف را آن

قانون عام پارلمان شدم.
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۲۶ آبان ۱۳۹۳ دوشنبه

مشكل بزرگ بهترين كادر؟ 
شد، يك حادثه بسيار عجيب براي آقاي  برگزار دوستان كارگاه اجالس دمين و سي كه گذشته شنبه روز
مي كنم. در عين حال به خاطر روش بديع اداره اين كارگاه به دستاورهاي نسبتًا جالبي نقل كه داد رخ حالج

رسيديم كه ارزش دارد ثبت شوند.

چند  همان طي اما گرفت. شكل نزديكش دوستان از خندان عيسي آقاي دعوت با كارگاه اين كه گفتهام قبًال
جلسه اول تعداد قابل توجهي از اعضا در نشست هاي بعدي شركت نكردند. هر كدام از آنان هم براي شركت
نكردن در كارگاه داليلي داشتند كه اگر گفته باشند من در روزنوشت هاي مربوطه نقل كرده ام. روند اين ريزش 
و من به طور  نكرد شركت كارگاه همين در ديگر هم خندان آقاي خود حتي سرانجام اينكه تا يافت ادامه
- فقط يك نفر باقي نكنم اشتباه اگر - اوليه گروه آن از حاضر حال در كردهام. ثبت نيز را قضيه اين مفصل
ميشود: آقاي شهرام حالج فارغ التحصيل محسوب كادرها بهترين از يكي - امروز تا - نيز او كه است مانده
و مربي كارگاه هايي در مورد مقررات مجلس پژوهشهاي مركز پژوهشگر و تبريز دانشگاه فني دانشكده
- به كارگاه ريزشهاي البته، كشور. سراسر در دولتي شركتهاي كاركنان براي دولتي قراردادهاي به مربوط
و دوستان شدهاند موفق كارگاه اعضاي كه معنا اين به است. بوده همراه نيز زايشهايي با - معروف قول
آشنايان جديد خود را براي شركت در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت تشويق كنند. به عنوان مثال، يكي
و نيز پژوهشگر مركز  دولت اقتصادي كميته دبير كه است اقدام نصيري آقاي دوستان، كارگاه قديمي اعضاي از
و انصافًا او هم يكي از بهترين كادرهاست. آقاي فاضلي نيز دارد اقتصاد دكتراي و است مجلس پژوهشهاي
و خود وي تا كنون پنج نفر از دوستانش را تشويق شد، معرفي كارگاه به سيدي آقاي استادش سوي از كه
و خوب آينده او براي و ميشود محسوب كادرها بهترين از يكي است، كرده دوستان كارگاه در حضور به

موفقي پيش بيني مي كنم.

بعد از نشست قبل كه با حضور سه نفر از دوستان جديدي كه آقاي حالج آنان را معرفي كرده بود، روز شنبه 
و بايد به فكر روش جديدي براي اين كارگاه  نميدهد جواب قبلي روش شود معلوم شد برگزار گذشته هفته
و قرار بود ضمن آنكه جلسه به عنوان يك مجمع تصميم گيري بود جلسه رئيس حالج آقاي جلسه آن در بود.
مي رود، من، متناسب با وضعيت پارلماني، قواعد قانون پارلمان را جلو رابرت دستورنامه قواعد چارچوب در
نيز براي اعضاي جديد توضيح بدهم. همين كار را هم كردم. اما از آنجا كه تعداد قواعدي كه اعضاي قديمي
در اين مدت سي جلسه آموخته بودند، من احساس كردم اين روش كار جواب نمي دهم. در همان نشست قبل 
و پرمصرف ترين قواعد قانون پارلمان براي جديد ترين  مبرمترين تشريح رسيد: ذهنم به نيز مشكل اين حل راه
اعضا، اما نه از طريق مربي ، بلكه از طريق تشكيل پانلي با حضور اعضاي قديمي. به نحوي كه اعضاي قديمي

به عنوان مربي قواعدي را كه آموخته اند براي اعضاي جديد تر تشريح كنند.

براي نخستين بار بود كه در جلسه ماقبل آخر، ده دقيقه جلسه به ارزيابي روش اداره جلسه اختصاص داده شد 
و اعضا هر كدام طي دو سه دقيقه نظرشان را در مورد روش اداره جلسه تشريح كردند. من هم مثل يك عضو 
و مسؤليت جذابيت كارگاه نيز هستم من كارگاه مربي كه كردم اعالم همانجا اما كردم تحليل را مشكل عادي
و من هم كارگاه را در هفته آينده به روش جديدي اداره خواهم كرد كه مشكالت امروز است من عهده بر

را نداشته باشد.

ماجراي برخورندگي
و به ويژه به  اعضا، به نظر اعالم اين مبادا كه شدم نگرانم شد خارج دهانم از حرف اين اينكه محض به اما

آقاي حالج برنخورد!

«برخورندگي»  ايرانيان همين مسأله ي  ما  فعاليت هاي جمعي  بسيار مخرب در  مي كنم يك عارضه  فكر من
آن ها ساليان سال است كه تأمل كرده ام. اما هيچ وقت اين تخريبي بسيار اثرات و مسأله اين با من است.
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آمادگي را در خود نيافتم كه در مورد اين پديده ي ارتباطي درست به نظريه پردازي بزنم. بهتر است همين 
هيچ گاه به صرافت اين نيافتادم كه آمادگي خودم را براي نظريه پردازي در  كنم: تصحيح را خودم اخير جمله
مي كنم اين عارضه فكر مشغولم، كادرها جنبش آسيبشناسي به كه روزها اين اما بدهم. ارتقا مفهوم اين مورد

را نيز بايد در فهرست عوارض اين جنبش قرار داد و آن را بررسي كرد.

مي توان به عنوان يك «اختالل» در روند ارتباطي بين ايرانيان در نظر گرفت: اشخاص چيزي  را «برخوردندگي»
مي گويند دارند. در نتيجه ذهن مخاطب بايد به نحوي كه آنچه بر، عالوه يا از، غير منظوري اما ميگويند،

تربيت شود كه بتواند با رندي و زيركي نيت واقعي گوينده را كشف كند.

صورت، برخورندگي محصول جانبي  آن در باشد، درست - كردم هم سر حاال همين كه - باال تعريف اگر
و اين مسؤليت بر عهده ي شنونده است كه ميگويند دروغ همه كه است اين اصل است. عمومي دروغگويي
- نميآيد زبان به فرض، براساس كه - را او واقعي نيت تا بكوشد عوض در و نكند باور را گوينده حرف
و اينكه طي ميگذارد، ما اجتماعي روابط بر عظيمي مخرب اثرات چه برخورندگي عارضه اينكه كند. كشف
مي توان آموزش و تربيتي مراحل كدام طي چه اينكه و است، شده بيناالذهاني و درونذهني فرايندهايي چه
و پيامدهاي ناخواسته آن را كاهش داد، موضوع نظريه پردازي هاي كرد درمان را عارض اين گروه يك در
فعالً  كافي است و به ادامه گزارش مي پردازم. كردم، ثبت زوزنوشت اين در را آن كه همين بود. خواهد آتي

نگراني از وضعيت حالج
و مسؤليت جذابيت  هستم من كارگاه «مربي كه: دهانم از گزاره اين شدن خارج محض به گفتم، كه همانطور
و من هم كارگاه را در هفته آينده به روش جديدي اداره خواهم كرد كه مشكالت است من عهده بر نيز كارگاه
امروز را نداشته باشد»، ذهنم اين احتمال را در نظر گرفت كه مبادا آقاي حالج منظور من را بد تفسير كند،
مي توانست به معناي ارزيابي منفي از روش اداره جلسه  كه - من لهجه صراحت از درست، تفسير با حتي يا،

باشد؟ شده ناراحت - شود تلقي او امروزتوسط

جزئيات ذهنيت افراد ملت هاي مختلف را از همين با ميكردم سعي بود اختيارم در الزم امكانات واقعًا اگر
- مردم ويتنام، چين، آمريكا، لندن يا پاريس هم دچار اينطور مثال عنوان به - آيا كنم. مقايسه هم با زاوبه اين

ذهنيت ها مي شوند يا نه؟

و مسؤليت  كردهام تأكيد كارگاه مربي عنوان به مسؤليتم بر پيله بيشيله و ساده خيلي من كه ميكنيد مالحظه
و قول داده ام تالش كنم كه در جلسه آتي اين نقص را بر طرف كنم. گرفتهام عهده بر را كارگاه جذابيت عدم
خوب. اين سؤال مطرح است كه اساسًا چرا ذهن خودم ناگهان با اين دغدغه مواجه شد؟ آيا جز اين است
و در دامن مادري كه خيلي  طفوليت دوران در خصوص به ديگران، با من متقابل ارتباط طوالني تجربههاي كه
مي شد به او «بر بخورد» سبب شده است كه ذهنم سبب حرفي هر و ميگرفت، خودش به را چيز همه زود

باشد؟ شده كوك خاص شيوه اين به

و نصيري حالج آقايان براي نامهاي قبل هفته دو شنبه كارگاه در رفتارم علت غيرمستقيم توضيح براي جمله از
كردم: ارسال آنان نفر سه هر براي قبل هفته سهشنبه روز و نوشتم زير شرح به فاضلي و اقدم

آقايان حالج، نصيري و فاضلي
سالم

با عنايت به وضعيت جديد كارگاه دوستان، تقاضا دارد شما سه نفر خودتان را آماده سازيد تا به عنوان اعضاي 
دهيد:  پاسخ زير پرسشهاي به آتي اجالس در پانل

رويه هاي ناظر بر كسب صحن و تخصيص صحن و يك. آقاي حالج: قواعد
دو. آقاي نصيري: قواعد ناظر بر بي طرفي رئيس جلسه

سه. آقاي فاضلي: تعريف پيشنهاد، و انواع آن
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يك. آقاي حالج: مراحل شش گانه طرح پيشنهاد
دو. آقاي نصيري: قواعد و رويه هاي ناظر بر مذاكره

سه. آقاي فاضلي: قواعد ناظر بر اخذ رأي
يك. آقاي حالج: توصيف قواعد ناظر بر سؤال پارلماني

دو. آقاي نصيري: توصيف قواعد ناضر بر تقاضاي مجوز توضيح
و  مطبوعه قرائت و پيشنهاد گرفتن پس جمله ساير(از تقاضاهاي بر ناضر قواعد توصيف فاضلي: آقاي سه.

تقاضاي ساير)
يك. آقاي حالج: خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهادها

دو. آقاي نصيري: توصيف خصوصيت اول: رتبه بندي پيشنهادها
سه. آقاي فاضلي: توصيف خصوصيت دوم: كاربرد پيشنهادها

توجه داريد كه:
يك. براي كسب مهارت جهت دادن پاسخ هاي درست به اين پرسش ها، الزم است بخش هاي مربوطه از متن 

كتاب اصلي را مطالعه فرماييد.
دو. اگر اين مباحث در نشست اول خاتمه نيافت به همين ترتيب در جلسه بعدي ادامه خواهد يافت.

و درك كامل آن از سوي تمام اعضاي كارگاه به سراغ موضوع بعدي  موضوع يك كامل بررسي از بعد سه.
خواهيم رفت.

آن ها خواهند بود.  چهار. به محض طرح و تفهيم هر قاعده تمام اعضاي كارگاه مكلف به رعايت
و آقاي نصيري  دبير فاضلي رئيس،آقاي حالج آقاي ميشود، اداره مجمع صورت به كارگاه كه هنگامي پنج.

نايب رئيس موقت خواهند بود.
شش. بعد از بررسي اين موضوع ها، ساير موضوعاتي كه تا كنون در كارگاه مطرح شده است به همين ترتيب 

مرور خواهد شد.
و بعد از مسلط شدن كارگاه، به بازي در چارچوب اين قواعد، تدوين دستور شرف كادرها نيز  همزمان هفت.

در دستور كار قرار خواهد گرفت.

تقاضا دارد دريافت اين نامه و نظر خود در مورد اين تقاضا را به من منعكس فرماييد

با احترام شايسته
داود
و اثر آن بر ارتقاي كيفيت  است، شده پيشنهاد آن در كه ابتكاري مورد در نيز و نامه، اين محتواي مورد در
مي شود سخن گفت. براي خودم جالب است كه اگر اين ابتكارها به ذهنم خطور زياد كادرها، كارگاههاي اداره
و به همين ترتيب، اگر اين شود، منجر شكست به شنبه كارگاه ميشد سبب خالقيت نبود همين و نميكرد
خصوصيت نبود كه اين طور خالقانه براي هر مشكلي راه حل مناسبي خلق شود، آيا جنبش كادرها با همين
حقيقتًا قصد  و ميدهم قرار تأكيد مورد را نكات اين پژوهشي نظرگاه از فقط ميرفت؟ پيش سرعت و كيفيت

خودستائي ندارم.

به هر حال، بعد از ارسال اين نامه نيز منتظر بودم كه به خصوص بدانم آقاي حالج چه پاسخي خواهد داد. 
مي زدم كيفيت پاسخ او ممكن بود نشان دهد كه حرف من به او برخورده بوده است يا نه؟ اما  حدس چون
و با لحني هميشه محترمًا جواب نامه هاي من را همه از زودتر كه هميشه خالف بر و ميگذشت، زمان هرچه

مي داد از جواب آقاي حالج خبري نمي شد.

همان روز آقاي نصيري اقدام در پاسخ كوتاهي نوشت:
سالم بر شما

نامه را دريافت کردم. موافقم و سعی می کنم تا حد امکان خودم راآماده کنم. 
از زحمات شما سپاسگزارم. 
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داد:  را نامه اين جواب طور اين فاضلي سهيل سيد آقاي هم بعد روز دو

استاد عزيز سالم
به را وقتم ترم ميان امتحان قبيل از دانشجويی مشغلههای کمی میکنم. خواهی عذر پاسخگويی در تاخير بابت
و است زيرکانه بسيار شما پيشنهاد ها سطح اختالف در موجود وضعيت به توجه با داده. اختصاص خودش
و از اين بابت عذر خواهی نيستم آماده پيشرو جلسه برای شخصه به البته باشد. مفيد بسيار میتواند نظرم به
می کنم تا خودم را به برنامه برسانم. بهترين کار اين است افرادی مثل من به متن اصلي را تالشم اما ميکنم

رجوع کنند واز شما در اصالح برداشت خود کمک بگيرند.
با تشکرسهيل

من در پاسخ آقاي فاضلي نوشتم اشكال ندارد كه به دليل امتحانات آمادگي كافي ندارد. مهم اين است كه 
اعالم  را  آمادگي خودشان  پانل  اعضاي  از  نفر  دو  كه  بودم  برود. خوشحال  اعضا جلو  با مشاركت  كارگاه 
مي داد، اين دفعه چرا از دادن پاسخ  جواب همه از قبل حالج آقاي كه هميشه عكس بر درست اما كردهاند.
و از اينكه با صراحت مسؤليت جذابيت كارگاه را خودم بر عهده بوده درست حدسم نكند ميرود؟ طفره

گرفته ام ناراحت شده باشد؟

مي رسيد تا بر اساس موافقت سه  دستم به پنجشبه روز از قبل نيز حالج آقاي جواب ميخواست دلم خيلي
مي خواست به دلم ميفرستادم. كارگاه اعضاي تمام براي و ميكردم تهيه جالبي كار دستور پانل عضو نفر
مي رسيد كه دچار عذاب وجدان اعالئي خانم و خندان اصغر سيدي، آقاي اطالع به كارگاه پيشرفت خصوص
و رفت اما آمد هم شنبه و جمعه و پنچشنه اما شدهاند. كارگاه شده تعطيل سبب غيبتشان با كه نميشدند

جواب آقاي حالج نيامد و اين خيلي عجيب بود.

مي رسيد مي رسند جز آنكه بايد جمع ياران
و نيم بعد از ظهر روز شنبه گذشته تك تك ياران عضو كارگاه دوستان يكي بعد از ديگري  چهار ساعت از
ميآيد؟ سرانجام حدود ده دقيقه به ساعت پنج بود كه آقاي كي حالج كه بود در به چشم من اما ميرسيدند
و گفتم تمام هفته گذشته منتظر پاسخ كردم تعريف او براي را جريان گذشت كه كمي آمد. هم اقدام نصيري
آقاي حالج به نامه اي ماندم كه براي شما سه نفر نوشتم. اما بر خالف همشه كه زودتر از سايرين جواب
نداريد؟  او از خبري آيا پرسيدم: اقدم نصيري آقاي از نگراني با بعد ندارم. او از خبري هيچ ميداد را نامههايم
او هم در تأييد من گفت: يكي دو بار هم به او تلفن زده اما جواب نداده است. از او خواهش كردم كه در اين
مي كند يا نه؟ واقعًا نگران  شركت جلسه اين در شويم مطمئن تا بزنيد زنگ حالج آقاي به ديگر يكبار صورت
مي كردم يكي از بهترين كادرهاست، فكر كه هم حالج مثل شخصي ديگر. شكست يك هم اين گفتم: و شدم

بدون آنكه كم ترين توضيحي بدهد كارگاه را ترك كرد.

شد، ضمن  تلفني گفتگوي و حالج آقاي همراه تلفن شماره گرفتن مشغول نصيري آقاي وقتي حال، هر به
آنكه واكنش چهره او را زير نظر داشتم، مشغول پذيرائي از ساير مهمانان شدم. اما دريافتم كه چهره آقاي
مي شود. حدس زدم  نزديك آشپزخانه درگاه به و گرفته فاصله جمع از و ميرود فرو هم در مرور به نصيري
و نگراني با كسي دقت با داشت و بود شده آشپزخانه وارد او شدم. نزديك او به باشد. داده رخ بايد حادثهاي

مي كرد. وقتي تلفنش تمام شد به من گفت: حالج را دستيگري كرده اند! تلفني صحبت

آن هم به اتهام جعل اسناد، آن هم جعل اسناد براي  بود، او كردن دستگير از محتملتر نظرم به احتمالي هر
گرفتن وام. آن هم نه يك ريال و دو ريال، چند و چند ميليارد تومان!

و قديمي آقاي حالج براي گرفتن وام اسناد  دور بسيار دوستان از يكي داد توضيح بالفاصله نصيري آقاي البته
و حاال كه در باز پرداخت با مشكل مواجه شده سراغ حالج كرده جعل ضامن عنوان به را حالج امضاي و
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و تمام كارهاي كارشناسي جعلي بودن اسناد را هم نشان داده اما بر اثر يك سوء تفاهم يا سوء مديريت  آمدهاند
جالج گرفتار شده است. آقاي نصيري به صورت خالصه وضعيت را برايم تشريح كرد اما من متوجه قضيه
و اصراري هم نكردم كه قضيه را در آن شرايط برايم بيشتر توضيح بدهد. اما آقاي نصيري بالفاصله  نشدم
و با من گفت كه به همين خاطر چند دقيقه ديرتر كند صحبت ملي بانك رئيس با ميخواهد كه گفت من به
و بعد از حضور در سالن جلسه را دعوت به دستور كردم پيش را آشپزخانه در من آمد. خواهد جلسه به
كردم. بچه نگران وضعيت آقاي حالج بودند. من گفتم: نگران نباشيد. بعد به شوخي اضافه كردم: اتفاق نگران
مي شود. به اين ترتيب، پنل ما با  روشن زودي به كه فراش تجديد شبيه چيزي فقط است نداده رخ كنندهاي

حضور دو نفر - آقاي نصيري و آقاي فاضلي - برگزار شد.

بهترين اجرا
كارگاه به ميزان بسيار زيادي شبيه به آنچه كه در ذهنم طراحي كرده بودم به صحنه رفت. آقاي نصيري در 
مي دانست بيان كرد. بعد از صحن سؤال هاي مختلفي مطرح  كه را آنچه صحن تخصيص و صحن كسب مورد
مي خواستم تا پاسخ آقاي نصيري را تكميل ديگران از من و ميداد را آنها پاسخ نصيري آقاي هم باز كه شد
مي پرداختم. بعد از آقاي نصيري نوبت به فاضلي رسيد تا صحبتها تكميل به خودم هم آخر دست و كنند
و به همين ترتيب بحث ادامه يافت كند صحبت رئيس بيطرفي بر ناظر قواعد مورد در حالج آقاي جاي به
و به رغم غيبت آقاي حالج، يكي از بهترين كارگاه ها هايي آبان، ۲۴ و به اين ترتيب كارگاه عصر روز شنبه

بود كه تا امروز به صحنه برده ام.

نكات حاشيه اي
و سياسي  فرهنگي نكات رئيس بيطرفي بر ناظر قواعد و صحن تخصيص و كسب با مرتبط مباحث بر عالوه
و اجتماعي بسيار زياد ديگري نيز مطرح شد كه اليه هاي زيرين اين قواعد را در وضعيت امروز ايران توضيح
آن ها تا ميكردم تقاضا فاضلي آقاي از گاه از هر كه بود جالب آنقدر خودم براي حتي نكات اين ميدادند.
اليه هاي زيرين قواعد يادداشت كند تا در كتاب هايي درسي اي كه در دست توليد هستند نكات را به عنوان
كند. تا آنجا كه به خاطر دارم به برخي از اين نكات  چنين كه ميداد قول هم او بگيرند. قرار توجه مورد

حاشيه اي اشاره مي كنم:
آن  ها براي «سمن» عنوان بودن غلط و دولتي با غيردولتي سازمانهاي تفاوت .۱

۲. وجوه مشترك انواع سازمان هاي عضويتي: انجمن، كانون با كاركردهاي مختلف حزبي، بانكي، پروفشنال،
مي كنيم، اين قواعد به ساير اشكال فعاليت هاي صحبت انجمن از وقتي ميكنند تصور (خيليها غيره و شركتي،

تصميم گيري ارتباطي ندارد)
۳. تفاوت بيزينس با پروفشن و طرح بحث كد اتيكز و دستور شرف

و از اين قبيل مسائل جنگل با جامعه تفاوت باند، با انجمن تفاوت و شرف دستور تدوين و شرف اهميت .۴

و رفتن جلسه ختم رغم به حتي كه ميشدند بيان عالي چنان كردم اشاره آنها از برخي به كه حواشي اين
و تمايلي به اعالم ختم جلسه بودند نشسته همانطور بقيه داشت، كه واجبي كار دليل به اقدم نصيري آقاي

كامالً  راضي بودند. كارگاه اين از همه كه كردند اعالم صراحت با نفري چند هم جلسه پايان در نداشتند.

كشف يك دانشجوي نخبه
در همان نخستين نشيتي كه آقاي متين شريف از كانون گفتگو در كارگاه شركت كرد دريافتم كه بچه بسيار با 
استعدادي بايد باشد. اما قبل از جلسه شنبه گذشته بود كه معلوم شد او يكي از دانشجويان با استعداد است 
مي تواند در آن واحد در دو رشته دانشگاهي تحصيل  خاطر همين به و بوده هفده باالي تحصيلش معدل كه

كند و همزمان دو مدرك بگيرد.

و مايل  ميكند فعاليت دانشگاه از خارج كه دارند انجمن يك كه گفت من به شريف آقاي جلسه ختم از بعد
بود كه در بازنويسي آئين نامه از مطالب كارگاه ها استفاده كند. ضمن قبول اين قضيه برايش توضيح دادم كه
مي كنيم. بعد از او پرسيدم: زبان انگليسي  كار دانشجويي سناي روي داريم دانشجويان سهشنبههاي كارگاه در
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و كمي  دادم او به را ايلينويز دانشجويي سناي آئيننامه از نسخه يك بود. مثبت پاسخش است؟ خوب او
و گفتم: آنچه كه به عنوان اساسنامه يا آئين نامه كردم صحبت برايش پارلمان قانون و آئيننامه تفاوت در هم
مي ماند، اما بخش اعظم كوه يخ زير درياست بيرون آب از كه است پارلمان قانون يخ كوه نوك ميشناسيم
و ملت ما با آن آشنا نيست. به او گفتم: ما داريم براي ترويج ايجاد سناهاي دانشجويي كار نميشود ديده كه

مي كنيم و خوب است او همه با اين جريان آشنا شود. قول داد كه آئين نامه را با دقت بخواند.

هرچه از خوبي كارگاه عصر روز شنبه اين هفته بگويم كم گفته ام. با اين همه، اتفاقي كه براي آقاي حالج
افتاد، سبب شد تا به يك موضوع بديع ديگر نيز فكر كنم: شكل ارايه خبر آقاي حالج به جلسات آتي؟ 

تبديل خبر دستگيري حالج به يك مورد آموزشي
اين مورد را  باشد كه بر اساس آن  مي تواند تجربه اي  او بيگناهي قطعًا و حالج آقاي دستگيري نظرم، به
و نتايج آن اعالم شود. البته، بررسي انجمن يك در عضو يك غيراخالقي رفتار بايد چگونه كه كنيم تمرين
و بعد از روشن شدن ابعاد آن مسأله را به عنوان يك مورد آموزشي به كنيم صبر بايد خاص مورد اين در

بحث بگذاريم.
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۲۷ آبان ۱۳۹۳ سه شنبه

آشنايي با بازار حالل
و البته كوشيدم از اين فرصت ها  شدم آشنا حالل بازار به مربوط مؤسسات از برخي با بار اولين براي ديروز
و به همين خاطر تا آنجا كه آن رويدادها به جنبش كادرها ارتباط داشته كنم استفاده پارلمان قانون ترويج براي

باشد در اين روزنوشت خواهم آورد.

ديروز چهاردهمين كارگاه كارشناسان نيز رأس ساعت پنج بعد از ظهر دعوت به دستور شد. اخبار خوبي 
مي دهد.  ادامه خود بقاي به همچنان نيز شوراياريها و شوراها جريان و شد مطرح خوبي بحثهاي شنيديم.

به اين موضوع هم خواهم پرداخت. نكات حاشيه اي هم هست كه اشاره خواهم كرد.

برداران شريفي
مي خواندم يك همكالسي داشتم به نام  درس ملي دانشگاه فارسي ادبيات شبانه رشته در انقالب از قبل وقتي
و سر و بود مسنتر من آنروز همكالسيهاي تمام از - ميكنم فكر - شريفي آقاي اين شريفي. ناصر آقاي
شهريه پرداخت بدون و ملي دانشگاه شدن ملي از بعد سالهاي در كه دانشجوياني با ميداد نشان هم ضعش
و حتي با گرفتن وام هاي تحصيلي زياد وارد آن دانشگاه شده بوديم، پايگاه اجتماعي يكساني هم نداشت.
و سرمايه دار هم نبود. مرد ارباب بچه اما بود باالتر اقتصادي دهك سه دو كالس بچههاي بقيه از مجموع در
و اجتماعي با بچه هاي كالس در حد فرهنگي تفاوتهاي دليل به و طبيعي طور به اما بود شخصيتي با بسيار
و در خاطراتي كه از بود بقيه از گرمتر من با رابطهاش همه، اين با نداشت. بخند و بگو خيلي همكالسي
مي كرد از يكي از برادرانش به نام نادر شريفي كه ديپلمات بود زياد تعريف خانوادگياش و شخصي زندگي

تعريف مي كرد.

و به خصوص وقتي  انقالب گيري شكل جريان در يعني - در سال ۱۳۵۶ نكنم ذكر اشتباه را تاريخ اگر - من
و ارسال طومار براي حذف زبان انگليسي از برنامه درسي امضا جمعكردن حال در همكالسيهايم دريافتم
و با برگشتم پژوهشي سفر از كه انقالب از بعد سالها تا كردم تحصيل ترك خودم ميل به هستند، كالس

اصرار خواهرم دوباره به همان دانشگاه رفتم و سرانجام يك ليسانس قراضه گرفتم.

و وقتي سردبير نشريه قطعه سازان خودرو بودم در جايي كه األن خاطرم نيست كجا بود، دوباره  بعد سالها
و مشغول دارند شركتي - ناصر - برادرش كوچكترين با همراه او كه دريافتم و برخوردم شريفي آقاي به
كارهايي هستند. از جمله اينكه در كنفدراسيون صنايع ايران هم فعاليت دارند. به اين ترتيب، من عالوه با ناصر

شريفي كه بزرگترين فرزند خانواده است، با ناصر كه كوچكترين فرزند است، آشنا شدم. 

و مشتريان مؤسسه مطبوعاتي من  ريخت هم به مملكت اوضاع و شد جمهور رئيس احمدينژاد كه زماني از
و من هم در خط دستورنامه رابرت افتادم، روابطم با پرويز خان شريفي در شدند زمينگير يكي يكي هم
و من هم گاهي در حد يكي دو كلمه از ميفرستاد برايم را طنزش شعر آخرين گاهي از هر كه بود اين حد
مي كردم. تا چند روز پيش كه از من خواست با همراه او تماس بگيرم. وقتي تماس گرفتم مشخص تشكر او
اسالمي» اتاق رساني اطالع و تحقيقات «مركز بينالمللي و عمومي روابط مسؤل او دارد: من با كاري چه شد
شده است كه دبيركل آن فردي است به نام دكتر مهندي فاخر. اين دكتر فاخر كيست؟ يك ديپلمات قديمي
شريفي، همان برادري كه همكالسي سابق در خاطراتش مدام به تجربه هاي او  نادر قديمي همكار و دوست و
و براي ميكند. زندگي آمريكا در است بازنشسته ديپلمات يك كه شريفي نادر حاضر حال در ميكرد. اشاره
- همكالس سابق خودم ناصر - آنان بزرگترين كه هستند بردار چهار كلي طور به شريفيها كه شد روشن من
و كنم منتشر حالل بازار مورد در فصلنامه يك برايش است قرار كه - پرويز آنان كوچكترين و است، بوده

دو برادر نادر و خسرو نيز بين اين دو، كه هر دو در حال حاضر در آمريكا هستند.

و اطالع رساني اتاق  تحقيقات مركز دفتر در وقتي قبلي قرار طبق و صبح يازده ساعت حدود صبح ديروز
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آن همه تفاوت بين يك آدم سيبلو با همان آدم منهاي سبيل  از ديدم سبيل بدون را شريفي پرويز اسالمي
و بخش مقدماتي گفتگوهاي ما صرف همين موضوع شد. حيرت انگيز بود. از يك راننده وانت كردم حيرت

به سفير يك كشور اسكانديناويايي در ايران بدل شده بود. خيلي شيك و زيبا و اروپايي!

سازمان كشورهاي  مجموعه زير از يكي عنوان به را اسالمي اتاق حوصله حد در كوشيد او صحبت ادامه در
چه است  تهران  در  ستادش  كه  اسالمي  اتاق  اطالع رساني  و  تحقيق مركز اينكه و بدهد توضيح اسالمي

مي خواهد بكند و از من چه انتظاري دارد.

راستش قبل از مالقات با آقاي شريفي به سودابه همسرم گفتم اگر او تمايل داشته باشد كه خدمات فني اين
- اگر در  را كار است قرار پذيرفت. نخواهم صورت اين غير در ميكنم قبول را كار من دهد نجام را نشريه
حد فني باشد بپذيرم. اما ديروز فكر كردم شايد براي ارتقاي زبان انگليسي من هم مفيد باشد كه مسؤليت
آن  ها را نيز بپذيرم. به هر حال، مباحث مربوط به اين قضايا ارتباطي  اول ترجمه كم دست - را مطالب تجرمه
با داستان كادرها ندارد. اما از وقتي كه قرار شد با آقاي شريفي مالقات كنم به فكرم رسيد كه دستورنامه رابرت

را براي او هم معرفي كنم. به خصوص كه هميشه درگير فعاليت هاي انجمني بوده است. 

شكست در معرفي دستورنامه 
اگر بخواهم نتيجه كارم را در يك جمله بگويم ميان تيتر همين قسمت از روزنوشت است: شكست در معرفي 

شكست؟  چرا بدهم توضيح دقت با بايد اما دستورنامه.

- اين تأثير بيش از حد شد خلط هم عاطفي اغراقهاي با معمول طبق البد كه - من صحبتهاي اول روند
و تجربه اي ندارند. سواد هيچ گروهي فعاليت زمينه در ايران مردم گويا كه كرد ايجاد شريفي آقاي در را
- به هم و من به هم كه زيادي عالقه خاطر به - را من كه بود من صحبت اول دور به شريفي آقاي واكنش
و نتيجه گرفت كه به اين دليل كه هر دوي ما روي كرد مقايسه دارد، بزرگش برادر ناصر، به - خودش گفته
ايدههايمان به نسبت ميكشيم، زحمت و ميكنيم كار ممكن شكل عاليترين به عالقهامان مورد موضوع يك
و تذكري را هم بر تمي تابيم. خوب. من به اين نتيجه رسيدم: دور نقدي هيچ ديگر و ميشويم شيفته خيلي
- يك به ضرر من. اما خيلي سريع تصميم گرفتم نتيجه دور دوم را عوض كنم. به همين خاطر صفر اول،
و نپريدم حرفش وسط مطلقًا و دادم گوش صحبتهايش به دقت با ميكرد صحبت پرويز كه مدتي طول در
و چگونه كجاست ما ارتباطي مشكل بياورم در صحبتهايش خالل از و ميگويد؟ چه ببينم كردم دقت واقعًا

كرد؟ حل را مشكل آن بايد و ميشود

اصل مشكل: عدم آشنايي او با قانون پارلمان
كامًال ساكت نشستم. او سعي كرد با ذكر خاطراتي به من يادآوري  رسيد پرويز به صحبت نوبت كه هنگامي
كند كه از خيلي سال پيش به عنوان يك فرد عالقمند در روند هاي گوناگون آئين نامه نويسي دست داشته است

و هرچند خيلي هم ادعا ندارد، اما خيلي هم در اين زمينه بي سواد نيست. 

در حريان همين خاطرات بود كه از احياي سازمان فارغ التحصيالن دبيرستان البرز تهران هم صحبت كرد. 
آنان  هم جزو  كه خودش   - را معروف دبيرستان اين التحصيالن فارغ كه است بوده خودش ايده ظاهرًا
مي شود كه چنين سازماني در سال ۱۳۴۸ توسط مشخص تالشها همين جريان در كند. جمع هم دور است
مي گيرند دست به دوباره را تشكيالت همان اساسنامه نيتجه در است. بوده شده تأسيس دبيرستان بنيانگذار
مي كنند. البته، خود اين انتخاب را جديدي مديره هيأت و فراميخوانند را مجمع اساسنامه همان مفاد طبق و
و چنين عالئقي هم دارد قضيه است البرز دبيرستان التحصيل فارغ هم پرويز اينكه اما بود. جالب خيلي خبر

را برايم جالب تر كرد.

نوشتن انواع اساسنامه ها  و سازمانها انواع ايجاد در او متنوع تجربههاي حول نيز شريفي آقاي توضيحهاي ساير
و تجربه اي كه شخصي دانش همه اين رغم به كه بياورم سر دقت با كوشيدم من همه اين با ميزد. چرخ
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مي كنم با قانون  فكر من آن خاطر به كه نميداند را نكاتي چه دارد، نويسي اساسنامه امر در پرويزخان مثل
پارلمان آشنا نيست؟

- پي بردم، دريافتم مشكلم با تمام كساني  باشد بوده هم بديهي بايد البته كه - نكته اين به وقتي ميكنم فكر
مي كنم صحبت روابطي و اصطالحها و مفاهيم از من است. همين ميكنم معرفي را پارلمان قانون برايشان كه
مي شود براي كسي كه با اين چگونه اما نميدانستند. را آن كه شد خواهند متوجه تازه گرفتند ياد وقتي كه
ميدانم، اما قبل از آنكه من شروع را سؤال اين پاسخ روزها اين من داد؟ توضيح را آنها نيست، آشنا قواعد

به توضيح اين قواعد بكنم، فرد بايد نسبت به شنيدن آن ها عالقمند شده باشد.

و  آئيننامه نوشتن امر در او تجربه و دانش اتفاقًا كه كنم تأكيد كردم سعي صحبتم بعدي دور در حال، هر به
و راه اندازي سازمان سبب شده است كه او را در فهرست كساني بگذارم كه وظيفه خودم دانستم تا اساسنامه
قواعد دستورنامه رابرت را برايشان توضيح بدهم. بعد، با چسباندن انگ «شبه قانون» به تمام آنچه كه در ايران
مي كنم كه براي  صحبت استاندارد قانون توليد فناوري و دانش از من گفتم: است، شده تصويب قانون عنوان به
آن ها استناد كرده بود نتيجه گرفتم كه اتفاقًا اين به خان پرويز كه نقدهايي به اشاره با بعد است. نشاخته ما ملت
و تجربه است. البته بالفاصله تأكيد كردم كه دانش همين فقدان از ناشي مشكالت از بخشي فقط نيز مشكالت
فقدان اين تجربه در كشور ما محصول كاستي هاي فيزيولوژيك نيست، بلكه زندگي در اين عرصه از حيات

اجتماعي سبب شد كه تازه بعد از امواج مراحل جديد جهاني سازي ضرورت اين فناوري محسوس شود.

آن ها را  كرد فرصت اگر تا كنم ارسال او براي ايميل طريق از را نوشته چند شد قرار اينكه ماجرا خالصه
و در فرصت هاي بعدي در مورد ترويج قانون پارلمان با هم صحبت كنيم. تلفني با برادرش هم گپ بخواند
و به اين ترتيب من قانون پارلمان را به اين دو برادر نيز به صورت اجمالي معرفي كردم. بايد ديد چه زدم

خواهد شد.

چهاردهمين اجالس كادر كارشناسان
آمدند: آقاي  نفر سه فقط اخير هفتههاي معمول طبق شد. برگزار هم كارشناسان اجالس چهاردهمين ديروز

عبدالحسيني، خانم شرفي، و آقاي سالم زاده همسر او. با من: چهار نفر.

- به خصوص  آئيننامهها نوشتن مهارت آنها در كه كارگاههايي كه بردهام پي نكته اين به قبل مدتها از من
مي شود، خيلي زود جذابيت هايش را از دست بحث - پارلمان قانون قواعد ترويج انجمن يك براي آئيننامه
و كرديم شروع آئيننامه تدوين از قبل را شرف دستور تدوين دانشجويان، كارگاه در خاطر همين به ميدهد.
و كيستي شرافتمند براي مخاطبان جذاب  تر است. به همين خاطر شرف چيست مورد در بحث شدم متوجه
وقتي نوبت به ارايه گزارش فعاليت هاي من رسيد فقط روي همين جبنه تمركز كردم تا نشان دهم كه براي
و اگر اعضاي موافق باشند تدوين دستور شرف را به  است جذابتر شرف دستور مورد در بحث مخاطبان

بحث بگذاريم.

برگزاري كارگاه براي كاركنان ستاد اجرايي شوراياري ها
خالصه  اش  داد. ارايه را آن گزارش و داشت ترويجي فعاليت كه بود عبدالحسيني آقاي فقط ديگر نفر سه از
و من بگذارد رابرت دستورنامه مورد در كارگاهي اجرايي ستاد بچههاي براي تا ميكند تالش دارد اينكه
آقاي اما خود  بله.  بود:  پاسخم روشن  مي كنم؟  قبول پرسيد: من از بروم. ستاد به كارگاه اجراي براي هم
عبدالحسيني ادامه داد كه شرط گذاشته است كه آقاي عليپور دوم نيز كه به جاي خود آقاي عبدالحسيني دبير

ستاد اجرايي شوراياري ها شده است در اين كارگاه ها شركت كند. 

و مخالفت هاي بخشي با برگزاري چهارمين دوره انتخابات شوراياري ها  اداري موانع ظاهرًا اينكه ديگر خبر
و قطعي شده است كه اين انتخابات در بهمن ماه امسال برگزار شود. در اين صورت، دوباره نرسيده جايي به

امكان آموزش قانون پارلمان به آن ها مطرح خواهد شد.
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شرف و شرافتمند
محور اصلي بحث هايي كه در اين جلسه مطرح شد، جنبه هاي اخالقي رفتار ايرانيان معاصر بود كه من در 
تحليل ها راهكارهاي مشخصي نيز در ذهن دارم كه عمرم  آن و بر اساس ميدهم ارايه تحليلهايي آنها مورد
مثال هاي متفاوت مطرح كردم. به نظر با و دوباره را حرفها همين ميكنم. صرف آنها تحقق براي هم را
و تجربه هايي كه در زمينه تدوين كد اتيكز براي پارلمان قانون با آشنايي نيز و جهاني شرايط مجموعه خودم
پروفشن ها كسب كرده ام، همه اين ها با هم اين باور را در من پرورانده است كه اگر عده اي شرافتمند بخواهند
و باور عميق به كار گروهي شرافتمندانه، به مرور روابط بين گروهي خودشان  شدن جمع هم دور با ميتوانند

را بازسازي كنند، همان كاري را كه معتادان در انجمن هاي گمنام انجام مي دهند.
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۲۹ آبان ۱۳۹۳ پنجشنبه

بيرق جنبش پروفشن گرايي وكيالن
و تا حدودي  - ستوده نسرين بانو واقع در كه را وكيالن كادر اجالس سومين و سي دوازده ساعت رأس امروز
- دعوت كنندگان آن هستند در دفتر كادرها دعوت به دستور كردم در حاليكه فقط كيخسروي آرش آقاي
و چند لحظه بعد خانم محبوبه توكل همراه با دختر خردسالش در صحن حضور يافته بودند. بعد علم خانم
و آقاي رئيسيان دلخورتر از آني شد كه بود. اين روزها نرسيد نصاب به جع اما آمد هم رئيسيان آقاي مدتي از

سيالبي از رفتارهاي غيراخالقي همكاران وكيلش، او را به مرز پريشاني رسانده است.

البته، من اعتقاد ندارم كه در كارگاه وكيالن كار غيراخالقي رخ داده باشد، بلكه مشكالت كارگاه را بيشتر 
و  بگيرم عهده بر بايد هم را مشكالت اين آن مسؤليت و ميدانم كارگاه مربي و مدير سوءمديريت از ناشي
اما، شد. خواهند رفع و هستند هم سادهاي بسيار مسائل دارم اعتقاد و كوشيد خواهم و بكوشم آنها رفع در
مي دادم كه آقاي كيخسروي به اين دليل در جلسه امروز نيامده است توضيح داشتم وقتي نمونه، عنوان به و
و كالي استان البرز از او دعوت شده تا در نشست كانون مديره هيأت رئيس داودي هما خانم سوي از كه
كانون وكالي امروز در كرج شركت كند، آقاي رئيسيان توضيح داد كه از او هم دعوت شده يا او هم وكيل
ساكن كرج است (يا يك همچه چيزي) اما او به دليل تعهدي كه به كارگاه روز هاي پنجشنبه دارد حضور در 
و جنبه هاي اخالقي كار است كه  وظايف بدون ناروشن همين نظرم به است. گذاشته اولويت در را كارگاه

سبب دلخوري مي شود و بايد هرچه سريعتر از اين روابط مبهم ابهام زدايي كنم.

و نشست شامگاه  دمزآباد گاوداري شركت سهامدران ماهانه مجمع و وكال، كارگاه سومين و سي در اينكه
و دستاوردهاي اين تجربه ها چه بود، موضوع اصلي روزنوشت زير گذشت چه دانشجويان كارگاه سهشنبه

دست است، اما پيش از آن اشاره به وضعيت خانم ستوده الزم است.

مي كردم بعد از  تصور كه بود اين نگيرم جدي را ستوده خانم اعتراض ميشد سبب كه جنبههايي از يكي
مي شود. اما وقتي در پاسخ به سؤالم در مورد فراموش و شده سرد قضيه حكومت، سوي از بيتوجهي مدتي
آينده اين حركت، آقاي رئيسيان توضيح داد خانم ستوده تصميم دارد طول سه سالي كه پروانه وكالتش را
لغو كرده اند به عنوان اعتراض جلو در كانون وكال بايستد، ناگهان احساس كردم كه خانم ستوده كه بيشتر 
و وجدانم از اقدام او به طور كامل  است زده قهرمانان عملي به دست ميكند عمل وجدانش نداي اساس بر
و نتيجه اش نامه اي شد كه لحظاتي كردم فكر موضوع همين به كارگاه كارورزان رفتن از بعد ميكند. حمايت

كرد: خواهم نقل ادامه در را آن متن و كردم ارسال رئيسيان آقاي براي قبل

جناب آقاي رئيسيان
سالم

مي تواند  گرفته دوش به او كه بيرقي نظرم به كردم. فكر زياد خانم نسرين بانو ماجراي به شما رفتن از بعد
پروفشن  گرايي در وكالت را يك مرحله تاريخي ارتقا دهد. جنبش

و پراتيك در مورد اتيكز وكالت، از اقدام بانو نسرين تئوريك مباحث انواع انداختن راه با ميتوانيم ما
و بين المللي بدهيم ملي جنبه او از حمايت به مختلف وبسايتهاي اندازي راه با و كنيم حمايت خانم

با هدف ايجاد مرزبندي بين وكيالن پروفشنال و ناپروفشنال.
كامًال فكر شده قدم برداريم. و كنيم شروع اوليه هسته يك در را بحث است خوب البته،

از اين زاويه به قضيه نگاه كن  و آنچه را مي بيني به من هم نشان بده.
قربانت. داود

و خطاب به: «وكالي محترم دادگستري،  ستوده خانم از حمايت در نامهاي نيز پيش هفته رئيسيان، آقاي البته
يك و بود نوشته دادگستري» وكالي كانونهاي مديره هيأت محترم اعضاي و رياست و عدليه، شريف قضات
نسخه از آن را هم به خانم علم داد تا از همكاران براي حمايت از آن نامه امضا جمع كند. من هفته گذشته
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و سومين اجالس كادر وكيالن آن را نخوانده  سي از قبل و صبح امروز تا راستش اما كردم. امضا را نامه متن
و به طور كلي ستوده خانم وضعيت آينده و نامه مورد در جلسه از بعد كه گرفتم تصميم خواندم وقتي بودم.

آينده وضعيت وكال با آقاي رئيسيان صحبت كنم.

در هر صورت، آقاي رئيسيان در بخش هاي مقدماتي نامه خود روي اهميت استقالل كانون وكال تأكيد كرده 
و  شود مطرح مجلس در وكالت جامع اليحه است قرار كه شرايطي در درست كه است ساخته نشان خاطر و
و تصويب آن اليجه اوج بگيرد، عده اي در كانون با صدور چنان رأيي طرح طريق از كانون استقالل به هجمه

عليه خانم ستوده  وحدت كانون وكال را زير سوأل برده اند.

بعد از اين مقدمات است كه نامه آقاي رئيسيان به اصل موضوع مي پزدازد و مي تويسد: 

متأسفانه با خبر شديم كه همكار شريفمان، بانو نسرين ستوده به حكم دادگاه انتظامي وكال محكوم به سه 
سال محروميت از داشتن پروانه كالت شده اند. فارغ از اينكه اين امر چه تبعات بدي در زندگي روزمره 
ايشان خواهد داشت، بايد گفت مگر نه اينكه استقالل نهاد وكالت براي اين روزهاست؟ مگر نه اينكه 
آن ها دفاع كرده است؟ مگر نه اينكه همه  از موكلينشان عقيده و رفتار از فارغ ايشان كه ميدانيم ما همه
است) تنها انساني هر حق البته (كه خود عقيدتي سياسي گرايش گرفتن نظر در بدون ايشان ميدانيم ما
به عنوان وكيل در پرونده هاي خود به مردمي كه نيازمند خدمات حقوقي ايشان بوده اند خدمت رساني

كرده است؟ 

و استقالل  قضا اعتبار به بلكه ميزند خدشه دادگستري وكالي كانون اعتبار و حيثيت به تنها نه واقعه اين
مي شود قضات براي صدور چنين شنيده اينكه . . است. كرده وارد ناپذيري جبران لطمه نيز قضاوت
بي ترديد چنانكه مايه افسوس است براي وكالت، مايه اندوه بودهاند، فشار تحت وكيل يك براي حكمي

. . است براي قضاوت.

و  شديد نگراني ستوده، نسرين وكيل بانوي با برخوردها اينگونه تقبيح ضمن نامه اين امضاكنندگان ما
عميق خود را از تسري اين برخورد با ساير وكالي در بند يا آزادي كه از متهمين سياسي يا حقوق بشري
مي دانيم كه هم اكنون تعدادي از همكاران ما در راستاي احقاق حق دفاع  . . ميداريم. اعالم ميكنند دفاع
و حبس هستند. بديهي است اگر آينده آنان نيز چنين باشد بند در سوگمندانه يا پيگيرد تحت موكلينشان
و بر جنازه كانون وكالي مستقل گفت وداع وكالت استقالل با بيدرنگ بايد رفت، مان ستوده همكار بر كه

. . سوگواري كرد. . . مبادا كه اين رويه غلط جاي گيرد و پاي گيرد و عاقبت راه ناي گيرد.

همانطور كه نوشتم، هفته گذشته بدون آنكه اين نامه را بخوانم آن را امضا كردم. البته من وكيل نيستم اما آقاي 
و امروز كه نامه  كردم امضا هم من هستيد. وكيلتر وكيالن از بسياري از كه كنم ثابت ميتوانم گفت رئيسيان
و روشي كه براي دفاع از حقوق خانم ستوده يا ارتقاي نامه اين محتواي مورد در كردم احساس خواندم را
مي شود با آقاي رئيسيان كلي بحث كرد. اما وقتي بعد از ختم جلسه مينهد، پيش وكالت در پروفشناليسم
و جواب شنيد كه فقط تعداد كردهاند امضاء را نامه اين وكال از نفر چند كه پرسيد علم خانم از رئيسيان آقاي
معدودي از وكيالني كه خانم علم با آنان در مورد اين نامه صحبت كرده است، حاضر شده اند آن را امضا كنند
و عصبانيت آقاي رئيسيان  ناراحتي بزنند، حرف نامه اين مورد در تلفني كه ترسيدهاند حتي آنان از بسياري و

اوج جديدي گرفت و من هم در گفتگوي دو نفره خود، به موضوع خانم ستوده هيچ اشاره اي نكردم.

و آزادي آكادميك  شرف دستور به راجع دانشجويان كادر در كه بود الزم و است الزم اگر ميكنم، فكر حاال
و حول يك سري مسائل ملموس مثل ايجاد سناي دانشجويي مباحث آموزشي حول دستورنامه كرد صحبت
و يا حتي اليحه ستوده خانم وضعيت مورد در بحث با جمله از بشود شايد وكال ميان در برد، جلو را رابرت

وكالت كه در مجلس در دست بررسي است مباحث كارگاه ها را براي مخاطبان جذاب ساخت.
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يك ايده نو
مي بينم كه در جريان نوشتن همين روزنوشت نيز به يك ايده نو رسيده ام: طرح مباحث ملوس در كارگاه ها 
به جاي پرداختن به آئين نامه انجمن ترويج قانون پارلمان. اين ايده در كارگاه دانشجويان جواب داده است.
و تصويب پيشنهادها فرابگيرند، همان  مذاكره براي را اوليه قواعد است قرار وقتي تا نيز كارگاهها ساير در
مي كند، اما وقتي روي نوشتن كفايت جذابيت ايجاد براي پارلمان قانون تاريخچه و اهميت به مربوط مباحث
مي شوند. در پرتو خسته مخاطبان ميكنيم، مكث حد از بيش پارلمان قانون ترويج انجمن يك براي آئيننامه
اين تجربه شايد بشود توضيح داد كه چرا معلمان از ايجاد يك انجمن مروجان قانون پارلمان در كنار انجمن
مي شد اگر از يك جايي مباحث مربوط به دستورنامه رابرت را در داخل  خوب چه و نكردند استقبال خودشان
مي برديم. شايد به همين خاطر است كه به جلو سازمان خود ملوس مسائل به پرداختن با و معلمان سازمان
صورت ناخودگاه يا حتي آگاهانه، از خانم علم تقاضا كردم كه از جانب من از همسرش بخواهد كه براي
و حتي چشم انداز آن انجمن مفروض را هم مطرح  بگذارد جلو قدم انگليسي زبان معلمان انجمن يك ايجاد

كردم: آموزش رياضيات و علوم دوره دبستيان و دبيرستان به زبان انگليسي!

مي كنم شايد در شرايط فعلي يك دفتر اختصاصي براي آموزش  احساس كه باشد دليل همين به شايد نيز
قبًال هم به اين كه همانطور - است بهتر و ندهد جواب پارلمانتارين تربيت منظور به افراد به پارلمان قانون
و در حد جمله از انجمنها همان و كنيم ايجاد اعضا براي جذاب هدفهاي با انجمنهايي - رسيدهام نتيجه

نياز دستورنامه رابرت را به اعضاي خود آموزش بدهند.

و شايد چندان هم نو نباشد، اما در مورد اينكه  است خوبي ايده كلي طور به ايده اين ميكنم فكر هرچند
وضعيت خانم ستوده يا اليحه جامعه وكال در دستور كار كارگاه قرار بگيرد يا نه، بايد خيلي بيش از اين ها
و سومين اجالس كادر وكيالن  سي وضعيت ادامه به و كنيم خارج دستور از را مسأله اين فعًال پس كنم. تأمل

بپردازيم.

تأكيد بر رويكرد باغباني
مي يافت قرار بود كه آقاي  رسميت جلسه اگر و بودم، كرده آماده جلسه يافتن رسميت براي را اسناد هرچند
ريئسيان پيشنهاد تازه اي در مورد ايجاد تغيير در هدف سازمان در دست تأسيس يا تدوين دستور شرف مطرح
مي زدم كه باز هم جلسه به نصاب نرسد. در آن صورت كوشيدم تا آنجا كه فرصت هست  حدس اما كند،
خودم را براي چنان موقعيتي نيز آماده كنم. به همين خاطر فكر كردم اگر جلسه به نصاب نرسيد روي استماع
و با طرح پيشنهاد تعليق قواعد من  جاري رويه برخالف اتفاقًا و كنم تمركز ترويجي فعاليتهاي گزارش
و در عمل نشان دهم كه رويكرد باغباني در ترويج دستورنامه رابرت يعني كنم شروع اول را خودم گزارش

چه؟ و منظور من از اين رويكرد چيست؟

و در گزارش خودم به شرح تك تك ماجراهايي پرداختم كه در طول هفته گذشته با  كردم. عمل طور همين
و اقدام عبدالحسيني شورياريها موضوع يك؛ بودم: كرده معرفي را پارلمان قانون و بودم شده مواجه آنها
و معرفي فرد جديد به نشست شنبه ها، معرفي قانون پارلمان به مديركل شوراياريها در كارگاه راهاندازي براي
و اطالع رساني اتاق اسالمي، معرفي قانون پارلمان از سوي آقاي بهنام ذوقي به تحقيقات مركز عمومي روابط
و پژوهشي معلمان وابسته به كانون صنفي معلمان، معرفي قانون پارلمان به يك انجمن تحقيقاتي سازمان يك
جهادي دانشجويي از سوي فرد با هوشي به نامه آقاي متين شريف كه تازه به كارگا ه شنبه ها آمده است، اينكه
قرار است در نشست شوراي احياي انجمن هاي اسالمي براي برگزاري كارگاه قانون پارلمان شركت كنم كه 
مي آيد در تهران برگزار شود، اينكه فردي به نام آقاي  كه هفته همين پنجشنبه و چهارشنبه روزهاي است قرار
و دارد قانون پارلمان موسيقي كانون نام به است تشكلي دبير دارد، حضور شنبه روزهاي كارگاه در كه قرباني
و اينكه دارد حضور شنبهها كارگاه در كه زارعپور مجيد آقاي وضعيت از گزارشي نيز و ميكند، معرفي آنجا را
و در آخر اينكه، آقاي كيخسروي هم در نشست ميكند، بازي مهمي چه ايران در پارلمان توسعه طرح در

وكيالن البرز شركت كرده و حتمًا او هم در آنجا قانون پارلمان را معرفي خواهد كرد.
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و توكلي گفتم، امر ترويج قانون پارلمان در ميان  علم خانمها به خطاب خصوص به كه بود گزارش اين از بعد
و در همين جا بود كه آيه معروف معاويه را داد. انجام بايد ميكند گلها با باغبان كه كاري مثل هم را مردم
مي كشم! تأكيد كردم كه تمام شهروندان ايراني كنند شل وقت هر و ميكنم شل بكشند وقت هر كردم: نقل
و نبايد بگذاريم اين رشته پاره شود، اما هرگاه كشيدند بايد شل باشيم داشته ارتباط بايد همه با ما و هستند
و هرگاه شل كردند بايد بكشيم. با اين توضيح بود كه به خانم توكل گفتم: شما هم نبايد از آن دو دوست كنيم
و وقتي آنان شل كردند كنيد شل فعًال شويد. ناراحت نيامدند اما بيايند كارگاه اين در امروز بود قرار كه خود

شما بكشيد!

گزارش خانم توكل
و من از اين دخترك هم خواستم كه مثل يك عضو  بود آمده كارگاه به دختركش با همراه كه توكل خانم
و مربيان حسابي فعال است اوليا انجمنهاي در كرد، هم معرفي و كند، معرفي را خودش حسابي و درست
و قرار است شده انتخاب تهران ۴ و مربيان منطقه اوليا انجمنهاي نفره ۹ و به عنوان يكي از اعضاي شوراي
است از طرف شوراي اين منطقه به شوراي سطح تهران نيز اعزام شود. اين شوراي ۹ نفره هفته آينده نخستين
مي رود، هم به خاطر  باال دارد مدارج اين در ترتيب همين به خانم اين و كرد خواهد برگزار را خود نشست

عالقه اش و هم به خاطر مهارت هايش.

۱۴ آذر، با شركت  است يك روز جمعه در ماه آذر، شايد قرار كه كرد اشاره هم مراسمي به توكل خانم
سازمان هاي معلمان در تهران برگزار شود. بعد از من پرسيد كه آيا و تشكلها تمام از مدعواني و نمايندگان
حاضرم در اين نشست قانون پارلمان را معرفي كنم؟ جواب مثبتم بديهي بود. گفت در اين صورت به مسؤالن
و خواهد كوشيد تا من در آن مراسم قانون پارلمان را معرفي كنم. گفتم باشد.  كرد خواهد پيشنهاد نشست اين

گزارش خانم علم
و فعال. ظاهرًا با خانم  جدي بسيار اما است. ريزنقشي دختر است. حسابي و درست كادر يك هم علم خانم

روز ها جلو ورودي كانون وكال مي نشيند. اين كه ستوده دفتر كار مشتركي درست كرده اند. اما خانم ستوده

و  كردم صحبت آنان رهبري مهارتهاي ارتقاي ضرورت از علم خانم و توكل خانم با گفتگو جريان در
مي كنم جامعه ما به هزاران رهبر شايسته فكر حاال اما ميآمد، بدم اصطالح اين از روزي خودم كه دادم توضيح
معموًال هرچند است، متفاوت جلسه رياست با رهبري اين كنند. رهبري را انجمنها انواع بتوانند كه دارد نياز
و ما بايد عالوه است متفاوت هم با نقش دو اين اما هستند، هم سازمانها مجامع رئيسان سازمانها رهبران
بر رياست جلسه، رياست سازمان را هم تمرين كنيم. به هر حال، رهبري را به عنوان يك مسؤليت مهم كه
و هم توجه  بدهم ارتقا را خودم مهارتهاي هم نيز زمينه اين در ميكوشم و ميگيرم نظر در گرفت فرا بايد

ديگران را به اين مهارت ها جلب كنم.

آسيب شناسي ريزش
و دور ميز پذيرائي ادامه يافت. آقاي رئيسيان باز هم روي  غيررسمي صورت به امروز جلسه پاياني بخش
و توضيح داد كه بايد به كارورزان گفته شود كه به آنان كرد اشاره كارورزان انگيزههاي ارتقاي بر پاداش اثر
گواهي نامه هايي داده خواهد شد كه اين منافع خاص را براي آنان خواهد داشت. من در تأييد صبحت او به
و  لذت من پاداش اما نميزدم. حركت به دست نبود پاداش خاطر به اگر هم من خود حتي گفتم: كلي طور
مي دهد چون من خود را شاگرد معنا من زندگي به كه است شادي همين و است كار اين انجام از ناشي شادي
كامًال موافقم كه متناسب با نظام ارزشي هر نيتجه در است. شادي زندگي غايت بود معتقد كه ميدانم ارسطو
انساني براي ايجاد انگيزه در آنان بايد بر اساس پاداش عمل كرد. اما هر پيشنهاد مشخصي در اين زمينه داريد
كه مستلزم تصويب گروه است بايد در خود گروه مطرح كنيد تا به تصويب برسد. رئيسيان هم كه البته اين 

نكته را قبول دارد.

و من  رفت او نتيجه در دارم. كار رئيسيان آقاي با دقيقهاي چند من كه گفتم علم خانم به جلسه ختم از بعد
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و  خندان عيسي آقاي وضعيت از اول كردم. صحبت كادرها جريان كل مورد در رئيسيان آقاي با را دقايقي
و انتشار نشريه پرسيدم. برايم توضيح مدني جامعه سازمانهاي نشست در رئيسيان آقاي همراه به او حضور
داد كه ديگر نشستي برگزار نشده است. بعد در مورد كميته تدوين مطالب درسي صحبت كرديم كه او همچنان
مي گفت در آن صورت  و نبود موافق بخوانند را كتاب دور يك همه تا كنيم صبر كه ايده اين با اما بود آماده
و به حرف آقاي كنم مرور را كتاب ديگر دور يك خودم كه رسيد نظرم به افتاد. خواهد عقب خيلي نشست

رئيسيان گوش بدهم.

در مورد كارگاه دانشجويان نيز يك پيشنهاد خوب داد كه از اين پس آن را اجرا خواهيم كرد: هر هفته فهرست 
و غائب شوند. عالوه بر اين به من گفت كه روز آزادي  حاضر تا بگيرد قرار حاضران اختيار در دانشجويان
آكادميك هم در دانشگاه كار شده است. اما با ايجاد كميته اي در اين زمينه موافق بود. تصميم گرفته ام سهم
ترجمه هر فرد از اساسنامه سناي دانشجويان را در نشست آتي در اختيارشان بگذارم. آقاي رئيسيان همان جا 

با خانم طوسي هم صحبت كرد. هنوز كسي ترجمه اش را كامل نكرده است. 

مي كرد تأكيد  ترك را دفتر نفر آخرين عنوان به رئيسيان آقاي و يافت خاتمه ما نفره دو نشست كه موقعي
انجام از ناشي شادي نفس خاطر به را كارها اين كه كند بازآفريني را خودش رويكرد طوري كند سعي كردم

آن ها انجام دهد. در غير اين صورت از پا خواهيم افتاد.

و استريل پاك اجتماعي هستههاي ايجاد است: موافق اصالحات براي من طرح با كلي طور به رئيسيان آقاي
و بسط آن ها در تمام عرصه ها و قلمروهاي اجتماعي، و داريم همين كار ها را هم مي كنيم.

چهارشنبه آخر ماه 
نتيجه ديروز صبح  ماه سهامدران شركت گاوپروري دمزآباد مجمع داشتند در  طبق معمول چهارشنبه آخر 
و آقاي  حسيني آقاي بيماري خاطر به اما رفتم دمزآباد به سماطي همايون و كمال حسيني آقاي با همراه
و پرداخت تاجيك حميد آقاي گزارش استماع به فقط مجمع بودند، خورده سرما شدت به دو هر كه تاجيك
بحث هاي اساسنامه اي نشديم. با اين همه اگر بخواهم از تجربه هاي ديروز درسي بگيرم بايد بگويم: وقتي وارد

و دماغ مباحث پارلماني را نخواهد داشت. راستش با  دل كسي باشد داغان اقتصادي نظر از گاوداري اوضاع
و دست شرايط مجموع خاطر به ميكنند، تحمل كمال حسنيي و تاجيكها خصوص به كه زحمتي همه اين
پاگير حاكم بر روند توليد هر كاالئي در ايران، توليد تقريبًا هر كااليي در ايران امروز غيراقتصادي شده است

و همين فاجعه است كه هر حكومتي را كله پا مي كند. 

از نظر تحول شخصيت دروني بايد بگويم چنان رويكردم به جهان تغيير كرده كه ديروز تمام گاو ها را هم 
مي شدند. من واقعًا فكر  خيره من چشمان در حيرت با نيز آنان ميشدم. خيره چشمهايشان در ميديدم. آدم
و بزغال ها، بزها ميكنند. درك نيز طويله داخل گاوهاي ميكنم درك جهان از من كه را آنچه تمام ميكردم
و جان شيرينش خوش دارد جان كه موجودي شدهاند: ارزش هم تقريبًا برايم همه بقيه، و تدي و سگها

است.

و خبر بد
سه شنبه به سازمان تأمين اجتماعي رفتم تا هم تكليف  روز سرانجام كردن دست آن و دست اين مدتها از بعد
و هم براي بازنشتگي خودم اقدام كنم. اما ديروز بود كه آقاي حسيني كنم روش را خودم بيمهاي بدهيهاي
و براي كساني كه سي سال بيمه را پر نكرده باشند، حد اقل سن بازنشستگي پس اين از كه گفت اطمينان با
و پنج سال شده است در حاليكه تا همين چند وقت پيش اين سن شصت سال بود. اين هم نتيجه شصت

اهمال در بهره گيري از فرصت در زمان خودش.

جريان معلمان
سه  شنبه هفته گذشته خودشان را در منزل آقاي شهسواري برگزار  نشست ايران معلمان از تعدادي سازمان
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و تسليت.  ختم مجلس هم و بود اجالس هم نشست آن نتيجه در و است شده فوت اخيرًا مادر كه كردند
سه شنبه اين نتيجه در است شده ميان در هفته يك نشستها پس اين از چون كه گفت من به آزادگان آقاي
و شستم را پيراهنم و شلوار سهشنبه روز صبح هم من خاطر همين به آمد. نخواهند كادرها دفتر به معلمان
آن ها گذاشتم تا زودتر خشك شوند. زير را گازي بخاري و كردم آويزان سالن وسط لوستر ميله به را آنها
- همان معلمي كه به خاطر افشاي تجاوز در كهريزك به پنج سال داوري محمد آقاي كه بود صبح پريروز
مي تواند به ديدارم پرسيد و زد زنگ من به است ايران معلمان از تعدادي سازمان عضو و شد محكوم زندان
بيايد؟ استقبال كردم. اما بعد گفت كه پس با دوستان اين هفته خواهند آمد. من دوباره استقبال كردم. راستش
مي توانم به اين معلمان عالقمند بكنم. هرچند سازمانشان در چنبره ي مناسبات  كه است كمكي حداقل اين

فرقه اي و باندي چنان غرق شده كه اميدي به نجات آن ندارم.

مي كنم ساعت حدود سه بعد از ظهر بود كه خانم اربابي زنگ زد. در را باز كردم. اما راستش  فكر حال، هر به
يك و چند همكارش داده بودند نسبت به ايجاد او كه قولي برخالف كه دليل اين به نگرفتم. تحويلش خيلي
انجمن حرفه اي ترويج دستورنامه رابرت خوب عمل نكردند. هنوز شلورام به لوستر سقف آويزان بود. بعد
و  آمدند معلمان يكي يكي پوشيدم. آشپزخانه در و برداشتم را آن بود. شده خشك شلوار آمد. نقيئي خانم

نشست خود را برگزار كردند و تنها يك حادث رخ داد كه ارزش دارد آن را نقل كنم.

واكنش هاشمي و مرد
و به همين خاطر  دارند نگه پوشيده من از را خودشان داخلي اختالفات و مشكالت ميكنند تالش هرچند
و فريادشان پيداست كه قادر نيستند طبق داد از اما نكنم، گوش آنان بحثهاي به اصًال ميكنم سعي هم من
و مرد هم هاشمي آقاي و ندارند قاعده اصًال بگيرند. تصميم خودشان اختالف مورد مسائل مورد در قاعده
و اعضا هم ديگر به قواعد كردند معرفي بد بسيار دهد نجات را آنان ميتوانست كه را رابرت دستورنامه قواعد

قانون پارلمان  اعتمادي ندارند و هيچ وقت آن را نپذيرفتند.

و  رئيسي، خانم اربابي، خانم نقيئي، خانم مثل معلمان، اندك تعداد همين كه دارم اعتقاد هنوز من همه، اين با
كامًال از قانون است، شده آزاد زندان از تازه كه داوري آقاي حتي و آزادگان آقاي و مرد آقاي و هاشمي آقاي
آن ها در ميان ساير ترويج براي كوششي هر از و كردهاند درك خوبي به را آن ضرورت و ميكنند دفاع پارلمان

معلمان، دانش آموزان و مردم به طور كلي دفاع مي كنند. پس انتقاد اصلي من از اينان چيست؟

- در جريان آموزش اين قواعد از  مرد و هاشمي آقايان ويژه به - عده اين كه است اين من اصلي انتقاد
و سفره شان را جدا كردند انشعاب هست و بود جاري كادرها دفتر در كه قواعد اين آموزش كلي جريان
و چرا تمام چيست پروفشن كه بدهم توضيح عده اين براي كه بودم نيافته فرصت هنوز من حاليكه در كردند.
و فصل كنند. در نتيجه ضرورتي حل را خودشان پروفشن مشكالت سقف يك زير بتوانند بايد پارلمانتارينها
براي انشعاب وجود نداشت. به هر حال، در پيروي از حديث منقل از جناب معاويه، من هميشه مراقب بوده ام
و هر وقت آنان شل كرده اند  كردهام شل من كشيدهاند آنان وقت هر نشود. قطع معلمان سازمان با رابطهام رشته
من كشيده ام. به همين دليل، در آخرين مراحل، از آقاي هاشمي دعوت كردم تا در كميته تدوين اقالم آموزشي
مي فرستم. به همين  هم او براي را كميته اين به مربوط اسناد كه است مدتي و كند شركت رابرت دستورنامه

خاطر سؤال ديروزش خيلي معنا دار بود.

رفتار شگفت انگيز
و  شد باز دو شماره سالن در ناگهان كه بودم تايپ مشغول و بودم نشسته ماشين همين پشت جا همين من
و به طرف او رفتم. نمي دانم شدم بلند كردم. تعجب آمد. من طرف به و شد خارج هاشمي آقاي در وسط از
و هاشمي به شد باز سالن در وقتي كه داشت جريان بحثي چه دو شماره سالن داخل در جلسه ختم از پيش
و از پشت شاهد نزديك شدن هاشمي به بودند ايستاده شماره سالن وسط معلمان بقيه كرد حركت من طرف
و با عصبانيت در را شده عصباني جمع دست از هاشمي شايد زدم حدس لحظه يك كردم. تعجب بودند. من
و وسط راه به نظرش رسيده كه به طرف من بيايد. در هر حال، من هم با تعجب به استقبال او رفتم. كرده باز
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اما او با حالت خيلي جدي از من پرسيد: كميته تدوين اقالم آموزشي به كجا رسيد؟ من خيلي خوشحال شدم 
كه ديدم اينقدر قضيه براي آقاي هاشمي جدي است. من در پاسخ گفتم: در تدارك آن هستم، اما داريم شرط 
مي كنند دست كم يك بار بايد  شركت آموزشي اقالم تدوين روند در است قرار كه كساني تمام كه ميگذارم

كل كتاب را روخواني كرده باشند.

و  است كرده حركت ما طرف به دو شماره سالن داخل از هم مرد آقاي ديدم ميدادم را توضيحها اين وقتي
و به آقاي هاشمي گفتم: آقاي هاشمي مسأله من اين كردم استفاده فرصت از من ميرسد. ما به بعد لحظه چند
است كه تمام دست در كاران اين پروفشن سوگند بخورند كه همه با هم زير يك سقف مشكالتشان را حل
و گرنه من از اينكه شما داريد اين قواعد را به ديگران  نباشد حاكم مرج و هرج پروفشن اين داخل و كنند

درس مي دهيد خيلي هم خوشحالم.

اصًال آقاي هاشمي حواسش سر جايش بود يا نه. نمي دانم بحثشان در اتاق بر سر چه مسائلي بوده  نميدانم
شد، متوجه شدم كه آقاي هاشمي آشكارا سعي كرد تا نزديك نفر دو ما به مرد آقاي وقتي همه اين با است.
مي كرديم. صحبت داشتيم چيزي چه مورد در ما كه نشود متوجه مرد آقاي يا شود عوض صحبت موضوع
ظاهرًا مرد هم دوست داشت راجع به همان مباحث داخل سالن شماره دو با آقاي هاشمي گپ بزند. به همين
- كه جثه اش  مرد آقاي كه ديدم بعد برگشتم. دستگاهم پشت به و گرفتم فاصله آنان دوي هر از من خاطر
و شروع كرد به بوسيدن او. حاال ديگر معلوم گرفت آغوش در محكم را او - است هاشمي آقاي از بزرگتر
و البد مقصر هم آقاي مرد است داده رخ مگويي بگو البد دو شماره سالن در نفر دو اين بين كه بود شده
مي آورد. هرچه بود به من ربطي نداشت، اما اين موضوع مهم دست به را هاشمي دل دارد طور اين كه است
و مباحث مربوط به درسي كتابهاي تدوين كميته در او عضويت مسأله تا كرد سعي جديت با هاشمي كه بود
خودمان جلو آقاي مرد آفتابي نشود. چرا؟ نمي دانم. به هر حال، اين همه از خصوصيات فعاليت هاي انجمني

ماست كه فاقد شفافيت است و اين نوع رفتارهاي زير جلكي با مزاج من سازگار نيست. 

دستاوردهاي نوزدهمين نشست كارگاه دانشجويي
مي شود آنان با اهميت،  سبب كه است كارگاه در حاضر افراد از يك هر تجربهي هر «دستاورد» از منظورم
و در عمل فرابگيرند بهتر را قواعد اين شوند، آشنا بيشتر پارلمان قانون قواعد ضرورت و اثربخشي كارآمدي،
و بتوانند با اين دستگاه شوند آشنا پارلمان قانون مفهومي دستگاه با طريق اين از و ببرند كار به بهتر را آنها
و براي خارج شدن از اين بحران، هم از لحاظ بفهمند است غوطهور آن در ايران جامعه كه را بحراني مفهومي
و كارآمد بزنند. در چارچوب چنين تعريفي اگر مناسب و الزم اقدامهاي به دست عملي نظر از هم و نظري
بعد از هر كارگاه يك كتاب در توصيف دستاودرهاي آن كارگاه بنويسم كم است. با اين همه، به برخي از

آن ها اشاره مي كنم. 

در نشست شامگاه پريروز آقاي بهنام ذوقي كه يكي دوبار در نشست هاي قبلي شركت كرده بود، قبل از همه
و چابك. پيداست جواني است بسيار  فرز و ريزنقش و ظريف جثه و ژوليده و بلند موهاي با يافت. حضور
و انتقال تقاضاي من از او به او با گرانپايه ابراهيم آقاي تلفني گفتگوي از بعد ظاهرًا سريعاالنتقال. و هوش با
و چون از كالس مستقيمًا به كارگاه آمده بود زودتر از موعد رسيد. از او به گرمي استقبال بود آمده كارگاه
و پس خوشفكري است. بعد از او آقاي فرهنگ كاشاني ميخواند درس ملي دانشگاه فني دانشگاه در او كردم.
مي خواند. قبل از درس نصير خواجه دانشگاه در و است كارگاه بچههاي باهوشترين از يكي كه آمد هم
آنكه كارگاه شروع شود، آقاي ذوقي از سوابق من سؤال كرد. ظاهرًا اينترنت را دنبال اسم من سرچ كرده
و نام خودم منتشر نكرده ام جز همين  امضا با را نوشتهاي هيچ تقريبًا كردم تأكيد من بود. نيافته چيزي و بود
و حرف از دكتر ناصر فكوهي به ميان شد كشيده دانشگاه به صحبت بعد را. رابرت دستورنامه كتاب ترجمه
آمد كه ظاهرًا يكي از بهترين استادان اين روزهاي دانشگاه است. من به خاطراتي از نخستين همكاري هاي
و از طريق افرادي مثل فالمك بردايي كه آن  بود برگشته فرانسه از تازه كردم. صحبت دفتر با فكوهي دكتر
و نگران بود كه با بيكاري بود كار دنبال سخت روزها آن شد. باز ما دفتر به پايش ميكرديم كار هم با روزها
كامًال پيدا بود فردي با توانمندي هاي او سرش به زودي شلوغ خواهد شد. به هر حال، هرچند بكند؟ چه
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او يكي از كتاب هاي مديريتي ايزاك آديزيس را براي روابط عمومي شهرداري تهران ترجمه كرد كه قرارداد 
و آن ترجمه البد در شركت پيام رسا شهرداري خاك  نشد منشر وقت هيچ كتاب اين كردم. منعقد من را آن
و نه براي من اهميتي نداشت كه كتاب منتشر بشود يا نشود. هرچند انصافًا فكوهي دكتر براي نه ميخورد.
و من مجبور شدم بود شلختهوار خيلي فكوي دكتر ترجمه دارم خاطر به هست. و بود خوبي و جذاب كتاب
آن را ويرايش كنم تا مقبول افتد. اما براي دكتر فكوهي اين نكته نيز اهميتي نداشت يا براي كل آن پروژه
و تالش كرديم كارهايي بگيريم در عرصه پژوهش هاي  ميآمد ما دفتر به مدتي حال، هر به نبود. قائل اهميتي

جامعه شناسي شهري اما موفق نشديم.

شكل دهي به درك جديدم از علوم انساني
و سامان دادن به  سر مشغول و ميآورم دست به انساني علوم از جديدي فلسفي درك روزها اين هرچند
و هنجارهايي كه دانشمندان غربي قواعد تمام است: شده مشخص برايم چيز يك اما هستم، جديد درك اين
و نه انسان ميكند صدق غربي انسان همان مورد در ميكنند، تشريح و تدوين غربي جوامع انسان مورد در
و در مواقع مناسب در كارگاه هاي گاه از هر كه است شده سبب رويكردي چنين خاورميانهاي. انسان و ايراني
با كارگاه وكيالن  در  امروز صبح  مثًال همين  ميزند. مخاطبان ذهن به محكمي تلنگر و كنم بيان مختلف
ايراني چه مي دانسته كه يك  چه هگل يا كنت اگوست يا دروكيم مثل غربي دانشمند يك گفتم: قاطعيت
و توسعه در ايران»  را به زبان انگليسي نشانشان ريزي «برنامه كتاب بعد ميكند؟ رفتار چطور و است موجودي
و همين ها در آن آمدند ايران به شاه زمان ريزي برنامه نقد براي كتاب اين نويسندگان گروه كه گفتم و دادم
و همين ها همانروز اعتراف كردند كه تمام غربي. انسان با متفاوت كامًال است انساني ايراني كه دريافتند زمان
و برنامه نويسي تدوين كرده اند در مورد برنامهريزي و دولتي مديريت مورد در غربي دانشمندان كه تئوريهايي

انساني صادق است كه در جوامع غربي زندگي مي كند و نه در جوامعي مثل خاورميانه.

مي دانستم. اما حاال، دست كم بعد از خواندن قانون پارلمان  هم قبًال و بودم شنيده هم قبًال را حرفها اين من
به صورت خاورميانه اي  انسان  و  غربي انسان بين عظيم تفاوتهاي به جهت يك از كم دست ميتوانم
مي دهد در حاليكه انسان سازمان خودش به قواعد اين چارچوب در غربي انسان اينكه ببرم: پي ملموستر

خاورميانه اي فاقد چنين مهارتي است در نتيجه در يك فضاي ابسورد و آشوب مدام دارد زندگي مي كند.

مي كنم آنچه كه در حال حاضر در دانشگاه هاي ايران به عنوان علوم انساني  فكر كه است دركي چنين پرتو در
و ما براي تدوين ايرانشناسي خودمان بايد از است غربي انسان مورد در اجمعين، هم كل ميشود، تدريس
و علوم انساني خودمان را بيافرنيم. به همين خاطر من با اطمينان خاطر خواندن كل مطالب كنيم شروع صفر
بي ربط هستند. همين نكات اساس از ميدانم چون گذاشتهام كنار را روشنفكري نظريهپردازيهاي روزنامهها
حال، اين هر به كرد. خواهد هظم يا و باور را حرفهايم اندازه چه تا نميدانم و گفتم ذوقي آقاي به را
و بكوشند انسان ايراني را كنند مشاهده را ايراني انسان خودشان مغز با تا ميكنم دعوت را مخاطبانم روزها
و در انسان ايراني دنبال يافتن نشانه هايي براي تبين نظريات جامعه در اينكه نه و بشناسند، هست كه همانطور

دانشمندان غربي باشند.

از  يك  هر  براي  و  كادرها جنبش براي من، براي بزرگ بسيار دستاورد يك جمعبندي اين ميكنم فكر
دانشجويان و كارورزاني است كه در كارگاه ها شركت مي كنند.

مرزبندي با نهيليسم
است، بهتر از هر كس ديگري  ايران معاصر دوران روشنفكر بهترين نظرم به كه هدايت صادق ميكنم فكر
مي كند تا تمام وجودش آرزو كور» «بوف در كه آنجا است. كرده درك را شده شهري روستائيان بودن رجاله
و ذرات بدنش را در خود جمع كند تا درات خاكش هم با خاك رجاله ها قاطي نشود شود بدل دست يك به
مي دهد. با اين كه من هم در مورد مردم ايران امروز چنين قضاوتي دارم نشان رجالگي از را خود نفرت اوج
و تازه بعد از سربرآوردهاند آن در كه شدهاند تاريخياي جغرافياي قرباني مردم اين همه، اين با معتقدم اما
فراگير شدن فرايند هاي جهاني سازي است كه ما ايرانيان اين امكان را به دست آورده ايم كه رجاله بودن خود
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و براي زدودن اين پفيوزي آستين همت باال بزنيم. اين ها  هستيم پفيوزي ملت كه بفهميم و دهيم تشخيص را
و به خصوص ارايه راهكاري عملي براي رهايي از اين باليا را آنها كامل درك من كه هستند نكاتي همه

مدوين قانون پارلمان هستم. اين نكات را هم در هر كارگاهي بيان مي كنم. اين هم يك جور دستاورد.

آزادي آكادميك
و از جمله در وب سايت دكتر  كرده ترجمه را زيادي نسبتًا مطالب ذوقي بهنام آقاي كه شدم متوجه وقتي
و بخواند بيابد را مطالبي و باشد هم آكادميك» «آزادي مفهوم دبنال خواستم او از است، كرده منتشر فكوهي
و روي اين مقول كار كنيم. او هم قبول دهيم تشكيل آكادميك آزادي كميته نام به كميتهاي دارم نظر در چون

كرد.

بازي پارلماني با سرعت
و تعديل بند هاي زيادي از دستور  حذف به كار كه آن دوم نيمه خصوص به دانشجويان، سهشنبه كارگاه در
و همه از اين شد زياد خيلي بچههاي تحرك و يافت خوبي بسيار سرعت پارلمان قانون بازي رسيد، شرف
و به خصوص شرايطي را فراهم كنم كه كنم اجتناب بودن وحده متكلم از كنم سعي بايد بردند. لذت بازي

بچه ها اين طور با هم بازي كنند.

تنوع فوق العاده نظرات
در حريان مذاكره در خصوص بندهاي مختلف دستور شرف بود كه تك تك بچه ها پي بردند با چه تنوعي 
مي دهد كه چگونه تنوع  نشان تجربهها همين نظرم به هستند. مواجه كوچك جمع يك در مختلف نظرات از
و سعي كنند به رغم اين همه تنوع نظرات به تصميم هاي مشتركي در جهت بشناسند رسميت به را نظرات

هدف  مشترك خود برسند.

تمكين به تصميم جمع
و از دستورات رئيس تمكين كنند. در  باشند مجمع مصوبات پذيراي بود: اين شرف دستور بندهاي از يكي
و من تصميم دارم گرفت در مناقشه هم آن اول بخش مورد در و خورد خط بند اين دوم بخش مذاكره جريان
در جلسه آتي در اين زمينه از زاويه قانون پارلمان نكاتي را مطرح كنم. اختالف نظري كه بين دانشجويان در

اين زمينه مطرح شد نشان داد كه تا چه اندازه در اين زمينه غلط فكر مي كنند. 

تعريف جديد و قابل قبول از شرف و دستور شرف و كد اتيكز
مدت ها كل كل كردن با مفاهمين دستورشرف شامگاه چارشنبه ديروز موفق شدم به تعريف  از بعد سرانجام
و تفاوت آن با كد اتيكز را نيز تبيين كنم. تصميم دارم اين نظرات  برسم شرف دستور و شرف از قبولي قابل
سه  شنبه آينده با بچه ها در ميان بگذارم. الزم است اين نظرات را با دقت يادداشت كنم اما حاال را در كارگاه
ذهنم خسته تر از آن است كه بتواند اين كار ظريف را با دقت انجام دهد. پس مي گذارم براي فرصتي ديگر.
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شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳

درس هاي جديد
مي زدم. اين تشكل وكالي آمريكا به نظر  چرخ آمريكا وكالي كانون سايت وب در شب ديروقت تا ديشب
و اهميتي كه در جامعه آمريكا ايفا كرده است، با كانون (انجمن) پزشكي آمريكا نقش و ساختار نظر از ميرسد
قابل مقايسه باشد. براي نخستين بار بود كه دريافتم در كاخ نمايندگان اين تشكل كه سالي دوبار كنوانسيون
و دستگاه قضايي  قانون پروفشن بخشهاي تمام از نمايندگاني و دارند عضويت نماينده مي دهد ۵۶۶ تشكيل
و داراي رأي هستند. به عنوان مثال، بسياري يا برخي از ميكنند شركت كنوانسيون اين در آمريكا فدرال
و اين انجمن هستند آمريكا حقوق دانشكدههاي كانون يا انجمن عضو آمريكا در فعال حقوق دانشكدههاي
مي كند. حتي دادستان كل آمريكا به اعتبار سمت در اين نشست اعزام نماينده نمايندگان كاخ نشست به نيز
- همانطور كه در هدف كانون وكالي آمريكا ذكر شده گفت ميتوان واقع در ميكند. شركت رأي حق با و
و نه صرفًا حمايت از است قضائيه استقالل از حفاظت و قانون پروفشن ارتقاي كانون اين هدف - است

حقوق وكالي عضو.

و مقايسه آن با وضعيت شبه پروفشن قانون در ايران به اين نتيجه رسيدم  ساختار اين با نسبي آشنايي از بعد
فعًال موجود همين نهاد بهترين بگيرد شكل ايران در قانون پروفشن قلمرو در اصالحي حركتي باشد قرار اگر
و خوش نام ترين دست در سابقهترين با دارند، نام خوش و مثبت سابقه دهه چندين كه هستند وكال كانونهاي
و استقالل قوه قضائيه در اين كانون مجتمع شده اند، بهترين هاي آزاديها و مردم حقوق از دفاع و قانون كاران
و بهترين استقبال را از قانون پارلمان بيشترين كه هم پروفشني حاضر درحال و هستند زندان در االن آنان
است، اعضاي همين پروفشن هستند. جالب است كه حتي اسم اين ساختار در زبان فارسي با معادلي كرده

كه من براي اسوسياي شن در نظر گرفته ام تناسب دارد: كانون.

با اين همه ترديد داشتم كه كار آشناسازي اعضاي كادر وكال با كانون وكالي آمريكا را از كجا شروع كنم. 
و تا آنجا كه  نمونه عنوان به - نيويورك وكالي كانون و كانون اين كه بردم پي قدم نخستين در خوشبختانه،
كرده  اند. انتخاب خود پارلماني مرجع عنوان به را رابرت دستورنامه كتاب دهم ويرايش - كردم بررسي من
پارلماني عنوان مرجع  به  رابرت  آن دستورنامه  در كه را آمريكا وكالي كانون آئيننامه از صفحه آن من
و در بين اعضاي كادرهاي توزيع گرفتم پرينت نسخه چندين در است، شده انتخاب آمريكا وكالي كانون
ايران هم مورد توجه قرار خواهد گرفت. و اطمينان دارم كه اين سند در مراجع مهم كانون وكالي  كردم
و مؤثرترين رهبران كانون وكالي ايران نفوذترين با اطالع به را خبر اين پرتالشي و پيگير شخصيت چون
جدي ترين وكالي عضو كانون كه تا آخر خط پاي فعاليت هاي اجتماعي خواهد رساند. به عالوه، تعدادي از
و حتي  شدهاند آشنا پارلمان قانون قواعد پرمصرفترين از برخي با آموزشي كارگاه سه و سي طي ايستادهاند
كساني مثل آقاي رئيسيان به اين شناخت عميق رسيده اند كه مضحك است اگر وكيل يا قاضي يا حقوقدان يا
- دست كم تمام دست در كاران  كه دارند باور امر اين به افراد اين نباشد. آشنا پارلمان قانون با قانونگذاري

پروفشن قانون بايد با قانون پارلمان به خوبي آشنا شوند.

آسيب شناسي ريزش
با اين همه، استقبال اعضاي كادر وكال از كارگاه ها كاهش محسوسي يافته است. هرچند شخصيت هايي مثل 
كامًال محسوس است كه نيروي پيشبرنده كارگاه  اما كارند پاي محكم علم قوشه، خانم رئيسيان، كيخسروي،

به جاي آنكه ارتقا يابد كاهش يافته است. چرا؟

واقعيت اين است كه اگر كارگاه بخواهد در چارچوب آموزش قواعد دستورنامه رابرت باقي بماند، اما تعداد 
مي دهد،  دست از را خودش نشاط دموكراسي بازي بشود، دوجين از كمتر حتي يا باشد محدود كارگاه اعضاي
و از آنجا كه اين قواعد را بايد در جريان عمل تمرين كرد ميآيد، پيش كم خيلي جديد پارلماني موقعيتهاي
و تمرين قواعد جديد در كارگاه بروز نمي يابد. در نتيجه من بايد يا آموزش براي مناسب زمينه داد، آموزش و
اصًال جذابيت نخواهد كه دهيم، انجام نمايشي صورت به را آنها تمرين و كنم تشريح را قواعد معلم يك مثل
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و ساختار هاي  رويهها هدفها، كه ببريم باالتري مرحلهي به سازمان نظر از را كارگاه بايد اينكه يا داشت،
و در آن صورت به شود مواجه پيچيدهتري پارلماني موقعيتهاي با نتيجه، در و باشد داشته نياز پيچيدهتري
و در عمل بدهم درس را قواعد ميتوانم من كه است موقع آن در و كند نياز احساس جديد پارلماني قواعد
آن ها را تمرين كنيم. بهترين تجربه ما در اين زمينه تا امروز كادر دانشجويان است كه دو ايده تدوين هم
و انجمن نشريات دانشجويي را در آن مطرح آكادميك آزاديهاي و دانشجويي سناي ترويج و شرف دستور
و به قواعد سازماني جديدي نياز است پيشرفت حال در نيز سازمان يك عنوان به كارگاه نتيجه، در كردهام.

مي يابد كه در جريان كار بايد آن ها را تدوين و تصويب كنيم.

خصوصيت مرحله جديد جنبش كادرها
- جنبش كادرها وارد يك مرحله جديد شده است.  ميكنم فكر - كه است مثبت تجربه اين به توجه با
- كنم تعيين امروز را آن مهمترين باشد قرار اگر - آن مهمترين كه دارد خصوصياتي جديد مرحله اين
اين مي دهند،  تشكيل انجمن يك پارلمان قانون قواعد تمرين براي كه كارگاهها دريافتم كه است همين
انجمن به مبرم ترين دغدغه اعضاي آن كارگاه بيشترين ارتباط را داشته باشد. به عنوان مثال، ايجاد انجمن يا
ساختاري براي ترويج سنايي دانشجويي براي كارگاه دانشجويان انتخاب مناسبي بود. به همين ترتيب، ترسيم 
چشم اندازي براي اصالح ساختار كانون وكالي ايران نيز يك چشم انداز يا آرمان مناسب براي كادر وكيالن 
و اين سازمان در چارچوب قانون  كنيم ايجاد سازمان يك ميتوانيم ما كه است هدف اين تحقق براي و است

پارلمان ايجاد مي شود و در ضمن رشد خود با قواعد هرچه بيشتري نيز آشنا خواهد شد.

و تدوين دستور  مقدماتي مرحله ختم از بعد ميرسد نظر به صورت آن در باشد، درست جمعبندي اين اگر
و درد مشتركي دارند شروع شود كه بتوانند يا هدف كه افراد از گروهي با بايد آئيننامه تدوين مرحله شرف،
مي دهد كه بسياري از نشان تجربه چون دهند. تشكيل خودشان مبرم خواستههاي تحقق براي انجمني بخواهند
افراد از صرف ايجاد يك انجمن مستقل براي ترويج دستورنامه يا قانون پارلمان حمايت نمي كنند. يا در حال
مي كنند.  نرم پنجه و دسته مبرمتري بسيار مشكالت با افراد اين كه ساده دليل اين به نميكنند، حمايت حاضر

و جمع بندي ها بود كه مدت هاست در پي خلق يك آرمان متعالي براي كادر وكيالن تجربهها اين به توجه با
مي دانستم كه اصالح بنيادين قوه قضائيه هدف نهايي هر حركت اصالح طلبانه حقوقي در كشور البته بودهام.
و شمايل شكل ما امروز فعاليتهاي به و ميرسد نظر به دسترس از دور بسيار هدف آن اما بود. خواهد

مشخصي نمي توانست بدهد.

اصالح ساختار كانون وكال يك هدف واره بسيار مناسب است. اما تا ديشب به عقلم نرسيده بود كه اين هدف 
را چگونه بايد اجرايي كرد. اما تجربه توزيع اساسنامه سناي دانشجويي ايلونويز بين دانشجويان به منظور 
مي كند كه مهم ترين  دنبال را هدف چند كه كرد ايجاد جمع در حركت يك سند ترجمه در آنان دادن مشاركت

آن آشناسازي تدريجي دانشجويان با ساختار سناي دانشجويي است.

۲۰۱۴/۱۵» كانون  و رويه هاي سال «سياست نام به آمريكا وكالي كانون سندهاي از يكي آنكه از بعد ديشب
و از آنان كنم ارسال وكال كادر اعضاي براي كه است مناسبي بسيار سند ديدم كردم مرور را آمريكا وكالي
بخواهم آن را مرور كنند تا بعد نسبت به آگاهي به مفاد آن تصميم بگيريم. صبح كه از خواب بلند شدم ترديد

نداشتم كه اين كار درستي است. آن سند را همراه با نامه زير براي اعضاي كادر وكال ارسال كردم: 

يك سند آموزشي مهم
دوستان عزيز

۲۰۱۴/۱۵» در ۴۰۰ صفحه تقديم  سال براي رويه ها» ي كانون وكالي آمريكا و «سياست سند پيوست به
مي شود. اين سند مدخل مناسبي براي ورود به ساختار پيشرفته كانون وكالي آمريكا ست.

و اساسي اصالح شود، نيروي حامل اين اصالحات وكال، قضات اصولي نحو به قضائيه قوه باشد قرار اگر
و حقوقدانان پروفشنال ايراني خواهند بود كه عالوه بر قانون پارلمان الزم است در مرحله اول كانون
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و اصالح كانون مستلزم بسياري چيزهاست  كنند اصالح اصالحات، روند برنده پيش موتور عنوان به را
و درستي دارند. در اين زمينه است كه اين مناسب رويههاي و ساختار كه نمونههايي با آشنايي جمله از
مي خورد. در نشست آتي نسبت به چگونگي آموزش اين كتاب تصميم گيري خواهيم ما درد به كتاب

كرد. تا آن روز اين سند را مرور فرماييد.
نامه هايم را اطالع دهيد كه نمي دهيد. هميشه انتظار مي كشم تا دريافت

با احترام. داود

هرچند هنوز زود است در مورد بازتاب اين حركت در كادر وكال ارزيابي كنم. اما حدس خودم اين است كه 
با اين كار نيروي حركتي عظيمي در اين گروه تزريق خواهد شد. هرچند پرداختن به مسأله خانم ستوده نيز 
و به  گنجاند وكال كانون اصالح بزرگتر چارچوب در ميتوان هم را مسأله همان اما است، اهميت با بسيار
و تا آن روز داد خواهم ارايه - را آن اول بخش كم دست يا - را سند اين كپي آتي نشست در من برد. پيش
و جا دارد كه بود ارزشي با بسيار دستاورد نظرم به خواند. خواهم را آن از مهمي بخشهاي شب هر خودم

. . به خودم يك فنجان نسكافه جايزه بدهم.

واكنش دانشجويان
امروز صبح از آقاي محسن رنجبر، يكي از بهترين هاي كادر دانشجويان - ايميل زير را دريافت كردم: 

سالم
بابت غيبت جلسه قبل عذرخواهی می کنم. همانطور که دوستان به اطالع شما رساندند، ماموريت کاری 

بودم دسترسی به اينترنت هم نداشتم که به موقع خدمت شما اطالع دهم.
بنده آماده همکاری در زمينه ای که شما پيشنهاد می دهيد هستم.

با تشکر فراوان

دادهام، از آقاي محسن رنجبر تقاضا كرده بودم تا به عنوان رئيس  توضيح قبلي روزنوشتهاي در كه همانطور
كميته تدوين دستور شرف به من كمك كند. با بزرگواري اي كه ذاتي اوست موافقت كرد اما خاطر نشان
و من هم برايش توضيح دادم كه تا قبل  شوند انتخاب مجمع سوي از كميته رئيسان ميدهد ترجيح كه ساخت
فعًال اين مجمع يك مجمع آموزشي/كارگاهي و باشيم داشته نميتوانيم قانوني مجمع آئيننامه، تصويب از
مي خواهم كه به عنوان دستيار مربي به من كمك كنيد. در پاسخ به آن توضيح ها بود كه هم شما از و است

كردم: ارسال برايش امروز همين را زير پاسخ هم من و خواندم را او ايميل اين صبح امروز

از لطف شما بي نهايت ممنون هستم.

مي توانيم يكي  ميشود برگزار اگر و نه؟ يا شد خواهد برگزار احيا شوراي نشست كه بفرماييد حاضر حال در
و چند نفر از بچه ها را كه با اين قواعد تا حدودي آشنا شده اند در پنل كنيم اداره پنل صورت به را كارگاهها از

بگذاريم تا به سؤال هاي من پاسخ بدهند؟ هدفم اين است كه كارگاه به روضه خواني بدل نشود.

فعًال به چند نكته فكر كن:  هم كميته مورد در
يك. ارايه تعريف جامعي از شرف و شرافتمند

دو. ارايه تعريفي از دستور شرف و تفاوت آن با كد اتيكز
حاد ترين وضعيت اخالقي دانشجويان، به عنوان  و مبرمترين از نمونه چند از گزارش تهيه و گردآوري سه.
مي شود سبب كه وضعيتهايي يا ميشود، پاياننامهها و رسالها تهيه جريان در كه تقلبهايي نمونه

دانشجويان فكر كنند مجبورند دروغ بگويند.
چهار. تهيه پيش نويس يك راهنماي اخالقي- به اين معنا كه در چنين شرايطي رفتار درست چيست؟

پنج. فكر كردن به نظام ارزشي و اصول اخالقي مورد نياز براي نوشتن چنين راهنمايي اي.

و گردن از بقيه باالتر بيائي تا بتواني  سر يك شرف دستور تدوين جريان در شما كه است اين هدفم راستش
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بحث ها را به صورت هدفمند هدايت كنيد. البته كار دشواري است ولي بايد كار كنيم.

شبيه همين نقش را آقاي كاشاني بايد در مورد آموزش قانون پارلمان ايفا كند.

و يك كميته هم براي نشريات  كرد خواهيم بيني پيش آكادميك آزاديهاي براي هم كميته يك نزديك آينده در
دانشجويي.

آقاي  نيز  براي كميته نشريات دانشجويي  و  دارم نظر در را گرانپايه آقاي آكادميك آزاديهاي كميته براي
سلطان زاده را . البته دو تصميم اخير نهايي نيستند و به مشورت با شما نياز دارم.

قربانت. داود 
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يكشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳

كارگاه كسالت بار
و سومين نشست كارگاه كادر دوستان كسالت بار شود. برخالف  سي كه شد سبب رودربايستي كمي ديروز
و بر اساس آن قرار بود كاگاه به دليل حضور افراد جديد به صورت پانل اداره بودم، كرده طراحي كه برنامهاي
و جواب تشريح سؤال صورت به و كارگاه در حاضر افراد براي را پارلمان قانون قواعد مبرمترين تا شود
و در شود اداره مجمع يك قالب در سابق مثل هم باز كارگاه است قرار كه ميكرد تصور نصيري آقاي كنيم،
حالج، ايشان هم كه به عنوان نايب رئيس معرفي شده بود مسؤليت اداره جلسه را بر عهده دارد. آقاي غياب
در نتيجه در طول نشست ديروز كوشش كرد كه به عنوان رئيس، جلسه را در چارچوب قواعدي كه تا كنون
در كارگاه تدريس شده است اداره كند. در حاليكه من در نظر داشتم كه به عنوان مربي از افراد پنل سؤال كنم 
و جواب به بحث بگذارم. از همان اول كارگاه متوجه اين سوءبرداشت آقاي  سوآل صورت به را مباحث و
- براي او توضيح ندادم كه در اين شرايط بهتر است او نقش رياست رودربايستي خاطر به - اما شدم نصيري
و اجازه دهد كه اين نشست خارج از قواعدي كه قديمي ها بلد هستند اداره شود. خوب، اين نكند تمرين را

تجربه از يك زاويه ديگر مهم است كه شرح مي دهم.

را  قواعد  كه  است  طور  اين  من  مديريت  تحت  كارگاه هاي  در  قواعد  اين  تدريس  روش  حاضر  حال  در 
مجمع  يك  در  طبيعي  طور  به  كه  كاري  روند  با  آن ها  مربوطترين و مبرمترين و پرمصرفترين براساس
آن ها را رعايت كنند. با كه ميخواهم اعضا از آنها توضيح و طرح از بعد و ميكنم مطرح ميپذيرد صورت
و نصيري هستند كه بسياري حالج مثل اعضايي نشست، سه و سي از بعد و دوستان كارگاه در حساب اين
از قواعد را آموخته اند در نتيجه اگر بخواهيم بر اساس همين روش كار را ادامه بدهيم، افراد جديد با انبوهي
مي كند. به همين خاطر تصميم  ايجاد اخالل بازي جريان در آنها تمام توضيح كه ميشوند مواجه قواعد از
گرفتم كه سه نفر از افرادي كه قديمي هستند در پانل بكارم تا به سؤال هاي من در مورد قواعد پارلمان جواب
مي كنيم  تدريس را قواعد كه ترتيب به و كنيم شروع اول از بقيه براي را قواعد آموزش ترتيب، اين به و بدهند
- آقاي گفتم كه همانطور - اما كنند. رعايت ميگيرند فرا كه را جديدي قواعد كه بخواهيم هم جديديها از
- به خاطر يك سوءبرداشت از حكم من در اين خصوص كه در مواقعي كه كارگاه به صورت مجمع نصيري
و همين امر سبب ندادم تذكر او به هم من و كرد اداره سابق شيوه به را جلسه - باشد ريس نايب ميشود اداره

شد كه جلسه بين دو روش متفاوفت نوسان بيابد و توضيح هاي يك نفره حاضران را خسته كند.

و بعضي ها از جلسه  بود بار پر و غني جلسهاي شد داده توضيح كه قواعدي انبوه جهت از ديرز جلسه البته،
بعضي ها هم خسته شده بودند. در نشست ديروز هر پنج نوع پيشنهاد ديروز خيلي خوششان آمد، در حاليكه

آن ها مورد بررسي قرار  پارلماني كاركردهاي و شد تشريح گروه هر پيشنهادهاي تمام به اشاره به پارالماني
مي كردم. به هر حال، طرح را قضايا ديگري شكل به بودم گرفته اختيار در را كارگاه اداره اگر البته گرفت.
و زيادي مورد مهم بسيار قواعد جهت اين از و شد پارلماني پيشنهادهاي انواع معرفي صرف ديروز كارگاه
و مهم ترين داد توضيح قواعد اين مورد در ابتدا پانل عضو فاضلي آقاي جلسه اين در گرفت. قرار بررسي
و به روند بحث ميپريد ديگر موضوع به موضوع اين از مدام كه بود اين داد ارايه كه توضيحاتي خصوصيت
تسلط كافي نداشت. به بچه ها تأكيد كردم كه بايد صبوري به خرج دهند چون خودشان هم در آينده براي

تمرين مربي گري مثل دوستشان در پنل قرار خواهند گرفت. 

حواشي كارگاه: جريان حالج
ديروز در آخرين دقايق قبل از دعوت به دستور آقاي حالج به دفتر آمد. كت شلوار سبز يشمي خوشرنگي 
پوشيده بود كه با پيراهنش هماهنگي خوبي داشت. من كه از اين جور قضايا سر در نمي آورم حس كردم لباس 
و تازه شدن ديدار آمده است  بچه به زدن سر براي فقط كه گفت ما به است. پوشيده گرانقيمتي و شيك بسيار
و قبل از دعوت به دستور جلسه را ترك خواهد كرد. اما عالوه بر اين، موقع رفتن از آقاي نصيري سندي
و معلوم شد كه شايد به خاطر آن سند به ما سر زده باشد. در هر حال، هفته گذشته وي در زندان بود گرفت
و همسرش جريان دستگيري او را توضيح داد: كسي كه ميليادها تومان زد زنگ او همراه به نصيري آقاي و
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از بانك ملي وام گرفته است، با جعل اسنادي آقاي حالج را به عنوان ضامن خود معرفي كرده است. چنين 
چيزي ممكن است؟  نمي دانم. 

شنبه هفته گذشته كه آقاي نصيري از موضوع با خبر شد به من گفت كه به رئيس بانك ملي زنگ خواهد زد 
و  فرستاد ايميلي من براي بعد شود. آزاد زندان از حالج آقاي كه بود اميدوار زد. زنگ هم لحظه همان در و
و قرار است بانك از شكايت خود صرف نظر كند. ديگر كرده صحبت ملي بانك كل رئيس با كه داد توضيح
و البته چند دقيقه بيشتر مهمان ما نبود. هنگام ديدم كارگاه در را او كه ديروز تا نداشتم خبري حالج آقاي از
رفتن از وضعيت او سؤال كردم. به من گفت كه به من اس.ام.اس زده كه از آزاد شده است. من آن را نديده
بودم. در ادامه توضيح داد كه مشكل برطرف شده اما يك سري كارهاي اداري است كه بايد انجام دهد. در 
نظر دارم بعد از ختم ماجرا از او خواهش كنم قضيه را برايم توضيح دهد. اين جزو اصول كار ماست كه يك 
آدم خالف كار در انجمن ها نبايد باشد. در نتيجه، داستان تضمين ميلياردها تومان بانك بانكي چه بوده است 
مي كردم با  صحبت دولت از مالي كمك و وام گرفتن از وقتي دارم، خاطر به خوب است؟ رسيده كجا به و
و هركس دست در كاسه اين حكومت كند دستش قانقاريا خواهد است فاسد حكومت اين گفتم صراحت
مي كند جلو خودش را بگيرد تا اين حكم سعي كه ميداد نشان من حكم اين به حالج آقاي واكنش گرفت.

من را به چالش نكشد و در واقع نشنيده بگيرد.

دانشجوي شريف
و من روي ميز كنفرانس  بود چهار به ربع يك ساعت زد را ساختمان در زنگ شريف متين آقاي وقتي ديروز
دراز كشيده بودم. فكر كردم آقاي عبدالحسيني باشد كه قرار بود يكي از خانم هاي فعال در ستاد اجرايي
و به تلفن هاي من هم جواب نداد.  نيامد او اما بياورد. دفتر به شنبهها كارگاه در شركت براي را شوراياريها
در عوض آقاي متين شريف بود كه آنقدر زود رسيده بود. از دانشگاه آزاد واحد جنوب تا دفتر كادرها حدود
و خودش هم نمي دانست كه چرا  بود رسيده دقيقه پنج و چهل عرض در ديروز اما است، راه ساعت دو
آنقدر ترافيك سبك بوده است. در يك كلمه، شريف جواني استثنائي است. من با ديدن اين افراد است كه پي
و حتي براي مراكز آموزشي بين المللي چقدر ساده است كه استعدادهاي بسيار درخشان  حكومت براي ميبرم
و براي جذب آنان برنامه ريزي كنند. اين استدادهاي درخشان در ميان ساير همكالسي هاي خود شناسايي را
كامًال متمايز هستند. هرچند متأسفانه ساير همكالسي هايشان شايد چندان به اين و ميدرخشند الماس مثل
تمايز ها توجه نمي كنند يا شايد من در دوران تحصيل خودم توجه نمي كردم. گذشته از درك سريع از شرايط
و عواطف ديگران، تسلط كافي بر نفس خود به نحوي كه در مقابل شرايط  احساسات از واقعبينانه درك و
و مناسب از خودشان بروز بدهند، در نتيجه در يك گروه خيلي شده فكر بسيار واكنشهاي متفاوت عاطفي
و خيلي ميكنند درك عميق و سريع خيلي ميشود مطرح جمع رد كه را نكاتي كنند، عمل خوب و راحت
و تغيير آنان يادگيري قدرت ديگر بيان به ميدهند. نشان واكنش و ميكنند رفتار قواعد همان اساس بر سريع

بسيار زياد و سريع و عالي است.

مي كند، آقاي داود خاني نيز كه در خواجه نصير  تحصيل رشته دو در همزمان طور به كه شريف، متين بر عالوه
و سريع االنتقال است. در جلسه ديروز اين دو نفر كنار هوش با اندازه همين به ميخواند درس برق رشته در
و وقتي نوبت به بررسي نحوه اداره جلسه رسيد بهترين تحليل ها را همين دو نفر ارايه دادند. بودند نشسته هم

شناسايي نخبگان
مي كردم، اين سؤال در ذهنم مطرح شد  مقايسه هم با نظر اين از را شنبه كارگاهها بچههاي حاليكه در ديشب
و چطور كرد؟ شناسايي مختلف بخشهاي و پروفشنها عرصهي در را كشور نخبههاي ميشود چطور كه
- به معناي وكال كدام وكالت، عرصه در مشخص، طور به گذاشت؟ ميان در آنان با را پارلمان قانون ميشود
مي خواهد برجسته دلشان كه نيستند زيادي افراد حرفه، هر در آيا و ميشوند؟ محسوب نخبه - كلمه وسيع
و مطبوعات كه خيلي از اين جور افراد را سينما عالم در هستند؟ توهم دچار فقط اما شوند سرآمد و باشند
كنم؟ راستش بعد از تأمل در رفتار افراد با اجتناب آگاهانه افرادي چنين از نبايد آيا كرد. شناسايي ميشود
و گفتم مراقب خودم باشم كه اطرافم را كرد خطور ذهنم به مسائل اين شريف، متين آقاي مثل استعدادي
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يك مجموعه شاگرد آخري كه آرزوي شاگرد اولي دارند محاصره نكنند. در آن صورت قانون پارلمان هم 
ضايع خواهد شد. 

بحران در انجمن قطعه سازان خودرو
ديروز بعد از مدت ها مقاومت سرانجام به آقاي مهندس محسن رزم خواه زنگ زدم. او مدت هاست كه به 
مي كند هر از گاهي حالش را بپرسم. اما چون مدتي  حكم رفاقت و انصاف و شده مبتال پاركينسون بيماري
و مجموعه هاي خودرو قطعات سازندگان انجمن نشريه انتشار مورد در تصميمگيري براي گذاشت قرار قبل
و زمان يك نشست كند صبحت است شده استخدام انجمن دبيرخانه در منظور همين به كه مهندسي جوان با
مشترك سه نفره را به من اطالع بدهد، به او زنگ نمي زدم تا احساس نكند براي كار نشريه تحت فشارش
گذاشته ام. اما آنقدر به من زنگ نزد كه گفتم نكند در اين مورد هم دچار فراموشي ناشي از مصرف دارو شده 
باشد. خوشبختانه دچار فراموشي نشده بود بلكه مشكل به هيأت مديره انجمن برمي گشت. علت را پرسيدم. 
و اعضاي انجمن، كار به شكايت  مديره هيأت اعضاي ميان در عميق اختالفات بروز دليل به اينكه خالصهاش
و يك تنه در برابر هست هم بكسور گويا كه انجمن اعضاي از يكي و است كشيده اداري عدالت ديوان به
و در نتيجه هيأت مديره بگيرد را مديره هيأت تعليق حكم ديوان از است شده موفق ميايستد مديره هيأت
فعًال هيچ كاري نمي تواند بكند تا تعيين تكليف شود. به اين دليل است كه اتخاذ تصميم در مورد انتشار انجمن

نشريه هم به آينده موكول مي شود.

بي فايده بودن كارگاه ها
- به من گفت، حاال اگر انتشار نشريه را شروع شوخطبيعي روي از شايد - رزمخواه مهندس گفتگوها ادامه در
كرديم، در همان شماره اول در مورد اين ماجراها هم يك مطلب بنويس. البته كه موضوع بسيار جالبي است
و ساير انجمن ها عالقه دارم همين است كه بتوانم در  انجمن اين براي نشريه انتشار به كه داليلي از يكي و
آن ها مباحث مربوط به مهارت هاي انجمن سازي را نيز مطرح كنم. اما اگر قرار باشد مطلبي در مورد خالل
به تعطيلي كشيده شدن هيأت مديره انجمن بنويسم، تمركز روي رفتارهاي غيرقانوني هيأت مديره خواهد
و در نتيجه سبب  نيستند آشنا مديره هيأت و انجمن مجمع و سازمان اداره قواعد و پارلمان قانون با كه بود
مي شوند. اما در كمال حيرت دريافتم رويكرد مهندس رزم خواه در اين زمينه با من خيلي مشكالت اين بروز
مي كردم ادامه داد: بنويس، در شرايطي كه گوش او حرفهاي به دست به گوشي كه همانطور است. متفاوت
و هيأت مديره بايد تمام وقت خود را صرف ميكنند نرم پنجه و دست سنگين مشكالت اين با قطعهسازان
مي زند كه تمام نيروي هيأت مديره را رفتارهايي به دست طور اين عضو يك كند، مشكالت اين به رسيدگي
مي دهد. از برخورد مهندس رزم خواه خيلي تعجب كردم. چون انتظار داشتم بعد از شركت او در حدود هدر
مي رسيد كه علت مشكالت هيأت نتيجه اين به پارلماني عرف همانديشي نشستهاي كارگاه جلسه شصت
و خودروسازي ناشي از ناكارآمدي قطعهسازي شكتهاي و سازمانها از بسياري حتي و انجمن و مديره
نيز ريشه در اين دارد كه سازمان هاي سازنده ي اين انجمن ها مهارت ناكارآمدي  و اين  سازمانهاست اين
و در واقع قادر نيستند سازمان هاي پويا ندارند را آنها مداوم اصالح و دموكراتيك و مناسب قواعد ساختن
بسازند. اما اين واكنش مهندس رزم خواه نشان داد كه انگار شركت وي در كار گاه ها به ارتقاي رويكرد وي

منجر نشده است. 

موقعيت جديد مهندس
و ظاهرًا همان  ميكند كار قطعهسازي صنعت استراتژيك برنامه روي هنوز كه دريافتم وي با گفتگو خالل از
كرده بودند در نشست هاي تدوين برنامه استراتژي شركت كند به او دعوت او از كه صنعتي سازمانهاي
و نظارت بر اجراي اين برنامه استراژيك ريزي برنامه نيز آنها از يكي كه دادهاند جديدي اداري مسؤليتهاي
و من هم بايد به او كمك داشت خواهد زيادي كارهاي آينده در كه بود خوشحال خيلي دليل همين به است.
كند. من به شوخي گفتم: اميدوارم در برنامه استراتژيكي كه تدوين كرده اي جايي براي قانون پارلمان هم در
نظر بگيريد. چون بدون اين مهارت كه سازمان نمي شود ساخت. به من اطمينان داد كه در اين زمينه در برنامه 
و قول داد كه به زودي اين برنامه را به من نشان خواهد داد. آيا نبايد در مورد  است. شده كار خيلي استراتژيك
مي شود؟ جايگاه قانون پارلمان كجاست؟ چه ميدان اين در مهندس وضعيت كنم؟ خيالبافي جريان اين آينده
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و در اين زمينه چه بايد كرد؟  خوب است در اوقات فراغت به اين مسائل هم فكر كنم. 

نقش افراد در توسعه قانون پارلمان
مي كنند براي پي بردن به اينكه  شركت كادرها كارگاههاي در كه مختلفي افراد وضعيت در تأمل حال، هر به
مي توانند از موقعيت هاي خود براي توسعه قانون پارلمان استفاده كنند به يكي از دغدغه هاي من تبديل چگونه
و به ميكنم جو و پرس افراد زندگي وضعيت از نشود حساب فضولي كه آنجا تا خاطر، همين به است. شده
و زندگي خود چه كارهايي انجام دهند. كار محل در پارلمان قانون توسعه براي ميتوانند كه مياندازم آنان ياد

قبًال در طرحي او گرفتم. گرم نشست دو فاصله در زارعپور مجيد آقاي با كه بود رويكرد همين با ديروز
با كمك مي كرد. ظاهرًا دست در كاران اين طرح  كار مجلس پژوهشهاي مركز در پارلمان توسعه نام به
و يك مركز ديگري - نسپاردم خاطر به من اما گفت را اسمش كه - ثالث كشور يك و متحد ملل سازمان
در آمريكا وضعيت پارلمان در يك كشور ديگر را بررسي كرده اند. پرسيدم : آيا اين قواعد قانون پارلمان كه
و طرح توسعه پارلمان نمي خورد؟ پاسخش اين بود كه مدير باال دستي او  مجلسيها درد به ميآموزد اينجا
و چه نظراتي در مورد اين طرح ها ميكند فكر چطور جديد مدير ديد و كرد صبر بايد و است شده عوض
و معلوم نيست مدير جديد هم مثل مدير بود خواهد رفتني مجلس از كه ميكرد پيشبيني خودش اما دارد.
رفت؟ جواب داد: خواهد كجا به صورت اين در پرسيدم: باشد. پژوهشها مركز در او كار ادامه خواهان قبلي
به نفت. منظورش وزارت نفت بود. برايم توضيح داد كه در فالن بخش معاونت نيروي انساني وزارت نفت
و در قسمت آموزش فعال است. گفتم: آيا در وزارت نفت هيچ مجمع يا شوراي تصميم گيري وجود ندارد 
و در نتيجه به قانون پارلمان نياز داشته باشند؟ جواب داد: اتفاقًا باشند مساوي رأي حق داراي آن اعضاي كه
خيلي زياد است. گفتم: پس كاري كنيد كه با اين قانون آشنا شوند. خالصه كالم اينكه از من خواست طرحي
و طرح را به اجرا درآوريم. اين نكات را  كند تسهيل را شرايط هم او تا بنويسم پروپوزالي ادرايها قول به يا
و دنبال اين هستم كه اعضا را نسبت دارم توجه هم كار جنبههاي اين به دهم نشان كه كردم ثبت جهت اين از

به نيازهاي بالقوه اطرافشان حساس كنم تا عرصه هاي بازاري يابي را مورد توجه قرار بدهند.

فقدان نقطه مشترك 
و از اين طريق اصالح قوه قضائيه تعريف  وكال كانون اصالح را مشترك نقطه ميتوان وكيالن كارگاه در اگر
و كرد، تعريف دانشجويي سناهاي ايجاد براي تالش را مشترك نقطه ميتوان سهشنبه كارگاه در اگر و كرد،
و شورهاي شوراياريها به قواعد اين آموزش مثل مأموريتي ميشود - تسامح كمي با - دوشنبه كارگاه در اگر
شهر تعريف كرد، هنوز نمي دانم براي كارگاه شنبه ها چه نقطه مشتري قابل شناسايي است. پنج نفر از آنان
مي كند،  بازي را گروه رهبري نقش فاضلي آقاي و دارند هم با كه قبلي روابط دليل به اما هستند دانشجو
نمي توان آنان را به ساختن سناي دانشجويي تشويق كرد. بقيه نيز كمتر نقطه مشتركي دارند كه بشود حول آن
مي توانم كرد. يك راهش اين است كه دانشجويان عضو  چه كه كرد فكر بايد نيتجه در ساخت. انجمن يك
گروه بعد از طي كردم مراحل اوليه به جمع دانشجويان ملحق شوند. بايد بيشتر به اين مسأله فكر كنم. تجربه
و به دغدغه هاي اصلي مخاطبان  شغلي،حرفهاي مبرم مسائل به شود ساخته است قرار كه انجمني اگر داد نشان
و مثل چراغ تفتي هاي سابق پت بكشد ته آنان انرژي راه وسط است ممكن باشد، نداشته تنگاتنگي ارتباط

پت كنند و با يك نسيم خاموش شوند.



۲۰۶

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳

تحوالت در كادر دانشجويان
و فقط ۹ نفر در آن  شد دستور به دعوت تأخير ساعت يك حدود با دانشجويان كادر نشست بيستمين ديروز
آمده بودند: محسن رنجبر، فرهنگ - ميرسند نظر به جديتر و باهوشتر كه - سرسبد گلهاي يافتند. حضور
عسگري، آرش كالگر، محمدرضا طوسي، فرشته بيرانوند، پرستو گرانپايه، ابراهيم زندي، محمدامين كاشاني،
و در امور قضائي دانشجويان نيز به صورت رايگان از بود كارگاه اين كننده دعوت كه رئيسيان امير البته و
و يك پاسخ روشن: تأخير؟ چرا و ريزيش چرا بود: اين اصلي مسألهي ميكند. دفاع دادگاهها در آنان حقوق
واقعًا اين طور است؟ واقعًا نمي دانم اگر در كالس هاي ميدهد. دست از را خودش جذابيت مرور به كارگاه
و دانشجويان مجبور باشند از كنند حذف را مدرك و ليسانس گرفتن و قبول و امتحان مسأله نيز دانشگاهي
و در ترافيك سنگين تهران به كالس بروند، اين اندازه عالقه نشان خواهند باراني شب يك ۹ تا ۷ ساعت
و هميشه هم تأكيد دارم كه هرچه وشحالم هم دانشجويان استقبال اندازه اين از من مجموع، در نه؟ يا داد
و قواعد مباحث سطح چون شد، خواهد كاسته طبيعي طور به عالقمندان تعداد از كه است طبيعي برويم جلو
آن ها نياز پيدا خواهند كرد. با اين همه، تمام سعي به حرفهاي بسيار افراد و ميشود پيچيدهتر و تخصصيتر
مي برم تا حتي المقدور جذابيت هاي كارگاه را ارتقا بخشم. براي جلسه ديروز چند ابتكار جديد كار به را خود

به كار بردم تا شايد كارگاه را جذاب تر كنم. آن ها را به اجمال شرح مي دهم.

فهرست حضور و غياب
سه شنبه حضور يافته بودند،  روزهاي كارگاه در امروز تا نشست نخستين از كه را دانشجوياني تمام نام ديروز
و به دانشجويان حاضر در صحن دادم تا كردم تايپ جدول يك در دانشجويان كادر دفتر در نام ثبت ترتيب به
و در صورت امكان بيافتند غائبان ياد هم كه اميد اين با بزنند. تيك بيستم» «جلسه ستون در خودشان اسم جلو
مي شوند تفاوتي هست. غائب كه كساني و ميآيد كه كسي بين بالخره كه بدانند هم و بدهند تذكر دوستان به

خط زدن و گنجاندن
براي نخستين بار هنگام تدوين صورتجلسه كادر دانشجويان از تكنيك هايي استفاده كردم كه روي جمالت 
مي گذارد تا متمايز شود. به اين  خط نيز شده افزوده عبارات زير و ميكشد خط واقعًا خورده خط عبارت و
و است بوده چه پيشنهاد متن كه ميداد نشان دانشجويان كادر ديروز صورتجلسه بار نخستين براي ترتيب

كدام عبارت خط خورد و كدام عبارت گنجانده شده است.

و بعد از آنكه  است دانشجويان كادر موقت دبير كه بيرانوند خانم كردم توزيع را صورتجلسه اينكه از بعد لبته،
و برايم بفرستد با تأسف اعالم كرد كه من صورتجلسه را كند تنظيم را صورتجلسه كه بود داده قول بارها
و براي شما هم فرستادم. به او گفتم: متأسفانه به ايميلم سر نزدم. بعد كه به ايميلم سر زدم ديدم كردم تدوين
و فرستاده بود. حسابي از او تشكر كردم تا مبادا دلخور شود. اتفاقًا خوب تنظيم كرده تدوين را صورتجلسه

كرده بود و به همين خاطر كلي او را تشويق كردم.

تعريف شرف
و شاعر انگليسِي هم دوره شكسپير هم پشت صورتجلسه  نمايشنامهنويس مارلو كريستوفر از عكسي ديروز
مي شود: فضليت چشمه اي است كه از آن معنايش كه كردم نقل او از انگليسي به جمله يك و گرفتم پرينت

شرف مي جوشد. يا شرف از چشمه فضليت مي تراود.

شماره جديد عصر ما
و صاحب امتياز آن آقاي فرهنگ كاشاني است  مديرمسؤل كه هم ما عصر جديد شماره از نسخه يك ديروز
آيت اهللا طالقاني، و تازه منتشر شده است به قيمت هزار تومان از بچه ها خريدم. روي جلد آن عكلس هايي از
و دكتر سحابي چاپ شده بازرگان مهندس سروش، دكتر شريعتي، دكتر مصدق، دكتر و منتظري، آيتاهللا
و بازخوانش آن در حكومت. قاي رنجبر آزادي دينداري، بود: اين هم شماره اين اصلي گزارش عنوان است.



۲۰۷

و گفت: با كداميك بيشتر از بقيه حال  كرد اشاره نشريه جلد روي عكسهاي به داد دستم به را نشريه وقتي
مي آيد؟ براي نخستين بار بود كه در برابر چنين خوشت ييشتر كداميك از كه بود اين منظورش ميكنيد؟
و ضمن همان نگاه كردم نگاه عكسها تكتك به نداشتم. رفتهاي و شسته جواب ميگرفتم. قرار سؤالي
مي شد. به هيچ كدامشان عالقه ويژه اي درك ذهنم در ميدانستم شخصيتها اين مورد در كه آنچه تمام انگار
نداشتم. مكث كردم. اما نخواستم با صراحت اعالم كنم كه از هيچ كدامشان خوشم نمي آيد. ديدم نمي شود
هيچ حرفي نزنم. گفتم: تمام اين ها با استبداد ديني مخالف بودند اما هيچكدامشان به تمام الزامات مخالفت با 
و بعد  كردند. رها نيمه نصفه و پينگرفتند را خود قبول مورد اصل اين نتايج تمام و نبودند پايبند ديني استبداد
خيلي مؤدبانه سعي كردم توضيح بدهم كسي كه حقيقتًا با استبداد ديني مخالف باشد سرانجام به سكوالريزم
بايد برسد. اما اين آقايان هركدام به شكلي با سكوالريزم سرشاخ شدند. اما آقاي رنجبر به مهندس بازرگان 
و نتيجه گرفت كه تنها هدف انبيا آخرت  كرد اذعان نتايج اين به خود اثر آخرين در او كه گفت و كرد اشاره
و اين يعني قبول سكوالريزم. اما من به اين نكته اشاره كردم كه از كل صبحت هاي بازگان از دو جمله است
و ديگر است آموختني بلكه دادني، نه و گرفتني نه آزاداي ميگويد كه آنجا يكي ميآيد. خوشم خيلي او
تجربه معرفي دستورنامه رابرت به انجمن اسالمي به بعد هستيم. پفيوزي ملت ما ميگويد صراحت با اينكه
و نتيجه گرفتم دادم قرار بررسي مورد را بازرگان ياد زنده از جمله دو همين آن طي كه كردم اشاره مهندسان
و من خودم در كند تنظيم را خودش راهبرد كل جمله دو همين روي ميتواند آزادي نهضت من نظر به كه

اين زمينه تز دارم كه دلم مي خواهد روي آن كار كنيم.

و صاحب امتياز آن  مديرمسؤل ميآيند. كارگاه به ما عصر نشريه كاران در دست و نويسندگان از تعدادي
و الجهاد. به طور عقيدة الحياة ان عنوان: با نوشته شماره اين در بلندي مقاله خودش است. كاشاني فرهنگ
- در گذشته آن عاشوراي از مدتي البته كه - محرم ماه با همزماني مناسبت به نشريه شماره اين مطالب كلي
و مخالفت با استبداد. يك گزارش در مورد آزادي از دفاع هم آنها اصلي محور و است حسين امام قيام مورد
و مقاله اي از سامان عصرپوران با عنوان انصاف»، مثابه به «عدالت كتاب معرفي در مقالهاي گلسرخي، خسرو

كاپيتوالسيون داخلي مطالب اصلي اين شماره نشريه را تشكيل مي دهند.

كميته نشريات دانشجويي
حاال كه صحبت از نشريات دانشجويي است شايد الزم باشد اشاره كنم كه ديروز از آقاي گرانپايه پرسيدم كه 
مي گفت تا دو هفته  اما داشت دوست بپذيرد؟ را دانشجويي نشريات كميته موقت مسؤليت است حاضر آيا
آتي سرش خيلي شلوغ است. به او گفتم از اين جهت نگران نباشد ما قرار است تا آخر عمر با هم همكاري

كنيم. او هم قبول كرد. اما در مورد اينكه كار اين كميته چه خواهد بود حرفي نزديم. 

در ضمن از شكايتي كه عليه نشريه تحت مديريت او به نام سرو شده است پرسيدم. ظاهرًا طبق رهنمودهاي 
و دفاعيه اي هم كه البد آقاي رئيسيان برايش نوشته است ارايه داده  است كرده دفاع خودش از ريسيان آقاي
است. يك نسخه از اين شكايت را هم دانشجويان بسيجي براي دادستاني فرستاده اند. آقاي رئيسيان نگران بود

كه همين اقدام كار دست گرانپايه بدهد. اما خودش چندان نگران به نظر نمي رسيد. 

آزادي غنچه قوامي
خانم طوسي هم كمي دير آمد. او از دوستان غنچه قوامي است كه به خاطر اظهار عالقه براي تماشاي مسابقه 
و  پرداختند او از دفاع به واليبال فدراسيون دويست و زد غذا اعتصاب به دست و شد دستگير پسران واليبال
تهديد كردند كه اگر او را آزاد نكنند ميزباني ايران را تحريم خواهند كرد. در خبرها خوانده بودم كه عنچه

قوامي آزاد شده است. به خانم طوسي تبريك گفتم. با وثيق چند صد ميليون توماني آزاد شده است. 

رياست خانم طوسي
وقتي جلسه دعوت به دستور شد از خانم طوسي خواستم رياست جلسه را بر عهده بگيرد. نسبتًا خوب اداره 
مي كرد. حكمش را درست صادر كرد اما استداللش  صادر حكم بايد شد داده دستور اخطار كه جا يك كرد.
درست نبود. از تك تك اعضاي صحن خواستم تا بگويند آيا استدالل خانم طوسي در دفاع از حكمش درست



۲۰۸

مي دانستند اما درست نبود. براي پي بردن به جزئيات روش اداره كارگاه ها  درست را او استدالل همه نه؟ يا بود
خوب است اين مورد را به عنوان نمونه با جزئيات ذكر كنم.

و تصويب كميته شرف، كه در حال حاضر مجموعه اي از گزاره هاي اخالقي  تدوين مورد در بحث جريان در
با هم است، يكي پيشنهاد كرد كه قطعنامه به كميته برود. در حاليكه پيشنهاد ارجاع به كميته به بي ارتباط 
عنوان آخرين پيشنهاد بالفاصله در دست بررسي مطرح بود، آقاي رنجبر پيشنهاد اصالح پيشنهاد اصلي را داد
و خانم طوسي هم حكم كرد كه اخطار وارد است. اما وقتي از او خواستم  داد دستور اخطار رئيسيان آقاي و
دليل خودش را براي صدور اين حكم توضيح دهد به اصل «هر لحظه يك موضوع» اشاره كرد. در حاليكه
مي دهد كه پيشنهاد اصالح نسبت به پيشنهاد ارجاع به كميته جلو نمي آفتد در نتيجه  توضيح مورد اين در بايد
باشد، پيشنهاد اصالح پيشنهاد اصلي خارج از دستور بررسي دست در بالفاصله كميته به ارجاع پيشنهاد وقتي
و درست انجام شود به كارگاه هوشمندانه اگر - من جوابهاي و سؤال روش اين حال هر به بود. خواهد

پويايي مي بخشد.

دو نكته آموزشي
در كاركاه ديروز دو نكته آموزشي در مورد دستورنامه رابرت مطرح كردم. بعد از اخذ رأي در مورد يك 
و كلياتي در مورد  شمردم مغتنم را فرصت هم من كرد. مجدد رأيگيري تقاضاي بيرانوند خانم كه بود پيشنهاد
و سه كردم صبحت قدري - دارد آمريكايي منشاء كه پارلماني پيشنهاد تنها عنوان به - تجديدنظر پيشنهاد
و تفاوت هاي آن را با پيشنهاد تشكيك آرا در ميان گذاشتم. كردم تشريح را پيشنهاد اين بر ناظر اصلي قاعده
و به اين صرافت افتادم كه خوب است هر از گاه برخي از بود ديروز كارگاه آموزشي نكته تنها اين شايد
و مهم را حتي اگر در جريان عمل هم به كار نمي آيند مطرح كنم تا بچه اين قواعد را ياد بگينرد. جذاب قواعد

خستگي از دستور شرف
و به نحو  جذاب و جديد نكات ارايه از من يا شده طوالني حد از بيش شرف دستور تدوين كه بود مشخص
مؤثر موفق نبوده ام. هرچند مطالب زيادي رد مورد كد اتيكز دارم كه به نظرم جالب هستند، اما هنوز روشي

براي عمل شدن اين نظرات و كاربردي شدن آن ها ندارم و بايد در اين زمينه به طور جدي تر كار كنم. 

و كوشيدم با تكيه به  كردم فضيلت با آن رابطه و شرف مورد در نظري بحث دقيقهاي چند ديروز همه، اين با
كرده بودم، بحث را پيش ببرم. كه البته خسته كننده به نظر رسيد. بعد نقل مالرو كرسيتوفر از كه جملهاي همان
و به اختصار شرح دادم كه كد اتيكز مخصوص پروفشن هاست كه زدم گريز شرف كد با اتيكز كد تفاوت به
آن ها در مورد مشتريان خود يك وظيفه اعتمادي دارند. اما دانشجويان پروفشنال نيستند در نتجه كد اعضاي
و به اين ترتيب بين اين دو نوع كد تمايزي قائل شدم تا توجه است اتيكز كد كه شرف كد نه آنان اخالقي
بچه را به ويژگي هاي كد اتيكز جلب كنم. به نظرم اين بحث ها هم براي بچه ها جذابيت نداشت يا به روش

غيرجذابي تشريح شد. 

در هر صورت، در مورد دستور شرف، يك نفر بيش از بقيه متوجه شده است كه آنچه تنظيم كرده ايم با آنچه 
و او هم همين آقاي رنجبر است كه من از وي تقاضا كرده ام به عنوان رئيس  دارد تفاوت خيلي باشد بايد كه
مي خواست تا در رأي گيري ها من از جلسه طول در كه است جالب كند. كمك من به شرف كد تدوين كميته
پارلماني در رأي گيري ها شركت اما من به عنوان مربي  با او هم عقيده ام.  مي دانست كه  چون كنم شركت
و بعد متوجه شدم آقاي فرهنگ كاشاني ميشدند رد رنجبر پيشنهادهاي كمتر رأي يك با معموًال و نميكردم
و به ميكشيد دماغش روي نگشت با بود نشسته كنفرانس ميز طرف آن رنجبر و من روي به رو درست كه
مي گفت كه دماغش سوخت كه پيشنهادش رأي نياور. اين شيطنت هاي دوست داشتني رنجبر به ترتيب اين
مي دهد. خيلي خوشحالم كه با چنين جواناني آشنا شدم. همين ديشب بود كه حال خيلي من به جوانان اين
و خيلي كرد استقبال هم او داشت. خواهد ادامه عمر آخر تا ما همكاري و دوستي گفتم: گرانپايه آقاي به

خوشحال شد.
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استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي
در جريان استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضا چند خبر خوب شنيديم. فرهنگ كاشاني در گزارش 
و آن گروه از  است گرفته فعاليت مجوز نصير خواجه در دانشجويان اسالمي انجمن كه داد توضيح خود
و عضو انجمن اسالمي هم هستند تمام تالش خودشان را ميكنند شركت كارگاه در كه نصير خواجه بچههاي
و تا آنجا ياد گرفته اند طبق دستورنامه ميرسد، نفر سي حدود به كه انجمن، نشستهاي در تا ميبرند كار به
رابرت عمل كنند. فرهنگ كاشاني توضيح داد كه ابتدا بچه به خصوص در برابر برخاستن هنگام كسب صحن

مقاومت مي كردند اما حاال همه طبق دستورنامه و همين قواعدي كه در كارگاه ياد گرفته ايم عمل مي كنند. 

بقيه بچه ها هم به همين ترتيب در مورد تالش هايي كه براي معرفي اين قواعد به كار برده اند گزارش هايي 
دادند. اما آقاي محسن رنجبر گفت كه با يكي از دوستانش كه عضو حزب اعتماد ملي است در مورد اين 
قواعد صحبت كرده است. نكته جالب اينكه آقاي رنجبر از قول آن دوست حزبي نقل كرد كه «در مورد اين 
شنيدهام». من تعجب كردم. بعد آقاي رنجبر توضيح داد كه كوس شهرت اين قوانين در تمام شهر  زياد قوانين
و به ديگران گفتم رنجبر آقاي به شدم. خوشحال خيلي شدهاند. آشنا آن با همه بيش و كم و شده طنينانداز

اگر احزاب براي آموختن اين قواعد اقدام كنند خيلي عالي خواهد شد.

غيبت هاي مسأله دار
و عبداهللا صفائي پور مسأله دار بود. امرالهي دوست آقاي رئيسيان  امرالهي محمدرضا جمله از نفر چند غيبت
و بعدها مهندس ميرحسين معين دكتر تبليغاتي كارزار كشور از خارج ايرانيان كميته مسؤل ميگفت كه است
و كوشيد دوستان زيادي را نيز به كارگاه ها آمد كارگاهها به فوقالعادهاي اشتياق با او است. بوده موسوي
جذب كند. حتي قرار شد يك روز پنجشنبه حدود پانزده نفر در كارگاهي كه او دعوت كرده بود شركت كنند.
و ديگر  آمدند بار يك هم آنان كه كرد دعوت را ديگري دوستان بعدها نيامدند. بيشتر نفر سه از بيش گويا اما
و ترويج قانون پارلمان تأكيد كردند اما خودش فرصت نداشتند آموزش ضرورت بر مدعوان اين تمام نيامدند.

يا اولويتشان نبود كه چنين كنند.

اصًال نمي آيد. يك  كه است مدتي حاال و شد ميان در يكي نيز امرالهي آقاي حضور مدتي از بعد حال، هر به
روز از رئيسيان پرسيدم. گفت: او همچنان روي موضع است اما طرحي در دست اجرا دارد كه بر اساس آن
و اين پروژه اگر اجرا  كند استخراج باشد نداشته آب به نياز كه جديدي روش به را فوالد يا آهن ميخواهد
مي كنم. خود آقاي رئيسيان سؤال پروژه اين مورد در رئيسيان از گاه از هر حاال است. اول خاورميانه در شود
و اين قبيل كارخانه خريد براي نيز امرالهي آقاي و است تهران در ماجرا حقوقي امور فتق و رتق مشغول
مي برد. اما ديروز آقاي رئيسيان گفت قرار است آقاي امرالهي نيز در نشست امروز سر به يزد در اجرايي امور
مي زند تا در كارگاه شركت كند. اما شركت نكرد. ظاهرًا هم به را قرارش بتواند اگر است گفته و كند شركت

نتوانسته است قرارش را به هم بزند.

و با هم در طبقه  ماست ديوار به ديوار همسايه كه است صفائيپور آقاي است دار مسأله غيبتش كه دومي نفر
و نيامد هم او ديروز اما است. ثانيه يك دفتر تا او فاصله اين، بر بنا هستيم. ساكن ساختمان همين همكف
مي كنم در طول هفته حتي در اين مورد با او صحبت هم نكنم كه تحت فشار اخالقي مجبور به سعي من

حضور در كارگاه نشود.

و  حضور با بتوانيم شايد آينده در شود حاضر كارگاه در بتواند مرتبتر طور به صفائيپور اگر رسيد نظرم به
و كارمندان دولت را تشكيل دهيم. در آن كاركنان اتحاديهي اوليه هسته دولت، كاركنان از تعدادي مشاركت

مثًال آقاي مجيد زارع پور هم كه از كاركنان نفت است مي تواند در اين هسته عضو شود. صورت،

محل همايش شوراي احيا
ديشب هميچنين قرار بود كه آقاي رنجبر آخرين اخبار مربوط به تشكيل همايش شوراي احياي انجمن هاي 
و جمعه همين هفته اين همايش در تهران  پنجشنبه يا چهارشنبه بود قرار اينكه با بدهد. من به را اسالمي
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قطعي نشده بود. پرسيدم: نكند مشكل جا داشته باشند؟ داشتند. از آنان  خبري هيچ هنوز اما شود، برگزار
مي توانند در همين دفتر صورت آن در گفتم: نفر. ۳۰ حدود پرسيدم چند نفر هستند؟ خانم بيرانوند جواب داد
كادرها نشست خود را برگذار كنند. آنان هم خيلي استقبال كردند اما به من گفتند كه قرار بوده كه اين همايش 
در دفتر آقاي دكتر پيمان تشكيل شود. گفتم: به هر حال دفتر كار من هم در اختيار شماست. قرار شد در اين 
و پس فردا همايش شوراي احيا  فردا نميدانم هنوز و است نشده خبري كه حاال تا بدهند. اطالع من به زمينه
و من هم براي برگزاري دو كارگاه بايد در آن شركت بكنم يا نه؟ نه؟ يا بود خواهد برقرار اسالمي انجمنهاي

مصادره انجمن هاي اسالمي
من هيچ وقت هيچ عالقه ويژه اي به انجمن هاي اسالمي نداشته ام. اما ديروز آقاي رنجبر در مورد اين انجمن ها 
و حتي دفتر  اسالمي انجمنهاي نژاد احمدي آقاي زمان در اينكه، آن و بودند توجه قابل كه گفت نكاتي
و دانشجويان افراطي قبضه كرده اند. به همين خاطر بسيج به وابسته دانشجويي جريان يك را وحدت تحكيم
هم جريان فكر نزديك به اين بچه، كه نمي دانم خصوصيات نظري آنان چيست، تصميم دارند انجمن هاي
و در بيانيه هايشان اعالم كنند  كنند ايجاد انجمنها جور اين از و پيشرفت و توسعه انجمن مثًال اسم به ديگري
انجمن اسالمي واقعي فالن دانشگاه است كه در حال حاضر تحت تسخير بسيج واقع در انجمنها اين كه
بي عالقه هستم. اما اغلب دانشجويان كارگاه انجمنها جور اين به همچنان من حال، هر به است. دانشجويي

خودشان را با هويت انجمن هاي اسالمي تعريف مي كنند.

نمونه هاي خوب
و به خاطر  بود سرماخورده آمد كه روزي نخستين است. زندي محمدامين آقاي خوب نمونههاي از يكي
مسائل اسالمي با دست درازشده خانم بيرانوند را هم نفشرد. من حدس زدم كه او ديگر در كارگاه نخواهم
آمد. اما ظاهرًا او يكي از كادرهاي جدي خواهد بود. ديروز در حاشيه جلسات، دموكراسي اكثريتي را به 
مي كرد كه طرفدار دموكراسي قانوني است. بعد برايش توضيح  اشاره هايك انديشههاي به و ميكشيد چالش
دادم كه اتفاقًا دموكراسي اي كه در قانون پارلمان آمده همان دموكراسي قانوني مورد نظر هايك است. چون
و  عسگري آقاي و زندي آاقاي كه باشم داشته خاطر به بايد است. دموكراسي قانون پارلمان قانون اساسًا
و بايد برايشان اين قواعد نميدانند را قواعد از بسياري شدهاند ملحق جمع به راه ميانه در كه ديگري تعداد

را تشريح كنم.

و درست در فاصله دو تنفس اشكال هاي  كرد استقاده فرصت از كه است. گرانپايه آقاي ديگر خوب نمونه
خودش را در مورد ترجمه متن يك صفحه اي كه از اساسنامه سناي دانشجويي مؤسسه تكنولوژي نيوجرسي
به او داده بودم پرسيد. همين جا بايد يادآوري كنم كه برخي از بچه ها صفحه هاي خودشان را ترجمه كرده اند 
و در جلسه ديروز به كساني كه هنوز صفحه هاي خودشان را پرينت نگرفته بودند يك صفحه داديم. به بچه 
مي كنيم: اول حفظ ارتباط با زبان انگليسي، دنبال را هدف چند همزمان طور به ترجمه امر در كه كردم تأكيد

دو آشنايي با يك اساسنامه به عنوان نمونه، سه، آشنايي با ساختار يك سناي دانشجويي به عنوان نمونه.

علوم انساني غربي و خاورميانه اي
و  ايران در پارلمان قانون پيشرفت و توسعه روند مختلف جنبههاي از گزارشي امروز روزنوشت در اميدوارم
و در رفتار سازماني آنان ارايه داده باشم. آنچه كه براي اين رويكرد در قانون اين با دانشجويان آشنايي اثرات
مي ببيند چطور كل موقعيت هاي پارلماني در يك مجمع تصميم گيري كه است اين است حيرت مايه نيز بچهها
و شده مفهومسازي عدالت و حق بر مبتني قواعدي مبناي بر و فوقالعاده دقتي با عضويتي سازمان يك و
و به مرور تازه است. شده ساخته رويهها اين براي متوازن و منسجم دقيق، اندازه اين قواعدي و رويههاي
مي توانند تخيل كنند كه سازمان هاي اجتماعي در غرب چگونه به و ميشوند آشنا قواعد اين با آنكه از بعد
مي توانند دريابند كه انسان هستند، متفاوت قدرت بانداي با اندازه چه تا و ميكنند، عمل و ميآيند وجود
غربي با انسان خاورميانه اي چقدر از نظر اجتماعي متفاوت است، در نتجه نظرات دانشمندان علومي انسان
و اين انسان با كسي كه  ميكند زندگي غربي تمدن در كه است «انساني» مورد در واقع در «انسان» مورد در
مي كند از اساس متفاوت است در نتيجه نظريات دانشمندان غربي علوم انساني قادر زندگي خاورميانه در
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و خاورميانه بايد به  ايران در انساني علوم دانشجويان نيتجه در و نيست خاورميانةاي انسان رفتار تبيين به
آشنا پارلمان  قانون  با  بيشتر  انساني  علوم  دانشجويان رشته هاي  بيافريند. هرچه  را  نظريات خودشان  مرور 
آن هاست كه تازه دارد درمي يابد  از يكي جمله از زندي محمدامين درمييابند. را من منطور بهتر ميشوند
مي كنم به اين اميد كه تكرار هرفرصتي در را مطلب اين نميخورد. ما درد به غربي انساني علوم نظريات چرا
و ايراني انسان غربي انساني علوم دانشمندان تئوريهاي به تجهيز بدون بتواند انساني علوم دانشجويان ذهن
زمينه هم بسيار عالي است. چون امكان مشاهدهي اين در پارلمان قانون نظرم به كند. بررسي را خاورميانهاي
مي دهد تا تغيير رفتار انسان ايران قرار ايراني انسان علوم دانشمندان ما اختيار در را فرد به منحصر روند اين
و بفهميم كنيم تبيين را آن قواعد و دهيم قرار دقيق مطالعه مورد تمدن به توحش از و جامعه به جنگل از را

چه ها نمي كند! كه ذهن انسان ايراني در اين زمينه

موضوع نشست بعدي
آئين نامه گروه در دست تأسيس  به نظرم در نشست بعدي بايد وارد يك مرحله جديد بشويم كه آن تدوين
است. بايد از بچه بخواهم كه بعضي از قسمت هاي كتاب را با دقت بيشتري مطالعه كنند. نيز تصميم دارم با 

آقاي رنجبر در مورد دستور شرف مكاتبه كنم. 

جريان معلمان
آقاي  و  خانمها از تعدادي و هاشمي آقاي معمول طبق داشتند. جلسه كادرها دفتر در نيز معلمان ديروز
آنان به  هاشمي  آقاي  و  رفتند دو شماره سالن به و شدند جمع دفتر در سه ساعت حدود شهسوارزاده
و من بار آمد هم آزادگان آقاي كه بود چهار به ربع يك ساعت حدود بعد ميداد. درس رابرت دستورنامه
و با خشم عصبانيتم را براي او تشريح كردم. ظاهرًا او اين نظر من را به هاشمي منتقل نكرده بود كه ديگر
و به عمد ترجمه كتاب هنوز من گفتم: آزادگان آقاي به بودم. گفته چه آموزش روش آزادي به واكنش در
مي شود كه آنجا تا - ميپسندم خودم كه را آنچه خالف آموزش روشهاي جلو تا نكردهام منتشر را دستورنامه
مي خواهد از آن بهره كه طور هر دارد حق بخرد را آن كه هركس كردم منتشر را كتاب وقتي البته، بگيرم. -
و پي.دي.اف آن را هم به عنوان متن درسي در اختيار نكردهام منتشر را كتاب دليل همين به هم من و ببرد.
كساني قرار داده ام كه قرار بوده در دفتر كادرها تحت مربي گري من شركت كنند. فقط به اين دليل كه دوست
- تربيت كنم. بنا بر اين استدالل آقاي هاشمي مبني  ميدانم صالح خودم كه آنطور - پارلمانتارين عدهاي دارم
بر آزادي عمل درست نيست. به عالوه، من اصرار دادم به خاطر آنكه دست كم در اين پروفشن قانون حاكم
و  پارلماني انجمن يك در كه بخورند قسم ميآموزند را پارلمان قانون من دست زير كه كساني تمام باشد،
در چارچوب همين دستورنامه رابرت با هم همكاري كنند. اما آقاي هاشمي اين آرزوي من را هم بر باد داده

است. آن هم درست در دفتر كار خودم كه به صورت رايگان در اختيار آنان قرار مي دهم. 

به نظر خودم اين داليلم براي اينكه مورد توجه قرار بگيرند كافي هستند. اما با اينكه بعد از اين همه گفتگو 
مي كنند. عالوه بر اين، وقتي اين همه آدم به  را خودشان كار هم باز دادهام راه كادرها دفتر به را آنان ديگر بار
و صندلي ها را جا به كنم باز برايشان را در بايد كه ميشوم بدل درباني و آبدارچي يك به من - ميآيند اينجا
مي كنند. بديهي پنهان من از نيست غيرعلني آنان از كدام هيچ ماهيت كه هم را بحثهايشان تمام و كنم جا
كم ترين عالقه اي به مداخله در سازمان آنان ندارم، اما برايم دشوار است كه هر هفته شاهد واقعًا من كه است
مي خواست اگر شايستگي دارم از من هم دلم هميشه باشم. شكل اين به و خودم كار محل در آنان حضور
- با صراحت به من جواب داده اند كه اگر تو توي اين حوض اما كنند. دعوت عالقمند عضو يك عنوان به
مي آيد كه با صراحت من كار دفتر به چرا ديگر صورت، اين در نميماند. باقي كسي براي جايي ديگر بپري

گفته ام پول نمي گيرم و فقط با اين شرط آن را در اختيار شما مي گذارم.

و هنگامي كه در سالن شماره دو باز شد  بود جلسه لحظات آخرين در اما شدم. اذيت خيلي ديروز حال، هر به
و برخي از اعضا زودتر سالن را ترك كردند متوجه تغيير رفتار فاحش آنان شدم. از طرز نگاه بعضي از آنان
كه جديد بودند فهميدم انگار در باره اين مسأله صحبت كردند. بله. حدسم درست بود. آقاي آزادگان گفت
و از اعضاي خواسته است كه ديگر نبايد در اين  است كرده منتقل مؤثري بسيار نحو به را مسائل اين تمام كه
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دفتر نشست برگزار كنيد مگر آنكه اين مسأله را به طور جديد حل كنيد. مسأله چيست؟ اينكه نشست هاي 
و نه از خدمات پارلماني آن. اگر  كنيد استفاده دفتر اين محل از فقط اما كنيد برگزار كادرها دفتر در را خودتان
همين. البته به نظرم رسيد كه باشيد. ديگري جاي فكر به لطفًا نميخواهيد را كادرها دفتر پارلماني خدمات
اگر خدمات دفتر كادرها را هم خواستند بايد هزينه آن را بدهند. حتي اگر قرار باشد اين هزينه در سطح ريال
و دريافت شود. بايد ديد چه خواهد شد. ضمن اينكه در هر حال من دنبال ايجاد انواع سازمان هاي  محاسبه

معلمان هستم.
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يكشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳

نقاط اوج
جنبش  جان،  «داوود  بود:  شده  نوشته  جمله  اين  سفيد  تخته  روي  ديدم  شدم  دفتر  وارد  كه  صبح  ديروز 
و  سفيد تخته چپ سمت و جمله اين زير «. . برد. نخواهد ياد از داشتيد حقش در شما كه را لطفي دانشجويي
و نويسندگان اين جمله: بچه هاي دانشجويي». سناي تشكيل اميد «به بود: شده نوشته عبارت اين گيومه داخل
دسته هاي روي  سفيد  تخته  معمول  طبق  كشور.  سراسر  اسالمي  انجمن هاي  احياي  شوراي  اجرايي  كميته 
و گاهي هم، در جريان  ميكنم استفاده سفيد تخته براي پايه عنوان به آن از من كه داشت قرار چرخدار صندلي
و تأثير پايداري روي است تاريخي جمله يك جمله اين ميدانستم مينشينم. صندلي همان لب كارگاهها اداره
من خواهد گذاشت. به همين خاطر به ميز كنفرانس كنار صندلي چرخدار تكيه دادم تا بتوانم با دقت بيشتري
و انفعاالت درون ذهنم خودم را در واكنش به اين جمله دنبال كنم. تك تك مفاهيم مندرج در اين چند  فعال
كرد: طرف بر را من نگراني بيشترين دانشجويي» سناي تشكيل اميد «به عبارت اما دارد، تحليل به نياز عبارت
اينكه دانشجويان عضو كادر دانشجويان با اين استدالل كه اجازه تشكيل سناي دانشجويي را نخواهند داد از
مي  كرد كه دست كم اكثريت قابل توجهي اي  اعالم صراحت با عبارت اين شوند. منصرف زمينه اين در تالش
از دانشجويان عضو كارگاه دانشجويان با پيشنهاد ايجاد سنايي دانشجويي موافق هستند. به نظرم اين يكي از
جنبش كادرها طي روز هاي اخير است. قبل از پرداختن به كل ماجراهايي كه سبب شد بچه هاي  اوج نقاط
و جمعه در پنجشنبه طي را خودشان روزه دو گردهمايي كشور سراسر اسالمي انجمنهاي احياي شوراي
و دستاوردهاي اين حركت براي جنبش كادرها چه خواهد بود، الزم است به چند كنند برگزار كادرها دفتر

نقه اوج مهم ديگر نيز اشاره كنم.

ترويج قانون پارلمان در وزارت نفت
و بعد از فقط چند جلسه  شده معرفي دوستان كادر كارگاهها به حالج آقاي سوي از كه زارعپور مجيد آقاي
و سي در سبحاني دكتر نام به ديگري فرد با همراه ديروز است، شده بدل قرص پا و پر كادرهاي از يكي به
و يكي از مديران مسؤل امور مقامات از يكي جديد فرد اين كرد. شركت دوستان كارگاه نشست چهارمين
و كارگاه هاي آموزش پارلمان قانون با آشنايي براي زارعپور آقاي توصيه به و است نفت وزارت آموزشي
دستورنامه رابرت به كارگاه آمده بود. به نظرم جلسه ديروز چنان تأثيري بر آقاي سبحاني گذاشت كه اطمينان
و شركت هاي تابع  نفت وزارت كاركنان ميان در قواعد اين آموزش و ترويج براي را خود تالش تمام داد

وزارت نفت به كار خواهد گرفت. به نظرم اين هم يك نقطه اوج است.

معرفي دستورنامه رابرت به هيأت مديره جامعه مهندسان مشاور
و قرار فردا را قطعي كرد: ساعت  گرفت تماس من با مشاور مهندسان جامعه دبيرخانه از نوروزي خانم امروز
و به مدت بروم ولنجك در جامعه اين دبيرخانه به بايد ۱۰ آدر ماه ۱۳۹۳ و نيم بعد از ظهر فردا دوشنبه سه
يك ساعت قانون پارلمان را به اعضاي هيأت مديره اين جامعه معرفي كنم. من اين قواعد را حدود سه سال
مي كردم  اداره را پارلماني عرف همانديشي كارگاه كه هنگامي و گلسرخي مهندس آقاي توصيه به و پيش
و با استقبال شديد وي مواجه شد. بعدها آقاي دكتر بني اسدي هم كه كردم معرفي رامينه دكتر يا مهندس به
مي دهد به آقاي رامينه توصيه كرده بود كه تالش كند تا قواعد انجام را جامعه اين سازماني كارهاي برخي
- گوش فردا بالخره مدت، همه اين از بعد شود. معرفي جامعه مديره هيأت اعضاي به رابرت دستورنامه

شيطان كر - اين رؤياي خيالي صورت واقعي خواهد يافت. اين هم يك نقطه اوج است.

غلبه بر ترديد
و همزمان با همايش اعضاي شوراي احياي انجمن هاي  پنجشنبه ظهر كه وكيالن كارگاه نشست چهارمين و سي
اسالمي در دفتر كادرها برگزار شد، از يك نظر يك نقطه اوج عالي ديگر است: سرانجام اعضاي اصلي اين
و قرار شد براي تحقق يك هدف ملي عظيم آستين باال بزنند: باز آفريني  كردند غلبه خود ترديدهاي بر كارگاه
ايران. من در اين روزنوشت ضمن گزارش در پارلماني پروفشن ايجاد به كمك نيز، و وكالت، پروفشن
و چه پسزمينه هايي دارند. هستند اوج نقطه رويدادها اين چرا بدهم توضيح ميكنم سعي اخير روز چند وقايع
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نگاهي به شوراي احياي انجمن هاي اسالمي 
بر مي گردد  پيش يكسال از بيش به كشور دانشگاههاي اسالمي انجمنهاي احياي شوراي با من آشنايي سابقه
كه يك بيانيه از اين شورا را با امضاي نمايندگان بسياري از دانشگاه هاي ايران در رسانه هاي مجازي خواندم.
و  مشخص، و واقعي خانوادگي نام و نام با دانشجو و گذاشتن امضاي حدود ۲۰۰ بيانيه چنان تهيهي صرف
انتشار علني آن حاكي از اين بود كه گويا بعد يا در جريان انتخاب حسن روحاني تحوالتي در عرصه سياسي
و يخ ممنوعيت فعاليت هاي انجمني با رفتن احمدي نژاد در حال ذوب شدن است. از  است داده رخ كشور
و اين شورا در رفتهاند بين از احمدينژاد رياست طول در اسالمي انجمنهاي كه بود پيدا هم شورا اين نام

پي احياي آن ها در دانشگاه هاست.

و  گرفت تماس من با است، سياسي فعال و روزنامهنگار پدرش گويا كه سياسيراد آقاي نام به جواني بعدها
اظهار عالقه كرد كه همراه با تعدادي از اعضاي شوراي احيا براي مذاكره در مورد نحوه آموزش قانون پارلمان
و كنجكاو شدم كه او از كجا با اين جريان  كنم استقبال كه است طبيعي بيايد. من نزد احيا شوراي اعضاي به
و از طريق او با اين است بوده معلمان كارگاه اعضاي از يكي مادرش كه داد توضيح برايم است؟ شده آشنا

قواعد آشنا شده است.

و آموزش دستورنامه رابرت  معرفي روش مورد در و آمدند دفتر به احيا شوراي اعضاي از نفر چند بعدها
و قرار شد كه من در يكي از همايش هاي شوراي احيا اين قواعد را معرفي كرديم صحبت شورا اعضاي به
و به آنان اجازه برگزاري همايش برخوردند بست بن به كردند اقدام همايش برگزاري براي كه هربار اما كنم.

داده نشد.

تشكيل كارگاه دانشجويان
و منتظر بودم كه روزي سرانجام من را  ميكردم روزشماري احيا شوراي همايش تشكيل براي من حاليكه در
براي معرفي اين قواعد به چنان همايشي دعوت كنند، آقاي رئيسيان به من گفت كه گروهي از دانشجويان
كه در انتخابات انجمن اسالمي دانشگاه عالمه بي دليل رد صالحيت شده اند براي رسيدگي حقوقي به اين 
و آقاي ريئسيان هم كه يكي از اعضاي فعال كادر وكيالن است، آن گروه از دانش جويان  آمدهاند او نزد مسأله
و مديريت آقاي رئيسيان تشويق با و ترتيب اين به كنند. شركت آموزشي كارگاه يك در كه كرده تشويق را
و يكمين نشست آن هم برگزار شد. اما در بيست گذشته سهشنبه و گرفت شكل دانشجويان كادر نشست
مي كنند چه بسا رهبران اصلي شوراي حيا شركت كارگاه اين در كه بچههايي ميكردم فكر من مدت اين طول

نباشند بلكه نمايندگان دانشگاه هاي خودشان هستند.

و خانم طوسي در مورد برگزارش همايش شوراي احيا صحبت  رنجبر محسن آقاي كه بود پيش هفته دو
و من ميشود برگزار ساري در همايش آذر ۷ و ۶ و جمعه پنجشنبه زياد احتمال به كه گفتند من به و كردند
سه شنبه گذشته به من خبر دادند كه ولي بروم. ساري به كارگاه دو برگزاري براي كه باشم زنگ به گوش هم
سه شنبه هفته پيش بود كه شود. برگزار تهران در همايش شايد و ندادهاند را ساري در همايش برگزاري اجازه
و جمعه در دفتر دكتر پيمان برگزار خواهد شد. در پنجشنبه روزهاي همايش كه داد خبر رنجبر محسن آقاي
آنجا بود كه من پيشنهاد پرسيدم: در اين صورت چرا در دفتر كادرها همايش خود را برگزار نمي كنيد؟ آنان
و  است شده قطعي قرارها و صحبتها همايش اين براي كه بود اين قطعياشان پاسخ اما كردند استقبال هم
در همان دفتر دكتر پيمان در خيابان ظفر همايش برگزار خواهد شد. قرار بود من هم گوش به زنگ باشم تا

خبرم كنند كه چه ساعتي براي برگزاري كارگاه به دفتر دكتر پيمان بروم. 

تماس ناگهاني
و پرسيد: آيا هنوز  كرد تلفن من به دلواپسي با رنجبر محسن آقاي كه بود پنجشنبه صبح نيم و هشت حدود
- قطعًا. جواب داد: پس تا حدود نيم ساعت كنند؟ برگزار كادرها دفتر در را خودشان همايش ميتوانند هم
مي آيند. پرسيدم: پس جاي قبلي چي شد؟ ظاهرًا صبح كه بچه ها براي برگزاري همايش شما دفتر به بچه ديگر
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به محل موعد رفته اند به آنان گفته اند كه امكان برگزاري همايش در محل مورد نظر وجود ندارد. چرا؟ كسي 
و به آنان به صراحت با كه خصوصي به بودند. عصباني خيلي بيرانوند خانم و طوسي خانم نيست. جوابگو

دروغ مي گفتند كه ما ديشب به شما گفتيم كه امكان برگزاري همايش وجود ندارد.

به اين ترتيب از ساعت حدود ۹ صبح روز پنجشنبه تدارك برگزاري همايش در دفتر كار من آغاز شد. تعداد 
و  آمدند ميكنند، شركت دانشجويان كارگاه در كه بودند كساني همان آنان از برخي كه - شورا بچههاي از
و چيدن صندلي هاي ۲ ۵۰ صندلي، انتقال مبلمان دفتر به سالن شماره مشغول تدارك همايش شدند: اجاره

يكدست، نصب پرده و پروژكتور و تدارك پذيرائي و از اين قبيل. 

تداخل با كارگاه وكيالن
از زماني كه قرار شد تا همايش شوراي احيا در دفتر كادرها برگزار شود اين پرسش برايم مطرح شد كه با 
مي شد. وقتي  برگزار بايد پنجشنبه روز ۱۴ تا ۱۲ ساعت كارگاه وكيالن چه كنم؟ چون كارگاه وكيالن نيز
و سالن شماره ۲ هم خالي خواهد بود تصميم گرفتم كارگاه وكيالن  كردهاند اجاره صندلي كه شدم مطمئن
و به اين ترتيب، همزمان با برگزاري همايش شوراي احيا در سالن شماره يك، كارگاه وكيالن نكنم تعطيل را

نيز در سالن شماره ۲ برگزار شد كه گزارش آن را بعدًا ارايه خواهم كرد.

خطوط كلي برنامه همايش
و آقاي نجف قلي حبيبي براي سخنراني  آقاجري هاشم آقاي اسالمي انجمنهاي احياي شوراي همايش در
و قبل از سخنراني اين دو نفر بچه ها برنامه هايي داشتند اما من در اين افتتاح مراسم از بعد شدند. دعوت
و آقاجري سخنرانيهاي از بعد بود قرار داشت. جريان ۲ فاصله در كاركاه وكيالن بودم كه در سالن شماره

و مبرم ترين قواعد دستورنامه رابرت را براي بچه تشريح كنم.  باشم داشته يكساعته كارگاه يك هم من حبيبي
و آئين نامه مرامنامه بود قرار هم بعد خستهاند. خيلي بچه رسيد نظرم به و شد طوالني نفر دو آن سخنراني اما
و كاشاني آنقدر خوب اين قواعد ياد گرفته اند كه رنجبر مثل افرادي كردم احساس كنند. تصويب را خودشان
و ترديد مهارت هاي خودشان را به ترس بدون باشند داشته امكان آنان تا بروم بيرون صحنه از من است بهتر
و توانمندي رهبري خودشان را نشان بدهند. به همين خاطر بعد از ظهر پنجشنبه دفتر كارم بگذارند نمايش
و به منزل رفتم. قرار بود عصر جمعه براي برگزاري كارگاه يا ايراد يك سخنراني دوباره به دفتر كردم ترك را
و نمي دانم رفتند يا نه). اما من بعد از بروند بود (قرار رفتند. نوري عبداهللا ديدار به صبح بچهها ظاهرًا بگردم.
ظهر هم با آقاي رنجبر صحبت كردم. او برايم توضيح داد كه چطور نشست ها را طبق همان قواعد دستورنامه
و همه راضي بوده اند. باز هم احساس كردم بهتر است  شده برگزار عالي شكل به جلسه و كردهاند اداره رابرت

من در صحن حاضر نشوم تا رهبري محسن رنجبر و فرهنگ كاشاني دچار تزلزل نشود.

همينجا الزم است تصريح كنم كه در اين مدت هميشه دنبال اين بودم كه ببينم چه كساني به عنوان رهبران اين 
و فرهنگ كاشاني كه در كارگاه  رنجبر محسن آقاي دريافتم كه بود اخير همايش در شدهاند. انتخاب جريان
و رهبري عمدتًا با هستند بهترينها جزو نظر هر از نيز احيا شوراي در هستند، بهترينها از نيز دانشجويان
و خانم بيرانوند هم نقش دبير جلسه بود كرده رياست رنجبر محسن آقاي نيز را نشستها است. نفر دو اين

را بر عهده داشت.

گفتمان آلترناتيو تمام گفتمان هاي موجود
قانون  آنقدر خوب  آقاي رنجبر  و  شما گفتم: اطميان با كاشاني فرهنگ آقاي با تلفني گفتگوي جريان در
پارلمان را درك كرده ايد كه اگر بميرم ديگر نگران نخواهم بود. بعد گفتم: ديگر ضررورتي به حضور من براي
تشريح اهميت اين قوانين نيست چون درك شما در اين زمينه نيز عالي است. اما اگر بخواهم كل سخنراني 
خودم را در يك جمله خالصه كنم آن جمله اين است كه: قانون پارلمان امكان خلق گفتماني را براي ما فراهم 
گفتم: من در طول باقي عمر خود  بعد بود. خواهد موجود گفتمانهاي تمام براي آلترناتيو گفتمان كه است كره

سعي خواهم كرد همين گفتمان را در تمام عرصه ها بسط بدهم.
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و كالي آمريكا را تمام كردم كه يك سند  كانون كتابدستي و ماندم منزل در هم جمعه روز ترتيب، اين به
عالي براي وكالي ايراني است. صبح شنبه كه از خانه به دفتر برگشتم ديدم كه بچه ها روي تخته سفيد برايم

. بديهي  . برد. نخواهد ياد از داشتيد حقش در شما كه را لطفي دانشجويي جنبش جان، داوود گذاشتهاند: پيام
مي شد به من بدهند. اما اينكه تعداد معدودي دانشجو در حاليكه كه بود پاداشي بهترين جمله اين كه است
مي زنند خودشان را جنبش دانشجويي تلقي كنند، محل لنگ نيز ساده همايش يك برگزاري محل تأمين در

بحث است.
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۱۰ آذر ماه ۱۳۹۳ دوشنبه

ادامه جنبش دانشجويي
براي  از ظهر در دفتر جامعه مهندسان مشاور دستورنامه رابرت را  بعد  نيم  و  سه ساعت امروز است قرار
اعضاي هيأت مديره اين جامعه معرفي كنم. اگر بر اساس تجربه هاي گذشته بخواهم داوري كنم بايد بگويم
اعضاي هيأت مديره تشكل هاي صنفي كارفرمايي موجود چنان در چنبره مشكالت روزمره گرفتارند كه امكان 
مي دهند به  ترجيح آنان دليل همين به است. شده سلب آنان از درازمدت آموزشي سرمايهگذاري نوع هر
و هزينه نيرو و وقت كه بنياديني اصالح هيچ از و بپردازند مبرم بسيار مشكالت به سنتي روشهاي همان
تصميم دارم به جاي تأكيد امروز جمعبندي، اين اساس بر كرد. نخواهند استقبال كنند طلب آنان از سنگين
و به كنم كار قواعد اين بودن سهلالوصول و اثربخشي و كارآيي روي بيشتر دستاورد، اين تاريخي اهميت بر
معموًال اعضاي هيأت مديره اين انجمن ها كه مديران شركت هاي مهم هستند، كه باشم داشته توجه خصوص
ايده  اي را ديكته كنند ناراحت خواهند شد. آنان به كسي اينكه از نتيجه در و دارند «كارآفرين» مديريتي سبك
مي كنم طوري دستورنامه را به آنان معرفي كنم كه با استقبال آنان مواجه شود. سعي نكته دو اين به توجه با
و از طريق اين انجمن در شركت هاي مهندس انجمن اين در رابرت دستورنامه و شوم موفق اگر است بديهي

مشاور رواج يابد، دستاورد عظيمي نصيب ملت ما خواهد شد.

امروز ساعت پنج بعد از ظهر هم در دفتر كادرها قرار بود پانزدهمين نشست كارگاه كارشناسان برگزار شود. 
از آنجا كه ترديد داشتم بتوانم سر موقع خودم را برسانم با آقاي عبدالحسيني كه دعوت كننده اين كارگاه است 
و بگويد  بگيرد تماس سالمزاده آقاي همسرش و شرفي خانم با شد قرار كردم. هماهنگ او با و گرفتم تماس
و من هم هر وقت به دفتر برگشتم تلفني به آنان بروند عبدالحسيني آقاي كار محل به من دفتر جاي به كه
مي گيرند نشست تصميم دارند دريافتم كه بود ديروز گفتگوهاي همين جريان در بيايند. دفتر به تا بدهم خبر
نشست هاي دفتر كادرها ملحق شوند. من هم اصرار دارم كه به خاط و به يكي ديگر از كنند كنسل را دوشنبه

رو در بايستي در كارگاه ها حضور نيابند.

ديروز بعد از هماهنگي با آقاي عبدالحسيني، به خانم شرفي تلفني هم خبر دادم كه جريان از چه قرار است. 
بعد به ذهنم رسيد كه من اخالقًا وظيفه دارم ساير اعضا را نيز از اين تغيير ساعت دعوت به دستور نشست با 

خبر سازم به همين خاطر ايميل زير را براي تمام اعضاي كارگاه كارشناسان ارسال كردم:

اعضاي محترم كادر كارشناسان
سالم

به خاطر وضعيتي كه براي ميزبان پيش آمده است، ترتيب شروع پانزدهمين نشست كارگاه كارشناسان كه قرار 
۱۷ فردا در دفتر كادرها دعوت به دستور شود تغيير كرده است.  بود رأس ساعت

مي كند با آقاي عبدالحسيني تماس بگيرند تقاضا دارند را فردا نشست در حضور قصد كه محترمي اعضاي از
با احترام
دبيرموقت. داود حسيني

مي دانم ساير اعضاي اين نشست كه به رغم قولي كه دادند در نشست ها شركت نكردند، گرفتارتر از اين 
و بخوانند. با اين همه، به نظر خودم چنين رفتاري كنند باز موقع به را من ايميلهاي برسند حتي كه هستند

تذكر اين نكته است كه در كار گروهي بايد نسبت به حقوق ديگران حساس بود.

و  رابرت دستورنامه كتاب خريد و شوراياريها انتخابات مورد در عبدالحسيني آقاي با گفتگو جريان در
و بدل شد كه در روزنوشت رد حرفهايي ستاد كارشناسان به رابرت دستورنامه آموزش كارگاه برگزاري
آن ها خواهم پرداخت. اما پيش از ادامه ماجراي دانشجويان الزم است به چند نكته در مورد گفتگو با به فردا

آقاي ابراهيم گرانپايه نيز بپردازم.
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يك جوان شريف
و پريروز كه براي بردن وسايل  ديروز دارم. دوست را او بيدريغ ميتراود. گرانپايه ابراهيم روي و سر از شرف
كل كل كنيم. به نظرم در هم با دقايقي تا ميداد دست فرصتي ميآمد دفتر به احيا شوراي همايش باقيمانده
و به ميكند ايفا دانشجويان ميان در جوان اين كه نقشي دليل به كه شد مطرح نكاتي كلكلها همين جريان

اين ترتيب به خاطر نقشي كه در آينده خواهد داشت، داراي اهميت است.

انجمن نشريات دانشجويي
يكي از درخواست هايي كه بار ديگر با او در ميان گذاشتم اين بود كه بكوشد عالوه بر رياست كميته نشريات 
دانشجويي  نشريات  انجمن  يك  ايجاد  براي  (كاسدا)  ايران  دانشجويان  سناي  ايجاد  كميته  در  دانشجويي 
نيز تالش كند. با هم در اين مورد صحبت كرديم. من گفتم سعي كند عضويت در انجمن فقط به مديران 
عضو  بتوانند  دانشجويي  نشريه  يك  كاران  در  دست  تمام  بلكه  نشود،  منحصر  دانشجويي  نشريات  مسؤل 
انجمن بشوند. هدف از اين انجمن نيز تدوين كد اتيكز نشريات دانشجويي، تدوين يك راهبرد كالن براي 
و آگاهي رساني حول اين راهبرد كالن توسط اين نشريات، كمك به يكديگر براي ارتقا  دانشجويي جنبش
مي تواند باشد. مسائل قبيل اين و آكادميك آزاديهاي از دفاع و حمايت و نگاري، روزنامه در پروفشناليسم
مي توانيم يك وب سايت مشترك با نرم افزار اسپيپ ايجاد كنيم كه تمام اين نشريات بتوانند مطالبشان را نيز
مي توانند در معرفي دستورنامه رابرت، قانون نشريات اين كه كردم توصيه او به عالوه، به كنند. منتشر آن در
و از اين قبيل مفاهيم مرتبط با جنبش كادرها پروفشنها و آكادميك آزاديهاي و دانشجويي سناي و پارلمان

نقش مهمي ايفا كنند.

بازآفريني انجمن دانشجويان پيروخط امام
ديروز ابراهيم گرانپايه سراغ كتاب چاپي دستورنامه را از من گرفت. گفتم كه متن آن به طور كامل چاپ شده 
و گفتم  دادم توضيح ايران در را پروفشنها وضعيت برايش ندارم. آن انتشار به تمايلي فعًال داليلي چه به اما
دنبال اين هستم كه مربيان پارلماني نخستين پروفشن استاندارد را در ايران ايجاد كنند به همين خاطر بايد
مي شوند طبق همين دستورنامه زير يك سقف  آشنا دستورنامه اين با دفتر اين در كه آنان تمام كه بدهند قول
با هم همكاري كنند. به همين دليل، كتاب دستورنامه را منتشر نكرده ام اما فايل پي.دي.افي آن را در اختيار
و براي نخستين بار  كنند كار يكديگر با سقف يك زير هم با همه تا بدهند قول اخالقًا كه ميگذارم كساني
مي گشت كتاب از نسخه يك دنبال اما بود. جذاب ابراهيم براي توضيحها اين كنند. ايجاد واقعي پروفشن يك
و كردم. اما كنجكاو شدم كه كتاب را براي كرد خواهم ايميل برايش امروز همين گفتم او به بخواند. را آن تا

چه مي خواهد. پاسخش يك رويداد جالب را نشان مي دهد كه نقل مي كنم.

مصادر انجمن هاي اسالمي
و توضيح هاي او را ساير دانشجويان عضو شوراي احيا نيز تأييد كرده اند  - داد توضيح برايم گرانپايه آقاي
و دفتر تحكيم را يك جريان دانشجويان اسالمي انجمنهاي احمدينژاد جمهوري رياست زمان در كه -
توفيقي كه مدتي سرپرست از دكتر جعفر  نقل  به  بينادگرايان مصادره كرده اند. وي حتي  به  نزديك  فكري 
و انتخابات مجدد برگزار شود  كند ابطال را انجمنها اين تا كوشيده است گفته كه كرد نقل بود علوم وزارت
اما از دفتر رهبري با اين كار مخالفت شده است. به همين دليل، جريان هاي فكري ديگري كه خودشان را به
مي دانند مجبور هستند انجمن هاي ديگري ايجاد كنند كه اسمشان انجمن  نزديك اسالمي انجمنهاي هويت
اسالمي نيست. اين مشكل در دانشگاه زنجان به اين صورت حل شده كه اين جريان انجمني با عنوان «انجمن

دانشجويان پيروخط  امام» به ثبت رسانده اند. 

بعد از اين توضيح ها بود كه در ادامه گفت: در دانشگاه زنجان اين انجمن تعداد قابل توجهي عضو داشت اما 
و در واقع  گرفت باال دانشجويان داخل اختالفها نداشتند، نشستها كارآمد مديريتهاي براي قواعدي چون
- اگر دارد تصميم گفت من به گذاشت. ميان در من با را جالبي مسأله كه بود اينجا و پاشيد. هم از انجمن
آئين نامه انجمن دانشجويان پيرو خط و دهد سازمان دوباره را پاشيده هم از انجمن همان فعال اعضاي بتواند
و حسابي بر اساس دستورنامه رابرت ايجاد كنند. در اين زمينه بود درست انجمن يك و كنند اصالح را امام
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و به آنان هم آموزش  بياموزي را قواعد اين كن سعي خودت گفتم: پاسخ در من داشت. نياز من كمك به كه
مي خواهد تا تمام آن را با دقت بخواند، اما در همين براي را دستورنامه كتاب كرد تصريح اينكه ضمن بدهي.
و قرار شد او براي سازماندهي كردم اعالم را خودم آمادگي باشد. مفيد بسيار ميتواند من حضور حال عين
و اگر موفق شد آنان را گردهم بياورد، كارگاهي در روز هاي يكشنبه، كند تالش انجمن آن اعضاي مجدد
و ضمن آموزش اين بروم زنجان به مربي عنوان به هم من و كند برگزار زنجان دانشگاه در سهشنبه يا دوشنبه
مي بينيد كه چگونه كردم. قبول هم من كنيم. اصالح قواعد همين طبق نيز را انجمن آئيننامه بچهها، به قواعد

اين قواعد دارد در سطح ملي رواج مي يابد.

ادامه ماجراي همايش شوراي احيا
ديروز خطوط كلي ماجراي همايش شوراي احيا را نقل كردم. به نظر خودم اين ماجرا يك ماجراي واقعًا 
و جمعه در دفتر كادرها جمع شدند گل سر سبد دانشجويان  پنجشنبه روز كه بچههايي اين بود: تاريخي
فعال ترين دانشجويان هستند كه مورد اين ها در دانشگاه نيست يا كم است. اما اين ها مثل بودند. نميگويم
اعتماد دانشجويان دانشگاه هاي خودشان بودند. در عين حال، از نظر فكري نيز اين دانشجويان بسيار صادق تر،
ديني  استبداد  با  نيستند،  دين فروش  اما هستند مسلمان  هرچند  مي رسند.  نظر به دموكراتتر و شريفتر
مرزبندي قاطعي دارند. به خاطر تمام اين داليل آشنا شدن اينان با دستورنامه رابرت، به خصوص به نحوي
و دو  كنند اداره عالي نحو به را جلسهاشان من، حضور بدون .و خودشان، و آن، قواعد اساس بر توانستند كه
و به تصويب برسانند، يك نقطه عطف تاريخي در جنبش كنند تهيه قواعد همين طبق را خودشان مهم سند
مي شود. هر يك از اين دانشجويان از يك دانشگاهي از يك شهرستان يا مركز استان آمده محسوب كادرها
و حتي سندي را كه به تصويب رساندند براي دانشگاههايشان نام و آنان اسامي فهرست باشد (يادم بودند.
و هستند پارلمان قانون و رابرت دستورنامه بذر حامل آنان از كدام هر حال بگيرم). آنان از تاريخ در ثبت
و جامعه اي منتشر خواهند كرد. به خصوص كه اين ها همه جمع هر در را بذر اين خودشان عمر پايان تا
و از همان ديروز به فكر بسط اين قواعد در ميان اعضاي انجمن هاي هستند عالقمند اجتماعي فعاليت به

خودشان برآمدند.

ان الحيات؛ عقايد و ديموقراطيه
اما عالوه بر اين قواعد، طي روز هاي اخير از هر فرصتي براي تغيير گفتمان نيز با آنان صحبت كرده ام. يكي
و الجهاد» بود.  عقيده الحيات، «ان شعار نقد ميشود مطرح هم شوخي لحن با كه بحثها اين محورهاي از
مي شود اين شعار يكي از شعارهاي كليدي نهضت امام حسين بوده است. خوب به خاطر دارم كه در گفته
مي رسد: آيا انسان واقعًا بايد به مسخره نظرم به حاال اما داشت. تقدس چقدر شعار اين خودم جواني دوران
خاطر عقيده جهاد كند؟ به خاطر عقيده اي كه ممكن است چند ماه يا چند سال بعد بفهمد كه اشتباده بوده
است بايد به جنگ كسي برود كه عقيده اي مخالف عقيده او دارد؟ من با چنان لحني اين شعار را زير سؤال 
مي دهم: افراد عقايد  توضيح بعد بشود. آن پوچي متوجه شنونده تا است كافي سؤال طرح همان كه ميبرم
و جهاد الزم نيست. جنگ ديگر صورت اين در كنيم. ارايه دليل بايد ما هم عقايد ترويج براي دارند. مختلفي
به عالوه، بگذار هر آدمي هر عقيده اي دارد داشته باشد. چرا بايد به خاطر اختالف عقيده افراد با هم جهاد
مي كند. در حاليكه عنوان مقاله اصلي نشريه  زدايي تقدس شعار اين از حيرتانگيزي نحو به سؤالها اين كنند؟
و خود مقاله را هم فرهنگ كاشاني بود شعار همين است كاشاني فرهنگ آن مديرمسؤل كه عصرما دانشجويي

نوشته بود كه يك از با هوش ترين رهبران فعالي شوراي احياست.

اهميت سناي دانشجويي
مي كنم ايجاد سناي دانشجويي حركتي بسيار  فكر ايران امروز وضعيت بر حاكم شرايط مجموعه به توجه با
و پروفشن بايد غيرحزبي دولت دين، ارتش، رسانه، مثل نيز آكادمي معتقدم كه خصوص به است. مناسب
مي توان در واكنش به شعار آقاي خامنه اي كه به درستي خواهان غيرحزبي شدن دانشگاه است، نتيجه در شود.
و دولت نيز بايد غيرحزبي شوند كه اگر بشوند به نفع ملت دين، ارتش، رسانه، كه كرد طرح را شعار اين

خواهد بود.
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سي و چهارمين نشست كادر وكال
و همزمان با  گذشته پنجشنبه روز دوازده ساعت وكيالن كادر نشست چهارمين و سي نوشتم، كه همانطور
برگزراي همايش دانشجويان در سالن شماره يك دفتر كادرها در سالن شماره دو برگزار شد. من قبل از شروع
مي زدم تا اگر وكال آمدند قضيه همايش شوراي احيا  قدم ساختمان ورودي در روي به رو و رو پياده در جلسه
و بعد آنان را به دفتر مشايعت كنم. اول از همه خانم قوشه آمد. براي پارك كردن بدهم توضيح برايشان را
و پياده برگشتيم. در طول راه قضيه شوراي احيا را برايش توضيح دادم. رفتيم شمالي حافظ خيابان تا ماشين
قبل از ورود به دفتر كادرها آقاي رئيسيان با خودروي شخصي اش سر رسيد. بعد از پارك ماشين، سه نفري
و آقاي رئيسيان خيلي هيجان انگيز بود كه آن همه دانشجو را در سالن  قوشه خانم براي شديم. دفتر وارد

مي ديدند. برخي از آنان را هم مي شناختند.

و جلسه با آمدند هم نيكدل آرام خانم و توكل خانم بعد و فروزان و كيخسروي آقايان نفر دو اين از بعد
حضور اين عده دعوت به دستور شد و يكي از بهترين نشست هاي كادر وكيالن بود. چرا؟

اين عده، به عالوه خانم خلود علم كه جلسه قبل به دليل موجه نتوانست بيايد، از جمله جدي ترين فعاالن 
و توسعه  دموكراسي و قانون حاكميت مثل اجتماعي ارزشهاي توسعهي براي حاضرند كه هستند اجتماعي
و از اين قبيل ارزش ها واقعًا وقت صرف كنند. به عالوه، اين عده طي اين مدت كه با قانون پارلمان آشنا
مي تواند آلترناتيوي براي تمام كه جديد گفتمان يك با ما كه ميكنند درك عميق نحوي به و خوبي به شدهاند
و در عين حال عملياتي است. بخش نجات حقيقتًا گفتمان اين و هستيم مواجه باشد موجود گفتمانهاي
مي دهد. نكته سوم اينكه اين عده درك كردند ارايه را بحران و مشكل حل راه هم و بحران و مشكل هم يعني
مي تواند مثل يك چشمه من ذهن چون بود. نخواهد حركت اين نفع به من گذاشتن كنار و من زدن دور
مي شود گفت اين عده به نحوي حق نتيجه در كند. توليد بديع و نو برنامه و ايده اجتماعي حركت اين براي
و از اين مهم تر دريافته اند كه من به ثروت، قدرت شناختهاند رسميت به بيش و كم هم را بنده ريشسفيدي
و تمام تالشم نيز اين است كه مهارت هاي رهبري را در اين ندارم هم پيله شيله و گفتهام «نه» شهرت و

دوستان ارتقا بدهم.

بايد  اين مجموعه  نيز جزو  اويس حامد توسلي  آقاي  و  ستوده نسرين خانم كه كنم اضافه بايد جا همين
و خانم ستوده نيز كه روزها جلو دكتراست رشته در تحصيل درگير اويس روزها اين اما شوند. محسوب

كانون تحصن مي كند.

نشان هاي تثبيت
- يعني  حركت اين كه بود اين از حاكي كه شد ديده وكيالن كادر اجالس چهارمين و سي در نشانهايي

جنبش ارتقاي پروفشناليسم  - در عرصه وكالت تثبيت شده است. من به برخي از آن ها اشاره مي كنم.

و مجدد اعضا بعد از مدتي غيبت كه به خاطر كارهاي مختلف قادر به حضور در كالس  نشاط با حضور يك.
نبودند. در اين زمينه به خصوص اشاره به يك مورد عم انگيز خيلي اهميت دارد.

مدت ها بود كه خانم نيكدل در جلسه حضور نمي يافت. يكبار آقاي كيخسروي به من گفت كه خانم نيكدل 
دچار يأس فلسفي شده است. فكر كردم در اين صورت چاره اي نيست جز اينكه اين دوره را خودش پشت 
سر بگذارد. اما روز پنجشنبه به من گفت كه در سينه اش توموري يافت شده كه پزشكان به او گفته اند سرطان 

است و او به همين خاطر دچار افسردگي شديد شده است. 

برايش  از شنيدن تشخيص سرطان را  و خاطرات خودم  شدم متأثر فوقالعاده تلخ خبر اين شنيدن از بعد
و همين است شديد افسردگي سرطان به مربوط خبر به بيمار واكنش نخستين كه گفتم او به و كردم تعريف

افسردگي شديد آدم را از پا مي اندازد.
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خوشبختانه پزشكان به خانم نيكدل گفته اند كه تمور داخل سينه او بدخيم است اما سرطان نيست. نمي دانم 
و حيف است كه اين جوان  بهترينهاست از يكي نيكدل خانم نباشد. سرطان اميداورم چه. يعني حرف اين

توانمند و خوش اخالق و زيبا در اين آغاز بهار زندگي پژمرده شود.

كامًال مشخص است كه تمام اين افراد براي بازسازي پروفشن  كه است اين حركت اين تثبيت نشانه دومين
فرابگيريم ديگر  كشورهاي  از  مي توانيم  كه سرمشقهايي براساس نيز و پارلمان قانون براساس وكالت
مي خواهيم اين كار عظيم را كه «ما كرد: اشاره خود صحبتهاي در رئيسيان آقاي يكبار هستند. كامًالمصمم

انجام بدهيم. . . ».

نشانه بعدي اينكه همه به اتفاق قبول كردند كه هدف سازمان در دست تأسيس، از جمله، باز آفريني پروفشن 
كانون  و رويه هاي  «سياستها صفحهاي چهارصد كتاب من وقتي اينكه ديگر نشانه يك و باشد. وكالت
و همه بايد با مفاد آن شماست بالشتي زير كتاب يك كتاب اين گفتم و دادم نشان آنان به را آمريكا» وكالي

آشنا باشيد با پيشنهاد من موافقت كردند كه كتاب با هزينه جمع ترجمه شود.

در مجمع، من همان حركتي را كه در كارگاه دانشجويان ديدم، يعني متوجه شدم كه تصميم آنان در فراگيري 
اين قواعد جزم شد، يا برخي از اعضاي سازمان معلمان نيز دچار همين حالت شدند، يا آقاي شهرياري دچار 
همين حالت شد، همان نشانه ها را در كارگاه وكيالن نيز ديدم: نوعي جزم شدن عزم براي ترويج اين قواعد 

به مثابه يك گفتماني كه مي تواند حالل بسياري از مشكالت مزمن و غيرطبيعي ايران امروز باشد. 

دستاوردهاي كارگاه وكيالن
كارگاه پنجشنبه گذشته كادر وكيالن چند دستاورد مهم داشت كه بايد ثبت شود: اول اينكه خانم قوشه پيشنهاد 

داد كه به طور مشخص در هر جلسه دست كم نيم ساعت به آموزش قواعد جديد اختصاص يابد. 

راستش من با اين استدالل كه قواعد را پا به پاي پيشرفت وضعيت هاي پارلماني تدريس كنم، از تدريس 
مي ماند. من هم  باز پيشرفت از آموزشي نظر از كارگاه مدتي از بعد نيتجه در ميكردم. خالي شانه جديد قواعد
و نميافتاد اتفاق هم دومي ميكردم. كارگاه توسعه و جديد افراد از دعوت به موكول را جديد قواعد تدريس
مي شدند. اميدوارم پيشنهاد خانم قوشه سبب شود هم من خودم خسته هم قديميها زدن، جا در مدتي از بعد
و هم آموزش را مثل دانشكده هاي پزشكي امروز ايران با درمان روزمره بيماران گره بياموزم را قواعد بقيه

نزنم و به صورت سلكتيو قواعد را تدريس كنم.

پرينت گرفتن كتاب كانون وكالي آمريكا
و  گذاشت مخاطبان بر مثبتي تأثير صفحهاي صد چهار كتاب يك از پرينت گرفتن و گذاشتن وقت نظرم به
نشان داد كه من چقدر جدي در فكر ارتقاي كارورزان هستم. آنان از اين همه تالش من حقيقتًا تعجب كردند.

كار من در واقع يك الگوي جدي بودن بود. 

و ديگران  كنيد ايفا را وكيالن ميان در رهبري نقش است قرار اگر كردم تأكيد اندوه با صحبتهايم از جايي در
و كله از ساير وكيالن باالتر باشيد تا به حرف شما گوش كنند. اگر سر چند بايد بدهند گوش شما حرف به
حرف هاي شما با ساير وكيالن فرقي نداشته باشد چه دليلي دارد كه دنبال شما به راه بيافتند؟ به نظرم اين
حرف خيلي بر آنان تأثير گذاشت. بعد توضيح دادم: آشنايي شما با قانون پارلمان يك نقطه امتياز قوي است 
و بتوانيد چشم اندازهاي بزرگي  باشيد داشته مهمي حرفهاي نيز رهبري و سازماندهي و وكالت مورد در اما
و آنان را نسبت به رسيدن به آن چشم اندازها اميدوار سازيد. اين حرف ها خيلي موثر بسازيد همكاران براي

واقع شد.

يك رويداد جالب
در جريان برگزاري جلسه كارگاه وكيالن بود كه صداي قرائت قرآن در مراسم گشايش همايش شوراي احيا 
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مي كنم اين  فكر زدند. پوزخند ندارند ديني اعتقاد كه حاضران از برخي صدا اين شدن بلند با شد. شنيده
كار به خانم توكل برخورد اما به روي خودش نياورد. بعد از چند لحظه صداي سرود اي ايران شنيده شد.
و به دنبال او آقاي فروزان هم كه البد  برخاست جا از است ايرانيست پان يك كه كيخسروي آقاي بالفاصله
و توكل سرجاي خود نيكدل رئيسيان، قوشه، من، يعني بقيه، اما برخاست. جا از ميشود ايرانيست پان دارد
و خانم قوشه هم بلند شد من از خانم توكل شدم بلند جوان دو اين احترام به هم من راستش بوديم. نشسته
و فقط به خاطر رعايت احترام مربي بلند شد. اما آقاي رئيسيان بلند نشد. اكراه با هم او شود. بلند خواستم
بعد هم كه سرود تمام شد خانم توكل زير لبي غريد كه اگر قرار به بلند شدن بود كه بايد براي سرود ملي
و چنين ارزش هايي ندارد.  مراسمي چنين به اعتقادي اصًال كه گفت لبي زير هم رئيسيان آقاي ميشديم. بلند
و ندادم؟ دستور اخطار چرا و شدم؟ بلند چرا كه بودم مانده خودم اما ميكنم فكر رئيسيان آقاي مثل هم من

چرا از خانم توكل خواستم از جا برخيزد؟

در طول چند روز گذشته به اين سؤال ها فكر كرده ام. سرانجام تصميم گرفته ام به شكل مناسبي اين جريان 
و توضيح بدهم كه منظورم از كد اتيكز نوشتن يك دستور االعمل  كنم مطرح وكيالن كادر آتي نشست در را
و ضرورت ستوده خانم بحث كنيم. دنبال را شرف دستور بحث جا همان از و است مواردي چنين براي اتيكال

اعالم موضوع در مورد عملكرد او هم يك موضوع مهم است كه بايد در جلسه آتي به آن بپردازم.

كتاب دستي كانون  وكالي آمريكا
و جمعه كه مجبور شدم دفتر را ترك كنم به منزل رفتم. هر دوشب تا صبح با مشكل تنگي نفس  پنجشنبه
ميكني. من كه ديگر سيگار هم در داخل خانه ناز چقدر كه زد زبان نيش همسرم و كردم نرم پنجه و دست
و جالب اينكه بايد بودم نفس تنگي دچار مدت تمام ميگفتم؟ بايد چه ميخواهي؟ چه ديگر پس نميكشم

عوارض اين تنگي نفس را هم بروز نمي دادم تا مبادا حمل با ناز كردن شود.

و جمعه كه در خانه دسترسي به اينترنت نداشتم فرصت خوبي بود تا كتاب دستي كانون  پنجشنبه حال، هر در
مي شود آن را در آينده كه دارد مفيدي بسيار مطالب كتاب كه رسيدم نتيجه اين به بخوانم. را آمريكا وكالي
و در سيمنار هاي ماهانه وكال در ميان گذاشت. اما ماهيت مطالب طوري نيست كه ترجمه آن را توجيه كند.

و به همين خاطر است كه افراد بايد زبان انگليسي را بياموزند.

آنان  كارهاي  تقليد  اما  گرفت.  مي توان  ارزشمندي بسيار درسهاي آمريكا وكالي كانون تجربههاي از
مي شود كرد، در حاليكه بايد كاري چه ببينيم خودمان وضعيت از حركت با بايد خاطر همين به بيمعناست.

تمام تجربه هاي آن كانون را مد نظر قرار بدهيم.

و از  هستند فرانسه زبان به نيز آنها از برخي و است زياد جهان سطح در كانون اين مشابه كه است جالب
خانم نيكدل كه مي گويد با زبان فرانسه آشناست مي شود استفاده كرد.

مي تواند  ديگر كشورهاي وكالي كانونهاي تجربه معرفي بگذاريم، ماهانه سمينار باشد قرار اگر حال، هر به
موضوع تعدادي از اين سيمنارها باشد. من بيش از اين به تجربه اين كانون اشاره نمي كنم. چون كل كتاب اين

تجربه ها را معرفي كرده است و تمام آن ها مفيد هستند. 

دستاوردهاي سي و چهارمين كارگاه دوستان
و طي ايميلي به من خبر داد به  نكرد شركت آن در حالج آقاي كه بود اين دوستان كارگاه براي بد خبر يك
فعًال در كارگاه ها است ريخته هم به روحي نظر از و است شده گرفتارش كه ناخواستهاي مشكالت خاطر
و رو خواهد كرد: زير را حالج آقاي زندگي كل تجربه اين كه است اين من حدس كرد. نخواهد شركت
اينكه يكي از دوستان دوران تحصيل آقاي حالج با جعل امضاي او دو ميليارد تومان از يك شعبه بانكي
و مشخص شود كه طرف امضا هاي  بيايد او سراغ به بانك حاال و نشود آن پرداخت به قادر و بگيرد وام ملي
و رئيس كل بانك ملي پا در كنند دستگير را امضا صاحب فرد همه، اين با و است كرده جعل را ضامنهاي
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مياي كند تا آقاي حالج البد با وثيقه از زندان آزاد شود. آن هم آقاي حالجي كه در سراسر ايران كارگاه هايي 
مي ريزد. به همين  هم در باشد او جاي هركس ميكرد. برگزار دولتي معامالت به مربوط قوانين آموزش براي
مي زنم به اين زودي ها آقاي حالج به كارگاه برنگردد. در نتيجه براي اين ضايعه بايد بيشتر فكر حدس خاطر

كنم. يادم باشد كتاب خالصه دستورنامه به انگليسي نيز نزد اوست.

عضو جديد از وزارت نفت
به جاي آقاي حالج، آقاي مجيد زارع پور در جلسه شنبه گذشته فردي را با نام دكتر سبحاني به جلسه آورد 
و در عوض  بود آمده هم قندهاري آقاي دارد. مهمي مسؤليت نفت وزارت انساني نيروي آموزش بخش در كه
و تيم او هم نيامدند. با اين همه جلسه بسيار خوبي شد. من قواعد فاضلي آقاي بود. غائب عليمحمدي آقاي
و عدم حصول نصاب را تدريس كردم. بعد بحث به نقش تاريخي اين رئيس غيبت و جلسه شروع بر ناظر
و به خصوص آقاي را همه نظرم به كه گذاشتم ميان در حاضران با را مهمي بسيار نكات و شد كشيده قواعد
دكتر سبحاني را تحت تأثير قرار داد. در بخشي از صحبت هايم كه به خطابه اي غرا شبيه بود به آقاي سبحاني
گفتم حاال كه خواسته يا ناخواسته با اين قواعد آشنا شديد اخالقًا وظيفه داريد كه اين قواعد را به همكاران 
خود در وزارت نفت آموزش دهيد. براي او به خصوص توضيح دادم كه چرا وقتي يك سازماني با اين قواعد 
و به  ميميرد فرو سازمان و ميافتد كار از و ميشود بوروكراتيك دچار آن هوشمند ساختارهاي نباشد آشنا

يك موميائي بدل خواهد شد كه فقط هزنيه هاي توليد را باال خواهد برد.

و هم  كند شركت كارگاهها در خودش هم كه باشد شده مصمم بايد سبحاني آقاي كه بود اين خودم رزيابي
براي ترويج اين قواعد در وزارت نفت به طور جدي بكوشد.

عضو ديگري كه سخت تحت تأثير اين بحث ها قرار گرفت جوان بسيار با هوشي به من آقاي متين شريف 
مي بارد.  كاريزما و شرف و هوش نيز جوان اين روي و سر از كرد. معرفي كارگاه به حالج آقاي را او است.
كم ترين ترديدي بدون كند. يادداشت ميگويم كه را نكاتي سليه و دقت اين با كه نداشتهام كارورزي هرگز

آقاي متين شريف يكي از رهبران آينده است كه با قانون پارلمان و با گفتمان قانون هم آشنا خواهد بود.

آخرين نكته
مي گذارم براي بعد  اما كنيم. تايپ نيز را اسالمي» انجمنهاي احياي شوراي مرامنامه «اصول ميخواست دلم

و روزنوشت امروز را همين جا خاتمه مي دهم تا به كارهاي ديگرم برسم.
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پس از سه سال
علي اصغر گلسرخي رئيس هيأت امناي مؤسسه تحقيق  مهندس آقاي حدود سه سال بعد از آنكه به سفارش
و يكي از اعضاي نخستين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت با آقاي مهندس هرمزد  احداث صنعت توسعه و
رامينه كه تازه به عنوان رئيس هيأت مديره جامعه مهندسان مشاور انتخاب شده بود مالقات كردم تا دستور
و  ديدم مشاور مهندسان جامعه رئيسه هيأت دفتر در را او ديگر بار ديروز كنم، معرفي او به را رابرت نامه
و ساير اعضاي هيأت او براي پارلمان قانون قواعد اهميت و چيستي مورد در نيم و ساعت يك به نزديك

رئيسه اين جامعه حرف زدم.

آنطور كه آقاي مهندس رامينه توضيح داد، مشكل اصلي آنان اداره هيأت رئيسه نبود، به اين دليل كه تعداد 
مي آيند. بلكه مشكل اصلي اداره شوراي جامعه است  كنار هم با نحوي به و است كم رئيسه هيأت اعضاي
و اداره اين شوراست كه به يك معضل ميدهد جلسه تشكيل يكبار ماهي و دارد عضو نفر بيست حدود كه

بدل شده است.

مجبور  مسأله  حل  و  فهم براي تالش جاي به چطور ايراني جماعتهاي كه ميدهد نشان تجربه همين
كم تر كنند: كل اعضاي يك مجمع، اختيارات خودشان را و كم را تصميمگيري اركان اعضاي تعداد ميشوند
و در هيأت رئيسيه هيأت يك به را خودش اختيارات نيز مديره هيأت و ميكنند، تفويض مديره هيأت يك به
و به اين ترتيب ميكند فتق و رتق را مسائل باشد داشته وجود خردمند و توانمند رئيس يك اگر هم رئيسيه

مسأله هزاران ساله استبداد و حكومت توراني ادامه مي يابد.

در جلسه ديروز كه در ساختمان بسيار شيك دفتر جامعه، بر مرتفع ترين قسمت ولنجك تهران، برگزار شد، 
و انتظار سه ساله من براي ديدار مجدد، مهندس رامينه از  پيش سال سه خاطرات ذكر و احوال و حال از بعد
اعضاي هيأت رئيسه خواست تا براي آشنايي بيشتر من با صورت مسأله وضعيت حاكم بر روند تصميم گيري
شوراي جامعه را تشريح كنند. سپس يكي از اعضاي جوان تر هيأت ريئسه به نام آقاي ميرزاخاني، كه به نظرم 
فعال تر از بقيه آمد، به دقت فوق العاده اي وضعيت حاكم بر شوراي جامعه را تشريح كرد. وقتي  و باهوشتر
و با كردم تشكر شورا در تصميمگيري روند بر حاكم وضعيت جامع تشريح خاطر به او از شد تمام صحبتش
و كرديد آسيبشناسي را امروز ايران در تصميمگيري مجامع كليه بر حاكم روند واقع در شما كه گفتم تأكيد
تصميم گيري در ايران طبق اين قانون پارلمان رفتار كنند، نسل هاي مجامع من نگرانم كه بعد از مدتي كه تمام

بي قاعده ادره  قدر اين را خود تصميمگيري جلسات پدراشان نيز ميالدي سوم هزاره اوايل تا كه ندانند آينده
بي روشي حاكم بر مجامع تصميم گيري امروز واقع در يا روش خود نوشتهها در من خاطر همين به ميكردند.
و عجيب غريبي مجامع خود را ابتدايي روش چه با ما كه بدانند بعدي نسلهاي تا كردهام ثبت را خودمان
و يقين قطعي خاطر نشان كردم كه دواي تمام آن مشكالتي كه شما بر اطمينان با هم ادامه در ميكرديم. اداره

شمرديد همين قواعد دستورنامه رابرت است.

ويژگي هاي معرفي ديروز
اگر قرار باشد مهم ترين ويژگي هاي نطق ديروز خودم را فهرست وار نقل كنم بايد بگويم درجه اعتماد به 
و آنقدر تجربه  است يافته افزايش مراتب به پارلمان قانون قواعد ضرورت و اهميت و درستي به نسبت نفسم
مي توانم اين همه اعتماد به سادگي به آنها به اشاره با كه است شده انباشت قواعد اين از دركم پس در

راهگشا بودن اين قواعد را به مخاطب نيز منتقل كنم.

و  اهميت به سادگي به مخاطب همانها، ذكر با حتي كه كنم اشاره قواعدي به ميتوانم امروز اين، بر عالوه
ضرورت اين قواعد پي مي برد.

ويژگي ديگر اين است كه به جاي ترساندن مخاطبان از حجم هشت صفحه اي كتاب براي نشان دادن اهميت 
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و اينكه يك مجمع به تعداد بسيار اندكي از اين قواعد نياز  قواعد، اين بودن ساده روي عكس، بر درست آن،
دارد تأكيد مي كنم.

اصًال ساير اعضاي مجمع الزم نيست اين قواعد را بلد باشند  ميكنم تأكيد مدام كه است اين ديگر مهم نكته
و جلسه را طبق باشد آشنا پارلمان قانون قواعد مبرمترين با حدودي تا مجمع يك رئيس است كافي بلكه
و به كرد خواهند رفتار قواعد اين طبق سادگي به نيز صحن در حاضر اعضاي صورت، آن در كند. اداره آنها

مرور و در جريان عمل اين قواعد را فراخواهند گرفت.

و او را تشويق كنم كه پا در اين مسير  نترسانم كتاب حجم از را مخاطب ميكوشم آنكه رغم به و همه، اين با
بگذارد، از هيچ كوششي براي نشان دادن اهميت تاريخي همين قواعد به ظاهر ساده دريغ نمي ورزم. ديروز با
و بارها تأكيد كردم كه تازه وقتي ملت ما بياموزد كه در چارچوب اين قواعد به خودش  بارها خاطر اطمينان
و دموكراسي حقوق جهان به استبدادي جهان از و تمدن به توحش از و جامعه به جنگل از بدهد، سازمان
و بعد از اين حمله قبل مقطع دو به عربها حمله از بعد كه همانطور ايران تاريخ نتيجه در است شده منتقل

تقسيم شد، در دوران معاصر نيز به دو دوره قبل و بعد از قانون تقسيم خواهد شد.

مي زنم كه اين سخنراني به معناي واقعي كلمه براي  حدس ديروزم سخنراني خصوصيات اين به عنايت با
مخاطبان تكان دهنده بود.

اثرات اين سخنراني
در مورد اينكه چگونه اين قواعد را به شورا منتقل كنيم از من نظر خواستند. راه حل پيشنهادي من ساده بود: 
و  كند شركت كادرها دفتر كارگاههاي در كند اداره را جلسه آينده در ميتواند كه شوراي اعضاي از يكي
يك به مرور كه با اين قواعد آشنا شد همان ها را در جريان اداره جلسه شورا به كار ببند. راه حل دوم اينكه
و ضمن آن، قواعد مورد نياز را نيز به اعضاي شورا  كند اداره را شورا جلسات خودم، جمله از پارلمان، مربي
آموزش بدهد. حين تأمل در مورد همين راه حل بود كه يكي از اعضا پيشنهاد داد قبل از اخذ تصميم تا
و تأمل بيشتري در اين زمينه تصميم بگيرند. اين پيشنهاد رأي  تفكر با و كنند فكر مباحث اين به آتي نشست

آورد و جلسه خاتمه يافت.

و خالصه دستورنامه  اصلي كتابهاي پيدي.افي نسخه تا خواست من از ميرزاخاني آقاي جلسه انتهاي در
را برايش ايميل كنم كه كردم.

نيز يكي از اعضاي هيأت رئيسه به نام آقاي مهندس مسگرپور به من گفت كه متن پي.دي.افي كتاب را براي 
او فرستاده اند. با تعجب پرسيدم: چه كسي ارسال كرده است؟ گفت از كانون فارغ التحصيالن دانشكده فني 
دانشگاه تهران. بعد توضيح داد كه قرار بود از شما دعوت كنند تا در آنجا هم اين قواعد را معرفي كنيد. گفتم 
مي كنم كه اين قواعد در آنجا  سعي هستم. آنجا مديره هيأت عضو من گفت: من به كردند. فراموش اما بله.

هم معرفي شود و به كار ببنديم.

و چه بسا دلسوزترين نخبگان اين كشور  هوشترين، با از مشاور مهندسان جامعه فعال اعضاي ترديد بدون
مي تپد. آشنايي آنان با قانون پارلمان كمك الئيك و سكوالر و سرافراز و آزاد ايراني براي دلشان كه هستند

امكانات بسيار زيادي براي ترويج قانون پارلمان در اختيار جنبش كادرها قرار خواهد داد. مطمئنم.

ساير مسائل
مي  خواهند به  شوهرش همراه خودش كه بود زده زنگ من به داشتيم. گفتگويي هم شرفي خانم با ديروز
مي كنم تا اگر اين زوج جوان به دليل تالش هستند. راحت كه طور هر گفتم بروند. بزرگشان مادر مالقات
مي كنند ديگر اين كار را نكنند. ديروز با آقاي عبدالحسيني هم شركت دوشنبه روز كارگاهها در بايستي در رو

صحبت كردم و قرار شد امروز به محل كار او بروم تا از نزديك به هم گپ بزنيم. همين
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تحول كيفي
ديروز شاهد يك تحول كيفي محسوس در كادر دانشجويان بودم. همين تحول را در نشست هفته قبل كادر 
و تلفني با هم صحبت كرديم. از صحبت هاي  زد زنگ نقيئي خانم هم صبح امروز بودم. شاهد هم وكيالن
يك مي توان دريافت كه كادر معلمان نيز با است، بوده معلمان كادر اصلي كننده دعوت واقع در كه خانم، اين
و يكمين بيست گزارش آن در است قرار كه را امروز روزنوشت خاطر همين به است. شده مواجه كيفي تحول
و مالقات با آقاي عليپور دبير فعلي ستاد اجرايي شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر دانشجويان كادر نشست

تهران را ارايه دهم،  با بيان خصوصيات همين تحول ها شروع مي كنم.

تداوم و پايداري
از  حاكي  هستند  نشانه هايي  مي كند  جلب را من توجه روزها اين كه كادرها خصوصيت مهمترين شايد
را پشست دلي  دو  و  تزلزل مرحله و دارند پايداري و تداوم خودشان فعاليت در موجود كادرهاي اينكه
ميكنم، تشريح آنها زماني بروز اساس بر را رويدادها روند آنكه ضمن نوشته از قسمت اين در سرگذاشتهاند.

خواهم كوشيد تا جنبه تداوم و پايداري كادرهاي باقي مانده را پررنگ تر نشان دهم.

يك نقطه عطف در ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران
مي خواستم يك نشست دو نفره با آقاي علي اكبر عبدالحسيني دبير سابق ستاد اجرايي شوراياري هاي  قبل مدتي از
و كتاب خالصه دستورنامه اصلي كتاب از نسخه صد چهار تعداد او همت به باشم. داشته تهران شهر شوراي
پيش خريد شد. اما بعد از برگزاري تهران محالت در شوراياري هفتاد و سيصد حدود به ارايه براي رابرت
و آقاي عبدالحسيني شد تهران شهر شوراي رئيس مسجدجامعي آقاي شهر، شوراي انتخابات دوره چهارمين
و ساير به اصطالح مسجدجامعي آقاي عملكرد به نسبت اما رفت شهر شوراي به و يافت سمت ارتقا هم
و به همين خاطر در همان دوران رياست آقاي مسجدجامعي نيز بارها كار داشت جدي انتقادهاي اصالحطلبان
را رها كرد اما دوباره او را برگرداندند. در يكسالي كه آقاي مسجدجامعي رئيس شوراي شهر تهران بود سردار
و اتفاقًا در همين مدت بود كه امكانات بسيار بيشتري در  شد شوراياريها كميسيون رئيس او جاي به طاليي
و دفتر ستاد از ساختمان قديمي شوراي شد گذاشته بخش اين اختيار در مسجدجامعي آقاي زمان با مقايسه
شهر تهران در كنار ورودي شمالي پارك شهر به ساختماني پنج طبقه در خيابان خدري در خيابان سنايي منتقل
و برنامه  طرح مسؤل عنوان به اخيرًا بعد و مشاوران شوراي عضو عنوان به هم عبدالحسيني آقاي بعدها شد.
ستاد اجرايي شوراياري ها مشغول كار شده است. البته، در تمام اين مدت آقاي عبدالحسيني كوشش كرد تا
جمع كوچكي از عالقمندان را سازمان بدهد تا در دفتر كادرها آموزش دستورنامه رابرت را دنبال كنند. در 
اين جمع افرادي مثل آقاي عليپور (دوم) كه در حال حاضر ستاد اجرايي شورايار هاست، دكتر الهيان كه رئيس 
بخش تنقيه قوانين شوراي شهر است (نمي دانم هنوز هم اين سمت را دارد يا نه؟)، آقاي اعرابي كه استاد 
و همسرش  شرفي خانم و ميالني خانم با همراه شوراياريهاست، فعالترين و سوادترين با از يكي و دانشگاه
مي كردند. اما با گذشت زمان اين افراد به خاطر مشغله هاي بسيار زيادي كه دارند قادر شركت كارگاه اين در
و همسرش آقاي دكتر سالم زاده آقاي شرفي خانم فقط نشستها آخرين در و نشدند كارگاه در شركت به
مي كردند. به همين خاطر تصميم داشتم در نشست دو نفره با آقاي عبدالحسيني تأكيد همراه را عبدالحسيني

كنم تا اصراري نباشد كه اين دو نفر هم به خاطر رودربايستي در كارگاه حاضر شوند.

عالوه بر اين، مسأله پيگيري انتشار كتاب هاي دستورنامه هم يك موضوع قابل بحث بود. در عين حال دلم 
مي خواست بدانم شرايط عمومي در ستاد اجرايي براي برگزاري مجدد كارگاه آموزش دستورنامه رابرت براي 

كارشنان ستاد مناسب شده است يا نه.

سه شنبه بعد از تلفن به عبدالحسيني قرار شد ساعت دو بعد از ظهر در ستاد  ديروز صبح كه بود هدفها اين با
مي كردم باالتر از ميدان سنائي بود. تا به آنجا برسم تصور كه آنچه از بيش خيلي خدري خيابان باشم. اجرايي

از نفسم افتادم و چندين بار كنار خيابان ايستادم تا نفس تازه كنم.
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و  دروازده ميكنند. هزينه ستاد ساختمان تزئينات و دكور براي بيدريغ كه بود معلوم ساختمان بيرون همان از
در ورودي ساختمان با عناصر تزئيني از خط تذهييب شده بود. باالي در خط نوشته زيبائي كه سراسر سردر
مي زد كه آنجا ستاد اجرايي شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر تهران است. طبقه همفك  فرياد بود پوشانده را
و تخته به اتاقك هايي براي نمازخانه تير با باشد منزل ساكنان اتومبيلهاي پارك مخصوص بايد ظاهرًا كه
و قسمت جنوبي حياط را هم با چادر خيمه اي پوشانده اند است شده بدل نگهبانان خوابگاه و مردان و زنان
و فضاي زير آن را به كافي شاپي براي گردهمايي هاي غيررسمي اعضاي شوراياري ها تبديل كرده اند. هنگامي
مي زديم، از آقاي عبدالحسيني پرسيدم ماشينش كجاست؟ بيرون ستاد از ظهر از بعد شش ساعت حدود كه
بعد فهميدم چندين خيابان پائين تر از ميدان سنايي پارك كره است. چون پاركينگ ساختمان را تغيير كاربري

داده اند. وقتي خودشان شهردار باشند مي شود قوانين را ناديده گرفت البد!

ساختمان جديد ستاد اجرايي شوراياري ها يك ساختمان پنج طبقه است كه در يك زمين مستطيل شكل دراز 
و يك سالن دراز بزرگ  آشپزخانه و حمام و توالت كوچك، بسيار اتاق دو طبقه هر در است. شده ساخته
انداخته اند؛ به اصطالح دو خوابه. اتاق آقاي عبدالحسيني در انتهاي راهروي طبقه اول است. وقتي به مدخل

اتاقش رسيدم در اتاق همكارش مشغول جمع كردن سفره ناهار بود. 

يك كادر حرفه اي
صرف نظر از اينكه چه سمتي داشته باشد، كادر توانمندي است.  هميشه اعتقاد داشته ام كه آقاي عبدالحسيني
يك روز به من گفت دوست دارد حزب درست كند. ديروز صحبتم را با يادآوري همين نكته شروع كردم 
با  و كساني كه  كرد را كار همين بايد روزي ميكنم فكر و گرفتهام جدي را شما حرف اين من گفتم: و
مي توانند در چارچوب همان قانون پارلمان باشند كه جايگاهي و سمت هر در ميشوند، آشنا پارلمان قانون

همكاري كنند و براي نجات كشور بكوشند.

مي كنند كه متأسفانه قادر نيستند به عنوان يك طبقه با هم  اداره نخبه نفر هزار ده حدود را كشور كه گفتم وقتي
- گويا آن جريان كه فيلم، اين در بود. ديده اخيرًا كه كرد تعريف برايم را «سگ» نام به فيلمي قصه كنند، كار
مي گذرد، يك زنداني سياسي يك مبارز را وامي دارد تا نام گروهي از نخبگان كشور پينوشه زمان شيلي در -
و پليس ميگريزد زندان از مبارز اين بعدها بسپارد. خاطر به دهند نجات را شيلي ميتوانند است معتقد كه را
مي كند. قهرمان داستان با كمك گرفتن از تعدادي از همان افراد تعقيب را او شده تربيت سگ يك با همراه
مي شود از چنگ پليس فرار كند در حاليكه سگ پليس موفق است كرده حفظ را آنان نشاني و نام كه نخبه
مي كند. شايد بشود گفت كه قهرمان فيلم تعقيبش ميشود بسته او ورود از بعد هواپيما در كه جايي تا درست

در واقع سگ بوده است.

مي تواند همانند يك رشته قوي  چطور پارلمان قانون اينكه مورد در نظرم توضيح براي و گفتگو ادامه در
و تنوع مسؤليت هايشان به مثابه يك گروه يكپارچه سازد، وضعيت رأي دادن عقايد تنوع رغم به را كادرها
ليوني وزير دادگستري ناتانياهو را مثال زدم كه چطور به عنوان عضو كابينه امنيتي براي ورود ارتش اسرائيل
مي شد تا اينكه  رد مخالف چهار و موافق چهار با غزه به ارتش ورود تصميم و ميداد منفي رأي غزه نوار به
و داد رأي ليوني كه بود وقت آن فقط و كردند استفاده تروريستي حمله براي تونلها از حماس اعضاي
پيشنهاد ورود ارتش به نوار غزه رأي آورد. منظورم از اين مثال اين بود كه شرط موفقيت نظام اسرائيل در
و نه لزوم  آن حاكم طبقه كه است بوده اين - جمله از - ميگذرد آن تأسيس از كه سالي شش و شصت طول
و عادالنه دقيق و بينقص قانون يك به پايبندي همين و بودهاند پايبند قانون به خدشه بدون آن حاكم حزب
كامًال اهميت قضيه را عبدالحسيني آقاي نيست. توضيحات اين به نيازي نه، است. شده آنان موفقيت سبب

درك مي كند و به همين خاطر با تمام وجود براي آموزش اين قواعد مي كوشد.

و اگر خودم نيازي به پول  باشم هم درآمد فكر به من كه داشت اسرار عبدالحسيني آقاي ديروز گفتگوي در
و نيز به آينده ي خودم كه فرسوده خواهم شد فكر كنم. به همين خاطر همسرم و دختر وضعيت به ندارم
كم تر از بسيار كتاب انتشار از ناشي درآمد دادم توضيح برايش باشم. كتاب انتشار فكر به كه داشت اصرار
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چيزي است كه به زحمتش بيارزد. بعد برايش توضيح دادم كه قديم ها درآمد من از انتشار يك شماره نشريه 
كم تر نبوده است.  كم تر از درآمد كل ترجمه اين كتاب كه حدود يك دهه وقت من را گرفته

آشنايي با همكاران جديد
مي كنند به دعوت آقاي عبدالحسيني به  كار اجرايي ستاد در كه خانمهايي از نفر سه ديروز، گفتگوي طول در
- به خاطرم غفوري خانم - آنان از يكي اسم كه خانمها اين شوند. آشنا من با نزديك از تا آمدند كارش دفتر
و البد از طريق آقاي عليپور جذب ستاد شده اند، اما بعد از حضور آنان جديد مديران طريق از است، مانده
و كارگاه هاي من با پارلمان قانون و من مورد در عبدالحسيني آقاي كه شد مشخص من با گفتگو و اتاق در
و عبدالحسيني آقاي بين شدم متوجه كه بود خانمها همين با گفتگو جريان در است. كرده صحبت مفصل آنان
و همين است نظر اختالف شود برگزار اجرايي ستاد در چگونه و كي كارگاهها اين اينكه مورد در عليپور آقاي
اختالف نظر است كه سبب شده است به رغم اصرار آقاي عبدالحسيني اين كارگاه ها تا امروز عقب بيافتد. اما
توضيح هاي آقاي عبدالحسيني سبب شده است تا اين خانم ها كه به اصطالح شيفته اين كارگاه شده اند، وقتي 
از تشكيل كارگاه در ستاد توسط آقاي عليپور نااميد شدند تصميم گرفتند كه خودشان براي آموزش قانون 
مي شود گفت كه حضور من در دفتر كار آقاي عبدالحسيني به بحث  مقدمه اين با بيايند. كادرها دفتر به پارلمان
- يا خانمها زمينه، اين در اينكه جالب و شد زنده دوباره اجرايي ستاد در كارگاه برگزاري مورد در قديمي
مي كرد. اما معرفي كارگاهها اين افتادن عقب مسؤل را عبدالحسيني آقاي صراحت با - آنان از يكي كم دست

دليلي كه مي آورد خيلي عجيب بود.

كاريزماي كاذب؟
براي آنكه بتوانم بحث طوالني با خانم همكار آقاي عبدالحسيني را خالصه كنم اصطالح «كاريزماي كاذب» 
آقاي  همكار  خانم  حرف  فشرده  مي دهد.  توضيح خوب خيلي را منظورم كنم فكر چون كردم. جعل را
و همكارانش ساخته است كه بسيار متعالي، عليپور ذهن در من از تصويري وي كه بود اين عبدالحسيني
و درست به همين خاطر است كه آقاي عليپور اعتقاد داشته است كه در است. بوده دستنيافتني و كاريزماتيك
احتماًال اين كارمندان چون نيست. مناسب آموزشي كارگاههاي راهاندازي براي حسيني از دعوت حاضر حال
و قبل از آن بايد يك سري دوره هاي مقدماتي را طي كنند. ندارند را حسيني كارگاه در شركت شايستگي فعلي

مي كرد اصرار داشت را صحبتها اين من با رو در رو گفتگوي مدتي از بعد كه عبدالحسيني آقاي همكار خانم
من) صحبت كرده متوجه شده است تصويري كه شما از آقاي حسيني (يعني فالني آقاي با مستقيمًا كه حاال
فروتن تر، آقاي حسيني  دقيق تر  عبارت به نبوده است.  منطبق  واقعيت حسيني خيلي  با  بوديد  كرده  ترسيم
و براي آقاي عليپور تصوير كرده بوديد. در ما براي شما كه است بوده آنچيزي از دستيافتنيتر و خاكيتر

واقع، كاريزمايي كه شما از حسيني ساخته ايد، كاذب بوده است!

مي شود گفت  خودماني بيان به باشد. برخورنده و توهينآميز ميتوانست طرف يك از قضاوت اين خوب،
به سادگي بود  تيز هوشي هم  بسيار  آقاي عبدالحسيني كه مرد  را  نكته  اين  آمد!  تعريفي گوزو در  عروس 
مطلقًا در اين زمينه چيزي بگويد. چطور بگويد كه خانم تو  نميتوانست خانم آن و من جلوي اما دريافت

پاك آبروي من و حسيني را بردي!

مي  كردم، خودم را زدم به كوچه علي چپ كه يعني  درك كامًال را خانم آن صحبتهاي از معنا اين كه هم من
اصًال متوجه نيستم اين خانم دارد مثل كالغ فالن دريده به ما گه مي زند!

آقاي اينكه،  آن  و  داشت جريان ماجرا از هم ديگر روايت يك خانم آن ذهن در كه است اين واقعيت
عبدالحسيني چنان تصويري از آقاي حسيني ترسيم كرده بود كه گويا امكان برقراري ارتباط با او وجود ندارد.
و گل  گفت گل او با ميشود و است دستيافتني و مهربان و خوب چقدر حسيني كه ميشود متوجه حاال اما
شنيد. بديهي است كه من هم مانده بود معطل كه از كدام يك از اين دو تصوير خودم دفاع كنم: يك شخص

بي پيرايه؟ به اين نتيجه رسيدم بهتر است خودم باشد.  و كاريزماتيك يا يك فرد خودماني
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طرح يك داستان
خوب است همينجا به اين نكته اشاره كنم كه اگر قرار شد روزي گوش شيطان كر، داستان هايي از كادرها را 
و واقعي  شده ترسيم شخصيت دو بين گانگي دو اين و عليپور آقاي پيش من رفتن آن ماجراي كنم، روايت نيز

از من در چشم مخاطبان، يك سوژه جالب است كه مي شود آن را در قالب يك قصه روايت كرد.

گزارش به دبيرستاد
به هر حال، در پي چند دقيقه گفتگو با من بود كه خانم همكار آقاي عبدالحسيني به اين يقين رسيد كه با 
مي تواند آقاي عليپور  است، كرده ترسيم عليپور آقاي ذهنم در من از عبدالحسيني آقاي كه تصويري تصحيح
را قانع كند كه نسبت به تشكيل هرچه سريعتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت براي كارشناسان ستاد
مي كرد به نحو مؤدبانه به خانم تفهيم كند كه اين حرف هاي شما  سعي كه عبدالحسيني آقاي طفلي كند. اقدام
و اصرار داشت كه اين ميكند. كار چه دارد نبود متوجه خانم آن اما ميشود. محسوب هم حسيني تخريب
حسيني كه االن جلو ما نشسته، با آن حسيني عرش نشيني كه شما از او ساخته بوديد زمين تا آسمان تفاوت
مي كردم؟  چه بايد من وسط اين در كرد! دعوت كارگاه برگزاري براي ميشود را حسيني اين و دارد وجود
مي شود با كه هستم بيكاريزمايي و قبا ال يك آدم عبدالحسيني، آقاي ادعاهاي برخالف ميكردم، اعتراف بايد

او گل گفت و كل كل كرد؟ در نتيجه آقاي عبدالحسيني اشتباه مي كرده است؟

و در ادامه توضيح داد كه آقاي  كند ارايه توجيهي قضيه براي مؤدبانه لحن به كرد سعي عبدالحسيني آقاي خود
عليپور با آقاي حسيني در وضعيتي مواجه شده است كه حسيني مسؤليت رياست جلسه را برعهده داشت. بعد
و چكش به دست  جلسه رئيس نقش در را حسيني آقاي بايد شما خانم، گفت: همكارش خانم به شوخي با
و لال، اين آقاي اال كه داشت اصرار نميشد نكته متوجه كه خانم آن اما دارد. اقتدار چقدر كه دريابيد تا ببينيد
و من است متواضع و خاكي بسيار و نيست افاده و فيس با و نشين عرش حسني يك ميبينم من كه حسيني

بايد اين مطلب را به آقاي عليپور هم بگويم!

و براي  شدم بلند او تفاهم سوء رفع براي نتيجه، در ميآمد. ميان در خانم اين خود حيثيت پاي ديگر اينجا
خانم توضيح دادم: فرض كنيد كه آقاي عبدالحسيني در مورد من توضيح هاي نادرسي به آقاي عليپور داده

و ما با هم چندين ساعت  است داشته مالقات من با نزديك از بار چند و چندين خودش عليپور آقاي آما باشد.
مي كنيد تصور شما هم آنقدرها حسيني داود شايد كه بود اين من حرف اين ديگر معناي بودهايم. صحبت هم
و اصرار داشت كه بود همان خانم حرف اما باشد!. چنتهاش در هم معنوي اقتدار كمي و نباشد بيكاريزما
و با آقا عبدالحسيني خداحافظي كرد با اين نيت من با جدي خيلي و است راحت بسيار شما با گرفتن ارتباط
و برداشت خودش را از داود حسيني واقعي به اطالع دبيرستاد اجرايي برود پنجمن طبقه به حاال همين كه
- براي مالقات با عبدالحسيني آقاي و من - ما كه بعد ساعت نيم حدود است، جالب برساند. شوراياريها
مي شديم همان خانم را ديدم نزديك ساختمان پنجم طبقه باريك راهروي انتهاي اتاقهاي به عليپور آقاي
كم ترين ترديدي باقي نماند كه دارد براي آقاي عليپور هم اوست. با صحبت مشغول عليپور آقاي اتاق در كه
مي دهد: حسيني آنچيزي نيست كه عبدالحسيني از او ساخته است! به همين خاطر، از همان نخستين توضيح
لحظاتي كه وارد اتاق كناري اتاق آقاي عليپور شدم حواسم را جمع كردم تا ببينم در رفتار آقاي عليپور با من

بعد از توضيح هايي افشاگرانه آن خانم چه تغييري رخ خواهد داد؟ 

پذيرايي كاريزماتيك
مي شود گفت پذيرايي آقاي عليپور در حد پذيرائي از يك  كنم قضاوت اوليه پذيرائي مبناي بر باشد قرار اگر
شخصيت نسبتًا كاريزماتيك بود! انگار به خاطر داشت كه من چاي نمي خورم. به همين خاطر به جاي پذيرائي
و اساب سفره بسيار  زيرفنجانيها و فنجانها در هم آن بود. شده داده نسكافه با پذيرائي تدارك چاي، با
- به خصوص در ساده چيدمان همين خرما. و توت كشمش، از پر اما كوچك ظرف سه خوشرنگ. و شيك
مي رسيد. چون خود آقاي عبدالحسيني نظر به شاهانه خيلي - عبدالحسيني آقاي اتاق در پذيرائي با مقايسه
مي رسيد كه بسيار خوشحال است كه از ميهمان او هم اينگونه محترمًا نظر به و گشود تحسين به زبان هم

پذيرائي مي شود.



۲۳۰

مي كرديم هيچ نشانه اي از اين نيافتم كه صحبت هاي خانم  گفتگو عليپور آقاي با كه مدتي تمام در مجموع، در
مي گويد، عرش عبدالحسيني كه هم آنقدرها «حسيني اينكه مورد در عليپور آقاي به عبدالحسيني آقاي همكار
نشين نيست!» تأثيري در رفتارش گذاشته باشد. در تمام مدت، آقاي عليپور با دقت به صحبت هاي من گوش
و رفتار  عقايد از ناشي فقط احترام اين و است قائل احترام من براي قلبًا كه بود مشخص كامًال و ميكرد
آن ها بارهي در عبدالحسيني آقاي يا و شوراياريها ستاد سابق كارشناسان مثل افرادي از البد كه است من
و گفتگوي رو در رو با من به اين جمع بندي حضوري مالقات چند طي خودش يا و است شنيده چيزهايي
بي پيرايه اي كه دارم، مورد احترام و ساده وضع و سر و لباس رغم به كه خوشحالم بابت اين از است. رسيده
و به خصوص خوشحالم كه اين احترام به خاطر ميگيرم. قرار عليپور آقاي و عبدالحسيني آقاي مثل افرادي
و تمام تالش خودم را صادقانه به كار خواهم گرفت كه هرگز ميشود گذاشته من به من انساني رفتار و عقايد

دست به كاري نزنم كه اين اعتماد و احترام مخدوش شود.

محورهاي گفتگو
راستش من براي مالقات با آقاي عليپور به مالقات آقاي عبدالحسيني نرفته بودم. اما اين آقاي عبدالحسيني بود 
رابطه ي اين دو فرد جالب بود:  كه از من دعوت كرد تا به مالقات آقاي عليپور برويم. براي خودم نيز ديدن
و شخص ديگري رياست آن اداره را  شده كارمند اداره همان در حاال است، بوده ادارهاي رئيس قبًال كه كسي
و اوايل كار براي نيست ساده خيلي شرايط اين تحمل كه گفت من به عبدالحسيني آقاي خود دارد. عهده بر
من هم سخت بود كه اين شرايط را قبول كنم. اما سعي كردم با اين وضعيت كنار بيايم. خوب. اين سؤال
مي تواند  راحتي به او كه خصوص به ميكند؟ تحمل را وضعيت اين عبدالحسيني آقاي چرا كه است مطرح
و دنبال اين كار هم هست؟ كند كسب خصوصي بخش در تجاري فعاليتهاي از بيشتري بسيار درآمدهاي
مي زنم او حدس اما بپرسم، خودش از صراحت با روزي شايد و نميدانم را سؤال اين دقيق پاسخ هرچند
و مردمساالرانه انديشههاي بسط در آن طريق از ميشود كه است جايي شوراياريها كه است باور اين بر هم
و به همين خاطر آنقدر اصرار دارد كه كاركنان اين ستاد با دستورنامه كرد اقدام تهران سطح در دموكراتيك
و در پي آن است كه حتي اگر اين كارگاه در ستاد هم برگزار نشد، كاركنان ستاد براي شوند آشنا رابرت
و من احتمالي مذاكرات محور كه زد حدس ميشد مقدمات اين با بيايند. كادرها دفتر به قواعد اين با آشنايي
مي شود كه كارگاه آن از مانع دغدغههايي چه است: روشن - غيررسمي صورت به كم دست - عليپور آقاي

شود؟ تشكيل ستاد خود در اجرايي ستاد كاركنان براي رابرت دستورنامه آموزش

گزارش مالقات با جامعه
نمي دانم چطور شد كه صحبتم را با نقل خاطرات مربوط به مالقات با هيأت رئيسيه جامعه مهندسان مشاور 
و گفتم كه بعد از سال ها يك ساختمان كه بعد از انقالب ساخته شده بود ديدم كه معماري بسيار  كردم شروع
و به عنوان مثال از ساختمان هايي كه هزينه هاي بعد بود. جامعه اين دبيرخانه ساختمان هم آن و داشت زيبائي
آن ها شده اما فاقد معماري مناسب بوده اند به فرهنگسراي خاوران اشاره كردم كه در زمان صرف هم زيادي
و يكي از افتخارات ثاني نژاد شهردار آنروز منطقه افسريه بود. شد ساخته كرباسچي غالمحسين شهرداري
درست به محض اينكه اين نكته را گفتم آقاي عليپور حرفم را تأييد كرد اما توضيح داد كه علت بد شدن
آن ساختمان اين بود كه آقاي ثاني نژاد خيلي عجله داشت كه كار زودتر تمام شود زيرا همه ما نگران بوديم 
و شد. تازه  ميشود غيرممكن كاربريهايي چنان با ساختمانهايي چنان ديگر كرباسچي دوران خاتمه با كه
و من هم است بوده ثانينژاد آقاي تيم اعضاي از يكي هم عليپور آقاي جناب همين دريافتم كه بود وقت آن
شدهاند، درست به همين نمونه اشاره ساخته انقالب از بعد كه ساختمانهايي بازاري معماري دادن نشان براي
و سردستي بسيار ساختمان كه كرد قبول هست، هم تأتر كار در دست كه عليپور آقاي خوشبختانه اما كردهام.
با عجله ساخته شد. در هر حال، با اين مقدمه بحث ما شروع شد متأسفانه مراحل پيشرفت بحث به خاطرم
شورايار ها با آقاي  مورد در كه اختالفنظرهايي همچنان كه دريافت ميشد بحثها خالل از اما است. نمانده
و اين اختالف ها نه فقط به رويكرد هاي متفاوت اين دو نفر مربوط دارد وجود همچنان داشت، عبدالحسيني
مي گذرد، آقاي عليپور زمان هرچه نتيجه، در هست. نيز دو اين متفاوت تجربههاي از ناشي بلكه ميشود،
و نبايد است ارزشمند شوراياريها اجرايي ستاد بر مديريت از عبدالحسيني آقاي تجربههاي كه مييابد در
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ناديده گرفه شود. 

اختالف واقعي
اما برداشت من از مجموعه بحث ها اين شد كه آقاي  هرچند ذكر جزئيات مذاكرات به نظرم الزم نيست، 
- نقشه داريم  عبدالحسيني آقاي و من - ما كه معناست اين به كارگاه اين برگزاري مبادا است نگران عليپور
كه با برگزاري اين كارگاه، كاركنان را عليه اقتدار رياست سازمان بشورانيم يا آنان را در جهتي هدايت كنيم كه
مطلوب رياست ستاد نباشد. به خاطر ندارم چه نكته اي سبب شد كه به اين نتيجه برسم، اما زماني كه به اين 
و عشا از اتاق بيرون رفته بود. علت بيرون رفتنش هم  مغرب نماز اقامه براي عبدالحسيني آقاي رسيدم نتيجه
و او هم با اصرار از كنم تعريف عبدالحسيني آقاي از عليپور آقاي حضور در تا گرفتم تصميم من كه بود اين
و يادم افتاد كه عبدالحسيني اصرار داشت كه اين نعريف هاي من از او بيشتر به ضررش تمام شد خارج اتاق
مي شود تا به نفعش. به همين خاطر، حتي بعد از خارج شدن او از اتاق نيز من ديگر هيچ تعريفي از او نكردم.

هيچ و  سياستي هيچ كه كردم تصريح بود اتاق از خارج عبدالحسيني آقاي كه فاصلهاي در حال، هر به
مي كنم به نگراني هاي او نيز پاسخ هاي فكر حال، عين در شد. نخواهد اتخاذ شما موافقت بدون تصميمي
قانع كننده اي دادم. به عنوان نمونه، يكي از نگراني هاي او اين بود كه مبادا از اين قواعد نيز در جهت منافع
و تمام سعي خودم  است جدي بسيار هم من براي دغدغه اين گفتم: پاسخ در من شود؟ استفاده سوء فردي
مي دهم كه شخصيت ايراني ها طوري است كه احتمال و بشويم كار اين از مانع المقدور حتي كه ميكنم را
حتمًا اين كار را هم خواهند كرد. اما تمام اين دغدغه نبايد آنقدر زياد شود كه ما دست به هيچ كاري نزنيم.

و اين روش تصميم گيري الزم است  فرهنگ اين افتادن جا براي كه بود اين كرد اشاره آن به كه ديگري نكته
مي كنم منظورش از ميزانسن همان چيزي است كه در جامعه شناسي به نهاد فكر كنيم. ايجاد ميزانسن ما كه
مي زنم كه منظورش را خوب درك كردم اما توضيح دادم كه شكل گيري حدس من ميشود. بيان ساختار يا
و نه آغاز آن. بعد تأكيد كردم كه است مدت دراز فرهنگي كار يك خروجي اجتماعي ساختارهاي و نهادها
و ساختارها نهادها اين يا و اجتماعي ميزانسنهاي اين شايد كه است آموزش تالش طوالني سالهاي از بعد

در جامعه شكل بگيرد.

به كاري نمي زنيم.  تا عاشق نشويم دست  ايراني ها  ما  اين بود كه  اشاره كرد  آقاي عليپور  نكته ديگري كه 
به  با توجه  بايد  انتظار داشت كه ما هم در كارگاه ها  ايرانيان  به برخي از خصوصيات  با اشاره  او  در واقع 
و يا با بهره گيري از همين خصوصيات كار خود را پيش ببريم. در اين عرصه نيز من نظر  خصوصيات همين
و غيرعقلي خصوصيات همين شود عوض مرور به است قرار كه آنچه اتفاقًا كه دادم توضيح و داشتم متفاوتي
و دهات ايران روستاها ساختار مورد در بحث وارد من كه بود همينجا در است. ايرنيان ما رفتار در عيرمنطقي
و تأكيد كردم كه مهاجرت همان روستائيان به شهرهاي بزرگ است كه هم براي ما امكان متمدن شدن را شدم
و اتفاقًا هدف آموزش ما بايد تغيير دادن است. شده باعث را ايران جامعه امروز بحران هم و است آورده فراهم
مي كنيد كه اين خصوصيات كه فكر آيا پرسيد: من از عليپور آقاي كه بود جا اين در باشد. خصوصيات همين
و من به علت پايداري هزاران ساله خصوصيات ايرانيان شد؟ خواهد عوض دارد مردم اين تاريخ در ريشه
و كوشيدم توضيح دهم كه اين پايداري محصول پايداري شرايط زيستي ما طي اين ساليان دراز كردم اشاره
و ساكنان است خورده خشم روستايي سكونتگاه هزار هشتاد شدن، جهاني روندهاي پي در اما است. بوده
آن ها مثل امواج مورچه هايي كه آب در خوابگاهشان افتاده باشد به شهرهاي بزرگي مثل تهران كوچك كرده اند
و همين تهران چهارده ميليوني است كه اين فرصت تاريخي را براي نخستين بار در اختيار ما گذاشته است

كه ايراني آزاد متولد شود و همين ايراني آزاد است كه مقدمه ايراني عاقل و خردمند خواهد بود.

در ادامه همين بحث اين نكته را مطرح كردم كه اگر وقتي بچه من به دنيا بيايد او را به لندن منتقل كنند تا 
مي شود.  ايراني شيعه يك شود بزرگ ايران در اگر اما شد. خواهد انگليسي يك او قطعًا شود، بزرگ آنجا در
و منابر، اين فرهنگ به اين بچه رسانهها انواع از مدرسه، و خانه از ديوار، و در از كه ساده دليل اين به چرا؟
و اين قواعد اين كه هست جايي ايران كل در آيا كه ميكنم سؤال شما از من حاال ميشود. داده آموزش
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بدهند؟ خودم جواب دادم: قطعًا نه. در اين صورت چطور انتظار داريم مردم ايران در  ايران مردم ياد را رويهها
مي شود نصب كودكي از ما كامپيوتر در كه عاملي سيستم كل كه دادم توضيح بعد كنند؟ رفتار چارچوب اين
انتظار داريد كه و قدمت فرهنگي. حال چطور  سابقه سال هزار چند با است استبدادي عامل سيستم يك
مردم دموكرات شوند؟ يا حقوق شهروندي ديگران را رعايت كنند؟ كجاي اين جامعه اين ارزش ها آموزش
و ديوار جامعه  در از بايد قواعد و ارزشها اين حاليكه در جا. هيچ دادم: جواب است؟خودم شده ترويج و

بتراود تا در جان مردم رخنه كند و ميزانسني كه شما انتظار داريد ايجاد شود.

جمع بندي از مالقات
مي كردم اين  فكر مدت اين تمام كرد. بدرقه را ما آسانسور در جلو تا او شديم خارج عليپور آقاي اتاق از وقتي
مالقات چه تأثيري بر تشكيل كارگاه آموزش دستورنامه براي كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها خواهد

گذاشت؟ و نتايچ اين تأثيرات بر كتاب دستورنامه و شكل چاپ و توزيع آن چه خواهد بود؟ 

و هر حرف ما در شكل ساخته  حركت هر و است نشده طراحي پيش از هرگز آينده كه است درك قابل كامًال
و رفتارهاي ما در شكل آينده حركات نقش كه است درك قابل كامًال همه اين با گذاشت. خواهد اثر آن شدن

هم مطلق نيست و اتفاقًا قشنگي قضيه اين است كه اين اثر متقابل را بتوانيم توضيح بدهيم.

در هر حال، وجود شخصي مثل آقاي عبدالحسيني در ستاد نقش مهمي در ترويج دستورنامه رابرت در ميان 
اين روند  و خواهد داشت. شايد صحبت هاي ديروز من در تسريع  داشته ستاد اين كاركنان و كارشناسان
نقش ايفا كند. قرار است انتخابات شوراياري ها در بهمن ماه امسال برگزار شود. اين يك خبر خوب است.
و به مرور از طريق آنان اين  بدهيم آموزش ستاد كارشناسان به مرور به را رابرت دستورنامه اميدوارم من
انتقال اين آموزه ها در سطح محالت تهران  آنان  از طريق  و  شود منتقل شوراياريها اعضاي به آموزشها
و به صورت يك جنبش در ميان مردم تهران سيلآسا را قواعد اين بتوانيم كه است اين من تالش تمام يابد.

ترويج كنيم.

كارگاه دانشجويان: تأثير بر تك تك دانشجويان
در خصوص كارگاه دانشجويان، موضوع مورد عالقه اين روز هاي من اين است كه ببينم تأثير اين كارگاه روي 
مي كنم در مورد  سعي ادامه در خاطر همين به چيست؟ افراد تك تك روي و كل يك عنوان به دانشجويان

هريك از دانشجويان، تا آنجا كه حوصله ياري مي كند، يك گزارش مختصر بدهم:

ابراهيم گرنپايه
ابراهيم گرانپايه يكي از اعضاي كادر دانشجويان است. البته، از همان نخستين جلسه كه او را ديدم دريافتم 
و  خوب خيلي را مسائل كه پيداست سؤالهايش از و دارد قوي و تحليلگر ذهني اما است حرفي كم جوان
و اين روزها مشغول نوشتن پايانه نامه يا انجام پروژه ميكند تحصيل زنجان دانشگاه در ميكند. درك سريع
نام «سرو» به  به همين خاطر سرش شلوغ است. مديرمسؤل يك نشريه دانشجويي  و  است ليسانس براي
مي گويد گرانپايه البته و است كرده منتشر چيزها برخي عليه تندي بسيار مطالب اخيرش شماره در كه است
فرصت نكرده مطالب را قبل از چاپ بخواند. چون خودش هم معتقد است كه اين مطالب صالح نبود چاپ
في سبيل اهللا است دفاع از او  بشري حقوق وكيل يك كه هم رئيسيان امير آقاي و كردهاند شكايت او از شود.
را بر عهده گرفته است. هفته پيش بود كه همين جناب گرانپايه به من گفت در پي آن است كه حدود سي
و من بروم برايشان قواعد قانون  كند جمع را زنجان امام پيروخط دانشجويان انجمن اعضاي از نفر چهل تا
و با بشود دانشجويان كادر دانشجويي نشريات كميته مسؤل كردهام پيشنهاد او به بدهم. آموزش را پارلمان
كمك دست در كاران سايرنشريات دانشجويي يك انجمن نشريات دانشجويي ايجاد كنند. نيز بكوشد تا با
استفاده از نرم افزار اسپيپ يك وب سايت براي انتشار تمام نشريات دانشجويي راه بياندازد. هفته پيش به من 
و نمي تواند به كارگاه دانشجويان بيايد. من از او خواستم تا به بهنام  برود زنجان به بايد سهشنبه اين كه گفت
ذوقي از قول من تأكيد كند كه در كارگاه حاضر شود. ديروز بود كه بهنام ذوقي به من گفت: ابراهيم آنقدر
- اما در اين كارگاه حاضر شدم. خوب. رفتار همين جناب آقاي  داشتم كار خيلي اينكه با - من كه كرد اصرار
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و تا چه حد به اهميت  است جدي چقدر گروهي اجتماعي فعاليتهاي امر در وي كه ميدهد نشان ابراهيم
ترويج قانون پارلمان پي برده است.
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جمعه آذر ۱۳۹۳

ايده هاي صبحگاهي
ديروز هم كارگاه وكيالن به نصاب نرسيد. آقاي آرش كيخسروي براي اداره همايشي از وكال در كرمانشاه به 
آن شهر سفر كرده بود. آقاي فروزان هم به دوستان گفته بود كه در كيش است. خانم قوشه وسط راه برايش 
و خانم توكل هم بدون اطالع قبلي نيامد. خانم ستوده هم كه همچنان  نشده حضور به قادر و آمده پيش كاري
و روزها ميكشد بردوش را خودش وكالت پروانه عليه مركز وكالي كانون صادره حكم به اعتراض پرچم
- حتي بسياري از اعضاي كادر وكال هم با روش فهميدم ديروز البته و - ميكند تحصن وكال كانون جلوي
فعًال به كارگاه نمي آيد. خانم علم هم كه دو هفته قبل او دليل همين به بسا چه و هستند مخالف او اعتراض
گفته بود كه در دو هفته آتي نمي تواند در جلسات كارگاه شركت كند. به اين ترتيب فقط خانم نيكدل كه
و  بود شده شديده افسردگي دچار سينه سرطان به ابتالئش به مربوط خبر از ناشي افسردگي يكدوره از بعد
به كارگاه نمي آمد، بعد از اينكه به او گفته اند «تومورش بدخيم است اما سرطان نيست» به كارگاه آمده بود.
و هرچند نشست به نصاب نرسيد اما بحث هايي درگرفت  شد ملحق ما نفره دو جمع به رئيسيان آقاي هم بعد
و شايد همين تفكر دهم قرار تأمل مورد كلي طور به را تهران وكالي وضعيت ديشب من تا شد سبب كه
شبانه باعث شد امروز صبح كه از خواب بيدار شدم دريافتم يكي از «من» هاي درون ذهنم دارد با سرعت برق
و همين  ميدهد، ارايه جالبي پيشنهادهاي ميكنند، گوش او نطق به دارند انگار كه فرضي مجمعي به باد و
مي شد، همان مطرح من ذهنم در داشت تخيلي صورت به اما بيداري عالم در از ترتيب اين به كه پيشنهادهايي
و همان چيزهايي است كه در باره اشان كنم مطرح ميخواهم صبحگاهي ايدههاي عنوان به كه است چيزهايي
ايده هاي جديدي به ذهنم خطور كرده است. اما پش از طرح اين ايده ها خوب است توضيح بدهم ميگويم:
- خانم نيكدل از سرطان گريخته، آقاي ما نفره سه گروه در مسائلي چه و شدم نكاتي چه متوجه ديروز كه

امير رئيسيان و من - مطرح شد.

روزنوشت ديشب من نيز نصفه نيمه رها شد. در نتيجه در مورد مسائل جاري در كادر دانشجويان نيز ذهنم 
آن ها را نيز بعد  كه است كرده خطور ذهنم به كارگاه آن براي نيز بسياري ايدههاي صبح امروز و بود مشغول

از ثبت گزارش كادر وكال مطرح خواهم كرد.

تحليل وضعيت شوراي تشكل ها
به خصوص  وكال،  كادر  اعضاي  چرا  كه  است  اين  كرده  مشغول  به خود  را  ذهنم  مدت هاست  كه سؤالي
و خانم قوشه نمي توانند همكاران جديدي را  فروزان، آقاي كيخسروي، آقاي رئيسيان، آقاي مثل اعضايي
و مهم تر، چرا در اين مدت افرادي مثل آقاي ساالر داوودي كه كنند؟ جذب وكيالن كارگاه در شركت براي
- ديگر به كنندهاي قانع توضيح هيچ بدون - داشت تأكيد آن ترويج ضرورت و پارلمان قانون به همه آن
افراد، دست كم براي آنكه تعداد اعضا گروه فقط اين تمام هستم شاهد من كه خصوص نميآيند؟به كارگاه
كم تر نشود خيلي تالش كرده اند تا دوستان خود را به شركت حدي از دموكراسي بازي شدن گرم خاطر به
و بسط شرح مستلزم سؤال اين به پاسخ دادن نظرم به چرا؟ نبودهاند. موفق اما كنند تشويق كارگاه اين در
مي خواهم بنويسم اين است امروز كه چيزي ميگيرد. قرار بررسي مورد روزنوشتها اين طول در و است
مي خواهم اين نكات تازه را در اين كه بردهام پي جديدي نكات به شنيدم ديروز كه صحبتهايي پي در كه

روزنوشت تحليل كنم و بنويسم.

ترديد خانم نيكدل براي پيوستن به تشكل ها
و كارهايي كه براي كادر وكال انجام داده بودم صحبت  آن ترويج و پارلمان قانون از من حاليكه در و ديروز
و پارلمان قانون ترويج براي خوب، كه: سؤال اين به پاسخ در رئيسيان آقاي و نيكدل خانم و ميكردم،
مي گفتند: هيچي! اما وقتي دو نفري با هم شروع كردن به اختالط كردن هاي بين كرديد، چه وكيالن كادر
حرفه اي خودشان من متوجه شدم كه اين دو نفر در فاصله دو نشست مجمع كادر وكيالن چطور در تدارك
و بسط تشكيالتي هستند كه گويا عضو شوراي تشكل هاي كانون وكالست. بعد تعجب كردم،  سازماندهي

نميبرند؟ كار به كارگاه همين بسط براي را تالشها همين دوستان اين چرا كه
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يا چند تشكل در دست  از سوي چند تشكل موجود وكال  نيكدل  به طور مشخص متوجه شدم كه خانم 
مي كند  مشورت هم رئيسيان امير آقاي با دارد حاال و يابد حضور آنها در تا است شده دعوت وكال تأسيس

كه به نظر شما در كدام يك از آن ها عضو بشوم يا نشوم؟

و متوجه نشدم كه قصد  - دكتراست گرفتن براي خارج به رفتن تدارك در كه داد توضيح خانم اين البته
- با اين همه، به چندين مورد مشخص اشاره كرد كه نه يا بگردد ايران به تحصيلي مدرك گرفتن از بعد دارد
آن ها شركت كنند. به عنوان نمونه ، مجمع از كدام هر مؤسس نشستهاي در تا كردهاند دعوت او از كساني
و تمام مدعوان را به ناهار شده برگزار وكال كانون دبيرخانه نزديك رستوراني يك در آنها از يكي مؤسس

دعوت كرده اند.

جالب اينكه حتي خانم قوشه كه يكي از اعضاي كادر وكالست، كوشيده است تا خانم نيكدل را به عضويت 
در تشكل ديگري دعوت كند كه در حال حاضر ظاهرًا فقط يك عضو دارد و او هم خود خانم قوشه است. 

مي شود وضعيت گروه بانوان وكيل را هم درك كرد كه با تشويق خانم  كه است تصوير همين چارچوب در
و براي آموزش قواعد قانون پارلمان من را هم شوند آشنا پارلمان قانون با گرفتند تصميم علم خانم و ستوده

دعوت كردند كه البته چند هفته اي است كه ديگر نشست هاي آنان برگزار نشده يا من را دعوت نكرده اند.

مي توانم در يك حكم غير دقيق بگويم كه تعداد  دارم كه ناقصي اطالعات و خاطرات مجموعهي مرور با
و كال نيستند اما تمايل دارند تشكل هايي براي فعاليت كانون مديره هيأت عضو كه هستند وكيالن از معدودي
و در نتيجه رقابت بسيار سختي بين آنان راه افتاده كه چگونه معدود وكالي ديگر را كه كنند ايجاد جمعي
و ميبرند؟ نفعي چه خود كار اين از افراد اين كنند. جذب خودشان تشكل به دارند عالقه جمعي فعاليت به

هدفشان از اين كار چيست؟

مي تواند نماينده خود را به شوراي تشكل هاي  دارند، كه عضوي تعداد از صرفنظر تشكلها، از يك هر ظاهرًا
مي گيرد به عنوان يك عضو حضور قرار بررسي مورد تشكلها شوراي در كه مسائلي در و بفرستند كانون
و كساني دارند نماينده شورا اين در تشكل تعداي حاضر حال در بدهند. رأي و پيشنهاد و كنند، مذاكره يابند،
و ديگراني هستند كه به عنوان خليلي، آقاي و رئيسيان، آقاي دهقان، آقاي ستوده، خانم قوشه، خانم مثل
و دختر پدر يك از مركب فقط تشكلها اين از بعضي و هستند شورا اين عضو خود متبوع تشكل نماينده
است: با اين اين كرد فكر آن به بايد كه اساسي مسأله دارند. عضو يك شورا در نيز نفر دو همين اما است

وضعيت چگونه بايد برخورد كرد؟

به نظرم دادن پاسخ صحيح به اين سؤال دست كم مستلزم اين است كه با دقت بدانيم قرار است چه بكنيم 
و هدف، با اين وضعيت  مقصد آن به رسيدن براي كه كنيم مشخص بايد صورت آن در و برويم كجا به و

اصًال با وضعيت موجود وكالت در ايران امروز چه بايد كرد؟ و تشكلها، شوراي

آشنايي آن ها  براي نشريه انتشار دليل به كه اجتماعي بخشهاي و گروهها و پروفشنها برخي برخالف
و تا امروز هم كار من اين بوده است است ناچيز بسيار وكالت پروفشن با من آشنايي دارم، آنها با مختصري
كه قانون پارلمان را به تعداد معدودي از وكال كه در كادر وكال جمع شده اند آموزش بدهم. تازه به وب سايت

 - و رويه هاي سال ۲۰۱۴ «سياستها عنوان با صفحهاي صد چهار سند يك و زدهام سر آمريكا وكالي كانون
و آن را مطالعه كرده ام. در نتيجه هم اطالعاتم در مورد وضعيت وكالت گرفتهام پرينت را تشكل اين «۲۰۱۵

در ايران ناچيز است و هم در مورد وضعيت اين تشكل در كشورهاي ديگر چيز زيادي مي دانم. 

- سندي را ترجمه كند يا  نمونه عنوان به - بخواهم او از كه بيابم را كسي بتوانم نميرسد نظر به عالوه، به
فعًال بايد خودم بر عهده بگيرم را كارها اين كل نتيجه در بدهد. توضيح وكال كادر نشست در بيايد و بخواند

و تك و تنها كار يك لشگر را انجام دهم.



۲۳۶

كارهايي كه نبايد كرد
مي كنم در شرايط فعلي بايد مراقب باشم كه برخي از اتفاق ها رخ ندهد. اين كارها را به نحوي  فكر همه، اين با

كه االن به ذهنم مي رسد - فقط به عنوان اينكه به آن ها بيشتر فكر كنم - مي نويسم:
۱. به نظرم از هر تالشي براي آنكه كادر وكيالن هم در سطح تشكلي مانند ساير تشكل ها قرار بگيرد بايد 

اجتناب كنيم.
و  بگذارند وقت وكيالن ميان در جمعي فعاليتهاي براي حاضرند كه نيروهايي حاضر حال در نظرم به .۲

هزينه صرف كنند همين كساني هستند كه در شوراي تشكل ها حضور دارند.
- دست كم در ميان  حاضر حال در باشد، جهيده بيرون بايد خودم كله از كه نكتهاي اساس بر ظاهرًا .۳
و كال تشكيالت انتظامي كانون كه است گرفته قرار قبول مورد عقيده اين - هستند نزديك من به كه وكيالني
و با همين استدالل افراد باشند داشته نيز صنفي سنديكاي يك كه دارند حق وكيالن نتيجه در و است وكيالن
و سعي دارند كادر وكال را در اين هستند وكيالن ملي انجمن ايجاد پي در رئيسيان و كيخسروي مثل مؤثري
پرونده آن باز است. اما اگر قرار و دارد عميق نقد و دقيق بررسي به نياز تز اين تمام درآورند. حركت به جهت
- دست كم بر اساس الگوي بوردهاي صورت آن در بگيرد، عهده بر را وكيالن انتظامي امور وكال كانون باشد
و انتخاب شود. چيزي معرفي مجلس به جمهور رئيس طرف از بايد آن بورد اعضاي - آمريكا در پروفشنال

كه در شرايط امروز ايران غيرقابل پذيرش خواهد بود.
۴. با عنايت به بند سه، برخي عقيده دارند كه شوراي تشكل ها در واقع همان نقش سنديكا يا تشكل صنفي 

را ايفا مي كند يا مي تواند ايفا كند.
مي تواند اين باشد كه  وكيالن كادر كار بهترين ميكنم فكر حاضر حال در باشد، درست فوق گزارههاي اگر .۵
به يك اتاق فكر يك يك جمعيتي در خدمت اين هدف قرار بگيرد كه تمام تشكل هاي عضو شوراي تشكل ها

خود را در تشكل فراگير و بزرگي كه در مورد آئين نامه و كد اتيكز آن به توافق مي رسند متحد كنند. 
۶. در واقع ما نبايد آلترناتيو يا جايگزين شوراي تشكل ها بشويم. بلكه برعكس، بايد اين شورا را تقويت كنيم 
و به مرور ساختار آن را به نحو بكوشيم كانون دل در بزرگ و فراگير تشكل يك به آن تبديل جهت در و

مطولب تغيير بدهيم.

دهد؟  انجام بايد كارهايي چه وكال كادر صورت آن در باشد، درست تزها اين اگر

و راهبردهاي كادر وكال نظرات از و كنند تقويت حتي و حفظ را خودشان تشكلهاي بايد كادرها اعضاي .۱
و اگر تشكلي ندارند، اگر بتوانند براي ايجاد تشكل هاي وكالي جديد با نمايند. حمايت تشكلها شوراي در

هدف رفتن به شوراي تشكل ها تالش كنند.
مهارت هاي خودشان را براي ارتقاي شوراي تشكل ها به يك تشكل فراگير پروفشنال ارتقا  و آگاهيها .۲

دهند.
و حتي تشكل هاي عضو شوراي  خود متبوع تشكلهاي اعضاي به را مهارتها و آگاهيها اين بكوشند .۳

تشكل ها ترويج كنند.

راهكارهاي بسط كادر وكال
۱. در حال حاضر مهم ترين نقطه قوت كادر وكال آشنايي اعضاي آن با قانون پارلمان است. هرچند اعضاي 
و تمرين قواعد قانون آموزش روي كار بفروشند. مناسب قيمت به را مزيت اين نبودهاند موفق هنوز فعلي

پارلمان بايد با جديت دنبال شود.
مي رسد براي بسط ايده هاي جديد  نظر به وكيالن، كادر فشرده آموزش براي هفتگي نشستهاي بر عالوه .۲
و موضوعات جالبي را كه با هدف هاي كادر كرد برگزار ماهانه سمينارهاي ميشود جديد عضو حذب حتي و
و يا هر جاي ديگر كادرها دفتر در ميتواند ترجيحًا سمينارها اين داد. قرار بررسي مورد باشد همسو وكيالن

و حتي در كانون وكال باشد اما با اسم كادر وكال.
كادر  ايده هاي  ترويج  ترجمه در جهت  يا  توليدي  مطالب  و كاغذي حاوي  الكترونيكي نشريات انتشار .۲

وكيالن
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۳. دعوت از دانشجويان رشته هاي حقوق به خصوص از كادر دانشجويان براي عضويت در كادر وكيالن. 
و نظرات كادر  مواضع تبين جهت در مبرم مسائل قبال در موضع اعالم و تحليلي بيانيههاي صدور و توليد .۴

وكيالن.

كار هايي كه بايد انجام شود دارم. اما  و بعد از نوشتن اين مواد، ذهن روشن تري نسبت به حاال ميكنم فكر
الزم است با ذكر يك خبر اين بخش را تمام كنم.

يك  در  ظهر  امروز  وكيالن  با حضور  بود  قرار  كه  كرد  نهار صحبت  يك ضيافت  از  رئيسيان  آقاي  ديروز 
فارغ التحصيالن رشته  گفت: من به هستند؟ كساني چه اينها پرسيدم او از شود. برگزار تهران در رستوران
حقوق دانشگاه عالمه طباطبائي هستند. خيلي تعجب كردم كه تا كنون در فكر اين نبوده است كه آنان را
و هر ماه يك مسأله مهم را به بحث  بياندازد راه ماهانه سيمنارهاي آنان حضور با يا كنند دعوت كارگاه به
مي شود قانون پارلمان را در يك نشست براي آنان معرفي كه گفتم خصوص به گفتم. را نكات اين بگذارند.

كرد. نمي دانم چقدر مؤثر واقع شود.

بررسي وضعيت خانم ستوده
ديروز وضعيت خانم ستوده هم مورد بحث قرار گرفت. باور نمي كردم خانم نيكدل اين اندازه با كار خانم 
مي شود گفت كه حتي از كار او نفرت هم داشت. چون معتقد بود با ايجاد هياهو عليه  باشد. مخالف ستوده
و نه است قضائيه قوه آنجا كرد، اعتراض حكم اين به بود قرار اگر حاليكه در ميبرد. را وكال آبروي كانون

كانون وكال.

و  گرفته دوش به را پرچمي ستوده خانم كه گفتم رئيسيان آقاي به ايميلي طي قبل مدتها من حال، هر در
و مجبور است در مورد آن اعالم موضع بگيرد ناديده را آن نميتواند وكيلي هيچ كه است زده كاري به دست
مي شود اين مسأله رد جمع وكال به بحث كردم پيشنهاد ديروز نداد. جواب من ايميل آن به رئيسيان آقاي كند.
و ضمن بحث در مورد آن قواعد قانون پارلمان را هم تمرين كرد. قرار شد به عنوان يك امر تمريني گذاشت
اين مسأله را در كادر وكال مطرح كنيم. به رئيسيان گفتم: اگر قرار باشد كارگاه ما به مسائل مبتال به بپردازم،

يكي از مهم ترين مسائل همين است. او هم قبول داشت. بايد ديد چه خواهد شد. 

جريان دانشجويي
و يكمين نشست كادر دانشجويان برگزار شد تا امروز جمعه چند بار براي  بيست كه گذشته هفته سهشنبه از
آن ماجراهاي  زوايه جديدي  از  بار  و هر  كردهام دورخيز آن پيامدهاي و نشست آن دستاوردهاي نوشتن
و هر مرتبه ايده هاي جديدي نيز به ذهنم رسيده است كه در طول اين دادهام قرار بررسي مورد را نشست
مي خواهم آن ماجراها را ثبت كنم در ذهنم روايت هاي مختلفي از كه األن نتيجه، در كردهاند. تغيير روز سه
روايت هاي مختلفي ارايه دهم. بنا بر اين سرانجام يك قصه از آن آن جريان دارم. به هر حال، تصميم ندارم

رويدادها سر هم خواهم كرد. اميدوارم كه براي خوانندگان احتمالي اين يادداشت ها جذاب باشد. 

سه شنبه گذشته به صندوق ايميلم سر زدم. هيچ ايميلي از خانم  روز ظهر از بعد هفت ساعت نزديكهاي
مي دهد كه صورتجلسه را قول هم هميشه تقريبًا و است مجمع دبير اصطالح به او نداشت. وجود بيرانوند

مي نويسد و برايم ايميل مي كند اما فقط يكبار اين كار را كرده بود كه من هم ايميل او را نديده بودم.

- كند هم ارسال اگر حتي - بيرانوند خانم صورتجلسه احتمالي بازنويسي براي فرصتي كه شدم مطمئن وقتي
و ويرايش نهايي دستور شرف را كه بايد در جلسه كنم تنظيم را صورتجلسه گرفتم تصميم است نمانده باقي
مي رسيد آماده كنم. كاري هم نداشت. در آخرين ويرايش، گزاره ها از حالت سوم تصويب به يكم و بيست
شخص مفرد به حالت مصدري تبديل شده بودند. در نتيجه مشغول همين كار شدم كه صداي زنگ ساختمان
خواجه نصير هستند. براي  دانشگاه بچههاي تيم و كاشاني فرهنگ آقاي ديدم بود. نيم و شش ساعت شد. بلند
اولين بار بود كه زودتر از ساعت مقرر رسيده بودند. خيلي خوشحال شدم. غير از آقاي كاشاني كه يكي از
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و كالگر هم بودند. به زودي آقاي زندي هم  ايقاني آقايان است، دانشجويي جنبش اعتماد قابل و جدي رهبران
مي خواند به ما ملحق شد. من ضمن پذيرايي از آنان سعي كردم به اهميت مهارت سياست فوق عالمه در كه
و به همين خاطر يك خوابگاه فرضي را تشريح كردم كه تمام اعضاي آن خوابگاه كنم اشاره نويسي قانون
و قواعدشان را آئيننامهها كنند انتخاب نماينده شوند، جمع هم دور كه دارند عالقه و مهارت اين دانشجويي
و به شيوه اي عادالنه خودشان را قواعدش كه بسازند «جامعه» يك خوابگاه داخل در و بگذارند رفراندوم به
و بر اساس نظر اكثريت به نحوي تعيين كرده اند كه حقوق تمام طرف ها نيز به شكل بسيار متوازن رعايت
مي شود. خوب، اين روش زندگي انساني روزآمد مدام شده پيشبيني قواعد طبق هم قواعد اين و است شده
و خوب است يا اينكه دانشجويان خوابگاه نخواهند يا بلد نباشند كه به اين ترتيب قواعد ناظر بر خودشان را
مي افتد؟ هيچ، قدرت فائقه يك مسؤل را باالي سر دانشجويان نصب اتفاقي چه صورت آن در كنند. تنظيم
و خودش هم با شالق به جان ناقضان ميكند تنظيم قاعده و قانون خودش كه دست، به شالق يك با ميكند
و دانشجويان هم در اين شرايط كاري ندارند جز اينكه زير جلكي قوانين را ناديده بگيرند، يا ميافتد قواعد

آن ها را دور بزنند و يا با صراحت آن ها را نقض كنند.

و گروه هايش به همين جماعتها تمام كه كنيد تصور را جامعهاي حاال دادم، توضيح نمونه اين ذكر از بعد
و سركوب آشوب دارد جريان كه آنچه جماعتها اين تمام در صورت اين در ميشود. اداره دارد شيوه
- درست مثل فيلم دستهاند و دار بيشتر بگيرند شكل هم دولت كنترل از خارج جماعتهايي اگر و است
و چنين جمعيتي هنوز «جامعه» نشده است بلكه «جنگل» است. به همين اسكورسيزي. نيويورك» «گنگهاي
و قوانين ناظر بر خودش را قواعد سازمان و گروه هر اعضاي اينكه براي را الزم مهارت ملتي وقتي تا دليل،
باشيد، در آن موافق نظر اين با اين ميشود. اداره جنگل صورت به ملت آن باشد، نكرده كسب كند، توليد
و قبل مرحله دو به دهه اين در ما تاريخ تا شد خواهد سبب ما ملت ميان در پارلمان قانون ترويج صورت

بعد از قانون تقسيم شود.

و  ميدهد توضيح را توليد دست در گفتمان اصلي جوهر ك است بيانيهاي اصلي جوهر گفتم كه آنچه
سه شنبه هم خطاب به روز عصر ميكنند. درك را آن ميشوند آشنا پارلمان قانون با كه كساني خوشبختانه
مي گفتم و ميكردم صحبت «زبان» يك از كارگاهها اين از قبل هست يادتان كردم تأكيد كاشاني فرهنگ آقاي
و يا قواعد اين زبان بازي اين قواعد بايد كنند بازي دموكراسي تا شوند جمع هم دور آنكه از قبل افراد كه
مي كيند؟ باز درك بهتر را من روز آن منظور حاال پرسيدم: او از بعد كرد. تأييد فرهنگ آقاي باشند؟ بلد را
گفتم: قبول داريد تا قبل از آشنايي با اين قواعد خيلي سخت است كه كسي اين قضايا او به كرد. تأئيد هم
مي بينيد كه چه كار دشواري پيش رو داريد؟ ملت ما با اين گرفتم: نتيجه بعد كرد. قبول هم باز كند؟ درك را
و روابط انساني يعني چه. نه فقط جامعه و قانون كه نميدانند نشوند آشنا قواعد اين با تا و نيستند آشنا قواعد
آقاي كاشاني بلكه ساير اعضا هم قبول كردند. بعد تأكيد كردم به اين دليل است كه اين قدر شما را تشويق
مي كنم كه نسبت به ترويج اين قواعد بكوشيد. چون تازه بعد از آشنايي ملت ما با اين قواعد است كه تاريخ 

تمدن ما شروع مي شود.

استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي
و تكثر كرده بودم  تدوين من كه را صورتجلسهاي كه كردم خواهش بيرانوند خانم از دستور به دعوت از بعد
بخواند. بعد به شوخي به او گفتم: شما باز هم صورتجلسه قبل را ننوشتيد. خوب، بچه ها رفتار شما را زير نظر
و معلوم نيست وقتي براي سمت دبيري كانديدا شويد به شما رأي بدهند. اين شوخي من البته بسيار  دارند

مؤثر بود و ديدم كه در خاتمه جلسه با دقت مشغول باز نويسي صورتجلسه است.

و تصويب صورتجلسه اجالس بيستم، نوبت به استماع گزارش اعضا رسيد. نخستين فرد آقاي  قرائت از بعد
مي آيد كه حاال اسمش دانشكده عباسپور شهيد بهشتي است. ملي دانشگاه فني دانشكده از كه بود ذوقي بهنام
و خيلي براي كارهاي تشكيالت مناسب به دارد هنرمندانه طبعي اما است مطالعه اهل و هوش با بسيار بچه
و درمي يابد كه در چارچوب ميكند تغيير تشكيالتي كار از دركش ميرويم جلوتر هرچه اما نميرسد. نظر
مي توانند در هم شاعران شاعرترين حتي نتيجه در نميبيند آسيبي كمترين فردي هيچ فرديت پارلمان قانون
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چارچوب اين قواعد به اجماع عمومي برسند و از كار گروهي دموكراتيك لذت ببرند. 

آقاي ذوقي در گزارش خود به كارهايي كه تصميم دارد انجام دهد اشاره كرد: معرفي دستور نامه رابرت به 
سعيد حجاريان كه در حال حاضر همراه با بردارش بيست مدرسه خصوصي به نام «سالم» را به شكل بسيار 
و افزودم صرف آشنايي شخصيتي  كردم استقبال او ايده از ميكند. اداره فوقالعاده برنامههاي با همراه و خوب

مثل آقاي حجاريان با اين قواعد هم فرصت مغتنمي است كه بيايد از دست داد.

و دبيران را كه به نظرش افراد  معلمان تشكل يك ميكند تالش كه مدتهاست ذوقي آقاي اين، بر عالوه
بسيار مفيد و شايسته اي هستند با اين قواعد آشنا سازد و قرار است كه يا آنان به كارگاه ما بيايند يا من براي
سه شنبه است در نتيجه  روزهاي عصر نشستهايشان نيز گروه آن اعضاي ظاهرًا كنم. معرفي را قواعد آنان

قرار شد در يك روز ديگر به كارگاه هاي دفتر كادرها مراجعه كنند.

آن ها هم  به دارد جا كه گذاشتم ميان در ذوقي بهنام آقاي با هم ديگري مهم نكات سهشنبه روز نشست در
مي كند. كتاب سنجش خرد ناب شركت هم خواني كانت كارگاه يك در كه كرد صحبت اين از او كنم. اشاره
مي كند. با لحني به او گفتم: كانت ديگر كهنه شده، كه سخت روي او اثر گذاشت. حاال بايد بحث را كانت
مقاالتي در مورد فلسفه براي انسان دارويني را به او معرفي كنم. تصميم دارم او را به وب سايت پيام جراح
و  است شده اهداء مغز مكاني بخش كنندگان كشف به كه را امسال نوبل جايزه مقاله ترجمه تا دهم ارجاع

من در حال ترجمه آن هستم بخواند.

و من هم خاطراتم از آشنايي با  شد صحبت هم ثقفي مراد و قائد محمد مورد در ذوقي با گفتگو جريان در
و يكي از ترجمه هاي بود ديده كادرها دفتر كتابخانه در را گفتگو مجالت او كردم. نقل برايش را نفر دو اين
قائد در مورد جنبش دانشجويي در اروپا را هم در دست مطالعه داشت. اظهار عالقه كرد كه خوب است قانون
و گفتم نخستين روشنفكري كه  كردم نقل را قائد آقاي از خاطرهام من شود. معرفي هم نفر دو اين به پارلمان
و او پيشنهاد دادم كه به عنوان يكي از دبيران كانون نويسندگان بكوشد كردم تعريف برايش را پارلمان قانون
تا مجامع نويسندگان را بر اساس اين قواعد اداره كند، همين جناب قائد بود. اما به جاي آنكه از من بخواهد
- طبق  بدهم توضيح برايش باره اين در كمي تا بدهد اجازه من به يا بگذارم اختيارش در را كتاب كم دست
- چيزي با اين مضمون گفت كه تا وقتي خانم سيمين بهباني رياست كانون را بر دارد كه شوخي لحن همان
عهده دارد جاي اين حرف ها نيست. بعد، تجربه هايم از معرفي قانون پارلمان براي روشنفكران مختلف را در
يك جمله خالصه كردم: هر وقت اين مسائله را براي آنان تعريف كنيد، چه بسا تأسف بخورند كه چرا اين 

مسأله به ذهن من نرسيد؟ و بعد مخالفت خواهند كرد. 

ارزيابي از همايش شوراي احيا
و كاشاني رسيد كه هر دو به عنوان دو رهبر شوراي احيا  رنجبر آقاي به گزارش ارايه نوبت ذوقي از بعد
و در كار خودشان هم بسيار موفق بودند. هر دوي آنان در گزارش خود به تشريح دستاوردهاي كردند فعاليت
و است داشته كننده تعيين نقش همايش خوب بسيار اداره در قواعد اين كه كردند تأكيد و پرداختند همايش
و نقش اهميت به مرور به داشتند هم اعتراضي واكنش قواعد اين به نسبت ابتدا در كه شهرستاني دانشجويان
و به اين ترتيب اين ايده در تمام دانشگاه هاي سراسر كشور كردند استقبال هم خيلي و بردند پي قواعد اين

از طريق اين نمايندگان بسط خواهد يافت. اين ها هم اسباب خوشحالي واقعي من بود.

نخستين مجتهدان
درست بعد از استماع گزارش آقاي كاشاني بود كه خطاب به جمع گفتم كه به آقاي كاشاني به صورت تلفني 
و به صورت علني بگويم. بعد از كمي مكث اعالم كردم كه در  شما برابر در مايلم حاال كه گفتم را چيزي
و آقاي رنجبر را شما اجتهاد درجه پارلماني مربي عنوان به من كه گفتم كاشاني آقاي به تلفني گفتگوي آن
يك و چطور به عضوي از چيست اجتهاد از منظورم كه دادم توضيح حاضران براي بعد، كرد. خواهم امضا
مي گويند كه معادل فارسي آن در علم پروفشنال يابد دست پروفشنال قضاوت در استقالل به كه پروفشن
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كالم مجتهد است. در ادامه توضيح دادم كه يك پزشك مجتهد پزشكي نيست كه بيماري تمام بيماران را 
درست تشخيص دهد، اما بايد به درجهي از قضاوت برسد كه بتواند تشخيص دهد كه در مورد كدام بيماري 
و  نرسيده تشخيص به هنوز بيمار كدام بيماري مورد در و است درست تشخيص اين و رسيده تشخيص به
و تخصصي تر ارجاع دهد. به همين باالتر مراجع به را بيمار يا دهد ادامه را خود پژوهش بايد يا نتيجه در
مي تواند تشخيص بدهد كه آيا جمله اي را كه ترجمه كرده كه است مترجمي هم مجتهد مترجم يك ترتيب،

است درست ترجمه كرده است يا نه؟

آيت اهللا منتظري در مورد درجه اجتهاد «فالني» اشاره كردم  در همين بخش از صحبت هايم بود كه به حكم
و گفتم كه ديديم كه حق داشت آنقدر نگران باشد چون ديديم كه اجتهادهاي «فالني» فقه را به چه ابتذالي 
كشاند. بتجه منظورم را درك كردند. خودم هم خوشحال بودم كه توانستم اسم فرد مورد نظر را نبرم. نه به

خاطر مسائل امنيتي كه بيشتر به خاطر مسائل اخالقي.

تعيين مسؤلي براي وبينار
وقتي نوبت ارايه گزارش به آقاي ايقاني رسيد در صحن از او خواستم به عنوان مسؤل كميته اي تك نفر عمل 
و نصب يك نرم افزار اوپن سورس براي برگزاري وبينار است. بعد براي بچه ها  شناسايي وظيفهاش كه كند
نرم افزاري را آقاي ايقاني براي ما نصب كند بچه هاي شهرستان ها هم همزمان با ما توضيح دادم كه اگر چنين
و مثل ما در اين مجمع حضور يابند. اين ايده با استقبال بچه ها مواجه  بنشيند خود ماشينهاي پشت ميتوانند

شد و فكر مي كنم تحركي تازه به آقاي ايقاني داد.

به خاطر ندارم كه بچه هاي ديگر در گزارش هاي خودشان به مورد مهمي اشاره كرده باشند كه بنويسم. اما همه 
مي دهند كه اين قواعد را در ميان ديگران ترويج كنند. وقتي نوبت به من رسيد به  نشان خود از جدي تالش
و بخشي از مهارت هاي رهبري است كه همه شما بايد كسب است سختي كار ايده فروختن كه گفتم اعضا
و ايجاد مهارت در افراد براي تحقق آن چشم اندازها از اوليه ترين وظايف معتالي چشماندازهاي خلق كنيد.
و در ديگران نيز ارتقا دهيد. بعد برايشان توصيح دادم اين كار كنيد كسب را آنها بايد شما كه است رهبري
آن ها را و بپاشيد جايي هر بيتوجه و بيكدار را بذر نبايد و نميتوانيد شما است. شبيه باغباني كار به بيشتر
و تمام مدت بايد مراقبت ميكاريد كجا را بذر يك كه كنيد توجه بايد برعكس، بلكه كنيد. رها خدا امان به

كنيد تا آن بذر به نهالي و بعد به درختي تنومند بدل شود و خود اين كار نيز مهارت مي خواهد.

انتخاب رئيس
و بعد  شوند رئيس يكبار كم دست شدهاند، كارگاه وارد كه ترتيبي به و همه كه دارم توجه رئيس انتخاب در
نكرده بودند. كالگر گفت: امشب رياست را اولشان دور هنوز كالگر و ايقاني آقايان كنم. شروع را دوم دور
مي كند. خوشم آمد. تشويق را او دارد كاشاني آقاي ديدم اما نداشت. تمايل رفتم. ايقاني سراغ ندارد. آمادگي
- كه در رشته كامپوتر درس او انتصاب اما بود. خجالتي البته آمد. سكو به رئيس عنوان به هم او و كردم اصرار
و دعوت از او براي رياست جلسه مشوق هاي بسيار ارزشمندي - وبينار كميته رئيس عنوان به - ميخواند

هستند كه سرعت پشرفت او را صد چندان خواهند كرد.

و فقط به عنوان مربي پارلماني مراقبت اداره درست جلسه بودم.  رفتم صحن به موقت رئيس انتخاب از بعد
خيلي عالي و سريع ياد گرفته اند و خيلي لذت بردم.

نخستين دستور شرف ايران
سه شنبه دهم آذر  روز ايران تاريخ در شرف دستور نخستين سرانجام بندهها، اضافات و حذف كمي از بعد
و يكمين اجالس كادر دانشجويان به تصويب رسيد. من تصميم دارم نسخي از آن را بيست در ماه ۱۳۹۳
و بعد از امضا به عنوان سندهاي جنبش كادرها در موزه بگذارم. يك نسخه از آن را هم قاب  بگيرم پرينت

خواهم گرفت.
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كميته تحقيق پارلماني
در جريان اداره جلسه آقاي عصرپوران يك سؤال پارلماني در مورد پيشنهاد تفكيك موضوع كرد. سؤال بسيار 
و منطقًا  است شده تشكيل متفاوت كامال موضوع دو از كه موضوعي تفكيك پيشنهاد ميشود آيا بود: جالبي

كرد؟ بايد چه نياورد رأي اگر و نياورد رأي شود منفك موضوع دو به بايد

و از او خواستم به عنوان رئيس يك كميته نميدانستم را آن جواب كرد مطرح را سؤال اين كه لحظهاي در
و نتيجه تحقيقش را به اجالس بعدي گزارش دهد. كند تحقيق مسأله اين مورد در پارلماني تحقيق نفره يك
و نه بود من خود تفسيرهاي اينها كه كردم تأكيد اما دادم. توضيح و رسيد ذهنم به جوابش بالفاصله اما
تجربه خوبي است هم اين كنند. بيان ما براي را نص كه ميخواهيم عصرپوران آقاي از خاطر همين به نص.
كه من تأكيد مي كنم رئيس حق ندارد تفسيرهاي خودش را به جاي نص جا بزند. اين كار غيراخالقي است.

كميته هاي جديد
ايجاد كميته ايده ي بسيار جالبي است. تا به حال خانم فرسته طوسي به عنوان مسؤل كميته ترجمه اساسنامه 
و بايد تقويت  است ضعيف خانم اين در انضباط و پيگيري خصلت البته است. شده انتخاب دانشجويي سناي
شود. آقاي رنجبر هم مسؤل كميته تدوين دستور شرف تعيين شده است. آقاي كاشاني به عنوان رئيس كميه
كميته  مسؤل  عنوان  به  ذوقي  آقاي  و  دانشجويي نشريات كميته مسؤل نيز گرانپايه ابراهيم آقاي آموزش.
را كه در اسنادي  اينترنت  از طريق  كه  آقاي ذوقي خواستم  از  آكادميك. در مورد همين كميته  آزادي هاي 
و گزارش آن را هم به مجمع بدهد. بعد گفتم كه پروفشن،  كند ترجمه ميداند مناسب آكادميك آزادي معرفي
و بايد از كشمكش هاي سياسي دور هستند غيرحزبي نهادهاي آكادمي و دولت، تشكيالت رسانه، روحانيت،
و يك استاد حق ندارد در كله مييابد اهميت آكادميك آزادي كه است اصلي چنين پرتو در گفتم: بعد بمانند.
و استادان وظيفه دارند همانطور كه پزشك وظيفه دارد از حقوق بيماران كند فرو ايدئولوژي خود دانشجويان
خود دفاع كنند، از حقوق آزادي آكادميك دانشجويان خود دفاع كنند. اين حرف ها همه براي او جالب است

و من اطمينان دارم كه همين بذر كاشتن ها سبب بسط آن مي شود. 

ايجاد انجمن نشريات دانشجويي براي ترويج گفتمان كادرها
دانشگاه  در قاسمي آقاي نظر زير كه دانشجويي نشريه يك مقاله محتواي مورد در دارند ديدم بچه رفتن موقع
مي كنند. فرصت را مناسب ديدم كه ايده انجمن نشريات دانشجويي را مطرح بحث است شده منتشر اميركبير
كنم. گفتم: بايد يك انجمن نشريات دانشجويي درست كنيد كه تمام دست در كاران نشريات دانشگاه هاي
و در عين حال مطالب تمام  كنيد كمك هم به حقوقي نظر از هم و فني نظر از هم باشند. آن عضو مختلف
و به عالوه، يك راهبرد بيست سال براي جنبش دانشجويي بنويسيد كنيد منتشر سايت وب يك در را آنها
تحقق هدف هاي كالن جنبش براي  و  راهبرد آن چارچوب در باشند داشته وظيفه دانشجويي نشريات و
دانشجويي علم كنند. اين حرف هاي من سبب شد كه چشم هاي آقاي فرهنگ كاشاني بيش از همه برق بزند.
و بايد بكوشم نشريات دانشجويي به مرور تريبون گفتماني  گذاشت خواهد را خدش اثر حرف اين نظرم به

شوند كه در حال پختن آن هستيم.

كميته ته و تو
به اينكه با نخستين ويرايش سند دستور شرف چه بايد كرد زياد فكر كرده ام. اين سند همانطور كه گفتم در 

جلسه قبلي تصويب شد. اما مطلوب من نبود و نظرم را نيز بيان كردم. حاال چه بايد كرد؟ 

فعًال در نظر دارم اسنادي  اينكه خالصهاش كرد. طي را مختلفي مسيرهاي سؤال اين پاسخ يافتن براي ذهنم
و فقط در اختيار آقاي رنجبر بگذارم بگيرم پرينت اتيكز كد نگارش و تدوين روش و اتيكز كد مورد در را
و با اسناد اين خواندن از بعد كه كنم تشويق را او و نمايم واگذار او به را كميته اعضاي ساير انتخاب و
و هر هفته كنند كار دانشجويان كادر در اتيكز كد اصالح و تدوين روش آموزش براي ذوقي و كاشاني كمك
و تو (مخفف كميته تحقيق ته كميته عنوان به كميتهاي كردم فكر قبًال دهند. ارايه خود فعاليتهاي از گزارشي
توسعه) تشكيل شود كه نخستين سند را مورد بررسي قرار دهد. اما به اين نتجه رسيدم كه تمام بچه ها را و
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درگير اين قضيه نكنم. 

مي گيرند بايد خودم را براي تدريس قواعد ناظر بر فعاليت كميته ها آماده كنم. خودم  شكل كميتهها كه مرور به
هم اين مطالب را خوب بلد نيستم.

و يكم برخي از قواعد مربوط به پيشنهاد تعويق مشخص را به خصوص قواعد مربوط به  بيست نشست در
و بقيه آن به جلسه آتي موكول شد. خوب است تالش كنم در هر جلسه دادم درس را عام و خاص دستورات

حتمًا يكي دو قانون جذاب و جالب براي بچه ها داشته باشم.

انتخاب مورخ و فعال سازي كادرها دات كام
مي شود تاريخ هفتگي  آن از بعد كارگاههاست. براي مورخ يك انتخاب دارم ذهن در كه ايدههايي از يكي
هر كارگاه را در وب سايت كادرها دات كام منتشر كرد. فقط نمي دانم اين كار از نظر سياسي به نفع جريان
كادرها خواهد بود يا اساب اذيت بچه را فراهم خواهد آورد. به هر حال اين نكته را در نشست آتي مطرح 

خواهم كرد. 

جريان معلمان
سه شنبه حدود ساعت نه صبح بود كه خانم نقي ئي زنگ زد. كنجكاو بودم كه علت اصلي زنگ  روز صبح
مي زند صرفًا براي آنكه به اصطالح ديداري تازه شود. زنگ خاصي دليل هيچ بدون گاهي چيست؟ او زدن
اين كار او تازگي ندارد. به همين خاطر شايد واقعًا براي احوالپرسي زنگ زده بود. اما به من گفت ديروز در
و دوستانش ياد داده ام كرده  او به را خوبي بسياري چيزهاي اول درس كه را من ياد و است بوده جلسهاي
است. از او تشكر كردم. ظاهرًا براي همين به من زنگ زده بود كه تشكر كند. اما بحث به مسأله گذشته معلمان
و دارم  داشتم دوست من كم دست كه گفتم و كردم انتقاد آنان انشعاب از صراحت با هم من و شد كشيده
كه تجربه هاي آموزشي تمام كساني كه در گير ترويج اين قواعد هستند بين خودشان به اشتراك گذاشته شود
مي خواهد هر  دلش و است خريده را كتاب نتواند كسي كه نكردهام منتشر را كتاب خاطر همين به اتفاقًا و
و كردم انتقاد مرد و هاشمي آقاي نيز و دوستانش و او روش از صراحت با كند. عمل آن با داشت دست كه
اصًال الزم جلسه كيفيت با اداره براي كه گفتم برايش ويژه به دادم. توضيح است نيكخواهانه همه كه را داليلم
آن ها ميتوان ساده خيلي كه است عمل جريان در قواعد اين بلكه بگيرند. ياد را دشوار قواعد آن كه نيست

را آموخت و قضيه بسيار ساده تر از آنچيزي است كه من اول تدريس مي كردم.

بعد از اين بحث ها مسأله روش اداره نشست هاي سازمان تعدادي از معلمان ايران مطرح شد. من تأكيد كردم 
كم ترين كنجكاوي  اي نسبت به  اصًال و ندارم سازمان اين درونگروهي بحثهاي به عالقهاي كمترين كه
كل اين سازمان هم ندارم. اگر اگر قرار باشد كه طبق دستورنامه رابرت عمل كنيد من به عنوان رئيس جلسه
و اين  كنيد رفتار قواعد اين چارچوب در عالي خيلي بتوانيد جلسه چند طي تا كنم كمك شما به ميتوانم

قواعد را هم به سادگي بياموزيد.

نمي دانم بعد از نشست هفته قبل كه گويا آقاي آزادگان دلخوري هاي من را به آنان منتقل كرد بحث تازه اي 
مي شد حدس زد كه گويا در بين معلمان دارد اين ايده شكل  نقيئي خانم صحبتهاي از اما نه. يا داشتهاند
و نتيجه را ببينم. به هر بمانم منتظر بايد شود. تمرين من درك طبق قواعد اين آموزش بگذارند كه ميگيرد
حال، هفته قبل آقاي آزادگان به من گفت كه بچه ها را تهديد كرده است كه تا وقتي اين گله فالني را با دقت
بررسي نكنيد ديگر نبايد در دفتر كادرها نشست بگذاريد. شايد تلفن خانم نقي ئي ارزيابي از وضعيت بوده 
مي كنم تا به معلمان كمك كنم تا در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت انجمن اشان  استقبال كه من باشد.

اداره شود.
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۱۷ آذر ماه ۱۳۹۳ دوشنبه

مردي براي تمام فصول
ديشب همراه با آقاي حسن پارسائي منتقد تأتر به تماشاي نمايشنامه «مردي براي تمام فصول» رفتيم. اين 
نمايشنامه را آقاي بهمن فرمان آرا كارگرداني كرده است. بازيگر نقش توماس هم آقاي رضا كيانيان بود. به 
مي شود. به همين خاطر روزنوشت امروز را با تحليل همين  مربوط كادرها جنبش به نمايش اين دليل چند
و اثرات اين دستاوردها را بر تعميق دوستان كادر نشست پنجمين و سي دستاوردهاي بعد، ميكنم. آغاز روابط
مي پردازم كه اين روزها براي ارتقا كيفيت ايدههايي به سرانجام كرد. خواهم بررسي كادرها جنبش بسط و
آن ها را اجرايي است قرار و رسيده ذهننم به رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي اثربخشي و كارآمدي و
و تلويزيون داشتم سينما كارگردان و بازيگر كرامتي مسعود آقاي با هم طوالني و دوستانه گفتگوي يك كنم.
و بسط جنبش كادرها اثر خواهد گذشت. اگر فرصتي بماند به محورهاي اين تسريع بر خودش حد در كه

گفتگو نيز خواهم پرداخت.

مردي براي اين فصل 
مي پرسيدم اگر تا حدي كه  خودم از ميكردم تماشا را فصول تمام براي مردي نمايشنامه كه مدتي طول در
و پرداخته شدن آن در ساخته تدريجي روند به و شدهام آشنا قوانين مادر عنوان به پارلمان قانون با امروز
- پي برده ام، آشنا انگليس مردم كشفيات مهمترين از يكي مثابه به و گروهي تفكر زبان مثابه به - انگلستان
و بود منفي قطعًا پاسخم ميبردم؟ لذت فصول تمام براي مردي تماشاي از اندازه اين به هم باز آيا نبودم،
مي سوخت كه مطمئن بودم وقتي در نقش پرسوناژ هاي هم نمايش اين بازيگران و كارگردان براي حتي دلم
مي كردند كه ساير مردم ايران از آن درك را معناهايي همان بيش و كم ميزدند حرف قانون از نمايشنامه اين
و شبه قانون ندارد قانون با شباهتي البته و ميشود تصويب كشور قانوگذاري نهاد در البد كه آنچه ميفهمند:
مي دانستم كه در ميان چند صد نفري كه ديشب براي تماشاي مردي براي تمام فصول آمده بودند اما است.
مي كردم قبل از خارج آرزو نتيجه در آشناست. پارلمان قانون كليات با بيش و كم نيز ديگر نفر يك كم دست

شدن از سالن تالر رودكي او را مي ديدم تا از واكنش او به اين نمايشنامه با خبر مي شدم.

مي خواست از سالن تاالر  كه جمعيتي ازدحام ميان در پارسائي حسن آقاي با همراه كه هنگامي خوشبختانه
از كتابي  را ديدم كه  او  مي گشتم  رابرت دستورنامه با آشنا تماشاچي يك همان دنبال شود خارج رودكي
مي زند به طرف حرف همراهش تلفن با حاليكه در و خريده وحدت تاالر سالن كنار در مستقر كتابفروشي
مي آيد. آن مرد آقاي «مرد» يكي از اعضاي كليدي سازمان تعدادي از معلمان ايران بود كه از اواسط سال ما
كرده رابرت شركت  دستورنامه  آموزش  كارگاه  در  اين سازمان  اعضاي  از  ديگر  برخي  با  و همراه  گذشته
و به آقاي پارسائي معرفي كرده بودم. وقتي به ما نزديك بودم ديده نمايش سالن به رفتن از قبل را او بود.
شد همچنان به گفتگوي تلفني خود ادامه داد تا همراه با جمعيت وارد محوطه تاالر رودكي شديم. صحبت
مي كردم به ياد دستورنامه رابرت  تماشا را نمايش كه مدتي تمام گفت: من به حيرت با شد تمام كه تلفنياش
و به سازمان شد شروع نمايش سرپائي بررسي و نقد از ما گفتگوي كه بود جا همين از بودم. پارلمان قانون و
و - خاطر همين به و شدهاند آشنا رابرت دستورنامه كه است يكسال از بيش كه رسيد ايران معلمان از تعدادي
مي دهند. ما تا مقابل تأتر شهر در مورد وضعيت سازمان تشكيل را كادرها جنبش از بخشي - ناخواه يا خواه
و رابطه اش با حنبش كادرها معلمان جريان بر كه كرديم صحبت پارلمان قانون با معلمان نسبت و معلمان
تأثير خواهد گذاشت. بله، يكي از داليل ارتباط اين نمايشنامه با تاريخچه حنبش كادرها همين است. اما به

اين يكي منحصر نمي شود. 

و هم نمايشنامه سقراط كه اتفاقًا چند ماه پيش همراه با همين آقاي حسن پارسائي آن را  نمايشنامه اين هم
پر فروش ترين نمايشنامه فروش تومان ميليون هشتصد از بيش با او گفته به و كرديم تماشا رودكي تاالر در
و كردهاند زندگي شهر در سالها كه است مردمي فرهنگي نيازهاي مبرمترين بيان دو هر است، شده ايران
و قواعد رويكردها ارزشها، مستلزم ميالدي سوم هزاره آستانه در ميليوني چند شهر يك در آنان زيست شيوه
مي كند تعارض هاي آشكار دارد. من ضمن توضيح اين مطلب توليد روحانيت آنچه با كه است نويني رفتاري
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و قواعد رفتاري همان چيزهايي است كه در كارگاه هاي  رويكردها ارزشها، آن اما دادم، ادامه مرد آقاي براي
مي شود. در نتيجه، اين نمايشنامه ها بيان نياز به فرهنگي است ترويج و توليد دارد رابرت دستورنامه آموزش
و با صراحت داشت قبول را مسأله اين وجود تمام با مرد آقاي نظرم به ميكنند. توليد را آن دارند كادرها كه

گفت كه من به دستورنامه رابرت ايمان پيدا كرده ام.

فرق دستورنامه رابرت با كار گاه هاي آموزش دستورنامه رابرت 
بديهي است كه ايمان به دستورنامه رابرت با باور به عملكرد كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت خيلي فرق 
و نيازهايش را  بخواند خودش و بردارد را دستورنامه كتاب ميتواند هركس كه معناست اين به اولي دارد.
مي دهد كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها) يا به عبارت دقيق تر، نشان من تجربه اما كند. طرف بر
و براي پاسخگويي به نيازهاي مدرن مردم ايران مردم توسط كه است اجتماعي جنبش يك كادرها، جنبش
و در اين وسط من هم نقش كوچكي دارم كه ايفا خواهم كرد. اين ميشود خلق ايران مردم براي و ايران
حبنش هم در حال بازآفريني ارزش هاي جديد است، هم دارد قواعد جديدي براي ايجاد جامعه هاي انساني
و با كمك همين جامعه ها سراپاي نظام اجتماعي  قواعد همين اساس بر ميكوشد هم و ميكند ترويج و خلق
و ساير همكارانش از دستورنامه مرد آقاي كه آنچه بين ترتيب، اين به سازد. دگرگون بنادين صورت به را
و دارد وجود تفاوت آسمان تا زمين هستم آن گسترش و آفريتش پي در من كه آنچه با ميفهمند رابرت
همين تفاوت رويكرد است كه سبب شده است تا نسبت من با سازمان تعدادي از معلمان ايران با چالش هاي
عميقي مواجه شود. ديشب فرصت مناسبي بود تا در مورد همين چالش ها با آقاي مرد صحبت كنم. در نتيجه 
وقتي خودش به اين نكته مهم اشاره كرد كه در صورتي كه مردم رفتار شرافتمندانه نداشته باشند مشكل تداوم 
خواهد يافت با خوشحالي به او گفتم: اتفاقًا اين همان چيزي است كه من را از جدا شدن شما از جريان 
مي كند. چون بعد از رفتن شما من در تمام كارگاه هاي آموزش دستورنامه راب تدوين دستور  نگران كادرها
و تمام اعضاي كارگاه ها ملزم هستند در همان روز هاي اول تعريف كنند دادهام قرار اولويت در را شرف
و همكارانتان را از اين خودتان كرديد كه انشعابي با شما اما است؟ كدام شرفت دستور و چيست شرف كه
دستاورها كه دستاوردهاي اجتماعي مردم ايران است محروم كرديد. آقاي مرد سعي كرد از حركت انشعابي
و بهتر  كنيم روخواني را دستورنامه كتاب ميخواستيم ما گفت: پاسخ در و كند دفاع همكارانش و خودش
مي توانستيم اين كار را با هم هم باز نبود. سفره كردن جدا و انشعاب به نيازي صورت اين در گفتم: بفهميم.
و با اينكه شما پارلماني قانون از شما عميقتر فهم با كه باشم ناقص خيلي بايد من دادم ادامه بعد دهيم. انجام
بتوانيد به عنوان مربيان شايسته به ديگران قانون پارلمان را آموزش بدهيد مخالف باشم. بحث من اين بوده
و فكري كه دارند زير يك سقف با  روشي تفاوت هر رغم به بتوانند بايد پارلماني مربيان تمام كه هست و
مي گذارد كه نمايندگان كل ما اختيار در را فني دانش و مهارت اين پارلمان قانون اتفاقًا و كنند همكاري هم
ملت نيز زير سقف پارلمان با هم به توافقي عادالنه برسند و اين توافقات را به صورت منظم روزآمد كنند.

خلط مبحث
در ادامه آقاي مرد به نكته اي اشاره كرد كه من همين امروز صبح پي بردم در واقع دو موضوع متفاوت با هم 
و تصميم دارم اين مطلب را امروز با آقاي آزادگان در ميان بگذارم. آن مطلب اين است كه  است شده خلط
- كه به داليلي عملي پارلمان قانون مروجان انجمن يك ايجاد براي معلمان سازمان اعضاي از تعدادي تعهد
- با اين توقع كه سازمان معلمان طبق دستورنامه رابرت عمل كند، خلط شده است. به همين خاطر نشد
سفره خودشان را از دفتر كادرها جدا كردند گفت: اين چرا اينكه به من اعتراض جواب در مرد آقاي ديشب
يك تصميم گروهي بود. در حاليكه منظور من از «جدا كردن سفره خودشان» اين بود كه چرا همان عدهي
اوليه معلمان براي ايجاد يك انجمن ترويج دستورنامه رابرت همكاري نكردند، آقاي مرد تصور كرد سؤال من 
اين است كه چرا سازمان معلمان حاضر نيست تحت قواعد دستورنامه رابرت كار كند يا چرا حاضر نيست 
و به عنوان مربي مجمع آنان را اداره كنم؟ به همين  رئيس عنوان به من تا دهد اجازه دستورنامه اين طبق
و من هم تابع گروه بودم. متأسفانه، به جاي آنكه بود گروهي تصميم يك تصميم آن داد: جواب من به خاطر
و نه گروه. گفت: گروه بر باشيد قانون تابع بايد شما گفتم: و كردم حمله مرد به كنم زاديي ابهام اينجا در من
اساس اكثريت آرا تصميم گرفته است. گفتم: ولي گروه شما با قانون پارلمان آشنا نيست. در نتيجه خواسته يا
مي شود. وقتي سازماني بر اساس قانون پارلمان اداره نشود آن سازمان ناخواسته به  تبديل باند يك به خواسته
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يك باند تبديل خواهد شد. خوشبختانه آقاي مرد آنقدر با قانون پارلمان آشنا شده است كه با اين حكم من 
و به همين  است قبول غيرقابل اين و ميشود گفته دروغ سازمان در كه گفت ادامه در حتي و كند موافقت
خاطر قصد دارد از سازمان كنار بكشد. حاال نوبت من بود كه با اين كار او مخالفت كنم. سعي كردم براي او
توضيح بدهم كه جامعه ما در حال گذار از يك جامعه ماقبل قانون به جامعه قانوني است. ما هم هنوز رفتار 

در چارچوب قانون را به طور كامل بلد نيستيم. در نتيجه ممكن است اشتباه كنيم. 

استقبال از دستور شرف
و همكارانش از  او شدن جدا از من انتقاد كه كنم تأكيد نكته اين روي كردم سعي مرد آقاي با گفتگو طول در
و تجربه هاي خود كنند كار هم با بايد و ميتوانند پارلماني مربيان تمام معتقدم كه است خاطر اين به كارگاه
و از تجارب يكديگر استفاده كنند. بعد برايش توضيح دادم از زماني كه آنان از جريان بگذارند اشتراك به را
آن ها تدوين دستور شرف از يكي كه است شده تجربه و مطرح نو ايدهي دهها شدند، جدا كارگاهها اصلي
و دروغ بگويند نباشند شرافتمند گروه يك اعضاي اگر رسيدهام نتيجه اين به هم من كه خاطر اين به است
اين قواعد كمك زيادي نمي تواند بكند. در نتيجه، به محض آشنايي اعضاي كارگاه با قواعد اوليه، از آنان
و به هيچ كس، تحت هيچ شرايطي دروغ نگفتن اصل بديهي  كنند تدوين را خود شرف دستور تا ميخواهم

دستور شرف است چون براي ملتي كه دروغ بگويد اخالقي و رفتار اخالقي معنايي نخواهد داشت.

وقتي من از اصل هرگز دروغ نگفتن صحبت كردم آقاي مرد به اين موضع افتاد تا استدالل كند كه در جامعه 
مي شوند. البته به  متشبث آن به همه كه است خسي همان اين ميشود. ناپذير اجتناب گفتن دروغ گاهي فعلي

سادگي مي شود نشان داد كه توسل به اين خس كمكي به نجات انسان نخواهد كرد.

و بايد از  بوديم رسيده وليعصر انقالب خيابان تقاطع به نفر سه ما رسيد، اينجا به مرد و من گفتگوي وقتي
سه شنبه به دفتر كادرها خواهيد آمد؟ جواب داد: نه، كس ديگري ما فردا آيا پرسيدم مرد از ميشديم. جدا هم
- بدون اينكه مرد تعمدي داشته باشد است» كرده دعوت را ما ديگري «كس نظرم به است! كرده دعوت را
و هستند كسان ديگري كه نيستيم آويزان كادرها دفتر به هم خيلي اينكه ميداد: او پاسخ به خاصي معناي -
مي كنند. به نظرم وقتي دريافت كه پاسخش چنين معنايي را هم دعوت نشستهايشان براي را سازمان اعضاي

مي دهد اضافه كرد:  البته اميدواريم كه ديگر مزاحمتي براي شما ايجاد نكنيم.

مي كنند براي من جالب نيست استفاده كادرها دفتر از األن كه شكلي گفتهام آنان به صراحت به من راستش
و به خاطر كنند عمل رابرت نامه دستور چارچوب در بايد بيايند كادرها دفتر به ميخواهند اگر نتيجه در
و يا ارايه پارلماني مشاوره ارايه شامل خدمات اين و كنند استفاده دفتر آن از كادرها دفتر خدمات از استفاده
و نشست هاي علني سازمان جلسات در من حضور مستلزم كه ميشود هم پارلماني مربي عنوان به خدمات
مي دانم براي بسياري از سازمان ها قبول چنين پيشنهادي سخت است. اما جامعه ما به مرور بايد ست. شما
مي توان از خدمات ميشود استفاده سازمان از خارج حسابرسي و حسابدار خدمات از كه همانطور كند قبول
مي دانم كه به خصوص براي معلمان همه اين با كرد. استفاده نيست سازمان عضو لزومًا كه هم پارلماني مربي
و مشاور عالي افتخاري عضو عنوان به كه گفتهاند من به هرچند كنند قبول را پيشنهادي چنين كه است سخت

مي توانم با آنان همكاري كنم، اما تأكيد كردند كه رياست جلسات با دبيركل است.

و من به دفتر كادرها شديم جدا يكديگر از هم پارسايي حشن آقاي و من مرد، آقاي شدن جدا با حال، هر در
برگشتم اما به خودم استراحت دادم و بعد از مرور وب سايت ها روز ميز كنفرانس خوابيدم.

دستاوردهاي سي و پنجمين نشست كادر دوستان
براي  كادرها  به جنبش  كه  است  بديع  و  ابتكاري اقدام نوع هر دستاورد، از منظورم ميكنم تأكيد هم باز
و رويكردها ارزشها، با بيشتري افراد كه است اين گسترش از منظورم بدهد. بيشتري نيروي بيشتر گسترش
و محكم تر عميقتر ارزشها اين به آنها باور بشوند، آشنا بيشتر كادرها جنبش گفتمان از ناشي رفتاري قواعد
و ساختارهاي نهادها در تغيير به كه كنند ايجاد داري معنا تغييرات خود رفتار در و رويكرد در بتوانند تا بشود
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و ساختار هاي جديد شود. بر اساس اين تعريف، بسط رسانه اي اين  نهادها ايجاد سبب يا و شده منجر موجود
گفتمان، يعني اينكه تعداد بيشتري از افراد از وجود چنين گفتماني صرفًا با خبر شوند، يا فقط با قانون پارلمان
و  نگرش در تغيير ارزشي، نظام در تغيير به منجر ادامه در بايد آشنا اين بلكه نيست. من منظور شوند، آشنا

تغيير در رفتار افراد شود به نحوي كه اين تغيير در سازمان هاي موجود نيز تغييرات معنا دار ايجاد كند.

مي توان روند اين تغييرات را از اين  و است ملموس اما تدريجي و تطئي بسيار تغييرات اين كه است طبيعي
و همانطور كه كرد كامًالحس ديگر كارگاه تا كارگاه اين در عضو اين وضعيت از و ديگر كارگاه به كارگاه
و ميدهند حهت تغيير تدريج به مدتي طي ميچرخاني، را گالن آنكه از بعد آپارتماني گلدان يك برگهاي
و كار يك مربي اين است مشاهده قابل كارورزان تك تك در نيز تعدريجي تغيير همين ميشوند، نور به رو
است كه مثل يك باغبان طوري عملي كند كه اين حركت تدريجي در تمام اعضاي تمام كارگاه ها به طور
و به يك رهبر تبديل شوند  مربي يك به فعلي اعضاي از يك هر كه نحوي به كند حركت جلو سمت به مستمر
و به اين ترتيب هر يك از كادرها كنند ايفا ديگران به كمك در را نقش همين تا ميكوشند خود سهم به كه
و بسط مداوم اين گفتمان خواهند بود. خلق مشغول سراسري شبكه يك در هوشمند و خالق عنصر يك مثل

از اعضاي هر يك  از  از دستاوردهاي هر يك  مي كوشم هر يك  كه است دستاورد از دركي چنين با بله،
كارگاه ها را ثبت كنم و توضيح بدهم كه كل اين فرايند چگونه عمل مي كند.

مشكالت يك عضو بيش فعال
عصر روز شنبه نخستين عضو كادر دوستان كه وارد دفتر شد آقاي اميرعلي قرباني بود كه در رشته برق خواجه 
و معلم زنان انگليسي  است عالي او انگليسي زبان و هست هم موسيقي كانون دبير و ميكند تحثل نصير
مي كند. براي او بيتابي سركننده مرغ يك مثل كارگاه در و است بيشفعالي به مبتال رسمًا او هست. هم
مي گويد صراحت با كارگاهها آخر دقيقه ده در خاطر همين به و است متعالي ارزش يك بودن صريحالهجه
و هوش با جوان اين كه است اين من نگرانيهاي از يكي است. شده خسته تكراري بحثهاي اين از كه
بيش فعال را در كارگاه چگونه راضي نگه دارم. اين هفته به نظرم رسيد كه از او بخواهم فصل بيستم كتاب را
مي شود مسؤليت هاي  ميكنم فكر بدهد. كنفرانس كارگاه در و بخواند است انصباطي رويههاي مورد در كه
بسيار بيشتري بر عهده او گذاشت تا حوصله اش سر نرود. چنين فردي بعد از اينكه وارد دفتر شد براي من
و ندارد اما اين تنها جلسه اي از كه با عالقه  نداشته را گفتگويي جلسهي هيچ تحمل قدرت او كه داد توضيح
معموًال افراد گفتم: او نظر تأييد در هم من ميآموزد. زيادي بسيار نكات روز هر و ميكند شركت آنها در
مي شوند ندارند. اما اگر اداره سنتي روش به كه را ايراني مجامع در شركت تحمل نظر صاحب و هوش با
مي شود بدل هيجان پر و شور پر بازي يك به اتفاقًا شود، اداره پارلمان قانون قواعد چارچوب در جلسهاي
مي شوند در مجامع جذب افرادي چنان و بود خواهند آن بازيهاي برندهي سريعاالنتقال و هوش با افراد كه
و كم سرعت نيز حقشان ضايع شود. به نظرم كشف اين حرف كم افراد كه ميشود مانع قواعد اين حاليكه

نكته خودش به معناي بسط اين گفتمان در سطح تربيتي و آموزشي است.

دانشجوي دكتراي آينده پژوژي
و فردي براي  شد بلند ساختمان در زنگ صداي قرباني اميرعلي آقاي حضور از بعد و گذشته شنبه عصر
- يكي از همكالس ها قاسمي سعيد آقاي - او كه شد مشخص زودي به آمد. ساختمان داخل به بار نخستين
و به است تهران دانشگاه در پژوهي آينده رشته دكتراي دانشجوي و زارعپور مجيد آقاي دورهايهاي هم و

تشويق آقاي زارع پور به دفتر آمده است تا در كارگاه شركت كند.

آقاي قاسمي دومين فردي است كه توسط آقاي زارع پور شستشوي مغزي شده است. دو هفته قبل نيز آقاي 
و جالب  بود! شده مغزي شستشوي است نفت وزارت آموزش بخش مديران از كه سبحاني صادق محمد دكتر
و حرفه اي جنبش جديد كادرهاي از يكي كه ميرسد نظر به و است داده ادامه كارگاه در خود حضور به اينكه
كادرها خواهد شد. چون تازه تصميم دارد با رئيس بخش آموزش وزارت نفت صحبت كند تا اين قواعد را به
و اعضاي هيأت مديره هاي شركت هاي وازرت نفت آموزش بدهيم. البته، نظر من اين است  مديران به نحوي
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و آموزش اين قواعد در وزارت نفت بپردازد.  ترويج به خودش و بگيرد ياد خوب را قواعد اين خودش كه
ميكنند؟ شركت كارگاهها در چرا مسؤليت و مقام از سطوحي چنين در افرادي چنين كه است اين سوآل

و عامل جذب اين افراد به اين كارگاه هاست. اما دليل اصليترين قواعد اين يادگيري و قواعد اين كه البته
مي كنم معرفي نمي شدند معلوم نبود كه معرفي را آنها من كه روش اين به قواعد اين اگر ميكنم تصور
بتوانند اهميت خودشان را به مخاطبان عرضه كنند. براي درك منظورم خوب است مثالي از همين كارگاه

شنبه گذشته بزنم. 

مقايسه دو روش تربيت در مهد كودك ها
و در جريان معرفي قانون پارلمان سعي داشتم نشان دهم كه چطور اين قواعد در كشور سازنده ي  شنبه روز
نداشته اند. در قانون مكتوب  به عنوان  به مكتوب كردن آن  نيازي  و  شده بدل عرف به انگلستان يعني آن
مي كرد، خوب به خاطر دارم كه در بخش ديگري از ذهنم صحبت مورد اين در داشت ذهنم از بخشي حاليكه
و انگار آن بود شده روش انگلستان و ايران در كودكها مهد مديريت متفاوت روش دو مقايسه از خاطراتي
قسمت ذهن سخت مشغول پردازش اين اطالعات بود تا بتواند به كمك بخش ديگر ذهنم كه داشت حرف
و مثل يك منشي وظيفه شناس متني يا جمله اي را در اختيار من راوي بگذارد تا براي توضيح  بيايد ميزد
نظرش در مورد نحوي عرفي شدن قواعد در انگلستان از آن استفاده كند. عجيب است كه من حالت چندين
مي زد. يك «من» كه مثل معده  حرف داشت كه «من» يك دارم: خاطر به خوبي به لحظه آن در را خودم «من»
مي كرد مقايسه را انگليسي و ايراني كودكهاي مهد داستان نقل به مربوط خاطرات داشت پستانداران چهارم
مي كرد. سرانجام احساس كردم «مني» مديريت را ذهن صحنه كل داشت كارگردان يك مثل كه «من» يك و
مي شد با خبر شد. يعني انگار اطالعات پخته داشت ذهن ديگر بخش در كه آنچه از ميكرد روايت داشت كه
و گرمافون شروع كرد به خواندن گرفت قرار گرامافون صفحهي سوزن زير يا بروزر سوزن زير شده پرداز
و در ادامه توضيح انگلستان و ايران كودك مهد دو مقايسه به كرد شروع راوي - واقع در - و اطالعات همان
مي گذارند تا براي رسيدن به خودشان حال به را بچهها مربيان ايراني كودكهاي مهد تمام در تقريبًا دادم:
خواسته هاي خودشان مبارزه كنند تا مبارزه كردن را بياموزند تا در بزرگسالي ياد بگيرند چگونه حق خودشان
مهد كودك ها در انگلستان  حاليكه در بكشند. بيرون آب از را خودشان گليم تنهايي به چگونه و كنند كسب را
مي كنند تا طبق قاعده رفتار كنند. در اين مورد خاص قاعده اين است كه هرگاه يكي از تربيت را بچههاي
بچه هاي مهد كودك عروسكي يا اسباب بازي را برداشت، هيچ كس حق ندارد اسباب بازي را به روز از او
و تا وقتي كه كودك اول عروسك يا اسباب بازي را زمين بگذارد. در آن صورت هر بچه ديگري كه بگيرد
و هچ كودكي حق ندارد اسباب بازي را از او بود خواهد او مال بازي اسباب بردارد را بازي اسباب زودتر

بگيرد.

بعد از توصيف اين دو روش كمي مكث كردم تا ذهن مخاطبان اين دو تجربه مهم را با هم مقايسه كنند. بعد 
ادامه دادم، اين دو صحنه، دو مؤلفه از دو جامعه متفاوت است: جامعه اي كه در آن هركس بايد بتواند حق 
و اگر قدرت داشته باشد موفق به اينكار خواهد شد. در جامعه اي كه قواعدي وجود دارد كه  كند كسب را خود
و گفت: كردم مكث هم باز كند. مصادره خودش نفع به را وسايل بود كلفتتر گردن هركس نميدهد اجازه
مي كند. به اين معنا كه هر گاه عضوي كه صحبت عمل هم صحن كسب جريان در قواعد همين عين تقريبًا
- واگذار كرده است. حاال كودك مهد در بازي اسباب يك مثل - را صحن كه معناست اين بنشيند،به ميكند
هركس كه بيشتر نياز داشته باشد يا منتظر مانده باشد حق انحصاري شنيدن شدن را كه كف صحن افتاده است
و تا وقتي كه صحن را زمين نياندازد هيچ كس حق ندارد حرف او را قطع  ميشود او مال صحن و ميدارم بر
و اتفاقًا همين قواعد هم است قانون و قاعده طبق بعدي نفر صحن كسب بگيرد. او از زور به را صحن يا كند
مي تواند ديگر عضو بيايد پيش ضرورياي كار اگر نتيجه در و است كرده توجه نيازها تمام به كه است طوري

. . برخيزد و خطاب به رئيس طرح مطلب كند.

و به صورت خالقانه مدام چنين انكشافاتي صورت  كارگاهها جريان در كه بود اين مثال اين ذكر از منظورم
مي كند تا افراد با عالقه بيشتري به مطالب ايجاد جديد نيروي مرتب طور به كه دارد قلبي نقش كه ميگيرد
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توجه كنند و بتوانند اين ارزش ها را در سطح جامعه ترويج كنند. 

يك نمونه از تجربه هاي نشست عصر شنبه كادر دوستان بحثي بود كه آقاي سبحاني قبل از دعوت به دستور به 
- اين  نفت وزارت آموزش مسؤالن يعني - ما كه كرد اشاره نكته اين به او دارم ياد به كه آنجا تا انداخت. راه
مي دهند. البته، اين دست از را خودشان يادگيري قدرت سالگي پنجاه سن از بعد كاركنان كه داريم را عقيده
مي رسد سال هشتاد به شايد سنش و است نفت وزارت بازنشسته يك كه قندهاري آقاي به خصوص به گزاره
و درست در آن لحظه كنار آقاي سبحاني ميآيد كارگاه به قواعد اين يادگيري براي پرشور جوان يك مثل اما
و با اطمينان خاطر توضيح دادم كه در امر آموزش سن هيچ بالفاصله من اما بود. هم برخورنده بود ايستاده
مي دهد. در نتيجه بهتر است شكل ذهنشان ويژه كار طرز به كه است افراد زيست روش اين بلكه ندارد نقشي
- به شكلي است كه وزارتخانهها اداري بخش كاركنان - مورد اين در و افراد، از برخي زيست روش بگوييم
و ذهنم براي تغييرات ساختاري برود بين از كاركنان در فراگيري قدرت كه ميشود سبب دهه دو يكي طي

بسيار سخت و مقاوم شود.

فلسفه براي انسان دارويني
مي دهد كه طرز كار ذهن انسان  نشان بشر امروز تجربههاي كردم اشاره كه بود بحثها همين از بعد درست
مي گفتند در درون ذهن كانت نظير فيلسوفاني كه طور آن برخالف و ميگيرد شكل او زيست روش با متناسب
پري يوري» يا «پيشيني» وجود ندارد. بعد ادامه دادم: من خودم در حال پختن «آ هيچ خاصيت يا مقولههاي

و  كند تغيير ميتواند هم كالغها ذهن كار طرز و ساختار حتي ميكنم فكر و هستم دارويني انسان براي فلسفه
مي سازد در نتيجه هر ذهني بايد بتواند به صورت مداوم قدرت فراگيري خودش را خودش خودش ذهني هر
مي تواند مثل يك جوان ذهن ياد گيرنده اي داشته باشد. هم ساله نود مرد يك صورت آن در بدهد. ارتقا را
مي برد. چرا؟ بين از را ذهني توانمنديهاي تمام كه است چنان ايران دولتي سازمانهاي در زندگي شكل اما
و مشخصي را تكرار كند. به ساده كارهاي خود شغلي زندگي طول در تا ميشود خواسته كارمند يك از چون
مي بينيم يك سرهنگ يا تيمسار ارتش بعد از بازنشستگي كار چنداني از دستش ساخته كه است خاطر همين
و مجبور است راننده آژانس يا ويزيتور بنگاه هاي معامالت ملكي شود. تقريبًا تمام اعضاي كارگاه با نيست
و به خصوص آقاي سبحاني قانع شد كه من كردند. تأييد را من تحليل درستي خودشان تجربههاي به عنايت
براي آموزش دستورنامه رابرت به كاركنان وزارت نفت فرد مناسبي هستم. در صورتي كه اگر به اين تشخيص
مي داديم. كما  دست از نفت وزارت در را خود سرپل ما نيستم، مناسب كار اين براي من كه ميرسيد يا برسيد
نمي كنم اين اجازه به من داده شود كه براي اعضاي دولت بتوانم كارگاه بگذارم. تصور اينكه به داليل امنيتي

به همين خاطر اميدوارم آقاي نصيري به مرور سبب انتقال تدريجي اين آموزه ها به هيأت دولت شود. 

روش هاي ابتكاري در مربي گري
در نشست عصر شنبه گذشته شاهد نوآوري هاي خوبي در مربي گري بودم. در اين نشست از نسل دومي ها 
و ابتدائي ترين قواعد دستورنامه را براي نسل سومي ها كه  پرمصرفترين و مبرمترين از يكي تا خواستم هم
جديد ترين اعضاي كارگاه هستند تشريح كنند. آقاي اميرعالي قرباني كه از بچه هاي تيم آقاي فاضلي است
مي شود قواعد مربوط به كسب صحن را براي آقاي سبحاني تشريح كرد. بعد از آقاي حساب دومي نسل و
نصيري كه نسل اولي است خواستم تا توضيح آقاي قرباني را تكميل كند. نسل دومي بعدي آقاي داود خاني
و فرجام خواهي صحبت كرد. به همين ترتيب، آقاي نصري اقدام كه  دستور اخطار پيشنهاد مورد در كه بود
و هم در يادگيري امر در هم همه ميشود سبب كار روش اين كرد. تكميل را او توضيحهاي است اولي نسل

امر ياددهي مشاركت داشته باشند تا كسي خسته نشود.

دستور شرف
و زماني كه حكم رئيس براي  فرجام هنگام كه كرد تأكيد خواهي فرجام توضيح در نصيري آقاي وقتي اتفاقًا
و بگويند كه آيا حكم رئيس طبق بدهند نظر قانون طبق بايد اعضا ميگيرد، قرار مجمع اختيار در قضاوت
يك و توضيح دادم كه اگر اعضاي شدم صحنه وارد مربي عنوان به كه بود جا همين نه. يا است بوده قانون
و اكثريت خالف قانون پارلمان رأي بدهد. در نتيجه اينجاست كنند تباني ميتوانند نباشند شرافتمند انجمن



۲۴۹

و به همين خاطر است كه ما از جلسه بعدي  مييابد اول درجه اهميت سازمان يك اعضاي بودن شرافتمند كه
تدوين دستور شرف خود را در دستوركار خواهيم گذاشت. به همه تأكيد كردم تا نشست آتي به اين سؤال
و چگونه بايد روي تعريف مشخصي از شرف به توافق برسيم؟ به نظرم اين هم  چيست شرف كه كنيد فكر

يكي از همان اقدام هاي ابتكاري است كه سبب جوشش مداوم چشمه جنبش كادرها مي شود.

جوشش مدام
- به ذهنم رسيد ديدم بهتر است اين اصطالح را به جاي  قبل لحظه چند - مدام جوشش مفهوم همين وقتي
«رهبري مدام» كه تصميم داشتم به كار ببرم، جايگزين كنم. بله، منظورم از جوشش مدام اين است كه مهارت
و  مديران در كارآفريني سبك آديزيس ايزاك اصطالح به و شود تقويت جنبش كادرهاي در بايد خالقيت
و خودم نيز چاره اي جز اين ندارم كه مثل كنم. تقويت مداوم صورت به و هدفمند صورت به بايد را رهبران

چشمه اي جوشان براي حركت جنبش كادرها نيروي مديريتي توليد و به پيكره تزريق كنم.

جمع بندي مرحله اي
مي رسد با تأمل در مورد تجربه هاي اخير است كه من بايد اعالم كنم كه جنبش كادرها از يك مرحله  نظر به
مي شود كه خصوصيات متمايزي دارد. در مرحله جديد ديگر من اصراري به اين نخواهم ديگر مرحله وارد
داشت كه كادرها براي تمرين يك انجمن پارلماني به عنوان پايلوت ايجاد كنند. بلكه بايد بكوشم روي فصل
و به اعضا مدد برسانم تا يك انجمن كه به مبرم ترين موضوع آنان ارتباط  كنم كار كارگاه يك اعضاي مشترك
و ايجاد ساختاري براي ارتقاي وكالت دو تجربه موفق دانشجويي سناي ساختن تجربه بسازند. باشد داشته
مي كنم علت كم رونق شدن فكر كرد. خواهم دنبال نيز اجرايي ستاد كارشناسان براي را كار همين است. بوده
برخي از كارگاه ها نيز همين باشد. البته، يافتن فصل مشترك بين اعضاي كارگاه دوستان هم خيلي سخت
و در نتيجه شايد چاره اي نباشد كه هر گاه به ايجاد يك انجمن رسيديم آنان را از هم تفكيك كنيم. به  است
- چيزي شبيه هنر براي هنر است كه در پارلمان قانون ترويج انجمن يك ساختن ميرسد نظر به حال، هر

ميان فعاالن اجتماعي دست كم زياد طرفدار ندارد.

رهبري مداوم
مي كنم هرگاه من نسبت به  احساس كه است گروه اعضاي به پيشبرنده نيروي دادن ضرورت همين خاطر به
مي كند. من شخصًا از ايفاي سقوط نيز گروه انرژي و روحيه سطح ميكنم، توجهي كم مدام رهبري مسؤليت
كامًال ضروري است. بدهد، مديريت انرژي گروه به كه رهبري وجود انگار اما ميآيد. بدم واقعًا نقشي چنين
و غيرانساني رهبري را حذف غيردموكرايك اشكال تا بكوشيم گروهي رهبري نفي جاي به بايد نيتحه در
و دموكراتيك رهبري را تشويق كنيم. در هر صورت هر نوع عقب نشيني انسانيتر اشكال آن حاي به و كنيم
- به و بپذيرم مسؤليت بيرودرايستي و زمينه اين در بايد من و دارد منفي اثر - متأسفانه - نقش اين ايفاي از
و ادا در نياورم. در عين حال از هيچ كنم ايفا احسن نحو به را نقش اين هستم مربي وقتي تا - نمونه عنوان

كوشش براي تربيت رهبران و سپردن نقش هاي رهبري به آنان دريغ نورزم.

ابتكارات جديد براي كادر دانشجويان
و كيفي يك  كمي توسعه جريان در فقط را پارلمان قانون قواعد كه كردهام پيدا عميق باور نيتجه اين به وقتي از
مي توان به افراد آموزش داد، در نتيجه بايد سازماني كه به صورت پايلوت درست تأسيس دست در سازمان
و خودم هم هميشه چند بروم جلو سازمان رشد پا به پا كه ميبينم مجبور را خودم كند، رشد مدام ميكنيم
قدم جلوتر از سازمان گام بردارم. به همين خاطر، به عنوان نمونه، براي كادر وكيالن يك هدف بزرگ تعريف
و من بايد نقش رهبري حركت وكيالن  است شده پارلماني مربي يك از فراتر بسيار من مسؤليت حاال و كرديم
مي شود. ايجاد كه سازمانهايي ساير در ترتيب، همين به كنم. ايفا هم را وكالت پروفشن بازآفريني سوي به
در همين راستاست كه طي چند روز اخير ايده هاي بسيار زيادي در مورد دانشجويان به ذهنم رسيده بود كه

مي خواستم آن ها راويت كنم. 

و بسياري از آن ايده ها كه دارد نشست دانشجويان كادر و است سهشنبه فردا هم خستهام، هم حاضر حال در
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آن  فرانسويها قول به و بگذارم نمايش به عمل ميدان در را آنها بايد فردا شدهاند، پردازش ذهنم در ابتدا
ايده ها را «ميز آن سن» كنم و روي صحنه بياورم.

تماشاي مردي براي تمام فصول با بليط نيم بهاي دانشجويي
آن ها طرح اين پيشنهاد است  آخرين كردهام. ثبت سحرگاهي يادداشت دفتر در را ابتكارات اين فهرست من
و تهيه كننده نمايشنامه مردي براي تمام فصول صحبت كارگردان فرماآرا بهمن آقاي با دانشجويان رهبرن كه
و حتي ارزانتر اين نمايش را به صورت گروهي بها نيم صورت به بتوانند اتحاديه عضو دانشجويان تا كنند

تماشا كنند.

آتش افروزي است بايد مراقب  به و اتفاقًا چون سبك من هم كارآفريني متمايل است زياد ابتكارها اين تعداد
باشم كه ايده هاي زيادي سازمان را از هم متالشي نكند.

اگر فردا صبح زود از خواب بيدار شوم، برخي از اين ابتكارها را نقل خواهم كرد. 
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۱۹ آذر ماه ۱۳۹۳ چهارشنبه

سازمان معلمان در آستانه وضعيتي تازه
ديروز حدود ساعت يك ربع به چهار بعد از ظهر بود كه آقاي آزادگان يكي از اعضاي فعلي سازمان تعدادي 
مي داد كه  نشان و بود جالب بسيار برايم كه پرسيد پارلماني سؤال چند و زد زنگ من به ايران معلمان از
اين سازمان در آستانه يك وضعيت تازه قرار گرفته است. شامگاه روز يكشنبه نيز آقاي مرد يكي ديگر از
شخصيت هاي كليدي اين سازمان را در تاالر رودكي ديدم كه او هم مثل من براي تماشاي نمايش «مردي 
و در مورد وضعيت سازمان معلمان نكات جالبي را مطرح كرد. به دليل نقشي كه  بود آمده فصول» تمام براي
اين سازمان ممكن است در آينده در ترويج قانون پارلمان ايفا كند ذكر اين خاطرات براي فهم پويايي هاي

جنبش كادرها شايد الزم باشد. 

و فهميدم كه آقاي آزادگان آن طرف خط است انتظار داشتم بگويد كه امروز  برداشتم را تلفن گوشي وقتي
كادرها نمي آيند. چون در گفتگو با آقاي مرد در دفتر به خود نشست برگزاري براي معلمان سازمان اعضاي
و كردم پيشدستي - خودم زعم به - خاطر همين به بودم. شده مطلع سازمان تصميم اين از رودكي تاالر
گفتم: خبر دارم كه امروز اينجا نمي آئيد. ولي آقاي آزادگان به جايي تأييد يا تكذيب اين خبر براي من توضيح
و چون ما در آئين نامه خود دستورنامه كنم اداره بايد من را جلسه كه آمده پيش سازمان براي وضعيتي كه داد

رابرت را به عنوان مرجع پارلماني انتخاب كرده ايم، زنگ زده ام تا از شما چند سؤال در اين مورد بپرسم.

- است كه  ايرانيان پزشكي اخالقي مؤسسه از بعد سازمان دومين عنوان به - ايران معلمان سازمان اينكه
بود. بسيار مسرت بخش  است يك خبر  كرده  انتخاب  پارلماني خود  مرجع  عنوان  به  را  رابرت  دستورنامه 
قبًال از آن با خبر بودم. اما اينكه به جاي آقاي هاشمي، دبيركل سازمان، آقاي  و داشت كهنگي برايم هرچند
مي كند خبر جديدي بود. به خصوص كه خود آقاي آزادگان تصريح كرد كه اداره را انجمن مجمع آزادگان
و نه من چيزي گفت چيز او نه مورد اين در وضعيتي؟ چه اما است. آمده پيش سازمان براي جديدي وضعيت

پرسيدم. اما به محض طرح نخستين سؤال مشخص شد كه چه وضعيتي براي سازمان پيش آمده است.

سؤال آزادگان در مورد رويه انتخاب رئيس سازمان بود. در اين صورت ظاهرًا در مورد رياست آقاي هاشمي 
و حاال قرار است براي انتخاب رياست سازمان يا شايد  است شده مواجه چالش با سازمان دبيركل عنوان به
و قواعد ناظر بر انتخاب مسؤالن در يك انجمن بر اساس رويهها من خوب، كنند. رأيگيري سازمان دبيركلي

دستورنامه رابرت را براي آقاي آزادگان توضيح دادم و او كوشيد كه اين قواعد را به خاطر بسپارد.

قواعد ناظر بر انتخاب مقامات 
براي آقاي آزادگان توضيح دادم كه اگر در اين مورد آئين نامه سازمان شرطي مقرر كرده باشد بايد طبق همان 
آئين نامه ساكت باشد طبق دستور نامه رابرت بايد اينطور عمل  مقررات مندرج در آئين نامه عمل شود. اما اگر
مي كنم. آقاي آزادگان بعد  صرفنظر جا اين در آن تكرار از و دادم توضيح مشروح صورت به را رويه و كرد
كم تر از يك دقيقه بعد دوباره زنگ زد تا در مورد نصاب سؤال كند. در اما كرد قطع را گوشي فراوان تشكر از
پاسخ به اين سؤال هم گفتم اگر آئين نامه سازمان شرط نصاب را تعيين كرده باشد بايد طبق همان شرط عمل
و دستورنامه رابرت هم به عنوان مرجعي پارلماني تعيين شده باشد، نصاب  باشد ساكت آئيننامه اگر اما شود.
مجمع بيش از نصف است. بعد آقاي آزادگان توضيح داد كه در حال حاضر تعداد اعضاي سازمان پانزده نفر
است. گفتم: در آن صورت نصاب بيش از نصف، يعني هشت نفر است. از من پرسيد: در اين صورت هفت 

نفر به نصاب نرسيده است؟ گفتم: نه. 

و پرسيد: آيا رأي وكالتي قابل قبول است؟ پرسيدم: آئين نامه سارمان  زد زنگ دوباره تلفن قطع از بعد درست
گفت: ساكت است. گفتم: در اين صورت طبق دستورنامه رابرت رأي وكالتي قبول ميگويد؟ چه زمينه اين در
مي شد حدس زد كه به جاي هشست نفر فقط هفت نفر در نشست حاضر شده اند در ترتيب اين به نيست.
رأي گيري براي انتخاب رئيس وجود ندارد. چرا در اين جلسه كه از قبل مشخص شده بوده امكان نتيجه
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كردهاند؟ نمي دانم. اما همين گفتگو ها  شركت كم قدر اين شود، انتخاب سازمان رئيس آن در است قرار كه
چيزهاي زيادي را نشان داد: اينكه اعضاي سازمان معلمان ايران تا اين تاريخ تا چه حد با قواعد مورد نياز
و چطور بعد از آشنايي اوليه تعدادي از اعضاي اين سازمان با دستورنامه  است؟ بيگانه انجمن يك اداره براي
به صورت رسمي را كه هنوز حتي  كتاب  اين  كه  بدل شده است  به دومين سازماني  اين سازمان  رابرت، 
و حاال رئيس مجمع سازمان براي  است كرده انتخاب خود پارلماني مرجع عنوان به است نشده هم منتشر
مي گيرد تا از قواعد دستورنامه رابرت در تماس ايران در پارلماني مربي نخستين به سازمان رئيس انتخاب

اين خصوص با خبر شود.

مي دهد،  نشان را امروز ايران فعلي فرهنگي وضعيت هم پازل، قعطه يك مثل كوتاه خاطره همين نظرم به
و هم حاكي از آن است كه ارزيابي من مييابد توسعه دارد چگونه رابرت دستورنامه كه ميدهد نشان هم
و مرد كه همراه با چند خانم دبير در كارگاه هاشمي آقاي ظاهرًا است: درست معلمان سازمان وضعيت از
و آشنا نيستند كه بتوانند نبودند آشنا قواعد اين با اندازه آن هنوز كردند، شركت رابرت دستورنامه آموزش
بدون ايجاد چالش در سازمان مجمع آن را رياست كنند. به اين ترتيب، اين سازمان كه مرجع پارلماي خودش
و چه بسا به  داشت خواهد نياز پارلمانتارين نخستين خدمات به است كرده انتخاب رابرت دستورنامه را
و بتوانم تمام توان خودم را بدون منت در خدمت ارتقاي يابد بهبود سازمان اين با من روابط خاطر، همين

اين سازمان بگذارم.

سه شنبه خيلي خوب
و دومين نشست كادر دانشجويان كه ديشب برگزار شد خيلي عالي بود. هرچند از اواسط اين كارگاه بيست
و نيرو شور از سرشار اما شد، دشوار برايم كردن صحبت و برداشت خش صدايم و شد شديد دردم گلو
مي زدند. بله، گپ هم با و بودند دفتر در نيز جلسه ختم از بعد ساعت يك حدود تا بچهها از بعضي و بودم
مي كنم كه چه احساس حاال و است. شده تبديل فعال دانشجويان آمدن هم گرد براي محفلي به كارگاه اين
و چه نخواهم بايد مسؤليت خودم را براي پيش بردن اين جنبش تا استقرار نهايي سناهاي دانشجويي بخواهم
و مسؤالنه عمل كنم. با چنين رويكردي است بپذيرم دانشگاهها در دانشجويان بر دانشجويان حكومت مثابه به

مي كوشم تجربه هاي بيست و دومين نشست كادر دانشجويان را روايت كنم. كه

كارگاه كارفرمايان
۱۹ آذر ماه ۱۳۹۳  و ۱۸ و چهارشنبه، سهشنبه امروز، و ديروز كه بگويم است الزم روزنوشت ادامه از پيش
ساختماني شركت هاي  انجمن  اجتماعات  سالن  در  نيز  كارفرمايي  تشكل هاي  توانمندسازي  ارتقاي  كارگاه 
مي بايست  كارفرمايان» «پيام الكترونيكي نشريه سردبير عنوان به هم و بودم شده دعوت هم من و شد برگزار
مي ماند. از خالي معموًال كه كارگاه فضاي كردن پر براي هم و گزارش تهيه براي هم ميكردم، شركت آن در
مي شود وظيفه خود مربوط امروز ايران در سازي انجمن صنعت كيفيت و وضعيت به نيز رويداد اين كه آنجا

مي دانم گزارشي تحليلي نيز اين اين كارگاه تهيه كنم و در ادامه اين كار را هم انجام خواهم داد.

متوجه بار  نخستين  براي  من  و  آمد كمكم به مراسم از عكس تهيه براي غزل دخترم ديروز خوشبختانه
بتواند كه  است  داده  توانايي  آنقدر  به دخترم  دانشگاه  متعد در كالس هاي مختلف  نوشتن جزوه هاي  شدم 
پي بردن به اين توانايي او،  محض به خاطر، همين به كند. تهيه ميگذرد كارگاه در كه آنچه از يادداشتهايي
و به دفتر برگشتم تا غزل بدون حضور من بيشتر احساس مسؤليت كند. اين كردم ترك را كارفرمايان كارگاه

امر كمك كرد تا وقت زيادي بيابم و خودم را براي كارگاه دانشجويان آماده كنم و كردم.

در تدارك بيست و دومين كارگاه
و بعد از تأمالت زياد توانستم نقشه راهي براي كل دو نشست كادر دانشجويان در نظر  مقدماتي مرحله در
و شروع كردم به بگيرد صورت بايد كارهايي چه كه كردم مشخص كارنقشه، اين انجام براي بعد، بگيرم.

آماده سازي آن كارها.
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و پيشنهاد من اين بود  كنيم، مشخص را تأسيس دست در سازمان «هدف» ميبايست نقشه طبق كه آنجا از
و تشكيل سناهاي دانشجويي در دانشگاه هاي ايران باشد، الزم است كه خطوط كلي ساختار ترويج هدف كه
يك سناي دانشجويي را قبل از آن براي دانشجويان تعريف كرده باشم. به همين خاطر تصميم گرفتم كه فقط
و همراه با متن انگليسي آن تكثير  كنم ترجمه را نيوجرسي فناوري مؤسسه دانشجويي سناي وظايف و هدف
و از تك تك اعضاي بخواهم كه به ترتيب بند بند اين ماده از اساسنامه سناي بگذارم كارگاه اختيار در و كنم
و وظايف يك سناي دانشجويي به هدفها با كم دست و بخوانند را نيوجرسي فناوري مؤسسه دانشجويي
و ماده دو اساسنامه سناي دانشجويي اين دانشگاه را ترجمه كردم شدم كار به دست شوند. آشنا نمونه عنوان
ميكنم: نقل ادامه در انگلسي متن با همراه را ترجمه متن كردم. تكثير نيز نسخه پانزده در آن اتمام از بعد و

II اساسنامه مؤسسه فناوري نيوجرسي ماده

ARTICLE II - PURPOSE AND DUTIES
II - هدف  و وظايف ماده

:۱ SECTION
: ۱ بخش

 In that The NJIT Student Senate is the only duly elected body recognized
 by the University representing the full-time and part-time undergraduate
:students of the University, it should fulfill the following properties
سناي دانشجويي مؤسسه فناوري نيوجرسي (موف نيج) تنها تشكل انتخابي طبق موازين است كه از سوي 
و بايد  ميكند، نمايندگي را وقت پاره و وقت تمام ليسانس دانشجويان و شده شناخته رسميت به دانشگاه

خصوصيات زير را محقق سازد:

 It shall be as representative as possible of the desires, interests, and needs of .۱
.the NJIT student body

۱. تا آنجا كه ممكن است عالئق، منافع،  و نياز هاي تشكيالت دانشجويي موف نيج را نمايندگي خواهد كرد.

 It should stimulate student activities to promote student participation in the .۲
.affairs of the University

۲. بايد فعاليت هاي دانشجويي را براي ارتقاي مشاركت دانشجويان در امور دانشگاه تشويق كند. 

 It shall act as a liaison between the undergraduate students and the faculty, .۳
and between the undergraduate students and the administration, and in doing

.so, act as protector and defender of student rights, liberties, and interests
و مديريت عمل خواهد  ليسانس دانشجويان بين و علمي هيأت و ليسانس دانشجويان بين رابط مثابه به .۳

آزادي ها و منافع دانشجويان عمل مي كند. كرد، و در انجام اين وظيفه، به مثابه محافظ و مدافع حقوق،

 It shall govern the areas of student interest to i ensure that the students meet .۴
.their responsibilities within the University community

۴. در عرصه هاي مورد عالقه دانشجويي حاكميت خواهد داشت تا تضمين كند كه دانشجويان به مسؤليت هاي 
خودشان در جامعه دانشگاه عمل مي كنند.

 It shall act to i ensure that undergraduate student funds are used wisely and .۵
.to the best interest of the NJIT undergraduate student body

و در جهت بهترين منافع دانشجويان  عاقالنه شكل به ليسانس دانشجويان بودجه كه كرد خواهد تضمين .۵
ليسانس موف نيج مورد استفاده قرار مي گيرد.



۲۵۴

 It shall express support for the programs and laws on a local, state and .۶
national level what would serve to benefit the NJIT undergraduate student body
 and voice opposition to any proposal deemed by the NJIT Student Senate to be

.against student interests
و ملي به منافع تشكل دانشجويي ليسانس موف نيج خدمت  ايالتي محلي، سطح در كه قوانيني و برنامهها از
آن را مخالف منافع دانشجويان موفنيج دانشجويي سناي كه طرحي هر به نسبت و كرد خواهد حمايت كند

تلقي كند مخالفت خواهد ورزيد.

 It shall coordinate and guide activities of other recognized undergraduate  .۷
student groups, maintaining strict financial control as needed to ensure the

.quality and uniformity in student affairs and government
و كنترل  كرد، خواهد هدايت و هماهنگ را ليسانس دوره رسمي دانشجويي گروههاي ساير فعاليتهاي .۷

سختگيرانه مورد نياز براي تضمين كيفيت و وحدت در حاكميت و امور دانشجويي را اعمال مي كند.

 It shall function as the executive, legislative, and judicial branches of the  .۸
.student body superior to all other undergraduate student organizations

و قضائيه ي تشكل دانشجويي ناظر بر تمام سازمان هاي ديگر دانشجويي  مقننه مجريه، شاخههاي مثابه به .۸
دوره ليسانس عمل خواهد كرد.

 In any and all of these capacities, the Student Senate must remain attentive .۹
.and responsive to individual and joint graduate student opinion

و در هر يك از اين عناوين، بايد نسبت به نظر منفرد يا جمعي دانشجويي مراقب  تمام در دانشجويي، سناي .۹
و پاسخگو باشد.

:۲ SECTION
 :۲ بخش

:The duties of the NJIT Student Senate shall be
وظايف سناي موف نيج عبارت خواهد بود از: 

 To represent the undergraduate student body in all matters which do not  .۱
.exclusively belong to any other individual organization

۱. نمايندگي تشكل دانشجويي دوره ليسانس در تمام موضوع هايي كه به صورت انحصاري به هيچ سازمان 
جداگانه ديگري مربوط نمي شود.

 To promote the activities and to establish administrative and financial controls .۲
.over those activities which affect the student body

مي گذارند.  تأثير دانشجويي تشكل بر كه فعاليتهايي بر مالي و اجرايي كنترلهاي اعمال و فعاليتها ترويج .۲

To advise the operations of all NJIT Student Senate funded organizations with .۳
.respect to individual student organizations and the student body

سازمان هاي  به  توجه  با  موف نيج  دانشجويي  سناي  شده ي  مالي  تأمين  سازمان هاي  عمليات  راهنمايي   .۳
دانشجويي منفرد و تشكل دانشجويي.
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 To advocate and defend the inherent rights and responsibilities of students .۴
.consistent with the principles of academic freedom

۴. حمايت و دفاع از حقوق و مسؤليت هاي ذاتي دانشجويان هماهنگ با اصول آزادي آكادميك. 

 To provide students with direct information of activities, policies and decisions .۵
.affecting them while in attendance at New Jersey Institute of Technology

و تصميم هاي مؤثر بر دانشجويان در جريان حضورشان  سياستها فعاليتها، مورد در مستقيم اطالعرساني .۵
در مؤسسه فناوري نيوجرسي.

 To assist, to approve, and to charter the formation of all NJIT Student Senate .۶
.affiliated organizations

۶. ارزيابي، تأييد، و ثبت تشكيل تمام سازمان هاي وابسته به سناي دانشجويي موف نيج.

و از آنان خواستم به ترتيب بند به بند كل اين سند  كردم تكثر دانشجويان بين را متن اين ديروز نشست در
و بدون هيچ مذاكره اي ايده ترويج تشكيل سناي دانشجويي كردند قرائت كنند. قرائت ديگري از بعد يكي را

در دانشگاه هاي ايران مطرح شد. گزارش آن را بعدًا خواهم داد.

نخستين دستور شرف در ايران 
روز  بود  شده  تهيه  دانشجويي  كادر  دانشجويان عضو  توسط  كه  ايران  دستور شرف  نخستين  ترديد  بدون 
و يكمين نشست كادر دانشجويان در دفتر كادر به تصويب رسيد. الزم بود اين سند  بيست در آذر ۱۱ سه شنبه
امضا ي دانشجويان برسد. به همين خاطر اين سند را به شكل نهايي تنظيم كردم تا براي پرينت طي مراسمي به
آمده باشد تا بعد از حضور خانم بيرانوند يا يكي از اعضاي كادر دانشجويان كه با آخرين تغييرات مصوبه آشنا 
و براي امضا بين اعضا تكثير كنم. وقتي آقاي رنجبر آمد از او خواستم سند را روي  بگيرم پرينت را آن بود،
بند ها در آخرين مرحله حذف شدند. ظاهرًا پيشنهاد او مبني و به من بگويد كدام يك از ببيند مونيتور صفحه
بر حذف چند بند از دستور شرف رأي نياورده بود. بعد از اطمينان از اين قضيه، متن زير را در پانزده نسخه

پرينت گرفتم و براي امضا در اختيار اعضاي كادر دانشجويي گذاشتم: 

دستور شرف كادر دانشجويان
ويرايش نخست

۱۱ آذر ۱۳۹۳ سه شنبه

باشند، كارورزان كارگاره آموزش دستورنامه رابرت (كادر) بايد شرافتمند  آنجا كه اعضاي هر «جامعه»  از 
برگزار شد،  كادرها  دفتر  در  آذر ۱۳۹۳   ۱۱ سه شنبه روز كه خود اجالس دومين و بيست در دانشجويان

نخستين ويرايش دستور شرف خود را به شرح زير به تصويب رساندند:

شرافت ثمره فضائل اخالقي زير است: 
۱.اخالق  مدار بودن؛

۲. تعهد به حفظ محيط زيست؛
۳. تعهد به اصول دموكراسي؛

۴. وقت شناسي؛
۵. صداقت؛

۶. باور به برابري حقوقي انسان ها؛
۷. انتقاد پذيري؛

۸. مطالبه گر حقوق خود؛
آزادي؛ و بشر حقوق به پايبندي .۹
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۱۰. در فعاليت هاي دموكراتيك گروهي قانون پارلمان را شرف خود دانستن و در چارچوب آن رفتار كردن؛
۱۱. نژادپرست نبودن.

۱۲. تفتيش عقايد نكردن و به عقايد ديگران احترام گذاشتن؛
و اكثريت ها، فارغ از ديدگاه ها اقليتها جمله از اجتماعي، مختلف اقشار پايهاي حقوق مطالبهگر و پيگير .۱۳

و عقايد سياسي آن ها، بودن؛
۱۴. پيگير اصالح روابط نادرست در جامعه بودن؛

۱۵. عليه استعمار بودن؛
۱۶. پذيراي مصوبات مجمع بودن.

و بعد از اعالم چند دقيقه در جا راحت باش از كردم تكثير دانشجويان بين نيز را سند اين ديروز جلسه در
آنان خواستم تا كساني كه با سند موافق هستند آن را امضا كنند. هشت نفر امضا كردند. من هم با يك توضيح
و در موزه جنبش كادرها خواهم  داد خواهم قرار زيبا قاب يك در را آن و كرد خواهم امضا را آن مختصر
و تصويب شده باشد. تدوين ايران در ترتيب اين به كه است شرفي دستور نخستين اين ميكنم فكر گذاشت.

گزارش كميته ها
يكي ديگر از فعاليت هاي جلسه ديروز استماع گزارش كميته ها بود. من در ابتدا براي اعضا توضيح دادم كه 
آن  ها، گردش كار  انتصاب يا انتخاب نحوهي كميتهها، عملكرد به مربوط مقررات تمام رابرت دستورنامه در
و همه در كتاب دستورنامه رابرت تشريح همه كميته، پيشنهادهاي تصويب و گزارش ارايه نحوه كميتهها، در
مي كنيم ايجاد كميته چند عمًال ما آن از قبال و فعًال اما شد. خواهيم آشنا قواعد اين با مرور به ما و است شده
آن ها را نيز آموزش خواهيم عملكرد بر ناظر قواعد هستند، كردن كار مشغول عمل در كميتهها حاليكه در و

ديد و تمرين خواهيم كرد.

با اين توضيح ها بود كه به سراغ استماع گزارش مسؤالن كميته ها به ترتيب تشكيل رفتم. خانم طوسي مسؤل 
نخستين كميته تأسيس شده، يعني كميته ترجمه در جلسه ديروز حضور نداشت. به همين دليل گزارشي از 

فعاليت اين كميته شنيده نشد. در حاليكه الزم بود تا او باشد و به جمع بگويد كه چه شده است. 

كميته بعدي كميته تدوين دستور شرف بود كه مسؤلش آقاي رنجبر است. وي گزارشي از روند تصويب 
و بعد از توضيح اجتمالي در مورد هريك از  يكي يكي را شده آماده اسناد من بعد، و داد ارايه شرف دستور

آن  ها و در حضور جمع در اختيار آقاي رنجبر قرار دادم.

و همزمان با نخستين سند ترجمه متن كامل نخستين كد اتيكز انجمن پزشكي آمريكا بود كه در سال ۱۸۴۸
تصويب اساسنامه انجمن در مجمع مؤسسه به تصويب رسيد. بعد از آن ترجمه تعدادي از نظريه ها يا فتواهاي 
و در همين  است. شده منتشر ايران عمومي جراحان انجمن سايت وب در كه دادم او به را پزشكي انجمن
و از توماس پرسيوال تا امروز را توصيف كردم. نيز يك مطلب با پرداختم اتيكز كد تاريخچه شرح به حين،
مي خورد كه خودم براي ارايه به يك سمينار مهندسي سال ها پيش نوشته درد چه به و چيست اتيكز «كد عنوان
و چند مورد كد اتيكز مهندسان را ترشيح كردم. سرانجام نيز چند مقاله كه از نشريه اتيكز دادم او به بودم
وب سايت هاي مختلف هم منتشر شده است در اختيار آقاي رنجبر در و بودم كرده ترجمه ايليونويز دانشگاه
و همزمان كمي هم در مورد آن جزوه توضيح دادم. به اين ترتيب، در حاليكه جزوه ها را در اختيار دادم قرار
و به اين ترتيب فشرده تجربه هاي من كردم صحبت قدري يك نيز هركدام مورد در ميدادم قرار رنجبر آقاي

به گروه دانشجويان منتقل شد.

در پايان به همه تأكيد كردم كه اين جزوات همه در دسترس همه عالقمندان قرار دارد. اما آقاي رنجبر وظيفه 
و به  شد خواهيد آشنا جزوه اين با مرور به شما و دهد قرار شما اختيار در مرور به و بخواند را آنها دارد
و  كدهاي ايتكز خودمان را هم به مرور كرد خواهيم تصويب را شرف دستور از جديدي ويرايشهاي مرور

تدوين و تصويب خواهيم كرد.
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يكي از نكاتي كه در اين بخش از صحبت هايم روي آن تأكيد كردم اين بود كه افراد ممكن است از نظر فلسفه 
و براي آن  ميكنند گفتگو هم با اخالقي وضعيت يك مورد در اما باشند. حسين امام يا كانت طرفدار اخالق

مي رسند و همه طبق همان قاعده عمل خواهند كرد. وضعيت اخالقي به يك راه حل قابل قبول

و خسته كننده شد اما براي اكثريت حاضران جذابيت  طوالني كمي گرچه كارگاه از بخش اين ميكنم گمان
داشت.

فعاليت هاي خود بدهند. آقاي بهنام ذوقي  مورد به همين ترتيب، از تمام رئيسان كميته ها خواستم گزارشي در
و هنوز زود است كه بتواند  است خوانده را سند چند فقط كه گفت البته كرد. صحبت آكادميك آزادي مورد در
و مختصري از بحث هاي مطرح شده در مورد نحوه تدوين كتب جالب گزارش كاشاني آقاي بدهد. گزارشي
درسي ارايه داد. من همانجا از او خواستم كه به عنوان رئيس كميته تدوين كتب درسي عمل كند. هرچند هنوز
زود است در اين مورد كاري انجام دهد. به عالوه، پرينت فصل مربوط به آئين نامه را در اختيار او قرار دادم 
آئين نامه به سؤال هاي قابل طرح پاسخ  و در جريان تدوين كند مطالعه دقت با را فصل اين تا خواستم او از و
و توضيح هاي آقاي كاشاني را تكميل كند كند شركت پنل در بخواهم هم رئيسيان آقاي از دارم، نظر در دهد.

و بعد خودم جمعبندي كنم.

اين هفته گرفتار  او  تا در مورد كميته نشريات دانشجويي صبحت كند.  آقاي گرانپايه خواستم  از  ادامه  در 
شكايت از مطالب مندرج در نشريه «سرو» بود كه مسؤليت مديريي آن را بر عهده دارد. براي او توضيح دادم 
مي شود با آنان در اين زمينه همكاري كرد. نمي دانم  و نشستهاند نشريه چند مسؤالن خودمان جمع همين در كه

با او كار خواهند كرد يا نه؟

كميته وبينار و وب سايت
سايت  وب  و وبينار كميته مسؤل عنوان به ميخواند كامپيوتر نصير خواجه در كه را ايقاني حسن آقاي
منصوب كرده ام. در جلسه ديروز از او هم خواستم تا گزارش فعاليت هاي خودش را بدهد. كار خاصي نكرده
مي كنند كه  مسؤليت احساس بدهند را خودشان فعاليت گزارش تا ميشود خواسته آنان از همينكه اما بود.
مي شود با كه دارد وبميتينگ اسم به ابزارك يك نيز ويندوز حتي گفتم: او به دهند. انجام را كارشان بايد
آن نشست مجازي برگزار كرد. اما اين نرم افزارها تخصصي نيستند به همين خاطر از او خواهش كردم كه

و ابزارهاي جديد را بررسي كند كه به صورت اختصاصي براي وبينار طراحي شده اند. در مورد او  اسكايپ
و فعاليت اين كميته در جهت برگزاري وبينار براي شركت بچه هاي كردم صحبت نيز اسپيپ سايت وب از

شهرستان ادامه دارد.

امضاي نخستين ويرايش دستور شرف
تا سند دستور شرف را  بود كه در جا راحت باش دادم  از استماع گزارش دستور شرف  بعد  مي كنم  فكر
عالقمندان امضاء كنند. من خودم هنوز دستور شرف را امضا نكرده ام. اين افراد اين سند را امضا كردند: ابراهيم
و محسن رنجبر.  كاشاني فرهنگ سلطانزاده، علي ايقاني، حسن كالگر، محمدرضا عسگري، آرش گرانپايه،
و اميررئيسان در جلسه ديروز بيگي اميررضا عزيزي، ابوذر عصرپوران، سامان قاسمي، فرشيد سيادت، سروش
و به خاطر ندارم آيا سند را به او داديم آمد دير رئيسيان آقاي نيست. سند پاي آنان امضاي اما داشتند حضور
يا نه. در مورد اينكه چرا اين سند را مضا نكردند هيچ بحثي نشد. اما من از آقاي رنجبر تقاضا كردم كه به
و طبعًا اصالح آن مستلزم دو سوم  دهد ارايه مجمع به تصويب براي و كند بازآفريني را سند اين مرتب طور

آرا مأخوذه خواهد بود.

شبهه در مورد رويه تهيه سند
و اعضاي آن مشخص نيست، رويه مربوط به  هدف هنوز كه است موقت سازمان يك ما سازمان كه آنجا از
و تصويب آن نيز محل شبهه است. من بايد به خاطر داشته باشم كه در جلسات آتي كه در مورد آئين نامه تهيه

بحث خواهيم كرد اين مفاهيم را نيز روشن كنم.
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كميته سؤال پارلماني
پارلماني خودش در كتاب  بود در مورد سؤال  قرار  بود كه  آقاي عصرپوران  داد  آخرين كسي كه گزارش 
و براي جمع هم گزارش بدهد. سؤال او اين بود كه كاهي  بيابد را خودش سؤال جواب و كند تحقيق اصلي
و بايد تفكيك موضوع شود. در اين صورت نيازي به اخذ شده تشكيل موضوع دو از وضوح به پيشنهادي
رأي نيست. چون بدون اخذ رأي هم بايد بر اساس اصل هر زمان يك موضوع، آن موضوع به دو مسأله
و آيا اگر پيشنهاد تفكيك موضوع رأي نياورد،  گرفت؟ رأي بايد چرا صورت اين در شود. تفكيك متمايز

نبايد موضوع را تفكيك كرد؟

فني  دانش  اين  كارگاه ها  همين  جريان  در  مي دهد  نشان كه تجربههاست اين و بود جالبي سؤال انصافًا
محلي سازي مي شود.

من در جريان مجمع قبلي به اين سؤال جواب دادم اما تأكيد كردم كه چون نص را به خاطر ندارم خوب است 
و نص مربوطه را پيدا كند. اما آنچه كه آقاي عصر پوران در گزارش خود  بگردد كتاب در عصرپوران آقاي
ارايه داد پاسخ سؤال خودش نبود. اين موضوع يكي از موضوع هاي جالب كارگاه ديروز بود كه از پرداختن

به آن صرف نظر مي كنم. 

تعيين مورخ
معموًال يك نفر را  انجمنها كه كردم نشان خاطر رفتيم. مورخ انتخاب سراغ به كميتهها گزارش استماع از بعد
مي كنند كه وظيفه اش ثبت تاريخ فعاليت انجمن است. ارزش هاي اين كار را توضيح انتخاب مورخ عنوان به
و منتظر ماندم تا صحن يك نفر را به عنوان است. چگونه مسؤالن انتخاب و معرفي روش كه گفتم و دادم
مي توانند افراد آيا كه نميدانم قاطعيت با هنوز كرد. معرفي را خودش عسگري آقاي اما كند. پيشنهاد مورخ
خودشان را براي يك مقام كانديدا كنند يا نه، حتمًا بايد كس ديگري افراد را كانديدا كند؟ در هر حال، آقاي
رنجبر هم از او حمايت كرد. او تمايل نداشت كه تمام مسؤالن از دانشگاه خواجه نصير باشند. شايد به همين 
خاطر از آقاي آرش عسگري حمايت كرد تا بچه هاي دانشگاه عالمه هم در اين ماجرا نقش داشته باشند. 
مي پرداختم، آقاي عسگري را بدون اخذ رأي به عنوان مورخ انتخاب  انتخاب روش تشريح به حاليكه در من
كردم. شايد به اين دليل كه كس ديگري معرفي نشد. بايد به خاطر داشته باشم كه اين مسأله را تصحيح كنم.
جالب است كه هيچكس به انتخاب آقاي عسگري به عنوان مورخ اعتراض نكرد. آقاي عسگري هم قول داد 

كه تاريخ نشست را بنويسد و براي من ايميل كند. 

و انتشار آن، بايد رويه هاي كار  ثبت روش و مورخ كار روش مورد در جمله از و كميتهها تمام مورد در
و قاعده بنويسيم. قانون برايش بعد و كنيم شروع بايد را كار فعًال اما برسد. جمع تصويب به مرور به و مكتوب

نقد رويكرد امروز به اساسنامه
و بعد از تنفس بود كه من گفتم حاال وارد تدوين آئين نامه گروه  رفت تنفس به مجمع بحثها، اين از بعد
و از منطق به فلسفه خواهيم رفت. بعد مقداري در مورد رويكرد امروز مردم ايران نسبت به شد خواهيم
و توضيح دادم كه اساسًا عموم مردمي كه دست به مشاركت مدني در كردم صحبت آئيننامه و اساسنامه
فلسفه آن ندارند. فقط از آنجا كه براي ثبت شركت يا و آئيننامه از درستي درك ميزنند مختلف قالبهاي
انجمن يا مؤسسه الزم است چيزي به عنوان اساسنامه به دفتر ثبت ارايه شود، مؤسسان از روي اساسنامه هاي
و هر طور كه  ميگذارند كنار را آن بعد بگذارد. شركتها ثبت مرجع اختيار در تا ميكنند آماده را متني تيبپ
آن ها را مجبور كرده كه گزارش حكومت كه مواردي از برخي براي هم باز و ميكنند رفتار بخواهد دلشان
و به كردم تشريح را رويكرد اين بار فاجعه جنبههاي ادامه در ميكنند. سندسازي واقع در دهند، ارايه مكتوب
و نتيجه گرفتم كه آئين نامه در سطح يك گروه مثل قانون اساسي در پرداختم عارض اين مبغيه و موجبه عوامل
و چقدر مهم است كه ملتي باشد بايد چگونه ملي سطح در هم با آئيننامهها اين ارتباط و است كشور سطح
و استبداد آشوب چرا باشد نداشته اگر و باشد داشته را خودش بر ناظر قوانين و قواعد آفرينش فني دانش



۲۵۹

در تمام سطوح استمرار خواهد يافت. 

در ادامه توضيح دادم كه چرا از نظر فكري توليد يك آئين نامه استاندارد اين قدر دشوار است، چون يك گروه 
بايد بتواند قواعد انتزاعي ناظر بر خودش را در قالب مفاهيم حقوقي انتزاعي در قالب قواعدي تنظيم كند به 
و طرز كار يك سازمان را تعريف كند  كاركرد و نقشه هم حقوقي بسته يك عنوان به قواعد اين كل كه نحوي
و هم بتوان پا به پاي تحوالت در يك سازمان آن را به طور مرتب باشد شده تهيه عادالنه صورت به هم و

باز نويسي و نو نويسي كرد.

و قبل از هر چيز بايد در مورد  ميكنيم شروع را آئيننامه نوشتن ما حاال گفتم كه بود توضيحها اين از بعد
يك هدف به تفاهم برسيم. پيشنهاد من اين بود كه هدف ما كمك به ايجاد سناهاي دانشجويي باشد. اما در
مي كرديم. به همين خاطر از تك تك  كسب را الزم آگاهيهاي بايد هست، چي دانشجويي سناي كه مورد اين
شما درخواست كردم كه در ترجمه اساسنامه سناي دانشجويي مؤسسه فناوري نيوجرسي مشاركت كنيد اما
و وظايف اين سنا را ترجمه كرده ام تا  هدف فقط من خاطر همين به است. نرسيده جايي به ترجمه اين هنوز
مي خواهيد براي كه بگيريد تصميم بعد شويد. آشنا دانشجويي سناهاي كليت با كم دست آن، خواندن با شما
ايجاد سناهاي دانشجويي فعاليت كنيد يا مايل سازمان ديگري براي هدف ديگري بسازيد؟ در اينجا بود كه
متن ترجمه شده را بين اعضا تكثير كردم و از آنان خواستم تا به ترتيب هر كدام يك بند از آن را بخوانند. 

بعد از خواندن تمام بندهاي اين سند بود كه مجمع براي بررسي هدف گروه به كميته بررسي غيررسمي رفت 
و آقاي رنجبر هدف گروه را به شرح زير پيشنهاد داد:

تشكيل سناي دانشجويي براي هماهنگي تشكل هاي دانشجويي سراسر كشور.

عنوان  به  را  زير  اصالح  پيشنهاد  ريسيان  آقاي  بعد  و  دادم توضيح منظورم مورد در بيشتر كمي من بعدًا
جايگزين مطرح كرد:

كمك به تشكيل و ترويج سناهاي دانشجويي در دانشگاه هاي كشور و ايجاد اتحاديه سناهاي دانشجويي. 

و بالفاصله ختم جلسه را اعالم كردم. اما تا مدت ها بعد بچه در دفتر  شد داده دستور اخطار رسديم اينجا وقتي
ماندند و در مورد مسائل مختلف گپ زدند. من به نكات مهم اين گپ ها نيز اشاره مي كنم.

حزب اعتماد ملي
افتاد. گفتم:  آقاي محسن رنجبر به من يادآوري كرد كه استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضا از قلم 
فرصت نشد. بعد برايم توضيح داد در نظر داشتم ضمن گزارش فعاليت هاي ترويجي بگويم كه چه كرده ام. 
و  است كرده صحبت ملي اعتماد حزب در دوستانش با كه داد توضيح برايم بگويد. كردم خواهش او از
و اعضاي حزب براي آموزش هواداران از ديگري گروه نيز و حزب اين هوادار دانشجويان كه است قرار
دستورنامه رابرت به دفتر كادرها بيايند. من استقبال كردم. گفت كه قرار است فردي كه مسؤل اين قضيه است

با من تماس بگيرد. تا حاال كه تماس نگرفته است. 

جذب افراد جديد
و نمونه اي از كار  شدهاند مغزي شستشوي قديمي اعضاي توسط كه داشتيم جديد عضو سه ديروز جلسه در
مي شود. اين سه نفر عبارتند از ابوذر عزيزي از دانشگاه هنر دانشگاه تهران، پرهام محسوب بچهها رترويجي
مي كنند، كارگاه ها چه تأثيري شركت كارگاه در اول بار كه كساني براي نميدانم مقدم. بيگي اميررضا و رضايي
و جديدي ها نمي توانند هستند واليبال تمرين مشغول قديميها چون باشد. كم بايد آن جذابيت قطعًا اما دارد.
مي دهم بشود براي ترجيح من خاطر همين به كنند. قرار بر ارتباط واليبال تمرين غيرجذاب حركتها اين با

فعًال شدني نيست. هم كار اين اما كرد. تعريف اول از را قصه و انداخت راه جديد كارگاه جديد افراد
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نكات جالب
و تجربه هاي من است. يكي از اين موارد  مطالعه سالها حاصل كه ميشود مطرح جالي نكات كارگاهها در
و حمايت از نامزدهاي رياست جمهوري است. براي حاضران توضيح دادم كه نامزد معرفي غلط روش نقد
نمي تواند از اعضاي خود بپرسد در جريان انتخابات رياست جمهوري به چه كسي حقوقي سازمان يك چرا
مي دهند. در نتيجه هيچ وقت يك سازمان حقوقي به عنوان يك شخصيت حقوقي نمي تواند از يك نامزد  رأي
مي كنند. موانع حمايت حقيقي شخصيت فالن از كارگر خانه مثًال ايران در اما كند. حمايت جمهوري رياست
مي كنند. اين نكات براي اشتباه زمينه اين در تشكلها اين چرا كه گفتم و كردم تشريح را كار اين حقوقي
و ببينند با توجه به اين كنند دنبال انتها تا را مباحث اين پيامدهاي تا نيافت فرصت ذهنشان اما بود. بديع بچه
و معرفي نامزد از طرف يك حزب چه شكلي بايد بيابد. شايد بعدها اين جمهوري رياست انتخابات اصول

سؤال ها به ذهنشان برسد.

و  كردم تشريح فصول تمام براي مردي نمايش تماشاي از را خودم تجربه نيز دستور به جلسه دعوت از قبل
و بعد از صحبت با كارگردان آن بكوشند كه بليط با يك سوم ببينند را نمايش اين توانستند اگر گفتم آنان به

قيمت براي دانشجويان تهيه كنند و به صورت گروهي به ديدن آن بروند و به نقد آن بپردازند.

مي كرديم برايش توضيح دادم كه ساختن سناي  صحبت رنجبر آقاي با نشست پايان در و نفري دو وقتي
و با يك نظام دموكراتيك حكومت يك با جامعه يك ساختن معناي به واقع در دانشكده يك در دانشجويي
آينده در سطح كشور دست به چنين مي دهد كه در  امكان شما به تجربه اين و است دموكراتيك سياسي
و يك نظام سياسي دموكراتيك ايجاد كنيد. در اين نظام احزاب مختلف رقابت كشور يك و بزنيد تجربهاي
و بيش با قانون كم كه حاال رنجبر، آقاي نگذارد. پا زير را قانون كسي كه باشند مراقب بايد همه اما ميكنند

پارلمان آشنا شده است، منظور من را خوب درك مي كند. از اين بابت فوق العاده خوشحالم.
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۲۱ آذر ۱۳۹۳ جمعه

تجربه هاي جديد
و دومين اجالس كادر دانشجويان به صبح رساندم و، طبق معمول،  بيست مورد در تأمل با را پنجشنبه شب
سؤال  ها ايجاد شده بود. ديروز بعضي براي جديدي پاسخهاي ذهنم در برخاستم خواب از كه پنجشنبه صبح
و سي برگزاري آنها مهمترين آموختم. زيادي نكات آنها كدام هر از كه داشتم بزرگ تجربه چند پنجشنبه
ششمين اجالس كادر وكيالن بود. در پايان اين جلسه دو راهبرد اصلي براي ارتقاي پروفشناليسم در پروفشن
وكالت را براي دو نفر از اعضاي كادر وكال تعريف كردم. آقاي فروزان راهبرد دوم را مناسب تر يافت. اما 
آن ها را با هم جلو برد. اين دو راهبرد نه آلترناتيوكه مكمل يكديگر  دوي هر بشود شايد ميكنم فكر خودم

هستند. اين نكات را هم در روزنوشت امروز مطرح خواهم كرد.

نقد دستور شرف با رويكردي ديگر
دستور شرفي كه در كادر دانشجويان تدوين شد، نه فقط براي كارورزان كادر دانشجويان يك تجربه نو بود، 
مي كردم.  مديريت را دستهجمعي صورت به اتيكز كد يك تدوين فرايند كه بود بار نخستين نيز خودم بلكه
و خطاهاي خودم را ميكردم كشف بديع و جديد درسهاي مدام سند اين تدوين روند در خاطر، همين به
و شب پنجشنبه با تفكر داشتيم كه خطاهايي مهمترين از يكي ميكردم. اصالح را آنها سرعت با و ميشناختم
در مورد همان خطا خوابيدم اين بود كه به اين سند با رويكرد مثبت نگاه نمي كردم. به بيان ديگر، جنبه هاي
معموًال وقتي كسي كاري  نبود؟ ذهنم شدهي نهادينه كار طرز از ناشي نگاه اين آيا نميديدم. را سند اين مثبت
و بيشتر جنبه هاي منفي كند مقايسه است ايدهآل كه آنچه با را كار حاصل دارد عادت ذهنم ميدهد انجام را
- بدون دادم قرار كارگاه اعضاي اختيار در نسخه سه در را سند وقتي خاطر، همين به ميبيند.شايد را آن
- گفتم: اين نخستين ويرايش نخستين سندي است كه ما در اين زمينه توليد كرديم. با يك سند مالحظه
و خيلي فاصله دارد. بي.ام. يك يا بنز ماشين يك به رسيدن تا و است فرقان يك مثل دارد. فرق خيلي ايدهآل

اما اميدوارم كه در ويرايش هاي بعدي آن را بهبود بدهيم.

به نظرم اگر اين رويكرد سبب شود كه بچه ها يا كارورزان براي تالش بيشتر تشويق شوند، البد رويكرد خوبي 
است. اما اگر انگيزه هاي آنان را هدف قرار دهد از نظر تربيتي نبايد روش مناسبي باشد. 

كساني كه دستور شرف را امضا نكردند
و در كارگاه روز  نكردم امضا را آن هم من نكردند. امضا را سند اين اعضا از توجهي قابل تعداد حال، هر در
سه شنبه هيچ كس در مورد اين مسأله حرفي نزد. اما ذهنم مشغول تأمل به اين مسأله بود كه با كساني كه اين
يك و چه بايد كرد؟ به نظرم اين سؤال بسيار مهمي بود. اگر سند كرد؟ ميتوان چه نكردهاند امضا را سند
و تكليف روشن بود. اما كد اتيكز يا نميشدند انجمن عضو بودند، نكرده امضا را آن كه كساني بود، آئيننامه
مي شود زير سبيلي در كرد آيا كرد؟ بايد چه نكنند امضا عدهاي اگر را دانشجويان كادر كارورزان شرف دستور
و امضا نكردند وجود خواهد كردند امضا كه كساني بين تفاوتي چه صورت آن در گرفت؟ ناديده را مسأله و
مي كرديم؟ به عالوه، سند اين تهيه صرف وقت همه اين بايد چرا پس نكند، ايجاد تفاوتي هيچ اگر داشت؟
و اگر كنند؟ امضا را آن همه كه كرد تدوين بايد چطور را انجمن و جامعه يك يا جماعت يك شرف دستور
مي توان كساني را كه آن را مضا نكرده اند از آن جامعه اخراج كرد؟ آيا كرد؟ بايد چه نكنند امضا را آن عدهاي
و اساسنامه خودش اتيكز كد خودش تأسيس زمان همان در آمريكا پزشكي انجمن كه است خاطر همين به
و آيا تمام نمايندگان حاضر در كنوانسيون سند رساند؟ كنوانسيون تصويب به و تدوين همزمان صورت به را

كد ايتكز را امضا كردند؟

من بخش هاي كمي از پيشگفتار كد اتيكز انجمن پزشكي آمريكا را ترجمه كرده ام. شايد ادامه اين سند به 
و بتوان راهكار منطقي را از آن تجربه استخراج  باشد داده پاسخ انجمن آن مورد در مشخص سؤالهاي اين
كرد، اما تا قبل از ترجمه آن سند، سؤال هايي كه نقل كردم ذهنم را مشغول كرده بودند. به خاطر دارم صبح
پنجشنبه كه از خواب برخاستم رويكردم به اين مسأله عوض شده بود. يكي از شخصيت هاي «من» داشت 
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مي كرد اما حرف هايش براي خودم تازگي داشت. آن «من» دروني ظاهرًا خطاب  صحبت كساني يا كسي با
مي گفت: من حتي اگر داشت ميشد، آماده سند كردن امضا براي حاليكه در و دانشجويان كادر بچههاي به
و به عنوان نمونه ادامه در و كرد! خواهم افتخار آن به كنم رعايت هم را استانداردها همين از كوچكي بخش
و مرد تأكيد كرده است. بعد براي مخاطبان زن حقوق برابري به كه كرد اشاره دستورشرف بندهاي از يكي به
و مادران خود چه جامعهي همسران و خواهران دختران، براي گهي» مردان «ما كه كنيد تصور داد: توضيح

گهي ساخته ايم؟ بنا بر اين حتي براي تحقق همين اصل هم تالش كنيم، بسيار شرافتمندانه عمل كرده ايم.

و در  «من» آن دهان از كه حرفي اين دريافتم ناگهان ميكردم تماشا را ذهنم درون دنياي داشتم كه طور همين
و به بودم. نكرده نگاه زاويه اين از شرف دستور به من و بود نو رويكردي دهنده نشان شد، خارج خيال عالم
مي گوييم: ايده ي جديدي به ذهنم خطور كرد. ظاهرًا شكل خطور اين ايده هاي معموًال كه است تجربه همين
طوري ها باشد. در هر صورت، ايده ي جديدي به ذهنم خطور كرده بود: اينكه اين دستور همين بايد جديد
و عالي ترين توقعات سقف شرف دستور داشتم دوست من حاليكه در است كرده بيان را توقعات كف شرف

استانداردهاي رفتاري را بيان مي كرد.

- بند مربوط به «وقت شناس  نمونه عنوان به - با من مخالفت دريافتم كه بود رويكردي چنين به رسيدن پي در
شرايط از  يكي  عنوان  به  هم  را  بودن  شناس  وقت  اعضا  وقتي  چون  است.  نبوده  درستي  رويكرد  بودن» 
شرافتمندي پيشنهاد كردند اين من بودم كه پرسيد: آيا اگر كسي وقت شناس نبود شرافتمند نيست؟ همين 
و خواهان حذف برخي از بند ها شدند. در حاليكه  بگيرند را آن دنبال اعضا از برخي كه شد باعث من سؤال
من دنبال اين بود كه بندهاي دستور شرف طوري تنظيم شود كه سطح توقع از انسان شرافتمند را بسيار باالتر

مثًال اگر كسي وقت شناس نبود، اعالم كند كه مهم نيست.  اينكه نه ببرد

مي رسيدم: فردي كه وقت شناس نيست يعني به حقوق ديگران حتي در نتيجه اين به جديد رويكرد براساس
اصًال آدم نيست، چه برسد به اينكه انسان شرافتمندي باشد! نميگذارد، احترام هم ابتدايي سطح اين

و بعد از بود. مناسبتر و نو رويكردي انصافًا شد، تصويب و تهيه شرف دستور به رويكردي چنين بله،
رسيدن به اين نقطه بود كه به ذهنم اجازه دادم خيالپردازي كند و بقيه راه و مسير را در عالم خيال بپيمايد.

حاال ديگر همين دستور شرف نيز براي من به يك سند بسيار گرانقيمت بدل شد. به همين خاطر، جعبه ي 
و  آوردم داشتهام نگه كمد در ايران» پزشكي اخالق «مؤسسه تقدير لوح قاب براي كه را پيچيدهاي ماهوت
علي عسكري از من گرفته است تا بر اساس آن آقاي را آن از نسخه يك دادم. قرار آن در را سند برگ دو

تاريخ كادر دانشجويان را بنويسد.

و در حضور جمع دو جمله مختصر در پائين در سه  آتي مجمع در كه كردم تصور خيال عالم در و ادامه در
بچه ها كنجكاوند كه من چه نوشته ام. سه برگ سند را در ميان مي كنم. امضا را آن و مينويسم سند صفحهي
و روان بيان كرده است: ساده عبارت با را مضمون اين كه ميخوانند را من جمله بچهها ميكنم. توزيع جمع
و البته در ويرايش هاي بعدي سقف توقعات خود كنم رفتار نيز را قواعد همين بتوانم كه است اين من افتخار

را بيان خواهيم كرد.

و  بارها رسيد ذهنم به خيال عالم در كه هم جمله نوشت. نخواهم سند زير واقع عالم در را باال جمله قطعًا
و يك جمله زيبا از آن درآمد كه االن به خاطر نمانده است. اما مضمونش همين خواهد بود. شد اصالح بارها

در فكر رئيس كميته دستور شرف
كه  رنجبر  آقاي  كرد:  تخيل  را  رنجبر  آقاي  وضعيت  ناگهان  رسيد،  اين جاها  به  خيال  عالم  در  ذهنم  وقتي 
و  كند هدايت انتزاع از عاليتري حد به را جمالت سطح كه ميكرد تالش شرف دستور روند جريان در
نظراتش رأي نياورد، موضعي نزديك به موضع من داشت. به همين خاطر من نگران شدم كه مبادا او نظرات
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و بعد ناگزير شود كه  كند ترويج بچهها بين باشد، من جديد رويكرد اين مخالف بود ممكن كه را خودش
و در وضعيت متناقضي گرفتار شود. به خصوص كه او مسؤل كميته تدوين برخيزد دفاع به نظرات همان از
و در نتيجه اگر جلسه بعد با رويكرد جديد من مواجه شود ممكن است دچار آشفتگي هست هم دستورشرف

ذهني شود.

بعد از مدتي تأمل در خصوص اين مشكل به اين نتيجه رسيدم كه طي ايميلي براي آقاي رنجبر قضيه را 
و از توضيح بيشتر  ميدهد نشان را من دغدغههاي خوبي به كردم ارسال او براي كه مطلبي نقل بدهم. توضيح

بي نياز مي سازد:

جناب آقاي رنجبر
سالم

همانطور كه اطالع داريد هنوز تمام اعضاي كادر دانشجويان ويرايش نخست دستورشرف را امضا نكرده اند.
من در جلسه آتي آن را همراه با يكي دو جمله توضيحي امضا خواهم كرد. مضمون توضيح من اين خواهد 
بود كه استانداردهاي رفتاري تعريف شده در نخشتسن ويرايش دستور شرف، كف انتظارات ما را از يك فرد 
و به عنوان نمونه اگر  اساس اين بر كند. بيان را سقف بايد دستور اين حاليكه در است كرده بيان شرافتمند
و به اين ترتيب حقوق ديگران را ضايع كند، الفباي شرافت را هم رعايت نكرده است نباشد شناس وقت كسي
در نتيجه، اين سؤال كه آيا اگر كسي وقت شناس نباشد شرافتمند نيست، بايد به اين ترتيب درك شود كه
و  مقدمات او چون ندارد اعراب از محلي او با شرف مورد در كردن صبحت نباشد، شناس وقت كسي اكر

بديهيات انسانيت را هم رعايت نكرده است.

من اميدوارم با چنين رويكردي با تك تك كساني كه دستورشرف را امضا نكرده اند صحبت شود تا نظرات 
آنان در ويرايش بعدي سند مورد توجه قرار بگيرد و اصالح شود. 

تقاضا دارد دريافت و قرائت اين نامه را خبر دهيد.
قربانت داود

التبه، هنوز آقاي رنجبر به نامه من جواب نداده است. اما همين نامه، به نظر من، نكات بسيار مهمي را نشان 
مي شود، چگونه بايد در پي كسب نظر كساني كه آن را امضا نكرده اند  تكميل چگونه ما درك اينكه ميدهد:
و بعد از رفع اين ابهام ها با كساني كه همچنان سند را امضا دهند توضيح را سند نكردن امضا علت تا باشيم

نكنند تعيين تكليف كنيم.

و نشان دهم. بعد، بر اساس  كنم تحليل مسأله اين حول را خودم ذهني تحوالت تا كوشيدم من حال، هر به
و رفتاري كه در جريان عمل رويكرد تغيير پي در كنم. تصحيح هم را رفتارم تا كوشيدم ذهني، تحول همين
و به اين ترتيب گذاشت خواهد تأثير نيز ديگران رفتار تغيير در رفتار تغيير اين شد، ايجاد من در اجتماعي
ما شاهد يك تحول در يك گروه كوچك اجتماعي هستيم كه تصميم دارد كارها بزرگي در آينده انجام دهد.

مرور تجربه كعاصكا
۹۳) رويداد مهم ديگري را هم تجربه كردم: برگزاري  آذر ۱۹ و ۱۸) گذشته چهارشنبه و سهشنبه روزهاي در
و سازمان بين المللي (كعاصكا) ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون مشترك مسؤليت با كارگاه يك
سالن در  كارفرمايي  تشكل هاي  توانمندسازي  خصوص  در  كارگاه  يك  روز  دو  اين  در  (س.ب.ك).  كار 
مهندس  آقاي  برنامه  اين  كاره  همه  گفت  مي شود  شد. برگزار ساختماني شركتهاي انجمن اجتماعات
- كرده است. روابط كعاصكا جمله از - انجمنها انواع تحكيم صرف را خودش عمر كه بود عطارديان
و بر اساس همان روابط، يكي دو است كرده ايجاد كارفرمايان بينالمللي سازمان مسؤالن با كه محترمانهاي
و شايد در برگزاري جمله از آمد، ايران به كارفرمايان بينالمللي سازمان دبيركل ويلتون برنت آقاي قبل ماه

اين كارگاه مؤثر بوده است.
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مي زدم كه آقاي مهندس عطارديان از من انتظار دارد هم به عنوان سردبير نشريه الكترونيكي  حدس و ميدانستم
و هم به عنوان يكي از كاركنان دبيرخانه كعاصكا در اين كارگاه حضور داشته باشم. با اين همه كارفرمايان پيام
و با دقت مطالب كند شركت كارگاه اين در خبرنگار عنوان به تا كنم تشويق نيز را غزل دخترم كردم سعي
سه شنبه بعد از استقرار غزل در روز من اما داد. انجام خوبي به هم را كار اين و كند يادداشت را شده ارايه
و خودم را براي كارگاه ساعت هفت بعد از ظهر كادر دانشجويان آماده كردم. اما روز برگشتم دفتر به كارگاه
چهارشنبه از اول تا آخر آن در كارگاه نشستم. دست كم كمك بسيار خوبي بود كه كمي انگليسي گوش كنم

و گاهي هم به اين زبان صحبت كنم. 

بي ربط مطالب جالب اما
بي ترديد مطالب كارگاه بسيار جالب بود: تجربه هاي تشكل هاي كارفرمايي كشورهاي توسعه يافته به شكل 
و حوصلهي اختيار در زمان با متناسب و بود شده تحليل و دستهبندي، جمعآوري، منطقي، و منظم بسيار
و تأمل هم قرار بحث مورد حتي كه داشت وجود اساسي اشكال يك اما ميشد. ارايه آنان واكنش و مخاطبان
خاص، طور به و چيست مشكالتش ميبرد؟ رنج مسائلي چه از چيست؟ كعكاصكا وضعيت اينكه نگرفت:

اين مشكالت چه راه حل هايي دارد؟

براي ثبت در تاريخ بايد ذكر كنم كه در حال حاضر دبيرخانه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران 
و يك  ميگيرد، دستور عطارديان آقاي از فقط و فقط كه جوان خانم يك دارد: مستخدم دو و كارمند يك فقط
و يك نامه رسان كه هر دو از دست ديكتاتوري وحشتناك اين خانم به ستوه آمده اند. يك حسابدار آبدارچي
و يك خانم هم هستم كانون سايت وب مسؤل هم من ميچرخاند. را دبيرخانه حسابداري امور وقت پاره
و سازمان كار بينالمللي سازمان با دبيرخانه ارتباطات به مربوط اداري امور آشناست، انگليسي زبان به كه
مي كند. همين. آنقدر فضاي دبيرخانه اي كه ققط يك كارمند دارد سنگين مديريت را كارفرمايان بينالمللي
است كه من تصميم گرفته ام هرگز به دبيرخانه نروم. اعضاي هيأت مديره كعاصكا نيز هر دوهفته در ميان در
و من كه براي نوشتن گزارش فعاليت هاي هيأت مديره صورتجلسات اين هيأت  ميشوند جمع دبيرخانه اين
مي تواند تصميمي بگيرد كه آن ندرت به مديره هيأت كه دريافتهام كردهام مرور دوره چندين در را مديرهها
را به عنوان يك تصميم گروهي پيگيري كند. خالصه كالم اينكه تقريبًا تمام كارهاي اين كانون عالي به دست
و سن او نيز از هشتاد گذشته است. از زمان تأسيس كانون  سودا هزار و دارد سر يك كه ميشود اداره مردي
و يا مثل اين دوره نايب دبيركل يا بوده رئيس يا متناوب، صورت به و است، بوده مؤسس هيأت عضو عالي
رئيس. اگر بشود از مفاهيم دستگاه مفهومي ايزاك آديزيس در اين زمينه كمك گرفت بايد گفت كه كعاصكا
و سالش ريش درآورده اما هنوز براي خوردن  سن خاطر به كه انساني مثل است. شده گرفتار كودكي تله در

غذا به سينه مادر پيرش آويزان است.

و در عين حال اين مرد با شرف علت  است عطارديان آقاي كعاصكا مبغيه و موجبه علت خالصه، طور به
بدبختي هاي كعاصكا هم هست. البته، در چارچوب نظريه ايزاك آديزيس، در چنين شرايطي بايد مانع توسعه
- مثل تمام سازمان ها در ايران، اگر بينان گذار كنار برود يا كنار گذاشته شود لزومًا مشكل حل  اما زد. كنار را
مي شود. چرا؟ به اين دليل كه در ايران اين امكان وجود ندارد كه بنيان گذاران متالشي سازمان بلكه شد نخواهد
بتوانند سازمان هايي بر اساس طبق قواعدي كه به طور مرتب روزآمد شوند بسازند. در نيتجه، يا سازماني از
مي شود كه خيلي سريع به  ايجاد دولتي بودجههاي با و شده طراحي پيش از ساختار يك اساس بر ابتدا همان
مي مانند. اگر باقي وابسته خود بنيانگذار به سازمانها يا و ميشود، بدل موميائي و بوروكراتيك سازمان يك
مي پاشد، هم از او رفتن از بعد كه ميدهد رشد را سازمان باشد قوي كارآفريني و پرتحرك و جوان بنيانگذار
بنيان گذاري مثل آقاي عطارديان خواهد داشت كه در آن صورت سازمان در همان مرحله كودكي باقي يا 

خواهد ماند حتي اگر چند ده از عمرش بگذرد. 

و چهارشنبه با همين رويكرد بود كه فعاليت هاي كعاصكا براي برگزاري اين كارگاه را تحليل  سهشنبه روزهاي
مي كنم. تعداد بسيار كمي از مدعوان به كارگاه آمده بودند. اشاره تحليل اين نتايج از نمونه چند به ميكردم.
و براي آنكه به اصطالح روي اين مرد داشتند عطارديان آقاي با كه شخصي مالحظات دليل به بيشتر نيز آنان
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دلسوز را زمين نزده باشند در اين كارگاه شركت كرده بوند. البته، من با هيچ يك از حاضران در اين كارگاه در 
اين مورد صحبت نكرده ام و فقط حدس مي زنم. اما حدسم نبايد زياد بي ربط باشد. 

و  شدند انتخاب قبل ماه چند كه كعاصكا جديد مديره هيأت اعضاي از كدام هيچ دارم خاطر به كه آنجا تا
اكثريت آنان نيز از جناح مخالف بودند در كارگاه شركت نكردند. (شايد به جز يكي دو نفر. از جمله دكتر
و دو پاكت حاوي دو هديه اي كه  يزدي شيريني جعبه دو و آمد كارگاه آخر قسمت در و يزد از كه اهللا محتاج
و من كه افخاري آقاي سپهري، خانم تصديقي، شهره خانم داد). هديه مربيان به بود آنها در چي نشد معلوم
- بيشتر به ميشود مربوط من به كه آنجا تا كم دست - شويم محسوب هم كعاصكا كارشناسان جزو شايد
و آبروي آقاي عطارديان در اين كارگاه شركت كرده بوديم. الاقل مطالب كارگاه كعاصكا آبروي حفظ خاطر
مي دانستيم كه مشكل كعاصكا چيز هاي ديگري است كه نمي تواند از تجربه هاي و نداشت تازگي ما براي

كشورهاي توسعه يافته استفاده كند.

نگاهي به مطالب كارگاه
و  كند حفظ را خود اعضاي بايد چگونه كارفرمايي تشكل يك كه بود اين كارگاه اول روز اصلي موضوع
و راهكارهايي راهبردها تمام تقريبًا كند. جذب نيز جديدي اعضاي موجود، اعضاي حفظ از بعد بايد چگونه
تجربه تشكل هاي كارفرمايي در اقتصادهاي سرمايه داري غربي استخراج شده از ميشد ارايه زمينه اين در كه
و كار به دست درآودن چند درصد سود بيشتر بسيار تعيين كسب كاران در دست و كارفرمايان براي بود:
و هم افزاش عضو يك عنصر حفظ هم نتيجه در دارند. وجود هم رقيب كارفرمايي تشكلهاي و است كننده
و مفهومي معنا اصًال كعاصكا مورد در اساسي مكانيسم دو اين اما است. كارفرمايي تشكل يك بقاي در اساسي
و كار در ايران با اين منظور ايجاد شده است كه چگونه با ورود انگلي به كسب اصلي و عمده بخش ندارد:
و اين سهم نيز با يكي دو درصد محاسبه كند كسب را درآمد اين از بيشتري سهم نفت درآمد توزيع چرخه

نمي شود بلكه بايد از اصطالح غارت استفاده كنيم: چگونه بايد غارت كرد؟

مي تواند وجود داشته باشد  كعاصكا يك فقط قانون طبق دارد: انحصاري موقعيت يك كعاصكا مهمتر، اين از
در نتيجه براي كعاصكا از نظر اقتصادي اهميتي ندارد كه تشكل هاي كارفرمايي عضوش بشوند يا نشوند.
و يك نامه وزير كار  شوند. عضو كه ندارند كعاصكا جز جايي آنان اما دارد. نياز آنان عضويت حق به البته
به مديران سراسر كشور كافي است كه طبق دستور هم عضو شوند. چون معلوم نيست اگر از دستور وزير
سوئي  پيامد هيچ فراوان احتمال به اگر حتي باشد. بنگاهها انتظار در است ممكن پيامدهايي چه نكنند اطاعات
و به خصوص سرمايه داران به اندازه كافي همه ايران مثل بيامنيتي و بيقانون كشور در اما باشد، نداشته هم

عاقل و محتاط هستند.

و اقتصادي كه يك بنگاه در نظام سرمايه داري در غرب را وامي دارد براي  منطقي محاسبههاي از يك هيچ بله،
كسب منافع بيشتر و ارتقاي فضاي كسب و كار عضو تشكل كارفرمايي شود در ايران عمل نمي كند.

رايزني و دفاع
و  البيگري مسأله دارد اختصاص خودش به را كارگاه دوم روز وقت اصلي بخش كه ديگري مهم موضوع
و قانوني وجود ندارد كه بشود با البي گري روي آن قاعده هيچ اصًال ايران در بود. كار و كسب منافع از دفاع
و نهادها استبدادي است در نتيجه در چنين جامعه اي ساختارها تمام در تصميمگيري سراپاي گذاشت. تأثير
مي تواند با و است بلد بنگاهي هر مدير برعكس، ندارد. كاربرد اصًال آن غربي معناي به دفاع و البيگري

پرداخت زيرميزي و رشوه مسائلش را حل كند.

ارايه خدمات
و نيز يكي از منابع  كارفرمايي تشكلهاي ذاتي وظايف از يكي نيز عضو بنگاههاي به كيفيت با خدمات ارايه
و كار كسب خود اصلي كاركرد حتي نميكند. صدق مطلقًا ايران در نيز قاعده اين آنهاست. درآمد اصلي
نيز يك كاركرد انگلي است براي آنكه سهم بيشتري از جريان عمومي توزيع درآمد نفت در پيكره جامعه را
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بمكد. در نتيجه بحث در اين مورد نيز براي تشكل هاي كارفرمايي ايراني محلي از اعراب نخواهد داشت. من 
مي داند. اما چرا اين قدر در اين  و بداند بايد عطارديان آقاي خود هركس از بهتر را مسائل اين ميكنم فكر
مي توانم درك كه آنجا تا ميكند؟ را كارها اين شهرت و وجهه كسب براي فقط آيا ميكشد؟ زحمت زمينهها
و اميدوار است كه از خالل همين دارد خير انگيزه او نظرم به نيست. طلب شهرت كلمه منفي معناي به او كنم

فعاليت ها به مرور و در جريان روند تاريخي مشكالت حل شود.

رويكرد نو به مشكالت كعاصكا
تفكر در باره اين مسائل با تأمل در مورد دستور شرف كادر دانشجويان همزمان شد. در نتيجه وقتي رويكردم 
و براي  ببينم را كار مثبت جنبههاي كوشيدم و كرد تغيير دانشجويان كادر مصوب شرف دستور به نسبت
و دريافتم كه اين رويكرد اثرات مثبتي دارد، در حاليكه بدبيني فرد را به كنم، تالش مثبت جنبههاي تقويت
اصًال نبرم؟ كار به كعاصكا فعاليتهاي به نگاه در را رويكرد همين جرا پرسيدم: خودم از ميدهد، هل انزوا

چرا در مورد بقيه ي فعاليت ها از همان رويكرد استفاده نكنم؟

در مرحل بعد بود كه از خودم پرسيدم: اگر قرار باشد با چنين رويكردي به مسائل كعاصكا بنگرم، سؤال 
كليدي چه خواهد بود؟ 

يافتن پاسخ اين سؤال دشوار نيست. مهم ترين مشكل كعاصكا در حال حاضر چيست؟ اينكه افراد قادر نيستند 
مي خواستند تا اعضاي  كارورزان از مربيان وقتي نيز كارگاه در حتي كه است جالب كنند. همكاري هم با
و مخبر گروه نظرات كنند فكر مسأله يك به گروه صورت به و بدهند گروهه تشكيل حلقههايي در كارگاه
اعضاي گروه را منعكس كند، من متوجه شدم كه به خصوص در دور آخر، حتي گپ زدن در داخل يك گروه
و فقط مخبر گروه نظرات خودش را به عنوان نظرات گروه مطرح كرد. در گروه خود آقاي  شد تعطيل نيز
و جالب اينكه نداشت. وجود هم گروهي همفكري امكان - هم افتخاري آقاي و تصديقي خانم و عطارديان
و دخترم درست پشت سر اين به اصطالح همكاران نشسته بوديم. اما مطلقًا حتي رويشان را برنگرداند من
و دختر جوانم كه در حال طي كردن فوق ليسانس برنامه ريزي منطقه اي است يك مشورت كوچك من با تا

انجام دهند.

عطارديان در نقش عروسك گردان
مدت ها پيش براي آقاي عطارديان نقش يك عروسك گران نمايش خيمه شب بازي را قائل شده ام. به  من از
و هر طور كه بخواهد  دارد دست در را عروسك تعدادي نخ كه ميكند عمل گردان عروسك يك شبيه او نظرم
مي گويد اين كار را اين طوري انجام من به ميآورد. در حركت به هم از جدا صورت به را عروسكها اين
و آقاي افتخاري هم تعيين سپهري خانم و تصديقي خانم به همينطور باشيد. نداشته كاري بقيه با و بدهيد
و به صورت جداگانه به او پاسخگو باشند. دهند انجام را مشخصي كارهاي ميخواهد آنان از و ميكند تكليف

با توجه به همين روش كار بود كه سال ها پيش به خانم سپهري پيشنهاد كردم دست كم ما چهار نفر به عنوان
و نطفه  كنيم همفكر هم با گوناگون مسائل مورد در بتوانيم و باشيم داشته جلساتي كارشناسان اربعه گروه يك
يك نوع سازمان را در دبيرخانه كعاصكا ايجاد كنيم. خوب. خانم سپهري كاري نكرد. روز چهارشنبه همين
تحليل را براي آقاي افتخاري ارايه دادم. بالفاصله اضافه كردم كه قصد نيت خواني از آقاي عطارديان ندارم. 
و به همين خاطر  ميشود دعوايمان فوري و كنيم كار هم با نيستيم قادر نفر چهار ما كه ميكند فكر او شايد
مي دارد. (خودم بيشتر با اين تحليل موافقم). اما آقاي افتخاريان اين روش مديريت را نگاه هم از دور را ما

مي دانست كه دوست دارد همه از او فرمان بگيرند. ناشي از روحيه آقاي عطارديان

در هر صورت، وقتي به اين نتيجه رسيدم كه الزم است به جاي خط كشيدن روي كعاصكاي موجود به فكر 
و يافتن روش هاي مؤثر براي اصالح بود، نخستين پيشنهادي كه به ذهنم رسيد همين بود كه طي  آن اصالح
يك نامه اي به همين سه نفر كارشناس از آنان بخواهم كه به موافقت آقاي عطارديان يك حلقه براي ايجاد

سازمان در دبيرخانه ايجاد كنيم. 
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بازانديشي تصميم ها
آن ها  روي شب يك كم دست بگذارم، اجرا به را تصميمهايم آنكه از قبل تا ميكنم عادت دارم خوشبختانه
آن ها را بررسي كنم. هيچ اتفاقي نخواهد افتاد كه اجراي تصميم من يك روز به عقب جوانب تمام تا بخوابم

بيافتد. البته در صورتي كه تصميم فوريت نداشته باشد.

سؤال ها مطرح بود: اگر اين چهار نفر هيچ جوابي نداند چه؟  اين خوابيدم. روي تصيم فوق هم يك شب
و من  ندارند. و باشند؟ داشته را يكديگر ديدن چشم خانم دو همان و آقا همين كه معلوم كجا از عالوه، به
و آقا ديدم كه نشان خانمها اين از كارگاه روز دو همين در كه كنم اشاره فاكتهايي به كه ندارم هم تمايلي
مي داد حتي همكاري بين ما چهار نفر كارشناس دبيرخانه كعاصكا نيز تقريبًا غير ممكن است. در نتيجه از
و شايد تنها راهكار اين است كه ما چهار نفر بتوانيم با هم بهترين معتقدم هنوز اما شدم. منصرف نامه نوشتن

همكاري كنيم. چرا؟

به اين خاطر كه مشكل اصلي فقدان سازمان در دبيرخانه كعاصكاست. ما چهار نفر هم هر كدام دست كم 
و خانم سپهري در تدوين برنامه  افتخاري آقاي كردهايم. صرف كعاصكا با نزديك از را عمرمان از دهه يك
و در بسياري از كارگاه هاي آموزش اعزام شده اند. عضو هيأت مديره دو داشتهاند دست كعاصكا استراتژيك
و من ميكند. همكاري عطارديان آقاي با دهه يك از بيش هم تصديقي خانم هستند. هم كارفرمايي تشكل
- هر كدام يك سرمايه نيز جدا جدا حتي - نفر چهار ما اين بر بنا ميگيريم. هم دستمزد كعاصكا از حتي او
اجتماعي مهم هستيم كه ناشي از سال ها همكاري نزديك با كعاصكا است. در حاليكه اعضاي هيأت مديره

بعد از سه سال عوض مي شوند در حاليكه ما سال هاست كه داريم با كعاصكا كار مي كنيم. 

و از آنان بخواهم كه اگر به توسعه  بگويم را همينها نفر سه اين به كه هست و بود اين من استدالل اتفاقًا
كشور اعتقاد دارند، اگر اعتقاد دارند كه اين بخش خصوصي واقعي است كه بايد براي ارتقاي توليد همت
و بكوشيم تا به نحوي  بريزيم هم روي جهت همين در را خودمان اجتماعي سرمايه داريم وظيفه هم ما كند،

كه بر سر آن به توافق خواهيم رسيد كمك كنيم كه دبيرخانه كعاصكا ارتقا بيابد.

بله. استدالل هاي خود را مجاب كننده يافتم. اما فكر كردم شايد ارسال نامه نتواند موضوع را به خوبي برساند. 
و قبل از هر اقدامي براي عملي شدن آن  باشم داشته ذهن در را راهبرد اين گرفتم تصميم خاطر همين به

زمينه ها را فراهم كنم تا موفقيت آن را از قبل تضمين كنم و بعد دست به اقدام بزنم.

به اين ترتيب، به اين مرحله از كار رسيده ام كه زمينه را براي همكاري ما چهار كارشناس آماده كنم. براي اين 
و مناسب ترين روش  ميكنند فكر چه قضيه به نسبت چيست؟ آنان از يك هر نظر ببينم جداگانه بايد كار

براي اقدام چيست؟

قطعًا در آينده اين مسير را طي خواهم كرد و جمله معروف معاويه را هم از خاطر نخواهم برد. 

دو راهبرد براي بازآفريني پروفشن وكالت
و هم براي كادرهاي وكيل داشت. اما  من براي هم خوبي دستآوردهاي وكيالن كادر اجالس ششمين و سي
و كردم تحليل را نيكدل خانم قبل هفته صحبتهاي از ناشي تحليلهاي من كه بود اين دستاورد مهمترين
و ديروز اين دو راهبرد را براي خانم كردم تدوين وكالت پروفشن نحات براي را راهبرد دو آنها اساس بر
نيز اين كارگاه  به ساير دستاوردهاي  از آن الزم است  قبل  اما  آقاي فروزان مطرح كردم.  و  نيكدل دلآرام

اشاره اي بكنم.

در جلسات قبل تصويب شده بود كه از اين پس نيم ساعت از وقت كارگاه به آموزش قواعد دستورنامه 
اختصاص داده شود. من به اعضاي گفتم كه اين كار را خواهم كرد. اما من هدف هاي كانون وكالي آمريكا 
و به نظرم اين هم بخشي از آموزش مورد نياز ما خواهد بود. كسي  بخوانيم را آنها هم با تا كردهام آماده را
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و به ترتيب يك جمله از هدف هاي كانون وكالي  نوبت به كه كردم تقاضا اعضا از هم من و نبود مخالف
و تعريف تعيين عالي بسيار كانون اين هدفوارههاي و هدفها و مأموريت كنند. ترجمه و بخوانند را آمريكا

شده است. و بچه ها همه از اين هم زيبايي در بيان اين هد ها لذت بردند.

در جريان ترجمه بود كه دريافتم انگليسي خانم نيكدل بسيار عالي است. بعد فهميدم كه هم تافل گرفته است 
آي ال ست. با تحكم از او خواهش كردم كه ديگر هرگز نگويد انگليسي بلد نيست. خانم علم هم كه  هم و
و اين يك سرمايه بسيار مهم است. هستند آشنا انگليسي زبان به كه داريم كادر دو ما پس دارد. خوبي انگليسي

- گفتم: براي پيشرفت توكل خانم و فروزان آقاي به واقع در يعني - بچهها به متن ترجمه جريان در بعد
مي كند. از اين پس كفايت دادهاند ياد شما به دبيرستان دوره در كه مقدار همان انگليسي زبان آموزش در
اين مسؤليت بر عهده خود شماست كه به مرور و متناسب با نيازتان به زبان انگليسي اين زبان را ياد بگيرد.

در هر حال، اصرار دارم كه تعداد بيشتري از كادرها با زبان انگليسي بيشتر آشنا شوند تا در آينده بتوانند از 
تجربه هاي جهاني در پيشبرد امور استفاده كنند. حتي به نظرم رسيد كه در كارگاه ها من به انگليسي صحبت 

كنم تا اعضاي كارگاه نيز به مرور با اين زبان آشنا شوند. 

و ساختن دستورات روز از موضوع هاي  مشخص تعويق پيشنهاد بر ناظر اضافي قواعد كارگاه آخر دقيقه ده در
و گفتگو نشستند دفتر در فروزان آقاي و نيكدل خانم اما كردم. اعالم را جلسه ختم و دادم درس را تعويق

كردند. آنجا بود كه در مورد دو راهبرد متفاوت براي پشبرد كار انجمن در دست تأسيس صحبت كردم.

و دادن گواهينامه را بازي  بورد نقش وكال كانون باشد قرار اگر كه ساختم روشن خود مخاطب دو براي اول
كند، دست كم بر اساس تجربه آمريكا، اعضا بورد بايد از سوي حكومت منتخب مردم تشكيل شود چون
و بورد يك ساختار حاكميتي است. اما براي غيرسياسي ماندن  است مردم حقوق از دفاع بورد اصلي هدف
و به كنگره ايالت معرفي انتخاب طور را بورد جديد اعضاي بايد اياالت هر فرماندار كه است اين قاعده بورد
كند كه هيچ حزبي در بوردهاي پروفشنال اكثريت نيابد. به اين ترتيب، يك فرماندار جمهوري خواه نمي تواند

و نبايد اعضاي بورد را طوري انتخاب كند كه اكثريت به دست طرفداران حزب جمهوري خواه بيافتد. 

و اگر بپذيريم كه كانون نقش بورد را ايفا كند، در آن صورت به تشكلي  صورت آن در كه دادم توضيح ادامه در
احتياج داريم كه مثل كانون وكالي آمريكا از حقوق وكال دفاع كند. براي ايجاد چنين تشكلي دو راهبرد رو به
سهم  كسب براي وكال ميان در موجود تشكلهاي از يك هر اينكه يكي باشد: داشته وجود ميتواند ما روي
و هر تشكلي كه بيشترين عضو را داشت به عنوان نماينده وكال شناخته شود. كند تالش وكال بازار از بيشتري

مي شود. در نتيجه، تشكل ها عمل روش همين به كارفرمايي و كارگراي سنديكاهاي تمام در كه دادم توضيح
براي كسب اكثريت اعضا دست به رقابت مي زنند و سعي مي كنند با هم ائتالف ايجاد كنند.

بر مبناي راهبرد اول مسأله اصلي ما اين خواهد بود كه بكوشيم با ارتقاي كيفيت خدمات خود بيشترين عضو 
و داراي اكثريت نمايندگي شويم. اما راهبرد دوم اين است كه تالش كنيم تا به مرور از درون  كنيم جذب را
و ما در اين مسير سعي كنيم تا نظراتمان در شود ساخته و بگيرد شكل سراسري تشكل يك تشكلها شوراي

شوراي تشكل هاي اكثريت بيابد.

البته، خانم نيكدل اصرار داشت كه نزديك كردن اعضاي شوراي تشكل ها به يكديگر غير ممكن است. من هم 
و ما راهي جز اين نداريم كه ياد بگيريم  نيستند هم مثل انساني دو هيچ حتي و انگشتي پنج هيچ كردم تأكيد
مي دهد تمام اجازه كه است همين هم پارلمان قانون معجزه و كنيم حل را اختالفهايمان سقف يك زير

اعضا زير يك سقف به توافق برسند.
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و من  ماند باقي ساكت هم نيكدل خانم و كرد دفاع دوم راهبرد از فروزان آقاي كه بود بحثها اين از بعد
حدس زدم با توضيح هايي كه براي او دادم پذيرفت كه ما هدفي جز تغيير رويكرد در وكيالن موجود نداريم.

و سرشار از نيرو است كه البته به خاطر تشخيص سرطان  باهوش جوان كه - نيكدل خانم براي زمينه اين در
نمي كرد اما حاال به او گفته اند كه توموش و چند هفته اي در كارگاه شركت شد شديد افسردگي دچار پستان
- توضيح دادم كه هدف ما از اصالح، اصالح ساختمان دبيرخانه كانون نيست. است غيرسرطاني اما بدخيم
و بر اساس آن هر نوع است قرار بر وكيالن بين حاضر حال در كه است مناسباتي در تغيير ايجاد ما هدف بلكه
مي رسد. اما اتفاقًا هدف ما چيزي جز اين نيست كه بكوشيم تا رويكرد نظر به غيرممكن آنان بين همكاري
و قانون پارلمان اين امكان كنند همكاري هم با سقف يك زير بتوانند كه كنيم عوض طوري را وكيالن همين

را در برابر ما مي گذارد.

مي كنم اين دو همين نكات را در ميان وكال پخش خواهند كرد. ما راهي جز اين نداريم كه با ارتقاي  فكر
و به دهيم افزايش را كادرها تعداد مرور به بتوانيم هستند، وكال كادر در كه اندكي تعداد همين دانش و مهارت
مرور رويكرد تعداد هرچه بيشتري از وكال را چنان تغيير دهيم كه قادر باشند به رغم اخالف نظر هاي واقعي

و شديد و زياد قادر شوند با يكديگر همكاري كنند. 

گپ شبانه با رئيس انجمن جرحان عمومي ايران 
مي خواست تلفن دكتر فاضل را به من بدهد تا من با دكتر  زد. زنگ رحماني بهزاد دكتر كه بود ديشب اواخر
و دكتر رحماني فاضل دكتر مورد در دارد جا بودند. غلط دو هر فاضل دكتر ايميل و تلفن بگيرم. تماس فاضل
و به است شنبه كه داد خواهم ادامه فردا را بقيه شدم. خسته و است شب ديروقت اما كنم. صحبت بيشتر
مي كنند. روي پياده كربال تا نحف از نفر ميليون بيست كه ميشود گفته و است تعطيل حسيني اربعين مناسب
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۲۲ آذر ۱۳۹۳ شنبه

اربعين متفاوت
بزنم طي  مي توانم حدس  اما نميكنم نگاه - خارجي و داخلي از اعم - تلويزيون كه سالهاست هرچند
روز هاي اخير شبكه هاي داخلي پوشش كاملي از ميليون ها شيعه كه براي زيارت مرقد امام حسين به كربال
۲۰ ميليون نفر در مراسم  رفته اند نشان خواهند. وب سايت ها از قول برخي از نشريات نوشته اند كه حدود
۲۰ ميليون بسيجي،  مي گردد: بر «۲۰» عدد به عالقه به رقم اين اعالم قطعًا كرد. خواهند شركت امسال اربعين
بزرگ ها هم نشانه كماالت است. با اين همه، آدم براي ۲۰ . انگار نمره . بكشد. طول هم سال ۲۰ اگر جنگ
۲۰ ميليون شركت نكرده باشند، آنقدر شركت كرده اند كه تماشاي آن جهان را مبهوت كند. اما فقط يك  اگر
مي تواند درك كند كه شيعه بودن يعني چه. به نظرم، از يك نظر، نفرت از رفتار داعشي اعراب صدر شيعه بچه
و سني جماعت عرب از كه شده شيعهاي به بدل كردند، بيرحمانه و وحشيانه حمالت ايران به كه اسالم
و سني را در شيعه الزماني آخر جنگ جلو بتواند كه هست افق در نيرويي آيا صورت، اين در است. منتفر

خاورميانه معاصر بگيرد؟

در  محتمل  سناريوي  يك  كه  خواندم  قصه اي  انگليسي  به  مگازين  پولتيكو  وب سايت  در پيش وقت چند
و ايران را به حال خود خاورميانه اروپا و آمريكا اينكه قصه آخر بود. كرده بيان قصه قالب در را خاورميانه
- گويا براي جلوگيري از دسترسي ايران به بمب هسته همراه با اسرائيل به ايران نيز عربستان و واميگذارند
مي گيرد كه ارتش چين خليج باال چنان جنگ و ميزند حمله به دست متقابًال هم ايران و ميكنند حمله
مي كند تا با كمك كارگرانش پااليشگاه هاي نفت عربستان را براي استخراج نفت مورد نيازش اشغال را فارس
مي كند كه اگر دست از جنگ نكشند هر دو طرف را بمباران تهديد را كشورها اين هم روسيه و كند بازسازي
خواهد كرد: يك قيامت كامل در خاورميانه. يكي از مشغله هاي من اين شده كه ببينم سير وقايع به سوي اين
مي رود يا نه. در يك وب سايت اسرائيلي خواندم كه شاهزاده بحرين در مقاله اين ايده را  جلو آخرالزمان
و بايد از عصر جنك با تئوكراسي يا حكومت رسيده پايان به تروريسم به جنگ عصر كه است كرده مطرح
ديني در ميان آورد. قدرت نمايي شيعيان در روز اربعين چه بسا مانع از آن شود كه داستان داعش به اين
حال،  هر در بكشد. طول نيست دور هم زياد كه آخرالزماني تا كشمكش اين بسا چه و يابد. خاتمه زوديها
جنبش كادرها تازه از خاكستر خاورميانه آخرالزماني است كه سربرخواهد آورد. بايد براي آن روز آماده شد

وگرنه جلو اين جنگ فرقه اي را به نظرم هيچ نيرويي نمي تواند بگيرد. . . 

ايده هاي نو براي كعاصكا
و رفت. از من پرسيد علت اينكه اين  كرد رها نيمه نصفه را كار و شد دلخور من دست از دخترم ديروز
دادم: جواب گرفت. خواهد دست آينده در ميدانستم چيست؟ گذاشتهاي موزه در را شكسته شيشه ساعت
و رفت. كوبيد هم به را ساختمان در شد. عصباني خيلي دستم از بدهم. توضيح شما براي را علتش نميخواهم

با رفتن غزل معطل ماندم كه گزارش كارگاه دو روزه كعاصكا را چه كنم؟ تصميم داشتم اگر غزل چيزي تهيه
و به نام در سايت بگذارم. اما او، قبل از اينكه مذاكراتمان در اين مورد به نتيجه  كنم ويرايش را همان كرد،
و رفت. در نتيجه احساس كردم بر خالف ميلم حاال مجبورم خودم چيزي گذاشت را دستنوشتههايش برسد

سر هم كنم. اما چه بنويسم؟

و به اين نتيجه رسيده بودم كه در هر حال بايد  بودم كرده فكر زياد مورد اين در گفتم هم قبًال كه همانطور
و جنبه هاي مثبت كار كرد تشكر كار بينالملي سازمان و عطارديان آقاي خصوص به و كعاصكا تالشهاي از
را ستود. اما جنبه هاي منفي كار كجاست؟ هيچ، وجه منفي قضيه اين است كه اين كاالهاي بسيار ارزشمندي
اين كاالها  تمام  نميخورد، چون  كعاصكا درد به شد، ارايه كارگاه در كار بينالمللي سازمان سوي از كه
ارزمشند و  عالي سرمشقهاي عنوان به كه است توسعهيافته كشورهاي كارفرمايي سنديكاهاي تجربههاي
و ما مجبوريم براي رفع نيازهايمان دارد ديگري نيازهاي كعاصكا درحاليكه است. شده ارايه و جمعبندي

دست به ابتكار عمل بزنيم.
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مي توانم تك تك محصوالت س.ب.ك از اين زاويه مورد ارزيابي قرار  كه دريافتم كردم تأمل بيشتر وقتي
و افراد كعاصكا كه بگويم پايان در بعد، نميخورد. كعاصكا درد به جنسها اين چرا كنم استدالل و بدهم
و از كجا بايد دارند رو پيش دشواري راه چه بكند كاري كشور اين در خصوصي بخش مايلند كه جديد

شروع كنند.

مي شود نقل كرد كه گفته است: اگر تو خودت نوشته ات را تايپ  بنده همسر كه مادرش قول از غزل ديشب
و در آن نوشت خواهد خودش را گزارش كل نتيجه در ندارد را تو نوشتههاي تايپ حوصله پدرت نكني،
و ما بايد از دستورنامه رابرت شروع كنيم. عزل نميخورد درد به كارگاه مطالب كه گفت خواهد صورت
و هنوز ميخواست دلم است. زده حدس را من رفتار اين كه است هوشمند بسيار مادرش كه ميكرد تصور
اين ها كشفيات مادرت با هوشت نيست بلكه من حدود كه بگويم مي خوهد تا در فرصت مناسبي به دخترم هم

حرف ها را دارم فرياد مي زنم. اين كه است سال ده

سب ك در ترازوي كعاصكا جنسهاي دستور: از خارج مالحظات
و در وب سايت بنويسم شماره چندين طي دارم نظر در كه گزارشي عنوان فعًال زديد، حدس درست بله،
سب ك در ترازوي جنسهاي دستور: از خارج مالحظات خوانديد: كه است همين كنم چاپ كارفرمايان پيام
كعاصكا. اما قبل از آن بايد ايميل تعدادي افراد مهم را در فهرست ايميل هاي وب سايت بگذارم. چون مسؤالن
سرور سر خود ايميل ها را حذف كرده اند. بعد كار را به اين ترتيب شروع خواهم كرد كه در نخستين قسمت 
و عطارديان  مديرمسؤل واكنش تا ميمانم منتظر بعد بكنم. ميخواهم چه كه گفت خواهم مقاالت سلسله اين

را بگيرم و اگر استقبال كردند كار را ادامه خواهم داد. فكر مي كنم جزوه ارزشمندي از آب درآيد.

جريان وكيالن
وب گردي  مدتي و داد دست فرصتي داشتم. خوبي خيلي دستاورهاي وكال خصوص در ديشب و ديروز طي
و تعداد زيادي وب سايت مربوط به انجمن هاي قضات آمريكا را سرزدم. آئين نامه كانون قضات آمريكا كردم
را خواندم. در يكي از بند هاي آن آخرين ويرايش دستورنامه رابرت به عنوان مرجع پارلماني اين كانون معرفي
شده است. آن را در چند نسخه پرينت گرفتم تا به اعضا كادر وكال نشان بدهم. خيلي در جزم شدن عزم 

آنان مؤثر است. 

دلم  آن شدم.  مشغول خواندن  و  گرفتم پرينت صفحه پنجاه از بيش در هم را كاليفرنيا قضات اتيكز كد
مي خواهم بدانم روند دادن گواهي نامه پروفشنال بخصوص بدانم. بيشتر كشور آن قضائي نظام از ميخواهد

به وكال چگونه است.

دموكراسي در آمريكا
- در كتاب دموكراسي در آمريكا خواندم كه وكيالن  گويا - آمد يادم كه بود جستجوها همين جريان در
اينكه، از مقدمه كد اتيكز قضات جالب داشتند. را نقش بيشترين كشور آن در دموكراسي استقرار در آمريكايي
و در آمريكا اين وكال است داده انجام آمريكا قضات براي آمريكا وكالي كانون را كارها اين تمام كه دريافتم
واقعًا نماينده پروفشن حقوق يا قانون هستند. به خصوص كه در هيچ يك از اسناد قضات از آنان كه هستند

به عنوان پروفشن نام برده نشده است. خود اين نكته نيز برايم بسيار آموزنده بود.

چند ايده براي كادر وكال
و جواب بدهد تصميم دارم آموزش انگليسي بچه هاي كادر وكال را جدي بگيرم. به  كنند استقبال بچهها اگر

خصوص تصميم دارم در كادر وكال به انگليسي صحبت كنم تا زبان انگليسي آنان راه بيافتد.

مي شود موضوعي را در طول يك ماه  وكالست. تمام از عام دعوت با ماهانه سمينارهاي برگزاري ديگر ايده
و به گذاشت سايت وب روي هم را آن حاصل و كرد مطرح سمينار يك در را نتيجه و داد قرار بررسي مورد
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اين ترتيب براي كادرها نيرو جذب كرد.

يكي ديگر از روش هاي جذب نيرو برگزاري كارگاه هاي كوتاه مدت براي معرفي قانون پارلمان است. در 
مي خواهند اين قواعد را تمرين كنند  اگر ميشود گفته افراد به و ميشود تدريس قوانين فقط كارگاهها اين
بايد عضو انجمن يا كادر وكيالن شوند يا خودشان انجمن هاي جديد ايجاد كنند. دست در كاران كادر وكال

مي توانند در برگزاري و تدارك اين سمينارها و كارگاه ها نقش مهمي ايفا كنند. 

جريان كارشناسان
ديروز ظهر بود كه به تلفن همراه آقاي عبدالحسيني زنگ زدم. پرسيدم: كربال كه نيستيد؟ خنديد گفت: شمال 

هستم. 

و از جمله شهرداري تهران چطور از مدت ها پيش براي تدارك  ايران كه ميخوانيم وبسايتها در روزها اين
و كربال زحمت كشيده اند. از كارگاه هاي ما نيز آقاي متين شريف به كربال رفته نحف بين ميليوني راهپيمايي

است.

مي خواستم از آقاي عبدالحسيني بپرسم اين بود كه اگر قرار است پيشنهاد انحالل گروه را مطرح  كه موضوعي
- در فراخوان نشست اخطار قبلي بدهد تا همه از اين قضيه با خبر رابرت دستورنامه طبق - است الزم كند
باشند. همين سؤال باعث شد در مورد چند موضوع ديگر نيز با هم صحبت كنيم. از جمله اينكه بحث با آقاي
عليپور ثاني مسؤل فعلي ستاد اجرايي شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر تهران به كجا رسيده است؟ اقاي 
عبدالحسيني به من گفت: مگر قرار نشد كه در اين خصوص چند جلسه ديگر با حضور شما داشته باشيم؟ 
و ساير  شما كه شد قرار ميكردم فكر و بودم نشده متوجه من را مطلب اين آخر قسمت دادم جواب من
و تصميم نهايي را بگيريد. آقاي عبدالحسيني در ادامه كنيد صحبت زمينه اين در عليپور آقاي و ستاد كاركنان
توضيح داد كه نظر آقاي عليپور اين است كه قبل از كارگاه هايي كه من در آن مربي باشم الزم است كاركنان
و گفتم: در مورد اينكه در ستاد چه بشود شما  كردم ساده را كارم من باشند. داشته هم ديگري كارگاههاي
و بيشتر از هر كس ديگري صالحيت داريد. من منتظر اعالم نتيجه هستم. اما خودم فكر من از بيشتر بسيار
و به طور روزمره با اعضاي شوراياري ها ارتباط دارند در نتيجه خيلي هستند جوان ستاد كارشناسان ميكنم
خوب است كه هرچه زودتر با اين قواعد آشنا شوند. به عالوه، بسيار عالي خواهد شد كه اگر آقاي عليپور
مي كند به كارشناسان اختيار بدهد كه در مورد مسائل مختلف به صورت  تعيين خودش كه محدودهاي يك در
آن ها را اجرا باشد داشته اختيار او و دهند ارايه مسأله هر براي شده حساب راهبرد يك و كنند كار گروهي

كند يا نكند. من اميدوارم اين نكات از سوي آقاي عبدالحسيني پيگيري شود.

اما نكته اصلي كه به خاطرش به او زنگ زدم همان بود كه گفتم. آقاي عبدالحسيني از يك سو تمايل ندارد 
مي دهد كه قادر نيستند افراد مناسب جديدي  نشان تجربهها ديگر سوي از اما شود منحل كارشناسان كادر كه
و آقاي حسيني هم است مخالف شهر شوراي اداري همكاران عضويت با هم شرفي خانم و كنند جذب
به كادر كارشناسان دعوت كند، چون ممكن است نوعي دور زدن آقاي نيروهاي ستاد را  صالح نمي داند 
و عالقمندان كه البد  شود منحل گروه كه ميبيند آن در را چاره خاطر همين به شود. تلقي ستاد رئيس عليپور

همين سه نفر هستند، اگر دلشان خواست در كارگاه هاي ديگر شركت كنند.

و توضيح دادم كه ما از اول قرار گذاشتيم طبق  كردم تأكيد قضيه صوري جنبههاي روي من حال، هر به
و عليپور آقاي و اعرابي دكتر و الهيان دكتر آقاي وقتي تا دستورنامه طبق و كنيم عمل رابرت دستورنامه
و من بايد صورتجلسه ميشوند محسوب عضو نكنند اعالم را خودشان استعفاي كتبًا و رسمًا ميالني خانم
و خوب است به نحوي اين نكات هم به گوش آنان برسد تا بفرستم آنان براي را اخطارها و فراخوان و

احساس مسؤليت كنند.

و معتقدم بايد اين  مخالفم گروه انحالل با هم من دادم توضيح دريافتم را عبدالحسيني آقاي ترديد وقتي من
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مي خواهم مطمتن باشم كه همين اعضا فعلي اين  اما شوند. جذب جديد افراد تا داريم نگه روشن را چراع
مي كنند. سرانجام قرار شد با خانم شرفي صحبت شركت كارگاه در كه نباشد بايستي در رو روي از هم كادر

كند و بعد از آن تصميم بگيريم.

زنان پوچ و زنان پر
مي كنم با تعداد هرچه بيشتري از زنان آشنا شوم  فرصت مرور به كه كادرهاست جنبش در شدن درگير از بعد
مي شناختم «پوچ» نيستند، «پر» هستند. درست مثل پسته اي كه وقتي آن را باز كنون تا كه ديگري زنان مثل كه
مي يابي. خانم ستوده يك نمونه از اين زنان است. خانم قوشه، خانم آن داخل را عالي بسيار مغز يك ميكني
مي كنند. يكي از اين خانم ها نيز خانم پيگيري را كادرها داستان جدي طور به كه خانمهايي ساير و توكل
مي شد اين را دريافت. آقاي عبدالحسيني هم كارشناسان كارگاه نشستهاي نخستين همان از است. شرفي
و كلي با هم گرفت تماس من با غروب حوالي كه بود خانم همين ميكند. باز ويژهاي حساب خانم اين روي
- درست بردم پي من است. گرفته سرچشمه كجا از گروه انحالل ايده كه بداند ميخواست او زديم. گپ
نداشته باشم؟ توضيح هايي كارگاه برگزاري به تمايلي من نكند كه باشد مطمئن ميخواهد هم او - من مثل
و به همين دليل نتيجه در ميكند. روشن را كادرها جنبش امروز وضعيت دادم شرفي خانم به زمينه اين در كه

خالصه آن ها را نقل مي كنم.

ايجاد انجمن به جاي كارگاه
مي دانيد كه من به طور جدي شغل خودم را آموزش ايجاد  بهتر شما كه دادم توضيح شرفي خانم براي من
مدت هاست كه جز اين كاري نمي كنم. به خاطر داريد كه دفتر و در اين كردهام تعريف حرفهاي انجمنهاي
يك مي كردم بهتر است فكر بهتر آموزش ارايه براي و بودم رابرت نامه دستور قواعد آموزش پي در اول من
مي زنم (عبارت اخير گشادش سر از را شيپور من گويا كه دريافتم مرور به اما كنيم. درست پايلوت انجمن
و يا ببخشيم بهبود را مستقر انجمنهاي يا كه هستم اين دنبال حاضر حال در نتيجه در رسيد). ذهنم به االن

انجمن هاي جديدي ايجاد كنيم و در جريان ايجاد اين انجمن هاست كه قواعد را هم ياد بدهيم.

مي شود استفاده كرد. به  روش دو هر از شرايط به بسته كه ميكنم فكر حاضر حال در كه كنم اضافه جا همين
و به آنان پيشنهاد كنيم كنيم تعريف وكال براي را دستورنامه قواعد جلسه دو يكي طي ميتوانيم مثال، عنوان

اگر مي خواهند اين قواعد را تمرين كنند مي توانند عضو كادر وكال شوند.

كادر  شغله  كه  است  اين  من  واقعي  و  قلبي اشتياق كه دادم اطمينان شرفي خانم به اينكه كالم خالصه
و بوده ام هستم اين نگران هم من عالوه، به شود. زياد آن جمعيت تا كنيم تالش و بماند روش كارشناسان
مي كنيد كه در كارگاه شركت كنيد. به همين احساس بايستي در رو خاطر به هم همسرتان و شما نكند كه
مي كنم اما به آن رأي منفي خواهم داد حمايت انحالل پيشنهاد طرح از كه است خاطر همين به فقط و خاطر

و تصويب آن هم به دو سوم آرا نياز دارد.

و به قواعد ناظر  بدهم قبلي اخطار آينده دوشنبه نشست فراخوان در من شد قرار كه بود مذاكرات اين از بعد
بر اين قضيه هم اشاره كنم. متن نامه اي كه امروز عصر براي اعضاي كادر كارشناسان ارسال كردم اين بود:

اعضاي محترم كادر كارشناسان
سالم

 ۹۳ ۲۴ آذر ماه ۱۷ روز دوشنبه مي كند شانزدهمين اجالس كادر دوستان رأس ساعت نشان خاطر احترام با
در دفتر كادرها دعوت به دستور خواهد شد. تقاضا دارد دقايقي قبل از ساعت مقرر در صحن حضور يابيد.

پيشنهاد  آتي  قبلي داده است كه در نظر دارد در اجالس  آقاي عبدالحسيني اخطار  مي كند  نشان خاطر نيز
مي شود را مطرح برگزار كادرها دفتر در كه ديگري كارگاههاي در عالقمند اعضاي شركت و گروه انحالل

كند. تصويب اين پيشنهاد مستلزم دو سوم آراي مثبت مأخوذه خواهد بود
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دستور كار اجالس شانزدهم طبق قانون پارلمان و مصوبات گروه عبارت است از:
قرائت صورتجلسه اجالس قبل

استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي
كارناتمام 

كارهاي جديد
۳۰/۱۸ ختم جلسه رأس ساعت

و متناسب با وضعيت هاي پارلماني جديد، قواعد ناظر بر آن وضعيت ها توضيح داده خواهد  جلسه طول در
شد.

قربان شما. داود

ايجاد انجمني براي ارتقاي حكومت هاي محلي
بعد از اتمام گفتگو با خانم شرفي بود كه به جريان كادر كارشناسان بيشتر فكر كردم. به نظرم رسيد خوب 
است به جاي انجمن ترويج دستورنامه رابرت يا انجمن پارلمانتارين هاي شوراي شهر، كه هدفش آموزش 
و در جريان ساختن همين انجمن است كه قواعد را هم ياد  كنيم درست ديگر انجمن يك است، قواعد اين
و كادر وكيالن. در اين صورت به نظرم رسيد تأسيس دانشجويي سناي مثبت تجربه مثل درست ميگيرم.
مي تواند هدف مناسبي باشد. به هر حال، اين ايده را در جلسه آتي محلي حكومتهاي ارتقاي براي انجمني

مطرح خواهم كرد.

نخستين هوادار انجمن ارتقاي حكومت هاي محلي 
- علي رجامند  مشترك دوست يك سراغ و زد زنگ قديمي دوستان از مرادي فرامرز كه بود ظهر حوالي امروز

- را از من گرفت. امروز ايميلي از او به دستم رسيده بود كه مي گفت او در سنگاپور است.

و با هم رفيقيم.  هستم آشنا شدم اوين زندان سه بند وارد با فرامز مرادي از نخستين روزي كه در سال ۱۳۵۹
چند ماه پيش بود كه خالصه كتاب دستورنامه رابرت را براي او كه سخت در گير مسائل مديريتي مجتمع 
و به عنوان يك  است شده بدل واقعي كادر يك به بعد به زمان آن از فرستادم. است شده گلسار مسكوني
مي كند. امروز برايم تعريف كرد كه چطور روابطش با شوراي شهر عالي عمل مجمتع در محلي توانند رهبر

شده است و سطح ارتياطات سياسي خود و مجتمع مسكوني را ارتقا داده است.

و به او گفتم كه در نشست هاي دوشنبه در مياني كه در  شدم خوشحال بسيار رسيد جا اين به ما بحث وقتي
و از او دعوت كنيم درست محلي حكومتهاي ارتقاي براي انجمني است قرار ميشود برگزار كادرها دفتر

كردم در اين كارگاه شركت كند و او هم قبول كرد.

مي كردم تا در كارگاه ها براي آموزش قواعد دستورنامه رابرت شركت  دعوت او از قبًال كه است اين مهم نكته
مي خواهيم تأسيس كنيم استقبال كرد. را انجمني چنين گفتم كه امروز اما نميداد. نشان زيادي تمايل و كنند
آيا همين تجربه نشان نمي دهد كه همه عالقه اي به ايجاد انجمن پارلمانتارين ندارند اما حاضرند انجمن هاي

مربوط به مسائل مورد عالقه خودشان را بسازند؟ 

حاال در نظر دارم طي نامه ي ديگري به تمام اعضا به آنان اطالع دهم كه يك مهمان جديد به جمع ما اضافه 
شده است. 

در ضمن در نظر دارم از افراد ديگري از فاميل كه درگير فعاليت هاي شوراي شهر هستند نيز دعوت كنم. 
نمي دانم مي توانند بيايند يا نه. 

مهمان جديد
بعد از نوشتن بند باال بود كه متن زير را از طريق ايميل براي اعضاي كادر كارشناسان ارسال كردم: 
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اعضاي محترم كادر كارشناسان
سالم

اينجانب، آقاي فرامز مرداي يكي از دوستان قديمي من كه  بنا به دعوت  مي رساند  اطالع به خوشحالي با
فعاليت هاي بسيار موفقي در امر ساماندهي به يك مجتمع مسكوني با بيش از سه هزار نفر در شهرك انديشه

داشته است در نشست آتي كادر كارشناسان حضور خواهد يافت.
من اميدوارم اگر ساير دوستان نيز موافقت فرمايند انجمني براي ارتقاي كيفيت حكومت هاي محلي در ايران 

تأسيس كنيم.
با احترام. داود حسيني

بديهي است يك نسخه از اين نامه را نيز براي آقاي فرامرز مرادي ارسال كردم. حاال بايد منتظر نتيجه بمانم. 

گفتگو با دكتر رحماني
سال ها قبل برمي گردد كه من  و داستان روابط ما به است توراكس جراح او زد. زنگ رحماني دكتر ديشب

سردبير نشريه دارو و درمان بودم و دكتر رحماني هم يك عالقمند واقعي به فعاليت هاي انجمني.

بعدها با كمك او مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان را تأسيس كرديم كه نخستين مؤسسه اي بود كه دستورنامه 
رابرت را به عنوان مرجع پارلماني خود انتخاب كرد اما نخستين مؤسسه اي هم بود كه از اين كار خود پشيمان 
و فقط شعله وب سايت آن در  ندارد فعاليتي هيچ كه سالهاست و كرد. اعالم را خود انصراف رسمًا و شد

جهان مجازي هنوز روشن است.

يكي از افراد بسيار عالقمند به فعاليت هاي مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان دكتر داروسازي بود به نام دكتر 
محمود فاضل اهل سبزوار كه بعدها در شوراي عالي نظام پزشكي هم انتخاب شد. بله، ديشب دكتر رحماني 
و از او خواسته است تا شماره اش را به من بدهد.  ميگردد من دنبال فاضل دكتر كه داد خبر من به تلفني
و كوشش هاي بود غلط ايميل نشاني هم و تلفن شماره هم اما داد. من به را او ايميل نشاني و تلفن شماره
من براي يافتن دكتر فاضل به جايي نرسيد. به همين خاطر طي دو ايميل از دكتر رحماني خواستم ارتباط من

با دكتر فاضل را برقرار كند. 

يك كادر عالي جديد
جنبش كادرها خواهد  جديد عالي كادرهاي از يكي او كه دارم اطمينان شود برقرار فاضل دكتر با روابطمان اگر
و عالي هست. فقط كافي است كه با دستورنامه رابرت هم مجهز شود. تمام. واقعي كادر يك او واقع در شد.

خالصه اي از اين گفتگو ها را نقل قبًال تصميم داشتم زدم. گپ مختلف مسائل مورد در هم رحماني دكتر با
مي دانم. اما خوب است وقت اتالف را آنها نقل ندارد جنبش بر تأثيري گفتگوها اين ميدانم وقتي اما كنم.
و خود دهقان، عطارديان، آقاي مثل افرادي كه كردم تأكيد ديشب گفتگوي در كه كنم اشاره نكته اين به
مي كنند، چون با قانون آشنا صرف مدني سازمانهاي يا انجمن ايجاد براي كه زحماتي رغم به رحماني، دكتر
بگيرند، حاصل كارشان نه انجمن بلكه باندهاي قدرت است كه نه فقط ياد كه ندارند هم تمايلي و نيستند
به حل مشكالت مزمن كشور كمك نمي كنند كه به عنوان يك باند قدرت به مشكالت بيشتر دامن خواهند
زد. در واقع با اين حرفم آب پاكي را روي دست او ريختم تا به او گفته باشم كه از نظر من هر نوع فعاليتي 
و دموكراتيكي به حساب نمي آيد. حتي مثال زدم كه شخصي مثل مهندس عطارديان با حسن  مثبت فعاليت
و حاكميت قانون ندارد. دموكراسي به ربطي هيچ و است استبداد عين كه ميكند عمل مصلحت اساس بر نيت

مي رسد اين افراد دوست دارند رهبري نظر به باشد. داشته افرادي چنين روي تأثيري حرفم نميكنم گمان
و دسته آنان هم هستند انداختن راه دسته و دار دنبال نتيجه در ندارند. هم را رقيب افراد ديدن طاقت و كنند
و با تغيير شرايط ميكنم اشتباه شايد شد. خواهد بزرگ دنبالهرو آدمهاي جذب در توانمنديهايشان اندازه به

. . رفتار اين گروه از افراد نيز تغيير كند. نمي دانم. براي امروز كفايت مي كند.
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۲۵ آذر ماه ۱۳۹۳ سه شنبه

دستاوردهاي مولكولي بزرگ!
مي خواستم تحت  و بزرگ. دستاوردهاي بود: اين داشتم نظر در امروز روزنوشت شروع براي كه ميانتيتري
اين عنوان گزارش دستاوردهاي ديروز را ثبت كنم. اما وقتي دقت كردم كه اين دستاوردها در سطح افراد
بله،  بزرگ.  مولكولي  دستاوردهاي  بگنجانم:  عبارت  اين  در وسط  را  «مولكولي»  كلمه  كه  ديدم  بهتر  است 
مي رسند. با اين همه، اگر اين تحوالت مولكولي در مقياس  نظر به بزرگ مولكولي سطح در ما دستاوردهاي
تحوالت اين  آيا  كه  كرد  توجه  بايد  اين صورت  در  بود.  اميدوار  همچنان  مي توان  بگيرد صورت ميليوني
از قول وب سايت ها  در كه بود ديروز همين نه؟ يا ميدهند پاسخ تاريخي نيازهاي به كه هست نوعي از
علي اكبر ناطق نوري چيزي خواندم كه به نظرم خيلي جالب آمد. او در همايش ملي «نقش پژوهش در فرايند
قانون گذاري» گفته است كه ما قواعد بازي را بلد نيستيم. منظورش قواعد بازي دموكراسي بوده است. اينكه 
كسي متوجه شود كه قواعد بازي را بلد نيست، مستلزم آن است كه به نحوي دريافته باشد كه دموكراسي بازي 
و قواعدي دارد. من به خاطر نمي آورم كه مسؤلي در اين سطح از بلد نبودن قواعد بازي صحبت كرده  است
و جمله از كردهام. معرفي حكومتي مقامات از توجهي قابل تعداد براي را قواعد اين امروز تا من البته، باشد.
مي دانم با ناطق هم رفيق است. كه داروپخش شركت وقت مديرعامل نجفي دكتر براي نمونه، يك عنوان به
و از اين قبيل شخصيت ها هم معين دكتر توفيقي، دكتر ميليمنفرد، دكتر مثل افرادي براي را قواعد اين مثًال يا
و دقيق هستند. با اين همه مطمئن پيچيده چه تا قواعد اين كه دريافتند خوبي به هم آنان تمام و كردهام معرفي
نيستم كه آقاي ناطق نوري بعد از آگاهي از وجود چنين قواعدي است كه تازه متوجه شده است كه با اين
مي بابد كه دموكراسي  در سرعت به ما جامعه كه ميدهد نشان مهم شواهد اين حال، هر به نيست. آشنا قواعد

يا قانون دموكراسي نظامي از قواعد بسيار دقيق است كه با آن ها آشنا نيست.

آن ها  از قبل اما بود. عالي بسيار كارشناسان نشست دستاوردهاي ويژه به ديروز دستاوردهاي حال، هر به
خوب است تكليفم را با كارگاه آموزشي دو روزه توانمندسازي كارفرمايان روشن كنم.

واكنش مناسب
و چهارشنبه هفته گذشته كارگاه آموزشي دو روزه اي با همكاري  سهشنبه روزهاي نوشتم قبًال كه همانطور
و مدير بخش شد برگزار تهران در ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون و كار بينالمللي سازمان
فعاليت هاي كارفرمايي سازمان بين المللي كار هم به عنوان مربي در آن شركت كرد. من از دخترم غزل كه
و گزارشگر  خبرنگار عنوان به روزه دو كارگاه اين در تا خواستم ميشود آماده ليسانس فوق كنكور براي دارد
مي بايست جالب باشد. او شركت هم او براي ميشد مطرح كارگاه اين در كه مطالبي نظرم به كند. شركت
مي دانستم نوشتن گزارش كار او كرد. يادداشت را صحبتها مهم نكات تحسيني درخور حوصله با و كرد
و گزارش را به ميكشيدم آن روي دست هم من تا ميكرد هم سر را چيزهايي ميخواست دلم اما نيست
و مسؤليت نوشته به دوش خودم افتاد. اما زد سرباز كار اين از او اما ميكردم. پست سايت وب در او اسم

چه بايد مي نوشتم؟

يك چيز برايم روش بود: آنچه كه در اين كارگاه ارايه شد تجربه هاي تشكل هاي كارفرمايي در كشورهاي 
و جوامع خاورميان تفاوت هاي  جوامع آن بين كه رسيدهام يقين اين به روزها اين من و بود صنعتي توسعهيافته
ايراني كارفرمايي  تشكل هاي  درد  به  تجربه ها  آن  از  يك  هيچ  نتيجه  در  و  دارد وجود بنياديني و اساسي
و تصميم هاي مختلفي انديشيدم خيلي موضوع اين به ميكردم؟ مطرح بايد چطور را مسأله اين اما نميخورد.

گرفتم.

و بارها  بارها كه است جالبي موضوع گزارش، يك يا قصه يك يا سرمقاله يك ساختار شكلگيري روند اساسًا
و توضيح دهم. به خاطر دارم سال ها كنم كشف را فرايند اين بر ناظر قواعد كوشيدهام و كردهام فكر آن به
قبل كتابي از ماياكوفسكي شاعر روس خواندم كه توضيح داده بود چگونه شعر «من ابري هستم در شلوار»

را نوشته بود. 
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اين موضوع به موضوع اين روزنوشت ها ارتباطي ندارد. در نتيجه فقط تا آنجا كه ماجرا به جنبش كادرها 
ارتباط مي يابد سعي مي كنم اين روند را توضيح بدهم. 

مالحظاتي كه لحاظ شد
براي نوشتن گزارش مختصري از كارگاه دو روزه توانمندسازي كارفرمايان به نكات متعددي توجه كردم. 
اول اينكه توجه داشتم مطلب را طوري بنويسم كه كسي يا گروهي از اعضاي هيأت مديره يا حتي خواندگان 
و البته، حاال من  كني؟ عرضه كه داري چي تو نميخورد، كانون درد به جنسها اين اگر خوب كنند: سؤال
قبًال چنين ميخورد. درد به جنس اين اتفاقًا كه دهم نشان و كنم عرضه ميتوانم كه دارم جايگزين جنس يك
و گفتماني است كه بر مبناي آن ساخته پارلمان قانون همان هم جنس اين نداشتم. آلترناتيوي گفتمان يا جنس

و پرداخته مي شود.

مالحظه دوم اين بود كه اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت مديره جديد هستند. به خصوص از جناحي 
و سوابق  كعاصكا گذشته فعاليتهاي و سايت وب گذشته از و بودند مخالف سابق مديره هيأت با كه هستند

من هيچ اطالعي ندارند. پس بايد طوري عمل مي كردم كه رشته رابطه - به قول معاويه - قطع نشود.

مي دهد  نشان تجربه هرچند بكشم. خط موجود اجتماعي نيروهاي از يك هيچ روي ندارم تصميم اينكه مهمتر
اما اگر از من پارلمان هستند،  دور ترين گروه هاي اجتماعي نسبت به گفتمان قانون  كه كارفرمايان يكي از

بخواهند كه اين قواعد را به آنان آموزش بدهم رد نخواهم كرد. 

نكته ديگر اينكه به خصوص مربي كارگاه كارش را فوق العاده عالي انجام داد. نكاتي كه او مطرح كرد بسيار 
واقعًا زحمت كشيده بودند. به اين ترتيب  بچهها و بود عالي نيز كارگاه برگزاري روش عالوه، به بود. ارزشمند

نمي شد اين همه نكات ارزشمند را ناديده گرفت.

و همراه با  كردم تايپ كارفرمايان پيام سايت وب در را زير مطلب امروز كه بود جوانب اين تمام به توجه با
لينك ها مربوط و مجموعه اي عكس آن را پست كردم:

شد:  بررسي كعاصكا و سبك مشترك كارگاه در
تمام آنچه كه هر تشكل كارفرمايي بايد بداند

و انجمن هاي كارفرمايي  كانونها از برخي نمايندگان نيز و استانها كارفرمايي كانونهاي از تعدادي نمايندگان
و كاركنان دبيرخانه كانون عالي مشاوران كارشناسان، مديره، هيأت اعضاي از گروهي با همراه سراسري،
۱۹ آذر ماه ۱۳۹۳ در كارگاه و ۱۸ و چهارشنبه سهشنبه روزهاي (كعاصكا) ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي
و با همكاري دفتر فعاليت هاي كارفرمايي سازمان بين الملي كعاصكا همت به كه كردند شركت روزهاي دو

(سب ك) در سالن اجتماعات انجمن شركت هاي ساختماني در تهران برگزار شد. كار

مهم ترين ويژگي
و دفتر  بداند، بايد كارفرمايي تشكل يك آنچه تمام تقريبًا كه بود اين روزه دو كارگاه اين ويژگي مهمترين
فعاليت  هاي كارفرمايي سازمان بين المللي كار نيز، بهترين تجربه هاي موفق ترين تشكل هاي كارفرمايي جهان
و روش هاي آموزشي متوع در اختيار شكلها در و كرده بستهبندي و تحليل گردآوري، زمينهها همين در را
و مهم تر اينكه تمام اين تجربه ها از زبان كسي شد، مطرح كارگاه اين در است، داده قرار كارفرمايي تشكلهاي
بود: آرنوت دي كاسنر، نهفته عملي تجربهي دنيا يك نظرش اظهار هر پشت و پس در كه شد تشريح و روايت

مدير دفتر فعاليت هاي كارفرمايي سازمان بين المللي كار.

البته، جناب آقاي گوتابا داساناياكا، كارشناس ارشد فعاليت هاي كارفرمايي در دفتر منطقه اي جنوب آسياي 
و كارگاه ديگري براي توانمندسازي  بود آمده تهران به نيز قبًال كه نو، هلي در مستقر كار بينالمللي سازمان
كعاصكا برگزار كرده بود، با صراحت در كارگاه اخير اعالم كرد كه آقاي دكاسنر بر من منت گذاشت كه به
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رغم مشغله هاي بسيار زياد به دعوت من براي شركت در اين كارگاه لبيك گفت. بله، فقط كساني كه در اين 
و عالي بود به ارزش واقعي اين كارگاه  بديع نكات جذب و درك تشنهي وجودشان و داشتند حضور كارگاه

پي بردند و حتمًا از كعاصكا به خاطر برگزاري چنين كارگاهي تشكر مي كنند.

و همزمان، با توجه  متناوب صورت به حرفهاي مترجم دو اما بود انگليسي كارگاه اين زبان كه است گفتني
و داشتند عهده بر را كارورزان و مربيان بين تفاهم برقراري مسؤليت انگليسي و فارسي زبانهاي ظرائف به
انصافًا اين مسؤليت دشوار را به عالي ترين شكل ممكن انجام دادند. هرچند برخي مشكالت پيش پا افتاده

فني اين روند عالي تفاهم دو جانبه را گهگاه مختل مي كرد.

و نيز مسوالن انجمن شركت هاي  كعاصكا دبيرخانه كاركنان از بايد و بود عالي نيز كارگاه اين برگزاري تدارك
ساختماني تشكر كرد.

هرچند مجموعه اسناد مربوط به «كارآمدسازي تشكل هاي كارفرمايي» به صورت كتاب، سي.دي، نوار صوتي 
آن ها بهترين بهره را ببرند،  از كشور سراسر كارفرمايي تشكلهاي ميرود انتظار و است موجود تصويري و
- به ويژه در ميان جمعي از كارورزان را توانمند و حرفهاي خالق، مربي يك جاي اينها از هيچكدام اما

عالقمند و پر شور، نخواهد گرفت.

و تصويري اين كارگاه نيز، مثل تماشاي خوردن يك  صوتي نوارههاي ديدن يا سپردن گوش ديگر سوي از
مي اندازد اما سير نمي كند. در اين آب را تماشاگران دهن فقط كه است ديگران توسط خوشمزه بسيار غذاي

داد؟ هديه سبزي برگ نيافتند، را آن در حضور شانس كه كساني به كارگاه اين از ميتوان چگونه صورت

كارآمدسازي تشكل هاي كارفرمايي
وب سايت پيام كارفرمايان است كه روز جمعه  بخشهاي از يكي عنوان كارفرمايي تشكلهاي كارآمدسازي
و اثربخشي تشكل هاي كارفرمايي در آن كارآمدي ارتقاء به مربوط اسناد و شده راهاندازي ۲۸ آذر ماه ۱۳۸۷
و تعدادي از اين بخش ها به است شده تشكيل بخش زير سيزده از بخش اين حاضر حال در ميشود. ارايه
و اسناد دفتر فعاليت هاي كارفرمايي سازمان بين المللي كار اختصاص داده شده است. در واقع نشريات ارايه
و گزارش هايي از كتابها قالب در قبًال گرفت، قرار بررسي مورد اخير روزه دو كارگاه در كه آنچه تمام
وب سايت پيام كارفرمايان ترجمه بعضي از اين اسناد را به فارسي منتشر و است شده منتشر دفتر همين سوي

كرده است.

از  يكي  آن  در  كه  بخش هاست  اين از يكي  عنوان  كارفرمايي  تشكل هاي  در  حكمراني  نمونه،  عنوان  به 
كتاب هاي دفتر فعاليت هايكارفرمايي سازمان بين المللي كار با عنوان «حكراني» در آن معرفي شده است.

«كارآمدسازي  زيربخش هاي  از  ديگر  يكي  عنوان  كارفرمايي  تشكل هاي  مديريت  به  استراتژيك  رويكرد 
تشكل هاي كارفرمايي» است كه در آن يكي ديگر از كتاب هاي دفتر فعاليت هاي كارفرمايي سازمان بين المللي 

كار معرفي شده است.

يكي از محورهاي اصلي در كارگاه دو روزه اخير موضوع «دفاع» از منافع اعضا بود كه يكي از كاركردهاي 
سب ك كتاب بسيار ارزشمندي  كارفرمايي فعاليتهاي دفتر كه است گفتني است. كارفرمايي تشكل هر ذاتي
با همين عنوان منتشر كرده است كه در زيربخش حمايت از منافع اعضا در تشكل هاي كارفرمايي مورد بررسي

قرار گرفته است.

و كار آن بر اساس توزيع  كسب كه جوامعي در كارفرمايان ويژه به - كارفرمايي تشكلهاي در درآمدسازي
- مسأله بسيار با اهميتي است. در اين تشكل ها بحث بر سر درآمدهاي چند است نشده تنظيم نفت درآمد
و رقابتي اقتصاد يك در بنگاه يك داشتن نگاه سرپا به بيشتر كارفرمايي تشكل يك اداره و است درصدي
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مي كند. در چنان تشكل هايي  سقوط نزنيد ركاب اينكه محض به دوچرخه، مثل كه است شبيه رانت بدون
و جذب اعضاي جديد براي قديمي اعضاي حفظ - رقيب كارفرمايي تشكلهاي وجود با ويژه به - كه است
مي شود. بديهي است براي بنگاه هايي كه در بدل كارفرمايي تشكل يك زندگي و مرك مسأله به درآمد كسب
مي شوند، پرداختن به اين موضوع ها محلي از اعراب ندارد. با تأسيس نفت رانت از بهرهمندي هدف با نهايت
اين همه، كساني كه عالقمند به دنبال كردن اين مباحث باشند، براي آشنايي با كتاب «راهنماي درآمدسازي»
مي توانند به اين زيربخش مراجعه  است، سبك كارفرمايي فعاليتهاي دفتر كتابهاي سري از ديگر يكي كه

كنند.

تشكل هاي  «كارآمدسازي  زيربخش هاي  از  ديگر  يكي  كار  و  كسب صداي سازي شينده اقناعي: ارتباط
و يكي ديگر از كتاب هاي دفتر فعاليت هاي شد راهاندازي ۱۹ دي ماه ۱۳۸۹ كارفرمايي» است كه روز يكشنبه

سب ك با همين عنوان در آن معرفي شده است. كارفرمايي

سب ك در ترازوي كعاصكا اجناس
سب ك حضور داشتند اذعان خواهند كرد كه اجناس ارايه و كعاصكا اخير روزه دو كارگاه در كه كساني تمام
و بستهبندي شكلي بهترين به كه بود كارفرمايي تشكلهاي موفقترين تجربههاي بهترين كارگاه، اين در شده
و مشاوران كعاصكاست كه به كارشناسان وظيفه كه ميماند باقي مهم بسيار سؤال يك اما است. شده عرضه

خورد؟ خواهد كعاصكا درد به عالي اجناس اين آيا بدهند: پاسخ آن

مي سازد، آشكارتر جهانيان براي را خودش پنهان اليههاي خاورميانه و ميرويم جلوتر هرچه ميرسد نظر به
و قواعد انتزاعي عقلي، اصول اساس بر نه ميكنند، زندگي جهان از منطقه اين در كه مردمي مييابيم در بهتر
و بعدها از باستان يونان متفكران سوي از قبل قرنها كه ميكنند رفتار متوازن» «مخالفت مفهوم اساس بر كه
و اكنون نيز در ميان دانشگاهيان مدافعان فراوان دارد. بر اين اساس شد تعريف و شناسايي ابنخلودن سوي
مي كند مربوط به انساني است و كرده توليد انساني علوم عنوان تحت غربي انساني علوم كه آنچه همهي
تك و اصول انتزاعي رفتار كند. به همين خاطر، بسيار ساده است كه تك قواعد چارچوب در ميتواند كه
و نشان داد كه هيچ كدام سنجيد كعاصكا واقعي نيازهاي ترازوي با را سبك سوي از شده ارايه اجناس
و از جمله ما ايرانيان، اگر قرار باشد خاورميانه مردم و خورد نخواهد خاورميانه انسان درد به اجناس اين از
و اگر قرار باشد جيب داريم نياز ديگري چيزهاي به برسيم، قانون حاكميت و بشر حقوق و دموكراسي به

. . . خودمان را پر كنيم راه هايش را خيلي بهتر از آرنوت دي كاسنر و گوتابا داساناياكا مي دانيم

عكس ها و لينك ها و كليد واژه
وب سايت چند قطعه عكس از همايش هم كه خودم گرفته بودم منتشر شد. براي  در مقاله اين همراه البته،
آن ها يكي از كتاب هاي دفتر فعاليت هاي از كدام هر در و بودم ساخته سايت وب در كه بخشهايي تمام عنوان
يافت. كتاب ها دست  متن  به  مي شود  آنها كليك با كه كردم ايجاد لينك بودم، كرده منتشر را كارفرمايي
و يك عكس هم به عنوان آرم مقاله ساختم كه در مجموع كردم فعال را مقاله اين براي كليدواژهها همچنين

نشان مي دهد كه نويسنده اين مقاله از سال ها قبل در اين زمينه كار كرده و روي هوا حرف نمي زند.

و نحوه ي طرح اين نكات در اين مقاله، با عنايت به  شده مطرح نكات اينكه مورد در داوري همه، اين با
روابط خاص من با اعضاي هيأت مديره كعاصكا، چه تأثيري بر جنبش زيرخاكي كادرها خواهد گذاشت، در
و خانم  سپهري، خانم افتخاري، آقاي مثل افرادي كم دست ميكنم فكر خودم اما است. دشورا حاضر حال
و من بارها در مورد ضرورت آموزش دستورنامه رابرت هستند، كعاصكا كارشناسان و مشاوران كه تصديقي
و در نتيجه ممكن است تا بدهند حق من به احتماًال و كنند فكر شده مطرح نكات به كردهام، صحبت آنان با
و يا حتي افرادي مثل مهندس مديره هيأت اعضاي ترتيب همين به شوند. تشويق قواعد اين آموزش به حدي
و بارها در شد مديره هيأت عضو كه ورزنده مهندس يا كارفرمايان، پيام كاغذي نشريه مديرمسؤل سعيدآبادي
انجمن  داري در ايران با او صحبت كرده ام. نبايد فراموش كرد كه در حال حاضر خالصه اين مشكالت مورد
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مقاله براي ايميل حدود هشتاد نفر از شخصيت هاي مؤثر كارفرمايي كشور نيز ارسال مي شود. 

سازمان توسعه انجمن هاي محلي 
شرفي، آقاي عبدالحسيني  خانم يعني - نفر سه فقط حضور با كارشناسان كادر نشست شانزدهمين دوشنبه ديروز
مي دهم، همين نشست سه نفره هم دستاوردهايي داشت توضيح كه داليلي به همه اين با شد. تشكيل - من و
- دارند. اما قبل از توضيح اين دستاوردها بايد به مولكولي! سطح در البته - تاريخي اهميت من نظر به كه
اين نكته هم اشاره كنم كه من از آقاي فرامرز مرداي هم دعوت كرده بودم تا در اين نشست حضور يابد. قبل
اصًال  كه داد جواب من به رسيد؟ خواهد دفتر به ديگر دقيقه چند ببينم تا زدم زنگ او به دستور به دعوت از
و قصد شركت در اين جلسه را ندارد. تعجب كردم. به من گفت: خود شما گفتيد اگر نيامده بيرون خانه از
اصًال ناراحت نشدم. خيلي سخت است كه كسي او نيامدن از راستش نكردم. فرصت هم من و بيايد خواستيد
مي خواهد در مورد ايجاد كه نشستي در شركت براي بيايد تهران در كريمخان خيايان تا انديشه شهرك از
انجمن هاي داوطلبانه بحث كند. با اين همه، ضمن آنكه هيچ  گله اي از او ندارم، اگر بپرسد براي او توضيح
و چطور تصميم داريم سازماني براي توسعه انجمن هاي محلي درست  گذشت چه ما نشست در كه داد خواهم

كنيم و اگر او هم دوست داشته باشد، و هر وقت كه تمايل داشته باشد از حضورش استقبال خواهيم كرد.

بايد يادآوري كنم اين نشست در روز هاي اوليه خودش با شركت افراد ديگري مثل آقاي دكتر الهيان دبير 
و رئيس فعلي يكي از بخش هاي اداري شوراي شهر تهران، دكتر اعرابي دبير  شوراياريها اجرايي ستاد اسبق
و خانم ميالني مسؤل فعلي شوراياريها اجرايي ستاد فعلي دبير عليپور آقاي تهران، شوراياريهاي دبيران
مي شد. هدف اعالم تشكيل مسجدجامعي آقاي مشاور زاده سالم دكتر آقاي و تهران شهر شوراي آموزش
كه ضمن داشتيم  قرار  ما  بود.  تهران  شهر  شوراي  پارلمانتارين هاي  انجمن  ايجاد  نيز  نشست ها  آن  شده ي 
و شهرستان هاي ديگر ايجاد كنيم  تهران شهر شوراي در قواعد اين ترويج براي نيز انجمني قواعد اين آموزش
و اين انجمن نيز طبق آموزه هاي دستورنامه رابرت ايجاد شود. اما با رئيس شوراي شهر تهران شدن چمران
دوم، تمام بافته ها رشته شد به نحوي كه آقاي عبدالحسيني معتقد شد كه حتي اين اسم براي انجمن در دست
و قرار شد  بياندازد مخاطره به را تهران شهر شوراي اداري بخش اعضاي شغلي امنيت ميتواند نيز تأسيس

هدف ديگري براي انجمن در دست تأسيس تعريف كنيم.

آن ها قواعد اوليه دستورنامه رابرت تدريس شد، ريزش اين كارگاه  طي كه جلسه چند از بعد اين، بر عالوه
نيز شروع شد. دكتر اعرابي از نخستين كساني بود كه نيامد. او به بيماري قند بسيار پيشرفته متبالست كه به
و اينكه  را خودش سالمتي وضعيت وقتي ميكند. تهديد لحظات تمام در را او آرامش و سالمتي جدي شكل
ميشدم. خانم ميالني شرمنده او آمدن با خودم كردم، تعريف برايم كند، شركت نشستها در بايد دركه ده از
و بايد عالوه بر تحمل محيط كاري كه رئيسش چمران دوم شده است، دو بچه است خانهدار زن يك كه هم
و يك شوهر را هم مديريت كند. حتي تحمل ترافيك رسيدن به دفتر كادرها از پارك شهر در آن ساعت
و بعد رفتن به منزل يعني حدود چهار تا پنج ساعت تحمل ترافيك وحشتناك تهران آن هم در ظهر از بعد
ساعت اوج ترافيك غروب. پس عذر نيامدن او هم پذيرفتني است. همينطور آقاي عليپور ثاني كه در تدارك
و بايد به مشكالت ۳۸۴ شوراياري در  است كرده شروع را كارش تازه كه است وسيع سازمان يك راهاندازي
سطح تهران بزرگ نيز رسيدگي كند. واقعًا نيامدن اين افراد در اين شرايط به كارگاه هاي آموزش دستورنامه
ده ها جلسه متوالي است كه  براي هم آن فرد يك حضور برعكس شود. تلقي عادي كامًال امري بايد رابرت

امري غيرعادي است و بايد يك معجزه تلقي شود.

انحالل كارگاه
همين دغدغه بود كه اين مسأله را مطرح كرد كه اگر قادر نيستيم ريزش كارورزان را با دعوت از اعضاي 
كارگاه موجود  در عالقمند مانده باقي اعضاي و بدهيم را گروه انحالل پيشنهاد است خوب كنيم جبران جديد
در روز هاي ديگر شركت كنند. در اين صورت، اگر قرار باشد پيشنهاد انحالل مطرح شود بايد در فراخوان
و از او خواستم  كردم صحبت عبدالحسيني آقاي با تلفني گذشته جمعه روز خاطر همين به بيايد. نشست
مي خواهد پيشنهاد انحالل گروه را بدهد، طبق دستورنامه رابرت خوب است كه من در فراخوان نشست اگر
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و تصميم بگيرند كه در اجالس آتي شركت بكنند يا نه. آقاي  شوند خبر با موافقان و مخالفان تا كنم قيد
و بعد ببينيم كه چه بكنيم بگيرد تصميم شرفي خانم با او مورد اين در است بهتر كه گفت من به عبدالحسيني

بهتر است.

شود؟ راستش براي اين  خبر با قضيه اين از بايد شرفي خانم چرا كه بود تعجب اسباب هميشه من براي
و با هم به طور زد تلفن شرفي خانم جمعه غروب حوالي همه، اين با نداشتم. دقيقي و روشن پاسخ سؤال
مي خواست بداند كه انگيزه اصلي شرفي خانم ك بود اين تلفني گفتگوي اين محور اما زديم. گپ مفصل
مي خواهد گروه منحل شود؟ من چرا و دارد را پيشنهاد اين واقعًا كسي چه و چيست انحالل پيشنهاد دادن
و با توجه به اينكه اگر تعداد اعضاي گروه از شش گروه اعضاي ريزش به توجه با كه دادم توضيح برايش
و از طرفي چشم انداز افزودن به اعضا هم وجود ندارد، آقاي شد، خواهد بينمك بازي شود كمتر نفر هفت
و عالقمندان در كارگاه هاي ديگر در روز هاي ديگر كنيم منحل را گروه كه است كرده پيشنهاد عبدالحسيني
دغدغه هاي خانم شرفي اين بود كه آيا من هم موافق انحالل هستم؟ كه من با صراحت از شركت كنند. يكي
مي كنم. اما اگر افزايش  كار همين صرف دارم را عمرم و هستم بازي انجمن عاشق من چون نه. دادم: جواب

اعضاي انجمن مقدور نباشد، هرچند من با انحالل گروه موافق نيستم، اما آن را ترجيح مي دهم.

فراخوان همراه با خطار
و  كنم مطرح را انحالل پيشنهاد دادن بر مبني قبلي اخطار من كه شد اين نهايي تصميم گفتگو اين از بعد
كه بود  روز جمعه  مي كنم  فكر است. مأخوذه آراي سوم دو پيشنهاد اين تصويب شرط كه دهم توضيح
و بعد از آنكه آقاي فرامرز همه، اين با كردم. ارسال كارشناسان كادر اعضاي براي مضمون اين با فراخواني
و من او را دعوت كردم تا در نشست هاي دوشنبه شركت كند، طي اطالعيه اي به اعضا زد زنگ من به مرداي
و پيشنهاد كردم كه اگر اعضاي مجمع موافق ميشود ملحق ما به جديدي عضو من دعوت به كه كردم اعالم

باشند مي توانيم سازمان جديدي براي ارتقاي حكومت هاي محلي ايجاد كنيم.

با اين پسزمينه ها بود كه در انتظار اعضاي كادر كارشناسان نشستم. ساعت حدود ۵ بعد از ظهر بود كه آقاي 
و بعد از آمدن خانم شرفي دريافتيم كه آقاي سالم زاده  آمد نخواهد مرادي شدآقاي معلوم آمد. عبدالحسيني
داشته است. به اين كاري او با مسجدجامعي آقاي چون كند، شركت جلسه در نميتواند نيز ايشان همسر
و نشست يك نشست نكردهايم تعريف نصابي چون و شد برگزار نفري سه صورت به ديروز نشست ترتيب
و از جمله هنوز شد شروع گروه آينده مورد در بحث دارد. نصاب حاضر اعضاي از تعداد هر با است تودهاي

خانم شرفي نگران اين بود كه چه كسي و چرا پيشنهاد انحالل را مطرح كرده است.

روابط شخصي و روابط حقوقي
مي رسد كه افراد داخل يك سازمان يا يك مجمع بايد روابط  نظر به رابرت، دستورنامه آموزههاي اساس بر
و تنظيم شده است. پيشبيني قاعده و رويه كلي نيز روابط اين ايجاد براي باشند. داشته غيرشخصي و حقوقي
مي شناسم، دور هم جمع و شناختهام من كه افرادي دقيقتر، بيان به يا، تهراني يا ايراني نفر چند وقتي اما
بي پيرايه و صميمانه و شخصي روابط هم با كه ميآيد خوششان و ميدهند ترجيح يا دارند دوست ميشوند
مي گويند كه روابط افراد در داخل اوليه گروههاي گروهها، نوع اين به اجتماعي علوم در ظاهرًا كنند. ايجاد
مي شناسم من كه امروز ايرانيان براي بگويم ميتوانم تجربههايم اساس بر است. شخصي و صميمي آنها
بتوانند فرد يك به اعتماد بدون و افراد خصوص از دقيق شناخت يك بدون بتوانند كه است غيرممكن تقريبًا
- كند اعتماد ايجاد كه شخصي شناخت از حدي بدون - محل با صنف حرفه، يك از فرد يك با بخواهند يا
و فقط براي رسيدن به يك هدف گروهي مشخص همكاري كنند. اما به محض مجمع يك يا انجمن يك در
و يا با تشكيل يك گروه از اعضايي كه با هم شناخت شخصي قبلي دارند، گروه يك اعضاي شدن صميمي
معموًال قادر نيست يا ضروري نمي بنيد كه در چارچوب دستورنامه و ميشود بدل اوليه گروه يك به گروه آن
رابرت رفتار كنند. در اين حالت هم گروه به مثابه يك شخصيت حقوقي كه اعضا آن با هم رو در بايستي
بي معنا جلوه  قانون و قاعده رعايت و ميشود صميمي و شخصي و خصوصي روابط بلكه نميكند كار دارند،
مي توان اين جنبه ها برطرف كرد؟ چگونه و چيست آن منفي جنبههاي و دارد؟ وجود مشكل اين چرا ميكند.
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آن ها شد در چارچوب تحليل همين سؤال ها قرار  صرف ما نشست وقت از زيادي بخش كه گفتگوهايي
مي گيرند. خانم شرفي اصرار داشت كه به نيت حقيقي آقاي عبدالحسيني از دادن پيشنهاد انحالل پي ببرد. در
اصًال چه اصراري دارد كه به نيت واقعي افراد پي ببرد؟ شما در مجمع از آنان كه بود اين من بحث حاليكه
مي دهند. همه بايد به همين جواب استناد كنند. با نيت افراد چه كار بايد داشته جوابي هم آنان و ميكنيد سؤال
مي خواهد پيشنهاد انحالل است گفته خودش كه داليلي همان به بنا عبدالحسيني آقاي كردم تأكيد بعد باشيم؟
و معتقدم اگر هدف گروه را محالفم گروه انحالل با دادم توضيح برايت كه داليلي همان به هم من و بدهد
و حتي ريزش شود كم ريزش ميزان از شايد باشد داشته جذابيت اعضاي تمام براي كه كنيم تعريف طوري

را هم بسيار طبيعي بايد تلقي كنيم و در نتيجه به جاي انحالل گروه بايد بكوشيم عضو جديد جذب كنيم.

مشكل ديگر 
و از  ميگذارد شرط خودش آمدن براي سو يك از شرفي خانم كه است اين نيز ديگر عجيب مشكل يك
مي خواست مطمئن شود كه آيا آقاي عبدالحسيني دليل همين به است. مخالف هم گروه انحالل با ديگر سوي

به خاطر شرطي كه او گذاشته نيست كه پيشنهاد انحالل مي دهد؟

و گويا حتي ستاد شوراياري ها  تهران شهر شوراي كاركنان از كدام هيچ كه است اين شرفي خانم شرط راستش
و اگر بيايند او نخواهد آمد. اين هم يك مشكل براي همين سازمان كوچك در نيابند حضور جلسه در نيز

دست تأسيس ما و اين هم مشكالت اين آدم ها.

و براي خانم شرفي توضيح دادم كه عضويت در يك انجمن را  كردم اعتراض من كشيد اينجا به كار وقتي
و هر ميشود تصويب و تدوين سازمان يك آئيننامه سرانجام كرد. مربوط شخصي سالئق به نميشود نيز
و كسي نمي تواند مانع عضويت هيچ شود انجمن عضو آئيننامه در شده پيشبيني شرايط طبق دارد حق فردي
عضوي بشود كه صالحيت عضويت را طبق مفاد آئين نامه داشته باشد. البته، شما هم حق داريد اگر كسي كه
عضو شده مورد پسند شما نباشد، از انجمن استعفا بدهيد، اما نمي توانيد توقع داشته باشيد كه ديگران طبق 
و يا  شود منحل گروه اين اگر حتي كه دادم توضيح بيشتري صراحت با بعد شوند. انجمن عضو شما سليقه
و آقاي عبدالحسيني در ساختن من نكيند، شركت ما تأسيس دست در انجمن در هم همسرتان و شما اگر حتي

انجمن يا انجمن هايي بر اساس دستورنامه رابرت مصميم هستيم.

يك تجربه با ارزش
و اين پيشنهاد مطرح شد كه گروه را منحل  شديم بحث وارد كه بود دستور از خارج بحثهاي اين از بعد
بتوانيم اسناد گروه جديد را براي اعضاي گروه قبلي هم ارسال ايجاد كنيم كه  و يك گروه جديدي  كنيم
و الهيان دكتر اعرابي، دكتر مثل افرادي براي را گروه ايميلهاي ديگر كه داشت عالقه گروه راستش نكنيم.
آقاي عليپور كه جوابي به ايميل ها نمي دهنم ارسال نكنيم. اما من توضيح دادم كه در اين مورد نيز من قضيه
را شخصي نمي بينم. چون اگر در مناسبات شخصي اين آقاي حتي يك بار به ايميل هاي من كم توجهي كنند 
ديگر براي آنان هرگز ايميل نخواهم فرستاد. اما ما از همان اول قرار گذاشتيم كه در چارچوب دستورنامه 
و بر آن اساس تا وقتي استعفاي كتبي خودشان را به دبير تسليم نكنند همچنان عضو گروه  كنيد، عمل رابرت
و من فقط طبق وظيه اي كه جمع به عهده من گذاشته است براي تك تك اين اعضا دعوت ميشوند محسوب

نامه ارسال مي كنم.

سرانجام به گروه اعالم كنيم كه تصميم انحالل گروه رأي آورد اما حاضران تصميم گرفتند گروه جديدي 
و اسناد آن گروه هم فقط براي اعضاي گروه جديد ارسال خواهد شد. به عبارت ديگر به حفظ  كنند ايجاد
مي شود كه به اين دليل دبگر برايتان اسناد گروه را ارسال نخواهيم اعالم اعضاي به رابرت دستورنامه قواعد
و كند ايجاد بايد سازماني چه جديد گروه اما بود. خوبي ايده اين نطرم به شويد. گروه عضو آنكه مگر كرد

باشد؟ بايد چه هدفش
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ارتقاي كيفيت حكومت محلي
انجمني براي توسعه مشاركت هاي اجتماعي در  اينجا رسيد آقاي عبدالحسيني پيشنهاد كرد  وقتي بحث به 
گفتم: خوب، پس شما اين هدف را به عنوان جايگزين هدف قبلي  من باشد. ما گروه هدف شهر مديريت
و است وسيعي بسيار مفهوم اجتماعي مشاركتهاي يك، دليل: اين به مخالفم من خوب. ميكنيد. مطرح
مشخص نمي كند كه ما دقيقا، قرار است چه كارهاي مشخصي انجام دهيم. به همين خاطر من معقدم كه دامنه
و كيفيت كارمان را باال ببريم.  كنيم تخصصيتر را كارمان و كنيم محدود را اجتماعي» «مشاركتهاي اين
بعد براي بيان نظرم به عنوان نمونه پيشنهاد دادم: تأسيس سازماني براي توسعه انجمن هاي محلي ايجاد كنيم.

سازمان توسعه انجمن هاي محلي
و آقاي عبدالحسيني در اين زمينه بحث درگرفت. جالب است كه از مدت ها قبل، به خصوص از  من بين
و انجمنها اين بين عميق تفاوت به و شدم آشنا آمريكا شهرهاي در محلي انجمنهاي ساختار با كه زماني
شوراياري ها پي بردم هميشه دنبال ساخت سازماني براي ايجاد انجمن هاي محلي در محالت بودم. اما هميشه
و من هم عقيده داشتم حتي اگر او مخالفت هم بكند، من  ميكرد مخالفت ايده اين با عبدالحسيني آقاي هم
و خواهم كوشيد كه تمام اعضاي فعلي كادرها را هم تشويق كنم كه با تأسيس داد خواهم انجام را كار اين

چنين سازماني براي ساخت انجمن هاي محلي در محل خودشان پيش قدم شوند.

بيان كند.  تا داليلش را  و كوشيد  كرد مخالف عبدالحسيني آقاي كردم مطرح را ايده اين وقتي هم ديروز
و شوراياري ها را تضعيف كند. اما من بشوند شوراياريها جايگزين انجمنها اين كه بود اين داليلش عمده
و استدالل ارايه دادم كه اتفاقًا وجود كردم اشاره انجمنها اين مثبت جنبههاي به كه بود بار نخستين براي
و ارتقاي عملكرد شوراياري ها هم بشود. در عين حال، در ادامه به نكات تقويت سبب ميتواند انجمنها اين
خوبي اشاره كردم كه سبب شد آقاي عبدالحسيني هم از اين ايده حمايت كند. من در استدالل هاي خود چه
كند؟  موافقت ايده اين با مدتها از بعد شده سبب و كرد قانع را عبدالحسيني مثل هوشي تيز فرد كه گفتم

يكي از نكاتي كه به آن اشاره كردم اين بود كه در حال حاضر شوراياري ها روي هوا معلق هستند، در حاليكه
وقتي يك انجمن درست شود، چند صد عضو انجمن براي بهبود كيفيت زندگي در محله با هم همكاري 
برگزار شود  بار  مي تواند هر دوهفته يك  كه مجمع دو فاصله در انجمن اين مديره هيأت و كرد خواهند

كارهاي اداري مجمع اعضاي شوراياري هاي را مديريت خواهد كرد.

و كسي حق قانوني براي نظارت بر آنان را  نيست پاسخگو كس هيج به شوراياريها اعضاي حاضر حال در
و دست به كنند مداخله شهرداريها امور در كه ميدهند حق خودشان به هستند مردم منتخب چون و ندارد
انواع سوء استفاده بزنند. در حاليكه اگر انجمن هاي محلي تشكيل شود، اعضاي هيأت مديره انجمن به مجمع

اعضا پاسخگوست و امكان نظارت بر كار هيأت مديره وجود دارد. 

براي حل مشكالت  آستين همت  محلي  مردم  با  همراه  اينكه  به جاي  فعلي  اين، شوراياري هاي  بر  عالوه 
و شهردار  شهر شوراي از را محالت شهروندان كنند،توقع حل مشكل و مسأله خودشان و بزنند باال محل
- به انجمن اعضاي حاليكه در نميكنند. مردم خود توسط مشكل يك حل به هم كمكي هيچ و ميبرند باال
و به كمك آنان كنند شناسايي را محله يك نوزادن و زائوها تعداد يا حامله مادران تعداد ميتوانند نمونه عنوان
و روستا هاي شهرها در محلي مناسب محلي انجمن يك در آنكه، خالصه مشابه. خدماتي كار دهها و بپردازند
و ضمن حفظ فضاي خصوصي خانواده ها. در حاليكه در شهر عمومي فضا در اما ميشود بازسازي ايران
و خصوصي وجود نداشت. در عمومي فضاي بين تمايز و عمومي فضاي اين روستاها و شهرها محلههاي

نتيجه اين انجمن ها جاي خالي آن روابط را پر مي كند

و قانع شدن آقاي  كردم مطرح محلي انجمنهاي از دفاع براي كه بود من داليل از بخشي اينها حال، هر در
عبدالحسيني هم اهميت فوق العاده داشت. چرا كه او اين قدرت مجاب كنندگي را دارد كه حتي در ستاد
كند حتي بكوشد بهترين شورايار هاي سابق را در سطح هر  حمايت ايده اين از نيز شوراياريها اجرايي
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و به كمك آ»ان انجمن هاي محلي را گسترش دهيم. به همين داليل است كه رسيدن به  كرده شناسايي محله
توافق دو نفره در مورد همين مسأله به نظر ساده از نظر من يك دستاورد تاريخي است. چرا؟ اگر فرد ديگري
مي كرد هرگز اهميت موافقت آقاي عبدالحسيني را نمي يافت. آقاي عبدالحسيني  موافقت من پيشنهاد اين با
توانمندي هاي شخصي كه در جاي خود بسيار مهم است، تا همين چند وقت پيش دبير ستاد از صرفنظر
و كرده خريداري را رابرت نامه دستورنامه كتابهاي از نسخه ۴۰۰ و  بود تهران شوراياريهاي اجرايي
و شوراياري هاست. در نيتجه موافقت آقاي شهر شوراي در فعال شخصيتهاي مؤثرترين از يكي هم هنوز

عبدالحسيني با اين پيشنهاد و در اين مقطع تاريخي يك دستاور مهم است.

پيشنهاد بعدي كه به تصويب رسيد اين بود كه نشست هاي ما به جاي دوهفته يك بار هر هفته يك بار تشكيل 
شود كه خود اين تصميم نشان مي داد كه اعضاي اين گروه تا چه حد در تصميم خود جدي هستند. 

- براي  زير جذاب عنوان با - را ايميل اين شرفي خانم و عبدالحسيني آقاي رفتن از بعد بالفاصله خالصه،
كردم: ارسال كارشناسان گروه اعضاي تمام

انحالل آن گروه و تأسيس گروه ديگر

اعضاي محترم كادر كارشناسان
سالم

۹۳ در  ۲۴ آذر مي كند كادر كارشناسان در شانزدهمين اجالس خود كه روز دوشنبه نشان خاطر احترام با
شد منحل قانونا كارشناسان كادر ترتيب اين به و داد رأي گروه انحالل پيشنهاد به شد تشكيل هميشگي محل
محلي» انجمن هاي  توسعه  «سازمان  ايجاد  براي  فعاليت هاي خود  به  گرفتند  تصميم  افراد حاضر  ادامه،  در 

۳۰ دقيقه اجالس هفتگي  و ۱۸ تا ۱۷ و به اين منظور از اين پس هر هفته دوشنبه از ساعت دهند ادامه (ستام)
و در دفتر كادرها برگزار خواهند كرد. به اين ترتيب، اسناد گروه تازه تأسيس رابرت دستورنامه طبق را خود

فقط براي اعضا همين گروه ارسال خواهد شد.
با احترام
دبير موقت سازمان در دست تأسيس توسعه انجمن هاي محلي 
داود حسيني 
۲۴ آذر ۱۳۹۳ دوشنبه
تهران
بسيار  مي كنم در تدوين آن نكات ظريف  فكر خودم اما هستند، نفر هفت فقط نامه اين مخاطبان هرچند
و من اميدوارم اين همه بود خواهد ما كار عالي كيفيت از حاكي همه كه است گرفته قرار توجه مورد زيادي
و هدف حتمًا ساير اعضا را نيز تحت تأثير قرار خواهد به نحوي آرمان به پايبندي و اميد پيگيري، سماجت،
و بتوانند حتمًا با ما همكاري خواهند كرد. به عالوه ممكن است وقتي آئين نامه باشند داشته فرصت اگر كه

نوشته شد به عضويت اين سازمان در آيند. اين ها همه اش دستاورد است.

ايده هاي عالي براي انجمن هاي محلي
و عالي بود  جالب ايدههاي ذهنم چشمه از شدم، تنها من و رسيد تصويب به ستام ساختن ايده آنكه محض به
مي تراويد. ذهنم روش قسمت به و ميجوشيد انجمنها اين ايجاد به كمك و سازمان اين ساختن براي كه
و ديگران را ميرآقايي محمد و عربداودي، حسن گلستاني، علي فرامرز، مثل افرادي آنها: از نمونههايي
براي عضويت در اين سازمان دعوت كنم، خودم براي ايجاد انجمن محلي در محله خودمان آستين باال بزنم
و پسر آقاي ميزائي اقدام كنم. حتي به خانه خانم اشرف  سلماسي خانم نوه و صفاييپور آقاي مثل فردي با و
آن ها در را تجربههايمان بياندازيم، راه سايت وب كنم. صحبت دانش حسين شوهرش با و بروم شهرزاد

. . مستند سازي كنيم. و هزار ايده مشابه ديگر.

همسرش را هم براي  و كند شركت جلسه در هفته هر كه داد قول هم شرفي خانم كه بود تصميم اين از بعد
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شركت در اين كارگاه ها دعوت كند. 

و سهيل بيرجنديان كه بهائي هم هستند به دفتر كادرها آمدند تا در مورد نحوه شركت  حر پيام آقاي ديروز
و دوستانشان در كارگاه هاي دفتر كادرها گفتگو كنند. نيز آقاي دكتر رحماني تلفني با من صحبت كرد آنان
مي شود. دوست داشتم اين گزارش ها را هم در همين مربوط كادرها جنبش به نيز او با صحبتهايم محور و

روزنوشت مي آوردم. اما بماند براي بعد.
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۲۸ آذر ۱۳۹۳ جمعه

پس روي به گذشته
و پريروز ديروز شوند: ثبت و تحليل است الزم كه داده روي زيادي مهم حوادث پنجشنبه ديروز تا دوشنبه از
و تلويزيون داشتيم كه سينما كارگردان و بازيگر كرامتي مسعود آقاي با ساعته چهار تا سه گفتگوي جلسه دو
- كادرها جنبش تجربههاي از كه است اين ما مشترك هدف شد. مطرح مهمي و جالب بسيار نكات آنها در
مي كنم اگر قرار باشد با اين كار يك بنياد نوين فكر من اما كنيم. تهيه داستاني فيلم مجموعه يك - بشود اگر
براي سينماي ايران ايجاد كنيم الزم است تمام دست دركاران توليد اين برنامه ها يك دوره آموزش دستورنامه
و از اين طريق به عنوان يك كادر به بخشي از  كنند تنظيم را خودشان شرف دستور و بگذرانند را رابرت
جنبش كادرها بدل شوند تا بتوانند دنياي داستناني نويني خلق كنند. به همين خاطر پيشنهاد كردم تمام كساني
و بعد از گذراندن يك كارگاه آموزشي بتوانند  شده گزينش دقت با بايد شوند وارد پروژه اين در است قرار كه
بر اساس دستورنامه رابرت يك شركت سهامي يا تعاوني بزرگ ايجاد كنند. من حتي به نام اين سازمان هم
مي شود انجمن  كند ايجاد را بنياد اين است قرار كه سازماني و ُبنسيد! يا ديگر» سينماي «بنياد كردهام: فكر

بيناد سينماي ديگر يا اب سيد!

و خاطرات زيادي مطرح شد كه جا دارد به صورت نستبًا  نكات گفتگوها اين جريان در گفتم كه همانطور
مشروح گزارشود.

و ثبت كنم.  خالصه را آن تجربههاي بايد كه داشتم را وكيالن كادر كارگاه هفتمين و سي همچنين ديروز
و محمود حسيني كمال براي شركت در مجمع سهامداران شركت گاوپروري كرامتي آقاي با همراه چهارشنبه
و سومين اجالس كادر دانشجويان به خصوص با بيست داشت. را خودش داستانهاي كه رفتيم دمزآباد به
حضور آقاي صفائي پور كه گفت در پي دعوت از گروهي از دوستان خويش است تا كارگاهي راه اندازي كند،
و نيز خاطرات جالبي كه تعريف كرد، يك رويداد جالب است كه بايد به دستاوردهاي آن نيز بپردازم. برخي 
و نكات جالبي كه مطرح كردند نيز بخشي از بهايي ايراني دو حضور خصوص به دوشنبه روز رويدادهاي

آن ها خواهم پرداخت. به موضوع هايي است كه در اين آدينه نگاري

كارگردان در يك نگاه
مي رسد، در آستانه يك دوران نوين  پيش سال ۲۳ و آقاي مسعود كرامتي كه به حدود من روابط ميكنم فكر
قرار گرفته است. به همين خاطر خوب است تاريخچه اين رابطه قديمي در آستانه اين دوران نوين يك بار

ديگر و از زاويه اي كه امروز به جهان نگاه مي كنم، به اجمال مرور شود. 

و با سرمايه گذاري اوليه  باستان ايران انتشاراتي ساختمان زير و فروردين خيابان در كه ۷۰ يا ۶۹ در سال هاي
دوست قديمي فيروز شهرزاد سازمان سينمايي ديگر را تأسيس كرديم، با آقاي كرامتي آشنا شدم. آن روز ها 
مي داديم كه  قرار سينمايي گروههاي اختيار در اجاره صورت به را زيرزمين آن دنگال اتاقهاي از برخي
مي خواستند فيلمي بسازند. يكي از كساني هم كه در آن سالن براي ساختن فيلم مستقر شد مسعود كرامتي
بين المللي و  عمومي روابط مديركل با كه بعدها ميكرديم. گفتگو هم با فيلمنامه نوشتن براي بعدها بود.
در مورد مسائل آموزشي  ميان پرده   ۴۰ براي ساختن قراردادي  بحري  آقاي مهدي جمالي  تهران  شهرداري 
و همين  تدارك مدير عنوان به حامد احمد آقاي شدم، آن كارگران و كننده تهيه خودم و كردم منعقد شهري
آقاي مسعود كرامتي به عنوان مشاور كارگردان به من كمك كردند. جالب است كه آقاي كرامتي به شدت با
انتخاب هنرپيشه من براي ايفاي قهرمان اصلي قصه ها به شدت مخالفت كرد. من يك دختر حدود دو ساله 
و بايد  است غيرممكن خردسال بسيار بچه دختر اين با كردن كار كه داشت عقيده مسعود و كردم انتخاب را
يك ختر حداقل هفت هشت ساله انتخاب كني كه كوچك تر از سنش به نظر برسد. اما من مشاوره او را قبول

۲۰ دقيقه  و من فقط حدود بود مسعود با كامًال حق البته، و دادم ادامه ساله دو دختر همان با را كار و نكردم
يك و بقيه آن روز هاي تلخ كارگردان واقعي كردم كارگرداني بود رفته فرو عميق خوابي در دختر اين كه
و من براي هميشه با شغل كارگرداني خدا حافظي كردم. بود ساله دو كودك همان دار سبيل و ريش مرد گروه
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و دنبال نوشتن فيلمنامه هايي  ميكردم كار ديگر سينمائي سازمان در من كه هفتاد دهه اول سالهاي همان در
و نشد، روابطم با اهالي سينماي آن روزگار توسعه پيدا كرد اما شود ساخته دفتر آن در بوديم اميدوار كه بودم
و مورد استقبال آقاي جمالي كرديم، منتشر تهران گياه و كل نمايشگاه نخستين براي را گلنامه نشريه كه بعدها
و كرديم، به كنيم منتشر را تهران شهرداري ماهانه «بولتن» كه داد پيشنهاد ما به او هم آن از بعد و گرفت قرار
و بر خالف داشتم، فيلمنامه نوشتن براي گويا كه ذوقي سوزن سر رغم به و گرفتم فاصله سينما عالم از مرور
و از آن پس هم اموراتم از طريق انتشار انواع نشريه براي ماندم باقي مطبوعات عالم در خودم دروني تمايل
مي شد. در تمام اين مدت روابطم با تنها فرد از عالم سينما ادامه يافت تأمين مختلف سازمانهاي و انجمنها

و او كسي نبود جز آقاي مسعود كرامتي.

جشن ماپا
ايرانيان»  پزشكي اخالق «مؤسسه تأسيس سالگرد نخستين كه مي آيد كه در شامگاه اول خرداد سال ۱۳۸۶ يادم
و جعفر كرامتي مسعود بهشتي، محمد سيد آقايان سينما اهالي از گرفتيم، جشن هنرمندان خانه تراست در را
و دليل دعوتم به معمار بودن بود كشيده كنار سينما از كه بود سالها بهشتي محمد سيد كردم. دعوت را پناهي
و جدي يادآوري كرد كه من را هم به اين خاطر دعوت كردي شوخي با پناهي جعفر بعدها ميشد. مربوط او
كه مسعود كرامتي تنها نباشد. گويا در يكي از ديالوگ هايي كه با جعفر پناهي داشتم، با سادگي احمقانه اي اين
نكته را با جعفر پناهي در ميان گذاشته بودم. اما جعفر پناهي از اين رفتار بسيار زشت من رنجيده خاطر هم 
نشده بود. يا شايد هم شده بود اما به بزرگواري خودش گذشت كرده بود. چون تا سال ها بعد هم روابط من 

با جعفر هم گرم و صميمانه بود. 

شوراي ايراني ترويج اخالق پروفشنال
و ساير اعضاي هيأت مديره ماپا كوشيديم تا شوراي ايراني  رحماني بهزاد دكتر مثل افرادي كمك با كه بعدها
ترويج اخالق پروفشنال را با دعوت از افراد شرافتمند پروفشن هاي ديگر سازماندهي كنيم، براي پروفشن
و دكتر سهراب رزاقي دعوت كردم.  قائد محمد كرامتي، مسعود بحري، جمالي آقاي از هنر و روزنامهنگاري
و دكتر من با جلسه يك در فقط قائد محمد كردند. شركت هم جلسه چند در رزاقي و كرامتي و جمالي آقاي
و مسعود عمق بيشتري من روابط اما مرد. فرو مرور به هم شورا طرح نيامد. ديگر و كرد شركت رحماني

يافت.

نشست هاي خانوادگي
و  ميكرد كار رواني درماني مراكز در پرستار يك عنوان به قبًال كه حاجيلو احمد آقاي پيشنهاد به و بعدها
بعدها با تشويق فيروز شهرزاد به صنعت طال رفت، يك جمع براي گفتگو در مورد مشكالت خانوادگي ايجاد
و همسرش زنده ياد فرخنده بانوي آقايي دعوت كردم.  كرامتي مسعود آقاي از من جمع اين براي كرديم.
و من روابط نيز نشستها اين در ميكردند. شركت نشستها اين در هم همسرش و رحماني بهزاد دكتر
و خيلي سعي كردم كه بودم شده آشنا رابرت دستورنامه با من كه بود نشستها همين در شد. عميقتر مسعود
و مسعود كرامتي رحماني دكتر شود. برگزار قواعد اين چارچوب در نشستها اين تصميمگيري نشستهاي
و همسرش از جمله افرادي بودند كه از اين ايده استقبال كردند اما احمد حاجيلي با اين دليل كه ما براي
تصميم گيري با حاكم شدن اين قواعد به شدت مخالف بود. به نه و ميشويم جمع اينجا همفكري و گپ
و حتي نتوانست مشكالت خودش يابد ادامه نتوانست نيز نشستها اين ديگر مختلف داليل به و دليل همين
و همسرش ادامه يافت. به خصوص همسرش مسعود با من روابط همه اين با شد. منحل و كند شناسايي را
كه به شدت موافق ترويج اين قواعد در سطح كشور بود اظهار عالقه كرده بود كه در ترويج اين قواعد به

عنوان مربي پارلماني فعاليت كند. 

مرگ نخستين مربي پارلماني
مي كرد همسرش فرخنده به بيماري سختي دچار  نقش ايفاي گاليله نمايشنامه در كرامتي مسعود كه روزهايي
و دكتر اقصي هم با صراحت اعالم كرد كه فرخنده بردم بود زنان متخصص كه اقصي دكتر نزد را او من شد.
به سرطان مبتال شده است. حتي از او خواست تا قبل از هر كاري از ريه خود عكس بگيرد. من معناي اين
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مي زنيد كه ممكن است سرطان  حدس يعني پرسيد: اقصي دكتر از فرخنده اما نشدم. متوجه را درخواست
و دكتر اقصي نيز با صراحت جواب داد: بله. بعدها من فهميدم معناي صحبت دكتر باشد؟ رسيده من ريه به
اقصي اين بوده است كه اگر سرطان به ريه فرخنده رسيده باشد عمرش چنان كوتاه خواهد بود كه ارزش
و درست وقتي از اتاق دكتر اقصي بيرون آمديم من به عظمت  كنند. عمل سرطاني غدد تخليه براي را او ندارد
مي كرد كه حاال چطور اين خبر تلخ ناراحتي اظهار بابت اين از غريب صداقتي با او بردم: پي فرخنده روحي

را به مسعود و به خانواده اش بدهد و آنان را نگران كند؟

و ضرورت تاريخي دستورنامه  اهميت كه ايراني نخستين من نظر به كنم تأكيد بايد خاطره اين ذكر از بعد
و به همين خاطر من هميشه آروز داشتم كه او نخستين مربي بود فرخنده خانم همين كرد درك را رابرت
عرف پارلماني در ايران شود. اما از روزي كه از مطب دكتر اقصي بيرون آمديم تا وقتي كه مسعود با ارسال
و به نظرم  كرد نرم پنجه و دست مرگ با او است، داده رخ ميداد رخ نبايد كه شومي حادثه كه داد خبر پيامك
تسليم مرگ شد. آن هم به اين دليل كه از زندگي در اين جامعه عميقًا متنفر بود. به هر حال، سرنوشت تلخ

فرخنده نيز از تعميق رابطه ما نكاست. 

دعوت براي مشاركت در گاوپروري
و عباس تاجيك يك گاوپروري در دمزآباد راه بياندازيم، من از دو نفر  حسيني آقاي كمك با شد قرار وقتي
و چند كرد قبول كه بود كرامتي مسعود آنان از يكي شوند. شريك طرح اين در تا كردم دعوت دوستانم از
و حاال مدتي است كه گاهي چهارشنبه هاي كرد سرمايهگذاري شركت در بود كرده انداز پس كه پولي ميليون
مي كند شركت مجمع در هم مسعود ميشود برگذار دمزآباد در گاوپروري سهامداران مجمع كه ماه هر آخر

و به اين ترتيب روابط ما به اين شكل استمرار يافته است.

در كنار مشاركت آقاي كرامتي در گاوپروري، وي در اين سال ها درگير ساخت سريال براي تلويزيون هم بوده 
مي بينيم، از آخرين  را يكديگر هروقت نتيجه در است. شده ظاهر هم صحنه در بازيگر عنوان به گاهي و است

عرصه ها خاطرات شيريني را با لحن پرشور و دراماتيك خود نقل مي كند. تجربه هايش در اين

و چه بسا دائمي، متوقف  موقت صورت به تلويزيون مالي مشكالت خاطر به او سازي سريال پروژه آخرين
شده است و به همين خاطر چهارشنبه گذشته فرصت يافت كه همراه من و حسيني كمال به دمزآباد بيايد.

تجربه برگزاري مجمع 
و ماجراهاي آن را در اين  بگنجانم كادرها داستان در را گاوپروري داستانك گرفتم تصميم كه داليلي از يكي
ببينم رعايت قواعد دستورنامه رابرت در برگزاري بهتر مجمع مي خواستم  كه بود اين بياورم روزنوشتها
و مجامع هم بودم پرشور بسيار مسأله اين با برخورد در اوايل دارد. تأثير حد چه تا گاوپروري سهامداران
مي رفت. اما در چند جلسه اخير ديگر نه من اصراري بر جلو رابرت دستورنامه قواعد طبق زيادي حدود تا
عمًال مجمعي تشكيل و اصًال اخير جلسه سه دو در كه گفت بايد حتي ديگران. نه و كردهام قواعد آن رعايت
و يا آقاي حسيني آقاي گزارش به و خوردهايم صبحانهاي و شدهايم جمع هم دور نفري پنج بلكه است نشده
و يا نبوده سماطي اما بوده كرامتي آقاي يا نيز اخير جلسه چند اين در برگشتهايم. و كردهايم گوش تاجيك
و كرامتي نبوده است. اين تجربه به من نظر من خيلي اهميت دارد: در مجامعي از بوده سماطي عكس، بر
اين دست ظاهرًا نياز چنداني به رعايت اين قواعد نداريم. به اين دليل كه آقاي حسيني به عنوان مدير عامل
و  دارند اعتماد او به هم اعضا ساير ميكند. مديريت را كارها احسن نحو به و است امور فتق و رتق مشغول
مي دهد كه اگر قرار بود دستمزد برايش در انجام احسن نحو به را كاري دارد ريال يك دريافت بدون حتي او
مي داديم. آقاي سماطي هم به عنوان حسابدار دارد به صورت مزد تومان ميليون چند ماهي بايد ميگرفتيم نظر
مي گذارند. به مايه خودشان از دارند شركا همه و است كار اول اديزيس، قول به يعني، ميكند. خدمت رايگان
و در نتيجه هيچ ضرورتي است شده منتفي هم اساسنامه تصويب و شركت ثبت ضرورت بحث فعًال عالوه،
بي معناست. با توجه به نيز قواعد اين رعايت بر اصرار ديگر و ندارد وجود رسمي تصميمگيري و گفتگو به
اين توضيح هاست كه وقتي آقاي حسيني كمال در جلسه چهارشنبه من را به عنوان رئيس به صورت رسمي
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مخاطب قرار داد خودم از خودم خجالت كشيدم كه چطور در اوايل كار آن همه پرشور بر ضرورت رعايت 
و  نميكنم دعوت هم دستور به را جلسه مجمع رسمي رئيس عنوان به حتي حاال اما داشتم، اصرار قواعد اين

. . مي دهم تا حسيني به صورت مؤدبانه تذكر بدهد. به گپ و گعده ادامه

اگر از اين جنبه ي كار صرف نظر كنيم، به نظرم بقيه ي جنبه هاي مجمع چهارشنبه گذشته ارتباطي به جنبش 
و آقاي حسيني كمال در مورد  كرامتي آقاي با برگشت و رفت طول در نداشت. پارلمان قانون ترويج و كادرها
موضوع هاي مختلف روز صحبت كرديم. به خصوص من خالصه آن قصه اي را كه در مورد آينده خاورميانه
و  اسرائيل عربستان، بين آن اساس بر كه دادم شرح آنان براي بودم خوانده مگزين» «پولتيكو سايت وب در
و اروپا خاورميانه را به حال خود رها كرده اند، ارتش چين آمريكا حاليكه در و ميگيرد در سختي جنگ ايران
مي كند تا كارگرانش پااليشگاه هاي نفت را بازسازي كنند اشتغال را عربستان و ميشود فارس خليج وارد
آن ها حمله خواهد كرد. از وقتي به جنگ ادامه صورت در كه ميكند تهديد را كشور سه اين هم روسيه و
مي كنم تا ببينم چقدر به طرف اين سناريو دنبال را خاورميانه تحوالت بيشتري دقت با خواندهام را قصه اين

نزديك يا دور مي شود.

و شش قدرت  ايران بين هستي توافق پيشبيني زديم گپ آن مورد در هم با كه موضوعهايي از ديگر يكي
مي شود اما پيش بيني نهايي توافق اين اخير ماههاي طي كه ميكرد پيشبيني كمال حسيني محمود بود. بزرگ
و حذف نيروهاي داعشي ايراني از داخلي سياسي تحول يك مستلزم توافق اين كه بود اين مسعود و من
و نه اراده چنين كاري را ندارد در نتيجه توافقي صورت نخواهد قدرت نه روحاني جناح و است قدرت

گرفت. بايد منتظر ماند و ديد كدام يك از اين دو پيش بيني درست از آب در خواهد آمد.

نشست اول و دوم
مي آيم. من هم استقبال  تو با من گفت مسعود شديم پياده محمود ماشين از ميرداماد خيابان در وقتي درست
و تا ساعت حدود هفت شب با هم گپ زديم. موقع رفتن آمديم كادرها دفتر به هم با چهارشنبه عصر و كردم
و من تازه از سي بود سه حوالي ساعت ديروز آمد. خواهد سه ساعت هم پنجشنبه فردا كه گفت كرامتي آقاي
و گفتگوي دوم ما تا حدود ساعت شش بعد از زد در مسعود كه بودم شده خالص وكيالن كارگاه هفتمين و
مي توان اما شد مطرح مختلفي موضوعهاي طوالني گپ روز دو اين در كه است بديهي كشيد. درازا به ظهر
مي گنجد كه اين روز ها من دنبال خلق، بسط گفتماني همان چارچوب در موضوعها اين تمام تقريبًا كه گفت
و تمام اين گفتمان نيز محصول اخالق. و عقل سكوالريته، معنويت، شرف، قانون، گفتمان هستم: آن ترويج و
نگرش به وضعيت امروز ايران با چارچوب مفهومي قانون پارلمان است. به اين همه، سؤال اين است كه آيا
و پنج شنبه با آقاي كرامتي، موفق به خلق ايده يا معناي جديدي براي بسط  چهارشنبه گفتگوهاي جريان در
مي كوشم به جاي ثبت جريان گفتگو ها، كه بسيار طوالني خواهد شد، فقط در من نه؟ يا شدهام گفتمان اين

پي يافتن پاسخ اين سؤال باشم.

درك بهتر علت هاي دروعگويي ايرانيان
به نظرم در جريان تشريح عوامل دروغگويي ايرانيان در گفتگو هاي ديروز، من بيش از گذشته دريافتم كه 
دروغگويي ايرانيان نيز بيشتر محصول عقب ماندگي فرهنگي آنان است تا بدجنسي يا بدذاتي. اين وضعيت 
كوچك حتي بد هم تلقي نمي شود. چون ظاهرًا مخاطب هم به سادگي در  جوامع و روستاها در خصوص به
مثًال آبروداري ديگر ارزش يك حفظ براي دروغگويي اين ميگويد، دروغ دارد مقابل طرف اگر كه مييابد
مي دهد حق او به گويا بلكه نميرنجد. دارد ديگري انساني انگيزههاي كه او دروغگويي از نيتجه، در است.
مي داند كه اين چون شود. متوسل دروغ به ديگر، اجتماعي ارزش يك حفظ براي و خاص مورد اين در كه

دروغ مصلحت آميز است و با نيت خير گفته مي شود.

مي خواهيم به ديدن داود برويم. خواهرم به من  عيد امسال كه ميگويد او به خواهرم داماد نمونه، عنوان به
زنگ زد و گفت كه دامادش عالقه دارد به ديدن من بيايد. من گفتم بيايد اما من خانه نمي روم. در نتيجه اگر

مي خواهد من را ببينيد بايد به دفتر كارم بيايد. بعد ها ديديم از آمدن داماد خواهرم خبري نشد. از خواهرم 
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پرسيدم: چرا دامادت به ديدن من نيامد؟ خواهرم جواب داد: من به او گفتم كه تو مهمان خارجي داري! من 
از حيرت شاخ درآوردم. به خواهرم گفتم : مهمان خارجي كجا بود؟ چرا به او دروغ گفتي؟ خواهرم جواب 
و به منزل نمي رود؟ بله، اين يك نمونه از  كرده دعوا زنش با برادرم كه بگويم دامادم به چطور من آخر داد
مهم تر از راستگويي است - كه به نظرشان ديگر ارزش يك حفظ خاطر به فقط كه است افرادي دروغگويي

- درو غ مي گويند.

من خوب به خاطر دارم كه تمام كشاورزان ورامين هنگام بسته بندي صيفي جاتشان، بهترين محصوالت را 
نداشتند  را  اين احساس  اصًال  و ميريختند صندوق ته را شدهها له و ميگذاشتند صندوق يا جعبه روي
مي كردند كه به اين ترتيب دارند به احساس آنان ميكنم فكر من ميگذارند. كاله را مشتري سر دارند كه
مي گذارند. تقريبًا شبيه كاري كه براي صندوق روي را خوب جنس كه ميگذارند احترام خودشان مشتريهاي
مي كوشيدند كه مهمان شده طور هر و ميداشتند نگاه سرخ را خود صورت سيلي با ميكردند: خود مهمانان

خانه و سفره مهمان بسيار مرتب و چرب و چيل باشد.

به زنان خود دروع بگوييد
و روضه  خطبه خواندن مشغول منبر باالي كه داد نشانم روحاني يك از را فيلمي غزل دخترم قبل روز چند
مي كرد كه مردان براي برقراري رابطه جنسي با همسران تأكيد عجيبي صراحت با خود سخنان در وي بود.
و براي اين كار بياورند دست به را دلشان بايد جنسي رابطه به آنان كردن راضي و سازي آماده براي و خود
و تأمل در علت اينكه چرا اين فيلم همين تماشاي اما كردم. حيرت خيلي من بگويند. دروغ خود زنان به «بايد»
مي كند، سبب شد كه به مرور جنبه هايي دعوت همسرانشان به گويي دروغ به را مردان منبر باالي از روحاني
و به ساختن يك نظريه باورپذير در اين عرصه نزديك تر شوم. اين روند كنم درك را پديده اين از جديدي

پيشرفت احتياج به توضيح بيشتري دارد.

وب سايتي به زبان انگليسي شدم كه طرز انجام كارهاي مختلف را به زبان  وارد تصادف حسب بر قبل مدتها
ساده تشريح كرده است. در اين وب سايت طرز انجام چند هزار كار مختلف بر حسب موضوع دسته بندي
مي كنيد تمام كارهاي مربوط به خانواده در زير اين  باز را «خانواده» مدخل وقتي نمونه، عنوان به است. شده
و از جمله طرز برقراري روابط جنسي با همسر خود. چون مدت هاست كه در اين است شده تدوين مدخل
و خواندم و كردم باز را مربوطه مدخل و هستم عالقمند موضوع اين به نسبت هستم، مواجه مشكل با زمينه
انصافًا بايد بگويم كه حيرت كردم. در اين مقاله، مسؤليت سر حال آوردن زن براي برقراري روابط جنسي
و گفته بود كه اين مردان هستند كه بايد بفهمند كه چطور بايد زنانشان را براي  بود گذاشته مرد عهده بر را
و آماده سازند. حيرت انگيزتر اينكه تأكيد كرده بود زنان از همسراني خوششان بياورند ذوق سر جنسي عمل
كارها ي خانه به آنان كمك كنند. در نيتجه اگر تمايل داريد كه روابط جنسي خوبي با همسران مي آيد كه در
و به خصوص بخريد هديه برايشان باشيد. آنان مددكار و يار خانه امور انواع در حتمًا بايد باشد داشته خود

به آنان حرف هاي محبت آميز بزنيد.

و متوجه  بردم پي خانوادگي امور در خود كمتوجهي و كمكاري و مسؤليت به تازه خواندم را مقاله اين وقتي
مي كند اما من تأكيد رفتارهايي چنين به خود نيازهاي بر صراحت با كه است سال سالهاي همسرم كه شدم
توجهي ندارم. به همين خاطر، وقتي توصيه هاي آن روحاني را به گفتن دروغ به همسران خود تماشا كردم
- به نياز طبيعي زن به شنيدن  حوزوي آموزههاي يا تجربه حسب بر انگار - روحاني اين كه شدم متوجه
و به همين خاطر به مخاطبان است برده پي جنسي روابط برقراري جهت شدن آماده براي مهربانانه سخنان
و بهره گيري از لذت روابط جنسي با همسران خود جنسي نياز رفع براي كه ميدهد آموزش صراحت با خود

خود مجاز هستيد به آنان دروغ بگوييد.

در چارچوب نظريه ارزش هاي روستايي، اگر دروغ گويي منحر به تحقق يك ارزش برتر ديگر شود، گفتن 
مي شود. خوب، يافتن پاسخ اين سؤال چندان دشوار نيست كه در  مجاز - مصلحتآميز اصطالح به - دروِغ
و منحصر نگه داشتن رابطه جنسي در چارچوب  خانواده جنسي حريم حفظ چيست؟ برتر ارزش وضعيت اين



۲۹۱

درست  سادگي.  همين  به  بگويد.  دروغ  همسرش  به  است  مجاز  شوهر  ارزش،  اين  حفظ  براي  خانواده. 
مي دانست كه به دادمادش دروغ بگويد.  مجاز را خودش آبروداري ارزش حفظ براي خواهرم كه همانطور
حتي اگر دامادش بعدها پي ببرد كه مادر زنش به او دروغ گفته است، به سادگي درمي يابد كه مادر زنش براي
و مشروعي داشته است، در نتيجه  خير نيت اصطالح به و گفته دروغ او به دخترش و خودش آبروي حفظ
و او را سرزنش نمي كند. به اين ترتيب، در يك جامعه با مشخصات خاص، مييابد موجه را او دروغگويي
و مشروع است. اما براي من كه مدت هاست به اصل مجاز خاص هدفهاي با گويي دروغ از خاصي نوع
و عقيده يافته ام كه هيچ كس تحت هيچ شرايطي نبايد به هيچ كس رسيدهام گويي دروغ ممنوعيت بديهي
و در چارچوب قانوني جنسي روابط برقرار براي خودم قانوني همسر سازي آماده براي حتي بگويد، دروغ
و حتي توصيه هاي آن روحاني از باالي منبر را مشمئز كننده بگويم دروغ كه نيستم قادر يا مايل نيز خانواده

مي يابيم.

تعارض آموزنده
و همانطور كه گفتم، درك من از علت  بود مفيد بسيار من براي ميديدم مواجه آن با را خودم كه تعارض اين
مي كنم سعي و برد جلو قبول مورد نظريه يك خلق طرف به بلند گام يك را ايران مردم وسيع دروغگويي

روند اين پيشرفت را كالبد شكافي كنم.

و تحت هيچ شرايطي به هيچ كس نبايد دروغ گفت، در آن  هرگز كه بپذيريم را ناپذير خدشه اصل اين اگر
صورت من كه هيچ عالقه اي به همسرم ندارم چگونه بايد حرف هاي محبت آميز اما راست به همسرم بزنم تا
دروغ مصلحت آميز وجود ندارد؟ در اينجا بود  جز راهي آيا كنم؟ تشويق جنسي رابطه يك برقراري به را او
كه توصيه هاي وب سايت مزبور در بند هاي فوق به خاطرم آمد: اين وظيفه شوهر است كه همسرش را براي

برقرار رابطه جنسي آماده سازد. اما چگونه؟

و در نيتجه، پاسخ جمهور دهاتيان ايران به اين سؤال روشن است: دروغ مصلحت آميز؛  روحاني آن پاسخ
و معضالت اخالقي. اما اگر كسي به اين دليل كه اصل بديهي ممنوعيت مشكالت انواع حل راه سادهترين
و تصميم ندارد اين معضالت اخالقي را با ساده ترين روش ممكن، يعني دروغ است پذيرفته را گويي دروغ
و پيچيدهتر حل راه يك به من شد سبب كه بود سؤال همين بكند؟ بايد چه كند فتق و رتق آميز مصلحت
و آن جواب اين است: تأمل در علت نميكند مخدوش را دروغگويي مطلق ممنوعيت اصل كه برسم دشوارتر
و تالش براي اينكه رويكرد خودت را تغيير بدهي به نحوي كه بتواني نداري دوست را همسرت چرا اينكه
و چطور ندارم؟ دوست را زنم چرا شد: شروع من دشور كار كه بود اينجا از باشي. داشته دوست را همسرت
بايد در رويكردم نسبت به زنم تجديد نظر كنم تا او را دوست داشته باشم؟ بديهي است كه اين فرايند بسيار
و همين جا بود كه به اين نتيجه تاريخي رسيدم كه  ميكند. تجويز محترم روحاني كه است روشي از دشوارتر
و فزاينده پيچيده معضالت حل براي چون چرا؟ ماست. فرهنگي ماندگي عقب محصول ايرانيان ما دروغگويي
و در يافت خواهيد نياز اخالق فلسفه به شما دروغ، به توسل بدون و بزرگ، بسيار شهري مجامع در اخالقي
و توليد اررزش هاي پژوهش و تحقيق به دست زمينه اين در كه يافت خواهيد نياز زيادي نهادهاي به زمينه اين
و استاندارهاي رفتاري جديد را در جامعه ترويج كنند. چيزي كه متأسفانه در ارزشها اين و بزنند جديد
مي شود. در جريان گفتگو با احساس فزاينده صورت به و پيش از بيش آن ضرورت اما ندارد وجود ما كشور
آقاي كرامتي اين نكات را به بحث گذاشتيم. خوشبختانه او هم فيلم آن روحاني مروج دروغگويي به همسران
و آقاي كرامتي هم درست مثل من نمي خواست حتي براي تشويق همسرش به روابط جنسي  بود ديده را
به او دروغ بگويد. وقتي روند پيچيده ي ضروري براي ايجاد تغيير در رويكرد جهت دوست داشتن همسر
و محبت آميز  عاشقانه سخنان خود زن به حال عين در و نگفتن دروغ كه كرد اذعان كردم تشريح برايش را
و چطور مستلزم يك پيشرفت اجتماعي است كه ملت ما فاقد آن است. اينجا بود است دشوار چقدر گفتن
و آقاي كرامتي خوب دريافتيم چرا دروغ گويي مخصوص جمهور دهاتياني است خودم ميكنم احساس ك

كه از جا كننده شده و در شهرهاي چند ميليوني ساكن شده اند.

البته، فكر نمي كنم هنوز به پاسخ مسأله رسيده باشم. بلكه الزم است تغيرات ناشي از اين تحول از روستا به 
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و بگويم كه چه اتفاق هايي رخ داده است كه حاال شهري ها از اين  بدهم توضيح فرايند اين در را نشيني شهر
مي گويند منزجر شده اند اما در عين حال دارند مثل ريگ دروغ مي گويند؟ همه دروغي كه خودشان به هم

حريم خصوص و فضاي عمومي
و مرز هاي آن با حريم خصوصي  عمومي فصاي مفهوم ميكنم توجه آن به روزها اين كه موضوعهايي از يكي
و دارند زيادي تفاوتهاي هم با شهر و ده در عرصه دو اين وضعيت ميكنم فكر كه خصوص به است.
- در اين زمينه خاص، يعني در زمينه دروع گويي ميآيند شهر به كه دهاتياني ميشود سبب تفاوتها همين
و مرز هاي فضاي عمومي با حريم حد به دارم است مدتي خاطر همين به ميشوند. فراواني مشكالت دچار -
مي كنم تا شايد بتوانم يك نظريه توضيح دهنده براي پديده دروغ در ايران بيابم. فكر ده و شهر در خصوصي

مي توان خانواري چندين روستاي يك با ميليوني چندين شهر يك بين تفاوتهاي از حركت با ميكنم فكر من
و شهري سكونتگاه دو مقايسه براي بايد اما داد. توضيح را امروز ايران بحرانهاي و مشكالت از بسياري
و من مشغول چنين كاري هستم. اما چون در گفتگو با كرد خلق بديعي و مناسب مفهومي دستگاه نيز دهاتي
و هنوز حرف هايم در اين عرصه پخته نشده است از ادامه اين نشد مطرح نكتهاي زمينه اين در كرامتي آقاي

صرف نظر مي كنم و به نكات ديگر مي پردازم. بحث در اينجا

درك جديد از فضليت و شرف
پخته تر شد مسأله مفهوم شرف بود.  و رفت جلو كرامتي آقاي با گفتگو جريان در كه ايدههايي از ديگر يكي
من براي آقاي كرامتي تعريف آن شاعر همزمان شكسپير را توضيح دادم كه گفته است: فضيلت چشمه اي
مي جوشد. در جريان توضيح مفهوم فضليت براي آقاي كرامتي بود كه به تعريف جديدي  شرف آن از كه است

از فضليت رسيدم: فضليت در واقع يك ارزش به توان دو است! يعني چه؟

و قادر به برقراري رابطه  مبتالست بيماري يك به زني كنيم فرض كنيم. حركت زناشويي روابط همين از
مي دهد كه براي تأمين حق خانم اين شوهر به اخالق و عرف و شرع و قانون البد نباشد. همسرش با جنسي
مثًال بگويد به خاطر اينكه و كند صرفنظر خود حق اين از مردي اگر اما بكند. كاري خود جنسي نيازهاي
و با زن ديگر ميكنم صرفنظر خود حق اين از همسر به داري وفا در اصرار خاطر به و است بيمار همسرم
مي رسد يك فضليت، يعني يك ارزش نظر به كه است زده ايثار به دست شوهر صورت اين در نميآميزم. در

برتر و يك ارزش به توان دو است.

مي يابد كه اگر فردي از حق خود صرف نظر هم نكند كاري  معنا جايي ايثار ميرسد نظر به كلي طور به
و برتر اخالقي انجام داده است كه آن را عالي كار يك واقع در كند ايثار اگر اما است، نداده انجام غيراخالقي
يك مي توان گفت كه «ايثار» يك فضليت اخالقي است يعني توضيح اين با مينامند. برتر ارزش يا «فضليت»

ارزش برتر يا يك ارزش مضاعف و دوباره است.

و گفت انجام وظيفه يك ارزش اخالقي است اما اگر كسي وظيفه خود  كرد اشاره وظيفه انجام به ميشود باز
را به نحو عالي انجام داد يك فضليت اخالقي انجام داده است.

و شرافتمند را درك كرد: كاري اخالقي تر از اخالقي! شرف معناي ميتوان كه است فضليت از تعاريف اين با

اين چرا  داد  توضيح  و  كرد استدالل و فكر اخالقي فضائل يافتن براي بايد فضليت، از تعريفي چنين با
و چرا كساني كه به فضائل اخالقي آراسته باشند رفتارشان شرافتمندانه هستند فضليت اخالقي ارزشهاي

است كه از اخالقي بودن ارزشمندتر خواهد بود.

اين ها برخي از نكاتي بودند كه در موردشان با آقاي كرامتي حرفي زديم اما در جريان همين گفتگو چيزهاي 
تازه اي نيز درك كردم. 



۲۹۳

بنياد سينماي ديگر
اما آنچه كه به خصوص با مسعود در موردش حرف زدم طرحي است كه شايد بشود اسمش را «بنياد سينماي 
دست  به ميكردم فكر گفتگوها آن به خودم انزواي در وقتي و بعدها ايده، اين البته، ناميد. «بنسيد» يا ديگر»

آمد. در حاليكه موضوع اصلي گفتگو با مسعود اين ايده هم نبود.

من بعدًا متوجه شدم كه هدف اصلي مسعود از حضور در دفتر كادرها اين بوده است كه با هم در مورد نوشتن 
طرح يك سريال تلويزيوني همكاري كنيم تا بتواند با ارايه آن به تلويزيون توليد يك مجموعه را كليد بزند. 
مي خواهد از مجموعه خاطرات من از كادرها يك مجموعه داستان كادرها براي  او كه بود اين تصورم من اما

شبكه خانگي توليد كند.

كامًال متفاوت بحث مان شروع شد. همين تفاوت منظر سبب شد كه مسعود  رويكردهاي اين با حال، هر در
و نشان دهد كه تا همين امروز چه اختاپوس مالي عجيبي در بازار كند تشريح را خانگي شبكه بازار وضعيت
و دستشان آقازادهاند همه كه نشستهاند قدر كننده تهيه چند شبكه اين رأس در است. گرفته شكل شبكه اين
و خودشان هم خط است حكومت در قدرت سخت هسته به هم پشتشان و امنيتيها و اطالعاتيها كاسه در
با كدام بازيگران چه مي كند كدام كارگردان  تعيين كه هستند نفره چند گروه همين ميكنند. تعيين ربط و
و در آينده نزديك حسن فتحي ميرباقي داود و تبريزي كمال كنند. خانگي شبكه روانه و بسازند را قصهاي
و كرده اند. آقاي كرامتي خاطرات زيادي از ميكنند كار مافيايي تهيهكنندگان معدد گروه اين براي واقع در
مي شد كه روي شبكه خانگي نمي شود حساب باز كرد. اوضاع مالي اين نتيجهاش كه كرد تعريف بازار اين
البته، مسعود نمي خواست از اين حرف هاست. پس كار متنفي است.  خراب تر  كه هم و اخالقي تلويزيون
يا دوست نداشت يا باور نداشت كه اين جمعبندي درست است بلكه معتقد بود كه به رغم اين وضعيت
و دوم من ايده اي به ذهنم رسيد: ايجاد  اول گفتگوي فاصله در كه بود اينجا در چگونه؟ اما كرد. كار ميشود
يك تعاوني يا يك شركت بزرگ با مشاركت سينما گران شرافتمندي كه به گفتمان قانون پارلمان باور دارند
و مايلند اين گفتمان را به عنوان يك سينماي ديگر در كشور ترويج كنند. با اين حساب، من همانطور كه 
مي كنم، يا با همكاري ديگران دنبال ايجاد سازمان دنبال كه دارم طرحي وكالت پروفشن بازآفريني جهت در
توسعه انجمن هاي محلي هستيم، يا با كمك دانشجويان دنباي سازماندهي به شوراي يا كميته ايجاد سناهاي
دست اندركاهايش  است  قرار  كه  هستيم  ديگري»  سينماي  «بنياد  دنبال  ترتيب  همين  به  هستيم،  دانشجويي 
و به نحوي گفتمان كادرها را در كشور  باشد داشته هويت سينمايي ژانر يك مثل و باشند داشته شرف دستور
و ساير خصوصيات همين گفتماني كه عقلگرايي، گفتمان: اين ويژگيهاي كنند. ترويج منطقه سطح در و

براي خلق و ترويج آن تالش مي كنيم

و حتي كوتاه  مدت ميان برنامهاي هم و است مدت بلند ملي برنامه يك هم ديگر سينماي بنياد ساختن البته
مي شود در چارچوب يك برنامه راهبردي سه مرحله اي به آن فكر كرد: مرحله آخر آن ساختن نتيجه در مدت.
و فيلم هايش نيز باشد گرفته شكل رابرت دستورنامه براساس كه است ديگري چيز هر يا تعاوني شركت يك
مي كنند. براي اين كار ما بايد به جاي فرد محوري ترويج را اخالقي و دموكراتيك و شرافتمندانه رفتارهاي
و سكوالر سينماي ايران را در يك سازمان بزرگ كه دموكرات و شرافتمند افراد فقط و شويم محور سازمان
بحث ها به هفته آينده ساعت ۳ بعد از ظهر روز پنحشنبه كد اتيكز يا دستور شرف دارد متشكل كنيم. ادامه اين

موكول شد. 

و به داستاني شكل  گرفت تماس من با سال چهل حدود از بعد آشنا خانم يك كرامتي آقاي با گفتگو جريان در
مي كنم. همچنين خاطره مسعود از يادداشت كادرها داستان اسم به جداگانهاي پوشه در را ماجراهايش كه داد
و سيما ممنوع كار شده صدا رئيس ضرغامي مهندس توحش برابر در مقاوت خاطر به كه بازيگري آن جريان

بود جدًا تكانم داد. باور كردن اين همه سقوط اخالقي فوق العاده دشوار است.

آن ها را فردا روايت خواهم كرد.  بقيه  ماجراها ماند.
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۲۹ آذر ۱۳۹۳ شنبه

كارهاي امروز و خاطرات روز هاي قبل
و  تحقيق مركز رئيس كه صورتي در و بگيرم تماس شريفي پرويز آقاي با است قرار امروز صبح ۹ ساعت
و با رئيس اين مركز در مورد انتشار نشريه گفتگو بروم آنجا به من داشت آمادگي اسالمي اتاق اطالعرساني
كنيم. پرويز شريفي برادر ناصر شريفي است كه در جريان تحصيل در رشته شبانه ادبيات فارسي دانشگاه ملي
و رئيس فعلي مركز تحقيق  بود ديپلمات انقالب از قبل كه دارند ديگري برادر برادر دو اين بود. من همكالس
و اطالع رساني اتاق اسالمي نيز در وزارت خارجه شاهنشاهي همكار او بوده است. در حال حاضر پرويز
و همين ميكند فعاليت اتاق اطالعرساني و تحقيق مركز بينالمللي و عمومي روابط مديركل عنوان به شريفي
و اطالع رساني تحقيق مركز فعلي رئيس و سابق ديپلمات به نشريه انتشار براي را من كه است شاعر دوست
مي رود در اين انتظار من از و است مستقر تهران در مركز اين مركزي ستاد است. كرده معرفي اسالمي اتاق

زمينه به اين مركز كمك كنم.

و قرار شد ادامه  بود سفر عازم او كردم. گفتگو مورد همين در شريفي پرويز آقاي با پيش روز بيست حدود
- يعني فردا براي و برگشته سفر از كه داد خبر من به تلفني ديروز سفر. از او بازگشت براي بماند گفتگو

امروز صبح - به او زنگ بزنم و اگر شد به مركز بروم.

و ششمين نشست كادر دوستان را خواهيم داشت. امروز صبح كه به  سي نيز امروز ظهر از بعد پنج ساعت
صندوق نامه هاي الكترونيكي سرزدم در اين زمينه سه ايميل داشتم. آقاي نصيري اقدم دبيركميته اقتصادي
احتماًال قادر به حضور در كارگاه نخواهد بود. دكتر سبحاني هم كه از معاونت نيروي  كه بود داده خبر دولت
مي كند خبر داده بود كه در سفر است اما حتمًا درس هايي كه در جلسه شركت كارگاه در نفت وزارت انساني
مي شود فراخواهد گرفت. آقاي شهرام حالج نيز كه پژوهشگر مركز پژوهش هاي مجلس است مطرح امروز
و در حال حاضر او كرده جعل را او امضاي و نام كالن وامهاي دريافت براي كالهبرداري ميشود گفته و
گرفتار مسائل قضائي اي مربوط به اين جريان است، در ايميل خود نوشته بود كه امروز براي ديدن به دفتر
مي كنم، در ادامه «پس روي  فكر امروز داد. خواهم بعدًا را رويداد دو اين تحليلي گزارش آمد. خواهد كادرها
و گفتگو با دكتر رحماني را بهايئان با مالقات و دانشجويان كارگاه و وكال كارگاه گزراش بايد گذشته» به

نقل كنم.

آب رفتن كارگاه وكيالن
مي شد فقط  دستور به دعوت گذشته پنجشنبه روز ۱۲ ساعت ميبايست كه وكال كارگاه هفتمين و سي در
و خانم شيما قوشه. خانم نسرين ستوده كه نيكدل، دلآرام خانم علم، سارا خانم كردند: شركت خانم سه
و هست، اين روز ها به عنوان اعتراض به ابطال پروانه وكالتش از سوي كانون بود كارگاه اين برگزاركننده
مي نشيند: همانجا اعتراض نشانه به ظهر تا صبح از و ميرود وكال كانون ساختمان مدخل جلو به مركز، وكالي
مي تواند شروع تحوالت بنيادين در پروفشن وكالت در ايران شود. خانم محبوبه توكل كه تاريخي اعتراضي
مي خواند اما وكيل نيست، در كارگاه پنجشنبه شركت نكرده بود. از مرد ها نيز هيچ كدام نيامدند: حقوق كه
و رئيسيان بدون اطالع قبلي نيامدند، آقاي اويس حامد توسلي هم كه فروزان بود، رفته يزد به كيخسروي
مي شود گفت كه كارگاه وكال ترتيب اين به دكتري. درجه گرفتن براي است بينالملل حقوق خواندن مشغول
اصًال نگران نيستم. بلكه بر عكس اصرار من اين است كه چراغ بابت اين از من همه اين با ميرود. آب هم
و به يك نهاد بدل سنت يك به تا يابد ادامه كارگاهها اين برگزاري و بماند باقي روشن هفتگي نشستهاي اين
و هفت نشست هفتگي بدون وقفه! دستاورد كمي نيست. سي كردهايم: عمل موفق كنون تا زمينه اين در شود.

دستاوردهاي كادر وكال
و خانم نيكدل من جلسه را دعوت به دستور نكردم تا ببينم اين سه خانم  علم خانم و قوشه خانم آمدن از بعد
و نيم بعد، در باره همه ساعت يك حدود تا و نشستند ديوار كنار مبلهاي روي هم كنار آنان كرد. خواهند چه
چيز حرف زدند. در تمام اين مدت طوالني من يا در حياط قدم زدم يا پشت اين ماشين خودم را مشغول كار
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و خيلي راحت به من گفتند:  شدند بلند خانم سه هر كه بود ظهر از بعد نيم و يك ساعت حدود دادم. نشان
و برويد دادم: پاسخ صراحت با و رفتم جلو آنان طرف به قدمي چند و شدم بلند هم من ميريم. ما خوب،
و از اينجا كرد. نخواهم دعوت را شما ديگر من دادم: ادامه من كردند. تعجب خانم سه هر برنگرديد! ديگر
و يكي از خانم ها با حالت حق به جانبي به بودم عصباني بسيار شد. شروع خانم سه اين با من جدل كه بود
و نه از ما سه نفر كه اتفاقًا در تمام جلسات باشيد ناراحت نيامدهاند كه كساني از بايد شما استاد، گفت: من
مي گفت. اين سه خانم سه شاگرد جدي كالس هستند. اما من توضيح دادم: آنان كه راست مييابيم. حضور
مي رسد در و دارد دوست كه هركس كه است بوده اين ما قرار نكردهاند. گروه قانون خالف كاري نيامدهاند
و اگر بگيرند تصميم گروه كل سوي از ميتوانند رسيدند نفر پنج به حاضران اگر كند. شركت كارگاهها اين
نرسيدند، چه بايد بكنند؟ مكث كردم تا منظور من را در يابند. گويا دو ريالي هر سه نفر افتاد. بالفاصله من
و خشماگين توضيح دادم: از نخستين روز هايي كه در اين كارگاه شركت كرده ايد اين درس را  بلند صداي با
تكرار كرده ام كه به محض رسيدن ساعت مقرر مجمع بايد دعوت به دستور شود. من به عنوان رئيس عمدًا
مي كرد لبخندش را  سعي نيكدل خانم بود؟ چه شما وظيفه صورت اين در نكردم. دستور به دعوت را جلسه
و جنبه آموزشي دارد. اما به مرور است شده حساب من خشم كه بودند دريافته نفر سه هر انگار بخورد. فرو
مي داد. دستور اخطار بايد شما از يكي زدم: فرياد تقريبًا شد. سوزانتر آن آتش و جديتر خشمم رفتيم جلو كه
و نيم است كه مثل مرغ سركننده بال بال زدم تا ساعت يك هستم. شما پدر جاي من نكرديد؟ را كار اين چرا
شايد يكي از شما به اصطالح وكال اخطار دستور بدهيد. اما شما سه نفر همين طور يك سره مثل خاله زنك ها
و حتي به اين فكر هم نيافتاديد كه خوب، اين پيرمردي كه آنجا پشت كاميپوتر نشسته هم حقي  كرديد غيبت
دارد. بعد پرسيدم: چرا به حقوق اين پيرمردي كه جاي پدر شماست توجه نكرديد؟ چرا جلسه را رأس ساعت
مقرر دعوت به دستور نكرديد؟ چرا اخطار نداديد؟ بعد ادامه دادم: من از كساني كه نيامده اند گله اي ندارم. 
و قانون گروه عمل نكردند. اما شما سه نفر، كه من تمام اميدم را به  مقررات خالف آنان از كدام هيچ چون
و تمرين، نشان داديد كه حتي درس اول من را هم فرا نگرفته ايد يا در آموزش همه اين از بعد بستهام، شما

داده  ام عمل نكرده ايد. آموزش شما به مدت اين طي كه قواعدي نخستين به عمل

مي شد. خانم علم عذر خواهي كرد. فراگيرتر خشم شعله ميرفتيم جلوتر هرچه و بودم شده عصباني خيلي
و شما قول بدهيد كه شود شما تنبه سبب بايد تجربه اين اما ندارم. نيازي شما عذرخواهي به من گفتم:
مي دهيم. در اينجا بود كه قول دادند: جواب هم با خانم سه و كردم مكث شد. نخواهد تكرار رفتاري چنين
و من جلسه شد خاموش خشم آتش بعد دقيقه دو يكي و كرد صادر را «آبپيش» فرمان دروني «آتشنشان»

را دعوت به دستور كردم و نيم ساعت باقي مانده را به ارايه مسائل فشرده  آموزش اختصاص دادم.

در انتهاي اين جلسه، قواعد ناظر بر پيشنهاد تعويق مشخص كه در جلسه قبل درس داده بودم از سوي خانم 
مي كرد: روش خوبي براي  تكميل را علم خانم نظرات نيز نيكدل خانم و شد تشريح قوشه خانم براي علم

تكرار مطالب كالس براي افراد غائب، بدون آنكه حاضران جلسات قبل از تكرار مطالب خسته شوند.

و هدف هاي كانون وكالي آمريكا را حفظ كنند. خودم  مأموريت متن بودم خواسته نيكدل و علم خانم از
حفظ كرده بودم. اما آن دو نفر حفظ نكرده بودند. عمل نكردن به توصيه معلم. چرا؟ -كار داريم. سرمان خيلي
قبًال بررسي كرده بودم: قبل از صدور فرمان هاي آموزشي از  را سناريور اين به خودم واكنش من است. شلوغ
پرسيدم: آيا متن مأموريت علم و نيكدل خانم از بعد نه؟ يا داد خواهد انجام را كار اين آيا كه بپرسم مخاطب

و هدف هاي كانون وكالي آمريكا را ترجمه خواهند كرد؟ - بله حتمًا. بسيار خوب.

من يك كپي از كد اتيكز قضات كاليفرنيا در اختيار خانم نيكدل گذاشتم. او فراموش كرده بود كه به سؤال 
نكرده بود. اين تكليف را هم قرار شد هفته آينده  مطالعه خاص روز دستور چند وجود مورد در پارلماني

انجام دهد.

و من گزارش زير را براي  شد برگزار خوب خيلي نرسيد نصاب به اينكه با وكال هفتم و سي كارگاه مجمع در
تمام اعضاي آن ارسال كردم:



۲۹۶

اعضاي محترم كادر وكال
سالم

و چون به نصاب نرسيد پيشنهاد تعطيلي  شد دستور به دعوت تأخير با وكيالن كادر هفتم و سي اجالس
مي بود هر حاصل هم نصاب اگر حتي البته، شد. اعالم دستور از خارج جلسه رئيس سوي از بعدي اجالس
قبلي، بايد اخطار بدون و بود خواهد قبلي اخطار مستلزم بگذارد تأثير گروه كل سرنوست بر كه تصميمي

خارج از دستور اعالم شود. با اين همه، اعضاي حاضر تا زمان ختم جلسه به مباحث آموزشي پرداختند.

با احترام. دبيرموقت

و به همين خاطر كل  است تعطيل ديني مراسم خاطر به هفته اين سهشنبه و يكشنبه روز كه كنم يادآوري بايد
و لق خواهد بود. اما من با توجه به قوانين جاري در گروه با تصميم گيري در مورد تعطيل اجالس تق هفته ايام

آتي مخالفت كردم و جلسه با هر تعداد همچنان روز پنجشنبه دعوت به دستور خواهد شد.

مي شد با تأكيد به او گفتم: پيام من را به خانم ستوده  خارج دفتر از ديگر خانم دو با همراه علم خانم وقتي
برساند. پيام من براي او اين است:  كار شما را درست مي دانم و از آن حمايت مي كنم.

بيست و سومين نشست كادر دانشجويان
و سومين نشست كادر دانشجويان با حضور فقط سه نفر برگزار شد كه يكي  بيست گذشته سهشنبه روز عصر
و كارشناس تهران دانشگاه از فيزيك رشته التحصيل فارغ صفائيپور عبداهللا آقاي ما همسايهي هم آنان از
و بهنام ذوقي بود. اين دو نفر كه از غيبت ساير اعضا رنجبر محسن آقايان نيز دانشجو دو بود. صنايع وزارت
دچار حيرت شده بودند با بعضي از اعضا كه تلفني از آنان داشتند تماس گرفتند: بيشتر بچه ها مريض شده
مي رسد طي دو سه نشست آتي نيز با همين مشكل  نظر به هستند. خودشان ترم پايان امتحانات گرفتار يا بودند
كامًال طبيعي برايم نميكند. ناراحت را من ديگر كارگاهها در افراد غيبت حال، هر به بود. خواهيم مواجه
و ميلش كشيد در توانست كه وقت هر ميكند زندگي سخت و شلوغ و بزرگ شهر اين در فرد هر كه است

كارگاه ها شركت كند.

عمًال در  مملكت آينده هفته ترتيب اين به و است تعطيل هم آينده هفته سهشنبه و شنبه روزهاي اينكه جالب
حالت نيمه تعطيل خواهد بود.

ايجاد سازمان هاي كاربردي به جاي انجمن  پارلمانتارين ها
با حضور همين سه نفر دعوت به دستور كردم. صورتجلسه  در هر صورت، رأس ساعت هفت جلسه را 
و رنجبر  ذوقي آقاي ترويجي فعاليتهاي گزارش استماع جريان در رسيد. تصويب به تصحيح بدون و قرائت
تالش هاي خود براي راه اندازي يك كارگاه آموزشي با مشاركت دوستان حرفي نداشتند. اما آقاي صفائي پور از
نزديكش صحبت كرد. من هم تجربه هاي جديد كارگاه هاي ديگر را در اختيار حاضران قرار دادم. از جمله 
مي كرديم كه انجمن آزمايشي اي  تالش آئيننامه، تدوين آموزش براي و قبًال كه كردم تأكيد نكته اين روي
مي كرديم، يك انجمن مربيان پارلماني باشد. اما تجربه نشان داد كه اگر به عنوان ايجاد تمريني صورت به كه
و تمايالت اعضاي آن كارگاه نزديك تر باشد، عالئق با كه كنيم درست انجمن يك يا سازمان يك تمرين
اعضا كارگاه با عالقه بيشتري در ساخت انجمن شركت خواهند كرد. بعد به تجربه كارگاه دانشجويان اشاره
مي رسد  نظر به كه ميكنيم درست را دانشجويي سناي ايجاد سازمان پارلماني مربيان انجمن جاي به كه كردم
براي دانشجويان جذاب تر باشد. يا در كارگاه وكال داريم سازماني براي ارتقاي پروفشناليسم در وكالت ايجاد
موفق تر عمل كند. در بخش پاياني صحبتم به اين اشاره كردم كه در كارگاه روز هاي  مي كنم فكر كه ميكنيم
ادامه وضعيت شورايار ها ايجاد كنيم. در  انجمن هاي محلي را  نيز تصميم گرفته ايم سازمان توسعه  دوشنبه 
و گفتم كه جايگزين ما  كردم تشريح را آنها اشكاالت و دادم توضيح را آن معيوب ساختار و تاريخچه و
و در محالت قديمي كوچك شهرستانهاي در محلي روابط همان است قرار كه است محالت انجمنهاي
تهران را باز آفريني كند. اما توضيح دادم كه انجمن هاي محالت، ضمن تفكيك بين حريم خصوصي خانواده ها
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نوين  روابط  با  و  نوين شكل به را محله عمومي فضاي كه كرد خواهد تالش عمومي، فضاي با افراد و
بازآفريني كند. اعضاي اين انجمن ها تالش خواهند كرد تا با كمك هم كيفيت زندگي در محله را ارتقا دهند.

و سازمان هاي در دست  انجمنها اين كه باشند اين پي در كه خواستم حاضران از مقدماتي توضيح اين از بعد
آن  ها حضور يابند. به خصوص در داشتند تمايلي اگر تا كنند معرفي خود دوستان به را كادرها دفتر در ساخت
مي خواهد با شركت دوستانش ايجاد يا دارد كه را كارگاهي ميتواند، اگر كه كردم خواهش صفائيپور آقاي از

كند در قالب يك انجمن محلي يا يك انجمن فاميلي تأسيس كند.

تفاوت هاي اساسنامه، آئين نامه و دستورنامه
به خصوص دادم كه  براي كارگاه توضيح  را  و دستورنامه  آئيننامه اساسنامه، تفاوتهاي نشست ادامه در
فعاليت به پروانه دادن روند بر نظارت صنايع وزارت در مسؤليتهايش از يكي كه صفائيپور آقاي براي
و نگارش اسالمي انجمنهاي ايجاد درگير سخت كه هم رنجبر آقاي بود. جالب است صنعتي شركتهاي
يك و دو سالگي مثل بيست سن در كه هم ذوقي آقاي كرد. اسقبال بحث اين از آنهاست، براي اساسنامه

فيلسوف درست و حسابي فكر و عمل مي كند از اين بحث هاي نسبتًا پيچيده و انتزاعي استقبال كرد.

يك ايده جديد
ايده جديدي براي برخورد با اين مشكل  ميشود تبديل عادي امر يك به دارد كارگاهها در غيبت كه روزها اين
مي خواهم تا قواعدي را كه در نشست قبلي نشست در حاضر افراد از بعدي، نشست در است. رسيده ذهنم به
قبلي فراگرفته اند به افرادي كه در نشست قبلي غائب بوده اند آموزش بدهند. اين ايده در تكامل خود تبديل
و افراد حاضر در نشست قبلي، هر كدام مطالب آموزش  شود تبديل گروه چهار يا سه به مجمع يك اينكه به
ديده را به يك گروه درس بدهند. در پي رسيدن به همين ايده بود كه نامه زير را براي سه نفر عضو حاضر

در نشست بيست و سوم كادر دانشجويان ارسال كردم و منتظر جواب آن هستم:

آقايان رنجبر، ذوقي و صفائي پور
سالم

و چهارم مطالبي را كه در مورد تفاوت هاي اساسنامه،  بيست نشست از بخشي در ميخواهم باشيد موافق اگر
دهيد. براي اين كار آموزش كارگاه افراد به شما كردم، مطرح سوم و بيست نشست در دستورنامه و آئيننامه
و هر يك از شما در يك گروه آن نكات را آموزش خواهيد داد. بعد ميشوند تقسيم گروه سه به كارگاه اعضا
و بحث خواهد شد. تقاضا دارد بعد از قرائت اين نامه نظر مطرح عمومي سؤالهاي مشترك نشست يك در

خودتان را در مورد اين پيشنهاد به من اعالم فرماييد.
قربان شما. داود

سقف و كف دستور شرف
و كف شرف بود. در جلسه توضيح دادم  سقف مسأله شد، مطرح سوم و بيست نشست در كه ديگري نكته
كه چطور از يك سؤال من كه البته به شكل غلطي مطرح شده بود نتايج نادرستي گرفته شد. من سوال كردم
مي كرد كه اگر كسي وقت شناس  خطور ذهنها در جواب اين و ندارد؟ شرف نبود، شناس وقت كسي اگر آيا
و به اين ترتيب نباشد شناس وقت كه كسي من نظر به اما دادم: توضيح ادامه در نيست. بيشرف لزومًا نباشد
حقوق اوليه مردم را ضايع كند، يا كسي كه به قول خود وفا نكند، چنين كسي الفباي اخالقي را هم رعايت
نكرده است. در نتيجه، بحث در مورد اينكه چنين فردي با شرف هست يا نه، محلي از اعراب ندارد. به همين 
دليل براي من حيرت انگيز است كه فردي مثل آقاي علي عسكري خودش خودش را به عنوان مورخ گروه 
و براي من  نوشت خواهد را نشست آن تاريخ كه بدهد قول جمع حضور در و بياورد هم رأي و كند نامزد
و تاريخ خودش را هم ننويسد، شود غائب توضيحي هيچ بدون اصًال نشست اين در اما كرد، خواهد ايميل

مي شود با چنين فردي از شرف صحبت كرد؟ آيا

و شرافت باالتر از رعايت اين بديهييات اخالقي است. نمي دانم شرف كه كردم تأكيد مثالها اين ذكر از بعد
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در اينجا از درك جديد خودم از فضائل اخالقي صحبت كردم يا نه؟ 

بعد از تأمل بيشتر در مورد مفهوم «فضليت» به اين درك رسيدم كه فضائل اخالقي آن ارزش هاي اخالقي 
هستند كه ارزش آنها مضاعف است. مثل ايثار. و شرف به معناي رفتاري است مبتني بر اين فضائل. 

مي كنيد. بر اساس  دفاع مرد و زن حقوق برابري از شما نمونه، عنوان به كه دادم توضيح درك همين اساس بر
اين اصل وظيفه داريد عليه هر نوع تبعيض آموزشي در گزينش دانشجويان دختر مخالفت كيند. ولي آيا اگر
دانشجوي پسري به خاطر اعمال همين تبعيض در يك رشته دانشگاهي قبول شد، در آن صورت هم حاضر 
مثًال از قبول اين امتيازي كه به ناحق به او داده شده است چشم بپوشد؟  و كند دفاع عمل در اصل اين از است
و به عنوان مخالفت با تبعيض عليه دختران چشم پوشيد امتياز اين پذيرش از وضعيتي چنين در اگر من نظر به

رفتاري شرافتمندان انجام داده است.

به نظر خودم اين بحث ها جالب بود. براي آقاي صفائي پور هم جالب بود. چون بعد از اين نشست حدود 
و از خاطراتش در دوران خدمتش در ايالم صحبت كرد كه من اگر حوصله كنم  ماند من پيش ساعتي دو يكي

آن ها را در پوشه داستان كادرها ثبت خواهم كرد.

سري جديد بهائيان
و اظهار عالقه كرده اند كه  آمدهاند اينجا با كادرها دفتر برنامه با آشنايي براي بهائي افراد از سري چند كنون تا
در اين كارگاه ها شركت كنند اما هنوز هيچ كار مشخصي صورت نگرفته است. سري اول يك خانم بيوه بود
كه شوهرش جزو نخستين سري از رهبران بهائيان بود كه در ماه هاي اول بعد از انقالب در همدان اعدام شد. 
و يك مرد ميانسال به دفتر كادرها آمدند. طبق گفته اين خانم، دستورنامه  جوان دختر يك با همراه خانم اين
و به او گفته بود كه چطور آقاي شوق افندي هم در بود كرده معرفي آنان به ستوده نسرين خانم را رابرت
اين زمينه مطالبي نوشته است. در مالقات با اين گروه من مقاله آقاي شوقي افندي را هم به آنان معرفي كردم
و آن خانم با تأكيد به من گفت كه شوقي افندي كه يكي از رهبران بهائيان بوده است كتابي دوجلدي به نام 
قواعد نظم بهائيان نوشته است كه من حدس زدم بايد ترجمه يكي از ويرايش هاي قديمي كتاب دستورنامه

رابرت باشد يا بر اساس اين كتاب نوشته شده باشد. 

سي .دي نيز با خودش آورده بود كه روي  يك آمد كادرها دفتر به ديگرش دوستان با همراه خانم اين كه بعدها
مي كردم با يكي از شگفتي هاي فكر كه دليل اين به من، دو. و يك بهائيان نظم دستور بود: شده نوشته آن جلد
زندگي خودم مواجه خواهم شد اين سي.دي را باز نكردم تا متوجه شدم سرسي سوم بهائيان نيز قرار است
به دفتر بيايند. در اين سري آن خانم نبود اما از طريق همان خانم معرفي شده بودند. قبل از مالقات با سري
و دريافتم كه نام واقعي آن كتاب «نظم جهاني بهائيان» است كه  كردم باز را سي.دي من كه بود بهائيان سوم
مجموعه اي از نامه هاي شوق افندي به بهائيان سراسر جهان است. قرار شد سري سوم بهائيان نيز به موضوع

بيشتر فكر كنند و تصميم بگيرند كه چه بكنند. 

مي خواهد با من مالقات كنند تا با برنامه كارگاه هاي آموزي  كه گفت و كرد تلفن من به شخصي قبل روز چند
و تالش من براي اينكه چند كلمه بيشتر بدانم به جايي نرسيد. فكر كند معرفي پيام را اسمش شود. آشنا بيشتر

كردم پيام همان كسي است كه قرار است از حزب اعتماد ملي نزد من بيايد.

حدود ظهر روز دوشنبه پيام همراه با مرد ميانسالي به دفتر آمدند. بعدًا دريافتم كه نام كامل اين دو نفر عبارت 
مي خواهند از وضعيت  كه ميدادند نشان و بودند بهائي نيز دو هر اين بيرجنديان. سهيل و حر پيام از: است
و دين بهائي خيلي صحبت بهائيان نقش جمله از و مختلف مسائل مورد در شوند. خبر با دفتر كارگاههاي
و هر نوزده روز شدهاند بهايي زيادي صاحبنظر و متفكر افراد هم كانادا و آمريكا در پيام، گفته به كرديم.
مي گفتند كه و بودند فعال بهائيان از دو هر اين نظرم به ميكنند. برگزار ضيافت اسم به نشستهايي يكبار
مي  خواهند بدون برچسب بهائي در انواع فعاليت هاي شهروندي شركت كنند. اما با توجه به اينكه تا كنون
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نداشته است من دارم  نتيجهاي هيچ اما آمدهاند كادرها دفتر به توجيه همين تقريبًابا بهائيان از گروه چهار
آن ها مسأله مهم تر نقش دستورنامه رابرت در شكل گيري انديشه هاي شوقي براي نكند كه ميشوم مشكوك

افندي باشد؟

شوقي افندي و كتاب اصول نظم اداري
مي كند،  زندگي كانادا در كه بود حر پيام از مسنتر كه بيرجنديان سهيل آقاي نيز گذشته دوشنبه جلسه در
مي شود. من ترجمه آن را منتشر كي يا نميشود منتشر چرا رابرت دستورنامه كه بود اين عالقهاش بيشترين
و گاهي تكه هايي از متن كتاب را به خواند دقت با را آن مطالب از بعضي هم او و دادم قرار اختيارش در
و به گفته آقاي سهيل بيرجنديان آقاي شوق افندي كتاب ديگري ظاهرًا نگفتم؟ ميپرسيد: و ميداد نشان پيام
و به احتمال زياد ترجمه ويرايشي قديمي از او گفته به كه اداري نظم اصول نامه به است كرده تأليف نيز
و او هم كند ارسال من براي را كتاب آن از نسخهاي حتمًا كه كردم تقاضا او از من است. رابرت دستورنامه

قول داد اما هنوز خبري نشده است.

مي كنم اگر شوقي افندي چنين كتابي را تأليف يا ترجمه كرده باشد من با يك پديده تاريخي جالب  فكر من
مواجه شده ام كه جا دارد يك كتابچه مستقل در باره اش تأليف كنم.

و اگر  منتظرم هنوز من اما است نشده حر پيام و بيرجنديان سهيل آقاي از خبري هيچ كنون تا صورت، هر در
كتاب را نفرستند به پيام تلفن خواهم كرد.

رابطه با دكتر رحماني در نقطه عطف
روز دوشنبه دكتر بهزاد رحماني براي بار دوم طي هفته اخير به من تلفن كرد. از گفتگوي تلفني اول با او 
مي كردم كه چرا با صراحت نظرات انتقادي خودم را نسبت به درك غلطي كه از  گله خودم از نداشتم. رضايت
(ماپا) همكاري ايرانيان پزشكي اخالق مؤسسه در هم با كه زمان همان در نگفتم. او به ميكند ترويج اتيكز كد
آن هم به ضرر بيماران بود. به عنوان پزشكان حقوق مدافع باشد، پزشكي اتيكز مروج آنكه از بيش ميكرديم،
و با دعوت از تعدادي از وكال كميته اي تشكيل داد تا به قول خودش هزينه عمومي جراحان انجمن در نمونه،

شكايت از جراحان را باال ببرد تا هر بيماري نتواند با تحريك افراد ديگر از جراحان شكايت كنند.

براي  امنيت شغلي  نبودن  در  كه  مي كند  اشاره واقعيت اين به - درستي به بسا چه - رحماني دكتر البته،
و همين احتياط بيش از كنند عمل محتاط بسيار خود بيماران جان نجات براي ميشوند مجبور آنان جراحان،
دريابيد كه باشيد داشته پيچيدهاي بسيار ذهن نيست الزم اما ميشود. بيمار رفتن دست از سبب بسا چه حد
و دقيق بسيار انسانهاي و دقيق بسيار مقررات و قوانين و دقيق سازمانهاي با فقط دست اين از مشكالتي
مي كند، عده اي صاحبان عزا را تشويق فوت جراحي از بعد بيماري وقتي حاضر، حال در ميشود. حل شريف
و بابت مرگ بيمار غرامت بگيرند. به اين كنند شكايت مربوطه جراح از تا بدهند وكالت آنان به كه ميكنند
بيمار را فرصتي براي دوشيدن ترتيب، عده اي وكيل غيرشرافتمند كه دنبال كسب درآمد هستند، مرگ هر 
مي كند. دكتر رحماني براي مبارزه با چنين  فرسوده را كشور جراحان اعصاب پلشتي جنگ و مييابند جراح
و با نيت باال بردن امنيت جراحان، با هدف باال بردن شهامت آنان در انجام جراحي هاي با ريسك باال مشكلي
كميته اي تشكيل داده است تا هزينه شكايت از جراحان را باال ببرد تا حتي المقدور از شكايت هاي كتره اي
از جراحان كاسته شود. نظر من اين است كه اين فعاليت ها جزو اتيكز پزشكي محسوب نمي شود بلكه بيشتر 

جزو حقوق پزشكان است و دفاع از منافع پزشكان بايد به حساب بيايد. 

و تا آنجا كه به خاطر دارم، در گفتگوي اول به او گفتم حتي افرادي كه با حسن نيست در پي  همه، اين با
مي سازند، بدون آنكه كه آنچه ندارند، آشنايي مربوطه قانون با چون هستند، مدني سازمانهاي و انجمن ايجاد
و تا وقتي اين باندهاي قدرت در كشور حاكم باشند، نه ميشود. بدل قدرت باند يك به بخواهند خودشان
فقط جامعه پزشكي اصالح نخواهد شد، بلكه تأمين امنيت پزشكان نيز امكان پذير نخواهد بود. به همين دليل
اگر كسي به طور جدي دنبال اين قضاياست بايد بتواند در چارچوب قانون پارلمان فعاليت كند. به همين 
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و معتقدم  كردم تعطيل را اتيكز كد ترويج و پروفشنها بازآفريني به مربوط فعاليتهاي تمام من كه است خاطر
و ميكنم تالش كار اين براي سالهاست و شوند آشنا پارلمان قانون با انجمنها است الزم آن از قبل كه

خودت مي داني كه از اين بابت تصميم ندارم از كسي مزد دريافت كنم.

مي كنم در گفتگوي  احساس اما نه. يا گذاشت تأثير رحماني دكتر روي تكراري صحبتهاي همين آيا نميدانم
دوم تغيير محسوسي در نگاهش به فعاليت هاي انجمني رخ داده است. من چند شاهد براي اين نظريه در
اختيار دارم. اول اينكه از من دعوت كرد كه در يك گروه وايبري شركت كنم كه با حضور گروهي از پزشكان 
مي كنند. اما من قبول نكردم  مذاكره پزشكي اتيكز مورد همين در ظاهرًا و است شده تشكيل امامي دكتر آقاي و

و گفتم وقتي خود شما در اين گروه هستيد كفايت مي كند.

شاهد بعدي اين بود كه احساس كردم دنبال اين است كه در فعاليت هاي آتي خودش در انجمن هاي مختلف 
نسبت به آموزش دستورنامه رابرت حساس تر و جدي تر باشد. 

مي شناسم. او عالوه بر جراحي، يك فعال هميشگي  كه است سال پانزده نزديك را رحماني دكتر حال، هر به
و جدي انجمني است. تعداد چنين افرادي در ايران زياد نيست. در نيتجه جا دارد كه رشته رابطه با چنين

افرادي - به قول جناب معاويه - قطع نشود.

حاال قرار است كه تلفن يا نشاني ايميل دكتر فاضل داروساز سبزواري را كه يك كادر تمام است در اختيار 
من بگذارد يا بر عكس. به اين ترتيب، رشته رابطه با دو كادر قوي كه قطع شده بود دوباره برقرار خواهد شد. 
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۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳ يكشنبه

مالقات با يك مقام
و اطالع رساني اتاق اسالمي كه  تحقيقات مركز رئيس با مالقات يكي كردم: تجربه را مهم رويداد دو ديروز
و قبل از همان مالقات دريافتم كه او به عنوان سفير هنگ كنگ انتخاب بود افختاري دكتر نامش ميكنم فكر
و فرد ديگري به جاي او رئيس مركز تحقيقات شد خواهد اعزام خود مأموريت محل به زودي به و شده
و در نتيجه سمت وي سفير نيست ندارد سفارتخانه هنگكنك در ايران حاضر حال در البته، شد. خواهد
بلكه عنوان رسمي او چيز ديگري است كه اين عنوان را هم فراموش كرده ام. خيلي دقت كردم تا دريابم وي
و همين سؤال ذهني سبب شد به نكات  دارد؟ خصوصياتي چه اسالمي جمهوري در «مقام» يك عنوان به
و ششمين كارگاه كادر دوستان بود كه با حضور فقط سه سي نيز بعدي رويداد ببرم. پي زمينه اين در جالبي
و درس هاي مهم آن را هم در همين كارگاه اين گزارش بود. پرثمر كارگاههاي از يكي اما شد برگزار نفر

روزنوشت تحليل و ثبت خواهم كرد.

و در  است انجمني فعاالن از يكي شريفي ناصر زدم. زنگ شريفي ناصر آقاي به ديروز صبح ۹ رأس ساعت
و از دوستان  است فعال ايران صنعت كنفدراسيون در طريق آن از و صنعتي صنفي كانون يك مديره هيأت
سال ها با مهندس عطارديان دبيركل وقت كانون عالي كه مي شود محسوب خليلي محسن آقاي مثل افرادي
و حاال در هيأت مديره كعاصكا همكار يكديگر شده اند. داشت چالش ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي
مي خواندم با ناصر شريفي درس ملي دانشگاه فارسي ادبيات شبانه رشته در انقالب از قبل كه هنگامي من
مي كرد صحبت من با برادرشان از يكي تجربههايي از هميشه ناصر بودم. همكاس شريفي پرويز بزرگ بردار
امور برادر خانواده مدير  مي كرد. حاال، پرويز، كوچكترين  كار خارجه امور وزارت در و بود ديپلمات كه
و رئيس اين اتاق نيز ديپلماتي است كه از همكاران است اسالمي اتاق اطالعرساني و تحقيقات مركز بينالملل
بردار ديگر شريفي ها بوده است. برايم جالب بود كه اين ديپلمات را كه به عنوان سفير در هنگ كنگ انتخاب
شده است از نزديك ببينم. اما قبل از رفتن به اتاق وي به پرويز شريفي گفتم: اگر اين آقا به عنوان سفير (يا 
عالي ترين سمت سياسي جمهوري اسالمي در هنگ كنگ) انتخاب شده است، به زودي اين سمت را ترك 
خواهد كرد؟ پرويز گفت: بله. گفتم: در آن صورت وضعيت خود شما هم كه ناروشن است. تصديق كرد. اما 
و هنوز معلوم نيست كه چه كسي به جاي او انتخاب خواهد شد.  هست كه هنوز حال هر به كه بود اين بحثش

اتاق تحقيقات  دفتر مركز  آقاي شريفي گفت كه ساعت ده صبح در  تلفني  بدهم وقتي  يادم رفت توضيح 
اسالمي باشم كه درست در كوچه ضلع غربي سفارت آمريكا قرار دارد، از من خواست برآورد قيمت چاپ 
و ببرم تا همانجا در مورد اين كار صحبت كنيم. گفتم مدت هاست  كنم تهيه هم را صفحهاي ۶۷ يك نشريه
و فرصت براي گرفتن قيمت كم است. بعد از او خواهش كردم كه بعد از مالقات  شدهام دور چاپ دنياي از

قيمت ها را خواهم گرفت.

شريفي از من خواسته بود چند نمونه كار هم ببرم. من هم يك نشريه گلنامه با خودم برداشتم كه ده شماره از 
و گياه براي روابط عمومي شهرداري تهران منتشر كرديم. چند شماره  گل نمايشگاه نخستين روز ده در را آنها
پيام جراح، يك شماره فصلنامه داروسازان، يك شماره نشريه جمعيت توليد گرايان، يك شماره قطعه سازن
و يك شماره اتيكز از جمله نمونه هايي بودند كه همراه كتاب اصلي  كارفرمايان پيام شماره يك و خودرو
و با خودم گذاشتم خودم پارچهاي كيف در معروفي» دستگاه «معرفي جزوه و آن ترجمه و رابرت دستورنامه
مي خواستيم وارد اتاق رئيس شويم آقاي شريفي به من يادآوري كرد كه آن كيف را با خودم وقتي اما بردم.

نبرم. ظاهرًا آن كيف ارزان قيمت و مندرس سبب كسر شأن من مي شد.

و نوع رفتار آقاي  واكنشها از ببينم را ديپلمات اين قيافه و چهره بار نخستين براي من آنكه از قبل حال، هر در
مي گفتم بايد ميكردم قضاوت بود قرار اساس اين بر اگر ببرم. پي او نفوذ و شخصيت به كردم سعي شريفي
و اين مقام جمهوري اسالمي بايد آدم بسيار با نفوذي باشد. چون آقاي شريفي در برخورد با وي ديپلمات اين

خيلي مالحظه مي كرد و سعي داشت هيچ حركتي كه جايگاه رئيس را مخذوش كند از او سرنزند.
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و كتاب در بغل در مدخل در اتاق آقاي رئيس قرار گرفتم مردي را ديدم كه  مجله مجموعه يك من وقتي اما
و كسي كه من را به نداد دست ما به اما ميآمد. ما طرف به بزرگ اتاق انتهاي از و بود كوتاهتر خودم از قدش
مي داد كه نقش ميزبان را خودش به را زحمت اين كه بود شريفي آقاي بلكه نبود مقام اين كرد دعوت نشستن
و خودماني صميمي به كه رفتاري هيچ بودم، نشسته مقام اين مقابل در و اتاق در كه مدتي طول در كند. بازي
و پسته را كمي به طرف من كشمش ظرف كه بود شريفي آقاي اين سرنزد. او از بكند كمك حاكم جو شدن
و در خاتمه از اينكه با چنين نداد دست من به اسالم جمهوي مقام اين هم رفتن موقع كرد. تعارف و داد هل
مي گفتم: اگر به خاطر آقاي شريفي نبود هرگز پا در دلم در و بودم ناراضي كلي به بودم كرده مالقات مقامي

اتاق اين مقام نمي گذاشتم. چرا؟ اين مقام چه خصوصياتي داشت؟

آموزش دستورنامه رابرت به اتاق هاي عضو اتاق اسالمي
ديروز قبل از آنكه دفتر كادرها را به قصد دفتر كار آقاي شريفي ترك كنم، مجالتي را كه دفعه قبل به من 
و  تحقيقات مركز آنجا نوشتم، كه همانطور شوم. آشنا بيشتر ميروم دارم كه جايي با تا كردم مرور بود داده
اطالع رساني اتاق اسالمي است. اتاق اسالمي در واقع كنفدراسيون اتاقي بازرگاني تمام كشورهاي اسالمي
عضو سازمان كشورهاي اسالمي است. مؤسسه حالل يكي از زيرمجموعه هاي اين مركز است كه به مسائل 
مي توان به اين مركز پيشنهاد داد كه قواعد دستورنامه رابرت  آيا چه؟ مركز اين خود اما ميكند. رسيدگي حالل
را از طريق يك مجموعه كارگاه هاي آموزشي به مجموعه اتاق هاي عضو اتاق اسالمي آموزش داد؟  چرا نه؟

وقتي اين ايده به ذهنم رسيد احساس كردم كه انگيزه ام براي كار براي مركز مضاعف شد: در جريان توليد 
مي توانم آموزش دستورنامه  حال عين در ميكنم، تقويت را ديگرم زبانهاي حتي و انگليسي زبان نشريه مطالب
و بعد اتاق هاي ساير ايران اتاقهاي شد، استقبال اگر و بدهم درس اتاق يك به پايلوت صورت به را رابرت
كشورهاي اسالمي را درس خواهيم داد. البته، مشروط بر اينكه اتاق هاي ساير كشورهاي اسالمي با اين قواعد
پرسيدم آيا  او از احوالپرسي از بعد و شدم شريفي آقاي دفتر وارد كه بود جديد ايدههاي اين با نباشند. آشنا
و آموزشي به اتاق هاي كشورهاي اسالمي هم هست؟ گفت: يكي از كارهاي پژوهشي كارهاي شما مركز كار
خوانده بودم فرستاده برايش رابرت دستورنامه مورد در كه مطالبي آيا پرسيدم: او از است. اين ما اصلي
و يك مقاله «شطرنج بازي برره اي» را به صورت مفهومي» دستگاه «معرفي صفحهاي هشت جزوه است؟يك
پي.د.افي برايش فرستاده بودم اما نخوانده بود. به همين دليل پرينت جزوه «معرفي دستگاه مفهومي» را همراه
مي خواهم  كه دادم توضيح شريفي آقاي براي سرپايي بدهم. نشان رئيس آقاي به و او به تا بودم برده خودم
و براي بدهيم آموزش را رابرت دستورنامه قواعد اسالمي كشورهاي عضو اتاقهاي تمام به كه كنم پيشنهاد
و به مرور كنيم شروع اتاقها از يكي در پايلوت صورت به هم را كار و كنيم شروع خودمان ايران از هم كار
كار را توسعه بدهيم. خوشبخنانه آقاي شريفي از اين ايده به طور كلي استقبال كرد. به همين خاطر، قبل از
آنكه وارد اتاق رئيس بشويم به او گفتم: يك ربع از آخر وقت جلسه را به معرفي اين طرح اختصاص بدهيم. 

قبول كرد و با هم وارد اتاق رئيس شديم.

و در واقع سالن  است اتاق بزرگترين كه رئيس اتاق به چسبيده است كوچكي بسيار اتاق شريفي آقاي اتاق
اصلي ساختمان بوده است كه با پارئيشن به يك اتاق كنفرانس بزرگ بدل شده است. وقتي آقاي شريفي
و  است بوده باز رئيس اتاق در كه شدم متوجه او رفتار تغيير از من رفت بيرون خودش اتاق از من از قبل
مي رسيد نظر به دستپاچه بود. كرده تغيير كامًال او رفتار است. گرفته قرار رئيس ديد معرض در شريفي آقاي
و نگران بود كه مباد از خودش يا من رفتار خارج از دستوري سربزند كه به تريج قبال رئيس بر بخورد. اين
تغيير رفتار محسوس آقاي شريفي به صورت محسوس روي من هم تأثير گذاشت: مثل يك سركار استواري
مي كند با تمام وجود مراقب بود كه مباد از من سرباز  معرفي تمام سرهنگ يك به را صفر سرباز يك دارد كه
و تخم به سركار استوار حالي كند اخم با هم سرهنگ جناب و بزند سر سرهنگ جناب شأن خالف رفتار صفر
و به تعارف آقاي شدم اتاق وارد كه بود حسي چنين با آوردهاي؟ من نزد كه است بيادبي سرباز چه اين كه
و كتاب ها را روي ميز گذاشتم. نشستم كنفرانس ميز دور صندليهاي از يكي روي رئيس آقاي نه و شريفي
و رو به روي من نگفت هم خوشامد من به نكرد. دراز دادن دست براي را دستش اما آمد جلوتر رئيس آقاي
و به اين ترتيب سه رأس نشست كنفرانس ميز پائين و وردي در جلو نيز شريفي آقاي و نشست ميز طرف آن
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و جناب رئيس قاعده بوديم. آقاي  من و رأس شريفي آقاي كه داديم تشكيل را االضالع متساوي مثلث يك
قصه اش را از روابط من با آقا ناصر بردار بزرگتر خودش شروع كرد كه و من معرفي به كرد شروع شريفي
مي خوانديم. بعد تا دوران آقاي احمدي نژاد جلو آمد كه در دوران درس دانشكده يك در هم با انقالب از قبل
و حاال با آمدن آقاي روحاني گويا تكاني خورده نشست سياه خاك به هم من مديريت تحت مؤسسه او سياه
و رفت سراغ اصل مطلب: كه اين كند معرفي من به را رئيس جناب كه نديد هم نيازي شريفي آقاي است.

آقا را براي كارهاي نشريات مركز مناسب مي داند.

وقتي آقاي شريفي با اشاره سر صحن را به من داد قبل از هر چيز خواهش كردم در صورت امكان يك ربع 
اتاق  هاي  به قواعد اين آموزش براي من پيشنهاد و رابرت دستورنامه كتاب معرفي به را نشست اين آخر
و از چهره سنگي آقاي داد نشان واكنش كه بود شريفي آقاي اين باز بدهيم. اختصاص اسالمي كشورهاي
رئيس نتوانستم واكنش او را تشخيص بدهم. آقاي شريفي لبخندي زد كه معنايش اين بود: يك ربع؟ آقاي
به معرفي  بعد خودش شروع كرد  و  ندارند! كارها اين براي فرصت هم دقيقه يك رئيس جناب حسيني،
- گفت كه اين مضمون به نقل - اما ندارم. خاطر در را شريفي آقاي جمالت عين متأسفانه رابرت. دستورنامه
انجمنها و اتاق در را قواعد اين بخواهيم ما اگر كه نيست معلوم البته و است بوده انگلستان پارلمان قانون

اجرا كنيم وزارت كشور چه واكنشي خواهد داشت!

اين نحوه ي معرفي دستورنامه رابرت نامناسب ترين شكل معرفي آن بود. من تازه متوجه شدم كه در تمام 
مدتي كه آقاي شريفي بسيار محترمانه در برابر پيشنهادهاي من موضع مخالف اتخاذ كرده بود، شايد ناشي از 
و يا قوانين وزارت كشور ناطر بر  اسالمي جمهوري قوانين با انگلستان پارلمان قانون بين تعارض از نگراني
فعاليت هاي انجمني بوده است. به هر حال چنين اظهار نظري آن هم در برابر رئيس موجب شد كه من بكوشم
و هر قدم من در اين مسير به معناي تخريب آقاي شريفي نزد  ببرم ميان از را غلط نظر اظهار اين منفي تأثير
و پا زدن هاي من را در اين هچله دست شريفي آقاي وقتي و بودم. افتاده هچل در بدجوري بود. رئيسش
و در فرصت ديگري اين طرح را معرفي بپردازيم نشريه مسأله به فعًال باشيد موافق اگر گفت: فرمود مالحظه
و پرينت ترجمه هاي آن به زبان فارسي را كه يك كتاب ضخيم دستورنامه كتاب و كردم استقبال من كنيد.
و قشنگي با رنگ قطوري آن به كتاب كه است جالب نكته اين تذكر كشيدم. خودم طرف به است شده سيمي
و اينكه اين نسخه مكتوب همان قانون اساسي انگلستان است كه انگليسي زبان به رابرت دستورنامه طاليي
و منتشر كردند، كوچك ترين مكتوب بار نخستين براي را آن آمريكاييها و است نشده مكتوب ميشود گفته
و من دست از پا درازتر اين اسناد را روي ميز نكرد بازي رئيس كنجكاوي و احساسات برانگيختن در تأثيري
مي كشد با اين خودش طرف به را وسط پولهاي كه بازي قمار مثل درست كشيدم. خودم طرف به كنفرانس

تفاوت كه من بازي را باخته بودم.

شكست دوم
شكست دوم را هنگام چالش در تعريف معناي سردبيري متحمل شدم. وقتي بحث از وظايف من در امر 
و نه نظارت چاپ. در نتيجه، اگر شما  است سردبيري من قوت نقطه گفتم: من شد مطرح مركز نشريات انتشار
مايليد كه خودتان مطالب نشريه را آماده كنيد، در آن صورت ديگر نيازي به آدمي مثل من نخواهيد داشت.
آنچه شما نياز داريد يك مسؤل فني يا ناظر چاپ است كه كارهاي فني نشريه شما را انجام دهد. بعدًا متوجه 
و چه بسا كس ديگري را تحمل  ميدانند و ميدانستهاند سردبير معنا اين به را خودشان رئيس جناب كه شدم
هم نمي كند كه اين نقش را به او بسپارد يا برون سپاري كند. از اينجا بود كه چالش ديگري آغاز شد. محور
و رئيس اتاق هستند. رئيس مركز  اتاق كه دارد مديرمسؤلي و امتياز صاحب نشريه اين كه بود اين چالس اين
هم به طور طبيعي سردبير اين نشريه است. در نتيجه، چطور ممكن است كه ما نقش سردبيري اين نشريه را
بكنيم؟ من توضيح دادم كه  برونسپاري ميشود، محسوب ايشان ذاتي وظايف از - رئيس آقاي زعم به - كه
و اجتناب ناپذير نيست. عرض من اين است كه اگر سازمان يا انجمني بخواهند ضروري نقش اين برونسپاري
و ناظر چاپ فني مسؤل يك دنبال بايد صورت اين غير در ميآيند. من سراغ كنند برونسپاري را نقشي چنين
مي توانست همين جا خاتمه يابد. اما من ادامه دادم: البته، به عنوان مسؤل ما چالش سردبير. يك نه و بگردند
و ويراش شده را شده آماده مطالب نتيجه، در باشم. خدمتتان در ميتوانم بخواهيد اگر هم چاپ ناظر و فني
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به  من تحويل بدهيد و من نشريه چاپ شده را تحويل شما خواهم داد. 

داشت، آقاي رئيس ضمن گوش دادن به توضيح هاي من نشرياتي را كه  ادامه صحبتها اين كه مدتي تمام در
و من هم هر از گاهي يك جمله معترضه در معرفي ميزد. ورق بوديم گذاشته جلويش كار نمونه عنوان به
مي خواهد يك نشريه هفتاد رئيس كه شد مشخص رفتيم موضوع اصل سراغ كه بعد ميپراندم. نشريه آن
صفحه اي را براي چاپ در تيراژ پانصد نسخه برون سپاري كند. من گفتم : در اين صورت برآورد هزينه آن را

و تمام. اما آقاي رئيس شروع كرد به تشريح وظايف سردبير تا نشان دهد كه با اين موضوع  كرد خواهم تقديم
و الزم است كه كسي به انگليسي فكر است انگليسي نشريه زبان اينكه به توجه با پرسيد: من از بعد آشناست.
مي توانم نقش سردبيري را براي چطور نيستم بلد زبان وقتي كه شوم متوجه من تا كرد مكث .؟ . . شما و كند،
مي زدم كه جواب هايم به حدس بايد و دهم جواب كه بود من نوبت حاال كنم؟ ايفا زبان انگليسي نشريه اين

طبع رئيس خوش نخواهد آمد.

و  فرانسه روسي، انگليسي، زبانهاي البته من شماست. با حق گفتم: و دادم توضيح برايش زبان مسأله مورد در
عربي را تا حد رفع نياز بلد هستم. مطالب نشريه به زبان انگليسي را هم دوست دارم توليد كنم، اما همانطور
و خوب است كه فردي كه زبانش خوب است كار  نيست من تخصص كار اين كرديد، اشاره هم شما كه
آن ها را بر عهده بگيرد. اما در مورد سردبيري، تعريف من از سردبير با آنچه كه شما توضيح نهايي ويراستاري
- تا آنجا كه من توضيحهاي كه بود اينجا و كنم. بيان را خودم تعريف تا خواست من از است. متفاوت داد

من حدس زدم - برايشان خوشامد نبود.

آن ها اشاره كرديد وظايف فني سردبير است.  به شما كه را وظايفي تمام گفتم سردبيري معناي توضيح در من
و راهكارها و هدفوارهها و هدفها تعريف نشريه، چشماندازهاي تدوين سردبير اصلي وظيفه حاليكه در
توليد مطالب در چارچوب يرنامه راهبردي كالن يك نشريه است. در توضيح بيشتر گفتم : فرض كنيد كه
مي شود كه من نقش سردبير  قرار و ميكنند سپاري برون را خودشان نشريه ايران عمومي جراحان انجمن
انجمن جراحان مي كنم كه اساسًا فلسفه وجودي  فكر مسأله اين به من صورت آن در كنم. ايفا را نشريه
و قرار بكند؟ بايد چه جامعهاش مردم براي و بيماران براي اعضايش، براي انجمن اين و چيست ايران عمومي
مثًال سي چهل سال آينده كجا بايستند؟ در نتيجه، براي رفتن در ايران جراحي و جراحان و انجمن اين است
و كند ايفاء ميتواند نقشي چه نشريه اتفاقها اين تحقق براي و بدهد رخ بايد اتفاقهايي چه آنجا به اينجا از
مي شود كه وضعيت جراحي عمومي مشخص پژوهش يك با مثًال گفتم: بيشتر توضيح در بعد، بكند؟ بايد چه
و اساسًا كل جراحي «عمومي» بايد دگرگون شود. بعد از تعيين اين هدف است كه است سامان به نا كشور در
مي زند كه به اين هدف كمك كند. در اينجا بود كه آقاي رئيس، كه انتظار داشتم دست مطالبي توليد به نشريه
مي داد به او برخورده است، گفت: يعني چه؟ يعني نظام نشان كه لحني با كند، استقبال من تعريف اين از
و آشنايي اينترنت وجود به توجه با دادم: توضيح من زد. پوزخند يك و ميكنند؟ رو و زير را كشور جراحي
و آمريكا را مورد مطالعه قرار انگليس فرانسه، آلمان، مثل پيشرفته كشورهاي در جراحي نظام ميشود زبان با

داد و سرمشق هاي آن ها را به عنوان «بست پراكتيس» در اختيار جراحان ايران گذاشت.

و راهبرد ها به تأييد رئيس  چشماندازها آن تمام كردم تأكيد بودم شده رئيس جناب نگراني متوجه كه من
امتياز در نشريه چاپ صاحبت  و مديرمسؤل موافقت بدون مطلبي هيچ و ميرسد انجمن مديره هيأت و
نمي شود. با اين همه، اين توضيح هاي من از اكراه آقاي رئيس از اين تعريفي كه ارايه داده بودم چيزي كم نكرد
و دايركتوري مركز ايفا كنم.  نشريات چاپ براي را چاپ ناظر و فني مسؤل نقش من كه شد قرار سرانجام و

در مرحله آخر، موضوع جذب آگهي مطرح شد. رئيس دوست داشت كه من بر مبناي فرمولي بر اساس درآمد
و اقتصادي  سياسي اوضاع به توجه با گفتم قاطعيت با من و كنم تأمين را نشريه هزينههاي آگهي از ناشي

كشور چنين كاري ممكن نيست به همين دليل من چنين مسؤليتي را نمي توانم بپذيرم و نپذيرفتم.

وقتي موضوع چاپ نشريه تمام شد آقاي شريفي يادآوري كرد كه موضوع برگزاري كارگاه آموزشي براي 
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و  داشت. نگاه اميدوار آينده به نسبت را ما ترتيب، اين به و بعد. براي بماند هم اتاقها به قواعد اين آموزش
همانطور كه گفتم بدون دست دادن با رئيس از اتاق او بيرون آمديم.

و مقاله شطرنج بازي برره اي را يك بار  صفحهاي هشت جزوه خواستم او از ديگر بار شريفي آقاي اتاق در
و با اين همه تجربه در امور انجمن ها من سال و سن در آدمي كه بدهد را امكان اين سرسوزن يك و كند مرور
و من هم برآورد كند نگاه را مقاالت شد قرار ميكنم. اصرار همه اين كه يافتهام قواعد اين در چيزي البد

هزينه هاي چاپ را براي او تهيه كنم.

۱۲ صفحه اي به نام  و يك خبرنامه قانون» در انجمن و «تشكل نام به كتاب يك كه كنم اضافه است خوب
و متن خالصه يك سخنراني از آقاي شريفي در بازرگاني اتاق تشكرهاي كل اداره انتشارات از «تشكلها»
مورد «نقش سازمان ها مردم نهاد در حمايت گرايي اقتصادي در عصر جهاني شدن» هم از آقاي شريفي گرفتم.
مي ريزد» بود. كتاب  مردابي به كه حقيري «جوي همان مصداق و نداشت تازهاي مطلب كردم. مرور را خبرنامه
هم كه دريغ از يك نكته جديد. مقاله خود آقاي شريفي هم كه بيشتر ارايه تعاريف رسمي برخي از اصطالح ها
و به رغم اين همه امكانات ارتباطي، هنوز دوستان در همان جويبار حقيري  ننشست دلم به مطالب نه. بود.

كه به مردابي مي ريزد دنبال صيد مرواريد هم نيستند.

شايد تذكر اين مطلب ضرورت نداشته باشد كه اگر ايده آموزش دستورنامه رابرت به اتاق هاي عضو اتاق 
آن ها در  نقل از من و ميبود دستور از خارج گزارش اين تمام بود، نشده مطرح طرح يك عنوان به اسالمي
مي كردم. اما اميدوارم بتوانم از اين فرصت در ترويج اين قواعد در اتاق هاي ايران صرفنظر روزنوشت اين

و ساير كشورهاي اسالمي استفاده كنم.

دستاوردهاي نشست سي و ششم كادر دوستان
و ششمين نشست كادر دوستان در دفتر كادرها برگزار شد. آقاي قرباني كه به «بيش فعالي»  سي ديروز عصر
مي ديديم. خيلي را يكديگر هفته دو از بعد نتيجه در بود تعطيل گذشته شنبه رسيد. سر همه از زودتر مبتالست
مي رسيد. وقتي علت را پرسيدم برايم توضيح داد كه امروز قسمت هاي اول فصل بيستم كتاب نظر به خوشحال
جمله آن غرق شادي شده است. بعد با هيجان از آن هم دقت جمله از و است خوانده را رابرت دستورنامه
و احترام به حقوق اعضا كه در بند بند مقرارات آن فصل كتاب به كار رفته است انسانيت و سنجي نكته و
و زيبايي هاي اين اهميت قرباني آقاي مثل جواني كه شدم شاد خيلي حقيقتًا كرد. تعريف به شروع هيجان با
فصل از كتاب را اينقدر خوب درك كرده است. فصل بيستم كتاب دستورنامه رابرت كه رويه هاي انصباطي
مي كند، يكي از بهترين فصل هاي اين كتاب است. از آنجا كه قرار است دستور  توصيف انجمن يك در را
و از آقاي بخوانند را كتاب از فصل اين بودم خواسته اعضا تمام از كنيم تدوين را دوستان كادر اعضاي شرف
و براي سايرين كنفرانس بدهد. به بخواند بيشتري دقت با را كتاب از فصل اين تا بودم خواسته هم قرباني
مي كوشم تكاليف بيشتري براي او تعيين كنم. به همين خاطر مبتالست فعالي بيش به جوان اين كه دليل اين
و او را بيشتر درگير سازم. خوشحال شدم كه اين روش كنم سؤال بيشتر او از كه هستم مراقب هم كالس در

من جواب داده است.

سازمان توسعه انجمن هاي فاميلي
و  مؤدب بسيار و بلند باال قامتي با است، نفت وزارت بازنشسته كه بود قندهاري آقاي شد وارد كه بعدي نفر
و ارزش هاي اين مرد بيشتر پي بردم. او يكي از كادرهاي جدي كانون تواناييها به كه بود ديشب تازه متين.
و اشتياق يادگيري او از جوانان قدرت است. شده كادرها جنبش جذب حالج آقاي طريق از و است گفتگو
مي كنم مطرح كارگاه در كه را نكاتي تمام حيرتانگيزي اشتياق با ندارد. كم چيزي دانشجويان كادر عضو

مي بلعد و تمام نكات را با سرعت ياد مي گيرد و به خاطر مي سپارد.

و تا يكي دو ساعت بعد از كارگاه هم با هم صحبت نشست او سايرين رفتن و جلسه ختم از بعد ديروز
و در مورد ترجمه با من مشورت كرد. بعد برايم است «گفتگو» مورد در مقاله يك ترجمه حال در او كرديم.
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تعريف كرد كه از مدت ها قبل يك انجمن فاميلي درست كرده اند كه فقط از يك طرف بيش از يك صد 
و دو  شوهر و زن يك از خانواده يك اگر كه بود اين طرف يك از منظورش هستند. آن عضو نفر پنجاه و
و نيز پدر و مادر پدري و مادري خانوادههاي باشد، شده تشكيل عروس يك و پسر يك و داماد دو و دختر
و از آنجا كه هر عضو شوند انجمن اين عضو ميتوانند همه داماد و عروسها پدر و مادر مادري خانوادههاي
مي تواند به صورت شبكه اي توسعه فاميلي انجمن يك ترتيب اين به دارد، فاميلي رشته چند نيز انجمن اين

يابد.

در ادامه آقاي قندهاري تجربه هاي بسيار ارزشمندي از فعاليت هاي اين انجمن فاميلي برايم تعريف كرد. از 
پيدا نمي كنيد. هيچ كس فقير  بيكار  اين انجمن شما يك جوان  جمله گفت كه در ميان خانواده هاي عضو 
مي كنند. براي هر نوزادي از همان آغاز تولد يك حساب باز  كمك هم به و دارند را هم هواي همه نيست.
مي شود. خالصه داده هديه او به نيز عضو هر تولد روز ميكنند. او نام به شركت از سهام مقداري و ميكنند

كالم اينكه اعضاي اين انجمن موفق شده است يك فضاي عمومي براي خانواده هاي فاميل بسازد.

و از سه تا چهار نفر از آنان  بودهام خود فاميل بين در انجمني چنين ايجاد فكر در قبل مدتها از خودم من
و به اين مسأله فكر كنيم. اما مشكل من اين است كه بيشتر فاميل من شويم جمع هم دور تا كردهام هم دعوت
و آمد آنان به دفتر كار من بسيار سخت است. به عالوه، در حال حاضر بين رفت و هستند مستقر وارمين در
اعضاي اصلي خانواده ما نقار حاكم است كه از خانواده به ارث رسيده است. اما ايده توسعه انجمن هاي فاميلي
ايده ي بسيار مفيدي است كه به آن فكر كرده ام. به همين خاطر به محض اينكه آقاي قندهاري از تجربه هاي 
خود در اين زمينه گفت از او تقاضا كردم كه با كمك او يك سازمان براي توسعه انجمن هاي فاميلي دست 
و نيز در سازماني كه براي توسعه انجمن هاي محلي درست كرده ايم شركت كند. او به اين مسأله فكر  كنيم
فعًال دوشنبه ها. قبول كرد. اما قرار شد گفتم: است؟ روزي چه سازمان اين نشستهاي كه پرسيد من از و كرد

كه من با ساير اعضا هم در اين زمينه صحبت كنم.

مي شود گفت كه ما يك سازمان ديگر نيز تأسيس كرده ايم: سازمان توسعه انجمن هاي فاميلي يا  ترتيب اين به
و اميدوارم بگذارم ميان در محلي انجمنهاي توسعه سازمان اعضاي با فردا را مطلب اين دارم تصميم ستاف.

بتوانيم اين سازمان ها را به سرعت توسعه بدهيم.

ايده هاي جديد
و به  است تعطيل هم هفته اين سهشنبه تازه و بود گرفته قرار تعطيلي دو بين شنبه روز اينكه دليل به ديروز
و دكتر اقدم نصيري آقاي يافتند. حضور كارگاه در نفر سه فقط است، لق و تق كشور هفته اين كلي طور
كه بود گفته حالج آقاي نيستند. كارگاه در شركت به قادر كه دادند خبر ايميل طريق از سبحاني صادق محمد
به من سر خواهد زد اما در طول روز به تلفن هاي همراه او نتوانستم جواب بدهم. آقاي قرباني از قول آقاي
و از اين بابت بسيار متأسف است. با اين  كرده فراموش را نشست برنامه اصًال كه گفت من به خاني داود
و بسيار پر بار بود. آقاي فاضلي در اين جلسه به سؤال هاي پارلماني صميمي بسيار ما نفره چهار نشست همه،
آن ها را بلد نيست جواب است شده ملحق ما به تازه كه قندهاري آقاي ميدانستم و ميكردم مطرح من كه
مي كردم. اين تكميل را آنها خودم پايان در و كند نقد را پاسخها كه ميخواستم قرباني آقاي از بعد ميداد.
مي دهد. به اين ترتيب نكات مشاركت آموزش روند در را افراد تمام چون است خوبي بسيار روش روش

بسيار مهم و زيادي در كارگاه ديروز مطرح شد.

و از آقاي قندهاري،  كنم تقسيم گروه سه به را كارگاه بعد، جلسه در رسيد فكرم به كه بود كارگاه از بعد
و بعد كنند تدريس گروهها اعضاي به را ديروز جلسه در شده مطرح مطالب كل بخواهم قرباني و فاضلي
سؤال هاي مطرح شده را به صورت جمعي به بحث بگذاريم. به همين خاطر به ذهنم رسيد كه عناون تمام
و در فراخوان يا گزارش نشست توضيح بدهم كه قرار است هفته آينده  كنم يادداشت را شده مطرح مطالب
گرفته  ام يادداشت نظر در كار همين مخصوص كه دفترچهاي در را زير نكات من ترتيب، اين به بكنيم. چه

كرده ام:
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- ضرورت و رويه هاي دعوت به دستور رأس ساعت مقرر
- رويه هاي مربوط به غيبت رئيس، نايب رئيس و دبير

- رويه ها و قواعد مربوط به فقدان نصاب
آن  ها از هركدام در نصاب و دارد كاربرد پارلمان قانون آنها در كه مجامع انواع -

- رويه ها و مقررات مربوط به جلب به مجمع
- توجه به نكات مهم هنگام تغيير شرايط نصاب

- مخالفت متوازن به عنوان مفهومي كليدي در توضيح روابط گروهي در خاورميانه
- مقايسه تربيت بر اساس قواعد حقوقي و روابط قدرت

- داليل مخالفت با رأي وكالتي و رأي الكتورال

عده  اي  غائب اعضاي ميان در كه آنجا از شدند. مطرح ديروز جلسه در كه بودند نكاتي عناوين از برخي اينها
هستند كه اين قواعد را بلد نيستند، همانطور كه گفتم، تصميم گرفتم مجمع آتي را به سه گروه كوچك تقسيم
و در پايان، من هم  بدهند آموزش گروهها اين اعضاي به را فوق نكات قرباني و فاضلي قندهاري، آقاي و كنم
در مورد نكات ظريف اين مسائل سؤال هايي را مطرح كنم تا مطمئن شوم كه همه مباحث مطرح شده است.

بعد از آن است كه به مرور وارد تدوين دستور شرف خواهيم شد. 

اخرين خبر پائيزي
نامه اي يافتم از آقايي به نام نجات شعباني. متن آن را  ۳۰ آذر در صندوق ايميل خودم امروز صبح، يكشنبه

عينًا نقل مي كنم. 

با سالم و احترام
و  ارزنده بسياربسيار را شما کار خواندم. شمارا مطالب از بخشهايی داشتم. اشنايی رابرت قوانين با مقداری
و کتب را دريافت نمايم. پرداخته را کتابها بهای توانم می راهی چه از سپاسگزارم. بسيار و دانم می اساسی

اخيرا از بنده خواسته شده پنل يا کارگاهی اموزشی از اين قواعد يا دستورنامه را برگزار نمايم.
که بسيار مايلم آنها را شاگردی نمايم؛ اگر مراکز يا اشخاص آموزش  هستند بنده از تر خبره کسانی مطمئنا

دهنده ای هستند، لطفا معرفی بفرماييد.
و  حزب و تشکل چند اعضا و موسسان از گيالن، در ماسال شهر شورای سابق عضو هستم, شعبانی نجات
و زيست محيطی. عضو انجمن شرکتهای تاسيساتی گيالن (مديرعامل شرکت مردمی و دانشجويی سازمان
پيمانکاری نيک ارا توان) بازرس شورای مرکزی "گروه سبز ماسال" که يک سازمان مردمی محيط زيستی

است.
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۷۷۹۸۰۶ و  ۰۹۳۶۱۷۷۹۸۰۶

با سپاس فراوان. ن.شعبانی

مي دهد.  نشان را كادرها جنبش توسعه چگونگي از جنبههايي كه است تاريخي سند يك نامه اين خود نظرم به
با نقل پاسخي كه براي آقاي نجات شعباني ارسال كردم، روزنوشت امروز را در ساعتي از شب يلدا تمام
مي كنم كه شصت و يكسال پيش در همين ساعت و هنگام عروسي خاله ام در روستاي داودآباد به دنيا آمدم. 

جناب آقاي نجات شعباني
و سردبير سايت پيام كارفرمايان رسيده است كه در عين حال مترجم دستورنامه  فني مسؤل دست به شما نامه
با شما بسيار آشنايي از است. شده راهاندازي قواعد همين آموزش براي كه است كارگاههايي مربي و رابرت

خوشحالم و همكاري با شخصيت هايي مثل شما به زندگي من معنا مي بخشد.

كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت كه مديريت آن بر عهده من است كارگاه هاي  دفتر در حاضر حال در
مي توانيد در اين كارگاه ها دوستانتان و شما و است داير عملي صورت به قواعد همين آموزش براي متعددي

شركت كنيد.
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و تمرين اين قواعد  آموزش براي ميتوانم من كنيد برگزار خود سكونت محل در كارگاههايي شما اگر نيز
در خدمت شما باشم.

و نه يك كتاب درسي. به عالوه تدريس اين قواعد در  است قانون كتاب يك رابرت دستورنامه كه داريد توجه
و ما در واقع نزديك به ده سال است شود محليسازي فني دانش اين كه دارد اين به نياز ايران مثل كشوري
و تجربه هاي بسيار ارزشمندي گردآوري شده است كه در طبق هستيم فني دانش اين محليسازي مشغول كه

اخالص تقديم شما و دوستان شما خواهيم كرد
قربانت. داود
۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳  يكشنبه


