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سه شنبه 2 دي 1393 

دومين نشست ستام
ديروز دوشنبه اول دي ماه 1393 دومين نشست سازمان توسعه انجمن هاي محلي )ستام( با حضور آقايان 
علي اكبر عبدالحسيني دبير سابق ستاد اجرايي شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر تهران و دكتر ياشار سالم زاده 
استاد دانشگاه و مشاور آقاي مسجدجامعي و همسر ايشان خانم شرفي و من در دفتر كادرها برگزار شد. 
براي اين نشست دو دسته دستاورد مهم قابل شمارش است: دسته ي اول ارتقاي مهارت ها در داخل ستام، و 
دسته دوم تأثيرات اين سازمان در سطح جامعه. در اين روزنوشت تالش مي كنم هر دو دسته دستاوردها را 

تشريح، تحليل و ثبت كنم. 

دستاوردهاي برون سازماني
چند دقيقه به ساعت پنج بعد از ظهر بود كه آقاي عبدالحسيني با كيسه اي بزرگ پر از تنقالت وارد دفتر كادرها 
شد: تعداد قابل توجهي شير تاريخ مصرف  دار يك نفره، تعدادي موز و چند جعبه بيسكويت. چند دقيقه بعد 
خانم شرفي هم با يك كيسه تنقالت به جمع ما پيوست: يك جعبه كافي ميكس و يك قوطي بيسكويت 
كرم دار. ترديدي وجود نداشت كه خريد همين اقالم حاكي از آن بود كه اين دو نفر از ايده تأسيس سازمان 
توسعه انجمن هاي محلي با تمام وجود حمايت خواهند كرد. در حاليكه تا همين چند ماه پيش، دست كم 
آقاي عبدالحسيني كه فرد صاحب نظري است و با مغز خودش فكر مي كند، انجمن هاي محلي را رقيبي براي 
شوراياري هاي مي دانست و با اين ايده در شرايط فعلي موافق نبود. در نشست هفته ي قبل دو تصميم مهم 
اينكه خانم شرفي  به بعد نشست هايمان به صورت هفتگي برگزار شود و ديگر  از آن  اينكه  گرفته بوديم: 
شوهرش را شستشوي مغزي بدهد و او را هم جذب اين سازمان در دست تأسيس كند. به همين خاطر 
وقتي برخالف هميشه شوهرش همراهش نبود خيال كردم مباداد آقاي سالم زاده تصميم دارد كه در مجامع 
ستام شركت نكند. اما خانم شرفي اطمينان داد كه در امر شستشوي مغزي شوهرش موفق بوده است و آقاي 
سالم زاده به خاطر مسؤليت هاي بي در و پيكر و بي حساب و كتابي كه طبق معمول آقاي مسجدجامعي به 
دوش او انداخته امروز با تأخير خواهد رسيد. به اين ترتيب فعاًل گروه دعوت كننده براي ايجاد ستام چهار 

نفر شده ايم. 

اهميت تاريخي ماجرا
را  كارمان  كه همين جا  نيستيد  مخالف  آيا  پرسيدم:  من  بوديم  نشسته   پذيرائي  ميز  پشت  هنوز  حاليكه  در 
از  گزارشي  عبدالحسيني  آقاي  و  نبود  مخالف  كسي  كنيم؟  شروع  ترويجي  فعاليت هاي  گزارش  استماع  با 
فعاليت هاي خود ارايه داد و گفت: اين روز ها همراه با آقاي عليپور ثاني دبير فعلي ستاد اجرايي شوراياري  ها 
مشغول تدوين برنامه و بودجه ستاد اجرايي شوراياري ها هستيم. اما من پيشنهاد كردم قبل از بستن و نهايي 
كردن بودجه چند نفر از افراد را به آخرين نشست اين گروه دعوت كنيم و نظرت مشورتي آنان را در اين 
افراد براي  او به آقاي عليپور پيشنهاد داده است كه برخي  ادامه توضيح داد كه  زمينه جويا شويم. بعد در 
مشورت به آن نشست دعوت شوند و آقاي عليپور هم موافقت كرده  است. هم من و هم خانم شرفي كنجكاو 
شديم كه چه كساني را آقاي عبدالحسيني پيشنهاد داده است؟ اما آقاي عبدالحسيني قبل از آنكه نام آن افراد 
را ذكر كند از خانم شرفي قول گرفت كه او از آن افراد براي شركت در اين نشست دعوت كند. خانم شرفي 
قول داد و چند لحظه بعد مشخص شد كه افرادي پيشنهادي آقاي عبدالحسيني در واقع اعضاي انجمن در 
دست تأسيس پارلمانتارين هاي شوراي شهر تهران بود كه به داليلي در نشست قبل منحل شد و به جاي آن 
ستام را ايجاد كرديم. يعني خانم شرفي و همسرش، خانم ميالني مسؤل آموزش شوراي شهر تهران و من. به 
اين ترتيب گروهي كه به قانون پارلمان اعتقاد دارند و كم و بيش با اصول و قواعد اوليه آن آشنا هستند براي 

همفكري با آقاي عليپور دعوت شده اند. اين ها، به نظر من در مقياس تاريخي اهميت دارد. چرا؟ 

همانطور كه گفتم، آقاي علي اكبر عبدالحسيني، تا پيش از برگزاري چهارمين دوره انتخابات شوراي شهر كه 
طي آن - به اصطالح - اصالح طلبان پيروز شدند و آقاي مسجدجامعي رئيس شوراي شهر تهران شد، دبير 
با رياست آقاي مسجدجامعي، سردار طاليي رئيس كميسيون هماهنگي  اما  ستاد اجرايي شوراياري ها بود. 
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شوراياري ها شد و آقاي عليپور )ثاني(  را به جاي آقاي عبدالحسيني كه ارتقاي مقام يافته بود به عنوان دبير 
ستاد اجرايي شوراياري ها منصوب كرد. اينكه در طول دو سال گذشته چه حوادثي در شوراي شهر تهران 
گذشت و چطور شد كه مسجدجامعي رياست شوراي تهران را به دكتر چمران باخت و دوستان اصالح طلب 
وي تصميم گرفتند تا با سردار طاليي اصول گرا همكاري كنند، داستان مفصلي است كه در روزنوشت هاي 
قبلي به آن اشاره كرده ام. اما اين پديده در مقياس ملي حاكي از رسيدن تدريجي به اين درك است كه با جا 
به جا شدن احزاب سياسي در رقابت هاي انتخاباتي، كادرهاي اداري نبايد جا به جا شوند، بلكه برعكس، بايد 
بتوانند صرف نظر از اختالف نظر هاي احتمالي، و در چارچوب منافع ملي و نظرات كارشناختي با هم همكاري 
كنند. در واقع همكاري دبيرقبلي ستاد اجرايي شوراياري ها، يعني آقاي عبدالحسيني، با آقاي عليپور ثاني دبير 
فعلي ستاد اجرايي شوراياري ها نمونه اي است از پيشرفت هاي فرهنگي در بخش اداري كشور و نشان مي دهد 
كه به مرور افراد و اشخاص هرچه بيشتري اين ضرورت را در مي يابند كه دستگاه دولت و كاركان دولت در 
رقابت هاي سياسي حزبي بايد بي طرف باقي بمانند و سياست هاي تعيين شده را به شكل كارشناختي اجرا 
البته، من اطمينان دارم كه تدبير، تيزهوشي، تفكر راهبردي، ذهن توسعه يافته و خصوصيات برجسته  كنند. 
ديگري كه آقاي عبدالحسيني دارد در اين موفقيت نقش بسيار مؤثر و تعيين كننده اي داشته است. هرچند همين 

خصوصيات را مي شود در سردار طاليي هم مشاهده كرد. 

در هر حال، آقاي عبدالحسيني به جاي آنكه به عنوان دبيرقبلي ستاد از كاركردن در يك رده شغلي پائين تر و 
براي دبيرفعلي ستاد تن بزند، به رغم دشواري هاي روانشناختي كه داشت، تصميم گرفت به عنوان مسؤل طرح 

و برنامه در اداره  اي كار كند كه تا چند وقت پيش رئيس بسيار موفق آن اداره بوده است. 

با اين همه، اگر آقاي عبدالحسيني در اين مدت موفق نمي شد فضاي جديد را تحت تأثير قرار دهد و خودش 
به سياست هاي جديد تمكين مي كرد، اين رفتار او چندان ارزشي نداشتند. اما، نكته بسيار مهم اين است كه 
در طول اين مدت، آقاي عبدالحسيني كوشيد با تدبير و درايت كاري كند كه آقاي عليپور با پيشنهاد او مبني 
بر دعوت از من، خانم ميالني، آقاي سالم زاده و همسرش در نشست مشورتي تدوين بودجه موافقت كند. 
مهم ترين خصوصيت مشترك ما چهار نفر هم اين است كه به طور جدي در فكر آموزش قواعد دستورنامه 
حل  براي  معتقديم  و  هستيم  شهرستان ها  ساير  و  تهران  شهر  شوراهاي  اعضاي  و  شوراياري ها  به  رابرت 

معضالت كشور، انجمن ها و گروه ها بايد پيش از هر كار ديگري به دانش فني قانون پارلمان مجهز شوند. 

همين جا بگويم كه مدتي قبل خانم شرفي زنگ زد و به من خبر داد كه فردا چهارشنبه ساعت 9 و 30 دقيقه در 
ستاد اجرايي شوراياري ها باشيم و من هم قبول كردم. به اين تريب، آقاي عبدالحسيني موفق شده است فضاي 
داخلي ستاد را براي حضور ما مهيا سازد. من اطمينان دارم كه به زودي كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت 
براي كارشناسان ستاد هم برگزار خواهد شد و - اين طور كه آقاي عبدالحسيني جلو مي رود - كارگاه هاي 
آموزش دستورنامه رابرت به شورايار هاي هم به زودي كليد خواهد خورد. چقدر خوشحالم كه در شناختن 

جواهري مثل آقاي عبدالحسيني اشتباه نكرده ام. 

فعاليت هاي ترويجي زن و شوهر
تجربه نشان مي دهد كه براي تبديل كردن فعاليت هاي ترويجي به يك امر مستمر يا در واقع به يك عادت، 
به زمان نياز داريم تا در ابتداي هر جلسه افراد در برابر اين سؤال قرار بگيرند كه: براي فعاليت ترويجي چه 
كرده ايد؟ تكرار همين سؤال به مرور سبب مي شود كه ذهن پرونده اي براي اين كار ايجاد كند و افراد به مرور 
در اين زمينه هم فعال مي شوند هم مهارتشان ارتقا مي يابد و هم با عالقه بيشتري گزارش مي دهند. خانم شرفي 
و همسرش هنوز به اين مرحله از مهارت ترويجي نرسيده اند. اما بعد از آنكه آقاي سالم زاده با تأخير به جمع 
ما ملحق شد و هنگام رفتن داشت خاطره تعريف مي كرد به چند مورد از فعاليت هاي ترويجي اشاره كرد كه 
اگر قرار بود گزارش فعاليت ترويجي بدهد، به احتمال بسيار زياد فراموش مي كرد به آن خاطرات اشاره كند. 
وي در خارج از مجمع و به عنوان خاطره براي ما تعريف كرد كه چطور براي گروهي از بچه  هاي مقامات 
خاطرات خودش از حضور در اين كارگاه  ها را تعريف كرده است و يكي از آن مقامات از او پرسيده است 
شما كه دكترا داريد اين قوانين را نمي دانيد و براي آموزش آن ها در كارگاه شركت مي كنيد؟ و دكتر سالم زاده 
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هم جواب داده است: بله، اما هيچكس ديگر در ايران اين قواعد را نمي دانند و اين كارگاه ها تنها جايي هستند 
كه اين قواعد را آموزش مي دهند. با نقل اين خاطرات مي خواهم نشان دهم كه قانون پارلماني در اين روز ها 

به چه شكلي دارد توسعه مي يابد و نقش افراد مختلف در بسط اين گفتمان چيست؟ 

سازمان توسعه انجمن هاي فاميلي
وقتي نوبت گزارش به من رسيد آقاي قندهاري  را كه يكي از اعضاي كادر دوستان است معرفي كردم و 
توضيح دادم كه وي عضو كارگاه شنبه ها و يكي از بنيان گذاران يك انجمن فاميلي است كه سه گروه بزرگ 
عضو آن هستند و تعداد اعضاي آن به حدود 400 نفر مي رسد و برخي از فعاليت هاي اين انجمن را هم - به 
نقل از آقاي قندهاري - تشريح كردم و توضيح دادم كه ايجاد اين انجمن ها در واقع به معناي ايجاد فضاي 
تقاضا  قندهاري  آقاي  از  براي حاضران توضيح دادم كه من  بعد  تهران است.  عمومي در سطح كالن شهر 
كرده ام كه با كمك چند نفر ديگر سازماني براي توسعه انجمن هاي فاميلي ايجاد كنيم و او هم موافقت كرده 
است. در عين حال از او پرسيدم  كه آيا حاضر است به ساختن سازمان توسعه انجمن هاي محلي نيز كمك 
كند و جوابش مثبت بود و قرار شد اگر اين جمع هم موافق بودند او را دعوت كنم. خانم شرفي و آقاي 
عبدالحسيني هم از اين پيشنهاد استقبال كردند و قرار شد من از آقاي قندهاري دعوت كنم تا در نشست هاي 

ستام شركت كند. 

حريم خصوصي و فضاي عمومي در ده و شهر
يكي از مسائلي كه اين روز ها كنجكاوي من را جلب كرده است موضوع حريم خصوصي و فضاي عمومي و 
به خصوص تفاوت اين دو عالم در ده و شهر است. من فكر مي كنم با تأمل در تفاوت هاي موجود بين حريم 
خصوصي و فضاي عمومي در يك ده و تفاوت هاي آن با فضاي عمومي و حريم خصوصي در كالن شهري 
مثل تهران، مي توان براي بسياري از تغييرات جامعه شناختي و روانشناختي در ايران معاصر تحليل هاي قابل 
قبولي ارايه داد و براي بسياري از مشكالت رفتاري در ميان مردم نيز راهكارهاي اجرايي و مناسب پيش بيني 
كرد. تصور مي كنم در اين زمينه، و در چارچوب گفتمان قانون، موفق شده ام به اين مسائل قديمي از منظري 
نو نگاه كنم و چيزهاي جديدي ببينم كه ارزش دارد در مورد آن ها دست به نظريه پردازي بزنم. به همين خاطر 
از هر فرصتي در كارگاه ها استفاده مي كنم تا ايده هاي جديدم را مطرح كنم و آن ها را با اعضاي كارگاه ها به 
بحث بگذارم. قبل از دعوت به دستور دومين نشست ستام نيز براي آقاي عبدالحسيني و خانم شرفي در اين 
مورد صحبت كردم. البته، در ارتباط با آقاي عبدالحسيني به خصوص به اين دليل در اين مورد صحبت كردم 
تا توجه او را به اهميت ترويج و توسعه انجمن هاي محلي در ساختن فضاي عمومي جلب كنم و توضيح 
بدهم كه چطور اين انجمن ها مي توانند به مشاركت هاي داوطلبان شهروندان در ارتقاي كيفيت زندگي در 

محالت كمك برسانند. 

با احتياط توضيح دادم در روستا به معنايي كه ما در تهران ده ميليوني شاهد هستيم، فضاي خصوصي نمي تواند 
شكل بگيرد. در يك روستا، همه به صورت - به اصطالح - آنالين، از وضعيت يكديگر با خبر هستند. در 
روستا همه يكديگر را مي شناسند. در شهرستان هاي كوچك هم همينطور. اما در تهران بزرگ، شما به محض 
آنكه از خانه بيرون بزنيد، تقريبًا هيچكس شما را نمي شناسد و شما هم هيچكس را نمي شناسيد. از شرق 
تا غرب يا از شمال تا جنوب تهران هم سفر كنيد كه سفري بسيار طوالني و چند فرسخي است و شما با 
صد ها هزار نفر انسان موجه خواهيد شد، ممكن است يك نفر را هم نشناسيد. همين ناشناس و گمنام ماندن 
به تهراني ها اجازه مي دهد كه خودشان را از مناسبت اجتماعي اي شبيه آنچه كه در روستا حاكم بود و هست، 
آزاد احساس كنند و من تصور مي كنم نخستين شرط يا نخستين زمينه ي الزم براي شكل گيري احساس آزادي 

همين آزادي و رهايي از شبكه ي محدود و به هم بسته ي روابط متقابل و آشنا در روستا باشد. 

حتي هنگامي كه همين نكته را براي خانم شرفي و آقاي عبدالحسيني توضيح مي دادم مي فهميدم كه من يك 
مسأله را كه قباًل مي دانستم دارم به روش جديدي درك مي كنم و احساس كردم حتي بيان همين مسائل نيز 
من را در برابر يك كشف جديد قرار مي داد. سؤال هايي كه ضمن صحبت به ذهنم رسيدند- تا آنجا كه األن 
به خاطرم مي آيد - اين ها بودند: تهراني ها در اين جنگل مه آلود و ناشناس چگونه رفتار مي كنند؟ اين گمنامي 



4

و ناشناس  ماندگي چه امكاناتي را در اختيار تهراني ها مي گذارد كه دهاتي ها و ساكنان شهرهاي كوچك از 
آن محروم هستند؟  در چنين فضايي چگونه حريم خصوصي تهراني ها بسط مي بايد و گسترده تر مي شود؟ 

ذهن دواليه
اينكه ذهنم در حال گفتگو با مخاطبان كارهاي ديگري نيز انجام مي دهد يك خصوصيت شناخته شده است و 
منحصر به ذهن من هم نمي شود. اما من اين روز ها خيلي كنجكاو هستم بفهمم وقتي بخشي از ذهنم دارد - به 
عنوان مثال - خاطرات خودش از يك نوروز در روستاي محل زندگي ام را شرح مي دهد، بخش ديگر ذهنم 
چطور دارد در مورد تأثير اين رويكرد جديد بر تحليل ضرورت ايجاد ساختن فضاي عمومي در تهران فكر 

مي كند و حتي به جواب ها و ايده هاي جديد هم مي رسد. . . 

براي آقاي عبدالحسيني و خانم شرفي توضيح دادم كه چطور تمام اهالي يك روستا ها، با استثناءهاي بسيار 
محدود، روز اول نوروز به ديدار تك تك اهالي ده مي روند. و چطور براي همين ديد و بازديد همگاني نيز 
چه قواعدي با چه دقتي رعايت مي شود. مثاًل اين قاعده كه چطور در يك گروه اجتماعي با منزلت اجتماعي 
مشترك، كوچكتر ها بايد اول به ديدار بزرگتر ها بروند. اما در ميان گروه ها، بر مبناي منزلت اجتماعي عمل 
مي شود به اين معنا كه اول اعضاي يك گروه يا طبقه كه از نظر رده بندي منزلتي در روستا در رده پائين تري 
با يد به ديدار اعضاي گروه يا طبقه  اي بروند كه براساس همان ارزش ها در رده باالتي قرار  قرار مي گيرد 
مي گيرد. در ادامه براي مخاطبان خود توضيح دادم كه چطور تالش جدي من براي احياي همان روابط در 
ساختمان محل سكونت ما به نتيجه نرسيد و به رغم آنكه دو سه سالي در ساختمان مراسم عيد  ديدني ترتيب 

داديم يخش نگرفت و مسخره به نظر آمد و تعطيل كرديم. 

با اين توضيح ها مي خواستم به اين نتيجه برسم كه با شكل گيري شهر هاي چند ميليون و پيدايش يا بسط و 
تعميق حريم خصوصي   و تفكيك آن از فضاي عمومي در شهرهاي بزرگ، سنت  روستايي ديد و بازديد از 
تمام خانواده هاي يك روستا منتفي شده است اما، برخالف مثالً  كردستان يا تركيه كه مردم سال نو را در خيابان 
و به صورت كارناوال و يا در فضاي عمومي برگزار مي كنند، يك فضاي عمومي براي دور هم جمع شدن 
مردم و برگزاري جشن نوروز به صورت يك نشست عمومي شكل نگرفته است . البته، در اين مورد، عالوه 
بر مخالفت مستمر حكومت با شكل گيري چنين فضائي، عوامل متعدد ديگري نيز دخيل بوده است: از جمله 
اينكه بخش قابل توجهي از ساكنان تهران هنوز خود را تهراني نمي دانند و تهراني نيستند و براي برگزاري 
مراسم سال نو به روستاها يا شهرستان هاي زادگاه خودشان برمي گردند و و تهراني هاي قديمي تر نيز كه چند 
نسل زودتر از روستا به اين شهر مهاجرت كرده اند براي گذراندن تعطيالت به شهرهاي شمالي مي روند و 
تهران در ايام تعطيالت نوروز خالي مي شود. البته، برخي سنت هاي جديد و بي سابقه نيز در حال شكل گيري 
است. مثالً  ديدار اعضاي انجمن ها با اعضاي هيأت مديره خود، يا ديدار اعضاي هيأت مديره هاي انجمن هاي 

صنفي، تجاري، اقتصادي و حتي پروفشنال با مسؤالن دولتي مربوطه. 

تحليل دروغگويي از زاويه اي نو
در چارچوب تأمل در وضعيت حريم خصوصي و فضاي عمومي در يك ده و مقايسه آن با يك شهر چندين 
ميليوني است كه به نظرم مي شود براي تبين رواج دروغگويي در ميان ايراينان نيز دست به نظريه پردازي زد. 

در اين نكته ترديدي نيست كه براي دهاتيان - دست كم تا آنجا كه من مي شناسم - آبروداري ارزشي باالتر از 
راستگويي است. در نتيجه اگر يك دهاتي در وضعيتي اخالقي قرار بگيرد كه در آن بين دو ارزش آبروداري 

و راستگويي تعارضي بروز كند، او بي ترديد آبروداري را انتخاب خواهد كرد. چرا؟ 

به نظرم قبل از تأمل در پاسخ اين سؤال خوب است كمي در مورد مفهوم و كاربرد آبروداري در فرهنگ 
مجموعه ي  در  يعني  ده،  يك  عمومي«  »فضاي  در  مي رسد  نظر  به  شود.  تأمل  مي شناسم  من  كه  دهاتياني 
براي رده بندي  مثابه يك كل دارند، رقابتي مداوم  به  از وضعيت خود  اهالي يك ده  اطالعات مشتركي كه 
اعضاي ده در سلسله  مراتب منزلت و قدرت و اعتبار و احترام در جريان است. در چارچوب همين رقابت 
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مداوم است كه جايگاه هر يك از دهاتيان در نظام رتبه بندي تعيين و تثبيت مي شود. اين نظام رتبه بندي در 
مراسم متعدد و گوناگوني كه هر از گاه در فضاي عمومي ده اجرا مي شود به نمايش در مي آيد. به عنوان 
نمونه، در جريان مراسم عروسي يك زوج جوان و هنگام »پول اندازي« است كه افراد ثروتمند تر و قدرتمند تر 
مبلغ بيشتري مي پردازند. يا در صف نماز جماعت دهكده است كه اهالي معتبرتر در صفوف جلوتر اقامه نماز 
مي كنند. يا هنگام پرداخت دستمزد خدماتي مثل سلماني و حمامي است كه ثروتمندتر ها بايد مبلغ بيشتري 
بپردازند يا مي پردازند. با درك چنان نظام پيچيده اي از رقابت براي كسب جايگاه باالتر در نظام رتبه بندي 
است كه »آبروداري« و كاركرد آن مفهوم مي شود: هر فرد و هر خانواده و يا زيرگروهي سعي مي كند وضعيتي 
آبرومندانه تر از خودش به نمايش بگذارد تا نه فقط جايگاهش در نظام رتبه بندي دهكده سقوط نكند بلكه در 
مقايسه و رقابت با ديگران باالتر هم برود. بديهي است كه قضايا به اين سادگي كه گفته شد نيست. اما شايد 

از اين اصل بشود براي فهم بهتر ماجرا تأمل را شروع كرد. 

با توجه به همين اصل است كه مي توان توضيح داد دهاتيان و مردم ايران كه اكثراً دهاتي يا دهاتي زاده هستند، 
چطور - به قول معروف - صورت خود را با سيلي سرخ نگاه مي دارند، يا چطور سعي مي كنند نزد مهمان 

خوب جلوه كنند. 

نكته جالب اينكه با همين فرضيه مي شود توضيح داد كه چرا هيچ يك از كشاورزان دهات از اينكه ته صندوق، 
صيفي جات له شده را مي ريزند و بهترين ها را روي صندوق مي چينند، هرگز احساس نمي كنند كه دارند سر 

مشتري هاي خود كاله مي گذارند، بلكه بر عكس، فكر مي كنند كه دارند به مشتري احترام مي گذارند. 

حاال بايد حريم خصوصي و فضاي عمومي ده را با يك كالن شهر مقايسه كرد و ديد بين اين دو عالم چه 
تفاوت هايي وجود دارد و وقتي يك دهاتي از ده به كالن شهر مي آيد با چه تعارضات اخالقي و ارزشي مواجه 
مي شود و چطور - به عنوان نمونه - دروغي كه در ده و براي حفظ آبرو گفته مي شد، در شهر تغيير ماهيت 
مي يابد و به طور كلي، نظام ارزشي در اين كالن شهر چه شكلي مي يابد. اين ها نكاتي است كه بايد به مرور 

به آن ها فكر كنم و براي تحليل آن ها دست به نظريه پردزاي بزنم. 

بديهي است تمام نكاتي را كه در اينجا نوشتم با خانم شرفي و آقاي عبدالحسيني مطرح نكردم. اما كوشيدم 
توجه آن دو نفر با تفاوت هاي بين حريم خصوصي و فضاي عمومي در ده و كالن شهر جلب كنم و تأكيد 
كنم در حاليكه در كالن شهر هايي مثل تهران، و به خاطر ازدياد جعيت آزادي هاي ناشي از ناشناختگي ساكنان 
كالن شهر تأمين مي شود، اما پيامدهاي بسيار نامطلوبي هم دارد، به اين معنا كه هر دهاتي از دهات رسته اي 
خودش را آزاد مي بيند كه هركاري دلش خواست بكند. در نتيجه ميزان جرم و جنحه و جنايت هم در كالن 
شهرهاي در حال گذار افزايش مي يابد و بهترين چاره كار نيز كمك به شكل گيري فضاي عمومي در محالت 
و در حرفه ها و مشاغل و گروه هاي اجتماعي مختلف است. يكي از كاركردهاي انجمن هاي محلي نيز همين 
خواهد بود: هم خودشان يك فضاي عمومي خواهند شد و هم مي توانند به ساختن فضاهاي عمومي مختلف 

و متنوع در سطح محله و شهر كمك برسانند. 

دستاوردهاي درون سازماني
در دومين نشست ستام چند دستاورد درون سازماني هم داشتيم كه با توجه به حضور افرادي مثل عبدالحسيني 
و دكتر سالم زاده در آن ، بعدها ابعاد برون سازماني هم خواهد يافت. به نظرم يكي از مهم ترين اين دستاوردها 
اين بود كه من موفق شدم نشان دهم حتي هنگامي كه سه نفر هستيم و داريم به صورت خودماني هم گپ 
مي زنيم، اگر از قواعد عرف پارلماني استفاده كنيم، كارآيي و اثربخشي نشست هاي ما ارتقا مي يابد. به عبارت 
ديگر، اين قواعد فقط براي يادگيري نيست، بلكه بايد از اين قواعد حتي در گفتگو هاي معمولي هم، اگر قرار 
باشد تصميمي به صورت گروهي گرفته شود، استفاده كنيم. به همين خاطر، وقتي من و آقاي عبدالحسيني 
داشتيم در اين مورد مذاكره مي كرديم كه براي افزودن تعداد اعضاي گروه دعوت كننده از چه كساني دعوت 
كنيم، و خانم شرفي موضوع خارج از دستوري را مطرح كرد،  كوشيدم با ارجاع به قواعد قانون پارلمان، كه 
اتفاقًا تمام آن ها را هم براي اين دو نفر درس داده بودم، براي او توضيح بدهم كه قالب يا مفهوم پارلماني 
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مناسبي كه او بايد به كار ببرد چيست؟  البته، خانم شرفي قواعد را فراموش كرده بود. به خاطرش آوردم كه 
مي تواند از پيشنهاد تعويق مشخص استفاده كند تا اگر تصويب شد، موضوع بالفاصله در دستي بررسي تا بعد 
از بررسي پيشنهاد شما به تعويق بيافتد. اما هيچ پيشنهاد مشخصي نداشت. پس براي چه بدون كسب صحن 
هي حرف مي زد؟ كمي فكر كرد. بعد به خاطرش رسيد كه در واقع سؤال دارد. پرسيدم: سؤالش چيست و 
مخاطب سؤالش كيست؟ گفت مخاطب سؤالم مجمع است. به او گفتم : مجمع كه نمي تواند به سؤال شما 

پاسخ بدهد. بايد مخاطب حقيقي خود را تعيين كنيد. 

سؤالش از مجمع اين بود كه آيا مجمع واقعًا دنبال ايجاد سازماني براي توسعه انجمن هاي محلي است؟ من 
كمي عصباني شدم و از او پرسيدم: يعني شما فكر مي كنيد كه ما جدي نيستيم و داريم شوخي مي كنيم؟ خوب 
معلوم است كه چنين نيتي داريم؟ بعد سؤال كرد: در اين صورت هدف چيست؟ من به او گفتم: سؤال شما 
در دستور است اما مخاطب شما كيست؟ از من سؤال كرد و من هم در پاسخ گفتم: پيشنهاد من براي هدف 
سازمان در دست تأسيس ستام مي تواند اين باشد: ايجاد سازمان توسعه انجمن هاي محلي براي تعميق و بسط 
فضاي عمومي در محالت براي ارتقاي كيفيت زندگي. بعد توضيح دادم كه خود اين پيشنهاد نيز مي بايست در 
گروه دعوت كننده به بحث گذاشته شود و به تصويب برسد. در ادامه از آقاي عبدالحسيني خواستم كه اگر 
توضيحي دارد در تكميل صحبت هاي من ارايه دهد. به اين ترتيب، بعد از رفع ابهام هاي خانم شرفي، جلس 
به دستور قبلي برگشت و طبق قواعد دستورنامه رابرت، مذاكره در مورد تعداد اعضاي گروه دعوت كنند و 
افرادي كه بايد براي عضويت در گروه دعوت شوند ادامه يافت و به نظر من، آنقدر اين بحث زيبا و منطقي 

جلو رفت كه ما در عمل مزه يك مذاكره در چارچوب دستورنامه رابرت را با تمام وجود احساس كرديم. 

قواعد ناظر بر ساختن سازمان دائمي
تقريبًا نيم ساعت به ختم جلسه مانده بود كه سرانجام آقاي سالم زاده هم توانست از شوراي شهر تهران به 
ما ملحق شود. من از خانم شرفي خواستم نكات مطرح شده در جلسه را براي آقاي سالم زاده توضيح بدهند 
و به آقاي عبدالحسيني هم گفتم كه از شما هم خواهم خواست تا صحبت هاي خانم شرفي را تكميل كند: 
اين روش جالبي است براي مشاركت دادن تمام اعضا در روند آموزش.  خانم شرفي چند جمله دست و پا 
شكسته اي گفت كه بسيار ناقص بود. اما صحبت هاي آقاي عبدالحسيني هم نكاتي كه من مطرح كرده بودم 
نبود و در واقع از خودش چيزهايي بافت و من مجبور شدم كل روند كارگاه را از نو براي آقاي سالم زاده 
توضيح بدهم: اينكه تحت كدام دسته از قواعد دستورنامه رابرت، آقاي عبدالحسيني ابتداء اخطار قبلي داد 
كه مي خواهد انحالل رسمي گروه را پيشنهاد دهد، اين اخطار قبلي به اطالع تمام اعضاي گروه رسيد، بعد از 
نشستي كه به شيوه قانوني فراخوان شده بود پيشنهاد مطرح شد و با كسب دو سوم آراي موافق به تصويب 
رسيد و گروه قبلي رسمًا منحل شد و قطعنامه انحالل گروه نيز نزد منشي و تا زماني كه قوانين مربوط به 
انحالل گروه ها تعيين كرده است باقي خواهد ماند. بعد، افراد حاضر در همان نشست گروه جديد ي را تأسيس 
كردند كه نام پيشنهادي آن »سازمان توسعه انجمن هاي محلي« يا ستام است. مصوبه بعدي اين گروه اين بود 
كه از اين به بعد هر هفته دوشنبه ها جلسه داشته باشد و سه نفر عضو آن مي توانند افراد جديدي را هم به گروه 
دعوت كنند. در ادامه و خطاب به آقاي سالم زاده گفتم: خانم شرفي نيز شما را به عنوان عضو چهارم دعوت 
كرده است و در ابتداي نشست هم من قواعد ناظر بر ايجاد يك سازمان را به صورت اجمالي براي آقاي سالم 
زاده توضيح دادم و رأس ساعت شش و نيم بعد از ظهر بود كه آقاي عبدالحسيني اخطار دستور داد و رئيس 
هم ختم جلسه را اعالم كرد. به نظرم مهم ترين دستاورد اين نشست همين بود كه در عمل نشان داد كه حتي 
وقتي سه يا چهار نفر دور هم جمع مي شوند تا به صورت گروهي تصميم بگيرند بايد طبق دستورنامه رابرت 

عمل كنند و گرنه گروه به ورطه ي آشوبي، بي نظمي و بي احترامي متقابل سقوط خواهد كرد. 
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جمعه 5 دي 1393

تجربه هاي يك سكته قلبي
عصر يكشنبه 30 آذر ماه 1393 آقاي عباس تاجيك، پسر عمو و شوهر خواهر من و نيز مدير اجرايي شركت 
گاوپروري دمزآباد و يكي از سهامدارن اين شركت، بعد از آنكه يك مادر و فرزند معتاد و مفلوك و مفلس را 
به يك كمپ زنانه واقع در قلعه حسن خان تهران تحويل داد تا ترك اعتياد كنند نزد من آمد تا شب چله را با 
هم باشيم. اما بين ساعت يك تا دو بامداد نخستين روز فصل زمستان عباس  آقاي ما دچار چنان احواالتي شد 
كه من اطمينان يافتم با يك سكته قلبي درست و حسابي دست و پنجه نرم مي كند. او را به بيمارستان فيروزگر 
بيمارستان بستري است و خوشبختانه  رساندم و اآلن كه ساعت 22 روز جمعه 5 دي ماه است، هنوز در 
عزرائيل را جواب كرد. طي روز هاي گذشته درگير اين ماجرا بودم و فرصت كافي براي ثبت اين روزنوشت ها 
را نمي يافتم. به عالوه تصميم داشتم دور اين ماجرا را خط بكشم، چون تصور مي كردم ماجراهاي بيماري 
آقاي تاجيك ارتباطي به جنبش زيرخاكي كادرها ندارد. اما تجربه نشان داد كه به شكل هاي مختلف اين ماجرا 
نيز به جنبش كادرها مربوط مي شود. چرا؟ پيش از تحليل دستاوردهاي نشست  چهارشنبه با آقاي عليپور ثاني 
دبيرستاد اجرايي شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر تهران، و نيز تحليل دستاوردهاي سي و هشتمين نشست 
كادر وكيالن، و گفتگو با آقاي مسعود كرامتي كارگردان و بازيگر سينما و تأتر و مكاتبه و گفتگو با افراد ديگر 

كه همه بر جنبش كادرها تأثير مي گذارند، به تحليلي همين مسأله مي پردازم. 

به نظرم ماجراي آقاي عباس تاجيك - دست كم - از سه جهت به جنبش كادرها مربوط مي شود: اول اينكه 
او فردي است كه تحت آموزه هاي انجمن گمنام كه براي كمك به ترك اعتياد معنادان تشكيل شده و يكي 
از بهترين و موفق ترين انجمن هاي عصر حاضر در ايران است، اعتياد خود را ترك كرد و شخصيتش چنان 
متحول شده است كه نشان مي دهد چطور مفلوك ترين و درمانده ترين افراد هم با كمك يكديگر مي توانند 
از ديو به فرشته بدل شوند. به اين خاطر، سرنوشت عباس و عباس هاي فراواني كه تحت آموزه هاي انجمن 
گمنام ترك اعتياد كرده اند شاهدي براي عملي بودن ادعا هاي جنبش كادرهاست. ثانثًا عباس هم در همان 
روستايي بزرگ شده است كه من در آن متولد شده ام و كودكي خودم را در آن گذرانده  ام. اما در حاليكه من از 
سال پنجاه در كالن شهر تهران ساكن شده ام، عباس - هر چند خانواده اش در ورامين سكونت دارد - اما هنوز 
خودش در همان آبادي زندگي مي كند و از اين جهت يك شاهدي است براي بررسي هاي من در خصوص 
تحوالت فرهنگي روستائياني كه به شهرهاي بزرگ كوچك كرده اند. و سومين جهت ارتباط ماجراي بستري 
شدن عباس در بيمارستان فيروزگر به ارتباط بين قانون پارلمان و ايزوهاي مديريتي مربوط مي شود كه در 

ادامه به آن خواهم پرداخت. 

تمايز قانون پارلمان و ايزوهاي مديريتي
از همان نخستين روز هايي كه به ترويج قانون پارلمان پرداختم عده اي آن را با استانداردهاي ايزو مقايسه 
براي  را  قواعد  دسته  دو  اين  بين  ماهوي  تفاوت هاي  كه  مي دانم  و  مي دانستم  وظيفه خود  من  و  مي كردند 
مخاطبان توضيح بدهم. ضرورتي به تكرار مباحث نيست اما اجماالً اشاره مي كنم كه ايزو ها ماهيت مديريتي 
و اجرايي دارند در حاليكه ماهيت قواعد قانون پارلمان حقوقي است. ايزوها كاركنان يك سازمان را ملزم 
مي سازند كه طبق رويه هاي تعريف و تعيين شده اي عمل كنند. به بيان ديگر، تصيم هاي قباًل گرفته شده را به 
اين يا آن شيوه خاص به اجرا درآورند. در حاليكه قواعد و رويه هاي قانون پارلمان عادالنه و حقوقي بودن 
روند اخذ تصميم ها را تضمين مي كنند. به نحوي كه اگر اعضاي يك گروه بر اساس اين رويه ها و قواعد 
تصميم بگيرند، تمام اعضا خود را در تصميم گروه شريك احساس خواهند كرد و در نتيجه آن تصميم را 
تصميم خودشان خواهند دانست. با وجود چنين تمايز هاي آشكار و مهمي  است مي توان به سادگي دريافت 
كه قرار نيست و امكان هم ندارد كه ايزو ها و قواعد قانون پارلمان جايگزين يكديگر شوند. اما نكته بسيار 
مهم اين است كه اگر كاركنان سازماني با قواعد و رويه هاي پارلماني به نحوي كه از قانون پارلمان درك 
مي شود، آشنا نباشند و در چارچوب آن دست به تصميم گيري گروهي نزنند، قواعدي كه به آنان تحميل شود، 
قواعد و هنجارهاي بيروني هستند و معلوم نيست كه كاركنان اين قواعد را تا چه اندازه از آن خود بدانند و 
در بهبود آن ها به صورت جدي و عميق مشاركت كنند. تجربه برخورد من با كاركنان بيمارستان فيروزگر طي 
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دو سه روز اخير نشان داد كه پيش شرط موفقيت واقعي ايزو هاي مديريتي در سازمان هاي اجرايي نيز - از 
جمله - اين است كه كاركنان يك سازمان در روند ساخته  شدن تصميم ها و استانداردها مشاركت داشته باشند 
و شركت اين مشاركت گروهي نيز اين است كه اعضاي گروه با رويه  پارلماني آشنا باشند و يا با حضور يك 
رئيس جلسه اي كه با اين رويه ها آشناست، تصميم ها به نحوي اتخاذ شود كه از نظر حقوقي تمام اعضاي 
يك گروه آن تصميم را از آن خودشان بدانند. اما مشاهده من از رفتار كاركنان بيمارستان طي دو سه روز 
اخير نشان داد كه به رغم دستاوردهاي قابل توجه مديريت اين بيمارستان در اعمال انواع ايزوهاي مديريتي، 
تقريبًا تمام كاركنان بيمارستان در فكر انجام دستورات مديريتي، در حد رفع تكليف بودند و هيچ نشانه اي از 
يك مشاركت گروهي واقعي براي ارتقاي كيفيت خدماتي كه به بيماران ارايه مي دهند در ميان آنان مشاهده 
نمي شد. البته، من همين جا بايد اذعان كنم كه از رويه هاي مديريتي حاكم بر رفتار كاركنان من حدس زدم كه 

در اين سازمان تالش عظيمي صرف اعمال و جا انداختن اين ايزو ها شده و مي شود. 

مقايسه دو وضعيت
فكر مي كنم حوالي سال 1376 و 77 بود كه در جريان تحقيق براي نوشتن فيلمنامه سريال پزشكان براي 
شركت داود رشيدي، احمد حامد و مسعود كرامتي چند بار به بيمارستان فيروزگر آمدم و همراه با آقاي دكتر 
عباس نژاد يكي از دستياران دكتر خسرو پارسا چند بار در اتاق عمل شاهد جراحي مغز بيماران بودم. در آن 
زمان وضعيت بيمارستان فيروزگر رقت انگيز بود. خوب به خاطر دارم كه در جريان يكي از همان عمل هاي 
جراحي بود كه يكي از دستگاه هاي اتاق عمل جلو چشم تيم جراحي سوخت و دود آن بلند شد. از واكنش 
تيم جراحي به آتش گرفتن آن دستگاه الكترونيكي، من به اين نتيجه رسيدم كه براي آنان مرگ يا زندگي 
بيماري كه بين آنان بيهوش روي تخت افتاده بود كم ترين تفاوتي نداشت. شايد قطع روابط عاطفي با بيمار 
شرط الزم براي تدوام كار پزشكي باشد. اما آن همه بي تفاوتي در واكنش به خرابي يك دستگاه در اتاق عملي 

كه يك بيمار بيهوش در آن زير تيغ جراحي است، قابل هضم نبود. 

بار دومي كه به بيمارستان فيروزگر آمدم براي معاينه خودم بود. مفصل ران سمت چپم دچار مشكل شد و 
سرانجام كارم به جراحي كشيد و روز سي بهمن سال گذشته )1392( در بيمارستان توس 15 غده غيرسرطاني 
از حفره هاي بين مفاصل كشاله ران چپ تخيله شد. قبل از آن پايان خونبار، به سفارش پزشك معالج و براي 
كسب مشاوره به درمانگاه بيمارستان فيروزگر آمدم. اما آن همه تغيير در تمام ابعاد بيمارستان فيروزگر برايم 
بقيه  بيمارستان فيروزگر تغيير نكرده بود.  حيرت انگيز بود:  فقط اسكلت و نماي خارجي ساختمان قديمي 
بيمارستان به طور كامل نوسازي شده بود و از يك بيمارستان قديمي عهد رضا شاه به يك بيمارستان كاماًل 
 مدرن امروزي تبديل شده بود: تمام ديوارها و كف ها سنگ شده، سقف هاي كاذب، تمام تأسيسات مدرن 
و امروزي شده، همراه با آخرين فناوري ها در تمام عرصه هاي ساختماني، تجهيزات پزشكي و تشخيصي و 
درماني. به عنوان يك نمونه از اين همه تغيير، پيامكي كه بعد از بستري كردن آقاي عباس تاجيك به تلفن 

همراه من ارسال شده است عينًا نقل مي كنم: 

بيمار محترم عباس تاجيك به مركز آموزشي درماني فيروزگر خوشامديد. 
شما با شماره پرونده 753467 در بخش گوارش 2 توسط دكتر شيرين ايزدي تحت درمان خواهيد بود. 

شماره تلفن ثبت انتقادات و پيشنهادات و شكايات: 82141365

اگر بقيه ساختارها و سازمان هاي ايران نيز طي اين مدت اين طور دگرگون مي شد، نشانه اين بود كه كشور ما 
با سرعت رو به پيشرفت و بهبود است. با اين همه، نگاهي دقيق تر به آنچه كه زير اين پوسته ظاهر در جريان 
است نشان مي دهد كه اين مدرنيته نيز مثل مدرنيته رضاخاني ظاهري و تحميلي است و نگرش و بينش و 

رويكرد كاركنان بيمارستان فيروزگر - دست كم - متناسب با اين همه تغييرات، دگرگون نشده است. 

فردي كه با گفتمان جنبش كادرها عميقًا آشنا نباشد، در اين مرحله از بحث خواهد گفت: به مرور اين مسائل 
و مشكالت نيز حل خواهد شد. شايد. اما من فكر مي كنم اين فناوري ها در عرصه هاي تجهيزات پزشكي، 
مديريت و خود پزشكي از محصوالت »تمدن« در غرب است و تا ساير جوامع »متمدن« نشوند، اقتباس اين 
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فناوري ها و اعمال اين ايزو ها مشكالت را حل نخواهد كرد بلكه به تدوام رياكاري خواهد انجاميد. من براي 
نشان دادن درستي نظرات خودم ابتدا به برخي شواهد اشاره مي كنم و در ادامه مي كوشم با تحليل اين شواهد 

ضرورت متمدن شدن ساير جوامع را اثبات كنم. 

چند نمونه از اشكاالت
درست بعد از آنكه پيام بيمارستان فيروزگر مبني بر بستري شدن آقاي تاجيك و اعالم شماره پرونده وي 
را در اين روزنوشت يادداشت كردم به ذهنم رسيد با تلفن شماره 82141365 تماس بگيرم و ببينم واكنش 
مسؤالن اين بخش از بيمارستان فيروزگر با يك مخاطب چگونه است. درست چند دقيقه قبل اين شماره را 
گرفتم. به طور طبيعي اشغال بود. اما دست برنداشتم. سرانجام خانمي گوشي را برداشت. بعد از سالم از او 
پرسيدم: آيا اين شماره مربوط به طرح شكايات بيمارستان فيروزگر است؟ با عصبانيت جواب داد:  نه خير آقا. 
اشتباه گرفته ايد. اينجا اتاق عمل است. و فوراً گوشي را قطع كرد. من دوباره شماره را چك كردم و مطمئن 
شدم كه شماره را اشتباه نگرفته ام. اما آن خانم با چنان عصبانيتي گوشي را قطع كرد كه مطمئن شدم اگر بار 
ديگر مزاحم او شوم يا باگوشي تلفن من را از پا در خواهد آورد يا بيماري را كه البد بيهوش وسط اتاق عمل 

روي تخت افتاده است خفه خواهد كرد. 

يك نمونه ديگر از اين خطاها در همين پيامك تلفني كه در آن به آقاي عباس تاجيك خوشامد گفته شده 
است ديده مي شود: آقاي تاجيك نه در بخش گوارش 2 بلكه در بخش ديگري به نام بخش جنرال بستري 
شده است. گويا قرار بوده در بخش گوارش 2 بستري شود، اما تخت مورد نظر در آن بخش در يك اتاق يك 
تخته قرار داشت و عباس به خاطر مشكالت مالي در آن اتاق بستري نشد و به بخش جنرال منتقل شد اما در 

پيامك ارسال شده اين تغييرات ديده نشده است. 

به نظرم اين مشكالت اداري و بسيار پيش پا افتاده اند و مي شود آن ها را ناديده گرفت. مشكالت اصلي به 
مسائل تشخيصي و درماني و در واقع به مرگ يا زندگي بيماران مربوط مي شود. در اين زمينه هم به چند 

نمونه كه خودم شاهد آن ها بوده ام اشاره مي كنم و به تحليل آن ها خواهم پرداخت. 

علت اصلي سكته
شب چله كه آقاي تاجيك به دفتر كادرها آمد و مهمان من شد، چه رخ داد كه او دچار سكته قلبي شد؟ آيا 

تغيير ناگهاني در روش زيست او در اين سكته دخالتي نداشت؟ 

من همين جا بايد اذعان كنم كه از پزشكي چيزي نمي دانم و اگر حرفي هم مي زنم، نكاتي هستند كه در جريان 
درمان بيماري هاي خودم از پزشكان معالج خودم ياد گرفته ام. در نتيجه تحليل هاي من در اين بخش مي تواند 
عوامانه و غيرعلمي باشد. در نتيجه بايد اميدوار باشم كه ورثه من - اگر قرار شد بعد از مرگم اين نوشته ها را 

ديگران بخوانند - اين بخش از نوشته ها را تصحيح يا حذف كنند. 

عباس تاجيك تا ساعت حدود يك بعد از نيمه شب يلدا كه روي مبل كنار ديوار و رو به روي من نشسته بود 
و تخمه مي شكست يا دانه هاي انار را مي خورد، هيچ مشكلي نداشت و خيلي سرحال براي خوابيدن به سالن 
شماره دو رفت تا روي تخت خواب كنار ديوار بخوابد. اما حدود نيم ساعت بعد بود كه با صورت كاماًل 
رنگ پريده از در سالن شماره دو بيرون جهيد و گفت كه دچار همان حالت شده است. تنگي نفس در حد 
خفگي و درد شديد در جناق سينه. از او پرسيدم: آيا مي خواهي به بيمارستان برسانمت؟ جوابش طبق معمول 
انكار بود. اما وقتي مدتي قدم زد و دردش افاقه نكرد از من پرسيد: داروخانه سيزده  آبان كجاي پل خيابان 
كريم خان زند قرار دارد؟ پرسيدم: از داروخانه چه مي خواهي؟ جواب داد: مي خواهم يك شربت معده بگيرم. 

مي دانستم كه شربت معده ربطي به بيماري او ندارد. اما حدس زدم گويا در شربت معده مواد آرامبخشي 
هست كه گرفتگي ريه او را تسكين مي دهد و او را آرام مي كند. به او پيشنهاد كردم با هم به داروخانه برويم 
و شربت معده را كه براي زخم هاي معده است بخريم. رفتيم و خريديم. عباس جلو داروخانه سيزده آبان در 
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شيشه را باز كرد و دو قلپ از شربت خورد،  و چون وسيله نقليه هم پيدا نشد تا اينجا پياده برگشتيم. اما حال 
عباس بهبود نيافت. به همين خاطر تصميم گرفت به جاي آنكه روي تخت در سالن شماره دو بخوابد، كف 
سالن شماره يك و كنار ميز كنفرانس كه من روي آن مي خوابم روي زمين دراز بكشد. به همين خاطر فرشي 
روي سراميك ها ولو كرد و تشك را از روي تخت به سالن شماره 2 آورد. من كه مي دانستم او با مشكل تنگي 
نفس ناشي از حمله آسم مواجه است، اجازه ندام لحاف ها را كه سنگين بودند، عباس بياورد. خودم رختخواب 
را آماده كردم و عباس دراز كشيد و زير لحاف ها خوابيد و من هم پشت اين ماشين مشغول كارم شدم. اما 
حدود ده دقيقه بعد بود كه عباس ناگهان از جا پريد: صورت سرخ و تيره رنگش كاماًل زرد شده بود. حالش 
را پرسيدم: تنگي نفس و درد شديد در جناق سينه و در دست و كتف چپ. حدس زدم سكته است. به او 
گفتم: آماده شود تا به بيمارستان برويم. چند دقيقه بعد در اورژانس بيمارستان فيرزوگر بوديم. اگر از شرح 
جزئيات بگذرم، حدود بيست دقيقه بعد عباس با تشخيص سكته قلبي در بخش »حاد«)2( اورژانش بيمارستان 
فيروزگر بستري شد و به مرور تست هاي مختلف از قلب او انجام دادند. نوار قلب، ساعت ها زير دستگاهي 
كه گويا عملكرد قلب را زير نظر داشت، و بعد اكو )گرافي(،  و حتي آنژيوگرافي. اما تشخيص نهايي: قلب 
و عروق قلبي مشكل حادي ندارند، فقط يكي از رگ هاي قلب تنگ است و راه درمان آن نيز تغيير در سبك 
زندگي و مصرف دارو. در اين صورت، چرا عباس دچار سكته شد؟ و بسيار مهم تر اينكه، چرا در زماني كه 
در بيمارستان و در بخش حاد و در بخش جنرال بستري بود،  باز هم دچار سكته شد؟ از هم مهم تر، عباس 
بعد از آنكه از اتاق عمل آنژيوگرافي بيرون آمد و مجبور شد حدود هشت ساعت طاق باز بخوابد و يك كيسه 
شن داغ را روي جاي زخم شاهرگ كشاله رانش بگذارد، دچار تنگي نفس شديد و تهوع و حمله قلبي شد. 

يا فردا عباس مرخص شود هنوز تيم پزشكي جواب اين سؤال را به درستي  در حاليكه قرار است امروز 
نمي دانند يا به ما چيزي نگفته اند. به عالوه، پزشك اصلي او يك متخصص عفوني است كه مشغول تجويز 
داروهاي ضد عفونت ريه است. در حاليكه او به خاطر سكته قلبي در بيمارستان بستري شد و در طول دوران 
بستري نيز دو يا سه بار ديگر دچار سكته شد، اما هيچ يك از تيم پزشكي به اين سؤال جواب نداده اند كه 

علت سكته قلبي عباس چه بود و چه هست؟ چرا؟ 

علت اصلي سكته قلبي عباس
اگر خودم سال ها با بيماري هاي حاد ريوي ناشي از حدود چهل سال استعمال دخانيات دسته و پنجه نرم 
بود  نگفته  به من  ريه  فوق تخصص جراحي  و  قديمي من  بهزاد رحماني دوست  دكتر  اگر  و  بودم  نكرده 
كه هنگام خوب، افقي دراز نكش، بلكه سعي كن به سمت پا شيب داشته باشي، شايد من هم هرگز علت 
سكته هاي عباس خان را تشخيص نمي دادم و شايد حاال هم تشخيصم عوامانه باشد. اما من با كمي تأمل 
متوجه شدم شب چله هرگاه عباس دراز كشيد تا بخوابد دچار تنگي نفس شديد شد. اما هرگاه بلند شد، به 
مرور تنگي نفس او برطرف شد. در اين فاصله، كه بدن با كمبود اكسيژن ناگهاني و شديد مواجه مي شود، 
بيافزايد، اما چون يكي از رگ ها كمي تنگ شده است،  قلب مجبور مي شود بر سرعت و شدت كار خود 
جريان خون در بخشي از قلب با مشكل مواجه مي شود و قلب مي رود تا از كار بيافتد. اين اتفاق، حتي در 
بيمارستان و بعد از عمل آنژيوگرافي نيز - كه عباس مجبور شده بود حدود هشت ساعت طاق باز بخوابد، 

به شكل بسيار حاد تكرار شد. 

با توجه به چنين تشخيصي بود كه ديشب براي عباس توضيح دادم سعي كند افقي نخوابد و اگر به خاطر 
افقي خوابيدن دچار تنگي نفس شد از خواب بيدار شود اما به جاي تحرك زياد، روي تخت بنشيند تا به مرور 
تنگي نفس برطرف شود و قلبش هم به حالت عادي برگردد. تجربه هاي عباس نشان مي دهد كه اين تشخيص 
درست است و عباس هم آن را تأييد مي كند. در حاليكه گمان نمي كنم هيچ يك از اعضاي تيم پزشكي، اصاًل 
به اين مسائل فكر كرده باشند. اما سؤال مهم اين است كه چرا ريه عباس شب چله اين طور واكنش نشان داد؟ 

براي توضيح اين پديده نيز به عواميات متوسل مي شوم و اميدوارم اگر اين حرف ها غيرعلمي و نادرست است 
خواندگان احتمالي بر من ببخشايند. 
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دگرگوني هاي عميق در سبك زندگي 
اينكه  بر  عالوه  است.  كرده  تجربه  زندگي خود  سبك  در  را  مهمي  دگرگوني هاي  اخير  ماه هاي  در  عباس 
ناتواني در  از سال ها  بعد  و  دندان گذاشت  پيش يك دست  ماه  نمي كشد، حدود چند  ترياك  مدت هاست 
خوردن بسياري از غذاهايي كه خوردن آن ها نياز به جويند دارند، حاال دارد جبران مافات مي كند. شب چله كه 
پيش من آمد از اين جهت يك شب فراموش نشدني بود: مقدار زيادي تخمه آفتاب گردان گرفتيم و دو نفري 
ساعت ها مشغول خوردن تخمه بوديم و كلي نمك به داخل معده مبارك خالي كرديم. آيا مصرف غيرعادي 

اين همه نمك تأثيري در افزايش فشار خون عباس نداشت؟ 

از اين گذشته، با توجه به تجربه هاي خودم كه بر اساس آن ها دريافته ام مصرف سير عفونت هاي دروني را با 
سرعت از بين مي برد،  ظهر روز يكشنبه 30 آذر از عباس خواستم كه همراه با من چند حبه سير بخورد و او هم 
با اشتها استقبال كرد. شب چله نيز - شايد بعد از سال ها كه عباس دندان نداشت، با خوردن نيم كاسه بزرگ 
انار پرك شده دلي از عزا درآورديم. مي گويند انار نيز مثل سير پر از آنتي بيوتيك است. در اين صورت، نمك 
و فشار خون از يك طرف، و خوردن آنتي بيوتيك هاي قوي از سوي ديگر، و مهم تر از تمام اين ها، نكشيدن 
چند روز سيگار بعد از مصرف بسيار زياد سيگار در طول بيش از سي سال، كه سبب شد سم نيكوتين طي 
چند روز اخير وارد ريه نشود و گلبول هاي سفيد فرصت يابند كه قبل از قتل عام شدن به جنگ عفونت هاي 
مزمن داخل ريه بروند. به نظرم تمام اين تغيير سب زندگي ناگهاني در راستاي حمله قدرتمندانه بدن عليه 
عفونت هاي ريه سبب مي شود كه ريه واكنش نشان بدهد و در نتيجه به محض آنكه عباس افقي مي شود تا 
بخوابد، تنگي نفس حمله مي كند و ريه ملتهب و منقبض شده و اكسيژن به بدن نمي رسد و در اينجاست كه 
قلب فعاليت خودش را تشديد مي كند اما جريان خون پشت يك رگ تنگ قلب جمع مي شود و درد شديد 

و مختل شدن عملكرد قلب عوارض آن است كه همان ستكه قلبي است. 

جنبش كادرها و ايزوها
تيم  كه چرا  است  پرسش مطرح  اين  آن صورت  در  باشد،  پزشكي من درست  تحليل هاي  كه  در صورتي 
پزشكي بيمارستان فيروزگر متوجه اين قضيه نشد؟ و بين اين پديده و تحميل  كم فايده ي ايزو هاي مديريتي 

چه ارتباطي وجود دارد؟ و از اين ها مهم تر، اين مشكالت چه ربطي به جنبش كادرها مي يابد؟ 

براي تحليل قضيه از يك مشكل ساده تر حركت كنيم: وقتي شماره تلفن شكايات و پيشنهادات را كه از طريق 
پيامك از سوي بيمارستان به من داده بودند، گرفتم، خانمي گوشي را برداشت و با عصبانيت گفت: اشتباه 
گرفتيد، اينجا اتاق عمل است. و گوشي را قطع كرد. به سادگي مي شود حدس زد كه هر روز عين همان پيامك 
را براي ده ها بيماري كه تازه بستري شده اند ارسال مي كنند و چه بساي افرادي مثل من حتي براي تشكر به 
آن شماره تلفن زنگ بزنند. در اين صورت ساده ترين كار اين است كه آن خانم به مسؤالني در بيمارستان 
اطالع دهند كه شماره تلفن عضو شده و خوب است به جاي شماره قبلي شماره جديدي براي شكايت ها 
و پيشنهادها در نظر بگيرند. اما چرا مشكلي كه به اين سادگي قابل حل است، حل نشده باقي مانده است؟ 
پاسخ من به اين پرسش اين است: كاركنان بيمارستان فيروزگر در خلق قواعد و رويه هاي حاكم بر خودشان 
هيچ نقشي نداشته اند، بلكه ديگراني از باال تصميم گرفته اند اين رويه ها و استانداردها را كه در بيمارستان هاي 
كشورهاي متمدن ساخته شده و به صورت مرتب روزآمد مي شوند، در بيمارستان فيروزگر اعمال و تحميل 
كنند. در نيتجه، تمام كاركنان، خود را ملزم مي دانند قواعد و قوانيني را رعايت كنند كه خودشان در خلق و 
تدوين  آن ها هيچ نقشي نداشته اند. و به نظر من تفاوت يك جامعه متمدن با يك جامعه غير متمدن - دست 
كم از زاويه ي بحث ما نحن فيه - همين است: اساسًا »جامعه« يعني گروهي از انسان ها كه قادر هستند قواعد 
و قوانين »جامعه« خودشان را - بر اساس حق تصميم  برابر - تدوين و اعمال و روزآمد كنند. در حاليكه 
در كشورهاي غيرمتمدن، به جاي »جامعه« »دار و دسته « هايي شكل مي گيرد كه روابط دروني بين اعضاي 
آن نه بر اساس حق رأي مساوي، كه بر اساس قدرت است. ايزو ها در واقع يكسان سازي قواعدي است كه 
در سازمان هاي فعال در جوامع متمدن و به روش متمدنانه ساخته مي شوند اما در جوامع غيرمتمدن به اين 

سازمان ها تحميل مي شوند. 
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پيامد ايزوهاي تحميلي در تشخيص
در حاليكه بايد تأكيد كنم بودن اين ايزوها از نبودن  آن ها بسيار بهتر است، اما تالش براي ترويج روش هاي 
خلق قواعد در سازمان ها، يعني تالش براي آموزش قانون ورويه هاي پارلماني به مردم كمك خواهد كرد تا 
آنان بتواند دانش فني خلق قواعد نظر بر خود، و از جمله قواعد مديريتي را به صورت گروهي خلق كنند و 
در نتيجه در هر زمان اين مهارت را هم داشته باشند كه آن ها را اصالح و روزآمد كنند. البته، شايد ايزو ها روند 
بازنگري و اصالح خودشان را هم پيش بيني كرده باشند يا مي كنند، اما كسي كه با قانون پارلمان آشنا باشد و 
پي ببرد كه قواعد ايزو در جوامعي ساخته مي شود يا در جوامعي جواب مي دهد كه مردم آن با قانون پارلمان 
آشنا باشند، درخواهد يافت كه بدون اين قواعد و رويه هاي عرفي شده، ايزو ها نيز مانند قوانين مصوب در 
پارلمان يك كشور جهان سومي جواب نمي دهد. اما اين ناكارآمدي در روند تشخيص و درمان بيماران چه 

اثري دارد؟ 

تجربه بيماري عباس، به من به عنوان همراه اين بيمار نشان داد كه هيچ يك از اعضاي كادر پزشكي اورژانس 
بيمارستان فيروزگر، در روند تشخيص و درمان عباس تاجيك به صورت جدي درگير نشدند. بدون استثناء 
تمام آنان دنبال اين بودن كه وظايف تعيين شده خودشان را تا حدي كه رفع تكليف كند انجام دهند. شواهد 
مورد نياز را براي موجه سازي در پرونده ها فراهم آورند، و به جاي آنكه بيمار واقعي را خوب كنند، تصويري 
موجه و قابل دفاع از عملكرد خودشان در پرونده ها ثبت كنند تا بتوانند در برابر مأموران مميزي ايزو ها از 

عملكرد خودشان دفاع كنند. همين. اما آيا كسي متوجه شد كه علت سكته هاي عباس چيست؟ 

من امروز بارها و بارها به عباس زنگ زدم و به او تأكيد كردم وقتي پزشك معالجش براي معاينه آمد از او 
خواهش كند تا در صورت امكان يك تست ريه نيز از او بگيرند و ببيند كه ريه او دچار مشكل تنفسي هست 

يا نه؟ 

ديروز كه دختران و داماد عباس به مالقات او آمدند شاهد بوده اند كه چطور او دچار تهوع شده و هرچه 
خورده باال آورده است. آمنه دختر بزرگ عباس كه در بيمارستان پانزده خرداد ورامين به عنوان تكنيسين 
به او  بيمارستان فيروزگر  از وضعيت پدرش پرسيده است و كادر درماني  تلفني  داروخانه فعاليت مي كند، 
گفته اند كه علت تهوع عباس احتماالً حساسيت نسبت به داروهايي بوده است كه هنگام آنژيوگرافي مصرف 

كرده است. آيا اين حدس مقرون به حقيقت است؟ 

تا وقتي ايرانيان به طور كلي، و كاركنان رسته هاي گوناگون در بيمارستان فيروزآبادي قادر نباشند با يكديگر 
مذاكره كنند و در مورد قواعد و رويه هاي گروهي ناظر بر خودشان تصميم  بگيرند، هر قاعده اي كه از بيرون 
تحميل شود، به سختي دروني خواهد شد و افراد در نهايت مجبور خواهند بود كه براي رفع تكليف آن قواعد 

را رعايت كنند و اين عين رياكاري و ظاهر سازي است كه اتفاقًا در جامعه  ما بسيار سابقه دار است. 

من تجربه هاي تلخي هم از روش هاي درمان بيماري هاي خودم در بيمارستان فيروزگر و ساير بيمارستان ها 
دارم كه از نقل آن ها صرف نظر مي كنم. اين ها مصائب و باليايي است كه مردم ايران به صورت روزمره و در 
مقياس ميليوني تجربه مي كنند و قضاوت در مورد اينكه طي زمان بهبود يافته اند يا نه به پژوهش هاي ميداني و 
شاخص هاي عيني نياز دارد. هرچند در مجموع اوضاع امروز بيمارستان فيروزگر - دست كم از نظر ظاهري 

-  از دو دهه قبل از آن به مراتب بهتر است. 

نخستين نشست با دبيرستاد اجرايي شوراياري ها
روز دوشنبه گذشته آقاي عبدالحسيني از خانم شرفي خواست تا زمان مالقات گروه ما را با آقاي عليپور 
ثاني دبيرفعلي ستاد اجرايي شوراياري ها هماهنگ كند و به ما اطالع دهد. از قرار معلوم، آقاي عبدالحسيني 
دبيرسابق ستاد اجرايي شوراياري ها با دبيرفعلي ستاد صحبت كرده و توافق او را كسب كرده تا در نشستي با 
حضور اين دو دبير فعلي و سابق ستاد و خانم ها ميالني مسؤل آموزش فعلي شوراي شهر و خانم شرفي و 
آقاي سالم زاده همسر ايشان كه هر دو از مشاوران آقاي مسجدجامعي و منشي وي هستند و من شركت كنيم. 
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آنطور كه آقاي عبدالحسيني توضيح داد، وي به عنوان مسؤل طرح و برنامه ستاد با دبيراجرايي ستاد مشغول 
تدوين برنامه و بودجه سال آينده ستاد بوده اند و آقاي عبدالحسيني به آقاي عليپور پيشنهاد مي كند كه در 
نشستي با حضور ما برنامه و بودجه ستاد قبل از بسته شدن مشورت بشود و او هم قبول كرده است. شامگاه 
سه شنبه خانم شرفي به من زنگ زد و اطالع داد كه جلسه ساعت 9 و نيم صبح چهارشنبه برگزار خواهد شد. 
من رأس ساعت مقرر در دفتر ستاد بودم و از آنجا به طبقه پنجم رفتم و به اتاق آقاي عليپور رسيدم كه او و 
آقاي عبدالحسيني در آن منتظر بودند. كمي بعد آقاي سالم زاده و خانم شرفي و خانم ميالني هم به جمع ما 
پيوستند و جلسه تا ساعت يازده و نيم به طول انجاميد. دستاورد هاي اين نشست براي جنبش كادرها چه بود؟ 
من سعي مي كنم ضمن تشريح ماهيت اين نشست دستاوردهاي آن را براي آينده جنبش كادرها تشريح كنم:

موفقيت يك كادر
به نظر من اين نشست نشانه اي صريح و آشكار از موفقيت هاي آقاي عبدالحسيني در ترويج ضرورت آموزش 
و ترويج دستورنامه رابرت در شوراياري  ها محسوب مي شود. البته، آقاي عبدالحسيني به دنبال اين است كه 
از طريق شوراياري ها به ارتقاي كيفيت زندگي در تهران مدد برساند. فرد ايدتولوژيكي نيست اما انساني است 
كه خودش را به ارتقاي كيفيت زندگي ساير انسان ها متعهد مي داند. از همين رو، تمايل دارد در موفقيت 
شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر تهران - تا آنجا كه مي تواند - سهيم باشد. او با دعوت از ما براي نشست 
مشترك با دبير فعلي ستاد چند نشان را با يك تير زد: به آقاي عليپور نشان داد كه خانم ها شرفي و ميالني و 
آقاي سالم زاده بهترين كادرهاي فعلي شوراي شهر هستند و چقدر خوب است اگر اين سه نفر را از شوراي 
شهر به ستاد منتقل كنند. من پيش بيني مي كنم كه آقاي عليپور با كمك سردار طالئي اين كار را بكند و اين 

سه نفر از از شوراي شهر به ستاد منتقل كنند. 

اين  ترويج  پارلمان و نقش آموزش و  قانون  اهميت  آقاي عبدالحسيني موفق شد  از طريق همين نشست، 
قواعد را در ميان شوراياري ها نشان دهد. به عالوه، از آنجا كه اين نقش را من بازي كردم و فكر مي كنم اين 
چندمين بار است كه نقشم را در برابر يك تأتريني مثل عليپور خوب بازي كرد ه ام، فكر مي كنم هم من و هم 

عبدالحسيني در رسيدن به هدف هاي مشتركمان موفق شديم. چرا؟ 

در طول دو ساعت بارش افكار نشست روز چهارشنبه اين فرصت در اختيار افراد قرار گرفت كه در مورد 
مسائل مختلف حرف بزنند تا آقاي عليپور آنان را ارزيابي كند و به اين نتيجه برسد كه انصافًا اين سه جوان 
بهترين كادرهاي فعلي شوراي شهر هستند و چه بسا اگر به ستاد منتقل شوند بهترين كادرهاي ستاد در آينده 
خواهند بود. اين سه نفر حاصل تجربه هاي آقاي عبدالحسيني در سمت قبلي خود به عنوان دبيرستاد است. 
و انصافًا اين دو خانم و آقاي سالم زاده از هر نظر جزو بهترين ها محسوب مي شوند: به معناي واقعي كلمه به 
دموكراسي و حكومت مردم باور دارند و با قدرت فراگيري فراوان و آشنايي به زبان انگليسي و شخصيت هاي 

صادق و سالم سرمايه هاي عظيم ستاد خواهند بود. 

در عين حال، در اواخر اين جلسه بارش افكار بود كه من دست به شورش گذاشتم و از اعضا خواهش كردم 
كه چند دقيقه آخر جلسه را طبق دستورنامه رابرت اداره كنيم تا بتوانيم دست كم در مورد چند مسأله مهم به 
تصميم برسيم: يك، آقاي قرار است اين جلسات ادامه يابند، در صورت مثبت بودن پاسخ اين سؤال، چگونه 
و چه روز ها و ساعت هايي؟ چند دقيقه آخر اين نشست با رياست خود انتصابي اين جانب و در چارچوب 
دستورنامه رابرت با سرعت جلو رفت و در همين مدت كوتاه آقاي عليپور توانست يك نمايش بسيار جالب  
و هيجان انگيز را تماشا كند. بله، او حاال بايد اذعان كند كه آموزش اين قواعد تا چه اندازه براي اداره حلسات 

تصميم گيري در شوراياري ها ضروري و مهم است. 

زير  در يك  از چاپ  بعد  كه  نحوي  به  را  دستورنامه  كتاب  تكليف  تعيين  پيشنهاد،  دو  عنوان  به  من  البته، 
زمين انبار نشود و در اختيار شورياري ها قرار بگيرد تا از آن استفاده كنند، و نيز حمايت از سازمان توسعه 
انجمن هاي محلي را مطرح كردم و در طول اين نشست هم ساكت ماندم و با دقت به صحبت هاي ديگران 
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با  اداره شد گله كردم و  اينكه جلسه به اين شكل  از  با صراحت  اما وقتي جلسه تمام شد،  گوش سپردم. 
صراحت به آقاي عليپور ثاني اعالم كردم كه من در هيچ جلسه اي كه قواعد اداره آن مشخص نباشد شركت 

نخواهم كرد و از او هم پيشاپيش براي آنكه در نشست هاي بي قاعده شركت نخواهم كرد پوزش خواستم. 

تقاضاي ابهام ردايي
وقتي جلسه تمام شد تا دفتر كادرها پياده آمد و به مشكالت جلسه فكر كردم. اشكال هاي آن كجا بود؟ به 
نظرم چند اشكال اساسي داشت: تكليفش روشن نبود كه چه نوع نشستي بود؟ اگر يك نشست تصميم گيري 
گروهي يا يك بورد است، بايد تكليف آن را مقام تشكيل دهند مشخص كند. اگر مناظره يا پنل است نيز 
همينطور. تا آنجا كه من دريافتم هرگز مشخص نشد كه اين نشست يك نشست مشورتي، يك مناظره، يك 
پنل يا يك بورد تصميم گيري است. هر كدام از اين نشست ها قواعد و رويه هاي خاص خودش را دارد و 
هم شركت كنندگان در آن و هم برگزار كنندگان آن بايد قبل از هرچيز تكليف و توقع خودشان را از اين 
نشست ها مشخص كنند. از آنجا كه قرار شد اين نشست ها هر دو هفته يكبار ادامه يابد، به عالوه قرار شد 
نسبت به انتقال دائمي يا موقت كاركنان شوراي شهر به ستاد اجرايي تصميم گيري شود، به نظرم الزم آمد از 
اقاي عبدالحسني تقاضا كنم كه در يك نشست تك نفره يا - به پيشنهاد خودش - در يك جلسه دو نفره با 
حضور خودش و آقاي عليپور شركت كنم و در واقع به ابهام زاديي از ماهيت و هدف اين نشست بپردازم. 
قطعًا من در نشستي در آينده شركت خواهم كرد كه تكليف و قواعد و هدف آن مشخص باشد. اما در هر 
حال، اين نشست گامي بلند به سوي آن چيزي بود كه من نامش را آماده سازي شوراياري ها براي آموزش 
دستورنامه رابرت مي دانم. هرچند هنوز باور دارم كه شوراياري ها يك مجموع ساختاراً خراب است كه بايد 

با يك سري اصالحات ساختاري آن ها را از اين وضعيت شتر گاو پلنگ خارج كنيم. 

بعد از يك گفتگوي كوتاه تلفني در همين زمينه آقاي عبدالحسيني به من گفت كه با آقاي عليپور هماهنگ 
خواهيم كرد تا در همين هفته با او و آقاي عليپور يك نشست مشترك در زمينه ابهام زدايي از نشست هاي 
پارلماني برگزار كنيم. تصميم دارم در آن نشست همين نكاتي را كه به آن ها اشاره كردم باز كنم و بگويم 
شرط موفقيت نشست هاي دو هفتگي ما چه خواهد بود. من اميدوارم تا آن زمان راه  حل هاي خوبي براي 

عرضه كردن كشف كنم. 

سي و هشتمين نشست كادر وكيالن
در نشست سي و هشتم كادر وكيالن خانم ها توكل، نيكدل و علم شركت نكردند و عذر آنان هم موجه بود: 
خانم توكل امتحان داشت، خانم علم در يك كارگاه در كانون وكال شركت كرده بود و خانم نيكدل هم تومور 
سينه اش را تخليه كرده بود. آنچه اسباب نگراني است اين است كه به اين خانم گفته شده كه تومورش بدخيم 
است اما سرطان نيست. دختري با اين همه هوشياري، استعداد، جواني و شور و اميد، و انواع مهارت هاي 
مختلف در زمينه آموزش زبان انگليسي و فرانسه و انواع ورزش هاي رزمي و عالقه فوق العاده به نوشتن اثار 
دراماتيك، دختري كه به قول معروف از هر انگشتش صد هنر مي بارد، به سرطان مبتال شود! خودم را كه 
جاي پدر او مي گذارم از غصه مي تركم. به همين خاطر طي ايميلي از دكتر رحماني پرسيدم: آيا ممكن است 
توموري بدخيم باشد اما سرطان نباشد؟ منتظر پاسخ او هستم. در هر صورت، خانم نيكدل با اين مسأله دسبت 

و پنجه نرم مي كند و من اميدوارم بيماري او سرطان نباشد. 

در هر حال، در نشست سي و هستم آقاي كيخسروي هم كه در كارگاه كانون وكال شركت كرده بود حضور 
نيافت. آقاي اويس حامد توسلي هم كه در حال گذراندن دوره دكتراست، و آقاي داودي هم كه مدت هاست 
نمي آيد. آقاي رئيسيان، آقاي فروزان و خانم قوشه آمده بودند اما نصاب نرسيد. در نتيجه كارهاي آموزشي 

انجام داديم. 

در اين نشست مقدمه سند كد اتيكز انجمن قضات كاليفرنيان را به زبان انگليسي خوانديم و ترجمه كرديم. 
هدفم اين بود كه اين وكال توجه كنند كه حتي در تدوين كد اتيكز قضات نيز اين وكالي آمريكا بودند كه 
پيش قدم شدند. بر اساس توضيح هاي اين مقدمه، تمام اين كارها را وكالي آمريكا انجام دادند و وكال هستند 
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كه خود را نماينده پروفشن وكالت مي دانند. مرور و تأمل گروهي در اين اسناد ما را با تجربه هاي وكالي 
آمريكا و طرز تفكر و طرز كار آنان بيشتر و بهتر آشنا خواهد كرد. 

موضوع ديگري كه به صورت غيررسمي به بحث گذشته شد نحوه پيش بردن برنامه هاي گروه بود: من دو 
راهبرد كلي را پيش بيني كردم، اول ايجاد يك جبهه از نمايندگان تشكل هاي وكيالن، با توجه به اينكه افرادي 
مثل قوشه، رئيسيان، كيخسروي، علم هر كدام نماينده يك تشكل هستند و به همين اعتبار در شوراي تشكل ها 
هم حضور مي يابند، دوم، تقويت تشكل هايي كه نمايندگان آن  ها در سازمان بازآفريني پروفشن وكالت حضور 
شوراي  از  فراكسيوني  واقع  در  ما  اجالس  شود،  تصويب  تشكيالتي  ساختار  اين  كه  در صورتي  مي يابند. 
تشكل هاي كانون وكالي مركز خواهد بود و هدف دراز مدت اين است كه تمام تشكل هاي عضو شوراي 

تشكل ها خودشان را در يك تشكل ملي و سراسري منحل كنند. 

اصرار ديگر من اين است كه اعضاي گروه ما قبول كنند كه زبان انگليسي را در حدي كه بتوانند با كمك 
فرهنگ لغت يك متن را بفهمند بلد هستند. در نتيجه بايد كوشش كنند كه مهارت زبان خودشان را نيز حتمًا 

افزايش دهند. 

در نشست سي و هشتم خانم قوشه پيشنهاد كرد اگر اعضاي گروه عالقمند هستند افراد جديدي را به كارگاه 
دعوت كنند، سعي كنند افراد جديد در تاريخي كه از اين روزها مشخص مي شود در كارگاه حضور يابند و 
نخستين نشست سال آينده را به عنوان آن تاريخ مطرح كرد. البته چون نصاب نبود پيشنهاد رسميت نيافت. 

در مجموع، نشست قبلي كادر وكال قابل قبول بود و گام هايي به جلو برداشت. 

حواشي متن
طي چند روز گذشته شاهد رويدادهاي فرعي هم بودم كه مي توانند در آينده بسط يابند و بر جنبش كادرها 

اثر بگذارند. به برخي از اين ها اشاره مي كنم. 

گفتگو با كارگردان
پنجشنبه ساعت سه بعد از دو و نيم بعد از ظهر آقاي مسعود كرامتي به دفتر آمد. كارگاه وكيالن هنوز ادامه 
داشت. به همين دليل صبر كرد تا كارگاه خاتمه يابد. بعد آقاي حسيني كمال آمد و سه نفري به عيادت آقاي 
عباس تاجيك رفتيم كه هنوز در بيمارستان فيرزوگر بستري است. بعد از عيادت، حدود سه ساعتي با آقاي 
كرامتي گپ زديم. تجربه هاي من براي وي جالب است و قرار است، تا اطالع بعدي، عصر پنجشنبه با هم 
گپ بزنيم. هدف اين گپ ها توليد فيلمنامه ها يا نمايشنامه هايي براي ساخت و يا اجراست. هر دو تمايل داريم 

كه اين قصه ها با توجه به تجربه هاي جنبش كادرها نوشته شوند. 

گفتگو با يك هم بندي سابق
سعيد پرتو يكي از هم بندي هاي سابق است و چند سالي در دهه شصت با او در زندان هاي اوين، قزل حصار 
وگوهر دشت زندان بوديم. او همراه با چند نفر از دوستان يك شركت براي توليد روغن موتور تأسيس كرده اند 
و اين روغن موتور را به كشورهاي ديگر صادر مي كنند. كارخانه اشان با حدود 30 كارگر در سلفچگان است و 
دفتر آن در خيابان ضلع شماري پارك هنرمندان. به اين ترتيب به دفتر كادرها نزديك است و به هيمن خاطر 
گاهي به دفتر مي آيد. در ماه هاي اخير هر وقت آمد من در كارگاه بودم. چند پيش بود كه زنگ زد و كارگاه 
هم در كار نبود. داخل شد و ساعت ها گپ زديم، از جمله در مورد قانون پارلمان و اهميت و ضرورت آن. از 

او دعوت كردم اگر دوست دارد مي تواند در كارگاه هاي شنبه ها بيايد. نمي دانم خواهد آمد يا نه. 

ايده تشكيل انجمن روش شناسي علوم انساني ايراني 
اگر به اين جمع بندي برسيم كه مردم خاورميانه به شيوه هايي متفاوت با مردم تمدن  غربي رفتار مي كنند، در 
آن صورت فكر مي كنم دانشمندان علوم انساني ايراني بايد بكوشند تا با چشم شسته به جامعه ايراني نگاه 
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كنند و براي تحليل و تبيين رفتار ايرانيان دست به نظريه پردازي بزنند. چون، احتماالً  نظرات و دستگاه هاي 
مفهومي دانشمندان علوم انساني كشورهاي غربي قادر به تبيين رفتار ايرانيان نخواهد بود. اين مطلبي است كه 

اين روز ها ذهنم را به خودش مشغول كرده است. اما چطور مي توان به اين تأمالت سر و سامان داد؟ 

در پاسخ به همين سؤال فكر كردم اگر بشود براي توسعه اين رويكرد سازماني و انجمني درست كرد خيلي 
خوب خواهد بود. به محض رسيدن به اين نتيجه، به نظرم رسيد در حال حاضر مناسب ترين فرد كه ايده را 
با او درميان بگذارم دكتر سالم زاده است. وي انساني شريف و سالم است. فردي با هوش و تحصيل كرده. 
احساس كردم اگر بتوانيم با هم روي يك هدف به توافق برسيم خواهيم توانست ايجاد يك سازمان را كليد 

بزنيم. به همين خاطر نامه زير را برايش ارسال كردم: 

جناب آقاي دكتر سالم زاده
سالم

همانطور كه مي دانيد اين نظريه در بين دانشمندان علوم انساني مطرح است كه انسان خاورميانه ويژگي هاي 
خاص خودش را دارد.

هرچه جلوتر مي رويم، و خاورميانه اليه هاي پنهان تر خودش را به جهانيان نشان مي دهد، اين مسأله كه 
تفاوت انسان خاورميانه با انسان غربي چيست و ريشه هاي آن كجاست اهميت بيشتري مي يابد.

من البته سال هاست كه به تفاوت هاي جغرافياي سياسي اروپا و انگلستان با خاورميانه و ايران و اثر اين 
تفاوت ها بر سازمان يابي اجتماعي فكر كرده ام. اما فقط بعد از آشنايي با قواعد قانون پارلمان است كه 
حاال مي توانم تخيل كنم كه اگر مردم جامعه اي طبق قواعد قانون پارلمان به خودشان سازمان بدهند اما 
افراد جوامع ديگر - به هر دليل - طبق اين قواعد دست به سازمان يابي نزند و بر اساس »مخالفت متوازن« 
رفتار كنند، در آن صورت بين اين دو دنيا چه تفاوت هاي بنياديني شكل خواهد گرفت و ما شاهد چه 

تعارضاتي خواهيم بود كه االن هستيم.
هرچند متأسفانه شما هنوز حتي به صورت نسبي با نظام قواعد قانون پارلمان به مثابه مبناي يك گفتمان - 
چنانكه من انتطار دارم - آشنا نشده ايد اما فكر مي كنم تا همين جا نيز به خوبي دريافته ايد كه بين اين دو 
دنيا چه تفاوت هاي مهمي به وجود مي آيد كه البته با فرايند هاي جهاني شدن اين تعارض ها اشكال عجيب 

و غريب و بديعي به خود مي گيرند كه براي دانشمندان غربي هم ناشناخته و بديع است.
با اين مقدمه سؤالي كه مي خواهم مطرح كنم اين است كه آيا روش شناسي علوم انساني غربي كه براي 
شناخت انسان غربي تدوين و خلق شده است، در مورد انسان خاورميانه اي هم به همان شكل كاربرد 
متفاوت است  انسان غربي  با  انسان خاورميانه  اينكه كل گفتمان و فضاي زيستي  به  با توجه  يا  دارد؟ 
جامعه  در  انساني  علوم  كار  مورد روش  در  ما  تفاوت ها  اين  فهم  پي  در  كه  مي رسد  نظر  به  ضروري 

خاورميانه نيز بايد مالحظاتي را در نظر بگيريم؟ 
در اين صورت، و اگر رعايت چنين مالحظاتي ضروري است، اين مالحظات كدام هستند؟ و آيا نبايد 

اين مالحطات را در پروژهش هاي خود رعايت كنيم؟ 

و اما پيشنهاد:
پيشنهاد  اين  با  آيا  انساني ضروري است  بازنگري در روش علوم  باشيد كه چنين  اگر شما هم موافق 

موافقيد كه انجمني به همين منظور تأسيس كنيد تا روي همين موضوع كار كند؟ 
انحمني - به عنوان نمونه - به نام انجمن روش هاي پژوهش انسان ايراني يا انسان خاورميانه اي و يا 

چيزي از اين قبيل؟ 
خوشحال مي شوم دريافت و قرائت اين نامه را به من اطالع دهيد. منتظر پاسخ شما خواهم ماند

قربانت. داود

نيم صبح  نامه را روز سه شنبه هفته گذشته براي وي ارسال كردم. چهارشنبه ساعت 9 و  اين  فكر مي كنم 
همراه با او، همسرش، خانم ميالني، و آقاي عبدالحسيني با آقاي عليپور ثاني دبيرستاد اجرايي شوراياري هاي 
شوراي اسالمي شهر تهران نشست مشترك داشتيم. گزارش اين نشست را جداگانه در همين روزنوشت يا 
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روزنوشت قبلي نوشته ام. اما در آن نوشته به گفتگوهايم با آقاي سالم زاده نپرداختم. چون در نظر داشتم اين 
بحث را جداگانه گزارش كنم. 

واكنش استاد دانشگاه
پيش از ثبت واكنش آقاي سالم زاده بايد به اين نكته اشاره كنم كه بر اساس شواهد مي توانم بگويم كه آقاي 
سالم زاده به احتمال بسيار زياد يكي از استادان دانشگاه  است كه در روش تحقيق صاحب نظر و متخصص 
است. به همين خاطر نظر او را بايد مهم تلقي كنم. با اين همه، او نظر من را هم كنار نظر همان گروه هاي 
قرارداده بود كه اين روز ها روش و اساس علوم انساني غربي را رد مي كنند و دبنال جايگزين كردن آن با علوم 
انساني اسالمي هستند. به همين خاطر وقتي هنگام برگشتن از دفتر ستاد اجرايي شوراياري ها و در آسانسور 
نظر او را در مورد نامه و پيشنهادم جويا شدم، با قاطعيت گفت: من قاطعانه با هر نوع مخالفت با روش علوم 
انساني مخالفم. براي او توضيح دادم مخالفت من با مخالفت اسالم گرايان متفاوت است. من به انسان دارويني 
اعتقاد دارم در حاليكه آنان مي خواهند انسان الهي را جايگزين انسان دارويني كنند. اما نظر من اين است كه 
اين انسان دارويني يك ذات اليتغير ندارد و متناسب با محيط و جامعه اش تغيير مي كند و به شكل متفاوتي 
فكر و رفتار مي كند. در حاليكه اگر شما براي انسان به مثابه انسان يك ذات غيرقابل تغيير قائل شويد، رويكرد 

شما به انسان يك رويكرد افالطوني است كه با رويكرد دارويني خيلي فرق دارد. 

متأسفانه فاصله بين در آسانسور و محل پارك ماشين آقاي سالم زاده بيش از چند قدم فاصله نبود در نتيجه 
فرصت ما براي گپ زدن در اين مورد خيلي زود خاتمه يافت و بحث نيمه تمام ماند. اما من به اين نتيجه 
رسيدم كه اين بحث ها را خيلي زود با آقاي سالم زاده در ميان گذاشتم. او هنوز با دستورنامه رابرت آشنا 
نشده است و هنوز ذهنش فرصت نيافته است كه به پيامده هاي فقدان مهارت خلق قانون در يك جامعه پي 
ببرد و در اين زمينه ذهنش دست به كار پردازش شود. به همين خاطر تصميم گرفتم فعاًل دامن اين بحث را 
با او جمع كنم. به خصوص كه هنوز مقاالتي از آقاي سريع القلم را براي من مي فرست كه معنايش اين است 
كه هنوز متوجه ماجرا نشده است كه مشكل جامعه ما از دسترس درك افرادي مثل سريع القلم خارج است. 

چالش با دكتر در محضر دبير
در محضر دبير ستاد اجرايي شوراياري ها چالش عجيبي بين من و سالم زاده رخ داد كه من فوراً دامن آن 
را جمع كردم و همين تجربه به تنهايي كافي است كه نشان دهد چطور جلسات مذاكرات و گفتگو هاي ما 

ايرانيان بدون وجود چنين قوانيني چطور به خود تخريبي و ديگرتخريبي بدل مي شود. 

وقتي من صحن گرفتم تا دو پيشنهادم را براي گنجاندن در بودجه امسال ستاد اجرايي شوراياري ها اعالم كنم 
به اين نكته هم پرداختم كه شوراياري ها ساختاري ناقص دارند و براي مقصودم از ضرب المثل شير بي يال و 
كوپال و اشكم استفاده كردم. هنوز هم فكر مي كنم »شوار« كه بنا به تعريف محل تصميم گيري جمعي است، 
بايد تصميم هايش را به مرجعي براي اجرا بدهد. در نتيجه، هم بايد قلمرو اختيارات شورا مشخص شود و 
هم تصميم هايش نبايد باد هوا باشد، بلكه يك نهادي يا بخشي از شهرداري محله بايد آن تصميم ها را كه 
از سوي كل مردم محله اتخاذ شده است اجرا كند. با اين همه، وقتي من صحبتم تمام شد و نوبت به آقاي 
سالم زاده رسيد، درست بر خالف من نظر داشت و خاطر نشان كرد كه اتفاقاً  اين شوراها شير بي يال و دم 
و اشكم نيستند بلكه واقعًا  شير هستند. بعد به تجربه شورياري هاي محل در يكي از شهر هاي آمريكا - فكر 
مي كنم كاليفرنيا - پرداخت كه گويا حاصل تحقيق او و خانم ميالني بوده است. بعد هم به تجربه شوراها در 
تهران اشاره كرد و توضيح داد كه در دوراني شخصيت هاي مهم هر محله مثل تيسمارها و صاحب منصبان 
عضو شوراي محله بوده اند.. اين حرف ها ظاهراً سبب خوشامد و كنجكاوي آقاي عليپور شد اما نكته مهم اين 
است كه من هيچ فرصتي نيافتم تا در مورد نظرات خودم توضيحي بدهم و نشان بدهم كه حتي همان موقع 
هم كه شوراها شير بودند دم و اشكم نداشتيند وگرنه كار ما نبايد بعد از اين همه سال اينجا باشد كه هست. 

به هر حال، وقتي قواعد دقيق و عادالنه اي براي طرح پيشنهاد و نظر نباشد، اين اتفاق ها بسيار طبيعي است 
و همين مسائل است كه از جمله سبب تخريب روابط آدم ها در مجامع بي قاعده مي شود. درست به خاطر 
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همين تجربه بود كه تصميم گرفتم ديگر در نشست هاي مشترك با آقاي عليپور شركت نكنم مگر آنكه تكليف 
ساختار و هدف و قواعد آن به دقت روشن شود و به تصويب تمام اعضاي گروه هم برسد. 

نامه آقاي فاضلي
آقاي فاضلي جواني است كه از سوي آقاي سيدي به كارگاه هاي شنبه ها معرفي شد و او همراه خود چهار 
نفر از دوستانش را هم به كارگاه آورد و در حال حاضر يكي از كادرهاي جدي آن كارگاه است. از وقتي در 
مورد كد شرف برايش صحبت كرده ام به اين موضوع عالقمند شده است. شايد به همين خاطر است كه نامه 

زير را براي من ارسال كرده است: 

استاد عزيز 
سالم

از روز شنبه و آخرين مالقاتم با شما تا امروز و حتی اين ساعت درگير مفهوم شرفم.حتی دويست صفحه 
ای از رمان با شرف ها را هم خواندم.اما متوجه شدم شرف بيش از معنای حيثيت و ناموس در فارسی)كه 
تحقيقات زيادی آمار قتل ها در اين زمينه را نشان می دهد( ،احترام و وفاداری و شان انسان در انگليسی،معنی 

دارد به طوری كه نويسنده ای آمريكايی آن را دارای دو بعد می داند.
اول بعد درونی كه بيان می كند هر انسانی فارغ از تنبيه و پاداش بيرونی كيست.)شايد بيشتر به تعريفش از 

انسان باز می گردد(
دوم بعد خارجی كه بيان می كند وجدان جمعی جامعه و استاندار های آن چه چيزی را اخالقی می داندو 

ارزش های جامعه از انسان با شرف است كه اصال مد نظر من نيست.
آن طور كه از فصل بيست كتاب رابرت هم برمی آيد با شرف كسی است كه:
به حقوق انسانی،آزادی افكار و بيان او باور دارد و اين در رفتارش متجليست.

به صداقت به عنوان اصل االصول باور دارد.
برای قول وعده و پيمان خود تا پای جان می ايستد.

حقيقت را بر مصلحت ها و منافع ارجح می داند.
استاد عزيز می دانم تحقيقات بيشتری نياز دارم در اين مسير راهنمايی شما راهگشاست.

با تشكر
سيد سهيل فاضلی

من اين پاسخ را براي وي نوشتم ارسال كردم: 

جناب آقاي فاضلي
سالم

از مشاهده اين همه پشتكار و جديت شما به وجد مي آيم.
همانطور كه مي دانيد يك لغت يك شئي نيست بلكه يك رابطه بين االذهاني است و معنايي كه افراد از آن 
درك مي كنند تابع شرايط است و با سرعت متحول مي شود ضمن آنكه به رغم اين همه تحول مي توان آن را 

شناخت و فهميد.
مفهوم شرف و شرافت هم به همين گونه است. البته، من در جريان همين پژوهش ها به تعريف قشنگ تري 
از شرف هم برخوردم كه بعد از تالش هاي گروه مطرح خواهم كرد. اما مهم است كه تمام اعضاي گروه به 
اين نتيجه برسند كه بايد از طريق يك روند دموكراتيك به تعريف مورد توافقي از دستور شرف به مثابه يك 
بسته از فضليت ها و استادنداردهاي رفتاري برسند كه به صورت مداوم نياز به اصالح و روزآمدسازي خواهد 
داشت و همين تالش براي تدوين و روزآمدسازي آن است كه كمك خواهد كرد تا فضاي اخالقي حاكم بر 

گروه به طور مرتب ارتقا يابد و كيفيت زندگي اخالقي يك گروه اعتال پيدا كند.
من عالقمد هستم تا تالش ها شما در اين عرصه به كل گروه عرضه شود و تمام گروه را تحت تأثير قرار 

دهد و نه فقط من را. 
قربانت. داود
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واكنش غريب يك كادر پرشور
وقتي خاطرات پائز 93 خاتمه يافت تصميم گرفتم قبل از ارسال فايل آن براي افرادي كه اين اسناد را نزدشان 
امانت گذاشته  ام، از آنان بپرسم كه آيا فايل هاي جديد را هم ارسال بكنم يا نه. يكي از اين افراد هم آقاي خندان 

بود كه همين سؤال را از او پرسيدم. پاسخ او جالب بود. اين سؤال و جواب را عينًا نقل مي كنم: 

جناب آقاي  خندان
سالم

تاريخ جنبش زيرخاكي كادرها در پائيز 93 نوشته شده است. آيا تمايل داريد يك نسخه از فايل آن با همان 
هدف هاي قبلي براي شما ارسال شود؟

قربانت. داود
و جواب آقاي خندان: 

با سالم  آقای حسینی 
بر كالس زبان  . من عالوه  نتوانستم  بيايم و  بودم پيش شما  داده  از شما پوزش بخواهم كه قول  بايد  من 
دوشنبه هايم يك كالس فشرده زبان ديگری در دانشگده زبان دانشگاه تهران شركت می كنم يك روز در ميان 
4 ساعت و موظفيم هر روز 6 ساعت كار كنيم ولی من با 10 ساعت تكاليفم را انجام می دهم ما ملزم شده ايم 
كه تا پايان دوره فقط به انگليسی متمركز شويم. واقعا فرصت نمی كنم حتی يك صفحه متن فارسی بخوانم  
و از الزامات اين دوره است كه ارتباطمان را با زبان مادری به  حداقل برسانيم. اگر اجازه بدهيم در وفت 

مناسبی كه امادگی ذهنی داشته باشم فايل شما را دريافت بكنم. 
با تشكر خندان 

بديهي است دريافت فايل خاطرات به معناي تعهد به خواندن آن نبود. چون از همان اول به او گفته بودم كه 
اين فايل ها را براي روز مبادا نزد خودش نگاه دارد و نه اينكه لزوماً  آن ها را بخواند. رفتار هاي جناب خندان 
به عنوان يك نمونه از رفتار ايرانيان معاصر - كه در مقطعي به صورتي پرشور از ترويج قانون پارلمان حمايت 

مي كرد - قابل تأمل است. در هر حال، من از او تشكر كردم و نوشتم: مختاريد. 
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يكشنبه 7 دي ماه 1393

حضور يك رفيق قديمي
عصر ديروز شنبه 6 دي ماه 1293 تازه سي و هفتمين كارگاه كادر دوستان را دعوت به دستور كرده بودم 
كه آقاي سعيد پرتو وارد شد و مثل يك عضو قديمي كارگاه به ميز كنفرانس نزديك شد تا روي يكي از 
صندلي هاي خالي مستقر شود. فكر مي كنم پنجشنبه شب بود كه به دفتر كادرها آمد و مدتي در مورد مسائل 
مختلف و از جمله در مورد اهميت قانون پارلمان صحبت كرديم. به او گفتم حاال كه بعد از سال ها تالش 
اين كارگاه ها شركت كني و  از  تأمين كرده اي، خوب است در يكي  را  نياز خانواده  اقتصادي مورد  امنيت 
قانون پارلمان را ياد بگيري و كمك كني تا يك مجموعه سازمان هاي دموكراتيك براي حل برخي مشكالت 
اجتماعي بسازيم. از من پرسيد كدام كارگاه را مناسب تر مي دانم. گفتم كارگاه  شنبه ها را. اما نه او قول قطعي 
با چهره اي مصمم پشت ميز  او را ديدم كه  نتيجه وقتي  بيايد. در  نه من اصرار داشتم كه  داد كه مي آيد و 

كنفرانس نشست، فهميدم استدالل هايم او را كاماًل قانع كرده است كه بايد آستين باال زد. 

من از سال 1359 و در بند سه دانشگاه اوين با آقاي سعيد پرتو آشنا شدم. بعد از فارغ شدن از دانشگاه اوين 
نيز تا امروز رابطه  ما با هم قطع نشده است. سعيد بعد از خروج از اوين با يك متخصص زنان و زايمان 
ازدواج كرد. مدتي در كار ساخت و ساز بود و بعدها با چند نفر از بچه ها يك شركت زدند و روغن موتور 
توليد كردند. حاال سال هاست در همين رشته كار مي كند و محصوالت خود را صادر مي كنند. وضع اقتصادي 
او در مجموع خوب است: خانه ي خوبي خريده است. پسرش را براي تحصيل به انگلستان فرستاده است و 

هر از گاهي براي تفريح به كشورهاي اروپايي هم سفر مي كند. 

طبق يك مصوبه كادر دوستان، هرگاه عضو جديد به گروه ملحق شود، مراسم معارفه خواهيم داشت. به همين 
خاطر افراد خودشان را معرفي كردند. سعيد هم خيلي مختصر گفت كه از دوستان قديمي من است و در يك 

شركت كار مي كند. 

ابتكار جديد
ديروز براي نخستين بار دست به يك ابتكار زديم. از اعضاي مجمع تقاضا كردم به دو گروه تقسيم شوند تا 
مطالبي را كه در اجالس قبلي مطرح شده است توسط آقايان قندهاري و فاضلي به اين دو گروه منتقل شود. 
براي اعضاي گروه توضيح دادم كه يكي از خصوصيات اين گروه اين بوده است كه افراد قديمي نمي آيند و 
افراد جديد به گروه اضافه مي شوند در نتيحه من هم هميشه دنبال يافتن راه حل هايي هستم كه قديمي تر ها 
ابتكار امروز هم به اين خاطر است كه در  خسته نشوند و جديدي تر ها نيز درس هاي قبلي را فرا بگيرند. 
نشست قبلي فقط سه نفر حضور داشتند و از آن سه نفر هم در اين نشست فقط دو نفر آمده اند. به همين خاطر 
من از اين دو نفر تقاضا مي كنم آنچه را كه در جلسه قبل آموخته اند به اعضاي دو گروه آموزش بدهند بعد 
اگر كسي سوالي داشت مطرح مي كند و به صورت گروهي به آن سوآل ها خواهيم پرداخت. با اين توضيح ها 
بود كه دو گروه شكل گرفت و آقاي قندهاري و آقاي فاضلي شروع كردند به آموزش نكاتي كه در جلسه قبل 
فراگرفته بودند و من فهرست آن مطالب را از طريق ايميل براي كل گروه ارسال كرده بودم و قبل از جلسه 

نيز به تعداد حاضران پرينت گرفتم و در اختيار آنان قرار دادم. متن آن به شرح زير بود: 

اعضاي محترم كادر دوستان
سالم

ضمن يادآوري سي و هفتمين نشست كادر دوستان كه رأس ساعت پنج بعد از ظهر روز شنبه 6 دي ماه 93 
در دفتر كادرها دعوت به دستور خواهد شد از جنابعالي دعوت مي شود دقايقي قببل از ساعت مقرر در صحن 

حضور يابيد. خاطر نشان مي كند در اجالس سي و پنجم اين نكات مورد بررسي قرار گرفت
يك. قواعد ناظر بر دوعوت به دستور مجامع تصميم گيري

دو. رويه ها در صورت غيبت رئيس، نايب رئيس و دبير
سه. رويه ها در صورت عدم حصول نصاب
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چهار. انواع مجامعي كه در آن ها قانون پارلمان كاربرد دارد و رويه هاي مربوط به نصاب در هر يك از 
اين مجامع

پنج. قواعد ناظر بر جلب به مجمع
شش. قواعد ناظر بر تغيير نصاب 

هفت. مخالفت متوازن به عنوان مفهوم پايه اي در روابط اجتماعي در خاورميانه
هشت. تربيت بر اساس قواعد حقوقي و روابط قدرت

نه. رويه هاي ناظر بر حق رأي وكالتي
ده.آراي الكتورال

همين جا از سه نفري كه در نشست سي و ششم حضور داستند يعني آقايان قندهاري، فاضلي و قرباني تقاضا 
مي شود همين نكات را به سه گروهي كه از اعضاي حاضر در نشست سي و هفتم تشكيل خواهد شد آموزش 

دهند و در پايان به سوآل هاي عمومي پاسخ داده خواهد شد. 
تقاضا دارد دوستان را از اين خبرها مطلع فرماييد

قربان شما. دبيرموقت. داود حسيني

توضيح  اعضاي گروه هاي خودشان  براي  را  فوق  نكات  داشتند  فاضلي  آقاي  و  قندهاري  آقاي  در حاليكه 
مي داند من مشغول گرفتن پرينت از چند سند شدم كه تصميم داشتم به بعضي از اعضاي گروه بدهم. در 
عين حال،  واكنش هاي اعضا و به خصوص واكنش سعيد را زير نظر داشتم و حدس زدم كه كمي خسته شده 
انتظار نداشت كه در نخستين دقايق ورودش زير دست جواني مثل آقاي فاضلي بنشيند تا قواعد  است و 
اداراه جلسات را از او ياد بگيرد. به خصوص كه او سال ها در دانشگاه اوين و در شركت روغن موتورسازي 

خودشان در هزاران مجمع تصميم گيري شركت كرده است. 

بعد از حدود نيم ساعت هر دو گروه به فعاليت خود خاتمه دادند و به تنفس رفتند. در فاصله تنفس توانستم 
با سعيد گرم بگيرم. بعد از تنفس جلسه دعوت به دستور شد و گزارش فعاليت هاي ترويجي را استماع كرديم. 

آموزش به كاركنان مجلس
در حاليكه آقاي زارع پور در جريان گزارش فعاليت ترويجي خود گفت كار خاصي انجام نداده است، اما 
بعد از ختم كارگاه از من پرسيد اگر با مسؤالن آموزش مجلس صحبت كنم شما آماده ايد كه اين قواعد را به 
كاركنان مجلس شوراي اسالمي آموزش بدهيد؟ طبيعي است كه استقبال كردم و او هم اصرار داشت كه اين 
كار را خواهد كرد. به او توصيه كردم كه آقاي حالج نيز در اين زمينه كارهايي كرده است و قرار بود كه به 
كاركنان مركز پژوهش ها هم اين قواعد آموزش داده شود. پس شايد بهتر باشد كه با آقاي حالج نيز تماس 
بگيرد تا دوباره كاري نشود. به هر حال، يكي از دستاوردهاي اين كارگاه مي تواند اين باشد كه فردي مثل آقاي 
مجيد زارع پور اصرار و عالقه دارد كاري كند كه اين قواعد به كاركنان و مسؤالن مجلس شوراي اسالمي 

آموزش داده شود تا شايد از آن طريق به نمايندگان مردم هم منتقل شود. بايد اميدارو بود. 

دعوت به مهماني هاي خانوادگي
بعد از ختم جلسه بود كه سعيد پرتو از برگزاري نشست هاي دوره اي تعدادي از دوستانش خبر داد و گفت 
كه مدت هاست كه تعدادي از دوستان هر دو هفته يكبار منزل يكي از اعضا جمع مي شوند و ضيافت مي دهند. 
قباًل قرار بود كه در اين مهماني ها سخنراني و بحث هم داشته باشند كه يخش نگرفت. به من پيشنهاد كرد كه 
با اعضاي گروه صحبت كند و من در آن مهماني قانون پارلمان را معرفي كنم. من استقبال كردم اما توضيح 
دادم كه اگر قرار باشد اين قواعد را فقط توضيح بدهم، مي دهم اما اين قواعد بسيار فرار هستند به زودي 
آن ها را فراموش خواهند كرد. در نتيجه روش يادگيري اين قواعد اين است كه تمرين كنند و بهترين تمرين 
هم اين است كه يك انجمن به صورت پايلوت ايجاد كنند و دستور شرف و آئين نامه ي آن را بنويسند. در 
آن صورت خوب است انجمني درست كنند كه بخواهند فعاليت آن را ادامه بدهند. خودش استقبال كرد اما 
قرار شد با اعضاي آن گروه صحبت كند. اين تجربه نشان داد كه مباحث براي سعيد هم جذابيت داشته است. 
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يك انجمن جهادي
آقاي متين شريفي كه قباًل در كانون گفتگو شركت مي كرد و او را آقاي حالج همراه با آقاي قندهاري و يك 
نفر ديگر به كارگاه معرفي كرد، يكي از دوست داشتني ترين جواناني است كه مي شناسم. او دو هفته قبل در 
كارگاه شركت نكرد. ديروز برايم توضيح داد كه طي اين مدت در مسير نجف به كربال مشغول پختن فريني 
از طرف ستاد  يا چيزي شبيه به آن بوده است و گويا به صورت رايگان به زوار اربعين مي داده اند. ظاهراً 
بازسازي عبتات متبركه به عراق اعزام شده اند. طبق روايت او، تمام مسير نجف تا كربال مثل يك شهر بازي 
يا يك پيك نيك پر از مردمي بوده است كه تا فاصله طوالني در اطراف جاده براي دو تا سه هفته مستقر شده 
بودند و آنجا زندگي مي كردند. با چنين توصيفي حضور حدود 17 ميليون زاتر باورپذير به نظر مي رسد: در 
واقع بخش اصلي اين جمعيت با تمام لوازم در فاصله دو شهر زندگي مي كرده اند و خودشان نيازهاي خودشان 

را تأمين كرده اند. 

بعد از ختم جلسه همين آقاي متين شريفي به من گفت كه در مجامع انجمن جهادي آنان بيش از پنجاه نفر 
عضو شركت مي كنند و مسؤليت اداره مجمع نيز بر عهده اوست. و او اين قواعدي را كه اينجا مي آموزد به 
تمام اعضاي آن انجمن نيز آموزش مي دهد. بسيار خوشحال شدم. از من در تدوين يا بازنويسي آئين نامه آن 
انجمن كمك خواست و من متن اصلي كتاب را برايش فرستادم و از او خواستم تا فصل مربوط به آئين نامه را 
مرور كند. نيز اصرار دادم كه او و ساير دوستانش در ساختن سناي دانشجويي نيز مشاركت كند. ديشب اين 

فرصت دست داد تا قبل از جلسه اهميت و ساختار سناي دانشجويي را براي او تشريح كنم. 

انجمن هاي فاميلي
وقتي نوبت گزارش فعاليت ترويجي به آقاي قندهاري رسيد از او خواهش كردم تا از تجربه اش در ايجاد 
انجمن هاي فاميلي نيز سخن بگويد او هم به اختصار به اين مسأله اشاره كرد. من مصمم هستم تا سازماني 

براي توسعه انجمن هاي فاميلي نيز با كمك آقاي قندهاري درست كنيم و او هم استقبال كرده است. 

گزارش مربي
وقتي نوبت به من رسيد به چند نكته به اجمال اشاره كردم: اول، مالقات با دبيرستاد اجرايي شوراياري  و نقشي 
كه اين ستاد در خريد 400 نسخه از كتاب دستورنامه ايفا كرده است،  دوم، ايجاد سازمان توسعه انجمن هاي 
رابرت شركت  دستورنامه  آموزش  كارگاه هاي  در  كه  كساني  تمام  از  زودي  به  سازمان  اين  اينكه  و  محلي 
كرده اند دعوت خواهد كرد. سوم، اينكه تصميم داريم با كمك آقاي قندهاري يك سازمان توسعه انجمن هاي 
فاميلي ايجاد كنيم، چهارم، روند پيشرفت در ايجاد سناي دانشجويي و تدوين دستور شرف. دو نسخه از 
دستور شرف را كه در يك جعبه مخمل پوش سرمه اي قرار داده ام به اعضاي كارگاه نشان دادم تا متن آن را 

مطالعه كنند. پنجم، ايجاد سازماني براي بازآفريني پروفشن وكالت از شبه پروفشن وكالت. 

امور مالي
ازاي  در  بايد  داشتند كه چطور  اصرار  او  قاسمي دوست  آقاي سعيد  و  زارع پور  آقاي  از ختم جلسه،  بعد 
خدماتي كه دفتر به اعضا ارايه مي دهد هزينه اي پرداخت شود. پاسخ من روشن بود: من براي اين خدمات 
براي هيچ كس دستمزد تعيين نمي كنم، اما اگر كسي عالقه داشته باشد هديه اي بابت اين خدمات بدهد رد 
نخواهم كرد. دنبال شكل اجرايي قضيه مي گشتند. گفتم به عنوان نمونه مي شود مبالغ را در همين كوزه لعابي 
ادامه به آقاي زارع پور گفتم: من در مورد آموزش در مجلس  انداخت كه در موزه گذاشته شده است. در 
نخواهد  بدهند رد  اگر چيز  اما  نمي خواهد  پول  بگو كه فالني  آقايان  به  اين  بر  بنا  دارم.  را  نظر  هم همين 
كرد. خنديد. نمي دانم جريان مجلس چقدر جدي خواهد شد. اما اينكه فردي مثل آقاي مجيد زارع پور بعد 
از چندين جلسه اشتياقش به معرفي اين قواعد به كاركنان مجلس افزايش هم يافته است نشان مي دهد كه 

محصول كارگاه ها براي مشتريانش جذابيت داشته و اين جذابيت افزايش هم يافته است. 
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دوشنبه 8 دي ماه 1393

ايده هاي صبحگاهي
امروز بعد از ظهر سومين نشست سازمان توسعه انجمن هاي محلي )ستام( در دفتر كادرها برگزار خواهد 
شد.  گزارش آن را بعداً خواهم نوشت. اما امروز صبح كه از خواب برخاستم دريافتم كه ايده هاي خوبي 
براي توسعه انجمن هاي محلي به ذهنم رسيده است كه الزم است يادداشت شوند. نكات ديگري هم هست 

كه ارزش دارد ثبتشان كنم. 

چند روز پيش در يك وب سايت اسرائيلي خبري خواندم از ابتكار يك نوجوان يهودي در كاليفرنيا. وي 
با دوستش يك وب سايت راه اندازي كرده بود كه افراد مي توانستند با مراجعه به آن تمام خدماتي را كه در 
محالت مختلف شهر لوس آنجلس ارايه مي شود بيابند. بازديد كننده ابتدا محله مورد نظر را انتخاب مي كند. 
بعد سراغ خدمات مورد نظر مي رود: خدمات بهداشتي، ورزشي، فرهنگي و غيره. بعد دكمه جستجو را كليك 
مي كند و فهرست مراكز مورد نظر در آن محله ارايه مي شود. به نظرم رسيد اين كار را انجمن هاي محلي هم 

مي توانند انجام دهند. 

در ادامه همين تفكرات بود كه به نظرم رسيد اعضاي هر انجمن محلي مي توانند با ارايه دهندگان خدمات 
مختلف وارد مذاكره شوند و به خاطر خريد انبوه براي اعضاي خود از فروشنده تخفيف بگيرند. اين كار را 
مي توانند بعد ها در سطح تهران يا حتي در سطح كشور نيز انجام دهند و به اين ترتيب از نظر اقتصادي نيز 

به اعضا كمك برسانند. 

به دنبال همين ايده پردازي ها بود كه دريافتم افرادي كه در كارگاه ها باقي مي مانند احتماالً كساني هستند كه 
فرصت و عالقه به فعاليت هاي مدني و انجمني خواهند داشت. به همين دليل مي شود با كمك چند نفر از 
آنان يك سازمان براي توسعه نوع خاصي از انجمن و فعاليت مدني برنامه ريزي كرد و بعد از تمام كساني 
كه در كارگاه ها شركت كرده اند خواست تا عضو آن سازمان شوند و به توسعه آن انجمن مدد برسانند و 
بعد كه انجمن استقرار يافت از آن انجمن كنار بشكند. در واقع كادرها با هم كمك مي كنند و يك جريان را 
به راه مي اندازند و خودشان كنار مي كشيند. به عالوه، هر يك از اين انجمن ها در آينده به يك وكيل، يك 
پارلمانتارين و انواع كاركنان براي دبيرخانه نياز خواهند داشت. به اين ترتيب جنبش كادرها به طور مرتب 

انواع شغل هم براي افراد مختلف ايجاد خواهد كرد. 

به اين ترتيب، بعد از ايجاد سازمان توسعه انجمن هاي محلي و نيز سازمان توسعه انجمن هاي فاميلي مي شود 
كادرها  براي  ترتيب،  اين  به  كرد.  فكر  نيز  غيره  و  معلمان  انجمن هاي  توسعه  براي  ديگري  به سازمان هاي 

فضاهاي كاري جديد نيز ايجاد مي شود. 

پايان سازمان معلمان
ديروز آقاي آزادگان زنگ زد. در مورد چند مسأله بي ارتباط با هم گپ زديم. از جمله اصرار داشت كه من 
برنامه هاي دكتر مرتضي محيط را ببينم. با اين همه در خالل صحبت هايش اخباري از آخرين نشست سازمان 
تعدادي از معلمان ايران به من داد كه حاكي از اين بود كه اين سازمان ترجيح داده است كه ديگر به دفتر 
كادرها نيايد تا اينكه من در نشست آن ها شركت كنم. بديهي است از اينكه اين طور رفتار كردند متأسفم. من 
مي توانستم كمك خوبي براي توسعه سازمانشان باشم. مطلقًا اداعاي رهبري هم نداشتم. بديهي است كه هرگز 
عضو رسمي نمي شدم و خودم را كانديداي هيچ سمتي هم نمي كردم. اما در تمام عرصه ها مي توانستم نيروي 
كارآمدي براي توسعه سازمان آنان و راتقاي معلمي در كشور باشم. اما قبول نكردند. من هم اصاًل دلخور 
نشدم. برايشان آرزوي موفقيت دارم. اما در اين صورت گوشه ذهنم در فكر ايجاد سازمان توسعه انجمن هاي 
معلمان هم خواهم بود. در عين حال، از بعضي از اعضاي آن انجمن براي فعاليت هاي مدني دعوت خواهيم 
كرد. بايد ديد واكنش آنان چه خواهد بود. در هر حال، افرادي مثل داوري و شهسوراي و آزداگان ممكن 

است رابطه اشان را با من ادامه بدهند. 
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پاسخ معلم روش تحقيق
آقاي دكتر سالم زاده ديروز به ايميل من كه چند روز پيش برايش ارسال كرده بودم و به او پيشنهاد داده بودم 

تا براي تأسيس انجمن پژوهش هاي جامعه شناسي ايراني پيش قدم شود، جواب داد. متن آن را نقل مي كنم: 

سالم
راستش رابخواهيد با توجه به اعالم حضوری دريافت ايميل تان پاسخ نداده بودم... هنوز در حال مطالعه بر 
روی مبانی مطلب ارائه شده توسط شما هستم و هنوز معتقدم كه نسخه های موجود در زمينه علوم انسانی 
غربی كامال در محيط ايران و خاورميانه قابل كاربرد هستند. در مورد تشكيل انجمن هم با توجه به روحيه 
شخصی ام كه به سختی كاری را شروع می كنم و كار نصفه و نيمه انرژی ام برای تمام ديگر فعاليتها را هم 

ميگيرد، هنوز قولی نمی دهم ولی روی آن فكر می كنم...
با آرزوی بهروزی برای شما
ياشار سالم زاده

و پاسخ من به اين پاسخ: 

جناب آقاي سالم زاده
از پاسخ شما ممنونم. با شما هم عقيده ام كه روش علم در همه جاي جهان بايد كاربرد داشته باشد چرا كه بر 
اساس اين روش، بايد واقعيت را همانطور كه هست شناخت و توضيح داد. اما در حاليكه علوم طبيعي يك 
پيكره واحد است، علوم انساني دنيايي از تنوع نظرات و تحليل هاي مختلف است. دليل آن هم بسيار روشن 

است: در علوم انساني هم سوژه و هم اوبژه شناخت مدام در حال تغيير است.
براي من بسيار دشوار است كه تصور كنم يك دانشمند علوم انساني در ژاپن يا در شهري در آلمان همان 
اندازه مفاهيم مندرج در عاشورا و اربعين را درك كند كه يك بچه ي شيعه اي كه از كودكي در گوشش روضه 
امام حسين خوانده اند. به اين معناست كه مي گويم جامعه شناسان ايراني بايد ايراني را بشناسند و روحيات 
و خصائل و گرفتاري هاي او را توضيح دهند. و منظورم از جامعه شناسان ايراني، آن گروه از جامعه شناساني 
است كه جامعه ايران را شناخته اند و مي شناسند،  و نه جامعه شناساني كه با دستگاه هاي مفهومي ماركس و 

فوكو به جامعه ايران نگاه مي كنند. همين. 
قربانت. داود

بديهي است يك نوع »دانشمند« بيشتر نداريم اما انواع جامعه و انواع انسان اجتماعي داريم كه لزومًا مثل هم 
رفتار نمي كنند. از اينجاست كه ما بايد ايرانشناسي و ايراني شناسي داشته باشيم كه احيانًا با فرانسه شناسي و 
فرانسوي شناسي يكي نخواهد بود. البته روش اين هر دو علم مي تواند يكي باشد يا مي توان از تكنيك هاي 
متفاوتي بهره گرفت. در هر حال، مدتي است كه وارد اين قلمرو شده ام و بايد ديد عاقبت به خير خواهيم 

شد يا نه. 
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چهارشنبه 10 دي ماه 1393

ترديد ها در كادر دانشجويان
ديشب بعد از ختم بيست و چهارمين اجالس كادر دانشجويان، آقاي امير رئيسيان دعوت كننده اصلي اين 
نشست ها، آقاي محسن رنجبر يكي از جدي ترين اعضاي اين كارگاه و آقاي فرشيد قاسمي دانشجويي كه از 
دانشگاه اميركبير در اين نشست ها شركت مي كند تا تزديكي هاي نيمه شب در دفتر كادرها ماندند و از روش 
اداره كارگاه انتقاد كردند. انتقادهاي آنان چيست؟ براي رفع ايراداتي كه آنان مطرح مي كنند چه مي شود كرد؟ 

و چه مي توانم كرد؟  

در عين  حال، ديشب و به دعوت آقاي محسن رنجبر دو برادر با نام فاميلي رفيعي فر كه يكي از آنان مسؤل 
اين حزب در دومين  از مسؤالن  با يكي ديگر  اعتماد ملي است همراه  يا دانشجويان حزب  شاخه جوانان 
با كارگاه ما آشنا شوند و من بيشترين دغدغه ام  نشست اجالس ديشب كادر دانشجويان شركت كردند تا 
اين بود كه روش اداره كارگاه اثر منفي بر اين سه نفر كه براي نخستين بار در كارگاه هاي ما شركت مي كنند 

نگذارد. 

نيز، براي نخستين بار دكتر ياشار سالم زاده مشاور آقاي مسجد جامعي و همسرش خانم شرفي كه يكي از 
بهترين كارشناسان ستاد اجرايي شورياري هاي تهران بود، در حاليكه احتماالً به خاطر دلخوري از برخوردهاي 
آقاي عبدالحسيني در سومين نشست سازمان در دست توسعه انجمن هاي محلي كه روز قبل در دفتر كادرها 
برگزار شد، شركت نكردند، در كارگاه دانشجويان حضور يافتند و يكي ديگر از دغدغه هاي من اين بود كه 

كارگاه به نحوي اداره شود كه براي اين دو نفر هم جذابيت داشته باشد. 

به اين ترتيب بايد گفت، در حاليكه كادر دانشجويان دست كم از سوي بعضي از اعضاي مهم آن با ترديد 
مواجه شده است، كادر كارشناسان با عدم حضور دكتر سالم زاده و همسرش و نيز در غياب آقاي عبدالحسيني 
و آقاي قندهاري كه نتوانستند در نشست پريروز شركت كنند، با يك بحران جدي تر دست و پنجه نرم مي كند. 

آيا جنبش كادرها به آخر خط خود نزديك مي شود؟ 

ديروقت ديشب وقتي آقاي امير رئيسيان همراه با محسن رنجبر بعد از حدود يك ساعت چالش از دفتر كادرها 
بيرون مي رفت جمله اي را به خاطرم آورد كه در خاطراتم در مورد آقاي عيسي خندان نوشته بودم: اينكه آيا 
آقاي خندان را بايد به خاطر بلند پروازي هايش در راه اندازي مركز مطبوعات تخصصي كشور تشويق كرد يا 
به خاطر سوءمديريتش كه سبب شكست آن طرح شد مستوجب سرزنش است؟  اين يادآوري اصاًل اسباب 
ناراحتي من نشد. من آن قياس را مع الفارق ديدم و با اطمينان خاطر به آن دو نفر گفتم: شكست معنا و مفهومي 
ندارد. ما بايد مثل آن مورچه ي قصه تيمور لنگ باشيم و هر بار كه افتاديم بايد دو باره بلند  شويم و راه بيافتم. 
ما از شكست ها درس ياد مي گيريم و همين انتقادهاي شما كمك خواهد كرد تا كيفيت كار را بهبود بدهيم. 

در اين روزنوشت ماجراهاي مهمي را كه دو كارگاه دانشجويان و كارشناسان در سطح مولكولي تجربه كرده اند 
تشريح خواهم كرد. دلم مي خواهد نشان بدهم كه در يك گروه كوچك چه پويايي هاي عظيمي در جريان 
است و كاش مي شد اين پويايي ها را درك كرد و توضيح داد. به عالوه، اخباري هم از ساير جريان ها دارم كه 

در انتها به آن ها هم اشاره خواهم كرد. 

كالف سردرگم رابطه
چند سال قبل يكي از دوستان مجموعه اي از طرح هاي يك هنرمند چيني را برايم ايميل كرد كه با خطوط 
بسيار ساده تفاوت هاي عميق فرهنگي بين مردم شرق و غرب را نشان مي داد. يكي از اين طرح ها، مقايسه 
روابط متفاوت بين دو نقطه بود. در يكي از اين طرح ها، بين دو نقطه يك خط مستقيم رسم شده بود. اين 
طرح نمايش روابط بين آدم ها در غرب بود. اما خط واصل بين دو نقطه در طرح ديگر، كه كيفيت رابط بين 

دو انسان شرقي را نشان مي داد، به جاي آنكه يك خط مستقيم باشد يك كالف بود. 
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راستش من هنوز پا از ايران بيرون نگذاشته ام. از طريق خواندن رمان ها و ديدن  فيلم ها هم به تفاوت ماهوي 
روابط بين انسان هاي شرقي و غربي پي نبرده بودم. اما بعد از آشنايي عميق تر با قواعد قانون پارلمان - به 
روايت مرحوم هنري مارتين رابرت - تصور مي كنم اگر افرادي كه با هم يك جامعه يا يك انجمن و سازمان 
روابط  در  ايراني ها  بين  كه  آنچه  با  روابطشان  قطعًا  كنند،  رفتار  قواعد  اين  چارچوب  در  مي كنند،  درست 
اجتماعي اشان شكل مي گيرد، تفاوت بسيار عظيمي بايد داشته باشد. و اتفاقًا همين روابط پيچيده، ناروش، 

كالف وار و دست و پاگير است كه فعاليت هاي گروهي سازمان يافته ي ايرانيان را تخريب مي كند. 

اين ايده دقايقي قبل و پيش از آنكه نوشتن اين بخش را شروع كنم به ذهنم رسيد. در جريان تأمل در مورد 
روش ارايه ادامه روزنوشت امروز به اين نتيجه رسيدم كه مجموعه كنش و واكنش عجيب و غريب سركار 
خانم شرفي طي دو روز گذشته را يك جا بنويسم. بعد متوجه شدم كه روابط غيرسازماني و غيرشفاف بين 
اين خانم و آقاي عبدالحسيني چطور كار جمعي در كادر كارشناسان را مختل كرده است. در اين مرحله بود 
كه ياد طرح هاي آن هنرمند چييني افتادم و به نظرم رسيد كه از اين به بعد، بخشي از منظومه ي فكري من 
پرداختن به كيفيت روابط اجتماعي ايرانيان با هم باشد و اين روابط را در پرتو قواعد قانون پارلمان نقادي 
كنم تا در مرحله اول كيفيت اين روابط را بفهمم. بعد بكوشم درك كنم كه اين روابط چرا ايجاد شده است و 
چگونه و بر اساس كدام ضرورت ها دارد تغيير مي كند يا بايد تغيير كند. و در مرحله بعد بررسي كنم كه اين 

روابط كالف وار چگونه تغيير مي كند و چه روابطي جاي آن ها را مي گيرد و چرا؟ 

به هر حال، همانطور كه تأمل در فضاي عمومي و حريم خصوصي و كشف تمايز اين دو عالم در ده و شهر 
اخيراً به يك دغدغه فكري من تبديل شده، درك تفاوت روابط سر راست و سردرگم هم مي تواند موضوع 

يك مجموعه تأملالت باشد. 

نخستين مكالمه
درست يكي دو دقيقه به ساعت پنج عصر روز دوشنبه 8 دي ماه بود كه زنگ تلفن بلند شد. خانم شرفي بود. 
مي دانستم زنگ تلفن در اين ساعت معنايي جز اين ندارد كه يكي از اعضا قادر به حضور در جلسه نيست. 
با خنده همين نكته را با خانم شرفي در ميان گذاشتم. گفت:  اتفاقًا من پشت در دفتر شما هستم. با تغجب 
پرسيدم: جرا زنگ نزديد؟ و از همين جا بود كه قصه طوالني چالش بين او و آقاي عبدالحسيني شروع شد. 
خالصه اين قصه اين بود كه من تا اينجا آمده ام تا در كارگاه شركت كنم. اما آقاي عبدالحسيني گفته است كه 
نمي تواند در كارگاه شركت كند. آقاي سالم زاده هم در آخرين دقايق ناچار شد نزد آقاي مسجد جامعي بماند. 
در نتيجه من هم زنگ زده ام كه اگر شما اجازه مي دهيد كارگاه را تعطيل كنيد و من هم نيايم. پاسخ من براي 
اين وضعيت ها روشن است: من كه نمي توانم تصميم بگيرم مجمع را تعطيل كنم. در نتيجه مجمع با حضور 
يك نفر هم تشكيل خواهد شد و مراتب در صورتجلسه قيد مي شود. خانم شرفي مكث كرد. حدس زدم شايد 
مايل باشد داخل بيايد اما چون من تنها هستم مالحظه مي كند. براي اطمينان از اينكه حدسم درست هست يا 
نه از او پرسيدم:  خوب چرا وارد نمي شويد؟ جلسه كه نصاب ندارد در نتيجه با حضور ما دو نفر هم رسمي 
است و مي توانيم تصميم هاي الزم را اتخاذ كنيم. اما خانم شرفي تمايلي به شركت در جلسه نداشت. طبيعي 
بود كه من هم اصرار نكنم و انتخاب را بر عهده خودش بگذارم و تأكيد كنم كه اگر به هر دليل حوصله يا 
تمايلي به شركت در كارگاه ندارد، كاماًل راحت باشد و بدون رو در بايستي تصميم بگيرد. او هم تصميم 
گرفت كه به خانه برود و رفت. اما حدود نيم ساعت بعد دو باره زنگ زد تا برخي از جنبه هاي روابط خودش 
را آقاي عبدالحسيني را توضيح بدهد. با اين تأكيد كه اين صحبت ها بين خودمان بماند. من قبل از آنكه قول 
بدهم اين صحبت ها بين خودمان بماند برايش توضيح دادم اگر ماهيت اين صحبت ها واقعًا راز باشد و بشود 

آن ها را بين خودمان نگاه داشت. 

يا اسرار شخصي بين اين دو همكار نيست.  من تقريبًا اطمينان داشتم آنچه كه مي خواهد تعريف كند راز 
اساسًا امكان ندارد بين اين دو همكار روابطي شكل بگيرد كه قرار باشد به صورت راز باقي بماند. احتمااالً 
آقاي عبدالحسيني - به عنوان نمونه - پشت سر من از من انتقادي كرده است و حاال خانم شرفي مي خواهد 
آن ها را بيان كند اما مايل نيست من طوري رفتار كنم كه عبدالحسيني بفمد خانم شرفي انتقادهاي او از من را 
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به من منتقل كرده است. اگر رازهايي كه قرار است بين خودمان بمان از اين قبيل باشد، هرچند من اصراري 
ندارم توي بوق بكنم، اما كجاي اين حرف ها راز است كه بايد مخفي بماند؟ كسي از من يا از روش كار من 
انتقاد كرده است. اين حق طبيعي اوست و چرا من بايد ناراحت شوم؟ و چرا اين حرف ها نبايد با صراحت 

در حضور من مطرح شود؟ 

در هر حال، سعي كردم توجه خانم شرفي را به اين نكته جمع كنم كه راز هم بايد واجد خصوصيات يك 
راز باشد. بعد مثال يكي از همكاران مؤسسه تحت مديريت خودم را مثال زدم كه مي خواست در مورد دزدي 
يك از همكاران در دفتر به من گزار بدهد اما اصرار داشت كه گزارش او را نشنيده بگيرم و هيچ واكنشي 
نشان ندهم. من قبول نكردم و گفتم:  چطور ممكن است من متوجه بشوم كه فالن همكار دارد در محل كار 
دزدي مي كند و من هيچ واكنشي نشان ندهم؟ بعد از او خواهش كردم در اين صورت هيچ تمايلي به شنيدن 
گزارش او از دزدي آن همكار ندارم. به خانم شرفي هم گفتم : بعضي حرف ها راز نيستند. بنا بر اين تقاضاي 
اينكه اين حرف مكتوم بماند تقاضايي غيرمنطقي است. و اگر حرفي هم كه مي خواهيد بزنيد واقعًا راز است، 
در آن صورت چرا بايد من بدانم؟ در اين صورت، اصاًل چرا فكر مي كنيد كه بايد به من هم بگوييد؟ جواب 
درستي نداشت. با اين همه نتوانست آنچه را كه در دل داشت و سخت ناراحتش كرده بود پيش خودش نگاه 
دارد و به من فهماند كه در برخي از موارد آقاي عبدالحسيني هم دوست ندارد در كارگاه هاي من شركت كند 

اما به خاطر رو در بايسيتي شركت مي كند. 

اينجاي گفتگوي ما به بعد، مسائلي مطرح شد كه اگر قرار باشد آن ها را بي كم و كاست گزارش كنم  از 
بايد تاريخچه همكاري چندين ساله  خانم شرفي و آقاي عبدالحسيني را شرح بدهم. اين كار نه الزم است 
و نه عملي. اما خالصه اش اينكه در اين سال ها بين خانم شرفي و همسرش از يك سو و آقاي عبدالحسيني 
به  عنوان دبير ستاد اجرايي شوراياري ها روابط كاري پيچيده اي شكل گرفته است كه بهترين تمثيل براي 
بيان آن ها همان كالفي است كه آن هنرمند چيين بين دو نقطه رسم كرده بود. نمونه اي از آن ها اينكه: آقاي 
عبدالحسيني از ده ماه پيش به خانم شرفي قول داده است كه او را از شوراي شهر به ستاد اجرايي شورايار ي ها 
منتقل كند اما هر بار اين كار به عقب افتاده و آقاي عبدالحسيني يك عذري ارايه كرده است. خانم شرفي 
اين عذر ها را رديف مي كرد و مي كوشيد كه نشان دهد اين عذر ها موجه نبوده اند و آقاي عبدالحسيني به قول 

خودش وفا نكرده است. 

يكي از نمونه هاي اين رفتار گله آميز به حضور خانم شرفي در دو نشست اخير در ستاد اجرايي شوراياري ها 
مربوط مي شود: چهارشنبه گذشته، من همراه با آقاي سالم زاده و همسرش خانم شرفي و خانم ميالني در 
ستاد اجرايي شوراياري ها با آقاي عليپور و آقاي عبدالحسيني نشست مشترك داشتيم تا در جريان تدوين 
برنامه و بودجه سال آينده ستاد نظرات مشورتي خودمان را مطرح كنيم. من در نشست فرداي آن روز كه روز 
پنجشنبه بود شركت نكردم. اما ظاهراً در همان جلسه اين ايده مطرح شده كه خانم شرفي برنامه استراتژيك 
ستاد را بنويسد. اين پيشنهاد را آقاي عبدالحسيني به او داده است و خانم شرفي هم آن را جدي گرفته و 
كوشيده است يك برنامه استراتژيك براي ستاد تدوين كند. اما در مورد همين برنامه مشاجرات عجيبي بين او 
و آقاي عبدالحسيني بروز يافته كه براي من تعريف كرد:  اينكه برنامه ي محصول كار من يك كار دانشجويي 
نيست، من براي تهيه اين برنامه خيلي زحمت كشيده ام، دستمزد آن برايم مهم نيست، اما طرز برخورد آقاي 
عبدالحسيني نبايد اين طور مي بود، نبايد اين حرف را مي زد نبايد اين كار را مي كرد و از اين قبيل. من حدس 
زدم خانم شرفي خيلي عصباني است و هرچه بيشتر حرف مي زند و هرچه بيشتر صحنه هاي تلخ دعوا و 
مرافعه بين خودش و آقاي عبدالحسيني را به خاطر مي آورد بيشتر عصباني مي شود. بدتر، من فكر مي كنم خانم 
شرفي از نظر روحي دچار افسردگي و حتي استرس است. به همين خاطر تمايل داشتم دامنه اين بحث درز 
گرفته شود و بيتشر روي اين نكته تأكيد مي كردم كه روابط كاري و حتي شخصي او و آقاي عبدالحسيني يك 
چيز است و حضور اين هر دو در كارگاه كادر كارشناسان يك چيز ديگر. در نتيجه سعي مي كردم به خانم 
شرفي توضيح بدهم كه بكوشد تا روابط سازماني در سازمان در دست تأسيس را در چارچوب دستورنامه 
رابرت تنظيم كند و اين روابط را از روابط شخصي شده اش با آقاي عبدالحسيني تفكيك كند و در جريان 
همين استدالل ها بود كه يك جاي اين گفتگو با صراحت و قاطعيت از خانم شرفي پرسيدم:  اصاًل براي آمدن 
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به اين كارگاه چرا به آقاي عبدالحسيني زنگ زده و از او پرسيده است كه در كارگاه شركت مي كند يا نه؟ من 
عمداً مكث كردم تا خانم شرفي جواب من را بدهد. نداد. دو باره با قاطعيت از او پرسيدم:  جواب بدهيد خانم. 
چرا از او پرسيديد كه در جلسه شركت مي كند يا نه؟ سرانجام مجبور شد به اين سؤال جواب بدهد: خوب 
اگر آقاي عبدالحسيني نيايد كه سازمان توسعه انجمن هاي محلي شكل نمي گيرد؟ من با لحن عصباني جواب 
دادم: چرا اين طور فكر مي كند؟ مكث كردم و بعد دوباره پرسيدم: آيا خود شما واقعًا از ايده انجمن هاي محلي 
حمايت مي كنيد؟ با قاطعيت و با اشتياق گفت: بله. من خيلي اين ايده را دوست دارم. گفتم:  بسيار خوب. 
اصاًل فكر كنيد هيچكس ديگر در اين كشور نيست كه از اين ايده حمايت كند. در آن صورت خود شما بايد 
بكوشيد كه چنين انجمن هايي شكل بگيرد. من هم كه طرف دار اين ايده هستم. پس ما دو نفري مي توانيم 
سازماني براي همين هدف ايجاد كنيم. در اين صورت، شما كه مي دانستيد نشست هاي مجمع ساعت 5 بعد 
از ظهر دعوت به دستور مي شود و جلسه با هر تعداد از افراد حاضر نصاب دارد. در اين صورت چرا آمدن 
خودتان را موكول به تصميم آقاي عبدالحسني كرديد؟ چرا صرف نظر از اينكه او مي آمد يا نه، خودتان تصميم 
خودتان را نگرفتيد؟ مگر آقاي سالم زاده همسر شما در جلسه امروز نيامد اتفاقي افتاد؟ آقاي عبدالحسيني هم 
همين طور. چرا آمدن خودتان را به آمدن ايشان موكول كرديد؟ راستش جوابي نداشت. يا جوابش همان بود 

كه فكر كرده بود: بدون آقاي عبدالحسيني انجمن محلي شكل نخواهد گرفت. 

قدرت  ما  تأسيس  دست  در  سازمان  به  او  و حضور  است  نفوذي  با  عبدالحسيني شخصيت  آقاي  راستش 
مي دهد. اما چرا خانم شرفي بايد آمدنش را به آمدن آقاي عبدالحسيني گره بزند؟ 

اين ها فقط چند نمونه از كالف روابطي است كه به جاي روابط سازماني، حقوقي، شفاف و سرراستي كه 
مي تواند و بايد بين اعضاي يك سازمان شكل بگيرد، بين افراد عضو گروه هاي هيأتي در ايران شكل مي گيرد 

و انرژي بسيار عظيم صرف فهم اين روابط و تعديل تخريب هاي ناشي از اين روابط مي شود. 

تأكيد بر استقالل
به هر حال، در اين مرحله از گفتگو ها با خانم شرفي بر استقالل او از آقاي عبدالحسيني تأكيد كردم و خاطر 
نشان ساختم كه حتي اگر آقاي عبدالحسيني هم در اين نشست ها شركت نكند و فقط من و خانم شرفي باقي 
بمانيم، تا آنجا كه به من مربوط مي شود، در ايجاد سازمان توسعه انجمن هاي محلي كامالً  جدي هستم. بعد از 
خانم شرفي خواستم كه بدون رو در بايستي و با مراجعه به دل خودش به من بگويد كه آيا ايجاد انجمن هاي 
محلي را ضروري مي داند و به تالش در اين زمينه عالقمند هست يا نه؟ بي درنگ جواب مثبت داد. به او 
گفتم: پس كاري به كار آقاي عبدالحسيني نداشته باشيد و در نشست هاي روز دوشنبه تشريف بياوريد. ترديد 

داشت و از من خواست كه به او فرصت بيشتري بدهم تا فكر كند. 

پاسخ قطعي:  نه
ساعاتي بعد بود كه خانم شرفي دوباره زنگ زد. به خاطر عصبانيت هايش عذر خواهي كرد. اما باز هم تصميم 
قطعي اش اين بود كه در نشست هاي دوشنبه شركت نكند. من هيچ اصراري نكردم و از تكرار حرف هايي كه 

قباًل به او گفته  بودم خودداري كردم. اما شايد تكرار خالصه آن نكات در اينجا الزم باشد. 

خانم شرفي در تشريح علل سرخوردگي خود به رايج و شايع بودن رفتارهاي غيراخالقي اشاره مي كرد كه، 
در واقع، فضاي عمومي زندگي اجتماعي ما را شكل داده است. در شرايط فعلي، دروغگويي، عدم وفاي 
به عهد، رندي، ريا، منفعت طلبي هاي حقير، زيرآب زدن هاي پست، آب زيركاهي و ده ها خصوصيت اخالقي 
زشت چنان در ميان ما ايرانيان رواج يافته است كه كم تر كسي مي تواند اميدي به بهبود وضع فعلي داشته 
باشد. در واقع انگار تمام كساني كه احساس شرف و شرافتمندي مي كنند دريافته اند كه كل جامعه امروز ايران 
در لجن زاري از ابتذال غوطه ور است كه هر سخني در خصوص امكان بهبود وضع موجود خيال بافي هاي 
ماليخوليايي است و حتي كساني هم كه در احزاب و تشكل هاي سياسي دم از اصالحات مي زنند در پي كسب 
قدرت و رسيدن به آالف اوولوف هاي خودشان است. در چنين شرايطي است كه تحليل هاي من از علت 
بروز چنين وضعيتي در كشور و ترسيم چشم اندازهايي اميدواركننده كه مبتني بر امكانات ناشي از فرايندهاي 
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جهاني شدن است، و مهم تر، برنامه  عملي اي كه از طريق پرورش  كادرها در جريان ساختن سازمان هاي پاك 
ارايه مي دهم، بسياري از افراد كاماًل نااميد را نيز اميدوار مي سازد. يكي از اين افراد - فكر مي كنم - همين 

خانم شرفي باشد. 

خانم شرفي شامه بسيار تيزي در فهم خصوصيات منفي و غيراخالقي آدم ها دارد. نسبت به قول هاي توخالي 
آدم ها، عدم وفاي به عهد آنان، و خصوصياتي از اين قبيل بسيار حساس است و نسبت به افرادي با چنين 
از شريف ترين و دست پاك ترين  يكي  او  به همين خاطر،  نشان مي دهد.  واكنش  خصوصياتي خيلي سريع 

كاركنان اداري شوراي شهر تهران است و همسرش آقاي سالم زاده نيز همين طور. 

آقاي  مورد  در  شرفي  خانم    - جانبه ي  يك  فعاًل   - ادعاهاي  در  كه  است  بسيار سخت  من  براي  هرچند 
عبدالحسيني قضاوت كنم، اما ترديدي ندارم كه اين خانم از رفتارهاي واقعًا غيراخالقي همكاران خود در 
شوراي شهر تهران و در ستاد اجرايي شوراياري ها به ستوه آمده است و به همين خاطر اصرار دارد و داشته 
است كه اگر در هر يك از نشست هاي كارگاه هاي ما يكي از اين كاركنان حضور يابد او ديگر در آن كارگاه 
شركت نخواهد كرد. يكي از مسائل موجود بين آقاي عبدالحسيني و خانم شرفي هم شايد همين مسأله باشد. 
آقاي عبدالحسيني تمايل داشت و دارد كه براي افزودن تعداد اعضاي كارگاه ها از ساير همكاران شوراي شهر 
و يا ستاد اجرايي دعوت كند. اما خانم شرفي با اين كار او مخالف بود و طبيعي است كه  مخالفت خانم 
شرفي هم كاماًل غيرقابل دفاع و نادرست بود. با اين همه، آقاي عبدالحسيني از دعوت از افراد ديگر به خاطر 
خانم شرفي چشم مي پوشيد. شايد يكي از مسائلي كه سبب شد تا خانم شرفي سرانجام تصميم بگيرد در 

نشست هاي روز هاي دوشنبه نيايد همين بود. 

در گفتگوي ديگري كه همان غروب ديروز دوشنبه با من داشت، ضمن اظهار تمايل به كارگاه ها به سختي 
به من اعالم كرد كه تصميم گرفته است كه در كارگاه  دوشنبه ديگر حاضر نشود. در مورد همسرش هم 
گفت كه او فعاًل گرفتار كارهاي آقاي مسجدجامعي است و به تدوين و گردآوري و انتشار كتاب هاي آقاي 
مسجدجامعي كمك مي كند و او هم نمي رسد در اين نشست ها حضور يابد. من هم پذيرفتم و فكر كردم 

قضيه تمام شد. 

گفتگوي بعد: حضور در نشست هاي سه شنبه
اما بار ديگر خانم شرفي زنگ زد و از من خواست كه اجازه دهم تا او در كارگاه هاي سه شنبه شركت كند. 
من هم استقبال كردم و حتي به او تذكر دادم كه در صورت امكان همراه با همسرش در نشست هاي سه شنبه 
شركت كند. اما در جواب من گفت: با اينكه همراه با همسرم خواهم آمد اما او در كارگاه شركت نخواهد كرد. 
چون در حال حاضر آمادگي ندارد. من قبول كردم و بعد از اين مذاكرات بود كه ايميل زير را براي اعضاي 

كارگاه كارشناسان ارسال كردم: 

اعضاي محترم سازمان در دست تأسيس توسعه انجمن هاي محلي 
سركار خانم شرفي
و آقايان سالم زاده 

عبدالحسيني 
قندهاري 

سالم
بود رأس ساعت 17 روز  قرار  انجمن هاي محلي كه  تأسيس توسعه  در سومين نشست سازمان در دست 
دوشنبه 8 دي ماه 1393 در دفتر كادرها دعوت به دستور شود فقط رئيس موقت حضور يافت كه به اين وسيله 

گزارش خود را تقديم اعضاي محترم مي كند. 

غائبان نشست
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با اطالع  بود،  اينجانب داود حسيني دعوت شده  از سوي  اوليه  قندهاري كه طبق مصوبه گروه  آقاي  يك. 
قبلي نتوانست در اين جلسه حضور يابد. خاطر نشان مي كند آقاي قندهاري يكي  از كادرها عالقمند است 
و در زمينه تأسيس انجمن فاميلي تجربه هاي بسيار با ارزشي دارد كه حتمًا براي توسعه انجمن هاي محلي 
نيز مفيد خواهد بود. الزم به ذكر است كه آقاي قندرهاري از پينشهاد اينجانب در خصوص ايجاد سازماني 
براي توسعه انجمن هاي فاميلي استقبال كرده است و ما در آن زمينه نيز از ساير كادرهاي عالقمند دعوت به 

همكاري خواهيم كرد

دو. آقايان سالم زاده و عبدالحسيني بدون اطالع قبلي قادر به شركت در اين جلسه نشدند. طبق گزارش هاي 
دريافتي آقايان سالم زاده و عبدالحسيني گرفتار مشغله هاي اداري خارج از وقت پيش بيني شده شدند.

سه. خانم شرفي نيز با توجه به عدم حضور ديگران و با اطالع قبلي در جلسه ديروز حضور نيافت.

ايده هاي جديد
اينجانب در نظر داشتم در جلسه ديروز چند ايده جديد را مطرح كنم كه به اين وسيله به اطالع اعضاي 

محترم مي رسد:

خبري خواندم از دو نوجوان ساكن لوس آنجلس كه يك وب سايت راه انداخته اند كه در آن تمام اطالعات 
قرار  اختيار شهروندان  در  را  لوس آنجلس  قابل دسترس در محالت مختلف شهر  تمام خدمات  به  مربوط 
مي دهد. اين ايده را ما هم به سادگي مي توانيم عملياتي كنيم و از اين طريق به ارتقاي كيفيت زندگي در 

محالت مدد برسانيم.

اعضاي انجمن هاي محلي خواهند توانست با انعقاد قراردادهايي با ارايه دهندگان انواع كاالها و خدمات،  در 
سطح محله و در سطح شهر و استان و حتي كشور، انواع خدمات و محصوالت مورد نياز خود و خانواده 
خود را با قيمتي بسيار ارزان تر تهيه كنند.  فرض كنيم در سراسر ايران يك ميليون نفر عضو انجمن هاي محلي 
بشوند. اعضاي اين كانون مي توانند با انعقاد قراردادهايي تمام محصوالت مورد نياز خود را با تخفيف هاي 

ويژه تهيه كنند. بديهي است تا دلمان بخواهد مي شود از اين ايده ها خلق كرد.

طبق قرار، نشست چهارم روز دوشنبه 15 دي برگزار خواهد شد.

قربان شما. دبيرموقت
داود

نخستين حضور زوج جوان در نشست دانشجويان
به اين ترتيب، خانم شرفي به من اعالم كرد كه حتماً  در نشست روز سه شنبه كادر دانشجويان شركت خواهد 
كرد و شركت هم كرد. اينكه در اين كارگاه چگونه رفتار كرد و چه گفت و اثر حضورش در اين كارگاه چه 
بود، موضوع بخش بعدي اين روزنوشت است كه در آن به كارگاه سه شنبه خواهم پرداخت. در اينجا فقط 
توضيح مي دهم كه در نشست اول اجالس بيست و چهارم دانشجويان تنها خودش شركت كرد. همسرش در 
ماشين منتظرش نشست. اما در فاصله تنفس بين دو نشست از شوهرش دعوت كرد به كارگاه ييايد و آقاي 
به آن ها  سالم زاده هم در نشست بعدي مشاركت كرد و با هم بحث هاي بسيار مفيدي هم داشتيم كه بعداً 

خواهم پرداخت. در اينجا الزم مي دانم اين قصه را تا آخر ادامه بدهم. 

جايگزين سازي »رسالت« به جاي »هدف«
امروز بعد از ظهر بود كه خانم شرفي به من تلفن كرد و حدود يك ساعتي تلفني با هم صحبت كرديم. موضوع 
اوليه و اصلي اين گفتگو ها اين بود كه خانم شرفي پيشنهاد مي كرد تا در پيش نويس آئين نامه سازمان توسعه 
سناهاي دانشجويي به جاي »هدف« از »رسالت« صحبت كنيم و كوشيد تا ثابت كند تعيين رسالت در ارتقاي 

كيفيت كار بسيار موثرتر است. 
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من هم در مورد تفاوت »هدف« با »رسالت« با خانم شرفي موافق بودم. اما تالش كردم چند نكته را براي او 
روشن سازم. اول اينكه مهم ترين دغدغه من در حال حاضر اين است كه اعضاي يك كارگروه تمرين كنند 
كه به عنوان عضوي از گروه بيانديشند و بتوانند در چارچوب قواعد انتزاعي ناظر بر تفكر گروهي فكر كنند. 
از اين زاويه، واكنش من به پيشنهاد ايشان اين است كه او را راهنمايي كنم براي پيش بردن پيشنهادش در 
گروه، به نحوي كه قواعد دستورنامه رابرت تعيين كرده است اقدام كند. اين گروه است كه بايد در اين زمينه 

تصميم بگيرد و نه من.

خانم شرفي نظر من را به عنوان يك پارلمانتارين پرسيد. پاسخ من به او اين بود تا آنجا كه فعاًل درك مي كنم، 
در ماده 2 آئين نامه يك سازمان بايد هدف سازمان را تعريف كرد. شايد اعضاي يك سازمان تصميم بگيرند 
عالوه بر هدف، هدف واره هاي خودشان را هم بنويسند يا به جاي يك هدف چندين هدف تعريف كنند. در 
هر حال،  دستورنامه رابرت برخي نكات حقوقي را در مورد اينكه بيانيه هدف يا ماده مربوط به هدف يك 
سازمان چه خصوصياتي بايد داشته باشد بيان كرده است، اما تمام اين خصوصيات »حقوقي« هستند و از منظر 
حقوق بررسي شده اند و نه از منظر مديريتي. در حاليكه تمايز بين هدف و رسالت از زاويه مديريتي است 

كه مطرح مي شود. 

در ادامه از او خواستم كه صرف نظر از اينكه در آئين نامه از اصطالح »هدف« استفاده شود يا »رسالت«، بهتر 
است جمله پيشنهادي خودش را در مورد هدف سازمان توسعه سناي دانشجويي مطرح كند و ببيند واكنش 

اعضاي گروه چيست. 

توصيه به صبر
در پايان اين بخش از صحبت ها بود كه به او توصيه كردم در مورد استعفا خود و همسرش از سازمان در 
دست تأسيس توسعه انجمن هاي محلي نيز عجله نكند. به جاي نوشتن و ارسال استعفانامه، مدتي صبر كنند 
و اگر آمادگي حضور ندارند حتي مي توانند در چند جلسه آتي شركت نكنند. مشكلي پيش نخواهد آمد. به 
خصوص كه ما قرار است بقيه كادرها را براي تأسيس اين سازمان دعوت كنيم. در نتيجه، حتي شما عضو 
كه  روز  آن  و  كرد  خواهيم  دعوت  سازمان  تأسيس  در  براي شركت  شما  از  ما  نباشيد،  دعوت كننده  گروه 

نمي توانيد نياييد. 

با اين توضيح ها بود كه خانم شرفي قبول كرد فعالً  استعفانامه خودشان از سازمان توسعه انجمن هاي محلي 
را ننويسند و در اختيار من نگذارند اما اگر برايشان سخت بود در نشست آتي شركت نكنند. خانم شرفي اين 
تصميم را مناسب تشخيص داد و قرار شد كه من دعوت نامه شركت در جلسه را فعاًل براي اين دو نفر نيز 
ارسال كنم. بعد از خاتمه گفتگو با او متن زير را با عنوان گزارش سومين نشست ستام براي اعضاي ستام 

ارسال كردم: 

گزارش سومين نشست ستام
اعضاي محترم سازمان در دست تأسيس توسعه انجمن هاي محلي 

سركار خانم شرفي
و آقايان سالم زاده 

عبدالحسيني 
قندهاري 

سالم
بود رأس ساعت 17 روز  قرار  انجمن هاي محلي كه  تأسيس توسعه  در سومين نشست سازمان در دست 
دوشنبه 8 دي ماه 1393 در دفتر كادرها دعوت به دستور شود فقط رئيس موقت حضور يافت كه به اين وسيله 

گزارش خود را تقديم اعضاي محترم مي كند. 
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غائبان نشست
با اطالع  بود،  اينجانب داود حسيني دعوت شده  از سوي  اوليه  قندهاري كه طبق مصوبه گروه  آقاي  يك. 
قبلي نتوانست در اين جلسه حضور يابد. خاطر نشان مي كند آقاي قندهاري يكي  از كادرهاي عالقمند است 
و در زمينه تأسيس انجمن فاميلي تجربه هاي بسيار با ارزشي دارد كه حتمًا براي توسعه انجمن هاي محلي 
نيز مفيد خواهد بود. الزم به ذكر است كه آقاي قندرهاري از پينشهاد اينجانب در خصوص ايجاد سازماني 
براي توسعه انجمن هاي فاميلي استقبال كرده است و ما در آن زمينه نيز از ساير كادرهاي عالقمند دعوت به 

همكاري خواهيم كرد.

دو. آقايان سالم زاده و عبدالحسيني بدون اطالع قبلي قادر به شركت در اين جلسه نشدند. طبق گزارش هاي 
دريافتي آقايان سالم زاده و عبدالحسيني گرفتار مشغله هاي اداري خارج از وقت پيش بيني شده شدند.

سه. خانم شرفي نيز با توجه به عدم حضور ديگران و با اطالع قبلي در جلسه ديروز حضور نيافت.

ايده هاي جديد
اينجانب در نظر داشتم در جلسه ديروز چند ايده جديد را مطرح كنم كه به اين وسيله به اطالع اعضاي 

محترم مي رسد. 

خبري خواندم از دو نوجوان ساكن لوس آنجلس كه يك وب سايت راه انداخته اند كه در آن تمام اطالعات 
قرار  اختيار شهروندان  در  را  لوس آنجلس  قابل دسترس در محالت مختلف شهر  تمام خدمات  به  مربوط 
مي دهد. اين ايده را ما هم به سادگي مي توانيم عملياتي كنيم و از اين طريق به ارتقاي كيفيت زندگي در 

محالت مدد برسانيم.

اعضاي انجمن هاي محلي خواهند توانست با انعقاد قراردادهايي با ارايه دهندگان انواع كاالها و خدمات،  در 
سطح محله و در سطح شهر و استان و حتي كشور، انواع خدمات و محصوالت مورد نياز خود و خانواده 

خود را با قيمتي بسيار ارزان تر تهيه كنند.

فرض كنيم در سراسر ايران يك ميليون نفر عضو انجمن هاي محلي بشوند. در آن صورت اعضاي اين كانون 
مي توانند با انعقاد قراردادهايي تمام محصوالت مورد نياز خود را با تخفيف هاي ويژه بخرند. بديهي است تا 

دلمان بخواهد مي شود از اين ايده ها خلق كرد

طبق قرار، نشست چهارم روز دوشنبه 15 دي برگزار خواهد شد. 
قربان شما. دبيرموقت
داود

درس هاي بيست و چهارمين نشست كادر دانشجويان
به نظرم نشست ديروز كادر دانشجويان يكي از پربارترين نشست هاي اين گروه بود و من چيزهاي بسيار 
زيادي آموختم و حدس مي زنم براي اعضاي آن نيز كارگاه خوبي بود. هرچند اين نشست معترضاني هم 
داشت كه اصرار داشتند در روش اداره كارگاه بايد تغييراتي صورت بگيرد. بهتر است قبل از پرداختن به 

تجربه هاي اين كارگاه، گزارش آن را كه براي تمام اعضا ارسال كردم عيناً  نقل كنم: 

اعضاي محترم كادر دانشجويان
سالم

ضمن تأكيد بر اينكه گزارش زير يك صورتجلسه استاندارد نيست، گزارش اين نشست محض آگاهي اعضاي 
غائب به شرح زير تقديم مي شود:
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بيست و چهارمين اجالس عادي و هفتگي كادر دانشجويان با حدود يك ربع تأخير شامگاه سه شنبه 9 دي ماه 
1393 در محل هميشگي دعوت به دستور شد. به دليل حضور اعضاي جديد، مراسم معارفه صورت گرفت. 
بعد از استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضاي حاضر،  آقاي محسن رنجبر رئيس كميته تدوين دستور 

شرف گزارشي در مورد دستور شرف و تفاوت آن با كد اتيكز پروفشن ها ارايه داد. 

در نشست دوم از اجالس بيست و چهارم، كه با رياست آقاي محسن رنجبر ادامه يافت، پيشنهاد اصالح 
چايگزين كه از سوي آقاي امير رئيسيان مطرح و حمايت شده بود به تصويب رسيد و هدف گروه به شكل 

زير قرائت شد: 
هدف سازمان در دست تأسيس، »كمك به تشكيل و ترويج سنا هاي دانشجويي در دانشگاه هاي كشور و ايجاد 

اتحاديه سناهاي دانشجويي« تعيين مي شود.

در ادامه آقاي فرهنگ كاشاني پيشنهاد داد كه به خاطر امتحانات پايان ترم، اجالس بيست و پنجم به جاي 
سه شنبه 16 دي به سه شنبه 23 دي تعويق شود. اين پيشنهاد به دليل اينكه به اصالح آئين نامه مربوط مي شد و 

بدون اخطار قبلي، حقوق غائبان را ناديده مي گرفت،  از سوي ريس جلسه خارج از دستور اعالم شد.

خاطر نشان مي كند در اين جلسه مربي پارلماني به دليل حضور سه مهمان نكاتي را به صورت تكراري مطرح 
كرد كه با اخطار آقاي سعيد قاسمي مواجه شد. اما رئيس اخطار را وارد ندانست. آقاي قاسمي فرجام خواهي 

كرد كه مورد حمايت قرار نگرفت.

جلسه ساعت 21 و 15 دقيقه خاتمه يافت.
با احترام دبيرموقت. داود

پشت نوشت هاي اين متن
منطورم از »پشت نوست« اين است كه من هنگام نوشتن اين متن به نكاتي توجه داشته ام كه در سطور آن ديده 
نمي شود و فرد براي پي بردن به محتواي پشت نوشت ها بايد بين خطوط را بخواند. يكي از مهم ترين نكاتي 
كه در پشت نوست مورد نظرم بود اين بود كه مي دانستم قرار است اين گزارش را به سه نفر از مسؤالن ارشد 
شاخه جوانان حزب اعتماد ملي هم ارسال كنم كه در نشست دوم اجالس ديروز به عنوان مهمان حضور 
يافته بودند. اين سه نفر حاصل شستشوي مغزي آقاي رنجبر بود كه از مدت ها قبل به مجمع گزارش مي داد 
كه در مورد اين قواعد با يكي از دوستانش كه از هواداران يا اعضاي حزب اعتمادي ملي است صحبت كرده 
است  و او هم قبول كرده كه براي آشنايي با اين قواعد يك روز به عنوان مهمان به كارگاه بيايد و اين فرد 
ديروز همراه با دو برادر كه يكي از آنان رئيس شاخه جوانان يا دانشجويان حزب اعتماد ملي بود در نشست 

دوم كارگاه حضور يافتند. 

من هميشه اين نگراني را داشته ام كه قواعد دستورنامه رابرت، كارگاه ها و من به عنوان مربي اين كارگاه ها 
و مترجم كتاب چگونه به افراد جديدي كه آنان را نمي شناسم معرفي شده اند و آنان با چه توقعي به كارگاه 
مي آيند و چه بايد بكنم كه آنان در نخستين برخورد با روش اداره كارگاه سرخورده نشوند. با توجه به نزديك 
به ده سال تجربه و حساسيت در اين زمينه، حدس مي زنم مهارت هايي كسب كرده ام كه شايد ساير اعضا 
كارگاه ها كه مهمانان جديد به آن ها دعوت مي شوند فاقد اين مهارت ها باشند. به همين خاطر، در جلسه ديروز 
نيز، هم به خاطر حضور خانم شرفي در نشست اول، و هم به خاطر حضور همسرش دكتر سالم زاده و نيز 
حضور آقاي آرش محمديان و برادران رفيع فر در نشست دوم صحبت هايي كردم و از تكنيك هايي بهره بردم 
كه به نظرم براي اين افراد جديد جذاب بود اما براي افراد قديمي جذابيت چنداني نداشت. در ادامه به چند 

نمونه از اين حساسيت ها اشاره مي كنم. 

خوب، من نزديك به سال است كه خانم شرفي را مي شناسم و اساسًا آشنايي من با اين خانم و ادامه رابطه 
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ما فقط و فقط به دستورنامه رابرت مربوبط مي شود. خوانندگان احتمالي اين روزنوشت ها مي دانند كه من 
طي چند روز قبل از برگزاري نشست دانشجويان چقدر با خانم شرفي صحبت كردم و او - بر اساس حدس 
من - بيشتر به خاطر نشان دادن اعتراضش به آقاي عبدالحسيني در كارگاه دانشجويان حاضر شده بود. با 
اين كار مي خواست به من و به آقاي عبدالحسيني نشان بدهد كه قلبًا و واقعًا به ضرورت آموزش و ترويج 
اين قواعد اعتقاد دارد و اگر در نشست هاي دوشنبه نمي خواهد شركت كند به خاطر عدم وفاي به عهد يا 
تزلزل در اعتقادش به اهميت اين قواعد نيست. من تمام اين مسائل را مي دانستم. اما هيچ يك از اعضاي كادر 
دانشجويان در اين مورد چيزي نمي دانستند و نمي شد چيزي هم در اين مورد گفت. از اين گذشته، اگر من 
كمك نكنم كه رابطه بين قديمي ها و جديدي ها صميمي شود، در حال حاضر هيچ رويه اي براي گرم شدن 
و صميمي شدن اعضاي جديد با قديم - آنطور كه در انجمن هاي گمنام تعريف شده - مدون نشده است. 
به خاطر همين نكات بود كه وقتي نوبت به گزارش فعاليت هاي ترويجي من رسيد، به صورت مشروح به 
دستاوردهاي سازمان توسعه انجمن هاي محلي پرداختم و در چارچوب اين گزارش، مهم ترين مسائل مربوط 

به شوراها و شوراياري ها را تشريح كردم. 

ياد آيت اهلل طالفاني به خير
در جريان همين گزارش ها،  و با توجه به اينكه افرادي مثل آقاي رنجبر به شخصيت هايي مثل آيت اهلل طالقاني 
زياد عالقه دارند، كوشيدم از نقش مهم وي در گنجاندن اصول مربوط به شوراها در قانون اساسي صحبت 
كنم و بگويم كه چرا به رغم تصريح قانون اساسي تا انتخاب آقاي خاتمي انتخابات شوراي شهر به تعويق 
افتاد و بعد به صورت گذار اشاره كردم كه تجربه هاي ما در برگزاري چند دوره انتخابات شورا نشان داد كه 
بدون برخي پيش شرط ها از جمله آشنايي با قواعد قانون پارلمان، از اين ايده اي كه آن همه ارزشمند بود و 
هست و چه نيروهايي صرف تحقق آن ها شد،  دستاوردهاي آن چه بوده است؟ در اينجا بود كه خطاب به 
جمع گفتم: اگر مي خواهيد بدانيد در اين شوراها از نظر فساد و انواع كثافت كاري چه فجايعي رخ مي دهد 
مدتي پاي صحبت هاي خانم شرفي بنشينيد. با اين شوراهايي كه درست شده است، تن آيت اهلل طالقاني در 

گور هر لحظه مي لرزد. 

بعد از اين بحث بود كه سراغ موضوع شوراياري ها رفتم و خاطر نشان ساختم كه در زمان اصالح طلبان و با 
حسن نيت چيزي به اسم شوراياري ها در محالت درست كردند. اما اين ساختار نيز يك ساختار معيوب و 
ناقص است در نتيجه، افراد كه بيشتر دنبال مطرح شدن و اسم در كردن هستند خودشان را كانديدا مي كنند 
و بدون اينكه اعضاي محل ثبت نام كنند و هر عضوي كه بيش از نصف آراي ثبت نام كنندگان را كسب 
كرد وارد شوراياري شود، با تعدادي آراي بسيار كم وارد شوراياري مي شوند و آنان نيز متأسفانه دنبال انواع 
سوءاستفاده هستند و ساختار شوراياري ها هم كه با حسن نيست ايجاد شد به بستر جديد براي انواع فسادها 

تبديل شده است. 

در اينجاي بحث بود كه خاطر نشان كردم در حال حاضر نيز دو تفكر در ستاد شوراياري ها وجود دارد: يك 
نظر اين است كه همين ساختارها هم بهتر از نبودشان است و بايد كوشيد تا به تدريج آن ها را اصالح كرد. 
نگرش ديگر هم اين است كه اساسًا اين ساختار ها به درد نمي خورند. بعد توضيح دادم كه من و گروهي از 
مسؤالن و كارشناسان فعلي ستاد اجرايي شوراياري ها طرف  دار نظر اصالحي هستيم. و اتفاقًا به همين خاطر 
معتقديم كه بايد به مرور قوانين مربوط به شوراياري ها اصالح شود و در سطح محل به اين شوراها اختيار 
تصميم گيري تفويض شود. و از جمله براي پيش بردن اين اصالحات است كه در فكر ايجاد انجمن هاي محلي 

هستيم. 

در مرحله آخر، و بعد از آنكه تصريح كردم كه انتخابات شوراياري ها در هفته هاي آخر بهمن برگزار خواهد 
شد و عالقمندان خوب است كه خودشان را كانديدا كنند و از آن طريق به بسط قانون پارلمان مدد برسانند،  
براي  نيز تشريح كردم و گفتم كه  را  انجمن هاي محلي  ايجاد سازمان توسعه  از  به صورت مختصر هدف 
ايجاد اين سازمان نيز از تمام كادرها دعوت خواهد شد و البته ديگر الزم نيست كه در آن سازمان به صورت 
هفتگي شركت كنيد. بلكه وقتي عضو شديد ممكن است در مجامع سازمان كه مي تواند ماهانه و يا سه ماهه 
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باشد شركت كنيد. خوب. آيا طرح اين نكات براي كادر دانشجويان، مفيد بود يا نه؟ آيا كمك كرد كه بچه ها 
با خانم شرفي و همسرش دكتر سالم زاده ارتباط بهتري برقرار كنند يا نه؟ آيا زمينه را براي اينكه نشان دهد 
از آنان به عنوان كادر چه توقعي دارم، فراهم تر ساخت يا نه؟ و آيا به اين ترتيب، اميد و انگيز ه  آنان را ارتقا 
بخشيد يا نه؟ هرچند دادن پاسخ اين سؤال ها مستلزم آن است كه از خود اعضا سؤال كنيم، اما پاسخ حدسي 

من به اين سؤال ها مثبت است و به همين دليل اين صحبت ها را مطرح كردم. 

در جريان استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضا، آقاي رنجبر از شستشوي مغزي بچه هاي اعتماد ملي 
صحبت كرد و گفت كه به او گفته اند در اين نشست شركت مي كنند اما هنوز نيامده اند. البته دقايقي بعد سه نفر 
مهمانان آقاي رنجبر در جلسه حضور يافتند. فكر مي كنم آقاي عصرپوران نيز در مورد ترويج اين قواعد بين 
دوستانش گزارش داد. آقاي كاشاني  هم خاطر نشان كرد كه در دانشكده ي آنان - برق خواجه نصير - شورا 
صنفي شكل گرفته است و او هم مجمع آنان را طبق قواعد دستورنامه رابرت اداره كرده است و در نظر دارد 
كه اداره جلسات طبق اين قواعد را به آنان بيشتر آموزش بدهد و شايد بعضي از آنان را حتي به اين كارگاه 

دعوت كند. بقيه اعضا، كه تعدادشان به خاطر امتحانات پايان ترم زياد هم نبود كار زيادي نكرده بودند. 

بعد از استماع گزارش اعضا نوبت به استماع گزارش رئيسان كميته ها رسيد. فقط دو رئيس حضور داشتند: 
آقاي فرهنگ كاشاني رئيس كميته آموزش كه كار خاصي انجام نداده بود و آقاي رنجبر كه گزارشي از آنچه را 
كه مطالعه كرده بود ارايه داد. وي در سخنراني خود كوشيد تا فرق بين كد اتيكز و دستور شرف، و نيز شرايط 
كد اتيكز را توضيح دهد. در مجموع گزارشش آن قدر خوب بود كه از جمع خواستم تا او را تشويق كنند. 

فكر مي كنم در همين قسمت از كارگاه بود كه مهمانان آمدند و مجمع هم به تنفس رفت. در فاصله تنفس 
خانم شرفي به همسرش تلفني صحبت كرد و از او خواست تا به داخل دفتر بيايد. وقتي آمد با او گرم گرفتم 
و از فرصت استفاده كردم تا در مورد نظرم در خصوص ضرورت تدوين علوم انساني ايراني چند نكته را 
برايش توضيح بدهم. خالصه عرايضم اين بود كه نمي شود با دستگاه مفهومي كه فوكو و ماركس ساخته اند 
به جامعه ايراني نگاه كرد و دنبال مصداق نظريات آنان در ايران گشت. بلكه يك دانشمند علوم انساني بايد با 
چشم شسته به ايران و جامعه ايراني نگاه كند تا كشف كند كه ايرانيان چگونه عمل مي كنند. آقاي سالم زاده 

هم با اين كليات توافق داشت. 

حضور بجه هاي اعتماد ملي
تنفس بين دو نشست با آمدن بچه هاي اعتماد ملي همزمان شد. و من به خاطر دارم كه در همين فاصله با 
آنان صحبت كردم و يكي از مسائلي كه - مربوط يا نامربوط - مطرح كردم خاطره مربوط به دعوت حزب 
مشاركت براي تدوين كد اتيكز بود. سعي كردم در جريان تعريف اين خاطره، از جمله به يكي از سنت هاي 
بسيار غلط احزاب ايراني اشاره كنم كه بر اساس آن، گروه رهبري يك حزب فردي را به عنوان نامزد حزب 
براي سمت رئيس جمهور معرفي مي كنند و از اعضاي حزب انتظار دارند كه به او رأي بدهند و اگر كسي به 
فرد معرفي شده از سوي رهبري حزب رأي ندهد مؤاخذه خواهد شد. خوشبختانه، وقتي اين خاطره را كه در 
واقع نقد اين سنت بود تعريف مي كردم متوجه شدم كه بچه هاي حزب اعتماد ملي از تعجب شاخ در نياوردند. 
اين تجربه نشان مي دهد كه اين بحث در سطح سازمان هاي سياسي شناخته شده است و احزاب سياسي از اين 
سنت غلط فاصله گرفته اند. البته، شايد اين ارزيابي درست نباشد و بچه هاي اعتماد ملي متوجه منظور من كه 
آن را در لفافه مطرح كردم نشدند. بايد نسبت به اين مسأله حساس باشم تا ببينم حقيقت مطلب چه بوده است. 

تفاوت كد اتيكز با آئين نامه
در جريان بحث در مورد تفاوت بين كد اتيكز و دستور شرف بود كه آقاي عصرپوران اين سؤال پارلماني را از 
مربي پارلماني پرسيد كه بين آئين نامه و كد اتيكز، از نظر مجازات كردن ناقضان اين دو سند چه تفاوتي وجود 
دارد. راستش براي نخستين بار بود كه در برابر اين سؤال قرار مي گرفتم. به خاطر اين كه به ذهنم فرصتي 
براي تفكر بيشتر بدهم و در عين حال اعضا را نيز در كارگاه مشاركت بدهم از آقاي رئيسيان خواستم تا به 
اين سؤال و به طور كلي به تفاوت بين اخالق و حقوق جواب بدهد. آقاي رئيسيان سرش در وايبر بود. او در 
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طول تمام جلسه در وايبر بود و به نظرم كار او آنقدر برخورنده است و چنان الگوي زشتي براي ساير اعضاي 
شده است كه ترجيح مي دهم مؤدبانه در يك فرصتي از او خوهش كنم اگر قرار است اين طور در نشست ها 
حاضر شود بهتر است حاضر نشود. اتفاقًا در همين نشست بود كه آقاي فرشيد قاسمي كه از دانشگاه اميركبير 

مي آيد با صراحت به او گفت اگر مي خواهد با وايبر ور برود بهتر است صحن را ترك كند. 

در هر حال، بدون نقد توضيح آقاي رئيسيان گفتم كه تصميم دارم با ذكر چند مثال بحث را به جهت كاربردي 
جلو ببرم. بعد به بيان اين تمثيل معروف پرداختم كه: اخالق از آنجا شروع مي شود كه قانون تمام مي شود. و 
نيز »قانون زورقي است شناور بر اقيانوس اخالق« با ذكر اين دو ضرب المثل به تشريح قانون آموزش مداوم 
پزشكي در مورد گرفتن اميتاز بازآموزي پرداختم و توضيح دادم كه قانون شركت در برنامه هاي بازآموزي 
را الزامي كرده است اما اخالق از فرد مي خوهد كه به انجام صوري اين قوانين اكتفا نكند و دنبال انتخاب 
برنامه هايي باشد كه بيشترين منافع را براي بيمارانش داشته باشد. همين سؤال بود كه در ذهنم جريان يافت 

و به نظرم به جاهاي خوبي منجر خواهد شد. 

نمايشي براي بچه هاي اعتماد ملي
ادامه نشست بيشتر اجراي نمايشي بود براي جذب بچه هاي اعتماد ملي. از آقاي كاشناني تقاضا كردم كه 
پيشنهاد تقاضاها و سؤال ها را تشريح كند و خودم توضيح هاي او را تكميل كردم. آقاي رنجبر هم هوشمندي 
به خرج داد و مراحل ششگانه طرح يك پيشنهاد را براي آنان تشريح كرد. آقاي فرشيد قاسمي نسبت به 
صحبت هاي طوالني من اخطار دستور داد و رئيس آن را وارد ندانست. آقاي قاسمي فرجام خواهي كرد كه 
حمايت نشد. آقاي سالم زاده نيز مطلبي در مورد مذاكره يا غيرقابل مذاكره بودن اخطار و فرجام صحبت كرد 
كه برايش توضيح دادم ما دو نوع اخطار و فرجام داريم و قرار شد در نشست هاي بعدي در اين زمينبه بيشتر 
توضيح بدهم. خالصه اينكه با همين سؤال ها و جواب ها و توضيح هايي كه خودم وسط كار مي دادم كوشيدم 
كه كارآيي و اثربخشي و در عين حال جدي و پيچيده بودن قواعد دستورنامه رابرت را به اختصار به بچه هاي 
اعتماد ملي تذكر بدهم. شايد همين توضيح هاي من بود كه سبب شد به محض ختم جلسه، بچه هاي اعتماد 

ملي كنجكاو شدند كه من كي هستم و چرا تا كنون گمنام باقي مانده ام؟ 

به خطر دارم در آغلز نشست دوم كه به خاطر حضور آقاي سالم زاده و بجه هاي اعتماد ملي بار ديگر معارفه 
صورت گرفت من در حد يك جمله گفتم: بنده كه معرف حضور هستم. بعد از ختم جلسه بچه هاي اعتمادي 
ملي به من گفتند: كنجگاوند كه به طور مفصل از زندگي من مطلع شوند. من حدس زدم آنان مي خواهند از 
سوابق سياسي و مشرب سياسي من هم چيزهايي بدانند تا بتوانند در مورد آينده همكاري با من در حزب 
بهتر تصميم بگيرند. من هم با صراحت و بدوين خودسانسوري در مورد خودم و سوابق سياسي خودم و 
تحوالت فكري كه طي كرده ام به تفصيل برايشان صحبت كردم. آنان را جلو ويترين مجالت بردم و برايشان 
از سوابق مطبوعاتي خودم كه به سال 1370 مي رسد توضيح دادم تا اينكه به دهه هاي اخير رسيدم و اينترنت 
آمد و من هم در جريان انتشار نشريه براي انجمن ها به خلق زيرگفتمان هاي مختلف مشغول شدم تا رسيدم 
به دستورنامه رابرت و دست آخر به شرح ماجراي ده سال اخير كه صرف بومي سازي اين دانش فني شده 

است پرداختم. 

در خاتمه بچه هاي اعتماد ملي پرسيدند براي آموزش اين قواعد چه راه حل هايي پيشنهاد مي كنم. جواب 
مفصل و دقيق را به آينده موكول كردم اما گفتم: يا يكي يا چند نفر از شما در اين كارگاه ها حضور يابيد و 
خودتان اين قواعد را ياد بگيرد و در حزب به اعضا آموزش بدهيد. يا يك كارگاه  با حضور اعضاي خودتان 
از اول تشكيل دهيد. من روش دوم را به اين دليل بهتر مي دانم كه مباحث را از اول شروع خواهيم كرد. قرار 

شد در مورد روش هاي آموزش اين قواعد داخل حزب صحبت كنند و بعد تصميم بگيرند. 

بعد از رفتن بچه هاي اعتماد ملي، آقاي رئيسيان، آقاي رنجبر و آقاي فرشيد قاسمي باقي ماندند و تا مدت ها 
بعد نيز با هم گفتگو كرديم. هر سه آنان نسبت به نحوه اداره جلسات انتقاد داشتند. خالصه حرفشان اين بود 
كه من زياد حرف مي زنم و حوصله بچه ها سر مي رود. من اين نكته را قبول دارم. اما فكر مي كنم پرداختن به 
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اين مباحث نظري هم الزم است. اما بايد به صورتي به آن ها بپردازيم كه بچه ها خسته نشوند. در عين حال، 
من همچنان با پيشنهاد آقاي رئيسيان مبني بر اينكه اين نشست ها در جايي خاتمه يابد و كارگاه هاي جديد با 
افراد جديد شكل بگيرد مخالفت كردم. دليلم اين است كه اگر اين اتفاق بيافتد چراغ اين كارگاه هاي موجود 
هم خاموش خواهد شد. به همبن خاطر من اصرار دارم چراغ اين كارگاه ها روشن بماند و حتي اگر يك نفر 
هم خواست بتواند در هر كجاي اين كارگاه ها در آن ها حضور يابد تا بلكه تعداد داوطلبان آن قدر زياد شود 
ك بتوانيم در هر زمان يك كارگاه جديد با افراد جديد راه اندازي كنيم. حتي در آن صورت هم با ريزش زياد 
مواجه خواهيم شد. به همين دليل بايد دنبال روش هايي باشيم كه يك گروه بتواند به صورت همزمان از چند 
نسل از كارورزان تشكيل شود كه هر نسل قديمي تر به نسل جديد تر آموزش مي دهد و خودش هم آموزش 

مي بيند. يعني يك نوع سازمان آموزش دهنده براي پرورش كادرها. 

وقتي آقاي رئيسيان ديد كه نظراتش را نمي پذيرم، از روي ناچاري تسليم شد و من حدس زدم كه اين جور 
تسليم شدن مي تواند به اين معنا باشد: حاال كه به حرف ما گوش نمي كنيد، هركاري كه دلتان مي خواهد بكنيد. 

به ما مربوط نيست. تقريبًا رفتاري شبيه به رفتار آقاي خندان. 

پيش بيني شكست 
آقاي رئيسيان حتي وقتي از دفتر خارج مي شد جمله اي را كه من در مورد آقاي خندان نوشته بودم يادآوري 
كرد كه آيا بايد آقاي خندان را به خاطر بلندپروازي هايش نكوهش كرد يا به خاطر سوءمديريتش. منظورش 
اين بود كه من هم به خاطر بلند پروازي ها يا سوءمديريتم شكست خواهم خورد. من هم در جواب گفتم:  
براي من شكست معنا و مفهومي ندارد. من مثل همان موچه تيمور لنگ هستم كه هر قدر از ديوار سقوط كنم 
بلند مي شوم و راه مي افتم. وقتي هر دو نفر - يعني آقاي رئيسيان و آقاي رنجبر - در آستانه ورود به پياده رو 
خيابان جلو ساختمان بودند با صداي بلند سعي كردم مانع از برداشت سوء آنان از صحبت هايم بشوم و تأكيد 
كردم كه همين انتقادها سبب مي شود تا از شكست هايمان درس بگيريم. اما فكر مي كنم جمله اي كه گفتم براي 
آقاي ريسيان آن قدر ناراحت كننده بود كه سعي كند در شكست خوردن من مشاركت كند تا اينكه سعي كند 
به اين حركت كمك كند. بايد منتظر آينده بمانم و ببينم آقاي رئيسيان چگونه رفتار خواهد كرد: مثل خندان 
خواهد رفت و ديگر پشت سرش را هم نگاه نخواهد كرد يا . . . يا مثل كي؟ در ايران اكثريت با تيپ افرادي 
مثل خندان است:  نه مي خواهند يا نه مي توانند رهبر باشند و نه حاضرند كسي آنان را رهبري كند. و يك 
سؤال مهم و جديد: چرا ما ايرانيان اينطور شده ايم يا هستيم؟ در حاليكه به خاطر دارم از ارسطو نقل شده كه 
گفته است: يك فرمانده خوب يك فرمانبر خوب هم هست با بوده. در حاليكه به نظر مي رسد ما ايرانيان هم 

فرمانده هاي نااليقي باشيم چون فرمانبري نكرده ايم. 

اميدورام تمام اين پيش بيني ها در خصوص آقاي رئيسيان غلط از آب درآيد. 
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جمعه 12 دي ماه 1393

ورود به مرحله اي جديد؟ 
در حاليكه خودم فكر مي كردم و فكر مي كنم كه بيست و چهارمين نشست كادر دانشجويان دستاوردهاي 
قاسمي و محسن رنجبر سبب شد شب  رئيسيان، فرشيد  امير  آقايان  مثل  افرادي  اما واكنش  مهمي داشت، 
چهارشنبه با اين مسأله مهم كركره ي ذهنم را پائين بكشم كه: چرا بعضي از بچه هاي عضو كارگاه به اهميت 
دستاوردهايي كه در اين نشست نصيب ما شد پي نمي برند؟  صبح كه از خواب بلند شدم، طبق معمول، دريافتم 
كه در طول شب مغزم مشغول كار بوده است و فولدرهاي مختلفي كه برچسب »من« به آن ها چسبانده شده 
است، و پر از انواع اطالعات سمعي و بصري هستند كه در فضاي روشن ذهن باال مي آيند،  دارند حرف هايي 
مي زنند كه وقتي به آن ها گوش سپردم دريافتم كه باز هم اين ذهن نازنين، به كشف هاي جديدي رسيده است. 

شواهد فراوان به من ثابت كرده است كه اگر نكاتي كه بعد از بيداري از خواب در ذهنم مفهوم مي شوند روي 
كاغذ نياورم، خيلي زود فراموش مي شوند و به خاطر آوردن آن ها كار بسيار دشواري است. متأسفانه، براي 
نوشتن آن ها بايد از روي ميز كنفرانس پائين  بيايم و كليد المپ را كه روي ديوار مقابل است روشن كنم. 
مدت ها دنبال يك چراع مطالعه كوچك بوده ام تا باالي سرم بگذارم تا الزم نباشد براي يادداشت كردن اين 
نكات از رختخواب بيرون بيايم. يا شب، تا وقتي خوابم بگيرد در رختخواب كتاب بخوانم. به هر دليل هنوز 
به اين آرزوي خودم نرسيده ام. در نتيجه، صبح ها، گاهي دست به ابتكار ديگري مي زنم: به ازاي هر ايده و 
كشف جديد يك خودكار يا مداد را از روي ميز تحرير بر مي دارم و كف سالن مي اندازم. با اين همه، وقتي 
صبح از خواب بلند مي شوم به خاطر نمي آورم كه اين مداد سياه يا اين خودكار قرمز با به بهانه چه كشفي 

كف سالن انداخته ام. 

بگذريم. حاال كه دفترچه يادداشت هاي صبحگاهي را مرور مي كنم مي بينم براي صبح روز چهارشنبه سه ايده 
جديد يادداشت كرده ام: 

1. فلسفه: يعني ري ست كردن معرفت
2. تكراري ديدن: يعني ناتواني ذهن در كشف چيزهاي نو
3. و درك جديد از تمايز ساختار حقوقي و حقيقي قدرت

و  بيست  رويدادهاي  حاصل  كه  است  چهارشنبه  براي شب  من  فكري  دستاوردهاي  از  بخشي  اين ها  بله. 
چهارمين نشست كادر دانشجويان است. من در طول روز چهارشنبه و شب  پنجشنبه نيز به همين مسائل فكر 
كردم و صبح پنجشنبه كه از خواب بيدار شدم باز هم دامن ذهنم را پر از ايده هاي نو، يا دست  كم، ايده هايي 
كه به نطر خودم نو مي آمدند، يافتم. األن كه دفتر را مرور مي كنم اين نوشته ها را در صفحه هاي مربوط به 

صبح پنجشنبه مي يابم: 

ايده هاي صبحگاهي پنجشنبه 11 دي ماه 1393
1. اصول پروفشناليزم در مجمع: چيزي نخوردن و نياشاميدن، يادداشت برداشتن، درست نشستن، مباحث 
مجمع را دنبال كردن؛ از يك پاورپوينت براي آموزش دستورنامه رابرت به دانش آموزان. طرح اين مسائل با 
آقاي رنجبر و بر اساس آن ها، تدوين قطعنامه اي در مورد وظيفه و نحوه رفتار اعضا در مجمع و ارايه آن به 
مجمع براي تصويب، و بر همين قياس تدوين قطعنامه از سوي ساير كميته ها و ارايه به مجمع براي تصويب. 
2. تحليل علت خسته شدن كارورزان در كارگاه ها و رسيدن به علت آن: فقدان خصوصيات مورد نياز براي 
فراگيري در ذهن كارورزان. چرا جامعه اين خصوصيات را در ذهن اعضاي خود نصب نكرده و نمي كند؟ و 
از اينجا، پي بردن به تفاوت دو جامعه يا دو سازمان يادگيرنده و يادنگيرنده. علت ها؟  جامعه پيشرفته تر اين 
خصوصيات را در ذهن اعضاي خود نصب مي  كند و جامعه عقب مانده و توسعه نيافته نمي تواند اين كار را 

بكند. مثال؟ مقايسه لندن و تهران. 
3. رسالت سازمان توسعه سناهاي دانشجويي: تبديل دانشگاه هاي ايران به دانشگاه هاي مهاجر پذير در سطح 

منطقه و جهان!
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4. درك بهتر صبحت هاي خانم شرفي در مورد تفاوت »رسالت« و »هدف« و تمايز دو سند حقوقي )آئين نامه 
يك سازمان(  با سند مديريتي )برنامه استراتژيك سازمان( از اين منظر.

5. تحليل معماري شهر براي رسيدن به روابط شهري در فضاي عمومي، وجود فارم، ميدان و تكيه و ساير 
كالبد هاي شهري از اين زاويه.

6. مقايسه بازي فوتبال قبل و بعد از انقالب و قياس آن با كارگروهي كادرها. 
7. اينكه گروه به صورت گروهي خودش را بهبود بخشد و از رهبري توقع نداشته باشد. 

هرچند من در ادامه اين روزنوشت به نكاتي كه به اجمال و به اشاره در اين بند ها مطرح شده خواهم پرداخت، 
اما اينجا بايد يادآوري كنم كه به دنبال همين تأمالت و حوادثي كه در كارگاه كادر وكيالن در روز پنجشنبه 
رخ داد و گزارش آن  را هم خواهم نوشت، به اين نتيجه رسيدم كه كيفيت و روش آموزش قواعد دستورنامه 
رابرت، قطعًا وارد مرحله ي جديدي شده است كه بايد آن را هم براي خودم تبيين كنم و هم براي برخي از 

افرادي كه بايد مورد مشاوره قرار بگيرند. 

تعريفي از فلسفه
هرگز ادعا نمي كنم كه اين ايده ها از كله من بيرون زده است. متأسفانه افرادي مثل من در محافل آكادميك 
تربيت نشده اند در نتيجه قادر نيستند يا امكانات الزم را ندارند تا از روش هاي آكادميك استفاده كنند. به همين 
دليل چه بسا بسياري از ايده هايي كه فكر مي كنم به ذهنم من مي رسند يا رسيده اند، ايده هاي ديگران هستند 
كه در كتاب ها و مقاالت مختلف مطرح شده و من آن ها را اينجا و آنجا و امروز يا سال هاي قبل خوانده ام اما 
اكنون مرجع و مالك ايده ها را به خاطر ندارم و فكر مي كنم اين ايده ها براي نخستين بار به ذهن من خطور 
كرده است. يكي از مواردي كه از ارزش كارهاي افرادي مثل من كم مي كند چه بسا همين ثبت نكردن تاريخ 
انديشه ها باشد. به هر حال، وقتي در جريان نشست كادر دانشجويان قرار شد در تكميل پاسخ آقاي رئيسيان 
در سؤال از تفاوت حقوق با اخالق صحبت كنم، و براي آنكه اسباب رنجش احتمالي آقاي رئيسيان را فراهم 
نياورده باشم، توضيح دادم كه آقاي رئيسيان نكات مهمي را در مورد فلسفه حقوق و اخالق مطرح كرد و آنچه 
را هم كه من مطرح مي كنم، در حد نظري در كنار نظر وي تلقي كنيد و هرگز ذهن خود را روي اين مسائل 
نبنديد و به خاطر داشته باشيد كه پا به پاي تحول و گسترش علوم و دانش بشر، فلسفه حقوق و فلسفه اخالق 
نيز به طور مرتب بازآفريني مي شود و به طور كلي كار جريان فلسفه اين است كه به طور مستمر ري ست شود. 

األن مي توانم گواهي بدهم اين ايده همانطور در جريان نطق كادر دانشجويان به ذهنم خطور كرد و به زبانم 
جاري شد كه هنگام بيداري صبحگاهي احساس مي كنم ايده هاي جديد به ذهنم مي آيند. بعد  از ختم جلسه،  
براي  نيز شبيه كاري است كه يك ذهن  انگار كار فلسفه  آمد و متوجه شدم كه  به ذهنم  باز هم  ايده  اين 
انگار  با مسائلي مواجه مي شود كه  انجام مي دهد، يعني به طور مستمر  باز چيدمان اطالعات درون خودش 
پوشه هايي هستند كه نياز به برچست هاي جديد دارند، اطالعاتي جديدي هستند كه بايد جاي جديدي در 
ذهن براي آن ها ساخت، يا تركيب هاي جديدي از اطالعات قديم و جديد هستند كه براي ايجاد ارتباط با 
بخش هاي ديگر ذهن احتياج به رابطه و پيوند دارند. از اين زاويه، تفلسف نيز كاري است كه يك فيلسوف 
انجام مي دهد تا كل فهم بشر را بازچيني و بازآرايي كند به نحوي كه باگ ها و گپ هاي بين اين اطالعات را 

با هم و با جهاني كه روايت مي كنند به حداقل برسد. 

خودم از اين كشف خودم - حتي اگر در واقع هيچ كشفي هم نبوده باشد - خيلي كيف كردم. چون اهميت 
آن را در فهم درست رويدادهاي انساني خوب درك مي كنم. اما به نظرم رسيد كه نه آقاي فرشيد قاسمي و نه 
آقاي امير رئيسيان - كه همچنان داشت با تلفن همراهش در وايبر با دوستانش گپ مي زد - كم ترين توجهي 
به اين جمله نكردند و همانجا بود كه اين سؤال از زاويه  جديدي در ذهنم شكل گرفت كه چرا افرادي مثل 
نتيجه زود خسته مي شوند؟  همين ها  باقي مي ماند و در  يا محدود  فراگيري اشان محدود است  آنان قدرت 
سؤال هايي است كه سبب شد من در روش آموزش قواعد قانون پارلمان دست به تبين هاي جديد بزنم كه 
منجر به روش هاي جديد در آموزش اين قواعد شد و احساس مي كنم كه دارم وارد مرحله جديد مي شوم. 
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تكراري بودن يا ديدن
برخي از كارورزان كارگاه ها مطالب را تكراري ارزيابي مي كنند و زود خسته مي شوند. بعضي ها تحمل بيشتري 
دارند و با اينكه به نظرشان مطالب تكراري است، اما تحمل مي كنند. بعضي ها با شنيدن مطالب در مي يابند كه 
مطالب را مي دانند، اما وقتي همان مطلب را از آنان بپرسيد نمي دانند و نمي توانند مطلب را توضيح بدهند.  با 
توجه به اينكه مدت حضور اعضاي يك كارگاه با هم مساوي نيست، اين اختالف سطح بين دانش و مهارت 
كارورزان بسيار طبيعي و حاد هم است. براي علبه بر اين مشكل راه حال متنوعي را مي توان در نظر گرفت. 
اگر قرار بود كه كارگاه مثل يك كالس درس در يك زمان مشخص تمام شود و از دانش آموزان امتحان گرفته 
شود، خب، در آن صورت بعضي با نمرات عالي قبول مي شدند و برخي با نمره هاي بد و بعضي ها هم رفوزه 
مي شدند. اما وقتي قرار است يك كارگاه به مثابه اعضاي يك انجمن، تا ابد به فعاليت خودش ادامه دهد، 
نمي شود با اعضاي يك كارگاه اين طور برخورد كرد. بديهي است اين مسائل از همان روزهاي نخستين مورد 

توجه من قرار گرفته باشد و براي حل آن ها نيز مدام مشغول تأمل و تفكر بوده ام. 

براي حل اين مشكل راه حل هاي مختلف و بديعي را تجربه كرده  ام و مدام در حال كشف را ه حل هاي بهتر 
زمان  اساس  بر  را  هركارگاه  بچه هاي  كه  است  اين  رسيده  ذهنم  به  كه  راه حلي  آخرين  هستم.  جامع تر  و 
حضورشان در كارگاه به نسل اول،  نسل دوم و نسل سوم و الي آخر دسته بندي كرده ام و درست مثل سلسله 
بين نسل هاي مختلف  را  تيم پزشكان، كوشيده ام و مي كوشم همين سلسله مراتب  ميان  مراتب موجود در 
كارورزان هر كارگاه ايجاد كنم و از نسل اولي ها بخواهم كه برخي از مهارت ها را به نسل دومي ها آموزش 

بدهند و الي آخر. 

با اين همه، وقتي مثل كارگاه كادر دانشجويان در روز سه شنبه گذشته، ناگهان پنج مهمان جديد وارد كارگاه 
)آقايان رنجبر و كاشاني( دو  نفر است و نسل دومي ها  اولي ها )آقاي رئيسيان( فقط يك  مي شوند و نسل 
نفر هستند، هرچه سعي مي كنم تا رضايت انسان هاي تمام فصول را كسب كنم موفق نمي شوم. خوب. من 
اين مسؤليت را مي پذيرم. اما سؤالي هم كه مي شود مطرح كرد اين است كه آيا قدرت  يادگيري افرادي مثل 
آقاي رئيسيان محدود باقي نمانده است؟ و آيا به همين دليل نيست كه در كارگاه خسته مي شود و مطالب 
را تكراري مي يابد؟ نمونه اي برجسته ي اين قبيل افراد خانم فرشته طوسي است كه در همان نخستين جلسه 
خسته شد و اعالم كرد كه من »اوكي« هستم و نيازي به تكرار نيست. اما هرچه از او پرسيدم بي جواب ماند 
تا اينكه ديگر من خجالت كشيدم از او سؤال كنم. اين طور افراد، وقتي مطلبي را مي شنوند متوجه مي شوند 
كه مي دانند اما اگر همان مطلب را از آنان بخواهيد تا توضيح بدهند، قادر به اين كار نخواهند شد. براي حل 
اين مسأله، به نظرم مي رسد كه اتفاقًا از اين افراد بايد خواست تا به سؤال هاي مطرح شده پاسخ بدهند و 

درگير امر آموزش شوند. 

به هر حال، تأمل در خصوص همين مسادل بود كه سبب شد به اين سؤال برسم كه مبادا قدرت فراگيري 
محدود بعضي از كارورزان سبب مي شود تا مطلب مطرح شده را تكراري بيابند و در تكرار هم چيز جديد را 
كشف نكنند. به نظرم اگر ذهني خالق باشد بايد بداند هيچ پديده اي تكرار نمي شود و حتي در تكرار ها نيز 

دنبال كشف چيزي بديع بگردد. 

درك جديد از تمايز ساختار حقوقي و حقيقي قدرت
سومين نكته اي كه در يادداشت هاي صبحگاهي نوشته بودم عنوان باال بود. به خاطر مي آورم وقتي در مورد 
علت خارج از دستور بودن پيشنهاد تعويق نشست آتي به دو هفته بعد يا تعطيلي كارگاه در هفته آتي، كه از 
سوي آقاي كاشاني مطرح شد، صحبت مي كردم، و مخاطب اصلي من نيز بچه هاي حزب اعتماد ملي بودند كه 
به عنوان مهمان در كارگاه حاضر شده بودند، گريزي به اين خصوصيت ايرانيان زدم كه آئين نامه هاي خودشان 
را جدي نمي گيرند و بيشتر براي پاسخ دادن به مطالبات دولت است كه برخي اسناد را از روي ناچاري به 
عنان اساسنامه پر مي كنند اما تقريباً  هيچ گروهي اساسنامه و آئين نامه خودش را جدي نمي  گيرد و اين كار يك 
نوع دروغگويي گروهي و دسته جمعي است كه گناه آن بايد به مراتب از دروغگويي انفرادي بيشتر باشد. در 
ادامه همين صحبت ها بود كه به مفهوم تمايز بين ساختار حقيقي و حقوقي قدرت پرداختم و ضمن مسخره 
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كردن اين ايده توضيح دادم كه علت اين تمايز در كشوري مثل ايران چيست، در حاليكه ساختار حقيقي و 
حقوقي قدرت بايد مثل دو شاهين دو كفه يك ترازو مداوم حول يك نقطه توازن در نوسان باشد. به عبارت 
ديگر ساختار حقوقي بايد بيان دقيق ساختار حقيقي قدرت باشد. اما چون سازمان ها در كشور ما قادر نسيتند 
بين اين دو ساختار شكافي رخ  با ساختار حقيقي قدرت تنظيم كنند  ساختار حقوقي خودشان را متناسب 
مي دهد كه طبيعي نيست و ناشي از فقدان مهارت اجتماعي مردم در تدوين قوانين حقوقي است، اما برخي از 
مردم اين تمايز را طبيعي مي دانند و حتي آن را مفهوم سازي نيز مي كنند. در حاليكه وجود چنين شكافي تبلور 

استبداد  و به اين معناست كه ساختارهاي قدرت از قوانين پيروي نمي كنند. 

خوب به خاطر دارم درست در زماني كه داشتم همين نكات را كه قطعًا براي نسل اولي ها تكراري است 
خاطب به بچه هاي اعتماد ملي بيان مي كردم، بخش ديگري از ذهنم با يك سؤال بسيار مهم مواجه شد: آيا 
ساختار قدرت برآمده از ساختار حقوق است يا برعكس؟ به بيان ديگر، كدام يك از اين دو اصالت دارد؟ 
كدام يك اصلي و كدام يك فرعي است؟ به نظر خودم اين سؤال بسيار مهم بود. و همان جا بود كه از خودم 
پرسيدم:  چرا چنين سؤالي به عنوان نمونه به ذهن آقاي رئيسيان - كه آن زمان در حال وايبر بازي بود - 
نمي رسد؟ اما من كه دارم نظريه اي را كه خودم حدود چند ماه قبل آن را باقتم، بيان مي كنم، همان را نقد و 

رد مي كنم و چيز جديدي جاي آن مي گذارم؟ 

ترس از تنهايي
از  برخي  مي داد  نشان  كه  خواندم  بي.بي.سي  سايت  وب  در  دهنده  تكان  بسيار  گزارشي  پيش  ماه  چند 
پژوهشگران با كمال تعجب مشاهده كرده اند كه اكثريت قريب به اتفاق مردم تحمل حتي يك ربع تنها ماندن 
با خود را ندارند و اگر به اين معنا تنها بمانند و در همين مدت كوتاه به تلويزيون و يا به چيزهاي ديگري كه 
آنان را سرگرم كند دسترسي نداشته باشند چه بسا كه دست به خودكشي بزنند. براي من كه مي توانم ماه ها و 
حتي سال ها با شخص شخيص خودم تنها بمانم و با محتويات ذهني خودم كل كل كنم، باور كردن اين ادعا ها 
بسيار دشوار بود و هست. اما به مرور پي مي برم بسياري از كارورزان كارگاه ها نيز واقعًا از تنهايي مي هراسند 

و مدام ذهن خودشان را با چيزي مشغول مي كنند و بر اين خيال  هستند كه دارند كار خالقه مي كنند. 

نكته بعديد
به هر حال، من بعد از ختم جلسه باز هم روي تمايز ساختار حقوقي از ساختار حقيقي قدرت بيشتر تأمل 
كردم و ناگهان به نظرم رسيد كه در سطح حكومت، قدرت حقيقي بايد مبتني بر ساختار حقوقي كه طبق قانون 
و توسط نمايندگان مردم تعريف شده است شكل بگيرد و به اين ترتيب قدرت دولت در اختيار نمايندگان 
مردم باشد. بديهي است كه اين امر در كشورهاي استبدادي معكوس باشد و قدرت حقيقي خودش را بر 

ساختار حقوقي تحميل مي كند. و اين نشانه استبداد است و نه امري طبيعي و ذاتي. 

اصول پروفشناليزم در مجمع
همانطور كه قباًل هم نوشتم، تمام طول چهارشنبه سعي كردم واكنش آقايان رئيسيان، رنجبر و قاسمي را به 
نحوه اداره كارگاه سه شنبه بررسي كنم. هرچه بيشتر فكر كردم اعتقادم به درستي تصميمي كه گرفته ام محكم تر 
شد. در طول تمام اين سال ها بيشتر از پيش در يافته ام كه قواعد قانون پارلمان را در جريان عمل است كه 
مي شود و بايد فراگرفت و آموزش اين قواعد مثل آموزش گرامر زبان عربي به افراد كمكي به ارتقاي مهارت 
زباني دانش آموزان نخواهد كرد. در نتيجه راه  انداختن كارگاه هايي در حد چند جلسه براي معرفي يا آموزش 
اين قواعد، جز اينكه افراد را دچار توهم كند كه تصور كنند اين قوانين را ياد گرفتنه اند نخواهد كرد. اما، 
با اين واقعيت چه بايد كرد؟  در جريان  از سوي ديگر، واقعيت اين است كه بچه ها هم خسته مي شوند. 
تأمل براي يافتن موارد مصداقي از علت خستگي كارورزان و يافتن راه حل آن ها بود كه توجه كردم فردي 
مثل آقاي رئيسيان كه به طور مرتب در كارگاه دارد با وايبر بازي مي كند، نه فقط الگوي خوبي براي ديگران 
نيست، بلكه اعتراض او به تكراري بودن درس ها هم نامشروع است. چون، خيلي ساده مي توانست مثل آقاي 
فرهنگ كاشاني پيشنهاد كفايت مذاكره بدهد تا خيلي سريع يكي مبحثي بسته شود و حوصله افراد سر نرود 
يا حتي مي توانست مثل آقاي فرشيد قاسمي در مورد طوالني بودن صحبت هاي من به عنوان پارلمانتارين 
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اخطار دستور بدهد. خوب. چرا آقاي ريئسيان اين كار را نمي كند؟ جوابي كه به آن رسيدم ساده بود: چون 
تمام مدت دارد با وايبر بازي مي كند. 

مذاكره بدون وجود پيشنهاد مشخص
به نظرم هرگاه يك مسأله مشخص براي مذاكره در محمع مطرح نباشد تا موافقان و مخالفان حول آن به چالش 
بپردازند، مجمع خيلي زود خسته مي شود. اين، دقيقًا همان چيزي است كه تقريبًا تمام بچه ها به آن تمايل 
دارند: اينكه از طريق بازي مطالب را بياموزند و نه از طريق شنيدن سخنراني هاي طوالني. به نظرم حتي وقتي 

آقاي رنجبر نيز در مورد تفاوت كد اتيكز با دستور شرف صحبت مي كرد بچه ها خسته شدند. 

بعد از رسيدن به اين جمع بندي بود كه مدام فكر مي كردم چه كنم كه هم خودم و هم ديگران هرچه بيشتر 
از سخنراني در مجمع پرهيز كنيم و به جاي آن از روش مذاكره و چالش به نتيجه برسيم. 

بعد از رسيدن به اين جا بود كه به نظرم رسيد به جاي دعوت از افراد و رئيسيان كميته ها براي دادن صرف 
گزارش، بايد از آنان بخواهم كه گزارش هاي خودشان را بسيار كوتاه و در حد يك يا دو بند مكتوب ارايه 
كنند، اما حاصل كارشان را حتمًا به صورت يك قطعنامه براي تصويب به مجمع ارايه دهند تا افراد بتوانند در 

مورد آ ن ها وارد مذاكره و رأي گيري بشوند و باز كنند. 

به محض رسيدن به اين ايده ها بود كه تصميم گرفتم سي و هفتيم اساليد از يك مجموعه اساليد را كه در 
آن پنج اصل پروفشناليسم در مجمع تشريح شده بود براي آقاي رنجبر ارسال كنم و از او بخواهم تا به عنوان 
رئيس كميته تدوين دستور شرف،  دستور نشستن در مجمع را تدوين كنند و براي تصويب در اختيار مجمع 
قرار دهد. متن نامه اي را كه به همين مناسبت براي او ارسال كردم، بدون هيچ توضيح اضافي در ادامه نقل 

مي كنم:

پيشنهاد طرح يك قطعنامه براي تصويب
جناب آقاي محسن رنجبر 

رئيس موقت كميته تدوين دستورنامه شرف
و اعضاي محترم كادر دانشجويان

سالم
ضمن تقديم مطلبي حاوي 38 اساليد آموزشي به زبان انگليسي به پيوست اين نامه، خاطر نشان مي كند 
اين اساليد ها براي آموزش دستورنامه رابرت به دانش آموزان دبيرستان ها و دبستان ها طراحي شده است 
و اگر شما نيز تمايل داشته باشيد اين قواعد را به دوستان و دانشجويان معرفي كنيد آن ها را مفيد خواهيد 

يافت. 
همانطور كه مالحظه خواهيد كرد، اساليد شماره 37 پنج اصل ارتقاي پروفشن  گرايي در پروفشن پارلماني 
را تعريف كرده است كه توجه به آن ها براي تمام اعضاي كارگاه ضروري است. به همين خاطر در اينجا 
از آقاي محسن رنجبر رئيس موقت كميته تدوين دستور شرف تقاضا مي شود، با تأمل در اين پنج اصل، 
قطعنامه اي را براي تدوين روش حضور در مجامع تصميم گيري گروه تهيه كند و براي تصويب در اختيار 

مجمع قرار دهد
از ايشان انتظار مي رود با مطالعه فصل مربوط به روش ارايه گزارش از سوي كميته ها به مجمع، تالش 
كند تا اين فعاليت خودشان را در چارچوب همان قواعد انجام دهند و در عمل اين قواعد را هم به ما 

آموزش بدهد. 
نيز از ايشان خواهش مي كنم دريافت اين نامه و قرائت آن را به اينجانب و به تمام اعضا اعالم كند.

قربان شما. داود

تحليل علت خسته شدن كارورزان
اگر در تحليل محدوديت ذهني افراد براي يادگيري به عوامل ژنتيك متوسل شوم، بايد پرونده آموزش قانون 
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پارلمان را براي هميشه ببندم. اساسًا اگر به اين اصل اعتقاد نداشته باشيم كه ذهن انسان خودش را مي سازد،  
در آن صورت كل فرايند آموزش و پرورش را تخطئه كرد ه ايم. من البته، براي عوامل ژنتيك اهميت بسيار 
زيادي قائلم. اما معلوم نيست اين عوامل در تعيين ماهيت ذهن نقش زيادي ايفا كنند. هرچند هيچ دو ذهني 
و هيچ دو مغز دو موجود مغزداري مثل هم نيست، و همين تفاوت هاست كه به اشخاص فرديت منحصر به 
فرد مي دهد، اما محتواي و طرز كار ذهن در جامعه تعيين مي شود و شكل مي گيرد. با اين همه و به طور كلي 
مي شود برخي از محدوديت هاي ذهن را كه سبب محدوديت قدرت فراگيري افراد مي شود فهرست كرد: 
ازجمله افزايش سن، سبك زندگي، كه شامل بسياري چيزها مثل عادت هاي ذهني و تغذيه و بسياري عوامل 

جسمي و روحي مي شود، نوع جامعه از جهت تأثيراتي كه در آموزش افراد دارد و از اين قبيل. 

مقايسه فوتبال قبل و بعد از انقالب
وقتي ذهنم سراغ اين مسائل مي رود خاطره مقايسه فوتبال قبل و بعد از انقالب به خاطرم مي آيد كه جا دارد 

اينجا نقل كنم. 

قبل از انقالب ما در خانه پدري تلويزيون نداشتيم و هرگاه برنامه  مهمي از تلويزيون پخش مي شد مثل بسياري 
از وراميني ها در يك قهوه خانه در نبش يكي از چهار راه هاي ميدان ورامين جمع مي شديم و برنامه را تماشا 
مي كرديم. مسابقات مهم فوتبال هم در صدر اين برنامه ها بود. اما هيچگاه فراموش نمي كنم كه كل تماشاچيان 
وراميني از بازي فوتباليست هاي آن  روزهاي ايران بسيار عصباني مي شدند. در طول بازي، فوتباليست هاي 
ايراني اوالً خيلي زود خسته مي شدند، ثانثا، عمدتًا در جاي خود مي ايستادند تا توپ به دست آنان برسد، و 
ثالثًا، هرگاه توپ به دست آنان مي رسيد، سعي مي كردند يك نفره توپ را وارد دروازه حريف كنند و طبعًا 
شكست هم مي  خوردند. البته، تماشاچيان مدام فرياد مي زدند: پاس بده، پاس بده، اما اين فريادها به گوش 

بازيكنان نمي رسيد و اگر هم مي رسيد تأثيري نداشت. 

اين روش بازي بچه ها ترديدي براي هيچ ايراني باقي نمي گذاشت كه ما ايرانيان - نگار به طور مادرزادي - 
در فعاليت هاي گروهي و جمعي ناتوان و بسيار ضعيف هستيم،  در حاليكه در فعاليت هاي فردي توانمنديم. 
درست همانطور كه در كشتي و وزنه برداري در سطح جهان مقام مي آوريم، اما در بازي هاي جمعي مثل 
فوتبال و واليبال و بسكتبال از همه مي خوريم. كم تر پيش مي آمد كه در مورد خصوصيات ايرانيان صحبت 

شود و به ناتواني ارثي در بازي هاي گروهي بچه ها اشاره نكنند. 

اما بعد از انقالب و در سال 1376 كه براي نخستين بار به تماشاي بازي تيم ملي فوتبال يران نشستم كه به 
بازي هاي جهاني راه  يافته بود، از آن  هم ارتقاي كيفيت در بازي گروهي فوتباليست هاي ايراني غرق در حيرت 
شدم و ترديدي برايم باقي نماند كه بازي گروهي نيز امري است آموختني كه با آموزش و تمرين ممكن 

مي شود و هيچ چيز اسرار آميز يا مورثي در آن وجود ندارد. 

حاال حكايت ماست!
بله، به قول زنده ياد عمران صالحي، حال حكايت ماست! هرچه سعي مي كنيم به اعضاي كادرها آموزش 
فراموش  كنند،  بگيرند و عمل  كنند و تصميم  پارلمان فكر  قانون  پيچيده ي  قواعد  بدهيم كه در چارچوب 
دريبل  حريف  درواز  طرف  به  را  توپ  تنهايي  كه  انقالب  از  قبل  فوتباليست هاي  مثل  درست  و  مي كنند 
مي كردند، اعضاي كارگاه ها نيز بر اساس صالحديد خودشان تصميم مي گيرند و عمل مي كنند و بعداً كه كارت 

زرد را بلند مي كنيد يادشان مي آيد كه بايد طبق قواعد رفتار مي كردند. 

شب چهارشنبه و بعد از ختم جلسه كادر دانشجويان و در جريان بحث با آقايان رئيسيان، رنجبر و قاسمي 
با قاطعيت اعالم كردم هدف من آموزش قواعد قانون پارلمان به افراد نيست،  هدف من تربيت كادرهايي 
است كه بتوانند با هم طبق قانون پارلمان بازي كنند و بازي آنان هم چيزي نيست جز تأسيس و ايجاد انواع 
سازمان هاي پاك و استريل براي حل مشكالت اجتماعي بر زمين مانده در اين كشور. اين نظر را در پاسخ به 
پيشنهاد آقاي رئيسيان دادم كه معتقد بود ما بايد مثل كالس هايي كه مؤسسه پرسش برگزار مي كند، كالس هايي 
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با سقف و زمان و برنامه مشخص برگزار كنيم كه طبق برنامه تعطيل شود و افراد بتوانند دنبال كار خودشان 
بروند. بديهي است كه من با اين رويه هرگز كنار نخواهم آمد. هرچند اين روش كار را هم نفي نمي كنم و 
همين حاال هم هر وقت هركس بخواهد و در هركجا كه بخواهد مي تواند از حضور در كارگاه خودداري كند. 
از نظر من، اين كارگاه ها ته ندارد و هركس بخواهد مي تواند تا آخر عمر براي ارتقاي كار خود كوشش كند 

و به طور مداوم سازمان هاي بزرگ و كارآمد و اثربخش بسازد. 

مقايسه لندن و تهران
امر  بديهي است من در  كنند؟  بازي  تيمي  نمي شدند  قادر  انقالب  از  قبل  فوتباليست هاي  اين همه، چرا  با 
فوتبال هيچ تخصصي ندارم. اما مي توانم بفهمم بازي تيمي بسيار سخت تر و پيچيده تر از بازي فردي است. 
يك فوتباليست در حاليكه دارد با چند حريف كه او را محاصره كرده اند مي جنگد، بايد بتواند كل چيدمان 
بازيكنان را در سطح زمين نيز دنبال كند و تشخيص دهد كه در چه شرايطي توپ را به كدام يك از بازيكنان 
پاس بدهد. به بيان ساده، بازي  تيمي به مراتب دشوارتر از بازي فردي در زمين است. اما اگر يك فوتباليست، 
تا سن حدود بيست و پنج سالگي به روش فردي بازي كرده باشد،  خيلي سخت تر مي شود عادت هاي او را 
در آن سنت تغيير داد. در حاليكه فوتباليست هاي كم سن و سال يك مدرسه را خيلي بهتر مي شود آموزش 
داد كه تيمي بازي كنند. نتيجه اينكه وقتي روش هاي بازي تيمي از كودكي به بچه ها آموزش داده شود، شما 
بازيكناني داريد كه قبل از آمدن به تيم ملي اين مراحل آموزش را طي كرده اند. خالصه عرايضم اين است كه 
وضعيت فرهنگي و آموزش كل جامعه است كه تعيين مي كند اعضاي ميانسالش چگونه رفتار كنند. و هرچه 

سن باالتر بيايد قدرت فراگيري و تغيير رويكرد و رفتار آدم ها كم تر خواهد شد. 

تجربه هاي شخصي
در مورد خودم بايد به اين نكته اشاره كنم كه طي بيش از دو دهه فعاليت مطبوعاتي براي توليد مقاالت نو و 
تأليفي، خودم مي دانم چه مهارت هاي عظيمي كسب كردم كه اگر كارم اين نبود و اگر شرايط اجتماعي چنين 
امكاني را در اختيار من نمي گذاشت، عادات ذهني من هم مثل ساير افراد مي بود و هرگز قادر نمي شدم اين 
همه ساعات متمادي با ذهن خودم مشغول باشم و از تنهايي و كل كل كردن با محتواي ذهن خودم اين همه 

لذت ببرم. 

انواع  براي  انتشار نشريات تخصصي  اين نوع فعاليت مطبوعاتي، يعني  به ويژه  اگر فعاليت مطبوعاتي من، 
انجمن ها، يك امر اجتماعي است كه اگر شرايط آن از پيش در جامعه فراهم نمي شد،  آدمي با خصوصيات 
داود حسيني هم به وجود نمي آمد، وضعيت ذهني ساير افراد جامعه نيز كم و بيش، اما طبق همين اصول، يك 
امر اجتماعي است. در نتيجه، افرادي كه در شهري مثل لندن متولد مي شوند و رشد مي كنند، به طور طبيعي 
اذهاني با طرز كارهايي مي يابند كاماًل متفاوت با آدم هايي كه در تهران متولد شده اند. بله، قدرت فراگيري 
اعضاي يك جامعه نيز يك امر اجتماعي است و فقط با تغيير اين عوامل در مقياس تاريخي است كه طرز 
كار اذهان مردم آن جامعه نيز به مرور تغيير مي كنند. در اين صورت ما بايد منتظر تحوالت تاريخي بمانيم؟ 
در اينجاست كه من به نقش كارگاه و فعاليت باشگاهي در كارگاه پي مي برم و بر باشگاهي بودن امر پرورش 
كادرها اعتقاد يافته ام. بله، من نبايد مثل يك معلم به بچه ها قاعده ياد بدهم، بلكه بايد مثل يك مربي بازي 

كردن گروهي را در آنان پرورش بدهم. 

درك بهتر از سؤال خانم شرفي
به نظرم بعد از تفكر در مورد اين مسائل بود كه موفق شدم سؤال خانم شرفي را بهتر درك كنم و پاسخ 
مناسب تري براي آن بيابم. سؤال خانم شرفي اين بود كه آيا از نظر قانون پارلمان مي شود در بند دوم آئين نامه 
يك سازمان به جاي »هدف« از »رسالت« صحبت كرد؟ در پاسخ به اين سؤال ابتدا كمي گيج گيج خوردم تا 
بتوانم تفاوت ماهوي »هدف« با »رسالت« را از نقطه نظر دانش مديريت به خاطر بياورم. بعد از او پرسيدم:  
صرف  نظر اينكه بشود يا نشود،  آيا جمله اي براي آنكه جايگزين هدف اعالم شده سازمان توسعه سناهاي 
دانشجويي شود در نظر دارد يا نه؟ نداشت. به همين خاطر از او خواستم فعاًل به اينكه جمله اي را به جاي 
رسالت جاي هدف مطرح كني بيانديش و اگر جمله اي خوبي به نظرت رسيد مي توان آن را مطرح كرد و اگر 
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جمع تصويب كرد، آن را جايگزين خواهد كرد. 

به رغم اينكه اين توضيح ها را به خانم شرفي دادم و او هم جمله اي براي جايگزين كردن »رسالت« به جاي 
»هدف« نداشت، و اين بحث موقتًا خاتم يافت، اما سؤال همچنان در ذهن من زنده بود. آيا مي شود در ماده 

دوم يك آئين نامه يك سازمان مفروض به جاي »هدف« از »رسالت« سازمان حرف زد؟ 

وقتي در جريان تأمل در مورد تفاوت هاي اساسي دو جامعه لندن و تهران، توانستم تفاوت هاي دانشگاه هاي 
فعال در لندن را با دانشگاه هاي فعال در تهران، در عالم خيال، با هم مقايسه كنم درك كردم چه تفاوت هاي 
عظيمي بايد بين او دو ساختارهاي ظاهراً مشابه وجود داشته باشد. به نظرم بايد تفاوت بين دانشگاهي در لندن 
با دانشگاهي در تهران آنقدر عظيم باشد كه قياس اين دو با هم مع الفارق است و فقط از روي دلخوشكنك 

آن ها را با هم مقايسه مي كنيم. 

امروز صبح خبري در وب سايت بي بي سي خواندم كه بر اساس آن اعضاي يك باشگاه جستجوگران سرگردان 
آخر هفته در جريان فلز يابي هاي خود يك سطل پر از سكه هاي مربوط به عصر حكومت انگلوساكن ها در 
بريتانيا يافته اند. يابنده با افختار اعالم مي كرد بعد از يافتن اين سكه ها حتي به آن ها دست هم نزده است تا مبادا 
شكل و ساختار آن ها طوري به هم بريزد كه براي باستانشناسان مشكل ايجاد شود. در آخر خبر هم آمده بود 
كه درآمد حاصل از اين كشف بين مالك زمين و يابنده و ديگر ذينفعان تقسيم خواهد شد. بله. يك رويداد 
معمولي در انگلستان. آنا را با وضعيت فلزيابان در ايران امروز مقايسه كنيد. اصاًل قابل مقايسه است؟ در ايران 
اين كار طبق قانون ممنوع است، اما جستجوگران سرگردان ايراني تمام ايران را شخم زده اند و آثار ارزشمند 
باستاني را به صورت قاچاق غارت مي كنند. بله. مقايسه دانشگاه هاي ايران و لندن هم قياس مع الفارق بايد 

باشد. با اين همه، اين مقايسه ها باعث شد تا پاسخ مناسبي براي پرسش خانم شرفي بيابم. 

وقتي سير تأمالتم به اينجا رسيد، به خودم گفتم:  اگر من جاي خانم شرفي بودم،  »رسالت« سازمان توسعه 
سناهاي دانشجويي را چنين تعريف مي كردم: ارتقاي كيفيت دانشگاه هاي ايران به سطحي كه در كل منطقه 

بيشترين مهاجرين دانشجويي را جذب كنند. 

دانشجويي  سناهاي  توسعه  سازمان  براي  رسالتي  چنين  تعيين  از  شرفي  خانم  شايد  مي زنم  حدس  خودم 
خوشش بيايد. اما آيا در آن صورت مي شود اين رسالت را به عنوان هدف در آئين نامه سازمان گنجاند؟ 

براي يافتن پاسخ اگر از اين اصل حركت كنيم كه بايد طبق نص دستورنامه رابرت عمل شود، در آن صورت 
من بايد آنچه را كه در آن دستورنامه در تعريف هدف آمده است دوباره بخوانم و نظر آن كتاب را بدهم. 
اما اگر قرار باشد نظر شخصي خودم را بگويم خواهم گفت: چنين تعريفي براي هدف يك سازمان مناسب 
نيست. چرا كه فرض بر اين است كه آئين نامه ي يك سازمان قرار مشخص كند كه يك سازمان قرار است 
چه كار مشخصي انجام دهد و نه اينكه قرار است در آينده و براي رسيدن هدف هايي متعالي، دست به چه 

ابتكارهايي بزند. 

به بيان دقيق تر، آئين نامه سندي است حقوقي كه قرار است به ساير سازمان هاي اجتماعي توضيح بدهد كه 
كار اين سازمان چيست. در نتيجه اگر يك سازمان قرار است ميز و صندلي چوبي بسازد بايد با صراحت 
و به صورت دقيق بگويد كه هدف اين سازمان ساختن ميز و صندلي هاي چوبي است. در آن صورت تمام 
شخصيت هاي حقيقي و حقوقي فعال در جامعه تكليفشان را با اين سازمان روشن خواهند ساخت. اما اگر يك 
سازماني رسالت خودش را به جاي هدف بنويسد و اعالم كند كه رسالتش ساختن بهترين ميز و صندلي هاي 
و  كارآمدي  رسالت  بيان  مديريتي  نظر  از  هرچند  است.  نداده  انجام  مناسبي  كار  حقوقي  نظر  از  دنياست، 

اثربخشي يك سازمان را ارتقا مي بخشد. 

با اين تأمالت بود كه به نظر خودم، به يك جواب قابل قبول براي سؤال خانم شرفي دست يافتم: رسالت يك 
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سازمان بايد در اسناد مديريتي سازمان بيايد، اما آئين نامه يك سند حقوقي است و در نتيجه بايد هدف يك 
سازمان كه امري ملوس است در آن قيد شود. 

كالبدشناسي معماري شهري
اين روز ها فضاي عمومي و حريم خصوصي در شهر و تفاوت  آن ها با فضاي عمومي و حريم خصوصي در 
ده به يك موضوع مورد عالقه ذهنم بدل شده است. از خودم مي پرسم اگر اهالي يك محله در شهر بخواهند 
دور هم جمع شوند، كجا بايد گردهمايي خود را تشكيل دهند؟ اهالي ده، با توجه به تجربه  زندگي دوره 
كودكي ام در دمزآباد و تا حدودي داودآباد، انواع گردهمايي داشتند: مراسم مذهبي مثل عاشورا،  تاسوعا، نماز، 
روضه خواني و سينه زني: در مسجد و قبرستان و مامزاده، بازي هاي ايام عيد نوروز و سيزده  بدر، در ميدانگاهي 
بيرون ده، نمايش هاي روي حوضي براي جشن هايي مثل عروسي: در حياط منزل، گردهمايي مهمانان: در 

مهمانخانه، گردهمايي  اهالي: در قهوه خانه ده، و از اين قبيل. اما فضاهاي عمومي در شهر كجاست؟ 

باستان را دنبال كنم و  به دنبال همين تأمالت بود كه سعي كردم وضعيت فورم در دولت  شهرهاي يونان 
مقاالتي را در مورد نخستين فورم در شهر روم خواندم. به نظرم، ميدان نقش جهان در اصفهان هم چيزي شبيه 

به آن است البته با تفاوت هاي ماهوي كه بين شهري مثل اصفهان و روم وجود داشته است. 

با توجه به ضرورت ايجاد انجمن هاي محلي براي بازآفريني فضاهاي عمومي شهري، نسبت به كالبدشناسي 
معماري شهري از اين زاويه بسيار عالقمند شده ام و فكر مي كنم معماري نامناسب شهري تا چه بر رواج و 
بروز انواع مشكالت رفتاري در شهر ها تأثير مي گذارد و انجمن هاي محلي تا چه مي توانند براي جبران اين 
نواقص موفق باشند: به عنوان نمونه، مسدود ساختن يك خيابان و اختصاص آن به بازي بچه ها و كودكان 
خردسال، يا ايجاد فضاهايي عمومي مختلف براي انواع گردهمايي هاي ضروري محلي و منطقه اي و شهري. 

جالب است كه تهران جايي براي برگزاري نماز جمعه هم نداشت. و حاال هم كه در تپه هاي عباس آباد مصال 
را ساختند نكردن آن را طوري طراحي كنند كه به عنوان يك فضاي عمومي كاربري هاي مختلف بتواند داشته 

باشد. 

دستاوردهاي سي و نهمين نشست كادر وكيالن
با اين دستاوردهاي فكري بود كه خودم را براي برگزاري پربار سي و نهمين نشست كادر وكيالن آماده كردم: 
اسناد انگليسي مورد نياز را پرينت گرفتم. حتي يك بار متوني را كه قرار بود ترجمه كنيم بازخواني كردم. 
همچنين براي بحث در خصوص تفاوت بين اساسنامه، آئين نامه، دستورنامه و شراكت نامه آماده شده بودم. اما 
دقايقي از ساعت 12 گذشت بدون آنكه كسي بيايد. حدس زدم باز هم با ريزشي جديد مواجه خواهيم بود. 
به خصوص حساس بودم كه با توجه به برخورد سه شنبه شب با آقاي رئيسيان وي در نشست كادر وكيالن 

شركت خواهد كرد يا نه. 

سرانجام با ده دقيقه تأخير خانم توكل آمد. به محض ورود او و بدون آنكه منتظر كسي بمانم جلسه را دعوت 
به دستور كردم و توضيح دادم كه جلسه به نصاب نخواهد رسيد. او هم تأييد كرد. در نتيجه بايد خود ما دو 
نفر در مورد روش ادامه كار تصميم بگيريم. من آماده ام كه اگر شما بخواهيد نكات آموزشي را مطرح كنم و 
براي من تعداد افراد حاضر مهم نيستند. خانم توكل اظهار عالقه كرد تا كارگاه با حضور يك نفره او ادامه يابد 
و ادامه يافت و به نظر خودم و تأييد او يكي از بهترين كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت از آب درآمد. 

خالصه نكات مطرح شده
در اين نشست، بعد از استماع گزارش فعاليت ترويجي خانم توكل، كه ادامه فعاليت هاي هميشگي اش براي 
ترويج قانون پارلمان است، من به تشرح دستاوردهاي كمي و كيفي كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت 
پرداختم و بعد از تشريح دستاوردهاي كمي، از جمله آمدن بچه هاي حزب اعتماد ملي به يكي از كارگاه ها و 
شكل گيري انواع سازمان هاي توسعه ي سناهاي دانشجوي، انجمن هاي فاميلي و انجمن هاي محلي و غيره، به  
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تشريح دستاوردهاي كيفي كارگاه ها كه از طريق من از اين كارگاه به كارگاه ديگر و از اين فرد به افراد ديگل 
منتقل مي شود پرداختم و به عنون نمونه كوشيدم برخي از دستاوردها را كه حاصل آشنايي با قانون پارلمان 
است و در رفتارهاي گروهي و اجتماعي كادرها تأثير هاي فرهنگي عميق گذاشته و مي گذارد براي خانم توكل 

توضيح دهم. به نظرم تمام اين نكات براي خانم توكل جالب بود. 

در جريان همين تشريح دستاوردهاي كيفي بود كه به يكي از طرح هاي يك طراح هنرمند چيني اشاره كردم 
كه با خطوط بسيار ساده تفاوت هاي فرهنگي بين مردم شرق و غرب را بيان كرده بود. يكي از آن ها را كه به 
خاطرم مانده است روي تخته سفيد رسم كردم: دو نقطه كه توسط يك خط مستقيم به هم وصل شده اند، به 
عنوان نماد كيفيت رابطه بين دو انسان در فرهنگ غربي. و دو نقطه ديگر كه توسط خطي به هم وصل شده 
است اما اين خط مستقيم نيست بلكه يك كالف در هم پيچيده است، به عنوان سمبل رابطه دو انسان در تمدن 
شرفي. بعد، به تشريح تفاوت اين دو نوع رابطه پرداختم و توضيح دادم وقتي ملتي در فعاليت هاي گروهي از 
قواعد عقلي، عادالنه و منطقي كه در قواعد دستورنامه رابرت تشريح شده است استفاده كند، رابطه در واقع 
همان خط مستقيمي است كه در طرح اول مي بينيم. اما وقتي آن قواعد منطقي نباشد، روابط جايگزين همان 

كالف سردرگمي است كه ما در ايران با آن ها دست و پنچه نرم  مي كنيم. 

من براي توضيح بيشتر اين نظريه، به قواعد ناظر بر تشكيل جلسه در قانون پارلمان پرداختم و توضيح دادم 
كه طبق همين قواعد،  حتي اگر يك نفر هم در جلسه حاضر شود، تكليف روشن است. هيچ الزم نيست نيت 
خواني كنيم كه چرا ديگران نيامده  اند. اگر عده الزم براي نصاب بيايند، تصميم ها قانوني است و كساني هم كه 
نيامده اند هم بايد تصميم هاي متخذه را تمكين كنند و حق اعتراض نخواهند داشت. اگر هم به نصاب نرسد 
تكليف روشن است. در نتيجه من حقيقتًا از اينكه افراد در كارگاه نيامده اند ناراحت نيستم و اگر شما تمايل 

داشته باشيد كارگاه را ادامه خواهيم داد. در غير اين صورت ختم جلسه اعالم مي شود. 

احساس مي كردم خانم توكل از توضيحاتي كه مي دادم و خالصه آن را در اينجا نقل مي كنم، چيزهاي زيادي 
فراگرفت كه براي خودم نيز جالب بود. 

واكنش آقاي رئيسيان
از اعضاي كادر وكيالن خواسته است  در هر حال، هنگامي كه در كارگاه بوديم دريافتم كه آقاي رئيسيان 
تا در يك گروه وايبري شركت كنند و در اين مورد تصميم بگيرند كه در كارگاه شركت بكنند يا نه. ظاهراً 
خانم نيكدل درگير چك آپ تومور سينه اش بوده و قادر به شركت نبود. خانم علم هم در خانه بستري شده و 
قادر به حضور نشده است. خانم قوشه هم جواب نمي دهد و ظاهراً او هم قادر به آمدن نيست. آقاي فروزان 
نيز كه قباًل گفته بود كه در سفر است و نخواهد آمد. آقاي آرش كيخسروي هم، به خاطر پنجر شدن تاير 
ماشينش، دير خواهد رسيد. با اين ارزيابي ها بود كه آقاي رئيسيان هم اعالم كرده حاال كه ديگران نمي آيند او 
هم نمي آيد. درست همان مشكلي كه خانم شرفي با آن دست و پنجه نرم مي كرد و سرانجام در نشست هاي 

دوشنبه نيامد. 

بعد از پي بردن به اين تالش هاي آقاي رئيسيان به خانم توكل گفتم: يكي از همان روابط كالف گونه اي كه االن 
با هم در موردش بحث مي كرديم. او تأييد كرد. بعد اضافه كردم: هر كس دوست دارد مي آيد و هركس كه به 
هر دليل نمي تواند بيايد نمي آيد. چرا اين قدر كنجكاوي مي كنيم و آمدن خود را به آمدن ديگران گره مي زنيم؟ 

البته، من حدس مي زنم كه آقاي رئيسيان نيز به مرحله اي مثل آقاي خندان رسيده است و دير يا زود از آمدن 
در نشست ها صرف نظر خواهد كرد. 

تاتواني در درك معناي شكست!
تا كنون افراد زيادي به اشكال مختلف با قانون پارلمان آشنا شده اند. هركدام از اين افراد تاريخ و سرنوشت 
اختصاصي خودشان را دارند و من هنوز قادر نيستم در مورد رفتار اين گروه اندك دست به نظريه پردازي 
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بزنم. اما يك چيز براي من روشن است: همانطور كه به آقايان رئيسان و رنجبر گفتم: براي من شكست معنا 
و مفهومي ندارد. قرار است روش ساختن انجمن بر اساس قانون پارلمان را در ايران بومي سازي كنيم؟ در 
اين صورت اين كار را خواهيم كرد. اگر يك ميليون بار از ديوار سقوط كنيم، مثل همان مورچه قصه تيمور 

لنگ دوباره به راه خواهيم افتاد. 

صورتبندي مرحله جديد آموزش
در جريان گفتگو با خانم توكل بود كه خصوصيات مرحله جديد آموزش دستورنامه رابرت را براي نخستين 
به صورت  رابرت،  قواعد دستورنامه  آموزش  دادم كه چرا  توكل توضيح  براي خانم  بار صورتبندي كردم. 
به صورت  قواعد  اين  آموزش  باشد. چرا  پرورشي  باشگاهي و  به صورت  بايد  و  نمي دهد  كالسي جواب 
فردي جواب نمي دهد و بايد به صورت تيمي و گروهي باشد. بعد به تفاوت هاي كارتيمي با تصميم گيري 
دموكراتيك پرداختم و توضيح دادم كه كارتيمي يك موضوع مديريتي است در حاليكه ماهيت كار ما يك 
كار حقوقي است و بين اين دو تفاوت هاي بسيار مهمي وجود دارد و به خاطر وجود همين تفاوت هاست كه 
روش آموزش و پرورش ما هم بايد فرق كند. خالصه اينكه ما بايد كادرها و تيم هايي را بسازيم كه بتوانند 
به  ايجاد كنند. و چه بسا  ماندگار و در حال توسعه مداوم  تيمي سازمان هاي پاك و استريل و  به صورت 
محض آنكه چنين  سازمان هايي ايجاد كردند شايد الزم باشد از هيأت مؤسس و هيأت مديره آن استعفا دهند 
و سازمان هاي جديدي ايجاد كنند و براي ديگران نيز اين فرصت را فراهم آورند تا در نقش اعضاي هيأت 

مديره و مسؤالن انجمن ها ايفاي نقش كنند و مهارت هاي رهبري خودشان را توسعه دهند. 

ايجاد سازمان هاي جديد 
براي  سازماني  تأسيس  حال  در  ما  كه  ساختم  نشان  خاطر  نمونه  عنوان  به  كه  بود  توضيح ها  اين  از  بعد 
توسعه سناهاي دانشجويي در دانشگاه هاي كشور هستيم يا داريم سازماني براي توسعه انجمن هاي محلي و 
انجمن هاي فاميلي مي سازيم. بعد از آنكه فلسفه و روش ايجاد اين سازمان ها را طي دو يا حد اكثر سه نشست 
و با حضور كادرها براي خانم توكل توضيح دادم به وجد آمد و اظهار عالقه كرد كه در روند ساخت اين 
سازمان ها مشاركت كند. قرار شد به عنوان عضو گروه دعوت كننده  سازمان  توسعه انجمن هاي محلي و فاميلي 
از او دعوت كنم. نيز قرار شد با كمك او سازمان توسعه انجمن هاي اوليا و مربيان را نيز دو نفري ايجاد كنيم. 

تأسيسي  پيشنهاد روي يك تكه كاغذ نكات اصلي صورتجلسه نخستين اجالس  اين  با  او  از موافقت  بعد 
سازمان توسعه انجمن هاي اوليا و مربيان را يادداشت كردم و نخستين مصوبه اش اين بود كه خانم توكل از 
خانم نقي ئي به عنوان يكي از اعضاي گروه دعوت كننده براي شركت در اجالس هاي آتي دعوت كند و 
او هم قبول كرد. آيا ترديدي وجود دارد كه سي و نهمين نشست كادر وكيالن يكي از بهترين و پربارترين 

نشست هاي اين كارگاه بود؟ 

منبر دوم
نزديكي هاي ساعت يك و نيم بعد از ظهر بود و ما ختم جلسه را اعالم كرده بوديم كه صداي زنگ در بلند 
شد. آقاي كيخسروي بود كه به خاطر پنجر شدن الستيك ماشينش دير رسيده بود. اشكالي نداشت. خانم 
توكل خداحافظي كرد و من براي نطق دوم باالي منبر رفتم و يك خطبه بسيار هيجان انگيز نيز براي آقاي 

كيخسروي خواندم. 

ابتدا كوشيدم تمام مطالبي را كه طي چند حلسه غيبت آقاي كيخسروي براي كادر وكيالن گفته بودم براي او 
تكرار كنم. از جمله ترجمه هدف هاي كانون وكالي آمريكا كه براي آقاي كيخسروي هم بسيار جالب بود. 

بعد براي وي توضيح دادم كه چرا به رغم آنكه مطالب كتاب دستي كانون وكالي آمريكا حاوي نكات بسيار 
مهمي است كه تمام اعضاي كارگاه ما بايد با آن آشنا باشند، اما چرا اين كتاب براي ترجمه مناسب نيست. 
را خوانده ام  كتاب  اين  كه من  دادم  توضيح  برايش  بود.  كننده  قانع  آقاي كيخسروي  براي  توضيح هاي من 
و نكات مهم آن را به مرور در كارگاه مطرح خواهم كرد و بخش هاي ضروري آن را هم براي انتشار در 
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وب سايت يا نشرياتمان ترجمه خواهيم كرد. در ادامه به نقش كانون وكالي آمريكا در ارتقاي پروفشناليسم در 
پروفشن وكالت پرداختم و از جمله و به عنوان نمونه نقش وكالي آمريكا در تدوين كد اتيكز قضات آمريكا 
را براي او تشريح كردم و مقدمه جزوه كد اتيكز قضات كاليفرنيا را براي او تشريح كردم. تمام اين نكات براي 

آقاي كيخسروي كه تشنه چيزهاي نو و ارزشمند است جالب بود. 

ميان  در  هرچند  بود.  من  دوم  منبر  خطابه  محورهاي  از  ديگر  يكي  پروفشنال  انجمن هاي  و  بورد  تفاوت 
صحبت هاي من آقاي كيخسروي مي گفت: كانون ما هم همينطور است. و همين اظهار نظرهاي او ترديدي 
براي من باقي نمي گذاشت كه بعد از حدود سه سال كه در كارگاه هاي دستورنامه رابرت شركت مي كند هنوز 
عمق فاجعه را نگرفته است كه وقتي در كشوري با قانون پارلمان آشنا نباشند و كانوني مثل كانون وكال روي 
هوا بنا شده باشد، مقايسه اين كانون با كانوني كه بر اساس قانون پارلمان ايجاد شده باشد قياس مع الفارق 
است. در حاليكه اين مسأله را خانم نيكدل به خوبي درك كرده است در نتيجه، خيل خوب توضيح داد كه 
هدف سازمان ما به عنوان »باز آفريني پروفشن وكالت« نادرست است. من برايش توضيح دادم كه اصطالح 
بازآفريني را من در عبارت آن مقاله به كار برد كه كامل آن اين بود: باز افريني پروفشن ها از شبه پروفشن هاي 
دولتي. اگر اين حكم را بخواهيم در مورد وكالت به كار ببريم بايد بگوييم:  بازآفريني پروفشن وكالت از شبه 
پروفشن دولتي وكالت در ايران. خانم نيكدل با ذكر همين جمله منظور من را درك كرد. اما آقاي رئيسيان 
از اصطالح »بازآفريني« اين تفسير را به دست داد كه قبل از انقالب ما پروفشن وكالت داشته  ايم، اما با بروز 
اين  از  تفسيري  كنيم. چنين  بازآفريني  را  آن  بايد  ما  و حاال  رفت  بين  از  وكالت  پروفشن  اسالمي  انقالب 

اصطالح نشان مي دهد كه بحث هاي من با آقاي رئيسيان هم تا كنون بي نتيجه بوده است. چرا؟ 

متأسفانه در برخورد با وكال متوجه اين نكته شده ام كه ذهن آنان در مقايسه با بچه هايي كه در - به عنوان 
نمونه - دانشگاه خواجه نصير درس مي خوانند، در درك منظور من كم مي آورند. هرچند خانم نيكدل تا حد 
زيادي استثاست و به همين خاطر خيلي ناراحتم كه اين دختر بسيار با هوش در ابتداي جواني به سرطان 
مبتال شده باشد. هرچند در پاسخ به سؤال آقاي رئيسيان جواب داده بود به خاطر اينكه بايد چك آپ مي كرد 

به كارگاه نخواهد آمد. 

همانطور كه توضيح دادم، در گفتگو با آقاي كيخسروي در مورد مسائل مهم و متنوع زيادي حرف زديم كه 
نمي شود حتي خالصه تمام آن ها را هم نقل كرد. اما صورتبندي خصوصيات مرحله جديد آموزش دستورنامه 
را براي او هم تشريح كردم و خوشبختانه با استقبال او مواجه شد و حتي اظهار عالقه كرد كه در سازمان 
توسعه سناهاي دانشجويي حتمًا شركت كند. و مهم تر اينكه خودش نيز پيشنهاد كرد تا انجمني براي آموزش 
دستورنامه رابرت به مديران آپارتمان ها ايجاد كنيم تا در ازاي دريافت مزد اين قواعد را به مديران ساختمان ها 
آموزش بدهيم. كمي در مورد اين پيشنهاد گپ زديم. اما آقاي كيخسروي كه در اجرا برجستگي هاي تحسين  
برانگيزي دارد، به تمام مسائل از زاويه ي اجرايي نگاه مي كند. به همين خاطر وقتي براي او تفاوت يك مجمع 
تصميم گيري را به عنوان يك نهاد حقوقي با يك سازمان اجرايي تشريح كردم تازه به تفاوت هاي يك مجمع 

و يك سازمان اجرايي پي برد.

سازماني براي آموزش قانون پارلمان به مديران آپارتمان ها
بعد از اينكه تفاوت يك سازمان اجرايي با يك مجمع روش شد، من احساس كردم بهتر است آقاي كيخسروي 
را براي ايجاد سازماني براي آموزش قانون پارلمان به مديران ساختمان تنها گذاشت. به او گفتم: آنچه كه شما 
در نظر داريد يك سازمان اجرايي است. تصميم گرفته شده است:  آموزش قانون پارلمان به مديران ساختمان. 
در اين صورت به كمك من نيازي نيست. خودت آستين باال بزن و اين سازمان را ايجاد كن. البته، در همان 
موقع كه اين حرف را زدم از خودم پرسيدم: در آن صورت، آقاي كيخسروي چه چيزهايي را ياد مديران 

خواهد داد؟ 

تمام تالش من اين است تا كادرهايي تربيت كنيم كه قانون پارلمان را بدون آنكه به ابتذال بكشند در جامعه 
ترويج كنند. اما جلوي چشم خودم بار ديگر سازماني قرار است ايجاد كنند كه كارش ساده  كردن و از محتواي 



50

خالي كردن اين قوانين خواهد بود. بله. حدس شما درست است. آقاي كيخسروي احتماالً تصميم خواهد 
گرفت كل قانون پارلمان را در يك جزوه اي كه بشود طي چند جلسه به مديران آپارتمان آموزش داد خالصه 
كند و اين هدف او با استقبال افرادي مثل آقاي رئيسيان هم مواجه خواهد شد كه اصرار هاي من بر درك 
عميق و درست از قانون قانون پارلمان را بلند پروازي هايي از نوع بلندپروازي آقاي خندان تلقي مي كند كه به 

شكست منجر خواهد شد. 

كه  بنويسم  طوري  را  وكيالن  كادر  نهم  و  سي  نشست  گزارش  كردم  فكر  كيخسروي  آقاي  رفتن  از  بعد 
تالش هاي آقاي رئيسيان براي به تعطيلي كشاندن احتمالي آن را خنثي كند. هرچند اگر اين كارگاه تعطيل 
هم بشود و جنبش كادرها يك گام ديگر به شكست پيش بيني شده آقاي ريئيسان نزديك هم بشود،  براي من 
آنقدرها تفاوت نخواهد كرد. من هر لحظه كه مي  گذرد بيشتر به تفاوت هاي عظيم جوامع شرقي و غربي پي 
مي برم. اين تفاوت ها آنقدر عظيم هست كه تالش هاي افرادي مثل من يك ذره هم در كاستن آن ها تأثيري 

نخواهد گذشت. 

در وب سايت بي بي سي گزارشي خواندم از تالش كشورهاي غربي براي آنكه طي هشت سال آينده 24 انسان 
را براي استقرار دائمي به كره مريخ منتقل كنند و پروژه اسكان انسان بر مريخ از سال ها قبل كليد خورده 
است و اين انسان ها در آنجا مشغول زندگي خواهند شد. ما، اينجا، در جويبار حقيري كه به مردابي مي ريزد، 

مشغول چه كاري هستيم؟ 

گزارش نشست سي و نهم كادر وكيالن
اعضاي محترم كادر وكيالن

سالم
سي و نهمين اجالس كادر وكيالن با حدود ده دقيقه تأخير دعوت به دستور شد و به رغم عدم حصول نصاب 
با تصويب اكثريت حاضران به فعاليت آموزشي خود ادامه داد. در نتيجه، بعد از استماع گزاش ترويجي اعضا، 

مربي پارلماني برخي نكات آموزش را مطرح كرد. 
حاضران در اين نشست در خصوص ايجاد سازمان توسعه انجمن هاي اوليا و مربيان و نيز مشاركت در سازمان 

توسعه انجمن هاي محلي و سازمان توسعه انجمن هاي فاميلي تصميم گيري كردند.
يكي از حاضران اظهار عالقه كرد كه در سازمان در دست تأسيس توسعه سناهاي دانشجويي شركت كند.

جلسه تا ساعت سه و نيم بعد از ظهر ادامه يافت.
با احترام. دبير موقت. 
داود حسيني

دعوت از عضو جديد 
از مؤسسان  از كادرها براي عضويت در گروه دعوت كننده  از رفتن خانم توكلي فكر كردم كدام يك  بعد 
سازمان توسعه انجمن هاي اوليا و مربيان مناسب است؟ نخستين كسي كه به نظرم رسيد آقاي حالج بود كه 

نسبت به تربيت تنها فرزندش آرش بسيار حساس و مسؤل است. نامه زير را براي او ارسال كردم: 

جناب آقاي حالج
سالم

چند نفر از كادرها تصميم دارند سازماني براي توسعه انجمن هاي اوليا و مربيان تأسيس كنند. البته، در 
حال حاضرتصميم هايي براي ايجاد سازمان هايي براي توسعه انجمن هاي فاميلي و انجمن هاي محلي و 

سناهاي دانشجويي اتخاذ شذده و اين سازمان ها در دست تأسيس هستند. 
از آنجا كه شما به خاطر آرش دست كم با يكي از اين انجمن هاي اوليا و مربيان در ارتباط هستيد و تا 
آرش فارغ التحصيل شود در ارتباط خواهيد بود به نظرم رسيد خوب است شما هم به شكل گيري اين 

سازمان كمك كنيد. 
البته، اين سازمان ها طبق دستورنامه رابرت و با شركت كادرهايي كه دستورنامه رابرت آموخته اند تشكيل 
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خواهد شد در نتيجه طي دو جلسه هيأت مديره سازمان انتخاب مي شود و مجمع هر ماه يا هر فصل يكبار 
جلسه خواهد داشت و وقت زيادي از شما نخواهد گرفت. 

من همچنان منتظرم كه شما را زيارت كنم. 
قربانت. داود

البه، از قرار معلوم آقاي حالج چنان درگير يك اختالس عظيم است كه نمي دانم اصاًل فرصت و حوصله اين 
كار را خواهد داشت يا نه. به عالوه، من هنوز از حقيقت ماجرا بي خبرم. ادعا مي شود كه يك دوست دوران 
دبيرستان اسناد را جعل كرده است و با جعل اسناد آقاي حالج را به عنوان ضامن خود براي گرفتن وام هاي 
ميلياردي معرفي كرده است. آقاي حالج به همين خاطر مدتي زنداني شد و هنوز هم - به روايت سر بسته 
آقاي نصيري - درگير بازجويي است. اما من در طول مدتي كه با آقاي حالج رابطه داشته ام جز نيكي و 

شرافت و عشق به رفتار شرافتندانه چيزي از اين مرد شريف نديده ام. 
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دوشنبه 15 دي ماه 1393

نشست حيرت انگيز
به نظر خودم - كه مي تواند خودخواهانه باشد - در سي و هشتمين اجالس كادر دوستان كه روز شنبه 13 
دي برگزار شد آنقدر نكات جديد و جالب مورد بررسي قرار گرفت كه احساس كردم بايد چند شبانه روز به 
خودم استراحت جايزه بدهم. در عين حال فكر مي كنم الزم است نكات مطرح شده را دست بندي و فهرست 
نويسي كنم تا هم به عنوان نكات درسي مورد بررسي و آزمون قرار بگيرد و هم بتوان در آينده اين نكات را 
به عنوان عناصري از نكات آموزشي در كارگاه ها در كتاب هاي درسي - كه قرار است در آينده تدوين كنيم - 
بگنجانيم. به همين خاطر از عصر روز شنبه تا حاال، مدام فكر مي كنم چگونه آن نكات را فهرست و يادداشت 
كنم و در اختيار اعضاي آن كارگاه و ساير كارگاه بگذارم. تا اينجا به اين تصميم رسيده ام كه فهرست مطالب 
مطرح شده در آن نشست را تهيه و تكثير كنم و - دست كم - در اختيار اعضاي همان كادر دوستان بگذارم 

تا به عنوان نكات درسي تكرار و آموخته شوند. 

در اين فاصله سه رزوه  ايده  هاي جديد زيادي نيز به ذهنم رسيده است كه بايد يادداشت كنم. به عالوه طي 
اين فاصله با آقايان مهندس بهرام شهرياري، مهندس محسن رزم خواه، دكتر محمدباقر رجال و خانم نقي ئي 
هم صحبت هايي داشته ام كه هر كدام حاكي از رشد يك جنبه يا گوشه از جنبش زيرخاكي كادرهاست و بايد 
به آن  ها نيز بپردازم. از طريق ارسال نامه و ايميل و مطالبه وب سايت ها نيز پيشرفت هايي به دست آمده كه 

يادداشت خواهم كرد. 

داستان كادرها
يكي از ايده هاي جديدي كه به نظرم رسيده و الزم است همين جا به آن اشاره كنم اين است كه تصميم 
گرفته ام آن دسته از موضوعات مربوط به جنبش كادرها را كه ظرفيت تبديل شدن به داستان، نمايش يا فيلم 
دارند، در روزنوشت هايي مستقل با عنوان داستان كادر ها بنويسم. اين بخش ها، طبعًا از تاريخ كادرها متمايز 
خواهند بود. اما چون اگر در همين جريان آن ها را يادداشت نكنم، فراموش خواهند شد، در همين پرونده،  اما 
به صورت يك سند جدگانه يادداشت خواهم كرد. اگر هم قرار شد روزي اين نوشته  ها منتشر شوند،  مي توان 

بخش هاي »داستان كادرها« را جدا كرد و كنار گذاشت. 

گزارش نشست سي و هشتم كادر دوستان
حتمًا بسياري از نكاتي كه در كارگاه سي و هشتم گفته شده است،  براي خوانندگان اين روزنوشت ها ممكن 
است تكراري باشد. اما من سعي خواهم كرد - با تكيه به حافظه- آنچه را كه در آن اجالس گذشت، اشاره 
وار يادداشت كنم و براساس آن فهرستي فراهم آورم كه بتوانم به عنوان نكات آموزش داده شد در اختيار 

اعضاي آن كادر بگذارم. به همين خاطر از اول شروع مي كنم.

ايجاد سناي دانش آموزي 
مي دانسم دانشجويان كادر دوستان به خاطر امتحانات پايان ترم در نشست سي و هشتم شركت نخواهند كرد. 
بنا بر اين، به محض اينكه بعد از آقاي سعيد پرتو، آقاي مجيد زارع پور هم وارد دفتر شد از آنان تقاضا كردم 
كه جلسه را دعوت به دستور كنيم و از آنجا كه دانشجويان نخواهند آمد، يك بحث آموزشي را كه براي آن 
دو نفر الزم به نظر مي رسد شروع كنيم. آن دو نفر هم موافقت كردند. اما قبل از اين و هنگام پذيرائي نيز 
چند نكته مطرح شد كه ثبت شدني است و بعداً از درون همين گفتگو بود كه ايده افزودن وظيفه ايجاد سناي 

دانش آموزي به مأموريت سازمان ترويج سناي دانشجويي مطرح شد. 

آقاي مجيد  زارع پور يك ذهن كارآفرين دارد. به همين خاطر سؤال هاي بسيار زيادي به ذهنش مي رسد و 
در هر كارگاه سوآل هاي  زياد و پيشنهادهاي فراواني براي توسعه جنبش زيرخاكي كادر ها مطرح مي كند. من 
هم به آن درجه از پختگي و تربيت ذهني رسيده ام كه مراقب باشم كه سبك مديريتي خودم نيز همين طور 
است. در نتيجه،  اگر به ذهنم اجازه دهم كه واكنشي و بر اساس سبك خودش رفتار كند، هر پيشنهادي را 
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كه او ارايه دهد به توپ خواهد بست و برجكش را نابود خواهد كرد. به همين خاطر، وقتي آقاي مجيد 
پورزارع شروع كرد به توضيح اينكه افراد سن باال ذهنيتشان شكل گرفته است و به سختي مي توانند ساختار 
ذهني خودشان بر اساس آموزه هاي قانون پارلمان بازآرايي كنند، در نتيجه مخاطبان اصلي اين پروژه تربيتي 
دانش آموزان دبستان ها و دبيرستان ها هستند و بايد براي آموزش آنان برنامه ريزي شود، به جاي اينكه، طبق 
معمول، به من بربخورد كه خالقيت من را ناديده  مي گيري و فكر مي كني كه طي اين مدت اين مسأله ساده 
به عقل من نرسيده است، صبوري به خرج دادم تا صحبت هايش تمام شود. بعد او را تشويق كردم و گفتم: 
چقدر ذهن من هم مثل ذهن شما كار مي كند. از اين بابت بسيار خوشحالم. بعد، شروع كردم به اينكه، چقدر 
براي اين موضوع اهميت قائل بوده ام و هستم و به همين خاطر چطور با شخصيت هايي مثل دكتر فاني وزير 
فعلي آموزش پرورش، دكتر نجفي وزير بالقوه آموزش پرورش، دكتر ميلي منفرد، و دكتر جعفر توفيقي در 
مورد اهميت قانون پارلمان صحبت كردم. حتي با سازمان معلمان ايران و كانون صفي معلمان هم در اين 
مورد مذاكرات زيادي داشته  ام كه كمك كنند تا اين قواعد را به دانش  آموزان آموزش بدهيم. و هيچگاه از هيچ 
تالشي در اين زمينه كوتاهي نخواهيم كرد و همين چند روز پيش هم سازماني براي توسعه انجمن هاي اوليا 
و مربيان سازمان داديم كه يكي از مهم ترين هدف هايش همين است،  اما قانون پارلمان قانون مردم است و 
من هر روز بيتشر به اين نتيجه مي رسم كه ما مروجان اين قانون بايد حداكثر تالش خود را به كار ببريم كه 
گروه حاكم زمام اين قضيه را به دست نگيرد و حتي المقدور ابتكار عمل را به دست نگيرد. چون اين احتمال 
خيلي زياد است كه در آن صورت، گروه حاكم، همانطور كه از ارزش هايي مثل دين و اخالق سوءاستفاده 
كردف از اين مفهيم و دستگاه مفهومي نيز سوءاستفاده كند. بعد اين سؤال را مطرح كردم كه اساسًا دولت و 
وزارتخانه هاي آموزش و پروش چه كمكي مي توانند بكنند؟  وقتي در كل كشور به تعداد انگشتان يك دست 
اينكه به يك سري معلم بگويد كه اگر  پارلمانتارين حرفه اي نداريد، وزير چه مي تواند بكند؟  حداكثر  نيز 
در كارگاه هاي ما شركت كنند و اين قواعد را يادبگيرند به آنان پاداش مي دهد يا به سفر زيارتي به سوريه 
مي فرستد. آيا اين كمك به درد جنبش ما مي خورد؟ به نظر من، اگر معلمي قرار است به خاطر گرفتن چندر 
غاز پاداش به اين كارگاه ها بيايد بهتر است نيايد. به همين خاطر، ضمن اينكه من هم موافقم كه دانش آموزان 
بهترين مخاطبان اين قواعد هستند،  و در جريان انتخاب يك مبصر يا يك نماينده كالس مي شود پيچيده ترين 
قواعد مربوط به نامزد شدن و انتخاب شدن مسؤالن انتخابي را به دانش آموزان در كالس ها آموزش داد، اما، 
قبل از اين مرحله ما بايد بتوانيم به عده  اي ديگر آموزش هايي بدهيم كه آنان بتوانند اين قواعد را در مدارس 
ترويج كنند. بعد توضيح دادم، ايجاد سازمان توسعه انجمن هاي اوليا و مربيان، ايجاد سنا هاي دانشجويي و از 
اين قبيل سازمان ها به اين هدف كمك مي كند. چون هر دانشچويي در منزل و در اطراف خود چند دانش آموز 

را مي شناسد و مي تواند اين قواعد را به آنان آموزش بدهد. 

راستش در جريان آن گفتگو اين ايده به ذهنم نرسيد كه ما مي توانيم هدف سازمان توسعه سناهاي دانشجويي 
را اصالح كنيم و ترويج سناهاي دانش آموزي را هم در هدف آن بگنجانيم. اما تصميم دارم اين ايده را در 
نشست سه شنبه آينده كادر دانشجويان مطرح كنم و اين ايده  از جمله ناشي از همين بحث با آقاي زارع پور 

هم بود. 

اهميت صورتجلسه
وقتي جلسه را با حضور آقايان سعيد پرتو و مجيد زارع پور دعوت به دستور كردم براي آنان توضيح دادم كه 
سعي مي كنم كارگاه طوري فعاليت كند كه نسل هاي قديم آنچه را كه فراگرفته اند به نسل هاي جديدتر آموزش 
بدهند تا هم خودشان روش تدريس را بياموزند و هم مطالبي را كه آموخته اند تكرار شود تا در خاطرشان 
بماند. هر دو اين روش را تأييد كردند. بعد از اين بود كه توضيح دادم كه جلسه يك مجمع،  اگر دستوركاري 
براي خودش تدوين نكرده باشد، بايد طبق دستوركار استاندادري كه در مرجع پارلماني  آن مجمع ذكر شده 
ما دستورنامه رابرت است، ما هم طبق آن دستوركار كلي و عرفي عمل  پارلمان  عمل كند و چون مرجع 
مي كنيم. بعد از تشريح عناوين دستوركار گفتم كه بعد از دعوت به دستور بايد صورتجلسه نشست قبلي قرات 
و تصويب شود. بعد، از آقاي زارع پور خواستم تا آنچه را كه در مورد صورتجسله مي داند براي آقاي سعيد 
پرتو بگويد. از آنجا كه اين پيشنهاد ناگهاني مطرح شد، ذهن آقاي زارع پور به فرصتي نياز داشت تا جواب آن 
را مرتب كند. آقاي زارع پور - با هوشمندي - از من خواست كه سؤال كلي را به سؤال هاي جزئي تر تجزيه 
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كند تا بتواند جواب هاي بهتري بدهد. من هم فهرستي از موضوعات مختلف را كه زير عنوان »صورتجلسه« 
جا مي گيرند رديف كردم: اهميت صورتجلسه از نظر حقوقي، ساختار صورتجلسه و بخش هاي مختلف آن، 
مفاد صورتجلسه، روش تهيه و قرائت آن، زمان و روش تصحيح و تصويب آن، روش نگه داري آن، قواعد 
ناظر بر ارايه صورتجلسه به اعضاي انجمن، روش تدوين و تصويب صورتجلسه نشست هاي غيرعلني، قواعد 

ناظر بر روش حذف مطلبي از صورتجلسه مصوب.

البته، برخي از نكاتي كه در بند باال ذكر شد در نشست سي و هشتم كادر دوستان مطرح و بررسي نشد. اما 
من اينجا ذكر كردم تا در گزارشم به نشست سي و نهم كادر دوستان بياورم تا در متن كتاب هاي درسي آينده 

در نظر گرفته شود. 

حضور افراد ديگر
هنوز چند دقيقه اي از شروع جلسه نگذشته بود كه با فاصله اي كم، آقايان قندهاري و سعيد قاسمي هم - كه 
در رشته دكتراي آينده پژوهشي تحصيل مي كند - به ما ملحق شدند. بعد از اضافه شدن  آنان به آقايان پرتو و 
زارع پور گفتم كه بايد روش كار را عوض كنيم و آنان نيز قبول كردند. اما حاال فكر مي كنم بعد از آن تصميم،  
روش حاكم بر كارگاه چگونه بود؟  متأسفانه اين بود: متكلم وحده! و اين نشان مي دهد كه من هنوز قادر 
نشده  ام به عنوان يك مربي حرفه اي روش مشاركت دادن كارورزان در مباحث را در ذهن خودم نهادينه كنم 

و سبك تدريسم همچنان تك گويي است. 

بعد از حضور افراد جديد كه تعداد افراد حاضر در كارگاه به 4 نفر افزايش يافت، من احساس كردم، به 
خصوص با توجه به غيبت آقاي نصيري و فاضلي، كه تصميم داشتم به عنوان رئيس و دبير جلسه را اداره 
كنند، حاال مناسب است مطالبي را براي افراد حاضر به بحث بگذارم كه براي نسل اولي ها و دومي ها تكراري 
نخواهد بود. به همين خاطر - و بدون فرصت تأمل و تفكر - روند تشريح صورتجلسه را كه پيش از آمدن 
دو فرد جديد شروع كرده بودم، ادامه دادم، و به موضوع زمان قرائت صورتجلسه پرداختم در اينجا بود كه بار 

ديگر تفاوت اجالس با نشست مطرح شد. 

تفاوت اجالس با نشست
انگليسي(  ميتينگ  برابر  )در  انگليسي( و نشست  برابر سشن  )در  مفهوم اجالس  دو  بين  پارلمان  قانون  در 
تمايز هاي مهم و دقيقي تعريف شده است و اين تمايز ها، در قواعد و رويه هاي مختلف قانون پارلمان بازتاب 
يافته است. يكي از موارد مورد استفاده از تمايز اين دو مفهوم، به تدوين و قرائت و تصويب صورتجلسه 
مربوط مي شود. جالب است كه من خودم در اين زمينه نياز دارم كه مباحث مربوط به اين مفاهيم را بازخواني 
كنم. در جلسه روز شنبه، و براي آنكه توضيح بدهم در آغاز هر نشست، صورتجلسه نشست قبل بايد قرائت 
و تصويب شود، مجبور شدم توضيح بدهم كه فرق نشست با اجالس چيست و چرا در آخر هر نشست بايد 
صورتجلسه نشست قبل را قرائت و تصويب كرد. و صورتجلسه آخرين نشست است كه به اول نشست اول 
اجالس بعدي موكول مي شود. به همين  ترتيب، حاال ما درك بهتري از دستوركار داريم كه يك اجالس را از 

اجالس بعدي متمايز مي كند. اين ها نكاتي است كه در شرح درس ها بايد مورد توجه قرار بگيرد. 

مقامات در عرف ايران و در قانون پارلمان
وقتي بحث به عنوان بعدي دستوركار، يعني گزارش مقامات، رسيد، من به تفاوت روش انتخابات مقامات 
سازمان ها در عرف ايران با روش انتخاب آنان در قانون پارلمان پرداختم. در عرف پارلماني ما،  مجمع هيأت 
مديره را انتخاب مي كند و هيأت مديره از ميان خود مقامات سازمان را برمي گزيند. انتخاب هيأت مديره هم 
بر اساس اكثريت نسبي است. در حاليكه در قانون پارلمان، هر مقام به صورت جداگانه و با اكثريت آراء بايد 

انتخاب شود و به مجمع پاسخگوست و مسؤليت هايي مستقل از هيأت مديره دارد.

در ادامه همين بحث ها بود كه كار به ساير مقامات رسيد كه عبارتند از دبير )كه همان منشي است و نقش وي 
در عرف پارلماني به منشي و دبير تقسيم شده است(، خزانه دار، مورخ، و پارلمانتارين. من در مورد اهميت 
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مورخ صحبت كردم و در ادامه به نقش پارلمانتارين و نحوه ي انتخاب او و روش پرداخت مزد او، و نيز به 
روش دادن مشاوره به رئيس جلسه و وظيفه رئيس در قبال مشاوره هاي پارلمانتارين و ضرورت استعفاي 
رئيس در صورتي كه به خاطر بي توجهي به مشاوره هاي پارلمانتارين حق عمده اي در مجمع ضايع شود اشاره 

كردم. 

روش آموزش قانون پارلمان و تربيت پارلمانتارين
در اين بخش از گفتگو ها بود كه آقاي قندهاري بار ديگر بر ضرورت تدوين خالصه  قواعد مبرم و ضروري 
قانون پارلمان براي ترويج سريع تر و همگاني تر اين قانون در ميان بخش هاي گسترده تر از مردم صحبت كرد. 
نشان مي دهد  اسباب خرسندي عيمق من مي شود. چرا كه  قندهاري  آقاي  اصرار هاي  اين  بديهي است كه 
شخصيتي مثل آقاي قندهاري در اين مدت بسيار كوتاه كه با اين قواعد آشنا شده است، چقدر بر اهميت و 
ضرورت ترويج هر چه سريعتر و گسترده تر اين قواعد اصرار دارد. اما و به داليل مختلف، من معتقدم كه 
بيشترين نيروي خودمان را بايد صرف تربيت كادر و ساختن انجمن هاي پاك و استريل و دموكراتيك بكنيم و 
از اين طريق است كه قواعد قانون پارلمان بايد ترويج شود. درست است كه كتاب آموزش شنا به امر توريج 
شنا كمك خواهد كرد. اما بدون وجود استخر پر از آب و افراد عالقمند و توانمند كه بتوانند و بخواهند در 
آن شنا كنند، نگارش و توزيع جزوه آموزش شنا هيچ كمكي نخواهد كرد. ما هم بايد انجمن هايي درست كنيم 
كه طبق قانون پارلمان رفتار كنند و بتوانند افراد جديد را براي عضويت جذب كنند. اين افراد به سادگي آب 
خوردن شنا كردن را در اين انجمن ها ياد خواهند گرفت و هيچ نيازي به نوشتن كتابچه آموزشي هم نيست 

چون پارلمانتارين ها اين قواعد را بلد هستند. 

در جريان همين مباحث بود كه آقاي قندهاري در دفاع از نظر خودش به اين تجربه اشاره كرد كه قواعد 
شطرنج را كم كم به نوآموزان ياد مي دهند. من در پاسخ گفتم: اما فقط كسي مي تواند شطرنج بازي كند كه تمام 
قواعد را فراگرفته باشد. بنا بر اين،  فرايند آموزش قواعد تدريجي است، اما بازي فقط هنگامي جدي است 
كه طرف قواعد را ياد گرفته باشد. البته،  فوري اضافه كردم كه بازي پارلماني با بازي شطرنج يكي نيست و 
بيشتر به اداي دسته جمعي نماز جمعيت يا نماز ميت شبيه است كه كافي است امام جماعت قواعد را بلد 
باشد و نمازگذاران به قواعد بسيار محدودي نياز خواهند داشت. به هر حال، اين ها هم بحث هاي خوبي بود 
كه در اجالس شنبه مطرح شد. ضمن اينكه من تأكيد كردم در فكر تدوين كتب درسي هم هستيم. اما اولويت 

ما تربيت كادر است. 

در همين بخش از كارگاه بود كه من تأكيد كردم اينكه افراد به صورت فردي قواعد را بياموزند هيچ فايده 
ندارد و الزم است كه اعضاي يك گروه با هم در چارچوب قواعد بازي كنند و همه با هم متعهد باشند كه 
به عنوان يك كل قواعد را نقض نكنند. در اينجا بود كه وضعيت بازي فوتبال را در قبل از انقالب با بعد از 
انقالب مقايسه كردم. مهم ترين خصوصيت فوتبال قبل از انقالب اين بود كه بازيكنان تكي سعي مي كردند 
گل بزنند و پاس نمي دادند. من اين مسأله را از نگاه آموزشي تحليل كردم و گفتم كه ظاهراً حدود 30 سال 
وقت الزم بود تا نسل هاي جديدي از بازيكنان تربيت شوند كه مي توانند گروهي بازي كنند چون اين قواعد 

از كودكي در ذهن  آنان آموزش داده شده است. 

تاريخ آموزش اين قواعد
فكر مي كنم در پاسخ به سؤالي كه آقاي زارع پور مطرح كرد، توضيح دادم اين قواعد چطور در خاورميانه 
مطرح شده است. در همين بخش از گفتگو ها بود كه پرينت مقاله شوقي افندي را كه در سال 1915 ميالدي 
در نخستين شماره نشريه اتحاديه دانشجويان دانشگاه آمريكا بيروت چاپ شده بود،  نشان جمع دادم و گفتم 
كه حدس مي زنم همين آقاي شوقي افندي،  كه بعد از عمومي خود عباس افندي رهبر جامعه بهائيان شد، 
كتاب دستورنامه رابرت ويرايش هاي دهه ي شصت ميالدي را با اسم »قواعد نظم اداري« ترجمه كرده باشد 
و تحت تأثيري آشنايي او با همين قواعد است كه ساختار بهاييان به شكل فعلي سازمان يافته است كه بر 
اساس آن جامعه ي بهائيان از محافل 9 نفره اي تشكيل مي شود كه به صورت خوشه انگور در هر محل و شهر 
يك كنوانسيون تشكيل مي دهند و هر دو هفته يكبار در هر محل يك پلنوم تشكيل مي دهند كه تحت عنوان 
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»ضيافت« برگزار مي شود. و اعضاي محافل در آن ها شركت مي كنند. تأكيد كردم بعضي از دوستان بهائي به 
من قول داده بودند اين كتاب را به من بدهند كه هنوز نداده اند و من بر اساس قول آن هاست كه اين مطلب را 
گفتم و خودم هنوز آن ترجمه را نديده ام. در همين رابطه بود كه توضيح دادم در تاريخ ايران معاصر و در ميان 
سازمان هاي مدرن، اين محافل بهائيان بايد باشد كه بدن سر را توليد مي كند، در حاليكه در بقيه سازمان ها، اين 
سر است كه پيكر را مي سازد و به همين خاطر وقتي سر قطع مي شود پيكر مي ميرد. اما روحانيون نتوانستند 

بهائيت را ريشه كن كنند و دليل آن به احتمال بسيار زياد همين ساختار تشكيالتي آنان بوده است. 

بوردهاي پروفشنال
يكي ديگر از موضوعاتي كه در نشست سي و هشتم كادر دوستان مطرح شد بوردهاي پروفشنال بود. من در 
اين جلسه و احتماالً در ارتباط با توضيح مفهوم »بورد« بود كه به بوردهاي پروفشنال پرداختم و گفتم كه در 
هر ايالت آمريكا حدود 50 پروفشن تعريف شده است و هر پروفشن قانون خودش را دارد كه در كنگره هر 
ايالت به تصويب مي رسد و اعضاي بورد هر پروفشن طبق قانون همان پروفشن هر ايالت از ميان اعضاي آن 
پروفشن توسط فرماندار انتخاب و براي تأييد به كنگره ايالتي معرفي مي شود. هر سال فقط بخشي از اعضاي 
انتخاب مي شوند و اعضاي جديد وظيفه دارند يك دوره آموزشي را براي آشناي با وظايف خود طي كنند. 
هزينه هاي اداره هر پروفشن در هر ايالت متناسب با درآمد هر عضو پروفشن دريافت مي شود و هيچ مبلغي 
از ماليات هاي مردم صرف امور پروفشن ها نمي شود. اعضا و هواداران هيچ حزبي در هيچ زماني نبايد در يك 
بورد پروفشنال اكثريت داشته باشد. دولت سياسي جز هنگام انتخاب اعضاي جديد از سوي فرماندار كه آن  

هم بايد يك انتخاب غيرحزبي باشد هيچ داخلتي در امور پروفشنال يك پروفشن ندارد. 

وظيفه في ديووشيري
فكر مي كنم در همين بخش از بحث ها بود كه به تشريح مفهوم وظيفه ي في ديووشيري پرداختم و تعريف آن 
را به زبان انگليسي براي حاضران بيان كردم كه ترجمه فارسي آن تقريبًا اين مي شود: يك الزام قانوني به عمل 

كردن يك طرف در جهت تأمين بيشترين منافع طرف ديگر. 

در ادامه به تشريح في ديووشيري در كابينه اسرائيل پرداختم كه طي آن هر وزير كابيته بعد از انتخاب بايد تمام 
دارايي هاي خودش را در اختيار في ديووشيري خودش بگذارد و اين فرد در طول مدتي كه طرفش در كابينه 
است حق ندارد با او و در ارتباط با تصميم هاي كابيته ارتباط بگيرد و وظيه دارد به عنوان في ديووشيري وزير 

يا نخست وزير تمام دارايي هاي او را در جهت تأمين بيشترين منافع او مديريت كند. 

بعد از اين به تشريح اهميت كليدي مفهومي في ديووشيري در پروفشن ها پرداختم و گفتم كه اعضاي هر 
پروفشن نيز در قبال مددجويان خود چنين وظيفه اي را دارند. در نتيجه يك پزشك هميشه وظيفه دارد هر گاه 
بين منافع شخصي او با بيمار تعارضي بروز كرد به هزينه شخصي خودش منافع بيمار را در اولويت قرار دهد. 

همين اصل في ديووشيري است كه مبناي كد اتيكز يك انجمن يا يك پروفشن پزشكي مي شود. 

در همين جا بود كه به نقش بوردهاي پروفشنال برگشتم و توضيح دادم كه چطور در بوردهاي پزشكي - به 
عنوان نمونه - يك روانپزشك هم مي نشيند تا به يك متقاضي پروانه فعاليت پزشكي كه در امر بيزينس برتري 
دارد بگويد كه بهتر است به كاسبي بپردازد تا پزشكي. در ادامه اين بخش از صحبت هايم به تجربه دختر دكتر 
عطاءاهلل شيرازي پرداختم كه يك عضو بورد از او مي پرسد: اگر هنگام آمدن به بورد براي امتحان در سر راه با 
يك مصدوم بر مي خوردي، بين به موقع رسيدن به بورد و كمك به مصدوم، كدام گزينه را انتخاب مي  كردي، 
جواب داده است:  به موقع رسيدن به بورد را. به خاطر همين جواب، اين دختر را رد كردند و اصرار پدرش 
به اينكه اين دختر از روي كم توجهي چنين جوابي داده است در حاليكه قلباً  رسيدگي به مصدوم را ترجيح 
مي دهد، مقبول قرار نگرفته و دختر را رد كرده  اند. دكتر شيرازي برايم تعريف كرد كه همان عضو بورد به او 

گفته است كه بايد يك سال پشت بورد بماند تا از اين تجربه درس بگيرد. 

معناي واژه پروفشن
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در ادامه صحبت هايم به ارايه معناي پروفشن پرداختم و ياد جمله اي افتادم كه در وب سايت راديو بين المللي 
فرانسه خوانده بودم. امروز در همان سايت گشتم و همان خبر را كه مربوط به گروگاني گيري عده اي از اهالي 
سيدني در يك كافه توسط يك آخوند ايراني بود پيدا كردم و عين جمله فرانسه آن را در دفتر يادداشت كادر 
دانشجويان نوشتم. معناي جمله اين است كه: او )آخوند گروگانگير ايراني( از گروگان ها مي خواهد تا پرچم 
سياه رنگ حكومت اسالمي را كه روي آن به زبان عربي »شهادت« نوشته شده است،  باال نگاه دارند. در وسط 
همين جمله، و در توضيح معناي اصطالح »شهادت« براي خوانندگان فرانسوي زبان، اين طور آمده است:  

پروفشن اعقتاد مسلمان،  يا »ال پروفسيون دو فوآ موزلمان« يعني اظهار عقيده مسلمان - شهادت مسلمان.

در كارگاه هم، ضمن اشاره به اين نكات، توضيح دادم كه كلمه پروفشن از پروفشيو مي آيد كه به معناي اظهار 
علني يك اعقتاد همراه با التزام عملي به آن است كه اعضاي پروفشن هاي سنتي ملزم به اظهار آن بوده اند. 

ظاهراً بعدها اين سنت به مسحيت و از آنجا به اسالم راه يافته است. 

قانون پارلمان شرط الزم پروفشن
دادم كه  اين بحث مطرح شد و من توضيح  با شكل گيري پروفشن هم  پارلمان  قانون  با نسبت  ارتباط  در 
پيش شرط اوليه شكل گيري پروفشن در ايران ايجاد سازمان هاي پروفشنال بر اساس قانون پارلمان است. 
آنچه شكل خواهد  و  بگيرد،  نمي تواند شكل  كلمه  پروفشنال  معناي  به  سازماني  هيچ  غيراين صورت،  در 
گرفت - خواه ناخواه - يك باند قدرت و دار و دسته خواهد شد كه اعضاي آن هرگز نمي توانند به سطح 

يك پروفشن ارتقا يابند. 

ايجاد سازمان هاي جديد
فكر مي كنم تحت تأثير همين نكات بود كه بعد از ختم جلسه، آقاي مجيد زارع پور اين پيشنهاد را مطرح كرد 
كه براي ارتقاي پروفشن گرايي )يا به قول او حرفه اي گرايي(  در مديريت كاري بكنيم. او خودش به انجمني 
اشاره كرد كه اخيراً در همين زمينه شكل گرفته است. اما من گفتم:  آيا اعضاي آن انجمن تازه تأسيس حاضرند 
قانون پارلمان را بياموزند و طبق آن عمل كنند؟ پاسخ خودم اين بود كه نه. در نتيجه پيشنهاد كردم انجمني با 
هدف ارتقاي پروفشن گرايي در مديريت و با كمك همين كساني كه اين كارگاه ها را گذرانده اند ايجاد كنيم. 
اين پيشنهاد را آقاي زارع پور هم قبول كرد و قرار شد كه براي جذب افراد اوليه براي تكميل گروه دعوت 
كننده با هم همفكري كنيم. در ميان خود كادرها افراد زيادي هستند كه به اين ايده عالقمند هستند. از جمله 

و به عنوان نمونه،  دكتر اميري، شهرياري، رزم خواه،  بني اسدي و الي ماشاءاهلل. 

سازمان توانمندسازي انجمن هاي كارفرمايي
به فكرم رسيد سازماني نيز براي توانمندسازي انجمن هاي كارفرمايي )ستاك(  ايجاد كنيم. سعيد پرتو كه عضو 
انجمن كارفرمايي سازندگان روغن موتور است مي تواند يكي از اعضاي هسته اوليه آن باشد. سعيد قبول 
كرد و من در همين مورد با مهندس بهرام شهرياري هم صحبت كردم كه گزارش آن را در ادامه خواهم داد. 

گفتگوهاي مؤثر
ديروز چند گفتگوي مؤثر هم داشتم كه اجماالً به آن ها اشاره مي كنم. 

گفتني است كه طي چند روز اخير نشاني من در ياهو با اخالل مواجه شده است. به ذهنم رسيد با كساني كه 
منتظر ايميلشان هستم تلفني صحبت كنم. يكي از اين كسان آقاي بهرام شهرياري، يكي از اعضاي نخستين 
كارگاه آموزش دستورنامه رابرت - يا كارگاه هم انديشي عرف پارلماني - بود. او سال ها عضو هيأت مديره 
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو و يكي از اعضاي مؤثر هيأت مديره كانون عالي انجمن هاي 
صنفي كارفرمايي ايران بود. با اصرار او بود كه به عنوان سردبير نشريه پيام كارفرمايان انتخاب شدم و هنوز 
هم به عنوان سردبير اين نشريه،  البته در شكل الكترونيكي آن مشغول هستم. مدتي قبل طي ايميلي به او خبر 
داده بودم كه در حال ايجاد سازماني براي توسعه ي انجمن هاي محله هستم. نمي دانستم ايميل من را خوانده 
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است يا نه. به اين بهانه با او تماس گرفتم.

به من توضيح داد كه از ساختمان چهار طبقه اي كه قباًل در آن بودند به يك ساختمان يك طبقه منتقل شده اند. 
نشانه اي از اينكه پس روي شركت هاي تحت مديريت او ادامه دارد. در اين گفتگو من گزارشي از دستاوردهاي 
اخير دفتر كادرها ارايه دادم. به نظر خودم مهم ترين نكته در اين گزارش، دستيابي به روش جديد براي ترويج 
قانون پارلمان است: وقتي افراد در كارگاه هاي موجود با مقدمات آشنا مي شوند و در عين حال توانمندي هاي 
خودشان را هم نشان مي دهند، با كمك همانان سازمان ها و تشكل هاي جديدي براي حل مشكالت اجتماعي 
ايجاد مي شود و در جريان ساختن و توسعه همين سازمان ها و انجمن هاست كه به عنوان يك پارلمانتارين 

نيز پرورش مي يابند. 

ايجاد سازمان توانمندسازي انجمن هاي كارفرمايي
بعد از اين مقدمات بود كه گزارشي در مورد سازمان ها و انجمن هاي در دست تأسيس و از جمله سازمان 
توانمند سازي انجمن هاي كارفرمايي ارايه دادم و خاطر نشان كردم كه از اصالح كانون عالي مأيوس شده ام 
و فكر مي كنم براي متحد ساختن كارفرمايان بخش خصوصي بايد از جاي ديگري آغاز كرد تا بتوانيم كانون 

عالي را هم از بينياد اصالح كنيم. 

البته، آقاي شهرياري هم براي من توضيح داد كه او و دوستانش نيز يك كانون كارآفريني ايجاد كرده اند و 
همين روز ها رونمايي هم شده است و خبرش را هم در روزنامه هاي اين روزها مي توان خواند. من به او 
توصيه كردم كه سعي كند اين انجمن نيز از همان ابتدا در چارچوب دستورنامه رابرت جلو برود و در اين 
زمينه هر كمكي از دست من برآيد انجام خواهم داد. از انجمن  خودشان هم پرسيدم. ماه ها قبل به من گفته 
بود كه دارد با كمك همشهري هاي بلوچي يا زابلي خود يك انجمن براي توسعه مملكت خودشان ايجاد كند 
و من در يكي از نخستين نشست هاي آن نيز حاضر شدم و قانون پارلمان را معرفي كردم. اما ديگر از اين 
انجمن خبري نشد. آقاي شهرياري برايم توضيح داد كه انجمن تأسيس شده و به ثبت رسيده اما اعضاي آن 

عمدتًا در سطح استان مشغول شده اند و ديگر نشستي نداشته اند. يعني هيچ. 

در هر صورت، به دليل تجربه هاي ارزشمند و سبك كارآفريني كه شهرياري دارد، يكي از بهترين انتخاب ها 
باري سازماندهي به سازمان توانمندسازي انجمن هاي كارفرمايي )ستاك(  است. اما طبق معمول سرش شلوغ 
است و به هيچ ايده جالبي نه نمي گويد اما نمي رسد بچه هايش را پدري كند. با اين همه، بايد ارتباطم را با 
او محكم تر كنم و از او براي ايجاد اين انجمن مدد بگيرم. خانم سپهري و آقاي افتخاري هم براي اين كار 

مناسب هستند. اما بعد از آنكه انجمن شكل گرفت و جلو رفت و نه حاال. 

انجمن قطعه سازان خودرو
ديروز از جهت برقراري رابطه با انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو نيز روز خوبي بود. 

قباًل توضيح دادم كه من سال ها سردبير و ناشر مجله قطعه سازان خودرو بود. مدير مسؤل اين نشريه آقاي 
دكتر محمدباقر رجال رئيس هيأت مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو بود و هست. آقاي 
مهندس رزم خواه نيز كه آن روز ها مدير و مالك يك كارخانه كالچ سازي و عضو هيأت مديره انجمن بود 
به عنوان نماينده تام االختيار دكتر رجال نقش نماينده مديرمسؤل را در نشريه ايفا مي كرد در نتجيه چندين 
سال با هم همكاري مديرمسؤل و سردبير داشتيم. بعد از حضور فراكسيون جديدي در هيأت مديره، تضادها 
بسيار باال گرفت و به خاطر همين تضادها بود كه انتشار نشريه نيز متوقف شد و بعدها نيز كل هيأت مديره 
از دست دكتر رجال و دوستانش خارج شد. اما اخيراً بار ديگر دوستان دكتر رجال اكثريت را كسب كرده اند 
و دكتر رجال دوباره در دفتر انجمن و به عنوان رئيس هيأت مديره مستقر شده است و آقاي مهندس رزم خواه 
كه ديگر كارخانه ندارد و تا حدودي بيكار شده است به عنوان مسؤل روابط عمومي و مشاور انجمن هفته اي 
دو روز به انجمن مي رود. يكشنبه كه بر حسب تصادف به او تلفن كردم داشت نفس نفس مي زد. پرسيدم: 
چرا نفس نفس مي زني؟ گفت: دارم پياده مي روم. پرسيدم: كجا مي روي؟ گفت: به دفتر انجمن. و چون دفتر 
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كادرها تا دفتر انجمن - كه در خيابان ششم در خيابان ويال ست - خيلي نزديك است از من خواست كه به 
دبيرخانه انجمن بروم و رفتم. 

مالقات با دكتر رجال
وقتي وارد ساختمان دبيرخانه انجمن شدم و با آقاي قرائي كه آچار فرانسه دكتر رجال است سالم و عليك 

مي كردم، دكتر رجال صداي من را از داخل سالن هيأت مديره شنيد و از من خواست نزد او بروم. رفتم. 

در سالن بزرگ يك ساختمان ويالئي قديمي پشت ميز نشسته بود و داشت نامه ها را امضا مي  كردم. به نظر 
حدود هشت نه سالي بود كه دكتر رجال را نديده بودم. اما به رغم آن سن باال بسيار غبراق و سرحال بود. 

كنارش نشستم. حاال و احوال كرديم و چند نكته مهم بين ما رد و بدل شد كه به آن ها مي پردازم. 

معرفي قانون پارلمان
در اين فاصله كوشيدم قانون پارلمان را به او معرف كنم. از واكنش هاي او حدس زدم كه مهندس رزم خواه 
كارگاه  دارم  دفترم  در  كه سال هاست  گفتم  بود.  كرده  تعريف  برايش  رابرت چيزهايي  مورد دستورنامه  در 
مي گذارم و اين قواعد را ياد عالقمندان مي دهم. توضيح دادم كه حدود هشت سال پيش، مهندس نجفي منش 
دبير وقت انجمن نخستين كسي بود كه كتاب انگليسي دستورنامه رابرت را نشانش دادم اما توجهي نكرد. بعد 
به دكتر رجال گفتم  كه توجه به قواعد اين كتاب به او كمك هاي بسيار زيادي خواهد كرد تا انجمن  را بسيار 
بهتر اداره كند و اعالم آمادگي كردم كه در نشست هاي دو نفره قواعد را براي او توضيح بدهم و آن ها را كه 
مفيد تشخيص داد در اداره هيأت مديره و انجمن مورد استفاده قرار دهد. خيل استقبال نكرد. اما گوش داد. 

عدم تعهد اخالقي به رعايت شبه قانون 
در جريان گفتگو هاي من و دكتر رجال بود كه آقاي قرائي - آچار فرانسه انجمن قطعه سازان - وارد سالن شد 
و روبه روي من و دكتر آن طرف ميز نشست و شروع كرد به ارايه گزارشي در مورد اقداماتي كه براي گرفتن 
مجوز دوباره نشريه قطعه سازان خودرو انجام گرفته است. اين نشريه به اين خاطر كه مدتي منتشر نشده، لغو 
امتياز شده است. در نتيجه براي گرفتن مجوز بايد دوباره از صفر اقدام كنند. به اين ترتيب معلوم نيست روند 
صدور مجوز مجدد چقدر طول بكشد. به عالوه، با لغو امتياز شدن نشريه، ديگر نمي توان نشريه اي به همان 

نام منتشر كرد. درست مثل اينكه نمي شود مشخصات يك مرده را روي فرد ديگري گذاشت. 

در جريان همين بحث ها بود كه گفتم: اگر بخواهيد يك نشريه كاغذي منتشر كنيد من مي توانم بدون مجوز 
هم اين كار را بكنم. بعد، از فرصت استفاده كردم و نطق غرا اما خالصه و فشرده اي در مورد تمايز قانون و 
شبه قانون ارايه دادم و تأكيد كردم آنچه كه در مجلس ما به تصويب رسيده و مي رسد شبه قانون است و گروه 
حاكم اراده خودش را به اسم قانون »الي پاي مردم مي تپاند«. به همين خاطر من ديگر خودم را اخالقًا متعهد 
به رعايت اين شبه  قوانين نمي دانم. به عنوان نمونه اي ديگر توضيح دادم به گروه حاكم چه ربطي دارد كه يك 
انجمن مي خواهد نشريه منتشر كند. فقط وظيفه دارد اطالعات مجله را ثبت كند و اگر كسي به دادگاه شكايت 
كرد، دادگاه به تخلفات نشريه رسيدگي مي كند. به همين خاطر چرا بايد وقتي يك انجمن مي خواهد نشريه اي 

منتشر كند از حكومت بايد مجوز بگيرد؟ 

اين حرف هاي من را دكتر رجال هم قبول داشت. اما - منطقي هم هست - كه نخواهد يا به عنوان يك انجمن 
مستقر مصلحت نباشد كه قوانين مستقر را ناديده بگيرد. 

راه انداز وب سايت انجمن
بعد از اين گفتگو ها از دكتر خداحافظي كردم و به جمع مهندس رزم خواه در اتاق مشاوران رفتم. جواني نبستًا 
بلند قد از خبرگزاري ايسنا دعوت شده بود. جوان ديگري كه دكتراي فلسفه مي خواند اما فارغ التحصيل رشته 
فني از دانشگاه صنعتي شريف است، و فعاًل در دبيرخانه انجمن كار مي كند در اتاق حضور داشتند. بعد از 
معرفي ما به يكديگر، مهندس رجال ما دو نفر را به محضر رئيس برد تا به صورت رسمي ما را با سمت هاي 
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جديد به دكتر معرفي كند: من، سردبير و ناشر مجله كاغذي و الكترونيكي قطعه سازان خودرو و آن جوان هم 
رابط خبري با رسانه ها. بعد از اين معرفي به اتاق برگشتيم و موقع خداحافظي بود كه رزم خواه از من پرسيد: 
براي راه اندازي وب سايت آماده هستم؟  گفتم: بله. قرار شد در مورد مبلغ دستمزدي كه خودش پيشنهاد داد 

با دكتر رجال صبحت كند و به من خبر بدهد تا كار را شروع كنم. تا كنون كه خبري نشده است. 

نگاهي به نقش مهندس رزم خواه
مهندس رزم خواه كه در حدود شصت نشست كارگاه آموزش دستورنامه رابرت )هم انديشي عرف پارلماني( 
شركت كرد و البته هنوز نخواهد توانست يك جلسه را در چارچوب اين قواعد اداره كند، اما نكات زيادي در 
مورد قانون پارلمان آموخته است و مي تواند در مورد اهميت اين قوانين براي ديگران صحبت كند. او در حال 
حاضر به عنوان مشاور در جلسات هيأت مديره و البد بدون حق رأي شركت مي كند و حاال خوب مي داند 
كه روش اداره جلسات ما تا چه انداز عقب مانده و بدوي و احمقانه است. اما هنوز نمي دانم كه وي در هيأت 
مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي انجمن چه تأثيري گذاشته است. البته، به گفته خودش، تازه 
دكتر در محل كارش مستقر شده و تازه جلسات هيأت مديره دارد تشكيل مي شود. در نتيجه مي شود اميدوار 
بود كه آشنايي مهندس رزم خواه با قانون پارلمان سبب شد به مرور و به تدريج اعضاي هيأت مديره انجمن 

را هم به اين قوانين عالقمند سازد. 

پارلمان هم  قانون  با  يافته است، و  انجمن قطعه سازان  اين روز ها وي در  نقشي كه  به خاطر  در هر حال، 
آشناست، يكي از بهترين چهره ها براي عضويت در سازمان توانمند سازي انجمن هايكارفرمايي است و من در 
يك فرصت مناسب از او دعوت به همكاري خواهم كرد. براي سازمان ارتقاي مديريت هم مناسب است. اما 

حيف كه دچار بيماري پاركينسون شده است و توانمندي هايش به مرور آب مي شود. 

تماس خانم نقي ئي
ديروز  )يا امروز(  ظهر بود كه خانم نقي زنگ زد. اين عادت بسيار خوب اوست كه هر از گاهي بدون هيچ 
دليل مشخصي زنگ مي زند و احوالپرسي مي كند و هميشه هم از اينكه به قول خودش من اين چيزهاي بسيار 
خوب را )يعني قانون پارلمان را(  به او و دوستانش ياد داده ام تشكر مي كند. اما در تماس اخيرش به من خبر 
داد كه او و ساير اعضاي سازمان تعدادي از معلمان ايران همراه با آقاي داوري كه حدود دو سه ماه پيش و 
پس از تحمل پنج سال زندان به خاطر افشاگري تجاوز به زندانيان كهريزك در جريان جنبش سبز از زندان 
آزاد شده است، ظهر روز سه شنبه )فردا(  به دفتر كادرها خواهند آمد. خيلي سعي كردم علت اين تصميم آنان 
را دريابم. اما او گفت: علت خاصي ندارد و مي خواهند از من تشكر كنند. شايد هم - همانطور كه خودش 
به صورت دسته جمعي به جايي بروند و براي جمع شدن دفتر كادرها را انتخاب  گفت - قرار دارند بعداً 
كرده اند. نمي دانم. به هر حال، من گفتم: دفتر متعلق به خودتان است و صاحب اختياريد. بايد ديد واقعًا براي 

چه مي آيند و اگر مهم بود گزارش آن را در روزنوشت هاي آتي خواهم نوشت. 

چهارمين نشست ستام
امروز ساعت 5 بعد از ظهر با حضور آقاي قندهاري و خانم توكل چهارمين نشست ستام برگزار شد. آقاي 
عبدالحسيني، خانم شرفي و شوهرش در اين نشست شركت نكردند. گزارش اين نشست را كه در نوع خود 

بسيار جالب بود،  فردا ارايه خواهم داد. 
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چهارشنبه 17 دي ماه 1393

كادرها در مرحله رشد سريع؟
وقتي در آذر ماه پارسال قرار شد ويژه نامه آبادگران، نشريه انجمن شركت هاي ساختماني كه تمام مطالب آن 
به »معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت هاي شركتي و انجمني« اختصاص داده شده بود، منتشر 
شود و در اختيار شركت هاي ساختماني عضو انجمن قرار بگيرد، فكر كردم جنبش كادرها وارد مرمحله رشد 
سريع خود خواهد شد. آن ويژه نامه به مناسبت برگزاري انتخابات هيأت مديره انجمن شركت هاي ساختماني 
در روز 10 آذر ماه 1392 و با هدف داغ كردن تنور انتخابات تهيه شد و تمام مطالب آن را من به سفارش 
مهندس بيژن سعيدآبادي مديرعامل شركت بام راه تهيه كردم و تمام مطالب آن همه قانون عرفي پارلمان و 
كتاب دستورنامه رابرت را معرفي كرده بود. چند روز طول كشيد كه خبردار شدم مديرمسؤل نشريه كه آدمي 
بود به نام مهندس جواد خوانساري، با انتشار آن ويژه نامه مخالفت كرد. هيچ وقت هيچ كس به من علت آن 
مخالفت را نگفت. شايد به اين دليل با انتشار نشريه مخالفت كرد كه در مقدمه آن در توصيف دكتر سيد جواد 
طباطبائي به اين نكته اشاره شده بود كه وي عمر خود را صرف توضيح علل انحطاط ايران كرده است و مدير 
مسؤل نشريه آبادگران، ارگان رسمي يكي از بزرگترين و قديمي ترين انجمن هاي كارفرمايي هم، ترسيده كه 
اگر حتي در اين حد از »انحطاط ايران« صحبت شد، رزق او را روي يخ خواهند نوشت و او هم از ترس 
با انتشار نشريه مخالفت كرد. گفتم، شايد. شايد هم داليل ديگري سبب مخالفت با انتشار نشريه شد. اما با 
شناختي كه از بزدلي اكثريت اعضاي هيأت مديره آن انجمن دارم، فكر مي كنم دليل اصلي آنان ترس از اين 
بود كه مبادا براي انجمن، يا در واقع براي اعضاي هيأت مديره و مسؤالن انجمن مشكلي ايجاد كنند. به هر 
حال،  آن ويژه نامه منتشر نشد و جنبش  كادرها به مرحله رشد سريع قدم نگذاشت. اما، ديروز سه شنبه شاهد 
چند رويداد بودم كه  شايد بتوان گفت نشان هاي آغاز مرحله رشد سريع جنبش كادرها بودند. مالقات اعضاي 
سازمان تعدادي از معلمان ايران با من براي - به اصطالح خودشان - قدرداني از زحمات من در تالش براي 
معرفي قانون پارلمان، و حضور مسؤالن شاخه جوانان و شاخه زنان تهران حزب اعتماد ملي و تالش آنان 

براي آنكه آموزش قانون پارلمان را به حدود 200 جوان هوادر اين حزب كليد بزنيم. 

البته، من به اين نتيجه رسيده ام كه ترويج سناي دانش آموزي را هم به هدف سازمان در دست تأسيس ترويج 
سناي دانشجويي اضافه كنيم و به زودي آقاي هاشمي دبيركل و خانم نقي ئي نايب او و برخي ديگر از اعضاي 
سازمان تعدادي از معلمان ايران را نيز به عضويت در اين سازمان دعوت كنيم. با عنايت به استقبال بسيار 
عالي اي كه از تشكيل سازمان هاي مختلف به عمل مي آيد،  مي توان گفت، بله، اين جنبش دارد وارد مرحله 
نظريه پرداز معاصر مديريت  آديزيس  ايزاكت  را مديون  رشد سريع خودش مي شود، اصطالحي كه من آن 
دچار  خود  سازماني  عمر  منحني  روي  اگر  تأسيس،   از  بعد  سازماني  هر  كه  است  معني  اين  به  و  مي دانم 

زودمرگي نشود، بعد از گذر از كودكي، وارد مرحله رشد سريع خودش مي شود.

عالوه بر مالقات تاريخي معلمان، و نشست ديشب كادر دانشجويان، و مالقات ها و گفتگو هاي ديگري كه در 
اين دو روز داشته ام، كارگاه عصر روز دوشنبه نيز نكات بسيار ارزشمندي را تجربه كرد كه اين روزنوشت )يا 

در واقع شب نوشت(  را با گزارش آن ها ادامه مي دهم. 

چهارمين اجالس ستام
شوراياري هاي  اجرايي  ستاد  برنامه  و  طرح  مدير  عبدالحسيني  آقاي  ستام  اجالس  چهارمين  در  مي دانستم 
شوراي اسالمي تهران و نيز آقاي دكتر ياشار سالم زاده مشاور آقاي مسجدجامعي و همسرش خانم شريف 
شركت نخواهند كرد. داستان اينكه چرا اين سه نفر در اين نشست شركت نكردند، در دو اليه قابل تحليل 
است. اليه قابل بيان آن است كه گفته اند و معموالً  به زبان آورده مي شود. اما بين اين سه  نفر چنان كالفي از 
روابط غير سر راست، غيرشفاف و نامشخص و مبتني بر انواع توقعات و تحليل هاي ذهني از توقعات متقابل 
شكل گرفته است كه به انواع سوءتفاهم ها دامن مي زند و همين امر سبب شد كه اين سه نفر كه همراه با من 
هسته ي اوليه تشكيل سازمان ترويج انجمن هاي محله اي شويم، در چهارمين نشست آن شركت نكنند. براي 
من، كه انواع موانع انجمن سازي در ايران را بررسي مي كنم، چيستي روابط غيرسازماني بين مردم ايران و 
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چگونگي شكل گيري و روش تغيير اين روابط يك موضوع بسيار جالب است و اين روز ها بخش قابل توجهي 
از فعاليت  ذهني من را به خود اختصاص داده است. 

اما اطمينان داشتم كه آقايي قندهاري و خانم توكلي حتمًا خواهند آمد. به همين خاطر به محض آنكه بعد 
از گذشت حدود 15 دقيقه زمان مقرر براي دعوت به جلسه فرارسيد، و ما فقط دو نفر بوديم، من جلسه را 
دعوت به دستور كردم و از آنجا كه با هر تعداد جلسه نصاب داشت، حتي منتظر حضور حانم توكل هم كه 
براي نخستين بار به دليل موجه با حدود نيم ساعت تأخير وارد شد، نمانديم و كارمان را شروع كرديم. من 
متن زير را به عنوان صورتجلسه به آقاي قندهاري دادم كه البته آن را از طريق ايميل هم دريافت كرده و 

خوانده بود:

گزارش سومين اجالس ستام
دوسنبه 8 دي ماه 1393

اعضاي محترم سازمان در دست تأسيس توسعه انجمن هاي محلي 
سركار خانم شرفي
و آقايان سالم زاده 

عبدالحسيني 
قندهاري 

سالم
بود رأس ساعت 17 روز  قرار  انجمن هاي محلي كه  تأسيس توسعه  در سومين نشست سازمان در دست 
دوشنبه 8 دي ماه 1393 در دفتر كادرها دعوت به دستور شود فقط رئيس موقت حضور يافت كه به اين وسيله 

گزارش خود را تقديم اعضاي محترم مي كند

غائبان نشست
با اطالع  بود،  اينجانب داود حسيني دعوت شده  از سوي  اوليه  قندهاري كه طبق مصوبه گروه  آقاي  يك. 
قبلي نتوانست در اين جلسه حضور يابد. خاطر نشان مي كند آقاي قندهاري يكي  از كادرها عالقمند است 
و در زمينه تأسيس انجمن فاميلي تجربه هاي بسيار با ارزشي دارد كه حتمًا براي توسعه انجمن هاي محلي 
نيز مفيد خواهد بود. الزم به ذكر است كه آقاي قندرهاري از پينشهاد اينجانب در خصوص ايجاد سازماني 
براي توسعه انجمن هاي فاميلي استقبال كرده است و ما در آن زمينه نيز از ساير كادرهاي عالقمند دعوت به 

همكاري خواهيم كرد

دو. آقايان سالم زاده و عبدالحسيني بدون اطالع قبلي قادر به شركت در اين جلسه نشدند. طبق گزارش هاي 
دريافتي آقايان سالم زاده و عبدالحسيني گرفتار مشغله هاي اداري خارج از وقت پيش بيني شده شدند

سه. خانم شرفي نيز با توجه به عدم حضور ديگران و با اطالع قبلي در جلسه ديروز حضور نيافت

ايده هاي جديد
اينجانب در نظر داشتم در جلسه ديروز چند ايده جديد را مطرح كنم كه به اين وسيله به اطالع اعضاي 

محترم مي رسد:
خبري خواندم از دو نوجوان ساكن لوس آنجلس كه يك وب سايت راه انداخته اند كه در آن تمام اطالعات 
قرار  اختيار شهروندان  در  را  لوس آنجلس  قابل دسترس در محالت مختلف شهر  تمام خدمات  به  مربوط 
مي دهد. اين ايده را ما هم به سادگي مي توانيم عملياتي كنيم و از اين طريق به ارتقاي كيفيت زدنگي در 

محالت مدد برسانيم.
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اعضاي انجمن هاي محلي خواهند توانست با انعقاد قراردادهايي با ارايه دهندگان انواع كاالها و خدامت،  در 
سطح محله و در سطح شهر و استان و حتي كشور، انواع خدمات و محصوالت مورد نياز خود و خانواده 

خود را با قيمتي بسيار ارزان تر تهيه كنند

فرض كنيم در سراسر ايران يك ميليون نفر عضو انجمن هاي محلي بشوند. اعضاي اين كانون مي توانند با 
انعقاد قراردادهايي تمام محصوالت مورد نياز خود را با تخفيف هاي ويژه تهيه كنند. بديهي است تا دلمان 

بخواهد مي شود از اين ايده ها خلق كرد. 

طبق قرار، نشست چهارم روز دوشنبه 15 دي برگزار خواهد شد
قربان شما. دبيرموقت. داود

به اين دليل كه سعي مي كردم مباحثي مورد بررسي قرار نگيرد كه با آمدن خانم توكل مجبور به تكرار آن ها 
شويم، من به مسأله استماع گزارش هاي ترويجي پرداختم و از آقاي قندهاري خواستم اگر گزارشي دارد بيان 
كند. تا آنجا كه االن به خاطر دارم، گزارش مفصلي نداشت. من هم، با توجه به عالقه آقاي قندهاري به تهيه 
خالصه  اي از قواعد، در قسمت گزارش فعاليت هاي ترويجي خود، كوشيدم تا دستاورهاي جنبش كادر در 

همين خصوص را جمع بندي كنم و در اختيار آقاي قندهاري بگذارم. 

شاخصي براي ورود به مرحله متوسطه
من در جريان گزارش خودم خصوصيات جديد بودن راه نرفته را براي آقاي قندهاري توضيح دادم و گفتم 
كه بر اساس تجربه ها، در حال حاضر، روند آموزش اين قواعد را به پنج مرحله قابل تمايز تقسيم كرده ايم 
و كوشيده ايم كه حتي المقدور اين قواعد طي اين پنج  مرحله آموزش داده شود، اما به دليل محدود بودن و 
متنوع بودن متقاضيان هنوز موفق نشديم يك كارگاه را از اول به ترتيب اين مراحله پرورش بدهيم. چون هر 
كارگاه به طور طبيعي برخي از اعضاي قديمي خودش را از دست مي دهد و مجبور مي شود اعضاي جديد 
جذب كند تا هر كارگاه در حد ده نفر باقي بماند. و همين خصوصيات، سبب مي شود در هر كارگاه تعدادي 
كارورز حضور داشته باشند كه سطح ماهرت هايشان يكسان نيست. اين مي تواند يك نقطه ضعف باشد. اما 
دادن و هم  آموزش  بدهند كه هم  آموزش  به جديدي ها  كنيم كه قديمي ها  ايجاد  ما سعي مي كنيم فضايي 
آموزش گرفتن، تمرين شود. خب، آقاي قندهاري هم با اين مسائل آشنا بود. اما نكته اي كه به نظرم جديد 
بود، ايجاد سازمان هاي جديد و كاربردي از كادرهاي پرورش يافته اي است كه مراحل معرفي، مقدماتي و 
ابتدايي را طي كرده اند و از آنان دعوت مي شود تا در تأسيس يك سازمان مشاركت كنند. من فكر مي كنم، 
عالقه و توانائي اين افراد براي ايجاد يك سازمان جديد، حاكي از آن است كه اين افراد وارد مرجله متوسطه 
شده اند. نمي دانم به طور خاص در اجالس دوشنبه به اين نكته اشاره كردم يا نه، اما االن مي توان بگويم كه 
بعد از آشنايي با روند تدوين آئين نامه، افرادي كه از آنان دعوت به ايجاد يك سازمان جديد مي شود، عماًل 

وارد مرحله متوسطه شده اند. 

تشريح موضوع اجتهاد
در ابتداي اين جلسه و قبل از آمدن خانم توكل، مسأله كيفيت قضاوت مستقل پروفشنال، يا اجتهاد را براي 
آقاي قندهاري تشريح كردم و كوشيدم تا تجربه هاي خودم را در زمينه ترجمه براي او بازگو كنم. يادم مي آيد 
كه گفتگوي خودم با آقاي محمد قائد در مورد صحبت آقاي نجفي مترجم معروف پيرامون ترجمه را نقل 
كردم. از آقاي نجفي در مورد تجربه اش در اين خصوص كه چگونه متوجه مي شود ترجمه اش درست است 
سؤال كرده بودند. ايشان هم جوابي با اين مضمون داده بود كه مترجم بايد صد در صد مطمئن شود ك يك 
جمله را درست ترجمه كرده است و بعد جمله اش ترجمه كند. آقاي قائد، با تيزهوشي و نكته سنجي خاص 
خودش، اين نظر را نقد كرد و گفت:  معموالً تمام مترجمان وقتي مطمئن مي شوند كارشان درست است آن 
را انجام مي دهند. اما مسأله اين است كه همين افراد مطمئن هستند كه اشتباه مي كنند. من از او پرسيدم پس 
راه حل چيست؟ و آقاي قائد گفت: در هر كشور بايد افرادي از مترجمان حرفه اي وجود داشته باشند كه از 
مترجمان امتحان مي  گيرند و آنان هستند كه تشخيص مي دهند مترجم به - به قول من - قضاوت پروفشنال يا 
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به درجه اجتهاد - رسيده است يا نه؟ مثال ديگري كه ذكر كردم، نظر آيت اهلل منتظري در مورد مرجع نبودن 
آقاي خامنه اي بود. كار خياط هاي حرفه اي را هم مثال زدم كه فقط با لمس يك پارچه قادرند با چشمان بسته 

نوع پارچه را تشخيص دهند. 

در ادامه كوشيدم توضيح دهم كه چرا مراجع در هر پروفشني قادر هستند يا قادر مي شوند تشخيص دهند كه 
فارغ التحصيالن آن پروفشن به درجه اجتهاد يا قضاوت پروفشنال رسيده اند يا نه. حاال نوبت اين بود كه اين 
بحث ها را به پروفشن پارلماني تعميم دهم. در اين عرصه چه كسي بايد تشخيص دهد كه پارلمانتارين هايي 
كه در اين زمينه درس مي خوانند به درجه اجتهاد رسيده اند يا نه؟ اين نوع استدالل، بحث را به اينجا هدايت 
مي كند كه - در حال حاضر و متأسفانه - تنها مرجع در عرصه قانون پارلمان داود حسين است و اوست كه 

صالحيت دارد مجتهدان را شناسايي و معرفي كند. 

در ادامه همان مباحثي را كه براي آقاي خندان مطرح كرده بودم، و - به نظرم خود - بهانه الزم را در اختيار 
او گذاشت تا خودش را از كادرها كنار بكشد، براي آقاي قند هاري هم مطرح كردم. البته، كاماًل پيدا بود كه 
آقاي قندهاري قصد ندارد خودش را كنار بكشد. با اين همه، من گفتم كه ترجيح مي دهم تعداد قابل توجهي 
انجمن كه بر اساس دستورنامه رابرت اداره مي شوند يا مروج اين قانون خواهند بود شكل بگيرد و آنان براي 
تشكيل كانون كنوانسيون تشكيل بدهند و آن كنوانسيون بتواند اعضاي بورد پوروفشنال را تعيين كند و آن 
بورد باشد كه مشخص مي كند چه كسي صالحيت گرفتن گواهينامه پارلمانتاري را دارد و كدام كتاب  درسي 
مناسب است و كدام مؤسسه اي صالحيت آموزش اين قواعد را دارد. و همان بورد است كه تناسب كتاب هاي 
درسي را براي مخطبان گوناگون مشخص مي كند. به نظرم آقاي قندهاري با اين نظرات موافق بود يا تحت 
بيشتر  با  به هر حال،  با صراحت برجك طرف مخالف را تخريب نمي كند.  تأثير آموزه هاي كانون گفتگو، 

نظرات من موافق بود. 

نقد نوشته آقاي قنداري
آقاي  به  را  دائمي«  سازمان  ايجاد  و  توده اي  »نشست هاي  به  مربوط  فصل  پرينت  كه  هنگامي  و  شنبه  روز 
اين نكته جلب كنم كه نمي شود »قوانين« را  به  او را  اينكه توجه  براي  به نظر خودم  قندهاري مي دادم، و 
خالصه كرد و فقط مي شود پرمصر ف ترين آن  ها را جدا كرد، از او خواستم كه تالش كند تا مطالب اين فصل 
را خالصه كند و در نخستين نشست سازمان توسعه انجمن هاي محله ارايه دهد. به همين خاطر و قبل از آنكه 
خانم توكل به جمع ما در روز دوشنبه ملحق شود از آقاي قندهاري پرسيدم: آيا تكليف درسي اش را انجام 
داده است و فصل مربوط به تشكيل سازمان هاي دائمي را آماه كرده  است؟ جوابش مثبت بود. هم خوشحال 
شدم و هم تعجب كردم. چون انتظار داشتم به اين نتيجه برسد كه خالصه كردن قانون كه ممكن نيست. اما 
وقتي مطلب را نشانم داد معلوم شد كه فعاًل يك مقدمه نوشته است. از او خواستم تا مقدمه را بخواند و خواند. 
بديهي است كه من از تالش او تشكر كردم اما متن يك صفحه اي  كه نوشته بود پر بود از آموزه هاي غلط. 
در دلم گفتم: واي از آن روزي كه عده اي تصميم بگيرند خالصه هايي از كتاب دستورنامه رابرت بنويسند و 
منتشر كنند. من تقريبًا مطمئنم و از اين موضوع واقعاً  هراس دارم كه در آينده ممكن است عده  زيادي پيدا 
شوند كه بخواهند اين قانون را در حد فهم امروز مردم تقليل دهند و به جاي تالش براي ارتقاي آگاهي و 

فهم مخاطبان، اين قوانين را ساده كنند. 

با احترام و با صراحت به آقاي قندهاري توضيح دادم كه در همين متن يك صفحه اي شما بد آموزي هاي زياد 
راه يافته است. و يكي از داليل من براي مخالفت با تدوين كتاب هاي درسي همين است و انتظار دارم دست 
كم كساني كه مي خواهند بر مبناي كتاب دستورنامه رابرت كتاب درسي يا جزوه تهيه كنند، دست كم بايد يك 
بار اين كتاب را خوانده باشند و مطالب آن را به درستي درك كرده باشند. خوشبختانه آقاي قندهاري با اين 
نظر هم موافق بود. بعد، خيلي با احتياط برايش توضيح دادم كه به رغم هدف ارزشمندي كه دارد، در همين 
يك صفحه مطلبي كه نوشته  است چندين مورد بد آموزي جدي راه يافته است كه اگر اجازه بدهد آن ها را 
برايش توضيح خواهم داد. خوشبختانه آقاي قندهاري استقبال كرد و من نوشته او را گرفتم تا آن را نقد كنم. 

اما هنوز فرصت نكرده ام آن را بخوانم. اميدوارم تا نشست آتي اين كار را بكنم. 
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آداب معارفه
بعد از آنكه خانم توكل با چادر مشكي وارد دفتر شد و رو به روي آقاي قندهاري پشت ميز كنفرانس نشست 
تصميم گرفتم آن دو را به يكديگر معرفي كنم. در همان لحظه ياد فصلي از كتاب »آداب معاشرت« افتادم كه 
آن را نيروي زميني شاهنشاهي در مرداد ماه سال 1349 منتشر كرده بود و من آن را از دكتر بهزاد رحماني 
جراج ريه و همپاي من در تأسيس مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان امانت گرفته بودم و مدتي قبل آن را مرور 
كرده بودم. اين كتاب بر اساس مقدمه كوتاهي كه ارتشبد فريدون جم رئيس وقت ستاد بزرگ ارتشتاران بر 
اين كتاب نوشته است، ترجمه اي است از مجموعه »آداب معاشرت« دانشكده افسري وست  پوينت آمريكا. 
نخستين فصل كتاب »آداب معاشرت« به نحوه ي معرفي افراد به يكديگر پرداخته است. اين معارفه بر اساس 
يك اصل صورت مي گيرد: معرفي افراد »مادون به مافوق« - يا افراد پائين دستي به باالدستي. اما، وقتي قرار 
باشد يك خانم و يك آقا را به هم معرفي كرد، چه كسي را به چه كسي بايد معرفي كنيم؟ آقاي قندهاري كه 
سن پدر خانم توكل را دارد يا بر عكس؟ من تصميم گرفتم ابتدا آقاي قندهاري را به خانم توكل معرفي كنم.  
يعني آقايان به خانم ها. بعدها كه به اصل كتاب مراجعه كردم، ديدم در آن كتاب نيز آداب معرفي زن و مرد 

همين طور تشريح شده است: آقايان به خانم ها. 

در معرفي آقاي قندهاري به اين نكته تأكيد كردم كه آقاي قندهاري قدرت  فراگيري خودشان رشد داده اند و 
نسبت به ارتقاي مداوم قدرت فراگيري خود حساسيت دارد و به نظر من رمز موفقيت او و احترامي كه من 

بريشان قائل هستم همين است. 

در معرفي خانم توكل هم روي همين موضوع تأكيد كردم و با اطمينان پيش بيني كردم كه خانم توكل در آينده 
نقش بسيار مهمي در جنبش هاي اجتماعي ايران و به خصوص در جنبش زنان ايفا خواهد كرد، كما اينكه 
همين حاال هم دارد همين نقش را با قاطعيت اجرا مي كند و به رغم آنكه دو دختر خردسال دارد و مشغول 
تحصيل در رشته حقوق است و بايد يك شوهر را هم تر و خشك كند، از هيچ كوششي براي فعاليت هاي 

اجتماعي براي ارتقاي روابط انساني دريغ نمي ورزد. 

فقدان فضاي عمومي در تهران
بعد از مراسم معارفه به فلسفه و هدف آن نشست پرداختم و به صورت مختصر به روند شكل گيري تهران 
بزرگ اشاره كردم و گفتم كه اين شهر چند ده ميليوني چطور طي مدت نسبتًا كوتاهي با مهاجرت دهاتياني 
از حدود 80 هزار ده از سراسر ايران شكل گرفته و به شكل سرطاني در دهه  هاي اخير بزرگ شده است، 
اما دهاتياني كه به اين ترتيب وارد اين شهر بزرگ شدند، بر خالف دهات، كه در آن ها قواعد مورد نياز به 
روش هاي ريش سفيدي ساخته مي شود، قادر به ساختن قواعد و قوانين ناظر بر خودشان نبودند و نيستند. به 
عالوه، فضاي عمومي و حريم خصوصي در يك ده چند ده خانواري با يك شهر چند ده ميليوني تفاوت هاي 
اساسي دارد. در ادامه به چند نمونه از اين تفاوت ها اشاره كردم و از جمله گفتم كه در ده، فضاي عمومي 
تا اعماق خانه يك دهاتي نيز ادامه دارد و مهمان خانه در واقع ادامه فضاي عمومي ده در درون يك خانوار 
دهاتي است و به همين خاطر است كه يك دهاتي چقدر به مهمان خانه و پذيرايي از مهمان و صورت خود 
را با سيلي سرخ نگاه داشتن و به آبروداري اهميت مي دهد. در حاليكه، اين وضعيت در شهر بزرگي مثل 
تهران تغيير كرده است به نحوي كه خانواده به حريم خصوصي بدل شده است و به داليل مختلف، موضوع 
مهمان خانه  هم منتفي شده است و ديگر محله به عنوان يك فضاي عمومي نيز در محالت جديد التأسيس 
شكل نگرفته است و همين امر به ادامه انزواي اهالي تهران و شهرهاي بزرگ كمك مي كند. خالصه اينكه 
آنان گسترش و عمق  يافته اند و حريم خصوصي  آزادي دست   به  بزرگ  تهران  دهاتيان سابق و جديد در 
بيتشري يافته است در حاليكه فضاي عمومي اي كه در دهات وجود داشت در تهران شكل نگرفته است. من در 
ادامه به عوارض فقدان فضاي عمومي اشاره كردم و گفتم كه هدف اصلي ما از ايجاد انجمن هاي محله  ساختن 
آگانه ي اين فضاي عمومي است. بعد به عنوان نمونه به برخي از فعاليت هايي كه يك انجمن محله مي تواند 
انجام بدهد اشاره كردم و نتيجه گرفتم كه چطور تمام اين اقدامات به معناي ايجاد و بسط فضاي عمومي 

است و ساختن اين فضاها در حل كدام دسته از مشكالت اجتماعي امروز ايران چه نقشي ايفا خواهد كرد.
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اگر حمل بر خودخواهي نشود، به نظرم اين مباحث مي تواند بخشي از منظومه گفتمان قانون و تمدن باشد 
كه بايد در آينده آن را بسط بدهيم. به صورت كلي مي شود به اين مسأله فكر كرد كه فقدان فضاي عمومي 
در تهران بزرگ چه مصائبي براي ما ايجاد كرده و مي كند و ساختن اين فضاهاي عمومي تا چه مي تواند در 
رفع اين دست از مشكالت به ما كمك كند و چطور قانون پارلمان يا مهارت انجمن  سازي در اين زمينه به 
ما كمك خواهد كرد. فكر مي كنم اين نكاتي كه من براي آقاي قندهاري و خانم توكل توضيح دادم، چنان 
چشم انداز دل انگيز، عملياتي و رهايي بخشي ايجاد كرد كه انگيزه آنان براي ساختن فضاهاي عمومي از طريق 

انجمن ها محله را به شدت ارتقا داد. 

در ادامه همين بحث ها بود كه هم خانم توكلي و هم آقاي قندهاري به بيان تجربه هاي خودشان پرداختند. آقاي 
قندهاري به ابتكارات بسيار جذابي اشاره كرد كه طي اين مدت در انجمن فاميلي خودشان تجربه كرده اند. از 
راه اندازي انواع مسابقات براي بچه هاي فاميل تا برگزاري قابلمه پارتي كه طي آن اعضاي فاميل كه در يك 
ضيافت شركت مي كنند، با قابلمه هاي غذاي خودشان شركت مي كنند تا يك ريال هزينه اضافي هم به گروه 
تحميل نكرده باشند. آقاي قندهاري حتي برنامه استراتژيك، ارزش ها و مأموريت انجمن فاميلي خودشان را 
نيز بيان كرد. همينطور خانم توكل از تجربه هاي خودش در راه اندازي انجمني شامل مادران بچه هاي محل 
صحبت كرد و اينكه هم خودش و هم دوستانش در خانه هاي خودشان چه فعاليت هاي اجتماعي جالبي را 
انجام داده اند و مي دهند. همه اين تجربه ها ارشمند هستند و حتمًا بايد ثبت شوند و از طريق انواع رسانه ها 

در اختيار كل مردم گذاشته شود. 

معرفي غائبان
در ادامه كوشيدم غائبان نشست، يعني خانم شرفي، و آقايان سالم زاده و عبدالحسيني را هم معرفي كنم و 
بگويم كه آنان نيز در اين زمينه چقد با تجربه هستند و به اعتبار سمتي كه دارند هم مي توانند تا چه اندازه به 
شكل گيري اين انجمن ها مدد برسانند. البه، به شرطي اينكه در جلسات آتي شركت كنند. اگر شركت نكند ما 

مجبور خواهيم شد افرادي ديگري را جايگزين آنان كنيم. 

مباحث آموزشي
بعد از اين بحث ها به مباحث آموزشي پرداختم و از آقاي قندهاري تقاضا كردم آنچه را كه از مطالعه فصل 
مربوط به نشست هاي توده اي آموخته و به خاطر دارد بيان كند. وقتي نخستين قاعده را تعريف كرد از او 
خواستم دست نگه دارد تا همان قاعده را بررسي كنيم. در جريان بررسي همين قاعده و رويه ناظر بر فراخوان 
يك نشست توده اي و معرفي نامزدها و انتخاب آن ها بود كه توجه آقاي قندهاري را به اين نكته جلب كردم 
كه در تشريح همين قواعد ساده تا چه اندازه بي دقتي كرده است و چقدر اين قواعد را به صورت غيردقيق 
تشريح و تعريف كرده است. بعد از خانم توكل خواستم متن كتاب را، كه همين قواعد در آن تشريح شده 
است، روخواني كند و تازه بعد از روخواني هم به تشريح آن ها پرداختم و نسبت به صحت ترجمه آن قسمت 
از كتاب شك كردم و با اصل كتاب مقايسه كردم و تازه متوجه شدم كه مفهوم »چير« به معناي »رئيس« با 

معناي »چيرمن« به معناي رئيس نيز ممكن است تفاوت داشته باشد. 

در توضيح اين نكته بايد عرض كنم، وقتي يك نشست توده اي براي نخستين بار قرار است دعوت به دستور 
شود، يك نفر كه قباًل گروه حامي )اسانسر( بر سر وي توافق كرد ه اند، جلو مي آيند و جلسه را دعوت به 
دستور مي كند. بعد او يا فرد ديگري، يكي از افراد حاضر را - كه گروه اسپانسر در موردش از قبل توافق 
كرده اند، به عنوان رئيس موقت نامزد مي كند و خود اين فرد، در مورد اين نامزد و سايرنامزدها رأي گيري 
مي كند و هر كس كه به اين ترتيب انتخاب شد،  رئيس نشست توده  ايي است و اگر اين نشست براي ايجاد يك 
سازمان دائمي برگزار شده باشد،  اين فرد رئيس سازمان موقت خواهد بود. بسيار خوب، اما كسي كه نشست 
توده اي را دعوت به دستور مي كند و/يا فردي را هم براي رياست نشست نامزد مي كند، چه نام دارد؟ آيا او هم 
رئيس است؟ در آن صورت با رئيس موقت بعدي كه انتخاب مي شود، چه فرقي دارد؟ فكر مي كنم در آئين نامه 
جديد كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران، كه به احتمال زياد با همفكري آقاي عطارديان تهيه 
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شده، اسم اين فرد را »معرفي كننده« - يا چيزي شبيه به اين - ناميده اند. اما در متن انگليسي كتاب دستورنامه 
رابرت اسم اين فرد را هم »چير« ناميده اند. در اين صورت، آيا چير و چيرمن هم با يكديگر اين تفاوت ها را 
دارند؟ نمي دانم. اما مي  دانم كه مته به خشاش گذاشتن هاي من - تا آنجا كه ظرفيت مخاطبان اجازه دهد - به 
اين خاطر است كه افراد از شلخته گري و ساده گيري در مثال انجمني دست بردارند و كارهايشان را از همان 
اول دقيق درست انجام دهند. به نظرم همان تخربه اولين نشست به هر دو مهمان نشان داد كه چقدر بايد دقت 
كنند و چرا بايد تمام مفاهيم حقوقي قانون پارلمان را با دقت مورد استفاده قرار دهند و دست از شلختگي 

بردارند. 

در ادامه نشست نيز كارهايي انجام شد كه خالصه اش در گزارش آن نشست كه براي تمام اعضاي گروه ارسال 
شد، آمده است. اين گزارش را عينًا نقل مي كنم: 

گزارش چهارمين اجالس ستام
دوشنبه 15 دي ماه 1393

اعضاي محترم گروه دعوت كننده ي سازمان در دست تأسيس توسعه انجمن هاي  محله 
خانم ها توكل و شرفي

و آقايان سالم زاده، عبدالحسيني و قندهاري 

سالم
در چهارمين نشست سازمان در دست تأسيس توسعه انجمن هاي محله كه ساعت 17 روز دوشنبه 15 دي ماه 

1393 در دفتر كادرها دعوت به دستور شود خانم توكل و آقايان قندهاري و حسيني شركت كردند. 

غائبان نشست
خانم شرفي و آقايان سالم زاده و عبدالحسيني در اين نشست حضور نيافتند.

فعاليت ها
ابتدا، داود حسيني، آقاي قندهاري و خانم توكل را به يكديگر معرفي كرد و در ادامه به معرفي خانم شرفي 

و آقايان سالم زاده و عبدالحسيني پرداخت.

قسمت اول از فصل هفدهم كتاب دستورنامه رابرت كه رويه هاي مربوط به برگزاري نشست هاي توده اي و 
ايجاد سازمان هاي دائمي را تشريح كرده است، بازخواني و مورد بحث قرار گرفت. روش دعوت به دستور و 
معرفي نامزد رياست و دبيري و روش انتخاب رئيس و دبير در يك نشست توده  اي يا براي نخستين اجالس 
تأسيسي يك سازمان دائمي تشريح شد. در ادامه روش معرفي هدف هاي يك سازمان در دست تأسيس و 
تدوين و تصويب قطعنامه هاي مورد نياز نيز مورد بررسي قرار گرفت و ادامه اين فعاليت هاي آموزشي به 
نشست آتي موكول شد. در بخش بعدي اين نشست، پيشنهاد تعيين دفتر كادرها به عنوان دبيرخانه موقت 

سازمان در دست تأسيس به تصويب رسيد. 

به دليل غيبت ساير اعضاي گروه، تصميم گيري در مورد فهرست مدعوان به نشست  آتي موكول شد. 

شست پنجم ستام روز دوشنبه 22 دي برگزار خواهد شد
قربان شما. دبيرموقت. داود حسيني

ادامه ماجراي هاي ستام
از زمان ارسال نامه فوق به اعضاي هسته اوليه ايجاد سازمان توسعه انجمن هاي محله، از طرف اين گروه 
هيچ كار خاصي صورت نگرفته است. هيچ كدام از آنان در واكنش به اين نامه، اقدامي  نكرده اند. حتي آقاي 
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عبدالحسيني به چند مورد تلفن هاي من هم جواب نداده است. )شايد هم جواب داده و من در دفتر نبوده  
باشم(. اما در همين زمينه، خودم چند كار مهم انجام داده ام كه جا دارد آن ها را نقل كنم: 

از هنگامي كه مسأله ايجاد سازمان براي توسعه انجمن هاي محله جدي شد، خودم فكر كردم كه براي ايجاد 
يك انجمن محله در محله خودمان چه كار مي توانم كرد؟ به نظرم رسيد در نخستين قدم بايد دنبال اين باشم 
كه افرادي را كه مي شناسم و براي اين كار مناسب مي دانم مورد ارزيابي قرار بدهم. در همين چند كوچه 
و خيابان اطراف خودم عده ي قابل توجهي را مي شناسم: دو دوست قديمي كه ناشر هستند و حتي از نظر 
گرايش  هاي سياسي نيز به يك سازمان مرتبط بوديم، يكي از آنان همسر و يك پسر جوان هم دارد. هرچند 
به داليل شخصي با آنان دچار مسأله هستم كه قابل رفع هستند؛ چند برادر كه با هم مغازه اي در اول خيابان 
حافظ را اداره مي كنند و حدس مي زنم مي شود مسأله ايجاد انجمن محله را با آنان مطرح كرد، آقايي به نام 
حسين دانش كه قبل از انقالب با خواهر يكي از بهترين و صميمي ترين دوستانم ازدواج كرد و در حال حاضر 
در چند خيابان آن طرف تر از من زندگي مي كنند و در زمينه فروش وسائل نوازندگي فعاليت  دارند، نيز، آقاي 
صفائي پور كه در حال حاضر در نشست هاي كادر دانشجويان هم شركت مي كند و خودش برايم تعريف كرد 
كه برخي از دوستانش را براي تأسيس انجمن دعوت كرده است، دو جوان در ساختمان خودمان، يكي نوه ي 
يك پيرزن ارمني كه فكر مي كنم پدر و پسر را براي ايجاد هسته اوليه انجمن مي شود دعوت كرد، و ديگري 

پسر جوان مدير ساختمان. 

شرافت  نخستين معيار
در جستجوي افرادي كه بشود با آنان هسته اوليه يا گروه دعوت كننده يك انجمن محله  را ايجاد كرد، به 
صورت تصادفي به يكي از همسايگان ساختمان برخوردم كه در خيابان كريمخان يك مغازه سكه فروشي 
دارد. هنگامي كه چند روز پيش داشتم به دبيرخانه انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو مي رفتم 
كه در خيابان ويال قرار دارد، وارد مغازه همين جناب آقاي سكه فروش شدم. پسرك خردسالش روي يكي از 
صندلي هاي مغازه نشسته بود و با يك تبلت بازي مي كرد. بعد از احوال پرسي فهميدم اين مغازه را تازه خريده 
است. او دو واحد از آپارتمان هاي ساختمان ما را هم خريده است و آن  ها را اجاره داده است. به نظرم تمام 
فكر و ذكرش اين است كه مثل يك شهر خر تعداد هرچه بيشتري ساختمان بخرد و به سرمايه هايش اضافه 
كند. وقتي با او صحبت مي كردم عكس كارت پستالي علي خامنه اي كه به قفسه هاي پشت سرش چسبانده 
بود نظرم را جلب كرد. چنين كاري نمي توانست بي جهت باشد. به خصوص كه هيچ اعقتادي به هيچ چيزي 
جز خريدن ساختمان ها و مغازه هاي بيشتر نبايد داشته باشد. وقتي از هدفم با او صحبت كردم، من من كرد و 
بعد از اشاره به پروانه كسب اش به من جواب داد كه عضو اتحاديه است و از سوي اتحاديه بازرس اين محل 
هم هست. هرچند به اين سمت مشكوك شدم اما برايش توضيح دادم كه با اتحاديه هاي صنفي آشنا هستم. 
اما اعضاي اتحاديه ها به مسائل صنفي  خودشان مي پردازند. از من در مورد كاركردهاي خاص يك انجمن 
محله پرسيد و من به نمونه اي از فعاليت هايي كه يك انجمن محله مي تواند انجام دهم اشاره كرد. عالقمند 
شد. اما تأكيد كرد اگر نشست هاي انجمن  در روزهاي كاري باشد قادر به شركت در آن ها نخواهد بود. گفتم: 
اين مسأله مهمي نيست. مي شود نشست ها را در روزهاي تعطيل يا شب ها برگزار كرد. نتيجه: اعالم موافقت. 
اما بعدها كه به سوابق اين همسايه بيشتر فكر كردم به نظرم رسيد كه براي دعوت از افراد بايد در نخستين 
مرحله، به اين معيار توجه كرد كه آيا شخص مدعو آدم شريفي هست يا نه؟ و آيا به دستور شرف انجمن 

پايبند خواهد ماند يا نه؟ 

انجمن بله،  باند نه
بدون  بدون دستور شرف و  انجمن سازي -  اگر صنعت  بود كه فكر كردم  پيرامون همين قضايا  تأمل  در 
پايبندي به اخالق و قانون در كشور رواج بيابد، ما لزومًا به هدف هاي انساني و متعالي خود نخواهيم رسيد. 
به همين خاطر مسأله پاك و استريل بودن انجمن ها برايم مطرح شد و به اين شعار منجر شد: انجمن بله،  باند 
نه. بديهي است كه اين شعار مختصر مي تواند تفاوت دو دنياي كاماًل متايز را براي مخاطب تشريح كند. شايد 

بشود در گفتگوهاي بعدي در كارگاه ها روي تمايز بين انجمن و باند بيشتر صحبت كرد. 
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تالش براي تأسيس انجمن فاميلي
يكي از سازمان هاي در دست تأسيس،  سازماني است با هدف توسعه انجمن هاي خانوادگي يا فاميلي. در 
اين زمينه آقاي قندهاري و خانم توكل قول همكاري هم داده اند و منتظريم كه از ديگران هم دعوت كنيم تا 

سازمان را راه بياندازيم. 

البته من خودم از سال ها قبل دنبال اين بودم كه با دعوت از بعضي از اعضاي خانواده خودم اين انجمن را 
تأسيس كنم. در پي همين تصميم ها بود كه قضيه را به صورت جدي با عباس در ميان گذاشتم. عباس اين 
روز ها در حمايت از معتادان، انتقال آنان به كمپ هاي ترك اعتياد خيلي فعال تر شده است و دارد نقش رهبري 

در اين زمينه ها بازي مي كند. 

چند وقت پيش او پسر معتاد پسر عمه ام را - كه اخيراً فوت شد - به يك كمپ منتقل كرد و قرار شد كه 
من هم سهم خودم را در پرداخته هزينه هاي نگه داري اين معتاد در كمپ بپردازم. شب چله كه عباس را به 
بيمارستان منتقل كردم و تا سه شنبه هفته بعد در بيمارستان فيروزگر بستري شد، كمپي كه از عباس مغاري 
نگه داري مي كرد به دليل پرداخت نشدن به موقع هزينه نگهداري، او را از كمپ اخراج كردند. عباس كه روي 
تخت بيمارستان افتاده بود، قاطي كرد. بعد از مرخصي از بيمارستان به آن كمپ سر مي زند و گرد و خاك به 

راه مي اندازد. آن طور كه خودش مي گويد، خيلي روي او حساب مي كنند. 

تأسيس هسته اوليه انجمن فاميلي
ديشب، مسأله ايجاد يك انجمن فاميلي را براي عباس - كه براي بستري مجدد به دفتر آمده است - در ميان 
گذاشتم. پرسيد به چه درد مي خورد؟ جواب دادم: همانطور كه انجمن هاي گمنام از معتادان حمايت مي كند و 
به آنان كمك مي كند، يك انجمن فاميلي هم به تمام اعضاي يك فاميل كمك مي كند. بعد تعدادي از كارهايي 
را كه يك انجمن فاميلي مي تواند براي اعضايش انجام دهد - به عنوان مثال شرح دادم. عباس استقبال كرد. 
به هم قول داديم كه براي ايجاد يك انجمن فاميلي تالش كنيم. من نام چند نفر را به عنوان گروه برگزار كننده 
شمردم: علي گلستاني، حسن داودآبادي،  عباس و خودم و بعد محمد ميرآقايي كه يكي از رهبران انجمن 
گمنامان هم هست. عباس با دعوت از اين فرد موافق نبود و داليلش را هم گفت. من هم قبول كردم. اما قرار 
شد كه آقاي علي گلستاني را با همسرش دعوت كنيم. نيز اگر شد همسر حسن پسر دختر عمه ام را هم دعوت 
كنيم. به اين ترتيب، قرار شد در نخستين فرصت ممكن است، اين گروه در دفتر كادرها نخستين نشست 
خودش را برگزار كند. باور نمي كردم اين همه انجمن و سازمان را بتوانم در اين مدت بسيار كوتاه تأسيس 
كنم و همه هم از ايجاد اين انجمن ها استقبال كنند. همين استقبال ديگران از پيشنهادهاي من نشان مي دهد كه 

اعبتارم در اين زمينه تا چه اندازه افزايش يافته است. 

سه شنبه بزرگ
ديروز سه شنبه 16 دي ماه 1393 براي من روز بزرگي بود. به دو دليل: اول، در عصر اين روز اعضاي سازمان  
تعدادي از معلمان ايران براي  - به قول خودشان - قدرداني از زحمات من به دفتر كادرها آمدند و در تشكر 
از زحمات من مراسم ويژه اي برگزار كردند و ظهر هم دسته جمعي در يك رستوران در خيابان كريم خان 
يك ضيافت ناهار برپا كردند. شامگاه سه شنبه نيز، مسؤل شاخه زنان حزب اعتماد ملي در تهران همراه با 
مسؤل شاخه جوانان )يا دانشجويان(  حزب اعتماد ملي در تهران در كارگاه كادر دانشجويان شركت كردند. 
گفتگوي هاي من با برادران رفيعي فر بعد از ختم كارگاه و تا ساعت حدود نيمه شب ادامه يافت. خالصه  اينكه 
آنان تصميم گرفتند كارگاه هايي براي بيش از دويست جوان هوادار حزب برگزار كنند و قانون پارلمان و ساير 
مباحث سياسي را كه من مناسب مي دانم به آنان آموزش بدهيم. كور از خدا چه مي خواهد؟ ظاهراً  حاجات 
اين بنده خدا نيز دارد يكي بعد از ديگري مستحاب مي شود. من در ادامه به اين دو رويداد مهم، به خصوص 

از زاوبه اثراتي كه بر آينده جنبش زير خاكي كادرها خواهند گذاشت مي پردازم. 

سازمان معلمان در مرحله اي نوين
چند روز قبل بود كه خانم نقي ئي - كه حاال به عنوان معاون دبيركل سازمان هم انتخاب شده است - به من 
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زنگ زد و اعالم كرد كه اعضاي سازمان - يا اعضاي شوراي سازمان - )منظورش همين عده اي است كه 
از مدت ها قبل دور هم جمع مي شوند و من نام آنان را سازمان تعدادي از معلمان ايران گذاشته ام، تصميم 
دارند حوالي ظهر روز سه شنبه 16 دي ماه براي صرف ناهار به دفتر كادرها بيايند و با من در يك ضيافت 
ناهار شركت كنند. من از حضور آنان اظهار خوشحالي كردم. اما تعجبم از اين بود كه در آن صورت من بايد 
آنان را دعوت مي كردم و ناهارشان را مي دادم. در حاليكه، آنان خوشان خودشان را دعوت كرده اند. راستش، 
براي چنين مراسمي نمي دانم چه نامي بايد گذاشت: هر از گاهي عده اي از مردم به صورت گروهي به ديدار 
آقاي خاتمي، يا آقاي رفسنجاني مي روند و به همين مناسب اين مقامات نيز سخناني مطرح مي كنند. اسم اين 
مراسم را هرچه بگذاريم، مهماني يا ضيافت نيست. پس چيست؟ نمي دانم. به همين خاطر مانده بودم معطل 
كه اگر مهمان من هستند، در اين صورت من بايد ناهار آنان را تدارك ببينم. اما آنان اصرار داشتند كه چنين 
كاري نكنم. به عالوه، من امكان تدارك ناهار اين تعداد آدم را نداشتم. در نتيجه تصميم گرفتم وقتي آمدند و 
قرار شد سفارش ناهار بدهيم من سعي خواهم كرد قانعشان كنم كه اجازه بدهند هزينه ناهار را من بپردازم. 
در عين حال،  چون يادم نبود كه چه ساعتي قرار است به دفتر بيايند، شروع كردم براي خودم پختن يك ناهار 
ساده و سبك: پختن سيب زميني، هويج و كلم بروكلي. تازه اين اقالم پخته شده بود كه صداي زنگ در را 
شنيدم. خاانم نقي ئي  بود با يك جعبه بزرگ شيريي تر و پشت سر او هم آقاي هاشمي و ساير دوستان عضو 

سازمان معلمان. 

ايران دور ميز  از معلمان  از معلمان عضو سازمان تعدادي  نفر  اول بود كه حدود 12  در همان چند دقيقه 
كنفرانس دفتر نشسته بودند. از آقاي هاشمي پرسيدم: به من بگوييد قضيه از چه قرار است؟ پرسيد: مگر 
خانم نقي ئي توضيح نداده است؟ گفتم: او گفته كه قرار است يك ضيافت ناهار داشته باشيم. در اين صورت 
بفرماييد چه مي خورند تا من زنگ بزنم سفارش بدهم. آقاي هاشمي توضيح داد در مورد ناهار با رستوران 
صحبت كرده ايم و براي ناهار دسته جمعي به رستوران خواهيم رفت. پرسيدم : پس ديگر چه مي خواهيد بكنيد؟ 
برايم توضيح داد كه قرار است طي يك مراسمي از من به خاطر تالش هايم در جهت ترويج قانون پارلمان 
قدرداني كنند. پرسيدم: آيا من هم بايد صحبت كنم؟ گفت: خيلي هم عالي مي شود. من گفتم: از وقتي شنيدم 
قرار است بيائيد به چند موضوع فكر كرده ام. اما اگر مايل باشيد گزارشي در مورد دستاوردهاي ترويجي همين 
قواعد ارايه مي كنم؟ آقاي هاشمي گفت: خيلي هم خوب است. بعد از من خواست در آشپزخانه بمانم و هر 
وقت گفتند وارد صحنه شوم. همين كار را كردم و چند دقيقه بعد از آشپزخانه به سالن محل كار خودم وارد 
شدم: ميز كنفرانس را جلو كشيده بودند و در ضلع شمالي آن فقط يك صندلي خالي گذاشته بودند كه معلوم 
بود جايگاه من است! بعد از آنكه من وارد شدم برايم كف زدند و از من خواستند تا روي صندلي خالي باالي 

ميز كنفرانس بنشينم. 

األن كه خاطرات آن صحنه را مرور مي كنم به خاطر مي آورم كه به هيجان نيامدم. دست و پايم را گم نكردم 
و در مورد اينكه نطقم خوب خواهد شد يا نه،  هيچ نگراني يا اضطرابي نداشم. اين روز ها در اين مورد كه هر 
نطقم از نطق قبلي بهتر مي شود اعتماد به نفس خوبي پيدا كرده ام. به عالوه، اين مهارت را هم كسب كرده ام 
كه با كمي توجه به وضعيت مخاطبان، موضوع  يا موضوع هاي مناسبي را براي پرداختن به آن ها طي نطق بيابم. 
در نتيجه وقتي روي صندلي باالي ميز كنفرانس نشستم شش دنگ حواسم به اين بود كه وضعيت مخاطبان 

چگونه است و چگونه اين وضعيت تغيير خواهد كرد. 

نطق معاون دبيركل 
قبل از آنكه آقاي هاشمي دبيركل سازمان نطق خود را شروع كند، از خانم نقي ئي خواست كه صحبت كند. 
خانم نقي ئي  هم از جا برخاست و نطقش را با ذكر اين نكته آغاز كرد كه طبق آموزه هاي دستورنامه رابرت 
ما هنگام صحبت كردن از جا بلند مي شويم. و در ادامه سعي كرد توضيح بدهد كه اين نشست چرا و به چه 
منظوري برگزار شده است. تا آنجا كه به خاطر دارم براي قدرداني و تشكر از تحمل پنج سال زندان آقاي 
محمد داوري و نيز تالش هاي من - هم براي تحمل همان مرارت ها، و هم براي اينكه تمام عمر و زندگي 
خودم را صرف آموزش قواعدي كرده ام كه به نظر خانم نقي ئي براي اداره بهتر انجمن ها بسيار بسيار مفيد و 
الزم هستند. فكر مي كنم خالصه حرف هاي خانم نقي ئي اين بود. هرچند مثل هميشه، با لحني بسيار پرمحبت 
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و با كلماتي پر از تمجيد و تقدير اين نكات را بيان كرد. 

نطق دبيركل
اما آقاي هاشمي براي بيان اهميت دستور نامه رابرت آشنايي با آن را با آشنايي با نظرات دكتر سروش تشبيه 
كرد و توضيح داد همانطور كه نظرات دكتر سروش در مورد دين و معرف ديني و علم و معرفت علمي دنياي 
ذهني او را تغيير داد، آشنايي با قانون پارلمان نيز به همين معنا و با همين عمق و گستره، نگاه و رويكرد او 
را نسبت به امر فعاليت اجتماعي، انجمن و قانون و دموكراسي تغيير داد و به اين خاطر كه من سبب ساز اين 
اتفاق شده ام از من تشكر كرد. موضوع دوم نطق آقاي هاشمي نيز به سبك و روش زندگي من مربوط مي شد: 
انيكه به آنچه كه مي گويم در عمل نيز پايبند هستم و همه ي توان خودم را صرف ترويج اين قواعد كرده ام كه 

ترويج آن ها را براي كشور ضروري مي دانم. 

گفتمان آلترناتوييو
وقتي آقاي هاشمي به نظرات دكتر سروش و اثرات آن بر تغيير رويكرد خودش اشاره كرد و به شرح آن  
پرداخت، من در مورد موضوع نطقم به تصميم رسيدم: اينكه توضيح بدهم چرا اين قواعد دستگاه مفهومي اي 
را در اختيار ما گذاشته است كه بر اساس آن گفتماني خلق مي شود كه آلترناتيو تمام گفتمان هاي موجود 

خواهد بود. 

خواننده احتمالي اين روز نوشت ها مي دانند كه يكي از اصلي ترين كارهاي من طي اين نوشته ها اين است كه  
نشان بدهم اين گفتمان چگونه ساخته مي شود، چگونه در ميان اذهان ديگر رواج مي يابد، چگونه نگرش و 
رفتار حامل خود را تغيير مي دهد و به اين ترتيب سبب مي شود كه حامالن اين گفتمان دست به تغيير در رفتار 
خود و رفتار سازمان ها و گروه هايي كه در آن فعال هستند بزنند و به اين ترتيب تحوالت اجتماعي صورت 
مي پذيرد. در نتيجه، در اين زمينه يك بغل حرف تازه دارم و مشكلم اين است كه چطور از ميان اين همه 
حرف  تازه چند گل سرسبد آن ها را متناسب با مخاطب و زمان در اختيار انتخاب كنم و به شرح آن ها بپردازم. 

وقتي نوبت نطق من رسيد، خيلي خالصه، از محبت آنان در برگزاري اين مراسم - كه حقيقتاً  فراموش ناشدني 
است و نيروي من براي ادامه كار را چند برابر كرد - تشكر كردم و خيلي سريع به سراغ مسأله اصلي رفتم 
و گفتم با توجه به صحبت آقاي هاشمي در تأثير گفتمان - يا در واقع زيرگفتماني - كه آقاي سروش باني 
آن بوده است در سطح جامعه، مي خواهم از فرصت حسن استفاده كنم و توضيح بدهم كه چرا اين قانون به 
مثابه يك دستگاه مفهومي مي تواند و توانسته  است گفتماني را خلق كند كه گفتمان آلترناتيو تمام گفتمان هاي 

موجود است. 

چون در اين نوشته ها بارها و بارها به اين مطالب اشاره شده است،  در ادامه فقط به سرفصل نكاتي كه مطرح 
كردم اشاره مي كنم: 

الف. ابتدا به تعريف گفتمان پرداختم و توضيح دادم به دليل سن افراد حاضر در جمع كه دوران قبل از انقالب 
را به خاطر دارند،  و خودشان شاهد ظهور و افول چند گفتمان مهم تاريخ بوده اند،  به خوبي تجربه كرده اند 
كه چطور گفتمان ها ساخته مي شوند، چه كساني اين گفتمان ها را چگونه مي سازند و اين گفتمان ها چگونه 
در جامعه گسترش مي يابد و چگونه نگرش و رفتار حامالن اين گفتمان ها تغيير مي كند و دست به تغييرات 

گسترده اجتماعي مي زنند. 

با  بتوانيم  تا  ادامه توضيح دادم كه چطور قانون پارلمان يك دستگاه مفهومي در اختيار ما قرار داد  ب. در 
مفاهيمي آشنا بشويم و درك كنيم كه آن مفاهيم در جامعه ما، ما به ازاي بيروني ندارند و همان فقدان آن ها 

چه پيامدهايي در زندگي اجتماعي ما گذاشته است. 
 

پ. همين دستگاه مفهومي اين امكان را در اختيار ما قرار داد كه بتوانيم تخيل كنيم، در جامعه اي كه چنين 
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دستگاه مفهومي را ساخته است و اين دستگاه مفهومي به صورت عرفي در فرهنگ آن جامعه جريان دارد،  
رويريكرد و رفتار افراد آن جامعه چه شكلي به خودش مي گيرد و با رفتار افراد جامعه اي كه اين مفاهيم را 

ندارد چقدر فرق مي كند. 

ما  براي  را  امكان شناخت جامه مقصد  اين دستگاه مفهومي،  فاقد  ت. همين مقايسه دو جامعه ي داراي و 
فراهم آورد و حامالن اين دستگاه مفهومي تازه به درك معاني جديد، از جمله در قلمرو حقوق، نائل آمدند 
و توانستند براي بحراني كه در آن عوطه ور هستند دست به نظريه پردازي و مفهوم سازي بزنند و به خلق يك 

گفتمان جديد بپردازند. 

ث. اين گفتمان جديد به ويژه بعد از آن مطرح شد كه گفتمان هاي ملي و فراگير دوم خرداد و حنبش سبز  به 
بن بست رسيدند و كاستي هاي آن ها آشكار شد.

ج. در ادامه به برخي از ويژگي هاي اين گفتمان اشاره كردم و توضيح دادم كه اين گفتمان،  در تمام عرصه ها 
باب جديدي را مي گشايد و در نتيجه تمام گفتمان هاي موجود را آوت او د باكس مي كند. براي بيان مقصودم، 
به تحليل هاي طيف گسترده اي از دانشمندان غربي در مورد علل سربرآوردن استالينيسم از انقالب بلشويكي 
سال 1917 روسيه پرداختم و توضيح دادم كه چرا هيچ يك از آن دانشمندان به اين نكته مهم هيچ توجهي 
نشان ندادند كه مهم ترين علت بروز استالينيسم از درون انقالب بلشويكي اين بود كه حامالن آن انقالب اساسًا  

اصاًل با الفباي قواعد بازي دموكراسي هم آشنا نبودند. 

چ. در بخش هاي پاياني نطقم اشاره كردم كه چطور مردم با آموختن اين قواعد اين مهارت را كسب مي كنند 
كه در گروه هايي كه ايجاد خواهند كرد، قوانيني براي حاكميت بر خودشان خلق كنند كه رعايت آن ها عين 
عدل، عين اخالق،  عين دموكراسي و عين حقوق بشر خواهد بود. در آن صورت،  جامعه نيز از يك جنگل 

وحشي به يك جامعه انساني تبديل خواهد شد. 

ح. در انتها گفتم كه به همين داليل ترويج اين قواعد عين مبارزه براي دموكراسي و عدالت است و بهترين 
مخاطبان اين قواعد نيز دانش آموزان دوره دبيرستان هستند و به همين خاطر مهم ترين مخاطبان فعلي اين 
قواعد نيز سازمان معلمان است و به همين دليل است كه من اين همه براي اين كه اعضاي اين سازمان به 

خوبي با اين قواعد آشنا بشوند،  اهميت قائلم. 

خ. بعد كه به اينجا رسيدم خاطر نشان ساختم مدت هاست از نزديك شاهدم كه در درون اين سازمان و براي 
ترويج اين قواعد چه تالش هايي صورت مي گيرد و اين خبر كه سازمان معلمان ايران دستورنامه رابرت را به 
عنوان مرجع پارلماني خودش انتخاب كرده است تا چه اندازه براي من مسرت بخش است. اما از طرف ديگر 
شاهد بوده  ام كه به رغم اين انتخاب، رفتار اعضاي سازمان هنوز با رفتار در چارچوب اين قواعد فاصله دارد 

و هنوز سازمان شما يك گروه نخستي است و نه يك سازمان كه بر مبناي قواعد انتزاعي رفتار كند. 

د. در اينجا بود كه با ذكر مثال بازي قبل و بعد از انقالب فوتبال، تأكيد كردم كه چرا نهادينه شدن اين قواعد 
در سطح بين االذهاني يك گروه بسيار دشوار است و به سال ها زمان نياز خواهد داشت. از همين رو، عالقمندم 
در صورتي كه آئين نامه سازمان معلمان اجازه بدهد عضو اين سازمان شوم تا به سهم خود بتوانم در خصوص 

ترويج اصولي و عملي قانون پارلمان در ميان ساير معلمان و دانش آموزان دبيرستان ها تالش كنم. 

ارزيابي از نطق
به نظر خودم نطق خوبي بود. البته، گويا از سهم خودم بيشتر صحبت كردم. چون متوجه شدم، قرار بوده 
كه بعد از من آقاي محمد داوري هم كه پنج سال به خاطر افشاگري ماجراي تجاوز در كهريزك در زندان 
افتاد، سخنراني كند. به اين دليل كه از رستوران زنگ زده بودند كه زودتر بيايد تا غذا از دهن نيافتد، آقاي 
داوري بسيار كوتاه صحبت كرد و به خصوص از خانم قدياني - همسر همان قدياني مبارز سياسي برجسته 
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بود  در مسير رستوران  كرد.  تاريخ هستند - تشكر  ديني سند هاي  استبداد  عليه  افشاگراني اش  نامه هاي  كه 
كه آقاي كازاده با ذكر خاطره اش از تمرين هاي سرمشق »ادب آداب دارد« يادآوري كرد همانطور كه بعدها 
دريافت آنچه كه معلم خط از ما مي خواست، در واقع تمريني براي آموزش آن ادب بوده است و نه تنبيه ما، 
سخت گيري اي داود حسين نيز براي تربيت ما بود و نه تنبيه ما. وقي ما توجه نكرديم و من )يعني جناب 

كازاده(  حاال به اهميت اين قواعد پي بردم. 

حواشي اين مراسم
خيلي زود است كه در مورد پيامد تحوالت ناشي از آشنايي سازمان معلمان با دستورنامه رابرت صحبت كنم. 
اما با توجه به همين مقدار آشنايي با سازمان معلمان، مي توانم به برخي از شواهدي اشاره كنم كه نشان مي دهد 
اين سازمان احيانًا به سمت و سوي ارتقا مستمر به پيش خواهد رفت. با اين همه، برخي حواشي ديده شد 

كه قابل تأمل است. به آن ها اشاره مي كنم: 

درست كمي قبل از رسمي شدن مراسم خانم دشتي زنگ زد تا از من تشكر كند. به من گفت نتوانسته در 
مراسم شركت كند و به همين خاطر تلفني از من تشكر مي كند. هنوز نمي دانم خانم دشتي هنوز هم عضو 

سازمان هست يا نه؟ و اگر نيست چرا؟ اما با اين گروه نيامده بود.

آقاي مرد و آقاي پورسليمان هم نيامده بودند. مي دانستم بين آقاي پورسليمان و گروه اختالف نظرهايي وجود 
داشت. يكبار هم كه آقاي مرد را در تاالر رودكي ديدم از اين صحبت مي كرد كه ديگر با بچه هاي سازمان 
نخواهد پريد. نمي دانم اختالف اين دو چه بود و چگونه از سازمان جدا شدند. به نظرم وب سايت صداي 

معلم را هم آقاي پورسليمان برداشت. 

حضور خانم زهرا رحيمي همسر آقاي قدياني كه گويا از زندانيان سياسي زمان شاه بوده است، در اين نشست 
جالب توجه بود. نمي دانم او عضو سازمان معلمان هست يا نه؟ و چرا به اين مراسم آمده بود. اما حضورش 
جالب بود و اخيار مربوط به دستورنامه را به سازمان هاي سياسي مهمي مثل مجاهدين انقالب منتقل خواهد 

كرد. 

هنوز هم به طور دقيق نمي دانم - غير از آنچه كه گفتند - انگيزه اصلي براي حضور در دفتر و به اصطالح 
قدرداني از من چه بود. گاهي بسيار ساده دلي نشان مي دهم. از اين بابت نگران نيستم. اما گاهي فكر مي كنم - 
و اشتباه هم نمي كنم - كه اين افراد مثاًل ساعت سه با يك مقام مسؤلي كسي در همين اطراف قرار داشته اند 
و براي آنكه جلو آن سازمان عالف نشوند اينجا قرار گذاشته اند تا با هم به مقصد برسند. خوب، حتي اگر 
اين هم علت اصلي بوده باشد، چيزي از ارزش كارشان كم نمي كند. مي توانستند در يك رستوران يا يك 

قهوه خانه قرار بگذارند. 

دعوت به كادر دانشجويان
به نظرم رسيد اگر مبرم ترين قواعد دستورنامه رابرت دانش آموزان دبيرستان باشد - كه به نظرم اين طور است 
- در آن صورت مي شود ايجاد سناهاي دانش آموزي را به هدف سازمان در دست تأسيس ترويج سناهاي 
دانشجويي افزود و در آن صورت، از آقاي هاشمي، نقي ئي، شهسواري و ديگران خواست تا در كارگاه  كادر 
دانشجويان حضور يابند و دسته جمعي براي ترويج سناهاي دانش آموزي كوشش كنيم. تصميم دارم به زودي 

از اين معلمان براي پيوستن به كادر دانشجويان دعوت كنم. 

دستاوردهاي نشست سه شنبه
بعد از رفتن معلمان بايد منتظر دانشجويان مي ماندم. خانم شرفي به من خبر داد كه او و همسرش گرفتار 
انجام خرده كاري براي آقاي مسجدجامعي شده اند و در نشست كادرها شركت نخواهند كرد. در حاليكه دست 
كم خانم شرفي چقدر در مورد اينكه به جاي هدف سازمان در دست تأسيس، كه كمك به ايجاد سناهاي 
دانش حويي است، مي خواهد رسالت را مطرح كند با من صحبت كرد. اما از پيش خبر دارد كه در نشست 
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نخواهند آمد. من هميچنين تصميم گرفته بودم كه از طريق آقاي صفائي پور از جمع بخواهم كه اگر موافق 
باشند »ايجاد سناي دانش آموزي« را به هدف جمع اضافه كنند. اما آقاي صفائي پور هم زنگ زد و به من اطالع 
داد كه به دليل حضورش در جلسه اي در وزارتخانه يا جايي ديگر، در جلسه سه شنبه كادرها شركت نخواهد 
كرد. به اين ترتيب، عالوه بر دانشجوياني كه گرفتار امتحانات پايان ترم هستند، دست كم اين سه نفر اعالم 
كردند كه در جلسه حضور نخواهند يافت. با اين همه،  نشست سه شنبه دستاوردهاي خوبي داشت كه به آن ها 

اشاره مي كنم. 

اوالً تعدا حاضران در اين نشست خيلي كم بودند. هم به خاطر امتحانات بچه ها و هم ساير مسائل. اما در اين 
نشست خانمي به نام سميه طهماسبي با چادر شركت كرد كه معلوم شد رئيس شاخه زنان تهران حزب اعتماد 
ملي است و اتفاقًا خانم نقي ئي را هم مي شناخت. عالوه بر او، دو برادر رفيعي فر، محسن و مهدي، هم براي 
دومين بار و با تأخير شركت كردند. بعد از ختم جلسه نيز تا حدود ساعت 12 در دفتر باقي ماندند و با من 
بحث كردند. به اعتبار همين بحث ها و دستاوردهاي ناشي از اين مالقات ها بود كه مي گويم، نشست سه شنبه 
دستاوردهاي خوبي داشت. اما براي گزارش آن دستاودها آمادگي ندارم. خسته ام و خوب است اين روزنوشت 

را همينجا تمام كنم و بقيه را فردا ادامه خواهم داد. 
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جمعه 19 دي ماه 1393

تجربه مأيوس كننده
اگر امروز صبح كه از خواب برخاستم، اين خاطرات را مي نوشتم، تجربه چهلمين نشست كادر وكيالن را، كه 
ديروز پنجشنبه برگزار شد، سراسر مأيوس كننده گزارش مي كردم. بعد از شركت در چهل كارگاه دو ساعته، 
هنوز كم ترين نشانه اي حاكي از اينكه اين گروه از وكيالن پايه يك دادگستري بتوانند به صورت گروهي و 
در چارچوب قانون پارلمان فكر كنند و تصميم  بگيرند ديده نمي شود. در سطح فردي نيز، وقتي اين سؤال 
آنان  از  نه، هيچ  يك  يا  پيشنهاد مفروض حمايت كند  از يك  آيا رئيس جلسه مي تواند  را مطرح كردم كه 
نتوانستند پاسخ هاي خودشان را استدالل كنند. دو نفر معتقد بودند رئيس نمي تواند از پيشنهاد حمايت كند، 
اما يكي از آنان معتقد بود كه مي تواند. هر دو گروه براي استدالل نظر خود به اصل مربوط به ضرورت حفظ 
ظاهر بي طرف رئيس استناد مي كردند اما هر دو گروه نشان دادند كه هم در درك اين اصل، و هم در استدالل  
قواعد و رويه هاي ناشي از اين اصل دچار خطاهاي حيرت انگيزي مي شوند، در حاليكه موضوع اين سؤال در 
نخستين جلسات كارگاه و به صورت مكرر مطرح شده است و در اواسط كار نيز، كميته اي يك نفره مركب 
از آقاي اميرساالر داودي براي بررسي همين مسأله تشكيل شد، هرچند، به دليل جدي نبودن وي، هيچگاه 

گزارش كميته به مجمع ارايه نشد.

بسيار شديد  نيز سبب رنجش خاطر  توكل  با خانم محبوبه  كيخسروي  آقاي آرش  برخورد  اين،  بر  عالوه 
اين خانم شد. به خصوص كه به دعوت همين خانم يكي از وكال به نام پيمان حاج محمود عطار نيز براي 
نخستين بار به جلسه آمده بود و چنين برخوردي در حضور آن مهمان با خانم توكل، درد ناشي از توهين را 

مضاعف كرده بود. 

و  آموزشي  به جنبه هاي  را  بي عالقگي خودشان  اعضا،  از  ديگر  برخي  و  كيخسروي  آقاي  اينكه  تلخ تر  و 
پرورشي كارگاه با صراحت اعالم مي كنند و از اواسط جلسه بود كه آقاي كيخسروي كارگاه را ترك كرد و - 
احتماالً -  در آشپزخانه مشغول گپ تلفني يا وايبري شد و يكي از اعضا - كه تصور مي كنم خانم نيكدل بود 
- طوري كه من بشنوم خطاب به هيچ كس اعالم كرد: به آقاي كيخسروي بگوييد به كارگاه برگردد، آموزش 
تمام شد! و همين خانم كه به عنوان رئيس، جلسه را اداره مي كرد براي ساكت كردن من اخطار دستور داد: 
طبق مصوبه گروه قرار بود كه شما فقط نيم ساعت مطالب آموزشي مطرح كنيد، در حاليكه در كل نشست 
مشغول ارايه مطالب آموزشي بوديد. در چنين مواقعي از خودم مي پرسم: پسر، چقدر پوستت كلفت است 
كه اين همه توهين را تحمل مي كني و باز هم اصرار داري كه به چنين افرادي چيزي را بياموزي كه حتي 
متفكران يونان باستان هم فهميده بودند قدرت فهم آن را ندارند:  رفتار در چارچوب اصول و قواعد انتزاعي!

امروز صبح كه از خواب برخاستم خودم را غرق در گرداب سؤال هايي يافتم كه شب را در همان گرداب خفته 
بودم: واقعًا چرا مردم خاورميانه نمي توانند بر اساس اصول و قواعد انتزاعي رفتار كنند؟  

ماجراي شرلي يب  دو
پريروز چهارشنبه دو برادر الجزايري االصل كه در فرانسه متولد و بزرگ شده اند به دفتر مجله طنز شرلي يب  
دو حمله كردند و 12 نفر، از جمله 4 كاريكاتوريست بزرگ را، در حاليكه فرياد اهلل اكبر سرمي دادند به قتل 
رساندند و اعالم كردند كه انتقام محمد گرفته شد. اگر قرار باشد كه آموزش و پرورش بتواند ذهن افراد را 
تغيير دهد، آيا هزارن جواني كه براي جنگ عليه تمدن به بربريت داعش در سوريه و عراق ملحق مي شوند، 
نمي بايست بعد از آنكه در كشورهاي اروپائي به دنيا آمدند و در نظام آموزشي اين كشورها پرورش يافتند، 
از بربريت خاورميانه اي فاصله مي گرفتند و مي توانستند آنقدر وقيح نباشند كه ميزبانان خود را به خاطر اينكه 

طبق روش عقب مانده آنان زندگي نمي كنند تهديد به نابودي نكنند؟ 

با  متفاوت  كاماًل  سياسي  در جغرافياي  خاورميانه  مردم  ساله  هزار  چند  زندگي  آيا  مي كنم  سؤال  از خودم 
كشورهاي غربي، به داليل مختلف - كه فعاًل ناشناخته  است - سبب تغييرات جدي در ساختار مغزي و يا 
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ژنتيكي مردم خاورميانه نشده است به نحوي كه همين تغييرات سبب شود كه آنان خصوصيات ويژه اي بيابند؟ 

نقص ژنتيكي
به خاطر دارم در عنفوان جوانْي پدرم، با هيجان، داستان گروهي از مردم شيعه مذهب هندي را روايت مي كرد 
كه ظهر عاشورا با پاي برهنه از روي آتش رد مي شوند بدون آنكه يك آخ بگويند. اين روايت از سوي افرادي 
روايت شده بود كه پدرم هيچ ترديدي در صداقت آنان نداشت و به همين خاطر دلش مي خواست تا من به 
استناد اين معجره به حقانيت عاشورا ايمان بياورم. اما من پدرم را كاماًل مأيوس مي  كردم وقتي به اعتراض 
مي  گفتم: حتي اگر با چشمان خودم چنين صحنه اي را ببينم دنبال اين خواهم بود تا علت آن را كشف كنم. 
چند وقت پيش بود كه در وب  سايت فارسي بي بي سي گزارشي خواندم كه توضيح مي داد دانشمندان موفق 
شده اند نقص ژنتيكي گروهي از مردم هند را كشف كنند كه سبب مي شود كف  پاهايشان هيچ حسي نداشته 
باشد. در نتيجه مي توانند بدون احساس هيچ سوزشي روي توده  ي آتش راه بروند. حيف كه پدرم در قيد 
ايمان آسيب خورده اش را متزلزل تر كنم. آيا مردم خاورميانه هم دچار يك نقص ژنتيكي  تا  حيات نيست 

شده اند؟ يا، از زاويه ديگر، آيا مردم اروپايي دچار يك جهش ژنتيكي نشده  اند؟ 

ساختن »جامعه« هاي تخيلي
از حدود ده سال پيش كه با دستورنامه رابرت آشنا شدم توانسته ام مردمي را تخيل كنم كه مي توانند بر اساس 
مردمي در عرصه ي  نمي دانم چنين  بسازند.  براي خودشان »جامعه«  انتزاعي  پيچيده ي  قواعد  يك مجموعه 
جامعه واقعي وجود دارند يا نه، و نمي دانم كه مردم كشورهاي پيشرفته صنعتي مثل انگلستان و آمريكا كه 
تصور مي رود اين قواعد را آنان در جريان زندگي واقعي خودشان ساخته اند تا چه حد طبق اين قواعد عمل 
مي كنند يا نه، و اصاًل براي من چنين امري چندان اهميت ندارد. مهم اين است كه اين قواعد اين امكان را در 
اختيار من قرار داده است تا با كمك تخيل تفريبًا نامحدود خودم مردمي را تصور كنم كه بر اساس اين قواعد 
براي خودشان »جامعه« مي سازند. بديهي است كه روند اين خيال بافي ها به صورت تعطيلي ناپذير ادامه دارد 
و آن مردم تخيلي در ذهن من مدام مشغول ساختن »جوامع«  بهتر و متنوع تر هستند. كار ديگر من اين شده 
است كه با دعوت از مردمي كه در اطرافم زندگي مي كنند، مي كوشم تا اين چشم اندازهاي تخيلي را كه بسيا 
جذاب هم هستند به آنان ارايه دهم و اين انگيزه را در آنان ايجاد كنم تا براي تحقق آن چشم اندازها دست 
به تالش بزنند. بديهي است كه در اين مسير آنچه كه برايم بي معناست كلمه »شكست« است. درست مثل 
دوره اي كه دستگاه جوجه كشي را مي ساختم كه هر مشكلي را با كمك تخيل، سماجت و همين روحيه ي 
شكست ناپذيري حل مي كردم، االن نيست با همان روحيه دنبال اين هستم كه تمام مشكالتي كه در مسير 

ساختن اين »جامعه« هاي آرماني بروز مي يابد بر طرف كنم. 

ناتواني در پيروي از اصول انتزاعي
نمي دانم صورتبندي تجربه  ي شكست هاي خودم در اين مسير با فرمول »ناتواني مردم خاورميان در رفتار بر 
اساس اصول و قواعد انتزاعي« تا چه اندازه از نظر روش علمي موجه است يا نه؟ با اين همه، حتي با پذيرش 
اين ناتواني، و از آنجا كه عميقًا تحت تأثير آموزه هاي انسان دارويني هستم و فكر مي كنم از گفتمان مبتني 
بر انسان افالتوني به خوبي فاصله گرفته ام، و در نتيجه به اين باور دارم كه انسان ها نيز مثل ساير حيوانات 
قادرند ذهنشان را مطابق با نيازهاي پيرامون خود بازسازي كنند، به صورت مستمر دنبال اين هستم كه بفهمم 
چه مسائلي سبب شده است كه انسان هاي خاورميانه - احيانًا - قادر به بازي بر اساس اصول و قواعد انتزاعي 
نيستند و چرا؟ به اين ترتيب، حتي اذعان به اين ناتواني آخر مسير من نيست، بلكه برعكس، اول كار من 
بايد بفهمم علت اين ناتواني فرضي چيست؟ ثانيًا براي فائق آمدن بر اين ناتواني  خواهد بود. چرا كه اوالً 
چه بايد كرد. با چنين رويكردي است كه تصميم دارم جامعه ايران را براي رسيدن به همان جامعه اي كه در 
خيالم مي سازم بازسازي كنم. در اين مسير، افرادي وارد مي شوند و شروع به همراهي مي كنند اما در ميانه راه 
كم مي آورند يا اعتمادشان را به تحقق آن جامعه آرماني از دست مي دهند. اين تجربه از يك جهت مي تواند 
مأيوس كننده باشد. اما از نظر ديگر نيز هر يك از اين افراد يك دنيا تجربه در اختيار من مي گذارند تا بتوانم 

براي سؤال هاي فراواني كه به ذهم مي رسند پاسخ بيابم. 
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به نظر مي رسد، كادر وكيالن نيز از همراهي با سرعت پرشتاب من به سوي آن جامعه آرماني خسته شده اند 
و همين امر سبب شده است كه از دست فشارهاي بسيار شديد من براي آموختين سريع چيزهاي جديد و 
ايجاد تغييرات سريع در رويكردها و رفتارهايشان خسته شده اند. در اين صورت، سؤال اين است: چرا خسته 

شده اند؟ علت اين خستگي و بريدگي چيست؟ و براي فائق آمدن بر آن چه بايد كرد؟ 

بعد از ختم جلسه ساعت هاي متوالي در اين سؤال غوطه مي خوردم و در گرداب همين سؤال تمام خاطرات 
مربوط به جنبش كادرها را، مثل مرغي كه در كاهداني دنبال دانه اي مي گردد، پاپيشو مي كردم. سرانجام نامه اي 

با عنواني كه اعتراضم را بازتاب مي داد براي اعضاي كادر وكيالن ارسال كردم. متن آن نامه: 

پروفشن گرايي را بايد از خودمان شروع كنيم

اعضاي محترم كادر وكيالن
سالم

با عنايت به مباحثي كه در اجالس چهلم در خصوص صورتجلسات مطرح شد،  متن فراخوان اجالس سي و 
ششم و پيوست هاي آن دوباره تقديم مي شود. يكي از اين پيوست ها، صورتجلسه  اجالس سي و ششم است 

كه به دليل عدم حصول نصاب به تصويب نرسيده است. 

در ضمن، اگر هدف گروه باز آفريني پروفشن وكالت از شبه پروفشن دولتي وكالت در ايران باشد - كه ظاهرا 
هدف گروه قرار است همين باشد - اين كار بايد از درون همين گروه شروع شود و در نخستين مرحله اين 
گروه بايد بتواند به مثابه يك گروه قوانين و قواعد ناظر بر عملكرد خودش را در چارچوب يك قانون استاندار 
و عادالنه - كه همانا قانون پارلمان است - تدوين كند، طبق همان قواعد رفتار نمايد و طبق همان قانون اين 

قواعد را به طور مرتب روزآمد سازد. 

در پايان از اعضاي محترمي كه در قبال گروه تعهداتي را پذيرفته اند انتظار مي رود نسبت به انجام تعهدات خود 
اقدام فرمايند. و اگر  كساني از اعضا، مباحث آموزشي را كافي مي دانند، نسبت به تدوين آئين نامه دلخواه و 
ارايه آن به مجمع براي تصويب اقدام فرمايند، تا سازماني بر اساس همان آئين نامه شكل بگيرد و طبق همان 

آئين نامه عمل شود. 
با احترام. داود حسيني

خفتن با غصه
ديشب روي همين سؤال ها و دغدغه ها خوابيدم به همين خاطر امروز صبح كه از خواب برخاستم احساس 
خوبي نداشتم. مطمئن بودم اگر دست به قلم ببرم بايد نوشته ام بوي يأس و سرخوردگي خواهد داد. تصميم 
مي كردم:  يادآوري  خودم  به  جمعه  روز  طول  در  بگذرانم.  و خوش  كنم  استراحت  را  جمعه  گرفتم صبح 
مشغول ساختن چيزي هستي و طبيعي است هر لحظه با مشكلي مواجه شوي. زندگي چيزي جز مبارزه با 
مشكالت نيست و بزرگي انسان را با بزرگي چيزي مي سنجند كه با آن دست و پنجه نرم مي كند، با بزرگي 
چيزي مي سنجند كه دارد مي سازد. پسر، همين كه در چنين شرايط دشواري اين تعداد از وكالي جوان براي 
حضور در چهل جلسه كارگاه وقت صرف كرده اند تا قانون پارلمان را بياموزند و آن را در عمل به كارگيرند 
بزرگترين دستاورد است و اگر خسته هم شده باشند اين وظيفه توست كه فكري بكني و چاره اي بيانديشي 

يا كاري كني كه خودشان براي اين مشكل چاره انديشي كنند. 
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يكشنبه 21 دي ماه 1393

يك تصميم تاريخي 
حاال ديگر آقاي عباس تاجيك، پسر عمو و شوهر خواهر و همبازي دوران كودكي ام، كه به اعتبار عضويت در 
مجمع سهامداران شركت گاوپروري دمزآباد، يكي از مخاطبان بي سواد دستورنامه رابرت محسوب مي شد، به 
يك كادر حرفه اي ارتقاي يافته است و امروز قبل از آنكه بعد از ترخيص از بيمارستان به ورامين برگردد يك 
بار ديگر مأموريت خودش را مرور كرد:  با آقاي علي گلستاني و همسرش تماس بگيرد و از آنان بخواهد تا 
همراه با خودش و من، هسته اوليه يك گروه حامي براي ايجاد يك انجمن فاميلي را تشكيل دهيم. اين تصميم 
نه فقط به اين دليل كه در نظر داريم با گروه ديگري از كادرها يك سازمان ترويج انجمن هاي فاميلي درست 
كنيم، اهميت دارد، بلكه به اين دليل تاريخي است كه هم عباس، و هم آقاي علي گلستاني و همسرش، از 
فعاالن اثرگذار انجمن هاي گمنام در ايران هستند كه چندين سال قبل در گزارشي در روزنامه ايران خواندم 
بيش از ششصد هزار عضو در ايران دارند و بدون كم ترين ترديدي موفق ترين انجمن ايران محسوب مي شود 
كه در نجات شكست خورده ترين اقشار جامعه و در تبديل ديوها به فرشته، بيش ترين نقش را در تاريخ معاصر 
ايران و در كل تاريخ ايران ايفا كرده اند. اهميت تاريخي اين تصميم از اينجا ناشي مي شود كه در نظر داريم 
تمام تجربه هاي بسيار ارزشمند كادرهاي انجمن هاي گمنام را از انحصار توجه و مراقبت از معتادان خارج 
كنيم تا تمام تجربه هاي موفق آنان در صنعت انجمن سازي به عرصه هاي ديگر زندگي اجتماعي اقشار فقير و 
نيازمند نيز منتقل شود. اين كار چطور ممكن خواهد شد؟ قبل از اينكه به اين سؤال بپردازم بايد نكته اي را 

يادآوري كنم.

پسرفت به گذشته
بيمارستان  اورژانس  به  قلبي  نشانه هاي سكته  دليل  به  بود  مهمان من  را كه شب چله  تاجيك  عباس  آقاي 
فيروزگر رساندم و يك هفته بعد با تشخيص اينكه حدود پنجاه درصد ريه اش به دليل آمفيزما از بين رفته و 
يكي از رگ هاي اصلي قلبش نيز تنگ است و در نتيجه زندگي اش مثل شعله شمعي در وسط طوفان به موئي 
وصل است از بيمارستان مرخص شد. عالوه بر يك كيف انواع داروها كه بايد مصرف مي كرد به او گفته بودند 
كه روز سه شنبه 23 دي ماه نيز براي كلونوسكوپي به او وقت داده اند. ديروز شنبه تصميم گرفتيم به بيمارستان 
فيروزگر برويم تا ببينم امكان دارد يك روز زودتر او را براي كلونوسكپي بستري كنند؟ هنوز صد قدم نرفته 
بوديم كه حال عباس آنقدر خراب شد كه مجبور شدم او را با تاكسي دربست به اورژانس بيمارستان فيروزگر 
منتقل كنم. اما امروز - يك شنبه 21 دي ماه 93 او را با اين تشخيص جديد مرخص كردند كه نه پنجاه بلكه 
بيش از هفتاد درصد ريه اش به خاطر مصرف سيگار و مواد مخدر از بين رفته است و هر تحركي كه نياز به 

اكسيژن بيشتري را به او تحميل كند، قلبش - كه يك رگ تنگ شده دارد - ممكن است از كار بيافتد. 

وقتي بعد از ترخيص از بخش اوراژنس براي كلونوسكوپي به بخش مربوطه در بيمارستان فيروزگر مراجعه 
كرديم، جلو آن بخش د ه ها بيمار در نوبت چنان ازدحام كرده بودند كه يك افسر پليس با لباس فرم در آنجا 
پذيرش حتي  بگيرد. مسؤالن  را  معترض  و  بيچاره  بيماران  احتمالي  تا شايد جلو شورش  بود  مستقر شده 
فرصت اينكه به سؤال ما جواب بدهند نداشتند. در نتيجه توقع اينكه عباس را دو روز زودتر بستري كنند 
ادامه  توقعي بسيار احمقانه اي بود. قيد كلونوسكوپي را زديم و قرار شد عباس به ورامين برگردد و براي 
درمان خود به پزشكان و امكانات پزشكي همان شهر متوسل شود. با اين همه، طي چند روزي كه عباس براي 
درمان خود در تهران مهمان من بود، فرصت نوشتن اين خاطرات كم شد و به همين خاطر تجربه هاي مهم 
چند روز گذشته نانوشته ماند. و اگر كل تجربه هاي نانوشته ي چند روز اخير را در اين يادداشت به صورت 
خالصه مطرح نكنم، طي چند روز آينده از كارهاي معيشتي خودم نيز بازخواهم ماند. به همين دليل مي كوشم 
به صورت مختصر و به روش پسرفت به گذشته، مهم ترين نكات تجربه هاي چند روز اخير را يادداشت كنم. 

ادامه ي ماجراي عباس
آقاي عباس تاجيك يك نمونه عيني و قابل مشاهده از موفقيت هاي عظيم انجمن گمنام است. وقتي خاطرات 
خودم را مي كاوم به خاطر مي آورم كه سال ها پيش از كساني مي شنيدم كه داريوش خواننده پاپ قبل از انقالب 
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كه معتاد شده بود، بعد از مهاجرت به آمريكا از طريق عضويت در انجمن گمنام اعتياد خود را ترك كرده و 
به يكي از مروجان انجمن  گمنامان بدل شده بود. از بس تجربه هاي من حاكي از عدم موفقيت معتادان در 
ترك اعتيار بود كه وقتي اين خبر ها را مي شنيدم با خودم مي گفتم: مدتي بعد خبر اعتياد دوباره داريوش را هم 
خواهيم شنيد. اما خوشخبتانه اين اتفاق رخ نداد. برعكس، بعدها خبرهاي پراكنده اي مي شنيدم حاكي از اينكه 
ترك اعتياد به روشي كه انجمن گمنامان توصيه مي كند معجزه است. اما از وقتي آقاي تاجيك بعد از مدتي 
عضويت در اين انجمن اعتياد خود را ترك كرد و يك شب به منزل ما آمد و تا نزديكي هاي صبح با هيجان 
از تجربه هاي خودش برايم گفت كه نشان مي داد چگونه از يك فرد غيرمسؤل و بي اصول به انساني مسؤل 

بدل شده است، اعتقادم به انجمن گمنامان بيشتر و بيشتر شد. 

فعاليت هاي  با  من  آشنايي  با  مرتبط  تجربه هاي  با  گمنامان  انجمن   موفقيت هاي  با  من  آشنايي هاي  تجربه ي 
انجمني در ايران به طور كلي، و به خصوص با دستورنامه رابرت، به موازات هم انباشت شدند، اما لزومًا هيچ 
ارتباطي با هم نداشتند تا اينكه من به مرور مشغول خلق گفتماني بر مبناي دستگاه مفهومي قانون پارلمان شدم. 
در نتيجه، تجربه انجمن  گمنامان به مثابه يك آزمايشگاه اجتماعي بسيار مهم، پشتوانه ي تجربي و آزمايشگاهي 
عظيمي براي مفهوم سازي ها و نظريه پردازي هاي من فراهم آورد. خيلي خالصه، من با مشاهده تجربه هاي 
انجمن گمنامان در عالم واقع مي ديدم كه چطور وقتي روابط اعضاي يك گروه بر مباني درست سازماندهي 
شود، و به بيان ديگر، اگر ساختارهاي حاكم بر مناسبات اعضاي يك گروه اصولي باشد، چطور بينش، رويكرد 
و رفتار و شخصيت اعضاي آن گروه نيز به مرور تغيير مي كند به نحوي يك انسان سقوط كرده به مرداب ذلت 
تا عرش اعال اعتال مي يابد. چنين تجربه اي نه فقط به ما اميد مي دهد،  بلكه به ما چيزهاي بسيار زيادي نيز در 

سازمان دهي به جامعه ها آموزش خواهد داد. 

بهترين فرد فامليل
اگر قرار باشد من بهترين عضو در ميان تمام اعضاي فاميل خودم را معرفي كنم بدون هيچ ترديدي مي گويم 
اين فرد آقاي علي  گلستاني است. نخستين بار علي  گلستاني را در مراسم عروسي  او ديدم كه در قرچك 
بايد به سال 1345 مربوط باشد، قرچك روستاي كوچكي در دو  ورامين برگزار شد. آن زمان كه احتماالً 
طرف جاده شني ورامين تهران بود. از همان زمان دوستي ما آغاز شد و من به مرور دريافتم كه او تنها عضو 
فاميل ماست كه گرايش هاي سياسي چپ دارد و از همان زمان برخي كتاب هاي چپي را براي مطالعه به من 
مي داد. تمايالت توده اي داشت اما شخصيتش توده  اي نبود. بعد ها به جبهه ي مشاركت نزديك شد و آخرين 
خبرهايي كه از او دارم حاكي از اين است كه در جريان ترك دادن دو پسرش با انجمن گمنامان مرتبط شده 
است و اكنون به عنوان يكي از رهبران برجسته انجمن خانواده گمنامان فعاليت مي كند و همسرش نيز نقش 
مادر معنوي اين مجموعه را بر عهده گرفته است. در حال حاضر، او به داشتن يك تاكسي قانع است تا بتواند 
همراه مادر معنوي به هر يك از انجمن ها و مددجويان كه  الزم بود سربزند. پسر بزرگش كه از طريق همين 
انجمن ها ترك كرده است،  چند ماه پيش از طرف شوراي روستاي دمزآباد به عنوان دهدار انتخاب شده است. 

از خيلي وقت پيش از عباس و از علي دعوت مي كردم تا دو نفري براي يك گپ دوستانه به دفتر كادرها 
بيايند. علي هميشه قول مي داد اما هميشه عذري داشت كه چرا نيامده است:  نمي توانست با عباس هماهنگ 
كند. از مدتي قبل بود كه مسأله ايجاد يك انجمن فاميلي را با عباس هم در ميان گذاشتم. به جاي بحث در 
مورد دستورنامه رابرت و اهميت آن از او خواستم تصور كند به جاي معتادان، اعضاي فاميل عضو يك انجمن 
باشند و همانطور كه معتادان به هم كمك مي كنند، اعضاي فاميل به يكديگر مدد برساند و به فكر كمك به 

هم باشند. 

صورت  به  شيرين  تخيالت  از  نهالي  مرور  به  تا  بود  كافي  عباس  ذهن  در  بذر  همين  افشاندن  نظرم  به 
چشم اندازي دلپذير در ذهنش شكل بگيرد. 

پريروز جمعه كه آقاي مسعود كرامتي بازيگر و كارگردان سينما و تلويزيون به دفتر كادرها آمد بود تا با هم در 
مورد ايجاد سازماني براي توليد مجموعه داستان  كادرها گپ بزنيم، عباس جمله اي پراند كه از تعجب شاخ 
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درآودم. داشتم براي آقاي كرامتي از نقش انجمن  هاي فاميلي و محله اي در شكل گيري يك حركت سكوالر 
صحبت مي كردم و نقشي كه اين انجمن ها مي توانند در توانمندسازي اعضاي خود ايفا كنند، كه عباس با لحني 
حكميانه و با قاطعيتي ترديدناپذير تأئيد كرد: اگر اعضاي فاميل مثل اعضاي انجمن گمنام عمل كنند در كل 
فاميل يك فقير، يك دردمند، يك درمانده، يك گردن كج، يك دست دراز باقي نخواهد ماند. هم من و هم 
آقاي كرامتي از اين همه اعتماد به نفس و اطمينان خاطر عباس واقعا ً حيرت كرديم. من كه به سهم خود هيچ 

ترديدي در درستي نظر عباس ندارم. 

من سال هاست كه از عباس خواسته ام كه يك روز همراه با علي گلستاني به دفتر محل كارم بيايد. اما نمي آمد. 
شايد مالحظه من را مي كرد تا عالوه بر خودش، نقشي در خراب شدن ديگران بر سر من نداشته باشد. اما 
امروز صبح كه با حال نزار به ورامين بر مي گشت، بيش از هميشه مصمم بود كه هرچه سريعتر، نخستين 
دفتر  يا در  منزل علي گلستاني در قرچك  يا در  كادرها  دفتر  يا در  را  فاميلي  انجمن  نشست هيأت حامي 

گاوداري دمزآباد و يا هر جاي ديگر برگزار كند. 

در همين جا بايد اشاره كنم كه عالوه بر آقاي قندهاري و خانم محبوبه توكل، خانم شيما قوشه از كادر وكيالن 
نيز اعالم آمادگي كرده است تا به هيأت حامي سازمان توسعه انجمن هاي فاميلي ملحق شود. به اين تريب، نه 
فقط سازمان دارد شكل مي گيرد، بلكه خود من نيز نخستين گام هاي عملي براي ايجاد هيأت حامي انجمن 

فاميلي خودمان را برداشتيم. 

اين را هم بگويم، كه در جريان گفتگوي با آقاي كرامتي، به صورت غيررسمي به او هم پيشنهاد كردم براي 
غلبه كردن با فضاي اتميزه اي كه بر نيروهاي سكوالر جامعه تحميل شده است راهي نداريم جز اينكه كم كم و 
به صورت آگانه ها از اين پيله هاي اتميزه شده خارج شويم و ايجاد انجمن هايي مثل همين انجمن هاي فاميلي 
نخستن و راحت ترين كار است. از او خواستم تخيل خودش را به كار بياندازد و تمام اعضاي فاميل خودش 
و فاميل همسر مرحومش را تصور كند كه در داخل يك انجمن مثل انجمن  گمنامان متشكل شده اند تا به 
يكديگر كمك كنند. بايد صبر كنم تا اين دانه در ذهن اين هنرمند نيز جوانه بزند و به نهالي دلپذير بدل شود. 

نامه به مركز تحقيقات و اطالع رساني اتاق اسالمي
امروز ال نامه اي به آقاي پرويز شريفي مدير امور بين المللي مركز تحقيقات و اطالع رساني اتاق اسالمي ارسال 
كردم. آقاي پرويز شريفي برداري آقاي ناصر شريفي است كه قبل از انقالب و در جريان تحصيل در رشته 
شبانه ادبيات فارسي - كه من آن را نصفه نيمه رها كردم و بعد از انقالب تا گرفتن ليسانس ادبيات فارسي 
ادامه دادم - همكالس من بود. آقاي پرويز شريفي چند وقت پيش از من دعوت كرد تا برآور هزينه چاپ 
نشريه اتاق را به او بدهم و دادم. در جريان همان گفتگو ها دستورنامه رابرت را به او معرفي كردم. خيلي 
استقبال نكرد. اما به نظر من، يك فرصت بي نظير براي اين مركز تحقيقات است كه آموزش دستورنامه رابرت 
به مجامع اتاق هاي بازرگاني كشورهاي عضو اتاق اسالمي را در دستور كار خود قرار دهد. اميدوارم نامه اي 

كه امروز براي آقاي شريفي ارسال كردم مؤثر واقع شود. متن نامه: 

جناب اقاي شريفي 
سالم. من همچنان وظيفه خود مي دانم طرح مربوط به آموزش قواعد اداره جلسات و مجامع تصميم گيري 
را به صورت رسمي به مركز تحقيقات و اطالع رساني اتاق اسالمي معرفي كنم. من اميدوارم هيأت مديره 
اتاق به صورت رسمي در جريان اين طرح قرار بگيرند و پاسخ رسمي آنان را به اين طرح داشته باشم.فكر 
مي كنم حضور جنابعالي در مركز تحقيقات اتاق يك فرصت تاريخي است كه در اختيار ايران قرار گرفته 
است و انتظار دارم جنابعالي با نگاه مثبت به اين ايده بنگريد و كمك كنيد تا اين معرفي به بهترين نحو ممكن 
صورت بگيرد و منجر به اين شود كه اين قواعد دست كم به صورت پايلوت به يكي از اتاق هاي ايران يا به 
يك مجمع مشابه معرفي و تمرين شود. با همين هدف اميدوارم وقت بيشتري براي گفتگو در اين زمينه در 

اختيار اين جانب قرار دهيد.
قربانت. داود
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تشريح آخرين تحليل ها براي آقاي عبدالحسيني
امروز با آقاي علي اكبر عبدالحسيني - كه درحال حاضر به عنوان مدير طرح و برنامه ستاد اجرايي شوراياري هاي 
تهران خدمت مي كند - تلفني صحبت كردم. هدفم از اين گفتگوي تلفني اين بود كه او را تشويق كنم تا در 
نشست عصر فردا شركت كند. فردا پنجمين نشست هيأت حامي سازمان توسعه انجمن هاي محله )ستام(  در 
دفتر كادرها برگزار خواهد شد. آقاي عبدالحسيني يكي از شخصيت هاي اصلي اين مجموعه است. اما - آنطور 
كه مي گويد - به دليل مشغله هاي فراواني كه در ستاد برعهده  گرفته يا بر عهده اش گذاشتند، قادر به شركت در 
اين نشست ها نيست. محور صحبت هاي من اين بود كه حتي اگر نمي تواند به صورت فيزيكي در نشست هاي 

ما شركت كند به صورت فكري مي تواند در اين نشست ها اثر گذار باشد. 

متأسفانه برايم توضيح داد كه درد كمر او به دو دليل شدت گرفته است: رانندگي چهار ساعت در روز براي 
رفت و برگشت به كرج، و كارهاي بسيار زيادي كه به خاطر نزديكي برگزاري انتخابات شوراياري ها روي 
دوش او تلنبار شده است. قرار است روز 8 اسفند امسال - حدود يك ماه نيم ديگر - انتخابات شوراياري ها 
در سطح تهران برگزار شود: 374 شوراياري كه هر كدام ده عضو )هفت اصلي و سه عل البدل( خواهد داشت 
برگزراي  اين عده،  بررسي صالحيت  نامزد خواهند شد و مي توان تصور كرد كه  نفر  نتيجه چند هزار  در 

انتخابات، شمارش آرا و بقيه كارها چقدر وقت از شخص توانمندي مثل عبدالحسيني خواهد گرفت.

با اين همه، بحث من اين بود كه اهميت انجمن هاي محله  از شوراي محله كم تر نيست و در نتيجه از وي به 
عنوان مسؤل دفتر طرح و برنامه ستاد اجرايي شوراياري ها نيز انتظار مي رود كه حمايت معنوي خودش را از 

اين حركت دريغ نورزد. 

فقدان  تاريخي  عوامل  خصوص  در  را  تحليل هايم  آخرين  كردم  سعي  كه  بود  گفتگو ها  همين  جريان  در 
شكل گيري فضاهاي عمومي در كالن شهر تهران براي آقاي عبدالحسيني توضيح بدهم. چون حدس مي زدم 
اين تحليل ها سبب خواهد شد وي بيش از پيش از ايده شكل گيري انجمن هاي محله حمايت كند و به عالوه 

در فرصت هاي مناسب اين نكات را به ساير همكاران خود در ستاد اجرايي و در شوراياري ها انتقال دهد. 

فقدان فضاي عمومي
يكي از شانس هاي تاريخ من اين بوده است كه در دهاتي متولد شدم و پرورش يافتم كه آخرين نفس هاي 
خودشان را مي كشيدند. بعدها به يك شهرستان كوچك و از سال 1350 به كالن شهر تهران ساكن شده ام. 
در نتيجه، حاال هم مي توانم زندگي در ده و كالن شهر را مقايسه كنم و هم مي توانم از تجربه ها و مشاهدات 
خودم دريابم كه يك دهاتي از زماني كه به تهران مي آيد، چه تحوالتي را پشت سر مي گذارد و چگونه به 

مرور تغير مي كند. 

اين روز ها متوجه اين نكته شده ام كه خانواده ها در دهات و حتي در شهرهاي كوچك بخشي به نام مهمانخانه 
داشتند كه چه بسا ادامه فضاي عمومي ده و شهرستان در خانواده بود. اين فضا به مرور در خانواده ي تك 
هسته اي در تهران بزرگ از بين مي رود و پا به پاي توسعه و گسترش حريم خصوصي در كالن شهر تهران، 
فضاي عمومي در سطح محله و شهر تحليل مي رود به نحوي كه ساكنان يك ساختمان چند طبقه ديگر جايي 
پاركينگ ساختمان  يا  نمي يابند و مجبور مي شوند در حياط  نيز  برگزاري نشست هاي ساختمان خود  براي 

جلسه بگذارند يا به مرور از خير برگزاري نشست هاي ساختمان بگذرند. 

به  بزرگواري داشت  با  و  با تحمل درد كمر  عبدالحسيني - كه البد  آقاي  براي  فرايند  اين  توضيح  از  بعد 
حرف هاي من گوش مي كرد - ادامه دادم كه كالبدشكافي معماري شهري نيز نشان مي دهد كه مردم در اين 
زمينه ها با چه مشكالتي مواجه هستند. به همين خاطر اگر گروهي از مردم يك محله بخواهند دور هم جمع 

بشوند، حتي يك جاي مناسب براي اين كار تعيين و پيش بيني نشده است. 

خالصه صحبت هايم در اين زمينه اين بود كه ما اميدواريم با تشكيل انجمن هاي محله كه هدف اصلي آن ها 
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كمك به ساكنان يك محله از طريق شكل دادن و بازآفريني فضاي عمومي محله است، اين كاستي ها كاهش 
يابد. 

اندروني و بيروني
همين جا بايد اضافه كنم، امروز كه به اين نكات فكر مي  كردم متوجه شدم كه مفاهيم »اندروني« و »بيروني« 
در معماري خانواده ها نيز در كالن شهر تهران از بين رفته است. به نظر مي رسد كه بيروني در خانواده هاي 
دهاتي و شهرستاني ادامه فضاي عمومي شهري بود و بيت آقايان علما و ساير بزرگان سنتي شهر ها از طريق 
اين فضا  به مرد خانه امكان مي داد كه با اسكان در اين فضا با فضاي عمومي شهر ارتباط داشته باشد. در 
خانواده هاي كالن شهر تهران فضا هاي متمايز اندروني و بيروني نيز از بين رفته است، يا شكل جديدي يافته 

است. در اين زمينه بايد بيشتر فكر و تحليل كنم. 

در گفتگو با آقاي عبدالحسيني نكات ديگري را هم مطرح كردم كه نقل آن ها اين نوشته را بيش از آنكه االن 
هست، تكراري خواهد كرد. با اين همه ذكر اين نكته الزم است كه در اين گفتگو تأكيد كردم كه به داليل 
اهميت انجمن هاي محله اي من شخصًا در ساختن سازماني براي ترويج انجمن هاي محله  بسيار مصمم هستم 
و اگر - با نهايت تأسف - همكاري شخص توانمند و كاريزماتيكي مثل شما را هم از دست بدهيم و شما 
فرصت براي همكاري نيابيد، ما ايجاد اين سازمان را ادامه خواهيم داد. اما تمام سعي خودم را خواهم كرد تا 

اين سازمان از توانمندي ها شخصيت شما محروم نشود. 

خالصه اينكه آقاي عبدالحسيني اطالع داد كه اگر فردا وضعيت سالمتي اش اجازه دهد كه سر كار بيايد و 
بتواند حتمًا به ما سرخواهد زد. 

گفتگو با خانم شرفي
اجرايي  ستاد  كارشناسان  از  يكي   - شرفي  خانم  با  است  خوب  كردم  فكر  كه  بود  گفتگو ها  اين  از  بعد 
شوراياري ها كه در سال 1391 در دومين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت شركت كرد، و اكنون در بخش 
اداري شوراي شهر تهران و در دفتر آقاي مسجدجامعي كار مي كند - صحبت كنم. او و همسرش آقاي دكتر 
ياشار سالم زاده كه در رشته مديريت دكتراي گرفته است و در شوراي شهر تهران و به عنوان مشاور آقاي 
مسجدجامعي كار مي كند، از اعضاي هيأت حامي سازمان توسعه انجمن هاي محله است. محور صحبتم با 
خانم شرفي اين بود كه آقاي عبدالحسيني گفته است كه نمي تواند در جلسه دوشنبه فردا شركت كند. از او 
خواهش كردم كه او و همسرش در نشست فردا شركت كنند. و اگر قادر نيستند كه در اين اجالس ها شركت 
كنند بگويند تا ما افراد ديگري را براي عضويت در هيأت حامي دعوت كنيم. او تأكيد كرد كه هم خودش و 
هم همسرش عالقه دارند در اين سازمان حضور داشته باشند، مشروط بر اينكه آقاي مسجدجامعي در آخرين 

دقايق كار جديدي سر آنان نريزد. 

از خانم شرفي شماره تلفن خانم شرفي - يكي ديگر از كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها كه در  بعداً 
كارگاه دوم آموزش دستورنامه شركت كرده است - را هم گرفتم و با او صحبت كردم تا از او دعوت كنم 
تا به عنوان عضو هيأت حامي در نشست فردا شركت كند. او در حال حاضر مسؤل بخش آموزش شوراي 
شهر است و اگر مشكالت خانوادگي مثل مراقبت از بچه و خانه و شوهر را نداشت، به قول خودش، حتمًا 

در نشست هاي تأسيسي سازمان توسعه انجمن هاي محله شركت مي كرد. 

ارسال ال نامه توضيحي براي مديرنشر اختران
دو روز بعد از ارسال گزارش نشست سوم طرح توليد داستان كادرها براي آقاي سعيد ادرهالي مدير نشر 
اختران و نگرفتن هيچ پاسخي به نظرم رسيد خوب است توضيحي در اين زمينه براي آقاي اردهالي ارسال 
كنم. اما بدون نقل نامه و گزاش آن نشست، اين نامه غيرقابل درك خواهد بود. در نتيجه مجموعه اين مكاتبات 

را پشت سر هم نقل مي كنم. با خواندن آن ها ابهامي كه نياز به توضيح داشته باشد باقي نخواهد ماند: 
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جناب آقاي مسعود كرامتي
با سالم 

صورتجلسه سومين نشست طرح توليد ]با نام موقت[ »داستان كادرها« به پيوست تقديم مي شود. 
از آنجا كه تصويب شد از آقاي سعيد اردهالي مدير محترم نشر اختران نيز براي شركت در اين نشست ها 

دعوت به عمل آيد،  اين سند براي ايشان نيز ارسال مي شود.
دبيرموقت داود حسيني

رونوشت: 
جناب آقاي مسعود اردهالي

تقاضا دارد دريافت و قرائت نامه را به من اعالم فرماييد
منتظر پاسخ آقاي اردهالي عزيز نيز خواهيم ماند

بعد از تحرير. داود
اين هم متن صورتجلسه: 

صورتجلسه نشست سوم طرح توليد »داستان كادرها« 
جمعه 19 دي ماه 1393

آقاي مسعود  با حضور  ماه 1393  »داستان كادرها« شامگاه روز جمعه 19 دي  توليد  سومين نشست طرح 
كرامتي و داود حسيني در دفتر كادرها برگزار شد و تصميم هاي زير به تصويب رسيد:

داود حسيني از آقاي مسعود اردهالي مدير نشر اختران دعوت مي كند تا در صورتي كه تمايل داشت به عنوان 
عضو سوم در اين نشست ها حضور يابد. 

موضوع اصلي اين نشست ها مذاكره و اخذ تصميم در مورد نگارش فيلمنامه و توليد يك مجموعه داستان بر 
اساس تجربه ي كادرها خواهد بود. 

حول همين موضوع و به مرور سازماني نيز با دعوت از افراد عالقمند ايجاد خواهد شد. 

مسؤليت هماهنگي براي زمان نشست بعدي بر عهده آقاي كرامتي خواهد بود. 

دبيرموقت. داود حسيني 

با تصريحي كه در آخر نامه شده بود، عدم دريافت پاسخ از سوي اين دو نفر عجيب است و بايد به آن توجه 
كنم. به هر حال، امروز اين نامه توضيحي را براي آقاي اردهالي هم ارسال كردم:

جناب آقاي سعيد اردهالي
سالم

حتمًا از دريافت گزارش يك نشست تعجب كرديد.احتماالً بايد بعد از قرائت آن گزارش تا حدي از تعجب 
شما كم شده باشد. اميدوارم اين توضيح مختصر ابهام  زاديي كند.

البد مي دانيد كه آقاي مسعود كرامتي يكي از بازيگران و كارگردانان سينما و تأتر و يكي از شخصيت هاي 
شريف روزگار ماست و سابقه آشنايي من با ايشان به سال هاي اول دهه ي هفتاد مي رسد كه دفتر سينمائي ما 

در خيابان فروردين و زيز ساختمان انتشارات ايران باستان مستقر بود.
ايشان هم مثل شما كم و بيش در جريان داستان كادرها قرار دارد و  كم و شايد سر سوزن ذوقي براي نوشت 
فيلمنامه در من يافته است. با اين مقدمه تصميم داريم گاهي با هم بنشينم و در مورد توليد برنامه هاي داستاني 

براي شبكه هاي فيلم هاي خانگي كل كل كنيم. 
با توجه به عالئق شما به امور فرهنگي به طور كلي و به طور خاص به تهيه فيلم هاي مستند و داستاني، آقاي 



84

كرامتي از پيشنهاد من در خصوص دعوت از جنابعالي استقبال كرد و بعد از آن بود كه گزارش آن نشست 
را تقديم شما كردم. در صورتي كه تمايل داشته باشيد كه گاهي در مورد اين امور گپ بزنيم با اين هدف كه 
اين گپ  زدن ها به امر مهمي منجر شود، اعالم فرماييد تا براي نشست هاي سه نفره آتي هماهنگي انجام شود

در همين نشست ها در مورد ترجمه ها هم همفكري خواهيم كرد.
قربانت. داود

معموالً روز هاي يكشنبه فراخوان نشست هاي كادر دانشجويان را كه عصر روز سه شنبه برگزار مي شود براي 
اعضاي كادر دانشجويان مي فرستم. امروز نيز همين كار را انجام دادم. متن آن نامه كه براي نخستين بار براي 

آقاي هاشمي دبيركل سازمان معلمان و خانم نقي تي قائم مقام او نيز رونوشت كردم. متن نامه: 

عضاي محترم كادر دانشجويان
سالم

ضمن يادآوري بيست و ششمين اجالس كادر دانشجويان كه رأس ساعت 19 روز سه شبنه 26 دي ماه 93 
در دفتر كادرها دعوت به دستور خواهد شد، از شما دعوت مي شود تا دقايقي قبل از ساعت مقرر در صحن 

حضور يابيد. 

دستوكار اجالس:
دعوت به دستور

معارفه - در صورت حضور عضو جديد
قرائت و تصويب صورتجلسه اجالس قبل

ترتيب تشكيل: كميته ترجمه، كميته آموزش دستورنامه، كميته تدوين  به  استماع گزارش مسؤالن كميته ها 
دستور شرف، كميته آزادي آكادميك، كميته وبينار و وب سايت، و كميته نشريات دانشجويي و استماع گزارش 

مورخ و بررسي و تصويب قطعنامه ها و گزارش هاي احتمالي آن ها 
استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضا

كار ناتمام: تدوين ادامه آئين نامه سازمان توسعه سناهاي دانشجويي ]نام موقت[
كار جديد

ختم جلسه در ساعت 21 و 30 
خاطر نشان مي كند، در اجالس آتي اعضاي عالقمند مي توانند در كميته هاي دلخواه خود عضو شوند. 

با احترام. دبيرموقت. داود حسيني

همينجا بايد يادآوري كنم كه روز پنجشنبه 18 دي ماه 93 نامه زير را براي آقاي هاشمي و خانم نقي ئي ارسال 
كردم: 

سركار خانم نقي ئي 
جناب آقاي هاشمي

سالم
استحضار داريد كه روز هاي سه شنبه از ساعت 7 تا 9 بعد از ظهر كارگاه دانشجويان در دفتر كادرها برگزار 
مي شود و بيست و ششمين اجالس آن روز سه شنبه 23 دي برگزار خواهد شد. هدف كادر دانشجويان كمك 
به ترويج و ايجاد سناهاي دانشجويي در دانشگاه هاي ايران است. مي دانيد تحقق اين هدف آرماني  به چه 

تالش عظيم چه نيروهاي عظيمي نياز خواهد داشت. 
به عالوه، در نظر است كه به هدف اين گروه ايجاد سناهاي دانش آموزي هم اضافه شود. در آن صورت 
حضور شما در نشست هاي اين سازمان در دست تأسيس بسيار كمك كار خواهد بود. از همين رو به اين 
وسيله از شما دو نفر به اعتبار اشخاص حقيقي دعوت مي شود در نشست هاي اين سازمان در دست تأسيس 
شركت فرماييد و هر يك از اعضاي سازمان معلمان را كه عالقمند باشد و مناسب مي دانيد براي شركت در 

اين نشست ها تشويق و دعوت كنيد. 
تقاضا دارد دريافت و قرائت اين نامه را همراه با تصميم خود به اطالع بنده برسانيد. 
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قربان شما. داود حسيني دير موقت سازمان در دست تأسيس ترويج سناهاي دانشجويي

آقاي هاشمي به اين نامه من پاسخ محبت آميزي داده اما تا كنون از جواب خانم نقي ئي خبري نشده است. 

ماجراهاي روز شنبه 
يكي از رويدادهاي جالب روز شنبه 20 دي ماه تلفن خانم نوروزي منشي توانمند جامعه مهندسان مشاور 
بود. من به عنوان همراه آقاي عباس تاجيك در بخش اورژانس بيمارستان فيروزگر بودم كه خانم نوروزي 
به تلفن همراه من زنگ زد و از من دعوت كرد كه ساعت چهار روز دوشنه در نشست هيأت رئيسيه جامعه 
حضور يابم. من از او عذر خواستم و توضيح دادم كه ساعت پنج بعد از ظهر آن روز ميزبان نشستي هستم 
كه به هيچ عنوان قادر نيستيم زمان آن را تغيير بدهم. به همين خاطر از او خواستم از طرف من از اعضاي 
هيأت رئيسه عذر بخواهد و اگر قرار شد در دوشنبه آينده در جلسه آنان حاضر شوم زودتر به من خبر بدهيد 
تا در نشست دوشبنه اتي با ساير اعضاي جلسه هماهنگ كنم. در همان مكالمه، خانم نوروزي از من دعوت 
كرد كه ساعت 4 بعد از ظهر دوشنبه 29 دي ماه در جلسه هيأت رئسه جامعه مهندسان مشاور شركت كنم 

و من هم قبول كردم. 

جامعه مهندسان مشاور در حلقه كادرها
كي  بعدي  نشست  ببينم  تا  مي كردم  روزشماري  داشتم  رئيسه  هيأت  با  پيش  ماه  چند  كه  مالقاتي  از  بعد 
خواهد بود. سرانجام انتظار به پايان رسيد و دوشنبه هفته آينده آنجا خواهم بود. بايد در مورد روش آموزش 
اين  بهترين راه حل  اين مورد  با هيأت رئيسه گفتگو كنم. در  به اعضاي شوراي جامعه  دستورنامه رابرت 
است كه كسي از شوار در كادرگاه هاي ما شركت كند و اين قواعد را بياموزد يا من كسي مثل آقاي رنجبر را 
براي آموزش اين قواعد معرفي كنم. بهترين راه حل هم اين است كه يك كارگاه جديد با حضور كارورزاني 
از انجمن هاي عضو مؤسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث راه بياندازيم تا اين افراد قواعد را به اعضاي 
انجمن هاي متبوع خود منتقل كنند. شايد گفتن اين خبر به اعضاي هيأت رئيسيه جامعه جراحان مفيد باشد 
كه داريم سازمان توسعه انجمن هاي كارفرمايي را ايجاد مي كنيم. به هر حال، يكي از بهترين انجمن ها كه 
پذيراي اين قواعد هستند همين جامعه است، به خصوص با رئيس بسيار عالي اي كه دارد: آقاي هرمزد رامينه. 

نشست روز شنبه كادر دوستان
گفتگو با كرامتي

نشست پنجشنبه كه گزارش شد
نشست سه شنبه كادر دانشجويان



86

دوشنبه 22 دي ماه 1393

در راه پسرفت به گذشته
ديروز و در جريان پسرفت به گذشته، به رويدادهاي شنبه رسيدم اما خسته شدم و كار را نيمه تمام رها كردم. 

حاال به پسرفت خود ادامه مي دهم! اما پيش از آن ذكر يك ايده ي جديد ضروري است. 

امروز صبح كه از خواب برخاستم، طبق معمول، مغزم را مشغول كار يافتم. مثل كسي كه برلب جوي مي نشيند 
و گذر عمر مي نگرد، به تماشاي ذهنم نشستم. يكي از »من  ها« داشت با كسي كه گمانم آقاي عبدالحسيني 
دبير سابق ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران و مسؤل طرح و برنامه فعلي اين ستاد بود، صحبت مي كرد. دقت 
كردم. ديدم دارد به او مي گويد: يكي از وظايف انجمن هاي محله مي تواند دادن آموزش دستورنامه رابرت يا 
قانون پارلمان به مديران ساختمان ها باشد. به سرعت متوجه شدم يك ايده جديد به ذهنم خطور كرده است. 
قباًل اين ايده به ذهنم رسيده بود اما وقتي آن را با آقاي آرش كيخسروي در ميان گذاشتم تا بر اساس آن 
يك سازمان ايجاد كنيم، او فوراً پيشنهاد كرد كه يك سازمان انتفاعي براي آموزش دستورنامه رابرت ايجاد 
كنيم. با ديدن اين واكنش من سرد شدم و كنار كشيدم. آقاي كيخسروي متوجه شد. علت آن را پرسيد. گفتم 
هدف من از ايجاد اين سازمان ها دعوت از شهروندان براي تشريك مساعي هرچه بيشتر است. اما اگر هدف 
ساختن يك سازمان انتفاعي باشد،  ديگر نيازي به تشريك مساعي نيست. براي ساختن يك سازمان، به معناي 
مديريتي كلمه، خودت به تنهايي كفايت مي كني. تصميم گرفته شده، و خودت با دعوت از عده  اي كارمند، 

آن را اجرا كن.

آموزش قانون پارلمان به مديران مجتمع هاي مسكوني
اما امروز صبح و در جريان توجه به گفتگوهاي درون ذهني خودم متوجه شدم كه مي شود آموزش دستورنامه 
رابرت به مسؤالن و مديران مجتمع هاي مسكوني را به عنوان يكي از وظايف انجمن هاي محله تعريف كرد 
كه از طريق مشاركت دادن اعضاي هيأت مديره ساختمان ها و يا حتي مديران ساختمان ها، قواعد اداره مجامع 
ساختمان ها را به آنان آموزش مي دهند. مسأله گرفتن يا نگرفتن پول مطرح نيست. مسأله ساختن فضايي است 

براي مشاركت داوطلبانه شهروندان در انجام فعاليت هاي گروهي دموكراتيك و اخالقي. 

وقتي اين ايده به ذهنم رسيد گفتم روزنوشت امروز را با ثبت همين ايده شروع كنم. در عين حال، به آقاي 
عبدالحسيني هم زنگ زدم تا احوالش را بپرسم. حالش خوب بود و با تأخير به سمت تهران در حركت بود. 
اين ايده صبحگاهي را تلفني با او هم در ميان گذاشتم. استقبال كرد. تمام تالشم اين است كه بتوانم حمايت 

افراد مؤثر از ايده ساختمان انجمن هاي محله را جلب كنم. 

دستاوردهاي اجالس سي و نهم كادر دوستان
اجالس سي و نهم كادر دوستان فقط با حضور يك نفر عصر شنبه برگزار شد. در اين صورت مي شود از 

دستاورد صحبت كرد؟ به نظر من، بله. 

چند دقيقه به ساعت پنج آقاي مجيد زارع پور وارد شد. مي دانستم كه با اطالع قبلي،  آقاي سعيد پرتو كه براي 
كارهاي تجاري به ويتنام سفر كرده، حضور نخواهد يافت. آقاي قندهاري هم گفته بود كه اين شنبه قادر به 
شركت نيست. آقاي متين شريفي، سهيل فاضلي و دوستان دانشجويش، درگير امتحانات پايان ترم هستند، و 
آقاي نصيري هم گفته بود كه اين شنبه نمي تواند بيايد. به گفته ي آقاي زارع پور دوستان او، يعني آقايان سعيد 
قامسي و دكتر سبحاني نيز قادر به شركت در كارگاه نيستند. آقاي حالج هم كه درگير كشمكش با جعل امضا 
براي دريافت سه و نيم ميليارد تومان وام است و نخواهد آمد. باشد. يك نفر آمده است. پس با همان يك نفر، 
جلسه به كار خود ادامه خواهد داد. آقاي زارع پور هم با اين ايده موافق بود. در نتيجه قرار شد حتي دو نفري 
نشست سي و نهم را برگزار كنيم. من فكر مي كنم صرف رسيدن به چنين رويكردي در فعاليت هاي انجمني 

در ايران يك دستاور بسيار بزرگ است. 
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با اين همه، قبل از دعوت جلسه به دستور، آقاي زارع پور نكات خوبي را مطرح كرد و در نتيجه من گزارشي 
اجمالي از حوادث قبل و بعد از انقالب ارايه دادم. در جريان همين گزارش ها بود كه دريافتم مخاطبم در 
دهه ي شصت به دنيا آمده است. ياد ارتباطاتم با توده اي هاي قبل از انقالب افتادم. من هم در سال 1332، يعني 
در سال كودتاي 28 مرداد به دنيا آمدم. در نتيجه وقتي توده  اي ها خاطرات آن روز تاريخي خودشان را برايم 
نقل مي كردند حس عجيبي داشتم: آنچه نقل مي كردند براي آنان بخشي از زندگي اشان بود كه تجربه كرده 
بودند، اما براي من تاريخ بود. مي توانستم حدس بزنم كه آقاي زارع پور نيز بايد كم و بيش همان حس خوب 
را داشته باشد: دهه ي شصت بخش مهم و بسيار تلخ زندگي من را تشكيل داده است. اما آقاي زارع پور در آن 
سال متولد شده است. در نتيجه آنچه كه من تعريف مي كنم براي او تاريخ است. و عجيب تر اينكه احساس 
كردم اين مرد ميانسال در مورد حوادث قبل و بعد از انقالب چقدر چيزهاي كمي مي داند و ناگهان پي بردم 
اين حكومت  هم كم و بيش موفق شده است تاريخ معاصر را به دلخواه خودش براي نسل معاصر بازآفريني 
انقالب تعريف مي كنم، همه، اسباب حيرت او مي شود:  از رويدادهاي  كند. چون مي ديدم آنچه را كه من 
وضعيت جامعه قبل از انقالب، وضعيت دانشگاه ها قبل و بعد از انقالب، حرف هاي خميني در نوفل لوشاتو، 
ذله كردن  از مجاهدين خلق،  استقبال عظيم جوانان  او،  بني صدر و سرانجام كودتا عليه  ميليون رأي  يازده 
مجاهدين و راندن آنان به بن بست مبارزه مسلحانه، و سرانجام جنگ داخلي در دهه ي شصت و نابود كردن 
نيروهاي سكوالر مخالف. اما در عين  حاال، استمرار همان كشمكش ها، يعني كشمكش بين آزادي و استبداد 
ديني، بين سكوالريزم و واليت فقيه تا امروز و تا وقتي اين تعارض به شكل مناسب و دموكراتيك خود حل 
نشود. در اينجا بود كه فرمول ساده و روشن مشكل اصلي كشور را به زبان ساده تشريح كردم: يا متشرعين 
اصرار خواهند كرد كه قوانين شرع حاكم شود، كه ما با يك استبداد ديني مواجه خواهيم بود، يا نيروهاي 
مذهبي خواهند پذيرفت كه متشرعين به دلخواه خود تابع شرع باشند اما ملت تابع قوانين ملي. كه در اين 
صورت ما با يك حكومت سكوالر رو به رو خواهيم بود. طبيعي است كه مخاطب من روش دوم را قبول كند. 

دعوت به دستور و كارگاه دو نفره
بعد از اين گفتگو هاي جالب و تاريخي و اطمينان از اينكه ديگر كسي به جمع ما اضافه نخواهد شد جلسه را 
دعوت به دستور كرديم و دو نفري رويه ها و قواعد ناظر بر يك نشست توده اي و شكل دادن به يك سازمان 
دائمي را مرور كرديم. اين بخش از بحث بسيار جالب بود و حتي براي خودم من هم نكات بسيار تازه اي 
داشت. من در جريان همين بحث ها از تفاوت عرف پارلمان در ايران با رويه هاي مندرج در كتاب دستورنامه 
رابرت صحبت كردم و نشان دادم كه تا چه اندازه رويه هاي تشريح شده در دستورنامه رابرت عقالئي تر و 
منطقي تر است. به عنوان نمون، اينكه چه زماني و چگونه هيأت مؤسس يا دبير و يا نشاني دبير-خانه مشخص 
مي شود و چگونه بعد از شكل گيري يك انجمن  است كه مي شود اسناد اين انجمن را براي ثبت در اختيار 
مسؤالن حكومت قرار داد. در حاليكه در ايران شما قبل از تشكيل انجمن بايد فهرست اعضاي هيأت مؤسس 
را به نهادهاي حكومتي و امنيتي بدهيد تا تأييد كنند. بعد اين پرسش را مطرح كردم: چطور جنين چيزي 
ممكن است كه قبل از تأسيس انجمن و نوشتن آئين نامه و امضاء آن بشود اعضاي هيأت مؤسس را براي تأييد 
به حكومت داد؟ يا نشاني دبيرخانه را قبل از انتخاب دبير مشخص كرد؟ به هر حال، اين بخش از بحث كه 

نمي خواهم به جزئيات آن بپردازم، براي خودم نيز جالب از آب درآمد. 

استماع گزارش ترويجي
تقريبًا در اواخر جلسه بود كه من پيشنهاد دادم بعد از مباحث آموزشي گزارش فعاليت هاي ترويجي را داشته 
باشيم. آقاي زارع پور هم قبول كرد. اما صداي زنگ در شنيده شد. هر دو تعجب كرديم: آقاي حالج بود. 
خيلي خوشحال شديم. نشست و در نخستين قدم با نشان دادن سندي از نهادهاي قضائي نظارتي برايمان 
توضيح داد كه جعلي بودن امضا ها توسط دوستان قديمش محرز شده و اين هم حكم بازجويان در اين زمينه. 

ثابت نكند در نشست  هاي كادر دوستان شركت  برائت خودش را  آقاي حالج  تا وقتي  من حدس مي زدم 
امضاهاي  آقاي حالج موفق شد جعلي بودن  بود. خوشبختانه شنبه گذشته  نخواهد كرد. بسيار هم طبيعي 

خودش را ثابت كند و حكم آن را بگيرد. 
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در ادامه، براي آقاي حالج توضيح دادم كه قبل از آمدن شما قرار بود گزارش فعاليت هاي ترويجي را ارايه 
كنيم. حاال اگر شما هم موافق باشيد اين كار را ادامه بدهيم. بنده خدا موافقت كرد و من هم گزارشي از 
فعاليت هاي كادرها در طول مدتي كه آقاي حالج در نشست هاي كادر دوستان شركت نكرده  بود ارايه دادم 
كه از ذكر دوباره آن ها صرف نظر مي كنم. در پايان از او خواستم كه در بعضي از اين سازمان هاي در دست 
تأسيس نيز شركت كند و او هم شركت خودش را منوط كرد به وضعيت قضائي خودش در آينده نزديك. به 
نظر مي رسد چند ماه آتي نيز مشغول كشمكش خواهد بود تا بتواند يقه خودش را از اين مخمصه نجات بدهد. 

در همان نشست بود كه من، از جمله، به تشريح وضعيت بازي فوتبال در قبل و بعد از انقالب پرداختم تا 
توضح بدهم چقدر سخت است كه اين قواعد در بخش ناخودگاه ذهن ما طور مستقر شود كه رفتار كردن 
طبق آن ها به رويه و سبك كار ذهن ما بدل شود. به خصوص بعد از ترجمه ي مقاله ي برندگان نوبل پزشكي و 
فيزيولوژي در مورد طرز كار مغز موش ها براي ساختن شبكه هاي اطالعاتي در مغز كه منجر به درك مكان و 
موقعيت مكاني مي شود، بهتر درمي يابم كه چرا - به عنوان نمونه - بعد از اين همه تمرين، هنوز خودم هنگام 
ارجاع رئيس جلسه، به جاي سوم شخص از اول شخص نام مي برم. بعد از بيان اين مثال بود كه آقاي حالج 
با تعجب پرسيد: مگر بايد از رئيس به عنوان سوم شخص نام برد؟  حاال نوبت من بود كه تعجب كنم: اين ها 
جزو نخستين درس هايي بوده است كه بارها و بارها براي آقاي حالج تكرار كرده بودم. اما او حتي كل ماجرا 

را نيز فراموش كرده بود. بله، خاصيت اين قواعد همين طور است. 

با اين تفاصيل، به نظرم نشست دو نفره كادر دوستان يك نشست بسيار موفق بوده است. اما متأسفانه فرصت 
نكردم گزارش اين نشست را به اعضاي آن بدهم. به خاطر داشته باشم كه هنگام ارسال فراخوان اين نقيصه 

راجبران كنم. 

نشست جمعه با كارگردان
در پسرفت به گذشته، به عصر جمعه مي رسم كه آقاي كرامتي زنگ زد و توضيح داد كه به دليل درگير شدن 
در يك فيلم سينمائي نتوانست عصر روز پنجشنبه به دفتر بيايد. ما قرار گذاشته بوديم كه عصر هاي پنجشنبه 
نشست داشته باشيم. بعد از من پرسيد كه مي تواند به جاي پنجشنبه جمعه بيايد؟ استقبال كردم و مدتي بعد 

در دفتر بود. 

در اين نشست هم زياد حرف زديم. اما احساس من اين بود كه - به خصوص بعد از فوت همسرش - آقاي 
كرامتي از نظر روحي بسيار بيشتر از قبل براي ساختن انواع انجمن ها آمادگي يافته است. در يكي از جمالتم 
با لحن مؤثري به او گفتم: ما به عنوان يك ملت بايد بتوانيم از اين پيله انزوا و اتميزه شده اي كه ناخواسته به 
درون آن رانده شده ايم بيرون بيايم و براي ساختن يك جامعه سكوالر تالش كنيم. در پاسخ گفت: بي شرمانه 
برايش  اما  باطل.  بله. يك چرخه  نداريم.  منزوي هستيم و قدرت  دليل كه  اين  به  سركوب مي كنند. گفتم: 
توضيح دادم بايد از جاهاي كم خطر تر شروع كنيم. مثاًل: يك انجمن فاميلي. تصور كن كه شما بتوانيد فاميل 
خود و فرخنده را دور هم جمع كنيد. مي توانيد تخيل كنيد كه چه نيروي عظيمي ايجاد مي شود و كوه هم قادر 

به سركوب آن نخواهد شد؟ به نظرم آقاي كرامتي به مرور دارد از پيله انزوا بيرون مي آيد. 

بعد از اين بحث ها بود كه وارد بحث اصلي شديم كه خالصه اش به صورت يك گزارش براي او و سعيد 
اردهالي ارسال شد و آن را در روزنوشت قبلي نقل كردم و نيازي به تكرار كامل آن نيست. به اين ترتيب، 
قرار شد در نشست هاي آتي حول چند مسأله مذاكره كنيم و تصميم بگيريم: ساختن يك مجموعه سريال 
داستاني حول »داستان كادرها« و تالش براي ايجاد سازماني براي تحقق اين هدف. و نخستين عضو ديگر؟ 
آقاي سعيد اردهالي اگر موافقت كند. به همين دليل من گزارش آن نشست را براي آقاي اردهالي هم ارسال 

كردم كه تا كنون جوابي نداده است. 

پسروي تا نشست چهلم وكيالن
در ادامه پسروي به چهلمين نشست وكيالن مي رسيم كه روز پنجشنبه 18 دي ماه برگزار شد و من در يك 
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روزنوشت مستقل به آن پردختم. اما حتي هنگام نوشتن آن روزنوشت هم مي دانستم كه به برخي از نكات 
مهم هيچ اشاره نكردم و جا دارد كه در اينجا به آن ها بپردازم. 

در آن نشست براي نخستين بار شخصي به نام پيمان حاج محمود عطار به دعوت خانم توكل به جمع ما 
ملحق شد. طبق معمول، دغدغه من اين بود كه وقتي شخصي براي نخستين بار وارد كارگاهي مي شود كه 
چهل جلسه براي آموزش دستورنامه رابرت برگزار كرده است، جلسه برايش جذابيت نداشته باشد و سبب 
شود كه در نشست هاي آتي گروه شركت نكند. درست مثل اينكه كسي وسط تمرين بازي واليبال به تيمي 
كه سال ها مشغول بازي و تمرين بوده است ملحق شود. اين نكته را چند بار به آقاي عطار گفتم و حتي اكثر 
سعي خودم را كردم تا كارگاه براي وي نيز جذاب باشد. اما احساسم اين بود كه ساير اعضا - به جز خانم 
توكل - استقبال قابل توجهي از اين همكار وكيل نكردند. عالوه بر اين، هنگامي كه خانم توكل مي خواست 
كنار آقاي كيخسروي روي صندلي بنشيند، آقاي كيخسروي با لحن آزاردهنده اي از او مي خواهد كه »جاي 
خانم قوشه ننشيند«. خانم توكل در فاصله اي كه بچه ها براي دودگيري به حياط رفته بودند اين نكته را با 
دلخوري شديد به من گفت. دريافتم كه بسيار عصباني است. اما من سعي كردم برايش توضيح بدهم كه به 
خاطرم مي آيد كه خودم در يكي از اين نشست ها گفته بودم كه در پارلمان جاي افراد حتي به صورت قرعه 
كشي مشخص مي شود. اما اين نكته را براي شما توضيح نداده بودم. شايد در پي آن مصوبه آقاي كيخسروي 
چنين حرفي زده باشد. در هر حال، به خانم توكل گفتم: از شما انتظار دارم در اين مورد هم طبق دستورنامه 
رابرت عمل كنيد و به جاي برخورد سنتي با اين جور قضايا بكوشيد طبق دستور با اين مسائل برخورد كنيد 

و قضيه را - اگر مايل باشيد - در مجع مطرح كنيد تا حتي به عنوان يك مورد آموزشي بررسي كنيم. 

آقاي عطار نيز كه كنار خانم توكل نشسته بود تمام اين گفتگو ها را شنيد. خانم توكل تمايلي نداشت كه اين 
مسأله در مجمع مطرح شود. در نتيجه به او پيشنهاد كردم كه مسأله را در يك جمع سه نفره - من، او و آقاي 
كيخسروي - در ميان بگذاريم. با اين پيشنهاد هم موافقت نكرد. آخر سر به او توصيه كردم: در اين صورت 

نبايد به دل بگيرد. او هم قول داد. 

در همان فاصله تنفس نكاتي در مورد اهميت اين قواعد و موانع تاريخي پيدايش و رشد آن ها در ايران براي 
آقاي عطار مطرح كردم كه برايش جالب بود. همچنين با ذكر وضعيت بازي فوتبال در ايران قبل و بعد از 
انقالب كوشيدم به او نشان بدهم كه چرا استقرار اين قواعد در بخش ناخودآگاه ذهن كه سبب رفتارهاي خود 
به خودي مي شود دشوار است. فكر مي كنم كل اين مطالب براي مهمان ما جالب بود. بعداً كه تلفني با خانم 

توكل صحبت كردم او هم حدس مي زد كه كل كارگاه براي آقاي عطار جالب بوده باشد. 

در حين كارگاه نيز نكات زيادي مطرح شد كه من را از كادر وكيالن نيز نااميد كرد. برايم تعجب آور است كه 
چطور افرادي در حد و اندازه آقايان رئيسيان، فروزان و خانم علم، براي استدالل اينكه چرا رئيس بايد و يا 
نبايد از يك پيشنهاد حمايت كند، آن طور ضعيف استدالل مي كردند. درست مثل استدالل هاي آقاي پارسائي 
براي توجيه ترجمه هايش كه به طور كلي غلط بود. همين تجربه ها سبب مي شود كه دست از خوش بيني 
بردارم و دنبال فهم عميق تر علل ناتواني ملل خاورميان در رفتار بر اساس اصول و قواعد انتزاعي باشم.  به 

اين ماجرا نيز در روزنوشت قبلي پرداختم. 

پسروي به نشست بيست و ششم كادر دانشجويان
اگر فرصت مي كردم تا كمي بعد از ختم نشست بيست و ششم در مورد آن گزارش بنويسم، احتماالً نكات 
بهتر و بيشتري مي نوشتم. اما األن حدود يك هفته اي از آن نشست گذشته است. من هم خسته تر از آن هستم 
كه ماجرا را با جزئيات نقل كنم. به عالوه، كلي كار بر زمين مانده دارم كه بايد به آن ها هم بپردازم. با اين 

همه به چند نكته اشاره مي كنم. 

به آن  برادر رفيعي فر  بعد دو  اعتماد ملي و  تهران حزب  زنان  حضور خانم سميه طهماسبي، رئيس شاخه 
نشست خصوصيات جالبي داد. از يك سو آقاي رنجبر خيلي دوست داشت كه نشست خيلي خوب برگزار 
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آقاي رنجبر در جلسه  به دعوت  ملي  اعتماد  از حزب  ما  مهمانان  بماند.  مهمانانش سرفراز  تا جلوي  شود 
حضور يافته بودند. من به خصوص خانم طماسبي را خيلي تحويل گرفتم. به داليل مختلف. اول از هم به 
داليل اخالقي. او مهمان ما بود و براي نخستين بار به جلسه مي آمد. )يادم باشد رويه هايي براي پذيريش از 
عضو جديد در هر انجمن مستقر شود(. ثانثًا قضاوت خانم طهماسبي در مورد كيفيت كارگاه ها و قواعد قانون 
پارلمان در داوري زنان بسياري كه در شاخه زنان حزب اعتماد ملي جمع شده اند تأثير خواهد گذاشت. از 
اين مهم تر سران حزب اعتماد ملي هم تحت تأثير قضاوت اين مهمانان قرار خواهند گرفت. به همين دليل 
كوشديم كه كارگاه از نظر آموزشي بسيار با كيفيت از آب در بيايد و خوشبختانه چنين شد. هرچند نكاتي 
كه در اين كارگاه مطرح شد براي افراد نسل اول مثل آقاي رنجبر تكراري بود، اما شكل بيان و طرح نكات 

پيراموني جذاب سبب شد كه همان مطالب تكراري نيز براي نسل اولي ها هم جذاب باشد. 

عالوه بر اين ها، من هم در كارگاه و هم در گفتگو هاي بعدي با برادران رفيع فربه نكات بسيار زيادي اشاره 
كردم كه مي دانستم براي آنان كه فعاليت حزبي مي كنند تمام اين مطالب بايد بسيار جذاب باشد: از روش 
تعيين نامزد هاي رياست جمهوري در يك حزب و نحوه حمايت مالي از آنان، تا شعار حزب ليبرتارين براي 
محو دولت. از نقش آشنايي شوقي افندي با كتاب دستورنامه رابرت و تأثير اين آشنايي در شكل سازمان 
يابي بهائيان كه سبب بقاي آنان شد، تا تشريح اينكه چرا در ايران سرها پيكر مي سازند در نتيجه با قطع سر 
پيكره يك حزب چند ميليوني نيز جان مي كند و مي ميرد؟  به نظرم اين نكات براي برادران رفيع فر كه به نظر 
مي رسد تشنه حرف هاي نو هستند، آنقدر جذابيت داشت كه به من پيشنهاد كردند عالوه بر مباحث تشكيالتي 
مسؤليت آموزش هاي حزبي جوانان آنان را نيز بر عهده بگيرم. به نظر خودم، اين نكات است كه سبب مي شود 
نشست هاي ما پربار شود و جنبش زير خاكي كادرها به سرعت جلو برود )يا احيانًا زير خاك دفنش كنند!(. 
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جمعه 26 دي ماه 1393

از دوشنبه تا پنجشنبه

قسمت اول: ستام
نوشتن اين روزنوشت ها از دوشنبه تا امروز جمعه به تعويق افتاد. در اين چند روز، مهم ترين خبر در سطح 
به  بود.  كفرگويي  از حق  حمايت  در  پاريس  در  ميليوني  چند  راهپيمايي  و  ابدو«  »شارلي  ماجراي  جهاني 
نظر مي رسد چالش اسالم با مدرنيته به مرحله تعيين كننده اي رسيده است. جنبش زيرخاكي كادرها نيز در 
چارچوب همين چالش قابل درك است. اما من ناگزيرم از نوشتن در اين مورد پرهيز كنم. به نظرم رسيد، 
روزنوشت امروز را به چند بخش قسمت كنم و در هر بخش به رويدادهاي يك روز بپردازم. در هر بخش 
رويداد اصلي آن روز و پيامدهاي آن تا چند روز بعد را نيز دنبال خواهم كرد. به اين ترتيب، قسمت اول را 

به روز دوشنبه و به نشست سازمان توسعه انجمن هاي محله اختصاص مي دهم. 

نشست پنجم ستام
پنجمين نشست سازمان توسعه انجمن هاي محله فقط با حضور خودم برگزار شد! آقاي سالم زاده تلفن زد 
و اطالع داد كه دقايقي قبل آقاي مسجدجامعي جلسه اي تشكيل داده و از ما - يعني خودش و همسرش 
خانم شرفي - خواسته تا در آن جلسه شركت كنند. و به اين ترتيب قادر نيستند در جلسه بيايند. من با آقاي 
عبدالحسيني هم تلفني صحبت كرده بودم. او هم مي گفت: كمرش درد مي كند و شايد اصاًل سر كار هم نرود. 
صبح كه به او زنگ زدم ديدم با تأخير از كرج عازم تهران است تا سر كار خود حاضر شود. ارزيابي خودم 
اين است كه اگر در آمدن به اين نشست جدي بود مي توانست ترتيب آمدن خودش را بدهد. همانطور كه 
سال قبل شب ها را در دفتر كادرها مي ماند تا صبح ساعت هفت با هم به كارگاه هم انديشي عرف پارلماني 
برويم. حاال جلسه ها بعد از ظهر است و محل كار او تا دفتر كادر ها كم تر از پنج  دقيقه فاصله دارد. با اين 
همه، عوامل متعددي در نيامدن او به كارگاه روز دوشنبه مؤثر بود: اينكه ستاد اجرايي شوراياري ها بايد 8 
اسفند انتخابات شوراياي ها را برگزار كند و قرار است هزاران نفر براي عضويت در هيأت مديره 10 نفره 374 
شوراياري در سطح تهران در انتخابات رقابت كنند و ستاد بايد اين ماجراي عظيم را در حالي مديريت كند 
كه كارآمدترين و با تجربه ترين نيرويش همين آقاي عبدالحسيني است، در چنين شرايطي مشكالت مربوط 
به درد كمر نيز او را به شدت تحت فشار قرار داده است، و به طور كلي هروقت او درگير كارهاي پر دردسر 
مي شود در كمرش هم باال مي گيرد، عالوه بر اين ها، كشمكش هاي اخير او با خانم شرفي و احيانًا با آقاي 
سالم زاده  هم در اين غيبت بي تأثير نيست. و البته، هم او و هم بقيه كادرها به اين نتيجه رسيده اند و بايد برسند 
كه كارشان در مقياس تاريخي جواب خواهد داد. در نتيجه نبايد عجله كنند و شركت در اين كارگاه ها و در 
جنبش كادرها بايد به بخشي از زندگي عادي آنان بدل شود و نه به عنوان يك كار موفتي و فوري. به همين 
داليل است كه اين روز ها از غيبت موقتي اعضاي كارگاه ها واقعاً  ناراحت نمي شوم. چون مي دانم افرادي كه 

جدي شده اند قضيه را دراز مدت مي بينند. 

خانم محبوبه توكل كه به موقعيت يكي از جدي ترين كادرها باال آمده  است، نيز آقاي قندهاري كه او هم به 
رغم سن نسبتًا باال شخصيتي بسيار جدي است، در نشست دوشنبه - بدون اطالع قبلي- شركت نكردند. 
خانم ميالني هم كه در پي تماس تلفني من با او اعالم آمادگي كرده بود تا عضو هيأت حامي سازمان توسعه 
انجمن هاي محله شود، به من گفت كه اگر جلسات ستام خارج از وقت اداري باشد قادر به شركت در آن ها 

نخواهد بود. 

استقبال يك كارشناس
البته، همين جا بايد اشاره كنم كه استقبال خانم ميالني از عضويت در هيأت حامي ستام - به خصوص آنجا 
كه از من به اين خاطر كه او را به عنوان عضو هيأت حامي دعوت كردم، تشكر كرد - يك دستاورد مهم 
است. خانم ميالني يكي از بهترين كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها بود كه در زمستان سال 91 در دومين 
كارگاه آموزش دستورنامه رابرت شركت كرد. بعدها و در زمان رياست آقاي مسجدجامعي در شوراي شهر 
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تهران به عنوان مسؤل آموزش انتخاب شد و ظاهراً در حال حاضر نيز با همين سمت در شوراي شهر تهران 
خدمت مي كند. او به زبان انگليسي آشناست و مي تواند از طريق اينترنت اسناد مورد نياز را بيابد و بخواند و 
ترجمه كند. به همين خاطر در مورد انجمن هاي محله و شوراهاي محله، به خصوص در اياالت و شهرهاي 

آمريكا مطالعات خوبي دارد. به همين خاطر وقتي از دعوت من تشكر كرد خوشحال شدم. 

حمايت از سازمان توسعه انجمن هاي اوليا و مربيان
در همان گفتگوي تلفني براي خانم ميالني توضيح دادم افرادي كه در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت 
مراحل معارفه، مقدماتي و ابتدايي را طي مي كنند، در مرحله متوسطه دست به تأسيس سازمان هاي مختلف 
مي زنند و به همين خاطر در حال حاضر چندين سازمان مختلف با مشاركت كادرها در حال تأسيس است كه 
يكي ديگر از آن ها نيز سازمان توسعه انجمن هاي اوليا و مربيان است. خوشبختانه خانم ميالني از مشاركت در 
ساختن اين سازمان نيز حمايت كرد چرا كه يك دختر محصل دارد و به خاطر او در نشست هاي انجمن هاي 

اوليا و مربيان حمايت شركت مي كنند. قرار شد، از وي نيز در نشست هاي اين سازمان نيز دعوت شود. 

يك تجربه بديع
وقتي ساعت از پنج بعد از ظهر دوشنبه گذشت و خانم توكل و آقاي قندهاري نيز در نشست شركت نكردند، 
به اين كه با اين پديده چه طور بايد برخورد شود خيلي فكر كردم. به نظر خودم دستاودرهاي اين تفكر ها 

ارزش ثبت دارد. 

در نخستين مرحله تصميم گرفتم اعالم نكنم كه جلسه برگزار نشد. نه. پنجمين جلسه با حضور يك نفر 
تشكيل شد. 

به دنبال اين تصميم، با دوربين از خودم تكي عكس گرفتم كه در باال ميز كنفرانس و در محل هميشگي 
خودش نشسته است و با باال گرفتن دو انگشت عالمت پيروزي را تكان مي دهد. تصميم داشتم اين عكس 
اخير رسيدم، تصميم  به جمع بندي  وقتي  كنم.  ارسال  هيأت حامي ستام  اعضاي  براي  نامه  با  نيز همراه  را 
گرفتم - با استناد به اين اصل كه در نشست هاي توده  اي نصاب باحضور هرچند نفر حاصل است - نظرات 
و پيشنهادهاي فردي خودم را به عنوان مصوبات گروه اعالم كنم. اما فكر كردم اين كار خودخواهانه تلقي 
خواهد شد: نيامدن اعضا عالمت پيروزي نيست. به عالوه، ممكن است به اين معنا تفسير شود كه حتي بدون 

حضور شما نيز »من« و نه »ما« پيروز خواهم شد. 

بعد از اين تأمالت بود كه سرانجام تصميم گرفتم گزارشي از برگزاري نشست پنجم ستام تهيه كنم و براي 
اعضا بفرستم. گزارشي كه تهيه كردم حاصل ساعت ها تفكر و تأمل در مورد همين مسائل بود. بعد از نقل آن 

برخي از جنبه هاي اين گزارش را مورد توجه قرار خواهم داد: 

اعضاي محترم هيأت حامي ستام
خانم ها توكل، شرفي و ميالني

و آقايان سالم زاده، عبدالحسيني و قندهاري
سالم

ضمن تقديم گزارش پنجمين نشست هيأت حامي سازمان توسعه انجمن هاي محله )ستام( به پيوست، خاطر 
نشان مي كند به رغم آنكه اينجانب قادر نيستم در نشست ششم هيأت - كه ساعت 17 روز دوشنبه 29 دي ماه 
در محل هميشگي دعوت به دستو خواهد شد،- شركت كنم، اما كليد در را باالي سر در آپارتمامن مي  گذارم 

تا شما در اجالس شركت كنيد و نشان دهيد كه فعاليت هاي انجمني هرگز نبايد به افراد وابسته بماند. 
با احترام. دبيرموقت. داود حسيني 

بعد التحرير
تقاضا دارد دريافت اين نامه و قرائت گزارش پيوست را به اينجانب خبر دهيد

ممنون
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گزارش پنجمين اجالس ستام
دوشنبه 22 دي ماه 1393

اعضاي محترم هيأت حامي سازمان در دست تأسيس توسعه انجمن هاي  محله 
خانم ها توكل، شرفي و ميالني

و آقايان سالم زاده، عبدالحسيني و قندهاري 
سالم

در پنجمين نشست هيأت حامي سازمان در دست تأسيس ]با نام موقت[ »توسعه انجمن هاي محله« )ستام( 
كه ساعت 17 روز دوشنبه 22 دي ماه 1393 در دفتر كادرها دعوت به دستور شود فقط رئيس موقت حضور 
داشت. آقاي دكتر سالم زاده و همسرشان خانم شرفي و آقاي عبدالحسيني با اطالع قبلي و به دليل مشكالت 
كاري در اين جلسه شركت نكردند. خانم ميالني نيز كه به دعوت اينجانب براي حضور در نشست هاي هيأت 

حامي لبيك گفته است، در اين ساعت قادر به شركت در جلسه نيست. 

1. هرچند در حال حاضر هيأت حامي »ستام« هفت عضو دارد كه براي وظيفه اي كه بر عهده دارد كفايت 
مي كند، اما به دليل مشغله هاي فراوان اعضا فعلي، به نظر مي رسد ضروري باشد يكي دو نفر ديگر نيز كه 
بتوانند وقت بيشتري صرف امور اجرايي تدارك تأسيس سازمان كنند براي عضويت در اين هيأت دعوت 

شوند. 

2. با اينكه اينجانب متعهد شد ه ام دوشنبه هفته آينده براي برنامه ريزي جهت آموزش قانون پارلمان به »جامعه 
مهندسان مشاور« با هيأت رئيسه اين جامعه مالقات كنم، اما كليد ساختمان باالي در ورودي گذاشته خواهد 
شد و الزم است اعضاي هيأت حامي در ششمين اجالس خود كه ساعت 17 روز دوشنبه 29 دي ماه در محل 
هميشگي برگزار مي شود، حتمًا شركت كنند و نشان دهند كه قرار نيست فعاليت هاي انجمني به افراد وابسته 
باشد. خوشبختانه، اعضاي محترم آموزش هاي الزم را براي دعوت به دستور نشست در حاليكه رئيس جلسه 

حضور نداشته باشد فراگرفته اند و مي دانند كه چطور بايد يك جلسه را مديريت كرد. 

3. به نظرم براي دعوت از افراد شايسته و عالقمند براي ايجاد سازمان توسعه انجمن هاي محله، هيأت حامي 
الزم است كارهاي زير را انجام دهد: 

با  آشنايي  نمونه،  عنوان  به  و  جمله  )از  مناسب  افراد  گزينش  و  شناسايي  براي  معيارهايي  تهيه   .3  .1
و  تشكيل  به ضرورت  اعتقاد  تشكيل شود،  آن  اساس  بر  اينكه سازمان  به  اعتقاد  يا  رابرت،  دستورنامه 
توسعه انجمن هاي محله، شرافتمند و خوشنام بودن، داشتن حداقل هاي الزم براي پيش قدم شدن در ايجاد 

انجمن هاي محله، وقت و فرصت داشتن، و از اين قبيل(
2. 3. تهيه فهرستي از حدود 50 نفر از اين افراد و توافق بر سر دعوت از آنان 

3. 3. برقراري رابطه با آنان و انجام مذاكرات مقدماتي براي جلب نظر و كسب اعتماد آنان

4. همزمان با روند شناسايي افراد، گروه حامي الزم است اقدامات زير را نيز انجام دهد: 
1. 4. پژوهش و تأمل در خصوص اهميت تشكيل انجمن هاي محله و نقش حياتي آن ها در ارتقاي كيفيت 
زندگي اعضا و تدوين مقاله، پاورپوينت، گزارش و قطعنامه هاي الزم جهت ارايه نتايج اين پژوهش ها به 

مجمع تأسيسي سازمان و به تمام دست دركاران انجمن هاي محله در تهران و ساير شهرهاي ايران
ارتقاي كيفيت زندگي  براي  انجمن هاي محله مي توانند  اقداماتي كه  از  بانك اطالعاتي  تهيه يك   .4 .2

اعضاي خود انجام دهند و ارايه آن ها به مدعوان و ساير عالقمندان جهت تشويق آنان
3. 4. مطالعه تجربه هاي مشابه از كشورهاي توسعه يافته و انتقال آن  ها به مدعوان و ساير عالقمندان

4. 4. تهيه اسناد و قطعنامه هاي مورد نياز براي ارايه به مجمع تأسيسي
5. 4. شناسايي افراد مناسب براي عضويت در كميته تهيه آئين نامه و ارايه اسناد آموزشي الزم به آنان
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5. در مدت زماني كه كارهاي فوق صورت مي گيرد، الزم است اعضاي هيأت حامي قواعد و رويه هاي ناظر 
بر فعاليت گروه حامي در طول تأسيس سازمان را كه در دستورنامه رابرت آمده است، بياموزند و فرابگيرند 

تا طبق آن ها عمل كنند. 

6. الزم است در اين فاصله، هيأت حامي، و به طور كلي كادرها، با نرم افزار وبينار به خوبي آشنا شوند و 
بتوانند بعد از تسلط نسبي بر قواعد قانون پارلمان از اين نر م افزار استفاده كنند.

6. در همين فاصله بايد به فكر تجهيز دفتر كادرها به صندلي و ساير ابزارهاي ضروري ديگر هم بود. 

همكاري با سازمان هاي ديگر
گفتني است كه اشخاص ديگري براي همكاري با ساير سازمان هاي در دست تأسيس اعالم آمادگي كرده  اند. 
اوليا و مربيان، و سازمان  انجمن هاي  به همين خاطر مي شود نشست هاي هيأت هاي حامي سازمان توسعه 

توسعه انجمن هاي فاميلي را نيز عصر روز  دوسنبه برگزار كرد. 

نشست ششم ستام ساعت 17 روز دوشنبه 29 دي ماه 93 در محل هميشگي دعوت به دستور خواهد شد.

قربان شما. دبيرموقت. داود حسيني

فكر مي كنم يك پژوهشگر منصف در همين تجربه بتواند نكات بديعي را بيابد كه در موفقيت جنبش  كادرها 
تأثير مثبت گذاشته اند. 

مشكالت فراراه
به رغم اين ابتكار ها، موانع فرار راه نيز كم نبوده و نيست. به عنوان نمونه: تا امروز كه جمعه است و چهار 
روز از ارسال اين نامه مي گذرد، و با اينكه با صراحت از دريافت كنندگان نامه خواسته بودم دريافت و قرائت 
گزارش را به من خبر بدهند، هيچ كدام هيچ واكنشي نشان نداده اند. در نتيجه ممكن است هيچ كدام از آنان  
هنوز اين نامه را نديده باشند. به خصوص كه اين روز ها وايبر و واتس آپ و نرم اقزارهاي ديگري از اين دست 

ايميل را از رده خارج كرده است. 

عالوه بر اين، من تصميم داشتم وقتي خانم توكل ديروز پنجشنبه در اجالس كادر وكيالن شركت كرد،  تلفن 
اعضاي هيأت حامي ستام را به او بدهم تا براي هماهنگي نشست ششم با آنان صحبت كند. نيز كليد در 
ساختمان و آپارتمان را هم در اختيار او قرار دهم. اما خانم توكل روز پنجشنبه در كارگاه وكيالن هم شركت 
نكرد. وقتي ديگران با او تماس گرفتند گفت كار دارد و نمي تواند در كارگاه شركت كند. او به خانم شيما 
قوشه گفت كه با من تماس خواهد گرفت. اما تا كنون با من تماسي نگرفته است و من هم مايل نيستم وقتي 

او در منزل است مزاحم خودشان و خانواده اشان بشوم. 

حاال به روز شنبه و حضور آقاي قندهاري دل بسته ام و نمي دانم به درخواست هاي من لبيك خواهد گفت يا 
نه. تصميم دارم اگر آقاي قندهاري در نشست روز شنبه شركت كند شماره تلفن اعضا ستام و كليد دفتر و 

اسناد مورد نياز را در اختيار او قرار دهم تا نشست ششم به دليل غيبت من تعطيل نشود. 

بانك اطالعاتي
من خودم پيشنهاد مربوط به ايجاد بانك اطالعاتي براي جمع آوري ايده هايي براي انجمن هاي محله را جدي 
گرفتم و كتابچه اي را به يادداشت همين ايده ها اختصاص داده ام. به برخي از ايده ها كه در آن دفترك يادداشت 

كرده ام اشاره مي كنم: 
1. آموزش قواعد قانون پارلمان، به اعضاي انجمن هاي محله، به دبيران و رئيسان مجامع ساختمان ها، به 

مدارس محل و به انجمن هاي اوليا و مربيان و ساير مجامعي كه در محله برگزار مي شود
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2. شناسايي و يافتن مكان هايي در محله كه براي برگزاري انواع مجامع و نشست هاي محله اي مناسب 
هستند، و آماده سازي آن ها براي برگزاري انواع مجامع و مراسمي كه به تقويت فضاهاي عمومي مدد 

مي رسانند
4. پيش بيني ايجاد فضاهاي امن و مناسب براي گردهمايي كودگان خردسال،  نوجوانان و جوانان محله 

5. كمك به برگزاري انواع مراسم ملي مثل سيزده به در، چهارشنبه سوري، نوروز، مهرگان، روز معلم، 
روز پزشك، و غيره در سطح محله

6. راه اندازي وب سايت ها و انتشار نشريه ها و نمايه هايي براي معرفي انواع خدمات محله اي
7. انعقاد قرارداد با مراكز ارايه خدمات محله اي به اعضاي انجمن با تخفيف هاي ويژه
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جمعه 26 دي ماه 1393

از دوشنبه تا پنجشنبه

قسمت دوم: دستاوردهاي كادر دانشجويان
ساعت شش و نيم عصر سه شنبه بود كه محسن رنجبر به دفتر كادرها آمد. نخستين بار بود كه آنقدر زود 
مي رسيد. از افرادي است كه ديدنشان قلبم را شاد مي كند. فالسك آب جوش را نشانش دادم و از او خواهش 
با عجله جديد ترين و  كه  بود  معتنمي  نسكافه. فرصت  يا  كند: چاي  نوشيدني درست  براي خودش  كردم 
مهم ترين تجربه هايم را براي او نقل كنم. و - طبق معمول -  بدون اينكه توجه داشته باشم آيا مخاطبم آمادگي 
دارد يا نه شروع كردم: اول از همه، اينكه تصميم گرفته ام اگر كساني بخواهند خارج از دفتر كادرها كارگاه 
برگزار كنند يا كسي برود و مجامع آنان را خارج از دفتر كادرها اداره كند، خودم نروم، بلكه افرادي را كه 
توانمندي اين كار را فرا گرفته اند معرفي كنم. بعد براي آقاي رنجبر توضيح دادم كه تصميم دارم او را به عنوان 
مربي به جامعه مهندسان مشاور معرفي كنم تا برود و مجامع آنان را اداره كند. بعد از او پرسيدم آيا با اين 
پيشنهاد موافق است؟ آقاي رنجبر خنديد و به شوخي پرسيد: پول هم مي دهند؟ جواب من اين بود كه بايد 
بدهند. به نظرم مخالفتي با اين قضيه نداشته باشند. برايش در تكميل نظرم توضيح دادم هدفم اين است كه 
آموزش اين قواعد به من منحصر نماند و هرچه سريعتر ما تعداد هر چه بيشتري مربي پارلماني داشته باشيم. 

موضوع بعدي كه براي آقاي رنجبر توضيح دادم، نكاتي بود كه بعد از مقايسه بازي فوتبال قبل از انقالب و 
بعد از انقالب به آن رسيده بودم. همين جا بايد بگويم، در اين مقايسه، انقالب هيچ نقشي ندارد، بلكه بين 

مراحل اوليه بسط بازي  فوتبال در سطح ايران و مراحل ديگر تمايز مي گذارد. 

مقايسه بازي فوتبال و بازي دموكراسي 
كنم.  تكرار  را  آن ها  نبايد  و  داده ام  توضيح  روزنوشت ها  اين  ديگر  جاهاي  در  مقايسه  اين  مورد  در  من 
خالصه اش اينكه فوتباليست هاي ايراني در دهه ي چهل و پنجاه و در جريان بازي وقتي نزديكي هاي دروازه 
حريف توپ به دستشان مي رسيد تمام تالششان اين بود كه هر طور شده توپ را داخل دروازه حريف كنند، 
اما قادر نبودند اين كار را از طريق همكاري با ديگر بازيكنان انجام دهند و بيشتر اوقات شكست مي خوردند 
و تماشاجيان عصباني نيز پاي تلويزيون فرياد مي زدند: پاس بده، پاس بده. اما صداي آنان به گوش بازيكنان 
نمي رسيد. اما نكته بسيار مهم اين بود كه بازيكنان در آن شرايط قادر نبودند صداهاي درون ذهن خودشان را 
هم بشنود. چرا؟ نكته اي كه به نظرم بسيار مهم است و مي كوشم اهميت همين موضوع را به كادرها توضيح 
بدهم همين است كه اخيراً كشف كرده ام، ما وقتي قواعد دستورنامه رابرت را به خوبي هم فرا مي گيريم، به 
محض اينكه درگير يك بازي هيجاني مي شويم، درست مثل فوتباليست هاي دهه ي چهل و پنجاه، تمام اين 
آموخته ها را فراموش مي كنيم و به صورت فردي تصميم مي گيريم. نكته بسيار مهم دقيقًا پي بردن به همين 
حقيقت است كه آموزش اين قواعد در سنين ميانسالي سبب نمي شود كه در لحظات هيجاني ما بتوانيم طبق 
قواعدي كه آموخته ايم عمل كنيم. درست همانطور كه فوتباليست ها به رغم آن هم فشارهاي آموزشي، درست 
در لحظات حساسي كه بايد پاس مي داند، فراموش مي كردند كه چنين كنند. همين تجربه سبب شد كه در يك 
دوره طوالني قبل از انقالب، اين باور همگاني شكل بگيرد كه ايرانيان كار جمعي را بلد نيستند، و شاهد اين 
مدعا بازي هاي گروهي، اما در كار فردي سرآمد هستند. و شاهد؟ پيروزي هاي تختي و نصيري در كشتي و 
وزنه برداري. اين باور چنان پذيرفته شده بود كه باالي هر منبر و در هر مقاله روزنامه اي به آن اشاره مي شد. 

فقط هنگامي كه بعد از حدود دو دهه نديدن بازي فوتبال فوتباليست هاي ايراني، بازي  ايران و امريكا را در 
سال هاي بعد از خرداد 76 تماشا كردم از تعجب شاخ درآوردم: تمام آن تصور كه ايرانيان قادر به كار جمعي 

نيستند دود شد و از ذهنم رفت. چقدر عالي با هم همكاري مي  كردند و چقدر عالي به هم پاس مي دادند. 

هيچ كدام از اين مشاهدات سبب نشد تا به يك فهم جديد برسم تا وقتي كه چند ماه قبل مقاله اي از مؤسسه 
نوبل را براي نشر در وب سايت نشريه پيام جراح منتشر كردم. اين مقاله را مؤسسه نوبل به مناسبت اهداي 
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جايزه نوبل سال 2014 به افرادي كه طرز كار مغز براي درك مكان و موقعيت هاي مكاني را كشف كرده بودند 
منتشر ساخت. نكاتي كه در اين مقاله حتي به زبان ساده مطرح شده تأثيري انقالبي در درك من از جهان 
برجاي گذاشته است. يكي از اثرات اين مقاله پي بردن به نكته است كه برخي آموزش هاي دوران كودكي 
خيلي خيلي سخت در دوران ميانسالي از بين مي رود. به همين دليل فوتباليست هاي دهه چهل و پنجاه كه در 

كودكي  آموزش كار جمعي را نديده بودند قادر نمي شدند با تمرين هاي فراوان نيز بر اين نقص غلبه كنند. 

تجربه ي بسيار جالب اين بود كه چند روز قبل كنار ديوار مدرسه اي كه نزديك محل دفتر كادرها قرار دارد 
به تماشاي بازي فوتبال بچه هاي مدرسه ايستادم و متوجه شدم كه چطور بچه هاي كم سن و سالي كه فوتبال 
بتوانند در فرصت  تا  بازي مي شوند  زمين  ميانه هاي زمين مشغول رصد كردن كل  از همان  بازي مي كنند، 

مناسب توپ را به ديگران پاس بدهند. 

پيگيري نتايج اين دستاورد
اگر قبول كنيم كه رعايت قانون پارلمان در بزرگسالي مستلزم آن است كه از همان كودكي اين قواعد بايد به 
بچه ها آموزش داده شود، در آن صورت، سازمان توسعه انجمن هاي اوليا و مربيان بايد در نخستين مراحل 
خود كاري كند كه مبرم ترين قواعد در مهد كودك هاي سراسر كشور به بچه ها آموزش داده شود. يكي از 
اين قواعد ناظر بر طرز استفاده از اسباب  بازي هاست: هر كس زودتر اسباب بازي را برداشت تا وقتي زمين 
نگذاشته است هيچ يك از بجه ها حق ندارد آن را از دست او بقاپد يا به زور از او بگيرد. بديهي است كه 
بايد قواعد ديگري بر اساس حق فردي و برابر كودكان مهد تنظيم شود و بچه ها بياموزند كه بر اساس قواعد 
و قوانين حقوقي با هم رفتار كنند و نه بر اساس قدرت كه مختص جنگل است و در حال حاضر در مهد 

كودك  ها آموزش داده مي شود تا وقتي بچه ها بزرگ شدند بتوانند گليم خودشان را از آب بيرون بكشند. 

مشغول توضيح همين نكات و تأكيد براي اين نكته بودم كه توقع نداشته باشيم بعد از آشنايي با اين قواعد 
در چارچوب آن ها عمل كنيم، كه صداي زنگ در ساختمان بلند شد. ابراهيم گرانپايه بود. او هم از افرادي 
است كه ديدارشان قلبم را شاد مي كند. تا وارد ساختمان شود آقاي رنجبر توضيح داد كه آقاي گرانپايه  هم 
با شما كار دارد و من هم با شما كار دارم. تازه دريافتم كه زودتر آمدن اين دو جوان دليلي دارد. چه دليلي؟ 

دستگيري اعضاي شورا
وقتي آقاي گرانپايه وارد شد و كنار آقاي رنجبر نشست، وارد موضوع اصلي شدند: نيروهاي امنيتي به منزل 
خانم فرشته طوسي هجوم برده اند و او را همراه با خانم پرستو بيرانوند و يك پسر جوان ديگر دستگير كرده اند 
بيرانوند و آن جوان را آزاد كرده اند. من كنجكاو شدم كه علت دستگيري  البته، خانم  به زندان برده اند.  و 
چيست؟  هنوز در اين مورد چيز زيادي نمي دانستند. اما آقاي رنجبر بحثش اين بود كه ايميل خانم طوسي به 
دست نيروهاي امنيتي افتاده است و در نتيجه تمام ايميل هاي كادر دانشجويان را دارند. و از من خواست كه 

فعاًل براي او و خانم بيرانوند ايميل نفرستم. 

البته، من هميشه آماده ام كه بيايند و من را دستگير كنند و در اينجا را هم ببندند. اما خودم فكر مي كنم هيچ 
كار غيرقانوني انجام نمي دهم. و حتي هيچ كس را هم به كار غيرقانون تشويق نمي كنم. با اين حال، اينجا اول 

مي شكند بعد مي شمرند. 

به هر حال، من بعد از اجالس بيست و ششم كادرها هيچ ايميلي براي آنان ارسال نكرده ام و منتظرم ببينم با 
آنان چه خواهند كرد و اتهام اصلي خانم طوسي چيست؟ 

دستاوردهاي كارگاه
كارگاه بيست و ششم كادر دانشجويان، طبق معمول، دستاودرهاي خيلي خوبي داشت. در اين جلسه، تقريبًا 
از بچه اي دانشگاه عالمه شركت نكردند. حتي آقاي رئيسيان و دوستش هم شركت نكردند. در  هيچ يك 
عوض آقاي ذوقي دوست جديدي به نام مرتضي محتسبي را از دانشكده فني دانشگاه ملي سابق شستشوي 
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مغزي داده بود و به كارگاه آورده بود. جوان ديگري هم به نام پرهام رضايي از دانشكده شيمي خواجه نصير 
مي آيد. اين ها ذهن بسيار با هوشي دارند و خيلي سريع قواعد قانون پارلمان را درك مي كنند و جالب اينكه 

قادرند در مورد مسائل مستحدثه اجتهاد كنند و عالي هم اجتهاد مي كنند. 

در اين نشست خانم سميه طهماسبي هم آمده بود و توضيح داد كه عالوه بر اينكه رئيس شاخه زنان تهران 
اداره  او  اعتماد ملي است، دبير چنيد سازمان زنان ديگر هم هست و شوراي مركزي حزب را هم  حزب 
مي كند. در نتيجه از آنچه را كه در كارگاه مي آموزد در اداره اين مجامع بهره مي برد. به نظر مي رسد قواعد 
قانون پارلمان برايش بسيار مفيد بوده است به همين خاطر تقريبًا تمام نكاتي را كه در كارگاه مطرح مي شود 

مي بلعد و با ولع آن ها را فرامي گيرد و يادداشت مي كند. 

بعد از يكي دو جلسه غيبت به خاطر امتحانات پايان ترم، در جلسه سه شنبه آقاي فرهنگ كاشاني هم شركت 
داشت. به همين خاطر بعد در نشست دوم اجالس از كارگاه بيرون رفتم و از آقاي فرهنگ كاشاني خواستم تا 
نقش يك پارلمانتارين را بازي كند. و خوب هم بازي كرد. اين كه قديمي ترين عضو را به عنوان پارلمانتارين 
منصوب كنم و خودم از كارگاه بيرون بروم، ابتكاري بود كه براي نخستين بار در همين  كارگاه تجربه كردم 

و بسيار هم جالب بود. 

استماع گزارش كميته ها
در جلسه سه شنبه رئيسان تعدادي از كميته ها آمده بودند. از آنان خواستم گزارش هاي خودشان را بدهند: آقاي 
ذوقي رئيس كميته آزادي  آكادميك، آقاي گرانپايه رئيس كميته نشريات دانشجويي، آقاي كاشاني رئيس كميته 

آموزش و آقاي رنجبر رئيس كميته دستور شرف. 

در مورد آموزش قواعد ناظر بر عملكرد كميته ها به اين نتيجه رسيده ام كه اول تعدادي كميته شكل بدهيم و 
آنان مشغول كار بشوند، بعد به مرور قواعد ناظر بر عملكرد ها را به بچه ها آموزش بدهم. به همين خاطر، در 
اين مرحله دنبال اين هستم كه كميته ها كاري را انجام دهند. بعد اين كار را به صورت گروهي انجام دهند و 
بعد به مرور تمرين كنند كه كارشان را طبق قانون انجام دهند. به همين دليل در اين مرحله دنبال اين هستم 

كه كميته هايي شكل بگيرند و كاري انجام دهند. 

به سناي  مربوط  بيست و يك صفحه ي  آئين نامه ي  ترجمه  كردم  تقاضا  ذوقي  آقاي  از  در نشست سه شنبه 
دانشجويي مؤسسه فناوري نيوجرسي را به عهده بگيرد و نقش خانم طوسي را ايفا كند و او هم قبول كرد. 
آقاي كاشاني هم در گزارش خود گفت كه دارد تمام مطالبي را كه در كارگاه تدريس شده است گردآوري 
مي كند تا بشود بر اساس آن ها به افراد جديد آموزش داد. آقاي رنجبر هم گزارش داد كه مشغول است. اما 
من تأكيد كردم كه كميته ها بايد گزارش هاي خودشان را به صورت مكتوب براي تصويب به مجمع ارايه كنند 
و مطالب آنان از سه حالت خارج نيست: يا پيشنهاد است كه بايد تصويب شود، يا قعطنامه است و يا گزارش 
كه در هر حال بايد به تصويب مجمع برسد. در نيتجه مجمع كاري جز اين ندارد كه اسنادي را به تصويب 
برسد و خروجي هر مجعي همين است: يك مجموعه اسنادي كه به تصويب رسيده و بايد بر اساس آن ها 

كاري صورت بگيرد. 

يك اقدام عالي
يكي از كار هاي با ارزشي كه براي اجالس بيست و ششم كادر دانشجويان كردم اين بود كه متن حدود 200 
صفحه اي مقررات و قواعد سناي دانشجويي دانشگاه كانزاس را پرينت گرفتم و آن را براي تماشا در اختيار 
اعضاي كادر دانشجويان قرار دادم و از آنان خواهش كردم كه دست كم آن سند را ورق بزنند و آن را نگاه 
كنند. آنان نيز همين كار كردند. به نظرم تمام اعضا تحت تأثير آن سند قرار گرفتند: دويست صفحه مطلب در 

مورد مقررات سناي دانشجويي؟

با  نياز دارم كه  اما خودم  ندارند.  اين سند دويست صفحه اي را  مي دانم بچه ها فرصت و حوصله خواندن 
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را در  يافته آشنا شوم و تجربه هايم  با ساختارهاي سناهاي دانشجويي در جوامع توسعه  اين مطالب  مرور 
اختيار سازمان ترويج سناي دانشجويي بگذارم. به عالوه افراي مثل آقاي ذوقي و ديگراني كه زبان بلد هستند 
مي توانند در اين كار به من كمك كنند. تا كنون بخش زيادي از اين سند را خوانده ام و چيزهاي بسيار زيادي 

يادگرفته ام كه در آينده به كارم خواهد آمد. 

نكات  آموزشي
در كارگاه سه شنبه نكات آموزشي قديمي مرور شد: رفتن به كميته كل و انواع آن، تعيين هدف و اينكه چرا 
چشم انداز و ويژن - كه مفاهيم مديريتي هستند - در آئين نامه ها كه يك سند حقوقي است نمي آيد، و بعد هم 
شرايط عضويت در سازمان. در همين قسمت بود كه من توضيح دادم قرار نيست اعضاي اين سازمان فقط 
دانشجويان باشند، بلكه سازمان بايد در پي عضو گيري از ميان تمام كساني باشد كه با هدف سازمان موافقند 
و براي تحقق هدف سازمان وقت و نيرو صرف خواهند كرد و يا با اعتبار خودشان به تحقق هد ف ها كمك 
خواهند كرد. تأكيد كردم كه دجار توهم نيستم كه سناي دانشجويي طي چند سال شكل بگيرد. به همين خاطر 
بايد بسياري از شخصيت هاي حقوقي و حقيقي مهم بايد از اين طرح پيشيتباني كند و سازمان هم ظويفه اش 
سناهاي  ايجاد  تا  كرد  صحبت  تهران  جوانان  شاخه  رئيس  رفيع فر  آقاي  با  مي شود  بسا  چه  است.  همين 
دانشجويي را جزوبرنامه هاي حزبي خود بگنجانند و تشكيالت جوانان حزب آنان يز از اين ايده حمايت كنند 

وضعيت افراد دستگير شده
آقايان رنجبر و گرانپايه ساعت هشت، يك ساعت زودتر از زمان ختم جلسه، صحن را ترك كردند. بعداً آقاي 
گرانپايه برايم توضيح داد كه براي ديدن خانم بيرانوند كه از زندان آزاد شده بود جلسه را زودتر ترك كردند 

و كلي هم خبر به من دادكه در روزنوشت چهارشنبه توضيح مي دهم. 
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جمعه 26 دي ماه 1393

از دوشنبه تا پنجشنبه

قسمت سوم: تشكيل هسته انجمن نشريات دانشجويي
روز چهارشنبه دو رويداد مهم را تجربه كردم: اول مجمع آخر دي ماه دمزآباد و، دوم، نشست حدود چهار 
ساعته با آقاي ابراهيم گرانپايه كه منجر به ايجاد هسته اوليه هيأت حامي انجمن نشريات دانشجويي شد. در 
اين گفتگو ها نكاتي مطرح شد كه اگر در يك مقاله تدوين شود، به نظرم مي تواند به عنوان مرامنامه همان 

انجمن نشريات دانشجويي عمل كند. 

روابط تهوع آور
مدت هاست در مجامع آخرين چهارشنبه هر ماه سهامداران شركت گاوپروري دمزآباد هيچ مسأله اي براي 
تصميم گيري مطرح نمي شود و حاضران در مجمع بيشتر به گزارش فعاليت هاي آقايان عباس و حميد تاجيك 
گوش مي دهند كه با چنگ و دندان تالش مي كنند تا موانع اداري براي گرفتن پروانه فعاليت اين گاوداري 
فكسني را پشت سر بگذارند اما بعد از طي كردن هر مانع، موانع جديد و ناشناخته ي سر برمي آورد كه در 

برابر آن ها آدم گرفتاري هاي خود توليد را فراموش مي كند. 

اينكه سازمان هاي دولتي در ايران فشل و ناكارآمد هستند، يك درد مزمن است كه سابقه آن به شكل گيري 
سازمان هاي اداري مدرن در ايران برمي گردد. بدبختي اينجاست كه در جريان افزايش جمعيت و گسترش 
شهر ها تعداد اين سازمان هاي فشل و ناكارآمد به شكل حيرت انگيزي افزايش يافته است و تحمل آن درد 
تاريخي مزمن ديگر از حد توان مردم واقعًا خارج شده است. ارباب رجوع هيچ راه ديگري ندارد جز اينكه به 
تنهايي و با كفش آهني در راه روهاي ادارات آنقدر اين طرف و آن طرف بزند تا سند مورد نيازش را به امضا و 
مهر اين و آن مقام مهمور كند و كاش مشكل همين بود. اما ارباب رجوع حاال ديگر مجبور است در درون اين 
ماز بي انتها به هر كس و ناكسي مجيز بگويد و به اشكال تحقيرآميزي تقريبًا به تمام كاركنان اين نظام اداري 
فاسد رشوه بدهد. مدت هاست در هر مجمعي كه شركت مي كنيم بايد گزارشي بشنويم از گرفتاري هاي عباس 
و حميد و آقاي حسيني و رشو هاي عجيب و غريبي كه براي گرفتن مجوز آب و برق و گاز و مجوز سازمان 
محيط زيست و دهداري و شوراي ده و ده ها سازمان و نهاد ديگر داده اند. چهارشنبه گذشته گزارشي شنيديم 
در مورد اينكه چطور پيمانكار اداره برق كه حتي براي آنان تير چراغ برق نصب كرده، رشوه هاي دريافتي را 
بين ديگران تقسيم نكرده و همين امر سبب شده تا از طرف اداره برق نسبت به كندن تيرهاي چراغ برق اقدام 
كنند و عباس  هم آنجا معركه راه انداخته كه اگر كسي اين تير برق ها را لق كند با من طرف خواهد بود. حاال 
عباس هم به خاطر مشكالت قلبي و ريوي در وضعيتي است كه اگر چند قدم تند بردارد از نفس مي افتد و 

ممكن است حتي از پا هم بيافتد. 

در سطح ملي رقم رشوه و اختالس ها چنان عظيم است و اين كثافت كاري ها چنان شايع و رايج شده كه نه 
به پرداختن به جزئيات ماجراهاي گاوداري نيازي هست و نه من حوصله پرداختن به آن ها را دارم. فقط يك 
نكته به نظرم رسيد كه شايد بشود با توجه به اين ماجراهاي مستند يك نمايش يا يك قصه  در مورد اين 
روابط تهوع آور نوشت، هرچند اگر هدف قصه فقط روايت اين ماجراها باشد، براي مردمي كه شب و روز 
شاهد اين كثافت كاري ها هستند جذابيتي نخواهد داشت. اما تا آنجا كه به جنبش كادرها مربوط مي شود بايد 
گفت كه اين مشكالت بدون را فقط گفتمان جنبش كادرها و خود جنبش كادرها مي تواند حل كند. تمام اين 
سازمان هاي فشل محصول فقدان چيز يا چيزهايي است كه جنبش  كادرها مي تواند و بايد آن را خلق كند. در 

اين زمينه مطلب زياد نوشته ام و اين ادعا را اثبات كرده ام و از تكرار آن ها مي گذرم. 

نياز به دستورنامه رابرت
البته، و هرچند در مجامع اخير سهامداران گاوپروري هيچ موضوعي كه نياز به بحث و تصميم گيري گروهي 
داشته باشد مطرح نشد و بيشتر مسائل ماهيت اداري و اجرايي داشت، اما در جريان مجمع چهارشنبه آقاي 
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حسيني كمال گزارشي دارد در مورد اينكه اگر آقاي حميد تاجيك موفق به فروش  گاوهاي شيري نشود، 
نظرش اين است كه گاو هاي او تعيين قيمت شود و به شركت انتقال يابد. من بعد از صحبت او گفتم: در اين 
زمينه هر تصميمي كه بگيريد مورد تأييد من خواهد بود. اما آقاي همايون سماطي كه يكي ديگر از شركاست 
و در مجمع حاضر بود اظهار ترديد كرد به اين معنا كه: پس من چي؟  من گفتم: خوب، نظر شما چيست؟ 
قيافه اي بسيار فكورانه اي گرفت و در پاسخ گفت: بايد فكر كنم. گفتم:  خوب، فكر كن. نتيجه، مگر نبايد 
به رأي بگذاريم؟ بعد آقاي حسيني كه هرگز از اين حرف ها نمي زد در ادامه گفت: كل سرمايه تمام شركا 
روي هم از نصف سرمايه گذاري من كم تر مي شود. بعد،  با لحن معنادادري پوزخند زد و گفت: چه فكري 
مي خواهي بكني؟ در اينجا بود كه من ناگهان احساس كردم چقدر وجود قواعد قانون پارلمان حتي در مجامع 
فكسني مثل مجمع ما نيز ضروري است. البته، آقاي حسيني اكثريت مطلق سهام را دارد. از همان ابتدا من هم 
در مورد اين مسأله نظر داشتم كه در اين صورت مجمع بي معنا خواهد بود. اما به نظر مي رسد افراد بايد حق 

داشته باشند دست كم طبق دستورنامه نظرات مخالف و موافق خودشان را مطرح كنند بعد اخذ رأي شود.

در هر حال، تجربه مجمع شش نفره شركت گاوپروري نشان مي دهد هرچند اصرار بيش از حد به رعايت 
قواعد قانون پارلمان ضروري نسيت و همانطور كه ايزاك آديزيس به درستي مي گويد، سازمان ها در مراحله 
اوليه رشد خودشان به مقررات بيش از حد نياز ندارند، اما اينكه افراد يك مجع و يا سازمان از همان ابتدا 
قبول داشته باشند كه در مواقع مورد نياز به دستورنامه رابرت مراجعه خواهند كرد و دست كم در اين مورد 

توافق كرده باشند، بسيار بسيار مفيد و حياتي خواهد بود. 

اين نكته را هم اضافه كنم كه در طول رفت و برگشت به دمزآباد من مقررات و قواعد سناي دانشجويي 
دانشگاه كانزاس را كه سندي دويست صفحه اي است مي خواندم و نكات بسيار جالبي از اين سند آموختم كه 

به درد سازمان سناي دانشجويي خواهد خورد. 

ابراهيم در آتش
با  افرادي است كه  از جمله  او  آمد.  به دفتر كادرها  ابراهيم گرانپايه  آقاي  بود كه  نيم  ساعت حدود سه و 
ديدنشان قلبم شاد مي شود. موضوع اصلي گفتگو بررسي شرايط و نحوه ي ايجاد انجمن نشريات دانشجويي 
و هدف هاي اين انجمن بود. اما پيش از پرداختن به اين مسائل، از او خواستم در مورد وضعيت خانم فرشته 
طوسي و خانم پرستو بيرانوند صحبت كند. خبر تازه اش اين بود كه گويا شش يا هفت اتهام به خانم طوسي 
زده اند، از جمله، عضويت در شوراي احياي انجمن هاي اسالمي دانشگاه ها، امضاي نامه و بيانيه فالن و فالن، 
و از اين قبيل )جزئيات اين اتهام ها يادم نماند(. به آقاي گرانپايه گفتم: اين ها كه مهم نيست. تعجب كرد. 
حق با او بود. با همين اتهام هاست كه بسياري را به زندان انداخته اند. اما منظور من اين بود كه آيا اتهام هاي 
غيرسياسي مثل داشتن اسلحه و مشروب و رابط نامشروع جنسي و از اين قبيل به او نزده اند. گفت نه. گفتم: 
اتهام هاي سياسي كه زده اند، حتي طبق قانون اساسي جمهوري اسالمي هم وارد نيستند و كارشان  خوب، 
غيرقانوني و فعاليت ما از نظر قانون و اخالق قابل دفاع است. در ادامه برايش توضيح دادم يكي از داليلي 
كه من اصرار دارم فعاليت هاي ما جنبه رسانه اي پيدا نكند همين است. چون اگر األن بيايند و بگويند چرا 
دستورنامه رابرت را درس مي دهيد، خواهيم گفت: اگر ممنوع است بگوييد تا درس ندهيم. و من در ايران 
درس نخواهم داد و براي تدريس اين قواعد به افغانستان، عراق يا تاجيكستان خواهم رفت. به همين دليل 
اعتقاد دارم هرگاه خواستيم فعاليت علني براي انجمن ها و يا سازمان هاي در دست تأسيس در نظر بگيريم، 

بايد براي آن ها مجوز دريافت كنيم. اما تا آن زمان هيچ نيازي به اين كار نخواهد داشت. 

به رغم اين توضيح ها بايد آماده باشم كه بيايند و بچه هاي سناي دانشجويي را دستگير كنند. چون علت واقعي 
دستيگري خانم طوسي را نمي دانم. در هر حال، خانواده، وكيل و دوستانش تصميم گرفته اند كه دستگيري او 
را فعاًل علني نكنند. و به همين خاطر، دوستان نزديكش حتي به ساير اعضاي شوراي احيا هم چيزي نگفته اند. 

دريافت مجوز
ما - ابراهيم و من - بحثمان را در مورد مزاياي گرفتن مجوز براي انجمن نشريات دانشجويي شروع كرديم.  
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طبق معمول نظرم اين بود كه هرگاه الزم شد يك انجمن بايد براي به ثبت رساندن خود اقدام كند. ابراهيم 
استدالل كرد اگر اين انجمن در دانشگاه به ثبت برسد مزايايي به آن تعلق مي گيرد كه ارزش ثبت كردن را دارد. 
فهرست اين مزايا را بر شمرد. گفتم: بسيار خوب. در اين صورت نسبت به روند ثبت اقدام كنيد. در مرحله 
بعد او شروع كرد به توضيح اينكه براي ثبت چنين انجمني چه مراحلي بايد طي شود: تعيين عده اي به عنوان 
هيأت مؤسس، )كه البد بايد مورد تأييد قرار بگيرند(، بعد ارايه نامه انجمن و برخي ديگر از خصوصيات 
آن، و بعد نيز تعهد به اعتقاد به دين مبين اسالم، اعتقاد به واليت مطلقه و نيز اعتقاد به قانون اساسي )من 
اين اصطالحات را آنطور كه به ياد مانده است نقل مي كنم. اما مطمئن نيستم كه دقيق نقل شده باشد(. وقتي 
ابراهيم اين شرايط را مطرح كرد من مخالفت خودم را با اقدام براي ثبت انجمن اعالم كرد و بحث ما با بيان 

داليل مخالفت من ادامه يافت. 

شرافتمند بودن
من توضيح دادم كه تفتيش عقايد طبق قانون جمهوري اسالمي هم ممنوع است. در نتيجه، اينكه اعضاي هيأت 
مؤسس انجمن ملزم باشند اعتقاد خود به دين مبين اسالم را اعالم كنند تا مجوز بگيرند شرطي غيرقانوني 
است و نبايد به آن تمكين كرد. در ادامه تأكيد كردم هر فردي حق دارد هر عقيده اي داشته باشد. و چه بسا 
تمام كساني هم كه مي خواهند مجوز دريافت كنند به دين مبين اسالم معتقد باشند، اما اينكه حكومت از آنان 
بخواهد براي گرفتن صالحيت ايجاد يك انجمن بايد به صورت علني اعتقاد به دين مبين اسالم را اعالم كنند، 

كاري غيراخالقي و غيرشرافمندانه مرتكب خواهند شد در نتيجه نبايد اين كار را بكنند. 

در اين مرحله از بحث دو سؤال مجزا مطرح شد: چرا اين رفتار غيرشرافتمندانه است، و دوم اينكه، وقتي هيچ 
راه ديگري براي ثبت انجمن باز نيست، چرا بايد قيد ايجاد انجمن را زد؟

من از تكرار داليلي كه براي ابراهيم آوردم صرف نظر مي كنم. اين داليل براي كساني كه اين روزنوشت ها را 
خوانده باشند تكراري است. خالصه اش اينكه در يك حكومت استبدادي ديني، نشانه هايي كه دينداران را از 
غيردينداران متمايز مي سازد سبب مي شود غيردين داران شناسايي شوند و از سوي حكومت استبدادي مورد 
اذيت و آزار قرار بگيرند و از بسياري از مزاياي شهروندي محروم شوند و يا براي محروم نشدن از آن ها تن به 
ريا و رياكاري بدهند و غيرشرافتمندان عمل كنند. در نيتجه تمام كساني كه از اين نشانه هاي دينداري استفاده 
مي كنند عماًل  از يك سو به استبداد ديني كمك مي كنند و از سوي ديگر در سركوب مخالفان با استبداد ديني 
همدست مي شوند و در سركوب غيردين داران يا كساني كه طور ديگري مي انديشند، شريك هستند. اين داليل 

آنقدر واضيح و بديهي است كه براي پذيرفتن آن ها فقط بايد كمي شرف داشت. همين. 

بعد براي ابراهيم توضيح دادم كه حكومت در طي اين سال ها براي نهادينه سازي رفتار غيرشرافتمندانه در 
جامعه چه نكرده است و تمام اين كارها را نيز به نام دين و دينداري انجام داده است. 

عين همين مباحث در مورد اعتقاد به واليت مطلقه فقيه نيز مطرح است. من در ادامه استدالل كردم كه حتي 
اعالم التزام عملي به قانون اساسي هم كاري غيرشرافتمندانه است. چرا كه مردم حق دارند حتي خالف قانون 
اساسي يا هر قانون ديگري عمل كنند و البته، هزينه ي آن را هم بپردازند. در نتيجه ما حتي نبايد شرط التزام 

عملي به قانون اساسي را هم بپذيريم. 

لحن كالم من در اين مرحله تند و پرشور بود. ابراهيم براي آرام كردن من اين نكته را مطرح كرد كه گويا 
اين شرايط فقط براي گرفتن مجوز انجمن هاي اسالمي تدوين شده باشد و در مورد ساير انجمن ها شايد اين 
شرايط و الزام ها مطرح نشده باشد. اين توضيح من را بيشتر به خشم آورد. پرسيدم: پس تمام انجمن هاي 
اعضاي  اما  بله،  گفت:  پاسخ  در  ابراهيم  كرده اند؟  دريافت  فعاليت  مجوز  تعهداتي  چنين  دادن  با  اسالمي 
انجمن ها كه به اين نوشته  دادن ها بها نمي دهند. برخي از اعضاي انجمن ها ممكن است حتي مسلمان هم 
نباشند اما چون هيچ جاي ديگري براي فعاليت نمي يابند به اين انجمن ها مي آيند. اين توضيح او خشم من را 
بيشتر كرد و اعتراضم اين بود كه همين رفتارهاي غيرشرافتمندانه است كه مبارزه با آن ها هدف اصلي ماست.  
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چطور ممكن است اعضاي يك انجمن خالف تعهدات و آئين نامه ها و مرامنامه هايش عمل كند؟ ابراهيم در 
پاسخ گفت: اگر اين تعهدات را ندهند مجوز فعاليت به آن ها نخواهند داد. پاسخ من اين بود به درك كه مجوز 
فعاليت ندادند. آيا بدون مجوز نمي شود فعاليت كرد؟ طبعًا پاسخ من به اين سؤال مثبت بود. چون معتقدم 
حتي اگر يك انجمن يا سازمان مجوز هم بگيرد، اما رفتارش نيروهاي امنيتي را بترساند و نگران كند آن ها آن 
سازمان را دستگير خواهند كرد و در نتيجه مجوز از اين جهت هيچ كمكي نمي كند. از اين گذشته، براي هر 

مؤسسه اي به سادگي مي شود مجوز گرفت و آن را با مجوز و يا حتي بدون مجوز به ثبت رساند. 

من براي توضيح درستي نظراتم،  عالوه بر استدالل، سعي مي كردم به تجربه هاي شخصي خودم نيز استناد 
كنم. تجربه هاي من در ثبت مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان، و همچنين رعايت خدشه ناپذير اصل عدم رفتار 
غيراخالقي بخش بسيار وسيعي از زمان گفتگو  هاي ما را به خود اختصاص داد. من حتي به تجربه هاي مؤسسه 
اخالق پزشكي ايرانيان كه سرانجام منجر به اين شد كه كشيدن سيگار را براي هميشه كنار بگذارم اشاره كردم 
و براي ابراهيم استدالل كردم كه به نظر من سيگار كشدن او هم عملي غيراخالقي است كه بايد با تقويت 
اراده خود آن را كنار بگذارد وگرنه حق ندارد از ديگران توقع داشته باشد دست از رفتارهاي غيراخالقي 
غيرشرافتمندانه بردارند. به نظر خودم آن تجربه ها به استدالل هاي انتزاعي من گوشت و پوست مي داد و آن ها 
را ملموس مي كرد و تأثير كالم را افزايش مي داد. من از پرداختن به جزئيات آن تجربه ها صرف نظر مي كنم. 

روند ثبت انجمن يا كسب مجوز تأسيس آن؟
يكي از بحث هايي كه جنبه ي آموزشي داشت و من قباًل در كارگاه آن را به بچه ها درس نداده بودم، مربوط 
به شرايط و ضرورت هاي به ثبت رساندن انجمن هاست. شرايط و روند ثبت انجمن ها در ايران مثل بقيه امور 
بي منطق و هردمبيل است. روند منطقي اين است كه عده اي داوطلب دور هم جمع شوند و انجمني ايجاد 
كنند و بعد كه اين انجمن ايجاد شد، و در صورتي كه خودشان ضرورت آن را تشخيص دادند نسبت به ثبت 
آن اقدام كنند. البته، از همان اول بايد بدانند كه اگر قرار باشد انجمن يا شركت خود را به ثبت برسانند چه 
كارهاي خاصي بايد انجام دهند و مثاًل آئين نامه و شراكت نامه  اشان را چطور تنظيم كنند. اما در هر حال، بعد 
از ايجاد و تولد يك شخصيت حقوقي است كه نسبت به ثبت آن اقدام مي شود. در حاليكه در ايران روند 
برعكس است و شما حتي قبل از آنكه انجمني را به ثبت برسانيد بايد برويد و از حكومت مجوز تأسيس 
انجمن را دريافت كنيد. در نتيجه، قبل از آنكه آئين نامه نوشته شود و افرادي به عنوان مؤسس آن را امضا كنند 
و طبق آئين نامه، مسؤالن و از جمله دبير انجمن را انتخاب كنند، از شما مي خواهند كه نشاني دبيرخانه را 
بدهيد. در حاليكه شما هنوز دبيري انتخاب نكرده ايد كه بدانيد نشاني خانه او كجاست؟ در ايران از گروهي كه 
مي خواهند يك انجمن را تأسيس كنند به عنوان هيأت مؤسس مي خواهند تا خودشان را به نهادهاي حكومت 
معرفي كنند و مجوز بگيرند. در حاليكه اين افراد هيأت حامي هستند و معلوم نيست كه اصاًل انجمني ايجاد 

بشود يا نه؟ و معلوم نيست اساسنامه  اي كه بعداً تصويب خواهد شد مورد قبول اين عده باشد يا نه؟ 

خالصه اينكه اگر كسي با روش منطقي ايجاد يك انجمن آنطور كه در دستورنامه رابرت تشريح شده است 
آشنا باشد، شرايط و رويه هاي جاري در اسناد حكومتي را بسيار غيرمنطقي و نادرست مي يابد كه البته به 
سادگي هم مي شود آن ها را دور زد و به سادگي - و اگر كسي اهل رشوه دادن باشد - با رقم بسيار ناچيزي 
رشوه مي شود تمام اين موانع به اصطالح قانوني را دور زد و هر شركتي را به ثبت رساند. چه بسا يكي از 

عوامل اين همه اختالس هاي عظيم نيز همين بي  در و پيكيري قوانين در كشور باشد. 

با اين حساب، بخشي از صحبت هاي من با ابراهيم صرف تشريح روش استاندارد ايجاد يك انجمن و توضيح 
اينكه در چه مواقعي الزم است آن را به ثبت برسانيم شد. با توضيح هاي من وي قبول كرد كه حتي اگر قرار 
به ثبت كردن انجمن باشد مي توان از طريق اداره ثبت شركت ها اقدام كرد. در اين صورت، مسأله باقي مانده 

اين است: تأسيس انجمن نشريات دانشجويي چه ضرورتي دارد؟ 

ضرورت اصلي ايجاد انجمن
در اين قسمت از گفتگو نيز برخي از بحث هاي من بايد براي ابراهيم تازگي داشته باشد. بديهي است كه بيشتر 
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كسان با جنبه هاي مديريتي ايجاد انجمن آشنا هستند: ايجاد انجمن سبب هم افزايي نيروها، باال كارآمدي و 
اثربخشي، كسب منافع بيشتر، ارزان تر شدن محصول و از اين قبيل خواهد شد. بديهي است كه ايجاد انجمن 
نشريات دانشجويي در اين زمينه ها نيز بسيار ارزشمند خواهد بود: به عنوان يك نمونه، تمام اعضا مكلف 
شوند تعداد مشخصي از نشريات ساير اعضا را بين دانشكده خودشان توزيع كنند. به اين ترتيب تيراژ هر 
نشريه دانشجويي چندين برابر خواهد شد. يا، سردبيران نشريات دانشجويي براي توليد مطالب متنوع با هم 
همكاري كنند. يا تمام نشريات دانشجويي بتوانند به صورت هماهنگ با هم يك گفتمان مهم و يك حركت 
اجتماعي مهم را در سطح كشور ترويج كنند و بسط بدهند، مثل همين ايجاد سناهاي دانشجويي يا دستورنامه 
رابرت يا قانون پارلمان. در اين زمينه ها مي شود ده ها و ده ها طرح داد كه منجر به ارتقاي پروفشناليسم در 
نشريات دانشجويي بشود. اما آنچه كه بيش از همه اين ها ضروري است و جاي آن هم كاماًل خالي است 
براي  به صورت مفصل  بود كه  زمينه  اين  در  پروفشن روزنامه نگاري است.  قلمرو  در  پروفشنال  حاكميت 
ايراهيم صحبت كردم و به او نشان دادم كه چگونه بدون انجمن هاي پروفشنال حاكميت پروفشنال در يك 
پروفشن شكل نمي تواند بگيرد و بدون يك حاكميت پروفشنال چطور هيچ پروفشني ايجاد نخواهد شد و 
در غياب اين پيش شرط ها چطور فساد و رفتارهاي غيرپروفشنال و غيرشرافتمندان تداوم خواهد يافت و چرا 
براي تمام اين مقاصد ما به ساختن انجمن هاي پاك و استريل نياز داريم و هر انجمني كه بر مباني قانون 
پارلمان ايجاد نشود چرا به ناگزير به يك باند قدرت تبديل خواهد شد و هرگز نخواهد توانست حاكميت 

پروفشنال را خلق و اعمال كند. 

بعد از اين استدالل ها بود كه دو نفري تصميم گرفتيم هسته  ي اوليه براي دعوت از اعضاي يك هيأت حامي 
براي تأسيس انجمن نشريات دانشجويي باشيم. من دست دراز كردم و ابراهيم نيز مصممانه دست من را 
فشرد. البته، تالش براي تأسيس چنين انجمني مي تواند ادامه فعاليت كميته نشريات دانشجويي سازمان سناي 

دانشجويي باشد كه در حال حاضر ابراهيم رياست آن را بر عهده دارد. 
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جمعه 26 دي ماه 1393

از دوشنبه تا پنجشنه

قسمت چهارم:  به سوي تأسيس انجمن دبيران 
چهل و يكمين اجالس كادر وكيالن كه روز پنجشنبه دعوت به دستور شد، طبق معمول، براي خودم يك 
كارگاه آموزشي بسيار پر بار بود، اما، عالوه بر آنچه كه از تجربه هاي اين كارگاه آموختم، به دعوت خانم خلود 
علم جواني به نام حامد ابراهيم خاني نيز براي نخستين بار در اين كارگاه شركت كرد كه دبير دبيرستان هاي 
تهران است و بعد از ختم كارگاه قول داد بكوشد كه با دعوت از گروهي از دبيران همكار و دوست خود 
يك كارگاه آموزشي ديگر با هدف ايجاد يك سازمان دبيران راه اندازي شود. از آنجا كه مبرم ترين مخاطبان 
ما دانش آموزان دبيرستاني هستند و من مدت ها در پي ساختن انجمني از دبيران براي آموزش قانون پارلمان 
از  اتفاق براي من بسيار خوشحال كننده بود. به خصوص كه سازمان تعدادي  اين  به دانش آموزان بود ه ام، 
معلمان ايران، و كانون صنفي برخي از معلمان ايران و نيز معلماني كه به دعوت جواني به نام ابوالقاسمي از 
منطقه هشت آموزش و پرورش تهران به دفتر كادرها آمدند تا براي آموزش دستورنامه رابرت به معلمان و 
دانش آموزان برنامه ريزي كنند، هيچ  كدام، آنطور كه انتظار مي رفت عمل نكردند. آيا روي اين جوان مي شود 

حساب كرد؟

خانم خلود علم كه پيگيرترين كادر وكيالن است و به اين دليل كه مادرش عرب است زبان مادري او نيز عربي 
است و همين آشنايي او به اين زبان يك فرصت عالي در اختيار آينده جنبش كادرها مي گذارد تا تجربه هايمان 
را با همسايگان عرب به اشتراك بگذاريم، از نخستين اجالس هاي كادر وكيالن بي خستگي تالش مي كرد تا 
دوستان خود را تشويق به حضور در كارگاه كند و سرانجام تالش هايش ديروز به نتيجه رسيد )به ذهنم رسيد 
كه به صورت رسمي با دادن جايزه اي از او قدرداني كنيم( و با كمي تأخير دوست دوران دانشجويي او به 
كارگاه آمد. بعد از حوالپرسي من از اقاي فروزان خواستم خالصه اي از تاريخچه ي جنبش كادرها و كارگاه 
وكيالن را براي اين مهمان جديد شرح بدهد و انصافًا خيلي خوب صبحت كرد. بعد از خانم هاي علم و قوشه 
خواستم اگر در تكميل سخنان آقاي فروزان سخني دارند بگويند. خانم قوشه مواردي را مطرح كرد و سرانجام 

خودم تريبون را به دست گرفتم تا همه را خسته كنم!

من هم كوشيدم براي مهمان جديد توضيح بدهم كه چطور قانون پارلمان اليه هايي از معنايي مختلف دارد و 
چگونه به دستگاه  مفهومي اصلي براي ساختن گتماني بدل شده است كه جايگزين تمام گفتمان هاي موجود 
است. من اين نكات را با اين دغدغه براي آقاي ابراهيم خاني توضيح دادم كه - به زغم خودم - انگيزه هاي 

او را براي آموختن و ترويج اين قواعد ارتقا بدهم. 

ايجاد كارگاه  جديد در روز هاي يكشنبه
در ادامه كارگاه به استماع گزارش ترويجي اعضا رسيديم و خانم  قوشه در بخشي از گزارش خود خاطر 
نشان كرد كه با اعضاي شوراي مركزي كانون شهروندي بانوان صحبت كرده است و آنان قبول كرده اند كه 
در روز هاي يكشنبه در كارگاه جديدي حضور يابند و با اين قواعد آشنا شوند. او همچنين گفت كه از ايده 
سازمان توسعه انجمن هاي فاميلي نيز استقبال كرده و در آن سازمان  هم مشاركت خواهد داشت. او در ادامه 
به نقل خاطراتي از مشاركت هاي خانوادگي تعريف كرد كه بر اساس آن اعضاي خانواده يك صندوق قرض 
الحسين درست كرده بودند كه به نيازمندان فاميل وام مي داد اما فقط به مردان فاميل و زنان از اين حق محروم 

بودند. به هر حال، خانم قوشه يكي از اعضاي هيأت حامي سازمان توسعه انجمن هاي فاميلي هم هست. 

بعد از استماع گزارش ترويجي مجمع پيشنهاد خانم قوشه را كه در اجالس قبلي قرائت و حمايت شده بود 
به دست گرفت. خانم قوشه پيشنهاد كرده بود كه اعضاي جديد در نخستين اجالس سال آينده به مجمع ادر 
وكيالن بيايند. وي دو بار در موافقت و خانم علم دو دربار در مخالفت صحبت كردند. بعد آقاي فروزان از 
من خواست به جاي او به كرسي بروم تا او به صحن بيايد و در مذاكره شركت كند. او هم به عنوان مخالف 
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پيشنهاد خانم قوشه صحبت كرد. در پايان عضو جديد از جا برخاست تا در مخالفت صحبت كند و دليلي كه 
او ارايه داد براي همه ما جالب بود. او برداشت خودش را از جلسه توضيح داد و گفت كه چقدر براي وي 
جذاب است كه مي بيند اداره جلسه داراي چنين قواعد بسيار عالي است و براي معرفي اين قواعد هيچ چيز 

بهتر از اين نيست كه افراد وارد اين كارگاه ها شوند و از نزديك تأثير اين قواعد را مالحظه كنند. 

بعد از اين توضيح ها بود كه خانم قوشه تقاضاي مجوز پس گرفتن پيشنهاد خودش را مطرح كرد و مجمع 
با اجماعي عمومي با دادن مجوز موافق بود و پيشنهاد وي كأن لم يكن شد. ما همه از توضيح آقاي حامد 
ابراهيم خاني به وجد آمديم. اما من گفتم: اين نوع نگاه اوست كه اين قضايا را ديده يا مي بيند، در حاليكه آقاي 
عطار هم در جلسه قبلي شركت كرد، اما داليلي عجيبي براي ادامه ندادنش مطرح كرد كه من تعجب كرده ام. 
همين جا بگويم، آقاي عطار وكيلي هستند كه بر اساس ماده 187 از قوه قضائيه پروانه وكالت گرفته است و 
به تشويق خانم توكل در جلسه قبل حضور يافت اما در طول هفته با من در مورد ادامه حضورش در كارگاه 
مكاتبه كرد و سرانجام با ذكر چند دليل از آمدن به كارگاه عذر خواست. داليلي كه مطرح كرده بود مثل همان 
داليلي بود كه دوستان براي موافقت و يا مخالفت با حضور عضو جديد از آغاز سال جديد مطرح كردند. نه. 
من ترديد جدي دارم كه آشنايي با قواعد قانون پارلمان بتواند به ملت ما كمك  كند كه براي اثبات درستي 

نظرات خود استدالل كنند و نه اينكه به كودكانه ترين مغالطه ها متوسل شوند. 

آقاي حامد ابراهيم خاني برايمان توضيح داد كه در كادر مدرسه جلسات تصميم گيري برگزار مي شود اما اين 
جلسات هرگز به نتيجه مطلوب نمي رسند. به نظرم رسيد دست كم حضور وي در همان جلسات در عالقه 
او به اين قواعد شايد مؤثر بوده باشد. به هر حال بايد ديد آيا با تالش او كارگاه دبيران تشكيل خواهد شد؟ 

غائبان نشست
وقتي خانم قوشه و خانم علم وارد دفتر شدند با خوشحالي اعالم كردند كه امروز همه خواهند آمد. جز خانم 
نيكدل كه به خاطر مسائل شغلي به اصفهان سفر كرده است. اما آقاي كيخسروي و آقاي رئيسان و خانم توكل 
هم نيامدند. من احساس مي كنم خانم توكل و آقاي رئيسان ديگر در اين نشست ها شركت نكنند. برخورد 
آقاي كيخسروي با خانم توكل بسيار زننده بود و تالش هاي من براي حل اين قضيه ممكن است به نتيجه 
نرسد. آقاي رئيسان هم همنيطور. بعد از بحثي كه چند هفته پيش او و آقاي رنجبر و آقاي فرشيد قاسمي با 
من داشتند، و من پيشنهاد آقاي رئيسيان را قبول نكردم، احتمال دادم كه ديگر او هم مثل عيسي خندان اين 
حركت را به دليل مسائل شخصي ترك خواهد كرد و پرونده ي اين جنبش زا از اين جهت كه عجب مردمان 
عجيبي هستيم غنا خواهد بخشيد. اميدوارم پيش بيني هاي من در اين دو مورد غلط باشد. آقاي كيخسروي 
هم كه دنبال چاپ تقويم كانون وكال رفته بود. به خاطر همين مشكالت است كه تصميم گرفته ام هفته آينده 
اين پيشنهاد را به مجمع بدهم كه دبير موقت ديگر براي اعضايي كه مدت هاست به دعوت او لبيك نگفته اند 
دعوت نامه ارسال نكند. اگر اين پيشنهاد تضويب شود خانم ستوده، و آقايان داودي و حامد توسلي از دريافت 

اسناد گروه محروم خواهند شد. 

انحالل نظام دادگستري
بعد از ختم جلسه از آقاي فروزان خواستم اگر كاري ندارد با من نهار بخورد. قبول كرد. بسيار خوشحال شدم 
و نهار بادمجان درست كردم و با هم خودريم و حدود دو سه ساعتي با هم در مورد بسياري از مسائل گپ 
زديم. چند نكته در اين گپ ها به نظرم مهم بود:  اينكه توافق داشتيم نظام دادگستري فاسد كشور بايد به طور 
كامل منحل و از نو ساخته شود. اما چگونه، و توسط چه نيروهايي؟ و اين نيروها چگونه بايد تربيت شوند و 
آموزش ببيند؟ نكته دوم اين بود كه كل نظام قانوني كشور بايد باز آفريني شود، آن هم در حالي كه نمي شود 
آن را مثل نظام دادگستري يك شبه منحل كرد و از نو ساخت. گفتم : اگر در مورد همين دو هدف هم توافق 
داشته باشيم، بايد فكر كنيم كه اين دو هدف كه پيش شرط هر نوع اصالح بنيادين در كشور هستند، چگونه 
بايد محقق شوند؟ من نظر خودم را گفتم: اين وظيفه بر عهده جنبش كادرهاست و براي چنين هدفي است 
كه بايد تالش كنيم. آقاي فروزان هم - دست كم در حرف - با اين هدف ها موافق بود. از او خواستم پس 

جدي تر و فعال تر باشد. راه اندازي سمينارهاي ماهانه يكي از نزديك ترين هدف هاي مشترك ماست. 
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در جريان همين گفتگو بود كه براي اولين بار دريافتم تا كنون سي هزار نفر وكيل در چارچوب همان قانون 
ماده 187 - كه متأسفانه هنوز از چند و چون آن اطالعات كافي ندارم - تربيت شده است. در حاليكه كل 
وكيالني كه از كانون وكال و طبق قوانين قبلي مجوز و پروانه وكالت دريافت كرده اند به اين رقم نمي رسد. 
از شنيدن اين خبر حيرت كردم: آن گروه از وكال كه تحت آن شرايط پروانه وكالت يا مجوز فعاليت از قوه 
قضائيه دريافت كرده اند چگونه مي انديشند؟ آنان از وكالي عضو كانون چه تصوري دارند؟ آيا اساسًا همكاري 
بين اين دو گروه ممكن است؟ و اگر ممكن نباشد، چگونه مي توان از ارتقاي پروفشن وكالت در ايران امروز 

صحبت كرد؟ 

بعد از تأمل در مورد اين سؤال ها بود كه احساس كردم خوب است بكوشم تا با آن گروه از وكيالني كه از 
قوه قضائيه مجوز فعاليت دريافت كرده اند بيشتر آشنا شوم تا دريابم آنان نسبت به وكالت به مثابه پروفشن 

چگونه مي انديشند؟ 

با توجه به اين پسزمينه است كه حضور آقاي پيمان حاج محمود عطار در كارگاه وكيالن يك فرصت بود. اما 
متأسفانه، بعد از آنكه فراخون نشست را براي ايشان ارسال كردم بعد از چند سؤال و جواب در مورد وضعيت 
كارگاه سرانجام نامه اي برايم ارسال كرد كه داليلش را براي عدم حضور در كارگاه توضيح مي داد. من نامه 
ايشان را نقل مي كنم كه تا حدودي طرز فكر يكي از وكاليي را كه از قوه قضائيه پروانه گرفته اند- به عنوان 

نمونه - نشان مي دهد:

مهمترين مشكل من با اين گروه افرادسيگاری است. من به شدت از افرادسيگاری بدم می آيد و بسياری 
ازدوستان بسيارصميمی ام رابه خاطر سيگاری بودن شان از دست دادم. برخی ازدوستانی كه دركارگاه 
هفته پيش ديدم اين نشست رابه بازی گرفته اند. مساله ديگر اين است كه روش آموزشی به گونه ای كه 
باشد. نكته  شما آموزش دهيد و حاضران به عنوان شاگرد بشنوند و جزوه برداری كنند سودمندترمی 
ديگرساعت جلسه است. باتوجه به مشكل گوارشی شديدی كه من دارم و ظهرها حتما بايد درخانه باشم 
برای غذاخوردن. ساعت تشكيل كالس مناسب بيماری بنده نيست. در كل شما را بسيار دانشمند و فرزانه 

يافتم وای كاش اين دوره ها را نامزدهای نمايندگی مجلس قانون گذاری ما می ديدند.

اگر من موفق مي شدم برايش توضيح مي دادم كه آشنايي يك وكيل با قانون پارلمان به عنوان ام القوانين تا چه 
اندازه اهميت دارد و اگر ايشان مجاب مي شد كه بايد اين قانون را فرابگيرد، در آن صورت كل داليلي كه 
آورده است بهانه هاي ساده اي بيش نبودند و تمام اين به اصطالح مشكالت به سادگي قابل حل بود. من اين 
را نقص كار خودم مي دانم كه موفق نشدم به اين مرد قانون پارلمان را درست معرفي كنم. يادم باشد كه در 
اين مورد با خانم توكل بيشتر حرف بزنم. شايد نقد داليل او و تشويق به اينكه مي تواند در كارگاه هاي ديگري 
حضور يابد يا گروهي از وكالي دوست خودش را براي راه اندازي يك كارگاه دعوت كند مؤثر واقع شود. 
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يكشنبه 28 دي ماه 1393

نخستين نشست كانون شهروندي زنان
سرانجام بعد از مدت ها تالش خانم شيما قوشه، نخستين نشست كانون شهروندي زنان )كاشز( با حضور 
هفت نفر از خانم هاي عضو هيأت مديره اين گروه امروز ساعت يازده صبح در دفتر كادرها برگزار شد. حدود 
ساعت ده و نيم بود كه نخستين فرد از آنان به دفتر آمد و تا پيش از ساعت يازده، تمام كساني كه قرار بود 
بيايند آمده بودند به جز باني اصلي كه كسي نبود جز خانم قوشه. من قبل از پرداختن به چهلمين نشست كادر 
دوستان كه ديروز شنبه برگزار شد، گزارش مختصري از نخستين كاشز ارايه مي دهم و در آخر اين روزنوشت 

به رويدادهاي حاشيه اي اما مهمي مي پردازم كه به ساير نشست هاي كادرها مربوط مي شود. 

در نخستين نشست كاشز من دستور نامه رابرت را به حاضران معرفي كردم و اين معرفي بسيار جامع اما فشرده 
و مختصر بود. هرچند كساني كه احتماالً اين نوشته ها را بخوانند نكاتي را كه من در اين نشست مطرح كردم 
تكراري خواهند يافت، اما حدس مي زنم تمام نكاتي كه در اين دو ساعت مورد بررسي قرار گرفت براي 
مخاطبان تازگي داشت. با توجه به تكرار برنامه معرفي اين كتاب به گروه هاي مختلف مي توان گفت كه اين 

معرفي معموالً بر اساس طرح زير انجام مي شود: 

ابتدا كتاب و ترجمه آن را در اختيار مخاطبان قرار مي دهم و از آنان مي خواهم ضمن اينكه به حرف هاي من 
گوش مي دهند كتاب را تورق كنند و فهرست ترجمه فارسي آن را هم مرور كنند. به اين ترتيب، اين برنامه با 
معرفي كتاب شروع مي شود و بعد به معرفي محتواي آن مي پردازم و توضيح مي دهم محتواي كتاب توصيف 
قواعد قانون پارلمان است كه به صورت عرفي در جامعه آمريكا وجود داشته است، مثل قواعد حج. اما به 
داليلي مدون و مكتوب كردن اين قواعد ضرورت يافته است. بعد از توضيح اين ضرورت به سراغ تاريخ 
شكل گيري اين قواعد مي روم كه سابقه اش به پارلمان انگلستان و از انجا به يونان باستان مي رسد. در جريان 
معرفي دموكراسي در يونان باستان، فرصت را منعتنم مي دانم تا تفاوت هاي وضعيت جغرافياي سياسي ايران و 
خاورميان به دولت  شهرهاي يونان را بررسي كنم و از آنجا نتيجه بگيرم كه چرا جامعه من نيازي به اين قواعد 
نداشت و چرا حاال و در پي فرايندهاي جهاني شدن ملت ما به اين قواعد نياز پيدا كرده است. بعد از اين 
موضوع معموالً به سراغ امپراطوري روم و از آنجا به انگلستان و پارلمان آن كشور مي روم تا به نخستين قاعده 
قانون پارلمان مي رسم: در هر لحطه يك موضوع. در اينجا سعي مي كنم با تشريح چندين قاعده كه طي حدود 
صد سال در پارلمان انگلسان خلق شد، ماهيت تاريخي روند خلق اين قواعد را تشريح كنم و نشان دهم كه 
چطور اين قواعد مثل قواعد زبان و بدون طرح قبلي و از طريق آزمون و خطا خلق شد. مرحله بعدي انتقال 
اين قواعد به آمريكا و رواج آن در اياالت متحد آمريكا و رسيدن به ضرورت مكتوب كردن اين قواعد است 
و اينكه در حال حاضر اين كتاب ها در انجمن ها چه نقشي دارند و چرا انجمن ها اين كتاب را به عنوان مرجع 
پارلماني معرفي مي كنند اما ما مجبوريم كه اين قواعد را بياموزيم و تمرين كنيم. بعد از اين معرفي است كه 

نحوه ي ادامه كار كارگاه را به بحث مي گذاريم. 

در جلسه امروز نيز وقتي به اينجا رسيدم خانم قوشه پيشنهاد كرد كه نيم ساعتي آنان را به حال خود بگذارم 
تا در مورد روش كار خودشان تصميم بگيرند. براي آنكه كاماًل احساس راحتي بكنند براي خريد چند قلم 
جنس خانگي از دفتر بيرون زدم و حدود نيم ساعت بعد برگشتم. خانم ها براي رفتن آماده شده بودند و قبل 
از رفتن تصميم نهايي خودشان را اعالم كردند: از دو هفته بعد و به صورت هفتگي در همين ساعت به دفتر 
خواهند آمد تا من طي پنج جلسه قواعد اوليه و مبرم را به آنان آموزش بدهم و در عين حال، به عنوان تمرين 
اين قواعد آئين نامه خودشان را تمرين كنند و بعد ديگر روي پاي خودشان بايستند و جلساتشان را خانم قوشه 
كه اين قواعد را ياد گرفته است اداره كند. به نظر من هم پيشنهاد بسيار خوبي بود اما گفتم ممكن است كه 
طي پنج جلسه نشود آئين نامه را تمام كرد. آنان هم گفتند: در آن صورت به نشست ها ادامه خواهند داد. بعد 
از اين توافق بود كه كارگاه را ترك كردند. به اين ترتيب، دومين نشست كاشز روز يكشنبه دوازده بهمن ماه 

1393 در دفتر كادرها برگزار خواهد شد. 
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حواشي اين نشست
در اين نشست خانم نرگس محمدي نيز شركت كرد. اين دومين  باري بود كه وي در اين نشست ها شركت 
مي كرد. دفعه اول به دعوت خانم نقي ئي و در گارگاه معلمان حضور يافت اما حضورش ادامه نيافت. چرا؟ 
توضيحي نداد. امروز هم توضيح نداد كه چرا در نشست هاي معلمن حاضر نشد. من هم كنجكاوي نكردم. 
حال  من  مي دهد.  توضيح  و  مي فهمد  خوب  مي كند.  استدالل  خوب  دارد.  كارآمدي  ذهن  محمدي  خانم 
نيز  نرگس محمدي  پاريس است و خانم  در  اما  باشد.  زندان  فكر مي كردم هنوز در  پرسيدم.  را  همسرش 

ممنوع الخروج. 

قبل از شروع جلسه، خانم محمدي تعريف كرد كه در روزهاي اخير و براي فهم بهتر ماجراهاي شارلي ابدو 
با يك شخص معتبر كه در اروپا زندگي مي كند ساعت ها صحبت كرده است. خانم محمدي به استناد نكاتي 
كه آن دوست ساكن اروپا برايش تعريف كرده بود به اين نتيجه رسيده بود كه مسلماناني كه از خاورميانه و 
آفريقا به اروپا مي روند پا را از گليم حق و حقوق خودشان خيلي خيلي بيش از اندازه دراز كرده اند و واكنش 

اروپاييان به اين رفتار خودخواهانه و نمك ناشناسانه مسلمانان مهاجر بسيار معقول و منصفانه است. 

از همان ابتدا ممنوعيت خوردن و آشاميدن در صحن و نيز شروع و ختم جلسه درست رأس ساعت اعالم 
شده كاماًل مورد حمايت و استقبال قرار گرفت. تلفن هاي همراه نيز خاموش شد و من مجبور شدم در طول 
جلسه از خانم جواني كه گويا خبرنگار هم هست، بخواهم كه از وايبر بيرون بيايد و به مباحث گروه توجه 

كند. 

در ابتداي جلسه از همه تقاضا كردم تا نظرشان را در مورد اين كارگاه با توجه به توضيح هاي خانم قوشه بيان 
كنند و بگويند چرا احساس كرده اند كه شركت در اين كارگاه برايشان مفيد و ضروري است. حرف هايشان 
براي من آشنا بود: فقدان قواعد مورد توافقي كه سبب شد با استناد به آن  ها گرفتار كشمكش هاي طاقت فرسا 

نشوند. قبل از شروع كارگاه گفتم اتفاقًا قواعد اين كتاب دقيقاً  همان چيزي است كه دنبالش مي  گردند. 

تازگي هاي چهلمين اجالس كادر دوستان
مهم ترين خصوصيت چهلمين اجالس كادر دوستان اين بود كه بعد از مدت ها غيبت، آقاي مهندس شهرام 
حالج كه به خاطر گرفتاري هاي مربوط به جعل امضايش براي گرفتن سه ميليارد تومان وام نمي توانست در 
كارگاه شركت كند، ديروز در كارگاه حضور يافت. بازگشت او قابل پيش بيني بود چون شنبه هفته گذشت 
نامه رسمي قوه ي قضائيه را نشان من و آقاي زارع پور داد كه حاكي از جعل كردن امضاهاي او داشت و در 
نتيجه به گناهي او را در اين ماجرا حيرت انگيز اثبات مي كرد. آقاي حالج در اواسط جلسه ديروز آمد و يك 
پوستر هم با خودش آورده بود كه يك نسخه از آن  را به من داد. موضوع پوستر برگزاري همايشي است با 
حضور متخصصان مناقصات دولتي و خود آقاي حالج هم به عنوان پژوهشگر مجلس شوراي اسالمي نامش 
در اين پوستر ذكر شده است. به نظرم او هم در اين همايش سخنراني خواهد داشت. به هر حال، بازگشت 
وي قلبم را شاد كرد. به خصوص كه طبق پيش بيني من، آقاي حالج با شركت در ايجاد سازماني براي توسعه 

انجمن هاي اوليا و مربيان موافقت كرد. 

در نشست ديروز مشخص شد كه به احتمال زياد آقاي قرباني و داود خاني ديگر به كارگاه نخواهند آمد. 
هر دو به من گفته بودند كه دنبال كسب درآمد هستند و مشغول فعاليت در يك شركت شده اند كه يك سبد 
كارگاه را به روش هرمي توزيع مي كنند و تمام افراد در درآمد ناشي از توزيع اين سبد كاال سهيم هستند. آقاي 
معروفي خاني كه قصه آن دو دست قديمي را برايم تعريف كرد حسرت مي خورد كه شخصي مثل داود خاني 
رشته اي مثل برق خوجه نصير را جدي نمي گيرد تا بتواند در اين شركت توزيع كه پيداست پايه اش روي 
هواست به صورت فعال شركت كند. از او خواستم تا سالم من را به خاني و قرباني برساند. اين هم تجربه 

عجيبي است كه جواناني مثل اين دو نفر به چه راهي قدم گذاشته اند و جلو مي روند. 

در جلسه ديروز آقاي سعيد قاسمي دوست آقاي زارع پور هم آمده بود كه به نظرم مرد بسيار با هوشي است. 
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هم او بود كه درگزارش فعاليت هاي ترويجي خود تعريف كرد كه گروهي از دوستانش را براي شركت در 
كاراه شستشوي مغزي داده است. اما ترديد داشت كه با حضور آنان نظم كارگاه بيش از اين به هم نريزد. به 
او اطمينان دادم كه اين كار گاه محل حضور افراد جديد و تمرين و اشنايي با اين قواعد است. و با دعوت 
از اعضايي كه تا حدودي اين قواعد را فراگرفته اند براي ايجاد سازمان هاي جديد، افراد وارد مرحله متوسطه 
مي شودند و از اين كارگاه ها فارغ التحصيل مي شوند. با اين توضيح قرار شد كه دوستانش را به كارگاه بياورد 

مشروط بر اينكه مراحل مقدماتي را - حتي المقدور - بيرون از اين كارگاه طي كنند. 

آقاي سعيد پرتو هم از سفر ويتنام برگشته بود. او در جريان گزارش فعاليت هاي ترويجي به اين اشاره كرد 
كه دوست مشترك ما - آقاي سليم زاده - را شستشوي مغزي داده است و قرار است او هم براي يادگيري اين 
قواعد اقدام كند. قبالً  سعيد اعضاي يك گروه از دوستانش را كه به صورت ماهانه با هم نشست هاي شبانه 

دارند شستوشي مغزي داده است و قرار است من قواعد را به آنان معرفي كنم. 

در جلسه ديروز آقاي قندهاري توضيح داد كه نمي رسد در جلسات دوشنبه ها و در سازمان توسعه انجمن هاي 
محله شركت كند. من تصميم داشتم كليد و اسناد الزم را در اختيار آقاي قندهاري بگذارم تا ميزبان نشست 
دوشنبه باشد كه من در دفتر نيستم. اما پاسخ او نشان داد كه نبايد روي او حساب مي كرد. درست تر اين است 
كه اعتراف كنم وي از همان ابتدا گفته بود كه نمي رسد در نشست هاي دوشنبه شركت كند اما به دعوت من 
براي توضيح تجربه هايش در يك جلسه آمد. اما من تصور كردم كه براي انتقال تجربه هاي انجمن هاي فامليي 

در سازمان ستام نيز به صورت دائمي حضور مي يابد كه نمي تواند حضور يابد. 

آغاز روند تدوين دستور شرف
ديروز سرانجام تدوين دستور شرف را كليد زديم. از مجمع به كميته رفتيم و اين سؤال را به بحث گذاشتيم 
كه: شرف چيست؟ چند نفر از افراد حاضر تعاريفي براي شرف ارايه دادند. اين بحث در جلسات آتي نيز 
ادامه خواهد يافت. به نظرم براي تمام حاضران اين بحث جالب است و اين فرصت را در اختيار من مي گذارد 
كه مباحث متنوعي را مطرح كنم: پروفشن و ضرورت حاكميت پروفشنال، تحليل وضعيت فضاي عمومي 
و حريم خصوصي در روستا و تغييراتي كه اين دو مفهوم در كالن شهر تهران تجربه كرده است: گسترش 
حريم خصوصي و فقدان شكل گيري فضاي عمومي، و پيامد هاي آن: همگاني شدن بي شرفي و بي اخالقي و 
رواج انواع خالف ها و رفتارهاي غيراخالقي و كليد حل اين مشكل: ايجاد جامعه هاي پاك و استريل و اعمال 
حاكميت پروفشنال و بازسازي فضاهاي عمومي مدرن. اين ها همه نكاتي هستند كه با هر بار طرح آن ها ابعاد 

عميق تر و جديد تري از آن ها براي خودم روشن مي شود. 

در مجموع، تجربه تدوين دستور شرف يك تجربه بسيار با ارزش است و پيش بيني مي كنم كه همين فرايند 
به مرور مي تواند به چنبش چند فضليت در كشور منجر شود. 

گفتگو هاي خصوصي با آقاي فاضلي
بعد از ختم جلسه بود كه ديدم آقاي فاضلي عالقه را تالش هاي فكري  خودش را براي درك و فهم شرف 
برام شرح بدهد. كنارش نشستم و با هم دست نوشته هايش در اين زمينه را خوانديم. چيز دندانگيري نبود. 
اما تشويقش كردم و در عين حاال، اشكاالت نوشته ها و تفكراتش را هم برايش توضيح دادم. به نظر خودم، 
مهم ترين نكته اي كه در اين گفتگو به او گفتم توضيح اين بود كه چطور بسياري از مسائل اجتماعي ما بدون 
ساختن جامعه هاي پروفشنال و حاكميت پروفشنال در پروفشن هاي مختلف حل نمي شود و بدون ساختن 
سازمان ها و انجمن هاي پروفشنال اعمال اين حاكميت و در نتيجه حل آن دسته از مشكالت غيرممكن خواهد 
بود. در نتيجه ساختن جامعه و انجمن يك امر مديريتي براي ارتقا كارآمدي و اثربخشي نيست بلكه براي 
ساختن يك جامعه متمندن و گذر از توحش به تمدن ساختن اين جامعه ها شرط الزم و كافي است. اين 
توضيح ها براي شخصي مثل آقاي فاضلي كه جوان بسيار باهوشي است بسيار ارزشمند و انررژي بخش بود.  
در پايان من از او خواستم براي ساختن يك انجمن براي ارتقاي پروفشن گرايي در مديريت با آقاي زارع پور 

و من همكاري كند. جوابش خيلي گرم نبود. او هم - احتماالً - دوست دارد تنها انجمن بسازد. 



111

به سوي تشكيل انجمن آزادي آكادميك
طي دو روز گذشته مكاتبات با ارزشي با آقاي بهنام ذوقي داشتم. او مسؤل كميته آزادي آكادميك سازمان 
توسعه سناهاي دانشجويي است. از او خواسته ام تا در اين مورد مطالعه كند و حاصل مطالعاتش را در اختيار 
اعضاي سازمان بگذارد. در ادامه متن نامه هايي كه طي يكي دو روز اخير بين ما رد و بدل شده است عينًا نقل 

مي كنم. نيازي به توضيح اضافي نيست:

با درود
متن ضميمه اكستركتی از يك مقاله است كه برای معرفی آزاديهای آكادميك مدنظر گرفته بودم. می خواستم 

در صورت امكان نظرات شما را بدانم و در صورت نياز به اصالح آن بپردازم.
ارادتمند شما

ذوقی

جناب آقاي ذوقي سالم
همانطور كه قباًل گفتم من هم در مورد آزادي آكادميك مطالعه جدي ندارم و مايلم پا به پاي شما و ساير 

اعضاي كميته كه بعداً به آن خواهند آمد در مورد اين مفهوم تحقيق كنيم. 
در مورد متن پيوست مي توانم بگويم چيز دندانگيزي نبود. آقاي مازن مصري را نمي شناسم اما به ادوارد سعيد 

بدبينم. با اين همه اگر ممكن است متن اصلي را هم برايم بفرستيد تا آن را بخوانم.
توجه داشته باشيد كه اين كميته قرار است چه كند؟  طبعًا چشم انداز كميته با چشم انداز سازمان توسعه سناي 
دانشجويي همسو خواهد بود: ترويج آزادي آكادميك به عنوان سنگ پايه فعاليت آكادميك، به عنوان هسته 

مركزي گفتماني كه قرار است سازمان توسعه سناي دانشجويي در آينده خلق كند. 
پس عملكرد كميته، از يك سو، درك عميق آزادي آكادميك و شرايط تحقق آن است و از سوي ديگر تدوين 

و اجراي سياست هايي كه اين آزادي در دانشگاه هاي ايران محقق شود.
فكر مي كنم اين كميته مي تواند هسته اوليه انجمن آزادي آكادميك باشد كه در سطح ملي اين وظايف را دنبال 

خواهد كرد. 
در حال حاضر توصيه من اين است كه كد اتيكز يا اصول آزادي هاي آكادميك و متن هاي هنجاري را - كه 
انحمن ها و دانشگاه هاي مختلف تدوين كرده اند - گردآوري كنيد و در اختيار اعضاي سازمان بگذاريد تا 
با تمام آن ها به مرور آشنا شوند و بتوانند يك مجموعه از اصول آزادي آكادميك و كد اتيكز خود را بر اين 
مبنا تهيه كنند. در مراحل بعدي است كه آزادي آكادميك را بايد در پرتو رويكردهاي تاريخي مورد مطالعه 

و پژوهش قرار دهيم. 
از  بر فعاليت كميته ها كه يك فصل حجيم  ناظر  با قواعد و رويه هاي  اين تالش ها،   با  تقاضا دارم همزمان 
دستورنامه رابرت به آن اختصاص يافته است آشنا شويم تا از همين ابتداي كار، ساختار و كاركرد كميته هاي 

سازمان بر مباني استادندارد استوار شود
گزارش همين فعاليت هاي خود را - در قالبي كه دستورنامه رابرت تعيين كرده است - به مجمع سازمان 

ارايه فرماييد
قربانت. داود

با درود فراوان
چشم فعاليت خود را در زمينه هايی كه فرموديد بيشتر ادامه ميدهم.

با ارادت فراوان

جناب آقاي ذوقي 
سالم

من اصل مقاله را مرور كردم. با كشمكش هاي جاري در محافل آكادميك در خصوص اسرائيل كم و بيش آشنا 
هستم. مي دانيد استادان چپ گرا دنبال آن هستند تا محافل آكادميك اسرائيل را تحريم كنند. اكثريت استادان با 
اين كار مخالف هستند و كشمكش ادامه دارد. بديهي است كساني كه اسرائيل را يك اشتغالگر متجاوز بدانند 
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و در پي ريشه كن كردن آن باشند آزادي آكادميك را طوري تعريف مي كنند تا آكادمي اسرائيل را در بر نگيرد. 
حدس مي زنم نسبي دانستن ارزش آزادي آكادميك هم قرار است به اينجا بيانجامد. به نظر من، اين ها مسائل 

مهمي است اما شايد براي گروه ما پرداختن به آن  ها فعاًل  ضرورتي نداشته باشد. 

اما اتفاقًا شما به يكي از بهترين وب سايت ها در اين زمينه مراجعه كرده ايد و از همين جا مي توانيد به بهترين 
منابع موجود در اين زمينه دسترسي بيابيد. 

به نظر من بيانيه سال 1940 در خصوص آزادي آكادميك براي شروع متن مناسبي است و خوب است كه 
متن انگليسي آن در نشست آتي بين بچه  ها توزيع شود. بهتر است بچه تشويق شوند كه خودشان متون را به 
انگليسي بخوانند و دست از تنبلي بردارند. حتي شايد مناسب باشد متن پي.دي.افي آن به وسيله شما براي 
تمام بچه هايي كه نشاني ايميل آنان را داريم ارسال شود. البته به جز خانم طوسي كه در حال حاضر خارج 

از دسترس است. 

قبل از هر اقدامي خوب است با آقاي رنجبر هم مشورتي بكنيد
قربانت. داود

و اين هم آخرين پاسخ جناب ذوقي:

با سالم
در حال بررسی پيشنهادهای شما هستم.

ارادتمند
ذوقی
و البته هنوز نمي دانم بعد از بررسي به چه نتيجه رسيه يا خواهد رسيد. اما به هر حال حدس مي زنم قضايا 

براي آقاي ذوقي بايد جالب باشد. 

ماجراي ستام
تا ساعات آخر  بروم و  به دبيرخانه جامعه مهندسان مشاور  از ظهر  بعد  از ساعت دو  قبل  قرار است  فردا 
نشست هيأت رئيسه نيز آنجا باشم. نمي دانم چرا از من خواسته اند كه اينقدر زود بروم و تا پايان نشست هم 
در جلسه بمانم. فردا معلوم خواهد شد. اما ديگر قادر نيستم در نشست ستام كه قرار بود فردا بعد از ظهر 
در دفتر كادرها برگزار شود شركت كنم. به همين خاطر تالش كردم تا بچه ها را تشويق كنم كه بدون نياز به 
حضور من در اين جلسه حضور يابند. اما آقاي قندهاري و آقاي عبدالحسيني اعالم كرده اند كه در جلسه فردا 
شركت نمي كنند. در اين صورت فق خانم توكل، شرفي و همسرش و خانم ميالني باقي مي مانند. من در هر 
صورت كليد دفتر را باالي سر در آپارتمان مي گذارم و شماره تلفن هاي خانم شرفي و خانم ميالني را هم به 
خانم توكل داده آم و از او - كه از پيشنهاد من استقبال كرده است - خواسته ام تا با آنان تماس بگيرد و اگر 
حتي يك نفر هم آمد جلسه خودشان را فردا در دفتر كادرها برگزار كنند تا نشان دهند كه اين فعاليت ها نبايد 

به افراد وابسته بماند. خانم توكل قبول كرده است و بايد منتظر نتيجه بمانم. 
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سه شنبه 30 دي ماه 1393

يك گام بلند به پيش
ديروز حدود ساعت يك بعد از ظهر براي شركت در نشست هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور از دفتر 
خارج شدم و چند دقيقه بعد از ساعت دو نيم در اتاق هيأت رئيسه بودم. اعضاي هيأت رئيسه برخوردي بسيار 
محترمانه و مؤدبانه داشتند و من را به صندلي كنار مهندس هرمزد رامينه رئيس هيأت مديره هدايت كردند. 
وقتي نشستيم مهندس رامينه و بقيه اعضاي هيأت رئيسه به من نگاهي كردند كه معنايش اين بود: بسم اهلل، 
جلسه را رياست كنيد. تعجب كردم. به مهندس رامينه گفتم: به من گفته نشده كه چرا به اين نشست دعوت 
شده ام. دفعه قبل كه براي نخستين بار در نشست هيأت مديره شركت كردم به صورت اجمالي دستورنامه 
رابرت را معرفي كردم و روش هاي مختلف آموزش اين قواعد به اعضاي هيأت رئيسه و يا شوراي جامعه را 
به آنان پيشنهاد دادم و - تا آنجا كه به خاطر دارم - به پيشنهاد آقاي مهندس حقوقي يكي از اعضاي هيأت 
رئيسه قرار شد پيشنهادها مختلف را بررسي كنند و بعد به من اطالع دهند كه چه تصميمي  گرفته اند. ظاهراً 
در مورد اين مسأله خيلي صحبت كرده بودند اما به خاطر نداشتند كه در اين مورد هيچ صحبتي با من نشده 
است.  مهندس رامينه با خوشرويي توضيح داد: همانطور كه دفعه قبل هم گفتيم، ما در اداره اين نشست 
مشكلي نداريم. مشكل اصلي ما اداره شوراي جامعه است كه بيست نفر عضو دارد و كنترل آن خيلي مشكل 
است. اما تصميم گرفتيم كه همين جلسه را هم طبق قواعد آقاي رابرت اداره كنيم و اگر شما در اداره اين 
جلسه موفق بوديد و ما هم تا حدودي اين قواعد را ياد گرفتيم بعد در مورد اداره شورا طبق اين قواعد تصميم 

خواهيم گرفت. 

به نظرم تصميم بسيار خردمندانه اي گرفته بودند و همانجا دريافتم كه در يك لحظه  تاريخي قرار گفته ام: اگر 
در اداره اين نشست خوب عمل كنم، نه فقط وضعيت من در جامعه مهندسان مشاور تحكيم خواهد شد، 
نه فقط قواعد دستورنامه رابرت اين جامعه را متحول خواهد ساخت، بلكه به دليل عضويت صدها شركت 
مهندسان مشاور در اين جامعه، دستورنامه رابرت به اين همه شركت مهم و پرنفوذ نيز معرفي مي شود. به 
عالوه، جامعه مهندسان مشاور از با نفوذترين و معتبرترين تشكل هاي صنفي حرفه اي در سطح كشور است 
و مي تواند زمينه توسعه اين قواعد در بسياري از انجمن ها و ساختارها و سازمان ها را نيز فراهم آورد. اما اگر 
موفق نشوم؟ نگران بودم كه در آن صورت، مثل مادران صلح، دفعه بعد از من دعوت نكنند و يك فرصت 
تاريخي ديگر نيز از بين برود و ترويج اين قواعد در كشور را به عقب بياندازد. هدفم از نوشتن اين روزنوشت 
به طور خاص اين است كه ضمن نگارش تجربه  اداره نخستين جلسه هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور، 
نقاط و ضعف خود را بررسي كنم و به تدوين راهبردهايي بپردازم كه احتمال موفقيت من در به كارگيري اين 

قواعد در اداره جلسات هيأت رئيسه اين جامعه را افزايش دهد. 

اهميت تاريخي ماجرا
همه كساني كه در اين دوره از تاريخ ايران زندگي مي كنند و كم و بيش با فعاليت هاي انجمني و سازماني 
آشنا هستند مي دانند كه رسيدن به منزلتي مثل رياست هيأت رئيسه انجمني در قد و قواره جامعه مهندسان 
مشاور نيازمند توانمند ي ها و اعتبارهاي ويژه اي است و فردي مثل مهندس هرمزد رامينه كه توانسته  است 
در يك رقابت آزاد در ميان اعضاي جامعه به اين مقام برسد بايد فردي محترم، قابل اعتماد،  توانمند و با 
ذهني پيچيده و باهوش باشد. و به نظرم همينطور هم هست. در اين صورت - باز هم كساني كه در اين دوره 
زندگي مي كنند اذعان خواهند كرد- اينكه وي كسي مثل من را كه هيچ تجربه اي در عرصه حرفه مهندسي 
ندارد دعوت كند تا به جاي او جلسه هيأت رئيسه جامعه را اداره كند، حاكي از آن است كه اتقاق مهمي رخ 

داده است. ماهيت اين اتفاق چيست و چطور ممكن شده است؟ 

ماهيت اين اتفاق قابل فهم است: كساني در حد اعضاي هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور با اين واقعيت 
آشنا شده اند كه اداره مجامع تصميم گيري قواعدي دارد كه بدون آن ها نمي توان - دست كم - مجامع بيش 
از چند نفر را اداره كرد. به عالوه، گويا كسي يا كساني در ايران اين مهارت را كسب كرده اند و جلسه را 
در  چارچوب اين قواعد اداره كنند. در اين صورت، بسيار خوب، اگر ما براي امور حسابداري سازمان يك 
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حسابدار استخام مي كنيم و براي اداره وب سايت نيز دنبال يك متخصص مي گرديم، در اين زمينه هم دست 
به آزمايش بزنيم و نتيجه آن را بررسي كنيم. به امتحانش مي ارزد. بله. ماهيت اين اتفاق همين است. اما چطور 

شد كه اين اتفاق افتاد؟ 

تاريخچه ماجرا
آنچه كه در اين بخش از اين روزنوشت نقل مي كنم، قباًل در طول اين خاطرات آمده است، اما براي كساني كه 
چه بسا كل اين نوشته ها را نخوانده  باشند به صورت خالصه تاريخچه آشنايي هيأت رئيسه »جامعه مهندسان 
مشاور« با اين قواعد را نقل مي كنم تا روشن شود كه يك ايده و فكر جديد چگونه در جامعه توسعه مي يابد 

و ريشه پيدا مي كند و سبب تغيير دانش و رويكرد و رفتار آدم ها مي شود. 

به عنوان  بود كه  آقاي مهندس علي اصغر گلسرخي  رامينه  آقاي مهندس هرمزد  با  عامل اصلي آشنايي من 
رئيس هيأت امناء مؤسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث فعاليت مي كرد. من با آقاي مهندس گلسرخي هم 
هنگامي آشنا شدم كه اين مؤسسه نخستين همايش خودش را برگزار مي كرد و از من هم به عنوان سردبير 
پيام كارفرمايان دعوت شد تا در آن همايش شركت كنم. بعد قرار شد تمام مطالب ارايه شده در آن همايش به 
صورت يك مجموعه مقاله تدوين و منتشر شود و مهندس بيژن سعيدآبادي كه مديرمسؤل نشريه كارفرمايان 
بود و هست و نيز آقاي مهندس عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايان ايران )كعاصكا( 
پيشنهاد كردند كه مجموعه مقاالت را من ويرايش و مرتب و براي چاپ آماده كنم كه البته اين كار به من 
داده نشد و نمي دانم اصاًل انجام شد يا نه. برخوردهاي آن روز مهندس گلسرخي نشان مي داد كه تا چه حد 
در هيأت امناء مؤسسه تحقيق و توسعه كه با همكاري انجمن هاي عمده فعال در صنعت احداث ايجاد شده 
بود اختالف نظر وجود دارد - كه امري طبيعي است - اما ابزار مديريت اين اختالف  نظرها شناخته شده نبود. 

بعدها كه در اوايل سال 1390 قرار شد نخستين كارگاه هم انديشي عرف پارلماني را تشكيل بدهيم يكي از 
كساني كه به آن كارگاه دعوت شد مهندس گلسرخي بود و خوشبخنانه ايشان دعوت من را هم لبيك گفتند 

و تا سال آخرين نشست هاي آن كارگاه كه به حدود شصت و چند نشست رسيد، در آن ها شركت مي كند. 

در همان نخستين اوايل كار كارگاه هم انديشي بود كه مهندس گلسرخي با جديت تالش كرد تا برخي از 
مسؤالن هيأت مديره تشكل هاي ايجاد كننده مؤسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث را تشويق كند تا در 
كارگاه ها شركت كنند يا ترتيبي بدهند كه خودشان يا اعضايشان با اين قواعد آشنا شوند. در پي همين تالش ها 
بود كه من با مقامات ارشد و مؤثر تمام انجمن هاي سازنده مؤسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث مالقات 
كردم و قواعد دستورنامه رابرت را براي آنان توضيح دادم. اما هيچ كدام از آنان، به رغم آنكه ضرورت آشنايي 
با اين قواعد را تأييد مي كردند قادر نبودند و يا فرصت نمي يافتند كه در اين زمينه دست به يك اقدام عملي 

بزنند. 

يكي از كساني كه در همان دوره مالقات كردم مهندس هرمزد رامينه بود كه آن سال تازه به عنوان رئيس 
هيأت مديره جامعه انتخاب شده بود اما هنوز انتخابات آنان از سوي وزارت كار تأييد نشده بود در نتيجه هنوز 
احراز سمت نكرده بود و من با وي در دفتر شركت خودش كه در خيابان آبان جنوبي است مالقات كردم. 

بعدها هم كه آقاي رامينه به عنوان رئيس هيأت مديره جامعه كار خودش را شروع كرد كار خاصي در زمينه 
آموزش قواعد دستورنامه رابرت انجام نداد و آقاي گلسرخي هم از پيگيري اين قضيه نااميد شد. تا نوبت به 

آشنايي من با آقاي دكتر بني اسدي رسيد. 

آقاي دكتر بني اسدي كه يكي از اعضاي شوراي مركزي نهضت آزادي است و از طريق آقاي دكتر مصطفي 
به  انجمني  خدمات  كه  است  شركتي  مدير  بود،  شده  دعوت  پارلماني  عرف  هم انديشي  كارگاه  به  معين 
انجمن هاي مختلف ارايه مي دهد. از جمله و به عنوان نمونه، كد اتيكز جامعه مهندسان مشاور، و اخيراً برنامه 

استراتژيك اين جامعه را همين شركت تحت مديريت دكتر بني اسدي نوشته است. 
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با توجه به روابط مستمر دكتر بني اسدي با مهندس رامينه، وي هميشه مي گفت كه دارد مهندس رامينه را 
تشويق مي كند تا به نحوي با اين قواعد آشنا شود. حتي بعضي مواقع از من مي پرسيد كه - مثاًل - طي هفته 

گذشته از جامعه با شما تماس نگرفتند كه نسبت به آموزش اين قواعد اقدام كنيد؟ و پاسخ من منفي بود. 

چند ماه قبل بود كه جامعه مهندسان مشاور با كمك چند سازمان ديگر همايش تدوين آيش سرزميني را 
برگزار كردند كه آقاي مهندس شهرام حالج - يكي از عضاي فعال كادر دوستان نيز - از مركز پژوهش هاي 
مجلس در آن همايش شركت و سخنراني داشت. اين آقاي حالج نيز در هر فرصتي آقاي رامينه را تشويق 

كرده بود كه براي اداره جامعه از اين قواعد استفاده كند. 

اين وعده و وعيدها و اين انتظارها ادامه داشت تا اينكه يكي دو ماه پيش خانم نوروزي از دفتر هيأت رئيسه 
جامعه تماس گرفت و من را دعوت كرد تا به هيأت رئيسه بروم و رفتم و گزارش آن نشست را هم به طور 

كامل در يكي از روزنوشت هاي قبلي ارايه دادم. 

نكته مهم 
به نظر خودم مهم ترين نكته در نخستين مالقات من با هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور اين بود كه آقاي 
مهندس رامينه با صراحت اعالم كرد كه ما در اداره هيأت رئيسه جامعه كه چند نفر بيشتر نيستند هيچ مشكلي 
نداريم. اما در اداره شوراي مديريت جامعه كه گويا ماهي يكبار تشكيل مي شود و حدود بيست نفر عضو 
دارد دچار مشكليم و به همين خاطر از من مي خواست كه نظرم را در مورد نحوه استفاده از اين قواعد براي 

اداره آن مجمع مطرح كنم. 

اين نكته از اين جهت مهم است كه نشان مي دهد چرا به رغم تالش هاي جدي و مشتاقانه مهندس گلسرخي 
دستورنامه  قواعد  از  استفاده  در  احداث  توسعه صنعت  و  تحقيق  مؤسسه  بنيانگذار  انجمن هاي  تشويق  در 
رابرت اين انجمن ها عالقه اي نشان ندادند. دليلش تا حدودي اين است كه تعداد اعضاي هيأت مديره، با 
احتساب افراد غائب معموالً حدود هفت يا هشت نفر است و اين عده هم به هرحال آن اندازه مهارت كسب 
كرده اند كه بتوانند با شيوه ريش سفيدي و سنتي و تحمل مصائب و بدبختي هاي بي قاعدگي مسائل هيأت 
مديره را به شكل رتق و فتق كنند. اما همين هيأت مديره ها مطلقًا قادر نيستند يك مجمع مثاًل حدود صد 
نفره را مديريت كنند. شايد يكي از داليلي كه مجامع انجمن هاي ما فقط به همايشي براي شنيدن گزارش و 
انتخاب اعضاي هيأت مديره منحصر شده است همين باشد. اعضا انجمن ها هم انگار باور دارند كه دور هم 
جمع شدن اعضاي يك انجمن در مجامع بزرگ غيرممكن است و در نتيجه روش منطقي همين است كه هر 
انجمن يك هيأت مديره اي انتخاب كند تا به نمايندگي از انجمن كل تصميم ها را بگيرد و به رتق و فتق امور 

انجمن مشغول باشد. 

بازتاب هاي ديگر
من  كه  آنجا  تا   - مختلف  كانال هاي  از  كه  را  تجربه هايي  و  اطالعات  مجموعه  تا  كوشيدم  اينجا  تا  من 
مي دانستم - به آقاي مهندس رامينه رسيده بود توضيح دهم. اما در نخستين جلسه هيأت رئيسه جامعه بود 
كه آقاي مهندس مسگرپور يكي از اعضاي هيأت رئيسه به من گفت كه او هم تعريف اين قواعد را در كانون 
فارغ التحصيالن دانشكده فني دانشگاه تهران شنيده است و حتي يكي نسخه از ترجمه كتاب را هم از آنجا 
براي او ارسال كرده اند اما او هنوز كتاب را نخوانده بود. بايد اضافه كنم كه يك روز فردي كه حاال اسمش 
را فراموش كرده ام از دبيرخانه فارغ التحصيالن دانشكده فني دانشگاه تهران با من تماس گرفت و گفت كه 
تصميم دارد بعد از هماهنگي با شوراي كانون وقتي براي معرفي اين قواعد در اختيار من قرار بدهد. من اعالم 

آمادگي كردم اما تا كنون كه چندين ماه از آن تاريخ مي گذرد خبري نشده است. 

نقش افراد
اينكه خود آقاي مهندس رامينه قبول كند كه شخصي مثل من كنار او بنشيند و جلو ساير اعضا به او بگويد 
چه بكند و چه نكند، يك حرف است، اينكه ساير اعضاي هيأت رئيسه هم اين كار را بپذيرند مسأله اي ديگر. 
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بي ترديد تمام اعضاي هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور افراد با هوش و تحصيل كرده اي هستند اما در ميان 
آنان فردي به نام ميرزاخاني وجود دارد كه به اعتبار اسم كوچكش - ادموند - حدس مي زنم ممكن است 
اقليت ديني باشد. وي جوان ترين عضو هيأت رئيسه است. ديروز متوجه شدم در انگلستان تحصيل كرده است 
و در نخستين نشست از من خواست تا متن ترجمه كتاب ها را برايش بفرستم. ديروز گفت كتاب خالصه 
را تمام كرده و مشغول خواندن كتاب اصلي است. او - براساس همين تجربه دو نشست كه با هيأت رئيسه 
داشته ام، نقش رهبري فكري هيأت رئيسه را ايفا مي كند و از بقيه اعضا به مسائل جامعه اشراف بيشتري دارد، 
قضايا را بهتر تحليل مي كند و ذهن استراتژيكي دارد و او - به نظر من - سهم بيشتري در جا انداختن اين 

نظر دارد كه براي اداره شوراي جامعه از اين قواعد استفاده شود. 

فكر مي كنم تصويري كه تا اينجا ارايه دادم زمينه هاي الزم براي هر نوع نظريه پردازي بعدي براي توضيح 
از رويدادهاي مهم  بعد مي كوشم گزارشي توصيفي  به  اينجا  از  اختيار مي گذارد.  اين گفتمان را در  توسعه 

نخستين نشست ارايه كنم تا نشان دهد نقش فردي مثل من در اين ماجرا چيست. 

نخستين اقدام
وقتي جلسه با رياست من شروع شد، به اين جمع بندي رسيده بودم كه از همان ابتدا نبايد اصرار داشته باشم 
تمام قواعد رعايت شود. اين كار نه ممكن است و نه مفيد. بلكه بايد سعي كنم فقط قواعدي رعايت شود 
بيشتر  اين همه، هنوز مهندس مسگرپور چند جمله  با  به كيفيت و كارآمدي مديريت جلسه مي افزايد.  كه 
صحبت نكرده بود كه به طور همزمان آقاي مهندس رامينه و يكي ديگر از اعضاي هيأت رئيسه - كه اسمش 
را فراموش كرده ام اما چون كنار من نشسته بود اسمش را »همسايه« مي گذارم - با هم شروع كردند به طرح 
با حيرت از هر دو  با تعجب اخطار دستور دادم و  اينجا بود كه من  از آقاي مهندس مسگرپور. در  سؤال 
پرسيدم: يعني چه؟ چرا وسط حرفشان مي پريد؟ بعد قواعد ناظر بر كسب صحن را به صورت مختصر توضيح 
دادم: تا كسي حرف مي زند هيچ كس حق ندارد حرف او را قطع كند. هر دوي اين مهاجمان خجالت زده 
شدند. انگار مي خواستند بگويند اين قاعده را كه همه بلديم اما رعايت نمي كنيم. به هر حال، جلسه با چنين 

پيش پرده اي شروع شد. 

دومين قدم
بعد از آنكه آقاي مسگرپور صحبت هايش را كرد جمع را مخاطب قرار داد و در مورد سؤالي كه مطرح كرده 
بود از جمع پاسخ خواست. سؤال آقاي مسگرپور اين بود كه آيا در نشست هيأت مديره انجمن شركت هاي 
ساختماني كه ساعت چهار بعد از ظهر ديروز برگزار مي شد،  فقط خودش شركت كند يا همراه با آقاي مهندس 
رامينه با هم بروند؟ من بالفاصله وسط معركه دويدم و اخطار دستور دادم: يعني چه از جمع مي خواهيد پاسخ 
بدهد؟ يعني همه با هم جواب شما را بدهند؟ مگر ممكن است »جمع پاسخ بدهد«. بعد در ادامه توضيح دادم 
كه يا شما بايد از يك عضو مشخص بخواهيد توضيح بدهد، يا از رئيس بخواهيد تا ايشان به شما جواب 
بدهد. اگر هم منظورتان اين است كه جمع نظر بدهد، در آن صورت بايد خود شما يك پيشنهاد مشخص 
بدهيد تا در مورد آن پيشنهاد مشخص مذاكره شود و بعد به رأي بگذاريم. مهندس مسگرپور آدم باهوشي 
است سريع منظور من را دريافت و گفت:  پيشنهاد دارد. گفتم: پيشنهاد مشخص خود را در قالب يك جمله 
سليسل بيان كنيد تا من بنويسم. گفت و من هم نوشتم: پيشنهاد مي شود مهندس عسگرپور و مهندس رامينه 

در نشست هيأت مديره انجمن شركت هاي ساختماني شركت كنند. 

سومين قدم
داشتم براي اعضا از روش طرح پيشنهاد و ضرورت حمايت از آن صحبت مي كردم كه آقاي رامينه گفت اگر 
كسي با اين پيشنهاد مخالف باشد يا بخواهد آن را اصالح كند، چه بايد بكند. براي جمع توضيح دادم كه سؤال 
آقاي مهندس رامينه يك سؤال پارلماني است كه از رئيس پرسيده مي شود. بعد، مفهوم پيشنهاد اصالح اوليه 
را توضيح دادم. وي خواهان آن بود كه عبارت »و يا مهندس مسگرپور« قبل از عبارت »در نشست« گنجانده 
شود. وقتي پيشنهاد اصالح اوليه به اين شكل مطرح شد، حاال بايد در اين مورد صحبت مي كردند كه آيا 
آقاي عسگرپور و رامينه با هم به جلسه بروند و يا فقط مهندس عسگرپور )تنها(  در آن نشست شركت كند. 
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متأسفانه اين شكل صورتبندي پيشنهاد اصالح اوليه مستلزم اين بود كه آقاي رامينه در مورد نرفتن خودش 
دليل بياورد و او هم - به هر دليل - تمايلي نداشت كه با اين صراحت در خصوص نرفتن خودش به آن جلسه 
استدالل كند و بيشتر مايل بود نظرات ديگران را در اين زمينه بشنود. به همين خاطر، مسأله در هم پيچيد و 
چون بايد هرچه سريعتر در اين زمينه تصميم مي گرفتند تا به نشست برسند آقاي رامينه از من مي خواست كه 

در اين مورد خاص از اصرار در اجرا قواعد دست بردارم تا بتوانند زودتر به نتيجه برسند!

من از وي خواستم براي من توضيح بدهد كه چه مي خواهد بكند تا من قواعد همان كار را برايش توضيح 
بدهم. مهندس رامينه گفت: قبل از تصميم در اين زمينه مي خواهم نظر ديگران را بشنوم. گفتم:  در اين صورت 
مجمع مي تواند به كميته بررسي غيررسمي برود و مسأله را به اين شكل بررسي كند. او و جمع موافقت كردند 

كه مجمع به كميته تبديل شود و مسأله را به صورت غيررسمي بررسي كند. 

مرحله دوم نمايش
به همين وضعيت، بالخره افراد نظرات مختلف خودشان را در مورد اينكه مهندس رامينه و مهندس مسگرپرو 
دو نفري به نشست انجمن شركت هاي ساختماني بروند يا تنهايي مطرح كردند و سرانجام قرار شد آن دو نفر 
با هم بروند و رفتند و به اين ترتيب فقط سه نفر در مجع باقي ماندند: آقاي ميرزاخواني كه در مورد هر مسأله 
نظر دارد، آقاي مهندس حقوقي و مهندس همسايه. خوب، جلسه سه نفره هم كه ديگر به قواعد نياز ندارد. اما 
در اين بخش از ماجرا چند نكته جالب مطرح شد: از جمله اينكه از جامعه خواسته بودند تا در مورد طرحي 
براي انجام يك كار تحقيقاتي براي انتقال آب خزر به درياچه اروميه نظر بدهد. در اينجا بود كه من عصبانيت 
ناشي از تعصب ملي را در چهره بر افروخته مهندس حقوقي - كه مهندس همسايه زيرگوش من گفت: ايشان 
مدت ها معاون وزير بوده است )و كراواتش نشان مي داد معاون وزير اسالمي نمي توانسته بوده باشد( - ديدم 
كه از فرط خشم مي لرزيد و مي گفت تمام اين آقايان مي دانند كه انتقال آب خزر به اروميه ممكن نيست اما 
باز هم عده اي مي خواهند دويست سيصد ميليون دالر از پول اين ملت را دور بريزند و با اين شركت سوئدي 

قرارداد پژوهشي منعقد كنند كه جوابش كاماًل روشن است. 

موضوع دومي كه عصبانيت مهندس حقوقي را - البته نه به اندازه مورد قبلي - تحريك كرد مربوط به امور 
مالي جامعه مي شد. ظاهراً آئين نامه هاي جامعه در مورد وضعيت هزينه هاي سرمايه اي و توسعه اي دقيق تعيين 
تكليف نكرده اند. به همين خاطر يك نظر اين بود كه وقتي آئين نامه ها ساكت هستند، هيأت رئيسه مي تواند 
بدون استعالم از شوراي جامعه اقدام كند اما مهندس حقوق نظر مخالف داشت و مي گفت كه بايد استعالم 
كند. در آن لحظه به ذهن من هم نرسيد كه توضيح بدهم وقتي آئين نامه ها وظايف هيأت مديره را احصاء كرده 

باشند حق با مهندس حقوقي است و بايد از شورا كسب تكليف كند 

در همين رابطه بود كه من قواعد مربوط به اخطار دستور و فرجام خواهي را توضيح دادم. اما مهندس حقوقي 
آنقدر تحت تأثير عصبانيت ناشي از تصميم هاي حكومت در مورد انتقال آب رودخانه ارس و درياچه خزر 

به درياچه اروميه بود كه مي شود گفت كه اصاًل به اين قواعد كاري نداشت. 

حدود ساعت چهار و نيم جلسه خاتمه يافت و قرار شد كه من در نشست هفته آتي هم شركت كنم. يك 
نسخه از كتابچه برنامه استراتژيك جامعه را گرفتم كه آخر آن امضاي آقاي دكتر بني اسدي به عنوان دبيركميته 
تدوين برنامه استراتژيك آمده است. حدود ساعت شش و ربع ديروز به دفتر رسيدم. بعد در دفترچه يادداشتم 
نكاتي را كه در نخستين جلسه مطرح شده بود، يادداشت كردم. امروز نيز نكات جالبي به نظرم رسيده است. 
از جمله اينكه برخي از اسناد را پرينت بگيرم. قواعد جلسه گذشته را مرور كنم. در ابتداي جلسه برخي از 
نكات ضروري مطرح كنم. از اين ها مهم تر، به فكر باشم تا بر اساس تجربه هاي آموزش اين قواعد به هيأت 
رئيسه و شوراي مديريت جامعه يك كتابچه آموزشي براي آن گروه از كادرهايي كه قرار است اين قواعد را 
ياد هيأت مديره انجمن هاي مستقر بدهند، تهيه كنم. فكر مي كنم تجربه مادران صلح و نيز كانون شهروندي 

زنان نيز در اين زمينه مي تواند مفيد باشد.
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جلسه غيرعلني
در جريان مذاكره در مورد روش پيش بردن مباحث در جلسه هيأت مديره انجمن شركت هاي ساختماني آقاي 
مهندس رامينه - با توجه به اينكه مي دانست من با بيشتر اعضاي آن انجمن ها نيز ارتباط دارم - اين نكته 
را مطرح كرد كه مايل نيست اين بحث ها جايي مطرح شود. من از فرصت استفاده كردم و قاعده مربوط به 
غيرعلني شدن مجامع را توضيح دادم و مصرانه تقاضا كردم اجازه بدهيد در فاصله اي كه اين بحث را مي كنيد 
من مجمع را ترك كنم و هرگاه بحث تمام شد به مجمع برگردم. اما آقاي مهندس رامينه مخالف كرد و پيشنهاد 

من را هم با مجمع در ميان نگذاشت. 

وقتي خوب نگاه مي كنيم درمي يابيم كه در اين مجامع، درست مثل بازي فوتباليست هاي ايراني دهه هاي چهل 
و پنجاه، هركس مي خواهد تنهايي گل بزند. نه به اين دليل كه سوءنيت دارد يا شهرت طلب است. نه. به اين 
دليل كه در مغزش اطالعات به شيوه ي پيچيده تري كه مستلزم رصد كردن كل بازي است چيده نشده است. 
خود آقاي رامينه، براي توجيه رفتارهاي خودش، و به شوخي و در حاليكه آنچه را تعريف مي كرد مثل يك 
بازيگر حرفه اي بازي هم مي كرد، توضيح مي داد كه صدام حسين هر وقت جلسه كابينه تشكيل مي شد كلتش 
را از كمرش روي ميز مي گذاشت و بعد از جمع مي پرسيد: كي با اين پيشنهاد مخالف است؟ همه از اين شوخ 

طبعي دوست داشتني مهندس رامينه به وجد آمديم. 

جلسه اي كه برگزار نشد
وقتي ساعت حدود شش و ربع بعد از ظهر به دفتر رسيدم، اسناد مربوط به گزارش پنجمين اجالس ستام 
كه در پنج نسخه پرينت گرفته بودم و روي ميز گذاشته بودم دست نخورده بود. قرار بود خانم توكلي با 
خانم شرفي و همسرش دكتر سالم زاده و خانم ميالني صحبت كند و اگر هر كدام از آنان اظهار عالقه كردند 
جلسه را دو نفري هم كه شده برگزار كنند. اما وقتي اسناد دست نخورده بود دريافتم كه پس جلسه برگزار 
نشده است. تنها نكته اي كه به ذهنم رسيد اين بود كه خانم توكل را دلداري بدهم كه به انسان هاي ايران مثل 
پزشكي نگاه كند كه به بيماران خود نگاه مي كند و از هيچ رفتار عجيب و غريب آنان عصباني يا نااميد نشود. 
بلكه دنبال فهم علت هاي پيچيده ي چنين رفتارهايي باشد و بعد بتواند مثل يك باغبان اين گل هاي مختلف را 
پرورش بدهد. نه فقط رفتار اعضاي ستام بلكه رفتار حاج محمود عطار هم كه از سوي خانم توكل شستشوي 
مغزي شده بود آدم را عصباني مي كند. افرادي كه دموكراسي، حقوق بشر، جامعه اي بدون فساد و اخالقي و 

حكومت قانون را دوست دارند، اما نمي دانند ساختن چنين جامعه اي مثل انتقال البرز به خليج است. 
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پنجشنبه 2 دي ماه 1393

چكيده مطلب:
ديروز آقاي عباس تاجيك پسر عمو و شوهر خواهرم كه شب چهله دچار حمله قلبي شد و او را به بيمارستان 
فيروزگر رساندم، مهمانم بود. امروز ساعت ده و نيم صبح به ورامين برگشت. در مدتي كه مهمانم بود او را به 
مطب يك متخصص ريه بردم كه بيماري اي عجيبي را در او تشخيص داد كه  هيچكدام از طبيبان بيمارستان 
فيروزگر متوجه آن هم نشده بودند. ماجراي جالبي است اما اگر اين ماجرا به جنبش زيرخاكي كادرها ارتباط 

مستقيمي پيدا نمي كرد آن را در اين روزنوشت نمي آوردم. 

امروز و بعد از رفتن آقاي تاجيك چهل و دومين كارگاه كادر وكيالن نيز دستاوردهاي بسيار خوبي داشت و 
به نظرم همين پيروزي هاي مولكولي اما مستمر است كه جنبش كادرها را زنده نگاه داشته و به جلو مي برد. 

در اين روزنوشت دستاوردهاي اين هفته كادر وكيالن را نيز تحليل خواهم كرد. 

نيز دستاوردهاي عالي كسب  پريروز سه شنبه در بيست و هفتمين اجالس كادر دانشجويان  در عين حال، 
كرديم. در ادامه ي اين روزنوشت آن دستاوردها را نيز تحليل خواهم كرد و در پايان به رويدادهاي حاشيه اي 

جنبش كادرها مي پردازم. 

تحليل امكان تشكيل انجمن فاميلي
حاال با اطمينان مي توانم بگويم كه به زودي هسته مركزي انجمن فاميلي در ميان اقوام من نخستين نشست 
افراد  خود را برگزار خواهد كرد. اگر هدف اصلي جامعه شناسي شناختن قواعد ناظر بر روند سازمان يابي 
جامعه باشد، در آن صورت من در سطح فاميل خودم در آستانه مرحله اي قرار گرفته ام كه فكر مي كنم براي 
نخستين بار در تاريخ، دارد به شكل مدرني به خودش سازمان مي دهد. اين پديده آنقدر مهم هست كه دلم 
مي خواهد حتي المقدور روند آن را ثبت كنم و بيشترين اطالعات مربوط به اين تجربه را در از طريق ثبت 
اين تجربه قواعدي را  از  آنجا كه ممكن است  تا  اختيار ديگران بگذارم، و در عين حال بكوشم  آن  ها در 

استخراج كنم كه تصور مي رود بر روند هاي مشابه نيز به همين ترتيب كاربرد دارند. 

اگر بخواهم سابقه تمايل به ايجاد انجمن و سازمان را در درون خودم دنبال كنم و ببينم به چند سال يا چند 
دهه قبل بر مي گردد و در هر زمان و مرحله مشخص چه انگيزه ها و هدف  هايي داشته ام، زمان مي برد. اين 
سؤال همين حاال كه داشتم اين بند را مي نوشتم به ذهنم خطور كرد و به همين خاطر نمي توانم األن جواب 
دقيقي به اين سؤال بدهم. اما خوب به خاطر دارم كه اين تمايل از زمان آشنايي من با دستورنامه رابرت خيلي 
بيشتر شد چون احساس مي كردم حاال ما مهارت و دانش فني الزم را براي تأسيس سازمان ها و گروه هاي 
مختلف داريم. در حاليكه قبل از اين آشنايي - به خاطر دارم - عميقًا اعتقاد پيدا كرده بودم كه اگر شريك 
خوب بود خدا هم براي خودش شريك خلق مي كرد. دو تجربه همكاري مشاركتي من با فيروز شهرزاد و 
با فرج سركوهي به شكست تلخي منجر شده بود و تمايلي به كار گروهي نداشتم. ساير تجربه هاي من، مثل 
عضويت در هيأت مديره سينماي كودك نيز - كه بعد از حضور در چند جلسه هيأت مديره آن با قاطعيت 

استعفا دادم - ترديدي براي من نگذاشته بود كه - به قول معروف - ما ايراني ها كار گروهي بلد نيستيم. 

مردم  و  عمومي  افكار  كه  تصور  اين  و  خرداد  دوم  گفتمان  گرفتن  باال  از  بعد  مي زنم  همه، حدس  اين  با 
به  يافت،  افزايش  مدني  سازمان هاي  ايجاد  به  من  عالقه  برده اند،  پي  مدني  سازمان هاي  ايجاد  به ضرورت 
خصوص كه در همين مدت مشغول انتشار انواع نشريه براي انواع سازمان ها و انجمن ها بودم. مشاركت در 
تأسيس مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان و نيز شركت در روند تأسيس حجم و يا راه اندازي انجمن خانوادگي 
تجربه هاي اين مرحله از زندگي من بودند كه هر كدام از آن ها را مي توانم و بايد از زاويه   اي كه امروز به آن 
رسيده ام بازتحليل كنم. و شايد اين كار را در آينده انجام دهم. اما با اطمينان مي توانم بگويم بعد از آشنايي 
فزاينده من با دستورنامه رابرت بود كه نه فقط تمايلم به ايجاد انواع انجمن پاك و استريل افزايش يافت، 
اين  نتيجه،  در  كرد.  پيدا  ارتقاي  چشم گيري  نحو  به  نيز  زمينه  اين  در  من  مهارت هاي  مهم تر،  بسيار  بلكه 
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روز ها با همكاري كادرهايي كه در كارگاه هاي آموزش دستورنامه شركت كرده اند مشغول ايجاد انجمن ها 
و سازمان هاي متعدد هستيم. حتي اگر تمام شرايط زيست  اجتماعي را هم ثابت فرض كنيم، دو عامل مهم 
در تسريع روند انجمن  سازي در اطراف خودم قابل شناسايي است: اول، ارتقاي مهارت هاي خودم در اين 
زمينه، و دوم، آشنايي نسبي كادرها با قواعد قانون پارلمان كه سبب مي شود آنان نيز احساس كنند مي توانند 
انجمن هاي مفيد، پاك، كارآمد و اثربخش ايجاد كنند. اما در مورد تأسيس انجمن فاميلي، عالوه بر اين فاكتور، 
عوامل ديگري نيز مداخله دارند. من مي كوشم قبل از پرداختن به اين عوامل گزارشي توصيفي اما اجمالي از 

اين روند ارايه دهم. 

همانطور كه گفتم از مدت ها پيش از آقاي عباس تاجيك پسر عمو و شوهر خواهرم - كه هر از گاه به ديدار 
من مي آيد و يكي دو شبي در دفتر كادرها مي ماند - خواستم تا يكي دو نفر ديگر از اعضاي فاميل را دعوت 
كند و با خودش به دفتر بياورد. نخستين سؤال: آن يكي دو نفر كيستند و چرا من براي ايجاد هسته اوليه يا 

هيأت حامي انجمن فاميلي از آنان دعوت كرده ام؟ 

اصلي ترين عنصري كه در تمام فاميل مي شود رويش حساب كرد مردي است به نام علي گلستاني كه من براي 
نخستين بار حدود چهل و پنج سال پيش در مراسم عروسي اش با او آشنا شدم. او - اگر اشتباه نكنم - پسر 
خاله پدرم بود كه بعد از ساله ها يكديگر را دو باره پيدا كرده بودند. آقاي علي گلستاني در آن زمان جواني 
بسيار مؤدب، با فرهنگ، مهربان و با شخصيت بود و روابط من با او و دوستش كه هر دو از هوادارن حزب 
توده بودند، صميمي تر و مداوم تر شد. آنان تنها اعضاي فاميل من بودند كه به نوجوان آن روز كتاب هايي با 
گرايش ها چپي مي دانند و من هم با اشتها آن ها را مي بلعيدم. كتاب گاليه نوشته برشت و يك كتاب جامعه 
شناسي را كه مسائل طبقاتي را بررسي كرده بود و حدس مي زنم به قلم فردي به نام قاسمي بود سال ها قبل 

از انقالب آنان به من دادند. 

اگر از جزئيات اين روابط صرف نظر كنم بايد بگويم كه بعد از انقالب و تا قبل از دستگيري اعضاي حزب 
توده اين دو نفر به صورت رسمي از حزب توده هواداري مي كردند. از سال پنجاه و نه تا سال شصت و شش 
از آنان خبر نداشتم. اما بعدهاي كه آقاي خاتمي به صحنه   آمد اين دو نفر احساس كردند مي توانند با حزب 
مشاركت همكاري كنند. البته، دوست آقاي گلستاني چند سال پيش او را تنها گذاشت و به ديار نيستي رفت. 
اما علي گلستاني با جديت از جنبش سبز حمايت كرد و با سركوب جنبش سبز بود كه متوجه شدم سخت 
انجمن ها  اين  اعتياد است. متأسفانه دو پسرش معتاد شده بودند و دريافته بود كه  درگير انجمن هاي ترك 
بهترين كمك ها براي فرزندانش هستند. حاال مي دانم كه بچه هايش ترك كرده اند و حتي يكي از آنان به عنوان 
دهدار دمزآباد - مسقط الرأس من و عباس - انتخاب شده است. اما آقاي علي گلستاني به يكي از رهبران مؤثر 
و كارآمد انجمن هاي اولياي معتدان ارتقا يافته است و بخش اصلي وقت خودش و همسرش صرف كمك 

به اعضاي اين انجمن ها مي شود. 

نقش انجمن هاي گمنام
از  پارلماني در آمريكا شكل گرفتند و گويا  بر اساس سنت هاي  انجمن هاي گمنام كه  ندارم كه  من ترديد 
طريق داريوش خواننده پاپ قبل از انقالب در ايران معرفي شدند، بيشترين نقش را در ترك اعتياد معتادان 
ايفا كرده اند. از نزديك شاهد بوده ام كه چطور معتادان با شركت در فعاليت هاي حساب شده و انساني اين 
انجمن ها از ديو به فرشته تبديل مي شوند. به نظرم، اين عامل، يعني نقش معجزه هاي آساي انجمن در تغيير 
شخصيت، منش و رويكرد افراد، آقاي عباس تاجيك و آقاي علي گلستاني را متقاعد كرده است كه از پيشنهاد 

من براي تأسيس يك انجمن فاميلي استقبال كنند. 

من قباًل نگران بودم كه از هدفم براي عباس صحبت كنم. حدس مي زدم يا خودش از آن استقبال نكند و يا 
منظورم را به آقاي علي گلستاني درست انتقال ندهد و يا حتي آقاي گلستاني فكر كند كه چرا اين موضوع 
را مستقيمًا با خودش در ميان نگذاشتم. به همين دليل، از عباس تقاضا مي كردم كه يك روز علي را نيز همراه 
خود بياورد و او هم قول مي داد اما فرصت آن را نمي يافت. مدتي قبل بود كه در حضور عباس در مورد نقش 
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حياتي انجمن هاي معتادان براي آقاي كرامتي صحبت مي كردم كه عباس ناگهان وسط بحث پريد و با حالتي 
حكيمانه و با قاطعيتي عجيب اعالم كرد اگر چنين انجمني در فاميل شكل بگيرد يك گرسنه، يك بيكار، يك 
گردن كج در فاميل باقي نمي ماند. به محض اينكه اين جمله را از عباس شنيدم تصميم گرفتم به او بگويم 
كه چرا مدت هاست از او تقاضا كرده ام يك روز آقاي علي  گلستان و همسرش را با خودش به دفتر بياورد: 
مي خواهم پيشنهاد كنم كه ما چهار نفر يك انجمن فاميلي ايجاد كنيم تا تمام اعضاي آن به يكديگر كمك 
كنند، درست مثل انجمن گمنامان كه به معتادان كمك مي كنند. آقاي تاجيك بسيار خوشحال شد و قول داد 

كه ترتيب نخستين نشست گروه اربعه را بدهد. خوب است روي همين رويداد كمي تأمل كنيم.

به نظر من اگر - به ويژه - آقاي عباس تاجيك انجمن هاي گمنامان را تجربه نكرده بود، غيرممكن مي بود 
كه فردي مثل او عضويت در انجمن - هر انجمني - را قبول كند. و اگر در يك انجمن فاميلي افراد مؤثر و 
كارآمدي مثل آقاي تاجيك شركت نكنند يا آن را دست بياندازند، چنان انجمني هرگز مطلوبيت كافي را در 

ميان فاميل نخواهد يافت. 

از طريق  او  را مي شناسند و مي دانند كه چگونه  تاجيك  آقاي عباس  فاميل  اعضاي  اكثريت  اين مهم تر،  از 
عضويت در انجمن گمنامان از يك الت معتاد به يك مددرسان پرشور بدل شده است. آقاي علي گلستاني 
هم گرچه از لحاظ نظري به ضرورت وجود انجمن ها و احزاب پي برده بود. اما تجربه هاي حزب توده و 
به اين نتيجه رساند كه  حزب مشاركت و حتي جنبش سبز او را - بدون آنكه نااميد شده باشد - احتماالً 
در شرايط فعلي امكان فعاليت سياسي وجود ندارد اما امكان فعاليت هاي اجتماعي مثل عضويت در انجمن 
گمنامان مي تواند زمينه ساز بسط دموكراسي و حكومت قانون در كشور باشد. اين دو نمونه، نشان مي دهد 
كه چگونه تجربه موفقي مثل انجمن گمنامان و انجمن اولياي معتادان زمينه را براي ايجاد انجمن هاي مشابه 

فراهم ساخته است. 

يكي ديگر از تجربه هاي موفق سازمان يابي در ايران معاصر تشكيالت بهائيان است. من در روزنوشت هاي 
ديگر در اين زمينه زياد صحبت كرده ام. خالصه اش اينكه بر اساس سندي كه در اختيار دارم و در نخستين 
شماره روزنامه اتحاديه  دانشجويان دانشگاه آمريكايي بيروت در سال 1915 به چاپ رسيده است، آقاي شوقي 
افندي يكي از رهبران صاحب نام بهائيان با كتاب دستورنامه رابرت آشنا بوده است و گويا ويرايش قديمي 
كتاب دستورنامه را با اسم »قواعد نظم اداري« منتشر كرده است. بعضي از دوستان كه از چنين كتابي صحبت 
كرده اند به من قول داده  اند ك يك نسخه از آن را به من بدهند كه هنوز نداده اند. به اين ترتيب مي شود گفت 
در حاليكه بخش اصلي تجربه هاي انجمن سازي در ايران كه به نظر مي رسد تحت تأثير تجربه هاي بلشويك ها 
تجربه هاي  اساس  بر  كه  گمنامان  انجمن هاي  و  بهائيان  تجربه ي  اما  است،  شده  كشيده  شكست  به  باشد، 

آمريكايي كه در فرهنگ پارلماني آنگلوساكسون ريشه دارد، بسيار موفق بوده است. 

مراسم  بار در  را آخرين  او  داودآباد است. من  داريم كه عضو شوراي  را  فاميل خود شخصي  در  ما  البته، 
ترحيم مادر آقاي عباس تاجيك - زن عمويم - ديدم. از قرار معلوم تجربه حضور در شوراهاي شهر و روستا 
تجربه اي بسيار تلخ و سوخته است و هركس در اين شوراها شركت كرده است، با شنيدن نام شورا بدنش 
كهير خواهد زد. من خالصه كتاب دستورنامه را براي اين فرد ارسال كردم تا بخواند. اما اخيراً فهميدم كه 
ايميل ارسالي به داليل فني به دست او نرسيده و او خجالت كشيده است كه در اين مورد با من صحبت كند. 
به هر حال، يكي از نامزدهاي اصلي براي دعوت به عضويت در انجمن فاميلي همين شخص است كه البته، 

بايد كوشيد تا اين تجربه تلخ را از ذهن او زودود. 

الگوي روسي و آمريكايي 
به نظر مي رسد تجربه هاي معاصر ما در امر سازمان سازي دو منبع متفاوت داشته است: الگوي سازمان هاي 
بلشويكي، و الگوي سازمان هاي پارلماني. به نظر مي رسد الگوي سازمان هاي بلشويكي از سوي حزب بلشويك 
و بر اساس برداشت بسيار ناقض و برره اي كه از پارلمان انگلستان داشت، در شرق توسعه يافت. اما تجربه 
انگلوساكسوني، ابتدا در ساختار تشكيالت بهائيان و در سال هاي اخير در ساختار انجمن هاي گمنام معتادان در 
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ايران توسعه پيدا كرده است. بديهي است كه تجربه بلشويكي هم در شوروي و هم در كشورهاي اقمارش با 
شكست تلخي مواجه شد: از دورن اين سازمان ها استالينيسم خطرناكي بيرون زد. اما تجربه انجمن هاي گمنام 
و حتي سازمان بهائيان موفق بوده است و من پيش بيني مي كنم كه به زودي اين تجربه در ايران بسط يابد و 

جامعه ما با گام هاي بلند به سوي نظام دموكراسي جلو برود. 

بازگشت به روايت
امروز صبح قبل از آنكه آقاي تاجيك به ورامين برگردد از او خواهش كردم كه ترتيب نخستين نشست هيأت 
حامي انجمن فاميلي را بدهد. راستش وضع جسمي او خراب است و مسائل گاودراي فكسني هم كه چند 
نفر از دوستان به صورت مشاركتي در دمزآباد - مسقط  الرأس من و عباس - دير كرده اند بد جور گره خورده 
است. روز چهارشنبه گذشته از طرف اداره برق ورامين به دمزآباد ريخته اند و تمام تيرهاي سيماني و كابل هاي 
انتقال برق را كه به چند واحد بيرون از آبادي برق رسانده بودند جمع كردند. پيمانكاري از مالكان واحد پول 
گرفته و برايشان برق كشيده است. اما حاال مشخص شده كه آن فرد كالهبردار بوده و فراري است. و اداره 
برق هم آماده و تيرها و كابل ها را جمع كرده است. عباس بايد برود ببيند چطور مي شود چندين ميليون پولي 
را كه به فرد كالهبردار داده اند پس گرفت. احوال جسمي اش هم كه خوب نيست: بخش زيادي از ريه اش به 
خاطر استعمال بيش از سي سال سيگار از بين رفته است يك رگ قلبش هم تنگ است و وزنش هم خيلي زياد 
و سنگين. با اين همه، دكتر عباس نعمتي متخصص ريه در پاسخ به درخواست من براي تجويز يك داروي 
خواب آور تأكيد كرد اگر ايشان با قرص خواب آور بخوابد ممكن است ديگر بيدار نشود؟ پرسيدم چطور؟ 
و او بيماري جديدي را در عباس تشخيص داد: انسداد مجاري تنفسي هنگام خواب. بعد براي ما توضيح داد 
چون گردن آقاي تاجيك كوتاه و هيكلش گنده است، سن هم كه باال رفته است، شب هنگام خواب، مجراي 
تنفسي اش مسدود مي شود و ناگهان به خاطر تنگي نفس از خواب مي پرد. بله راست مي گفت. بعد پرسيد: 
تكرار ادار هم دارد؟ تا دلتان بخواهد. تجويز نهايي: طي ماه آينده بايد يك شب در بيمارستان بستري شود و 
تست خواب بدهد. بعد از بررسي نتايج اين تست است كه برنامه درماني او تدوين خواهد شد. خوب. اين 
تشخيص حكيمانه ارزش آن هم انتظار در مطب دكتر و پرداخت مبلغ دويست هزار تومان ويزيت براي من 

و عباس را داشت. 

وقتي امروز صبح و قبل از آنكه عباس به ورامين برگردد خواهشم را بار ديگر با او در ميان گذاشتم با سر 
به هوائي جواب داد حاال كه نمي رسم. اين پاسخش عصباني ام كرد. صدايم باال رفت و گفتم:  مدت هاست 
همين جواب را مي دهي. همشيه  هم سرت شلوغ خواهد بود. اگر حتي به اين تقاضاي من توجه نمي كني 
بگو تا خودم اقدام كنم. لحن من آنقدر عصباني بود و در اين مدت آنقدر به عباس كمك كرده ام كه از زمين 
زدن روي من شرمنده شد. برايش توضيح دادم: سر تو تو هيچ وقت خلوت نمي شود. پس بايد براي اين كار 
هم وقت بگذاري. يك روز جمعه يا اينجا بيايد يا هر جاي كه شما جمع شويد من هم خواهم آمد. به نظرم 
لحن من آنقدر ناراحت و حق به جانب بود كه عباس جا خورد و متوجه شد كه چقدر در اين مدت همين 
يك خواهش من را هم جدي نگرفته است. قول داد كه هر چه زودتر ترتيب اين نشست را بدهد. من فكر 
مي كنم اين بار به قولش وفا خواهد كرد و به همين خاطر است كه گفتم: به زودي نخستين نشست هيأت 

حامي انجمن فاميلي تشكيل خواهد شد. 

نخستين ايده  ها
از وقتي اطمينان يافتم كه نخستين نشست هيأت حامي انجمن فاميلي ما برگزار خواهد شد، يعني از امروز 
صبح، ذهنم دنبال تخيل كردن انجمن و بررسي موانع و مشكالت احتمالي تحقق ساختار تخيلي بود. نخستين 
مسأله در ميان اعضاي فاميل من اختالف هاي شديد بين آنان است. هيچ يك از سه خواهرم نخواهند توانست 
زير يك سقف جمع شوند. من و تنها بردارم نيز مشكالت زيادي با هم داريم. او معتاد است اما انكار مي كند. 
به عالوه در مورد ميراث پدري نيز دچار مشكل هستيم. در ميان بقيه فاميل هم همين شرايط مسلط است. 
در اين صورت چطور مي شود اين دشمنان را در يك انجمن فاميلي متشكل كرد؟ به نظرم رسيد كه بايد يك 
كميته داوري براي رسيدگي به اختالف بين اعضاي فاميل ايجاد كنيم و اقوامي كه مايل هستند عضو انجمن 
شوند ولي با هم اختالف دارند بايد قبل از تقاضاي عضويت در برابر كميته حال اختالف حاضر شوند و رأي 
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اين كميته را بپذيرند و با هم آشتي كنند و قول بدهند كه ديگر دعوا نكنند و بعد عضو شوند. عالوه بر اين، 
هيأت حامي و يا هيأت مؤسس بايد دستور شرف اعضاي انجمن را هم تدوين كند و فقط افرادي كه قول 
مي دهند طبق دستور شرف رفتار كنند عضويتشان پذيرفته شود. من همين دو ايده را امروز با خانم توكل در 
ميان گذاشتم. احساس كردم كلي خوشحال شد. من اطمينان دارم كه هم ايده انجمن هاي فاميلي و هم اين 
دو ايده و هم ساير ايده هايي كه به ذهن من و ديگر اعضاي ما خواهد رسيد با سرعت در كشور رواج يابد. 

بماند براي فردا
همانطور كه گفتم، تجربه امروز كادر وكيالن و نيز تجربه نشست پريروز كادر دانشجويان هم دستاوردهاي 
خوبي داشت. اما فردا جمعه است و امشب هم به وب سايت هاي مورد عالقه هم سر نزده ام. به همين خاطر 

تصميم گرفتم بقيه اين روزنوشت را فردا بنويسم. 
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جمعه 3 بهمن 1393

پايان عصر نفت 
امروز در وب سايت بي بي سي خالصه ي مقاله اي را خواندم به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد كه آن را فردي به 
نام حجت قندي نوشته كه استاد اقتصاد دانشگاه واشنگتن اند لي است. عنوان اين مطلب »پايان عصر نفت« 
است. منظور نويسنده از انتخاب اين عنوان اين است كه نشان دهد همانطور كه عصر پارينه سنگي با انقالب 
آهن خاتمه  يافت و نه با تمام شدن  سنگ ، عصر نفت نيز نه با تمام شدن نفت بلكه با انقالب شيل به پايان 
انقالب در فناوري استخراج نفت از  با  خود رسيده است. من كم و بيش و در حد يك شهروند معمولي 
ميان - به اصطالح - سنگ و شن آشنا بودم، اما نكات مختصري كه بي بي سي از مقاله آقاي قندي نقل كرده 
است به روشني نشان مي دهد كه چگونه عصر نفت واقعًا خاتمه يافته است و اين امر به وضوح كل جغرافياي 
سياسي جهان را دگرگون ساخته و خواهد ساخت. اين تحوالت به ويژه بر خاورميانه و از جمله بر ايران تأثير 
دگرگون سازي خواهد گذاشت. در نتيجه جنبش كادرها نمي تواند و نبايد نسبت به فرصت ها و تهديدهايي 
كه اين تحوالت برايش فراهم خواهد ساخت بي تفاوت بماند. به دليل اهميت اين نكات من خالصه آن ها را 
در ادامه نقل مي كنم تا بهتر در ذهنم جاگير شود و به مرور جنبه هاي گوناگون تحوالت ناشي از اين انقالب 

و اثرات آن ها را بر گفتمان جنبش كادرها بررسي خواهم كرد. 

مقاله بي بي سي به نقل از نوشته آقاي قندي آورده است كه دوره سرمايه گذاري در نفت شيل 60 روز است 
در حالي كه اين زمان در نفت متعارف 5 سال است. يعني از زمان شروع سرمايه گذاري در استخراج نفت به 
صورت متعارف تا زمان بهره وري 5 سال طور خواهد كشيد، در حاليكه اين مدت در نفت شيل دو ماه خواهد 
بود. نكته ديگر اينكه در آمريكا و در حال حاضر روزانه بيش از 4 ميليون بشكه نفت از اين طريق استخراج 
مي شود كه جز عربستان سعودي از تمام كشورهاي عضو اپيك بيشتر است. و از اين ها مهم تر اينكه برآورد 
شده است ميزان نفت موجود به صورت نفت شيل 11 برابر ميزان نفت موجود به صورت متعارف است. 
خوب،  همين سه واقعيت بس است تا نشان دهد كه عصر نفت خاتمه يافته است. بنا بر اين، كاهش ندادن 
قيمت نفت از سوي سعودي ها خيانت و وطن فروشي و دشمني با ايران نيست. به زودي نفت مثل سنگ 

كااليي غيرراهبردي خواهد شد. بشر به سنگ نياز خواهد داشت اما ديگر به خاطرش جنگ نخواهد كرد. 

گزارشگر بي بي سي بالفاصله بعد از نقل اين مطلب نظرات يك اقتصاددان داخلي را در پاسخ به اين سؤال 
آورده است كه در اين صورت ايران چه بايد بكند؟ و اقتصاددادن داخلي هم كه به دليل شرايط سياسي زبانش 
الكن است به چند نكته بديهي به صورت مبهم اشاره كرده  است: دولت و حكومت بايد هزينه هاي اضافي را 
بزند. خواهد زد؟ بستگي دارد به قدرت مردم. تا وقتي مردم قدرت نداشته  باشند، از گرسنگي هم بميرند گروه 
حاكم براي حفظ خودش ماليات بيشتر خواهد گرفت و امكانات را صرف بقاي خودش خواهد كرد. با اين 
همه، كم شدن درآمد گروه حاكم از چاه هاي نفت، و بي پول شدن حكومت، قوي ترين صالح را از دستش در 
مي آورد. اين فرصتي است براي مردم، اما در عين حال اين مردم در سرزميني خشك و بي آب و علف و از 

اين پس بي نفت بايد زندگي كنند. اينجاست كه جنبش كادرها بايد بدرخشد. 

دستگيري دو كادر دانشجو
حاال كه صحبت از بي بي سي شد بگويم كه امروز در همين وب سايت گزارشي خواندم در خصوص موج 
جديد دستگيري  فعاالن دانشجويي. به نوشته بي بي سي خانم فرشته طوسي و خانم پرستو بيرانوند نيز دستگير 
شده اند. من چند روز پيش از اين ماجرا با خبر شدم. اما تمام كساني كه اين خبر را داشتند سعي مي كردند در 
سطح رسانه ها منتشر نشود كه شد. در خبر بي بي سي از جواني كه با خانم طوسي دستگير شده بود به عنوان 

همسر او نام برده شده است. بيچاره خانم طوسي. بي بي سي اين دختر جوان را شوهر هم داد. 

من هم مثل خيلي هاي ديگر از انگيزه ي واقعي اين دستگيري ها خبر ندارم. اتهام ها نيز همان اتهام هايي است 
كه كيلويي و فله اي به افراد مي چسبانند كه هيچ كدامشان حتي طبق قانون اساسي خود اين جمهوري دهاتيان 
جرم نيست. آقاي رنحبر عضو دوست داشتني كادر دانشجويان در آخرين ايميلي كه برايم ارسال كرده از علت 
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نيامدنش به نشست كادر دانشجويان چنين نوشته بود: همان مشكالت قبلي كه بدتر هم شده است. در هر 
حال، بعد از اين حوادث بايد هر لحظه منتظر دستگيري و بازجويي باشيم. 

معناي تازه اي از شرف
اين  از مفهوم شرف منسجم تر و مطلوب تر كنم.  تنهايي سعي مي كردم تعريفم را  امروز در جريان تأمالت 
مفهوم را در سه حالت صفتي، قيدي و اسمي در نظر آوردم و آن را با صفاتي مثل قدرت، ثروت، شجاعت 
و ارزش هاي اخالقي ديگر مورد سنجش قرار دادم. در جريان همين تأمالت بود كه به اين سؤال هم بيشتر 
فكر كردم كه چرا فرض بر اين است يا اين امر بديهي گرفته مي شود كه اعضاي انجمن ها افراد شرافتمندي 
هستند يا بايد باشند؟ در پي تفكر به اين سؤال بود كه جواب جديدي يافتم كه البته، قباًل مي دانستم اما حاال 

به شيوه  جديدي آن را مي دانم. 

به نظرم، فعاليت انجمني نوعي فضليت است و به همين خاطر كسي كه از منافع و عالئق شخصي خودش 
به خاطر منافع گروهي مي گذرد ايثار مي كند و ايثار نيز يك فضليت است و فضليت هم سرچشمه شرف. 

براي درك بهتر اين مسأله يك پزشك يا يك وكيل را در نظر بگيريم كه در قبال پروفشن وكالت و طبابت 
احساس مسؤليت مي كنند و براي ارتقاي منزلت طب و حقوق از زندگي شخصي مثل وقت و استراحت خود 
مايه مي گذارند. چنين افرادي در مقايسه با آن دسته از طبيبان و وكيالن كه هيچ وقتي صرف ارتقاي امور 
پروفشن هاي متبوع خود نمي كنند داراي فضليت هستند و طبق تعريفي كه كريستوفر مارلو - شاعر معاصر 
شكسپير - از شرف داده است، شرافتمند محسوب مي شوند. فكر مي كنم چنين تعريفي هم اخالقي است و 

هم سياسي و انگيزه بخش. 

درك تازه اي از رذائل اخالقي
در تأمالت تنهايي امروز همچنين به درك تازه اي از علت برخي رذائل اخالقي شايع در ميان هموطنان رسيدم 
نظريه  در  كليدي  مفهوم  بخشيد.  تازه اي خواهد  معنايي  ابعاد  دهاتيان«  نظريه ي »جمهور  به  فكر مي كنم  كه 
»جمهور دهاتيان« اين است كه بسياري از رذائل اخالقي در كالن  شهري مثل تهران ناشي از اين است كه 
مردمش در دهه هاي اخير از روستاهاي كوچك و پراكنده در فالت ايران تشكيل شده است. به نظرم توجه به 
همين واقعيت بسياري از خصوصيات رفتاري و اخالقي مردم تهران را و چه بسا مردم بسياري از شهرهاي 
بزرگ ايران را توضيح مي دهد. بديهي است كه صرف گفتن اين اصل مسائل را توضيح نخواهد داد. بلكه 
تازه يك تالش عظيم بايد شروع شود تا بسياري از رويدادهاي رفتاري و اخالقي شهروندان دهاتي را با اين 

فرضيه تبين كند. 

در تالش براي بسط اين نظريه، اخيراً به تفاوت هاي حريم خصوص و فضاي عمومي در شهر و روستا رسيدم  
و به نظرم مي رسد كه بررسي تفاوت هاي موجود بين اين دو مفهوم در شهرهاي بزرگ و روستاهاي كوچك 

حاشيه كويري نكات زيادي را توضيح خواهد داد. 

به نظرم حريم خصوصي در يك روستاي كويري وجود ندارد يا بسيار بسيار محدود است. فضاي عمومي 
حتي تا درون خانواده دهاتي نيز ادامه دارد. مهمانخانه، در واقع به يك معنا ادامه فضاي عمومي روستا در 
از همين سلطه همه جانبه زندگي در دهات و  نيز جلوه اي  بيروني  اندروني و  به  تقسيم خانه  خانه است. 

شهرستان هاي كوچك كويري است. 

اما در كالن شهر تهران قضيه معكوس مي شود: فضاي عمومي، به معناي تجمع آگانه و داوطلبانه و سازمان يافته 
مردم، يا »جامعه« و »انجمن« وجود ندارد و دهاتيان قادر نيستند براي جماعت هاي خود »جامعه« بسازند. اما 
انبوه جمعيت سازمان  نيافته و اتمي  شده ي كالن شهري مثل تهران، حريم خصوصي افراد را به شكل بي انتهايي 
گسترش مي دهد. آزادي و انسان آزاد شكل مي گيرد، در حاليكه »جامعه« اي ساخته نشده است. در نتيجه كنترل 

اجتماعي بسيار محدود است يا از طريق حكومت و به شكل استبدادي و دلبخواهي اعمال مي شود. 
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اين قاعده دوم نيز مي تواند بسياري از جنبه هاي رفتاري و اخالقي كالن شهر تهران را توضيح بدهد. اما اين ها 
هيچ  كدام جديد نبودند. نكته اي كه امروز كشف كردم اين بود كه فهميدم بسياري از به اصطالح رذائل اخالقي 
مردم در كالن شهر تهران ناشي از همين تغيير ناگهاني دو فضاي زيستي است: از ده به كالن شهر. و اينكه 
مردم اين كالن شهر قادر نشده اند ارزش ها، رويكردها و عقايد خودشان را متناسب با اين وضعيت جديد 

بازآفريني كنند. اين هم نكته جديد نبود. پس نكته اي كه به طور خاص امروز به آن توجه كردم چه بود؟ 

نيت خواني ممنوع
يكي از قواعد مهم كه در دستورنامه رابرت بر آن تأكيد شده ممنوعيت نيت خواني است. به نظرم اگر نيت 
خواني به عنوان يك ضد ارزش رواج بيابد، بسياري از آنچه را كه ما رذيليت اخالقي در خود و در همشهريان 

خود مي يابيم، معناي ديگري خواهد يافت. مثاًل؟ 

يكي از توقعاتي كه ما از همشهريان خود داريم اين است كه نيات و احساسات و عواطف و حتي نقشه ها و 
برنامه هاي خودشان را، در واقع يعني تمام آنچه را كه به حريم خصوصي آنان تعلق دارند، صادقانه به زبان 
بياورند و بيان كنند. اما چون اين كار را نمي كنند با دلخوري گله مي كنيم كه:  خداوند زبان را به ايرانيان داده 
است كه نيات خودشان را مخفي كنند. حال اگر اين اصل اخالقي جا افتاده باشد كه اساسًا نيت خواني و از 
نيت ديگران پرسيدن كاري غيراخالقي است، هيچ فردي حق خودش نمي داند كه از نيت ديگران با خبر شود. 
در نتيجه، اين كه فردي نيت خود را بيان نمي كند كارش غيراخالقي تلقي نخواهد شد، بلكه برعكس، اينكه 

شما نسبت به نيات دروني افراد كنجكاوي كنيد كاري غيراخالقي انجام داده ايد. 

به نظر خودم آنچه را كه در بند باال توضيح دادم يك مرحله مهم در بسط نظريه »جمهور دهاتيان« است. اين 
كشف درست به اندازه كشف علت گذار از مونوگامي به پلي گامي در بعضي از گروه هاي شهري اهميت 
دارد. چون حاال بايد توضيح بدهم كه چه عوامل اجتماعي اي مردم را به اين ارزش مي رساند كه نيت خواني 
زشت و ناپسند است؟ و بعد اينكه چرا مردم در كالن شهر تهران به اين درك نرسيده اند و حتي اشخاص با 
فرهنگي مثل پدر اميد غريب هم از اين آب زيركاهي مردم ايران گله دارد. و چرا اساسًا بحث تمايز فضاي 
عمومي و حريم خصوصي در ايرن مورد توجه قرار نگرفته است. در اين زمينه نهادهاي پژوهشي و تربيتي 
چه نقشي دارند و چه بايد بكنند؟ جنبش كادرها كجاي ماجرا بايد بايستد؟ اين ها سؤاالتي است كه بايد در 

ذهنم كاشته شود. 

بعد از اين مقدمات - كه دستاوردهاي امروز جمعه بودند - به روايت ماجراي نشست چهل و دوم وكيالن و 
نشست بيست و هفتم دانشجويان مي پردازم. 

دستاوردهاي نشست چهل و دوم كادر وكيالن
در چهل و دومين نشست كادر وكيالن فقط خانم توكل و آقاي فروزان و يك عضو جديد - آقاي حامد 

ابراهيم خاني - شركت كردند. اما دستاوردهاي همين نشست چهار نفر هم عالي بود. چرا؟ 

برخي از كساني كه در اين نشست شركت نكردند اعالم كرده بودند كه به دليل عذر موجه اي قادر به شركت 
در اين نشست نيستند: خانم علم و آقاي كيخسروي در يك سمينار آموزشي كانون وكالي مركز شركت كرده 
بودند. خانم قوشه به سفر خارج از كشور رفته است. با اين همه تمام شواهد حاكي است كه اين سه نفر 
جدي ترين اعضاي كادر وكيالن هستند و غيبت آنان موجه است: خانم قوشه اعالم آمادگي كرده است كه در 
سازمان توسعه انجمن هاي فاميلي مشاركت كند. به عالوه به كوشش او نخستين نشست هيأت مديره كانون 
شهروندي زنان در دفتر كادرها برگزار شد. او انصافًا يكي از جدي ترين زناني است كه ديده ام. خانم علم نيز 
تمام تالش خودش را براي معرفي و ترويج اين قواعد به كار مي برد. آخرين موفقيت او معرفي آقاي حامد 
توكلي است كه به رغم سن بسيار كمي كه دارد چهارده سال است كه در دبيرستان هاي تهران دبيري مي كند. 
اين فرد در دومين حضور خود اعالم كرده است كه با همكاري آقاي نوربخش همسر خانم توكل كه او هم 
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دبير دبيرستان هاي تهران است و در كانون صنفي معلمان نيز حضور دارد، و نيز همراه با تعدادي از دوستان 
خودشان و خواهر همسر آقاي فروزان كارگاه جديدي را براي معلمان سازماندهي خواهند كرد. اين ها هم 
نشانه جدي بودن خانم علم. در مورد آقاي كيخسروي هم فقط همين نكته بس كه حدود نيم ساعت بعد از 
ختم جلسه ديروز همراه با اقاي فروزان و با دو شاخه گل نرگس به دفتر آمد. وقتي علت را پرسيدم: به شوخي 
و جدي گفت: به خاطر عالقه اي كه به معلمم دارم آمده ام به شما سر بزنم. حقيقتًا كار خاصي نداشت. و فقط 
براي اعالم عالقه اش به كارگاه و به سازمان در دست تأسيس آمده بود. البته، من هدف ها و هدف واره هاي 
كانون وكيالن آمريكا را كه خانم علم آن را ترجمه كرده بود در اختيار آقاي كيخسروي گذاشتم كه جلسه قبل 
هم نتوانسته بود شركت كند و گفت كه قصد دارد آن را طي مطلبي كه در وبالگش منتشر خواهد كرد بياورد. 

تحول بسيار مهمي كه بايد به آن اشاره كنم، جدي تر شدن آقاي فروزان در امر ارتقاي پروفشناليسم وكالت 
به  آن شركت كرد. گاهي  فروزان در جلسات  آقاي  آغاز شد  كادر وكيالن  از نخستين  روزهايي كه  است. 
خاطر سفرهايي كه برايش پيش مي آمد نمي توانست در كارگاه شركت كند. اما هرچه جلو تر آمديم عالقه 
او به دستورنامه رابرت، به اهميت ام القوانين و به اهميت ترويج اين قواعد و بسط اين كارگاه ها بيشتر و 
عميق تر شد. حاال مي شود گفت در ميان مردان او جدي ترين عضو كارگاه است. در حاليكه تا چند وقت پيش 
جدي ترين آنان آقاي كيخسروي بود. بعد آقاي امير رئيسيان از بقيه جلو افتاد. اما اين روزها آقاي رئيسيان 
نه در كارگاه دانشجويان و نه در كارگاه وكيالن شركت نمي كند و حدس من در مورد اينكه او ديگر نخواهد 
آمد درست بود. با اين همه چون علت غيبت او را مي دانستم راهكارهايي را دنبال كرده و مي كنم تا او به 

كارگاه ها برگردد. 

در جلسه ديروز براي آقاي فروزان تحليل كردم كه چرا رئيسيان و كيخسروي در كارگاه ها شركت نمي كنند. 
قضيه ريئسيان روشن بود: در مورد روش اداره كارگاه ها نظري داشت كه من آن را عملي نمي يافتم اما هرچه 
توضيح مي دادم متوجه نمي شد يا قبول نمي كرد. او هم مثل آقاي كيخسروي اصرار داشت كه اين كارگاه ها 
نيز بايد در يك زماني شروع و در يك زماني نيز تمام شوند. اين تفكر را آقاي خندان هم داشت. اما من با 
صراحت اعالم كرده ام كه هدف من آموزش قواعد دستورنامه رابرت نيستند بلكه هدف من تربيت كادرهايي 
است كه با آنان بشود سازمان هاي پاك و استريل ايجاد كرد. كساني كه هم دوست ندارند در اين فرايند شركت 
كنند هروقت كه دلشان خواست مي توانند حضور در كارگاه ها را خاتمه بدهند. از آنجا بود كه آقاي رئيسيان 
ديگر در كارگاه ها شركت نكرد. پاسخ من روشن است:  شركت نكن. اما تجربه نشان مي دهد كه اگر ارتباط 
خودشان را قطع كنند قادر نخواهند بود به تنهايي سازمان هاي جديد و پاك ايجاد كنند. من هم صادقانه دنبال 

اين هستم كه كمك كنم سازمان هايي ايجاد شود كه به هيچ فردي وابسته نباشد و نه فقط به خودم. 

به هر حال، بعد از توضيح اين نكات براي آقاي فروزان از او خواستم تالش كند تا رئيسيان را قانع كند كه 
به جمع برگردد. اما در مورد كيخسروي تحليل ديگري دارم. همين تحليل را براي آقاي فروزان هم گفتم: 
آقاي كيخسروي خيلي به نكات ظريف و دقيق آموزشي عالقمند نيست و بيشتر دنبال اجراي طرح هاي بزرگ 
است و يك مدير اجرايي قابل است. در حاليكه مشكل ما در عرصه حقوق، فقدان نظام قانوني دقيق است كه 
هيچ معايرت و تعارضي در كل آن وجود نداشته باشد. اين امر به اذهان پيشرفته و دقيق نياز دارد. شايد همين 
سخنان باعث شد كه آقاي فروزان بعد از ختم جلسه خارج شدن از دفتر دوباره همراه با آقاي كيخسروي با 

دو شاخه گل نسترن به دفتر برگردد.  

خانم توكل هم، همانطور كه گفتم به سمت دبيري موقت تعدادي از سازمان هاي در دست احداث ارتقا يافته 
است. او كه در نشست ديروز به عباي عربي از يك تظاهرت مربوط به هواي پاك به دفتر آمده بود بسيار 
فعال است. او در محله خودشان هسته اوليه يا هيأت حامي انجمن محله خودشان را هم تشكيل داده است. 
فهرست شماره تلفن و ايميل تمام اعضاي هيأت حامي سازمان هاي توسعه انجمن محله، انجمن هاي اوليا 
و مربيان، انجمن فاميلي و انجمن دبيران را به او داده ام و از او خواهش كرده ام كه براي هماهنگ كردن اين 

انجمن ها به من كمك كند. او در اين زمينه بسيار فعال است و با تمام آنان تماس گرفته يا خواهد گرفت. 
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حذف سه نشاني ايميل
از فراخوان نشست قبل من سه نشاني ايميل متعلق به خانم ستوده، آقاي اويس حامد توسلي و امير ارسالن 
داودي را حذف كردم و به آنان اطالع هم ندادم. اما براي بقيه توضيح دادم كه ايميل كساني كه به دعوت دبير 
جواب ندهند حذف خواهد شد. بايد منتظر بمانم و نتيجه حذف اين ايميل ها را ببينم. چون، آقاي كيخسروي 
به من گفت كه با آقاي داودي صحبت كرده و او قول داده كه به كار گاه ها بيايد. حامد توسلي هم كه مشغول 
تحصيل است. خانم ستوده  هم ترجيح مي دهد به صورت فردي و با اعتراض هاي نمادين به مبارزه خود ادامه 
دهد. نكته جالب اين است كه وي هنوز رياست گروه شفق را بر عهده دارد و اين گروه گويا هر ماه يك 
نشستي برگزار مي كند. به نقل از خانم علم، اعضاي اين گروه خيلي خيلي از قواعد دستورنامه رابرت و نيز 
از روش تدريس من تعريف كردند اما به صورت جديد نسبت به فراگيري آن اقدام نكردند. به نظرم، بررسي 
علت اينكه چرا برخي از افرادي كه به اين قواعد آشنا مي شوند، به اهميت آن در ساختن يك جامعه متمدن و 
انساني توجه نمي نكنند و به همين روش زيست خود ادامه مي دهند نسبت به اينكه چه كساني به اين جريان 
ملحق مي شوند مهم تر است و من هر از گاهي از كساني ياد مي كنم كه در يك مقطع به اين جنبش پيوستند 

اما از ميان راه آن را ترك كردند. 

نكات آموزش نشست ديروز
در نشست ديروز من فرق هاي بين اساسنامه، آئين نامه، دستورنامه و شراكت نامه را بررسي كردم. در اين زمينه 
آقاي فروزان با قواعد و رويه هاي جاري در ايران به خوبي آشنا بود. در نتيجه وقتي با رويكرد جديد اين 

مسائل را مطرح كردم براي او و البته براي دو نفر ديگر جذاب بود. 

در جريان گزارش فعاليت هاي ترويجي، خانم توكل از فعاليت هاي خود براي ايجاد يك انجمن محله گزارش 
داد كه جالب بود و آقاي فروزان نيز گزارشي از سفر خود به خرم آباد ارايه كرد كه به عنوان وكيل مي خواهد از 
دانش آموزي دفاع كند كه مدتي قبل به دبير فيزيك خود حمل كرد و او را كشت. گزارش آقاي فرزوان جالب 
بود و نشان مي داد كه پسرك با مشكالت روحي متعددي دست و پنجه نرم مي كرده است. من از گزارش 
او اين احتمال را دادم كه شايد دبير مربوطه قصد آزار جنسي داشته است. البته، آقاي فروزان تأكيد كرد كه 
فقط گزارشگر وضعيت روحي قاتل است و قصد هيچ تفسيري از رفتار هاي او را ندارد. به هر حال، نكته 
مهم اين كه آقاي فروزان اين كارها را بدون قصد كسب درآمد و به عنون يك فعاليت اجتماعي خيرخواهانه 

انجام مي دهد. 

تجربه جديد:  ايجا كميته ها
مدتي است كه در كارگاه هاي آموزشي هم افرادي را به عنوان مسؤالن كميته هاي مختلف منصوب مي كنم و 
به آنان مسؤليت هايي مي دهم. اين تجربه هم بسيار ارزشمند است. چون اوالً افراد را درگير فعاليت هاي خالق 
و متعدد مي كند. ثانيًا به افراد نشان مي دهد كه چرا عده اي دور هم جمع مي شوند. به عالوه، بعد از راه  افتادن 
كميته ها، همه احساس مي كنند كه سازمان در دست تأسيس حتي بدون تدوين و تصويب آئين نامه  هم دارد 
كار خودش را مي كند و درجا نمي زند. در جريان فعاليت هاي كميته هاست كه به مرور قواعد هر وضعيت 
پارلماني مهم را هم تشريح مي كنم از اعضاي كميته و مجمع مي خواهم تا اين قواعد را هم مراعات كنند. اين 
تجربه در كادر دانشجويان كه عالي جواب داده است. ديروز در كادر وكيالن نيز تشكيل دو كميته را پيشنهاد 
دادم: خانم توكل مسؤل كميته آموزش، و آقاي فروزان مسؤل كميته همايش هاي ماهانه. و طي نامه اي به اعضا 

هدف هاي اين دو كميته را هم تشريح كردم. خوب است متن آن نامه را عينًا نقل كنم: 

اعضاي محترم كادر وكيالن
سالم

اعضا،  ترويجي  فعاليت هاي  گزارش  استماع  از  بعد  نرسيد،  نصاب  به  دوم  و  چهل  اجالس  آنكه  رغم  به 
تفاوت هاي بين اساسنامه، آئين نامه، دستورنامه، شراكت نامه مورد برسي قرار گرفت. اين بحث همراه با نقد 

رويه ثبت انجمن و شركت در ايران در جلسه بعد ادامه خواهد يافت.
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اعضا حاضر در اين نشست همچنين تصويب كردند پيشنهادهاي زير را براي تصويب به مجمع آتي تقديم 
كنند:

خانم توكل رئيس كميته آموزش دستورنامه؛
مسؤليت اين كميته تهيه چك ليستي از مفاد آموزش داده شده از دستورنامه رابرت  و تدوين برنامه  براي ارايه 

اين آموزش ها به اعضاي جديد و نظارت بر اجراي برنامه خواهد بود.

آقاي فروزان رئيس كميته برگزراي همايش هاي ماهانه؛
مسؤليت اين كميته برگزاري همايش هاي دوره اي با شركت اشخاص عالقمند به هدف هاي سازمان  در دست 
تأسيس است. در اين همايش ها، اعضاي سازمان حاصل پژوهش ها و تجربه هاي خود را تشريح و عرضه 
خواهند كرد. هدف اين است كه از طريق اين همايش ها نظرات و ديدگاه هاي سازمان ترويج شود تا افراد 

عالقمند بتوانند به عضويت سازمان درآيند. 
با احترام. داود حسيني دبير موقت

دريافت كرده اند خواهد  را  آن  فعاًل  كه  نفري  مهمي روي همين چند  تأثيرات  نامه  اين  فكر مي كنم  خودم 
گذاشت. اما اميدوارم بيش از همه آقاي رئيسيان را مجاب كند كه به اين كارگاه ها برگردد.

وكيالن رقيب
پيش از آنكه آقاي فروزان با تأخيري يك ربعي به دفتر كادرها بيايد، من و خانم توكل دو نفري جلسه را رأس 
ساعت 12 دعوت به دستور كرديم و چون نصاب نداشتيم به جاي قرائت صورتجلسله به استماع گزارش هاي 
ترويجي يكديگر گوش داديم. خانم توكل از تالش  هايش براي ايجاد هسته اوليه انجمن محله گزارش داد. 
در اين زمينه چند سؤال پارلماني داشت كه مطرح كرد و من هم جواب دادم. بحث خوبي شروع شده بود 
كه با حضور آقاي فروزان به آن خاتمه داديم. با اين حال اين بحث را بايد با خانم توكل ادامه بدهم. نكته اي 
كه تصميم گرفته بودم با وي در ميان بگذارم، وضعيت آقاي محمود حاج عطار بود كه به دعوت خانم توكل 
در جلسه قبل كادر وكيالن شركت كرد اما با داليل نه چندان موجه اعالم كرد كه نمي تواند شركت كند. بايد 
يادم باشد در اين زمينه با خانم توكل صحبت كنم. به خصوص بايد از او بخواهم كه اگر شد از طريق آقاي 
عطار يك كارگاه نيز براي وكيالني راه اندازي كنيم كه از قوه قضائيه پروانه فعاليت گرفته اند و تعدادشان به 
گفته آقاي فروزان به 30 نفر مي رسد و از وكيالني كه از كانون وكال پروانه وكالت دريافت كرده اند نيز بيشتر 
است. بدون برخورد با مسأله اين وكيالن، اصالح دادگستري و پروفشن حقوق در ايران غيرممكن خواهد بود. 

معرفي خانم توكل به عنوان دبير
بعد از ختم جلسه بود كه طي نامه هايي براي اعضاي هيأت هاي حامي سازمان هاي در دست تأسيس، ضمن 
معرفي خانم توكل از آنان تقاضا كردم كه در مورد هماهنگي براي نشست هاي آتي هيأت ها با خانم توكل 

همكاري كنند. متن يكي از اين نامه ها خطاب به اعضاي سازمان در دست تأسيس ستام:

اعضاي محترم ستام
سالم

از آنجا كه قرار شده هر هفته دوشنبه براي اداره آموزشي نشست هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور در 
نشت هاي اين هيأت شركت كنم، روز دوشنبه قادر نيستم در خدمت شما عزيزان باشم. و نيز با توجه به اينكه 
سركار خانم توكل وقت بيشتري صرف تدارك كارگاه هاي كادرها مي كنند از ايشان تقاضا كردم نسبت به 

هماهنگي براي تعيين زمان نشست هاي بعدي ستام با شما عزيزان صحبت كند.

خاطر نشان مي شود سازمان هاي ديگري نيز توسط كادرها در دست تأسيس هستند و بعضي از عالقمندان 
در تعدادي از اين سازمان ها حضور خواهند داشت. به همين خاطر شايد بشود گروه بزرگتري از بنيان گذران 
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انجمن ها و سازمان ها را در يك مجمع دعوت كرد.

از شما تقاضا دارم با خانم توكل در خصوص تعيين زمان اين نشست ها همكاري فرماييد.
مشتقاق ديدار شما
داود حسيني

تا كنون خانم شيما قوشه با ارسال جوابي خاطر نشان كرده است كه با خانم توكل همكاري خواهد كرد. 

اين بخش از روزنوشت را با ذكر نام افرادي كه تا به حال براي اين سازمان ها اعالم آمادگي كرده اند خاتمه 
مي دهم: 

سازمان توسعه انجمن هاي محله:
آقاي عبدالحسيني، آقاي سالم زاده، خانم شرفي، خانم ميالني، خانم توكل و من 

سازمان توسعه انجمن هاي فاميلي:
خانم قوشه، خانم توكلي، آقاي قندهاري، و من 

البته، تا كنون آقاي عباس تاجيك، آقاي علي گلستاني و همسرشان اعالم آمادگي كرده اند تا انجمن فاميلي 
خودمان را كليد بزنيم. 

سازمان توسعه انجمن هاي اوليا و مربيان:
خانم ميالني، خانم توكل، آقاي حالج، همسر آقاي فروزان و من )و احتماالً خانم نقي ئي- قرار بود خانم توكل 

با ايشان و ساير اعضاي سازمان معلمان در اين زمينه تماس بگيرد. از نتيجه كار تا كنون بي خبرم(. 

سازمان دبيران: 
آقاي حامد ابراهيم خاني، خواهر همسر آقاي فروزان، آقاي نوربخش همسر خانم توكل، خود خانم توكل و 

دوستان آقاي نوربخش و ابراهيم خاني

ساير سازمان ها
البته، اين ها با انجمن نشريات دانشجويي و انجمن آزادي آكادمي، و سازمان توسعه سناهاي دانشجويي و 
آمادگي  اعالم  رزم خواه  و  آقاي شهرياري  )كه  كارفرمايي  تشكل هاي  توانمندسازي  سازمان  و  دانش آموزي 
در  پروفشن گرايي  ارتقاي  سازمان  و  دارند(،  اختالف  نيز  هم  با  و  است  شلوغ  خيلي  سرشان  اما  كرده اند 
مديريت، و سازمان ارتقاي پروفشناليسم در وكالت ارتباطي ندارند و اين سازمان ها را افراد ديگري قرار است 

توسعه بدهند. 
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جمعه 3 بهمن 1393

قسمت دوم: نشست دانشجويان
به خاطر اخبار مربوط به دستگيري خانم فرشته طوسي و خانم پرستو بيرانوند، خودم را آماده كرده بودم كه 
سرزده به دفتر بريزند و دستگيرم )يا دستگيرمان(  كنند. آنچه را كه در اين روزنوشت ها مي نويسم گزارش 
صادقانه ي فعاليت هايي است كه با عشق به ساختن يك جامعه انساني و بدون هيچ چشمداشت مالي دارم 
انجام مي دهم. اما هميشه آماده ام كه تلفني براي بازجويي احضارم كنند يا براي دستگيري مصادره كامپيوتر و 
ساير اسناد به دفتر هجوم بياورند. در آن صورت مي توانند اتهام هايي به من بزنند كه قطعًا هيچ مبناي قانوني، 
حتي بر اساس قوانين خود جمهوري دهاتيان هم نخواهد داشت، اما سال ها زندان - و حتي به جرم مثاًل 
سب النبي - اعدام مي تواند مجازات آن ها باشد. به رغم چنين احساسي است كه با اين همه شوق و ذوق 
داريم كار مي كنيم. با اين همه، انتظار نداشتم در كارگاه روز سه شنبه گذشته هيچكس شركت كند: آقاي امير 
رئيسيان كه موكل خانم طوسي است و البد به همين دليل نخواهد آمد تا به اصطالح رد گم كند و به اينجا 
حساس نشوند، گرچه در نبود اين ماجرا هم وي به دليل اينكه روش او را براي تدريس غيرعمل تلقي كردم، 
نمي آمد، آقاي صفائي پور همسايه ما و كارشناس وزارت صنايع هم گاهي مي آيد و گاهي نمي آيد، از حدود 
30 دانشجو نيز حدود 10 نفرشان گاهي مي آيند كه آنان نيز هم در گير امتحانات پايان ترم هستند و هم در 
تب و تاب فهم علت اين موج جديد دستگيري فعاالن دانشجويي. بديهي است كه تقريبًا تمام اين دستگيري ها 
منشأ و علت سياسي دارد و هيچ كدام از آنان ماهيت قضائي و حقوق ندارند. اما به ندرت مي شود حدس زد 
كه در قلعه داخلي قدرت چه كسي دارد چه خطي را بازي مي كند و افراد بي گناه قرباني همين جنگ قدرت 

گروه ها داخل حاكميت مي شوند. 

با اين همه در نشست سه شنبه گذشته كادر دانشجويان آقاي فرشيد قاسمي از دانشگاه اميركبير، آقاي بهنام 
ذوقي از دانشكده فني دانشگاه بهشتي )كه اسم ديگري دارد(، آقاي پرهام رضايي از دانشكده شيمي دانشگاه 
خواجه نصير، و آقاي عصرپوران نيز از دانشكده برق خواجه نصير حضور يافتند و جلسه اي گرم و پربار 

برگزار شد. 

جا دارد ياد آوري كنم كه خانم سميه طهماسبي كه دبير شوراي مركزي حزب اعتماد ملي است و به گفته 
خودش نشست هاي شوراي مركزي را اداره مي كند، و برداران رفيع فر كه يكي از آنان رئيس شاخه جوانان 
حزب اعتماد ملي است و در چند جلسه اخير شركت مي كردند، در نشست ديروز حضور نيافتند. البته خانم 
طهماسبي ايميل زد كه به دليل ساعت اين نشست ها به سختي در آن ها شركت مي كند بعد هم گفت كه در 

جلسه ديروز شركت نمي تواند بكند. 

در هر حال، در جلسه ديروز تفاوت هاي بين اساسنامه، آئين نامه، دستورنامه و شركت نامه را تشريح كردم و 
در ساعت دوم نيز موارد مربوط به ثبت انجمن ها را به بحث گذاشتم و توضيح دادم كه چرا الزم نيست يك 
انجمن را به ثبت رساند و اگر الزم شد نيز با چه موانعي مواجه خواهند شد و با اين موانع چه بايد بكنند. به 

نظرم براي آنان جالب بود. 

اصول آزادي آكادمي
نكته بسيار جالب اين بود كه آقاي بهنام ذوقي كه با لپ تاپش آمده بود سعي كرد كه ترجمه سند اصول آزادي 
آكادميك را نشانم بدهد. متن كامل آن را ترجمه كرده بود و روي معادل فارسي يكي دو اصطالح گير داشت 
كه كمكش كردم. اما از او خواهش كردم كه گزارش فعاليت خودش را به عنوان رئيس كميته آزادي آكادميك 

در مجمع آتي ارايه دهد و بكوشد كه فعاليت هايش را در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت پيش  ببرد. 

توضيح اين نكته هم ضروري است كه ابتدا از آقاي ذوقي خواهش كردم خودش در مورد آزادي آكادميك 
مطالعه كند و اسناد مناسب را بيابد. او هم گشت و مقاله  ها را خالصه و ترجمه كرد كه به نظر من براي كارگاه 
ما مناسب نبود و من به جاي آن به وي پيشنهاد كردم كه اصول آزادي آكادميك را ترجمه كند و او هم ترجمه 
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كرد. فكر مي كنم در همين جلسه بود كه از آقاي ذوقي تقاضا كردم كه آقاي عصرپوران و رضائي را نيز به 
عنوان اعضاي ديگر كميته آزادي آكادميك تلقي كند و همين عده هسته اوليه تشكيل انجمن آزادي آكادميك 
را تشكيل بدهند و آنان نيز قبول كردند. طي روزهاي اخير بين من و آقاي ذوقي و ساير اعضاي كميته آزادي 
آكادميك نامه هايي رد و بدل شده است كه آن ها را عينًا نقل مي كنم. قرائت آن ها نشان مي دهد كه موضوع از 

چه قرار بوده است:  

جناب آقاي ذوقي سالم
همانطور كه قباًل گفتم من هم در مورد آزادي آكادميك مطالعه جدي ندارم و مايلم پا به پاي شما و ساير 

اعضاي كميته كه بعداً به آن خواهند آمد در مورد اين مفهوم تحقيق كنيم. 
در مورد متن پيوست مي توانم بگويم چيز دندانگيزي نبود. آقاي مازن مصري را نمي شناسم اما به ادوارد سعيد 

بدبينم. با اين همه اگر ممكن است متن اصلي را هم برايم بفرستيد تا آن را بخوانم.
توجه داشته باشيد كه اين كميته قرار است چه كند؟  طبعًا چشم انداز كميته با چشم انداز سازمان توسعه سناي 
دانشجويي همسو خواهد بود: ترويج آزادي آكادميك به عنوان سنگ پايه فعاليت آكادميك، به عنوان هسته 

مركزي گفتماني كه قرار است سازمان توسعه سناي دانشجويي در آينده خلق كند. 
پس عملكرد كميته، از يك سو، درك عميق آزادي آكادميك و شرايط تحقق آن است و از سوي ديگر تدوين 

و اجراي سياست هايي كه اين آزادي در دانشگاه هاي ايران محقق شود.
فكر مي كنم اين كميته مي تواند هسته اوليه انجمن آزادي آكادميك باشد كه در سطح ملي اين وظايف را دنبال 

خواهد كرد. 
در حال حاضر توصيه من اين است كه كد اتيكز يا اصول آزادي هاي آكادميك و متن هاي هنجاري را - كه 
انحمن ها و دانشگاه هاي مختلف تدوين كرده اند - گردآوري كنيد و در اختيار اعضاي سازمان بگذاريد تا 
با تمام آن ها به مرور آشنا شوند و بتوانند يك مجموعه از اصول آزادي آكادميك و كد اتيكز خود را بر اين 
مبنا تهيه كنند. در مراحل بعدي است كه آزادي آكادميك را بايد در پرتو رويكردهاي تاريخي مورد مطالعه 

و پژوهش قرار دهيم. 
از  بر فعاليت كميته ها كه يك فصل حجيم  ناظر  با قواعد و رويه هاي  اين تالش ها،   با  تقاضا دارم همزمان 
دستورنامه رابرت به آن اختصاص يافته است آشنا شويم تا از همين ابتداي كار، ساختار و كاركرد كميته هاي 

سازمان بر مباني استادندارد استوار شود
گزارش همين فعاليت هاي خود را - در قالبي كه دستورنامه رابرت تعيين كرده است - به مجمع سازمان 

ارايه فرماييد
قربانت. داود

جناب آقاي ذوقي 
سالم

من اصل مقاله را مرور كردم. با كشمكش هاي جاري در محافل آكادميك در خصوص اسرائيل كم و بيش آشنا 
هستم. مي دانيد استادان چپ گرا دنبال آن هستند تا محافل آكادميك اسرائيل را تحريم كنند. اكثريت استادان با 
اين كار مخالف هستند و كشمكش ادامه دارد. بديهي است كساني كه اسرائيل را يك اشتغالگر متجاوز بدانند 
و در پي ريشه كن كردن آن باشند آزادي آكادميك را طوري تعريف مي كنند تا آكادمي اسرائيل را در بر نگيرد. 
حدس مي زنم نسبي دانستن ارزش آزادي آكادميك هم قرار است به اينجا بيانجامد. به نظر من، اين ها مسائل 

مهمي است اما شايد براي گروه ما پرداختن به آن  ها فعاًل ضرورتي نداشته باشد. 

اما اتفاقًا شما به يكي از بهترين وب سايت ها در اين زمينه مراجعه كرده ايد و از همين جا مي توانيد به بهترين 
منابع موجود در اين زمينه دسترسي بيابيد. 

به نظر من بيانيه سال 1940 در خصوص آزادي آكادميك براي شروع متن مناسبي است و خوب است كه 
متن انگليسي آن در نشست آتي بين بچه  ها توزيع شود. بهتر است بچه ها تشويق شوند كه خودشان متون را 
به انگليسي بخوانند و دست از تنبلي بردارند. حتي شايد مناسب باشد متن پي.دي.افي آن به وسيله شما براي 



133

تمام بچه هايي كه نشاني ايميل آنان را داريم ارسال شود. البته به جز خانم طوسي كه در حال حاضر خارج از 
دسترس است. قبل از هر اقدامي خوب است با آقاي رنجبر هم مشورتي بكنيد.

اين هم نشاني متن پي.دي.افي
)كه حذف كردم(

قربانت. داود 

پيشنهاد ترجمه كتاب قرمز
آقايان ذوقي، رضائي، عصرپوران 

سالم
بسيار خوشحالم كه زبان انگليسي شما اين اندازه خوب است كه مي توانيد متون دشوار را درك  و آن را به 

فارسي ترجمه كنيد.
با توجه به عالقه و جديت شما پيشنهاد مي كنم با مراجعه به لينك زير )لينك را حذف كردم( و مرور كتاب 
قرمز كه در مورد آزادي هاي آكادكميك است سعي كنيد ويرايش قابل دسترسي به آن از طريق اينترنت را 

بيابيد. معموالً اين جور كتاب ها را در وب سايت ها مي شود به صورت پي.دي.افي هم يافت.
بعد اين پيشنهاد را بررسي كنيد كه آيا حاضريد اين كتاب را به صورت گروهي به فارسي ترجمه و براي نشر 
آن اقدام كنيد؟ من اميدوارم با اين پيشنهاد موافقت كنيد و در قالب كميته آزادي آكادميك و يا هسته اوليه 

انجمن ترويج يا دفاع از آزادي آكادميك اين كتاب را بخريم و آن  را ترجمه و منتشر كنيم.
هيمنجا به خصوص از آقاي عصرپوران تقاضا مي كنم با مرور تدريجي آن بخشهايي از كتاب دستورنامه رابرت 
كه در باره علمكرد كميته هاست، چلك ليستي از قواعد ناظر بر انواع فعاليت هاي كميته  را استخراج كند تا در 

تمام كميته هاي تمام سازمان هاي كادرها به كار بيايد و ما هم در چارچوب همان قواعد عمل كنيم.
تقاضاي ديگرم اين است كه دريافت و قرائت اين نامه را به من اطالع دهيد.

در نشست آتي هم مخبر كميته كه خودتان او را انتخاب خواهيد كرد گزارش فعاليت كميته را - طبق قواعد 
دستورنامه رابرت - به  مجمع ارايه خواهد داد.

قربان شما. داود 

تا كنون آقايان ذوقتي و عصرپوران به اين نامه جواب داده اند و با پيشنهادهاي من موافقت كرده اند. اما آقاي 
پرهام رضائي جوابي نداده است. به احتمال زياد با ايميل زياد سر و كار ندارد. 

نكته جالب اينكه آقاي ذوقي مقاله اي را كه خالصه و ترجمه كرده بود در اختيار وب سايتي به نام نيمكت 
گذاشته و منتشر شده است. خوب، جوان است و دوست دارد كه افراد بيشتري با مفهوم آزادي آكادميك 

آشنا شوند. 

كميته هاي ديگر
به نظرم كميته هاي آزادي آكادميك، نشريات دانشجويي، تدوين دستور شرف، و آموزش با سرعت قابل قبولي 
توسعه خواهند يافت. فكر مي كنم يك كميته ديگر هم نياز داريم كه در مورد سناهاي دانشجويي تحقيق كند 

و حاصل تحقيق خود را در اختيار مجمع - و بعدها ساير دانشجويان - بگذارد. 

شعبه شيراز
آخرين نكته اينكه آقاي فرشيد قاسمي گفت كه عازم شيراز است و سه هفته  آينده در كارگاه ها شركت نخواهد 
كرد. از او خواستم در طول اين مدت يك شاخه در شيراز راه اندازي كند. اول به شوخي برگذار كرد. اما من 
جدي بودم. او هم فوراً متوجه اهميت مسأله شد. گفتم: كافي است هسته هاي اوليه را سازماندهي كني. كار 
را از طريق وبينار كه به زودي راه اندازي خواهيم كرد ادامه مي دهيم. به شوق آمد و قبول كرد. من هم ترجمه 

كتاب ها را برايش ارسال كردم تا در شيراز به آن ها مراجعه كند. 
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يكشنبه 5 بهمن ماه 1393

سايه دستگيري
موضوع اصلي اين روزنوشت تحليل و ثبت دستاوردهاي چهل و يكمين اجالس كادر دوستان است كه ديروز 
در دفتر كادرها برگزار شد. اما قبل از آن بايد به چند رويداد اشاره كنم كه به طور ضمني به جنبش زيرخاكي 
كادرها مربوط مي شود. يكي از آن ها خبر مربوط به علت به زندان افتادن يك فعال ملي مذهبي است. من اين 

خبر كوتاه را به نقل از وب سايت راديو فردا نقل مي كنم: 

محمدرضا روئين عطوفت، فعال ملی- مذهبی، روز يكشنبه برای اجرای حكم ده سال حبس خود به 
زندان اوين رفت.

وب سايت ملی مذهبی خبر داد كه آقای روئين عطوفت روز پنجشنبه از طريق تلفن به دايره اجرای احكام 
احضار شده بود. حكم ده سال زندان اين فعال ملي  مذهبی در آبان ماه امسال تائيد شده بود.

او در دادگاهی به رياست قاضی صلواتی به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام و »تاسيس گروهك غيرقانونی 
و ضد امنيتی« محاكمه شده بود. 

در اين مملكت به هركس كه بخواهند هر اتهامي را كه الزم داشته باشند مي چسبانند. چند روز قبل خانم 
فرشته طوسي و خانم پرستو بيرانوند را كه در كارگاه دانشجويان به ترتيب مسؤل كميته ترجمه و دبير سازمان 
در دست تأسيس بودند دستگير كردند. هيچ يك از شش مورد اتهامي را كه به فرشته طوسي زده بودند - طبق 
قانون جمهوري اسالمي - حتي كار غيرقانوني هم نيستند. اما او به همان اتهام هاي خنده دار فعاًل در زندان 
اتهام خنده دار تر يكي از موكالن خودش برايم  است. در همين زمينه، پنجشنبه گذشته آقاي كيخسروي از 
تعريف كرد كه به خاطر همان اتهام همين قاضي صلواتي او را چند به سال زندان )چند سالش را به خاطر 
ندارم( محكوم كرده است. موكل آقاي كيخسروي در پايان يكي از ايميل هاي خصوصي و شخصي اش به 
يكي از دوستانش اظهار كرده است: اميدوارم حسيني باشي و نه حسني! به خاطر همين جمله، نويسنده آن را 
محكوم به زندان كرده اند و او در حال حاضر در زندان مشغول حبس كشيدن است! تاريخ جمهوري عجيب 
و غريب پر است از اين عجايب. به همين خاطر، از همان نخستين روزهايي كه بحث »عرف پارلماني« مطرح 
از روي  از سوي اصالح طلبان  افرادي در حد دكتر مصطفي معين كانديداي رياست جمهوري  شد، حتي 
خيرخواهي گفت: بهتر است از اصطالح ديگري استفاده كنيد تا حساسيت ايجاد نكند. بعدها هم كه نخستين 
كارگاه هم انديشي عرف پارلمان راه اندازي شد هميشه يكي از دغدغدها ي برخي از اعضاي آن اين بود ك 
اطالعاتي شود. چند وقت  نيروهاي  كه سبب حساسيت  نكنيم  دعوت  كارگاه  به  را  سياسي  شخصيت هاي 
پيش بود كه شخصي در ورامين به عباس پسر عموي من هشدار داده بود كه تلفن هاي پسر عمويت ضبط 
مي شود. از عباس خواستم از اين شخص بپرسد كه اين حرف را از كجا مي زند. چند روز پيش كه عباس به 
اينجا آمده بود به خاطرش آمد كه رفته از آن مرد پرسيده كه چطور متوجه اين قضيه شده است. اما آن فرد 
با قاطعيت جواب داده در اين مورد اصالً  كنجكاوي هم نكن. از عباس پرسيدم: آن فرد چه كاره است، در 
چه اداره اي كار مي كند؟  عباس او را نمي شناخت و به من گفت كه در قهوه خانه با او آشنا شده  است. فكر 
نمي كنم عباس به من دروغ گفته باشد. اما چه اتفاق هايي دور و بر من در حال وقوع است كه آن فرد ناشناس 
وراميني هم با خبر شده است كه تلفن هاي من به طور خاص دارد ضبط مي شود. به هر حال، هروقت بخواهند 
درازم كنند دستشان پر از خالي است: از انواع جرائمي مثل سب النبي تا تشكيل گروه هاي غيرقانوني. اما من 
كم ترين هدفي براي مخاطب قراردادن گروه حاكم ندارم. و مسأله من نيست كه چه گروهي بر اين چاهك 

دنيا حكومت بكند. 

انتخابات شوراياري ها
امروز به دليلي كه در ادامه توضيح مي دهم از دفتر بيرون رفتم. اطراف ميدان وليعصر و خيابان كريم خان و 
بلوار كشاورز تابلو هاي بزرگ تبليغاتي نصب كرده  بودند كه موضوع آن ها انتخابات شوراياري هاي شوراي 
اسالمي شهر تهران است. بر اساس اين اطالعات از دوم بهمن به مدت ده روز فرصت براي ثبت نام پيش بيني 
شده است. نشاني يك وب سايت هم داده شده بود. فكر مي كنم نامزدها بايد براي ثبت نام به همان وب 
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سايت مراجعه كنند. 

من از حدود سه سال پيش با ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران ارتباط دارم. تمام خاطرات مربوط به اين 
ارتباطات را نيز با جزئيات نقل كرده ام. اما هرچه جلو تر آمديم احساس كردم اين شوراها با اين ساختار و با 
اين آئين نامه ها و توقع  هايي كه از آن ها وجود دارد، كمك چنداني به بسط فضاهاي عمومي نخواهد كرد و 
درست برعكس، به دليل ساختار نامناسبي كه دارند و به دليل نا آشنايي اعضاي آن ها با قانون پارلمان، وجود 
اين شوراياري ها نيز مثل خود شوراهاي شهر و روستا، اگر به داد آن ها رسيده نشود، آثار مخربي بر جامعه 
خواهند گذاشت و تمام دست در كاران آن را حتي از دموكراسي نيز بيزار خواهند كرد. به همين دليل، هرچه 
جلوتر آمديم به اين برنامه اعتقاد عميق تري يافتم كه بايد خود مردم نسبت به انجمن هاي مستقل محله اقدام 
كنند و داريم سازماني هم براي توسعه انجمن محله ايجاد مي كنيم كه اتفاقًا اعضاي اصلي آن هم دبير سابق 
ستاد اجرايي شوراياري ها  تعدادي از كارشناسان سابق همين ستاد است كه در حال حاضر در شوراي شهر 

تهران كار مي كنند. 

در هر صورت، وقتي اين تابلوهاي تبليغاتي را ديدم يادم افتاد كه چه هزينه هاي هنگفتي صرف تشكيل همين 
شوراياري ها مي شود. از سوي ديگر ما بايد نگران اين باشيم كه براي راه  انداختن انجمن هاي محله مستقلي 
كه نبايد يك ريال هم از دولت و شهرداري ها هزينه بگيرند، دستگير شويم و به زندان بيافتيم. نكته ديگر 
اينكه بايد صبر كنيم تا سر آقاي عبدالحسيني كمي خلوت شود كه البته با شكل گيري شوراياري ها اين اتفاق 

هم رخ نخواهد داد. 

رژيم غذايي مديترانه  اي
ديشب وقتي خانم ناشناسي تلفن زد و گفت از دفتر دكتر عباس نعمتي تماس مي گيرد تا از من دعوت كند 
در يك طرح تحقيقاتي در مورد تأثير رژيم  غذايي مديترانه اي بر بيماري ريوي با وي همكاري كنم، خيلي 
كنجكاوم شدم و بعد از احوالپرسي و اعالم آمادگي از او پرسيدم: وقتي از رژيم غذايي مديترانه اي صحبت 
مي شود منظور كدام قسمت مديترانه  است؟ فكر مي كنم خانم يزدانپناه كه نام من را از ميان نام بيماران دكتر 
عباس نعمتي و به توصيه او انتخاب كرده بود، كمي گيج شد. برايش توضيح دادم فكر مي كنم سواحل شمالي 
مديترانه با سواحل جنوبي اين دريا از نظر جغرافيايي تفاوت هاي مهمي دارند. در نتيجه حدس مي زنم اين 
رژيم غذايي بايد متعلق به ساكنان سواحل شمالي مديترانه باشد. او حرفم را تأييد كرد و در ادامه توضيح داد 
كه اين رژيم غذايي در يونان باستان رواج داشته است. هرچند من قبول كرده بودم كه در طرح تحقيقاتي خانم 
دكتر يزدانپناه با وي همكاري كنم اما وقتي اين جواب را داد احساس كردم احتماالً فرصت مناسبي خواهم 
يافت تا در مورد وضعيت تغذيه مردم خاورميانه بر رفتار آنان بيشتر توجه كنم. سؤال مشخص من اين است 
كه آيا نحوه تغذيه و احتماالً فقدان يك عنصر مهم در رژيم غذايي مردم خاورميانه در مقايسه با رژيم غذايي 
مردم ساحل شمالي مديترانه مي تواند عامل اين واقعيت باشد كه مردم خاورميانه نمي توانند در چارچوب 

اصول و قواعد انتزاعي رفتار كنند؟ 

ديشب بعد از توضحياتي كه خانم دكتر يزدانپناه داد قرار شد از ساعت ده شب ديگر چيزي نخورم و امروز 
ساعت ده صبح در اتاق تست ريه در بيمارستان رسول اكرم باشم. ساعت ده صبح روي يك صندلي كنار 
تختي در يكي از اتاق هاي طبقه هفتم بيمارستان رسول اكرم رو به روي خانم دكتر يزدانپناه نشسته بودم و به 
سؤال هايش جواب مي دادم. با سؤال هايي در مورد جزئيات رژيم غذايي من سعي كرد بفهمد كه طي سه ماه 
گذشته من چه چيزهايي را و چقدر و چگونه خورده  ام. به عالوه، در طي اين سه ماه عوارض و نشانه هاي 
ناشي از بيماري مزمن دستگاه تنفسي تا چد حد در من وجود داشته است. من تا آنجا كه حافظه ام ياري 
مي كرد به سوآل هاي خانم دكتر در مورد جزئيات رژيم غذايي خود جواب دادم. اينكه به طور مثال، آيا خرمان 

مي خورم يا نه و اگر مي خورم روز - به طور متوسط - چند دانه خرما؟ 

راستش مدت هاست كه دچار خواب آلودگي مي شوم و به ناچار مي خوابم. البته، خوابم زياد نشده است. بلكه 
به جاي خواب شب، در طول روز هم چرت مي زنم. از اين بابت احساس كردم اين خصوصيت را از پدرم به 
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ارث برده ام. او هم، همانطور كه به ديوار تكيه داده بود چرت مي زد. تكيه كالمش هم اين بود كه حس ندارم. 
پدرم اين عوارض را ناشي از پيري مي دانست و به همين خاطر نه خودش و نه من هيچ اقدامي براي درمان 
بيماري احتمالي او نكرديم. اما حاال كه خودم دچار كم حسي و كم خوابي شده بودم، فكر مي كردم كه شايد 
علت بي حسي و بي خوابي هاي پدرم رژيم غذايي او و فقدان برخي از عناصر غذايي الزم مثل دانه هاي روغني 
بوده باشد. به همين خاطر، مدتي خودم را به گردو بستم. اما اثري نكرد و اين روز ها هم از خواب هاي بلند 
مدت قيلوله غرق لذت مي شوم و به همين خاطر قضيه را پذيرفتم. اما امروز صبح بود كه ديدم خانم دكتر 
يزدانپناه روي خواب آلودگي در طول روز خيلي حساس است و آن را يكي از عوارض بيماري مزمن حاد 
ريوي مي داند كه من به آن مبتال هستم و موضوع تحقيق او هم همين است:  تأثير رژيم غذايي روي عوارض 
بيماري مزمن دستگاه تنفسي. بر اساس اين تحليل جديد، خواب آلودگي من مي تواند به صورت مستقيم ربطي 
به مصرف دانه هاي روغني داشته باشد يا نداشته باشد، اما وقتي وضع ريه ام خراب باشد و اكسيژن الزم به بدنم 
نرسد دچار خواب آلودگي مي شوم. ظاهراً عواملي مثل آلودگي هوا و سوءتغذيه مي تواند در بدتر شدن اين 
بيمري تأثير بگذارد و تغذيبه مناسب هم ممكن است مثل مصرف داروها در بهبودي اين بيماري مؤثر باشد. 

تأثير امگا 3 در رشد تفكر منطقي
در هر حال،  در جريان سين جيم خانم يزدانپناه بود كه وي به عنوان نمونه اي از تأثير تغذيه بر تفكر به اين 
نكته اشاره كرد كه اسيد آمينه امگا 3 بر رشد تفكر منطقي در افراد تأثير بسيار مهمي دارد و كساني كه امگا 
3 مصرف نمي كنند تفكر منطقي در آنان رشد نمي كند. من پرسيدم: امگا 3 در كدام غذاها وجود دارد؟ و او 
جواب داد در ماهي. پرسيدم: خوب، اگر مردمي به دليل شرايط زيستي خود ماهي مصرف نكنند تفكر منطقي 

در آنان رشد نمي كند؟ جواب داد: خير.

راستش احساس كردم جواب سؤالي را كه ساليان سال است به آن فكر كرده ام يافته ام. خيلي تعجب كردم و 
البد خانم دكتر يزدانپناه به احساستم پي برد كه سعي كرد به آن مهار بزند. وقتي مسأله را برايش توضيج دادم 
و گفتم كه مردم خاورميانه  هم در سرزمين هاي خشك و بي آب و علفي زندگي مي كنند كه تنها حيواني كه 
در آن يافت نمي شود ماهي است و شايد به همين دليل قادر نيستند بر اساس اصول و قواعد انتزاعي رفتار 
كنند، ضمن تأييد اينكه نبود امگا 3 سبب عدم رشد تفكر منطقي مي شود توضيح داد اما امگا 3 فقط در ماهي 
نيست، بلكه مواد غذايي ديگري هستند كه پر از امگا 3 هستند. - مثاًل؟ جواب داد: گردو. و البته، درخت 
گردو در سرزمين هاي كم آب و علف خاورميانه كم نيست. به اين ترتيب، اعتبار پاسخي كه فكر مي كردم 
يافته ام زير سوال رفت. با اين همه، هنگامي كه از خانم دكتر يزدانپناه خداحاقظي مي كردم از او خواستم در 
مورد موضوع هاي مورد عالقه من اگر كتاب يا مقاالتي مي شناسد در مالقات هاي بعدي به من معرفي كند. 
او هم قبول كرد و من به دفتر برگشتم. اميدوارم كه در جريان دو ماهي كه در جريان اين طرح تحقيقاتي با 
خانم دكتر يزدانپناه همكاري مي كنم بتوانم دانشم را در اين زمينه ارتقا بدهم و به يك جمع بندي نسبي در 

اين زمينه برسم. 

رشد تصاعدي كادرها
امروز واقعًا كاغذ قلم برداشتم و محاسبه كردم كه اگر تا پايان سال جاري - يعني كم تر از دو ماه ديگر - كل 
كادرها به پنجاه نفر برسد، اما هر يك از آنان در طول يك سال فقط بيست نفر را شستشوي مغزي بدهند 
و به درون اين جنبش جذب كنند، چند سال ديگر، مثاًل پنج سال ديگر، تعداد كادرها چند نفر خواهد شد؟ 
جواب آن حيرت انگيز است: در پايان سال 1394 تعداد كادرها بايد به هزار نفر برسد. در پايان سال 1395 به 
بيست هزار نفر خواهد رسيد. در پايان سال 1396 به چهارصد هزار نفر، و در پايان سال 1397 به 8 ميليون و 
در آخر سال 1398، يعني 5 سال ديگر، تعداد كادرها بايد 160 ميليون نفر برسد! حيف كه با يك كاسه ماست 

نمي شود يك اقيانوس دوغ درست كرد، اما اگر مي شد چه مي شد!

دستاوردهاي اجالس چهل و يكم
آقاي شهرام حالج  كه قطعًا يكي از جدي ترين اعضاي كادر دوستان است و خوشبختانه توانست حكم مبني 
بر جعلي بودن امضاهايش به عنوان ضامن گرفتن وام سه ميليارد توماني را از مراجع قضايي بگيرد، در جلسه 
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ديروز حضور يافت و به نظر مي رسد عزم جزم دارد كه ديگر به طور دائم در كارگاه ها شركت كنند. صرف 
حضور او در كارگاه ها سطح جدي بودن آن ها را ارتقا مي دهد. حضور آقاي سعيد پرتو رفيق دوران عزلت 
نيز بسيار ارزشمند است. اما ديروز هم آقاي متن شريفي كه جوانترين و در عين حال جدي ترين كادر است، 
نيامده بود و به من اطالع هم نداد كه نمي آيد. معموالً هر وقت نمي آمد خبر مي داد. به همين خاطر نگران 
شدم و از آقايان حالج و قندهاري خواستم سالم من را به او برسانند و جوياي احوالش باشند. آقاي قرباني 
و آقاي داود خاني هم چند جلسه است كه نمي آيند و دنبال كسب ثروت بادآورده اند. جلسه با حضور چهار 
با پنج نفر رأس ساعت دعوت به دستور شد و طي چند دقيقه كه از جلسه گذشته بود بقيه هم رسيدند و 

كارگاه گرم تر شد. 

بدون فعاليت ترويجي
در جلسه ديروز تقريبًا تمام اعضا گفتند كه براي ترويج قواعد دستورنامه رابرت كاري نكرده اند. اما تجربه من 
نشان مي دهد پيگيري در اين زمينه نيز به نتيجه خواهد رسيد. فكر مي كنم در جلسه قبل بايد افراد را تشويق 
كنم كه علت اينكه هيچ كار ترويجي نكرده اند را نيز توضيح بدهند و بكوشند علت منطقي و قابل قبول ارايه 

بدهند. اين امر سبب خواهد شد كه بيشتر يه ترويج قواعد فكر كنند. 

وقتي نوبت به من رسيد به شوخي گفتم: خوب، فعاليت هاي من زياد است و كاستي شما را جبران خواهد 
كرد. بعد در ادامه به سه رويداد مهم اشاره كردم: اداره جلسه هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور و اداره 
جلسه هيأت مديره كانون شهروندي زنان. بعد براي اعضاي كارگاه توضيح دادم كه جرا اين رويداد اهميت 
تاريخي دارد؟ در ادامه به اين نكته اشاره كردم كه جنبش كادرها وارد مرحله جديد سازمان سازي شده است 
و تا كنون اين تعداد سازمان نيز تأسيس شده يا در دست تأسيس است. بعد از اين گزارش ها، براي تدوين 

دستور شرف به كميته بررسي غيررسمي رفتيم كه تجربه هاي آن را در ادامه توضيح مي دهم. 

تمايز هاي گفتگو و مذاكره و قانون پارلمان
فكر مي كنم براي نخستين بار بود كه توانستم به وضوح تمايز بين گفتگو براي رسيدن به حقيقت و مذاكره 
براي رسيدن به مصالحه را براي اعضاي كارگاه تشريح كنم و در عين حاال توضيح بدهم كه چطور هر دوي 
اين تعامل بايد در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت صورت بگيرند. بعد براي كارگاه توضيح دادم كه چرا 
گفتگو در قلمرو فلسفه، و مذاكره در قلمرو ديپلماسي و علوم سياسي و قانون پارلمان در قلمرو حقوق قرار 
مي گيرد. به عالوه، خيلي مختصر به قواعد ناظر بر گفتگو و نيز به قواعد ناظر بر مذاكره اشاره كردم. در عين 
حال توضيح دادم كه تا وقتي جمع در حال تالش براي رسيدن به جواب هاي يك سؤال مشخص است، در 
حال گفتگو است. اما وقتي در تالش است در مورد يك جواب به توافق برسد، درحال مذاكره است و اين 
هردو چطور بايد در چارچوب قواعد قانون پارلمان صورت بگيرد. فكر مي كنم اين نكات براي خودم نيز 
بسيار جذاب و بديع بود به خصوص آقايان قندهاري و حالج كه در كانون گفتگو هم شركت مي كنند اين 
توضحي ها بسيار جالب بود و تازه آنان توانستند به صورت واضح تمايز اين سه مقوله را به خوبي درك كنند. 

تعريف شرف
به نظرم در جريان همين گفتگو هاي در نشست هاي اخير دانشجويان و دوستان بود كه ذهن جمعي ما به 
سوي كشف و درك ابعاد گوناگون معناي شرف جلو رفت. به نظرم در جريان ديروز نيز در درك شرف و 
شرافتمند دستاورهاي بسيار عالي اي داشتيم. افراد تعاريف گوناگوني از شرف ارايه دادند. بعد اين تعاريف به 
نقد گذاشته شد. مي شود گفت دو دسته تعريف عرض شد: يك دسته كه شرف را رفتار در چارچوب قواعد و 
ارزش هاي اخالقي مي دانستند، دسته دوم كساني كه آن را در چارچوب قواعد مبتني بر فضائل اخالقي تعريف 

مي كردند. به نظر خودم تعريف دوم مناسب تر است و اين تعريف به مرور جا خواهد افتاد. 

تصميم دارم براي هفته بعد، تعاريف ارايه شده از شرف را در يك سند توزيع كنم و از هر فرد بخواهم تا به 
پنل برود و اعضاي كادرها در مورد تعريفي كه او ارايه داده است سؤال كنند. خودم نيز تصميم دارم نقش 
خرمگس را بازي كنم. فكر مي كنم به اين نيتجه برسيم كه اوالً كادر را تعريف كنيم : كسي كه از نهاد مربوطه 
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گواهنامه دريافت كرده است. بعد، به اين بپردازيم كه يك كادر شرافتمند و شريف كيست؟ جواب: كادري 
كه به دستور شرف خود پايبند باشد. و دستور شرف چيست؟ مجموعه اي از استانداردهاي رفتاري مبتني بر 

فضائل اخالقي يك كادر كه عبارت است از آنچه كه گروه تصويب كند. 

سوگند به شرف
اما چرا مردم به شرف سوگند مي خورند و معناي واقعي اين كار چيست؟ امروز به اين سؤال هم فكر كردم 
كارهاي شرافتمندانه اي  از  فهرستي  اين هم  آدم شرافتمندي هستم.  آن ساختم: من  براي  معقولي  و جواب 
كه انجام داده ام و در نتيجه به اعتار اين كارها افتخار مي كنم كه شرف دارم و شرافتمند هستم. يعني داراي 
منزلت و اعتبار و افتخار ناشي از رفتارهاي شرافتمندانه خودم هستم. در اين صورت، وقتي به شرفم سوگند 
مي خورم كه چنين كنم، معنايش - خيلي ساده - اين خواهد بود كه اگر چنين نكنم ديگر حق ندارم خودم 
را فرد شرافتمندي بدانم و در نتيجه در حضور جمع گواهي و اعالم مي كنم كه فرد بي شرفي شده ام و شرفم 
را به خاطر عدم وفاي به عهد از كف داده ام. در طول عمر از دست رفته ام چنين درك نستبًا خوبي از شرف 

نرسيده بودم. 

پيش بيني جوايز
فكر مي كنم بايد به فكر تعيين نهادهاي پاداش دهنده باشيم. به ذهنم رسيد كه اهداي چكش طاليي و نقره اي 
و برنزي به افرادي كه تعداد مشخصي را جذب كرده  باشند مي تواند ايده مفيد و جالبي باشد. در اين زمينه 

بايد بيشتر فكر كنم. 

و نكته آخر: يك سؤال نوروساينسي
اين روزها به اين سؤال فكر مي كنم كه چرا ذهنم صورت و تصوير اين همه آدم و اشيا را به اين خوبي به 
خاطر مي آورد و آن ها را به روشني در دنياي ذهن مشاهده مي  كند اما قادر نيست صداها و آنچه را كه مي شند 
به خاطر بياورد؟ آيا اين خاصيت مغز است كه فقط تصوير بسازد و به ياد آورد يا اينكه ذهن من در اثر تربيت 
و نياز فقط تصاوير را به خاطر آورده است و به همين دليل قادر نيست كه صحبت افراد را هم به خاطر بسپرد 
و به خاط بياورد؟ در اين زمينه مشغول تمرين و تحقيق و پژوهش هستم. خودم فكر مي كنم اگر ما تمرين 

كنيم بايد بتوانيم صدا و كالم افراد را نيز مانند رفتار قابل روئيتشان به خاطر بسپريم و به خاطر بياوريم. 

حواشي
بحث با آقاي سعيد پرتو در خصوص نقش بخش خصوصي در ايجاد شغل و ثروت، با هدف تشويق سعيد به 
اينكه براي ايجاد سازمان توانمندسازي تشكل هاي كارفرمايي آستين باال بزند، بحث با آقاي قندهاري در مورد 
كتاب »گفتگوي شهرزاد و شهريار« نوشته آقاي جال ستاري، و نقد بحث او در مورد نظريه شارل بتلهايم در 
خصوص تحليل روانكاوي از قصه هاي جن و پري و معرفي كتاب قواعد و مقررات سناي دانشجويي دانشگاه 
كانزاس به دانشجويان عضو كارگاه دوستان از جمله نكات حاشيه اي اين نشست بود كه به آن ها اشاره كردم. 
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چهارشنبه 8 بهمن 1393

از يكشنبه تا چهارشنبه
قرار است يكشنبه ها مسؤاالن كانون شهروندي زنان به دفتر كادرها بيايند تا من قواعد اوليه اداره جلسات را 
با آنان تمرين كنم. اما يكشنبه گذشته با قرار قبلي و به دليل آنكه دو نفر از اعضا سفر بودند جلسه برگزار 
نشد و من به كارهاي خودم پرداختم. دوشنبه نيز تا حدود ظهر خودم را آماده مي كردم كه به دبيرخانه جامعه 
منهدسان مشاور بروم تا نشست آنان را اداره كنم. اما بعد از آنكه با خانم نوروزي تماس گرفتم تا به وي 
يادآوري كنم كه تخته سفيد را فراموش نكند. اما معلوم شد هيأت رئيسه جامعه به دليل اينكه به دفتر رهبري 
از  البته جداي  به كارهاي خودم پرداختم كه  نتيجه دوشنبه  هم  رفته اند آن روز جلسه نخواهند داشت. در 
هدف اصلي من نيستند. خوب است همين جا و در ارتباط با جامعه نكته اي را بگويم: در همان جلسه اول 
از من خواسته شد برخي از مسائل هيأت رئيسه به بيرون درز نكند. من همانجا قواعد و رويه هاي ناظر بر 
غيرعلني شدن نشست ها را مطرح كردم و گفتم هرگاه موضوعي كه ضروري است غيرعلني باشد در دستور 
پيشنهاد غيرعلني شدن  بايد جلسه رسمًا غيرعلني شود توضيح دادم كه در صورتي تصويب  قرار مي گيرد 
موضوع در دست بررسي تمام افرادي كه طبق آئين نامه حق رأي ندارند بايد نشست را ترك كنند و روش 
تدوين صورتجلسه اين نشست هم با نشست هاي علني متفاوت است. اما مهندس رامينه توضيح داد كه اين 
موضوع نيازي به غيرعلني شدن نشست ندارد اما از من خواست كه مطلب را جايي منعكس نكنم. من هم 
قبول كردم. اما بعدها متوجه كه موضوع يك درخواست غيرقانوني و غيراخالقي بوده كه يك مرجع دولتي 
از هيأت رئيسه خواسته و هيأت رئيسه  هم تمام مباحث آن روزش در مورد روش اجراي اين دستور بود به 
نحوي كه ساير انجمن هاي وابسته متوجه نشوند كه به اصطالح اين خط از كجا سرچشمه گرفته است. من 
البته به دليل تعهدي كه داده ام بيش از اين در مورد آن مسأله توضيح نخواهم داد. اما از آن روز تا همين حاال 
دغدغه اصلي من در ارتباط با جامعه مهندسان مشاور همين است: اگر در جريان همكاري با جامعه متوجه 
رفتاري غيراخالقي شدم كه وظيفه خواهم داشت آن را افشاد كنم چه بايد بكنم؟ اگر سكوت كنم، كاري 
غيراخالقي انجام شده است. اگر افشا كنم، فرصت آموزش دستورنامه رابرت به بخش عمده اي از شركت هاي 
مهندسان مشاور را از دست خواهم داد. متأسفانه به دليل همين رفتار صريح، من به وضوح از دعوت به 
هيأت مديره برخي از انجمن ها - از جمله كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران - كه برايشان نشريه 
منتشر مي كنم  و به عنوان سردبير بايد محرم اسراسرشان باشم كنار گذاشته مي شوم. چون من هيچ اعتقادي 
ندارم كه رفتار غيراخالقي افراد جزو اسراسر آنان است و بايد مخفي بماند. حتي بارها به رفتارهاي خالف 
با صراحت اعتراض كرده ام. حتي  اين انجمن ها كله گنده محسوب مي شوند  اخالق شخصيت هايي كه در 
از اينكه - به عنوان نمونه - انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري از دولت كمك هزينه يا هر نوع پولي 
دريافت مي كرد اعتراض داشتم. اما حاال مانده ام معطل كه در ارتباط با جامعه چه كنم؟ پاسخم از نطر نظري 
روشن است: عطاي فرصت را به لقاي خيانت خواهم باشيد. مسأله ام اين است كه در علم چگونه رفتار كنم 

كه آسيب كم تري به برنامه هاي راهبردي بخورد. 

از حاشيه به متن برگردم: خانم نوروزي برايم توضيح داد كه هرگاه هيأت رئيسه جلسه داشته باشد شنبه خبر 
خواهد داد. مي توان حدس زد كه در اين صورت چقدر خر تو خر خواهد شد. به خاطر داشته باشم كه قواعد 

و رويه هاي تشكيل جلسه را هرچه سريعتر براي آنان توضيح بدهم. 

روز دوشنبه بود كه آقاي علي گلستاني يكي از اقوامي كه قرار است با او يك انجمن فاميلي راه بايندازيم به 
من زنگ زد. بعد از احوالپرسي قرار شد فرداي آن روز - يعني سه شنبه ديروز - ساعت 9 صبح منزل آنان 
باشم.  رفتم و نخستين جلسه هيأت حامي انجمن در دست تأسيس را برگزار كرديم. ساعت 7 بعد از ظهر نيز 
در بيست و هشتمين نشست كادر دانشجويان فقط يك نفر شركت كرد: آقاي بهنام ذوقي. او هم بعد از كمي 
گفتگو جلسه را ترك كرد. آيا ماجراي دانشجويان به پايان خود رسيده است؟ ديروز همچنين جواب آقاي 
مهدي معلم نيا را از اهواز دريافت كردم مبني بر اينكه حكم توقف برگزاري كارگاه در اهواز را به اطالع وي 
رسانده اند. اما امروز خانم دل آرام نيكدل و آقاي رئيسيان به فراخوان شركت در چهل و سومين كارگاه وكيالن 
جواب داده بودند كه خبر خوبي است. خالصه ماجراهاي اين چند روز همين بود. اما مشروح آن ها همراه با  



140

ايده هاي نويني كه اين روز ها به ذهنم رسيده است. 

جنبش پاكان
اين اصطالح امروز صبح كه در حياط قدم مي زدم به ذهنم رسيد و به نظرم اصطالح جالبي است. فكر مي كنم 
الزم باشد در جريان تحليل نخستين نشست هيأت حامي انجمن فاميل خودم كه ديروز صبح در منزل آقاي 
علي گلستاني در قرچك برگزار شد، به مجموعه تجربه ها و شواهدي كه منجر به ابداع و خلق اين اصطالح 

شده است بپردازم. 

همانطور كه توضيح دادم، از مدت ها پيش در اين فكر بودم كه با گرد هم آوردن برخي از مناسب ترين افراد 
از مدت ها پيش قرار شد كه آقاي  اقدام كنيم. به همين خاطر،  فاميلي  انجمن  به تشكيل يك  فاميل نسبت 
عباست تاجيك - پسر عمو و شوهر خواهرم - با آقا علي  گلستاني هماهنگ كنند و به دفتر كادرها بيايند يا 
من نزد آنان برويم و در اين مورد گفتگو كنيم. سرانجام ديروز اين اتفاق رخ داد و من به منزل آقاي گلستاني 
اين ماجرا به اصطالح »جنبش پاك ها« چه  اما  با تحليل رويدادها خواهم آورد.  رفتم و شرح آن را همراه 

ارتباطي دارد؟ 

متأسفانه با خبر شدم كه گويا دو پسر آقاي علي گلستاني معتاد شده اند و آقاي علي گلستاني و همسرش، در 
جريان ترك دادن دو فرزندشان با انجمن  گمنامان و نيز با انجمن خانواده هاي معتادان آشنا شده اند و اكنون به 
دو ركن اصلي اين انجمن در منطقه ورامين، قرچك و شهر ري ارتقا يافته اند. به خاطر دارم وقتي چند سال 
پيش براي شركت در مراسم ختمي كه در مسجد ورامين قرچك برگزار شده بود وارد آن مسجد شدم برادر 
زن آقاي گلستاني را ديدم كه روي يك صندلي كنار در ورودي مسجد نشسته بود. وي در جريان واژگون 
شدن تراكتور هر دو پاي خود را از دست داده بود. با اين همه، آن روز و در حاليكه بدون پا روي صندلي 
نشسته بود تمام مدت زيرگوشي با من صحبت كرد و تمام صحبتش نيز حول يك موضوع بود: نقش انجمن 
گمنامان در ترك اعتيار موفقيت آميز او. فكر مي كنم نخستين بار بود كه معتاد معلولي در چنان فضايي و با 

چنان شوري از موفقيت خودش در ترك اعتياد با چنان افتخاري سخن مي گفت. 

عين همين تجربه نيز سال ها بعد تكرار شد: آقاي عباس تاجيك كه سال ها به ترياك اعتياد پيدا كرده بود و به 
مرور به قعر ابتذال اخالقي افتاده بود، بعد از مدتي ترك اعتياد و پاكي به منزل ما آمد و ساعت هاي متمادي 
و با شور و هيجان وصف ناشدني از تغييراتي برايم صحبت كرد كه تمام آن ها را ناشي از اثرات عضويت در 

انجمن گمنامان مي دانست. 

البته من به صورت پراكنده از افراد زيادي در مورد اثرات رهايي بخش انجمن هاي گمنامان شنيده بودم. اما 
هيچ كدام از آن ها مثل اين دو مورد توجه من را به خودشان جلب نكردند. به خصوص مورد آقاي تاجيك 
كه من از بچگي با او هم بازي بودم و ديدم كه چگونه اعتياد او را بيچار كرد و به حضيض ذلت كشاند و 
بعد، با عضويت در انجمن گمنامان چگونه به مرور شخصيتش زير و رو شد و حاال - هرچند لطمه خورده 
از اعتياد - به چه مرد جدي و قابل اعتمادي بدل شده است، به نحوي كه من براي ايجاد انجمن فاميلي، از او 
براي اين كار دعوت كردم. در حاليكه تا قبل از اعتيادش، و به رغم عالقه اي كه به او داشتم، سعي مي كردم 

از نزديك شدن به او هم بپرهيزم. 

همين جا خوب است يادآوري كنم كه سال ها پيش در يك گزارش روزنامه ايران انجمن گمنامان را تشريح 
كرده بود و همان جا بود كه خواندم اين انجمن بيش از ششصد هزار عضو دارد. 

به اين ترتيب، آشنايي من با انجمن گمنامان و با دستورنامه رابرت دو مسير كاماًل متفاوت را طي كرد: عامل 
آشنايي من با دستورنامه رابرت شغلم به عنوان سردبير روزنامه هاي متعلق به انجمن هاي مختلف، آشنايي 
اينترنت در ايران بود، در حاليكه آشنايي من با انجمن گمنامان به دليل  نسبي با زبان انگليسي و گسترش 
اينكه دست كم دو نفر از اعضاي نزديك فاميل من از طريق عضويت در اين انجمن ها دچار تحول بينادين 
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شخصيتي شده بودند. 

به مرور كه آشنايي من با دستورنامه رابرت بيشتر شد، بهتر از گذشته در مي يافتم كه ساختارها و عملكردهاي 
انجمن گمنامان تا چه اندازه تحت قواعد و رويه هاي قانون پارلمان بنا شده است. حتي آقاي عيسي خندان نيز 
كه مدتي با جديت به ترويج اين قواعد كمك مي كرد و بعد - به دليل گرفتاري هاي شخصي - ناگهان كنار 
كشيد، بارها و بارها تأكيد داشت كه ما هم بايد همان آداب و سنت ها و مراسمي كه در انجمن هاي گمنام به 

كار مي رود در انجمن هاي در دست تأسيس رواج بدهيم و جا بياندازيم.

با اين مقدمات مي خواهم به اين نتيجه برسم كه وقتي ديروز به منزل آقاي گلستاني رفتم كاماًل حواسم بود 
كه به طور مشخص چه مي خواهم: تركيب تجربه هاي عملي او، همسرش، پسرش و آقاي عباس تاجيك از 
عضويت در انجمن گمنامان و انجمن خانواده هاي معتادان با قواعد قانون پارلمان، براي ساختن انجمن هايي 

مركب از ساير اقشار مردم براي حل مشكالتشان.

بديهي است كه اين مطالب را به طور مفصل و مشروح با آنان و به ويژه با آقاي علي گلستاني در ميان گذاشتم 
و آنان نيز با تدوام نشست ها براي ايجاد چنين انجمني موافقت كردند. من فكر مي كنم الزم است گزارش 
مشروح تر اين نشست را در ادامه بياورم. اما بعد از بازگشت به دفتر كادرها، ذهنم حول اين قضيه فعال بود 
و جنبه ها مختلف اين تركيب بديع را بررسي مي كرد: افرادي كه در جريان ترك اعتياد پاك مي شوند به مرور 
اين مهارت را كسب مي كنند كه با كمك كادرها، انجمن هايي مركب از اقشار و گروه هاي پائين دست اجتماع 
درست كنند تا اعضاي آن بتوانند به كمك هم انواع مسائل و مشكالت خودشان را - كه هرگز به دشواري 
اعتياد نيستند - حل كنند. با تأمل در مورد همين مسأله كه ديشب خوابيدم و صبح كه از خواب برخاستم، 
طبق معمول، ايده هاي جديدي در ذهنم روشن بودند كه يكي از آن  ها نيز ايده ي »جنبش پاكان« بود: جنبش 
معتاداني كه به همت خودشان پاك شده اند و حاال مي خواهند جامعه را نيز از فقر و فساد و بي عدالتي و 

استبداد و ساير عادت هاي غيرانساني پاك كنند. ايده بدي است؟ 

نخستين نشست هيأت حامي انجمن فاميلم
وقتي ساعت 9 صبح ديروز همراه با آقاي عباس تاجيك وارد منزل آقاي علي گلستاني شديم، جوان نسبتًا 
هيكل مند و بلند قامتي از در اتاق كنار آشپزخانه وارد سالن شد كه نمي دانستم كيست. آقاي تاجيك او را به 
من معرفي كرد: آقاي دانش گلستاني. پسر آقاي علي گلستاني كه از طريق عضويت در انجمن معتادان پاك 
شده و در حال حاضر به عنوان دهيار در مسقط الرأس من و عباس - يعني در ده دمزآباد - خدمت مي كند. 
به خاطر آوردم وقتي كودك بسيار خردسالي بود او را زياد مي ديدم. اما حاال حضورش با اين سن و سال و 
با اين قد و قواره نشاني جز اين نبود كه ما چقدر پير شده ايم. مادرش بعد از كمي خيره ماندن در چهره ام با 

صراحت به من گفت: چقدر شكسته شده ايد! خوب. اين رسم روزگار است ديگر. 

از چهار به پنچ
بعد از احوالپرسي هاي مقدماتي نخستين سؤالي كه بايد به آن جواب مي دادم اين بود كه با آقاي دانش گلستاني 
چه كنيم؟ آيا او هم يكي از اعضاي هيأت حامي باشد يا اينكه از او بخواهيم جلسه را ترك كند؟ يافتن پاسخ 
خيلي هم ساده بود: او يكي از پاكاني است كه تجربه عضويت در انجمن گمنامان را دارد. با سواد و تحصيل 
كرده است. با كامپيوتر و انواع نرم افزارهاي آشناست و به عنوان دهدار يك آبادي با مسأله شوراهاي شهر و 
روستا هم اتباط دارد و مي تواند در ترويج قواعد قانون پارلمان در شوراهاي شهر و روستا به ما كمك كند. 
همچنين مي تواند در تأسيس انجمن هاي ده و محله هم كمك دست ما باشد. در نتيجه چه كسي بهتر از او 
كه عالوه بر چهار نفره اوليه، نفره پنجمي باشد كه عضو انجمن فاميلي مي شود؟ به همين خاطر، بدون هيچ 

بحثي او هم شد يكي از اعضاي گروه پنج نفره هيأت حامي. 

خام پخته خواري: ايدئولوژي جديد؟
نكته اي كه خوب است به آن اشاره كنم اين است كه آقاي علي گلستاني به رژيم خام گياه  خواري روي آورده 
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است. اينكه كسي چه مي خورد يا نمي خورد، تا وقتي نيازهاي شناخته  شده بدنش را به درستي تأمين كند به 
خوش مربوط است. اما ديروز احساس كردم آقاي علي  گلستاني دفاع از خام گياه خواري را به يك ايدئوژي 
جديد تبديل كرده است و با حدت و شور فروان در اثبات اينكه اين رژيم غذايي معجره مي كند، حرف هاي 
از  رفتن بخشي  بين  از  و  بيماري عباس  از  وقتي  نمونه  عنوان  به  و  از جمله  عجيب و غريبي هم مي زند. 
به عباس اعالم  با اطمينان عجيبي  ريه اش به خاطر كشيدن  سال ها سيگار صحبت شد آقاي علي گلستاني 
كرد اگر به اين رژيم عمل كني، ريه ات به طور كامل خوب و ترميم مي شود. اينجا بود كه از دست آقاي 
علي گلستاني كمي دلخور شدم. توقع نداشتم كه در اين سن و سال و با آن هم توقعي كه در تفكر عقلي و 
منطقي از او داشتم اين طور بي مهابا سخن بگويد. به همين خاطر، بخش قابل توجهي از وقت ما صرف مسأله 
خام گياه خواري شد. موضوع من اين بود كه قطعًا تغذيه خوب به عنوان يكي از اجزاي مهم شيوه زيست 
تأثير تعيين كننده اي در سالمتي جسمي و روحي ما دارد. اما اين اصل كلي سبب نمي شود كه آدم هر رطب 

و يابسي را سر هم كند و آسمان و ريسمان به هم ببافد. 

حاال كه به نظرات آقاي علي گلستاني فكر مي كنم در مي بابم كه او نيز، چه بسا به خاطر اطالعات محدود 
نسبت به روش هاي علمي نهادينه شده در سطح بين الملل و درك ناقص از روند اخذ مجوز و تأييديه دارو و 
مقرارت حاكم بر صنايع دارويي و امور بهداشتي و درماني بين المللي حرف هايي را مي زند كه حرف هاي يك 
آدم جهان سومي است: بعله، خام گياه خواري قادر است تمام بيماري هاي عالم را درمان كند اما سرمايه داران 
زالو صفتي كه در پس و پشت صنايع دارويي كمين كرده اند اجازه ترويج اين ايدئولوژي را نمي دهند. به هر 
حال، يكي از چالش هاي فكر اين بود كه من با ذكر شواعد و ارايه استدالل هاي گوناگون سعي كنم در پيكر 
يدئولوژي جديد آقاي گلستاني تركي بياندازم و از او بخواهم كه در اين زمينه معتدل تر باشد و به همين قانع 
باشد كه تغذيه خوب در سالمتي بسيار مؤثر است. اين موضعي است كه ما هر دو روي آن توافق داشتيم. 
من از ذكر جزئيات اين بحث هاي مي گذرم. اما وقتي صحبت از اين شد كه پدر آقاي گلستاني كه در طول 
عمر طوالني اش تقريبًا هيچ گاه بيمار نشده و هيچ گاه هم خام گياه خوار نبود، علي گفت: اما پدرم از سرطان 
مرد؟ ناگهان به اين صرافت افتادم كه نكند از ترس اينكه شايد سرطان ارثي باشد به اين رژيم غذايي پناه برده 
باشد؟ در اينجا بود كه خالصه يكي از مقاالتي را كه اخيراً خوانده بودم برايش تشريح كردم كه ادعا مي  كرد 
اثبات شده است كه سرطان يك بيماري شانسي است. چون تقسيم نشدن سلول كه منجر به سرطان مي شود 
ناشي از اخالل در كدهاي دي ان آي است كه طبق تصادف و شانس عملي مي كند. در هر حال، آقاي گلستاني 
كه يكي از با فهم و شعورترين عضو فاميل ماست، ديروز در ارايه استدالل براي اثبات درستي ايدئولوژي 

خام گياه خواري زياد خارج مي زد. 

موضوع اصلي گفتكو: تركيب دو روند 
بعد از اتمام حال و احوال و بحث هاي خام گياه خواري پرسيدم آيا جلسه را به صورت رسمي دعوت به دستور 
بكنيم؟ كسي مخالف نبود. بعد خودم - به عنوان يك رئيس خودگماشته - رياست جلسه را، بدون آنكه از 
كسي بپرسم يا اجماعي عمومي را كسب كنم )خطايي كه بعداً حتمًا بايد جبران كنم( رياست جلسه را بر عهده 
گرفتم و شروع كردم در فلسفه و علت اين قضيه صحبت كردن. محور صحبتم همين بود: ضرورت تركيب 
تجربه ي بسيار موفق و كم نظير انجمن گمنامان با قانون پارلمان و استفاده از اين تجربه براي ساختن انواع 
جوامع و با انواع هدف ها. اما براي توضيح اين نظر، من به صورت اجمالي گزارشي از فعاليت هاي سال هاي 
اخير زندگي ام را براي آقاي گلستاني، همسر و پسرش تعريف كردم. تا آنجا كه به خاطر دارم، تا سال هاي دوم 
خرداد ارتباطم با آقاي گلستاني خيلي بيشتر بود. بعدها او مي دانست كه من در حال انتشار نشريات مختلف 
براي سازمان هاي مختلف هستم. در جريان جنبش سبز هم ارتباطاتي با هم داشتيم. اما به خاطر نمي آورم كه 

هيچ وقت به طور مشخص براي او از دستاورهاي خودم صحبت كرده باشم. 

در ادامه همين گزارش رسيدم به اينكه چطور انتشار نشريات براي انجمن هاي مختلف سبب شد تا با قانون 
بياندازم و حاال  راه  كارگاه  آن  ترويج  براي  بعد  كنم.  آنرا ترجمه  آشنا شوم و  رابرت  پارلمان و دستورنامه 
هم داريم براي ترويج آن انواع انجمن و مؤسسه براي هدف هاي مختلف ايجاد مي كنيم و چطور شد كه به 

انجمن هاي فاميلي رسيديم و در اين زمينه چه كارهايي كرده ايم. 
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در بخش ديگري از صحبت هايم به اين نكته پرداختم كه انجمن هاي گمنام و ساختار تشكيالتي بهائيان نيز 
بر اساس همين سنت قانون پارلمان طراحي شده اند و علت موفقيت آن ها نيز همين است. با توجه به سوابق 
سياسي آقاي علي گلستاني و نزديك او به انديشه چپ شورايي اشاره اي هم به تحليل هاي خودم از علت 
اصلي سربرآوردن استالينيزم از انقالب بلشويكي پرداخت و در آخر كار با اين جمعبندي صحبت خودم را 
پارلمان  با نظريات و قواعد  انجمن هاي گمنامان  بايد تجربه چند صد هزار عضو پاك  تمام كردم كه حاال 
بتواند در اختيار گروه هاي هرچه بيشتري از مردم قرار بگيرد و بكوشيم انواع انجمن هاي فاميلي و محله اي 
و روستايي براي مشكالت ايجاد كنيم و تأكيد كردم كه البته گرايش خودم بسط فرهنگ سكوالر هم هست. 

بعد از اتمام صحبت طوالني من آقاي گلستان صحبت كرد و در سخنان خود نشان داد كه به درستي تمام 
نكات مهم صحبت هاي من را به خوبي دريافته است. اما در عين حال از بيان نگراني خودش دريغ نورزيد 
كه بگويد اين سطح صحب كردن اصاًل مناسب مخاطبان اين نشست ها نيست. من هم قبول داشتم. به صورت 

گذرا گفتم: مخاطبم شخص شما بوديد و او هم منظور من را دريافت.

بعد از صحبت آقاي گلستاني كوشيدم جلسه پنج نفره را در چارچوب دستورنامه رابرت اداره كنم و ضمن 
اداره جلسه نيز تعدادي از قواعد را براي اعضاي حاضر توضيح دادم. اين قواعد عبارت بود از: تصميم گيري از 
طريق اجماع عمومي، اخذ رأي مخالفان و تصويب براساس اكثريت بيش از نصف، تعريف نصاب، ضرورت 
دعوت به دستور در مواقعي كه رئيس و دبير نيامده  باشند، تفاوت اجالس با نشست، و تكنيك جاي خالي و از 
اين قبيل. هرچند اين قواعد ديگر براي ما - من و خوانندگان آينده اين نوشته ها - تكراري است اما براي آقاي 
گلستاني و پسرش و عباس آقاي تازگي داشت. گاهي هم آنان قواعد را با قواعد خودشان مقايسه مي كردند. 

مثاًل اجماع عمومي را آنان مي گويند: رأي وجداني. با خوشحالي مي گفتند: بله، ما هم اين قاعده را داريم. 

به اين ترتيب و با سرعت چند تصميم گرفتيم و قرار شد آقاي دانش گلستاني نيز كه با ايميل و تايپ آشناست 
دبير جلسه باشد. من نشاني ايميل او را گرفتم تا دو كتاب دستورنامه و خالصه آن را همراه صورتجلسه 

نخستين اجالس برايش بقرستم و فرستادم. اين هم متن آن صورتجلسه تاريخي: 

صورتجلسه نخستين اجالس هيأت حامي انجمن فاميلي
سه شنبه 7 بهمن 1393

نخستين اجالس عادي هيأت حامي انجمن در دست تأسيس خانوادگي ساعت 9 روز سه شنبه7 
بهمن ماه 1393 در منزل آقاي علي گلستاني دعوت به دستور شد. 

مصوبات:
1. پيشنهاد تداوم اين جلسات با اجماعي عمومي به تصويب رسيد. 

2. با اجماع عمومي تصويب شد كه اجالس هاي آتي سه شنبه در ميان و از ساعت 9 تا 11 
صبح در محلي كه در اجالس قبل به تصويب خواهد رسيد برگزار شود. 

3. تصويب شد كه اعضاي گروه حامي در حال حاضر پنج نفر باشند و بيش از نصف آنان 
نصاب را تشكيل خواهند داد. 

4. اجالس آتي رأس ساعت 9 سه شنبه 21 بهمن در منزل آقاي علي گلستاني برگزار مي شود.
5. دستوركار اجالس آتي - از جمله - بررسي و تصويب هدف انجمن در دست بررسي 

خواهد بود. 
دبير موقت
داود حسيني 

دستوركار اجالس آتي
همانطور كه در صورتجلسه قيد شده است، دستور كار اجالس آتي تدوين هدف اين گروه است. 
هدف گروه را مي شود در يك جمله خالصه كرد: ارتقاي كيفت زندگي اعضاي فاميل. اما عالوه 
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بر اين تعريف كلي براي فاميل مي شود كرد؟ به عالوه، تا آنجا كه به خودم من مربوط مي شود 
مهم ترين مشكل فاميل نقار و دعوا و مرافعه اي است كه بين خواهران و دو برادر وجود دارد. 
راستي چطور مي شود اين اعضاي فاميل را كه اين اندازه با هم خصومت و دشمني دارند كنار هم 

جمع كرد؟ شايد اين مهم ترين و مبرم ترين وظيفه ما در مرحله اول باشد. 

به نظرم، در مرحله بعد بايد در مورد تدوين يك دستور شرف خانوادگي تصميم بگيريم و وقتي 
اين دستور شرف تدوين شد به مرور و تك تك با خانواده ها صحبت كنيم و فقط آن گروه از 
خانواده ها را كه اين دستور شرف را قبول كردند و دستورنامه رابرت و ساير مقررات را قبول 
يك  با  حامي،  هيأت  تشكيل  از  بعد  نمي شود  مطلقًا  نظرم  به  كنيم.  دعوت  به عضويت  كردند 
فراخوان عمومي اعضاي خانواده را براي تشكيل سازمان يا انجمن دعوت كرد. بلكه اين عضو 
بايد روندي بسيار تدريجي و بسيار حساب شده باشد كه نه سبب بد نامي و بي اعتبار  گيري 

انجمن شود و نه ابزار پز دادن و قمپز درآوردن و نه اينكه حق و حقوق كسي پامال شود. 

بعد از جمع شدن فاميل و بعد از آنكه توانستند به يكديگر اعتماد كنند و توانستند با روش هاي 
حل اختالف در چارچوب قانون پارلمان آشنا شوند و توانستند به يك داوري منصفانه درون 
خانوادگي تن بدهند و بعد از بسياري اگر و مگرهاي ديگر است كه مي شود انواع برنامه هاي 

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي و بهداشتي را براي آنان تدارك ديد. 

در هر حال، بعد از برگزاري نخستين نشست حامي انجمن فاميلي است كه تازه ذهنم در اين 
قلمرو نيز فعال شده است و بايد منتظر نتايج اين فعاليت بمانم. 

تعطيلي كادر دانشجويان
آيا هنوز زود نيست از تعطيلي كادر دانشجويان سخن بگويم؟ ديروز در بيست و هشتمين نشست 
كارد دانشجويان فقط يك نفر شركت كرد: آقاي بهنام ذوقي. و ديگر هيچ. او هم بعد از خوردن 
يك قوطي شير با حالت عجيبي كه نفهميدم ترس بود يا خجالت و يا تأسف با من خداحاقظي 

كرد و رفت. چرا اينطور شد؟ 

در جريان گفتگو با اقاي ذوقي بود كه دريافتم خانم زهرا خندان هم كه اخيراً در وب سايت ها 
خبر دستگيري او را خواندم مدتي با خانم بيرانوند - به اصطالح دبير تشكيالت شوراي احياي 
انجمن هاي اسالمي- هم اتاق بوده است. در نتيجه بايد گفت كه اين گروه از دانشجويان كه به 
كارگاه مي آمدند و عمدتًا نيروي محركه اصلي شوراي احياي انجمن هاي اسالمي بودند با موج 
دستگيري هاي بي حساب و كتاب مواجه شده اند و احيانًا عالوه بر اتهام هاي رسمي مثل امضاي 
فالن بيانيه، يا شركت در فالن تشكل غيرقانوني و از اين قبيل، اتهاماتي مثل خوردن شراب و 
انواع فسق و فجور هم به آنان مي بندند و از آنان خواهند پرسيد كه خوب كجاي شما مسلمان 
است؟ و از اين قبيل. بسيار خوب. اما چرا به جلسه ديروز نيامدند؟ هنوز جواب دقيق اين سؤال 
را نمي دانم. اما مي توانم حدس بزنم، و همانطور كه آقاي رنجبر در ايميلش اشاره كرده بود، با 
مشكالت عديده اي رو به رو شده اند در نتيجه گرفتارند و مي ترسند كه شركت در اين كارگاه 
هم قوز باال قوز شود و به خصوص مي ترسند كه تركش آنان به من هم بخورد و بيايند در اينجا 
را هم گل بگيرند. اما با اين همه من از نيامدنشان و از خبر ندادنشان كمي دلخور شدم و فكر 

مي كنم دلخوري خودم را نيز براي آقاي ذوقي عيان كردم. 

در جريان همان چند دقيقه اي كه آقاي ذوقي در دفتر بود سعي كردم چند نكته را كه به نظرم 
مي رسيد به او بگويم و از طريق او بخواهم به بچه هاي ديگر هم منتقل كند. محور صحبتم اين 
بود كه كوشش نكنند فعاليت هاي خودشان و به خصوص حضورشان در اين دفتر و تالش براي 
ايجاد سناي دانشجويي را يك فعاليت اپوزيسيون و براندازانه جلو بدهند. حتي تأكيد كردم كه 
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در هر دانشكده اي تعداي از دانشجويان مي توانند طرحي براي ايجاد سازمان سناي دانشجويي در 
دانشكده خود به رئيس دانشكده ارايه بدهند و حتي براي ايجاد آن و يا تحقيق در مورد آن مزد 
دريافت كنند. يا حتي مي توانند طرح آزادي آكادميك را نيز با توجه به صحبت هاي خامنه اي در 
مورد كرسي هاي آزاد انديشي در مراكز دانشگاهي مطرح كرد. خالصه اينكه، تعدادي دانشجو دور 
هم جمع شده ايد و داريد كارهايي مي كنيد. نبايد با اسم هاي دهان پركن نيروهاي امنيتي را ترساند. 

راستش آقاي ذوقي حيرت زده و مأيوس به نظر مي رسيد. در حاليكه در جلسه قبل بسيار پر 
انرژي بود. لپ تاپ خودش را آورده بود و متن بيانيه آزادي آكادميك را ترجمه كرده بود و قرار 
بود براي تمام اعضا ارسال كنيم و در اين جلسه نيز قرار بود گزارشي از فعاليت هاي خود بدهد 
و اين اصول به تأييد اعضاي كارگاه برسد و از اين قبيل برنامه ها. اما ديشب لپ تاپ خودش را 
نياورده  بود و ظاهراً گرانپايه و دوستان ديگرش هم چيز زيادي به او نگفته بودند. شايد به دليل 

مسائل امنيتي نخواسته بودند در تلفن اطالعاتي رد و بدل كرده باشند. 

در هر حال، آقاي ذوقي نگران و مأيوس به نظر مي رسيد. بعد با استيصال انگار از خودش پرسيد: 
آدم نمي داند از كجا بايد شروع كند؟ من به او گفتم: چطور نمي داني از كجا بايد شروع كرد؟ 
با تعجب به من نگاه كرد و من با اعتماد به نفس عجيبي برايش توضيح دادم: فرض كنيد كه 
االن ما 50 باشيم كه با قانون پارلمان و ساختن انجمن آشنا هستيم. درست؟ تكان مختصري به 
سرش داد. بسيار خوب. فرض كنيد كه هر فرد در طول يك سال به 20 ديگر هم اين قواعد را 
ياد بدهد. قبول؟ باز هم سري تكان داد. ادامه دادم: خوب، در اين صورت، در سال اول هزار نفر 
خواهيم شد، در سال دوم بيست هزار نفر، در سال سوم چهار صد هزار نفر، در سال چهارم به 
هشت ميليون نفر مي رسيم. و سال پنجم چقدر؟ مكث كردم تا خودش حساب كند. بعد با خنده 
گفتم:  يك صد و شصت ميليون نفر. بعد از كمي مكث پرسيدم: كار سختي است؟ نمي دانست 
چه جوابي بدهد. اما مي توانستم حدس بزنم چه مي خواهد بگويد: اگر بگذارند؟ در اين جا بود 
كه من كوشيدم او را قانع كنم كه نبايد كاري كنند كه نيروهاي امنيتي احساس خطر كنند. چون 
ما در واقع جز تحكيم امنيت كشور صورت نمي دهيم. ما كه دنبال سست كردن بنيادهاي امنيتي 
نيستيم. ما مي خواهيم جامعه را تقويت كنيم. در نتيجه بايد از ترساندن نيروهاي امنيتي جداً پرهيز 
دانشجويي هم خيلي  ترويج سناي  فعاليت  براي همين  دادم: حتي  توضيح  كه  بود  اينجا  شود. 
ساده مي شود مجوز گرفت. كافي است ما اسمي را روي سازمانتان بگذاريد كه طبق قانون ثبت 
شركت بتوانيد آن را به ثتب برسانيد. اگر هم كاري كنيد كه احساس كنند امنيت كشور را به خطر 
انداخته ايد مجوز هم داشته باشيد شما را دستگير خواهند كرد. بعد توضيح دادم: مبارزه كار بسيار 
دشواري است. شما مي خواهيد در جريان اين مبارزه قدرت مقابل را نابود كنيد. خوب او هم 
طرف مقابل را نابود خواهد كرد. اين كار جنگ است كه بسيار دشوار است و نبايد وارد آن شد

در مجموع سعي كردم به سهم خودم بكوشم تا از يك سو مانع ترسيدن بچه بشوم، و از سوي 
با  از صحبت هايم  ديگري  بخش  در  بپرهيزند.  و جنجال  جار  از  كه  كنم  توصيه  آنان  به  ديگر 
آقاي ذوقي به دانشجوياني كه دنبال اين يا آن شخصيت مي افتند انتقاد كردم و گفتم: كليد توي 
اين جعبه نيست. بي خود در اين جعبه دنبال كليد مي گرديد. منطورم اين بود كه به جاي دنبال 
گفتمان هاي موجود بايد در فكر خلق گفتمان آلترناتيوي باشيم كه براساس درك قانون پارلمان 

بنا شده باشد. 

بعد از اين حرف ها بود كه آقاي ذوقي تصيميم گرفت دفتر را ترك كند. از او خواستم پيغام من 
را به بچه برساند. بعد با لحن احتماالً تلخي به او گفتم: به خاطر نان و نمكي كه اينجا خورديد، 
به خاطر دست كم دو پتويي كه برديد و ندايد خوب بود به حداقل اطالع مي داديد. اين كارتان 
خيلي خوب نبود. اما چه مي شود كرد. همه ما ايراني هستيم ديگر. بله، با اين كلمات بود كه 
آقاي ذوقي را كه يكي از بهترين كارورزان كارگاه بود بدرقه كردم و او حتي هنگام خارچ شدن 
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از دفتر هم از من پرسيد كه اگر جلسه اي براي سخنراني در فالن دانشگاه )كه اسمش االن يادم 
رفته است( بگذارند آيا من حاضرم به آنجا بروم؟ اسم آنجا برايم عجيب بود. پرسيدم: اينجا كه 
مي گويي كجاست؟ دستش  را حسابي به طرف شرق دراز كرد و گفت آخر تهرانپارس. گفتم: 

براي معرفي قانون پارلمان به جهنم هم خواهم آمد. خنديد و با هم خداحافظي كرديم. 

تعديل هاي مورد نياز
بعد از رفتن آقاي ذوقي بود كه باز هم طبق معمول شروع كردم به بررسي اينكه چرا اعضاي اين گروه نيز 
وسط راه رها كردند؟ وقتي به چنين مواقعي مي رسم پرونده بلند بااليي از اسامي كساني دارم كه رويشان 
خيلي حساب كرده بودم اما در نيمه راه و گاه حتي در اوايل راه كار را رها كردند و ديگر نيامدند: از آقاي 
سيد محمد بهشتي و دكتر مصطفي معين و آقاي جمالي تا آقاي رنجبر و كاشاني كه من روي هر دوي آنان 
حساب مي كردم. البته كه آمدن و رفتن هر كدام از آنان خود يك قصه است. اما آيا مي شود قاعده ي كلي ناظر 

براي اين رفتار را تبين كرد؟ 

پاسخي از اهواز
خوب است همين جا به اين نكته اشاره كنم كه دو سه روز پيش به ذهنم رسيد كه با ارسال ايميلي به آقاي 
محمد معلم نيا چهره روي صحنه ي اهواز از او بپرسم كه علت سكوت آنان چيست؟ آخرين خبري كه داشتم 
اين بود كه گويا قرار است از طرف استانداري من را دعوت كنند تا در اهواز كارگاه بگذارم. آقاي لدني هم 
كه شخصيت اصلي طبقه سياسي اهواز است پيغام داده بود كه اگر از سوي استانداري هم از حسيني دعوت 
شد قبول كند. اما مدت ها گذشت و خبري نشد. به همين دليل با آقاي معلم نيا مكاتبه كردم و برايش نوشتم: 

جناب آقاي معلم نيا
سالم

مدت ها گذشت و هيچ خبري نشد. ممكن است بفرماييد چه مي كنيد و چرا پيگيري نشد؟  
به همسر گرامي، به جناب لدوني و ساير دوستان سالم من را برسانيد. منظر پاسخ شما خواهم ماند.

قربانت. داود حسيني 

استاد عزیز و ارجمند
سالم. وقت شما به خير. پس از آخرين جلسه پيامی مبنی بر توقف دوره دريافت نمودم و با وجود پيگيری 
موفق به تغيير رای نشدم. البته وظيفه بنده بود به اطالع جنابعالی برسانم اما از اين جهت كه هم اميد تغيير نظر 
مخالفان ادامه دوره را داشتم و هم به دليل شرمگين بودن از لطف شما در انجام وظيفه كوتاهی نمودم. انشاهلل 
كه ببخشيد. در عين حال هنوز اميد دارم بتوانيم با همان كيفيت از محضر حضرتعالی بهره ببريم و نيز از اين

پس بيشتر با شما در تماس خواهم بود. 
به اميد ديدارتان در آينده نزديك

هرچند در اين نامه تصريح نشده است كه »پيام مبني بر توقف دوره« از كجا صادر شده است. اما به سادگي 
مي توان حدس زد كه نيروهاي امنيتي اهواز به آنان اجازه نداده اند كه دوره آموزش دستونامه رابرت را دوباره 
برگزار كنند. احتماالً روش كارشان هم اين است كه خيلي ساده و محترمانه مي گويند: نه. و تمام. آيا علت 
غيبت غيرمنطقي برخي از اعضاي كارگاه ها همين »نه«  ها خاموش و مرموز نيست؟ وقتي آن شخص ناشناس 
در ورامين هم ملتفت مي شود كه تلفن هاي پسر عموي عباس تاجيك چك مي شود، آيا غيبت ناگهاني آقاي 
كارگاه  خزانه دار  خانم  كه  است  فهم  قابل  آيا  باشد؟  مربوط  قضايا  اين  به  مي تواند  سيدي  آقاي  و  خندان 
دوستان حتي براي پس دادن پول هايي كه از اعضا گرفته بود تا به من بدهد، در جلسه حضور نيابد و با اعضا 

خدحافظي نكند و يا الاقل پول آنان را پس ندهد؟ 

مايل نيستم ذهنم را به توطئه انديشي بياندازم. نيت خواني را هم واقعاً  كار غلطي مي دانم. فكر مي كنم حتي 
پزشكان موسس انجمن پزشكان آمريكا هم در سال 1848 به غلط در كد اتيكز خودشان نوشته بودند كه 
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انصاف و ادب حكم مي كند كه بيماران به پزشكان خود بگويند چرا آنان را ترك مي كنند. البته، اگر نگويند 
كار غيراخالقي مرتكب نشده اند اما اگر بگويند كارشان بهتر است. بله با اين توضيح من هم فكر مي كنم هر 
فردي به داليل خاص خودش وسط راه مي برد. اما چون قادر به توجيح رفتار خود نيست و يا قادر نيست من 
را قانع كند، از ارايه استدالل و گفتگو در اين زمينه با من خودداري مي كند و رابطه را قطع مي كند. من هم 
بايد آنان را راحت بگذارم تا هر طور كه مي خواهند زندگي كنند. اما ديگر حق ندارند قر بزنند و دلشان براي 
دموكراسي و حكومت قانون و حقوق بشر له له بزند. هركه طاووس مي  خواهد بايد تا چند قدم هم راه برود.

با اين همه، همين تفكرات و تأمالت سبب شد وقتي صبح امروز از خواب برخاستم، ديدم يك سري ايده هاي 
جديد به ذهنم خطور كرده كه يك وجه مشترك دارند: تعديل كردن بيشتر جنبه هاي نيز حركت. به عنوان 

نمونه به چند مورد اشاره مي كنم: 

مام بهجت  آباد
به نظرم، وقتي از انجمن محله صحبت كنيم، قطعًا ذهن ها معطوف به يك حركت خاص مي شود. اگر هم براي 
گرفتن مجوز بخواهند اقدام كنند در مسيري خواهند افتاد كه ته ندارد. به همين دليل به ذهنم رسيد به جاي 
انجمن از »مؤسسه« استفاده كنيم و اسم آن  ها را بگذاريم: »مؤسسه اتقاي محله« كه اختصاي آن مي شود: مام. 
مام بهجت آباد يا مام ونك يا مام فالن جا. براي اين مام ها مي شود مجوز گرفت و حتي مي شود با مالكيت 
اين مام ها جاهايي مثل سالن هاي انواع گردهمايي هايي محلي ايجاد كرد و از طريق آن براي مام درآمد هم 
كسب كرد. به همين ترتيب، به جاي سازمان مي شود از مؤسسه استفاده كرد و برخي از حساسيت ها نسبت 
به سازمان و انجمن و كانون را از بين برد. و به اعضاي مؤسس هم آموزش داد كه به جاي رفتن دنبال كسب 
مجوز به عنوان يك انجمن، به عنوان يك مؤسسه تحقيقي و پژوهشي و غيرانتفاعي مجوز بگيرند و در نتيجه 
در صورت جلسات خودمان نيز به جاي انجمن و كادر از مؤسسه و از اين قبيل استفاده كنيم تا حساسيت 

برانگيز نباشد. 

خبر خوب
دقايقي قبل خانم توكل زنگ زد و به من خبر داد كه فردا ساعت ده صبح تعدادي دبيران از جمله همسر 
خودش و آقاي حامد ايراهيم خاني به دفتر مي آيند تا در نخستين كارگاه دبيران شركت كنند. از او تشكر 
كردم. پرسيدم: چند نفر هستند؟ جواب داد: اگر بد قولي نكنند هفت يا هشت نفر. خوب. اين خبر خوبي 
است. خانم توكل بعد از ماه ها تالش بالخره موفق شد يك كارگاه جديد را راه بياندازد. گزارش اين كارگاه و 
اجالس چهال و سوم وكيالن را فردا خواهم نوشت. ايده هاي بسيار زيادي هم در مورد وكال به ذهنم رسيده 
است. اما يادداشت كردن ايده ها چه فايده اي دارد. هروقت عملي شد بايد به آن ها اشاره كنم. ذهن من كه در 

ساختن ايده كم نمي آورد. 
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جمعه10 بهمن 1393

راهبرد 20
مجموعه اطالعات و خاطراتي  بيدار شدم »داود« هاي مختلف ذهنم - كه ظاهراً  از خواب  امروز صبح كه 
هستند كه از رفتارها و افكار ذهني خودم در بخش هاي مختلف مغزم ضبط شده اند - سخت در تكاپو بودند 
كه در ميان تمام افراد آشنا و فاميل، كساني را شناسايي كنند كه براي آموزش قانون پارلمان و كمك به ايجاد 
»جامعه« هاي مختلف مناسب هستند: در ذهنم، به عنوان نمونه، صحنه اي را مي ديدم كه دارم با حميد پسر 
خواهم صحبت مي كنم و به او مي گويم: اين خالصه كتاب را بخوان تا بتواني با كمك پدرت در دمزآباد 
يك انجمن ده ايجاد كنيد. بعد، دوباره، پرونده يك »داود« ديگر در ذهنم باال مي آيد كه دارد با شوهر يكي از 
خواهرانم كه معلم است صحبت مي كند و به او هم مي گويد، آقا كچويي، خوب است شما با انجمن معلمان 
هم هكاري كنيد و در عين حال با برادران زن حسين، در جوادآباد يك انجمن ده هم تأسيس كنيد و به همين 
ترتيب، دارم تالش مي كنم تا دست كم بيست نفر از افراد فاميل در سال 1394 جذب جوامع مختلف شوند 
به خاطرم مي آيد  از كجا آروده ام؟  بيست را  اقدام كنند. عدد  انجمن  ايجاد جامعه و  به  يا خودشان نسبت 
چند روزي است براي كادرها توضيح مي دهم كه اگر هر كادر در طول يك سال فقط 20 نفر را جذب كند، 
در طول پنج سال ما 180 ميليون كادر خواهيم داشت! بله، عدد بيست، از خيال  بافي ها آمده است. اما عدد 
بيست، نمره بسيار عالي هم هست. در طول مدرسه و دبيرستان بسياري آرزو دارند نمره بيست بگيرند. فكر 
مي كنم با تركيب همين مفاهيم باشد كه مفهوم »راهبرد 20« در ذهنم ساخته شد؟ يعني چه؟ يعني يك برنامه 
راهبردي براي هر كادر كه بر اساس آن هر سال دست كم 20 نفر را جذب مي كند و در طول پنج سال اين 
رقم به هزار نفر مي رسد و البته، تالش مي كند تا هر يك از افراد جذب شده جديد نيز به همين ترتيب، سالي 

بيست نفر ديگر را جذب كنند.

در ادامه ي خيالبافي ها، »داود« هاي مختلف را مي ديدم كه در كارگاه هاي مختلف دارند همين ايده ي »راهبرد 
20« را براي كارورزان تشريح و آنان را تشويق مي كنند تا »راهبرد 20« خود را تدوين كنند. همين خيالبافي ها 
به آنجا منجر شد كه فكر كردم، هر كادر عالوه بر دستور شرف بايد راهبرد 20 خود را نيز از بر باشد. و 
البته، تدوين اين راهبرد 20 كاري سهل و ممتنع است: اينكه 20 نفر را دعوت كني تا ساختن يك »جامعه« يا 
»انجمن« مشاركت كنند، كفايت نمي كند. شما بايد راهبراني كارآفرين، خالق، باسواد، از خودگذشته، و پرتوان 
بسازيد كه بتوانند اين جوامع و انجمن ها را به صورت مداوم به سوي چشم اندازهاي عالي رهبري كنند و به 
پيش ببرند. اين انجمن ها مثل دوچرخه خواهند بود كه به محض توقف به زمين مي افتد. تجربه من در گارگاه ها 
نشان مي دهد بدون ساختن چشم انداز مورد توافق جمع، هر چه جلوتر برويم افراد انگيزه هاي خودشان را از 
دست خواهند داد و قضيه را رها خواهند كرد. در نتيجه يكي از وظايف هميشگي رهبري هر سامان تزريق 
انرژي مديريتي و يا خلق چشم اندازهاي جذب و ايجاد انگيزه براي رسيدن به آن چشم اندازهاست. كاري كه 

اخيراً در كادر دانشجويان و در كادر وكال صورت مي گيرد. 

تعريف كادر
مدتي است به اين نتيجه رسيده ام كه دستور شرف براي مشاغل، پروفشن ها و حتي انجمن هاي مختلف نيز 
نكرده است،  تعريف  را  اگر در يك كارگاه كه هنوز هدف خودش  دليل  به همين  باشد.  متفاوت  مي تواند 
بخواهيم دستور شرف بنويسيم، بايد اين دستور شرف براي كادرها باشد. در اين صورت بايد بتوان تعريفي 

از كادر ارايه داد. 

قباًل در اين زمينه ذهن ورزي كرده بودم و به اين تعريف رسيده بودم كه كادر كسي است كه از بورد مخصوص 
گواهينامه دريافت كرده باشد. كدام بورد؟ همان بوردي كه در آينده شكل خواهد گرفت تا به كادرهاي با 
به قانون  از كادر رسيدم: كادر كسي است كه  امروز به تعريف ديگري  اما  صالحيت پروانه فعاليت بدهد. 
دوكراسي اعتقاد دارد و ساختن جوامع و انجمن ها را مهم ترين هدف خود تلقي مي كند و براي تحقق هدف  
خود با از خودگذشتي تالش مي كند. حتمًا مي شود اين تعريف را سنباده زد و صيقل داد. اما در حال حاضر 
فكر مي كنم به تعريف خوبي از كادر رسيده ام. حاال مي شود هم شرف را تعريف كرد )مجموعه فضايل اخالقي 
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و هم كادر را )همانطور كه االن تعريف كردم(  و هم دستور شرف كادر را )كه در آينده تعريف خواهيم كرد(. 

خوب تصور مي كنم به عنوان دستاورهاي امروز بد نباشد. بهتر است به تحليل ريدادهاي ديروز بپردازم. 

روز خوب
دبير  معلوم شد  بعداً  ميانسالي كه  بودكه خانم  بود. حدود ساعت ده صبح  پنجشنبه روز خوبي  بله، ديروز 
رياضي بازنشسته است وارد دفتر شد. اسمش پروين كدوري است و او را خانم توكل شستشوي مغزي داده 
است. بعد از او آقاي حامد ايراهيم خاني آمد كه خانم سارا علم او را شستشوي مغزي داده بود. و چند دقيقه 
بعد از ساعت ده نيز آقاي نوربخش همسر خانم توكل و دوستش آقايي به نام محمد فالحي وارد دفتر شدند. 
نشستند و بعد از احوالپرسي، من از آنان پرسيدم كسان ديگري هم در راه هستند يانه؟ آقاي ابراهيم خاني گفت 
دوستي دارد كه قرار بود بيايد و در راه است. اما نيامد. نمي دانم چرا. خود خانم توكل هم كه در خانه نشسته 
و از دو دخترش مراقبت مي  كند تا همسرش بتواند در كارگاه شركت كند. به اين ترتيب، با همين عده كارگاه 

را دعوت به دستور كردم و به معرفي دستورنامه رابرت پرداختم. 

طبعًا هيچ يك از معرفي ها مثل بقيه نيستند و هر بار كه قرار باشد دستورنامه رابرت را براي افراد معرفي كنم، 
متناسب با نياز صحن و مخاطب سرعت، لحن بيان، روش معرفي، ساختار مطالب و مثال ها و حواشي را 
تغيير مي دهم. معرفي ديروز نيز از اين قاعد مستثنا نبود. اما هسته ي اصلي مطالبي كه گفتم همان مطالبي است 
كه اگر بخواهم آن ها را نقل كنم مطلب تكراري آورده ام. در نيتجه از تشريح مطالبي كه در كارگاه گفتم و 
توصيف كردم صرف نظر مي كنم. اما خالصه اش اينكه ديروز با تشريح كتاب دستورنامه و نحوه ي گردآوري 
و تدوين آن و نيز محتواي آن كه در اصل قانون پارلمان انگلستان بوده است پرداختم. قرار شد در جلسه 
بعد، اگر آمدند، بحث را از يونان تا روم و بعد به انگلستان دنبال كنم و به ترشيح روند خلق اين قواعد از 
طريق آزمون و خطا بپردازم. به آنان وعده دادم بعد از توصيف اين روند به اين سؤال خواهيم پرداخت كه 
چرا اين قواعد در جامعه ما ساخته نشد و چرا حاال مبرم ترين نياز ما آشنايي با اين قواعد و ساختن جوامعي 
بر اساس اين قواعد است. بعد، وارد آموزش و تمرين اين قواعد خواهيم شد و در جريان همين تمرين ها 
يك جامعه، انجمن و يا سازمان به انتخاب خود كارورزان كارگاه و به صورت آزمايشي ايجاد خواهيم كرد. 

همه با اين نظر موافق بودند. 

حواشي كارگاه
در جريان كارگاه ايميل خانم كدوري و آقاي فالح را گرفتم و ديشب برايشان كتاب دستورنامه رابرت را 

فرستادم و هنوز جواب نداده آند. 

به دبيران تأكيد كردم كه بعد از آشنايي با اين قواعد مي توانند آن ها را در جريان عمل به دانش آموزان بياموزند. 
در نتيجه، دانش آموزاني كه با اين قواعد آشنا مي شوند حدود ده سال بعد بخش اصلي مديريت كشور را در 

دست گرفته اند و خواهند توانست تحوالت دموكراتيك در كشور ايجاد كنند. 

اين قواعد به  آيا حاضرم براي معرفي  از من پرسيد كه  بيرون مي رفت  از دفتر  آقاي نوربخش هنگامي كه 
مدارس بروم؟ با اشتياق قبول كردم اما توضيح دادم كه تمام تالش من اين است كه تعداد هرچه بيشتري از 
دبيران و معلمان با اين قواعد آشنا شوند و آن  ها را به دانش آموزان بياموزند. در نتيجه بهتر است خود شما 
اين قواعد را هرچه زودتر ياد بگيرد. اما آقاي نوربخش اصرار داشت كه شما بهتر مي توانيد معرفي كنيد. من 

هم با اشتياق قبول كردم. اما هنوز نمي دانم كه قرار است در كدام مدرسه بروم و اين قواعد را معرفي كنم. 

به هر حال، برگزاري اين كارگاه محصول تالش هاي خانم توكل و خانم علم است. بايد از اين دو بانون ممنون 
بود و به نحوي از زحمات آنان قدر داني كرد. اما ذكر اين نكته هم جالب است كه آقاي حامد ابراهيم خاني 
موفق نشد با خانم علم تماس بگيرد و ايشان در كارگاه وكال هم نيامدند و آقاي ابراهيم خاني با نگراني دفتر 
را ترك كرد. نگراني من بيشتر بروز اختالف هاي زن و شوهري بين خانم علم و همسر ايشان است. اين فقط 
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يك حدس است و هيچ نشانه حاكي از درستي اين حدس در دست نيست. به آقاي نوربخش هم توصيه 
كردم كه مي توانند دو دخترشان را همراه خودشان بياورند تا در دفتر يا در پارك مقابل سرگرم باشد تا هم 
خودش و هم خانمش بتوانند در كارگاه ها شركت كنند. ظاهراً آقاي نوربخش تشكر كرد. بايد ديد چه مي شود.

كارگاه چهل و سوم كادر وكيالن
كمي بعد از رفتن اين گروه بود كه اعضاي كارگاه كادر وكيالن هم آمدند. اما فقط سه نفر: خانم قوشه، آقاي 
فروزان و آقاي رئيسيان. به رغم آنكه به نصاب نرسيد جلسه بسيار خوبي بود: به كميته بررسي غيررسمي 
رفتيم و خانم قوشه به عنوان دبير كميته انتخاب شد و اين مسأله مورد بررسي قرار گرفت كه گروه در دست 

تأسيس براي حفظ اعضاي حاضر و جذب اعضاي حاضر چه مي تواند بكند؟ 

دستاورد اول
شايد اين دستاورد كم اهميت به نظر برسد، اما به نظر خودم بسيار مهم است. در جريان همين بحث، ديدم 
آقاي رئيسان مثل همه ما كه اين روزها در جلسات مختلف شركت مي كنيم، دارد آسمان و ريسمان مي بافد. 
از خواهش كردم تا مسأله اصلي را مطرح كند. با همفكري هم مسأله به اين شكل صورتبندي شد: براي حفظ 
اعضاي حاضر و جذب اعضاي جديد چه بايد كرد؟ بعد توضيح دادم همه ما با مشكالتي كه فرا روي فعاليت 
گروهي وجود دارد آشنا هستيم. راه حل هاي مشخص را مطرح كنيد و در مورد اين راه÷حل ها توضيح بدهيد. 

چند راه حل مشخص از سوي صحن مطرح شد كه من اجماالً به آن ها اشاره مي كنم:
1. تالش براي تدوين سريع تر آئين نامه و حتي اقدام براي به ثتب رساندن گروه در قالب يك مؤسسه

2. تالش براي برگزاري سمينارهاي دوره اي براي معرفي دستاوردهاي گروه و جذب عضو جديد
3. ايجاد كميته روابط عمومي و راه اندازي وب سايت و خبرنامه براي خبر رساني

4. تشكيل كميته تحقيق با دو زير كميته، يكي براي بررسي »بست پراكتيس هاي جهاني« و معرفي آن ها به 
وكالي ايراني، و ديگري براي بررسي قوانين انواع سازمان هاي دولتي و مقايسه آن ها با سازمان هاي مشابه 

خارجي و نقد آن ها و پيشنهاد اصالح آن ها

در آخر بررسي غيررسمي قرار شد خانم قوشه مطالب مطرح شده را در قالب قطعنامه اي براي دبير موقت 
ارسال كند تا او هم همراه با فراخوان در اختيار اعضاي كارگاه قرار دهد تا در اجالس بعدي بررسي و تصويب 
شود. به نظرم، اين روش توليد انديشه جمعي خودش يك دستاورد بسيار بزرگ بود و ما قباًل با همين تكنيك 

ساده آشنا نبوديم. 

ديشب كه از خانه انديشمندان علوم انساني به دفتر برگشتم گزارش جلسه را همراه با نامه اي براي اعضاي 
كارگاه ارسال كردم. متن آن ها: 

اعضاي محترم كارگاه وكيالن
سالم

آئين نامه  امضاي  از  قبل  تا  محترم  اعضاي  است  است. خوب  شده  تقديم  پيوست  به   43 اجالس  گزارش 
مؤسسه ي در دست تأسيس نسبت به انتخاب رئيس و دبير موقت از بين خودشان اقدام فرمايند

با احترام. داود حسيني دبير موقت

همانطور كه ديده مي شود در اين نامه از اعضاي خواستم تا رئيس و دبير موقت را هم از بين خودشان انتخاب 
كنند. براي اين كار تصميم دارم متن مربوط به وظايف رئيس و دبير و نيز قواعد مربوط به معرفي و انتخاب 
مسؤالن را در اختيارش بگذارم يا خودم مرور كنم تا طبق آن ها عمل كنيم. به نطرم خود اين انتخابات نيز يك 

تجربه خوب است كه بايد در كارگاه هاي ديگر نيز تكرار شود. و اما متن گزارش اين جلسه: 

گزارش اجالس چهل و سوم كارگاه وكيالن 
پنجشنبه 9 بهمن 1393 
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اعضاي محترم كارگاه وكيالن
سالم

به رغم آنكه اجالس چهل و سوم هم به نصاب نرسيد، بعد از استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضا، 
كميته  به  جديد  اعضاي  جذب  و  فعلي  اعضاي  حفظ  راهكارهاي  و  راهبردها  بررسي  براي  حاضر  گروه 
بررسي غيررسمي رفت و بعد از انتخاب سركار خانم قوشه به عنوان مخبر كميته، اين مسائل را مورد بررسي 
قرار داد و هر يك از اعضا نظرات و پيشنهادهاي خود را مطرح كردند. قرار شد خانم قوشه اين پيشنهادها را 
در قطعنامه اي كه از طريق دبير موقت همراه با فراخوان اجالس آتي براي بررسي و تصويب در اختيار اعضاي 

محترم قرار خواهد گرفت، تنظيم كند. 

در نيم ساعت پاياني جلسه نيز تفاوت هاي اساسنامه، آئين نامه، دستورنامه و شراكت نامه، بار ديگر و به دليل 
حضور دو عضوي كه در اجالس قبلي غائب بودند مرور شد. در جلسه آتي، نوع ديگري از قواعد ناظر بر 
فعاليت هاي انجمن ها، يعني قواعد جاري )يا استندينگ روولز( نيز بررسي خواهد شد. همچنين رويه ثبت 
انجمن ها، مؤسسات و شركت ها در ايران در پرتو آموزه هاي قانون پارلمان مورد نقادي قرار خواهد گرفت و 

اگر فرصت باشد اخطار و فرجام قابل مذاكره و غيرقابل مذاكره نيز تحليل مي شود. 

جلسه در ساعت 14 خاتمه يافت. 
دبيرموقت داود حسيني 

انتخاب وكيل براي روز مبادا
يادم رفت بگويم كه در جريان گزارش فعاليت هاي ترويجي، من از ايجاد سازمان ها و مؤسسات جديد و از 
جمله انجمن خانوادگي خودم صحبت كردم، خانم قوشه نيز از آزادي خانم مهريه گلرو و برگزاري نخستين 
نشست هيأت مؤسس كانون شهروندي زنان، اما گزارش آقاي رئيسان بيتشر حول بگير و ببند هاي دانشجويان 
دور مي رد. ظاهرا و بر اساس تحليل آقاي رئيسيان علت اصلي اين بگير و ببندها راه اندازي شوراي احياء بوده 
است و وي نظرش اين است كه بايد كار ادامه يابد و بچه ها هم كوتاه نيايند چون كار آنان اصالً  غيرقانوني 
نبوده و بايد ادامه يابد. بعد، براي من توضيح داد كه بچه به خاطر همين بگير و ببند هاست كه در كارگاه هاي 
سه شنبه شركت نكرده اند. به نظر مي رسد كه آقاي رئيسيان هم به دانشجويان توصيه كرده كه فعاًل در كارگاه 
شركت نكنند. البته من با اين تحليل موافق نبودم با خودش هم صحبت كردم و نهايتًا قرار شد كه بچه ها به 
شركت در كارگاه و ايده راه اندازي سنايي داشجويي و آزادي آكادميك و اين جور فعاليت ها حالت فعاليت 
پنهان كردن هيچ  امنيتي مشخص شود قصد  نيروهاي  غيرقانوني و زيرزميني ندهند و كاري كنند كه براي 
فعاليتي را نداريم. با اين همه، آقاي رئيسيان اين احتمال را مي داد كه شايد من را هم دستگير كنند به همين 
خاطر اصرار كرد كه همراه او و آقاي فروزان به دفتر كار او برويم و ضمن خوردن نهار فرم انتخاب وكيل 
را هم امضا كنم و به او بدهم تا در صورتي كه دستگير شدم بتواند از من دفاع كند. همين كار را هم كرديم. 

مكالمه شاه با اميني
در مدتي كه در دارالوكاله آقاي رئيسيان انتظار مي كشيديم تا عدس پلو را آماده كند او دو فايل صوتي حاوي 
رژيم  كه  اسالمي  انقالب  بحبوحه اي  در  را  ايراني  وزير  نخست  يك  با  ايران  شاهنشاه  آخرين  مكالمه  دو 
شاهنشاهي را براي هميشه ويران كرد، براي ما پخش كرد. هم حيرت كردم و هم از خنده روده بر شدم. به 
خصوص آنجا به با حيرت و با لحني زنانه از پشت تلفن به علي امييني مي گويد: ما آب شديم ها. . . آدم غرق 
حيرت مي شود كه شاهنشاه ايران در قرن بيستم و نخست  وزير او چطور ممكن است اين اندازه معمولي و 

حتي كم تر از معمولي بوده  باشند؟ 

فرار از سخنراني
قبل از رفتن به دفتر آقاي رئيسيان، برايم توضيح داد كه ساعت چهار بعد از ظهر همان روز در سالن اجتماعات 
خانه انديشمندان علوم انساني - در خيابان ويال - فردي به نام آقاي شريف )يا شريفي(  سخنراني دارد كه - به 
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گفته ي آقاي رئيسيان - از همه جهت واقعًا شريف است و من )آقاي رئيسيان( از همه جهت او را قبول دارم. 
ظاهراً موضوع سخنراني اش به حقوق بشر مربوط مي شد. به من پيشنهاد داد كه بعد از ناهار همراه با آقاي 
فروزان براي شنيدن سخنراني اين مرد شريف به خانه انديشمندان علوم انساني برويم. من هم قبول كردم و 

رفتيم.

براي نخستين بار بود كه به آنجا مي رفتم. سالن جمع و جوري بود با يك ميز كنفرانس بسيار بزرگ مستطيل 
شكل كه در سمت بيروني آن حاضران در دو رديف پشت سرهم نشسته بودند. به محض ورد يكي دو نفر از 
كارورازان كارگاه دانشجويان را شناختم. خانم قوشه هم آنجا بود. آقاي شريف كه به نظر بايد هم سن و سال 
من باشد، با موي سفيد، با ريش چانه اي سفيد و صورتي سبزه و با صدايي بم و مقتدر مشغول سخنراني بود. 

من به محض نشستن كنار آقاي فروزان سعي كردم با دقت به صحبت هاي سخنران گوش كنم. براي اين كار 
چشمان خودم را بستم و با دقتي عالي صحبت هاي او را گوش كردم. 

بايد اذعان كنم كه قبالً  هركز اين مهارت را نداشتم كه بتوانم - به عنوان نمونه - حدود ده تا پانزده دقيقه به 
صورت مستمر روي صحبت كسي كاماًل تمركز كنم و ذهنم به اين سو و آن سو نپرد. خودم از اين توانائيي 
جديد خودم غرق لذت شدم. اما هرچه بيشتر گوش دادم - متأسفانه - دريافتم كه با ذهن متفكري مواجه 

نيستيم،  بلكه ذهنش در حال رقص است. 

بر اين باورم كه با خواندن يك پارگراف از نوشته يك فرد و يا گوش دادن به يك دقيقه از صحبت هاي يك 
فرد مي توان ساختار ذهني او را شناخت و دريافت كه آيا ذهني متفكر دارد يا اينكه آسمان و ريسمان به هم 

مي بافد. 

بعد از حدود يك ربع گوش سپردن با دقت تصميم گرفتم از سالن خارج شوم. با آقايان رئيسيان و فروزان 
خداحافظي كردم و از سالن بيرون زدم. در مورد مطالب سخنران چيزي نخواهم نوشت. 

فراخوان روز شنبه
يكي از آخرين فعاليت هايم ارسال فراخوان اجالس چهل و دوم كادر دوستان براي اعضاي اين كادر بود. در 
اين فراخوان اعالم كردم اگر جمع موافقت كند هريك از افرادي كه براي مفهوم شرف تعريفي ارايه داده اند 
به پنل مي روند و از تعريف خود در برابر سؤال هاي اعضا دفاع خواهند كرد. اين هم يك ايده ي خوب است 
كه بايد ديد در تجربه چه خواهد شد. خودم تا كنون به تعريف قابل قبول از شرف رسيده ام. بايد ديد ديگران 
در اين باره چه فكر مي كنند. تا كنون سعيد پرتو و سعيد قاسمي اطالع داده اند كه به دليل سفر در جلسه شنبه 

نخواهند بود. 
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ابتكاري براي عادي سازي 
چهل و دومين اجالس كادر دوستان كه ديروز برگزار شد خيلي عالي از آب درآمد. موضوع اصلي روزنوشت 
امروز تحليل تجربه هاي به دست آمده در جريان اين نشست است. اما پيش از پرداختن به اين موضوع به 
چند رويداد مهم ديگر بايد بپردازم. يكي از آن ها وضعيت كادر دانشجويان بعد از دستگيري هاي اخير است. 

مدتي قبل خانم فرشته طوسي رئيس كميته ترجمه و خانم بيرانوند دبير كادر دانشجويان را دستگير كردند. 
خانم بيرانوند آزاد شده اما خانم فرشته طوسي در سلول انفرادي و تحت بازجويي است. خانمي به نام زهرا 
خندان هم دستگير شده است كه قباًل هم اتاق خانم بيرانوند بوده است. ظاهراً گناه مشترك اين افراد بايد 
اين باشد كه در شوراي احياي انجمن هاي اسالمي فعال بوده اند. )توجه كنيد كه حتي تالش براي احياي 
به خاطر آن در سلول  افراد  تلقي مي شود و  نيز در جمهوري اسالمي جرم  دانشگاه ها  انجمن هاي اسالمي 

انفرادي مورد بازجويي قرار مي گيرند(. 

از آنجا كه شوراي احيا نشست اخير خودش را در دفتر كادرها برگزار كرد و بيشتر اعضاي كادر دانشجويان 
نيز دانشجويان عضو شوراي احياي انجمن هاي اسالمي هستند، اين جوانان شريف خيلي نگران وضعيت من 
هستند كه به خاطر آنان من را هم دستگير كنند و دفتر را هم ببندند و آموزش دستورنامه رابرت هم به اين 
دليل متوقف شود. به همين خاطر آنان در نشست قبلي كادر دانشجويان شركت نكردند و شايد تا وقتي خانم 
طوسي ممنوع المالقات است و آنان نداندند كه در بازجويي ها در مورد من و دفتر كادرها نيز بازجويي شده 
است يا نه، از من و از دفتر فاصله بگيرند و در كارگاه حاضر نشوند. اين حدس من است. نمي دانم تا چه 
اندازه بر اساس اين تحليل است كه در كارگاه شركت نكردند. اما در هر صورت اين تحليل درست نيست و 

به نظر من عدم حضور آنان بدتر است. چرا؟ 

سياه  حاكميت  سال هاي  طي  كه  امنيتي  فضاي  خاطر  به  شايد  جوانان،  كه  مي كردم  احساس  كلي  طور  به 
احمدي نژاد بر دانشگاه ها تحميل شد، هر حركتي كه براي فعاليت هاي جمعي مي كنند، به صورت ناخودگاه 
احساس مي كنند كه دارند يك كار خالف قانون انجام مي دهند در نتيجه ناخواسته به نوعي مخفي كاري ناالزم 

متوسل مي شوند. 

بر اساس همين تحليل بود كه روز پنجشنبه و در جريان گفتگو با آقاي امير رئيسيان كه وكالت اين دانشجويان 
را برعهده دارد و به همت او كارگاه دانشجويان فراخوان شد، از خواستم كه اگر به دانشجويان دسترسي 
دارد به آنان توصيه كند كه در كارگاه ها حاضر شوند و به جو مخفي كاري دامن نزنند. اما من خودم احساس 
كردم كه آقاي رئيسيان نيز در ترويج اين حس نقش داشته باشد. البته شايد اين ارزيابي من غلط باشد. اما 
باشد كه مدتي در كارگاه هاي  به دانشجويان توصيه كرده  او هم  از صحبت هاي وي مي شد حدس زد كه 

دستورنامه رابرت شركت نكنند. در هر حال، قرار شد به آنان توصيه كنند كه شركت كنند. 

به اين ترتيب، يكي از دغدغه هاي روز جمعه من اين بود كه چگونه به اين جو خاتمه بدهيم و سعي كنيم كه 
فضاي عادي در كارگاه دانشجويان حاكم شود. از زواياي مختلف به اين مسأله فكر كردم و سرانجام وقتي 
صبح ديروز از خواب بلند شدم راه حل در ذهنم ساخته شده بود. ارسال دعوت نامه اي به اعضاي كارگاه و 
رونوشت آن به مقامات و مسؤالن و اشخاصي كه به نحوي با دانشگاه ها سر و كار دارند و در عين حال، تأكيد 
بر عادي و قانوني بودن فعاليت كارگاه. به حاي هر توضيحي در مورد خصوصيات نامه و علت گنجاندان اين 

خصوصيات، بهتر است متن نامه را عينًا نقل كنم: 

فراخوان بيست و نهمين اجالس كادر دانشجويان براي تشكيل سناي دانشجويي
كارورزان محترم كارگاه آموزش دستورنامه رابرت- كادر دانشجويان
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رونوشت جهت اطالع به آقايان: 
دكتر مجتبي اميري

دكتر محمد حسين بني اسدي
مهندس محمد بهشتي

دكتر جعفر توفيقي
مهندس حامد سحابي

آقاي علي اكبر عبدالحسيني
مهندس محمد عطارديان

دكتر فاني وزير محترم آموزش و پرورش
دكتر مقصود فراستخواه

مهندس علي اصغر گلسرخي
مهندس سپهر محمدي

دكتر مصطفي معين
دكتر رضا منصوري

دكتر ميلي منفرد
دكتر محمد علي نجفي 

آقاي هاشمي دبيركل سازمان معلمان ايران 

سالم
ضن يادآوري  بيست و نهمين اجالس عادي مؤسسه در دست تأسيس ترويج سناهاي دانشجويي كه رأس 
ساعت 19 روز سه شنبه 14 بهمن ماه 1393 در دفتر كادرها دعوت به دستور خواهد شد، از جنابعالي دعوت 

مي شود دقايقي قبلي از ساعت مقرر در صحن حضور يابيد.

ورود افراد عالقمند به كارگاه آزاد است و اجالس ها با حضور هر جند نفر نصاب خواهد داشت.

در اين اجالس ها، ضمن تمرين قواعد قانون عرفي پارلمان، مؤسسه ترويج سنا هاي دانشجويي نيز تأسيس و 
در صورت لزوم به عنوان يك شخصيت حقوقي به ثبت خواهد رسيد و دستاوردهاي اين مؤسسه از طريق 
طرح هاي اجرايي در اختيار مسؤالن دانشگاه هاي كشور قرار خواهد گرفت تا با كمك دانشجويان و استادان 
عالقمند نسبت به استقرار سناهاي دانشجويي - و در مراحل بعدي، سناهاي استادان - در هر دانشكده اقدام 

شود. 

عالقمندان از شهرستان ها نيز به محض راه اندازي وبينارهاي هفتگي خواهند توانست از طريق اينترنت در اين 
مجامع شركت كنند. 

خاطر نشان مي كند مؤسسه مشابهي براي استقرار سناهاي دانش آموزي در دبيرستان ها در دست تأسيس است 
كه مجامع آن روز ها پنجشنبه هر هفته از ساعت 10 تا 12 در دفتر كادرها برگزار مي شود. 

دستوركار اجالس
دعوست به دستور رأس ساعت 19

معارفه - در صورت حضور كارورز جديد
قرائت و تصويب صورتجلسه اجالس قبل

استماع گزارش مسؤالن كميته ها
يك . كميته آموزش دستورنامه رابرت

دو. كميته تدوين دستور شرف
سه. كميته آزادي آكادميك
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چهار . كميته نشريات دانشجويي
پنج . كميته وبينار و وب سايت

استماع گزارش مورخ
استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضا

كارناتمام - ادامه تدوين آئين نامه
كار جديد

ختم جلسه رأس ساعت 21

از كارورزان محترم درخواست مي شود به دوستاني كه ضروري مي دانند اطالع دهند.

طبق معمول از اعالم خبر دريافت اين سند خوشحال خواهم شد
دبيرموقت داود حسيني

به نظر خودم تك تك عناصر اين نامه با دقت و مالحظه جوانب مختلف كار انتخاب و چيده  شده است: از 
انتخاب افرادي كه نامه به آنان رونوشت شده است، تا مطالبي كه در نامه آمده است. براي اين مالحظات نيز 
سبدي از معيارها و مالك ها مورد توجه و بررسي قرار گرفت: اينكه در آينده قرار است از اين مقام ها انتظار 
داشت براي ترويج دستورنامه رابرت چه كارهايي انجام دهند؛ اينكه چگونه و با طرح چه نكاتي در نامه عالقه 
و حساسيت و توجه آن را جلب كرد؛ اينكه بعد از مدت ها دوري آنان و بي خبري از جنبش كادرها به آنان 
اطالع داد كه بدون توجه و كمك آنان هم جنبش با سرعت به خود به پيش مي رود،؛ اينكه چطور و به صورت 
غيرمستقيم به دانشجويان توضيح داد كه در بازجويي هاي احتمالي چه نكاتي را مطرح كنند: قانوني بودن 
جريان، تالش براي ايجاد مؤسسه و به ثبت رساندن آن،  و اينكه قرار بود و هست تا حاصل كار به صورت 
علني و رسمي در اختيار مقامات دانشگاه گذاشته شود و هيچ چيز غيرعلني و زيرجلكي و امنيتي اي در كار 
نيست و نيروهاي امنيتي كشور بايد از اين جهت خيالشان راحت باشد. اما اينكه بسياري از مخاطبان اين 
نامه حتي آن را باز كنند و بخوانند نيز محل ترديد است. اما اين نامه به عنوان يك سند هم در تاريخ خواهد 
ماند و هم مي توان هميشه در دادگاه هاي احتمالي آينده به آن استناد كرد. بايد صبر كنم و ببينم اين ابتكار چه 

پيامدهايي خواهد داشت. تا كنون كه حتي جوابي هم دريافت نكرده ام. 

گفتگو با بزرگ خاندان
از سه شنبه گذشته كه نخستين نشست هيأت حامي انجمن فاميلي را برگزار كرديم و من كتاب هاي دستورنامه 
رابرت و صورتجلسه را براي آقاي دانش گلستاني ارسال كردم منتظر بودم كه از دريافت نامه ها با خبرم كند 
اما هيچ خبري نشد. در اين مدت ايده  هاي بسيار زيادي در مورد كارهايي كه اعضاي انجمن فاميلي مي توانند 
انجام دهند به ذهنم رسيده  است. فهرست اين ايده ها آنقدر طوالني و متنوع است كه فكر مي كنم حتي اشاره 
به آن ها هم كلي وقت بگيرد. در ارايه گزراش فعاليت هاي ترويجي خودم در جلسه كارگاه ديشب به يكي 
اندازي كنند.  دو نمونه از آن ها اشاره كردم، همه ذوق زده شدند كه انجمن فاميلي خودشان را زودتر راه 
يكي نمونه از آن  ها: راه اندازي يك شركت تعاوني با ماهيت سهامي عام براي تمام فاميل و خريد زمين و 
راه اندازي يك شركت تعاوني كشست و صنعت مدرن در دمزآباد ورامين. اين كار واقعًا شدني است به شرطي 

كه اعضاي انجمن قادر باشند در چارچوب دستورنامه رابرت به خودشان سازمان بدهند. 

اما وقتي از آاقاي دانش گلستاني هيچ خبري نشد به صرافت افتادم تلفني از او بپرسم كه سندها را دريافت 
كرده است يا نه؟ شماره موبايلش جواب نداد. به همراه پدرش زنگ زدم. همراه با پسرش دانش به خطه 
شمال كشور رفته بودند تا مسائل مربوط به وضعيت تحصيلي دانش را رتق و فتق كنند. دانش در يكي از 
شهر هاي شما كامپيوتر خوانده و حاال در شهر ديگري مي خواهد ليسانس يا فوق ليسانس معماري بخواند. از 
طريق پدرش دريافتم كه در اين مدت صندوق نامه هايش را باز نكرده است. به او گفتم كه كتاب و سند را 

برايش فرستاده ام. قرار شد نگاه كند. 
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بعد از قطع تلفن به نظرم رسيد از دانش بخواهم كه در يكي از كارگاه ها، به خصوص كارگاه صبح پنجشنبه 
كه تازه شروع شده است شركت كند. اما از طرح نظم پشيمان شدم و به خودم گفتم: هنوز زود است در اين 

باره تصمبم بگيري. هنوز او را نمي شناسيم و بهتر است در اين زمينه عجله نكنم. 

در همان گفتگو از آقاي گلستاني هم پرسيدم كه آيا شماره تلفنش را در اختيار خانمي كه مسؤل تدارك جلسه 
هيأت حامي مؤسسه ترويج انجمن هاي فاميلي هست، بگذارم يا نه؟ قبول كرد و بعد از آن بود كه نامه زير 

را براي خانم توكل ارسال كردم: 

شماره تلفن عضو جد
بانوي گرامي 

سركار خانم توكل
سالم

آقاي علي گلستاني يكي از بزرگان خاندان بنده يكي از كساني است كه با كمك او و اعضاي خانواده اش 
داريم انجمن خانوادگي خودمان را ايجا مي كنيم و نخستين نشست مجمع هيأت حامي آن را سه شنبه هفته 

گذشته برگزار كرديم. 
ايشان يكي از پيشكوستان انجمن هاي نارانا )انجمن خانواده هاي معتادان( است و در اين زمينه تجربه هاي 

بسيار با ارزشي دارد.
آقاي گلستاني موافقت خودشان را براي همكاري در ايجاد مؤسسه ارتقاي خانواده اعالم كرده است. شماره 

تلفن ايشان اين است: 09121009328
تا كنون، شما، خانم قوشه، آقاي قندهاري و آقاي گلستاني و من آمادگي خودمان را براي برگزاري نشست هاي 

خانوادگي اعالم كرده ايم. 
طبعًا ايجاد هماهنگي و يافتن زماني كه براي همه مناسب باشد بسيار دشوار است. اما تقاضا دارم تالش كنيد 
بتوانيد نخستين مجمع اين گروه را در دفتر كادرها برگزرار كنيد. از برنامه هاي كارگاه هاي دفتر كادرها  تا 

اطالع داريد. 
در ضمن، تلفن آقاي شهرام حالج هم اين است: 09123790917

ايشان هم براي همكاري در مؤسسه ارتقاي انجمن هاي اوليا و مربيان اعالم آمادگي كرده اند. تلفن خانم ميالني 
را هم كه قباًل تقديم كرده ام.

نمي دانم از بچه هاي سازمان معلمان توانستيد كسي را براي اين منظور شستشوي مغزي بدهيد يا نه. در هر 
صورت هرگاه اعضاي اين هيأت هم به پنج نفر برسد مي توانيم نخستين نشست آن را برگزار كنيم.

در مورد انجمن هاي محله نيز منتظر نتيخه مي مانيم.
در ضمن، در اين جور كارها بايد فوق العاده صبور بود اما الزم نيست دست به سينه منتظر جوانه زدن يك 
بذر ماند. مي توان در آن واحد مراقب صدهال گل و گياه بود كه هر كدام رشد طبيعي خودشان را دارند و در 

مورد آنان عجله بي فايده است. 
به سهم خودم از زحمات شما بي نهايت سپاسگذاري مي كنم. به دوست گرامي جناب آقاي نوربخش سالم 
برسانيد و اگر شد پنجشنبه ها خانوادگي به دفتر بيايد تا شما در هر دو كارگاه شركت كنيد. بچه ها را هم 

مي شود به پارك با به سينما برد. 
با احترام دوباره  داود حسيني 

بازگشت به كارگاه
به جعل  دليل مشكل مربوط  به  آقاي حالج - كه مدتي  اينكه  اول  كارگاه ديروز چند خصوصيت داشت: 
اثبات جعلي بودن امضايش با روحيه ي خوب در  امضايش براي دريافت وام - به مجمع نمي آمد، بعد از 
مجمع حضور يافته بود و در جدي شدن مجمع نقش مهمي ايفا مي كرد. ديروز همچنين آقاي اسماعيل زاده كه 
خودش دانشجوي يكي از رشته هاي فني دانشگاه علم و صنعت است موفق شده بود يكي از دانشجويان آن 
دانشگاه را شستشوي مغزي بدهد و همراه خود به مجمع بياورد. اين جوان كه نامش افشين ذولفقاري است 
در اواسط كارگاه اعالم كرد كه از حضور در اين كارگاه و آشنايي با اين قواعد بسيار هيجان زده شده است 
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و حتمًا به حضور در كارگاه ادامه خواهد داد. بعد از ختم كارگاه نيز اعالم كرد كه از اين پس در كارگاه هاي 
صبح پنجشنبه ساعت 10 تا 12 شركت خواهد كرد. بعد از من پرسيد: آيا دختران هم امكان شركت در اين 
كارگاه ها را دارند كه من استقبال كردم. بايد ديد چقدر جدي است. اما به نظرم رسيد كه پسر با هوشي است 

با سرعت انتقال نسبتًا باال و قدرت تفكر خوب. 

در جلسه ديروز از همان ابتدا از آقاي معروف خاني خواستم اداره جلسه را بر عهده بگيرد و انصافًا كارش 
را خوب انجام داد. بعد به كميته بررسي غير رسمي رفتيم و تعريف افراد از شرف را به بحث گذاشتيم. من 

تعريف تمام اعضاي را در يك صفحه پرينت گرفته بودم و در اختيار آنان قرار داده بودم. متن آن: 

تعريف هاي شرف: 

آقاي قاسمي: 
اعتبار مبتني بر ارزش هاي جمعي كه رعايت آن ةا باعث افتخار و نقض آن ها سبب سرافكندگي مي شود. 

آقاي قندهاري: 
مجموعه ارزش هاي مورد قبول يك جمع

آقاي معروف خاني :
استانداردهاي رفتاري پذيرفته شده از طرف جامعه

آقاي فاضلي: 
الف: شرف به معناي ناموس، حيثيت و آبرو است

ب: استانداردهاي اخالقي رفتار كه باعث مي شود ديگران نسبت به ما احترام بگذارند و اعتماد كنند،  

آقاي زارع پور:
اصول و قواعد رفتاري است كه حامل حداقل ارزش هاي انساني مورد توافق بشر است و رعايت آن ةا براي 

زندگي انساني مورد نياز است و بر اساس سه اصل طاليي زير استوار هستند: 
1. اولويت منافع جمع بر فرد

2. آنچه به خود مي پسندي به ديگران بپسند
2. آنچه به خود نمي پسندي به ديگران نپسند

آقاي حالج: 
الف: مجموع اصول اخالقي براي رعايت حقوق ديگران و محيط زيست

ب: اصول اخالقي: 1( راستگويي، 2( امانت داري، 3( پاسخگويي، 4( انصاف، 5( يادگيري پيوسته، 6( عالي 
كار كردن. 

البته، چون آقايان قاسمي و قندهاري و پرتو با اطالع قبلي در كارگاه حضور نداشتند، آقاي معروف خاني در 
توضيح تعريف خودش صحبت كرد و كوشيد آن را با توجه به تعريفي كه من از فضائل اخالقي ارايه داده 
بودم تصحيح كند. اين تعريف مورد بررسي قرار گرفت و همه به اين نتيجه رسيدند كه »استاندارهاي رفتاري 
پذيرفته شده از طرف جامعه« عرف است و خودش هم قبول كرد. در تعريف جديدي هم كه ارايه داد اظهار 

داشت كه شرف از اخالق باالتر است و داشتن برخي از صفات اخالقي برتر به معناي شرف است. 

حادثه فلسفي مهم
در ادامه آقاي فاضلي در مورد تعريف خودش صحبت كرد. اما صحن اين سؤال را از او پرسيد كه در يك 
جامعه ناسالم چه بسا رفتار شرافتمند اسباب تمسخر ديگران شود. من با دقت روند بحث را زير نظر داشتم 
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كه آقاي فاضلي در واكنش به اين سؤال چه پاسخي خواهد داد. پاسخ او اين بود كه من دارم در سطح نظري 
صحبت مي كنم و نه در سطح عملي. خوب اين پاسخ قابل قبول نبود. چون نظر هم بايد بتواند قواعد ناظر 

بر عمل را توضيح دهد. 

در ادامه آقاي حالج كسب صحن كرد و توضيح داد كه شرافتمند بودن ربطي به واكنش جامعه ندارد. بعد به 
سقراط اشاره كرد كه اتفاقًا به خاطر رفتار شرافتمند مغضوب آتنيان قرار گرفت و جام شوكران را سركشيد. 

وي در ادامه توضيح داد كه به طور كلي بايد تعريف شرف را از جامعه و واكنش جامعه زدود. 

فكر مي كنم بحث به اينجا كه رسيد وقت هم به پايان رسيد و ختم جلسه اعالم شد. اما به نظر من اتفاق جالبي 
رخ داد: بچه هاي كارگاه معناي گفتگو براي رسيدن به تفاهم را خيلي خوب تجربه كردند. اما معناي شرف 
هنوز تكميل و تمام نشده است و اين بحث در نشست هاي آتي ادامه خواهد يافت. من فكر مي كنم به جاي 
حذف »جامعه« از تعريف شرف و اعتبار شرف و افتخار به آن، بايد بكوشيم تعريف دقيق تري از جامعه ارايه 
كنيم كه شامل گروه هايي شود كه به ارزش هاي مشتركي اعتقاد دارند. جالب است كه در كتاب دستورنامه 

رابرت، همه جا از »سوسايتي« صحبت مي شود كه من به ناجار آن را به »انجمن« ترجمه كرده ام.

بعد از ارايه چنين تعريفي از »جامعه« است كه مي شود اين سؤال را مورد تأمل قرار داد كه آيا در كشوري مثل 
كره شمالي، عربستان سعودي و يا ايران »جامعه« شكل گرفته است؟ در آن صورت آيا جامعه در سوئيس و 

هلند و نروژه با »جامعه« در عربستان سعودي و كره شمالي يكي است؟ 

فرق گفتگو و مذاكره
در جلسه روز شنبه اين فرصت براي خودم و اعضاي گروه - به خصوص براي آقاي حالج و آقاي متين 
شريف كه كارگاه هاي كانون گفتگو را گذرانده  اند - فراهم شد تا از يك سو تفاوت بين گفتگو و مذاكره را 
دريابند و از سوي ديگر بدانند تفاوت اين هر دود با قانون پارلمان كه قواعد شكلي حقوقي هستند چيست؟ 
در همين رابطه من بعد از كسب مجوز از مجمع از آقاي حالج تقاضا كردم به سكو بيايد و چند دقيقه اي 
در مورد گفتگو صحبت كند. او هم آمد و به طور نسبي خوب صبحت كرد: او روند گفتگو بين چند نفر را 
يك فرايند واگرا توصيف كرد كه هر كس سعي مي كند نگاه خودش را نسبت به موضوع مطرح كند. در اين 
مرحله، نظرات مختلفي در مورد يك مسأله مطرح مي شود و افراد در مورد نظرات خود صحبت مي كنند وبقيه 
هم بايد سعي كنند تا از نظرات يكديگر بياموزند. مهندس حالج در ادامه نطق خود اظهار داشت كه مرحله 
دوم كه مرحله اخذ تصميم است كه روند بسته گرا است كه طي آن سعي مي شود گروه در مورد آن مسأله به 

تفاهم برسد. 

وقتي صحبت آقاي حالج تمام شد من قواعد اساسي ناظر بر مذاكره را توضيح دادم. اول خاطر نشان كردم كه 
اين ايده ها از من نيست و از كتاب فنون مذاكره نقل مي كنم كه حاصل يك پژوهش ده  ساله دانشگاه كمبريج 
را منتشر كرده است )اميدوارم در نقل اين جزئيات حافظه خطائي نكرده باشد(. بعد توضيح دادم كه حدود 
بيست سال پيش كه قرار بود براي تلويزيون برنامه اي بسازم تهيه كننده آن كتاب را در اختيار گذاشت تا بر 

اساس برنامه اي طراحي كنم. 

بعد از اين مقدمات توضيح دادم كه من كل مباحث مطح شده در آن كتاب را با ذكر يك مثال خالصه بيان 
مي كنم. مثالي كه مطرح كردم اين بود: فرض كنيد كه من و همسرم در اين اتاق با هم زندگي مي كنيم. من 
مي خواهم پنجره اين سالن را باز كنم. اما خانمم مخالفت مي كند و مي خواهد پنجره بسته باشد. در چنين 

شرايطي چه بايد كرد؟ 

توضيح دادم كه اصطالح مذاكره به معناي گفتگو بين دو يا چند نفر است در مورد موضوعي كه بر سرش 
اختالف دارند و هدف اصلي از مذاكره نيز رسيدن به توافق است. بعد گفتم: مهمترين قواعد مذاكره اين است 
كه طرفين مذاكره به جاي طرح مواضع خود، خواسته هاي خود را مطرح كنند و بعد براي تحقق خواسته هاي 
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تمام طرفين راه كارهاي خالق جستجو و مطرح شود. در اشاره با مثالي كه زده بودم گفتم: وقتي به خواسته هاي 
من و همسرم توجه كنيم متوجه مي شويم كه - به عنوان مثال - من به خاطر گرما مايليم پنجره را باز كنم. 
اما همسرم به اين خاطر مخالف است كه وقتي پنجره باز شود و مردم از پياده رو داخل سالن را نگاه كنند 
او معذب خواهد شد. در اين صورت راه حل مسأله چيست؟ كشيدن پرده و در عين حال باز كردن پنجره. 

در ادامه وضعيت مذاكره هسته اي ايران را در زمان جليلي و دكتر ظريف با هم مقايسه كردم و نشان دادم 
مذاكره  دارد  دكتر ظريف  زمان  در  در حاليكه  مذاكره.  نه  و  اعالم موضع مي كرد  ايران  زمان جليلي  در  كه 
صورت مي گيرد. به اين معنا كه خواسته هاي ايران و كشورهاي گروه شش مطرح شده و تالش مي شود با 
ارايه راهكارهاي متنوع و مختلف و خالق، خواسته هاي تمام طرفين در چارچوب قاعده برد/برد محقق شود. 

بعد از ذكر اين مثال ها و طرح اين بحث ها بود كه گفتم: حال متوجه مي شويد كه قواعد دستورنامه رابرت نه 
قواعد ديالوگ هستند و نه قواعد مذاكره بلكه قواعدي هستند كه ماهيت حقوقي دارند و نشان مي دهند كه 
اگر روند گفتگو يا مذاكره تحت اين قواعد جلو برد، تصميم اتخاذ شده به عنوان تبلور حاكميت گروه، از نظر 

حقوقي منصفانه و عادالنه اتخاذ شده است. 

راستش اين كشفيات براي خودم نيز تازگي داشت و بسيار جذاب بود. چون خودم نيز تا آن زمان به اين 
وضوح متوجه تفاوت اين مفاهيم نشده بودم. 

حواشي كارگاه روز شنبه 
عالوه بر دستاوردهاي اصلي كارگاه روز شنبه، دستاورهاي حاشيه اي زياد ديگري نيز داشتيم كه به برخي از 

آن ها اشاره مي كنم. 

همانطور كه اشاره كردم، آقاي فاضلي زودتر از بقيه آمده بود تا بتواند در مدت مانده تا دعوت جلسه به 
دستور با هم صحبت كنيم. صحبت را هم او شروع كرد: فصل هايي از كتاب ايزاك آديزيس با نام »مدريت 
تغيير« را كه در اختيارش قرار داده بودم خوانده بود و كلي از مطالب آن لذت برده بود و كتاب سوءمديريت 
ايزاك آديزيس را هم خريده بود. بعد از آشنايي با دستگاه مفهومي ايزاك آديزيس حاال مي تواند به سادگي 
سبك مدريت افراد را تشخيص دهد. به من گفت: سبك مديريت شما كارآفريني است. خنديدم. گفتم: معلوم 
مي شود كتاب هاي آديزيس را خوب خوانده اي. راست مي گفت: توضيح دادم اما نه يك كارآفريني كاسب، 
بلك يك كارآفريني اجتماعي. او هم قبول داشت. بعد من به اين نكته اشاره كردم كه چرا علوم انساني و از 
جمله دانش مديريت در ايران بايد متناسب با كشف خصوصيات جامعه ايراني بازآفريني شود و ما به علوم 

انساني خودمان نياز داريم. 

مشكل برنامه ريزي در ايران 
برنامه ريزي  به موضوع مديريت و  را  او هم بحث  آمد و  آقاي زارع پور  بود كه  در جريان همين گفتگو ها 
استراتژيك كشاند و مي خواست بداند كه آيا تا كنون من براي سازماني برنامه استراتژيك تهيه و تدوين و اجرا 
كرده ام يا نه؟ من به بيان تجربه هاي خودم در اين زمينه پرداختم و براي او و آقاي فاضلي كه كنار او نشسته 
بود توضيح دادم كه چرا ايران اصاًل برنامه پذير نيست و به همين دليل به رغم تدوين برنامه هاي استراتژيك 
براي سازمان ها بسياري از آ ن ها هرگز اجرا نشده اند. در ادامه و با اشاره به تجربه كارگاه تأكيد كردم فقط 
اعضاي يك سازمان كه مهارت خلق قواعد ناظر بر سازمان خودشان را بياموزند قادر به معناي درست كلمه، 
برنامه استراتژيك تدوين كنند و به اجراي آن نيز وفادار بمانند. فكر مي كنم بعد از آشنايي نسبي آقاي زارع پور 

با قانون پارلمان است كه منظورم را به خوبي متوجه مي شود و تأييد مي كند. 

تصور مي كنم اين بحث ها براي آقاي فاضلي و زارع پور بايد جالب بوده باشد و همين بحث هاي حاشيه اي 
نيز در تداوم حضور آنان در كارگاه مؤثر است. هرچند اين دو هنوز به حدي از اعتماد متقابل نرسيده اند كه 
نسبت به تأسيس يك انجمن مديريتي آسئين باال بزنند و اصرار من نيز به نظر نمي رسد اثربخش باشد. در 
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نتيجه بايد منتظر بمانم تا اين دو شخصيت كارآفرين به مرور به هم اعتماد كنند. 

كميته آموزش دستورنامه رابرت
تا كنون يك كميته براي كادر دوستان تعيين شده است و رئيس آن هم آقاي فاضلي است. او مسؤل است 
بداند كه هر يك از اعضاي گروه كدام قواعد و رويه هايي را كه به گروه آموزش داده شده است هنوز بلد 
نيستند و بايد برنامه هايي براي آموزش آن قواعد به اين افراد طراحي و اجرا كند. هر هفته از او مي پرسم: 
آيا گزارشي دارد؟ پاسخش منفي بوده است. اما در پايان نشست شنبه متوجه شدم كه او و آقاي زارع پور دو 
نفري نشسته اند و در مورد روش آموزش اين قواعد به افراد جديدي كه به كارگاه مي آيند صحبت مي كنند. 
آقاي زارع پور به خصوص اصرار دارد كه هرچه زودتر يك برنامه درسي تدوين شود. من هم به سوابق كار 
اشاره كردم و توضيح دادم كه در هر كارگاه فردي مسؤل شده تا اقالم ارايه شده را گردآوري كند و در اختيار 
كميته اي بگذارد تا مطالبي كه بايد به كارگاه ها ارايه شود، به يك شيوه منطقي و متناسب با نيازهاي گروه هاي 
مختلف در ايران تنظيم شود. سرانجام قرار شد من تمام مطالب آموزشي را كه تا كنون خودم آماده كرده ام 
همراه با فهرست مطالبي ارايه شده در كارگاه ها را براي آقاي زارع پور ارسال كنم و همراه با نامه  زير برايش 

ارسال كردم: 

فهرست مطالب آموزش داده شده
جناب آقاي پورزارع

سالم
همانطور كه مالحظه خواهيد فرمود من از هر كارگاه تقاضا كرده ام تا فهرست مطالب تدريس شده در آن 
كارگاه را تنظيم كنند و به من بدهند. به عالوه، خودم نيز در مورد هر موضوع چند بند مطلب نوشته ام و 
به افراد هر كارگاه داده ام. بارها نيز براي تشكيل كميته اي براي تدوين كتاب هاي درسي دورخيز كرده ام.

آنچه سبب توقف من مي شود بد قولي يا سست شدن دوستان نيست. هرچند برخي از دوستان به قول ها 
و  مقاطع  براي  كتاب هاي درسي  تدوين  براي  اينكه خودم  اصلي  نمي كنند. علت  و وعده هايشان عمل 
وضعيت هاي مختلف اقدام نكرده ام اين است كه هنوز خودم را براي اينكار شايسته نمي دانم و منتظرم 

نسبت به كل قواعد و رويه هاي كتاب مسلط و ورزيده شوم.

به عالوه، يكي از شرايط من براي دعوت از افراد براي شركت در كميته تدوين كتاب درسي اين است 
كه دست كم يك بار به طور كامل كتاب اصلي را خوانده باشند. هنوز كسي اين كار را نكرده است. من 

اميدوارم شما حتمًا مطالعه كتاب اصلي را شروع كنيد. براي شما بسيار مفيد خواهد بود.

در هر حال، از كمكي كه مي كنيد به سهم خود تشكر مي كنم
قربانت. داود

من بايد از آقاي فاضلي هم بخواهم كه در هر هفته گزارشي از وضعيت آموزشي افراد كارگاه و برنامه هاي 
خود براي ارايه آموزش به آنان ارايه كند. همانطور كه از آقاي اسماعيل زاده خواستم تا به عنوان مخبر كميته 

بررسي غيررسمي گزارشي ارايه كند. متن تقاضاي من از او: 

جناب آقاي اسماعيل زاده
سالم

تقاضا دارد به عنوان مخبر كميته بررسي غيررسمي گزارشي از روند كار در دو نشست كميته تهيه كنيد و 
در اختيار دبير موقت بگذاريد تا همراه فراخوان در اختيار اعضاي كارگاه قرار بگيرد. 

خوب است براي تهيه اين گزارش فصل مربوط به بوردها و كميته ها را در كتاب اصلي مطالعه كنيد. در 
بخشي از اين فصل روش تهيه و ارايه انواع گزارش از سوي كميته ها توضيح داده شده است.
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دريافت اين نامه را اطالع دهيد
قربانت. داود حسيني

تا كنون هيچ كدام از آنان دريافت نامه را اطالع نداده اند و اين نشان مي دهد كه گويا ايميل به همين سادگي 
در برابر فناوري هاي جديد اطالع رساني مثل وايبر و واتس آپ صحنه را واگذار كرده است. در هر حال، 
تجربه تشكيل كميته ها و تشويق اعضاي آنان به كارهاي معنادار اثرات بسيار مثبتي در فعال سازي بچه دارد. 

استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي
درخواست ارايه گزارش از فعاليت هاي ترويجي آنان به مرور تأثير حيرت انگيزي بر افراد مي گذارد. ابتدا آنان 
اما در مرحله سوم مي آموزند كه براي  قضيه را جدي نمي گيرند. بعد تالش هايي مي كنند كه ناموفق است 
موفيت در اين كار بايد صبور، اما پيگير بود و تفكر استراتژيك داشت. چهل و دومين اجالس كادر دوستان 

نشان داد كه اين اصرارها به مرور به نتيجه مي رسد. چند نمونه:

آقاي زارع پور كه البته از همان روز هاي اول در اين زمينه فعال بود و مغز چند نفر از دوستانش را هم شستشو 
داد، در جلسه قبل نظرش اين بود كه اساسًا اين بخش را حذف كنيم. اما در جلسه قبل گزارش داد كه چگونه 
به عنوان مدير جلسه كوشيده  است نشست هاي داخل وزارت نفت را با اين روش اداره كند و تا حدودي 

هم موفق بوده است. 

آقاي اسماعيل زاده كه جواني خجالتي است موفق شد يكي از دوستانش را كه او هم دانشجوي دانشگاه علم 
و صنعت است جذب كند. آقاي افشين ذوالفقاري كه در جلسه شنبه آمده بود پسر بسيار با هوشي به نظر 
مي رسد و بعد از جلسه اظهار عالقه كرد كه به خاطر برنامه هاي كاري كه دارد در كارگاه هاي صبح پنجشنبه 

شركت كند. 

از فعاليت هاي خودش در انجمن نسبتًا بزرگي كه از  آقاي متين شريف در جلسه شنبه به صورت مفصل 
كارشناسان و مهندسان جهادي دارد صحبت كرد و اظهار داشت تصميم دارد بعضي از اعضاي آن انجمن را 
هم به كارگاه بياورد. البته من به او توصيه كردم كه خودش سعي كند آن جلسه را طبق همين قواعدي كه 

اينجا ياد مي گيرد اداره كند. 

آقاي معروف خاني دو گزارش داشت كه يكي از آن ها را به صورت غيررسمي به من گفت: پدرش عضو 
پدر در توضيح گفته  اما  بود  قواعد صحبت كرده  اين  از  برايش  او  كنندگان گوشت است.  تهيه  اتحاديه ي 
است كه اين قواعد خيلي خوبست اما براي نسل جوان و جامعه مدرن ولي به درد نسل گذشته و اتحاديه ها 
نمي خورد. اين نشان مي دهد كه آقاي معروفي خاني به صورت جدي دنبال معرفي اين قواعد هست. در 
گزارش خود به مجمع هم اشاره كرد كه در جمعي از دوستان از اين قواعد تعريف كرده است و آنان نيز از 
او خواسته اند جلسه را طبق اين قواعد اداره كند و او هم در اين كار موفق نبوده و اسباب مسخره ديگران 
قرار گرفته است. خودش هم خنده اش گرفته بود و البته مي دانست كه او هنوز به اين قواعد به اندازه كافي 

مسلط نشده است. 

آقاي حالج هم گزارش هايي ارايه داد اما از تالش خود براي معرفي اين قواعد در يك سميناري كه قرار است 
در اسفند برگزار شود حرفي نزد. به نظر من يادش رفته بود. به همين خاطر با طرح سؤال قضيه را مطرح 

كردم. جواب داد هنوز به نتيجه اي نرسيده است كه گزارش كنم. 

طرح راهبرد 20
وقتي نوبت به من رسيد از دو موضوع به عنوان دستاورد صحبت كردم: ايده جنبش پاكان و راهبرد 20. در 
مورد اين دو ايده قبالً  صحبت كرده ام. خالصه اش اينكه معتاداني كه از طريق انجمن هاي گمنام پاك شده اند 
يك امكان بالقوه عظيم هستند كه تجربه هاي خودشان را صرف ايجاد انجمن هاي فاميلي و محلي و از اين 
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قبيل كنند و به اين ترتيب يك جنش پاكان را سازماندهي كنند. خالصه راهبرد 20 هم اين است كه هر كادر 
در طول يك سال مغز 20 نفر را شستو بدهد و آنان را با قانون پارلمان و ساختن انجمن هاي پاك تشويق كند. 

به اين ترتيب تعداد پاكان طي فقط 5 سال به 160 ميليون نفر خواهد رسيد!

)آقاي  رئيس  مي كنم.  صحبت  دستور  از  خارج  من  كه  داد  دستور  اخطار  حالج  آقاي  كه  است  جالب 
معروف خاني( به نفع من حكم داد. آقاي حالج فرجام خواهي كرد اما در فرجام نيز حكم رئيس رأي آورد 

و من به گزارش خود ادامه دادم. 

آخرين نكته
شايد همين تجربه ها بود كه براي آقاي افشين ذوالفقاري آنقدر جالب بود كه اعالن كرد با جديت در اين 
كارگاه ها - البته روز پنجشنبه - شركت خواهد كرد. قبل از اين آقاي اسماعيل زاده از من پرسيد كه چگونه اين 
قواعد را بايد به ديگران معرفي كرد؟ سؤال سختي است اما من اجماالً  توضيح دادم از يك سو بايد مخاطب را 
بشناسيد و از سوي ديگر بايد با ابعاد گوناگون اين قواعد آشنا باشيد و براي هر مخاطب آن بخش از جنبه هاي 
اين قواعد را مطرح كنيد كه در اولويت مخاطب قرار مي گيرد. به عنوان نمونه، اگر مخاطب در گير فعاليت هاي 
انجمني است و با مشكالت ناشي از نبودن قواعد اداره جلسه آشناست بايد روي اين جنبه از قواعد دستورنامه 
رابرت تأكيد كنيد،  اما اگر مخاطب يك جوان آرمان گراست و تجربه هاي عملي در انجمن  سازي ندارد بهتر 
است از اهميت اين قواعد در تأمين عدالت در سطح ملي و در سطح يك انجمن و جامعه صحبت كرد. من 
همچنين اظهار ترديد كردم كه افرادي مثل آقاي افشين ذوالفقاري كه براي نخستين بار در اين كارگاه حاضر 
مي شوند از روند كار كارگاه كه بيشتر به تمرين واليبال شبيه است و نه به بازي آن، سرخورده شوند. در اينجا 
بود كه آقاي ذوالفقاري كسب صحن كرد و توضيح داد كه اتفاقًا همين تمرين بازي هم برايش فوق العاده 
جالب بوده است چون حتي تصور هم نمي كرد كه برگزاري يك جلسه نيز اين همه قواعد دقيق داشته باشد. 

من خيالم راحت شد. . . 
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چهارشنبه 15 بهمن 1393

پسرفت در گذشته
از آخرين روزنوشت در يكشنبه گذشته تا امروز چندكارگاه برگزار شد: ديشب بيست و نهمين اجالس كادر 
دانشجويان؛ پريشب، دوشنبه عصر، دومين حضور من در نشست هيأت رئيسيه جامعه مهندسان مشاور؛ و 
يكشنبه صبح، دومين نشست كانون شهروندي زنان. بديهي است هركدام از اين نشست ها به مثابه يك رويداد 
منحصر به فرد، پر بود از تجربه هاي بديع و آموختني كه سبب شد من درس هاي بسيار زيادي از هريك از 
اما روش كارم »پسرفت در  اين نشست ها خواهم پردخت.  به درس هاي  اين روزنوشت  بياموزم. در  آن ها 

گذشته« خواهد بود. 

در عين  حال، در اين مدت، برخي فعاليت هاي حاشيه اي نير صورت گرفته است كه آن ها هم از لوازم برگزاري 
اين نشست ها هستند و بايد به آن ها هم بپردازم. پس روزنوشت مربوط به حوادث امروز را با همين ها شروع 

خواهم كرد. 

اقتصاد را درياب
امروز كه در مورد طرح تأسيس انجمن  فاميلي خيالبافي مي كردم توجه ام به اين نكته جلب شد كه تقريبًا تمام 
خانواده هاي خاندان ما فقير و زحمتكش هستند. در نتيجه مبرم ترين مشكالت اين خانواده ها - به خصوص 
با توجه به آينده ي تاريكي كه در افق ديده مي شود - توانمندسازي آنان براي غلبه بر فقر و بيكاري و نداري 
است. در اين مورد قباًل هم خيالبافي كرده بودم و يكبار تصميم گرفته بودم كه يك انجمن كارآفريني براي 
همين منظور راه  اندازي كنيم كه نشد. چون نه من مهارت هاي الزم را در آن زمان داشتم و نه نيرو هاي الزم 
ساخته و تربيت شده بود. اما اين روز ها هم در خاندان خودم و هم از طريق مؤسسه توانمندسازي خانواده ها 
مي توانيم طرح هايي براي توانمندسازي اقتصادي خانواده به اجرا بگذاريم. در اين زمينه ايده هاي فراواني به 
ذهنم رسيد كه به ثبت آن ها فعاًل نيازي نيست. اما تأكيد بر اينكه گرايشم به اين سمت مي رود كه در انجمن 

فاميلي مؤسسات و شركت هاي توليدي و اقتصادي راه اندازي كنيم، ارزش ثبت داشت. 

وجود اختالف هاي فراوان در ميان اعضاي خانواده ها و ضررت تشكيل كميته اي براي حل اختالف، قبل از 
پذيرش عضويت، وجود افراد معتاد در ميان اعضاي خانواده و تعيين شرط تالش براي ترك اعتياد به عنوان 
شرط پذيرش عضويت در انجمن و هدايت آنان به انجمن هاي گمنامان ترك اعتثاد، و شناسايي جوانان فاميل 
و برگزاري كارگاه آموزش دستورنامه رابرت و آموزش هاي مديريتي و ثبت انجمن غيره براي آنان، و تشكيل 
بانك اطالعاتي از ايده ها مختلف و نيز تعيين مورخ و راه اندازي وب سايت براي انتشار تجربه هاي انجمن هاي 

فاميلي از جمله برخي از ايده هايي بود كه به نظرم رسيد خوب است آن ها را ثبت كنم. 

جامعه مهندسان مشاور: حيطه اي جديد
از وقتي پرونده »جامعه مهندسان مشاور« درذهنم باز شده است، حجم بيشتري از فعاليت هاي ذهنم به مسائل 
اين پرونده مربوط مي شود. اگر قرار بود در مورد فلسفه ذهن نيز دست به ذهن ورزي برنم، روند شكل گيري 
اين پرونده جديد در ذهن، و ايجاد روابط بين عناصر درون اين پرونده با حجم عظيم اطالعاتي كه در پرونده ها 
و يا در پايگاه داده هاي ديگر ذخيره شده است، كمك مي كرد تا به برخي از قواعد ناظر بر عملكرد ذهن بهتر 
پي ببرم. شايد همين نكته اي كه االن و هنگام نوشتن همين جمله به ذهنم شد كمك كند تا در همين زمينه 
بيشتر ذهن ورزي كنم. به هر حال، اين روز ها ايده هاي زيادي در مورد جامعه به ذهنم مي رسد. به خصوص 
كه در آخرين حضورم در نشست روز دوشنبه هيأت رئيسه طرحي را پيشنهاد كردم كه قرار شد آن را مكتوب 
به دبير هيأت رئيسه تقديم كنم. در مورد اين طرح آنجا كه خاطرات نشست اخير را گزارش مي كنم خواهم 
نوشت. عالوه بر آن ايده هاي بسيار زيادي پيرامون مسؤليت جديدم در جامعه مهندسان به ذهنم مي رسد كه 
خوب است يكي دوتاي آن ها را براي آنكه در ذهنم تثبيت شوند يادداشت كنم. يكي از آن ها اين است كه  
هر قاعده اي از دستورنامه كه در نشست مطرح مي شود و هيأت رئيسه هم با آن موافقت مي كند به صورت 
يك سند جداگانه و توسط خودم تحت نام دستورنامك هاي اختصاصي يا عمومي به تصويب برسد تا همه 
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ملرم شوند آن ها را رعيات كنند. منظورم از دستورنامك هاي عام همان مقررات مندرج در دستورنامه است 
و دستورنامك هاي اختصاصي نيز آن هايي است كه به طور خاص براي جامعه تدوين و تصويب مي شوند. 

ديشب خانم نورزي منشي هيأت رئيسه جامعه زنگ زد كه به من بگويد تعداد آئين نامه هاي جامعه را كه كپي 
گرفته است تا در اختيار من قرار دهد خيلي زياد شده اند و اگر فوريت ندارند آن ها را دوشبنه آتي كه به جامعه 
مي روم بگيرم. فوريت نداشتند و قبول كردم. تصميم دارم به مرور كل آئين نامه ها و اساسنامه هاي جامعه را در 

پرتو آموزه هاي قانون پارلمان بازنگري كنم و در مورد اصالح آن ها برنامه اي ارايه بدهم. 

نشست دو نفره
به رغم نامه بلند بااليي كه براي فراخوان نشست بيست و نهم كادر دانشجويان نوشتم و يك نسخه از آن 
را براي برخي از مسؤالن فعلي و سابق آموزش عالي ارسال كردم )متن اين نامه را قباًل آورده ام( در نشست 
ديشب فقط دو نفر از دانشجويان حضور يافتند: آقاي عصرپوران و آقاي گرانپايه. فكر مي كنم گرانپايه هم 
بيشتر آمده بود كتابش را كه در دفتر كادرها جا گذاشته بود بردارد. با اين همه، من از اين وضعيت - به معناي 
واقعي كلمه ناراحت نشدم. در حاليكه قباًل عدم حضور كارورزان را به حساب غيرجذاب نبودن كارگاه ها 
مي گذاشتم و خوم را مسؤل مي دانستم. اما اين روزها به اين باور رسيده ام كه اين دانشجويان در شرايطي كه 
اين روز ها در آن به سر مي برند، واقعًا قادر به حضور نيستند، مگر آنكه بخواهند خيلي بيش از حد مورد نياز 

ايثار كنند كه واقعًا الزم نيست. چرا؟ 

اوالً برخي از عالقمند ترين  دانشجويان مثل كاشاني و رنجبر و از اين قبيل - كه در دانشگاه هاي خودشان 
بيان دقيق تر و  به  يا  پارلمان -  قانون  با روح  تا حدود زيادي  ايفا مي كنند  را  پيشتازي  هم نقش رهبري و 
غير افالطوني - با كليت پويايي قواعد قانون پارلمان - آن اندازه آشنا شده اند كه بتوانند در رتق و فتق امور 
انجمن هايي كه براي ساختن  آن ها تالش مي كنند موفق شوند. از قرار معلوم، اين افراد كه در شوراي احياي 
انجمن هاي اسالمي تعهداتي دارند اين روز ها سخت گرفتار مسائل تأسيس آن اتحاديه و جمع كردن بيش از 
20 انجمن اسالمي براي به ثبت رساندن اتحاديه هستند. مسأله مهم ديگر اينكه اين روزها برخي از بچه ها 
مشغول امتحانات پايان ترم و يا امتحانات كنكور فوق ليسانس هستند. ثالثا، دستگيري هاي اخير و از جمله 
خانم طوسي و خانم بيرانوند كه از فعاالن اصلي كارگاه  هم بودند، سبب شده است كه بچه ها تا حدودي 
دست نگه دارند. ظاهراً اين روز ها ارتباطات خودشان با يكديگر را كم كرده اند. به اين ها همه، دوري مسافت، 
آلودگي و سردي هوا، و ترافيك سنگين را هم اضافه كن و توجه داشته باشد كه بسياري از آنان - درست يا 
نادرست - خيلي ايده ايجاد سناهاي دانشجويي را حياتي، مبرم و عملي و جذاب نيافتند. خيلي آرمان گرايانه 
نيست. با حتي به نظرشان ممكن است خيلي ضروري نرسد و ترجيح مي دهند انجمن هايي بسازند كه بتوانند 

با آن ها به رزم عليه استبداد بپردازند. 

اگر از عوامل بيروني كه در ريزش كارورزان تأثير مي گذارد صرف نظر كنم، در خصوص عامل دروني مي توانم 
بگويم بعد از طرح قواعد مبرم و كسب مهارت الزم براي به كارگيري كتاب اصلي، بايد دانشجويان را در برابر 
طيفي از گزينه هاي مختلف قرار مي دادم تا متناسب با سليقه خودشان وارد يكي از عرصه بشوند. البته، هنوز 
دير نشده است و در جريان ايجاد انجمن هاي جديد مي شود آنان را در جريان گذاشت و از آنان دعوت كرد. 

گرفتن شماره تلفن افراد
نكته ديگر اينكه گويا ايميل وسيله  خوبي براي برقراري ارتباط نيست و الزم است از اين پس شماره تلفن هاي 
همراه و ثابت افراد را نيز بگيرم و يك دفتر تلفن را به اين كار اختصاص بدهم. تلفني بهتر مي شود با آنان 

بحث و آنان را مجاب كرد. حتي اگر قرار باشد خودم اين كار را نكنم. 

تسريع در راه اندازي وبينار
با توجه به وضعيت كميته وبينار به نظر مي رسد خودم بايد براي آشنايي بيشتر و استفاده از فناوري وبينار 
آستين باال برنم و كساني را كه مي شود از طريق وبينار با آنان جلسه گذاشت در اين تهران شلوغ عالف نكنم. 
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خالصه مطالب جلسه ديشب
ديشب با اينكه فقط دو نفر از دانشجويان حضور داشتند، جلسه را با تأخير دعوت به دستور كردم و از آقاي 
گرانپايه خواستم به عنوان رئيس كميته نشريات دانشجويي گزارش بدهد و او هم طبق معمول خنده هاي 
ريسه اي تحويلم داد. به شوخي گفتم: خوشحالم كه جمهوري اسالمي جواناني اين چنين تربيت كرده است! 
باز هم از خنده ريسه رفت. از آقاي عصرپوران خواستم تا گزارش فعاليت هاي ترويجي خودش را بدهد. 
جالب بود. توضيح داد كه در دانشگاه خواجه نصير نشست هايي با حضور نمايندگاني از انجمن هاي مختلف 
برگزار شده و مي شود و او سعي خود را كرده و مي كند تا حاضران را با وجود قانون پارلمان آشنا سازد. 
خوشحال شدم و به او توصيه كردم تا مي تواند سعي كند خودش اين قواعد را به ديگران بياموزد. اين كار 
كمك مي كند تا خودش هم بهتر آن ها را ياد بگيرد. اما در عين حال بكوشد تا آنان را تشويق كند تا به دفتر 
كادرها هم بيايند تا هم چراغ اينجا روشن بماند هم كادرهاي بهتري تربيت شوند و اين كادرها با يكديگر در 

ساختن انجمن ها و سازمان ها مختلف همكاري كنند. قبول كرد. 

به هر دو نفر آنان يك نسخه از نامه اي كه برايشان ايميل كرده بودم و يك نسخه نيز از بيانيه انجمن استادان 
دانشگاه آمريكا دادم كه در آن اصول آزادي  آكادميك بيان شده است. از آقاي عصر پوران خواستم تا نامه من 
را بخواند. بعد معلوم شد كه گويا هيچكدامشان نامه را نخوانده بودند. در حاليكه من كلي وقت صرف كرده 
بودم تا نكات ظريفي را در نامه بگنجانم با اين اميد كه به آن نكات ظريف توجه خواهند كرد. )ظاهراً خيلي 

از واقعيت پرتم!(.

تعهد به بازي در چارچوب دستورنامه رابرت
در طول جلسه ديشب تأكيد داشتم كه از نخستين روز ها قرار شد در چارچوب دستورنامه رابرت عمل كنيم.  
اما چون با تمام قواعد آشنا نبوديد،  قرار شد قواعدي را كه در كارگاه مطرح مي شوند رعايت كنيم و اگر در 
مورد رويه اي اطالعي نداشتيم طي سؤال پارلماني بپرسيم. هر دو قبول كردند كه چنين تعهدي را داشته اند. 

بعد به برخي از قواعد دستورنامه رابرت اشاره كردم كه در ادامه نقل مي كنم:

را  اعضاي خود  دائمي هستيم و نشست هاي خود و  ما در حال ساختن يك سازمان  قواعد  اين  طبق  اوالً 
مشخص كرده ايم. اعضا كساني هستند كه يك بار در اين جلسه شركت مي كنند و من به عنوان دبير جلسه 
بايد فراخوان ها و اسناد را براي آنان هم ارسال كنم مگر آنكه رسمًا و كتابًا به دبير اعالم كنند كه ديگر قصد 
حضور در اين نشست ها را ندارند. اما هيچ كدام از اين حدود 40 نفر استعفاي مكتوب خودشان در اختيار 

دبير قرار نداده اند و من هم طبق وظيفه اي كه به عهده دارم دعوت نامه ها را براي آنان ارسال مي كنم. 

ثانيًا نشست هاي ما با هر تعداد نصاب دارد. در نتيجه ما سه نفر هر تصميمي كه بگيريم تصميم گروه خواهد 
بود. 

رابعًا اگر قصد نداريد كه فعاليت گروه ادامه يابد، دست كم بايد پيشنهاد انحالل گروه بدهيد. اين پيشنهاد به 
دو سوم آرا نياز خواهد داشت. بعد از تصويب اين پيشنهاد من رسمًا پرونده اين گروه را خواهم بست و اسناد 
آن را هم تا زمان تعيين شده طبق مقررات حفظ خواهم كرد. البته بالفاصله توضيح دادم كه اگر مي خواهيد 

پيشنهاد انحالل بدهيد بايد همراه با اخطار قبلي باشد. 

در ادامه اين صحبت ها بود كه گرانپايه خواست پيشنهاد بدهد كه نشست ها به مدت مثاًل يك ماه به تعويق 
بيافتد. قواعد را برايش توضيح دادم و گفتم: اگر در اين نشست اعالم كنيد كه مي خواهيد در نشست آتي 
پيشنهاد تعطيلي مجامع را به مدت مثاًل يك ماه بدهيد،  من در فراخوان نشست آتي آن را به اطالع تمام اعضاي 
سازمان خواهم رساند و در مجع بعدي است كه شما مي توانيد اين پيشنهاد را مطرح كنيد و اين پيشنهاد 
نيز به دو سوم آرا نياز دارد. بعد علت و فلسفه اين قواعد را نيز برايشان تشريح كردم. جالب است كه آقاي 

عصرپوران قواعد مربوط به اين موضوع ها را خوانده بود و توضيح هاي من برايش جالب به نظر مي رسيد. 
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البته وقتي از آقاي گرانپايه با تأكيد خواستم كه اخطار قبلي خود را بيان كند تا از طريق فراخوان به اطالع تمام 
اعضا برسانم، قرار شد بيشتر فكر كند و با دوستان ديگر هم در اين زمينه همفكري داشته باشد و تا شنبه به 

من خبر بدهد. 

البته، از آنجا كه ظاهراً بچه ها اين روزها خيلي از ايميل استفاده نمي كنند اعالم من هم چندان در حضور بچه ها 
اثري ندارد. يعني اين طور نيست كه عده اي مشتاق اين جلسات باشند و بعد از شنيدن اين خبر بخواهند به 

كارگاه بيايند و رأي مخالف بدهند. جامعه لخت تر و مرده تر از اين حرف هاست. 

به اين ترتيب در جلسه ديشب هيچ بحث آموزشي مطرح نشد اما من به طور ضمني به نكات زيادي اشاره 
مي كردم كه فكر مي كنم براي نسل جوان مي تواند مفيد باشد. از جمله راهبرد 20 را برايشان توضيح دادم كه 
اگر هر فرد طي يك سال 20 نفر را با اين قواعد آشنا سازد در طول فقط 5 سال ما 160 ميليون ايراني خواهيم 

داشت كه قواعد دموكراسي را ياد گرفته اند! 

اينكه افرادي مثل رئيسيان، دكتر سالم زاده و همسرش، همسايه مان آقاي صفائي پور هم در جلسات حضور 
نمي يابند امري طبيعي شده است. با اين همه، جواني به اسم آقاي پرهام رضايي كه كتاب انگليسي برنامه ريزي 
و توسعه در ايران را از من امانت گرفته است و جوان بسيار با هوش و با سوادي است، به من ايميل زد كه 
به دليل امتحانات ارشد در دو جلسه حضور نخواهد يافت. در پاسخ از او تشكر كردم و گفتم كه منتظر او و 
افرادي مثل ذوقي و ديگران هستم. در مجموع فكر مي كنم بايد بتوانم با تك تك اين افراد نيز روابط شخصي 

خودم را ايجاد و آن را حفظ كنم. هرچند فرصت اين كار را نخواهم يافت. 

در برابر تاريخ
حقيقتًا وقتي به حضورم در هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور مي انديشم احساس مي كنم كه در برابر تاريخ 
قرار گرفته ام. هرچند مبرم ترين وظيفه خودم را آشنا ساختن دانش آموزان دبيرستاني با قواعد قانون پارلمان 
مي دانم، اما به صورت شهودي احساس مي كنم كه موفقيت همين روز هاي من در انجام مأموريتم در هيأت 
رئيسه جامعه مهندسان مشاور اهميت بسيار فوري تري از برنامه بلند مدت آموزش اين قواعد به دانش آموزان 

دارد. چرا اين طور احساس مي كنم؟ 

ميان  در  مهندسان مشاور  به خصوص، جامعه  و  كلي،  به طور  احداث  انجمن هاي صنعت  نظر مي رسد  به 
انجمن  اين  رئيسه  اينكه هيأت  برخودار است.  بااليي  بسيار  منزلت  از  كارفرمايي حرفه اي  تمام تشكل هاي 
تصويب كرده باشد كه من به عنوان نخستين پارلمانتارين ايران جلسه هيأت رئيسه جامعه را اداره كنم، انصافًا 
يك جهش فرهنگي مولكولي در يكي از حساس ترين سلول هاي تصميم گيري در اين كشور است. من فكر 
مي كنم  حتي طرح اين پيشنهاد در هيأت رئيسه و تصويب آن، يكي از دستاوردهاي تالش هاي سال هاي اخير 
من است و اين تصميم به اعتبار صحبت ها و توصيه ي افراد معتبري مثل دكتر بني اسدي و مهندس حالج و 
ديگران گرفته شده است. حمايت و تأييد افرادي مثل دكتر بني اسدي و مهندس حالج نيز محصول شناخت 
بي واسطه آنان از توانمندي ها، صداقت و استعدادهاي من بايد باشد. وگرنه من نه آقا زاده هستم )گرچه پدرم 
از تمام »آقا« ها شريف تر بود( و نه مدرك تحصيلي از دانشگاه هاي انگليس و آمريكا دارم و نه هيچ. اما، هيچ 
كدام از اين سوابق موفقيت من را تضمين نخواهد كرد. با اين همه، موفقيت در اين مأموريت - همانطور كه 

گفتم - خيلي مهم است. به چند دليل: 

1. اين موفقيت سبب خواهد شد انجمن هاي ديگر نيز از اين تجربه استفاده كنند و اين امر هم براي آينده 
شغلي من و هم براي آينده شغلي پارلمانتارين ها بسيار مهم است. 

2. موفقيت در جامعه مهندسان مشاور سبب خواهد شد ساير سازمان هاي دولتي و خصوصي نيز و از جمله 
شركت هاي مهندسان مشاور و ساختماني نيز به مرور از اين ايده استقبال كنند. 
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3. تمام اين موفقيت ها سبب خواهد شد كه ايده آموزش اين قواعد به دانش آموزان مقبوليت ملي بيابد و افكار 
عمومي از آن حمايت كند. 

با چنين تحليلي است كه كارم را در جامعه بسيار جدي تلقي مي كنم و خواهم كوشيد تا حتمًا موفق شوم. 

نخستين گاف ها؟
با اين همه بعد از ختم جلسه دوم بسيار نگران بودم كه مبادا تند رفته باشم و بدون آنكه بخواهم به اعضاي 

هيأت رئيسه و به خصوص به رئيس جامعه - يعني به آقاي مهندس رامينه توهيني كرده باشم؟  

از كيفم كتاب دستورنامه  متأسفانه حدود پنح شش دقيقه اي دير رسيدم. جلسه شروع شده بود. نشستم و 
رابرت به انگليسي و چكش رياست را خارج كردم. چكش را به طرف آقاي مهندس رامينه دراز كردم. به 
من گفت: خودتان جلسه را اداره كنيد. من گفتم: نه، مسؤليت رياست به عهده شماست و من به عنوان مربي 

پارلماني عمل خواهم كرد. اين نخستين تصحيح يك خطا. 

در جلسه قبل رياست جلسه به عهده من بود. اما به داليل مختلف اين تصميم را مناسب ندانستم. اول اينكه، 
از نظر حقوقي مسؤليت صدور حكم به عهده رئيس است و طبق قواعد دستورنامه رابرت نيز پارلمانتارين به 
عنوان مشاور رئيس جلسه بايد انجام وظيفه كند. به عالوه، من با هيچ يك از مقررات و رويه ها و عرف هاي 
جاري در هيأت رئيسه آشنا نيستم و اصرار بيش از ضرورت و نياز به رعايت قواعد تشريفاتي نيز مي توانست 

دافعه ايجاد كند. به همين خاطر، تقديم چكش رياست به آقاي مهندس رامينه به نظرم تصميم درستي بود. 

از گعده به بازي
تمام كساني كه در اين دوره از تاريخ ايران در جلسات تصميم گيري سازمان ها و انجمن ها شركت مي كنند - تا 
آنجا كه من مي دانم - به جاي آنكه احساس كنند وارد يك بازي سرتاسر با قاعده شده اند، بيشتر احساس 
مي كنند كه دارند با هم گپ مي زنند و گعده مي كنند. البته، در نشست ها شبه  قواعدي وجود دارد كه به دليل 
ناقص بودن و مغاير بودن آن ها با هم،  همين قواعد نيز رعايت نمي شوند و نمي توان آن ها را رعايت كرد. براي 
من واقعًا دشوار است كه توضيح بدهم در اين گعده ها چه مي  گذزد؟ براي فهم اين روند تو در تو و بي قاعده 

تا آنجا كه حافظه ام ياري كند موارد مشخصي را كه من در جلسه پيروز با آن ها برخورد كردم نقل مي كنم. 

در همان اوليل جلسه بود كه آقاي مهندس مسگرپور به عنوان مسول كميته مالي داشت گزارش مي داد. خوب، 
گزارش او كه شفاهي بود و سندي كه به آن استناد مي  كرد در اختيار ساير اعضا قرار نگرفته بود. در آخر 
بخشي از صحبت هايش مطلبي را مطرح كرد كه حاوي دو گزينه بود: اين يا آن، يا اگر اين طور بشود يا نشود 
چه مي شود. من براي ايشان توضيح دادم كه شما بايد يك پيشنهاد مشخص بدهيد. او آدم با هوشي است و 
فوراً پيشنهاد خوش را اصالح كرد. مضمون پيشنهاد را با جزئيات به خاطر نمي آورد. اما در مورد برگزاري 
جلسه اي در يك تاريخي بود. از او خواهش كردم كه تاريخ مورد نظر خودش را در پينشهاد بگنجاند. همين 
كار را كرد. قبل از اينكه كسي آن را حمايت و رئيس آن را قرائت كند يكي از اعضا به ميدان پريد و تاريخ 
ديگري داد. توضيح دادم كه اسم اين كار اصالح دوستانه است. خالصه بعد از كامل شدن پيشنهاد آن را روي 

تخته سفيد نوشتم و تصويب شد. 

بيان نظري ماجرا
اگر بخواهم گزارشي از جزئيات جلسه بنويسم اين نوشته بسيار طوالني خواهد شد. سعي مي كنم ماجرا را در 
سطح نظري به اين شكل جمعبندي كنم: اعضاي هيأت رئيسه به روش سنتي و به شيوه ي گعده جلو مي رفتند 
و هر از گاهي من به وسط صحبت هاي آنان مي پريدم و صحبت هاي آنان را قطع مي كردم و قاعده مربوطه را 
توضيح مي دادم اما به محض اينكه من ساكت مي شدم گعده بازي به همان شكل و بدون كمترين تغيير ادامه 
مي يافت. به نحوي كه من احساس كردم وقتي گعده بازي گرم مي شود ديگر تحمل پا در مياني و فضولي من 
را هم ندارند و ممكن است من را هم از پنجره به بيرون پرتاب كنند و به اين نتيجه برسند كه: به همان شيوه 
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سنتي كارمان را جلو مي بريم و تو هم اينقدر مانع كارمان نشو. اين ماجرا به حدي رسيد كه اعضاي هيأت 
رئيسه، كه من را دعوت كرده بودند تا براي آنان شوراي مديريت را اداره كنم - با قاطعيت به اين تصميم 
رسيدند كه اصاًل آن جلسه با اين روشي كه من به كار مي برم اداره نخواهد شد. چون افراد الت و شلوغي 
در آن شورا حضور مي يابند كه اصاًل اين قواعدي را كه من توضيح مي دهم به تخمشان هم حساب نمي كنند 

)البته آنان از اين اصطالح استفاده نكردند اما حركت سر و صورتشان همين را مي گفت(. 

نخستين جمع بندي تحليلي
اگر قرار باشد در اين مرحله از كار عمده ترين مشكل را بررسي كنم بايد بگويم هيأت رئيسه كه با قواعد 
قانون پارلمان آشنا نيست، مدام اصرار مي كند كه ما خودمان مشكل نداريم، و جلسه ما بدون مشكل اداره 
مي شود، اما بايد فكري به حال شوراي مديريت كرد كه نمي توان آن را چنان كه بايد كنترل كرد. در واقع 
بايد گفت  حتي هيأت رئيسه هم مسأله اشان قانون و رعايت خدشه ناپذير قانون نيست. بلكه بيشتر اقتدار و 
روشي مي خواهند كه بتوانند يك جمع بزرگتر از جمع خودشان را اداره و كنترل كنند. همين. به نظرم اين 
درك از قانون پارلمان در هيأت رئيسه دركي غلط است و اين افراد بايد به اين نتيجه برسند كه كل سازمان 
و تمام اعضاي سازمان بايد بدون استثنا در چارچوب قانون رفتار كنند به رغم آنكه اهميت رعايت قانون در 
مجامع مختلف كم يا زياد مي شود. بنا بر اين مهم ترين مشكل اين تلقي غلط هيأت رئيسه است كه بايد آن 

را تصحيح كنم. اما چگونه؟ 

مشكل دوم به مربي پارلماني مربوط مي شود. من هنوز نمي دانم كه با اين جمع نامنسجم از كجا بايد شروع 
كنم و از آنان بخواهم كه كدام قانون و قاعده را اول از همه ياد بگيرند و رعايت كنند؟ به بيان دقيق تر، از طريق 
آزمون و خطا به اين نتيجه رسيدم كه در يك كارگاه  چه قواعدي را بايد اول درس بدهم. مثاًل يادگرفته ام كه 
در هر جلسه خوب است از اين جا شروع كنيم كه جلسه بايد رأس ساعت شروع شود. يا نصاب چيست؟ يا 
قواعد ناظر بر كسب صحن و حفظ ظاهر بي طرف رئيس. اين ها قواعدي بودند كه در تجربه درك كردم بايد 
قبل از بقيه مطرح شوند. اما هنوز نمي دانم در هيأت رئيسه جامعه از كجا بايد كار را شروع كنم. به خصوص 
كه مدام تكرار مي كنند: ما كه مشكل نداريم! در حاليكه خودشان حتي يك قاعده قانون پارلمان را هم بلد 
نيستند و رعايت نمي كنند و در حاليكه خودشان در آشوب دست و پا مي زنند انتظار دارند كه كسي معجره 

كند و شوراي مديريت را برايشان به خوبي اداره نمايد!

دو رويداد مهم
به رغم اين مسائل، در نشست پريروز هيأت رئيسه دو رويداد مهم رخ داد و در هر دو مورد من بدجوري 
خودم را تحميل كردم. اولش جايي بود كه از دست مهندس رامينه عصباني شدم كه چرا جلوي افرادي را كه 
خارج از دستور صحبت مي كنند نمي گيرد. براي او رأي دو سوم را براي هر نوع تعليق قواعد توضيح دادم و 
ايشان هم با خنده و احترام خطاب به مهندس حقوقي كه مسن ترين و چه بسا با هوش ترين فرد هيأت رئيسه 
است و زماني معاون وزير بوده است )احتماالً زمان شاه( گفت: ايشان به تنهايي دو سوم آرا را دارند. اما من 
گفتم: آقاي مهندس حقوقي شريف تر از اين هستند كه تلقي شما را جدي بگيرند. ايشان - به نظر من بر اين 

باور هستند كه مثل بقيه يك رأي دارند. خالصه اينجا تند رفتم. 

در جاي ديگري هم تند رفتم. وقتي صحبت از بررسي مشكل دفاتر جامعه در شهرستان ها شد و مهندس 
رامينه با صداقت و رو به جمع گفت: من واقعًا نمي دانم در مورد دفاتر جامعه چه بايد بكنيم من اجازه گرفتم 
و برخاستم و پيشنهاد مشخصي ارايه دادم: انجام يك كار پژوهشي و تحقيق در مورد »بست پراكتيس ها« و 

تحليل شرايط ايران و تقديم پيشنهادهايي براي مديريت بهينه دفاتر جامعه در شهرستان ها. 

اما درست بعد از طرح اين پيشنهاد من آقاي مهندس رامينه با اين استدالل كه خودش با روش كار انجمن هاي 
آمريكايي آشناست اما وضعيت آمريكا با ايران اصاًل قابل مقايسه نيست با پيشنهاد من مخالفت كرد. اما به 
محض مخالفت ايشان با پيشنهاد من، وقت گرفتم و در دفاع از پيشنهاد خودم نطق كردم. در جريان اين نطق 
نيز تند رفتم و خطاب به مهدس رامينه گفتم: اگر من در اين سن و سال هنوز متوجه تفاوت هاي بنيادين بين 
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ايران و آمريكا نشده باشم كه موهايم را در آسياب سقيد كرده ام. در حاليكه حتي وقتي دبيرستان مي رفتم 
دهات ايران را يكي يكي بررسي مي كردم تا بفهمم چرا در ايران سرمايه داري رشد نكرده است؟ 

يكي ديگر از داليل مخالفت مهندس رامينه با پيشنهاد من اين بود كه من با مشكالتي كه به طور خاص در 
انجمن هاي صنعت احداث در جريان است آشنا نيستم. در نطقم به اين مشكالت هم اشاره كردم و گفتم كه 

اتفاقًا به دليل كار در كانون عالي مدت هاست با اين مشكالت آشنام. 

در هر حال، آقاي مهندس حقوقي هم در حمايت از مخالفت آقاي مهندس رامينه با پيشنهاد من مخالفت كرد. 
اما آقاي ميرزاخاني كه جوان ترين عضو هيأت رئيسه و سريع االنتقال ترين آنان است و مهندس رامينه به او 
بسيار اعتماد دارد در حمايت از پيشنهاد من صحبت كرد. بعد توضيح داد كه علت مخالفت آقاي رامينه هم 
اين بوده كه ما از هزينه اين طرح اطالع نداريم. خالصه اينكه با تيزهوشي عجيب خودش به آقاي مهندس 
رامينه خط داد. من هم در نطق دوم گفتم: كه اصاًل من دنبال مزد نيستم و به خاطر اينكه مسؤليتم را به عنوان 
پارلمانتارين بهتر انجام دهم الزم است با آئين نامه ها و اسناد جامعه بيشتر آشنا شوم اين طرح كمك خواهد 

كرد تا من با جامعه بيشتر آشنا شوم. 

جالب است كه آقاي ميرزاخاني با لطافت به »هوالناك ترين بخش پيشنهاد« من اشاره مي كرد و منظورش همان 
عدم اطالع از هزينه اين تحقيق است. مثل اينكه هر كس آمده براي جامعه كاري انجام داده حسابي قيمت باال 
داده است. در حاليكه من صادقانه اصرار داشتم و دارم كه اصاًل براي پول كار نمي كنم و چه يك قطره بنزين 
در باكم باشد و چه باكم پر باشد با يك سرعت و كيفيت كار مي كنم. در هر صورت بعد از اين بحث هايي كه 
گاهي به دليل بد صحبت كردن من - كه مطلقًا ديگر نبايد تكرار شود - به تنش كشيده شد، مهندس رامينه 
پيشنهاد كرد يا با پيشنهاد من موافقت كرد كه طرح اين تحقيق را مكتوب كنم و به نشست بعدي هيأت رئيسه 

ارايه دهم تا بعد از بررسي در مورد تصميم گيري شود. 

من همانجا به نظرم رسيد براي نوشتن طرح الزم است آئين نامه ها و اساسنامه و ساير اسناد مورد نياز را از 
جامعه بگيرم. اما اصرار داشتم كه طي يك نامه خطاب به رئيس جامعه تقاضا كنم در صورتي كه صالح مي داند 
اين اسناد را در اختيارم بگذارند. نمي دانم مهندس متوجه شد كه حتي براي چنين كاري خطاب به او نامه 

نوشتم يا نه؟ يا اينكه كاغذ يادداشتي كه رويش نامه نوشتم بيشتر براي او برخورنده بود؟ 

به هر حال، احساسم در پايان جلسه اين بود كه آقاي مهندس رامينه را دو بار مورد حمله قرار دادم و ايشان 
هم عصبانيتش را سر خانم نوروزي منشي هيأت رئيسه خالي كرد كه انصافًا عالي كار مي كند و اگر يك هزارم 

انعطاف پذيري او را من داشتم نان در روغن مي بود. 

آخر جلسه و چه بسا براي تعديل تندروي هاي خودم از آقاي منهدس رامينه خواستم كه قبل از جلسه يا بعد 
از جلسه هر هفته به من فرصت دهد تا يكي دو قاعده را كه بسيار مبرم هستند براي وي تشريح كنم و او هم 

خوشبختانه قبول كرد كه هر هفته قبل از جلسه چند دقيقه اي چند قاعده را برايش توضيح بدهم. 

ايجاد سازمان توانمندسازي تشكل هاي كارفرمايي
بعد از ختم جلسه با آقاي ميرزاخاني صحبت كردم و برايش توضيح دادم كه داريم با حضور افرادي مثل 
خودش در تشكل هاي مختلف كارفرمايي سازماني براي توانمندسازي تشكل هاي كارفرمايي ايجاد مي كنيم. 
بعد از او دعوت كردم كه به اين سازمان ملحق شود. البه سرش شلوغ است. اما قبول كرد. به او توضيح دادم 
كه به زودي براي نشست هاي خودمان از وبينار استفاده خواهيم كرد. خيلي استقبال كرد. او به نظرم جوان 
بسيار شاسته است. ارمني است و منزلشان  هم در ميرزاي شيرازي است كه نزديك من است. در طول يكي 
دو روز گذشته فكر كردم به او تلفن بزنم و با او مالقاتي داشته باشم. اما باز هم با خودم گفتم: دست نگه دار 

تا طرحي كه مي خواهي بنويسي نوشته شود. 
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خالصه حرفي كه مي خواهم به آقاي مبرزاخاني بزنم اين است:  مشكل جامعه و ساير جوامع ايراني اين است 
كه با قانون پارلمان آشنا نيستند و طبق اين قوانين عمل نمي كنند. مسأله كليدي اين است: چگونه بايد اعضاي 
سازمان ها را تشويق كنيم يا آموزش بدهيم كه بكوشند تا كل سازمان در چارچوب قانون پارلمان رفتار كند؟  
خودم جوابش را دارم: معرفي و آموزش قانون پارلمان به مستعد ترين افراد و بعد ايجاد جبهه اي از اين اعضا 

براي پيش بردن قانون گرايي در يك سازمان. 

تصميم دارم همين ايده را در طرحي كه قرار است بنويسم ارايه دهم. به همين خاطر به خودم گفتم: بگذار 
اين ايده پخته شود بعد با او و با ديگران صحبت كن. 

در مورد نشست آتي نيز فكر مي كنم بهتر است به آقاي مهندس رامينه يك يا دو و حد اكثر سه قاعده را 
آموزش بدهم و از او بخواهم كه خودش همين سه قاعده را رعايت كند و من هم كنار ايشان ساكت بنشينم 
و فقط هر وقت ايشان خواست به عنوان مشاور پارلماني قواعد هر مورد خاص را توضح بدهم. بله. نبايد با 

رئيس جلسه شاخ به شاخ بشوم. فكر مي كنم همين تصميم يك دستاورد مهم بود. 

نشست دوم كانون شهروندي زنان 
نشست دوم را يك هفته به تأخير انداختند چون خانم آمنه رضايي و طلعت تقي نيا دو نفر از اعضاي كانون 
سفر بودند. همان دو نفر در دومين نشست هم شركت نكردند و سفرشان ادامه يافت. در عوض خانم جديدي 
به نام شريعت پناه براي نخستين بار در كارگاه شركت كرد. او به گفته خودش قرآن پژوهي مي كند و باز به 

گفته خودش با ابزار خودشان به جنگ آنان مي رود تا از حقوق زنان دفاع كند. 

در دومين نشست كانون شهروندي من برخي از پرمصر ف ترين قواعد را مطرح كردم: مراحله هفت گانه طرح 
پيشنهاد، كسب و تخصيص صحن و تفاوت آن با نوبت دادن و گرفتن. معرفي نامزد و روش هاي رأي گيري. 

در اين جلسه همچنين خانم نرگس محمدي خانم صبا شعردوست را كه روزنامه نگار است به عنوان رئيس 
كميته آموزش معرفي كرد و قرار شد آنچه را در كارگاه آموزش داده مي شود يادداشت كند و مراقب باشد كه 

اعضاي جديد هم اين قواعد را فرابگيرند. 

دستاوردها چه بود؟ 
من در جريان توصيف قانون پارلمان، به حواشي هم مي پردازم و منظورم از حواشي همان گفتماني است كه 
به عنوان يك گفتمان جايگزين تمام گفتمان هاي موجود بايد بر اساس دستگاه مفهومي قانون پارلمان ساخته 
شود. تمام اين نكات براي خوانندگان احتمالي اين نوشته ها تكراري است جز دو مورد كه آن  را هم نقل 

مي كنم: 

من تا قبل از جلسه يكشنبه، و براي نقد رويه هاي نوبت دهي در عرف پارلماني ايران از اين مثال استفاده 
مي كردم كه اگر در آن واحد سه نفر نوبت بخواهند رئيس به صورت دلبخواهي به آنان نوبت مي دهد و اين 
خودش مبناي استبداد در يك مجمع مي شود. اما در جلسه يكشنبه روش ديگر نوبت دهي در عرف ايران 
را مورد توجه قرار دادم: اينكه رئيس نام افراد را به ترتيبي كه دست بلند مي كند يادداشت مي كند و بعد به 
همان ترتيب نيز به آن وقت مي دهد تا صحبت كنند. در اين روش نوبت دهي، هر فردي در زماني كه به وي 
اختصاص يافته  است، هر چه را كه مي خواهد مطرح مي كند: اعم از گله و تحليل تا چندين و چند پيشنهاد. 
اما معموالً هيچ يك از صحبت هاي وي جدي گرفته نمي شود و بعد از ختم وقتش بايد بنشيند تا نفر بعدي 
ميكروفون را بگيرد و به همين ترتيب. وقتي اين فرايند را توضيح دادم كه در عرف امروز ايران رايج است، 
جنبه هاي منفي آن را تحليل كردم و از جمله گفتم كه در اين روش نوبت دهي حرف هيچ كس جدي گرفته 
نمي شود و به محض اينكه عضو سرجاي خود مي نشيند سيفون كشيده مي شود و آب تمام نظرات و افكار و 
ايده هاي او را به مبال مي ريزد. بعد، جنبه هاي غيراخالقي اين روش كار را باز كردم و نشان دادم كه چطور ما 
در اين عرصه ها با حد اقل حقوق خود نيز آشنا نيستيم و به همين خاطر داريم مدام به يكديگر ظلم مي كنيم. 
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نكته دومي كه براي خودم نيز تازگي داشت، استدالل جديدي بود كه براي طرد سيگار كشيدن به نظرم رسيد. 
قضيه از اين قرار بود كه قبل از شروع جلسه سه نفر از خانم ها براي كشيدن سيگار به حياط رفتند و من 
براي خانم نرگس محمدي توضيح دادم كه اگر قرار باشد كه كسي در زمينه فعاليت انجمني به درجه اجتهاد 
برسد، اگر سيگاري باشد و سيگار را ترك نكند هرگز به درجه اجتهاد نخواهد رسيد. براي براي استدالل نظر 
خودم به اين اشاره كردم كه اگر خانمي به دليل اعتياد به سيگار نخواهد يا قادر نباشد كار غلط خود را ترك 
كند نبايد از يك مرد خالف كار كه حقوق زنان را ناديده مي گيرد توقع داشته باشد كه آن مرد مستبد دست از 
استبداد بردارد. به اين دليل كه او هم مثل اين زن سيگاري مايلي نيست يا نمي تواند دست از رفتار نادرست 
خود بردارد. اين استدالل براي خانم محمدي بسيار جالب بود به نحوي كه وقتي سيگاري ها از حياط برگشتند 
او با هيجان اين استدالل را براي خانم قوشه تعريف كرد. خانم قوشه هم با هيجان به من گفت كه سيگار را 
دوست دارد و من هم استدالل خودم را برايش توضيح دادم. در هر صورت در اين زمينه بسيار جدي هستم. 
اين نكته را براي آقاي گرانپايه هم كه سيگاري است تعريف كردم. او طبق معمول يك ريسه خنده نثارم كرد 
و به يادم آورد كه به آقاي رنخبر درجه اجتهاد داده ام در حاليكه او هم سيگاري است. به خنده گفتم: پس از 

قول من به آقاي رنجبر بگو اگر سيگارش را ترك نكند از درجه اجتهادي ساقط خواهد شد!
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جمعه 17 بهمن 1393

كشف جالب
امروز صبح زود از خواب بيدار شدم اما به خاطر دستاوردهاي ديروز به خودم استراحت دادم تا در رخت 
خواب دراز بكشم و خيالبافي كنم. در جريان همين خيالبافي ها بود كه دريافتم يكي از »من«هاي متعدد من 
دارد در جايي - كه گويا صحن هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور بود-  براي مخاطبي - كه گويا مهندس 
هرمزد رامينه رئيس اين جامعه بود - نكاتي را توضيح مي دهد. به محض اينكه جمله ي اين »من«ِ ناطق در 
هيأت رئيسه تمام شد، »ذهنم«، يا به عبارت دقيق تر، »كل ذهنم« - كه قطعًا با آن  بخش هايي از ذهن كه به 
به مهندس رامينه گفته شد،  عنوان »من« شناخته مي شود تفاوت داشت - دريافت آنچه كه در عالم خيال 
بهترين راه حل مسأله اي بوده است كه از آخرين حضورم در نشست هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور با 
آن گالويز شده ام. بي درنگ »كل ذهنم«، متوجه شد كه اين راه حل يك كشف عالي بوده است و براي آنكه 
فراموش نشود بايد آن را يادداشت كنم. بالفاصله از تحت خواب پائين پريدم و آن را در دفترچه يادداشت 
ثبت كردم. براي روشن شدن اينكه مسأله چه بود و چرا آن »من«ِ تخيلي بهترين راه حل را كشف كرده است، 
بايد كمي در مورد اين مسأله توضيح بدهم، اما صرف نظر از محتواي اين تالش هاي ذهني، قواعد ناظر بر اين 
تالش ها هم بسيار جالب است. از اين زاويه من با طرز كار ذهن - يا فلسفه ذهن - مواجه مي شوم كه بدون 

درك و كشف و فهم آن نمي شود تحليل درستي از ساير جنبه هاي بشري ارايه كرد. 

امتناع يا امكان هوش مصنوعي
خوب به خاطر دارم هنگامي كه قبل از انقالب براي آموزش زبان روسي به كالس هاي زبان روسي وابسته 
به مؤسسه فرهنگي ايران و شوروي سابق مي رفتم، در يكي از كالس ها بحث هوش مصنوعي مطرح شد. آن 
موقع نظرم اين بود كه بشر قادر نخواهد بود هوش مصنوعي خلق كند. تا آنجا كه به ياد مي آورم دليلم اين 
بود كه هوش و خالقيت بشر، في نفسه موضوعي غيرقابل شناخت و مرموز باقي خواهد ماند. اما اين روز ها 
گفتگوي افرادي مثل بيل گيتس بنيانگذار مايكروسافت را درك مي كنم كه از خطر آتي هوش مصنوعي براي 
انسان به طور جدي اظهار نگراني مي كند و با حيرت مي گويد: تعجبم اين است كه چرا ديگران از اين بابت 
نگران نيستند. حاال كه با ذهن ورزي هاي مستمر، كم و بيش با طرز كار ذهنم آشنا شده ام، احساس مي كنم هيچ 
موضوع في نفسه مرموزي در ذهن و طرز كار آن وجود ندارد و بشر با سرعت فوق العاده اي پاسخ هاي اين 
سؤال ها را يكي بعد از ديگري كشف خواهد كرد. دلم مي خواهد روند كشف پاسخ سؤال هاي ذهني خودم 

در خصوص ماجراي هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور را از اين منظر تحليل كنم. 

در آخرين نشست هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور كه دوشنبه هفته پيش برگذار شد، وقتي آقاي مهندس 
رامينه رئيس جامعه و رئيس هيأت رئيسه در جريان بررسي مشكالت دفاتر استاني جامعه خطاب به اعضاي 
هيأت رئيسه با صداقت اعالم كرد كه من واقعًا نمي دانم كه با اين مشكل چه بايد بكنم؟ من برخاستم و پس 
از كسب اجازه از رئيس جلسه پيشنهاد دادم كه در مورد اين موضوع بررسي انجام دهم و بعد از مطالعه 
تجربه هاي انجمن هاي مشابه در كشورهاي پيشرفته صنعتي مثل آمريكا و انگليس و غيره، و نيز بعد از تحليل 
كه گفتم مضمون  آنچه  البته،  ارايه دهم.  اين مسأله  براي حل  راهكارهايي  مهندسان مشاور،  مشكل جامعه 
پيشنهادم بود و متن آن را به خاطر ندارم. اما به محض آنكه نشستم آقاي مهندس رامينه در مخالفت با اين 
پيشنهاد صحبت كرد و اظهار داشت من خودم با وضعيت اين انجمن ها در كشورهاي آمريكا و انگليس آشنا 
هستم. اما تجربه هاي آن ها اصاًل به كار ما نمي آيد. جامعه اي مثل آمريكا با جامعه اي مثل كشور ما اصاًل قابل 
مقايسه نيستند. به همين دليل من با اين پيشنهاد مخالفم. من كه تمام مدت تالش مي كردم كل پراكتيس هاي 
حقوقي هيأت رئيسه حتي المقدور در چارچوب قانون پارلمان جلو برود با اشاره به جمع گفتم: همين پيشنهاد 
پارلمان مورد بحث قرار بدهيم. االن آقاي  قانون  به عنوان يك مورد آموزشي سعي كنيم در چارچوب  را 
مهندس رامينه - كه به عنوان رئيس بايد بي طرفي خودشان را حفظ مي كردند، نكردند و به عنوان مخالف 
صحبت كردند. اين مسأله را - البته به صورت آموزشي به بحث مي گذاريم و در مورد آن رأي مي گيريم. در 
اين موقع، آقاي مهندس حقوقي هم به عنوان مخالف دست بلند كرد و گفت: من هم مخالفم. اما من گفتم: 
بسيار خوب. اما من هم حق دارم دو نوبت در مورد دفاع از پيشنهاد خودم نطق كنم. و بعد از اينكه موافقان 
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و مخالفان نظر خودشان را مطرح كردند در مورد پيشنهاد رأي مي گيريم. بعد برخاستم و در دفاع از پيشنهادم 
و خطاب به مهندس رامينه گفتم: در مورد اينكه جوامع ايران و آمريكا تفاوت هاي بسيار عظيمي با هم دارند 
هيچ ترديدي نيست. من از نوجواني به علت اين تفاوت ها فكر مي كردم و به خاطر دارم كه در همان ايام ده 
به ده در كوير دنبال اين مي گشتم تا بفهمم چرا در ايران سرمايه داري پيدا نشد. در اين جا بود كه حرف نسبتًا 
نامناسبي هم زدم كه به خير گذشت و گفتم: اگر من اين نكته را نفهمم كه مو هايم را در آسياب سفيد كرده ام. 
از كشورهاي  را  فناوري مهندسي  مهندسان آخرين دانش و  اما همانطور كه شما  دادم:  ادامه  بعد بالفاصله 
پيشرفته اي مثل آمريكا و انگليس فرامي گيريد، اما اين دانش و فناوري را بايد با توجه به توپوگرافي ايران 
محلي سازي كنيد، قواعد و تجربه هاي مربوط به سازمان دهي به انجمن ها نيز بايد با توجه به مختصات ايران 

محلي سازي شود. در نتيجه داليل آقاي مهندس رامينه مجاب كننده نيست. 

بعد از اين توضيح اين سؤال را مطرح كردم كه در اين صورت چرا مهندس رامينه با اين پيشنهاد مخالفت 
كردند؟ بعد خودم گفتم: اگر من تقاضاي دستمزد هنگفت مطرح مي كردم شايد براي انجمن تصويب اين 
پيشنهاد بار مالي غيرضروري ايجاد مي كرد. اما من كه قرار نيست از اين بابت چيزي بگيرم. و اين كار را 

بخشي از وظيفه ام به عنوان پارلمانتارين تلقي مي كنم. 

وقتي من اين توضيح را دادم آقاي ميرزاخاني وقت گرفت و به عنوان موافق صحبت كرد. داليل موافقت او 
روشن بود: اينكه قبل از هر كاري يك تحقيق صورت بگيرد روش بسيار خوبي است. اما وي در ادامه و به 
شكل بسيار ظريفي كوشيد مخالف غيرمنطقي مهندس رامينه را توجيه كند و علت مخالفت با اين طرح را 

»سؤال  هولناكي« دانست كه اتفاقًا من مسكوت گذاشته  بود، يعني هزينه انجام اين تحقيق. 

من با تذكر اينكه هر فرد حق دارد دو بار صحبت كند بار ديگر برخاستم و ضمن تأكيد بر اينكه براي من 
اصاًل دستمزد اهميت ندارد توضيح دادم كه اتفاقًا انجام اين پروژه سبب خواهد شد تا من با مشكالت جامعه 
بيشتر آشنا شوم تا بتوانم بهتر وظيفه ام را انجام دهم. در عين حال اين نقد را هم به مهندس رامينه كردم كه 

شما حتي اگر دغدغه هزينه را داشتيد، اما قبل از اينكه در مورد هزينه از من سؤال كنيد، آن را رد كرديد. 

در اينجا بود كه در واكنش به صراحت بيش از حد و بي ظرافتي رفتارم آقاي رامينه سعي كرد توضيح دهد كه 
قصدش مخالفت نبوده است. من از اين فرصت حسن استفاده را بردم و به عنوان پارلمانتارين توضيح دادم كه 
در اين صورت، شما بايد منظورتان را به صورت تقاضاي سؤال يا طرح پيشنهاد اصالح مطرح مي كرديد. بعد 
خودم اصالح پيشنهادي را به اين ترتيب - به عنوان نمونه - مطرح كردم كه پيشنهاد دهنده طرح »مديريت 
بهنيه دفاتر استاني جامعه« را به صورت يك پروپوزال همراه با برآورد هزينه به نشست بعدي هيأت رئيسه 
ارايه دهد تا در اين مورد تصميم گيري شود. اين پيشنهاد با اتفاق آراء به تصويب رسيد و از همانجا بود كه 
فكر من به كار افتاد تا اينكه امروز صبح به نتيجه  اي رسيد كه آن را - در حد خودش - يك كشف يا پاسخ 
يك مسأله مي دانم و حاال مي خواهم ذهن ورزي كنم تا دريابم كه ذهنم طي چه فرايندي و چگونه موفق شد 

اين مسأله حل كند؟ 

صورت و پاسخ مسأله
قبل از تحليل روند ذهني يافتن پاسخ مسأله، خوب است صورت مسأله و پاسخ آن را به صورت روشن تر 
بيان كنم. در مرحله اول، مسأله اين بود كه يك پروپوزال بنويسم و قبل از دوشنبه آينده براي خانم نوروزي 
منشي هيأت رئيسه ايميل كنم تا به دست اعضاي هيأت برسد. در اين مرحله،  مسأله ساختار و محتواي طرح 
بود: مطلب را از كجا شروع كنم؟ شرح خدماتم چه باشد؟ هدف طرح چيست؟ و خروجي آن براي جامعه 
چه خواهد بود؟ و بعد قرار است بر اساس اين طرح چه كارهاي مشخصي توسط چه كساني صورت بگيرد؟ 
در مورد قيمت نيز تصميم خودم را گرفته  بودم: هرچقدر كه مايليد بدهيد. دستمزد تعيين نخواهم كرد حتي 

اگر بگوييد نه. 

يك تجربه خوب براي اين موارد اين است كه در نوشتن اين جور اسناد عجله نكنم و تا وقتي فرصت هست 
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به ذهنم زمان بدهم تا خوب فكر كند. به عالوه، به تجربه دريافته ام كه اگر شب ها قبل از خواب به مسأله اي 
فكر كنم، اين مسأله در ذهنم كاشته مي شود و ذهنم به صورت خودكار به اين مسأله فكر مي كند. بر اساس 

اين تجربه ها،  هر از گاهي اين مسائل به ذهنم خطور مي كردند و حول آن ها به ذهن ورزي مي  پرداختم.

نكته مهم اين بود كه من قبل از پژوهش براي يافتن پاسخ سؤال، اطمينان داشتم كه پاسخ سؤال را مي دانم: 
معرفي و آموزش و تمرين قانون دموكراسي به اعضاي »جامعه مهندسان مشاور« و تالش براي اينكه كل 
اعضا در چارچوب اين قواعد رفتار كنند. اگر اين اتفاق رخ ندهد، مشكالت مورد نظر - به عنوان بخشي 
از مشكالت »جامعه« - تداوم خواهند يافت. اين پاسخ حاصل بيش از بيست سال تحقيق مستمر در مورد 
مشكالت انواع انجمن هاي ايراني است. در اين صورت، چرا بايد طرح تحقيق به »جامعه« بدهم، در حاليكه 
جواب سؤاالتم را مي دانم؟ فكر مي كنم اين نخستين سؤال ترديد برانگيز بود كه با آن مواجه شدم. اما جواب 

اين سؤال چه بود؟ 

اينكه چگونه اين جواب به ذهنم رسيد، در حال حاضر برايم روشن نيست، اما به هر حال به اين جواب 
رسيدم كه هدف اصلي من اين است كه با طرح مشكالت متعدد ناشي از مديريت دفاتر استاني »جامعه« طي 
يك سند جذاب و خواندني نشان دهم كه عدم آشنايي و در نتيجه عدم پايبندي به قانون پارلماني يا دستورنامه 
رابرت سبب بروز اين مشكالت شده است و از طريق انتشار اين سند و يا طرح آن در مراجع مختلف جامعه، 
هيأت رئيسه و اعضاي جامعه را تشويق كنم كه از قانون پارلمان استقبال كنند و به آن پايبندي نشان دهند تا 
بلكه اين مشكالت به مرور حل شود. بله، هرچه فكر كردم ديديم بهترين پاسخم به سؤال از علت ارايه طرح 
اين مي تواند باشد. اما آيا اين جواب قانوع كننده بود؟  قطعًا نه. به اين دليل ساده كه با دعوت هيأت رئيسه 
از من به عنوان مشاور پارلماني اين هدف قباًل محقق شده است. در نتيجه وظيفه امروز من اين نيست كه 
كل جامعه را قانون كنم كه براي حل كل مشكالت بايد قانون پارلمان ياد بگيرند، بلكه مسأله اصلي، حاال كه 
از من به عنوان مشاور پارلماني دعوت به همكاري شده اين است كه در معرفي اين قانون به هيأت رئيسه 
موفق عمل كنم و اگر در اينجا موفق نشوم چطور مي توانم انتظار داشته  باشم كه كل ادعاي من را قبول كنند؟ 

تغيير مسير
فكر مي كنم با رسيدن به نقطه بود كه ذهنم تغيير مسير داد و در اين جهت به تقال افتاد كه بكوشد تا در همين 
نشست هاي هيأت رئيسه موفق شود. به خصوص كه در نشست آخر چند گاف جدي از من سر زده بود. 
اين گاف ها چه بودند و چرا سر زدند و چگونه مي شود آن ها را جبران كرد؟ فكر مي كنم از يك مرحله، اين 

سؤال ها در ذهنم عمده شدند. 

در  رامينه  آقاي  كردم  احساس  كار شدم،  به  دعوت  پارلماني  مشاور  عنوان  به  كه  روز ي  نخستين  همان  از 
حق من بزرگواري كرده است كه اجازه داده است تا به جاي او جلسه را رياست كنم تا جمع دريابد كه آيا 
مي توانم شوراي مديريت جامعه را هم به اين شيوه مديريت كنم يا نه؟ اما رفتارها و نقدهاي نسبتاً  تند خودم 
با آقاي مهندس رامينه پاسخ شايسته اي به اين بزرگواري نمي يافتم. در نتيجه وجدانم - كه از نظر فلسفه ذهن 
نمي دانم كجاي ذهن است و چطور كار مي كند - از اين بابت ناراحت بود و فكر مي كرد هر طور شده و 
هرچه زودتر بايد اين نمك ناشناسي به نحوي جبران شود. در همين زمينه بود كه به يادم آمد وظيفه مشاور 
پارلماني نيز ارايه مشاوره به رئيس مجمع است اما رئيس حق دارد مشاوره هاي پارلمانتارين را قبول كند يا 
نكند. تصورم بر اين است كه توجه به همين قاعده يا تجره كه در كتاب دستورنامه رابرت آن را خوانده ام، 
يك عامل تغيير مسير ذهني من بايد بوده باشد: بله، من نبايد به خصوص در حضور جمع رئيس را تخريب 
كنم، بلكه بايد زيرگوش او مشاور بدهم و اگر قبول كرد طبق آن عمل كند و اگر قبول نكرد، حق دارد هرطور 
دلش مي خواهد رفتار كند: البته در چارچوب قانون پارلمان و نه استبدادي. ولي اگر آقاي رامينه را به حال 
خود بگذاريم يا استبدادي عمل خواهد كرد يا نمي تواند تصميم بگيرد. چون نمي داند چه بايد بكند. در اين 

صورت راه حل قضيه چيست؟ 

به اين جا كه رسيدم احساس كردم دارم به جواب نزديك مي شوم: آقاي رامينه و بقيه اعضاي هيأت رئيسه با 
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قواعد قانون پارلمان آشنا نيستند و قادر هم نيستند كه دست از كار و زندگي بشكند و در كارگاه شركت كنند. 
به جاي آن من را دعوت كرده اند و من هم بايد اين قواعد را به مرور و به ترتيب اهميت به آنان ياد بدهم. 
بله، جواب همين بود: هر هفته يكي دو قاعده از مبرم ترين قواعد را به آنان درس بدهم و به آنان كمك كنم 

كه همان چند قاعده را تمرين كنند. 

البته، اين ايده در پايان جلسه قبل به ذهنم رسيد و با مهندس رامينه  هم در ميان گذاشتم و او هم قبول كرد. 
اما مسأله ارتباط اين پيشنهاد به طرح »مديريت بهينه دفاتر استاني جامعه« است. ارتباطش اينجاست كه فكر 
كردم اگر هر هفته چند قاعده مبرم و ضروري را به آقاي مهندس راميه ياد بدهم و همان ها را روي تخته 
سفيد كنار صحن بنويسم و ديگر در بقيه امور مداخله نكنم و اعضا هم اگر سؤال پارلماني داشتند از آقاي 
مهندس رامينه بپرسند و بعد از اجازه ايشان من جواب بدهم، به مرور آقاي رامينه و بعد اعضاي هيأت رئيسه 
ياد خواهند گرفت كه چگونه جلسه خودشان را اداره كنند. بعد از مدتي تصميم خواهيم گرفت همين سناريو 

را در شوراي مديريت و بعد در كميته هاي ديگر و بعد در مجمع پياده كنيم، آن هم طي حداقل پنج سال!

در حريان همين تأمالت بود كه به خاطر آوردم يك پارلمانتارين در يك مجمع حق دادن پيشنهاد و شركت 
در مذاكره و رأي گيري ندارد. همانطور كه رئيس بايد ظاهر بي طرف خودش را حفظ كند. پس چرا من به 
عنوان پارلمانتارين وسط جلسه برخاستم و پيشنهاد دادم. آن  هم طرحي  كه اگر تصويب شود كلي نان و آب 

براي خودم خواهد داشت. 

شك نداشتم كه كارم غيرقانوني بوده است و بدبختانه، آقاي رامينه و ساير اعضا هم با اين قاعده آشنا نبودند 
و اخطار دستور هم ندادند. در اين صورت هم طرح پيشنهاد و هم تصويب آن غيرقانوني بوده است و بايد 

طي اخطار دستور خواهان ابطال آن شد. 

مرحله ديگري در مسير حل مسأله
وقتي به اينجا رسيدم قاطعانه تصميم گرفتم كه در جلسه آتي خودم قاعده را توضيح بدهم و بگويم كه چرا 
نتيجه  پارلمانتارين به وظيفه خودم عمل نكرده ام در  طرح اين پيشنهاد غيرقانوني بوده و من هم به عنوان 

تصميم بايد ابطال شود. اما ايده طرح چي؟ 

در آن مرحله تصميم داشتم طرح را بنويسم اما از كانال قانوني خودش ارايه دهم. اما مضمون طرح هم اين 
طور استحاله پيدا كرده بود كه چيزي جز توضيح كاري كه قرار است انجام دهم و آن كار هم بخشي زا كاري 
است كه به عنوان مشاور پارلماني بايد انجام دهم، در نتيجه ارايه هر نوع طرح جديدي منتفي مي شود. در 
نتيجه، طرح به يك نامه به آقاي مهندس رامينه تغيير ماهيت مي يابد. نامه اي كه من در آن توضيح مي دهم كه 
قرار است چه بكنم و اين كار را فقط و فقط با موافقت شخص مهندس رامينه حق دارم انجام دهم و بدون 

موافقت و نظارت كامل او هيچ كاري نبايد بكنم و نخواهم كرد. 

همانطور كه در ابتداي اين روزنوشت گفتم، صبح كه از خواب برخاستم يكي از »من« هاي متعدد ذهنم داشت 
براي مهندس رامين همين مسأله را توضيح مي داد و يك جمله بسيار عالي بيان كرد و من بالفاصله دريافتم 

كه همين جمله جواب مسأله است. اما آن جمله چه بود؟ 

االن كه مي خواستم آن جمله را بنويسم، عين آن جمله يه يادم نيامد. به دفترچه يادداشتم مراجعه كردم اما 
امروز صبح به جاي آن جمله، اين جمله را در دفترچه يادداشت كرده ام: »كشف عجيب: چطور يكي از »من«ها 
در حالي كه براي هيأت رئيسه حرف مي زند بهترين راه حل را ارايه مي دهد«. اما متأسفانه راه حل را كه مطرح 
كرده بود يادداشت نكرده ام و ديگر آن جمه را به خاطر نمي آورم! اما مضمون آن نامه اين بود كه طي آن براي 
مهندس رامينه توضيح مي دهم كه نيازي به طرح نيست. چون در حال اجراي مضمون همان طرحي هستيم 

كه مي خواستم ارايه بدهم!
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هرچند عين جمله از خاطرم رفته است، اما اطمينان دارم كه به راه حل رسيده ام: به جاي دادن پورپوزال قرار 
است يك نامه بنويسم و توضيح بدهم چرا نيازي به آن نيست ولي همان كار دارد اجرا مي شود. اما مسأله اي 
كه اين روزنوشت را با آن شروع كردم اين بود: ذهنم براي رسيدن به اين جواب چگونه عمل كرد؟ اين 
سؤال، آن طور كه مورد نظر من است، در قلمروه دانش بين بخشي نوروساينس قرار مي گيرد. يعني، اگر مغزم 
را به عنوان دستگاهي شبيه يك كامپيوتر بزرگ در نظر بگيريم، اين مغز چگونه اطالعات مندرج در خودش 
را پردازش مي كند تا براي اين سؤال ها جواب بيابد؟ بديهي است كه جواب اين سؤال ها را در حال حاضر 
نمي دانم. اما وقتي از اين زاويه به عملكرد مغز نگاه مي كنم مي بينم هوش چيزي جز عملكرد دستگاهي مانند 
مغز نيست و بشر به سادگي قادر خواهد شد موجوداتي هوشمند خلق كند، كما اينكه تا همين حاال نيز در 
اين زمينه چه كارها كه نكرده است. براي دانشمندان علوم انساني آشنايي با فلسفه ذهن و طرز كار آن از نان  

خوردن واجب تر خواهد بود. 

دستاوردهاي كارگاه هاي پنجشنبه
همانطور كه قبالً  نوشتم ديروز دو كارگاه در دفتر برگزار شد: دومين اجالس كادر دبيران و چهل و چهارمين 

اجالس كادر وكيالن. هر دوي آن ها دستاوردهايي داشت كه بايد آن ها را ثبت كنم. 

ساعت حدود 9 و 30 دقيقه بود كه خانم پروين كودوري به دفتر آمد. به خاطر داشتم كه از روابط او با 
كانون صنفي معلمان سؤال كنم. چون در جلسه اول با تعمد و تأكيد گفت كه ديگر به كانون نمي رود. بعد از 
احوالپرسي از او خواستم تا نظرش را در مورد كانون صنفي معلمان بگويد.دلش از دست هيأت مديره كانون 
خون بود. ظاهراً در يك نشست هيأت مديره شركت كرده و سفره دلش را گشوده است و بعد از او سيالبي 
از انتقاد ها به راه افتاده است. اما از صحبت هاي خانم كدوري دريافتم هيأت مديره هم كه مار خورده و افعي 
شده  توانسته است انفعال  خودش را توجيه كند: اينكه هر كار مي خواهند بكنند با مخالفت و با فشار حكومت 
مواجه هستند، اينكه امكانات ندارند، اينكه ديگران همكاري نمي كنند، و اينكه اين همه كار هم انجام داده ايم 
كه اطالع رساني نكرده ايم. بله، اين صحبت ها هم اثر جز مأيوس شدن اعضا ندارد:  انگار چاره اي نيست. بايد 

سوخت و ساخت. 

وقتي صحبت هاي خانم كودوري به اينجا رسيد صحبت هايم را شروع كردم. محور اصلي صحبتم اين بود 
كه اساسًا اين ساختاري كه كانون صنفي دارد بديهي است كه هيچ كاري نتواند بكند. بعد ساختار مناسب را 
براي خانم كدوري تشريح كردم: در هر محله، تمام مديران ساكن و يا شاغل در آن محله بايد يك انجمن 
دبيران همان محله تشكيل دهند و خودشان به صورت جمعي به حل انواع مشكالت خودشان بپردازند. بعد، 
اين انجمن هاي محلي در سطح منطقه كانون دبيران همان منطقه را تشكيل خواهند داد و به همين ترتيب، تا 
كنون صنفي معلمان ايران شكل بگيرد. خانم كودوري آنقدر باهوش و تيز هست كه بالفاصله تفاوت عظيم 
بين ساختار پيشنهادي و كانون هاي نصفي موجود را دريافت و انگار نفسي به راحتي كشيد. چون برايش 
توضيح دادم كه هدف ما اينجا ترتبيت دبيران است تا بتوانند چنين انجمن هايي را در سطح محله تأسيس كنند. 

تربيت شهروند: هدف نظام ملي آموزش و پرورشش
در ادامه صحبت ها خانم كودوري با احتياط به نكاي اشاره كرد كه مي شد نتيجه گرفت كه نسبت به كاركرد و 
هدف نظام آموزش و پرورش انتقاد بنيادي دارد: اينكه دارند فقط به بچه هاي مردم فقط و شرعيات آموزش 
مي دهند. من با صراحت نظرم را گفتم: نظام آموزش و پرورشي كه با بودجه ملي اداره مي شود بايد يك هدف 
ملي را دنبال كند كه تربيت شهروند است. اما اين مدارس خصوصي هستند كه مي توانند به فرزندان اولياي 

عالقمند ديني را كه به آن اعتقاد دارند آموزش بدهند. در اين مورد نيز هم عقيده بوديم. 

بعد از اين صحبت ها بود كه به مرور ساير اعضا هم آمدند. آقاي مهدي نوربخش همسر خانم توكل كمي 
ديرتر آمد. آقاي افشن ذوالفقاري نيز با كمي تأخير در كارگاه حضور يافت. حدود 20 دقيقه بعد نيز آقاي 
ديگري به مستجابي كه او هم از فعاالن كانون صنفي معلمان است حضور يافت. يعني دو عضو جديد. اما 

حامد ابراهيم خاني در اين نشست حضور نيافت و نمي دانم چرا؟ 
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مطالب نو
در ابتداي اين كارگاه  از سه نفري كه در نشست قبلي حضور داشتند خواستم آنچه را كه از مطالب نشست 
قبلي به خاطر مي آورند مرور كنند. بعد خودم آن را تكميل كردم. نكته اصلي را فراموش كرده بودند: اينكه 
اين قواعد به صورت عرفي در جامعه آمريكا شناخته شده بوده است و بنا به ضرورت هايي آن ها را به صورت 
كتاب مكتوب كرده  اند. همانطور كه يكي قواعد حج، يا دانش فني برگزاري هيأت هاي سينه زني يا دانش فني 

قالي بافي را مكتوب كند و به صورت كتاب در اختيار ديگران بگذارد. 

در جريان بيان اهميت اين قواعد چند تا سؤال هم از سوي صحن مطرح شد كه در باره  آن ها بحث كرديم. 
يكي از آن ها اين بود كه آيا اين قواعد در جوامع ديگر نيز كار برد دارد؟ جواب من روشن است اما بحث هاي 
خوبي در اين زمينه درگرفت كه از ذكر آن  ها صرف نظر مي كنم. آقاي نوربخش از من پرسيد: آيا در كشوري 
مثل انگلستان اين قواعد رعايت مي  شود و اگر مي شود آيا مشكالتشان حل شده است؟ من درك خودم را از 
مشكالت بيان كردم و گفتم كه هيچ جامعه اي بي مشكل نخواهد بود و بزرگي هر فردي را با بزرگي مشكلي 
مي سنجند كه با آن دسته و پنجه نرم مي كند. در انگلستان مشكل از جمله اين است كه براي حفظ نسل بشر 
در صوري كه كره زمين از بين رفت چه بايد بكنيم؟  و از حاال به فكر انتقال انسان به كره مريخ هستند. به 
عالوه، به راه حل مسأله استقالل اسكاتلند اشاره كردم و آن را با وضعيت خاورميانه مورد مقايسه قرار دادم 
و نتيجه گرفتم كه آنجا براي تصميم در مورد استقالل اسكاتلند از انگلستان چگونه عمل شد و در خاورميانه 

چگونه عمل مي شود. فكر مي كنم اين مثال ها بسيار مجاب كننده بود. 

در اين جلسه مجموعه قواعد ناظر بر كسب صحن و حفظ ظاهر بي طرف رئيس را تشريح كردم كه برايشان 
فوق العاده جالب بود. از طريق تشريح همين دو مبحث نشان دادم كه چطور روش اداره مجامع تصميم گيري 

در ايران استبداد را در هر لحظه تجديد توليد مي كند. 

اما مطلب نو آنجا بود كه اشاره كردم معلمان به دليل عدم آشنايي با قانون پارلمان تمام دانش آموزان را نيز 
اين حرف من مؤثر ترين  دارند.  استبداد  تداوم  بيشترين نقش را در  ترتيب  اين  به  تربيت مي كنند و  مستبد 
حرفي بود كه در اين كارگاه مطرح كردم و فكر مي كنم محور اصلي كارگاه دبيران نيز بايد همين باشد:  تربيت 
شهروند دموكرات. فكر مي كنم اين ايده اصلي با حمايت بخش قابل توجهي از دبيران مواجه شود. البته يكجا 
تأكيد كردم كه آينده مملكت تاريك است و دور نخواهد بود روزي كه مجبور خواهيم شد با يك بطري آب 
حمام كنيم. در نيتجه بايد براي تربيت فرزندان دموكرات بيشتر تالش كنيم تا در آن زمان كه زياد هم دور 

نيست يكديگر را تكه پاره نكنند. 

جذب كادر
در اين كارگاه معناي اصطالحي كادرها و نيز معناي لغت انگليسي كادر را تعريف كردم و از همه خواستم 
كه راهبرد 20 را حدي بگيرند. آقاي نوربخش كه گويا با گروهي از كارورزاني كه در آينده دبير خواهند 
شد ارتباط دارد و تمايل يافته است كه آنان را به يك كارگاه مستقل دعوت كند، از من تعداد مناسب براي 
يك كارگاه را پرسيد. گفتم: حدود 20 نفر مناسب است. به نظر مي رسد او بتواند به زودي افراد زيادي را به 

كارگاه دعوت كند. 

در اين كارگاه آقاي فالحي نيز به عنوان مسؤل كميته آموزش دستورنامه رابرت معرفي شد. از او خواهم 
خواست كه در آغاز هر كارگاه خالصه اي از مطالب جلسه قبل را بيان كند و فهرست مطالب را نيز براي 

تدوين كتاب هاي درسي نگه دارد.

عضو جديد در كارگاه وكيالن
حدود ساعت 11 و 30 دقيقه بود كه خانم قوشه همراه با يك مرد جوان به دفتر آمد و انتهاي سالن كنار هم 
نشستند و به صحبت هاي من گوش دادند. تا وقتي كارگاه دبيران تمام شد نمي دانستم آن مرد جوان كيست. 
خانم قوشه او را معرفي كرد: آقاي سيد مصطفي رضوي وكيل پايه يك. به خانم قوشه گفتم: او را شستشوي 
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مغزي داده ايد؟ خنديد. به فكرم رسيد كه به كادرها به تعداد اعضاي جديدي كه جذب مي كنند بايد امتياز تعلق 
بگيرد و در تاريخ رسمي جنبش كادرها ثبت شود كه چه كسي چه كساني را جذب كرده است. 

با اين همه، نشست ديروز وكيالن هم به نصاب نرسيد و خانم قوشه هم فراموش كرده بود گزارش خودش 
را فراهم كند. در نتيجه من مجبور شدم به جنبه هاي آموزش بپردازم. از خانم علم و بعد خانم قوشه خواستم 
ظاهر  حفظ  و  كسب صحن  بر  ناضر  قواعد  آنان  و  بدهند  توضيح  رضوي  آقاي  براي  را  قواعد  مبرم ترين 
نيكدل آمد  پيشنهادها را مطرح كردند. بعد خانم دالرام  ناظر بر طرح  بي طرف رئيس و مراحل شش گانه 
و جلسه به نصاب رسيد اما بچه اصرار داشتند كه درس جديد بدهم. در اين زمينه به ادامه بررسي تفاوت 
بين اساسنامه، آئين نامه، دستورنامه و شراكت نامه پرداختم اما به نظر رسيد با توجه به حضور عضو جديد 
خوب است مطلب را  طوري مطرح كنم كه به تاريخ قانون پارلمان هم ارتباط پيدا كند. به همين خاطر از 
بچه ها خواستم تا وضعيت برخورد ما ايرانيان معاصر را با موضوع آئين نامه و اساسنامه مورد آسيب شناسي 
قرار دهند. در ادامه مهم ترين آسيب ها شناسايي شد: اينكه اصاًل هيچ سازماني آئيننامه يا اساسنامه خودش را 
جدي نمي گيرد و رعايت نمي كند، همه در اين زمينه به صورت جمعي دروغ مي گويند و اصاًل ملت ما بلد 
نيست براي خودش در چارچوب قانون پارلمان آئين نامه بنويسد، يا به بيان ديگر، هر »جامعه« - به معناي 
يك انجمن يا شركت يا سازمان - براي خودش قانون خلق كند و در چارچوب آن رفتار نمايد و پا به پاي 

تحوالت قوانين خودش را اصالح كند. 

يونان  بعد من وضعيت دموكراسي در  اين وضعيت رسيديم.  به موضوع علت  اين بحث ها عميق تر شد و 
باستان را براي اعضا تشريح كردم و قرار شد در نشست هاي آتي در مورد علت اين تفاوت هاي فرهنگي بين 

كشورهايي مثل آئن و مصر و سرزمين پارس صحبت كنيم.

وقتي جلسه تمام شد آقاي رضوي به من گفت سال ها بود كه در هيچ كارگاهي و كالسي به اين خوبي شركت 
نكرده بود. بعد از من پرسيد كه آيا مي تواند در جلسات بعدي صحبت هاي من را ضبط كند؟ پاسخ من روشن 
بود. بقيه بچه ها هم كاماًل راضي بودند و اين نشان مي دهد كه بعد از 44 جلسه من هنوز حرف هاي تازه و 

جذاب بسياري مي توانم خلق كنم. 

با عنايت به دو كارگاه روز پنجشنبه مي توانم بگويم بازار كار دفتر كارگاه  هاي آموزش دستورنامه رابرت صد 
در صد تثبيت شده است و مشتري مشتري مي آورد و اين آموزه ها دارد مخاطبان خاص خودش را مي يابد. 
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دوشنبه 20 بهمن 1393

چكيده روزنوشت
هركدام  و  شد  برگزار  بانوان  كادر  نشست  سومين  يكشنبه  و  دوستان  كادر  نشست  سومين  و  چهل  شنبه 
دستاودرهاي خاص خودشان را داشتند كه الزم به ذكر هستند. در همين فاضله مقاله اي با عنوان »اشخاص 
حقوقي در آشوب  محض« به سفارش آقاي شهرام حالج نوشتم كه قرار است در كتاب چهارمين هم انديشي 
سراسري متخصصان مناقصات كشور چاپ شود و خودم نيز در اين هم انديشي كه روي هاي 4 و 5 اسفند در 
تهران برگزار خواهد شد صحبت كنم. نامه ي جالبي براي آقاي مهندس رامينه رئيس جامعه مهندسان مشاور 
ايران نوشتم و برايش ارسال كردم. در جريان نوشتن اين نامه  هم چيزهاي زيادي آموختم كه ارزش ثبت دارند. 
عالوه بر اين ها حدود ده رويداد ديگر نيز در اين سه روز رخداد كه هر كدام به شكلي بر جنبش كادرها  تأثير 

خواهند گذاشت و بايد تحليل شوند. اما بهتر از مهم ترين آن ها شروع كنم: 

اشخاص حقوقي در آشوب محض 
دو هفته قبل بود كه آقاي مهندس شهرام حالج با خودش پوستر چهارمين هم انديشي سراسري متخصصان 
مناقصات كشور را به كارگاه آورده بود و يك نسخه از آن را به من داد. بعد از كارگاه نگاهي به آن انداختم: 
وسط پوستر عكس بزرگي از يك دسته اسكناس هزار توماني كه عكس خميني روي آن به چشم مي آيد، و 
با يك كمربند محكم بسته شده است؛  البد به اين معنا كه از پول مردم با همين جديت بايد حفاظت شود. 
شده  بسته حروفچيني  كمر  اسكناس  دسته  بزرگ  همين عكس  اطراف  نيز  هم انديشي  به  مربوط  اطالعات 
است. نام رئيس مركز پژوهش هاي مجلس و ساير مقامات و عنوان موضوع هاي هم انديشي و نيز نام مهندس 
شهرام حالج مشاور مركز پژوهش هاي مجلس. زير عكس دسته اسكناس هزار توماني نيز آرم سازمان هاي 
مهمي كه حامي اين هم انديشي هستند، از جمله، كتابخانه دانشگاه تهران، مركز پژوهش هاي مجلس، پليس 
آگاهي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، انجمن شركت هاي راه سازي ايران، كانون عالي انجمن هاي 
انجمن  دولتي،  و  تأسيسات عمومي  و  ايران، سازمان مجري ساختمان ها  بنياد آب  ايران،  كارفرمايي  صنفي 
شركت هاي مهندسي و پيمانكاري نفت و گاز و پتروشيمي، جامعه مهندسان مشاور ايران، خانه معدن ايران، 
انجمن شركت هاي پيمانكاري و تأسيسات و تجهيزات صنعتي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، 
انجمن شركت هاي ساختماني بانك ملي ايران، سامانه تداركات الكترونيكي دولت، پژوهشگاه صنعت احداث، 

و مركز توسعه تجارت الكترونيكي. 

البته اين رسم است كه اسامي تعداد هرچه بيشتري از سازمان هاي ذينفع را در پوستر همايش ها بگنجانند. البد 
به اين دليل كه نشانه اعتبار بيشتر همايش خواهد شد. با اين حال، تمام سازمان هايي كه نشاني آن ها در پوستر 
همايش آمده است به نحوي با مسأله شركت در مناقصات دولتي درگيري مستقيم دارند و البد چند نسخه از 
كتاب همايش براي آن ها ارسال خواهد شد و چند نفري از هر يك از اين سازمان ها نيز در همايش شركت 
خواهند كرد. به همين دليل وقتي آقاي حالج پيشنهاد كرد كه در اين هم انديشي قانون پارلمان را معرفي كنم 
قبول كردم. اما شب شنبه ايميلي فرستاد كه شنبه بايد مقاله براي چاپ در كتاب همايش به دست وي برسد. 
فكر كردم منظورش شنبه هفته آينده است. در نتيجه فرصت بود تا بعد از كارگاه شنبه در اين مورد صحبت 
كنيم. اما وقتي كارگاه تمام شد آقاي حالج توضيح داد كه همين امروز فرصت مقاله تمام مي شود. فرصت 
براي نوشتن مقاله اي كه نكته تازه اي داشته باشد كم بود. اما تا فرداي آن شب به من وقت داد و من هم قول 

دادم كه چيزي خواهم نوشت. 

اينكه ذهنم براي نوشتن اين مقاله چه مسيري را طي كرد و چگونه به اين موضوع و عنوان و ساختار رسيد، 
موضوع جالبي است. اما از گزارش آن صرف نظر مي كنم و فقط متن مقاله را كه ديشب ساعت دو بعد از نيمه 
شب براي آقاي حالج ايميل كردم نقل مي كنم. صبح آقاي حالج نظر داد كه مقاله خوب و منقحي شده است. 

اشخاص حقوقي در آشوب محض
كشور«  مناقصات  متخصصان  سراسري  هم انديشي  »چهارمين  در  كه  كساني  تمام  گفت  مي توان  اطمينان  با 
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شركت مي كنند با مهم ترين خصوصيت مجموعه ي قوانين، مقررات و مصوبات ناظر بر اشخاص حقوقي آشنا 
هستند:  اين مقررات، هرچند چارچوب هايي براي حفظ حقوق مردم بر اشخاص حقوقي گوناگون تحميل 
مي كنند، اما اداره امور داخلي آن ها را به خودشان وا مي گذارند. سؤالي كه مطرح مي شود اين است: در حاليكه 
قانون در مورد نحوه  اداره امور داخلي اشخاص حقوقي ساكت است، اعضاي انجمن ها، سنديكاها، احزاب، 
شوراها، و انواع كميته ها، كميسيون ها و مجامع تصميم گيري براساس چه نظم و قاعده اي امور داخلي خودشان 
را مديريت مي كنند؟ مي توان با اطمينان گفت كه تمام دست  در كاران امور اشخاص حقوقي براي اين سؤال 
جواب حاضر آماده اي دارند: اساسنامه و آئين نامه هاي خودشان. و موضوعي كه اين نوشته به آن مي پردازد 
اتفاقًا اساسنامه/آئين نامه مجموعه قواعدي است كه يك شخص حقوقي براي خودش تدوين  همين است: 
اما اعضاي هر شخصيت حقوقي، براي تدوين و  بر اساس همان قواعد عمل كند.  مي كند و مكلف است 
تصويب اساسنامه/آئين نامه و اصالح مداوم آن ها، به مجموعه ي بسيار پيچيده اي از قواعد و رويه ها نياز دارند 
كه در دنيا به »قانون پارلمان« يا »رويه  پارلماني« معروف است و متأسفانه اين قانون پارلمان - يا به اصطالح 
»قانون اساسي نامكتوب انگلستان« - تا امروز در ايران ناشناخته مانده است. در نتيجه، تمام اشخاص حقوقي 
در آشوب مدام عوطه مي خورند تا از پا بيافتند يا از »انجمن« و »جامعه« - كه بايد بر منباي »حقوق« اداره 
شوند - به »باند قدرت« بدل شوند، و به جاي آنكه به حاكميت قانون مدد برساند، به هرج و مرج و آشوب 
دامن مي زنند. اين نوشته مختصر مي كوشد تا به فشرده ترين شكل ممكن قانون پارلمان را معرفي كند و اگر 
بتواند كنجكاوي متخصصان حاضر در اين هم انديشي را نسبت به اهميت تاريخي »قانون پارلمان« جذب كند 

به هدف خود رسيده است. 

براي قانون پارلمان سه تعريف زير ارايه شده است: 
1. قواعد بازي دموكراسي

2. قواعد ناظر بر رويه هايي كه از طريق آن ها قوانين مدني و كيفري تدوين و تصويب مي شوند. 
3. قواعد و آدابي كه بر مجامع و سازمان هاي مشورتي و تصميم گيري حاكم هستند. 

تاريخچه  قانون پارلمان
هرچند قانون پارلمان طي قرن ها و به تدريج و از طريق آزمون و خطا و بدون هيچ طرح از پيش تدوين شده اي 
در پارلمان انگلستان ساخته و پرداخته شد، اما گفته مي شود كه ريشه ي آن به دموكراسي در دولت  شهرهاي 

يونان باستان مي رسد. 

بنا به پيشگفتار كتاب »سياست«، نوشته ارسطو و ترجمه زنده ياد حميد عنايت، ارسطو در سال 325 قبل از 
ميالد كتابي با عنوان »قوانين اساسي« تدوين كرد و در آن قانون اساسي 158 كشور و دولت شهر آن زمان 
يونان را مورد بررسي قرار داد و بر اساس همان پژوهش هاي ميداني بود كه كتاب »سياست« را نوشت. هرچند 
كتاب »قوانين اساسي« ارسطو از ميان رفته است، اما بخش مربوط به قانون اساسي آتن را شخصي به نام »سر 
فردريك كنيون« در سال 1891 پيدا كرد و اين كتاب اكنون با عنوان قانون اساسي آتنيان از طريق اينترنت و به 
رايگان در دسترس عالقمندان قرار دارد. براي پي بردن به كيفيت دموكراسي در آتن باستان، يك ماده از قانون 
اساسي آتن از كتاب قانون اساسي آتنيان نقل مي شود: »اگر يك آتني در برابر حكومت تيراني )استبدادي( 
مقاومت نكند، حقوق شهروندي خود و خانواده اش سلب خواهد شد«. البته، ارسطو بعد از نقل اين ماده از 
قانون اساسي آتن بالفاصه اظهار نظر مي كند كه اين مجازات ناكافي است! براي پي بردن به كيفيت انديشه 
سياسي در يونان باستان، با توجه به حوصله محدود اين نوشته، نقل همين يك ماده از قانون اساسي آتنيان 

كافي است. اما تجربه هاي يونان باستان به پارلمان انگلستان چه ارتباطي دارد؟ 

مي دانيد كه ژوليوس سزار امپراتور روم در سال 55 قبل از ميالد به جزيره بريتانيا لشگر كشي كرد و از آن پس 
بخش جنوبي اين جزير تا چهار صد سال بعد تحت سلطه امپراتور روم بود. هرچند رومي ها براي جلوگيري 
از  با فاصله حدود 70 كيلومتر  به قلمرو تحت كنترل خود دو ديوار  بريتانيا  اقوام شمالي جزيره  از هجوم 
شرق تا غرب جزيره بريتانيا ساختند كه هنوز از بناهاي توريستي بريتانيا محسوب مي شود، اما از پس هجوم 
آنگلوساكسون ها كه قومي ژرمن بودند و از شمال اروپا به جزيره بريتانيا هجوم مي آوردند، برنيامدند. پاسخ 



181

حكومت روم به تقاضاي كمك حاكم بريتانيا اين بود كه حتي يك سرباز هم براي كمك نمي توانيم به بريتانيا 
اعزام كنيم. به همين خاطر رومي هاي ساكن در بريتانيا نيز بعد از چهار صد سال به سرزمين مادري خود 
برگشتند، در حاليكه طي اين مدت صنعت، كشاورزي و معماري بريتانيا را به نحو چشمگيري توسعه داده 
تاريخ  انگلوساكسون ها گذاشت، موضوع  بر ساختار حكومتي  تأثيري  نظام سياسي رومي چه  اينكه  بودند. 
است، اما شايد همين مختصر روشن كرده باشد كه چرا گفته مي شود ريشه قانون پارلمان به دموكراسي در 

يونان باستان مي رسد. 

انگلوساكسون ها كه اقوامي خانه  به دوش بودند، پس از استقرار در بريتانيا، همچنان شوراهاي تصميم گيري 
قبيله اي خودشان را برگزار مي كردند و همين شوراهاي تصميم گيري بود كه 850 سال قبل به نخستين پارلمان 
نيز فقط در مواقع ضروري فراخوان مي شد و  اوايل قرن هفدهم  تا  پارلمان  اين  اما  تاريخ بشر تبديل شد. 
وظيفه داشت در مورد موضوع هايي مانند تعيين ميزان خراج به توافق برسد. اما بعد از تشكيل مجلس عوام 
و باالگرفتن تعارض ها و چالش هاي اجتماعي بود كه ضرورت تدوين قواعدي براي اداره پارلمان و مديريت 

اختالف ها احساس شد. 

در سال 1689 ميالدي، نويسنده اي به نام جورج پتيت در كتاب كوچكي كه با عنوان »قانون پارلمان يا رساله اي 
در قانون و عرف پارلمان هاي انگلستان« براي راحتي اعضاي پارلمان هاي انگلستان نوشته بود، به سي و پنج 
اثر و نوشته ي پارلماني كه قبل از او منتشر شده بودند به عنوان مرجع و منبع اشاره مي كند. يكي از آن منابع، 
تمام  از سال 1547 متشر مي شد و  انگلستان  كارمند مجلس عوام  ابتكار  به  بود كه  »ژورنال مجلس عوام«  
تصميم هاي مجلس عوام را ثبت مي كرد. براي آنكه روشن شود چگونه قانون پارلمان از طريق آزمون و خطا 
و به تدريج در پارلمان انگلستان ساخته شد، چند نمونه از قواعد قانون پارلمان و زماني كه به اجرا گذاشته 

شد، از اين ژورنال نقل مي شود: 
•  در هر زمان يك موضوع: 1581. وقتي پيشنهادي مطرح شد، پيش از آنكه پيشنهاد ديگري مطرح شود، آن 
موضوع بايد از طريق رأي گيري تعيين تكليف شود، يا به اتفاق آراء مجلس كنار گذاشته شود. )ص. 158(
•  تناوب بين نقطه  نطرات مخالف در تخصيص صحن: 1592. يك قاعده  ساخته شد، كه رئيس از طرف هايي 
كه مي خواهند صحبت كنند خواهد پرسيد، به نفع كدام طرف مي خواهند صحبت كنند. . . و طرفي كه 

بخواهد مخالف آخرين سخنران حرف بزند، اول صحبت كند. )ص. 209(
•  الزام به اين كه رئيس هميشه رأي منفي را بگيرد: 1604. بدون اخذ رأي منفي،  مثل رأي مثبت، رأي گيري 

كامل نخواهد بود. )ص. 157(
•  نزاكت و اجتناب از بدگويي در مذاكره: 1604. كسي كه از موضوع منحرف شده و به شخص مي پردازد بايد 

از سوي سخنگو  متوقف شود. . . نبايد از كلمات ركيك و گزنده استفاده كرد. )ص. 157(
•  محدوديت مذاكره به مزاياي موضوع در دست بررسي: 1610. عضوي صحبت مي كند، و صحبت او، به نظر 
نامربوط مي رسد، و اعتراض زياد است، يك قاعده به نظر رسيد، كه آقاي سخنگو سخن هاي نامربوط را 

متوقف كند. )ص. 156(
•  تفكيك موضوع : 1640. وقتي موضوع اخذ رأي از بيش از يك قسمت تركيب شده باشد،  و اعضاء طرفدار 
يك قسمت به نظر برسند،  و نه قسمت ديگر؛ مي توان پيشنهاد داد كه مسأله به دو مسأله يا بيشتر تقسيم 
شود. همانطور كه 2 دسامبر، 1640، مذاكره در مورد انتخاب دو شواليه به دو مسأله تفكيك شد. )ص. 

169( از پيشگفتار كتاب در دست چاپ »دستورنامه رابرت«. 

اكنون ديگر درك اينكه چرا قانون پارلمان - يا قانون اساسي انگلستان - مكتوب نشد سخت نيست: قواعد 
اين قانون به تدريج و در پاسخ به نيازهاي ناشي از اداره پارلمان و از طريق آزمون خطا ساخته شد و در ميان 
آنان به عنوان عرف رواج يافت و از طريق مهاجرنشينان انگليسي به هند، استراليا، كانادا، هنگ كنگ، آمريكا 

و ساير مهاجر نشين هاي انگليسي منتقل شد. 

مكتوب شدن قانون پارلمان در آمريكا
اين كشور مكتوب  پارلمان در  قانون  تا  اياالت متحده آمريكا سبب شد  اين همه، برخي ضرورت ها در  با 
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شود و همانطور كه فارس  زبانان قواعد زبان عربي را استخراج كردند، آمريكايي ها نيز قواعد قانون پارلمان 
انگلستان را تدوين كرده و در قالب كتاب هايي با عنوان هاي مختلف منتشر كردند. همين جا بايد تأكيد كرد كه 
آمريكايي هاي انگليسي تبار به صورت عرفي با قواعد و رويه هاي قانون پارلمان آشنا بودند. به همين خاطر، 
در جريان جنگ انقالبي كه سبب استقالل سيزده مهاجر نشين انگليسي از انگلستان و تشكيل اياالت متحده 
آمريكا شد، »پدران بنيانگذار« قادر بودند زير يك سقف گردهم آيند و طي سه روز نخستين كنوانسيون را با 
شركت نمايندگاني كه قباًل يكديگر را نمي شناختند و از طريق مكاتبه فراخوان شده بودند، تشكيل دهند و 

بيانيه استقالل آمريكا را طي يك روز تدوين و تصويب كنند. 

با اين همه، قانون اساسي آمريكا به سنا و مجلس نمايندگان اختيار داده بود تا آئين نامه داخلي خودشان را 
تدوين كنند. توماس جفرسون نخستين معاون رئيس جمهور اياالت متحد آمريكا و نخستين رئيس مجلس 
سنا وقتي آئين نامه ي پيشنهادي را ديد كه بسياري از اختيارات را به رئيس سنا تفويض كرده بود خاطر نشان 
ساخت كه اين آئين نامه منجر به استبداد خواهد شد و اظهار داشت كه براي اداره سنا بهترين قانون، همان 
قانون پارلمان انگلستان است كه بشر بهتر از آن را نخواهد يافت. به اين ترتيب نخستين آمريكايي كه قانون 
اينترنت در  از طريق  با عنوان »راهنما«  او  بود و كتاب  انگلستان را مكتوب كرد توماس جفرسون  پارلمان 

دسترس عالقمندان قرار دارد. 

و  انواع سازمان ها  با رشد چشمگير  و  كرد،  تجربه  آمريكا  كنگره   در  پارلمان  قانون  كه  تحوالتي  پاي  به  پا 
انجمن ها در اياالت متحده آمريكا، در قانون پارلماني كه در ميان اين انجمن ها رواج يافت، نيز تحوالتي بروز 
يافت به نحوي كه در ايالتي مثل كاليفرنيا، كه مردمي از اياالت هاي مختلف آمريكا به آنجا مهاجرت كرده  
بودند، در مورد قانون و رويه هاي پارلماني اختالف نظراتي بروز پيدا مي كرد. بديهي است آمريكايي هايي كه 
منشأء غير بريتانيايي داشتند، با اين قواعد آشنا نبودند و تدوين و مكتوب كردن اين قواعد براي اين گروه از 

آمريكايي ها به يك ضرورت تبديل شد. 

دستورنامه رابرت
كتابي  آن ها  منتشر كرده اند. معروف ترين  را مدون و  پارلمان  قانون عرفي  قواعد  زيادي  تا كنون كتاب هاي 
است كه به نام تدوين كننده ي آن به »دستورنامه رابرت« معروف شده است. هنري مارتين رابرت، نخستين 
ويرايش كتاب خود را در سال 1876 منتشر كرد. نوه ي پسري او به نام هنري مارتين رابرت سوم، همراه 
با چهار حقوق دان برجسته ويرايش يازدهم اين كتاب را در سال 2011 و در 800 صفحه منتشر كرده اند. 
اين كتاب از سال ها قبل با عنوان قواعد النظام الديمقراطيه يا »قواعد روبرت التنظيميه لالجتماعات« به زبان 
عربي هم ترجمه و منتشر شده است. نيز شوقي افندي يكي از رهبران بهائيان در سال 1915 و هنگامي كه به 
عنوان يك جوان 16 ساله در دانشگاه آمريكايي بيروت دانشجو بود، اين كتاب را در نخستين شماره نشريه 
اتحاديه دانشجويان آن دانشگاه معرفي كرد. گفته مي شود كه وي يكي از ويرايش هاي دستورنامه رابرت را 
با عنوان »قواعد نظام اداري« به فارسي منتشر كرده است )البته نويسنده هنوز اين كتاب را نديده است(  و 
ساختار تشكيالتي بهائيان بر اساس آموزه هاي قانون پارلمان شكل گرفته است. همچنين انجمن هاي گمنامان 
كه در ترك اعتياد بيش از 600 هزار نفر معتاد در ايران نقش تعيين كننده داشته  اند، بر اساس همين قواعد 

اداره مي شوند. 

در هر حاضر، تقريبًا تمام انجمن ها و شركت هاي آمريكايي در آئين نامه ي خود كتاب دستورنامه رابرت )يا 
كتاب مشابهي( را به عنوان مرجع پارلماني خود معرفي مي كنند تا هركجا اساسنامه و آئين نامه هاي آنان ساكت 
بود طبق قواعد مندرج در اين كتاب عمل كنند. آنان به صورت عرفي با قواعد قانون پارلمان آشنا هستند و 
اين كتاب را به عنون فصل الخطاب در هنگام بروز اختالف هاي احتمالي خود انتخاب مي كنند. مرور مطالب 
اين كتاب - كه به فارسي هم ترجمه شده و از طريق اينترنت در اختيار عالقمندان قرار گرفته است - نشان 
مي دهد، يادگيري قواعد نسبتًا پيچيده ي قانون پارلمان و به خصوص عملكرد در چارچوب اين قواعد، آن هم 
به صورت گروهي، به سال ها زمان نياز خواهد داشت و بدون آموختن قواعد قانون پارلمان، تمام اشخاص 

حقوقي در بي نظمي و آشوب محض دست و پا خواهند زد. 
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خواهد  اثري  چه  آن  گوناگون  مخاطبان  روي  هم انديشي  كتاب  در  نامه  اين  چاپ  بزنم  حدس  نمي توانم 
گذاشت. اما اميداورم همراه با توضيحات شفاهي كه قرار است در همايش ارايه كنم، سبب شود كه افراد 

هرچه بيشتري در سازمان هاي دولتي به اين موضوع عالقمند شوند. 

زمزمه زير گوش رئيس
از رفتار فاقد ظرافتم در جلسه هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور ايران با آقاي مهندس رامينه خيلي ناراحت 
بودم. فكر مي كردم هر رئيسي را ميان هيأت رئيسه آنطور ضايع كنيد حق دارد ديگر شما را دوست نداشته 
باشد. به همين خاطر در جريان نوشتن نامه به وي در توضيح علل انصراف خودم از دادن طرح مديريت 
بهنيه دفاتر استاني جامعه دلم مي خواست به نحوي به اين نكته هم اشاره كنم. روز جمعه و شب شنبه گذشته 
خيلي اذيت شدم. بخش مربوط به وظايف پارلمانتارين را در كتاب اصلي دستورنامه رابرت بار ديگر خواندم 
و نكات بسيار ظريفي كه در خصوص وظايف پارلمانتارين و رابطه اش با رئيس يك جلسه در اين بخش 
از كتاب آمده است، تازه توجهم را جلب كرد. در بخشي از اين قسمت از كتاب آمده است كه پارلمانتارين 
بايد كنار رئيس بنشيند و زير گوشش چنان زمزمه كند كه توجه كسي را جلب نكند. در هر حال، بعد از 
مالحظات نكات فراوان سرانجام نامه زير را تهيه كردم و ظهر روز شنبه از طريق ايميل انجمن براي خانم 

نوروزي فرستادم: 

رياست محترم هيأت رئيسه
جامعه مهندسان مشاور ايرن

جناب آقاي مهندس هرمزد رامينه

سالم
ضمن تشكر صميمانه از جنابعالي و اعضاي محترم هيأت رئيسه به خاطر فراهم ساختن امكان محلي سازي 
قانون دموكراسي در نخستين انجمن پروفشنال ايراني، و با اين اميد كه با صبوري و پيگيري و يادگيري از 
يكديگر بتوانيم اين ابتكار تاريخي را با موفقيت تجربه كنيم، در خصوص »طرح مديريت بهينه  دفاتر استاني 

جامعه مهندسان مشاور ايران« نكات زير را به استحضار مي رساند: 

اينجانب، چه به عنوان مسؤل امور پارلماني جامعه و چه به عنوان مشاور پارلماني رياست محترم اين   .1
سازمان حق دادن پيشنهاد و شركت در مذاكره و دادن رأي در مجامع تصميم گيري جامعه را ندارم. از اين 

بابت، ضمن يادآوي اين قواعد، بابت رفتار غيرقانوني خود در نشست قبلي عذر خواهي مي كنم. 

2. يك پارلمانتارين به عنوان مشاور پارلماني رئيس جلسه، فقط مي تواند كنار رئيس بنشيند و نظرات مشورتي 
خود را در جريان اداره جلسات، زير گوش رئيس جلسه زمزمه كند. اين حق رئيس جلسه است كه به اين 
مشاور ه ها عمل كند يا نكند. )البته، اگر به مشاوره پارلماني توجه نكند و به اين خاطر حق عمده اي از مجمع 
ضايع شود، قواعد قانون پارلمان - يا قانون دموكراسي - تكليف رئيس جلسه را تعيين كرده است. در باره 

اين قواعد بعداً توضيح خواهم داد(. 

3. به رغم نكات فوق، مي شد »طرح مديريت بهينه دفاتر استاني جامعه« را تدوين كرد و طبق رويه هاي قانوني 
به رياست محترم تقديم نمود. اما به داليلي كه در ادامه مي آيد، ديگر به اين كار نيازي نيست. چرا؟ 

عميق  تحليل  از  پس  كه  بود  اين  جامعه  استاني  دفاتر  بهينه  مديريت  ارايه طرح  از  نهايي  3. هدف   .1
رويدادها و اثبات اينكه علت اصلي بروز بسياري از مشكالت جامعه و ساير سازمان هاي ايراني اين است 
كه اعضاي اين سازمان ها با قانون پارلمان آشنا نيستند تا بتوانند اختالفات بين خود را، كه بروز آن ها در 
هر فعاليت گروهي امري بديهي و طبيعي است، به شيوه اي كامالً  عادالنه، منصفانه، كارآمد و اثربخش 
مديريت كنند، راهبرد بلند مدتي براي معرفي، آموزش و استقرار تدريجي قانون دموكراسي در جامعه 
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ارايه دهد. اما، اكنون كه هيأت مديره محترم جامعه زمينه را براي تحقق همين هدف فراهم ساخته است 
ديگر چه نيازي به تقديم طرح؟ 

2. 3. البته، ساختن سازمان هاي انساني كه اعضاي آن ها بتوانند، همزمان با حفظ منافع و سالئق فردي 
خود، طبق اصول و قواعد انتزاعي و با رعايت حقوق متوازن اقليت،  اكثريت،  غائبان و افراد رفتار كنند، 
به مراتب دشوار تر از ساختن سازه هايي است كه اجزاء آن ها مثل بتن و آهن چنان به هم چسبيده اند كه 

قرار است زلزله هاي هفت  ريشتري نيز در آن ها خللي وارد نكند. 

3. 3. به رغم دشواري عظيم تحقق اين هدف ، تجربه هاي ده  ساله  من نشان مي دهد كه اگر ما به طور 
مستمر، روش هاي محلي سازي قانون دموكراسي را ارتقا بخشيم و از هر تجربه ي خود درس بگيريم، قادر 
خواهيم بود، با وجود تاريخ استبدادي كه به تمام عناصر فرهنگي ما ماهيت استبدادي بخشيده است، قانون 

رهايي بخش دموكراسي را در جامعه خود مستقر كنيم. 

4. 3. با عنايت به نكات فوق، ارتقاي مديريت دفاتر استاني جامعه، نتيجه و خروجيِ استقرار قانون پارلمان 
در  اين سازمان خواهد بود و براي تحقق اين هدف نيز، خواندن كتاب  و گزارش در مدح قانون دموكراسي 

فايده اي ندارد بلكه اعضاي سازمان بايد در جريان تصميم گيري گروهي اين قواعد را تمرين كنند. 

5. 3. در خصوص دستمزد هم به عرض مي رساند؛ متأسفانه در حال حاضر در ايران فقط يك نفر با قانون 
دموكراسي آشناست و بيش از ده سال از عمر خود را صرف آمورش و ترويج آن كرده است. اين فرد نيز 
از همان ابتدا مي دانست كه خدمات او را نمي توان با پول سنجيد، در نتيجه قيد هر نوع تعيين دستمزد را 

از بيخ زد و اگر كسي در ازاي خدمات او چيزي بدهد تشكر خواهد كرد. 

در پايان، ضمن تشكر مجدد از جنابعالي و اعضاي محترم هيأت رئيسه، تقاضا دارد صبوري به خرج دهيد 
تا به مرور قواعد نسبتًا پيچيده ي قانون دموكراسي را به ترتيب به اعضايي كه مستعد تر و عالقمندتر هستند 

آموزش دهيم و به صورت گروهي اين قواعد را تمرين كنيم. 

با احترام شايسته
داود حسيني 
شنبه 18 بهمن 1393

كشف يك خطاي مهلك
در جريان نوشتن همين نامه بود كه - همانطور كه گفتم - بار ديگر بخش مربوط به وظايف پارلمانتارين ها 
را خواندم و ناگهان متوجه شدم كه تا به حال چطور يك جمله را غلط مي فهميدم: آنجا كه پارلمانتارين به 
رئيسه جلسه مشاور مي دهد و رئيس به مشورت او توجه نمي كند و حقي از مجمع ضايع مي شود، بايد استعفا 
بدهد. اما چه كسي بايد استعفا بدهد؟ تا پريروز شنبه كه نامه فوق را نوشتنم و فرستادم فكر مي كردم اين 
رئيس جلسه است كه بايد استعفا بدهد. اما اين مطلب را كه نمي شد به آقاي راميه گفت. به همين خاطر در 
اين نامه گفتم قواعد مربوطه را بعداً توضيح خواهم داد. بعد از تأمل بيشتر متوجه شدم اين پارلمانتارين است 
كه منطقًا بايد استعفا بدهد. بله، به اين ترتيب متوجه يك خطاي مهلك خودم شدم كه در ترجمه نهايي هم 
راه يافته بود و حاال بايد آن را اصالح كنم. دوباره خواني اين بخش از كتاب به بهبود رابطه ام با رئيس هيأت 

رئيسه و در موادي آتي خيلي مؤثر بود. 

ابتكارهاي جديد ديگر
براي جلسه امروز جامعه مهندسان مشاور خيلي زحمت كشيده بودم و طرح هاي زيادي را آماده كرده بودم. 
از جمله اينكه در آغاز هر جلسه چند قانون محدود اما مبرم را روي تخته بنويسم و از خود رئيس تقاضا كنم 
كه اگر صالح مي داند آن را براي اعضا توضيح دهد و فقط همان ها را در طول آن اجالس به اجرا بگذارد و 
خدنم ديگر در روند اداره جلسه، جز در مورد همين چند قاعده معدود، هيچ دخالتي نكنم. بله، سرم پر از 
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ايده اي نو بود اما حدود ساعت 10 صبح امروز بود كه از دفتر جامعه خبر داند به اين دليل كه مهندس رامينه 
نمي آيد جلسه هم برگزار نخواهد شد. جالب است كه حتي اين خبر را هم نه خانم نوروزي بلكه يكي از 

خانم هاي ديگر در دبيرخانه به من داد. 

تا كنون چند نشست هيأت رئيسه فقط به اين خاطر كه رئيس نمي توانسته در جلسه حاضر شود كنسل شده 
است. مي بينيد كه تا اين تاريج، نشست هاي هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور ايران نيز به اراده و تصميم 
رئيس وصل است و هنوز اين قاعده ساده جا نيافتاده است كه جلسات دعوت به دستور شود و اگر نصاب 
داشت كه با رياست نايب رئيس به كارش ادامه بدهد و اگر نصاب هم نداشت طبق قانون پارلمان عمل كند. 
به هر حال، امروز به نشست جامعه نرفتم و نمي دانم نامه اي كه آن هم رويش زحمت كشيدم خوانده شده 

است يا نه،  و تمام ايده هايي هم كه رويشان خيلي زحمت كشيده بودم بايد بايگاني شوند. 

اخطار قبلي آقاي گرانپايه
صبح روز شنبه ايميل آقاي گرانپايه به دستم رسيد كه در آن اخطار داده بود كه در نشست سه شنبه فردا قرار 
است پيشنهاد تعليق بدهد. سر اين موضوع نيز مكاتباتي بين من و آقاي گرانپايه صورت گرفت كه متن نامه ها 
را عينًا نقل مي كنم. همين مكاتبات نشان مي دهد كه من در آموزش درست قواعد قانون پارلمان به هر فردي 

چقدر جدي عمل مي كنم و اين رفتار من چه تأثيري بر رفتار افراد باقي مي گذارد. نامه اول: 

با سالم و احترام
جناب حسينی، با توجه به وضعيت فعلی شورای احيای انجمن های اسالمی و مباحث مطروحه در جلسه 
گذشته، در خواست قرار گرفتن در دستور پيشنهاد تعليق كارگاه آموزشی دستورنامه رابرت -كادر دانشجويان-

تا تاريخ  94/1/25 در اولين جلسه اين كارگاه را دارم.

الزم به ذكر است در صورت تصويب پيشنهاد فوق الذكر، شورای احيا خود را موظف می داند تمام تالش 
خود را جهت برگزاری هرچه بهتر اين اجالس از تاريخ مذكور كه با مشورت دوستان به دست آمده است 

انجام نمايد.
با تشكر. ابراهيم گرانپايه واقعی.

پاسخ من به اين نامه
جناب آقاي گرانپايه

سالم
از تالش هاي شما به سهم خو تشكر مي كنم. اما چند نكته:

شما  كه  معنا  اين  به  است.  قبلي  اخطار  بلكه  نيست  تعليق«  »درخواست  شما  پارلماني  پراكتيس  نام  يك. 
مي خواهيد در اجالس بعدي پيشنهادي در اصالح آئين نامه يا قواعدي كه ماهيت آئين نامه اي دارند بدهيد تا 

تمام اعضاي سازمان از آن مطلع شوند و اگر برايشان اهميت داشت در اجالس آتي شركت كنند.

دو. نام پيشنهاد شما هم پيشنهاد اصالح آن بند از آئين نامه است كه مقرر مي كند اجالس هاي عادي ماهانه هر 
هفته سه شنبه ها برگزار شود.

سه. با اين مقدمات پيشنهاد شما اصالح آئين نامه است مبني بر اينكه اجالس سي و يكم كادر دانشجويان در 
تاريخ 25 فروردين 94 برگزار شود. البته من تقويم سال 94 را ندارم و نمي دانم اين تاريخ چه روزي خواهد 

بود.

چهار. من از لطف بچه هاي شوراي احيا تشكر مي كنم اما به نظرم ضرورتي ندارد كه در پيشنهاد شما به شوراي 
احيا اشاره اي شود. 
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با عنايت به نكات فوق در صورتي كه موافق باشيد اخطار قبلي شما به اين صورت در اختيار اعضاي كارگاه 
قرار گيرد:

آقاي ابراهيم گرانپايه اخطار قبلي داده است كه در نظر دارد در اجالس سي ام پيشنهاد كند كه اجالس سي و 
يكم، رأس ساعت 19روز )چند شنبه( 25 فروردين 94 در محل هميشگي دعوت به دستور شود.

البته من در ادامه توضيح خواهم داد كه تصويب اين پيشنهاد به دو سوم آراي كسب شده نياز خواهد داشت 
و جلسه نيز با حضور هر تعداد از افرادي كه در حال حاضر در فهرست دريافت كنند فراخوان ها هستند به 

نصاب خواهد رسيد و اگر پيشنهاد به تصويب نرسد جلسات كارگاه با هر تعداد ادامه خواهد يافت.

من فكر نمي كنم شما با نكات باال مخالف باشيد چون بيشتر اين نكات شكلي و رويه اي  هستند. با اين همه 
در انتظار نظر نهايي شما تا صبح فردا باقي خواهم ماند. 

به تمام دوستاني كه ارتباط داريد سالم من را برسانيد.

قربانت. داود
آقاي گرانپايه در نامه بعدي خود از پيشنهادهاي من تشكر و با آن ها موافقت كرد و در نتيجه من فراخوان 

اجالس سي ام كادر ددانشجويان را به شكل زير تدوين و براي آنان ارسال كردم: 

اعضاي محترم كارگاه آموزش دستورنامه رابرت - كادر دانشجويان
سالم

يادآوري مي شود سي امين اجالس كادر دانشجويان رأس ساعت 19 روز سه شنبه 21 بهمن ماه 1393 در محل 
هميشگي دعوت به دستور خواهد شد. از جنابعالي دعوت مي شود دقايقي قبل از ساعت مقرر در صحن 
حضور يابيد و در صورتي كه تمايلي به حضور در نشست هاي مؤسسه ي در دست تأسيس ترويج سناهاي 

دانشجويي و دريافت اسناد آن نداريد الزم است به صورت مكتوب به دبير موقت اطالع دهيد. 

خاطر نشان مي كند: آقاي ابراهيم گرانپايه اخطار قبلي داده است كه در نظر دارد در اجالس سي ام پيشنهاد كند 
كه اجالس سي و يكم، رأس ساعت 19روز سه شنبه 25 فروردين 94 در محل هميشگي دعوت به دستور 

شود.

توجه داريد كه طبق قانون دموكراسي )قانون پارلمان( تصويب اين پيشنهاد مستلزم كسب حداقل دو سوم 
آراي مأخوذه در اجالس آتي است. و اجالس آتي با حضور هر چند نفر از كساني كه اين فراخوان از طريق 

ايميل براي آنان ارسال مي شود نصاب خواهد داشت.

در صورتي كه اين پيشنهاد به تصويب نرسد، اجالس هاي آتي مؤسسه در دست تأسيس با حضور هر چند 
نفر به فعاليت هاي خود ادامه خواهد داد.

دستور كا اجالس سي ام
يك. دعوت به دستور رأس ساعت 19

دو. معارفه در صورت حضور عضو جديد
سه. قرائت و تصويب صورتجلسه اجالس قبل

چهار. استماع گزارش مسؤالن كميته ها
الف. كميته آموزش دستورنامه رابرت

ب. كميته تدوين دستور شرف
پ. كميته آزادي آكادميك
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ت. كميته وبينار و وب سايت
پنج. استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضا

شش. كار ناتمام- ادامه تدوين مفاد آئين نامه مؤسسه در دست تأسيس
هفت. كار جديد

هشت. ختم جلسه رأس ساعت 21 و 15 دقيقه

دبيرموقت. داود حسيني

حاال بايد تا فردا شب ساعت 7 صبر كنم تا مشخص شود چند نفر از دانشجويان در كارگاه فردا شركت 
خواهند كرد و تصميم چه خواهد شد. من سعي مي كنم بي طرف بمانم. به خصوص كه قول بچه هاي شوراي 

احيا براي تالش دسته جمعي از آغاز سال جديد براي من هم اميدبخش است. 

دستاوردهاي نشست چهل و سوم كادر دوستان
مهم ترين دستاورد اين نشست، تجربه گروهي بسيار موفق در رسيدن تدريجي به درك و تعريف مشتركي از 
مفهوم »شرف« بود. وقتي به راه طي شده نگاه مي كنم مي بينم وقتي تدوين دستور شرف در كادر دانشجويان 
را شروع كرديم تا آخرين نشست كادر دوستان، چقدر مهارت كسب كرد ه ايم كه چگونه به صورت گروهي 
هم فكر كنيم و به تدريج به تعريفي مورد قبول جمع از مفهوم »شرف« برسيم. در جلسه شنبه گذشته، عنصر 
»جامعه« و عنصر »اعتباري بودن« مفهوم شرف، و معناي قسم خوردن به شرف روش شد و آقاي قاسمي هم 
قول داد تعريف خودش را از شرف ارايه دهد تا در نشست آتي براي تصويب آن در اختيار مجمع قرار بگيرد. 
من اين تعريف را كه آقاي قاسمي براي من و آقاي اسماعيل زاده مخبر كميته بررسي غيررسمي ارسال كرده 

است عينًا نقل مي كنم: 

با سالم
خوبی آقا رضا

ديگه نخواستم داخل وورد تايپ كنم چون فكر كنم راحت تره براتون.
تعريف موجز: شرف عبارت است از التزام فرد به فضائل اخالقی مورد قبول يك جمع كه برای عضويت افراد 

الزم است و متضمن افتخار و احترام برای فرد در آن جمع يا اجتماع است.

تعريف كامل: شرف اعتباری از سوی اجتماع برای افرادی است كه متعهد به رعايت  فضائل اخالقی آن جمع  
و دفاع از ارزشهای آن هستند و تخطی از اين ارزشها موجب ترد فرد خاطی از عضويت در آن جمع ميشود.
موفق باشی سعيد قاسمی

فكر مي كنم بعد از تعريف شرف بايد كادر را تعريف كنيم و بعد دستور شرف كادر را بنويسيم و من در نظر 
دارم كه از آقاي حالج بخواهم پيش نويس سوگند شرف كادرها را نيز تهيه كند و اگر جمع موافقت كند در 

آغاز هر نشست آن را تكرار كنيم. 

دستاوردهاي ديگر
در نشست قبلي كادر دوستان دستاوردهاي ديگري نيز داشتيم: براي اولين بار از مخبر كميته بررسي غيررسمي 
خواستم تا گزارش بدهد. البته خوب است وقتي مجمع به كميته مي رود گزارش خود را در آغاز شروع كار 

كميته قرائت كند. در هر حال اين هم تجربه خوبي بود. 

در استماع گزارش اعضا به فعاليت هايي كه صرف ايجاد انجمن فاميلي شده است اشاره كردم. آقاي فندهاري 
نيز برخاست و به همه توصيه كرد كه انجمن خانوادگي را جدي بگيرند چون بهتر از ساير ايده ها جواب 
مي دهد و وقتي اعضاي فاميل از اين طريق با دستاوردهاي فعاليت گروهي آشنا شد در ساير فعاليت هاي نيز 

شركت خواهند كرد. من هم معتقدم به راحتي مي شود اين انجمن ها را ترويج كرد. 
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با دقت به  امروز صبح آقاي شهنواز سرزده به دفتر آمد و حدودي يك ساعتي برايم خاطره تعريف كرد. 
خاطراتش گوش دادم. دروغ نمي گفت. خالي هم نمي بست. اما او يك آتش افروز به معناي دقيق كلمه است: 
ده ها كار راه انداخته و ناگهان به نظرم رسيد كه مي شود از تجربه هاي او در امر كارآفريني و راه اندازي كسب 
و كار در ميان اعضاي انجمن هاي فاميلي استفاده كرد. به همين خاطر به او پيشنهاد دادم هم نسبت به ايجاد 
يك انجمن فاميلي اقدام كند و هم از او براي شركت در نشست هاي انجمن ترويج انجمن هاي فاميلي دعوت 
خواهم كرد و او هم قول داد كه اگر در ايران باشد در آن ها شركت خواهد كرد. بايد توضيح بدهم كه من با 
آقاي شهنواز در تعميرگاه كامپيوتر در يكي از پاساژ هاي خيابان وليعصر به صورت تصادفي آشنا شدم و او 

هر وقت به تهران مي آيد سري به من مي زند. 

دستاوردهاي نشست سوم كادر بانوان
سومين نشست كادر بانوان تقريبًا رأس ساعت دعوت به دستور شد. اين اصل در اين كارگاه جا افتاده است 
كه رأس ساعت جلسه دعوت به دستور شود، خوراكي در صحن نياورند و هنگام صحبت كردن برخيزند. 
همچنين ايجاد كميته آموزش از همان نخستين نشست يك تجربه بسيار عالي است: مسؤل كميته در آغاز 
هر جلسه آموزش نكات آموخته را بيان مي كند و ديگران آن ها را نقد و تكميل خواهند كرد و به اين ترتيب 
درس هاي نشست قبل يك بار ديگر مرور مي شود. همين حاال به ذهنم رسيد كه اگر در نشستي مسؤل كميته 
به عالوه  يادداشت كند.  را  تا مطالب  كنيم  انتخاب  او  نايب رئيس  به عنوان  را  نيامد كس ديگري  آموزش 
كميته  مسؤل  مي گيرد.  غياب صورت  حضور  جلسه  هر  و  كرده ام  يادداشت  را  هركارگاه  اعضاي  فهرست 
آموزش مكلف است بداند در هر كارگاه چه كساني نيامده اند و مطالب تدريس شده در همان جلسه را به 
نحوي به آنان ياد بدهند. اين ها دستاوردهاي مديريتي خوبي است كه به صورت خود به خود در هر كارگاه 

به دست مي آيد. 

به عالوه، ثابت شد كه اگر يك كارگاه به خاطر ريزش و رويش اعضايش به همر نريزد چقدر مرتب مي شود 
مطالب دستورنامه را بر اساس نياز هاي اكابران در ايران تدوين و ارايه داد. همين ترتيب است كه قرار است 

به ساختار كتاب آموزشي در دست تأسيس شكل بدهد. 

در جريان سخنراني و تحليل شرايط تاريخي وضعيت دموكراسي نكته جالبي به ذهنم رسيد: اينكه نظام هاي 
سياسي در تمام كشورها را يك قهرمان كه به پدر آن ملت معروف شده است ايجاد كرده است، مثل آتا تورك 
در تركيه، لنين، مائو، رضا شاه و حتي خميني. اما فقط در آمريكا كه بنيانگذاران آن يك گروه بيش از 50 نفره 
است كه به »پدران بنيانگذار« بنيان گذاشته شد، وضعيت متفاوت است. چرا؟ جواب اين سؤال ديگر سخت 
نيست. اما اينكه اين گروه توانستند در چارچوب دستورنامه رابرت با هم كار كنند و به توافق برسند، نكته 

مهمي است كه معموالً در كارگاه ها به آن اشاره مي كنم. 

رويدادهاي حاشيه اي 
طي دو روز گذشته رويدادهاي حاشيه اي مهمي نيز رخ داد كه به اجمال گزارش مي شوند.

خانم رئيسي تلفني با من تماس گرفت و فرق كميته و بورد را پرسيد. برايش توضيح دادم. بعد پرسيد اگر 
قرار باشد اين قواعد را به يك مجمع آموزش بدهند، آيا ممكن است 5 قانون مهم و مبرم را كه الزم است يك 
مجمع بداند، توضيح بدهيد. من توضيح دادم و خانم رئيسي هم تشكر و خداحافظي كرد. اما از لحن كالمم 
كاماًل مشخص بود كه نمي خواهم خطار بچه اي سازمان تعدادي از معلمان را فراموش نكنم. خطاي مهم آنان 

انشعاب است و تا وقتي به اين رفتار فرقه گرايانه ادامه مي دهند مشكلم با آنان حل نخواهد شد. 

سعيد پرتو طي نامه اي نوشته بود كه ديگر قادر نيست به خاطر مشكالت كاري در كالس ها شركت كند. اگر 
فكر نمي كردم كه نيت خواني ممنوع  است شايد دست به هزار جور تحليل غلط يا درست از علت اخذ اين 
تصميم مي زدم و چه بسا زخم زبان و متلكي هم بارش مي كردم. به خصوص كه او در دوران انقالب هوادر 
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يك سازمان انقالبي بوده است اما حاال فرصت شركت در اين كارگاه را هم ندارد. اما به خودم گفتم: نيبت 
خواني ممنون. حق اوست كه به هردليلي كه به خودش مربوط مي شود در كارگاه ها نيايد. به همين خاطر به 

جواب دادم: صاحب اختياريد. اما ديدار شما قلبم را شاد مي كرد. 

طي سه روز گذشته رويدادهاي حاشيه اي ديگري نيز رخ داده كه بر جنبش كادرها تأثير خواهند گذاشت و 
بايد تحليل و ذكر شوند. اما خسته ام و فردا آن ها را خواهم نوشت. 
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سه شنبه 21 بهمن 1393

تحليل حواشي 
ساعت 6 و 15 دقيقه صبح است. من بايد ساعت 9 صبح در قرچك ورامين منزل آقاي علي گلستاني باشم. 
قرار است دومين نشست هيأت حامي انجمن فاميلي ما امروز منزل وي برگزار شد. همسر و پسر او و آقاي 
عباس تاجيك پسر عمو و همسر خواهرم نيز در اين نشست شركت خواهند كرد. نتايج اين نشست را بعداً 
خواهم نوشت. عصر امروز ساعت 7 نيز قرار است سي امين نشست كادر دانشجويان برگزار شود و قرار است 
آقاي ابراهيم گرانپايه در آن پيشنهاد كند كه نشست بعدي روز سه شنبه 25 فروردين 94 برگزار شود. گزارش 
اين نشست  را هم بعداً خواهم نوشت. اما اكنون مي خواهم به چند رويداد حاشيه اي بپردازم كه هرچند كم 
اهميت به نظر مي رسند اما به داليلي كه ذكر مي كنم بر آينده جنبش كادرها اثر خواهد گذاشت. پرداختن 
به اين رويدادها از جهت تحليلي نيز اهميت دارد. اينكه چطور همين تغييرات مولكولي مي تواند روي هم 
انباشت شده و يك حركت سيل آساي اجتماعي يا تحوالت ساختاري ايجاد كنند و در نتيجه نبايد آن ها را 

دست كم گرفت. 

دندان عقل غزل
دخترم غزل جمعه گذشته در امتحان كنكور فوق ليسانس برنامه ريزي منطقه اي شركت كرد. تحوالت رفتاري 
او طي يكسال اخير فوق العاده چشمگير بوده است. او كه بعد از قبولي در امتحان كنكور ليسانس در دانشگاه 
عالمه طباطبائي پايش را در يك كفش كرده بود كه ديگر حاضر نيز به اين دانشگاه هاي مزخرف برود، حدود 
يكسال قبل از امتحان فوق ليسانس را - به قول سودابه - مثل خر درس خواند. حاال بعد از امتحان كنكور 
دوباره بيكار مي شود تا سال آينده كه نتيجه كنكور را بدهند. بديهي است در شرايط جديدي قرار گرفته است. 
چند روز پيش تلفني به من گفت كه دندان عقلش در آمده اما كج و كوله در آمده و بايد به دندانپزشك مراجعه 
كند تا آن را بكشد. از من در مورد دكتر شيرازي پرسيد. حرف حسابش اين بود كه چون رابطه من با دكتر 
شيرازي به هم خورده است او بايد نزد دندانپزشك ديگري برود و در نتيجه بايد هزينه داندانپزشك را بپردازم. 
قبول كردم. اما در طول اين مدت به رابطه خودم و دكتر شيرازي و نقشي كه غزل مي تواند و بايد ايفا كند فكر 
مي كردم و به نتايج ديگري رسيدم كه احساس كردم بايد با غزل در ميان بگذارم. تا همين جا متوجه مي شوم 
كه رويكرد و رفتار خودم چقدر تغيير كرده است: اينكه با دقت به اين جزئيات فكر كنم، از اين بابت كه ببينم 
چطور مي شود رابطه با دكتر عطاءاهلل شيرازي را كه به دليل كم اهميتي قطع شده است دوباره احيا كنم. قباًل 
شايد به اين ارتباطات اينقدر بها نمي دادم. اما االن احساس مي كنم رابطه من با شخصيتي مثل دكتر شيرازي كه 
يك فعال اجتماعي است و در هيأت مديره انجمن دندانپزشكان ايران عضو است و چندين سال با هم رفيق 
بوده ايم، حاصل صرف وقت هاي كم بها و تكرار نشدني بوده است و نبايد اين سرمايه اجتماعي به همين 
سادگي تلف شود. خوب. اين يك تحول فكري. از سوي ديگر احساس كردم از نظر اخالقي نيز در برابر غزل 
مسؤليت هايي دارم و غزل نيز در قبال دكتر معالج خودش مسؤليت هايي دارد و بايد به اين مسؤليت ها فكر 
كند و طبق استدالل عقلي رفتار كند. همين مسائل سبب شد كه به اين جمع بندي برسم كه در يك فرصت 
مناسب با غز صحبت كنم و چهار اصل را كه حاصل تأمالت خودم در اين زمينه بود به او يادآوري كنم و از 
او بخواهم كه رفتارش با دكتر شيرازي را در چارچوب اين چهار اصل تنظيم كند و خودش تصميم بگيرد. 

غزل ديروز زنگ زد. البته، طبق معمول پول مي خواست. اما فرصت مناسبي بود كه قضيه دكتر شيرازي را 
برايش تشريح كنم. اينكه در اين گفتگوي دو نفره چه گذشت، نيازي به تشريح ندارد. خالصه اش را نقل 

مي كنم. 

خالصه عرضم اين بود كه غزل براي درمان وضعيت دندان عقلش اخالقًا بايد به دكتر شيرازي مراجعه كند 
چون او دندانپزشك معالج او بوده است. در اين زمينه غزل داليلي آورد كه به استناد آن ها نتيجه مي گرفت 
نبايد پيش او برود. يكي از آن ها قطع ارتباط دكتر شيرازي با من بود. من برايش توضيح دادم كه آن قطع 
ارتباط احمقانه بوده است و اتفاقًا مراجعه تو به مطب او مي تواند سبب ارتباط مجدد ما شود. اين استدالل 

من را غزل پذيرفت. 
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دليل بعدي اين بود كه دكتر شيرازي از غزل حق ويزيت نمي  گرفت و حاال كه ديگر ارتباط شما قطع شده 
اما اصرار  بايد نزد دكتر شيرازي بروي  اتفاقًا باز هم  است بهتر است نزد او نروم. توضيح من اين بود كه 
داشته باشي كه حتمًا حق معاينه را از تو بگيرد و اگر خودت تمايلي نداري كه حق ويزيت را از شما نگيرد با 
صراحت به او بگويي كه اگر حق معاينه از من نگيريد ديگر نزد شما نخواهم آمد. بعد به غزل گفتم: تصميم 
در اين زمينه كه از اين پس نزد دكتر شيرازي بروي يا نه به عهده خودت خواهد بود. اما من هزينه درمان 
دندان را خواهم پرداخت. غزل اين استدالل من را هم قبول كرد. در نتيجه قرار شد به مطب دكتر زنگ بزند 

و براي معالجه دندان عقل نزد دكتر شيرازي برود. 

اما در ادامه به غزل گفتم: به احتمال بسيار كم ممكن است دكتر شيرازي از رابطه خودش با من از تو سؤال 
كند. در اين مورد مباد به خاطر حفظ نزاكت دروغ بگويي! ما ايراني ها در بسياري از موارد براي حفظ نزاكت 
نتيجه به هم ريختن روابط اجتماعي است و من در اين زمينه سخت  نيز  امر  اين  و آبرو دروغ مي گوييم. 
مشغول پژوهش هستم و اميدوارم نتيجه اين پژوهش ها را به صورت مستقل منتشر كنم. در هر حال، براي 
غزل توضيح دادم كه اصل صداقت محض است. اما صداقت محض به اين معنا نيست كه انسان ها اطالعات 
محرمانه خودشان را به ديگران بدهند. بلكه افراد بايد ياد بگيرند در مورد آنچه كه به حريم خصوصي ديگران 
مربوط مي شود سؤال نكنند و اگر در اين زمينه مورد سؤال قرار گرفته اند به صورت بسيار محترمانه و با نزاكت 

از پاسخ دادن طفره بروند و نه اينكه دروغ بگويند. 

اين گفتگو ها هم براي غزل و هم براي خودم جذاب بود و تازگي داشت. به عالوه نشان مي داد كه من هم 
براي ارتباط با غزل و هم براي ارتباط با دكتر شيرازي برنامه راهبردي داردم: راهبرد 20! بله. دنبال اين هستم 
كه هم غزل و هم دكتر شيرازي به مرور با ارزش هاي جنبش كادرها آشنا شوند و به تدريج به اين جنبش 

بپيوندند!

نامه به رئيس كعاصكا
آقاي حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران شخصيت جالبي دارد. او 
رئيس انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت هاي حمل و نقل كاالي برون شهري تهران و نيز رئيس 
كانون حمل و نقل هم هست. با همكاري اعضاي انجمن تهران، شركت بسيار بزرگي به نام شهرك حمل و 
نقل حمل ايجاد كرده است كه زمين هاي زيادي در جنوب  تهران خريده است و شركت هاي حمل و نقلي 
كه در سطح تهران گاراژ دارند در اين شهرك تأسيسات جديد احداث مي كنند و به مرور اين شركت ها از 
سطح شهر به اين شهركت منتقل مي شوند. او به صورت جدي تالش دارد كه مثل همين الگو را در شهرهاي 
بزرگ ديگر نيز پياده كنم. به نظر مي رسد شركت هاي حمل و نقل نيز اي اين انتقال مراكز اداري خود به اين 
شهرك هاي حمل و نقل سودهاي بسيار كالني مي برند. آقاي احمدي زاده تقريبًا تمام وقتش را صرف امور 
اين تشكل ها مي كند. ضمن اينكه بچه اردستان است و بخشي از نيرويش صرف آبادي اردستان و در و دهات 
آنجا مي شود. او يك رئيس و پيشكسوت صنف به معني سنتي كلمه است. براي اداره سازمان ها و انجمن هاي 
تحت كنترل خودش هيج نيازي به قانون و قواعد شفاف و مكتوب ندارد و با روش هاي سنتي - كه تلفيق 
ظريفي از استبداد كامل و مشروعيت ريش سفيدي است - مشكالتش را حل مي كند. به عنوان يك نمونه از 
روش كار او، وقتي كه ماه ها به آمريكا سفر مي كند، تمام نامه هاي انجمن همچنان به نام او و مهر او كه از 
روي امضايش ساخته شده، امضا مي شود و حتي »از طرف« كس ديگر هم معاون يا نايب رئيس نامه ها را امضا 
نمي كند. به نظر كسي حق ندارد به كرسي رياست او در انجمن هاي مختلف چپ نگاه بكند و قطعًا تا وقتي 
در قيد حيات باشد رياست تمام اين تشكل ها با او خواهد بود. مي توان حدس زد تمام تشكل هاي تحت 
مديريت او به جاي انجمن باند قدرت باشند و اين باندهاي قدرت از يك سو با مقامات و مسؤالن دولتي و 
از سوي ديگر با اعضا و ساير تشكل هاي موجود روابط بسيار پيچيده اي ايجاد كرده اند كه ايجاد آن ها فقط از 

عهد ه شخصي مثل او بر مي آيد. 

اين آقاي احمدي زاده در جريان انتخابات اخير كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران )كعاصكا( با 
گروه مخالفان هيأت مديره سابق كه در اين انتخابات اكثريت را كسب كردند اختالف هاي جدي پيدا كرد و 
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سب شد كه من هم، به عنوان سردبير نشريه پيام كارفرمايان كه مي بايست گزارشي از روند برگزاري انتخابات 
تهيه كند، در اين جريان مداخله كنم. خالصه صحبتم اين بود كه به عنوان يك گزارشگر بي طرف شاهد بروز 
اشكالات متعددي در روند برگزاري انتخابات بودم كه به نظرم درستي آن را مخدوش مي كند. در نتيجه بهتر 
است كه من در اين مورد گزارشي ننويسم تا مواضع رسمي هيأت مديره در اين زمينه تدوين و منتشر شود. 
با اين همه، در جريان گفتگو با آقاي احمدي زاده نظراتم را در مورد اينكه چرا انتخابات به تنش كشيده شد 
توضيح دادم و منظورم اين بود كه وي دريابد براي مديريت مجامع قوانين نسبتًا پيچيده اي وجود دارد كه 
او و ساير اعضاي هيأت مديره كعاصكا با آن  ها آشنا نيستند. به ميزان بسيار ناچيزي اميدوار بودم كه شايد 
اين صحبت ها به ذهن آقاي احمدي زاده تلنگري بزند كه نزد. بعدها با خير شدم كه با هيأت مديره مصالحه 
كرده است و توافق كرده اند كه او همچنان رئيس بماند. اما مدتي قبل كه با يكي از مسؤالن دبيرخانه انجمن 
شركت هاي حمل و نقل كاالي تهران صحبت مي كردم با اشاره به من فهماند كه حاجي دوباره با هيأت مديره 

كعاصكا دچار مشكل شده و تصميم دارد از آنجا استعفا بدهد. 

در كنار اين خبر، مدتي است كه مسؤالن شركت پرشين تولز بدون آنكه به من خبر بدهند تمام ايميل هاي 
اعضاي انجمن شركت هاي حمل و نقل تهران را از فهرست ايميل هاي وب سايت اين انجمن حذف كرده اند. 
در نتيجه خالصه خبرهاي منتشره در وب سايت از طريق ايميل به دست اعضاي اين انجمن نمي رسد. البته 
تعداد بسيار زيادي از اين ايميل ها نيز يا منقضي شده بودند يا مسدودشان كرده بودند و قابل استفاده نبود. به 

همين خاطر نامه زير را تدوين كردم و براي آقاي احمدي زاده فرستادم: 

رياست محترم هيأت مديره 
انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت هاي حمل و نقل كاالي برون شهري تهران

جناب حسين آقاي احمدي زاده

با سالم
وظيفه دارم به استحضار جنابعالي برسانم خبرنامه هاي ارسالي از وب سايت انجمن به نشاني ايميل هايي كه 
شركت هاي عضو در اختيار مديريت وب سايت قرار داده بودند به داليل مختلف، از جمله و به عنوان نمونه، 
به دليل تغيير و تحوالت مديريتي در شركت ها و مؤسسات، پر شدن صندوق ايميل هاي دريافت كنندگان، 
منقضي شدن مدت هاست و دامين وب سايت هاي شركت ها و مؤسسات عضو و عدم تمديد آن ها،  به دست 
شركت ها و مؤسسات عضو نمي رسد و برگشت مي شود. اين امر مستلزم وجين كردن ايميل هاي برگشتي و 

جايگزين كردن  آن ها با ايميل هاي جديد است. 

با عنايت به مسأله فوق، تقاضا دارد - در صورتي كه دريافت ايميل از طرف شركت ها و مؤسسات عضو 
از طريق  اين مؤسسات و شركت ها  معتبر  ايميل هاي جديد و  فرمائيد  انجمن را ضروري مي دانيد - مقرر 

دبيرخانه انجمن در اختيار مديريت وب سايت انجمن قرار گيرد تا جايگزين شوند. 

در عين حال، اين مؤسسه اعالم آمادگي مي كند تا با به كارگيري نيروي كار موقت، نسبت به مكاتبه با تك تك 
شرك ها و مؤسسات و پيگيري مستمر، ايميل جديد و معتبر تمام مؤسسات و شركت هاي عضو انجمن را از 

مسؤالن آن ها دريافت كرده و به مرور در فهرست خبرنامه بگنجاند. 

در صورتي كه تمايل داشته باشيد اين خدمات در اين مؤسسه صورت بگيرد تصور مي شود ضروري است 
براي اين كار حدود سه ماه فرصت و هر ماه حدود 500 هزار تومان دستمزد و هزينه هاي باالسري مثل جا، 

تلفن، فاكس و غيره در نظر گرفته شود. 

اندازي  بر راه  مبني  پيشنهاد خود  تا جنابعالي  منتظر است  اين مؤسسه همچنان  يادآوري مي كند  در خاتمه 
يك وب سايت خبري براي كانون حمل و نقل را پيگيري بفرماييد. اينجانب به محض دريافت آن پيشنهاد 

زمينه هاي اجراي آن را تدارك ديده ام اما تا كنون تصميم قطعي جنابعالي به بنده ابالغ نشده است. 
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اين نامه را چند روز پيش براي آقاي احمدي زاده فرستادم و علت نقل آن اين است كه تا حدودي رابطه من 
با اشخاص مؤثري مثل آقاي احمدي زاده را توضيح مي دهد. چون من همچنان منتظرم تا بلكه ذهن اين آقايان 
براي درك ضرورت قانون پارلمان آماده شود و به مرور بتوانيم اين قواعد را از طريق رئيسان اين اتحاديه ها 

به هيأت مديره و بعد به بدنه تشكل ها آموزش بدهيم. 

خبر انتشار نشريه كعاصكا
روز يكشنبه در كارگاه بانوان بودم كه تلفن زنگ زد. منشي دبيرخانه كعاضكا بود كه خبر مي داد آقاي سليمي 
يكي از اعضاي هيأت مديره كعاصكا كه به عنوان رئيس كميته روابط عمومي كعاصكا هم خدمت مي كند 
مي خواهد با من تماس بگيرد تا در مورد انتشار نشريه با من صحبت كند. تشكر كردم. در طول ادامه كارگاه 
تلفن دفتر دو بار و به صورت پي  در پي زنگ خورد. اما من چون در كارگاه بودم گوشي را برنداشتم. نمي دانم 
آنكه زنگ زد آقاي سليمي بود يا كس ديگر. با اين همه، بعد از شنيدن اين خبر، ذهنم در خصوص نحوه ي 
گفتگو و مذاكره با آقاي سليمي بسيار حساس و فعال شد. تخيلم به كار افتاد و در عالم خيال بارها و بارها 

مشغول مذاكره با آقاي سليمي شدم كه هنوز او را نديده ام. 

هرچند هنوز معلوم نيست كه هيأت مديره كعاصكا چه نوع نشريه اي مي خواهد؟ و اساسًا حرف حسابش 
چيست؟ اما خيال  بافي هاي من در اين زمينه ارزش خودش را دارد. چون در جريان همين خيال بافي ها بود كه 
ده ها مسأله مهم مطرح شد و جوانب مختلف مسائل مختلف را بررسي كردم. سرانجام به اين نتيجه رسيدم كه 
حتي اگر نشريه كاغذي هم خواستند منتشر كنند نبايد پاسخ منفي بدهم. چرا كه همين ارتباط ممكن است اين 
امكان را براي من حفظ كند كه در شرايط مناسب نسبت به آموزش قواعد دستورنامه رابرت به تشكل هاي 
كارفرمايي اقدام كنم. در عين حال بايد بسيار مواظب باشم كه مسؤليت هايي اجرايي من در انتشار نشريه سبب 
نشود كه حضورم در جريان كادرها تضعيف شود. اصل، جنبش كادرهاست كه بايد هرچه سريعتر گسترش 

و عمق يابد. 

هرچند مذاكرات تخيلي من با آقاي سليمي بسيار جذاب بود اما از نقل مفاد آن مذاكرات و استدالل هايي كه 
رد و بدل شد مي گذرم و به آخرين موضوع اين روزنوشت مي پردازم. 

تشكيل هشت كميته در كعاصكا
دفتر  به  كعاضا  جديد  دبيركل  مروج حسيني  محمد  مهندس  آقاي  امضاي  با  خبر  دو  كعاصكا  دبيرخانه  از 
كادرها ارسال شد و من بي درنگ آن ها را در وب سايت پيام كارفرمايان پست كردم. يكي از خبرها به تشكيل 
كميته هاي هشتگانه در هيأت مديره كعاصكا مربوط مي شود. به دليل اهميت اين اقدام فهرست كميته ها و نام 

رئيسان آن را نقل مي  كنم: 

آقاي مهندس سيفي 1. كميته روابط عمومي )نشريات، همايش ها، سايت، امور مجلس( 
آقاي مهندس آهني ها 2. كميته روابط كار )قانون كار، بيمه بيكاري، تشكل ها، مزد و بهره وري( 

آقاي مهندس سالح ورزي 3. كميته حمايت هاي اجتماعي )تأمين اجتماعي و مقررات مرتبط( 
آقاي دكتر محتاج اهلل 4. كميته ايمني و حفاظت و بهداشت كار و محيط زيست 

آقاي مهندس عطارديان 5. كميته امور بين المللي 
آقاي مهندس عابدي 6. كميته اشتغال و توسعه كارآفريني و فع موانع كسب و كار 

آقاي مهندس سهل آبادي 7. كميته هماهنگي با قواي سه گانه 
آقاي مهندس نصراله محمد حسين فالح 8. كميته آموزش و پژوهش 

انجمن صنايع  يا دبير  با مهندس محمد مروج حسيني كه رئيس هيأت مديره  از همان نخستين برخورد ها 
نساجي هم هست، مي شد دريافت كه او مدير جدي و بسيار شايسته اي است. هرچند مدت ها از هيأت مديره 
كعاصكا خبري نبود، اما صرف شكل گيري اين هشت كميته اين همه با رياست اين افراد حاكي از آن است 
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كه گويا هيأت مديره اين تشكل وارد مرحله ي مديريتي جديدي شده است كه آقاي احمدي زاده و عطارديان 
به روش هاي سنتي خودشان قادر به رياست بر آن نخواهند بود. قضاوت كردن در اين زمينه بسيار زود است 
اما تجربه هاي مديريتي افرادي مثل محمد مروج حسيني كه البد تحصيالت عالي مهندسي دارد و انگليسي 
را بسيار روان صحبت مي كند، با رويه هاي مديريتي آقاي احمدي زاده بر انجمن هاي بني هندل بسيار متفاوت 

است و بايد ديد سرانجام اين كشمكش به كجا خواهد انجاميد. 

در هر صورت، من هر روز بهتر از روز قبل دارم ياد مي گيريم كه راه بهنيه آموزش قواعد دستورنامه رابرت 
به هيأت مديره تشكل هاي مستقر چيست؟ تجربه من در همكاري با آقاي مهندس هرمزد رامينه رئيس هيأت 
رئيسه جامعه مهندسان مشاور ايران در اين زمينه بسيار آموزنده است. من منتظرم كه در مرحله بعد به عنوان 
مشاور پارلماني دكتر رجال رئيس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو مشغول كار شوم. بعد از 
اين مراحل است كه به خوبي به عنوان مشاور رئيسان هيأت مديره  انجمن هاي ديگر وارد صحنه خواهم شد 

و به عنوان مسؤل امور پارلماني اين تشكل ها، به استقرار قانون پارلمان در آن ها مددخواهم رساند. 
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چهارشنبه 22 بهمن 1393

چكيده روزنوشت
ديروز صبح ساعت 7 و 30 دقيقه از دفتر كادرها به قرچك رفتم و در دومين اجالس هيأت حامي انجمن 
دفتر  به  برگشتن  راه  سر  خواهرم،  همسر  و  عمو  پسر  تاجيك  عباس  آقاي  با  همراه  كردم.  شركت  فاميلي 
سري به عمو امر اهلل زديم كه در امين آباد شهر ري ساكن است. هدفم اين بود كه ضمن عيادت عمو، با نگاه 
انجمن در دست  آنان جهت عضويت در  براي سنجش وضعيت  اين شاخه خانوادگي را  جديدي اعضاي 
تأسيس خانوادگي بررسي كنم. از ساعت 18 و 30 دقيقه بعد از ظهر نيز ميزبان اعضاي كادر دانشجويان بود 
كه براي شركت در سي امين اجالس خود شركت مي كردند. اين اجالس يكي از بهترين اجالس هاي كادر 
دانشجويان بود و من به اين اطمينان رسيدم كه بچه ها بدون من هم قادر خواهند بود كه سازمان خودشان را 

طبق دستورنامه رابرت توسعه بدهند. روزنوشت امروز به اين رويدادها و حواشي آن ها مي پردازد. 

تحوالت در نظام ارزشي جامعه
مدت هاست كه من براي سفرهاي درون شهري حتي المقدور از مترو استفاده مي كنم و رفتار مردم در مترو 
افراد  رفتار  تعيين كننده اي در  تأثيرات  اينكه ساختارها چه  پژوهشي من شده است:  از عرصه هاي  نيز يكي 

مي گذارند. به يك نمونه از آن ها اشاره مي كنم: 

هميشه در مترو به اين نكته توجه داشتم كه وقتي يك صندلي خالي مي شود افراد ايستاده تحت چه نظام 
ارزشي براي اشغال صندلي خالي اقدام مي كنند؟ از مدت ها پيش خودم تصميم گرفتم تا وقتي كس ديگري غير 
از من سرپا ايستاده باشد، صندلي خالي را پر نكنم. گاهي جواناني كه كنارم ايستاده بودند و متوجه مي شدند 
كه من عمداً از نشستن روي صندلي خودداري مي كنم، به من تعارف مي كردند تا بشينم. حتي گاهي بعضي ها 

اصرار مي كردند. اما من مقاومت مي كردم و نمي نشستم. 

تصورم بر اين بود و هست كه مسافران ايستاده اي كه براي نشستن روي صندلي خالي شده ، مثل يك گربه 
گرسنه دور خيز مي كنند، از آن گروه شهرونداني بايد باشند كه هنوز به اين باور نرسيده اند كه نشستن روي 
از شهروندان چه  گروه  اين  تدوين شود.  »قاپيدن«  ديگري جز  قاعده ي  اساس  بر  بايد  خالي شده  صندلي 

خصوصيتي دارند؟ و رفتار آنان را بر اساس نظريه »جمهور دهاتيان« چگونه مي شود توضيح داد؟ 

خيلي دلم مي خواست مي شد اين افراد را شناسايي كرد و وضعيت اجتماعي آنان را مورد بررسي قرارداد و 
دريافت كه آيا بين ميزان دهاتي بودن يا شهري شدن آنان و رفتارشان در برخورد با صندلي خالي در مترو 
رابطه معناداري مي شود استخراج كرد يا نه؟  فرض بر اين اصل كلي است كه دهاتيان افراد كالن  شهرها را 
دشمن تلقي مي كنند و خود را با سايرين در رقابت مي بيينند. در نتيجه به محض اينكه يك صندلي خالي شد، 

حق با كسي است كه زودتر آن را اشغال كند. 

معيار بعدي براي اشغال صندلي خالي را مي شود به زمان سوار شدن در مترو ارتباط داد. البته، فاصله زماني 
ايستگاه هاي مترو آنقدر كم و مسافراني كه در هر ايستگاه پياده و سوار مي شوند آنقدر زياد است كه با اين 

معيار نمي شود براي تصاحب صندلي خالي تصميم گرفت. 

در هر صورت، فكر مي كردم هيچ كدام از اين معيارها براي كسب صندلي معيارهاي مناسبي نيستند و بهترين 
معيار اين است كه هرگاه صندلي اي در كوپه خالي مي شود تمام افرادي كه سرپا ايستاده اند بايد به اطراف 
خود نگاه كنند و همه با همه اجازه بدهند تا افرادي كه بيشترين نياز را به نشتين دارند روي صندلي خالي 
قرار بگيرند. به همين خاطر، در هر سفر درون شهري با مترو اين پديده را با دقت دنبال مي كردم تا دريابم آيا 
افراد بر اساس اين ضابطه صندلي هاي خلي را اشغال مي كنند يا نه؟ بايد با خوشحالي اعتراف كنم كه شواهد 
بسيار زيادي حاكي از اين بوده است كه اين معيار به صورت خود به خودي در ميان مسافران هرچه بيشتري 
رواج مي يابد. كما اينكه هنگام سوار شدن مترو در ايستگاه شهر ري، به محض داخل شدن عباس، جواني از 
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جاي خود بلند شد و صندلي اش را به عباس داد. ظاهراً وضعيت ظاهري عباس نشان مي دهد كه تا چه حد 
وضع سالمتي اش به خاطر استعمال دخانيات به خطر افتاده است. 

به هر حال، همين پديده ي كوچك براي من به عنوان يك نمونه از روند شهري شدن دهاتيان اهميت زيادي 
داشت و دارد. در نتيجه، وقتي براي نخستين بار ديروز متوجه شعاري شدم كه روي بدنه مترو نصب شده بود 
بسيار تعجب كردم. روي يك تراكت مستطيل شكل 40 سانت در 20 سانت، طرح سه فرد ناتوان يا كم توان 
با  اولويت نشستن  اين جمله خوانده مي شود:  اين طرح ها  زير  كه روي صندلي نشسته اند ديده مي شود و 

سالمندان، معلوالن و ناتوانان است. 

برخالف بسياري از شعارها و تبليغاتي كه در مترو نصب مي كنند و در بيشتر آن ها آگانه يا ناآگانه فرهنگ 
دهاتي ترويج مي شود، اين تراكت به نظرم بسيار شهري آمد. به خصوص كه در اين تراكت، بين زنان و مردان 
از اين نظر تمايزي ديده نشده بود. هرچند يكي از سه طرح، زني را نشان مي داد كه كودكي را روي زانوي 
خود نشانده بود. طرح وسط مردي را نشان مي داد كه يك عصاي زير بغل در دست دارد و طرح آخر نيز يك 
عصاي دستي معمولي در دست گرفته است. طرح ها از نظر گرافيكي ساده و بسيار قابل فهم بودند. و جمله  

هم بسيار سليس و مؤثر تدوين شده بود.

هر شهري مهد تمدن نمي شود
از هنگامي كه مشغول مقايسه ده و شهر و نقش شهر در خلق تمدن شده ام، به نكات بسيار ظريفي پي برده ام 
كه اميدوارم روزي به صورت مستقل آن ها را تدوين كنم. اينجا اين نكته را يادداشت كنم كه شهري كه قرار 
است تمدن ساز باشد بايد خصوصيات مشخصي داشته باشد. ميزان تراكم جمعيت در شهر، تقسيم كار و انواع 
ابزارها و تكنولوژي هايي كه در يك شهر مورد استقاده قرار مي گيرد، روابط توليد و اقتصادي و نحوه ساختن 
ساختمان ها و تعداد طبقات آن ها همه و همه در ايجاد تمدن و نوع تمدني كه ساخته مي شود تأثير تعيين 
كننده دارند. به عالوه، ميزان رشد و كيفيت رشد يك شهر را نيز عوامل زيست محيطي كه شهر در آن ايجاد 
شده است تعيين مي كنند. به عنوان يك نمونه، اينكه آب آشاميدني و مصرفي مردم يك شهر چگونه تعيين مي 
شود،  در ساختار و بافتار شهر تأثير مي گذارد. وقتي نشود آب را به طبقه دوم و سوم ساختمان منتقل كرد، 
بديهي است كه شما در شهر قادر به ساختن ساختمان هاي دو يا سه طبقه نخواهيد بود. در نتيجه ميزان تراكم 
در شهر از حدي تجاوز نخواهد كرد. اين امر در حمل و نقل و وسايل حمل و نقل و جاده ها تأثير مي گذارد 
و خالصه شهري ايجاد مي شود كه چه بسا به يك ده بزرگ شبيه است و حريم خصوصي چنانكه بايد شكل 
نمي گيرد و ماهيت فضاي عمومي آن نيز دهاتي باقي مي ماند و شما شاهد رشد و سر برآوردن انسان آزاد 
در چنين شهري نخواهيد بود. در نتيجه عقل رشد نخواهد كرد و انسان هاي اين شهر ياد نمي گيرند كه در 
چارچوب قواعد و اصول انتزاعي رفتار كنند. اين نكات را از اين جهت نقل كردم كه كمك مي كند تا ايران 

امروز را بهتر بشناسيم و درك كنيم. 

گزارش دومين نشست انجمن فاميلي
رأس ساعت 9 صبح همراه با آقاي عباس تاجيك وارد منزل آقاي گلستاني شديم. جلسه رأس ساعت 10 و 
30 دقيقه خاتمه يافت و كمي  بعد من و عباس به طرف تهران به راه افتاديم. جلسه بسيار خوب بود و من 

سعي مي كنم نكات مهم آن را به صورت خالصه گزارش كنم: 

من تلفني از دانش گلستاني پسر آقاي علي گلستاني تقاضا كرده بودم كه يك تخته سفيد با ماژيك تهيه كند. 
اما آنان يك تخته كوچك سفيد خريده بودند. آقاي علي گلستاني توضيح داد كه هنوز كيسه پالستيكي آن را 
باز نكرده اند تا اگر كوچك بود عضو كنند. گفتم خوب است و در حاليكه كيسه پالستيكي وايت بورد را باز 
مي كردم قاعده ناظر بر امور مالي ايجاد يك سازمان دائمي را توضيح داد: صورت هزينه هاي ايجاد يك انجمن، 
بعد از تشكيل انحمن با انجمن تصفيه مي شود و اگر انجمني تشكيل نشد گروه حامي مسؤل اند كه هزينه ها 
را بر عهده بگيرند. به همين خاطر از دانش گلستاني تقضا كردم فاكتور خريد تخته و ساير هزينه هاي ايجاد 

انجمن را نگه دارد تا بعد از ايجاد سازمان دائمي هزينه ها پرداخت شود. 
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پارلماني تقاضا كردم كه مسؤل كميته آموزش دستورنامه  از آقاي دانش گلستاني به عنوان مربيي  ادامه  در 
رابرت باشد و تمام مطالبي را كه من آموزش مي دهم يادداشت كند تا هم در جلسه بعد توضيح بدهد و هم 

بتواند به كسان ديگر هم آن ها را آموزش بدهد. 

آقاي گلستاني، و همسرش كه از اعضاي بسيار فعال انجمن ناواران يا انجمن خانواده ي معتادان هستند، با 
دقت عجيبي به درس هاي من توجه مي كردند و اين نشان مي داد كه حضور آنان در اين انجمن ها و احيانًا 

مشكالتي كه در اداره انجمن ها با آن  ها مواجه هستند تا چه اندازه در توجه آنان مؤثر بوده است.

آقاي دانش گلستاني نيز كه از طريق همين انجمن هاي گمنام ترك كرده است، با عالقه بسيار عجيبي سعي 
مي كرد تمام توضيح هاي من را يادداشت كند و فرا بگيرد. به اين ترتيب، اين خانواده سه نفري از آموزش 
دستورنامه رابرت بسيار فراتر از آنچه كه انتظار داشتم استقبال مي كنند و در مقايسه با بسياري از روشنفكراني 

كه كم ترين اعتنايي به اين قواعد نكردند، بسيار حيرت انگيز است. 

روند كار 
طبق معمول، تصميم دارم قواعد دستورنامه را در جريان شكل گيري انجمن فاميلي و به ترتيب نياز به اعضاي 
حاضر آموزش بدهم. در نتيجه، ابتدا در مورد دستوركار و بعد در مورد روش قرائت و تصحيح و تصويب 
به گزارش مسؤالن  بعد  دادم.  به عنوان يك سند حقوقي سازمان توضيح  صورتجلسه و نقش صورتجلسه 
رسيديم و من آقاي علي گلستاني را به عنوان رئيس معنوي معرفي كردم. خنديد و گفت:  رئيس سني. برايش 
توضيح دادم كه رئيس سني نداريم. و رئيس معنوي هم در واقع به معناي رئيس سازمان است و من او را براي 
اين كار مناسب مي دانم. اما برايش توضيح دادم چون قرار است اين قواعد را آموزش بدهم به همين خاطر 

من نقش رئيس جلسه را باز خواهم كرد. 

در ادامه، از آقاي گلستاني خواستم تا به عنوان رئيس گزارش بدهد. او هم كه داستان را خيلي جدي گرفته 
است گزارش نسبتاً  مبسوطي از كارها و تأمالت خود طي دو هفته گذشته ارايه داد و به اين ترتيب نشان داد 
كه چطور طي اين دو هفته به اين موضوع فكر كرده است. مسأله اش اول اين بود كه هدف اين سازمان چه 
باشد؟ بعد بعضي از دغدغه هايش را در مورد روش دعوت از اعضا و معيارهاي انتخاب اعضاي مطرح كرد. 
از جمله اينكه اگر بعضي از بزرگان فاميل بعداً بفهمند كه ما از مدت ها پيش مشغول راه  اندازي اين انجمن 

بوده ايم و به آنان خبر نداده ايم دلخور خواهند شد. 

بعد از گزارش آقاي گلستاني من هم گزارش دادم و به نكاتي كه در اين زمينه بلد بودم اشاره كردم: از جمله 
اينكه در نشست آتي بايد ضوابطي براي دعوت از افراد ديگر مشخص كنيم. بعد با يك جمع بزرگتر حدود 
10 تا 15 نفر اساسنامه، آئين نامه و دستور شرف و اسناد ديگر را به مرور تعيين مي كنيم. بعد هر عضوي حق 
دارد فاميل هاي نسبي و سببي خود را براي عضويت دعوت كند مشروط به اينكه آن اعضا متعهد شوند كه به 

قواعد و مصوبات انجمن پايبند خواهند بود. 

كميته حل اختالف
نكته ديگري كه من به آن اشاره كردم اين بود كه بين برخي از اعضاي فاميل اختالف هايي وجود دارد. در 
نيتجه شايد الزم باشد ما كميته اي براي حل اختالف ايجاد كنيم و بعد از آنكه اين اعضا با هم مصالحه كردند 
عضو شوند. اين ايده هم با استقبال مواجه شد. بعد من روي جنبه هاي اقتصادي كار تأكيدكردم و گفتم كه 
بيشتر از عضاي فاميل از مشكالت اقتصادي و بيكاري رنج مي برند در نتيجه شايد مبرم ترين مسأله اين باشد 
كه ما كميته اي براي كارآفريني و اشتغال ايجاد كنيم و بكوشيم كه بين اعضاي كار ايجاد كنيم. در ادامه من به 

فهرستي بسيار طوالني از ايده هايي كه مي شود در انجمن براي تحقق آن ها تالش كرد ارايه دادم. 

در ادامه به برخي از قواعد مبرم اداره جلسه مثل اصل بي طرفي رئيس، نحوه كسب صحن و قواعد ناظر بر 
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مذاكرات و اخذ رأي اشاره كردم. تمام اين نكات، براي خانواده گلستاني بسيار جذاب بود. در حاليكه براي 
عباس جذابيت چنداني نداشت. 

مصوبات دومين نشست
در دومين نشست انجمن فاميلي دو مصوبه به تصويب رسيد: اول هدف انجمن در دست بررسي به شرح 
آقاي گلستاني به اينكه انجمن چه كارهايي  زير تصويب شد: كمك به ارتقاي كيفيت زندگي اعضا. ظاهراً 
مي تواند بكند خيلي فكر كرده بود و ايده هاي زيادي در ذهن داشت اما دريافت كه تمام آن ايده ها در همين 
جمله كوچك بيان شده است. اين پيشنهاد با اجتماعي عمومي به تصويب رسيد. مصوب بعدي هم در مورد 

اين بود كه نشست بعدي در دفتر كادرها باشد. 

اسفند  بود و روز دوشنبه و سه شنبه 4 و 5  اسفند خواهد  متوجه شدم نشست بعدي روز سه شنبه 5  بعداً 
هم انديشي سراسري متخصصان مناقصات كشور نيز در تهران برگزار خواهد شد كه قرار است در آن يك يا 
دو سخنراني داشته باشم. تصميم دارم از آقاي حالج بپرسم كه زمان و برنامه سخنراني من چه ساعتي است. 

بعد در مورد ساعت اين نشست با اعضا هماهنگي خواهم كرد. 

همانطور كه گفتم دومين جلسه از همه جهت عالي بود: استقبال افرادي مثل آقاي علي گلستاني و همسرش 
و پسرشان و پسر عويم كه هر چهار نفرشان انجمن هاي گمنامان را تجربه كرده اند. آقاي گلستاني تمام عمر 
مفيد خود براي بهبود جامعه تالش كرده است و حاال كه از احزاب و از حكومت و جناج هاي مختلف آن 
كاماًل نااميد شده است احساس مي كند كه واقعًا در مسير درستي قرار گرفته است. در وسط جلسه جايي با 
شوق توضيح داد هيچ حزبي قادر نبوده و نيست كه در سراسر كشور 600 هزار عضو با اين كيفيت داشته 
باشد. منظورش انجمن معتادان بود. با اين همه به من هشدار داد كه خيلي رؤيايي خيال پردازي نكنم. من در 
واكنش به راهبرد 20 و عدد 160 ميليون طي 5 سال اشاره كردم و توضيح دادم كه الزم نيست كنار يك بذر 
دست به سينه بايستيم تا جوانه بزند. جوانه زدن به بيش از شش ماه زمان نياز دارد و نمي شود از روي اين 
زمن پريد. اما دليلي ندارد كه منتظر جوانه زدن همين يك دانه هيچ كاري نكنيم. بعد برايش توضيح دادم كه 
چطور به صورت همزمان در صدد ايجاد سازمان ها و انجمن هاي گوناگون هستم و چطور مي شود راهبرد 
20 را طي يك زمان 5 ساله تعريف كرد. تصور مي كنم با نظراتم موافق بود. هرگز تصور نمي كردم ايجاد يك 

انجمن با چنين استقبال عظيمي مواجه شود. 

حاال فكر مي كنم كه خيلي زودتر از آنچه كه مي انديشم مي توانيم با كمك افرادي مثل حسن دختر عمه بني 
كه عضو شوراي شهر داودآباد است و با كمك افرادي مثل همين دانش گلستاني كه ده يار دمزآباد است نسبت 

به تأسيس انجمن هاي ده در تمام دهات ورامين اقدام كرد. 

تجربه تلخ
آقاي علي گلستاني كه براي برگزاري مجامع انجمن ها در قرچك خيلي دنبال جا گشته است با تأسف و 
حيرت مي گفت كه شهري به اين همه بزرگي يك سالن در آن پيش بيني نشده است كه عده اي بتوانند در آن 
گردهمايي كوچكي برگزار كنند. من گفتم: اين مشكل ما در تهران هم هست و اهالي يك محله هم نمي دانند 

در كجا بايد مجامع خودشان را برگزار كنند. 

در همين زمينه من گفتم كه بايد ببينم كه ساختار انجمن چه شكلي خواهد يافت: ممكن است بر حسب 
شاخه هاي خانوادگي يه محل جغرافيايي حوزه هاي خانوادگي ايجاد كنيم و كل اعضاي خانواده فقط سالي 
يك بار آن  هم - به عنوان نمونه - روز سيزده بدر در يك باغ بزرگ برگزار شود و در همان گردهمايي است 

كه مي توانيم رفراندوم برگزار كنيم و از اين قبيل. 

فهرست ايده ها
ديشب هنگام خوب خيلي سرخوش بودم. هم انجمن فاميلي و هم كارگاه دانشجويان خيلي عالي اداره شدند. 
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به همين خاطر صبح كه از خواب بيدار شدم ذهنم پر از ايده هاي تازه اي بود براي ايجاد انواع شغل ها با كمك 
اعضاي خانواده. به نظر خودم اين ايده ها اصاًل رويايي نيستند و واقعًا با كمي تالش مي شود تمام آن ها را 

عملياتي كرد. 

در مسير برگشت
وقتي به تهران برمي گشتيم، سه راه تقي آباد پياده شديم و به منزل عمو امرهلل رفتيم. عمو امرهلل من سال ها قبل 
از دمزآباد به امين آباد مهاجرت كرده است. خاطرات بسيار زيادي از منزل عمو امراهلل در امين آباد دارم. فكر 
مي كنم در حال حاضر مسن ترين يا يكي از مسن ترين افراد فاميل ما باشد. حافظه خوب و بيان شيريني در نقل 
خاطرات دارد. فكر مي كنم يك منبع ارزشمند براي تحقيق در مورد »جمهور دهاتيان« باشد. اما براي نشستن 
پاي خاطراتش وقت نگذاشته ام. ديروز هم فرصت مناسبي براي دل دادن و قلوه گرفتن نبود. بيشتر رفتيم به 
او سر بزنيم. حالش خوب و غبراق بود. ديروز نعمت پسر بزرگ عمو كه هم سن و سال من و عباس است 
و مغازه اش با منزل عمو ديوار به ديوار است سر و كله اش پيدا شد. چند سال پيش پسر بزرگ او زير كاميون 
حمل سيمان كه واژگون شد فوت كرد. حاال پسر ديگرش كه آن روز ها كودكي چند ساله بود به جواني بلند 

قامت و قوي هيكل بدل شده است كه از برنامه هاي تلويزيوني جمهوري اسالمي ابراز نفرت مي كرد. 

در مهماني ديروز بيشتر ذهنم مشغول اين مسأله بود كه كدام  يك از اعضاي اين شاخه خانواده را بايد كي و 
چگونه به انجمن دعوت كنيم. به نظر رسيد اول از همه بايد نعمت به عنوان بزرگ اين شاخه دعوت شود. 
بعد نسل جوان را بايد دعوت كنيم: پسر نعمت، دختر بردارش كه مي گويند دارد زبان درس مي دهد، دختر 
خواهرش و به طور كلي نسل سوم و چهارم. ظاهراً اين قاعده در مورد بيشتر خانواده ها صدق مي كند: اگر 
عموم امراهلل را نسل اول بگيريم، علي گلستاني نسل دوم، من و عباس و نعمت نسل سوم و فرزندان ما نسل 

چهارم و نوه هاي ما نسل پنجم خواهند بود. 

از منزل عمو به ايستگاه شهر ري مترو رفتيم و به دفتر برگشتيم. تمام اين مدت بخشي از ذهنم مشغول آينده ي 
انجمن خانوادگي در خانواده ي خودم و در آينده در تمام خانواده هاي ايران بود. ايده اي زيادي به ذهنم خطور 
كرده است. اين ايده ها بيشتر حول ايجاد شغل و كارآفريني دور مي زنند. اين بخش از گزارش را با اشاره به 

برخي از همان ايده ها خاتمه مي دهم:

فهرست بزرگ كسب و كارها
وقتي به استعداد هاي بالقوه اعضاي فاميل فكر مي كنم مي بينم اين استداد چقدر زياد است. هر يك از بچه ها 
كاري از دستش ساخته است. اما به صورت تك و تنها رها شده اند و كاري نمي توانند بكنند. به عنوان نمونه،  
دانش پسر آقاي علي گلستاني كامپيوتر خوانده است و مي تواند بچه هاي فاميل و بسياري كسان ديگر را در 
اين زمينه آموزش بدهد و توانمندي هاي افراد مستعد را ارتقا بدهد. نوه عمو امر اهلل كه هنوز او را نديده ام، زبان 
درس مي دهد. او هم مي تواند به آموزش زبان بچه ها و اعضاي فاميل كمك كند. دختر بردار عباس - غالم كه 
او هم پسر عمومي من است - در رشته كشاورزي فارغ التحصيل شده و شنيده ام كه حتي مزارع گلخانه اي 
هم براي پرورش قارچ راه اندازي كرده است. از سوي ديگر كنار گاوداري قطعه زمين فخري كه آب چاه 
گاوداري را هم دارد خالي افتاده است. در حاليكه با كمي تفكر و تالش مي شود اين زمينه را فعال كرد. من 
خودم به راحتي يك دستگاه جوجه كشي ساختم. مي شود بسياري از اعضاي فاميل را با اين كار آشنا ساخت. 
خواهرم فخري هم خياطي و هم آرايشگري بلد است و مي تواند بچه هاي فاميل را آموزش بدهد. آرزو دختر 
آقاي عباس تاجيك يك مهد كودك در بيمارستان پانزده خرداد ورامين راه اندازي كرده است. مادرش كه 
خواهر من است در پختن سمنو مهارت فوق العاد ه اي دارد و مي توان سمنوي حرفه اي پخت و در تهران و 

جاهاي ديگر فروخت. 

انواع كسب و كارها به نطرم  اين ترتيب، راه ائدازي شركت هاي تعاوني توليدي و توزيعي و راه اندازي  به 
مبرم ترين وظيفه اين انجمن خواهد بود. افرادي مثل حسن پسر دختر عمه زهرا كه عضو شوراي اسالمي 
روستاي داودآباد است و يك كارآفريني بسيار با استعداد، خستگي ناپذير و دست و دلباز است مي تواند مسؤل 
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كميته كارآفريني و اشتغال شود. يكي ديگر از هم نسل هاي من مردي است به نام عبداهلل گلستاني، پسر برادر 
علي گلستاني. او همافر بود و در جريان انقالب بيرون آمد يا اخراج شد. بعدها يك شركت ساخت تجهيزات 
دندانپزشكي راه اندازي كرد. حاال كارخانه اش را به خاطر فرار از موانع توليد در ايران به پاكستان منتقل كرده 

است. او هم مي تواند در امر كارآفريني كمك هاي زيادي به ما بكند. 

ما خودمان در گاور داري امكانات بالقوه زيادي براي راه اندازي انواع كسب و كارها داريم: از شتر پروري 
تا اسب پروري و استفاده گوناگون از فضاها و امكانات موجود در گاوداري. شوهر يكي از خواهرهايم در 
ورايمن مغازه دارد. سرقفلي اين مغازه به پدرم تعلق داشت و بعد از فوت او بايد بين وراث تقسيم مي شد 
اما متوجه شديم بردارم ادعا مي كند كه پدرمان در زمان حيات مالكيت آن را به او منتقل كرده است. قصد 
وارد شدن به دعوا هاي خانوادگي بر سر اين مسأله نيست. در حال حاضر آن مغازه را شوهر خواهرم اداره 
مي كند و مي تواند به عنوان مركزي براي فروش و توزيع محصوالت توليدي خانوادگي عمل كند. بسياري 
از اعضاي جوان فاميل خودرو شخصي دارند و مسافر كشي هم البد مي كنند. تمام آنان مي توانند شعباتي از 
يك آژانس را در ورامين، قرچك و باقر آباد و پيشوا راه اندازي كنند. برگزاري انواع كارگاه هاي آموزشي - از 
دستورنامه رابرت تا فلسفه و تاريخ، حسابداري و مديريت، فيلم سازي و داستان نويسي و رونامه نگاري هم 
مي تواند بخشي از كسب و كار ها باشد. قطعًا بايد در تمام اين عرصه ها از مدرن ترين تكنولوژي هاي ارتباطي 

هم استفاده كنيم. 

نياز به علم اقتصاد
اين روز ها كه به روش خلق ثروت در انجمن هاي خانوادگي فكر مي كنم كنجكاو شده ام كه اقتصاد ياد بگيرم. 
اقتصاد را هم جز  نيست كه يك دوره علم  بعيد  اين  بر  بنا  اين زمينه فكر مي كنم دارم جدي مي شوم.  در 
برنامه هاي آموزشي خود بگذارم. هدف اصلي من اين است كه بفهمم يك ملت چگونه ثروت توليد مي كند 
و موانع اين توليد ثروت چيست و چگونه مي شود اين موانع را بر طرف كرد. به خصوص نقش سياست هاي 
مالي و پولي دولت در رشد يا ركود اقتصادها چيست. فكر مي كنم بايد در اين زمينه ها نيز فهمم را ارتقا بدهم. 

و اما؛  اجالس سي ام
سي امين اجالس كادر دانشجويان كه ديشب برگزار شد واقعاً  اما دارد. راستش فكر نمي كردم بعد از دستگيري 
خانم طوسي و بيرانوند و ريزش نيرو در اجالس هاي اخير جز يكي دو نفر از افرادي مثل ابراهيم گرانپايه و 
محسن رنجبر كس ديگري شركت كنند.اما نه فقط تعداد قابل توجهي شركت كردند، كيفيت شركت آنان نيز 

به نحوي بود كه مي شود گفت اجالس ديشب يكي از بهترين اجالس هاي كادر دانشجويان از آب درآمد. 

طبق اخطار قبلي قرار بود كه در اين اجالس آقاي گرانپايه پيشنهاد كند كه اجالس سي و يكم روز سه شنبه 25 
فروردين ماه 1394 برگزار شود. اين پيشنهاد مطرح شد و رأي هم آورد اما بعد از آن بود كه با پيشنهاد آقاي 
سرپوشان كه از دانشكده اقتصاد مي آيد، قطعنامه اي 5 ماده اي به تصويب رسيد براي فعال نگاه داشتن مؤسسه 
در دست تأسيس بدون آنكه لزومًا اجالسي برگزار شود. و همين پيشنهاد و تصويب آن بود كه به اين حركت 

يك نيروي پيش برنده جديد بخشيد. من سعي مي كند نكات مهم اين اجالس را گزارش كنم. 

اول از همه آقاي محسن رنجبر ساعت حدود 6 و 30 دقيقه وارد شد. از ديدارش قلبم شاد شد. جوان بسيار 
دوست داشتني و سمپاتيكي است. تا قبل از آمدن ديگران حدود يك ربعي فرصت بود تا در مورد وضعيت 
خانم طوسي، تحليل از علت دستگيري ها و ساير مسائل حاشيه اي گپ بزنيم. ظاهراً بازجوها اصرار دارند كه 
قضيه را رسانه اي نكنند تا به زودي خانم طوسي را آزاد كنند. اما چرا او را دستگير كرده اند؟  هنوز هيچ توضيح 
اجتماعي،  از حركت هاي  ترساندن بچه ها  براي  آيا  نمي توان تخيل و تحليل كرد:  را  قبولي  قابل  سياسي اي 
كشمكش هاي درون جناحي، يا گروه كرفتن از انگلستان و چسباندن برچست ارتباط با بيگانگان؟ آقاي رنجبر 
كه به اين نتيجه جالب رسيده بود كه هيچ كدام از اين تحليل ها جواب نمي دهد در نتيجه شايد به اين خاطر 
اين دختر را دستگير كرده اند كه بازجويان بيكار شده  اند. همين. به هر حال جاي نگراني نيست. و ممكن است 

به زودي خانم طوسي هم آزاد شود. 
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من هم به نكاتي اشاره كردم. محور نكات من همان بود كه در نامه قبلي هم به آن اشاره كرده بودم: سعي 
كنيم كه كارمان جنبه كاماًل علني داشته باشد و در صورت لزوم براي گرفتن مجوز هم اقدام كنيم. بچه هاي 
همين سياست را حتي در مورد شوراي احيا قبول داشتند. به همين خاطر در تدارك كسب مجوز اتحاديه 

انجمن هاي دانشجويي هستند. 

به مرور تعداد ديگري از بچه هاي ديگر هم آمدند: پرهام رضايي از دانشكده شيمي خواجه نصير كه عضو 
كميته آزادي آكادميك هم شده است، آقاي سامان عصرپوران از دانشگاه خواجه نصير كه او هم عضو كميته 
آزادي آكادميك است و آقاي بهنام ذوقي كه يكي از با استعداد ترين بچه هاي اين مجموعه  است و بسيار عالي 
ترجمه مي كند و مسؤل كميته آزادي آكادميك هم هست. ابراهيم گرانپايه كه به نظرم محبوب ترين چهره اين 
محموعه است و مسؤل كميته نشريات دانشجوي و مسؤل ايجاد انجمن نشريات دانشجويي. آقايي به نام 
پوريا يونس زاده كه در امر برنامه نويسي صاحب نظر است و قرار شد در كميته وبينار و وب سايت عضو شود 

و اين كميته را فعال سازد. 

بعد از جمع شدن بچه ها جلسه را دعوت به دستور كردم و رياست را به آقاي محسن رنجبر سپردم كه بساي 
عالي اداره كرد. به جاي صورتجلسه گزارش جلسه قبل را خوانديم و تصويب كرديم. بعد گزارش مسؤالن 
كميته ها: آقاي ذوقي گزارش خوبي از كميته آزادي  آكادميك ارايه داد. بعد آقاي گرانپايه هم در مورد كميته 
نشريات دانشجويي گزارش داد و بعد از او آقاي رنجبر هم از كميته تدوين دستور شرف گزارش داد. استماع 
گزارش فعاليت هاي ترويجي را نيز آقاي رنجبر از جهت مخالفي كه من نشسته بودم شروع كردم. تقريبًا تمام 
بچه ها كارهايي كرده بودند.حتي آقاي سامان عصرپوران كه جوان نسبتًا مأخوذ به حيايي است و در اين زمينه 

فعال شده است. 

فعاليت هاي ترويجي من
طبق معمول وقتي نوبت به من رسيد گفتم كه چون تمام وقت روي اين قضيه كار مي كنم گزارشم نيز بيشتر 
است. بعد دستاوردهاي اخير جنبش كادرها را در دو عرصه كيفي و كمي تشريح كردم. دستاوردهاي كمي 
و كيفي در جامعه مهندسان مشاور، در هم انديشي متخصصان مناقصات، در راه اندازي انجمن  خانواده و اوليا 
و مربيان و غيره. در راه اندازي كارگاه بانوان و دبيران، در ايده جنبش پاكان و راهبرد 20. وقتي به راهبرد 20 
رسيدم جوش آوردم و تأكيد كردم كه ديگر نمي توان به حكومت اميد بست. آنان چنان غرق در كشمكش هاي 
جناحي هستند كه نمي توانند مشكالت اين مملكت را حل كنند. در نتيجه بايد گفت: حكومت مال شما. اما 
اجازه بدهيد اين مردم خودشان مشكالتشان را حل كنند. از اين جا بود كه به جنبش پاكان پرداختم و راهبرد 
20 را امري ممكن دانستم. بعد هم به اين اشاره كردم كه در كارگاه هاي شنبه دستور شرف كادرها در حال 
افراد آموزش ديده كه به قانون  تدوين است و بار ديگر اصطالح كادر را تعريف كردم:  گروه كوچكي از 

دموكراسي اعقاد دارند و مي توانند سازمان هاي بزرگ و پاك دموكراتيك براي حل مشكالت بسازند. 

جزوه هاي آموزشي
بعد از من نوبت به آقاي محسن رنجبر رسيد. او در گزارش فعاليت ترويجي خود گفت كه همراه با آقاي 
بر   - تشكيالتي  فعاليت هاي  براي  آموزشي  آموزش هم هست جزوه هاي  كميته  كه مسؤل  كاشاني  فرهنگ 
اساس آموزه هاي دستورنامه رابرت تهيه كرده اند تا براي بچه هاي شهرستان و شعبه هاي شوراي احيا ارسال 
كنند. بسيار خوشحال شدم. اما انتظار داشتم شايد خوب بود به من هم نشان مي دادند. همچين اميداورم اين 
انجمن هاي  پيشرفت  را هزينه  قواعد  اين  نكنند و  آلوده  فرقه گرايي  به سكتاريسم و  را  آموزشي  جزوه هاي 

اسالمي نسازند. در اين زمينه خوب است با آقاي فرهنگ كاشاني صحبت كنم. 

آقاي محمد حسين  پيشنهاد  به  بنا  اما  آورد.  آرا رأي  اتفاق  با  ابراهيم گرنپايه  آقاي  پيشنهاد  ادامه جلسه  در 
سرپوشان براي بررسي اين مسأله كه در دو ماه گذشته چگونه مي توان گروه را فعال نگاه داشت به كميته 
بررسي غيررسمي رفت و بعد از گفتگو قطعنامه ي زير را براي تصويب آماده ساخت كه با اجماعي عمومي 

به تصويب رسيده و كارهاي زيادي را بر عهده من گذاشت: 
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قطعنامه فعال سازي گروه در دوران فترت
- دبير موقت يكسري نكات آموزشي و اخبار مربوط به كارگاه ها را براي اعضاي ايميل نمايد. 

- اعضا گزارش فعاليت هاي ترويجي و فعاليت هاي كميته ها را براي دبير موقت جهت اطالع به ساير 
اعضا ارسال نمايند. 

-گروه وايبر مختص اعضا فعال شود. 
-كميته آزادي آدكاميك مقاالت كتاب سرخ را ترجمه كند و براي دبير موقت ارسال نمايد. 

- مسؤالن كميته ها پيشنهادهاي خود را در جهت جلب همكاري اعضا تدوين و جهت ارايه به دبير موقت 
ارسال كنند. 

هم طرح اين پيشنهاد، هم روش بررسي غيررسمي مسأله و هم ارايه اين راهكارهاي جالب، همه را به وجد 
آورد. بچه ها واقعًا از روش اداره جلسه لذت مي برند و به نظرم همه مصمم هستند كه اين قواعد را بياموزند 

و در راه ترويج آن مايه بگذارند. 

در جريان مذاكره براي تدوين اين پيشنهادها نكات زيادي مطرح شد كه من از نقل آن ها صرف نظر مي كنم 
اما حتي آن ها نيز براي من ايده ها و مسؤليت هايي ايجاد كرده است كه بايد آن  ها را به مرور و طي هفته هاي 
آينده انجام دهم. به عنوان نمونه، قرار شد براي آقاي ايقاني مسؤل كميته وبينار و وب سايت نامه اي بنويسم و 
آقاي پوريا يونس زاده را كه در زمينه برنامه نويسي خيلي مهارت دارد به او معرفي كنم. من وب سايت اسپيپ 
را هم به آقاي يونس زاده نشان دادم و قرار شد در مورد روش هاي سفارشي سازي آن به من كمك كند. نيز 
به من قول داد كه هرچه زودتر در راه اندازي وبيينار به ما كمك كنيد. مي توانيم از او در مورد بيت كوين هم 

سؤال كنم. 

نتيجه؟ 
قاطع  تصميم  و  دانشجويان  اتحاديه  گيري  دانشجويان، شكل  كارگاه  ماهه  دو  تعطيلي  رغم  به  اينكه  نتيجه 
بچه هاي شوراي احيا براي استفاده از اين قواعد و نيز عزم آنان براي شركت قوي تر و يكپارچه تر در اين 
كارگاه، و باور آنان به ضرورت سناهاي دانشجويي، موفقيت حركت ما را در عرصه دانشگاه تضمن مي كند. 
من حاال براي اين دو ماه دستم بسيار باز است كه دست به كارهاي جالبي بزنم كه اجراي آن  ها ديگر نيازي 

به برگزاري مجمع ندارد. 

به جنبش  ما  با آقاي مسعود كرامتي و آقاي محسن رزم خواه هم صحبت كردم. محور صحبت هاي  امروز 
كادرها مربوط مي شد. گزارش آن گفتگوها را بعداً خواهم نوشت. 
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شنبه 25 بهمن 1393

تصميم انقالبي: ختم كارگاه وكيالن
صبح ديروز جمعه وقتي از خواب بيدار شدم دريافتم كه ذهنم در حال درك مفهوم »ختم كارگاه وكيالن« 
و  اجراست  حال  در  نمايش هايي  ذهنم  در  مي شوم  متوجه  كه  معمول،  خالف  بر  كه  است  جالب  است. 
شخصيت هاي مختلف نمايش در حال اجراي نقش هاي خودشان هستند و »من« به عنوان داناي كل يا ذهن 
كل تمام اين نمايش ها و صحبت هاي بازيگران آن را درك مي كنم، ديروز صبح در ذهنم هيچ نمايشي جريان 
نداشت. به بيان كامپيوتري مي توانم بگويم هنوز سيستم عامل ذهنم باال نيامده بود و هنوز هيچ تصوري در 
ذهنم رؤيت نمي شد. حتي تصوري از خودم در ذهنم نبود، مي توانم بگويم ذهنم هنوز باال نيامده بود يا روشن 

نشده بود اما عبارت »ختم كارگاه وكيالن« را، بدون هيچ تصوري به صورت كاماًل مفهوم درك مي كردم. 

خيلي زشت است كه اين حرف ها را بزنم، اما شما تصور كنيد به محض اينكه ذهنم روشن مي شود و باال 
مي آيد و بدون هيچ تصوري در ذهن، شما اين عبارت را به صورت كامل در ذهن خود درك كنيد: ختم كارگاه 
وكيالن. انگار كسي يا نيروي دارد به شما توصيه مي كند يا دستور مي دهد يا راهنمايي مي كند: ختم كارگاه 
وكيالن را اعالم كن. از اين حالت ذهني خودم حقيقتًا تعجب كردم. تا آنجا كه به خاطرم مي آيد يا تا انجا كه 
توجه كرده  ام، نخستين بار بود كه ذهنم را در چنين حالتي درك مي كردم. برخاستم. از ميز پائين  آمد. چرا غ را 
روشن كردم ساعت حدود چهار بامداد بود. در حاليكه در سالن قدم مي زدم حدود يك ساعتي به علت ها و 
پيامدهاي »اعالم ختم كارگاه وكيالن« فكر كردم. حيرت انگيزي اين بود كه هرچه بيشتر فكر مي كردم و هرچه 
بيشتر جوانب قضيه را مورد بررسي قرار مي دادم به اين نتيجه مي رسيدم كه اعالم ختم كارگاه وگيالن بهترين 
تأثير مثبت را بر كل جنبش كادرها خواهد گذاشت. وقتي در پايان حدود يك ساعت ذهن ورزي به اين يقين 
رسيدم كامپيوتر را روشن كردم تا ختم كارگاه وكيالن را از طريق ارسال ايميل به اعضاي اين كارگاه اعالم 
كنم. با اين همه، به خودم گفتم:  پسر، چرا اينقدر عجله مي كني؟ تا آخر اين هفته وقت داري ختم اين كارگاه 
را اعالم كني. عجله نكن. شايد تو هنوز از ماجراي ديروز عصباني باشي. به حرف اين بخش از ذهنم گوش 
دادم. فرمان را يادداشت كردم و به رختخواب برگشتم. خوابم برد و حدود ساعت 9 صبح از رختخواب بيرون 
آمدم  و كاماًل آماده بودم كه خاطرات دو كارگاه روز پنجشنبه را يادداشت كنم. با اين همه، از اين كار طفره 
رفتم. به خودم استراحت دادم. وب سايت ها را خواندم. مقاالتي به روسي، عربي و فرانسه را ترجمه كردم. 
عصر نيز خودم را مشغول تميز كردن حياط و بيل زدن و كود دادن و آهن كاري در باغچه كردم. خالصه، 
عمداً كوشيدم خاطره نويس را تعطيل كنم تا به اندازه كافي از ماجراي دعواي پنجشبنه در كارگاه وكيالن 

فاصله گرفته باشم. حاال ظهر روز شنبه  است كه اين روزنوشت را مي نويسم. 

علت عصبانيت من 
ديروز در جريان چهل و پنجمين كارگاه وكيالن چنان عصباني شدم كه صدايم بسيار باال رفت و به خاطر 
دارم كه از فرط عصبانيت فرياد مي كشيدم. چرا؟ آيا حق داشتم اين طور عصباني بشوم و اين طور فرياد برنم؟ 
قطعًا نه. در نتيجه شايد علت اصلي اعالم ختم كارگاه همين باشد: كسي موفق شده بود من را به حدي از 
عصبانيت بكشاند كه كنترل خودم را از دست بدهم و فرياد بكشم. در نتيجه ديگر خودم را شايسته مربي گري 
اين گروه نمي دانم. بله. مهم ترين دليل ختم كارگاه - از يك زاويه - همين است. در حاليكه رئيس جلسه حق 
ندارد عصابني بشود و ابزارهايي دارد كه مي تواند فرد خاطي را محاكمه و حتي او را با استفاده از روش هاي 
قانوني تنبيه و حتي از جلسه اخراج كند. من بايد قواعد ناظر بر اعمال نظم در مجمع را كه در بخش 20 
دستورنامه آمده است بار ديگر مطالعه كنم و به جاي عصبانيت، نظم و عدالت و آرامش را در مجمع عمال 
كنم. در نتيجه اين يك گاف بزرگ بود. اما صرف نظر از اين انتقاد ها، پريروز در كارگاه چهل و پنجمن وكيالن 

چرا عصباني شدم؟ 

جالب است كه صبح زود ديروز جمعه هرچه فكر كردم به خاطرم نيامد كه به طور مشخص در كارگاه پريروز 
چه گذشت كه آن  همه عصاني شدم؟ اما در طول روز ديروز به مرور حوادث پريروز بيشتر به خاطرم مي آمد 
و به مرور متوجه مي شدم چه عواملي - كه به صورت مرتب و فزانيده و پشت سر هم رخ دادند - سبب 
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انفجار خشم من شدند. 

وقتي خانم قوشه و آقاي كيخسروي وارد دفتر شدند ساعت 11 و 30 دقيقه بود و من هنوز در چهارمين 
كارگاه دبيران مشغول تشريح وضعيت جغرافياي سياسي ايران و مقايسه آن با جغرافياي كشوري مثل فرانسه 
بودم تا نشان دهم كه خشكسالي و 80 هزار روستاي كويري كه در مظهر قنات ها شكل گرفته اند چه اثري 
بر وضعيت تاريخي ايران داشته اند. خانم قوشه و آقاي كيخسروي كه بسته هايي حاوي تنقالت براي كارگاه 
وكيالن در دست داشتند وارد سالن شدند و روي مبل هاي انتهاي ديوار نشستند و من هم به نطقم ادامه دادم 
تا ساعت چند دقيقه اي از 12 گذشت و ختم كارگاه دبيران را اعالم كردم و به آقاي كيخسروي و خانم قوشه 
پرداختم. به آنان خوشامد گفتم. بعد حدود ساعت 12 و 15 دقيقه جلسه را دعوت به دستور كردم. خانم علم، 
خانم قوشه و آقاي كيخسروي با من چهار نفر مي شديم و نصاب پنج نفر حاصل نشده بود. آقاي كيخسروي 
پيشنهاد يك ربع تنفس داد تا در فاصله تنفس و تا آمدن خانم دالرام نكدل در مورد هيأت مديره كانون حرف 
بزنند. خوب. هيأت مديره كانون به من چه ارتباطي مي تواند داشته باشد؟  هيچي. به همين دليل من از سالن 
بيرون رفتم و در حياط قدم زدم تا مدت تنفس به پايان برسد. وقتي هم برگشتم به هيچ كجاي خانم ها و آقايان 
برنخورد كه در يابند من هم اين ساعت از وقتم را خالي گذاشته ام تا با هم همكاري كنيم. در نتيجه چطور 
چنين پيشنهادي را مي دهند و تصويب مي كنند كه هيچ ربطي به من ندارد و حتي وقتي هم به عنوان اعتراض 

از سالن به حياط مي روم كسي توجه هم نمي كنم. 

وقتي برگشتم ساعت 12 و 30 دقيقه بود. در جايگاه رئيس قرار گرفتم و دعوت به دستور كردم اما هنوز 
نصاب حاصل نشده بود. باز هم آقاي كيخسروي پيشنهاد كرد كه جلسه تعطيل شود تا بتوانند در مورد آئين نامه 
كانون وكيالن مركز صحبت كنند. باز هم اين پيشنهاد، يعني پيشنهاد تنفس، رأي آورد و آقاي كيخسروي هم 
بحث در مورد مسائل كانون وكال را آغاز كرد. و در جريان همين گفتگو هاي بي قاعده بود كه اختالف نظر من 
و آقاي كيخسروي كه امري طبيعي است، در يك كانال بي قاعده بروز مي كرد. بنا بر اين، نفس اينكه اعضاي 
گروه كه در چهل و پنجمين كارگاه خود شركت كرده بودند و بعد از چهل و پنج كارگاه دو ساعته هنوز به 
اين نتيجه نرسيده بودند كه تمام اين قواعد براي اين هستند كه هنگام مذاكره مورد استفاده قرار بگيرند، من 
را به شدت ناراحت مي كرد. احساس مي كردم تمام زحماتم هدر رفته است و هيچ يك از كارورزان حتي 
اعتراضي هم به اين روش بحث و گفتگو نمي كند: همان روش هميشگي و بي قاعده كه در آن ها فردي مثل 
كيخسروي مي تواند همه را مرعوب يا ساكت كنند و خط خودش را پيش ببرد. طبيعي است كه در آن جمع 
چهار نفره فقط من بودم كه با نظرات و تصميم ها و تحليل هاي آقاي كيخسروي مخالفت مي كردم و باز هم 
طبيعي بود كه او هم نظرات من را قبول نكند. اما اگر قواعدي وجود داشت به راحتي مسائل حل مي شد. اما 
آقاي كيخسروي پيشنهاد داده بود كه از مجمع خارج شويم و به صورت به اصطالح سنتي به يك موضوع مهم 
بپردازيم و دو نفر ديگر از كارورزان من كه براي تربيت آنان چهل و پنج هفته وقت صرف  كرده ام، به چنين 

پيشنهادي رأي داده اند و حاال در ميان طوفاني از مخالفت هاي بي قاعده گرفتار شده ايم. 

محور هاي مخالفت ها
يكي از محورهاي مخالفت ها اصرار آقاي كيخسروي روي اين عقيده من بود كه قباًل اصرار مي كردم اصالح 
آئين نامه كانون يا كميسيون روابط عمومي كانون فايده ندارد. اما آقاي كيخسروي نظرش اين بوده است كه 
يكي از مناسب ترين راه ها براي پيش بردن اين قواعد در كانون همين اصالح اين آئين نامه هاست. در نتيجه، 
حسيني اشتباه كرده است و من - يعني كيخسروي - درست مي گفتم. پس حاال هم يكي از راه هاي مناسب 
براي ترويج قواعد دستورنامه رابرت در سازمان هاي مستقر اصالح آئين نامه  آنان است و باز هم حسيني بي 

جهت با اين راهكار مخالفت مي كند. در حاليكه خوب است كه ما آئين نامه كانون را اصالح كنيم. 

من هم حقيقتًا حرص مي خوردم كه چطور اين آدم منظور من را كه در بيش از چهل و پنج كارگاه روي آن 
كار كرده ام در نيافته و درنمي يابد كه آنچه را ما دنبالش هستيم آموزش مهارت تدوين و تصويب و اجراي 
آئين نامه است. يك آئين نامه خوب خروجي مهارتي است كه ما مي خواهيم آن را در افراد ايجاد كنيم. در نتيجه 
گروهي كه با دستورنامه يا قانون پارلمان آشنا نباشند و مهارت كاركردن در چارچوب اين قانون را كسب 
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نكرده باشند  اصالح آئين نامه آنان فايده اي ندارد. 

يادآوري اين نكته الزم است كه من حتي در مورد اصرار آقاي عبدالحسيني در اصالح آئين نامه هاي شوراياري ها 
و حتي شوراي شهر تهران هم مقاومت كردم و معتقد بودم اين كار فايده اي ندارد و آئين نامه بخش بسيار 
ناچيزي از قانون پارلمان است و تا گروهي طبق قانون پارلمان عمل نكند، پايبندي به آئين نامه كه بخش بسيار 
ناچيزي از قواعد يك سازمان است هيچ فايده اي ندارد. به اين دليل ساده كه بدون توجه به قانون پارلمان، 
آئين نامه هاي يك سازمان قواعد مورد نياز يك سازمان را تأمين نخواهند كرد و در نتيجه يك سازمان هميشه 
با خالء هاي فراوان قانوني مواجه خواهد شد. در نتيجه بدون دستورنامه و قانون پارلمان امكان اجراي آئين نامه 
هم وجود نخواهد داشت. خوب. اين يك اختالف نظر. اما اين اختالف نظر، اختالف نظر دو عضو در مورد 
يك موضوع نيست. اختالف نظري است بين يك مربي پارلماني با يك عضوي كه نمي خواهد الفباي كار را 
هم ياد بگيرد و در عين حال انتظار دارد كه من در پاسخ به دستور او بگويم: چشم و آنطور كه او مي خواهد 

آئين نامه را بنويسم. 

دستور شرف
خوب به خاطر ندارم كه چطور شد كه در جريان اين بحث ها من به تجربه تدوين دستور شرف در كارد 
دانشجويان و كادر دوستان پرداختم. اما آقاي كيخسروي در اين مورد هم مخالفت كه نه،  اصاًل ايده شرف و 
تدوين دستور شرف را زير سؤال برد و با لحن زننده اي به من جمله اي گفت كه مضمونش اين بود كه وقتي 
شما دستور شرف تدوين كنيد معنايش اين است كه افراد بايد اعتراف كنند كه بي شرف هستند. من هم در 
پاسخ گفتم: چنين افرادي نبايد در يك انجمن جمع شوند. او هم نتيچه مي  گرفت: در آن صورت هيچ كس 
در انجمن باقي نخواهد ماند. و خدا مي داند اين حرف چقدر من را ناراحت مي كرد. چون معناي واقعي اين 
حرف اين است كه نه فقط آقاي كيخسروي بي شرف است بلكه بقيه هم بي شرف هستند و در نيتجه در يك 

انجمني كه قرار باشد فقط افراد شريف عضو باشند كسي باقي نمي ماند. 

محتواي اين بحث هاي را مي شود به حساب اختالف نظر گذاشت و تحمل كرد. اما لحن مخالت هاي آقاي 
كيخسروي بسيار زشت، تهاجمي، مستقيم و آزار دهنده بود. 

براي ديدن يكديگر!
خوب به خاطر ندارم كه در كجاي اين بحث پر آشوب بود كه من با تأكيد بر جنبه آموزشي كارگاه پرسيدم: در 
اين صورت چرا به اينجا مي آئيد؟ و آقاي كيخسروي با خيال راحت جواب داد:  براي ديدن يكديگر به اينجا 
مي آئيم. و اين پاسخ نيز - حتي اگر او براي ديدن ساير دوستانش مي آيد - براي من بسيار برخورنده بود: 
مني كه انتظار دارم اين وكيالن سازماني قوي و سراسري براي بازآقريني پروفشن وكالت ايجاد كنند و در 
راستان اين هدف است كه عمر عزيزم را صرف اين قضايا مي كنم، حاال از زبان يكي از كارورزان مي شنوم كه 

مي گويد: براي ديدن يكديگر به اينجا مي آئيم. 

مجموعه اين عوامل بود كه سبب شد خشم من به صورت آتش فشاني شعله ور شود و هرچند متأسفانه از 
جزئيات آنچه كه در زمان خشم بيان كردم چيز دقيقي به خاطرم نمانده است اما محور اعتراض هاي خودم را 
خوب به خاطر دارم كه سعي مي كردم از آن چارچوب خارج نشوم: انتقاد همراه با توهين به خودم كه بعد 
از اين همه سال آموزش اين قواعد هنوز خودم آن ها را رعايت نمي كنم و گرفتار چنين مذاكرات بي قاعده و 
اهانت باري مي شوم. آري، مدام خودم را نكوهش مي كردم اما نكوهشم از اين بابت بود كه به تله  ي ابتذالي 

سقوط كرده ام كه آقاي كيخسروي جلوي پايم گذاشته است. 

اجازه  را حفظ مي كند و  آرامش خودش  را عصباني مي كند،  اينكه من  از  بعد  مثل هميشه، و  خوشبختانه، 
نمي دهد كه كار به جاهاي باريك بكشد. پريروز هم من تقريبًا فرياد كشيدم كه: چرا من بايد در اين معركه 
گرفتار شوم. خودتان مي دانيد. هر طور دوست داريد بحث كنيد و از مجمع خودم را بيرون كشيدم و به همين 

جا - پشت اين ماشين آمدم و خودم را مشغول كردم. 
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خوب به خاطر ندارم ديگر چه گذشت. خانم نيكدل آمد. نصاب حاصل شد. خانم قوشه اشاره كرد. من هم 
كه توانسته بودم خودم را آرام كنم به سكو رفتم و جلسه را دعوت به دستور كردم و انگار نه انگار كه دقايقي 
قبل تا مرز يك قتل پيش رفته  بوديم. جالب است كه من صورتجلسه اجالس چهل و پنجم را نيز به شكل 

زير تنظيم و همراه با نامه زير براي اعضا ارسال كردم: 

گزارش اجالس چهل و پنجم كارگاه وكيالن 
پنجشنبه 23 بهمن 1393 

چهل و پنجمين اجالس عادي هفتگي كارگاه وكيالن در ساعت 13 و 15 دقيقه روز پنجشنبه 23 بهمن ماه 
1393 در محل هميشگي دعوت به دستور شد. 

از آنجا كه اجالس قبل مصوبه نداشت صورتجلسه اي هم قرائت نشد. 

در ادامه مجمع به كميته بررسي غيررسمي رفت و خانم قوشه مخبر كميته قطعنامه  زير را براي تصويب تقديم 
مجمع كرد: 

كميته بررسي غير رسمي بعد از بررسي هاي خود، راهكارها و راهبردهاي زير را جهت جذب اعضاي جديد  
براي تصويب تقديم مي كند: 

آقای رييسيان: 1- تسريع در تدوين و تصويب آيين نامه) به دليل نداشتن ساختار مشخص(
                 2- تاسيس كميته روابط عمومی با شرح وظايف مشخص) به دليل نداشتن رسانه(

آقای فروزان: برگذاری اولين همايش با موضوع معرفی قانون پارلمان
آقای حسينی: 1- تالش در جهت ثبت گروه در اداره ثبت شركت ها به عنوان يك موسسه

2- تاسيس كميته تحقيق با وظايف مطالعه در كانون وكالی آمريكا و ارائه آن در                                                                    هر 
يك از سخنرانی ها

             3- تاسيس كميته تنقيح  و اصالح قوانين با وظيفه مطالعه قوانين داخلی و تطبيق آن ها
               4- تعيين يك رييس و يك منشی ديگر به غير از آقای حسينی

در ادامه، قطعنامه فوق به صورت بند بند مورد بررسي قرار گرفته و به شكل زير اصالح شد: 
و  كيخسروي  آقايان  از  مركب  كميته اي  به  آئين نامه  ارجاع  با  آئين نامه  تصويب  و  تدوين  در  تسريع   1

رئيسيان و تقديم آئين نامه به مجمع براي تصويب در نخستين مجمع ارديبهشت ماه 94
2. ثبت گروه در اداره ثبت شركت ها پس از تصويب آئين نامه توسط كميته اي مركب از خانم نيكدل

خاطر نشان مي كند پيشهاد دوم آقاي رئيسيان و پيشنهاد آقاي فروزان حذف شد و ادامه بررسي پيشنهادهاي 
آقاي حسيني هم به نشست آتي موكول شد. 

جلسه در ساعت 14 و 15 دقيقه خاتمه يافت. 

دبيرموقت داود حسيني 
اعضاي محترم كادر وكيالن 

سالم
ضمن تقديم صورتجلسه اجالس 45 خاطر نشان مي كند داود حسيني قصد دارد در اجالس آتي به عنوان 

مربي پارلماني توصيه كند كه از ميان خود يك رئيس و يك دبير انتخاب فرماييد. 
به همين خاطر به پيوست فصل مربوط به مقامات و مسؤالن نيز تقديم مي شود و در نيم ساعت آموزشي جلسه 

آتي در همين مورد صحبت خواهد شد.
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در صورتي كه فرصت كرديد بخش مربوط به وظايف رئيس، دبير، پارلمانتارين و مورخ را مطالعه فرماييد.
با تشكر داود حسيني

البته، همين حاال كه متن اين نامه را از ايميل خودم نقل كردم دريافتم كه صورتجلسه اجالس 45 را بر خالف 
تصريح در نامه، همراه نامه براي اعضاي ارسال نكرده ام و تا األن كه شنبه است هيچ كدام از آنان به اين نقص 
هيچ اشاره اي نكرده اند. يعني اينكه هنوز آن را نخوانده اند. اما در عين حال، به خاطرم رسيد كه در بند يك 
قطعنامه اصالحي، خانم قوشه كه روي او بيش از ديگران حساب مي كردم، پيشنهاد داده است كه مسؤليت 
تدوين آئين نامه را به كميته اي بدهند كه رياستش بر عهده همين آقاي كيخسروي است كه به نظر من يك ذره 

هم درك درستي از آئين نامه و دستورنامه و تفاوت اين ها با هم ندارد. 

داليل اعالم ختم كارگاه
طبيعي است بعد از ختم جلسه و حتي بعد از تنظيم اين صورتجلسه كه عينًا نقل شد و هيچ شاهدي از اينكه 
قرار است ختم كارگاه اعالم شود در آن ديده نمي شود، ذهنم به كند و كاو در كارگاه چهل و پنجم وكيالن 
ادامه داد و هرچه جلو تر مي رفت و رفتار اعضاي اين كارگاه را هرچه بيشتر مي كاويد به آن نتيجه اي نزديك تر 

مي شد كه وكيل يك روزه اعالم كرد:  اين ها كارگاه را جدي نگرفته اند! 

منظورم از آن وكيل يك روزه وكيلي است به نام آقاي پيمان حاج محمود عطار كه به دعوت خانم توكل يك 
بار در كارگاه شركت كرد و بعداً چند بار با من مكاتبه داشت و سرانجام ضمن بيان داليل خودش اعالم كرد 
كه در كاركاه حضور نخواهد يافت. يكي از داليلي كه وي به آن اشاره كرد اين بود كه اين ها - يعني اعضاي 

كادر وكيالن - كار را جدي نمي گيرند. 

راستش اين حرف خيلي بديع نبود. من هم مي دانستم كه كار را زياد جدي نمي گرفتند. در نتيجه، چيز ديگري 
حادث شده است كه من ختم اين كارگاه را اعالم كرده ام. اما پيش از آن به چند نمونه از جدي نگرفتن كارگاه 

اشاره كنم: 

در جلسه پريروز وقتي از آنان يك سؤال پارلماني در مورد تفاوت بررسي بند بند با بررسي يك جا پرسيدم، 
هيچ كدامشان پاسخ مسأله را نمي دانستند. اما يك سر سوزن تأسف از اينكه پاسخ سؤال را نمي دانند در چهره 
آنان ديده نمي شد. يا وقتي در مورد فعاليت ترويجي خود گزارش مي دادند آقاي كيخسروي همان حرف هايي 
را تكرار كرد كه قباًل در مورد هيأت مديره كانون زده بود. بقيه هم گفتند كاري نكرده اند. يا وقتي به خانم علم 
پيشنهاد كردم كه مسؤليت دبيري را بر عهده بگيرد بهانه هايي آورد كه مرغ پخته ام خنده اش مي گرفت: اينكه 
اينترنت در اختيار ندارم و از اين قبيل. در حاليكه بيشتر و بهتر از همه به ايميل هاي من پاسخ مي دهد. شواهد 
خيلي زياد است. در نتيجه، احساس كردم قضاوت آن وكيل يك روزه كاماًل درست است. اما چرا حاال ختم 

كارگاه را اعالم كردم؟ به چند دليل:

اوالً سه نفر از اعضاي اين مجموعه يعني خانم توكل، خانم قوشه و آقاي رئيسيان جدي تر هستند، و اين 
سه نفر هم در كارگاه هاي ديگري حضور دارند. ثانثًا اعالم ختم كارگاه به معناي انحالل گروه نيست، بلكه 
به اين معناست كه ديگر خودشان هركار كه دلشان مي خواهد بكنند و من را منتر خودشان نفرمايند. ثالثًا اگر 
رئيس انتخاب كردند و خود گروه به مشورت هاي من به عنوان مربي پارلماني و مشاور فكري نياز داشتند، 
طبق دستورنامه رابرت به عنوان مشاور پارلماني - چه بسا در ازاي دريافت دستمزد به رئيس مشاوره خواهم 
بين  رابعًا خبر ختم كارگاه در  بدهد.  ارتقا  را  اين ديگر جزو وظايف رئيس است كه رهبري خودش  داد. 
بايد به آن خاتمه دهند.  كادرها منتشر خواهد شد و همه درخواهند يافت كه اگر كارگاه را جدي نگيرند 
خامسًا برخي از فرهنگ سازماني كادر وكيالن كه مي شود گفت به فساد كشيده شده است محصول روش هاي 
مربي گري خود من است كه با درس آموزي از آن ها سعي مي كنم در كارگاه هاي ديگر تكرار نشود. و آخرين 
دليل اينكه به مرور كه تعداد كار گاه ها و متقاضيان بالقوه كارگاه ها افزايش مي يابد بايد بتوانم به نحوي اهم 
في االهم بكنم تا بار خودم بيش از حد الزم زياد نشود. مجموعه اين داليل سبب شد كه كارگاه وكيالن به 
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روش ديگري هدايت شود: از طريق دادن مشاوره به رئيس و كمك به رئيس براي ارتقاي مهارت هاي رهبري 
او و توانمندي هاي كل گروه. 

بعد از تأمالت زياد و رسيدن به اين نتيجه كه اعالم ختم كارگاه وكيالن معقول و صحيح است، متن زير را با 
اين عنوان براي اعضاي ارسال كردم: 

اطالعيه ختم كارگاه 
اعضاي محترم كارگاه وكيالن

سالم
به اين وسيله و به عنوان مسؤل دفتر كادرها خاتمه كارگاه آموزش دستورنامه رابرت براي اعضاي اين كارگاه 

اعالم مي شود.
براي ديدار يك ديگر به يك كافي شاپ تشريف ببريد. اما اگر به طور جدي دغدغه حاكميت قانون و عدالت 
را داريد در صورت تمايل پنجشنبه آينده به عنوان آخرين اجالس در نشست شركت فرماييد تا مسؤالن خود 

را انتخاب كنيد و به راه خود برويد. 
قربان شما. داود

خودم فكر مي كنم كه هنوز شعله خشم از اين جمالت احساس مي شود. در نتيجه كساني مثل آقاي فروزان 
و آقاي رئيسيان كه در جلسه حضور نداشتند ممكن است كنجكاو شوند كه چه شده است؟ من اين ايميل را 
براي آقاي رضوي كه دو جلسه قبل براي نخستين بار و به دعوت خانم قوشه به كارگاه آمد و از كارگاه خيلي 
هم راضي بود اما در جلسه قبل نيامده بود ارسال نكردم. نيز كيخسروي به شوخي يا جدي گفت يك شخص 
مهم را دعوت كرده بود كه به اجالس چهل و پنجم بيايد و قول داده بود بيايد كه نيامد. بچه ها سراغش را 
گرفتند اما او از ذكر نامش طفره رفت. تا كنون فقط خانم علم طي نامه اي پرسيده كه مي تواند بپرسد چرا ختم 
كارگاه را اعالم كرده ام، براي او جواب زدم كه در اجالس آتي توضيح خواهم داد. توضيحم بيشتر اين خواهد 
بود كه بايد به اين روش تمرين كنيد و جلو برويد و اگر هم نمي خواهيد يا نمي توانيد كاري انجام دهيد من 
مسؤل نخواهم بود. قطعًا بايد دريابند كه گروه خوبي از آب در نيامدند. علت ختم كارگاه چيزي جز اين 
نيست و حاال اين مسؤليت بر عهده من است كه بار ديگر علت اين شكست را هم از نو بررسي كنم و مثل 

همان مووچه حصرت تيمور لنگ بار ديگر خودم را همراه با يك كارگاه ديگر از ديوار باال بكشم. 

كارگاه سوم دبيران: بهترين كارگاه 
در كارگاه دبيران و نيز در كارگاه بانوان تمام درس هاي كسب شده از كارگاه هاي قبلي دارد مورد استفاده قرار 

مي گيرد. من به چند نمونه  از اين تجربه ها اشاره مي كنم: 

1. از همان ابتدا فردي را به عنوان رئيس كميته آموزش دستورنامه انتخاب مي كنم و از او مي خواهم تمام 
مطالب را به صورت مقوله هاي جداگانه يادداشت و دسته بندي كند. در ابتداي هر كارگاه از او مي خواهم هر 

يك از مقوله ها را توضيح بدهد. بعد از ديگران مي خواهم صحبت هاي او را نقادي و تكميل كنند. 

اين مسؤليت در كارگاه معلمان بر عهده ي آقاي محمد فالحي است كه پريروز دريافتم كه او جلسات هيأت 
مديره كانون صنفي معلمان را نيز رياست مي كند و بسيار جدي و منظم قواعد را يادداشت مي كند و عالي 
توضيح مي دهد. دختر خانم جواني به نام صبا شعر دوست كه خبرنگار هم هست اين مسؤليت را در كارگاه 

بانوان بر عهده گرفته است كه بسيار عالي انجام وظيفه مي كند. 

2. تصميم گرفته ام از مسؤالن كميته هاي آموزش بخواهم تا يادداشت هاي خودشان را به صورت مرتب و در 
قالب جزوه هاي آموزشي تدوين كنند و بعد از اصالح از طرف من يا كس ديگر در اختيار ساير اعضا قرار 
دهند. همين جزوات مي تواند به كتاب درسي هركارگاه يا انجمن نيز تبديل شود و مبناي تدوين كتاب درسي 

كلي قرار بگيرد. 
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3. از همان شروع كار يك دبير انتخاب مي كنم كه دعوت كردن از افراد و ارسال صورتجلسات و ساير كارها را 
نيز بر عهده او خواهم گذاشت. در كارگاه دبيران آقاي نوربخش را به عنوان دبير انتخاب كرده ام و ايميل اعضا 
را از طريق همسرش خانم محبوبه توكل در اختيار او قرار دادم تا هر هفته فراخوان را براي اعضا ارسال كند. 

با كسب اين تجربه ها، كم ترين ترديدي ندارم كه هر كارگاه از كارگاه قبلي هزاران قدم جلوتر مي رود و همين 
امر سبب مي شود كه احساس كنم دفتر كادر ها حتي از نظر استقبال مشتريان نيز ديگر قطعًا تثبيت شده است. 
همين اعتماد به نفس شايد سبب مي شود كه با اطمينان خاطر عذر افرادي را كه جدي نمي يابم بخواهم تا 

جاي افراد جدي را نگيرند. 

حواشي كارگاه دبيران
در كارگاه دبيران بعد از آموزش قواعد و به پيشنهاد حاضران به تشريح عوامل اجتماعي و تاريخي بحران 
معاصر پرداختم. اين حرف ها حاصل بيش از 40 سال تفكر و تأمل مداوم است كه با استقبال عجيب حاضران 
و مخاطبان مواجه مي شود. به نظرم براي اعضاي كادر دبيران هم بسيار جالب آمد به نحوي كه آقاي فالحي 
داشت پيشنهادي مبني بر اينكه من اين مطالب را براي كانون هم ارايه بدهم مطرح مي كرد اما به خاطرش 
رسيد كه قبل از طرح اين پيشنهاد با من بهتر است مصوبه هيأت مديره كانون صنفي معلمان )يا جاي ديگر( 

را اخذ كند. هم براي دبيران و هم براي بانوان اين تحليل هاي تاريخي بسيار جالب بوده است. 

كردمان به جاي گفتمان
در جريان همين اجالس چهارم كادر دبيران بود كه اولين بار از اصطالح خودساخته كردمان به جاي گفتمان 
استفاده كردم و توضيح دادم كه تا كنون از گفتمان هاي مختلف صحبت مي شود اما جنبش كادرها فقط گفتمان 
نيست بلكه كردمان هم هست. كادرها از طريق كردار اجتماعي خودشان مي خواهند جوامع سالم، پاك و 
استريل براي حل مشكالت اجتماعي بسازند. به نظرم صحبت هاي من در ساخته شدن يك چشم انداز آرماني 

سياسي كه در عين حال عملياتي و واقع بينانه به نظر مي رسد خيلي نقش ايفا مي كند. 
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يكشنبه 26 بهمن 1393

دريافت نخستين دستمزدها
ديروز بعد از ختم چهل و چهارمين اجالس كادر دوستان آقايان سيد سهيل فاضلي و حميد رضا معروف خاني 
كه دانشجو هستند در كارگاه باقي ماندند. آقاي فاضلي با صراحت گفت:  نشسته اند تا به تحليل من از تاريخ 
ايران گوش دهند. راستش خسته بودم و نظرم اين بود كه اين بحث ها را در آينده در گروه مطرح خواهم كرد. 
اما آن دو را چنان مشتاق يافتم كه قبول كردم. اما قبل از شروع تحليل از خصوصيات اساسي تاريخ ايران، آقاي 
فاضلي پاكتي را كه دو طرف آن عكس هاي گلسرخ چاپ شده بود به من داد و گفت كه به عنوان هديه از 
طرف آنان قبول كنم. مدت هاست به اين نتيجه رسيده ام كه براي كارم شرط دستمزد نخواهم گذاشت اما اگر 
كسي يا كساني اصرار داشته باشند كه در ازاي زحمات من چيزي بدهند، نه نخواهم گفت و مي توانند هداياي 
خودشان را در كوزه سفالي فيروزه رنگي كه در موزه گذاشته ام بياندازد. آقاي فاضلي به من گفت: همان چيزي 
است كه قرار است در آن كوزه بياندازيم. پاكت را از او گرفتم و تشكر كردم و از آنان خواستم تا وارد صحن 
شوند تا بحث در مورد خصوصيات تاريخ ايران را شروع كنيم. اين بحث تا حدود ساعت 9 شب طول كشيد 
و اين دو جوان تمام اين دو ساعت سراپا گوش بودند و هنگام رفتن آقاي معروف خواني جمله اي با اين 
مضمون گفت: تمام ساعاتي كه در دانشگاه گذرانديم يك طرف، پنج دقيقه از اين كارگاه يك طرف. به نظرم 
بيشتر نكاتي كه براي آنان گفتم و فشرده مطالعاتم در مورد تاريخ ايران و جهان است، براي آنان جالب بود. 

وقتي آن دو رفتند پاكت را باز كردم. مبلغ 60 هزار تومان پول نقد داخل پاكت بود. به نظرم رسيد اين پاكت 
مي تواند يك سند تاريخي ارزشمند باشد. داخل در پاكت اين مطالب را نوشتم و تصميم دارم بعد از آنكه اين 

متن را به دانشجويان نشان دادم و آنان موافقت كردند آن را داخل موزه كادرها بگذارم: 

سه نفر از كارورزان كارگاه دوستان به نام آقايان سيد سهيل فاضلي، حميد رضا معروف خاني و رضا 
اسماعيل زاده شامگاه روز شنبه 25 بهمن ماه 93 مبلغ 60 هزار تومان )نفر 20 هزار تومان( وجه نقد را 
داخل اين پاكت به عنوان هديه بابت زحماتي كه كشيده ام به من دادند. من هم قبول كردم. در حاليكه 
اين سه نفر دانشجو هستند و هنوز منبع درآمد  نان هم نداشتم.  در حسابم هيچ پولي براي خريد 

مستمري ندارند. اين پاكت را به همين مناسبت به عنوان يادگاري حفظ خواهم كرد. 
داود حسيني 25 بهمن ماه 93

امروز يكشنبه بعد از ختم چهارمين كارگاه كادر بانوان خانم طلعت تقي نيا يكي از اعضاي اين كارگاه به ميزم 
كارم نزديك شد و پاكتي را به طرفم دراز كرد و جمله اي گفت كه عين آن را به خاطر نمي آورم اما مضمونش 
اين بود كه به خاطر زحماتي كه مي كشم از طرف گروه به من مي دهند و قابلي ندارد و از اين حرف ها. بدون 
هيچ تعارفي قبول كردم. كمي بعد، در فرصت مناسبي كه تمام اعضاي گروه بانوان در سالن ايستاده بودند 
به آنان گفتم: من تصميم قطعي دارم كه براي خدماتي كه مربيان پارلماني ارايه مي دهند شرط دستمزد تعيين 
نكنند و هر كس هرچقدر كه مايل بود پرداخت كنند. به دنبال چنين سياستي است كه هديه شما را پذيرفتم 
و از شما تشكر مي كنم. بعد كه خانم ها سالن را ترك كردند پاكت آنان را گشودم. مبلغ 300 هزار تومان 
داخل آن بود. به اين ترتيب مبلغ 360 هزار تومان بابت كارگاه ها دستمزد گرفتم. امروز بعد از ظهر تصميم 
گرفتم حاال كه پول دار شدم براي خريد مايحتاج آشپزخانه به بازار بروم. اما ترجيح مي دهم كل آن را به زنم 

يا دخترم بدهم. 

ذكر اين نكته را فراموش نكنم كه ديروز آقاي قندهاري يك بسته كافي ميكس و يك شيشه عسل هديه آورد. 
عسل را براي من آورده بود. هنوز آن را باز نكرده ام و باز نمي كنم تا به زنم و دخترم بدهم. اما قوطي كافي 

ميكس را روي ميز پذيرايي گذاشتيم تا همه بتوانند نوش جان كنند. 

گزارش چهل و چهارمين اجالس دوستان
در اجالس ديروز كادر دوستان آقايان حالج، زارع پور، متين شريف و نصيري اقدم و اسماعيل زاده نيامده 
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بودند. آقاي زارع پور به آقاي فاضلي گفته بود كه به شهرستان مي رود يا رفته است. آقاي نصيري هم كه گفته 
است مدتي نخواهد آمد. آقاي حالج هم كه گرفتار ده ها مشغله و از جمله برگزاري هم انديشي سراسري 
متخصصان مناقصات كشور است و ديروز براي گرفتن پسرش به مدرسه رفته بوده است. با اين همه مجمع 

خوبي از آب درآمد. 

استماع گزارش فعاليت رئيس كميته ها
در اين كارگاه در حال حاضر يك كميته آموزش دستورنامه رابرت تأسيس شده كه مسؤلش آقاي فاضلي 
است. ديروز به اين نكته توجه كردم كه وي سه فايل حاوي عنوان موضوع هاي آموزش داده شده در كارگاه 
براي سه مرحله معرفي، مقدماتي و ابتدايي )البته وي نوشته: متوسطه( آماده كرده و برايم فرستاده است. من از 
او تشكر كردم اما حتي  به اين فايل ها نگاه هم نكردم. در آن صورت چطور ممكن است اين افرادي كه اين 
قدر خالصانه زحمت مي  كشند انگيزه خود را از دست ندهند؟ به همين خاطر، قبل از كارگاه فايل هاي او را 
باز كردم و از آن ها پرينت گرفتم و به صحن بردم و ضمن آنكه آن ها را به اعضا نشان مي دادم از آقاي فاضلي 
تشكر كردم و در جريان كارگاه متوجه شدم كه هم آقاي قندهاري و هم آقاي قاسمي با كنجكاوي فهرست 
مطالب را مرور مي كنند. احساس كردم اين فهرست براي آنان بايد جالب باشد. آقاي قندهاري از من خواست 
مطلب پرينت شده را بردارد و برداشت. بعد از كارگاه بود كه تصميم گرفتم اين اسناد را همراه با نامه زير 

براي تمام اعضاي كارگاه ارسال كنم و كردم. متن آن نامه: 

پيش نويس فهرست مطالب آموزشي
اعضاي محترم كادر دوستان

با سالم
متن نامه آقاي سهيل فاضلي همراه با سه پرونده ووردي حاوي فهرست قواعد و رويه هاي پارلماني مطرح 

شده در نشست هاي كادر دوستان به پيوست تقديم مي شود.
ضمن تشكر ازآقاي فاضلي از اعضاي محترم تقاضا مي كند اين اسناد را مرور فرماييد و در صورتي كه قواعد 
مطرح شده را به خاطر نداريد اعالن فرماييد تا نسبت به آموزش آن ها اقدام شود. در صورتي كه نظرات 

تكميلي داريد به آقاي فاضلي پيشنهاد فرماييد. 
توجه داشته باشيد كه قرار است بر اساس اين سر فصل ها و عنوان ها جزوه اي آموزشي براي افرادي كه در 

آينده به گروه محلق خواهند شد تهيه شود.
نيز قرار است مسؤالن كميته هاي آموزش ساير كادرها نيز با همفكري يكديگر طرح نخستين كتاب آموزشي 

دستورنامه رابرت را تدوين كنند. 
با احترام. داود

و اين هم متن نامه خود آقاي فاضلي خطاب به من: 
استاد عزيز 

 سالم 
سعی نمودم يك پيش نويس برای  فهرست كلی مطالب تدريس شده توسط شما بنويسم تا ايده های آقای 
دكتر زارع پور را روی آن اجرا كنيم. توجه كنيد كه اين فايل های ارسالی برای  سه مرحله با توجه به تقسيم 
بندی خودتان نوشته شده است و اين به هيچ  وجه نظر تمام شده ی من نمی باشد بلكه پيش نويس است 
واگر موافق باشيد روی همين پيش نويس با توجه به نظر شما و دكتر زارع پور كار را  شروع كنيم.3 فايل با 
توجه به مراحل  1-معرفی 2-مقدماتی 3- متوسط ضميمه شد و مرحله ی عالی هم مربوط به تشكيل  انجمن 

است كه در آينده تقديم می شود.
با تشكرسيد سهيل فاضلی

استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي
مي كند  سعي  دارد  وي  است.  گوشتي  محصوالتي  توليدكنندگان  اتحاديه  فعاالن  از  معروف خاني  آقاي  پدر 
پدرش و همكاران او را تشويق كند كه اتحاديه اشان را طبق قانون پارلمان مديريت كنند. البته پدرش جواب 
داده از ما گذشته است. به درد شما جوانان مي خورد. ظاهراً يكي از دوستان آقاي معروف خاني به او قول داده 
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بود كه در كارگاه ديروز حضور يابد كه قادر به اين كار نشده است. 

نكته بسيار جالب اين بود كه آقاي دكتر سعيد قاسمي در جريان گزارش فعاليت هاي ترويجي خود به اين 
اشاره كرد كه در يكي از ميهماني هاي خانوادگي اش به حاضران پيشنهاد داده است كه يك انجمن فاميلي 
درست كنند و آنان هم استقبال كردند. همانجا از او دعوت كردم كه در سازمان در دست تأسيس ترويج 
انجمن هاي فاميلي نيز با ما همكاري كند و قبول كرد. امروز عصر اين نامه را براي خانم توكل فرستادم و يك 

رونوشت از آن را هم براي آقاي قاسمي ارسال كردم: 

بانوي گرامي خانم توكل
سالم

من تلفن آقاي سعيد قاسمي يكي از شخصيت هاي جدي را كه در يكي از كارگاه ها نيز حضور مي يابد خدمت 
شما تقديم مي كنم. ايشان نيز عالقمند هستند در ترويج انجمن هاي فاميلي به ما كمك كنند و در پي تشكيل 

چنين انجمني با مشاركت اقوام خود برآمده اند: 09124219579

در ضمن، تا كنون اعضاي هيأت حامي انجمن فاميلي در دست تأسيس از اقوام و فاميل من تا كنون دو نشست 
برگزار كرده است و نشسته سوم آن نيز سه شنبه 5 اسفند دردفتر كادرها برگزار خواهد شد.

تا كنون خانم قوشه و آقايان قندهاري و قاسمي و گلستاني براي تشكيل هيأت حامي اعالم آمادگي كرده اند 
كه با من و شما جمعًا 6 نفر مي شويم. ممنون مي شوم من را از نتيجه فعاليت هاي خود براي تشكيل نخستين 

نشست هيأت حامي انجمن هاي فاميلي، محله و اوليا و مربيان با خبر سازيد. 

توجه داشته باشيد كه ما تصميم داريم با كمك فاميل ها در هر روستا نيز يك انجمن ده تأسيس كنيم. اگر در 
ميان اقوام خود و همسر خود كساني را داريد كه ريشه در روستا دارند به اين موضوع نيز فكر كنيد.

در ضمن همانطور كه اطالع داريد ختم كارگاه وكيالن را اعالم كردم. خوب است اين نكته را به اطالع آقاي 
پيمان حاج محمود عطار برسانيد. من همچنان عالقمندم با كمك وكيالن جدي تر، مؤسسه اي براي احياي 

پروفشن وكالت ايجاد شود. 
با احترام شايسته
داود حسيني

احياي مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان
از زماني كه آقاي دكتر بهزاد رحماني رئيس انجمن جراحان عمومي ايران و جراح فوق تخصص ريه به من 
خبر داد كه آقاي دكتر فاضل )دكتر داروساز سبزواري(  دنبال مي گردد، فكر كردم چقدر خوب مي شود كه با 
كمك او مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان را دو باره احيا كنيم. البته هنوز ارتباطم با دكتر فاضل برقرار نشده 
است. اما آقاي قندهاري در نشست ديروز به اين نكته اشاره كرد كه چند نفر از دوستانش پزشك هستند و 
با آنان در مورد كد اتيكز پزشكي صحبت كرده است و ممكن است عالقمند باشند كه در اين زمينه ها كاري 
را تشويق كند مي توانيم مؤسسه اخالق پزشكي  آنان  توانست  اگر  او گفتم  به  بود كه  انجام دهند. همانجا 
ايرانيان را دو باره فعال كنيم. قرار شد با آنان صحبت كند. در ضمن او در گسترش انجمن هاي فاميلي نيز 

بسيار فعال است. 

تعريف جامعي از معناي شرف
بعد از استماع گزارش ها، موضوع تصويب تعريف شرف كه از سوي آقاي دكتر قاسمي و بر اساس بحث هاي 
قبلي تدوين كرده بود، در دستور قرار گرفت. بحث هاي جالبي انجام شد. سرانجام تعريفي كه من به عنوان 

جايگزين مطرح كردم به تصويب رسيد. متن آن تعريف: 

شرف اعتبار ناشي از التزام اعضاي يك انجمن به فضائل اخالقي مورد قبول آنان است كه نقض آن ها 
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موجب طرد عضو خاطي و دفاع از آن ها سبب كسب احترام و افتخار خواهد شد. 

تمام اعضاي كارگاه از اين كه به چنين تعريف قشنگي رسيده بودند احساس خوشحالي مي كردند. من پيشنهاد 
كردم حاال كه ساز و كار رفتن به كميته كل براي تصميم سازي و برگشتن به مجمع براي تصميم گيري را 
تمرين كرديم، حاال خوب است كه دكتر قاسمي به رعنوان رئيس كميته تدوين دستور شرف، يك مجموع 
فضائل اخالقي، تعريف اصطالح كادر و پيش نويس دستور شرف كادرها را تهيه كند و به اجالس آتي ارايه 
دهد. اين پيشنهاد هم به تصويب رسيد. متن صورتجلسه اجالس چهل و چهارم كه در ادامه مي آيد خالصه 

اين جلسه را ارايه مي دهد: 

صورتجلسه چهل و چهارمين اجالس كادر دوستان
شنبه 25 بهمن ماه 1393

چهل و چهارمين اجالس عادي كادر دوستان در ساعت 17 و 15 دقيقه روز شنبه 18 بهمن ماه 1393 در محل 
هميشگي دعوت به دستور شد.

صورتجلسه اجالس قبل قرائت و با اعمال تصحيحاتي با اجماع عمومي به تصويب رسيد.

در ادامه، تعريف پيشنهادي آقاي قاسمي كه جمعبندي نقطه نظرات مطرح شده از سوي اعضا بود، مطرح شد 
و بعد از اصالح به شكل زير و با اجماع عمومي به تصويب رسيد: 

شرف؛ اعتبار ناشي از التزام اعضاي يك انجمن به فضائل اخالقي مورد قبول آنان است كه نقض آن ها موجب 
طرد عضو خاطي و دفاع از آن ها سبب كسب احترام و افتخار خواهد شد. 

نيز، پيشنهاد تشكيل كميته   دستور شرف به رياست آقاي سعيد قاسمي براي
1. انتخاب فضائل اخالقي مورد قبول گروه

2. تدوين پيش نويس تعريفي از اصطالح »كادر«، و
3. تدوين پيش نويس دستور شرف كادرها

و ارايه اين قطعنامه به دبيرموقت به منظور تقديم به اجالس 45 كادر دوستان
با اجماع عمومي به تصويب رسيد. 

همچنين اين پيشنهاد با اجماع عمومي تصويب شد كه دبير موقت مقاالتي را كه براي درك بهتر از دستور 
شرف و روش تدوين و تصويب آن ها مفيد خواهد بود در اختيار اعضاي گروه قرار دهد. 

همچنين قرار شد اعضاي محترم شماره تلفن هاي خودشان را از طريق ايميل يا تلفن شماره 09124219579 
در اختيار آقاي سعيد قاسمي قرار دهند تا كميته ي مجازي تدوين دستور شرف براي تبادل نظر ايجاد شود. 

جلسه رأس ساعت 19 خاتمه يافتم 
دبيرموقت. داود حسيني 

بازگشت به كادر دانشجويان
مي دانستم كه هنوز صورتجلسه اجالس سي ام كادر دانشجويان را تدوين نكرده ام و براي آنان نفرستاده ام. اين 

كار را كردم و متن صورتجلسه را براي اعضا كادر دانشجويان فرستادم كه در زير عينًا نقل مي شود: 

صورتجلسه اجالس سي ام كادر دانشجويان
سه شنبه 21 بهمن 1393



214

سي امين اجالس عادي كارگاه دانشجويان روز سه شنبه 21 بهمن 1393 با رياست موقت آقاي محسن رنجبر 
در محل هميشگي دعوت به دستور شد. 

بعد از استماع گزارش مسؤالن كميته هاي نشريات دانشجويي، آزادي آكادميك و دستور شرف، و نيز استماع 
گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضاي حاضر، مصوبات زير به تصويب رسيد: 

پيشنهاد همراه با اخطار قبلي آقاي ابراهيم گرانپايه در خصوص تعويق اجالس سي و يكم به ساعت 19 روز 
سه شنبه 25 فروردين ماه 1394 به تصويب رسيد.

در ادامه و به پيشنهاد آقاي محمد حسين سرپوشان مجمع براي بررسي روش هاي فعال  نگاه داشتن گروه طي 
اين مدت به كميته بررسي غيررسمي و رفت و با قطعنامه اي كه به شرح زير با اجماعي به تصويب رسيد به 

مجمع بازگشت: 
- دبير موقت يكسري نكات آموزشي و اخبار مربوط به كارگاه ها را براي اعضا ايميل نمايد. 

- اعضا گزارش فعاليت هاي ترويجي و فعاليت هاي كميته ها را براي دبير موقت جهت اطالع به ساير 
اعضا ارسال نمايند. 

-گروه وايبر مختص اعضا فعال شود. 
-كميته آزادي آدكاميك مقاالت كتاب سرخ را ترجمه كند و براي دبير موقت ارسال نمايد. 

- مسؤالن كميته ها پيشنهادهاي خود را در جهت جلب همكاري اعضا تدوين و جهت ارايه به دبير موقت 
ارسال كنند. 

جلسه ساعت 21 خاتمه يافت. 

دبيرموقت. داود حسيني
اين صورتجلسه به پيوست نامه اي كه تقريبًا همين عناصر در آن قيد شده بود براي اعضاي كادر دانشجويان 
ارسال شد و زمينه را فراهم آورد كه من در انجام وظيفه ي مصوب گروه فعاليت ترويجي خودم با دانشجويان 
از طريق ايميل را شروع كنم. نخستين نامه اي كه به همين منظور براي دانشجويان ارسال كردم به تعريف شرف 

مربوط مي شود. متن آن نامه را كه براي دانشجويان ارسال كردم در زير نقل مي كنم: 

اعضاي محترم كادر دانشجويان
سالم

تعطيلي  ماه  دو  طي  گروه  فعال سازي  خصوص  در  دانشجويان  كادر  مصوبه  از  ناشي  تعهد  انجام  پي  در 
اجالس ها، خبر زير از كادر دوستان تقديم مي شود:

در چهل و چهارمين اجالس كادر دوستان كه روز شنبه 25 بهمن ماه 1393 در دفتر كادرها برگزار شد تعريف 
زير از معناي شرف به تصويب رسيد:

شرف اعتبار ناشي از التزام اعضاي يك انجمن به فضائل اخالقي مورد قبول آنان است كه نقض آن ها موجب 
طرد عضو خاطي و دفاع از آن ها سبب كسب احترام و افتخار خواهد شد

همانطور كه مالحظه مي كنيد اين تعريف از  آنچه كه در كادر دانشجويان درك شد كامل تر و جامع تر است

همچنين كميته دستور شرف كادر دوستان مكلف شد تعدادي از فضائل اخالقي، تعريف اصطالح كادر، و 
دستور شرف كادرها را تهيه و براي تصويب به مجمع تقديم كند. منظور از كادر فرد آموزش ديده  و با مهارتي 
است كه مي تواند سازمان هاي بزرگ ايجاد كند. اين فرد با قانون دموكراسي آشنا ست و مي كوشد به تأسيس 
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سازمان هايي پاك و استريل براي حاكميت قانون و عدالت  كمك كند.
با احترام. دبير موقت داود حسيني

تصويب قطعنامه پنج ماده اي فعال سازي كادر دانشجويان به من اين امكان را مي دهد كه طي دو ماه آتي تا 
تشكيل اجالس سي و يكم كادر دانشجويان پدر آنان را در بياورم. اما نبايد آنقدر تند بروم كه ديگر اصاًل 
ايميل را باز هم نكنند. هرچند معلوم نيست كه چند نفر واقعًا آن ها را باز خواهد كرد. براي اين كار ايده هاي 

زيادي در ذهن دارم كه هر كدام اجرايي شد گزارش خواهم كرد. 

تجربه هاي كادر بانوان
بانوان تقريبًا با هم رسيدند. البته خانم قوشه دادگاه داشت و ساعت 12 آمد. چهارمين كارگاه بانوان ساعت 
12 خاتمه يافت تا يك ساعت باقي مانده را به مسائل خودشان بپردازند. به همين خاطر از آنان خواهش 
كردم نشست دوم را در سالن شماره 2 برگزار كنند تا هم من استراق سمع نكنم و به كار خودم برسم و هم 

آنان راحت باشند. 

در طول نشست اول خانم نوشين احمدي به عنوان دبير انتخاب شد و قرار شد خانم صبا شعردوست كه 
مسؤل كميته آموزش است تمام مطالب آموزشي را تايپ كند و براي من بفرستد تا بعد از ويرايش در اختيار 
تمام اعضا قرار بگيرد. به او گفتم كه اين نوشته ها در آينده يك جزوه براي آموزش دستورنامه رابرت به 

اعضاي كانون شهروندي زنان مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد. 

در انتهاي اين اجالس به ضرورت دعوت جلسه به دستور رأس ساعت مقرر پرداختم و از آنان تقاضا كردم 
نظرشان را در مورد اثرات منفي شروع نشدن اجالس ها در ساعت مقرر بيان كنند. هركس به نكته اي اشاره 
كرد كه همه مهم بودند. اما من روي اين نكته تأكيد كردم كه رعايت نكردن قانون از همين جا شروع مي شود 

و استبداد يعني همين. قرار شد در نشست آتي به قواعد ناظر بر شروع جلسات در ساعت مقرر بپردازيم. 

كانون شهروندي چند ميليون زن
يكي از نكاتي كه در كارگاه به آن اشاره كردم اين بود كه به خاطر هدف اعالم شده كانون شهروندي زنان كه 
مبارزه عليه تعبيض جنسيتي است، و مسأله بسيار مهم و حساسي هم هست، اين كانون ظرفيت دارد كه به 
چند ميليون زن سازمان بدهد. و طرح كلي اين سازمان دهي را نيز برايشان تشريح كردم. در حال حاضر سعي 

مي كنم هر از گاهي تلنگري به ذهن آنان بزنم. در اين زمينه نبايد تند بروم كه عقب بكشند. 

قانون دموكراسي به جاي تبعيض
نكته ديگري كه در كارگاه ديروز مورد بحث قرار دادم اين بود كه ريشه هاي تعيض جنسيتي عليه زنان را 
تشريح كردم و توضيح دادم كه چرا براي رفع تبعيض، آنان مجبورند كه قانون دموكراسي را در خانواده ها 
مستقر سازند. و به همان اندازه كه دموكراسي در خانه مستقر مي شود تبعيض هم كنار مي رود. در غير اين 
صورت ما با هرج و مرج و فروپاشي خانواده ها و طالق هاي عاطفي مواجه خواهيم شد. از ذكر استدالل ها 

در اين جا صرف نظر مي كنم. 

جلسه امروز كادر بانوان خوب بود اما خانم طلعت تقي نيا كه حسابدار بوده و هوادر فدائيان، به اين نكته اشاره 
كرد كه قوانين دست و پا گير خيلي به درد ما نمي خورد. اين نخستين واكنش منفي نسبت به قواعدي است كه 
تا كنون درس داده ام. بايد مراقب باشم كه قبل از توضيح بيشتر وارد عمل شوم و شيريني رعايت اين قواعد 

را به آنان نشان بدهم و نه فقط سنگيني آن ها را. 

به عالوه، اگر قرار باشد بابت كارگاه ها دستمزد بدهند شايد بخواهند در جايي اين كارگاه ها خاتمه يابد. به 
اين موضوع نيز بايد فكر كنم. 
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سه شنبه 28 بهمن 1393

سلب صالحيت از خود
امروز صبح كه از خواب بيدار شدم دريافتم يكي از مشكالتي كه اين روز ها ذهنم با آن مواجه شده بود حل 
شده است. مشكل اين بود كه در پاسخ به اين سؤال كه: چرا ختم كارگاه وكيالن را اعالم كردي، چه بايد 
بگويم؟ در روزنوشت امروز، هم اين سؤال را بررسي مي كنم و هم به تحليل فرايندي مي پردازم كه به اين 

جواب منجر شد. 

بعد از پي بردن به اينكه ذهنم براي اين سؤال جواب يافته است، دريافتم ذهنم دارد براي يافتن پاسخ مسأله 
ديگري تالش مي كند. اين مسأله هم مسبوق به سابقه است: در چهل و چهارمين نشست كارگاه دوستان در 
روز شنبه 25 بهمن، كميته تدوين دستور شرف كادرها به رياست آقاي سعيد قاسمي منصوب شد و در همان 
جلسه اين پيشنهاد به تصويب رسيد كه وي - از جمله - اصول دستور شرف كادرها را تدوين كند. امروز 
صبح كه در عالم خيال اعضاي كارگاه هاي مختلف در ذهنم در مورد مسائل مختلف در حال مذاكره بودند، 
يكي از »من« هاي خودم را در ذهنم درك مي كردم كه داشت براي يكي از آنان يكي از اصول دستور شرف 
كادرها را توضيح مي داد. وقتي جمله اش تمام شد، بخش ديگري از دهنم ناگهان دريافت جمله اي كه همين 
اآلن اين »داود«  خيالي براي يكي از اعضاي كارگاه ها توضيح داد، اتفاقًا يكي از بهترين اصول دستورنامه شرف 
كادرها مي تواند باشد. بالفاصله از ميز كنفرانس - كه شب ها روي آن مي خوابم - پائين پرديدم. المپ را 
روشن كردم. ساعت 3 بامداد بود. آن جمله را در دفترچه يادداشتم نوشتم: يك عضو بايد با تقويت اداره خود 

هر عادت غيراخالقي را ترك كند!

بعد از نوشتن اين اصل تا ساعت حدود 5 صبح در سالن قدم زدم و به اين مسأله فكر كردم كه اگر اين اصل 
را به عنوان يكي از اصول دستور شرف كادرها بپذيريم، اصول ديگر چه مي تواند باشد؟  در اينجا بود كه به ياد 
تعريف خودم از »اصل« افتادم: آنچه كه در صورت از بين رفتنش، يك چيز هم از بين مي رود. در يك صندلي 
دو چيز »اصل« است: پايه ها و سطحي كه روي آن ها قرار مي گيرد تا انسان ماتحتش را روي آن بگذارد. در 
اين صورت اصول رفتاري يك كادر نيز كارهايي است كه اگر يك كادر انجام دهد يا انجام ندهد ديگر كادر 

هست يا نخواهد بود. 

بعد از رسيدن به چنين تعريف يا چنين روشي براي يافتن اصول رفتاري كادرها بود كه احساس كردم مشكل 
به طور كامل حل شد. حاال ديگر هيچ كار دشواري نيست تا تعيين كنيم كه اگر يك كادر اين كار هاي مشخص 
را انجام بدهد، يا اين كارهاي مشخص را نجام ندهد، ديگر كادر نخواهد بود. مثاًل؟ اينكه به هيچ كس تحت 
هيچ شرايطي نبايد دروغ بگويد. اگر دروغ گفت؟ - ديگر كادر نيست. يا اينكه از هر فرصت و امكاني براي 

ترويج و آموزش قانون دموكراسي به مردم استفاده كند. اگر نكرد؟  ديگر كادر نيست!

راستش در ادامه همين تفكرات بود كه به چندين و چند اصل جالب رسيدم و احساس كردم كه مسأله اي 
كه مدت ها ذهنم را به خود مشغول كرده بود حل شد. حاال از همين روش براي تدوين اصول شرف ساير 
اعضا و مشاغل و حرف ها و پروفشن ها و اعضاي ساير انجمن هاي در دست تأسيس نيز استفاده خواهيم 
كرد. در عين حال از ثبت اصولي كه امروز صبح به آن ها رسيدم صرف نظر مي كنم. مايلم اين اصول به روشي 
غيرديكته اي و با همفكري تمام اعضا كشف شود. اگر آن ها را يادداشت كنم نگرانم كه نتوانم فراموششان كنم 
و در جريان بحث و مذاكره گروهي، زودتر از ديگران آن اصول را بيان كنم و به اين ترتيب روند مشاركت 

مختل خوهد شد. 

گزارش رويداهاي ديروز
ديروز خانم نورزي زنگ زد و اطالع داد كه هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور ايران امروز جلسه ندارد. 
توجه كردم ديدم ساعت حدود يك بعد از ظهر است. به خانم نوروزي جواب دادم: گفته بوديد كه اگر جلسه 
باشد شنبه ها خبر مي دهيد. در نتيجه قرار نبود كه جلسه باشد. تأكيد كرد بله، اما زنگ زدم كه تأكيد كنم هفته 
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با آن رفتارهاي ضمختي كه در حضور ساير اعضاي هيأت رئيسه  ديگر حتمًا جلسه خواهد بود. راستش، 
جامعه مهندسان مشاور با آقاي مهندس هرمزد رامينه رئيس جامعه داشتم، نگران بودم كه ديگر تمايلي نداشته 
باشد با مشاور تند و تيزي مثل من كار كند. نگراني اصلي من اين است كه تجربه تاريخي آموزش و استقرار 
قواعد دستورنامه رابرت يا قواعد بازي دموكراسي در جامعه مهندسان مشاور به شكست بيانجامد. به همين 
دليل، بعد از مدت ها تفكر و تأمل، نامه اي براي آقاي مهندس رامينه نوشتم و به صورت غيرمستقيم در آن 
توضيح دادم كه وظيفه من به عنوان مشاور پارلماني ايجاب مي كند كه برخي نكات را زير گوش رئيس زمزمه 
كنم و اگر ايشان مناسب دانستند به آن  ها عمل كنند. به همين دليل، روز شماري مي كردم كه واكنش رئيس 
جامعه را به اين نامه بدانم و چون جوابي نيامد حدس زدم كه اعضاي هيأت رئيسه ممكن است به اين نتيجه 
رسيده باشند كه اين مشاور پارلماني هم قادر نخواهد بود نشست هاي شوراي مديريت را اداره كند و قيد 
تجربه كردن اين قواعد را زده  باشند. به همين خاطر، تأكيد خانم نوروزي به اينكه جلسه هفته آينده برگزار 
مي شود و من هم بايد در آن شركت كنم خوشحالم كرد. اما هنوز مي خواستم از واكنش آقاي مهندس رامينه 
به آن نامه مطلع شوم. به همين خاطر از وي پرسيدم: آيا نامه به دست مهندس رسيده است؟ جواب داد: همان 
روز كه فرستاديد برايشان ايميل كردم. بعد برايم توضيح داد كه عين نامه براي ساير اعضاي هيأت رئيسيه هم 
ارسال شده است. خوشحال شدم. اما از چند روز قبل به اين نتيجه رسيده بودم، با توجه به اينكه دفتر شركت 
مهندس رامينه كه در خيابان آبان شمالي است و به دفتر كادرها بسيار نزديك است، مي توانم بدون رفتن به 
ولنجك، هر از گاهي به دفتر مهندس رامينه بروم و قواعد دستورنامه رابرت را طي نشست هاي نيم ساعته در 
دفتر كارش به او درس بدهم و اصاًل ديگر در نشست ها شركت نكنم و خودش هر طور صالح مي داند جلسه 
را بر اساس قواعد مبرم و ضروري كه برايش توضيح خواهم داد اداره كند. به همين خاطر، بعد از گفتگو با 
خانم نوروزي با خانم صالحي منشي آقاي رامينه هم تماس گرفتم تا مهندس رامينه صحبت كنم. مهندس نبود 

و قرار شد وقتي آمد و فرصت داشت من را به او وصل كند. 

نكته جالب اين است كه چهارمين هم انديشي متخصصان مناقصات سراسر كشور نيز روز دوشنبه و سه شنبه 
برگزار خواهد شد. روز دوشنبه از حوالي ظهر كه بايد براي شركت در نشست هيأت رئيسيه جامعه به ولنجك 
بروم. صبح سه شنبه هم ميزبان سومين نشست هيأت حامي انجمن فاميلي هستم. زمان سخنراني من هم ساعت 
يك و نيم بعد از ظهر روز سه شنبه است. يعني بعد از ختم جلسه هيأت حامي مي توانم به كتابخانه دانشگاه 
تهران بروم و براي سخنراني آماده شوم. جالب است كه گاهي به مطالبي كه بايد در آن سخنراني مطرح كنم 

مي انديشم و ايده هاي جالبي نيز به ذهنم رسيده است كه بعداً ذكر خواهم كرد. 

بازگشت خانم قدرتمند 
ديروز وقتي براي گفتگو با خانم دكتر يزدانپناه متخصص تغذيه به كلينيك بيمارستان سجاد رفته بودم تا در 
خصوص دستور تغذيه به من مشاوره بدهد، خانم ميان دشتي - كه او را خانم قدرتمند مي دانم - به من زنگ 
زد. مي خواست با چند نفر از دوستانش در دفتر كادرها جلسه اي بگذارد. قبول كردم. ساعت حدود سه بعد از 
ظهر بود كه صداي زنگ در ساختمان بلند شد. خودش بود. با يك كت بنفش بسيار خوش رنگ و شيك وارد 
شد. بعد از احوالپرسي مشغول نظافت دفتر شد. من هم سالن شماره 2 را تي كشيدم. از او نپرسيدم مهمانانش 
چه كساني هستند و موضوع صحبتشان چيست. نمي دانم اين حق را به عنوان ميزباني كه منزلش را در اختيار 
آنان مي گذارد حق داشتم اين سؤال ها را از او بكنم يا نه؟ اما مطمئنم اگر خودم قرار بود چنين تقاضايي را از 
كسي بكنم حق او مي دانستم بداند در خانه او قرار است چه كساني جمع شوند و در مورد چه موضوعي به 

صورت خصوصي صحبت كنند. اما در مورد خانم قدرتمند من كنجكاوي نكردم. او هم چيز نگفت. 

جالب است كه همين خانم قباًل براي تشكيل انجمن دوستداران ميراث فرهنگي تعداد قابل توجهي از معلمان 
را جمع كرد و در دفتر كادرها چند جلسه برگزار كرد كه رياست آن جلسات هم بر عهده من بود و بسيار 
عالي اداره شد. اما با رفتن آقاي دكتر نجفي از سازمان ميراث فرهنگي ايده تشكيل انجمني از معلمان دوستدار 
ميرث فرهنگي نيز بايگاني شد و معلماني كه مدعي بودند عاشق ميراث فرهنگي هستند، ديگر يكبار هم دور 
هم جمع نشدند. ظاهراً فلسفه تشكيل انجمن هم اين بود كه در قالب انجمن براي انجام برخي از كارها با 

سازمان ميراث فرهنگي قراردادهايي منعقد كنند و با رفتن رئيس همه چيز تعطيل شد. 
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خانم قدرتمند يكبار ديگر نيز با برخي از مقامات وزارت آموزش و پرورش در دفتر كادرها نشستي برگزار 
كرد. فكر مي كنم موضوع آن نشست نيز دادن ايده هايي براي انجام برخي كارها براي آموزش و پرورش بود. 

اما ظاهراً اين وزارتخانه بي پول تر از آن است كه بتواند چيزي براي اين ايده ها پرداخت كند. 

قبل از آمدن مهمانان خانم قدرتمند در مورد مسائل مختلف گپ زديم. يكي از آن  ها نيز سازمان معلمان ايران 
بود و وقتي من گفتم كه اين سازمان را به صورت »سازمان چند نفر از معلمان ايران« صدا مي زنم با خوشرويي 
اعتراض كرد. من هم جواب دادم: نمي شود هفت هشت نفر معلم دور هم جمع شوند و به نام معلمان ايران 
تصميم بگيرند. در نيتجه بهتر است تا وقتي چند ميليون معلم عضو ندارند به نام چند معلم تصميم بگيرند 
و بيانيه بدهند. خانم قدرتمند حرفم را تصحيح كرد: هفت هشت نفر نه، االن پانزده نفريم. هر دو خنديديم. 
او به سازمان هاي فرهنگي ديگري از احزاب شناخته شده اشاره كرد كه تعداد اعضاي آن ها به تعداد انگشتان 
يك دست هم نيست. من در ادامه گفتم: اين انجمن يك گروه اوليه است كه اعضاي آن با هم رفيق گرمابه 
و گلستان هستند. اين گروه تا مناسبات خودش را حقوقي نكند نمي تواند دست به عضو گيري گسترده بزند. 
بعد انتقادهاي خودم را از سازمان معلمان با صراحت مطرح كردم و گفتم:  تمام آنان افراد شريفي هستند اما 
سازمانشان يك باند يا يك فرقه است و قادر هم نيست خودش را از اين وضعيت بيرون بكشد. بعد تأكيد 
كردم كه مي توانستم به اين سازمان  كمك هاي بسيار زيادي بكنم اما قبول نكردند. دليلش را هم با صراحت 
نقل كردم: اگر تو توي اين حوض بپري ديگر جايي براي كسي نمي ماند. در حاليكه من هرگز ادعاي رهبري 

سازمن را نداشته  ام و حداكثر مي خواستم به عنوان پارلمانتارين به آنان مشاوره بدهم. 

به هر حال، خانم ميان دشتي خودش را يك عضو سازمان معلمان مي داند و نسبت به بي برنامگي سازمان  هم 
انتقاد دارد. من اميدوارم اين بحث ها كمك كند تا بتوانيم به سازمان معلمان كمك كنيم كه از اين تله مديريتي 

كه در آن گرفتار شده است خارج شود. 

حضور يك نماينده مجلس در دفتر كادرها
ظاهراً چيزي به آمدن مهمانان نمانده بود كه خانم قدرتمند از من پرسيد: شما را به چه عنوان به مهمانان 
معرفي كنم؟  گفتم: آبدارچي خودتان! خنديد. گفتم: سر و وضعم كه براي اين سمت بسيار مناسب است. پس 

چرا نگران هستيد؟ 

مربي  من  و  است  رابرت  دستورنامه  آموزش  كارگاه هاي  دفتر  اينجا  دادم  توضيح  شد  جدي  گفتگو  وقتي 
كارگاه ها و مدير اين دفتر هستم. او هم چند بار عنوان »دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه اربرت« را تكرار 
كرد تا فراموش نكند اما وقتي خواست من را به نماينده يكي از شهرهاي شمال كشور در مجلس شوراي 
اسالمي و سه مرد همراهش معرفي كند نام دفتر را فراموش كرد. حتي فراموش كرد كه نماينده مجلس و 
همراهان او را نيز به من معرفي كند. و من هم كه حدس زدم خيلي بد خواهد بود كه ميهمانان دريابند كه 
در  كدام شهر  نماينده  قدرتمند  ميهمان خانم  كه  اين  پيگير  نمي شناسم،  را  اسالمي  نماينده مجلس شوراي 
مجلس شوراي اسالمي بود نشدم و ضمن آنكه كتاب انگلسي دستورنامه رابرت را به او مي دادم كه روي مبل 
كنار ديوار نشسته بود برايش توضيح دادم كه اين كتاب در واقع همان قانون اساسي نامكتوب انگلستان است 
كه آمريكايي ها آن را مدون كرده اند و من آن را ترجمه كرده ام و در اين دفتر به افراد عالقمند آموزش مي دهم. 
وقتي نماينده مجلس داشت با حيرت كتاب قطور را ورق مي زد يكي از سه همراه وي كه كنار هم روي سه 
مبل مقابل ديوار جنوبي سالن نشسته بودند با ذوق زدگي به من گفت: من با اين كتاب آشنام. كنجكاو شدم 
كه از چه طريقي با اين كتاب آشنا شده است؟ چون تا كنون فقط چند نفر كه يا در كنفدراسيون دانشجويان 
ايراني خارج از كشور فعال بوده اند و يا در سناهاي دانشجويي دانشگاه هاي آمريكايي عضويت داشته اند با اين 
اسم آشنا بوده اند. به همين خاطر از آن جوان هيكلمند كه صورت سفيد و توپلش را يك ريش توپي مشكي 
پوشانده بود پرسيدم: چطور با اين كتاب آشنا شده ايد؟ گفت: از طريق اينترنت. امكانش بود. اما نمي دانستم 
دنبال متن فارسي آن گشته يا انگلسي؟ به همين خاطر از او پرسيدم: با چه نامي در اينترنت دنبال اين كتاب 
انگليسي دستورنامه  به  اين كتاب  نام  افتاد. بعد هم گفت: فراموش كرده ام! گفتم:  به لكنت زبان  گشته ايد؟ 
نيست. چيز ديگري است و يك برند معروف بين المللي است. چطور فراموش كرده ايد؟ معلوم بود كه به نحو 
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بسيار بچگانه اي خالي بسته است. يكي ديگر از آن سه نفر همراه پرسيد: حاال نام اصلي كتاب چيست؟ با 
تأكيد نام انگليسي كتاب را تلفظ كردم: رابرت روولز آو اوردر. 

ظاهراً براي آنكه رابطه بيش از اين خراب نشود خانم قدرتمند با دست اشاره كرده بود كه به سالن شماره دو 
تشريف ببرند. چون هر چهار نفر بلند شدند. نماينده مجلس خيلي محترمانه كتاب را به من دارد و تشكر كرد 
و هر پنج نفر، چهار مرد و خانم قدرتمند براي مذاكره خصوصي به سالن شماره 2 دفتر كادرها رفتند و تا 
ساعت حدود 4 بعد از ظهر، يعني حدود 4 ساعت با هم كل كل كردند و من - هم به خاطر ثقل سامعه و هم 
به خاطر گوش دان به راديوي روسي زبان و هم به دليل بي توجهي نخواستم سردربياورم كه موضوع مذاكراه 
آنان چيست. اما حدس زدم بايد اعضاي يك حلقه قدرتي در يكي از شهرهاي شمالي كشور بايد باشند كه 
رئيسش به عنوان نماينده مجلس انتخاب شده است. تمام مدت با صداي بلند و در هم و بي نظم فرياد زدند 

و قههه سردادند تا سرانجام دفتر را ترك كردند. 

موقع رفتن خانم قدرتمند دو روزنامه ديروز را كه ميهمانان سرتيترهايش را ديده بودند به من بخشيد: اعتماد 
و تعادل. براي من كه سال ها روزنامه هاي جموري اسالمي ايران را ورق نزده  بودم فرصتي ايجاد شد تا بعد از 
اين همه سال پرسه زدن در سايت هاي خارجي زبان و گوش دادن به راديو هاي خارجي زبان اين دو روزنامه 

را تورقي بكنم. 

نخستين نكته شباهت هاي ظاهري اين دو روزنامه بود: در نيم تاي باالي صفحه اول هر دو روزنامه يك عكس 
عمودي بزرگ از دو وزير خارجه ايران و چين را چاپ كرده بود. بعد كه شناسنامه روزنامه ها را نگاه كردم 
ديدم دفتر هر دو در يك مكان است و مدير مسؤل هر دو نيز الياس حضرتي است. سردبير تعادل آقاي جنان 
صفت است و سردبير اعتماد هم فردي به نام بهزاد دليري. از تعادل تا كنون 201 شماره منتشر شده است در 
حاليكه اعتماد به 3182 رسيده است. كل مطالب روزنامه ها را نگاه كردم. مطلب جذابي در آن ها نيافتم. اما 
گفتگويي در اعتماد چاپ شده بود كه عنوان جالبي داشت: از دشمني ديروز تا دوستي امروز. باالي اين تيتر 
عكس بزرگي از روحاني و پوتين چاپ شده بود كه روي فرش قرمزي بين كپه هاي هنداونه و خربزه و طالبي 

به طرف بيينده قدم زنان جلو مي آيند. 

نكته جالب ديگر اينكه خبر مهم مخالفت اياالت متحده با ادامه حصر رهبران جنبش سبز در گوشه پرت 
به  امور خارجه كشورمان در پاسخ  اين شكل كار شده بود: سخنگوي وزارت  به  اعتماد  يكي از صفحات 
بيانه مطبوعاتي اخير وزارت خارجه آمريكا و ادعاي مطرح شده در مورد اقدامات قوه قضائيه و دستگيري و 
بازداشت برخي افراد، ضمن رد بيانيه وزارت امور خارجه گفت: اين بيانيه مصداق دخالت بارز در امور داخلي 

ايران است و مغاير با تعهدات صريح دولت آمريكا ذيل بيانيه الجزاير است. 

و نكته جالب اينكه اين روزها آقاي غالمحسين محسني اژه اي با صراحت اعالم كرده كه رسانه ها حق ندارند 
عكس و خبر از محمد خاتمي رئيس جمهور سابق كار كنند. آيا مي شود نام اين نشريات را رسانه ناميد؟ 

سؤال پارلماني معاون دبيركل 
خانم  مي كرد  پذيرايي  كادر ها  دفتر   2 شماره  سالن  در  ميهمانانش  از  قدرتمند  خانم  كه  زماني  در  درست 
نقي ئي معاون دبيركل سازمان تعدادي از معلمان ايران زنگ زد تا يكي دو سؤال پارلماني از من بپرسد. كلي 
احوالپرسي كرديم و به سوال هاي اين خانم جدي و عالقمند به فعاليت هاي انجمني جواب دادم. مسأله  اصلي 
اين بود كه وي مي كوشد در تمام جلسات و مجامع تصميم گيري، حتي اگر جلسات كتابخواني گروهي باشد، 

از قانون پارلمان پيروي شود. 

و اما داستان سلب صالحيت
همانطور كه در اول اين روزنوشت نوشتم، از پنجشنبه تا ديشب به اين فكر مي كردم كه در نشست 46 كادر 
وكيالن كه پس فردا پنجشنبه برگزار مي شود چه دليلي براي اعالم ختم كارگاه ارايه دهم. امروز صبح كه از 
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خواب بلند شدم، ريافتم كه ذهنم پاسخ اين سؤال را يافته است: سلب صالحيت از خودم. يعني چه؟ يعني 
اينكه به عنوان يك پارلمانتارين، به عنوان رئيس جلسه و به عنوان مربي پارلماني مرتكب خطاهايي شده ام 
كه نتيجه اش آن وضعيت افتضاحي شد كه در جلسه گذشته رخ داد. به همين دليل به جاي نكوهش ديگران، 
اين من هستم كه بايد خودم را نكوهش كنم، ضعف هاي خودم را بشناسم و براي رفع آن ها بكوشم. در نتيجه 
من خودم را فاقد صالحتيت به عنوان رئيس و مربي پارلماني مي دانم و از اين سمت استعقا مي دهم. گروه 
هم اگر خواست به شكل هاي مختلف مي تواند به كار خود ادامه دهد: انتخاب رئيس و مسؤالن و استفاده 
از من به عنوان مشاور پارلماني رئيس، يا شركت اعضا در كارگاه هاي ديگر و يا تشكيل كارگاه هاي ديگر با 

مسؤليت اعضاي فعلي. 

با اين همه، هنوز مطمئن نيستم كه اين تصميمم درست است يا نه؟ و آيا استدالل هايم منطقي است يا مقالطه؟ 
هرچند امشب بايد فراخوان نشست را براي اعضاي كادر وكال اعالم مي كردم اما هنوز چنين نكرده ام و ترجيح 

مي دهم فكر شده تر عمل كنم. . . 
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پنجشنبه 30 بهمن 1393

سه ابتكار
ديروز چهارشنبه سه ابتكار جالب و بديع انجام شد:  يك. ايميل مقاله »اشخاص حقوقي در آشوب محض« 
براي تقريبًا تمام كساني كه دستورنامه رابرت به آنان معرفي شده است،  دو. طرح يك پيشنهاد جالب به اعضاي 
كادر وكيالن، و سه، گفتگو با مهندس محمد عطارديان شخصيت اصلي و كليدي كانون عالي انجمن هاي 
صنفي كارفرمايي ايران )كعاصا(  و طرح پيشنهاد ارايه خدمات مشاوره پارلماني به كعاصكا. روزنوشت امروز 

همين سه ابتكار و اثرات احتمالي آن ها بر جنبش كادرها را بررسي و ثبت مي كند. 

ارسال مقاله »اشخاص حقوقي در آشوب محض« براي كادرها
ديروز ساعت 3 بامداد از خواب بيدار شدم و در خودكل كلي هاي سحرگاهي بود كه در عالم خيال خودم را 
مشاهده كردم كه مشغول ارسال مقاله »اشخاص حقوقي در آشوب محض«  براي اعضاي كادر دانشجويان 
هستم و دارم نامه اي را كه بايد براي آنان بفرستم تدوين مي كنم. بي درنگ دريافتم چه ابتكار جالبي! اين مقاله 
را براي تمام كادرها ارسال كنم. به محض دريافت اين ايده، از ميز كنفرانس - كه شب ها روي آن مي خوابم 
- پائين پريدم و بعد از مدتي راه انديشي به نظرم رسيد كه قبل از اين اقدام بايد تكليف برخي از مسائل را با 
آقاي مهندس شهرام حالج مشاور مركز پژوهش هاي مجلس - كه به سفارش وي مقاله »اشخاص حقوقي در 
آشوب محض« را براي ارايه در چهارمين هم انديشي سراسري متخصصان مناقصات كشور« نوشتم، روشن 
شود. مي دانستم بايد اجازه دهم تا اين موضوع مدتي در ذهنم باقي بماند تا مثل دانه اي زير خاك جوانه بزند. 
يادداشت  اين جمله را در دفتركم  يادداشت نكنم شايد فراموشش كنم.  در عين حال مي دانستم اگر آن را 
كردم و دوباره روي ميز كنفرانس پريدم تا بخوابم:  سؤال از آقاي حالج در مورد شرايط حضور در كارگاه 

هم انديشي و انتشار مقاله و پخش خبر هم انديشي. 

وقتي دوباره از خواب بلند شدم ساعت از 7 و 15 دقيقه هم گذشته بود و مي دانستم تا خودم را آماده كنم و 
از دفتر بيرون بزنم به قرار ساعت 7 و 30 دقيقه زير پل سيدخندان نخواهم رسيد. در نتيجه به آقاي محمود 
حسيني كمال تلفني اطالع دادم كه در مجمع سهامداران شركت گاوپروري دمزآباد نخواهم رفت. اين اولين 
بار بود كه در آن مجمع شركت نمي كردم. آقاي حسيني تعجب كرد. توضيح دادم كه امروز حوصله اين كار 

را ندارم. بعد، اين نامه را براي آقاي حالج ارسال كردم: 

سالم
به من اطالع دادند كه بايد براي سخنراني ساعت يك و نيم بعد از ظهر روز سه شنبه 5 اسفند در خدمت باشم.

چشم. اما چند سؤال:
يك. آيا حضور افراد در هم انديشي و/يا برنامه  سخنراني ها آزاد است يا بايد ثبت نام كنند؟

دو. من خبر هم انديشي را در وب سايت پيام كارفرمايان نشريه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي 
ايران منتشر كردم.

سه. آيا مجاز هستم در مورد موضوع سخنراني »اشخاص حقوقي در آشوب محض« نيز به عالقمندان 
احتمالي  - از جمله اعضاي كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت - اطالع رساني كنم؟ 

چهار. آن مقاله به سفارش جنابعالي و براي انتشار در كتاب هم انديشي نوشته شده است. شرايط بازنشر 
آن چيست و آيا مي شود قبل يا بعد از برگزاري هم انديشي آن را بازنشر كرد؟ 

قربانت. داود
پاسخ مشاور مركز پژوهش هاي مجلس

كمي بعد پاسخ آقاي مهندس شهرام حالج به اين شكل به دستم رسيد: 

استاد عزيز سالم
از تمام مهرباني هاي شما سپاسگزارم. لطف شما را در انتشار خبر همايش در سايت پيام كارفرمايان ديدم، 

بسيار ممنون
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حضور در همايش مستلزم ثبت نام است اما من به دوستان اجرايي همايش خواهش مي كنم كه ساعت يك 
ونيم كه سخنراني شماست اگر هر كس گفت براي سخنراني اشخاص حقوقي در آشوب محض يا رابرت 

رولز يا نام شما را بگويند راهنمايي كنند كه به سالن تشريف بياورند. باعث افتخار هم هست.

در مورد بازنشر مطلب هم گفتني است كه ما آن را در سي دي همايش قرارداديم و در روز همايش ميان 
اشخاص توزيع خواهد شد اما قطعا شما صاحب اختياريد كه هر طور و هر جا الزم است در بازنگري و 

بازنشر آن اقدام بفرماييد. 

در پايان نامه اش جمله اي هم به لطف در مورد من گفته بود كه آن را حذف كردم. در خاتمه خاطر نشان كرده 
بود كه رونوشت نامه به سركار خانم ختالن دبير اجرايي همايش هم ارسال مي شود. به اين ترتيب دست من 
براي ارسال مقاله به اعضاي كادرها و دعوت از آنان به حضور در همايش باز شد و من اين مقاله را همراه با 

نامه زير براي تمام ايميل هايي كه از تمام اعضاي كارگاه ها داشتم ارسال كردم: 

با سالم خاطر نشان مي شود:

به سفارش آقاي مهندس شهرام حالج مشاور مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي و يكي از اعضاي 
جدي كارگاه آموزش دستورنامه رابرت )كادر دوستان( مقاله اي با عنوان »اشخاص حقوقي در آشوب محض« 
براي ارايه در چهارمين هم انديشي سراسري متخصصان مناقصات كشور - كه روز هاي دوشنبه و سه شنبه 
4 و 5 اسفند ماه 1393 در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران برگزار خواهد شد - به رشته تحرير درآمد. متن 

پي دي افي اين مقاله به پيوست تقديم و مطالعه آن توصيه مي شود. 

در عين حال، نويسنده مقاله، توضيح هاي تكميلي و اسناد مورد نياز را طي سخنراني خود كه در ساعت 13 
و 30 دقيقه روز سه شنبه 5 اسفند 1393 در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران ارايه خواهد شد، با عالقمندان 
در ميان خواهد گذاشت. به همين خاطر، از شما و دوستانتان دعوت مي شود در صورتي كه فرصت و عالقه 
داشتيد در اين ساعت و در اين برنامه شركت فرماييد. شركت در ساير برنامه هاي اين هم انديشي مستلزم ثبت 

نام خواهد بود. 

براي تماس با دفتر هم انديشي مي توانيد با اين شماره تلفن تماس بگيريد:  5-88979251

با احترام
كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت- كادرها
داود حسيني 
88911017
09356528611

تقاضا دارد در صورت عدمل تمايل به دريافت اخبار دفتر كادرها اينجانب را مطلع سازيد تا تكرار نشود. 

بديهي است كه به هر نامه متن پي دي افي مقاله كه قباًل متن كامل آن را نقل كرده ام، پيوست مي شد. 

امروز براي اولين بار ايميل هاي اين فايل را شمردم: 244 ايميل از شخصيت هايي كه هر كدام به نحوي و طي 
شرايطي با دستورنامه رابرت آشنا شده اند: از سيد محمد بهشتي و دكتر مصطفي معين تا آقاي دانش گلستاني 
پسر آقاي علي گلستاني كه طي چند هفته اخير با دستورنامه رابرت آشنا شده و عضو هيأت حامي انجمن در 

دست تأسيس فاميلي است. 

الزم به گفتن است متن نامه اي كه براي دانشجويان ارسال كردم كمي با اين متن تفاوت داشت.  در مقدمه 
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نامه به دانشجويان يادآوري كردم كه را در اجراي وظايفي كه مصوبه اجالس سي ام كادر دانشجويان بر عهده 
دبيرموقت گذاشته  است اين خبر را در اختيار آنان قرار مي دهم. 

تا كنون هيچ يك از دريافت كنندگان مقاله به من نگفته اند كه ديگر اين اخبار را براي من نفرست. جاي 
شكرش باقي است. در گفتگو با آقاي مهندس عطارديان بود كه به من گفت آن نامه و ساير نامه ها را مي خواند. 
مهندس علي اصغر گلسرخي نيز هم تشكر كرد و هم خبر داد كه فايل پي دي افي باز نمي شود و برايشان 
فايل ووردي هم ارسال كردم. از واكنش سايرين اطالعي ندارم در نتيجه كوشيدم با شناختي كه از هر يك از 
دريافت كنندگان دارم حدس بزنم كه ارسال اين نامه و مقاله روي هر يك از آنان چه تأثير احتمالي بر جاي 
خواهد گذاشت و هر يك از اين افراد با دريافت اين مقاله و نامه چه واكنشي نشان خواهند داد و مجموع اين 
حركت روي جنبش كادرها احتماالً چه خواهد بود؟ اين خيال باقي ها بسيار جالب و سرگرم كننده و آموزنده 
بودند و هستند، اما نقل آن ها را ضروري نمي دانم. هرچند اگر قرار باشد پويايي هاي اين جنبش را به مثابه 
يك تحول تاريخي بررسي كنيم، شايد الزم باشد كه حتي المقدور تأثير اين رفتارها را بررسي و ثبت كنم. 
اما خيال باقي به درد ساختن تاريخ مي خورد، در حاليكه علم تاريخ به فاكت ها و واقعيت ها نياز دارد و نه به 

تخيل محض. 

ابتكار دوم: پيشنهاد جديدي به كادر وكيالن
قباًل توضيح دادم كه به دليل متعدد طي نامه اي يك جانبه ختم كارگاه وكيالن را اعالم كردم. اما - بر اساس 
راهبرد كالن - قرار نيست با هيچ يك از كادرها قطع رابطه صورت بگيرد. به همين دليل بعد از تفكرات زياد 

فراخوان زير را ديشب براي آنان ارسال كردم: 

فراخوان
اعضاي محترم كادر وكيالن

سالم
ضمن دعوت به 46 امين اجالس كادر وكيالن كه فردا ساعت 12 در دفتر كادرها دعوت به دستور خواهد شد 
تقاضا دارد در - صورت تمايل به ايجاد يك مؤسسه دائمي - در اين نشست نسبت به انتخاب مسؤالن گروه 

خود اقدام فرماييد وبه صورت مستقل به راه خود ادامه بدهيد.
بديهي است چه به صورت يك گروه و چه به صورت اشخاص حقيقي خدمات دفتر كارگاه هاي آموزش 

دستورنامه رابرت متناسب با شرايط جديد تقديم عالقمندان خواهد شد. 
با احترام. دفتر كادرها. داود حسيني

به نظر خودم در همين متن كوتاه ظرافت هاي ديپلماتيك زيادي به كار گرفته شده است. هنوز از دريافت 
كنندگان واكنشي نديده ام. خانم قوشه و خانم علم اطالع داده اند كه امروز در كارگاهي شركت مي كنند كه در 

كانون وكالي مركز برگزار مي شود و به كارگاه ما نخواهند آمد. بايد ديد چه مي شود. 

پيشنهاد به كعاصكا
ديروز صورت هزينه تمديد هاست و دامين وب سايت پيام كارفرمايان را براي آقاي مهندس عطارديان ارسال 
كردم. بعد از ظهر بود كه تلفن كرد تا به من خبر بدهد كه با خانم وطن پرست منشي كعاصكا صحبت كرده كه 
نسبت به پرداخت اين مبلغ اقدام كند. از او تشكر كردم. صحبت از وضعيت من شد. توضيح دادم كه مشغول 
آموزش دستورنامه رابرت در كارگاه هاي مختلف هستم. گفت كه اخبار دفتر را دنبال مي كند. بعد تأكيد كرد 
كاري كه مي كنيد خيلي اهميت دارد. بديهي است كه اين داوري از سوي شخصيتي مثل او مهم باشد. احساس 

كردم فرصت مغتنمي است كه آخرين دستاوردهاي تجربي كارگاه ها را به اطالع او برسانم. 

براي خوانندگان احتمالي اين روزنوشت ها كه ممكن است قسمت هاي اوليه را نخوانده باشند اين توضيح 
مفيد است كه آقاي عطارديان از جمله اعضاي نخستين كارگاه آموزشي دستورنامه رابرت بود كه با عنوان 
هم انديشي عرف پارلماني و با حضور ده نفر از شخصيت هاي ملي و به ميزبان همين آقاي عطارديان در سالن 
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هيأت مديره انجمن  شركت هاي ساختماني برگزار مي شد و يكي از كساني كه در تمام جلسات آن كارگاه 
شركت كرد همين فرد بود. اما در اواخر سال 1391 بود كه بيمار شد و گذرش به بيمارستان افتاد و مدتي 
در آنجا بستري شد و دكتر معالج تأكيد كرد كه بايد از بخش وسيعي از فعاليت هايش دست بكشد و او هم 
از آمدن در كارگاه هاي هم انديشي چشم پوشيد. با غيبت او برگزاري كارگاه ها از سالن هيأت مديره انجمن 
شركت هاي ساختماني به دفتر كادر ها منتقل شد و تا بيش از 60 جلسه ادامه يافت تا اينكه آخرين نفرات نيز 
از ادامه كار باز ماندند. من تاريخچه آن كارگاه  را با ذكر جزئيات تشريح كرده ام. اما مسأله اي كه به بحث امروز 
مربوط مي شود اين است كه اگر قرار باشد من امروز به عنوان مشاور امور پارلماني در يك انجمن شروع 
به كار كنم ديگر هرگز كارم را با آموزش آن قواعد بسيار پيچيده مربوط به خصوصيات هشتگانه پيشنهادها 
شروع نخواهم كرد بلكه خواهم كوشيد تا مبرم ترين و ضروري ترين قواعد را براي اعضاي يك مجمع توضيح 
بدهم و از آنان بخواهم كه همان قواعد را رعايت كنند و به مرور كه آن قواعد را ياد گرفتند قواعد پيچيده تري 
را آموزش خواهم داد. در گفتگوي ديروز نيز سعي كردم همين نكته را براي آقاي عطارديان توضيح بدهم و 
سعي كنم اين نكته را دريابد كه روش كار من در كارگاه  هم انديشي مناسب نبوده است. در نتيجه اگر امروز 
به عنوان مشاور پارلماني رئيس هيأت مديره كعاصكا وارد كار شوم، فقط برخي از قواعد مهم و مبرم را زير 
گوش رئيس زمزمه خواهم كرد تا اگر مناسب تشخيص داد آن ها را اعمال كنند و به اين ترتيب بسيار آرام و 
به تدريج سعي خواهم كرد كه اين قواعد در يك مجمع مستقر و رعايت شود. به نظر خودم اين توضيح ها به 
چند دليل بسيار مبرم و ضروري بودند: اول اينكه آقاي عطارديان كسي بود كه با عالقه به اين قواعد توجه 
كرد اما آن  ها را غير الزم تشخيص داد. در حاليكه من از قواعد كم تر ضروري كار آموزش را شروع كرده 
بودم. ثانيًا اگر بتوانم آن خطا را جبران كنم و فردي مثل آقاي عطارديان قانع شود كه اين قواعد خوب هستند 
مي تواند در هيأت مديره كعاصكا و از آنجا در هيأت مديره ساير تشكل هاي كارفرمايي نيز نشت پيدا كند. به 
همين خاطر در جريان صحبت هايم به اين نكته هم اشاره كردم كه فعاًل به عنوان مشاور با جامعه مهندسان 
مشاور ايران و رئيس اين جامعه يعني آقاي رامينه نيز همكاري دارم. اين خبر - فكر مي كنم - براي مهندس 
جالب بود و پرسيد: مهندس آنجاست؟ كه منظورش اين بود كه آيا براي كسب اين آموزش ها به دفتر كادرها 

مي آيد كه من پاسخ دادم: نه من به دفتر جامعه مي روم. 

البته، اينكه هيأت مديره كعاصكا براي خودش هشت كميته سازماندهي كرده است، حاكي از اين است كه 
گويا نظم و نسقي در آنجا در حال شكل گيري است. من فقط بايد اميدوار باشم كه اين توضيح هايم توانسته 
باشد تصور علطي كه از روش آموزش اين قواعد در ذهن آقاي عطارديان شكل گرفته است را تا حدودي 
تصحيح كرده باشد. در اين صورت، شايد در مراحل بعدي بشود براي آموزش اين قواعد برنامه به كعكاصكا 

برنامه ريزي كرد. 

همين جا بايد اين نكته را هم اضافه كنم كه بر اساس صحبت هاي آقاي قاسمي مسؤل دفتر انجمن حمل و 
نقل كاالي تهران آقاي حسين احمدي زاده از رياست هيأت مديره كعاصكا استعفا داده است و در حال حاضر 
آقاي محسن خليلي رئيس كعاصكا شده است. در اين صورت نبايد هيچ اميدي به آموزش اين قواعد به هيأت 

مديره كعاصكا داشت. 
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جمعه اول اسفند 1393

اشتباه ذهن
در روزنوشت امروز بيشتر به اتفاق هاي جالبي خواهم پرداخت كه در اجالس چهارم دبيران و اجالس چهل 
و ششم وكيالن رخ داد كه ديروز در دفتر كادرها برگزار شدند. در ادامه به رويدادهاي حاشيه اي اين دو روز 
مثل واكنش ها به ارسال مقاله »اشخاص حقوقي در آشوب  محض« مي پردازم. اما قبل از آن خوب است به 

تجربه اي ذهني اشاره كنم كه مي شود اسمش را اشتباه ذهن گذاشت. 

اخيراً دريافت به رغم آنكه با يك نگاه به چهره ي افراد ناشناس مي توانم به سادگي تصوير روشن و دقيقي 
از صورت آنان را در ذهنم تخيل كنم و به وضوح ببينم، اما هرچه سعي مي كنم تصويري از صورت خودم 
در تخيلم شكل نمي گيرد. به همين خاطر، ديشب دقايقي مقابل آئينه ايستادم و در چهره خودم دقيق شدم تا 
اجزاي آن را به خاطر بسپارم. اما شب كه در رختخواب دراز كشيده بودم و حتي امروز صبح كه از خواب 
بيدار شدم، هرچه سعي كردم تصوير صورت خودم به يادم نيامد. اما چيز عجيب اين بود كه هرگاه ذهنم 
سعي مي كرد تصوير صورت خودم را به خاطر بياورد، تصوير عكسي از خودم را در آئينه مي ديدم كه به 
گمانم در سال هاي 1354 تا 1356 - هنگامي كه به عنوان كتابدار در كتابخانه عمومي پارك شهر خدمت 
مي گرفتم - گرفته بودم. البته من عكس هاي زيادي از صورت خودم دارم و دريافتم كه با كمي تالش ذهني، 
تصوير تمام آن عكس ها، از قديمي ترينشان كه مربوط به سال دو يا سوم دبستان كوشيار مي شود - به وضوح 
و به روشني در ذهنم روشن مي شوند و - به اصطالح - به خاطرم مي آيند، اما قادر نيستم تصوير صورت 
امروزم را تخيل كنم و به خاطر آورم. بايد بيشتر تمرين كنم و ببينم مي شود قواعدي براي اين بازي ها و 

كاركردهاي ذهني پيدا كرد؟ 

به هر حال، احساس مي كنم بدون درك نسبتًا واقعي از طرز كار ذهن و طرز تغيير طرز كار ذهن، نمي توانم از 
نقش تعليم و تربيت در رفتار ديگران درك واقع بينانه اي داشته باشم. از آنجا كه جنبش كادرها روي تربيت 
و نقش آن در تغيير رويكرد و رفتار افراد و گروه ها حساب مي كند، بايد درك خودمان را از طرز تغيير طرز 

كار ذهن باال ببريم و ذهنم خودم بهترين آزمايشگاه براي اين كشفيات است. 

قيام در كادر دبيران
ديروز خانم پروين كودوري نخستين عضو كادر دبيران بود كه حدود يك ربع مانده به ساعت ده به دفتر 
انجمن ها و احزاب  او تعدادي دوست قديمي دارد كه در  به من گفت كه  از احوالپرسي  بعد  آمد.  كادرها 
مختلف فعال هستند. اين قواعد را براي آنان توضيح داده است و هم تمايل داشتند كه به اين كارگاه بيايند اما 
وقت و زمان اين كارگاه براي آنان مناسب نيست به همين خاطر از من خواسته اند قواعدي را كه ياد مي گيردم 
براي آنان هم توضيح بدهم. او را تشويق كردم و گفتم: وقتي سعي مي كنيد كه آنچه را ياد مي گيريد به ديگران 
هم بياموزيد خودتان مطلب را بهتر مي فهميند. بعد از من خواست كه مطالب را سريعتر مطرح كنم. قبول كردم. 
اما توضيح دادم كه اوالً اين قواعد اگر تمرين نشوند فراراند و مهم اين است كه در يك گروه اين تغيير رفتار 
به وجود بيايد. به عالوه، با پيشرفت فعاليت گروه در روند ايجاد يك انجمن است كه قواعد مورد نياز مطابق 
با روند ايجاد يك انجمن مطرح مي شود. خانم كودوري روي اين نكته هم تأكيد داشت كه هرچه بيشتر بر 
اهميت اجتماعي و فرهنگي و سياسي اين قواعد نيز تأكيد شود. من هم قبول كردم و توضيح دادم روش كارم 

اين است كه هر از گاه و در جريان آموزش قواعد گريزي به جنبه هاي اجتماعي اين قواعد هم خواهم زد. 

آقاي سيد مهدي  بعداً  به دستور كردم.  نفر دعوت  با حضور همين دو  را  آمد جلسه  آقاي فالحي  بعد كه 
نوربخش هم آمد و جلسه با حضور همين سه نفر ادامه يافت. آقاي منتجبي كه نيامد و دو جوان - يعني آقاي 

حامد ابراهيم خاني و افشين ذوالفقاري هم كه يكي دو جلسه است كه نمي آيند. 

در جريان بحث ها بود كه آقاي باغاني هم در زد و وارد شد. آقاي باغاني دبير قبلي كانون صنفي معلمان ايران 
بود كه همزمان با حضور اعضاي سازمان معلمان ايران و همراه با تعدادي از اعضاي كانون صنفي در دفتر 
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حضور يافت و بعدها خودش نيز در چند نشست كارگاه معلمان آمد اما در آخرين جلسه بود كه با رفتار نسبتًا 
تند آقاي آزادگان مواجه شد و - فكر مي كردم به اين خاطر - ديگر در كارگاه هاي معلمان حضور نيافت. البته، 
در تمام اين مدت كه به اين كارگاه ها مي آمد نارضايتي خودش را از اين قواعد پنهان نمي كرد و عقيده داشت 
كه آنان در اداره مجامع خود ناموفق نيستند و به همان روش سنتي هم جلساتشان به خوبي اداره مي شود و 

به چنين قواعد نياز نيست. 

البته همين جا بايد يادآوري كنم كه كارگاه معلمان در واقع سومين كارگاهي بود كه من برگزار مي كردم و هنوز 
كارگاه را با تشريح قواعد پيچيده ي ناظر بر خصوصيات هشتگانه استاندارد توصيفي پيشنهادهاي پارلماني 
شروع مي كردم كه حاال متوجه شده ام بدترين شروع ممكن براي آموزش دستورنامه رابرت است. بر عكس، 
اين روز ها كارگاه ها را با آموزش مبرم ترين و رايج ترين و اوليه ترين و در عين حال ساده ترين قواعد شروع 
مي كنم: مثل اصل هر زمان يك موضوع، يا قواعد ناظر بر كسب صحن و تخصيص صحن و قواعد ناظر بر 
بي طرفي رئيس و از اين قبيل. اما وقتي آقاي باغاني وارد شد من داشتم در مورد جنبه هاي تاريخي اين قواع 

صحبت مي كردم و با استقبال آقاي فالحي و خانم كدوري مواجهه شده بود. 

اين بحث هاي من كه به نظرش خارج از  به  باغاني وقت گرفت و  در جريان همين بحث ها بود كه آقاي 
دستور و غيرمرتبط با قواعد دستورنامه رابرت بودند اعتراض كرد. به خاطر دارم كه من در اين مورد صحبت 
مي كردم كه برخي از نظريه پردازند تصور مي كنند كه مردم خاورميانه قادر نيستند در چارچوب اصول و قواعد 
انتزاعي رفتار كنند. در همين زمينه من نظريه آن دانشمند نويسنده كتاب »تصاد و فرهنگ در خاورميانه« را 
تشريح كردم كه معتقد بود مفهومي كليدي در نظريه اش مفهوم »مخالفت متوازن« است. من اين مفهوم را براي 
حاضران توضيح دادم و سعي كردم - در ادامه بحث هاي قبلي - توضيح بدهم كه چه زمينه هايي در خاورميانه 
سبب اين نوع رفتار در مردم اين منطقه شده است؟ اعتراض آقاي باغاني اين بود كه اين حرف ها درست 
نيست و مردم خاورميانه قديمي ترين تمدن ها را ايجاد كرده اند و اين تمدن از تمدن يونان باستان هم قديمي تر 
و بهتر است و طرح اين حرف ها در چنين كارگاهي سبب مي شود كه افراد يا سكوت كنند كه ممكن است به 
معناي قبول اين عقايد باشد و يا مخالفت كنند. پيشنهاد آقاي باغاني اين بود كه من فقط قواعد را بيان كنم به 
به اين نظرات قابل مناقشه را در كارگاه مطرح نكنم. البته، به نظر من هم پيشنهاد معقولي است و به خاطر دارم 
كه به خصور در كارگاه هم انديشي مدام به خودم هشدار مي دادم كه پا از اين دامنه اين قواعد بيرون نگذارم. اما 
راستش هر چه جلوتر آمدم درك كردم كه اين قواعد به آشپزي يا نجاري مربوط نمي شوند بلكه به مهم ترين 
جنبه هاي زندگي  اجتماعي ما ارتباط دارند و قرار است رفتار و كردار استبدادي ما را اصالح كنند در نتيجه، 
اين قواعد مبنا و بنيان يك گفتمان تمام كمل را تشكيل مي دهند كه مي تواند آلترناتيو تمام گفتمان هاي مجود 

باشد. به عالوه، طرح اين نكات است كه اتفاقًا براي مخاطبان بسيار جالب و اميدبخش است. 

به همين خاطر، از صحبت هاي آقاي باغاني استقبال كردم و او هم به صورت كامل نظراتش را بيان كرد. بعد 
خانم كدوري صحبت كرد. و بعد كه خودم كسب صحن كردم روي اين نكته تأكيد كردم كه صحبت  هاي آقاي 
باغاني در مورد قدمت تمدن خاورمانه درست است. اما بحث من اين است كه به قول آگوست كنت، جوامع 
انساني سه مرحله تمدن هاي اسطوره اي، ديني و عقلي را پشت سر گذاشته اند. بر اساس چنين مرحله بندي اي، 
يونان باستان وارد مرحله عقلي تاريخ خود شد در حاليكه ما در قرن بيست و يكم همچنان در مرحله ديني 
هستيم و يك مرحله تاريخي عقب مانده ايم. بديهي است كه اين حرف خيلي صريح و تند بود. اما بعد نظرم 
را توضيح دادم كه صحبت بر سر دين نيست، بلكه وقتي جامعه اي وارد مرحله عقلي خود مي شود، دينش نيز 

يك دين رحماني، عقلي و دموكراتيك مي شود. 

و  ميليوني  چندين  شهرهاي  وجود  محصول  كه  حيرت انگيزي  سرعت  با  ما  جامعه  كه  است  اين  واقعيت 
فرايندهاي جهاني شدن است با سرعت در حال بازآفريني اسالم عقالني و رحماني و دموكراتيك است و 
ترديدي نيست كه اين فرايند با سرعت ادامه مي يابد و جلو مي رود در نتيجه بحث هاي من با استقبال بسيار 
جدي مواجه مي شود. با اين همه، آقاي باغاني - حتي نسبت به نقدهاي من از جنبه هاي فرهنگ استبدادي 

جامعه هم انتقاد داشت و نظرات من را توهين به ايران و ايراني تلقي مي كرد. 
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اين نظرات نه تازگي داشت و نه اهميت. اما درخالل همين گفتگوها - كه بعد از ختم جلسه هم ادامه يافت  
- بود كه آقاي باغاني به اين نكته اشاره كرد كه در كانون صنفي معلمان و حتي در سازمان معلمان در مورد 
شخص من خيلي بحث شده است و سرانجام به اين نتيجه رسيده اند كه به خاطر همين لحن صحبت هاي من 
از همكاري با من و از قاطي شدن با من پرهيز كنند. البته، او از اين اصطالح ها استفاده نكرد. اما اشاره كرد كه 
قرار بود - به عنوان نمونه - كانون صنفي معلمان و سازمان معلمان در دفتر كادرها يك باشگاه معلمان درست 

كنند. اما، روش صحبت و لحن كالم من سبب شده است كه از اين كار اجتناب كنند. 

بديهي است كه كلمات آقاي باغاني چيزهاي نيست كه من نقل كردم. اما اين ها نكاتي است كه من از آن 
بحث هاي نسبتًا عصباني كه بين من و او درگرفت برداشت كرده ام. البته، خودم فكر مي كنم امكان همكاري 
بين دو سازمان معلمان وجود نداشت و وجود ندارد. اما در اين هم ترديد نيست كه من در بيان نظراتم به 
عنوان يك سكوالر ابايي ندارم و اتفاقًا در كارگاه ها بر ضرورت سكوالر شدن جامعه به عنوان مقدمه حل 

مشكالت كشور تأكيد مي كنم. 

به اين ترتيب، مي شد دريافت كه هم اين قواعد و هم شخصيت من براي كانون صنفي معلمان آن اندازه مهم 
شده است كه به قول آقاي باغاني مدت ها در مورد آن بحث كرده اند. البته من بالفاصله اعتراض كردم كه شما 
چطور بدون آنكه از من براي دفاع از نظراتم دعوت كنيد، در مورد من و پشت سر من صحبت كرده ايد؟  او 
هم جواب قانعي كننده اي نداشت. ظاهراً بدون حضور من نكاتي را مطرح كرده اند و تصميم هايي هم گرفته اند 

و اصاًل ضرورتي هم نديده اند كه فرصت دفاع از خود را به من بدهند. 

در هرحال، فعاًل كه افرادي مثل آقاي فالحي كه يكي از جدي ترين اعضاي كادر دبيران است، جلسات كانون 
صنفي را هم ادراه مي كند. و براي او اين قواعد فوق العاده عالي است و كار برد دارد. من مطمئنم به مرور 

ساير اعضاي هيأت مديره كانون صنفي معلمان نيز به همين نتيجه خواهند رسيد. 

از جزوه »معرفي  از »اشخاص حقوقي در آشوب محض« و يك نسخه  دبيران يك نسخه  پايان جلسه  در 
دستگاه مفهومي« به آقايان و خانم كدوري دادم. 

در عين حال، آقاي باغاني هم اذعان كرد قواعدي گه در كارگاه درس دادم بسيار مفيد و جالب بودند اما خوب 
است كه در كارگاه مسائل مناقشه برانگيز مطرح نشود تا همه بدون آنكه احساس توهين كنند در كارگاه ها 
حضور يابند. البته كه اگر من به كسي توهين كرده باشم بايد رسماً عذر خواهي كنم و خواهم كرد. اما دست 

از افشاي جنبه هاي زشت و استبدادي فرهنگ برنخواهم داشت و اين را توهين نمي دانم. 

ساختار دست يك انجمن
در جريان صحبت با خانم كدوري و آقاي نوربخش بود كه توضيح دادم اينكه تعدادي معلمان در هيأت مديره 
جمع شوند و از طرف هزاران معلم تصميم بگيرند، اصاًل كار مناسبي نيست. بعدا ساختار خوشه اي جايگزين 
را برايشان توضيح دادم و گفتم چنين ساختاري سبب خواهد شد كه كل اعضاي جامعه معلمان تهران در 
يك تصميم مشاركت كنند. در نيتجه براي ساختن يك سازمان واقعي معمان هر محله بايد به صورت مستقل 
انجمن هاي محلي خودشان را ايجاد كنند و اين انجمن ها كه در قلمرو فعاليت هاي خودشان مستقل هستند 
در سطح تهران كنوانسيون ايجاد كنند. اين توضيح ها براي افرادي مثل آقاي نوربخش و خانم كدوري در حد 
راه حل رهايي بخش با اهميت جلوه كرد و من به آنان گفتم كه در آينده به شما ياد خواهم داد كه چگونه 

چنين انجمن هايي را سازمان بدهيد.

كميته آموزش دستورنامه رابرت
همانطور كه گفتم آقاي فالحي به عنوان مسؤل كميته آموزش دستورنامه رابرت انتخاب شده است و بهترين 
كتاب درسي و كالسي  مانند يك  را  مطالب  كه  كردم  او خواهش  از  ديروز  در جلسه  انتخاب هم هست. 
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آموزش زبان تنظيم كنند. در توضيح بيشتر منظورم يك كتاب درسي زبان روسي را نشانش دادم و به او گفتم 
در هر درس زبان روسي، تعدادي لغت جديد و پرمصرف،  تعدادي قاعده پرمصرف و نيز تعدادي اصطالح 
محاوره اي پرمصرف مطرح مي شود و اين موضوع ها در هر درس ادامه مي يابد. بعد به او گفتم:  شما هم بايد در 
هر جلسه يك يا چند موضوع، و قواعد و رويه هاي مربوط به آن موضوع و همچنين اهميت اجتماعي و اثرات 
اجتماعي آن موضوع را كه من در همان نشست مطرح مي كنم يادداشت كنيد و بعد بين اين مطالب روابط 
منطقي بر قرار خواهيم كرد و به اين ترتيب به مرور يك جزوه درسي توليد خواهد شد. در پايان جلسه از او 
خواستم مطالب تايپ شده را براي تمام اعضاي گروه ارسال كند تا آنان نيز نظرات و پينشهادهاي خودشان 
را مطرح كند. آقاي فالحي هم قبول كرد. امروز نشاني ايميل بچه هاي عضو كارگاه را نيز برايش ارسال كردم. 

غائبان كارگاه
آقايان حامد ابراهيم خاني - دبيري كه خانم علم او را معرفي كرد - و آقاي افشن ذوالفقاري كه آقاي رضا 
اسماعيل زاده معرف او بود، در دو جلسه اخير كادر دبيران حاضر نشدند. امروز به ايميل آنان يك نامه زدم 

و پرسيدم كه چرا در جلسات حضور نمي يابند. هنوز جوابي نداده اند. 

كارگاه وكيالن با حضور يك نفر
در چهال و ششمين كارگاه وكيالن كه ديروز برگزار شد فقط يك نفر آمده بود: آقاي رضوي. اين هم دومين 
باري بود كه در كارگاه شركت مي كرد. اما بقيه بچه ها حضور نداشتند: خانم علم و خانم قوشه در كارگاهي 
در كانون وكال، خانم نيكدل در سنندج، آقاي امير رئيسيان گرفتار، و آقاي كيخسروي و فروزان نيز خارج از 

دسترس. با اين همه با همان يك نفر نيز كارگاه برگزار شد و گزارش زير را براي اعضا ارسال كردم: 

اعضاي محترم كادر وكيالن
سالم

نشست 46 كادر وكيالن با حصور آقاي رضوي دعوت به دستور شد و ضمن تحليل وضعيت نظام حقوقي 
و  وكيالن  پروفشنال  سازمان هاي  نقش  وضعيت،  اين  بنيادين  اصالح  براي  نياز  مورد  راهبردهاي  و  كشور 
راهكار هاي ساختن اين سازمان ها مورد بررسي قرار گرفت.  با اين اميد كه آقاي رضوي نقش خودشان را در 

ايجاد اين سازمان ها ايفا كند.
بخشي پاياني اين اجالس نيز به تشريح قواعد ناظر بر كسب و تخصيص صحن اختصاص داده شد كه براي 

آقاي رضوي تازگي داشت.
دبيرموقت. داود حسيني

فكر مي كنم حدود دو ساعت بحث با آقاي رضوي را در جمله اول نامه خالصه كرده ام و براي كساني كه اين 
يادداشت ها را دنبال كرده باشند مشخص است كه طي اين صحبت ها با آقاي رضوي چه گفته ام. در جريان 
همين صحبت ها بود كه دريافتم آقاي رضوي در مقايسه با ساير وكاليي كه در كارگاه ها مي آيند، بسيار با 
سواد، جدي و خوشفكر است و ام القوانين را به مثابه مبناي يك گفتمان آلترناتيو خيلي خوب درك مي كند. 
به همين خاطر به او پيشنهاد كردم كه خوب است اگر بتواند يك گروه ديگر از وكيالن و در صورت امكان 
از دانشجويان رشته حقوق و وكالت سازماندهي كند. او استقبال كرد اما توضيح داد كه تازه به تهران آمده 
و كسي را در اين شهر نمي شناسد. به هر حال، پيش بنيي مي كنم رضوي يك كادر جدي خواهد شد. هنوز 
نيامده  اندازي كارگاه وكيالن  به دليل گرفتاري هايش در راه  يا  آيا كيخسروي هم قهر كرده است  نمي دانم 
است. به طور كلي حتي از تعطيل اين كارگاه  هم ناراحت نيستم. اگر كارگاه تشكيل هم بشود فقط به رئيس 

منتخب آنان مشاوره خواهم داد. 

سلب صالحيت
در جريان گفتگو با آقاي رضوي به حوادث هفته قبل اشاره كردم و از جمله توضيح دادم كه خودم را مسؤليت 
مشكالت گروه مي دانم و به همين خاطر در واقع از خودم به عنوان يك مربي سلب صالحيت كردم. و مطمئن 
اگر كارگاه ديگري از اول شروع شود به مراتب نتيجه اش از اين كارگاه وكيالن بهتر خواهد شد. دنبال اين 
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هستم كه اگر بشود با كمك رضوي يك كارگاه جديد با تعدادي عضو جديد براي وكيالن راه بياندزيم. بايد 
يد چه مي شود. 

حواشي
در پي ارسال مقاله »اشخاص حقوقي در آشوب محض« براي حدود 200 نفر از طريق ايميل، چند مورد 
در  پنل  برگزاري  روش  مورد  در  من  با  تلفني  زارع پور  آقاي  تعارفات،  تا  خالي  تشكر  از  داشته ام:  واكنش 
چهارمين هم انديشي سراسري متخصصان مناقصات صحبت كرد. قرار شد شنبه فردا بيشتر صحبت كنيم. او 
هفته پيش به فسا رفته بود. پرسيدم: آيا شعبه انجمن خانوادگي را در فسا تأسيس نكرديد؟ قضيه را جدي 
گرفت و جواب داد: كمي زود است. آقاي سعيد قاسمي هم ايميل زد كه در حال رانندگي از اروميه به تهران 
است و فرصت تدوين اصول دستورشرف كادرها را نيافته است. از او هم پرسيدم  آيا شعبه انجمن فاميلي 
در اروميه را تأسيس كرده است يا نه؟ هنوز جوابش به دستم نرسيده است. عباس هم از داودآباد زنگ زد. 
روستايي كه شب عروسي خاله ام در آن متولد شدم. عباس به عيادت يكي از زنان فاميل رفته بود: دختر عمه ام. 

تلفني با او صحبت كردم. عباس هم انجمن فاميلي را جدي گرفته است. 
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يكشنبه 3 اسفند 1393

خالصه روزنوشت
ديروز شنبه چهل و پنجمين اجالس كادر دوستان و امروز صبح نيز پنجمين اجالس كادر بانوان همراه با 
دستاوردهاي قابل توجه برگزار شد. اما، بعد از توزيع موفقيت آميز مقاله »اشخاص حقوقي در آشوب محض« 
ديروز صبح كه از خواب برخاستم خودم را در عالم خيال ديدم كه دارم اخبار مربوط به تعريف »شرف« 
را براي تمام مخاطبان دفتر كادرها ارسال مي كنم! بله، يك ايده  جديد در عالم خيال داشت محقق مي شد. 
بي درنگ از ميز كنفرانس - كه شب ها روي آن مي خوابم - پائين پريدم و اين ايده را در دفتركم يادداشت 
كردم تا از خاطرم نرود. در طول روز دوشنبه هم به جنبه هاي مختلف قضيه فكر كردم و سرانجام متن زير را 
با اين عنوان »تعريف شرف و تصويب دستور شرف« براي تمام ايميل هايي كه از افراد مرتبط با دستورنامه 

رابرت دارم ارسال كردم: 

اخبار دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت - دفتر كادرها
شرف و دستور شرف

با سالم به آگاهي مي رساند:
يكي از كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت )كادر دوستان( در چهل و چهارمين اجالس عادي و هفتگي 
خود كه روز شنبه 25 بهمن ماه 1393   در دفتر كادرها برگزار شد، تعريف مورد قبول خود از »شرف« را به 
تصويب رساند. در همين اجالس اين پيشنهاد نيز به تصويب رسيد كه كميته تدوين دستور شرف،، فضائل 
اخالقي مورد قبول گروه را انتخاب و تعريف كند و بعد از تصويب تعريف مورد قبولي از هدف كادرها، 
اصول دستور شرف كادرها را نيز تدوين و براي بررسي و تصويب به مجمع 45 كادر دوستان ارايه دهد. بعد 
از تصويب اصول دستور شرف است كه هر عضوي ملزم به رعايت اين اصول خواهد بود و در صورت نقض 

آن ها از سوي گروه و طبق رويه هاي عادالنه بازخواست و تنبيه خواهد شد.

مسلم است كه اعضاي يك »جامعه« و »انجمن« بايد شرافتمند باشند و شرافتمندانه رفتار كنند، چرا كه در 
غير اين صورت هر گروهي به جاي آنكه به يك »جامعه« يا يك »انجمن« تبديل شود، مي تواند به يك »باند 
قدرت« استحاله يابد. به همين دليل، هر يك از كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت - كه در جريان تمرين 
اين قواعد بايد انجمن دلخواه خودشان را نيز تأسيس كنند، ملزم هستند كه در نخستين مراحل تأسيس انجمن، 
تعيين  انجمن خود  براي  كه  اساس هدفي  بر  و  برسانند  به تصويب  را  از شرف  قبول خود  مقورد  تعريف 
مي كنند، اصول دستور شرف خود را نيز تدوين كرده و سوگند ياد كنند كه به اين اصول متعهد خواهند ماند 

و بر اساس قواعدي رفتار خواهند كرد كه بر اساس همين اصول تعريف و تصويب خواهند شد. 

خاطر نشان مي كند دستور شرف انجمن هاي پروفشنال با انجمن هاي غير پروفشنال يك تفاوت ماهوي خواهد 
داشت. چرا كه اعضاي پروفشن ها، قانونًا بايد الزام داشته باشند كه به هزينه خودشان در جهت تأمين بيشترين 
منافع مددجويان خود رفتار كنند. به همين خاطر، دستور شرف انجمن هاي پروفشنال، »كد اتيكز« آن پروفشن 

است و هنوز معادل مناسبي براي ترجمه آن خلق نشده است. 

تا كنون كادر دانشجويان نيز كه هدفش را ترويج و ايجاد سناهاي دانشجويي در دانشگاه هاي ايران تعريف 
كرده است، اصول دستور شرف خود، را در بيست و دومين اجالس كادر دانشجويان، كه روز سه شنبه 11 
آذر 1393 در دفتر كادرها برگزار شد، در 16 بند تدوين كرد و اعضاي اين كارگاه سند دستور شرف خود 

را امضا كرده اند. 

ارايه شده از سوي كادر  از تعريف  ارايه داده است،  از معناي شرف  با اين همه، تعريفي كه كادر دوستان 
دانشجويان جامع تر و كامل تر است. به همين خاطر، كميته دستور شرف كادر دانشجويان متعهد شده است كه 
تعريف ديگري از معناي شرف را تدوين و براي اصالح تعريف قبلي به مجمع كادر دانشجويان تقديم كند. 
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بر اساس تعريف كادر دانشجويان، »شرافت ثمره فضائل اخالقي زير است:  و در ادامه 16 فضليت اخالقي 
فهرست شده است«. در حاليكه بر اساس تعريف كادر دوستان: 

شرف؛ اعتبار ناشي از الزام اعضاي يك انجمن به فضائل اخالقي مورد قبول آنان است كه نقض آن ها 
موجب طرد عضو خاطي و دفاع از آن ها سبب كسب احترام و افتخار خواهد شد. 

بديهي است كه ارزش هاي اخالقي متعدد هستند، اما پايبندي به فضائل اخالقي مثل ايثار و تعالي است كه اسباب 
شرف خواهد بود. و بر مبناي چنين تعريفي بهتر مي توان اصول دستور شرف يك انجمن را مشخص كرد. 

در صورتي كه تمايلي به دريافت اخبار دفتر كادرها نداريد اطالع دهيد تا از ارسال آن ها براي شما خودداري شود. 

با احترام. دفتر كادرها. داود حسيني
شنبه 2 اسفند 1393

واقعًا نمي دانم چند نفر از دريافت كنندگان نامه  آن را باز كرده اند و خوانده اند و نظرشان در مورد كاري كه 
مي كنم چيست و يا در مورد اين تعريف و كار مشخصي كه انجام شده چه طور فكر مي كنند؟ اما تا كنون 
فهرست  از  هنوز  را  او  نام  است  كرده  تشكر  كه  ستوده  نسرين  خانم  از  يكي  كرده ام:  دريافت  پاسخ  چند 
دريافت كنندگان حذف نكرده ام. راستش بدون اطالع قبلي و به اين دليل كه مدت هاست به دريافت نامه ها 
هيچ واكنشي نشان نداده است، نشاني ايميل او را از فهرست اعضاي كارگاه وكيان حذف كرده بودم. حاال 
بايد در اين تصميم به شكل منطقي تجديد نظر كنم. وي اظهار اميدواري كرده است كه دوباره فرصت كند در 
كارگاه ها حضور يابد. خانم هما داودي نيز كه گويا رئيس هيأت مديره كانون و كالي كرج است، طي نامه اي 

محبت آميز تشكر كرده است. بچه هاي كارگاه ديروز نيز گفتند كه آن  را خوانده اند. 

به نظرم مي رسد كه موقعش رسيده است كه به مرور »اخبار كادرها« را بدون ذكر نام افراد يا بعد از اخذ اجازه 
از آنان دوباره فعال كنم و هر هفته يا دو هفته يكبار يك خبرنامه يك صفحه اي منتشر كنم و براي بيش از 

دويست ايميل بفرستم. 

گزارش اجالس 45 كادر دوستان
در صورتجلسه و گزارش اجالس چهل و پنجم كادر دوستان بسياري از وقايع اتفاقيه در اين نشست شرح 

داده شده است. پس اول آن اسناد را عينًا نقل مي كنم: 

صورتجلسه چهل و پنجمين اجالس كادر دوستان
شنبه 2 اسفند 1393

چهل و پنجمين اجالس عادي كادر دوستان در ساعت 17 و 15 دقيقه روز شنبه2 اسفند 1393 در محل 
هميشگي دعوت به دستور شد.

صورتجلسه اجالس قبل قرائت و با تصحيحاتي با اجماع عمومي به تصويب رسيد. )تعريف اصطالح »شرف« 
كه در اجالس 44 مطرح شده بود، هنوز به طور قطع به تصويب نرسيده است و تا وقتي كه سند دستور شرف 

گروه به عنوان يك سند واحد به تصويب برسد، در معرض اصالح هاي بعدي قرار دارد(. 

در جريان استماع گزارش مسؤالن كميته ها، آقاي فاضلي پيشنهاد داد:  »15 دقيقه از وقت هر اجالس به آموزش 
قواعد و رويه هاي پارلماني جديد اختصاص يابد و اين مصوبه تحت سرفصل »آموزش قواعد جديد« قبل از 

سرفصل »كارناتمام« در دستوركار اجالس هاي گروه گنجانده شود«. 
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بعد از طرح اين پيشنهاد، آقاي مجيد زارع پور اين سؤال پارلماني را مطرح كرد كه آيا اصالح دستوركار يك 
مجمع، به اخطار قبلي نياز دارد يا نه؟ 

در ادامه، مربي پارلماني از آقاي زارع پور خواست تا با مطالعه دستورنامه رابرت، خودش مسؤليت تحقيق در 
مورد اين سؤال را بر عهده بگيرد و نتيجه  تالش هاي خودش را به مجمع آتي گزارش كند تا بر اساس آن 

اطالعات تصميم نهائي اخذ شود. 

از آنجا كه رئيس كميته دستور شرف با اطالع قبلي غائب بود، مجمع به بررسي غيررسمي فضائل اخالقي 
مورد قبول گروه و اصول دستور شرف پرداخت. 

قرار شد آقاي فاضلي به عنوان مخبر كميته بررسي غيررسمي، گزارش نكات مطرح شده در اين كميته را تهيه 
كند و از طريق دبير موقت در اختيار اعضاي گروه قرار دهد.

نامبرده همچنين موظف است به عنوان مسؤل كميته آموزش دستورنامه رابرت، قواعد ناطر بر وظايف مشاور 
پارلماني و نيز قواعد ناظر بر روند تدوين و تصويب دستور شرف را كه در اجالس 45 مطرح شد،  ثبت كند 

و در اختيار اعضاي غائب قرار دهد. 
 

جلسه رأس ساعت 19 خاتمه يافت. 
دبيرموقت. داود حسيني 

و اين همه گزارش اين اجالس: 
اعضاي محترم كادر دوستان

سالم
ضمن تقديم صورتجلسه اجالس 45 به پيوست اين نامه، يادآوري مي كند كه در اين نشست قواعد ناظر بر 
ارايه مشاوره پارلماني به رئيس جلسه و نيز قواعد ناظر بر تدوين دستور شرف تشريح شد. از آقاي فاضلي 
عزيز تقاضا مي شود اين قواعد را به صورت مكتوب در اختيار تمام اعضاي گروه قرار دهد تا با كمك همه، 

ويرايش و نهايي شوند
به عالوه آقاي فاضلي به عنوان مخبر كميته بررسي غيررسي دستور شرف گزارشي از مباحث مطرح شده در 

اين كميته در اجالس قبل را تهيه و در اختيار اعضا قرار خواهد داد.
ساختار  اصالح  آيا  كه  بدهد  پاسخ  مسأله  اين  به  رابرت  دستورنامه  مطالعه  با  زارع پور  آقاي  شد  قرار  نيز، 

دستوركار مجامع يك انجمن به اخطار قبلي نياز دارد يا نه؟
همين موضوع مي تواند موضوع تدريس قواعد و رويه هاي جديد باشد در اجالس آتي مورد بررسي قرار 

خواهد گرفت. 
با احترام دبير موقت. داود حسيني

هم در صورتجلسه و هم در گزارش اجالس به نكات مهم اين نشست اشاره شده است. اما نكات حاشيه اي 
اين نشست داشت كه بايد به آن  ها اشاره كنم: 

در اين نشست از كمك سه دانشجو، آقايان فاضلي، معروف خاني، و اسماعيل زاده گزارش دادم و گفتم كه 
تصميم دارم پاكتي را كه در آن پول گذاشتند نگاه دارم. بعد هم به هداياي آقاي قندهاري اشاره كردم: يك 

شيشه عسل و يك قوطي كافي ميكس. بعد با خنده گفتم: خانه اش آبادان!

در نشست ديروز آقاي فاضلي از يك گروه ده نفره از دوستانش صحبت كرد كه آنان را جمع كرده است تا 
يك گروه و حتي يك شركت اقتصادي ايجاد كند. اما آنان نتوانستنه اند طي يك زمان مشخص به دفتر بيايند. 
در نتيجه آقاي فاضلي مي خواهد از طريق وايبر اين آموزش  ها را به آنان منتقل كند. استقبال كردم. هرچند از 
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نتيجه كار بي خبرم. آقاي قندهاري هم از فعاليت هاي جديد خودش در انجمن فاميلي صحبت كرد: قرار است 
يك شركت تجاري راه اندازي كنند. آقاي زارع  پور هم بحثش اين است كه تا وقتي طرح درسي و برنامه 
درسي مدوني تدوين نشود نمي تواند افراد جديد را به كارگاه دعوت كند. اين امر به نوعي نارضايتي او را از 
نبود برنامه نشان مي دهد. به همين خاطر بعد از ختم كارگاه نامه زير براي او ارسال كردم و رونوشت آن را 

براي مخاطبان ديگر هم فرستادم: 

جناب آقاي مجيد زارع پور

سالم
با توجه به عالقه، پيگيري و تخصص جنابعالي، ضمن معرفي رئيسان كميته هاي آموزش دستورنامه رابرت 
از كارگاه هاي مختلف، از جنابعالي تقاضا دارد ، با عنايت به قواعد ناظر بر بوردها و نيز قواعد ناطر بر ايجاد 
سازمان هاي دائمي، نسبت به فراخوان و تشكيل يك شوراي تدوين اقالم آموزشي دستورنامه رابرت اقدام 

فرماييد
خاطر نشان مي كند افرادي كه اين نامه به نشاني آنان نيز ارسال شده و در ادامه معرفي خواهند شد، در مقاطع 
مختلف آمادگي خودشان را براي ارايه اين كمك اعالم كرده اند. با اين همه، و با توجه به سخت تر شدن مداوم 
زندگي اجتماعي در ايران امروز، نمي توان توقع داشت كه همه به يك اندازه به تعهدات خود وفادار بمانند. 

البته همانطور كه بارها تأكيد كرده ام، من هنوز خود را فاقد صالحيت الزم براي تدوين جزوه هاي آموزشي 
مي دانم. اما با توجه به تجربه هاي كسب شده در جريان محلي سازي اين دانش فني مي شود همين تجربه ها 
را جمع بندي كرد و براساس تجربه هايي كه در هر نشست هر كارگاه  به دست مي آيد، نسبت به بهبود مداوم 

اقالم آموزشي اقدام كرد. 
براي انجام اين مسؤليت اينجانب با تمام وجود و امكانات ناقابل خود در خدمت خواهم بود. 

و اما فهرست نام ساير اعضاي اوليه ي شورا
خانم ها:

خلود علم از كادر وكيالن
فاطمه شرفي از كارد كارشناسان
صبا شعر دوست از كادر بانوان 

و آقايان
سهيل فاضلي از كادر دوستان

فرهنگ كاشاني از كادر دانشجويان
محمد فالحي از كادر دبيران

و آقاي هاشمي از كادر معلمان

از تمام مخاطبان گرامي اين نامه انتظار دارم اوالً دريافت آن را به من اطالع دهند،  ثانيًا با آقاي مجيد زارع 
پور كه در اين امر خير پشقدم شده اند همكاري نمايند و در تمام مراحل بكوشند حتي المقدور در چارچوب 

دستورنامه رابرت عمل شود تا همكاري گروهي ما به ثمر بنشيند

با احترام و تشكر. داود حسيني
سوم اسفند نود و سه

هنوز هيچ پاسخي درياف  نكرده ام. با اين همه اميدوارم آقاي زارع پور در اين زمينه جدي عمل كند. 

تهيه  پاور پوينت
بعد از جلسه طي يك نشست چهار نفره با آقاي حالج، قندهاري و زارع پور در مورد نحوه ارايه سخنراني 
صحبت كرديم. من پيشنهاد كردم كه آقاي زارع پور 15 دقيقه وقتش را هم به من بدهد تا بلكه در نيم ساعت 
از پس موضوع بر بيايم. ظاهراً همه خوشحال شدند. حتي خود آقاي زارع پور. با اين همه دارم طوري اسناد 
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را به پاورپوينت منتقل مي كنم كه آقاي زارع پور هم در سخنراني و نمايش شركت داشته باشد. 

هرچند با وضوح قواعد مربوط به آن را تدوين نكرده ام، اما تجربه هايي كه در كادرهاي دانشجويان و دوستان 
طي تدوين دستور شرف كسب  كرده ايم بسيار عالي بوده است. به همين خاطر از آقاي فاضلي تقاضا كردم 
همين دستاوردها را به صورت قواعد و رويه هاي مشخصي ثبت كند تا بعد از ويرايش در اختيار ديگران 

قرار بگيرد. 

در اين جلسه، در مورد تعريف كادرها و اصول دستور شرف آنان بحث شد و به نتايج بسيار خوبي رسيديم. 
در خصوص »اصل« اين نظر را مطرح كردم كه منظور از اصل گزاره اي است كه رفتاري را شرح مي دهد كه 
اگر يك كادر آن را انجام بدهد يا ندهد ديگر كادر نيست. به عنوان نمونه اين اصل را بيان كردم: هر كادر 
بايد اراده خود را تقويت كند و عادت  هاي غيراخالقي خود را كنار بگذارد. بعد به چند مورد عادت بد اشاره 
كردم: سيگار كشيدن، كج نشستن و از اين قبيل، در نتيجه اگر كادري بگويم، نمي شود يا نمي توانم، چنين 
شخصي ديگر كادر نيست. در ادامه توضيح دادم بعد از تدوين اين اصول به تدوين قواعد رفتاري كادرها در 

موقعيت هاي مشخص مي رسيم. 

در ادامه روي اين نكته تأكيد كردم كه استدالل هاي درستي يك رفتار اخالقي يك چيز است، اما در اين جمع، 
همه چيز بر اساس اكثريت آرا تصويب مي شود. در نتيجه اين جمع است كه بايد قبول كند چه رفتارهايي 
جزو اصول است و عدم انجام آن منجر به سلب شرف خواهد شد. به نظر خودم، اين دستاورها بسيار مهم 

بوده اند و بايد قدر آن ها را بدانيم. 

در جلسه ديروز غير از آقاي قاسمي كه با اطالع قبلي حاضر نشده بود آقايان معروف خاني و اسماعيل زاده هم 
نيامدند و باز با ريزش نيرو مواجه هستيم. به نظرم بايد وبينار را جدي بگيريم. ترافيك سنگين، هواي سرد و 

گرفتاري هاي مردم عامل بسيار مهمي در ريزش نيرو محسوب مي شوند. 

اجالس پنجم كادر بانوان
در كادر بانوان فقط خانم شعردوست حضور نيافت كه گفتند به عنوان خبرنگار مي بايست در نشست رئيس 
قوه  قضائيه شركت مي كردم. غيبت او باعث شد در ارايه مطالب اخالل ايجاد شود. به همين خاطر خانم آمنه 

رضايي را به عنوان عضو ديگر كميته انتخاب كرديم تا در غياب آن دختر كارهاي او را انجام دهد. 

باز به دليل همين غيبت، نظم جلسه تا حدودي به هم ريخت. انتظار داشتم او باشد و موضوع هاي مطرح شده 
را به ترتيب روي تخته بنويسم و مهم ترين نكاتش را تكرار كنيم. اما او نيامد و من به نظرم رسيد كه اين هم 

نخستين ريزش اين كارگاه است. هرچند ظاهراً عذر موجهي است. 

در اين نشست از هر فرصتي استفاده كردم تا ريشه اي استبداد عميق را در كشور براي مخاطبان توضيح بدهم و 
آنان را تشويق كنم كه براي نجات جامعه از استبداد راهي جز آموزش قانون دموكراسي و رفتار در چارچوب 
آنان وجود ندارد. قواعد ناظر بر دعوت جلسه به دستور رأس ساعت مقرر، قواعد ناظر بر انواع مجامع، قواعد 
ناظر بر معرفي و انتخاب مسؤالن، و قواعد مربوط به تنظيم صورتجلسه در اين نشست تدريس شد. به هر 
يك از اعضا يك نسخه »اشخاص حقوقي در آشوب محض« و يك نسخه از خبرنامه مربوط به دستور شرف 
داده شد. من سعي مي كنم اين افراد را طوري تربيت كنم كه بتوانند يك سازمان زنان بسيار بزرگ بسازند تا 

بتوانند در دورن خانواده قواعد دموكراسي را به بچه ها آموزش بدهند. 

بعد از ختم جلسه، دسته جمعي به منزل خانم محمدي رفتند. با خانم قوشه در مورد كارگاه وكيالن صحبت 
از كارگاه  خيلي خيلي  برايم توضيح داد كه آقاي رضوي  اما  آينده هم در جلسه نخواهد آمد.  كردم. هفته 

خوشش آمده و با صراحت گفته آروز مي كند بتواند جانشين »اين مرد« - يعني من »پيرمرد« - شود! 
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چهارشنبه 6 اسفند 1393

فشرده چند رويداد مهم 
روز دوشنبه گذشته براي سومين بار در نشست هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور ايران شركت كرده ام. 
درس هاي بسيار بسيار ارزشمندي ياد گرفتم كه در استقرار قانون پارلمان در انجمن هاي مستقر بسيار مفيد 
متخصصان  در چهارمين هم انديشي سراسري  را  رابرت  نيز دستورنامه  اسفند   5 بود. روز سه شنبه  خواهند 
مناقصات كشور كه در سالن همايش كتابخانه مركزي دانشگاه تهران برگزار شد، معرفي كردم. اين نخستين 
بار بود كه در چنين سطحي و براي چنين مخاطباني دستورنامه رابرت معرفي مي شد، آن هم با استفاده از 
فناوري پاورپيونت كه تصاويرش روي پرده دست كمي از پرده سينما نداشت. ديروز نيز سومين جلسه هيأت 
حامي انجمن فاميلي در دفتر كادرها برگزار شد و تصميم هاي مهمي گرفتيم و در اين زمينه نيز درس هاي 
بسيار ارزشمند به دست آمد. به موازات اين رويدادهاي مهم، حوادث حاشيه اي متعدد ديگري نيز در جريان 
بود كه هم تبلور جريان هاي جنبش كادرهاست و هم بر اين جنبش اثر دارند. در اين روز نوشت )يا در واقع 

شب نوشت( اين مسائل را تحليل و گزارش مي كنم. 

درك  بهتر پويائي هاي هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور ايران 
روز شنبه وسط كارگاه كادر دوستان بود كه خانم نوروزي منشي هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور تلفن زد 
و اعالم كرد نشست هيأت رئيسه ساعت يك تشكيل مي شود و از من هم خواست تا در اين نشست شركت 
كنم. من هم روز دوشنبه ساعت 11 و 30 دقيقه از دفتر بيرون زدم و دو دقيقه بعد از ساعت مقرر به اتاق 
هيأت رئيسه رسيدم اما متوجه شدم كه جلسه خيلي زودتر از اين ساعت شروع شده است. امروز كه دفتر 
يادداشتم را ورق مي زدم دستوركار آن جلسه را ديدم. باالي آن ساعت شروع جلسه 12 و 30 دقيقه قيد شده 
است. اين مطلب را از اين جهت يادداشت كردم چون تصميم گرفته ام پويائي هاي جلسات هيأت رئيسه را با 

دقت كالبد شكافي كنم تا دريابم مشكل از كجاست و براي درمان مشكالت چه بايد. 

وقتي وارد شدم همه مشغول صحبت بودند. با اين همه وقت گرفتم و توضيح دادم كه با عنايت به نامه اي 
كه نوشته ام و براي آقاي مهندس رامينه ارسال كردم، به رغم آنكه قرار بود در اين جلسه طرح خودم را براي 
مديريت بهينه دفاتر جامعه در شهرستان ها ارايه كنم، به اين نتيجه رسيده ام كه چنين كاري الزم نيست و در 
نامه خودم علت آن را هم توضيح داده ام. و به اين نتيجه رسيده ام كه در اول هر جلسه فقط يكي دو قاعده 
بسيار مبرم را تشريح كنم و اعضاي هيأت رئيسه فقط همان يكي دو قاعده را رعايت كنند و من هم در طول 
جلسه در جريان كار جلسه مداخله نكنم. اعضاي هيأت رئيسه قبول كردند و من هم مهم ترين و اولين اصل 
قانون پارلمان را روي تخته سفيد نوشتم: در هر زمان فقط يك موضوع. البته، بعداً اضافه كردم كه اگر موضوع 
براي تصميم مشخص باشد در مجمع اخذ تصميم مي شود اما اگر مسأله اي در حال بررسي براي رسيدن به 
پيشنهاد مشخص باشد در كميته كل بررسي خواهد شد. بعد روند هاي طرح و بررسي و تعيين تكليف نهايي 
و موقت را به صورت خالصه روي تخته سفيد يادداشت كردم و نشستم و توانستم - جز يك مدت كوتاه 
براي توضيح يك قاعده ضروري بيش از حدود 4 ساعت ساكت بنشينم و با دقت به صحبت هاي ديگران 

گوش كنم. 

مهارت عحيب
همين جا بايد بگويم كه مهارت گوش كردن من در اين مدت و به خصوص از وقتي كه با دقت به راديو هاي 
انگلسي، فرانسه و روسي زبان گوش مي دهم تا مهارت هاي زباني من ارتقا يابد به مراتب رشد كرده است 
و مي توانم دقايق طوالني روي صحبت يك فرد كاماًل متمركز شوم. همين مهارت سبب شد در هم انديشي 
متخصصان مناقصات كشور نيز به صحبت هاي افراد داخل پنل با دقت گوش كنم و متوجه شوم كه حتي 
متخصصان مناقصات كشور نيز چقدر دركشان از قانون ابتدايي و عقب مانده  است. اين نكات را با آقاي حالج 
در ميان خواهم گذاشت، اما اينجا تأكيد مي كند كه تمرين كردن براي بهتر گوش دادن در ارتقاي اين مهارت 

در من چقدر مؤثر و مفيد بوده است. 
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بله، به خاطر همين مهارت  بود كه تمام چند ساعتي كه در جلسه بودم، با ذهن متمركز بحث ها را دنبال كردم و 
يادداشت برداشتم. بعد كه از جلسه بيرون آمد تا قبل از شروع همين روزنوشت نيز هر از گاهي به پويايي هاي 
روند مذاكره در هيأت رئيسه فكر كردم و احساس مي كنم به كشفيات بسيار با ارزشي رسيده ام و خواهم رسيد 
و خواهم توانست هم مشكالت را كشف كنم و هم راه حل بدهم و هم در اجراي اين راه حل  ها به جامعه 
كمك كنم. چون تصميم دارم در بخش بعدي اين نوشت به همين پويايي ها بپردازم، در ادامه اين قسمت به 

همان قاعده اي كه در وسط جلسه براي اعضاي حاضر توضيح دادم مي پردازم. 

اخطار دستور و فرجام
يكي از مسائلي بسيار تنش زا در جلسه هيأت رئيسه نامه اي بود كه يكي از بازرسان يا هيأت بازرسان به رئيس 
هيأت رئيسه نوشته بود و از او خواسته بود كه اعتراض بازرسان به عملكرد رئيس يا هيأت رئيسه را در مجمع 
شوراي مديريت جامعه مطرح كند. ظاهراً مداخله هاي بازرسان از نظر رئيس جامعه نادرست و - به اصطالح 
قانون پارلمان - اخطار  آنان خارج از دستور بوده است. به همين خاطر رئيس هيأت رئيسه هم دستور داده 
يا مي خواست دستور بدهد كه ديگر اعضاي هيأت رئيسه را به مجمع شوراي مديريت جامعه دعوت نكنند. 
اين تصميم رئيس هيأت رئيسه از سوي اعضاي هيأت رئيسه به چالش كشيده شد و سه نفر از اعضاي هيأت 
رئيسه با نظر رئيس در اين زمينه مخالفت بودند. به رغم اصرار هاي صريح آقاي رامينه در اين خصوص، سه 
نفر حاضر در هيأت رئيسه نيز به روش چانه زني و به صورت خواهش و تمنا از آقاي رئيس مي خواستند كه 
از اين تصيم صرف نظر كند و از بازرسان طبق معمول دعوت به عمل آيد و در عين حال قرار شد كه هر يك 
از آنان با بازرسان صحبت كنند و از آنان بخواهند كه به اصطالح اينقدر به حوزه اختيارات رئيس و هيأت 

رئيسه گير ندهند. 

من فرصت را مغتنم ديدم و از آقاي رامينه فرصت خواستم تا قواعد قانون پارلمان را در اين مورد توضيح 
بدهم. آقاي رامينه و سايرين هم موافقت كردند و من قواعد ناظر بر اخطار و فرجام را براي حاضران توضيح 
دادم و گفتم كه در قانون پارلماني چيزي به نام »بازرس« وجود ندارد، به نظر مي رسد ما مفهوم »حسابرس« 
را كه فقط امور مالي يك شخصيت حقوقي را بازرسي مي كند با بازرس به شكلي كه خودمان ساخته ايم خلط 
كره باشيم. در ادامه توضيح دادم كه اعضاي يك مجمع در حاليكه اعضاي هيأت مديره را با رأي خودشان 
انتخاب مي كنند، بالفاصله فرد يا افراد ديگري را حتي با آراي كم تر به عنوان بازرس انتخاب مي كنند تا از 
بعد  بزند.  آنان سر  از  اساسنامه  مبادا رفتار خالف  باشند كه  پاسبان مواظب هيأت مديره  طرف مجمع مثل 
خطاب به حاضران پرسيدم: آيا اين كار اهانت  آميز نيست؟ اگر مجمعي با رأي اكثريت خودش هيأت مديره 
انتخاب مي كند، در همان مجمع بايد بگويد كه ما به شما اعتماد نداريم و در نيتجه يك بازرس هم براي كنترل 
شما نصب مي كنيم؟ به نظرم اعضاي هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور ايران براي نخستين بار در برابر اين 

سؤال قرار گرفتند و ناگهان عمق فاجعه را دريافتند. 

در ادامه برايشان توضيح دادم كه اتفاقًا اصلي ترين وظيفه رئيس اين است كه اجازه ندهد هيچ كار خالف 
دستوري انجام شود. اما اگر به خاطر غفلت يا هر علت ديگري كار خالف دستوري صورت گرفت، اين 
وظيفه همه است كه در همان لحظه اخطار دستور بدهند. در اين صورت رئيس در مورد اخطار دستور حكم 
صادر مي كند و حكم رئيس الزم االجراست و كسي حق ندارد نق و نوق كند. اما هر عضوي اگر احساس 
كردم حكم رئيس صحيح نيست مي تواند تقاضاي فرجام كند كه به حمايت نياز خواهد داشت. در آن صورت 
رئيس هم حكم خودش را در معرض قضاوت نهايي مجمع قرار مي دهد و نظر اكثريت تعيين مي كند كه حكم 

رئيس درست است يا نه؟ و طبق آن عمل خواهد شد. 

به نظرم وقتي توضيح هاي من كه با لحني پرشور بيان شد به پايان رسيد و نشستم، اعضاي هيأت رئيسه، به 
خصوص آقاي مهندس رامينه احساس متعارضي يافته  بودند. از يك طرف خوشحال بودند كه با اين قاعده 
آشنا شده اند و عجب قاعده خوب و معقولي. از يك طرف هم ناراحت بودند كه: اي بابا، اين همه سال ما 

گرفتار اين رويه هاي غلط و احمقانه بوده ايم و خودمان هم نمي دانستيم؟ 
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نيست. چون  اجرا  براي  حال حاضر  در  قواعد  اين  تشريح  كه  گفتم  قواعد  اين  توضيح  از  پيش  من  البته، 
مي دانستم انتخاب بازرس جزو قواعد اساسنامه هاي تيپ است و در سطح كشور همه اين امر را درست و 
طبيعي مي دانند. به همين خاطر گفتم كه اين قواعد را فعاًل براي آشنايي شما توضيح مي دهم. به همين خاطر 
بعد كه نشستم، بعد از چند بهت ناشي از حيرت، به بحث عذاب خود ادامه دادند. چون با توجه به آئين نامه ها 

و مقررات و قوانين موجود كاري از دستشان ساخته نيست. 

همانطور كه گفتم بعد از اصرار سه عضو حاضر در برابر رئيس جلسه، او هم قبول كرد كه فعاًل و طبق عرف 
جاري اعضاي بازرسان را دعوت كند. اما تصور كنيد، اعضاي بازرسان جامعه مهندسان مشاور كه حتي با 
پيشنهاد اخطار و فرجام در مجامع انجمن ها آشنا هم نيستند، وظيفه خودشان مي دانند كه به عنوان بازرس 
مانع از خطاي مسؤالن انجمن شوند و مايلند وظيفه خودشان را انجام دهند. اما چون هيچ يك از رفتارهاي 
جامعه در چارچوب قواعد نيست )كدام قواعد؟ يك مشت قواعد غيردقيق و ناقص(، اصاًل امكان روشن كردن 

اعتراض هاي آنان به صورتي كه در قانون پارلمان يا دستورنامه رابرت آمده قابل حل نيست. 

خوب، اين يك نمونه از روش تصميم سازي در هيأت رئيسه جامعه مهندس مشاور ايران است: مسأله اي 
مطرح مي شود، در مورد آن گپ مي زنند تا يك راه حلي از درون همين گپ ها استخراج شود. بعد در مورد اين 
راه حل باز هم گپ مي زنند تا به مرور به آنچه كه جمع آن را قبول دارد نزديك شوند. بعد معموالً با اجماعي 

عمومي يك صلوات مي فرستند و پيشنهاد تصويب مي شود. اين روش چه اشكالي دارد؟ 

خيلي به اين سؤال فكر كردم. ديدم با قواعد ناظر بر بررسي غيررسمي يك مسأله در قانون پارلمان خيلي 
تفاوت ندارد و اعضاي هيأت رئيسه در مورد طرح، بررسي، و تصويب مسائل و پيشنهادها روان عمل مي كنند. 

در نتيجه تا وقتي دچار مشكل نشوند نمي شود اين روش را قانونمند تر كرد. 

همانطور كه گفتم، در طول جلسه دوشنبه با دقت به صحبت ها گوش مي كردم. بعد به مرور دريافتم كه مشكل 
اصلي در روند تصيمم  سازي و تصميم گيري نيست. چون اعضاي اين جمع به خاطر ساعت هاي متمادي 
تبادل اطالعات از يكديگر شناخت كافي به دست آورده اند و همين شناخت به مفاهمه تبديل شده و در حال 
حاضر اعتماد و احترام متقابل در جمع حاكم است و منظور مهندس رامينه و اعضاي هيأت رئيسه از اينكه ما 
اينجا با مشكلي مواجه نيستم، مربوط به رويه اخذ تصميم است كه هرچند به صورت گعده اي انجام مي شود 
معموالً به خاطر تفاهم فوق العاده اي كه به وجود آمده به جاهاي حساس منجر نمي شود و مي توانند مصالحه 
و سازش كنند و كوتاه بيايند تا به اجماع برسند. خوب. اين سرمايه با ارزشي است و اواخر جلسه بود كه 
به اين نتيجه رسيدم كه نبايد در اين فرايند نسبتاً  روان تصميم سازي و تصميم گيري در هيأت رئيسه مداخله 

بي خود كرد و مشكل را بايد در جاي ديگري ديد. اما كجا؟ 

ايده ي پويايي ها
در بخش پاياني جلسه هيأت رئيسه سعي كردم روند طرح يك مسأله در هيأت رئيسه و روش بررسي مسأله 
با ساير ساختارهاي  ارتباط هيأت رئيسه  را مورد توجه قرار بدهم. يواش يوانش متوجه شدم كه در واقع 
جامعه است كه مشكل دارد. و بايد با ديد كالن نگري ساختارها و رويه هاي حاكم بر هيأت رئيسه و ارتباط 
هيأت رئيسه با ساير اركان آن مورد تأمل و مشاهده قرار بگيرد. همين مسأله بود كه ذهنم را طي چند روز 
اخير به خود مشغول كرده است. اما وقتي جلسه خاتم يافت احساس كردم چند نكته را خوب است به آقاي 

رامينه بگويم. 

ماهي از سرگنده گردد
وقتي جلسه خاتم يافت و در حاليكه هنوز عده اي از اعضا در صحن حضور داشتند به آقاي رامينه گفتم 
آقاي رامينه، شما دست به اقدامي زديد كه تاريخي است. در تاريخ ايران براي نخستين بار است كه شما 
تصميم گرفته ايد تا قانون و قواعد بازي دموكراسي در نخستين انجمن مستقر استقرار يابد. او را تشويق كردم 
و ادامه دادم اين كار براي من هم يك راه نرفته است. ما براي نخستين بار مي خواهيم با كمك يك ديگر اين 
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قواعد را در يك سازمان مستقر حا بياندازيم. البته ما برنامه داريم كه اين قواعد را در مدارس و در دانشگاه ها 
درس بدهيم اما اين نخستين بار است كه مي خواهيم در يك انجمن مستقر كنيم. در ادامه توضيح دادم كه اين 
كار بسيار سخت و زمان بر است و شما بايد يك برنامه چهار پنج ساله در ذهن داشته باشيد. به عالوه، به 

قول معروف »ماهي از سر گنده گردد. . . «

وقتي مصرع اول اين بيت مولوي را خواندم مهندس رامينه با خوش خلقي مصرع دوم آن را خواند: فتنه از 
عمامه خيزد ني  زدم«. با لحن جدي و خطاب به او گفتم: هر تحولي بايد از داخل ذهن شما شروع شود. اما 
شما اين تلقي را داريد كه در اينجا مشكلي نيست. تا وقتي اين طور به قضايا نگاه مي كنيد،  هيچ تحولي رخ 
نخواهد داد. اتفاقًا تمام مشكالت جامعه را مي شود در همين هيأت رئيسه مشاهده كرد. من امروز با دقت به 
رويه هاي انجام كارها توجه كردم. بعد با دو دست به وسط ميز اشاره كردم و گفتم: اينجا غرق مشكل است و 
مشكالت جامعه هم از همين جا ناشي مي شود. اما شما معتقديد كه اينجا مشكلي نداريد. تا وقتي تلقي شما 

اين طوري است كاري نمي شود كرد. 

بعد در ادامه توضيح دادم براي آنكه شما با مشكالت موجود در همين هيأت رئيسه توجه كنيد بايد يك 
وضعيت مطلوب ترسيم شود تا شما امكان بيابيد وضعيت موجود را با وضع مطلوب مقايسه كنيد و مشكالت 

را ببينيد. 

فكر مي كنم از اين ايرادگيري صريح من دلخور شد. اما من ادامه دادم: در نخستين قدم با صراحت اعالم 
مي كنم كه اگر به مشاورهاي من توجهي نشان ندهيد من طبق قواعدي كه توي همين كتاب دستورنامه آمده 
است بايد استعفا بدهم و استعفا خواهم داد. مگر آنكه شما به آن قواعدي كه قبولش مي كنيد عمل هم بكنيد. 

بعد اصل حفظ ظاهر بي طرف رئيس را همراه با قواعدي كه از آن اصل حمايت مي كنند، براي آقاي رامينه 
توضيح دادم و تأكيد كردم كه شما بايد در مجمع شوراي مديريت اين اصل را و اين قواعد را رعايت كنيد. 

وسط صحبت هاي من بود كه تلفن زنگ زد و تلفن مهمي هم بود اما من به هيجان آمده بودم و همينطور 
حرف مي زدم كه يكي از اعضاي حاضر من را دعوت كرد آهسته تر صحبت كنم. بعد كه ديدم تلفن آقاي رامينه 

زياد طول مي  كشد دستم را به عالمت خداحافظي تكان داده و از اتاق بيرون زدم. 

مرحله اي جديد در آموزش
وقتي به دفتر رسيدم سعي كردم كل جريان مذاكرات و حوادث را در مجمع هيأت رئيسه جامعه مرور كنم 
و رويه هاي حاكم براي هيأت رئيسه را شناسايي و اشكالت آن را در آورم. به عنوان نمونه، روش تدوين و 
تصويب و اجراي صورتجلسه، يا نحوه ارتباط هيأت رئيسه با مديراجرايي، با كميته ها، با شوراي مدريت، با 
كاركنان و غيره. بعد فكر كردم، اگر روند نرم مذاكره يك نقطه قوت در ميان اعضاي جامعه باشد اين رويه هاي 

ساختاري حاكم بر هيأت رئيسه است كه اشكال دارد. 

به دبنال همين تأمالت بود كه به اين نكته توجه كردم كه به رغم آنكه تصويب شده بود من در نشست بعدي 
هيأت مديره طرحي را براي »مديرت بهينه دفاتر جامعه در شهرستان ها« ارايه بدهم. به جاي آن طرح نامه اي 
نوشتم. اما نه آن نامه و نه آن مصوبه قبلي در صورتجلسه نيامده بود و هيچ كس هم پيگيري مصوبات قبلي 

نشد. 

به عنوان يك نمونه ديگر، تصويب شد كه در ابتداي هر جلسه من يكي از مبرم ترين قواعد مورد نياز هيأت 
رئيسه را درس بدهم و آن جلسه همان يك قاعده را رعايت كنند.حاال بايد دقت كنم كه آيا اين مصوبه در 
صورتجلسه خواهد آمد يا نه؟ و اگر من حرفي نزنم آيا رئيس چيزي خواهد گفت؟ و اگر رئيس چيزي نگويد، 

آيا كس ديگري اخطار خواهد داد؟ 
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به عنوان يك نمونه ديگر، من از خانم نوروزي خواسته ام صورتجلسه را براي من هم ارسال كند. البته هنوز 
دير نشده است. اما اگر نرسد اين مسأله هم قابل طرح است كه چرا؟ 

خالصه كنم، روند اداره جلسه، گعده اي و بي قاعده است، هيچ مكانيسمي براي تعيين اولويت مسائل وجود 
ندارد، هنوز براي خودم نيز مشخص نيست كه رئيس سازمان چه وظايفي دارد و چرا بايد در تمام جزئيات 
با هيأت رئيسه مشورت كند، اصاًل وظيفه هيأت رئيسه، رئيس، منشي، مدير اجرايي و اعضاي هيأت رئيسه 
نيست و هم به عنوان يك شخصيت حقيقي، و هم به صورت كلي به عنوان يك شخصيت حقوقي با ساير 
اركان جامعه و جامعه كل چه ارتباطي دارد؟ اين ها مسائلي است كه فكر مي كنم بايد براي يافتن پاسخ هاي 
آن ها بخش هايي از كتاب دستورنامه را با دقت بيشتري بخوانم كه قباًل با اين دقت مطالعه نكرده ام. به اين 
ترتيب، به جاي قواعد ناظر بر طرح و بررسي و تصويب يك پيشنهاد، بايد به ساختارها و رويه هاي ناظر بر 
طرز كار هيأت رئيسه به مثابه يك بورد و روابطش با نهادهاي باالسري و زير دستي مطالعه كنم. چون در اين 

عرصه هاست كه بايد مشكالت را جستجو كرد. 

در بخشي از تأمالت تنهايي سعي كردم حساب كنم هزينه ي وقتي كه هيأت رئيسه صرف جلسات آن مي كنند 
آيا خروجي هيأت مديره هزينه ها را مي پوشاند؟ اگر هر عضوي هيأت رئيسه دو ساعت در ترافيك بماند و 
چهار ساعت هم در جلسات شركت كند و هزينه حضور آنان ساعتي يك ميليون تومان باشد، ماهانه حدود 
120 ميليون تومان هزينه اتالف وقت هيأت رئيسه مي شود. آيا خروجي اين هيأت نيز اين اندازه مي ارزد؟ 
خالصه اينكه، هيأت رئيسه، گرفتار روزمره گي و رتق و فتق امور جاري جامعه است و امكان تفكر استراتژيك 
و دادن راهبردهاي دراز مدت براي جامعه ندارد. در حاليكه اگر مغز جامعه مهندسان مشاور خوب كار كند 
مي تواند كل جامعه مهندسان مشاور و از آن طريق صدها شركت مهندسي مشاور را تكان دهد و آنان نيز 

مي توانند صدها سازمان دولتي و خصوصي را تحت تأثير قرار دهند. 

بله، در پي همين تأمالت است كه فكر مي كنم بايد بخش هاي جديدي از دستورنامه رابرت را بخوانم و در 
نخستين قدم بايد قواعد ناظر بر نوشتن صورتجلسه و وظايف رئيس و دبير در جلسه درس بدهم و كپي 

بخش هاي مربوطه از دستورنامه رابرت را بين اعضاي مجمع توزيع كنم. 

دستور پنجه
به عالوه، اگر از آنان انتظار دارم كه به مرور رويكرد و رفتار خودشان را اصالح كنند، قبل از آنان خودم بايد 

اين كار را بكنم. به همين خاطر تصميم مي گيرم: 
1. اسناد هيأت رئيسه را به شكل حرفه اي و منظم ثبت و ضبط كنم و به يادداشت هايم سر و سامان بدهم تا 

بتوانم با اطمينان به آن ها مراجعه كنم. 
2. قرار است در آغاز هر جلسه فقط چند دقيقه يك قاعده جديد را تشريح كنم و بخواهم كه همان يك قاعده 

رعايت شود. همين اصل را خودم رعايت كنم.
3. قرار شده است كه رئيس در جريان مذاكره و در ارجاع به خودش از ضمير سوم شخص مفرد استفاده كند. 

در تمام نشست قبل آقاي رامينه از لفظ »من« استفاده كرد و هيچ كس اخطار دستور نداد. 
4. قرار شد اشكاالت را به صورت خصوصي با آقاي رامينه در ميان بگذارم. اما خودم اين قاعده را رعايت 

نكردم. 
5. قرار نيست كل فرايند را مختل كنم. بلكه بايد با تحليل دقيق اين فرايند ها فقط بخواهم مبرم ترين رويه ها 

به تدريج و در جريان عمل اصالح شوند. 

وقتي پنج بند باال را نوشتم به نظرم رسيد كه خوب است اسم اين پنج دستور را دستور پنجه بگذارم و در 
حال حاضربكوشم همين اصول را رعايت كنم. در پي همين تصميم تمام اين دستور پنجه را در دفتر مهندسان 

مشاور يادداشت كردم تا جلوي چشمم باشند. 

در حال حاضر ايده هاي زيادي در مورد جامعه مهندسان مشاور به ذهنم رسيده است كه ثبت آن را به وقتي 
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پخته تر و اجرايي شدند موكول مي كنم. 

كانون كارآفرينان
در جلسه روز دوشنبه هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور ايران يكي از بحث ها نيز مشاركت اين جامعه در 
انتخابات اتاق بود. من در مورد محتواي مسائلي كه در هيأت رئيسه مي گذرد نظري نمي دهم. بديهي است 
كه بسياري از اين روند هايي كه در سطح كشور جريان دارد و در هيأت رئيسه نيز بازتاب مي يابد غلط اندر 
غلط است. به عنوان يك نمونه، از آقاي مهندس رامينه دعوت كرده اند در نشستي در كميته اقتصادي دولت 
شركت كند و ايشان هم شركت كرده است. دبيري آن هيأت هم به عهده دكتر نصيري اقدام بوده است كه در 
كارگاه هاي شنبه شركت مي كرد. در آنجا صحبت بر سر اين بوده است كه آئين نامه خريد خدمات مشاوره اي 
توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه شود و اين انجمن ها نيز مشاوره بدهند. خانمي به نام ابوالحسني هم از 
سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي در آن جلسه شركت داشته است و اساسًا آن جلسه براي تدوين آئين نامه 
به درخواست و پيشنهاد همان خانم و براي گرفتن مشاوره از اين آقايان تشكيل شده است. اما وسط جلسه 
اين بحث مطرح مي شود كه آئين نامه را جامعه مهندسان مشاور ايران تهيه كنند. اين كار از اساس غلط است. 
چون اين كار يك كار حاكميتي است و بايد يك نهاد حاكميتي آن را انجام دهد. اما آقاي رامينه - همينطوري 
كتره اي پيشنهادي مي دهد و اين پيشنهاد هم رأي مي آورد. آقاي رامينه خودش مي گفت كه آن خانم با تمام 
نياورد. مي بينيد؟ هدف جلسه به عنوان يك نشست  اين پيشنهاد مخالفت كرد و پيشنهاد او رأي  با  وجود 
توده اي دعوت از ذي نفعان براي كمك به سازمان مديريت و برنامه ريزي براي تدوين آئين نامه خريد خدمات 
بوده است كه بايد يك نهاد حاكميتي آن را تهيه كند. اما شركت كنندگان عليه برنامه اي كه خود برگذاركنندگان 
جلسه مطرح كرده بوده اند كودتا مي كنند و مسؤليت تدوين آئين نامه را از دست سازمان برنامه و بودجه خارج 

مي كنند. اين يعني اينكه چقدر مملكت در اين سطوح هم خر تو خر اداره مي شود. 

حاال، جالب اين است كه پيشنهاد فكر نشده ي آقاي رامينه كه كتره اي مطرح شده است رأي مي آورد، اما جامعه 
يك سر سوزن آمادگي تهيه چنين برنامه اي را ندارد و آقاي رامينه در جلسه هيأت رئيسه از ساير اعضا تقاضا 
و التماس مي كرد كه اگر چنين آئين نامه اي را ما تهيه نكنيم،  واقعاً  آبرو ريزي خواهد شد. به همين خاطر از 
افرادي مثل مهندس شهرام حالج و ديگران خواهش تمنا داشت كه برايش يك آئين نامه اي در اين زمينه سر 

هم كنند. از اين بدتر هم مي شود جايي را اداره كرد؟ 

به هر حال، يكي ديگر از موضوعات هيأت رئيسه بررسي نحوه مشاركت در انتخابات اتاق بود. ظاهراً  همان 
كانون كارآفرينان كه بهرام شهرياري يكي از مؤسسان آن است و چند وقت پيش به من زنگ زد تا اگر كسي 
را در اتاق مي شناسم به او معرفي كنم، با جامعه هم تماس گرفته است و از جامعه هم خواسته  است تا به 
نامزدهاي اتاق رأي بدهند. كلي هم در اين مورد بحث شد. اما نكته جالب اين بود كه يك خبرنامه قطع 
روزنامه به صورت چهاررنگ روي ميز هيأت رئيسه بود كه همان كانون به مناسبت انتخابات اتاق منتشر كره 
بود و سرمقاله كوتاه آن را همان آقاي مهندس شهرياري نوشته كه من در اين روزنوشت ها در باره او زياد 
نوشته ام. نكته جالب اين كه همكار نزديك آقاي شهرياري او را يك كارخراب كن صدا مي زند در حاليكه 
آقاي شهرياري گرچه  نيز  من  نظر  به  است.  نوشته  را  نشريه  اين  برتر سرمقاله  كارآفرين  عنوان يك  به  او 
سبك مديريتي اش شبه كارآفريني است اما دچار سوءمديريت هاي جدي است. به عالوه، كار عمده اش دادن 

طرح هايي به حكومت و گرفتن وام و امكانات است و معلوم هم نيست كه با اين امكانات چه مي كند. 

به هر حال، فكر مي كنم از اين پس،  غير از مسائل رويه اي من مجبورم آرام آرام در مورد محتواي تصميم هاي 
جامعه نيز ورود كنم و به آنان نشان دهم اشكاالتش كجاست. 

نخستين سخنراني عمومي
ديروز سه شنبه 5 اسفند ماه 1393 رأس ساعت يك و نيم بعد از ظهر از پله هاي سن سالن همايش كتابخانه 
مركزي دانشگاه تهران باال رفتم تا نخستين سخنراني عمومي خودم براي معرفي دستورنامه رابرت را شروع 
كنم. براي انجام اين سخنراني چه كردم؟ چه گفتم؟ مخاطبانش چه كساني بودند؟ اين سخنراني بر آنان و بر 
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جنبش كادرها چه اثري خواهد گذاشت؟ اين ها نكاتي است كه در ادامه به آن ها خواهم پرداخت. 

راستش از مدت ها يش - يعني از همان زمان كه براي ارايه نخستين سخنراني در نخستين نشست نخستين 
كارگاه آموزش دستور نامه در اواخر سال 1391 - آماده مي شدم، نخستين پاور پوينت را براي اين كار درست 
فصل  سر  فقط  پاورپوينت  آن  مطالب  اما  مي كنم.  استفاده  پاورپوينت  همان  اطالعات  از  هم  هنوز  و  كردم 
اسناد  بود من مي توانستم  آنجا كه جلسه كوچك  از  بود در جلسه تشريح شود. و  قرار  بودند كه  عناويني 
تصويري را كه معموالً پرينتشان را دارم، به حضار نشان بدهم. اما وقتي صبح روز دوشنبه به سالن مركزي 
كتابخانه مركزي رفتم و پرده بسيار بزرگ سالن را ديدم احساس كردم كه حتمًا بايد تمام اسناد تصويري را 
به پاورپوينت منتقل كنم و ثقل و اصل كار را نيز روي همين تصاوير بگذارم. در واقع احساس كردم من بايد 
يك فيلم مستند و تصويري بسازم كه اصل كار تصاوير جذابي باشند كه بتوانند توجه افراد در اين سالن دنگال 
را جذب كنند و خودم نيز محتواي تصاوير را به عنوان يك راوي روايت كنم. در واقع بيشتر شبيه يك پرده 
دار سابق كه نمايش خودش را روي تصاوير روي پرده متمركز مي كند و مي كوشد به مخاطب كمك كند تا 
بر اساس همان تصويري كه مخاطب در ذهن خود مشاهده مي كند بقيه داستان به صورت تصويري در ذهن 
مخاطب ساخته شود و جلو برود. براي تهيه دومين پاورپوينت خودم از اصل حاكم بر فرايند قصه گويي به 
شيوه پرده داري استفاده كردم و به همين خاطر اصاًل به ساختاري كه در مقاله »اشخاص حقوقي در آشوب 

محض« شكل گرفته بود پايبند نماندم و ساختار جديدي براساس تصاوير تنظيم كردم. 

يادآوري مي كنم كه در مقاله »اشخاص حقوقي در آشوب محض« مضامين نه بر اساس تصاوير،  بلكه بر اساس 
مفاهيم سازماندهي شده بودند. به اين معنا كه مفهوم اين قواعد به ترتيب شكل گيري و تحول در طول تاريخ 

روايت شد. اما در پاورپوينت، ساختار را بر اساس تصاوير موجود تنظيم كردم و به اين شكل درآمد:

1. در مرحله اول تعدادي از آئين نامه هاي اشخاص حقوقي مختلف را به نمايش گذاشتم. در اين قسمت نام 
و آرم آن سازمان همراه با بندي از آئين نامه كه در آن مرجع پارلماني آن سازمان معرفي شده بود، به زبان 
نشان مي دادم و آن ها را ترجمه مي كردم و كمي هم در مورد آن سازمان توضيح مي دادم. به عنوان نمونه، 
آئين نامه حزب ليبرتارين، انجمن جراحان اعصاب، انجمن پزشكي آمريكا، كانون وكالي آمريكا، انجمن ملي 
پارلمانتارين ها، يك جبهه از تشكل هاي فمينيست دبيرستان ها، سناهاي دانشجويي چند دانشگاه را نشان دادم 
تا مخاطبان باور كنند كه چطور شخصيت هاي مختلف در آئين نامه هاي خود تصريح مي كنند كه چطور در 

صورت سكوت آئين نامه به مرجع پارلماني مصوب خود عمل خواهند كرد. 

2. در مرحله دوم تصاوير متعددي از روي جلد كتاب هايي كه رويه هاي پارلماني را معرفي كرده اند نشان دادم 
و گفتم كه اما بهترين و رايج ترين اين كتاب ها نوشته فردي به نام هنري مارتين رابرت است. بعد روي جلد 

تعداد قابل توجهي كتاب را نشان دادم كه در مورد دستورنامه رابرت بودند.

3. در مرحله بعد، و به نقل چند اساليد از يك پاورپوينتي كه براي آموزش بچه هاي دبيرستان تدوين شده 
بود، سعي كردم آقاي هنري مارتين رابرت را توضيح بدهم. 

البته، وقت من در همين جا خاتمه يافت و من هم بي درنگ از حضار تقاضا كردم براي خودشان كف بزنند 
و اگر عالقمند به اطالعات بيشتر بودند با آقاي حالج تماس بگيرند و از سن پائين آمدم. اما ادامه سكانس 

بندي پاورپوينت به اين ترتيب بود كه: 

4. در مرحله بعد دو تصوير از متن كتاب »قانون پارلمان« انگليس كه در سال 1680 )اگر اشتباه نكنم( منتشر 
شده است نشان دادم و به اين ترتيب به تاريخ اين قواعد برگشتم تا روند شكل گيري قواعد پارلمان در 
انگلستان را تشريح كنم. بعد يك صفحه از ترجمه پيشگفتار را كپي پيست كردم كه نشان مي دهد چگونه 

قواعد مختلف با فواصل تاريخي قابل توجه ساخته و در پارلمان مستقر شدند. 
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5. تصاوير سكانس بعد از متن پي دي افي اسناد اداره پتنت آمريكا گرفته شده بود كه دستگاه هاي اختراعي را 
نشان مي دهند كه براي معرفي قواعد ناظر بر پيشنهادها به كاربر ابداع شده و در اداره پتنت به ثبت رسيده اند.  
با نشان دادن اين تصاوير مي شود در مورد خصوصيات هشتگانه توصيفي پيشنهادهاي پارلماني هم توضيح 

داد. 

6. فكر مي كنم آخرين سكانس اين شبه فيلم مستند نيز به مقاله شوقي افندي و روي جلد ترجمه كتاب به زبان 
عربي اختصاص داده شده است. و اساليد آخر نيز به صورت متن به عنوان چند نمونه از قواعد پارلماني اشاره 
دارد: قواعد ناظر بر ظاهر بي طرف رئيس، قواعد ناظر بر كسب و تخصيص صحن و اخطار دستور و فرجام. 

من خودم فكر مي كنم با توجه به بزرگي سالن همايش كتابخانه مركزي دانشگاه تهران و بزرگي پرده نمايش 
و خستگي مخاطبان بعد از صرف غذا تكيه روي تصاوير جذاب ايده خوبي بود و من هم برنامه را همراه با 

شوخ  طبعي و به صورت نمايشي اجرا كردم تا افراد فقط نسبت به وجود چنين چيزي حساس شوند. 

نكات جديد
البته و طبق معمول در جريان همين سخنراني نيز ايده هاي بديعي به ذهنم رسيد كه به برخي از آن ها اشاره 

مي كنم. 

در همان ابتداي سخنراني و هنگامي كه مي خواستم بندهايي از آئيننامه هاي سازمان هاي مختلف را نشان بدهم 
كه در آن ها به دستورنامه رابرت به عنوان مرجع پارلماني اشاره شده است، به نظرم رسيد كه اين دستورنامه 
نتيجه نسبت دستورنامه به آئين نامه را به  شبيه قسمت زير آب يك كوه يخي است كه ديده نمي شود. در 

قسمت زير و روي كوه يخ تشبيه كردم كه به نظرم تشبيه خوبي است. 

به عالوه،  عنوان سخنراني نيز گويا، تكان دهنده و فراموش نشدني بود: اشخاص حقوقي در آشوب محض. 
اما در جريان سخنراني بود كه متوجه شدم كه قوانين كشوري در راستاي حفط عدالت بين اشخاص حقوقي 
ناگزير است تا حدود خاصي در امور داخلي اشخاص حقوقي مداخله كند اما مسؤليت تنظيم امور داخلي را 

به خود آنان واگذار كرده است. اين نكته هم از نظر حقوقي بسيار نكته خوب و مفيدي بود. 

برج طبقاتي ثريا
بعد از سخنراني بود كه به اين نكته فكر كردم كه چرا پاورپوينت ها را با توجه به زمان محدود 20 دقيقه تنظيم 
نكردم؟ پاسخي كه ذهنم به اين سؤال داد اين بود: برج طبقاتي ثريا. يعني چه؟ يعني اينكه ساختار مطالب اين 
سخنراني و اين پاورپوينت مثل ساختار يك فيلم سينمايي يا يك قصه و درام نيست كه شروع و بدنه و پايان 
داشته باشد. بلكه مثل يك برج طبقاتي است كه هر بلوك از اطالعات آن، ضمن آنكه اطالعات قبلي را تكميل 
مي كند مبنايي است براي بلوك يا طبقه اطالعاتي بعدي، در نتيجه اين برج طبقاتي مي تواند تا ابد و تا ثريا 

ادامه يابد و هر وقت هم هر كس در هر جا ماجراي پيگيري را قطع كند قطع كرده است. 

بعد ازساختن اين تمثيل بود كه دريافتم ساختار كارگاه هاي من هم هميطور است به اين معنا كه مي توانند تا 
ابد ادامه يابند و هر كارگاه نيز براي اعضا حرف هاي جذابي دارد كه البته بايد جذابيت هاي آن ها را افزايش داد. 

در حريان نوشتن همين بخش از اين روزنوشت بود كه تصميم گرفتم متن پي دي افي پاورپوينت را ضميمه 
همين بخش از خاطرات خودم نقل كنم. و يك سند پي دي افي از پاورپويت را ضميمه خواهم كرد. به عالوه 
سي دي و فيلم سخنراني نيز كه ضبظ شد موجود است و اگر بتوانم آن ها را نيز ا ز آقاي حالج خواهم گرفت 

تا در موزه حفظ شوند. 

بعد از نطق
بعد از سخنراني آقاي حالج از من خواست كه در سالن باشم تا در وقت استراحت شايد كساني بخواهند 
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در مورد دستورنامه رابرت سؤالتي مطرح كنند. البته در جريان سخنراني به حاضران گفتم اگر كاري داشتند 
مي توانند از طريق آقاي حالج با من ارتباط بگيرند. با اين حال، و با انيكه پسر عمويم در دفتر تنها مانده 
بود نشستم و با دقت به حرف هايي كه اعضاي پانل در مورد قانون مناقصات مطرح كردند گوش دادم و 

حيرت انگيز بود. 

البته من در مورد مناقصات و قوانين ناظر بر آن ها اطالعاتم در حد يك شهروند معمولي است. اما وقتي به 
سؤال هايي كه مجريان اين قانون از مراجع قانون مطرح كرده اند و اين سؤال و جواب ها در پنل ارايه شد توجه 
كردم ديدم كه در اين عرصه  هم كم دانشي بي داد مي كند. به عنوان يك نمونه، يكي از سؤال هاي اين بود كه 
اگر در مناقصه فقط يك مناقصه گذار شركت كند چه بايد كرد؟ جواب بر اساس متون قانوني و از جمله موادي 
از خود قانون اين بود كه اگر در جريان مناقصه حداقلي تعيين نشده باشد و فقط يك مناقصه گذار شركت كند، 
اگر مناقصه گذار تشخيص دهد كه قيمت او عادالنه است مي تواند با همان يك مناقصه گذار نيز قرارداد امضا 
كند. وقتي اين ماده را به عنوان جواب مورد استناد قرار داد اين سؤال به ذهنم رسيد كه آيا در اين صورت 
شركت هاي مناقصه گذار به طرف ايجاد يك انحصار حركت نخواهند كرد. و اين همه قانون ضد انحصار و 
ضد تراست چرا به تصويب رسيده است؟ به عالوه، اگر در يك مسابقه فقط يك نفر شركت كند كه ديگر 
مسابقه به حساب نخواهد آمد؟ طبعًا براي ارزيابي عادالنه بودن يك مناقصه گذار ما به ابزارهاي ديگري غير 
از رقابت اقتصادي نياز خواهيم داشت و به عنوان مثال شايد بشود از روش كاست پالس ولييو استفاده كرد. 

به هر حال، اين يك نمونه از مباحثي بود كه در آن هم انديشي مطرح شد. من تصميم گرفتم حتمًا در اين مورد 
با آقاي حالج صحبت كنم. و شنبه صحبت خواهم كرد. 

بعد از ختم پنل و در فاصله تنفس دو نفر از حاضران شماره تلفن من را گرفتند و كمي در مورد اين قواعد 
با هم صحبت كرديم. 

به هر حال، بعد از كمي گپ زدن با اين افراد و با آقاي مجيد زارع پور سالن كتابخانه مركزي را به طرف دفتر 
ترك كردم. اميدوارم به خاطر داشته باشم تا بازتاب هاي اين سخنراني را دنبال كنم. 

سومين نشست انجمن فاميلي
ساعت 9 و 15 دقيقه صبح سه شنبه آقاي علي گلستان و همسرش به دفتر آمدند. آقاي عباس تاجيك هم از 
شب قبل به دفتر آمده بود. بعد از كمي احوالپرسي جلسه را دعوت به دستور كردم. البته آقاي علي دانش 
پسر آقاي گلستاني كه فرماندار روستاي دمزآباد - مسقط الرأس من - شده است، بايد سر كار حاضر مي شد 

و در اجالس شركت نكرده بود. 

از آقاي علي گلستاني تقاضا كردم نقش دبير موقت را ايفا كند و مطالب را بنويسد. بعد، شاخص ها و معيارهايي 
را كه براي شناسايي و انتخاب اعضا فاميل و دعوت از آنان به نظر صحن مي رسيد روي تخته يادداشت كردم: 
داشتن روحيه كار جمعي، وقت گذاشتن، كم جنبه نبودن، با گذشت بودن، عالقمند به فعاليت هاي جمعي، 
سالمت اخالقي، خوشنام بودن، شاخص بودن، انتقادپذير بودن، نداشتن هيچگونه تعصب از جمله اين معيارها 
بودند. بعد بر اساس اين شاخص ها اين افراد نامزد شدند: حسن داود آبادي، حميد تاجيك، رؤيا طالعي، كشور 
گلستاني، مريم گلستاني، حسين اسكندري، محمود فتحي، نعمت تاجيك، علي اردستاني، يوسف اردستاني، 

رضا گلستاني، جالل ميرآقايي، محمد ميرآقايي. 

بعد از تمام شدن نامزدها در مورد آن  ها بحث شد و در نهايت قرار شد از اين افراد دعوت شود تا اگر توانستند 
در جمعه آينده در دفتر كادرها حاضر شوند. من با خوشحالي گفتم يك آبگوشت هم درست مي كنيم تا با هم 

بخوريم. عباس هم گفت درست كردن آبگوشت بر عهده من. 

بعد از تصميم ها بود كه جلسه خاتمه يافت. كمي بعد آقاي گلستاني و همسرش دفتر را ترك كردند و من هم 
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به ساختن پاور پوينت ادامه دادم و رأس ساعت يك بعد از ظهر روز سه شنبه بود كه از دفتر به طرف دانشگها 
تهران حركت كردم كه گزارش آن را قباًل دادم. 

كشف نكات جديد
بعد از تأمل در مورد تصميم هاي گرفته شده در اجالس سوم فاميلي بود كه به مرور و براي نخستين بار به 
نكات جديدي پي بردم: آيا ما مي توانيم اعضاي خانواده ها را به عنوان اشخاص حقيقي به عنوان عضو انجمن 
فاميلي بپذيريم؟ به بيان حقوقي، آيا هر خانواده يك شخصيت حقوقي نيست؟ در اين صورت آيا ما عماًل 

نبايد يك كانون انجمن هاي خانوادگي درست كنيم؟ و از هر خانواده يك نماينده در آن حضور پيدا كند؟ 

اين سؤال ها به نظرم آنقدر مهم بود كه فوري به آقاي علي گلستاني زنگ زدم و توضيح دادم كه به نظرم 
تصميم هاي گرفته شده براي دعوت از افراد به صورت كامل پخته نشده و منطقي نيستند. البته، من در اين 
گفتگو ها روي مسائل ملموس تر تأكيد كردم: اگر قرار باشد از افراد براي صرف ناهار دعوت كنيم، در آن 
صورت من بايد تدارك كامل تري ببينم. و همچنين نظر من اين است كه گروه حامي به صورت رسمي و 
مكتوب اين افراد را دعوت كنند و اسم دعوت كنندگان نيز زير نامه قيد شود. در اين صورت ممكن است به 
بعضي ها بر بخورد كه چرا نام آنان در فهرست دعوت كنندگان نيامده است. آقاي علي گلستاني به خصوص 

نسبت به اين مسأله خيلي حساس بود. 

با توجه به نكات فوق بود كه بعد از گفتگو با آقاي گلستاني و آقاي تاجيك از آنان خواهش كردم با افراد 
صحبت كنند و از آنان بپرسند كه حاضرند روز  جمعه اي در اجالس شركت كنند يا نه؟ اما دعوت را موكول 
كنيم به پخته  تر شدن تصميم در اجالس  بعدي. آنان نيز قبول كردند و به اين ترتيب، فراخوان به اجالس 
عمومي به آينده موكول شد. حاال من فرصت دارم كه به كيفيت انجمني كه در آينده شكل خواهد گرفت 

بيشتر فكر كنم. 

در حاشيه نشست خانوادگي
اين جا فرصت خوبي است كه شخصيتي مثل علي  گلستاني را با اشخاص و مقامات شناخته شده جمهوري 
و  رابرت  دستورنامه  با  مقدماتي  آشنايي  و  در سه جلسه  از حضور  بعد  گلستاني  آقاي  كنم.  مقايسه  اسالم 
هدف هاي اعالم شده موفق شده است رضات حدود ده نفر از اعضاي فاميل و اقوام را قانع كند تا در تشكيل 
اين انجمن مشاركت كند. او اصرار دارد كه - مثاًل - فالن شخصيتي كه در قرچك هيأت سينه زني دائر كره 
است در اين انجمن شركت كند چون معتقد است او توانايي هاي رهبري محلي را دارد و براي اين كار مناسب 
است. چنين فردي را با شخصي مثل آقاي جمالي بحري مقايسه كنيم. اين انتظار را من از شخصيتي مثل او 
داشتم كه اين طور براي تشكيل چنين انجمن هايي آستين باال بزند. اما وي حتي يك نفر را هم به اين مجموعه 
دعوت نكرد. بديهي است قصد گله ندارم. فقط مي خواهم اين مسأله را به عنوان يك پديده اجتماعي مورد 

توجه قرا بدهم و از خودم بپرسم: علت اين تفاوت رفتارها در چيست؟ 

توفيق در اثرگذاري بر انجمن  نارانا
آقاي علي گلستاني همچنين با زني به نام شهال خانم نيز صحبت كرده است. ظاهراً او در اداره ده ها گروه از 
خانواده هاي اعضاي انجمن هاي گمنامان نقش بسيار مهمي دارد. آقاي گلستاني شماره تلفن من را به اين خانم 
داده است تا بعد از هماهنگي به كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت بيايد. اين پديده هم درستي پيش بنيي 
من در مورد نقش انجمن هاي گمنامان و انجمن هاي نارانا را نشان مي دهد و هم موضوع مقايسه آقاي گلستاني 
را با اشخاصي مثل مهندس محمد بهشتي و ديگران جذاب تر مي كند. واقعًا چرا برخي ها اين قواعد را روي 

هوا مي زنند؟ جز اين است كه در تجربه عملي خود نياز به اين قواعد را بيشتر حس مي كنند؟ 

چند مسأله حاشيه اي هم مانده است كه در روزنوشت هاي بعدي به آن ها خواهم پرداخت. 
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جمعه 8 اسفند 1393

دستاوردهاي سحرگاهي
طبق معمول، وقتي بعد از بيدار شدن از خواب، و  دراز كشيده در رختخواب، به تماشاي ذهن خودم مشغول 
بودم، دريافتم در يكي از كارگاها دارم پيشنهاد مي كنم پيش نويس آئين نامه اي كه در كارگاه آماده و نهايي 
شده است، به جاي آنكه به تصويب برسانيم، همراه با دستور شرف همراه با يك دعوت نامه به مدعوان يك 
سازمان در دست تأسيس ارسال كنيم تا به عنوان پيش نويس در اختيار كميته ي تدوين آئين نامه ي منتخب 
آنان قرار بگيرد و بعد در مجمع مؤسس آن سازمان در دست تأسيس به تصويب برسد. به محض تماشاي 
اين صحنه ها دريافتم ذهنم راه حل يك مشكل را كشف كرده است و به اين ترتيب دارد راه حل را در اختيار 

من قرار مي دهد. 

در مورد اين مشكل الزم است توضيح بدهم كه هدف من از تشكيل كارگاه ها اين است كه به مرور افراد 
بر اساس آن ها،  يادگيري قواعد دستورنامه رابرت و كسب مهارت رفتار كردن  براي  حاضر در هر كارگاه 
نيز  را  اجتماعي  مهم  براي حل يك مشكل  پاك  و  فسادناپذير  دائمي  تأسيس يك سازمان  مراحل مختلف 
تمرين كنند و براي اين كار بايد يك انجمن براي تحقق هدفي كه خودشان انتخاب مي كنند تأسيس كنند. اما 
تا ديشب كه به اين راه حل برسم، آئين نامه تدوين شده توسط اعضاي كارگاه توسط همان اعضا به تصويب 
مي رسيد. بنا بر اين، ما مرحله دعوت از اعضاي جديد، تدوين كميته آئين نامه، و تصويب آن در اجالس دوم 
را نمي توانستيم تمرين كنيم. و انجمني هم كه به اين ترتيب تأسيس مي كرديم، يك جهش بزرگ را تمرين 

نمي كرد و به مرور نيروي حركت خودش را از دست مي داد. 

از وقتي اين ايده مطرح شد كه هر چند نفر از اعضاي كارگاه ها براي ايجاد انجمن هاي ديگري مثل مؤسسه 
ترويج انجمن هاي فاميلي و انجمن هاي محله و انجمن هاي اوليا و مربيان مطرح شد، ايده تبديل كارگاه ها به 
يك انحمن بسط پيدا كرد تا امروز صبح كه هنگام خيالبافي راه حل جديد به نظرم رسيد. بر اساس اين راه حل، 
وقتي يك كارگاه پيش نويس دستور شرف و آئين نامه خودش را تدوين كرد همراه با بيانيه هدف و ساير اسناد 
مورد نياز براي مدعوان ديگري كه تا امروز به نحوي با دستورنامه رابرت و جنبش كادرها آشنا شده اند ارسال 
مي كند و اين اسناد در آن مجمع بزرگتر مورد بررسي و تصحيح و تصويب قرار خواهد گرفت و انجمن با 
هيأت مؤسس بزرگتر تأسيس خواهد شد. شايد اين راه حل كم اهميت جلوه كند، اما همين كشف هاي كوچك 

است كه جنبش را از نظر كيفيت به پيش مي برد. 

جشن استقالل يا عزاي بي غيرتي؟ 
ديروز همچنين با خبر شدم كه پنجشنبه 7 اسفند سالروز استقالل كانون وكال هم هست و كانون وكالي تهران 
به همين مناسبت از ساعت 7 بعد از ظهر مراسم جشني نيز در سالن همايش وزارت كشور برگزار مي كند و 
افرادي مثل آقاي كيخسروي در اجراي اين مراسم نقش كليدي بازي مي كنند. امروز صبح به اين سؤال هم فكر 
مي كردم كه آيا خانم نسرين ستوده كه در اعتراض به لغو پروانه اش از سوي همين كانون دست به تحصن سه 
ساله زده است، در اين مراسم حضور خواهد يافت يا نه؟ و آيا در اين مراسم از وكيالن شريفي مثل عبدالفتاح 
سلطاني كه فقط به دليل انجام وظايف پروفشنال خود در زندان به سر مي برند ياد خواهد شد يا نه؟ جواب 
دقيق و درست اين سؤال را كه نمي دانستم. اما حدس زدم چنين كاري نخواهند كرد. به خصوص با توجه 
به واكنش وكيالني كه از نزديك با آنان ارتباط دارم مي دانستم كه اكثريت قريب به اتفاق وكيالن - گويا - از 
حركت خانم ستوده حمايت نمي كنند. از اين گذشته، تحليل آنچه كه در عرف وكيالن ايراني به عنوان استقالل 
شناخه مي شود نياز به مطالعه اي بسيار بيش از آنچه كه من كرده ام دارد. اما براي اساس اطالعاتي كه فعاًل دارم، 
گويا در اين روز اين حق به كانون وكال داده شده است كه نمايندگان خودش را اعضاي خودش انتخاب كنند. 
در اين صورت كانون وكال به يك انجمن يا سنديكا تبديل شده است. در حاليگه اگر مسؤالن بورد آن پيش از 
اين تاريخ از سوي حكومت تعيين مي شده ، در آن صورت، آن تشكيالت، يك انجمن صنفي سنديكايي نبوده، 

 بلكه يك ساختار حاكميتي بوده براي دفاع از حقوق مردم و نه دفاع از حقوق وكال. 



246

نه  تأييد صالحيت اعضاي پروفشن ها  باشد كه بررسي و  براي خوانندگان مفيد  اين توضيح مختصر  شايد 
و  است  حكومتي  اما  غيردولتي،  هرچند  كه  مي گيرد  صورت  سازماني  يا  بورد  توسط  بلكه  دولت،  توسط 
وظيفه اش دفاع از حقوق مردم است. به همين دليل در كشوري مثل آمريكا، اعضاي آن ها از سوي فرماندار 
نظام  مثل  فرانسه،  سازمان هايي  تجربه هاي  تأثير  و تحت  ايران  در  مي رسد.  كنگره  تأييد  به  و  انتخاب شده 
از دانشگاه فارغ  اما در عين حال،  هر دانشجويي كه  انجام مي داده اند.  پزشكي و نظام مهندسي اين كار را 
التحصيل مي شد به عنوان پزشك شناخته مي شد و نظام مهندسي هيچ نقشي در تأييد صالحيت او و تصويب 
پروانه طبابت او بازي نمي كرد. تا اينكه با باال گرفتن تب سازمان هاي غيردولتي بعد از انتخابات سال 1376، 
مجلس اصطالح طلبان ششم، نظام پزشكي را هر چه بيشتر به يك انجمن پروفشنال شبيه به انجمن پزشكي 
آمريكا تبديل كردند. چون نظام پزشكي را كه بايد شبيه بورد هاي پزشكي آمريكا مي شد، با سازمان غيردولتي 

و ان جي او اشتباه گرفتند. 

با اين مقدمه،  كانون وكالي فعلي هم يك موجود شتر گاو پلنگ است. معلوم نيست كه آيا يك بورد يا يك نظام 
پروفشنال است كه بايد از حقوق مردم دفاع كند و يا يك كانون است كه وظيقه اش دفاع از وكال و وكالت 
است. و در نتيجه من هنوز ترديد دارم كه آنچه در روز استقالل وكال و ظاهراً در زمان مصدق اتفاق افتاد، 

بايد اساب مسرت و شادي شود يا تأسف بابت ندانم كاري؟ 

صرف نظر از اين سابقه تاريخي و بدون توجه به اين نكات مهم، باز هم اين سؤال مطرح است كه آيا كانون 
وكال تا وقتي بهترين اعضايش در زندان هستند، شايسته است بدون يادي از آنان چنين جشن هايي را برگزار 
كند؟  يا بايد براي آزادي اسيران گردهمايي برگزار كند و تا آزادي آنان از پا ننشيند؟ بديهي است من دبنال 
ساختن كانوني از نوع دوم هستم و به همين دليل كانون موجود را مثل ساير انجمن ها و سازمان هاي ديگر باند 
قدرت مي دانم كه چون هيچ اصل و اصولي ندارند و به هيچ دستور شرفي پايبند نيستند در ورطه بي شرفي 

گروهي و دسته جمعي سقوط مي كنند. 

بعد از تأمالت در مورد همين نكات بود كه به نظرم رسيد طي نامه اي به خانم ستوده و ارسال كپي آن به 
نشاني ايميل هايي كه از وكيالن در اختيار دارم اعالم كنم: جاي آن است كه خون موج زند در دل لعل. بعد از 
اين جمع بندي بود كه در بند 2 از ايده هاي صبح جمعه در دفترك يادداشتم نوسته ام: خاك ذلت بر سر اين 

كانون! بله، اما اگر خانم ستوده هم در اين جشن شركت كرده باشد چي؟ 

بعد از رسيدن به اين سؤال بود كه به نظر رسيد بهتر است قبل از اقداماتي از اين دست به تمام جوانب كار 
بيانديشم و بعد تصميم بگيرم. در هر حال،  در اين زمينه هنوز اقدامي نكرده ام اما گزارش اين دغدغه ها را 

مفيد تشخيص دادم. 

ظريب »كا« در ساير قضايا
ديروز در جريان كارگاه دبيران با خبر شدم كه قرار است معلمان عصر يكشنبه جلوي مجلس يا جاي ديگر 
تجمع كنند. خبر تقاضاي صدور مجوز از سوي كانون صفي معلمان از وزارت كشور را قباًل خوانده بودم. به 
همين خاطر از آقاي نوربخش كه داشت بعد از ختم جلسه از دفتر كادرها بيرون مي رفت پرسيدم: مگر مجوز 
دادند؟ گفت: نه. پرسيدم: پس چرا تجمع مي كنيد؟ شانه هايش را طوري باال انداخت كه معنايش اين بود: 
مجوز ندادند ندهند، ما تجمع مي كنيم. پرسيدم: در اين صورت پس چرا تقاضاي مجوز كرديد؟ از اين سؤال 
من تعجب كرد. اما با توجه به بحث هايي كه دقايقي قبل در كارگاه داشتيم منظور من را دريافت: اگر دريافت 
مجوز قانوناً  الزم است و وزارت كشور به شما مجوز نداده است، در اين صورت كار شما غيرقانوني است 
و نمي بايست انجام مي داديد. اما اگر تجمع شما نيازي به مجوز نداشت، در اين صورت چرا تقاضاي مجوز 
كرديد كه حاال مجبور شويد به رغم پاسخ منفي دولت تجمع كنيد؟ جوابي نداشت. اين ها نمونه هاي جاري 
از گرفتارهاي  ماست كه همه ناشي از ساختارهاي نادرستي است كه طي سال ها در كشور ايجاد و روي هم 

تلنبار شده اند. 
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تخم دو زرده كانون صفي معلمان
متأسفانه كانون صنفي معلمان فكر مي كند عمده ترين وظيفه اش بسيج معلمان براي كسب حقوق صنفي بيشتر 
است. البته كه حقوق صنفي معلمان انصافًا و سال هاست كه لگد مال شده است و هر گاه هم كه كمي فضا باز 
مي شود معلمان سيل آسا براي گرفتن حقوق سال ها لگد مال شده خود به خيابان ها مي ريزند. اين روز هاي نيز 
در بسياري از شهرها معلمان دست از كار كشيده اند و در اين زمينه ها نيز چندان تشكيالتي به معناي واقعي و 
مورد نظر من عمل نمي كنند. در اين عرصه نيز قاعده آشوب و سركوب عمل مي كند. تا وقتي حاكميت بتوان 
سركوب كند، آشوب فروكش مي كند يا به بيان ديگر به آتش زير خاكستر بدل مي شود و به محض انيكه تصور 
شود حكومت ضعيف شده است، با وزش كمر ترين نسيم ها آتش زير خاكستر شروع به زبانه كشيدن مي كند 
و اگر حكومت قادر به سركوب شعله اعتراض يكي از مشاغل نشود ساير مشاغل نيز وارد ميدان مي شوند و 

اين روند تا ساقط كردن حكومت استبدادي ادامه مي يابد. 

شايد ديشب و در طول خواب ذهنم به اين مسائل هم فكر مي كرد. چون امروز صبح كه در رختخواب دراز 
كشيده بودم و گذر رويدادهاي ذهنم را تماشا مي كردم، دريافتم كه بخشي از ذهنم دارد ظريب »كا« - k- براي 

حاضران در يك كارگاه تعريف مي كند. 

براي آن گروه از خوانندگاني كه با ظريب كا آشنا نيستند به صورت اجمالي بايد توضيح بدهم كه از مدت ها 
استفاده  نام ظريف كا  به  از مفهومي  براي سنجش ارزش نسبتي خدمات پزشكي  پيش، پزشكان آمريكايي 
مي كنند. من در كارگاه خيالي داشتم همين مفهوم را براي - مثاًل - معلمان تشريح مي كردم و توضيح مي دادم: 
بيارزد. در آن  فرض كنيد سرخ كردن يك تخم مرغ به عنوان يكي از ساده ترين خدمات آشپزي، كا ريال 
صورت دستمزد پختن خورشت قورمه سبزي براي 5 نفر چند برابر دستمزد سرخ كردن يك تخم مرغ خواهد 

شد؟ يا دستمزد بار گذاشتن يك ديزي آبگوشت براي 4 نفر چند كا خواهد بود؟ 

در يك  بتوانند  ايران  آشپزان  نمايندگان  كنيد  فرض  كه  دادم  توضيح  خيالي  كارگاه  در  براي حاضران  بعد، 
مجمعي جمع شوند و به قطعنامه اي كه با مشورت آشپزان ايران، ظريب كا را براي تمام خدمات آشپزي تعيين 
كرده است، به تصويب برسانند. در آن صورت، كافي است كه هر سال، متناسب با افزايش ميزان نرخ تورم، 
مبلغ ريالي كا را تغيير داد و به همين نسبت نيز دستمزد پختن تمام انواع غذا ها با توجه به مبلغ كا به سادگي 

قابل محاسبه خواهد بود. 

سؤالي كه مطرح اين است كه ممكن است عده اي نسبت به نرخ تعيين شده براي ظريب مخالفت كنند. مثاًل 
كله پزها بگويند چهارتا پاچه و يك بناگوش 4 كا مي ارزد و نه 3 كا. در اين صورت همان مجمع كل آشپزان 
مي توانند به طرحي كه براساس اين شكايت تنظيم مي شود و خواهان تغيير ظريب 3 به 4 است رأي بدهند. 

با اين مكانيز نسبتاً  ساده تمام كشمكش هاي موجود براي تعيين سطح دستمزد به ميزان بسيار زيادي كاهش 
مي يابد و يا دست كم يك راه حل معقول و منطقي براي آن ها ارايه شده است. در نتيجه، اينكه تمام فكر و 
ذكر معلمان و كانون صنفي آنان در حال حاضر حل اين مسأله بسيار پيش پا افتاده است، يكبار براي هميشه 
حل خواهد شد و معلمان فرصت خواهند يافت به فكر ارتقاي مهارت هاي آموزشي و پرورشي خودشان هم 

باشند و كمي هم غصه تربيت نسل آينده اين مملكت را بخورند. 

بله، اما اين رؤيا با وجود اين كانون صنفي معلمان و اين معلمان كه يك ذره هم با رويه هاي اداره يك جلسه 
آشنا نيستند و اصاًل يك قانون و روش منصفانه مثل دستورنامه رابرت را نمي شناسند، هرگز محقق نخواهد 
شد و در نيتجه براي حل ريشه اي مشكالت صنفي نيز ما بايد تشكل هاي درست حسابي بسازيم كه بتوانند 
به صورت حساب شده و منطقي با دولت وارد چانه زني دسته جمعي بشوند. در حاليكه با وجود كانون صفي 
معلمان فعلي كه فقط يك سر جدا از پيكر و معلق در هواست اين مشكالت هرگز حل نخواهد شد و حتي 
به نظرم من نزديك شدن به ماجراها و دامن زدن به اين شكل اعتراض ها بازي به خصوص در اين شرايط 

حساس بازي با آتش است. 
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وقتي شاهد اين جمع بندي ها در مجمع خيالي و ذهني خودم بودم به خودم - كه هنوز روي ميز كنفرانس دفتر 
كادرها دراز كشيده بودم - گفتم: يادم باشد اين نكات را در كارگاه دبيران تشريح كنم. چون تمام آنان اعضاي 

مؤثر اين كانون هستند و حتي آقاي فالحي جلسات هيأت مديره كانون را رياست مي كند. 

دستاوردهاي جديد در خصوص جامعه مهندسان مشاور ايران 
امروز به وظيفه ام در جامعه مهندسان مشاور ايران نيز زياد فكر كردم و راستش دستاورهاي عجيبي هم كسب 
كردم. از جمله توانستم رويه هاي حاكم بر روش تفكر و اخذ تصميم در هيأت رئيسه را صورتبندي كنم و 
اشكاالت آن را در آورم. به عالوه، احساس كردم بين مسؤليت من به عنوان »مشاور رئيس« و به عنوان »مشاور 
هيأت رئيسه« تفاوت هاي مهمي وجود دارد و من بايد تمايز هاي مهم بين اين دو مفهوم را براي هيأت رئيسه 
و رئيس تشريح كنم و از آنان بخواهم كه تكليف من را روش كنند كه قرار است من مشاور رئيس باشم يا 

هيأت رئيسه. 

از اين مهم تر، به يك نكته ديگر نيز توجه كردم: در جامعه مهندسان مشاور نيز هيأت رئيسه تقريبًا شبيه هيأت 
مديره بقيه انجمن ها كار مي كند. با اين تفاوت كه جامعه يك شوراي مديريت 20 نفره هم دارد كه هر ماه 

تشكيل جلسه مي دهد و چنين ساختاري معموالً در انجمن هاي ديگر پيش بيني نشده است. 

روند مديريت هيأت رئيسه در جامعه مهندسان مشاور مثل روند مديريت هيأت مديره هاي ساير انجمن ها در 
آشوب محض است و تمام انرژي آنان صرف حل و فصل مسائل روزمره مي شود و هيچ فرصتي براي تفكر 
استراتژيك و بازآفريني تشكيالت و توسعه حرفه براي آنان باقي نمي گذارد. اما روند طرح پيشنهاد و مذاكره 
و اخذ تصميم به همان روش سنتي و كدخدا منشي و گعده اي جلو مي رود و به دليل صرف وقت بسيار 
زياد براي گفتگو در مورد هر مسأله كم اهميت، تبادل اطالعات زياد، جلسات مكرر و تماس ها و البي هاي 
مختلف، به نحوي با خون جگر به تصميم مي رسند و البته با ده ها مشكل هم مواجه هستند. اما اين ضعيت 
رئيسه  ماه جلسه مي گذارد و هيأت  دليل وجود شوراي مديريتي كه هر يك  به  مهندسان است كه  جامعه 

نمي داند با اين ساختار چگونه رفتار كند با مشكالت غيرقابل حل مواجه شده است. 

به همين دليل، مشكل جامعه مهندسان مشاور از يك زاويه تهديد است اما از زاويه ديگر يك فرصت عالي. 
بايد ديد رئيس و هيأت رئيسه به اين وضعيت چگونه نگاه مي كنند. اگر آن را فرصت  ببينند مي توانند مشكل را 
جوري حل كنند كه به بسط مشاركت بيشتر اعضاي جامعه در روند تصميم گيري منجر شود. در غير مي شود 
به اين طرف حركت كرد كه يا شوراي مديرت با هيأت رئيسه يكي شود يا با ايجاد يك هيأت مديره جديد 
و نشست هاي هفتگي، كلك هيأت رئيسه را كند. به هر حال، اين ها - هرچند به نظر كم اهميت بيايند - اما 

براي پي بردن به آن ها وقت صرف شده است. 

پيشرفت هاي كادر دبيران
ديروز كادر دبيران پيشرفت هاي خوبي داشت. البته، آقاي باغاني يكي از اعضاي هيأت مديره كانون صنفي 
معلمان كه در جلسه قبل با او دچار تنش لفظي شدم، در جلسه ديروز حضور نيافت و من هم هيچ سراغي 
از او نگرفتم. هرچند قبل از جلسه از خانم كدوري در اين زمينه سوال كردم و او برايم توضيح داد كه هفته 
قبل و بعد از آنكه از دفتر بيرون رفتيم، دوستان آقاي باغاني را نكوهش كردند و به او گفتند كه اتفاقًا او تند 

رفته و به شما توهين كرده است. 

در اين كارگاه قرار بود دو جوان ديگر به نام هاي حامد ابراهيم خاني كه دبير است و آقاي افشين ذوالفقاري 
كه دانشجوي علم و صنعت است شركت كنند اما چند جلسه است كه شركت نمي كنند. 

طبق معمول اين روز ها، در آغاز جلسه از آقاي فالحي خواستم تا عناوين موضوع هاي آموزش داده شده را 
از اول تا امروز،  فهرست وار بگويد و من هم روي تخته بنويسم تا مشخص شود تا امروز چه نكاتي تدريس 
شده است. قرار بود آقاي فالحي كه رئيس كميته آموزش است، يادداشت هايش را به صورت مرتب تنظيم 
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كند و براي تمام اعضا بفرستد. به من گفتم اين كار را كرده است. اما من نديدم. وقتي هم خواستم پوشه اسپم 
ها را چك كنم آن را حذف كردم. در هر صورت بايد از او بخواهم بار ديگر برايم ارسال كند. 

آقاي  منتجبي و  آقاي  بعد  به دستور شد و  آقاي فالحي و خانم كدوري دعوت  با حضور  ديروز  اجالس 
نوربخش  هم به جمع ملحق شدند. من هدف و روش كار كارگاه را براي دو نفر اول تعريف كردم. بعد كه 
آقاي منتجبي آمد از خانم كدوري خواستم همان مطالب را براي آقاي منتجبي توضيح دهد و داد. از آقاي 
فالحي خواست مطالب خانم كدوري را تكميل كند و اين كار را به نحو شايسته اي انجام داد. طبق اين تعريف 
هدف كارگاه ترييت كادرهايي است كه مهارت تأسيس و مديريت و توسعه ي انجمن هاي فساد ناپذير و پاك 
را براي حل مشكالت احتماعي داشته باشند. و اين مهارت ها را از طريق تأسيس يك انجمن و توسعه ي آن 
كسب مي كنند تا وقتي كه ديگر انجمن به امكانات دفتر كادرها و پارلمانتارين نيازي نداشته باشد و خودشان 

تصميم بگيرند كه دبيرخانه مستقل براي خودشان اجاره كنند و از اين جا بروند. 

بديهي است كه در اين روند طوالني عده اي وسط كار قصه را رها مي كنند و افراد جديدي هم به جمع افزوده 
مي شوند. هركس دوست داشته باشد برود، مي رود و كميته آموزش نيز وظيفه دارد آنچه را كه گروه آموخته 

است به مرور به اشخاص جديد آموزش بدهد. 

دستاورد ديگري كه جديد است اين است كه از همان نشست هاي اوليه سعي مي كنم يكي را به عنوان دبير 
آموزش بدهم تا نقش دبير را ايفا كند. در جلسه ديروز نيز آقاي نوربخش را به عنوان دبير معرفي كردم و 
او هم استقبال كرد و شماره تلفن آن دو عضو غائب را مي خواست تا از آنان دعوت كند تا به مجمع بيايند. 

يكي ديگر از دستاورها اين است كه دارم ياد مي گيرم مطالب و نكات جالبي هم كه به ذهنم مي رسد در قالبي 
مطرح كنم كه به عنوان بخشي از درس، توسط مسؤل كميته آموزش ثبت و ضبط شود و به ديگران انتقال يابد. 

به عنوان نمونه، در جلسه ديروز، بحث هاي خارج از برنامه به نحوه انتخابات و نامزدي در انتخابات رياست 
را هم  نكات  اين  آقاي فالحي خواستم طوري  از  اما  نقد كردم.  را  قانون تجارت  آمريكا كشيد.  جمهوري 

ياداشت كند كه به عنوان بخشي از مواد درسي مورد توجه قرار بگيرد و او هم استقبال كرد. 

در خاتمه جلسه هم براي دبيران توضيح دادم ساختاري كه كانون صنفي معلمان در حال حاضر دارد، در واقع 
يك سر جدا از پيكر است و بايد اين كانون را كانون صنفي چند نفر از معلمان ناميد. بعد تصوير ايده آل را 
برايشان تشريح كردم: ايجاد انجمن هاي معلمان در سطح محالت كه با استقالل نسبي به حل و فصل مشكالت 
محله خودشان مي پردازند. بعد، از طريق اتجاد اين انجمن ها كانون مناطق و كانون تهران شكل خواهد گرفت. 
قرار  بررسي  انجمن هاي محل مورد  قطعنامه در سطح  به صورت  با چنان ساختاري است كه يك تصميم 
مي گيرد تا در كنوانسيون تهران به تصويب برسد. چنين انجمني در واقع كانون صنفي معلمان تهران خواهد 
بود و نه آنچه كه االن وجود دارد. فكر مي كنم همه از اين ساختار با تمام دل استقبال كردند و به همين خاطر 

از آنان خواستم كه از همين حاال بايد به فكر ايجاد انجمن هاي محلي معلمان باشند و كار را شروع كنند. 

فعاليت هاي ترويجي اعضا
هنوز در كادر دبيران مسأله گزارش ترويجي را مطرح نكرده ام اما در هر كارگاه نكاتي را مطرح كردم تا زمينه 
براي طرح اين مسأله آماده شود و احساس نكنند كه ما درايم تشكيالتي موازي و يا عليه كانون صنفي ايجاد 

مي كنيم. 

براي حل اين مشكل نيز به ذهنم رسيد كه ما مؤسسه اي براي توانمند سازي انجمن هاي معلمان درست كنيم 
و هدف خودمان را هم اين بگذاريم كه همين كانون صنفي معلمان است كه قرار است ساختار جديدي بيابد 
و بعد از شكل گرفتن مي شود اساسنامه آن را اصالح كرد. البته در اين زمينه نبايد تند بروم و بايد خودشان 

به اين تصميم برسند تا واكنش نشان ندهند. 
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به  آنان  از  اما بعضي  فعاليت هاي ترويجي اعضا كادر دبيران مطرح نشده است  ارايه گزارش  هرچند هنوز 
فعاليت ترويجي اقدام كرده اند. به عنوان نمونه، آقاي نوربخش از تعدادي دانشجوي وراميني در دانشسراي 
تربيت معلم سخن گفت كه با آنان ارتباط دارد. در حال حاضر آنان ساكن خوابگاه دانشجويي هستند و آقاي 
نوربخش از من مي خواست كه اگر مي توانم براي برگزاري كارگاه به خوابگاه آنان بروم. اما من گفتم: چه 
اشكالي دارد كه خودتان آموزش به آنان را شروع كنيد؟ و به اين ترتيب، او را تشويق كردم تا خودش تدريس 

اين قواعد را به آنان شروع كند. 

سكوت مشكوك همسر آقاي نوربخش
از مدت ها قبل قرار شد خانم توكل همسر آقاي نوربخش به عنوان دبير موقت نقش هماهنگي را براي تشكيل 
جلسات هيات هاي حامي موسسات ترويج انجمن هاي محله، انجمن هاي فاميلي و انجمن هاي اوليا و مربيان 
ايفا كند. اما تا كنون هيچ خبري نشده است. هر هفته هم از آقاي نوربخش سراغ فعاليت هاي همسرش را 
مي گيرم. مي گويد سخت مشغول راه آندازي انجمن فاميلي و محلي و اوليا و مربيان است. به همين دليل 
ارتباطم با تعدادي از افراد مثل آقاي عبدالحسيني دبير سابق ستاد شوراياري ها قطع شده و مدت هاست با آنان 
تماس نداشته ام. تصميم داشتم در اين زمينبه فراد با آقاي قندهاري صحبت كنم تا اگر موافق بود اين مسؤلبت 
را بر عهده ايشان بگذاريم. اما او خبر داده است كه فردا قادر به شركت در كادر دوستان نيست. به هر حال، 

هيچ نيازي به عجله نيست و جنبش با طمئنينه مثل يك كشتي جلو مي رود. 

كادر وكيالن در بحران 
ديروز از اعضاي قديمي كارد وكيالن فقط آقاي فروزان آن هم با حدود نيم تا يك ساعت تأخير حضور يافت. 
اما آقاي رضوي - كه به نظرم يك كادر به درد به خور مي آيد - يك ربعي هم زودتر رسيد و از او خواهش 

كردم تا در كارگاه دبيران حضور يابد و يافت. 

كمي قبل از ختم كادر دبيران و شروع كادر وكيالن در ساعت 12 ظهر ديروز، آقاي محمد حسين سرپوشان از 
كادر دانشجويان به دفتر آمد و بعد از احوالپرسي وارد كارگاه وكيالن شد و تا آخر جلسه نشست. او كتابي از 
من قرض گرفته بود كه برايم پس آورد. از قول آقاي يونس زاده نيز به من گفت كه نرم افزار اسپيپ را دانلود 
كرده و چند مشكل  هم دارد كه از من خواهد پرسيد. آقاي سرپوشان در روز هاي اخير طي نامه از من خواسته 
بود كه برخي از اسناد آموزشي را در اختيارش بگذارم. چون دارند جزوه هاي آموزشي تهيه مي كنند تا براي 
بچه هاي شوراي احياي دانشگاه هاي كشور بفرستند. بديهي است از اين بابت بسيار خوشحالم اما فكر مي كنم 

بهتر است در كارشان دخالت نكنم تا خودشان از پس حل مشكالت برآيند. 

با اين ترتيب، جلسه كارگاه وكيالن ديروز با سه نفر - من، رضوي و سرپوشان - شروع شد و با چهار نفر - ما 
به اضافه آقاي فروزان - ادامه يافت. اول كارگاه هم آقاي رضوي روي تخته سفيد اين عبارت را نوشت: گروه 

وكال، 93/12/7. خجسته باد روز استقالل كانون وكال

قبل از آمدن آقاي فروزان من شروع كردم به دادن درس از قواعد اوليه به آقاي رضوي و سعي مي كردم آقاي 
سرپوشان هم اين قواعد را مرور كند. اما وقتي آقاي فروزان آمد و برايم توضيح داد كه علت نيامدن برخي 
از بچه ها اين است كه درگير تدارك جشن بعد از ظهر هستند، پيشنهاد دادم كه سراغ تدوين دستور شرف 
و تعريف شرف برويم. بعد قواعد رفتن از مجمع به كميته كل را تشريح كردم و به اصطالح به كميته كل 
رفتيم و اين بحث را شروع كرديم. خالصه كنم: گفتگوي بسيار خوبي بود و افراد تعريف هاي خودشان را 
از مفهوم شرف بيان كردن و آن ها را مورد نقد و بررسي قرار داديم. از آقاي رضوي هم خواستم به عنوان 
مخبر كميته بررسي غيررسمي گزارشي از آنچه كه در كميته آمد تهيه كند براي ارايه به اجالس آتي. بعد هم 
اين متن ساده را به عنوان گزارش اجالس 47 تهيه كردم و براي اعضا فرستادم و يك كپي از آن را هم براي 

خانم ستوده ارسال كردم: 

فعاليت هاي  به  نفر  با حضور چهار  و  به دستور  نفر دعوت  با حضور سه  كادر وكيالن  سالم؛ اجالس 47 
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آموزشي خود ادامه داد. عالوه بر طرح برخي قواعد دستورنامه رابرت تعاريف ارايه شده براي مفهوم شرف 
مورد بررسي و نقادي قرار گرفت. همچنين قواعد و رويه هاي ناظر بر تدوين دستور شرف تشريح شد. 

دبير موقت. داود حسيني

در جلسه ديروز كادر وكيالن مفهوم پروفشن را هم مورد اشاره قرار دادم و طي آن جمله اي از وب سايت 
روحاني  به  خبري  متن  اين  در  خواندم.  برايشان  بودم  كرده  يادداشت  قباًل  كه  را  فرانسه  بين المللي  راديو 
ايراني اي اشاره مي شود كه مدتي قبل در سيدني عده اي را در يك كافه گروگان گرفت و خودش و چند نفر 
از گروگان ها را به كشتن داد. اين روحاني تقاضاي يك پرچم سياه كرده بود كه رويش شهادتين نوشته شده 
باشد. بعد اين پرچم را دست گروگان ها داده بود تا با آن پنجره مشرف به خيابان را بپوشانند. نكته جالب در 
اين خبر اين بود كه هنگام صحبت از »شهادتين« توضيح داده بود كه منظور پروفشن ايمان مسامان است. اين 

تكه نشان مي داد كه در زبان فرانسه پروفشن چه معنايي دارد. 

در ادامه اجالس ديروز به صورت اجمالي اما جامع، رويه ي تدوين اصول دستور شرف بر اساس يك محموعه 
فضليت اخالقي را توضيح دادم و تشريح كردم كه چطور براي هر موقعيت اتيكال يك فتوا توسط انجمن 
صادر مي شود و تمام اعضا موظف هستند طبق همان فتوا عمل كنند. در همين جلسه بود كه گفتم: آنچه كه 
حوزه عليمه و روحانيت شيعه توليد مي كند قواعد رفتار متشرعين شيعه است. به همين دليل آنان تكليف ديني 
يك جراح مسلمان شيعه را به عنوان يك شيعه تعيين مي كنند، در حاليكه ما نياز داريم كه قواعد رفتار يك 
جراح صرف نظر از اينكه چه ايدئولوژي دارد تعيين كنيم و اين كار بايد در انجمن هاي پروفشنال و به صورت 
ليبرال صورت بگيرد. به اين معنا كه ما در مورد درستي يا نادرستي عقايد اعضا بحث نمي كنيم بلكه در مورد 
اراده آنان صحبت خواهيم كرد: يك انجمن جراحان مي خواهد اعضايش اين طور يا آن طور عمل كنند و اين 
ارايه با اكثريت اعضاي به دست مي آيد و نه با استدالل فلسفي كه ته و سرانجام ممكن است نداشته باشد. به 

نظرم اين نكات براي اعضاي جالب بود. 

حواشي عقب افتاده
قرار بود برخي رويدادهاي حاشيه اي را در روزنوشت قبلي نقل كنم اما به اين روزنوشت افتاد. با نقل آن ها 

اين روزنوشت تمام مي شود. 

يكي از اين حواشي جوابي بود كه خانم شرفي همسر آقاي دكتر سالم زاده به تقاضاي من براي وفاي به عهد 
و شركت در كميته تدوين اقالم آموزشي ارسال كرد. من آن نامه را خطاب به آقاي زارع پور نوشتم و در آن 
ظاهراً او را به عنوان مسؤل كميته مشخص كرده ام و از ديگران تقاضا كردم كه با او همكاري كنند. البته به جز 
خانم شرفي، و خود آقاي زارع پور و آقاي فالحي هيچ يك ديگر از دريافت كنندگان به تقاضاي من وقعي 
ننهادند و حتي دريافت نامه را هم اعالم نكردند. در نتيجه بايد در اين زمينه محتاط تر عمل كنم. اما پاسخ 
خانم شرفي ارايه داليلش بود كه چرا همكاري نخواهد كرد. من به نامه  او پاسخ داد و او هم نامه بعدي را 
نوشت. به اين ترتيب مكاتبه اي بين ما شكل گرفت كه در ادامه آن ها را عينًا نقل مي كنم چون تصويري از 

جامعه امروز در اختيار خوانندگان احتمالي اين نوشته خواهد گذاشت:

سالم،  روز به خير.  خسته نباشيد... با عرض پوزش من نميتونم در اين كميته شركت كنم  و نميتونم عضو 
اين كميته باشم.  البته شايد طبق قوانينی كه شما ميفرماييد و هميشه اصرار داشتيد كه ياد بگيريم لزومی در  
ارائه توضيح نميبيند ولی من دوست ندارم سوالی در ذهنتون در اين مورد به وجود بياد و شما اين ها رو صرفا

 به عنوان درد دل های من بشنويد و عذر من رو بپذيريد... 

ميدونيد تو اين چند سال اخير به اندازه صد سال از آدم های اطرافم خسته شدم... من نميتونم جمله های 
خيلی خوبی بنويسم و كال ادبياتم خوب نيست. به عالوه حتی نميتونم منظور صحبت هام  را به طرف مقابلم 
برسونم ولی فقط  اين رو می فهمم كه خيلی خيلی خسته ام... از اين همه آدم های دروغگو و  دو رو كه 
متاسفانه تو جامعه ما هستند و متاسفانه در نقاط عطف خيلی سازمان ها هم قرار می گيرند و حتی  برخی 
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از اون ها انقدر چهره های موجهی از خودشون نشون ميدن كه كلی از مردم هم بهشون رای ميدن... من نه به 
عنوان آدمی كه دروغ نميگه و نه به عنوان آدمی كه دورو نيستم بلكه به عنوان ادمی كه مثل خيلی ها دروغ  
ميگه و مثل خيلی ها دوروست، دارم اينها رو مينويسم، با اين تفاوت كه  دروغ گويی برای من افتخار نيست،
 دورويی برای من افتخار نيست و از تمام اين رفتارهای بد خودم شرمگين هستم و دروغ گفتن رو افتخار  
نميدونم... اما آقای حسينی گرامی،  با چشم خودم آدم هايی ديدم كه به دروغگو بودنشون افتخار ميكنن و  
فكر ميكنن خيلی زرنگ هستن، با چشم خودم آدم هايی ديدم كه به اين  افتخار ميكنن كه دروغ هايی ميگن

كه كسی نميتونه تشخيص بده كه دروغه...

خيلی از آدم های اطراف ما به اين  افتخار ميكنن كه به موقع ميتونن دروغ بگن و برای هر چيزی يه دروغی
 تو ذهنشون هست... حتی كسی رو ديدم كه با افتخار گفت اين كه ميتونه با  دروغ و زرنگی هر كاری رو كه

اراده كنه رو انجام بده يك قدرت منحصر به  فرده!!

اما آقای حسينی گرامی من از  اين كه آدم ها كلمات خوب رو به دروغ  در جمله هاشون به كار می برن خسته
شدم... از اين كه خيلی ها ما ها رو فقط به عنوان ابزارهايی در نظر ميگيرن كه از ما در جهت رسيدن به  

اهدافشون استفاده كنند خسته ام...

من به هيچ كدوم از اين هايی كه ميگم نه با نيت خوانی رسيدم و نه با تحقيق و تفحص در حريم خصوصی
ديگران، بلكه اين ها چيزهايی هستند كه به عينه ديدم... هيچ كدومشون قضاوت نيست بلكه مسائل  واضحی 
هستن كه خيلی عيان و آشكارتوسط خود اين افراد عنوان شده... و فكر نمی كنم هيچ جای دنيا هيچ دروغی 

قابل توجيه باشه...

باز ميگم كاش از دروغگويی خجالت ميكشيدن، كاش قبول داشتن كه كار بدی دارن انجام ميدن ولی امروز
درغگو بودن يك قدرت و افتخاره... من بعيد ميدونم انسان دروغگو شرف داشته باشه... قوانين رابرت قوانين
 شرافتمندانه ای هستن كه به درد انسانهای بدون شرف نميخوره... اصال براشون خطرناكه، چون انسان بدون
شرافت، هر چيزی رو فاسد ميكنه و در جهت خواسته هاش ازش بهره ميگيره...  استغفراهلل ولی اينها توانايی
و قدرت به ابتذال كشيدن خدا رو هم دارن چه بمونه به دستورنامه رابرت... در مورد زبان انگليسی ميگن كه 
زبان انگليسی در انگلستان به دنيا اومد، در آمريكا رشد پيدا كرد  و در هند مرد!! با توجه به اينكه ما  استاد 
لوث كردن و به ابتذال كشيدن هر پديده ای هستيم فكر ميكنم  قوانين رابرت رو كه زمانی جايی به دنيا اومده 
و بعد رشد پيدا كرده رو  تو ايران به ابتذال بكشونن و به  قتل برسونن... ببخشيد كه انقدر نا  اميد صحبت 
كردم و اميدوارم هيچ وقت تو شرايطی قرار نگيريد كه مسايل  تلخی كه عنوان كردم رو از نزديك  ببينيد... 

عذرخواهی ميكنم كه سرتون  رو درد آوردم و وقتتون رو گرفتم. 

اين هم پاسخ من به اين خانم كه يكي از بهترين اعضاي كارگاه آموزشي بود كه در ستاد اجرايي شوراياري هاي 
شوراي اسالمي شهر تهران برگزار شد و قرار بود در كميته تدوين اقالم آموزشي و هيأت حامي مؤسسه ترويج 

انجمن ها محله شركت كند و حاال اينطور روحيه اش خراب شده است: 

سالم
پاسخ شما را خواندم. وضعيت جامعه ما همين است كه شما تجربه مي كنيد و توصيف كرده ايد. البه براي عضو
نشدن در اين كميته، نيازي به اين حرف ها نبود. حتي در ايده آل ترين جوامع هم افراد آزاداند به دعوت براي 

عضويت در چنين كميته اي هر جوابي كه دوست دارند بدهند.

در مورد ابتذالي اخالقي كه سراپاي جامعه ما را فرا گرفت با شما هم عقيده هستم، اما من مردم را قرباني 
شرايط جغرافيايي سياسي مي دانم كه تاريخًا بر آنان تحميل شده است. به همين خاطر، به جاي آنكه از آنان

متنفر باشم، دلم براي آنان مي سوزد و سعي مي كنم حتي المقدور اين وضعيت را درمان كنيم.
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اگر در كارگاه ها بيشتر شركت مي كرديد من به شما نشان مي دادم كه چطور افرادي كه در فرهنگ روستايي 
بزرگ شده اند و به داليل قابل توضيح مجبور به آبروداري بوده اند و حتي براي حفظ آبرو دروغگويي را - تا 

حدودي  - مجاز مي دانستند، چطور در كالن شهرهايي مثل تهران به اين وضعيت سقوط مي كنند.

فقر  افزايش جمعيتي در هر روستاي كويري سبب  نوع  بياندازيد. هر  ايران  به جغرافياي  نگاهي  به عالوه، 
و مسكنت بيشتر مي شده است در حاليكه فضائل اخالقي محصول رفاه و تمدن و توليد ثروت بوده است 
مي دانيد كه بچه هاي اين سال ها قدشان كوتاه تر شده است. به اين دليل سوءتغذيه و مصرف نكردن شير. 
بديهي است كه چنين مردمي از نظر اخالقي نيز سقوط خواهند كرد. با اين همه، مبارزه با چنين مشكالتي 

است كه به زندگي بعضي ها معنا مي بخشد. 

به عنوان نمونه، من ترجيج مي دهم در همين ايران بمانم و با همين بيماري هاي مزمن و صعب العالج مبارزه 
كنم.

اتفاقًا  همكاري شما با جنبش كادرها به نظر من مي تواند در آرامش روحي شما مؤثر باشد. چون اين امكان را 
به ما مي دهد كه دريابيم در اين كشور آدم هاي خوب نيز زياد هستند، هرچند همين انسان هاي نيك نفس نيز 
در تنظيم روابط جمعي خود دچار مشكل مي شوند اما علت اين مشكالت هم اين است كه تا دوران معاصر 

امكان درك و درمان آن ها وجود نداشته است.

به هر حال من هميشه مشتاق ديدار شما و آقاي سالم زاده هستم به شرطي كه شما را به زحمت نياندازد. 
منتظر پاسخ هاي بعدي شما خواهم ماند. 

و آخرين سؤال؛ آيا من مجاز هستم اين مكاتبه را كه مي تواند خصوصي تلقي شود در يادداشت هايم نقل كنم؟ 
و آيا براي اين كار شرطي را در نظر مي گيريد؟ مثل حذف يا تغيير نام و از اين قبيل؟

با احترام داود حسيني

سالم و روز به خير
در مورد سوالتان بايد عرض كنم كه حق مالكيت معنوی اين پراكنده گويی ها برای آوردن در يادداشت هايتان 
مال شماست و هر طور كه مايل باشيد می توانيد در يادداشت هايتان بياوريد و چون ميدانم يادداشت های شما 
نوعی مستند نويسی است پس ذكر نام هم به اختيار خودتان است... فقط نميخواهم فعال دوستانمان در جريان

اين ايميل ها باشند...

... و اما موردی كه دوست داشتم با شما در جريان بگذارم اين است كه من از اطرافيانم متنفر نيستم و هيچ 
حس تنفری به ايشان ندارم، فقط خيلی خسته ام، از اين كه برخی انسان ها فكر ميكنند ما ابزار دست ايشان

هستيم و برای رسيدن به اهداف منفعت طلبانه شان بايد از ما هر استفاده ای كه می توانند بكنند... اين تفكر 
روستايی كه شما ميفرماييد، خيلی اصطالح خوبی است، موضوع ديگری كه در اين تفكر ميگنجد نگاه ارباب
رعيتی است، چيزی كه من ميبينم اين است كه دقيقا مثل روستا ها، بعضی ها هستن كه خونشان رنگين تر از
بقيه است و ارباب و خواص هستند و بايد هر كاری كه دلشان ميخواهد انجام دهند، برخی هم خونشان و 
نسبشان پست است و بايد رعيت و عوام باشند و تحت االمر اربابان... نكته جالب ماجرا دسته سوم هستند، 
اين دسته سوم كسانی هستند كه به شدت تمايل دارند جزو اربابان و خواص باشند ولی شرايطش را ندارند، از
طرفی هم دوست ندارند جزو عوام باشند، اين ها چون می دانند كه تفاوت زندگی اربابان با رعيت ها چيست، 
فكر ميكنند كه يك سر و گردن از رعايا باالتر هستند، اين ها به خودشان اجازه می دهند از از رعيت استفاده 
ابزاری بكنند و به خودشان اجازه ميدهند كه برای ابقای حضورشان در كنار اربابان، اربابان را فريب دهند... 
اين ها فكر ميكنند كه به اندازه رعايا نفهم نيستند و درك دست و پا شكسته ای از محيط اطرافشان دارند و 
همچنين فكر ميكنند به اندازه اربابان ستمكار و زورگو نيستند، از اين بابت خودشان را بندگان برگزيده خدا

ميدانند و برای هر دروغ و فريب و رفتارهای ناشريفی كه انجام ميدهند توجيهی دارند، چون فكر ميكنند 
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تمام اصالح امور به عمده اينهاست و بايد برای پيشبرد اهدافشان هر كاری را انجام دهند... مشكل ما همين
دسته سوم هستند... همين ها هستند كه به خيلی از فسادها دامن می زنند و مسلم ترين پديده های دنيا را 
نسبی ميدانند، مثل نسبی بودن اخالق )!!!(، نسبی بودن صداقت )!!!(، نسبی بودن شرف )!!!(، نسبی بودن 
وفای به عهد )!!!(، حتی خيلی حرفهايی كه ميزنند را ميتوانند به سادگی زيرش بزنند چون حتما توجيهی برای 
اين كار دارند... اما سوال من اين است كه آيا توجيه كردن دروغ و بی صداقتی و بی شرافتی و بی مسئوليتی 
چيزی از بار منفی آثار آن ميكاهد؟؟ انسان ها ذاتا منفعت طلب هستند و اين منفعت طلبی وقتی چهره زشتی 
به خود ميگيرد كه حاضر باشيد به ديگران ضرر بزنيد تا نفعی نصيب خودتان شود... آيا منفعت طلبی تا اين 

حد توجيه پذير است؟ بگذريم... اين قصه سر دراز دارد.

و اما در مورد كودكانی كه فرموديد قدشان كوتاه تر شده، كاش فقط قد بود!! اين آلودگی هوا چه باليی سر 
شهروندان آورده را خدا ميداند... چند وقت پيش در جلسه ای كه مديران عالی رتبه سازمان محيط زيست 
حضور داشتند اعالم كردند كه آب تهران تمام شده و از اين به بعد هر چه به عنوان آب شرب وارد سيستم 
آب شهری می شود فاضالب تصفيه شده است... خود من حدود دو ماه از تابستان و اوايل پاييز را درگير 

مشكالت ريوی بودم كه هنوز هم به طور كامل رفع نشده و علتش را آلودگی هوا عنوان ميكنند...

من چند وقت پيش مقاله ای خواندم راجع به تاثير الودگی هوا بر به دنيا آمدن كودكان عقب مانده ذهنی و 
در ان مقاله عنوان كرده بود كه آلودگی هوا در ماه آخر بارداری به صورت مستقيم روی جنين تاثير ميگذارد 

و متاسفانه باعث افزايش درصد كودكان اوتيسمی ميشود...

ببخشيد انقدر حرفهای پراكنده در ذهنم دارم كه فقط همينطور مينويسم و قبل از ارسال ايميل اصال برنميگردم 
كه دوباره يك نگاهی به متن بيندازم چون اگر دوباره نگاهش كنم خيلی جاهايش را پاك ميكنم... پس ببخشيد 

كه همينطور ارسال می كنم...

و اما پاسخ من به نامه فوق:

سالم
در نامه دوم خود نيز به جنبه  هاي ديگري از وضعيت امروز مردم ايران اشاره كرده ايد. من فكر مي كنم توجه 
به وضعيت افرادي كه از دهات كوچك و بسيار عقب مانده وارد كالن  شهري مثل تهران مي شوند مي تواند 
اين جنبه هاي غيرقابل قبول اين دسته از آدم ها را توضيح بدهد. اما توجه داريد كه صرف زندگي در يك شهر 

بزرگ تمدن ساز است اما اين روند زمان نياز دارد. يك مثال ساده مي زنم. 

در مترو دقت كنيد وقتي يك صندلي خالي مي شود، واكنش ديگران چيست؟ بعضي ها با عجله روي صندلي 
خالي مي پرند. اما بعضي ها حتي وقتي صندلي خالي شده باشد حاضر نيستند روي صندلي بنشينند و به اين 

ترتيب، بين خودشان و آن دهاتي ها مرز بندي مي كنند.

اخيراً ديدم يك تابلو نوشته بر ديواره داخلي قطار ها با اين مضون نصب شده بود:  اولويت نشستن با سالمندان 
ناتوانان و كم توانان است. جالب است كه نگفته بود اولويت نشستن با زنان و ناتوانان است. يعني از اين 

جهت تبعيض حنسيتي قائل نشده بود. 

من مدت هاست كه اين پديده را با دقت دنبال مي كنم و اين روند تغيير تدريخي ارزش ها و رويكردها را 
نمونه اي از متمدن شدن مردم در شهرها مي دانم.

در يك تغيير ديگر، بر ديوراهاي مترو تابلو هاي بسيار بزرگي نصب شده است كه به مخاطبان هشدار مي دهد 
كه وارد واگن هاي ويژه زنان نشوند و حريم ها را حفظ كنند. يكي از اين تابلو ها مردي را نشسته روي صندلي 
داخل قطار نشان مي دهد كه خوابش برده بود و گردنش به يك سو كج شده است و همين كج شدگي گردن 
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اسباب زحمت زناني كه كنار او نشسته اند شده است.

به اين پديده ها توجه مي كنيد. تمام اين تغييرات عظيم مولكولي حاكي از شهري شدن ابنوه روستائياني است 
كه طي چند دهه  ي اخير سيل آسا وارد تهران شدند و براي حذف بي ناموسي از شهر جمهوري خودشان را 

مستقر كردند. 

توجه داريد كه اهالي روستا چيزي به نام حريم خصوصي نداشته اند و در تمام مدت تحت كنترل فضاي 
عمومي ده بوده اند. اين وضعيت در تهران بر عكس مي شود. حريم خصوصي در جنگل 14 ميليوني تهران  نه 
فقط به وجود مي آيد بلكه به نحو حيرت انگيزي گسترش مي بايد در حاليكه هنوز فضاي عمومي مدرن در 

جامعه شكل نگرفته است و مردم دهاتي نيز مهارت و دانش فني ساختن فضاهاي عمومي راندارند. 

با توجه به اين مفهوم كليدي بسياري از رفتارهاي غيراخالقي مردم تهران و شهرهاي بزرگ و به طور كلي 
مردم ايران امروز را مي شود توضيح داد. با اين همه، صرف زندگي در شهر سبب خلق تمدن مي شود و به 

همين سرعت نيز دارد ارزش ها و فرهنگ جديدي در كشور شكل مي گيرد.

راستي شما مرد بسيار شريفي كنار خود داريد كه انگار اصاًل  خوبي هاي او را نمي بينيد. او يك نمونه از همان 
انسان جديدي است كه دارد با سرعت تكثير مي شود. سالم من را به ايشان برسانيد.

همانطور كه خودتان گفته ايد شما خيلي خسته شده ايد. به فكر آسايش خودتان باشيد.

از اينكه اجازه نقل اين گفتگو ها را در خاطراتم داديد ممنونم.
درود بر سما
با احترام . داود 

سالم
ممنونم كه پاسخم را ميدهيد... اتفاقا در مورد ياشار بايد بگويم كه وقتی خيلی چيزها را ميبينم برای ايشان 
خيلی خيلی بيشتر دلم می سوزد... ايشان فقط خوب نيستند، فوق العاده هستند، انگار اشتباهی در قرن ما به 
دنيا آمده اند... ياشار فرد بسيار باهوشی است كه ضمن باهوش و با استعداد بودنش ذره ای بدی در وجودش 
و در ذهنش نيست، من حدود 12 سالی است كه از نزديك ايشان را می شناسم و در اين 12 سال تا به حال 
نديده ام كه در حق كسی بدی كنند، يا علی رغم باهوش بودنش تا به حال نديده ام برای اطرافيانش برنامه 
ريزی كند و كسی را ابزار رسيدن به اهدافش بكند، برای ايشان انجام كارهايشان و رسيدن به اهدافشان فقط 
يك راه دارد، آن هم خودشان است، اگر كاری را بتواند انجام دهد انجام ميدهد و اگر نتواند از هيچ وسيله غير
كه  از كسانی  برعكس خيلی  است...  متعهد  بسيار  و  نميكند...  استفاده  به هدفش  برای رسيدن  ای  اخالقی 
اطرافمان ميبينيم كه تا كمی تجاربشان از اطرافيانشان بيشتر ميشود يا اينكه وقتی احساس می كنند كمی از بقيه 
باهوش تر هستند سعی ميكنند به هر قيمتی شده اطرافيانشان را در مسير برنامه هايشان قرار دهند تا به وسيله
ديگران به اهدافشان برسند... به همين خاطر ميگويم ياشار اشتباهی در قرن ما به دنيا آمده، ايشان از لحاظ 
رفتاری، انسان چندين قرن پيشرفته ی پس از ماست... و خيلی دلم برای ايشان می سوزد... تصور بفرماييد، 
در بين حدود 350 نفر از كاركنان شورای شهر ايشان تنها شخصی است كه دكترای منابع انسانی دارد، بديهی 
است كه از نظر من فقط همين مدرك مهم نيست، بلكه ايشان مقاالت متعددی در زمينه مورد مطالعه شان 
دارد و خيلی از آنها بين المللی هستند، ياشار استعداد خاصی در زمينه تدريس دارد و لكچرر بسيار توانمندی 
است )البته من هيچوقت معادل فارسی لكچرر را پيدا نكردم، چون لكچرر هم مدرس است و هم سخنران، 
سخنور و سخن پرداز كه در فارسی اينها جدای از هم هستند و در انگليسی همه اين مفاهيم در لكچرر است( 
ولی با تمام اين توانمندی ها در شورا در زمينه منابع انسانی كسانی برای ايشان تصميم ميگيرند كه هيچ چيزی 
از مديريت منابع انسانی نمی فهمند، كسانی در مورد ساعت كار ايشان تصميم ميگيرند كه هيچ چيزی راجع 
به كارايی و اثربخشی نيروی كار نميدانند و در نهايت مثال ابزار انگيزشی ای مثل بهره وری را كسانی برای 

ايشان محاسبه ميكنند كه هيچ چيزی راجع به انگيزه و بهره وری و هيچ و هيچ نميدانند... 
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همين بار آخر كه بهره وری ها را محاسبه كردند، با توجه به اينكه ايشان هم پست دارد و هم گروهشان 
خيلی بيشتر از من است، بهره وری ايشان را 16 هزار تومان كمتر از بهره وری من دادند تا ايشان را مجبور 
به اعتراض كنند!! كه ايشان اعتراض نكردند... جالب است بدانيد كه بهره وری من و ياشار در اين سازمان 
كمتر از بهره وری پيك سازمان است!!!!! و صدها مورد ديگر كه از حوصله بحث خارج است...  هميشه پدر و
مادرانمان موقع بحث سر اين موضوعات به ما ميگويند كه نه، شما نميدانيد، شما سالها پيش بچه بوديد و 
يا هنوز به دنيا نيامده بوديد و نميدانيد كه بر سر ما و نسل ما چه آمده و نميدانيد كه چقدر آرامش و امنيت 
شما بيشتر از نسل ما بوده و نميدانيد چه استعداد و توانمندی هايی در نسل ما سوخته و به هدر رفته و چه 
حقوقی از ما ضايع شده... اين ها را قبول دارم... ولی موضوعی كه هميشه موقع بحث با پدر و مادرهايمان و 
هم نسل های ايشان در ذهنم نقش ميبندد،اين است كه )البته دور از جان همه شما( ديروز به نسل شما مرگ 

داده اند كه به تب امروز راضی باشيد... اما آيا ما هم بايد به اين تب راضی باشيم؟؟

و باز هم پاسخ كوتاه من به نامه فوق: 

سالم
به خاطر داشتن چنين همسري به شما تبريك مي گويم اطمينان دارم ايشان با هوش سرشاري كه دارند اجازه 
نخواهند داد كه شرايط بسيار بد و سخت اجتماعي امروز ايران و جهان به روح بسيار حساس شما آسيب بزند
موفق باشيد

هنوز براي اين نامه كوتاه پاسخي از خانم شرفي دريافت نكرده ام. 

كميته تدوين اقالم آموزشي
از مدت ها قبل دنبال اين هستم كه كميته اي يا شورايي براي تدوين دسته جمعي كتاب هاي درسي سازماندهي 
كنيم. هر از گاهي براي تشكيل كميته دورخيز مي كنم. اما هنوز خودم احساس مي كنم براي اين كار آماده 
نيستم. به هر حال، در پاسخ به نامه اي كه چند وقت پيش در همين زمينه براي آقاي زارع پور فرستادم و يك 
نيز براي رئيس كميته هاي آموزش كارگاه هاي دستورنامه رابرت ارسال كردم، آقاي زارع پور  از آن را  كپي 

جواب زير را برايم فرستاده است كه هنوز جوابي به آن نداده ام: 

با سالم خدمت جناب آقای حسینی
بايد فراخوان  ايجاد يك سازمان دايمی طبق قواعد مندرج در دستورنامه رابرت  برای  چنانكه مستحضريد 
همراه با اهداف و تاريخ و محل اجالس اعالن گردد. به اين ترتيب از شما خواهشمندم زمان و مكان را برای 

برگزاری جلسه انجمن آموزش دستورنامه رابرتز تعيين بفرماييد.

به عنوان عضوی از برگزار كنندگان پيشنهاد می دهم:
جلسه توسط اينجانب دعوت به دستور گردد.

جنابعالی را به عنوان رييس جلسه معرفی نمايم و شما منشی جلسه را انتخاب نماييد ترجيحًا آقای فاضلی.
نطق افتتاحيه زير توسط اينجانب قرائت شود .

متن نطق:
بنابر نياز احساس شده در جلسات آموزشی دستورنامه رابرتز برای نظم بخشی به ترتيب و دسته بندی مطالب 
جهت آموزش، الزم است  اصولی كه بتواند به اين امر كمك كند تدوين شود. بديهی است پس از توافق بر 
سر اصول، در مورد شيوه مرتب سازی مطالب برای ارائه در جلسات آموزشی تعيين تكليف خواهد شد.اين 
اجالس به منظور ايجاد انجمنی برای تنظيم برنامه آموزشی دستورنامه رابرتز اعم از اصول و شيوه آموزشی و 

اجرای آن تشكيل شده و اميد است اين مهم را در كشور نهادينه كند. 
 

پيشنهاد می شود در كميته به بررسی اصول زير پرداخته شود:
اصول تقسيم بندی فصول دستورنامه رابرتز برای آموزش از مقدماتی تا پيشرفته:

اصل 1( تناسب با نياز مخاطب: به عنوان مثال در مورد مجامع شركتی يا در مورد هيات مديره ها يا سنديكای 
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دانشجويی احتماال نيازها متفاوت خواهد بود.
اصل 2( اولويت بر اساس پيش نيازها

اصل 3( ترتيب آموزش از مطالب ساده به پيچيده
الزم به ذكر است اين اصول به ترتيب در شيوه آموزشی موثر خواهد بود. يعنی ابتدا بايد مخاطب و نياز وی 
مشخص شود. دوم اولويت پيش نيازها مشخص شود و سوم در هر اولويت مطالب از ساده به پيچيده تنظيم 

گردد.
منتظر نظرات و پيشنهادهاي ارزشمند شما هستم.

ارادتمند. زارعپور
فردا قرار است در كارگاه دوستان آقاي زارع پور را زيارت كنم. شايد در همانجا فرصتي دست داد و با او 
صبحت خواهم كرد. خالصه اينكه به نظرم بايد تكليف اينكه ساختار در دست تأسيس انجمن است يا بورد 
تصميم بگيريم. رويه هاي ايجاد اين دو يكي نيست. آقاي زارع پور ايجاد يك انجمن در ذهن دارد و من يك 
بورد. من بورد را مناسب تر مي دانم. در آن صورت مرجع تعيين كننده ي اعضاي بورد بايد مشخص باشد و هم 
او بايد خيلي چيزهاي را تعيين تكليف كند. اگر انجمن هم باشد كه رويه اش آن طور نيست كه من اقدام كردم. 

ادامه اين ماجرا را در روزنوشت هاي آينده روايت خواهم كرد. 

ماجراي وكيل كرجي 
از آنجا كه فكر مي كنم روزي روزگاري با خانم هما داودي كه گفته مي شود رئيسه هيأت مديره كانون وكالي 
كرج است و آقاي كيخسروي چندين بار قواعد دستورنامه رابرت را به ايشان معرفي كرده است، مالقاتي 
دست خواهد داد و شايد ايشان به جريان كادرها كمكي بكند، مكاتبه اي را كه به خواست آقاي مرادي با وي 

كردم نيز در ادامه نقل مي كنم. در متن اين نامه ها علت انجام آن ها نيز توضيح داده شده است. 

بانوي گرامي 
سركار خانم داودي

سالم
ارسال اين مطالب )اخبار كادرها(  انجام وظيفه است و اميدوارم برايتان جالب باشد. 

به عنايت به عالقه شما به حاكميت قانون عادالنه و با احترام خاطر نشان مي كند:
يكي از رفقاي قديمي من در يكي از شهرك هاي اطراف كرج تالش گسترده اي را براي سازماندهي به هيأت 

مديره هاي مجمتع مسكوني محل سكونت خود ش بر اساس آموزه هاي قانون پارلمان شروع كرده است. 

در جريان همين تالش متوجه سوءاستفاده هاي عظيم هيأت مديره قبلي مجتمع شده اند و ناگزير شده اند براي 
احقاق خقوق ساكنان به مراجع قضائي مراجعه كنند اما در حال حاضر احساس مي كنند وكيلي كه بايد از 
حقوق آنان دفاع كند به وظايف خودش عمل نمي كند و اين احتمال را مي دهند از سوي مشتكي عنه تطميع 

شده باشد.

اين رفيق قديمي من نام اين وكيل را در اختيار من گذاشته است و از من خواسته است كه اگر شما با سواق 
حرفه اي اين وكيل آشنا هستيد اطالعاتي در مورد وي در اختيار آنان بگذاريد و در عين حاال در صورت امكان 
به آنان مشاوره حقوقي بدهيد كه چه بايد بكنند. آيا اجازه مي دهيد نام و نشاني رفيق قديمي و اين وكيل را 

به همين منظور در اختيار شما و ايميل شما را در اختيار رفيمي قديمي قرار بدهم؟
با احترام شايسته
داود حسيني

بعد از ارسال اين نامه خانم داودي استقبال كرد و من متن مكاتبات را براي آقاي مرادي ارسال كردم تا با  وي 
مكاتبه كند. از نتيجه كار فعاًل بي خبر هستم. 
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دوشنبه 11 اسفند 1393

التهاب مذاكرات هسته اي
اخبار و گزارش هاي  دنبال كردن  امروزم صرف  مفيد  تمام ساعات  تقريبًا  نيم شب است.  ساعت هشت و 
مذاكرات هسته اي ايران و شش قدرت بزرگ جهان - يا در واقع - ايران و آمريكا شد. قرار است فردا نتانياهو 
نخست وزير اسرائيل در اجالس مشترك كنگره آمريكا سخنراني كند. امروز هم 16 هزار يهودي در كنفرانس 
آيپك در واشنگتن كنفرانس دارند و قرار است فردا اين جمعيت به كنگره بروند و از نمايندگان و سناتور ها 
بخواهند تا سه  اليحه يا طرح را كه هر سه عليه فعاليت هاي هسته اي جمهور اسالمي تدوين شده اند تصويب 
كنند. به خصوص يكي از آن  ها اوباما را مجبور مي كند كه متن نهايي توافق احتمالي با جمهوري اسالمي ايران 
را قبل از امضا در اختيار كنگره بگذارد و كنگره هم 60 روز فرصت داشته باشد تا آن را بررسي كن و اگر 
كنگر آن را تأييد كرد به امضاي رئيس جمهور برسد و اگر نكرد، هيچ. اوباما تهديد كرده است كه اين السحه 
و دو اليجه ديگر را وتو خواهد كرد. اما سنا براي شكستن وتوي ريئس جمهور به دو سوم آرا - يعني 67 
رأي - نياز دارد. اهميت سخنراني ناتانياهو و رفتنش به واشنگتن و مالقاتش با رهبران با نفوذ سنا و كنگره و 
دادن اطالعات محرمانه در مورد اين موافقنامه به آنان اين است كه ممكن است به جمهوري خواهان كمك كند 
كه بتوانند لوايح را با دو سوم آرا به تصويب برسانند. طبعًا اگر اوباما به اين نتيجه برسد كه وتوي او خواهد 
شكست، يا حتي مسؤالن جمهوري اسالمي اين نكته را دريابند دست پيش خواهند گرفت تا سنگ روي يخ 
نشوند. در آن صورت شكست مذاكره را ممكن است اعالم كنند. به همين دليل سفر ناتانياهو به واشنگتن و 
سخنراني او و اثراتي كه اين سخنراني بر كنگره و بر افكار عمومي جهاني گذاشته و مي گذارد بر نتيجه توافق 
تأثير تعيين كننده خواهد داشت و خود اين توافق هم آينده خاورميانه - كه حاصل بشود يا نه - بر آينده 

خاورميانه تأثير عجيبي خواهد داشت. به همين داليل است كه ماجرا با دقت دنبال مي كنم. 

يكي از خبرهاي جالبي كه روز شنبه در روزنامه كويتي الجريده منتشر شد حاكي از اين بود كه دولت ناتانياهو 
در سال 2014 تصويب كرده كه ارتش اسرائيل به تأسيسات اتمي ايران حمله كند و حتي جت هاي اين كشور 
در آسمان ايران به صورت آزمايشي پرواز  هاي رادار گريز هم انجام داده اند. اما ليبرمن وزير خارجه ناتانياهو 
برنامه را به وزير خارجه اوبا لو مي دهد و اوباما از قضيه با خبر مي شود و دستور مي دهد كه ارتش آمريكا در 

منطقه جت هاي اسرائيلي را كه قصد حمله به ايران را داشته باشند ساقط كند. 

راستش شواهد زيادي كه در وب سايت هاي خارجي قابل ردگيري بود در اواسط سال گذشته حاكي از اين 
بود كه اسرائيل همين روز ها به تأسيسات هسته اي ايران حمله خواهد كرد. حتي دمپسي در يك مصاحبه گفته 
بود كه ما تالش مي كنيم تا سناريو هاي مختلف را تخيل كنيم كه ممكن است طبق آن ها اسرائيل به ايران حمله 
كند و ما وظيفه داريم جلو اين حمله را بگيريم. با اين همه، امروز كاخ سفيد اين خبر را به اين شكل تكذيب 
كرد كه اين خبر همان اندازه دروغ است كه شايعات راجع به توافقنامه هسته اي. اين تكذيبيه هم خيلي عجيب 
بود. چون اسرائيل ادعا مي كند كه اگر ايراني ها از جزئيات اين قرارداد اطالع دارند ما هم داريم. به عالوه، تا 

االن كه نه اسرائيل و نه ليبرمن اين خبر را تكذيب نكرده اند. 

چند وقت پيش هم اين خبر منتشر شد كه شاه سليمان سعودي به اسرائيل اجازه داد كه از آسمان آن كشور 
براي حمله به تأسيسات هسته اي جمهوري اسالمي ايران استفاده كند مشروط به اينكه به نحوي با فلسطيني ها 
كنار بيايد. جبهه سني هاي ميانه رو شامل عربستان، مصر، كشورهاي حاشيه خليج و اردن با تمام وجود با 
موافقتنامه اي كه در دست پخت است و هژموني ايران اتمي را به رسميت خواهد شناخت در بيم و هراسند. 
و خالصه اينكه خاور ميانه آبستن خيلي حوادث است كه قطعًا روي جنبش كادرها تأثير تعيين كنده اما چه 
بسا نامحسوس بگذارد. به نظرم اگر جامعه در مسير رشد و رونق اقتصادي قرار بگيرد و با جهان و اقتصاد 
جهاني ارتباط بر قرار كند اوضاع ما هم خيلي متفات خواهد بود كه شاهد جنگ سه كشور مهم منطقه باشيم. 
با اين همه، هيچ كاري از دست ما بر نمي آيند جز اينكه با هيجان اخبار رويدادها را دنبال كنيم. و همين دنبال 

كردن اخبار هم وقت زيادي از من مي گيرد و هم جنبه هاي آموزشي زيادي هم دارد. 
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خالصه رويدادها
بعد از اين مقدمه به روزنوشت برمي گردم. در اين روزنوشت من در مورد سه رويداد اصلي گزارش خواهم 
داد:  اجالس 46 كادر دوستان، اجالس 6 كادر بانوان، و البته عدم حضورم هيأت رئيسه مهندسان مشاور كه 
هرچند يك حركت سلبي بود و كاري كه قرار بود صورت بگيرد انجام نشد،  اما انجام نشدن  هم درس هاي 
زيادي داشت كه بايد به آن ها بپردازم. در اين چند روز چند حادثه حاشيه  هم رخ داد. از جمله جواني به 
از كارگاه هاي آموزشي پرسيد. برايش  با من تماس گرفت و  از شرستان هاي اطراف كرج  نام آقاي اعلمي 
توضيح دادم. معلوم شد كه به قول خودش يكي از اعضاي ساختاري انجمن  گمنام كرج است و مشتاق است 
كه همراه با تعدادي از اعضاي ساختاري انجمن گمنامان كرج در كارگاه شركت كند. منظورش از نيروهاي 
ساختاري نمايندگان هاي انجمن هاي پايه است كه در كنوانسيون هاي محلي و منطقه اي و استاني انجمن هاي 
گمنام شركت مي كنند. اين ماجرا و اظهار عالقه شهال خانمي كه حدود 40 گروه از خانواده هاي گمنامان را 
اداره مي كند به آموزش اين قواعد حاكي از اين است كه آوازه اين كارگاه ها به گوش پاكان و خانواده هاي آنان 

نيز رسيده است و با سرعت توسعه خواهد يافت. 

تعليق حضور در هيأت رئيسه جامعه
همانطور كه نوشتم، قرار بود روز هاي دوشنبه در نشست هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور شركت كنم. 
اما روز شنبه ساعت 8 و 45 دقيقه شب بود كه خانم نوروزي زنگ زد. با تعجب گفتم:  خانم ساعت يك 
ربع به 9 شب است. مگر شما هنوز در جامعه هستيد؟ گفته : بله. مي بينيد كه هنوز هستم. تعجب كردم. اما 
يا چه  آقاي رامينه و هم ساير اعضاي هيأت مديره سبك مديريتي كارآفرين -  ندارد. هم  دريافتم تعجبي 
بسا - آتش افروزها را دارند و كار كردن با اين افراد فوق العاده سخت است و هيچ محدوديتي براي ساعت 
كار كاركنان خود قائل نمي شوند. در هر حال، بعد از احوالپرسي به من گفت كه روز دوشنبه جلسه تشكيل 

نخواهد شد. بالفاصله پرسيدم: جلسه تشكيل نمي شود يا من الزم در آن شركت كنم؟ 

در تمام مواردي كه خانم نوروزي به من گفته است: جلسه تشكيل نمي شود، در واقع منظورش اين بود كه 
به آن جلسه دعوت نشده ام. حتي من كلي با اين خانم كل كل كردم كه چطور ممكن است كه به خاطر عدم 
حضور آقاي رامينه جلسه به طور كلي تعطيل شود؟ اما براي من توضيح نداد كه جلسه برگذار مي شود اما 
از شما براي حضور در آن جلسه دعوت به عمل نمي آيد. شايد فكر كرده كه از نظر اخالق زشت كه به من 
بگويد جلسه تشكيل مي شود اما از شما دعوت نشده است و شما الزم نيست كه در جلسه حضور يابيد. به 
همين خاطر، بعد از ختم جلسه قبلي كه در آن شركت داشتم از آقاي رامينه پرسيدم: مگر شما نايب رئيس 
نداريد؟ پرسيد: براي چي؟ گفتم: خوب چرا وقتي شما كار داريد جلسات را تعطيل مي كنيد؟ با تعجب گفت: 
نشيت هاي ما هيچ وقت تعطيل نشده است. من همانجا فهميدم كه خانم نوروزي چه اشتباهي كرده است و يا 
حتي براي اينكه من ناراحت نشوم به دروغ به من گفته است كه جلسه تشكيل نمي شود. اما قضيه را پيگيري 
نكردم و از آقاي رامينه و آقاي ميرزاي خاني براي اين داوري در مورد عدم تشكيل جلسات هيأت رئيسه 
عذر خواهي كردم. در تمام اين مدت خانم نورزي گفتگو هاي ما را مي شنيد و هيچ توضيحي نداد كه اشتباه يا 
به دروغ به من گفته است كه جلسه تشكيل مي شود. روز شنبه هم وقتي من اين را گفتم حرفش را تصحيح 
كرد و توضيح داد كه جلسه تشكيل مي شود اما دعوت از شما به نشست  فروردين سال جديد موكول شده 
است. خوب، اين هم يك گاف از شكل برقراري ارتباط هيأت رئيسه يا ساختارها و نيروهاي پيراموني اش. 

البته من از اين خبر و اين نحوه تصميم گيري خيلي تعجب كردم. به خصوص كه من براي روزهاي دوشنبه 
خودم برنامه ريزي كرده بودم كه نشست هاي هيأت هاي حامي مؤسسات توسعه انجمن هاي محله، انجمن هاي 
فاميلي و انجمن هاي اوليا و مربيان در عصر روزهاي دوشنبه برگزار شود و بعد از صحبت با مهندس رامينه 
تمام اين برنامه ها را لغو كردم و هنوز هم موفق نشديم يك روز جايگزين براي اين نشست ها انتخاب كنيم. 
با اين همه، آقايان بدون كم ترين مشورتي با من و به جاي من تصميم مي گيرند كه تا اواخر فرودين سال 
آينده حضور من در نشست هاي هيأت رئيسه متفي است. آيا اين روش تصميم گيري اهانت به من نيست؟ من 
بارها تأكيد كردم كه اگر قرار است حرفي در جلسه مطرح شود كه افراد غيرعضو نبايد بشنوند بايد پيشنهاد 
غيرعلني نشست ها مطرح شود و در آن صورت من و هر غير عضو ديگري بايد نشست را ترك كند و از اين 
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بات هيچ مشكلي نخواهد بود. با اين همه، خودشان بريده اند و دوخته اند و به من هم اطالع داده اند كه حضور 
شما در جلسه هيأت رئيسه الزم نيست. 

به محض اينكه اين تصميم را خانم نوروزي به من ابالغ كرد،  از او خواستم كه پيغام من را به صورت شفاهي 
به رئيس و اعضاي هيأت ريئسه منعكس كند. بعد سعي كردم كه پيام خود را بعد از چند بار توضيح به خانم 
نوروزي تفهيم كنم تا اشتباه منقل نشد. خالصه پيامم اين بود كه من در جلسه قبلي هم در روند كار هيأت 
رئيسه مداخله نخواهم كرد. اما حضور من در نشست به اين دليل الزم بود كه من دارم در مورد پويايي  ها 
و رويه هاي اخذ و اجراي تصيم هاي هيأت رئيسه كار پژوهي و تحقيقي انجام مي دهم تا بعد از شناسايي 
مشكالت راه حل هاي خود را ارايه بدهم. به همين دليل حضور من در جلسه هاي هيأت رئيسه با اين هدف 
تحقيقي الزم بود و مزاحم كار عادي هيأت رئيسه هم نمي شدم. بعد از تفهيم مسأله از خانم نوروزي پرسيدم: 

مطمئن باشم كه اين پيام من را به صورت سفاهي منتقل خواهيد كرد؟ قول مساعد داد. 

بعد از قطع اين تلفن، ايده اي زيادي به ذهنم رسيد: نوشتن نامه اي براي مهندس رامينه و ارسال رونوشت آن 
براي ساير اعضاي هيأت رئيسه، يا نوشتن يك نامه خصوصي براي آقاي فرزانه، يا ارسال ايميل براي خانم 

نورزوي و پيگيي اينكه آيا كسي اين نامه ها را جدي خواهد گرفت؟ 

در همان نشست هاي اوليه بود كه اين پيشنهاد به تصويب رسيد كه من طرحي براي بهبود مديريت دفاتر 
جامعه در شهرستان ةا ارايه بدهم. اما الفاصله طي نامه اي به آقاي رامينه برايش توضيح دادم كه چرا بعد از 
آنكه من را به عنوان مشاور پارلماني دعوت كرده ايد ديگر دادن و اجراي آن طرح متنفي است. اما نه اصل 
آن پيشنهاد در جايي ثبت شد - البته شايد در صورت مذاكراتي كه خانم نوروزي تهيه مي كند به پيشنهاد من 
اشاره شده باشد. اما من مطئين نيستم. حتي تقاضاهاي من براي دريافت صورتجلسه نشست ها نيز هنوز به 

جوابي نرسيده است

در هرحال، همين نمونه ها كافي است نشان دهد كه هيأت رئيسه جامعه نيز به صورت حجره اي و گعده اي 
اداره مي شود. در نتيجه، قبل از هر اقدامي الزم است رويه ها، پويايي ها و طرز كار هيأت رئيسه با دقت كالبد 

شكافي شود و براي بهبود آن ها از بهترين جاها آغاز كنيم. 

شوراي مديريت: فرصت يا تهديد؟ 
در جريان تأمل در پويائي هاي هيأت رئيسه بود كه نكته بديعي را كشف كردم: اين كه فقط در جامعه است 
كه به جاي ساختار »هيأت مديره« با با ساختار شوراي مديريت مواجه ايم كه در واقع قرار بوده است نقش 
هيأت مديره را در ساير انجمن هاي معمولي ايفا كند. با اين تفاوت كه اوالً  تعداد اعضاي شوراي مديريت از 
هيأت مديره هاي انجمن ها بيشتر است، به عالوه، به جاي هفته اي يا هر دوهفته اي يك بار تشكيل جلسه دادن، 
هر ماه دور هم جمع مي شوند. در نتيجه هيأت رئيسه 5 نفره عماًل دارد وظيفه هيأت مديره را ايفا مي كند و 
شوراي مديريت هم نقش مجمع را. خوب، اين تفاوت با ساير هيأت مديره ها سبب شده است كه ساختاري 
مثل هيأت رئيسه و شوراي مدريت دچار مشكالتي بشوند كه شاهد آن هستيم. راه حل؟ يا اينكه وجود اين 
شورا را يك فرصت تلقي كنيم و از اين طريق به بسط دموكراسي در »جامعه« مدد برسانيم و يا اگر شورا 
را مزاح مي بينيم، شورا و هيأت رئيسه را در هم اقدام كنيم و به جاي ماهي يك بار هفته اي بك بار جلسات 
هيأت مديره جديد تشكيل شود تا مشكالت هم به سطح ساير انجمن ها كاهش يابد و قضيه ظاهراً  حل شود. 

نكته اي كه مي خواهم تأكيد كنم اين است كه وقتي مسأله اي در ذهنم نشا مي شود، ذهنم بدون اجازه گرفتن 
از من به حل آن مسأله فكر مي كند و من بارها متوجه راه حل هاي بسيار بديعي شده ام كه ذهنم براي اين 
مشكالت ابداع كرده است. در هر صورت، تازه ذهنم براي فهم مشكالت هيأت رئيسه جامعه فعال شده بود 
كه آقايان به صورت يكجانبه و بدون حضور من و بدون مشورت با من تصميم گرفتند كه تا اجالس بعدي 

كه سال آينده برگزار مي شود در نشست هايشان شركت نكنم. 
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براي برخورد با اين مشكل نيز راه حل هاي متنوع اي به ذهنم رسيد. اما وقتي تصميم هايم را نقد مي كردم در 
پيام شفاهي كافي  نتيجه رسيدم كه همان  اين  به  مي يافتم كه در تصميم  ام خطايي رخ داده است. سرانجام 
است و بايد تا سال آينده منتظر بمانم و دريابم كه هيأت رئيسه حضور من را مفيد تشخيص داده يا مضر. به 
همين دليل، بعد از دادن آن پيام شفاهي - كه نمي دانم واقعاً  به گوش آنان مي رسد يا نه - هيچ اقدامي ديگري 
انجام ندادم و نخواهم داد تا ببينم بعد از تعطيالت نوروزي چه خواهند كرد. اما تا همين جا نيز توانسته ام با 
تحليل فرايند هاي جاري در هيأت رئيسه جامعه و ارتباط آن با ساختارهاي باالدستي و پائين دستي خودش، 
انواع مشكالت را شناسايي و براي برخي از آن ها راه حل هاي عملي نيز پيش بيني كنم. اما تا سال آينده بايد 

منتظر بمانم. 

اجالس چهل و ششم كادر دوستان
نزديك عيد است و آقاي قندهاري اعالم كرد كه قادر به شركت در اين نشست نيست. آقاي حالج هم كه 
در سفر است. آقاي زارع پور هم به من اطالع داد كه برايشان مهمان آمده و در نشست شركت نمي كند. آقاي 
سهيل فاضلي نيز تلفن اطالع داد كه به دليل كاري كه بايد انجام دهد و نرسيده به موقع انجام دهد، با تأخير 
به جلسه خواهد رسيد و چه بسا كه تواند در اين جلسه شركت كند. آقاي متين شريف هم مدتي است كه 
در جلسه نمي آيد. به اين ترتيب پيش بيني كردم شايد اجالسي تشكيل نشود. حدس درست از آب درآمد. 
ساعت به نزديكي هاي 6 بعد از ظهر رسيد و صداي زنگ در ساختمان بلند نشد. قباًل از اين وضعيت ناراحت 

مي شدم. اين روز ها نه. به اين وضعيت هم مثل ساير اوضاع دهه هاي اخير عادت كرده  ام. 

با اين حال، نزديكي هاي ساعت 6 بود كه آقاي فاضلي آمد. روبوسي و احوالپرسي كرديم و دو نفري مشغول 
صحبت شديم. كمي بعد، آقاي متين شريف نيز بعد از مدت ها كه در جلسات شركت نمي كرد حضور يافت. 
بعد از آمدن او بود كه گفتم: خوب، حاال جلسه را شروع مي كنيم و متناسب با نيازها و عالقه همين دو نفر 
برخي نكات را به بحث گذاشتم. به نظر خودم اين بحث ها براي اين دو جوان مفيد و الزم بود و من در ادامه 

فقط به عنوان موضوع هايي كه در اين نشست مطرح شد اشاره مي كنم. 

جلسه سه نفره ما به جاي ساعت 7 تا نزديكي هاي ساعت 8 به درازا كشيد و نكاتي كه مطرح مي شد براي 
آقاي متين آنقدر جالب بود كه تا ساعت يك ربع به 9 نيز در دفتر ماند و بعد رفت. جالب است كه آقاي متين 
به من گفت: چند هفته اي در سفر بوده است و همين حاال از هواپيما پياده شده و از فرودگاه به دفتر كادرها 

آمده است. اما من نپرسيدم كه به كدام شهر يا كشور سفر كرده و چرا؟ 

با آقاي شريف سعي كردم مهم ترين نكاتي كه در چند جلسه اخير كادر دوستان مطرح  در جريان گفتگو 
شده را با وي در ميان بگذارم. از جمله طرح راهبرد 20 و جنبش پاكان. بعد، از تجربه هاي خودم در ايجاد 
انجمن  فاميلي با كمك افرادي كه با انجمن هاي گمنامان همكاري كرده اند صحبت كردم و توضيح دادم كه 
چون اين افراد آثار بسيار مثبت فعاليت  انجمني را در اين انجمن ها درك كرده اند، آمادگي بسيار زيادي دارند 
تا براي ايجاد انجمن هايي مشابه اما با هدف هاي ديگر همكاري كنند. در ادامه از استقبال خانم شهال و آقايي 
به نام اعلمي از انجمن هاي گمنامان كرج كه قرار است در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت شركت كنند 
صحبت كردم. جالب است كه آقاي متين به رغم سن بسيا كم و به رغم اينكه همزمان در دو رشته مهندسي 
تحصيل مي كند اشتياق فو ق العاده اي براي ايجاد انجمن هايي كه براي مردم شغل ايجاد كند از خود نشان داد و 

قرار شد با كمك او و ديگران انجمن هايي هم براي تشويق و تسهيل كارآفريني تأسيس كنيم. 

آقاي متين شريف همچنين در حال به ثبت رساندن يك انجمن در قالب ان جي او است. من تجربه هاي خودم 
براي به ثبت رساندن مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان را براي او تعريف كردم. خالصه اش اينكه، وقتي افراد 
ناشي و كم تجربه انجمني ايجاد مي كنند، نام هاي دهان پركني براي آن انتخاب مي كنند و از اصطالحاتي مثل 
كانون، انجمن، جمعيت، ايران و آموزشي، تحقيقي و غيره استفاده مي كنند و صرف وجود همين اصطالحات 
در عنوان و اسم شخص حقوق سبب مي شود تا كارشناسان اداره ثبت شركت ها اين افراد را به وزارتخانه ها 
و سازمان هاي دولتي اي اعزام كنند كه طبق بخشنامه چنان انجمن هايي بايد از آن سازمان ها مجوز بگيرند. من 
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در جريان ثبت »كانون اخالق پزشكي ايران« متوجه اين موضوع شدم. قضيه را با يكي از كاركنان ادراه ثبت 
شركت ها در ميان گذاشتم و او هم بدون آنكه حتي آئين نامه ما را بخواند گفت كافي است اصطالح كانون و 
اسم ايران را از داخل نام مؤسسه برداريد. من هم برداشتم و اسم آن را به »مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان«  
عوض كردم. البته، در جريان ثبت همين مؤسسه هم يكي از كارشناسان به من گير داد و اصرار داشت كه بايد 
از وزارت بهداشت مجوز بياوري. اما بعد از مذاكره با او و اينكه من به عنوان بازرس اين مؤسسه نمي خواهم 
رشوه اي پرداخت كنم، آن كارشناس به من گفت: خيلي خوب. چون آدم خوبي هستي، من هم از تو رشوه 

نمي گيرم. و اجازه داد تا مؤسسه را به ثبت برسانند. به همين سادگي. 

موضوع ديگري كه براي متين شريف بسيار جذاب بود بحث تعريف معناي دستور شرف و تدوين اصول 
و فتواهاي مربوط به رفتار شرافتمندانه بود. در اين زمينه  هم نكات مهمي را كه در جلسات مطرح شده بود 

براي وي تشريح كردم. 

در ادامه آقاي شريف در اين مورد سؤال داشت كه وقتي تالش و كوشش افراد در يك انجمن و يا يك سازمان 
يكسان نيست، با چه ابزارها و روش هاي مديريتي مي شود به شكل عادالنه به افراد پاداش داد. و در اين زمينه 
به خصوص قانون پارلمان چه نقشي دارد؟ در مورد اين موضوع نيز بحث هاي مفصلي كردم و تقريبًا تمام 
آنچه را كه طي شش دهه عمر در اين زمينه كسب كرده بودم به صورت خالصه و فشرده به آقاي شريف و 

فاضلي منتقل كردم. 

با توجه به نقش بسيار مثبتي كه جوانان كم سن و سالي مثل متين شريف و سهيل فاضلي در آينده مي توانند 
بازي كنند، ارزيابي من از جلسه 46 كارگاه دوستان اين است كه دستاوردهايش بسيار عالي بود. هرچند فقط 

دو جوان در آن شركت كردند. 

گفتني است كه آقاي فاضلي به عنوان مخبر كميته بررسي غيررسمي دستور شرف گزارش خود را تهيه كرده 
بود و من آن را در چند نسخه تكثير و روي ميز كنفرانس گذاشته بودم. متن آن را در ادامه به عنوان يك نمونه 
از روند پيشرفت كار كميته  ها نقل مي كنم. من در اين فكر هستم كه به مرور كه كميته ها شكل مي گيرد تالش 

كنم تا طرز كار آن ها ارتقا يابد و به طرازي برسد كه در دستورنامه تشريح شده است. 

گزارش مخبر کمیته ی بررسي غیر رسمی تدوین کد شرف
پس از بررسی نهايی تعريف شرف  فضائل اخالقی مورد توافق گروه مورد بحث قرار گرفت و به علت غيبت 
عضو محترم و رئيس كميته تدوين دستور شرف آقای قاسمی اين امر به نشست هفته ی بعد موكول شد.در 
ادامه آقای فاضلی  پيرامون مطالعات خود درباره ی فضائل اخالقی توضيحاتی داد و كميته به بررسی مفهوم 

كادر پرداخت.
عضو محترم جناب آقای حسينی پيرامون واژه ی كادر دو تعريف ارائه دادند:

1-تعداد محدودی از افراد كه به يك عقيده باور عميق دارند.
2- تعداد محدودی از افراد كه می توانند سازمان های بزرگ بوجود آورند.

و درباره ی كادر در مختصات كارگاه آموزشی دستورنامه ی رابرت اين تعريف را ارائه دادند:
افرادی كه متعهد به ايجاد سازمان های پاك و فساد ناپذير و دموكراتيك برای حل مشكالت هستند.

عضو محترم آقای حالج در مقابل واژه ی كادر واژه ی kپايورk را معرفی كردند كه مورد توافق قرار نگرفت.
و عضو محترم آقای قندهاری تعريف خود را اين چنين ارائه نمودند:

جمعی از افراد كه به قانون باور عميق دارند و می توانند سازمان های قانونمند بسازند.  
جلسه راس ساعت 19 پايان يافت و ادامه ی برسی به نشست بعد موكول شد.

سيد سهيل فاضلی
مخبر موقت كميته ی غير رسمی تدوين دستور شرف
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درست همين حاال كه اين متن را نقل كردم به ذهنم رسيد كه اين نوشته را براي اعضاي كادر دوستان هم 
ارسال كنم و در عين حال گزارش اجالس 46 را به آنان بدهم. اما وقتي متن را خواندم ديدم گزارش درستي 
از كميته بررسي غيررسمي ارايه نشده است. آن را تصحيح كردم و تصميم گرفتم كه متن تصحيح شده را براي 
آقاي فاضلي ارسال كنم و بعد از تأييد او، متن نهايي را كه در زير مي آورم، براي اعضاي كادر دوستان بفرستم:

گزارش مخبر کمیته بررسي غیررسمی  دستور شرف
از آنجا كه به دليل سفر آقاي قاسمي رئيس كميته تدوين دستور شرف، پيش نويس دستور شرف آماده و به 
صحن ارايه نشده بود، مجمع در اجالس چهل و پنجم خود به كميته بررسي غيررسمي رفت و بعد از تعيين 

آقاي سهيل فاضلي به عنوان مخبر اين كميته، به بررسي فضائل اخالقي پرداخت. 
در اين كميته، آقاي سهيل فاضلي  گزارشي از مطالعات خود در خصوص تاريخچه مفهوم فضائل اخالقي از 
يونان باستان تا امروز ارايه داد. سپس، مربي پارلماني آقاي داود حسيني خاطر نشان كرد، از آنجا كه هر گروه 
يا انجمن اجتماعي ممكن است متناسب با هدف هاي خود ارزش هاي اخالقي خاصي را فضليت اخالقي تلقي 
كند، شايد الزم باشد، اعضاي اين كارگاه نيز كه قرار است به عنوان »كادر« فعاليت كنند، تعريف مشتركي از 
اين مفهم داشته باشند. وي در ادامه و به نقل از فرهنگ لغات انگليسي، دو معناي كادر را به شرح زير نقل كرد: 

1. تعداد معدودي از افراد آموزش ديده كه مي توانند سازمان هاي بزرگ ايجاد كنند.
2. افرادي كه به يك عقيده باور تعصب آميز دارند. 

البته، به هر يك از افراد اين دو گروه نيز كادر گفته مي شود. 
مربي پارلماني در ادامه تأكيد كرد كه به رغم اين تعريف عام از اصطالح كادر، هدف اين كارگاه ايجاد مهارت 
انواع مشكالت  تأسيس و اداره و توسعه انجمن هاي فسادناپذير، پاك و دموكراتيك در كادرها براي  حل 

اجتماعي است. 
در جريان بحث در مورد معناي اصطالح »كادر«، آقاي حالج معادلي را كه فرهنگستان ادب ارايه داده است 
معرفي كرد: »پايور«. اما اين معادل، هيچ يك از دو معناي مندرج در اصطالح كادر را به ذهن مخاطب فارس 

زبان ايراني منتقل نمي كند. به همين دليل معادل پيشنهادي فرهنگستان با استقبال اعضا مواجه نشد. 
 در ادامه، آقای قندهاری نيز تعريف خود را از كادر به شرح زير ارائه نمود:

جمعی از افراد كه به قانون باور عميق دارند و می توانند سازمان های قانونمند بسازند.  

جلسه راس ساعت 19 پايان يافت و ادامه ی برسی به نشست بعد موكول شد.

سيد سهيل فاضلی 
مخبر كميته بررسي غير رسمی دستور شرف

خوب، من گزارش آقاي فاضلي مخبر كميته بررسي غيررسمي را ويرايش كردم. اما حاال كه اين دو متن را 
با هم مقايسه مي كنم و مي بينم كه در تهيه يك گزارش كوچك كه جوان با استعدادي مثل آقاي فاضلي تهيه 
كرده كه در حال تحصيل در مقطع فوق ليسانس است، اين همه خطاهاي فاحش راه يافته است، از خودم 
اداره و توسعه  انجمن هاي  نياز براي تأسيس،  افراد مهارت هاي مورد  اين  تا  مي پرسم: چقدر طول مي كشد 
پاك و فسادناپذير و دموكراتيك را كسب كنند؟  و اين افراد چقدر طول مي كشند تا بتوانند ده، بيست يا سي 
انجمن پاك و فسادناپذير ايجاد كنند؟ به هر حال، متن ويرايش شده باال را همراه با نامه زير براي آقاي فاضلي 

ارسال كردم: 

جناب آقاي فاضلي، سالم
روش تهيه و ارايه و بررسي و تصويب گزارش هاي كميته ها و بوردها نيز مقررات و استانداردهايي دارد كه به 
مرور به آن ها خواهيم پرداخت. اما آنچه كه به پيوست تقديم شده است متن ويرايش شده ي گزارشي است 
كه جنابعالي به عنوان مخبر كميته تهيه فرموده  بوديد. لطفًا نگاهي به آن بياندازيد و اگر مشكلي نداشت اين 

گزارش را براي اعضاي كادر دوستان ارسال كنيم تا در اجالس بعدي مطرح شود.
قربان شما. داود حسيني
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گزارش اجالس ششم كادر بانوان 
حدس مي زدم خانم صبا شعردوست كه جوان ترين عضو كادر بانوان است در اجالس ششم شركت نكند و يا 
اگر شركت كند تكاليفش را انجام نداده باشد. اين دختر جوان به پيشنهاد خانم نرگس محمدي به عنوان مسؤل 
كميته آموزش دستورنامه رابرت كادر بانوان انتخاب شد. او وظيفه دارد در هر جلسه قواعد و رويه هاي تشريح 
شده را زير آيتم ها و عنوان هايي كه من براي آن ها تعيين مي كنم يادداشت كند. بعد، در آغاز جلسه بعد، تمام 
آيتم هاي تدريس شده را به ترتيب ذكر مي كند و من هم از او و ساير اعضا مي خواهم تا قواعد تدريس شده 
را تكرار كنند و به اين ترتيب، آموزش قواعد نظم و ترتيب يافته است. در عين حال، از خانم شعردوست 
تقاضا كردم مطالب را تايپ كند و در اختيار ساير اعضا كادر بانوان بگذارد تا بعد از اصالح و ويرايش آن ها 
يك جزوه آموزشي تهيه شود تا شما بتوانيد به اعضاي جديدي كه عضو كانون شهروندي زنان مي شوند همين 
قواعد را آموزش بدهيد. اما در چند جلسه اخير هر وقت از اين خانم جوان خواستم متن تايپ شده را در 
اختيار ساير اعضا قرار دهد، عذر آورد كه فراموش كرده است. جلسه قبل هم اصاًل در مجمع حضور نيافت. 
دليلش اين بود كه به عنوان خبرنگار بايد در يك نشست خبري سخنگوي قوه  قضائيه شركت مي كرد. به خاطر 
همين سوابق بود كه من كلي وقت صرف اين مسأله كردم كه بهترين روش برخورد احتمالي با غيبت يا عدم 
انجام وظيفه اين خانم جوان چيست؟ و البته، به نكات جالبي هم رسيدم و آن  ها را به اين دليل شرح مي دهم 
كه به نظر خودم تمام اين جزئيات ظاهراً كم اهميت، سياست هايي شكل مي گيرند كه مي توانند سبب جذب 

يا دفع افراد شوند و بر آينده جنبش كادر و كيفيت آنان اثر بگذارد. 

بانوان شريف
راستش وقتي بيشتر فكر كردم متوجه اين نكته شدم بانواني كه در كادر بانوان حضور مي يابند، زنان شريف و 
شرافتمندي هستند كه در اين شرايط دشوار زندگي اقتصادي و اجتماعي، كلي وقت و هزينه صرف حضور 
در اين كارگاه و مبارزه عليه تبعيض زنان مي كنند. به همين خاطر، بايد دختران جواني مثل خانم شغردوست 
را تشويق كرد و از آنان ممنون بود. در عين حال، خوب است به آنان كمك كرد تا ياد بگيرند طبق توانشان 
تعهد قبول كنند و اگر تعهدي قبول كردند بكوشند آن را انجام دهند. خوب، با چنين رويكردي، مناسب ترين 
برخورد با خانم شعردوست كه به احتمال زياد در جلسه حاضر نحواهد شد يا اگر حاضر شود تكاليفش را 

انجام نداده است چيست؟ 

به نظرم رسيد خوب است متني را كه آقاي محمد فالحي مسؤل كميته آموزش دستورنامه رابرت در كادر 
دبيران آماده كرده است پرينت بگيرم و در اجالس ششم بانوان توزيع كنم و از اعضا بخواهم تا بر اساس 
اين الگو، مجموعه قواعدي را كه تا امروز ياد گرفته اند، در يك و به ترتيب تاريخ تدوين كنند و مطالب هر 
اجالس را در يك صفحه جداگانه تايپ و تكثير كنند و هر جلسه نيز يك صفحه به اين متن اضافه كنند تا 
به پيش نويس يك جزوه آموزشي برسيم. بعد از اين تصميم بود كه يادداشت هاي آقاي محمد فالحي را كه 
انصافًا خوب هم تدوين شده است پرينت گرفتم و داشتم خودم را براي ساعت يازده آماده مي كردم كه ديدم 
ساعت ده و ربع روز يكشنبه صداي زنگ در ساختمان بلند شد. خانم قوشه بود. تعجب كردم كه چرا اين 
قدر زود آمده است. اما برايم توضيح داد كه در جلسه قبل تصميم گرفته اند كه از اين پس به جاي ساعت 11 
ساعت 10 و 30 دقيقه به كارگاه بيايند تا از آن طرف زودتر مرخص شوند تا بچه هاي خانم نرگس محمدي 
اذيت نشوند. براي من فرقي نمي كرد. اما ظاهراً خانم قوشه يادش رفته بود كه تصميم مجمع قبلي بانوان را 

به من منتقل كند و به همين خاطر من با لباس راحتي در را براي وي باز كردم. 

حوالي ساعت 10 و 30 دقيقه بود كه خانم شعردوست آمد و نشان داد كه حدس اول من غلط بوده است. 
بقيه هم آمدند و تقريبًا رأس ساعت 10 و 30 دقيقه و در حاليكه عده اي مشغول پذيرائي از خودشان بودند 
جلسه را دعوت به دستور كردم و آنان هم استكان چاي و فنجان نسكافه را نيمه خورده رها كردند و به صحن 
آمدند. در همين حال، برايشان يك خطب فصيح قرائت كردم مبني بر اينكه، تمام هدف من در اين كارگاه 
اين است كه شما عادت كنيد به قواعد و قوانيني كه خودتان براي خودتان تصويب مي كنيد پايبند باشيد و 
هرگاه با قاعده نامناسبي مواجه شديد به جاي دور زدن يا ناديده گرفتن آن،  به همان روشي كه خودتان توافق 
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كرده ايد آن قاعده و قانون را صالح كنيد. بعد با لحن جدي و شوخي تهديد كردم اما اگر احساس كنم كه 
چنين تغيير رويكردي به وجود نمي آيد متوجه مي شوم مربي مناسبي نيستم و در آن صورت از خودم سلب 
صالحيت خواهم كرد و كارگاه را رها خواهم كرد. اشاره ام به صورت غيرمستقيم به خانم قوشه و آنچه كه در 

كادر وكيالن رخ داد هم بود. به هر حال، تا اينجا كه خانم ها قضيه را بسيار جدي گرفته اند. 

درستي حدس دوم
وقتي جلسه دعوت به دستور شد از خانم شعر دست خواستم تا جزوه هاي آموزشي را كه قرار بود تايپ كند 
به اعضا بدهد. اما او جواب داد كه يادم رفته از منزل بياورم. سعي كردم نشان بدهم از اين وضعيت دچار 
تعجم شده ام. پرسيدم: چطور ممكن است؟ جوايي نداشت. خونسردي خودم را حفظ كردم و تأكيد كردم 
بانواني مثل شما كه در اين اوضاع و احوال دشوار اجتماعي باز هم اين همه وقت و هزينه براي اين كارهاي 
داوطلبان صرف مي كنيد، واقعاً بانوان شريف و شرافتمندي هستيد و همه بايد از شما تشكر كنند. بعد خطاب 
به خانم شعر دوست گفتم: اما خانم شعر دوست شما هم بايد توجه كنيد و بياموزيد كه به انداز توان و وقتي 
كه داريد تعهد داوطلبانه قبول كنيد، چون هرچند ايثار و از خودگذشتي از فضائل اخالقي است اما تعالي 
هم فضليت اخالقي است و افرادي كه از روي ايثار هم تعهدي قبول مي كنند بايد تعهدات خودشان را به 
صورت عالي انجام دهند. بعد جزوه آقاي محمد فالحي را كه قباًل پرينت گرفته بودم بين آنان توزيع كردم 
و از خانم قوشه هم خواستم تا رياست جلسه را بر عهده بگيرد و با كمك هم سعي كنند تمام موضوع هاي 
آموزش داده شده را به ترتيب تاريخ يادداشت كنند و در صفحه هايي براي تايپ آماده سازند تا در هر جلسه 
يك صفحه قواعد جديد به آن اضافه شود و به اين ترتيب يك جزوه آموزش داشته باشيد. در ادامه و با اشاره 
به متن آقاي فالحي گفتم كه اين متن خوب تدوين شده است. البته بي اشكال نيست اما ساختار خوبي دارد 
و شما هم سعي كنيد مثل اين موضوع ها را بر اساس تاريخ تفكيك كنيد و قواعد هر موضوع را شرح دهيد. 

بعد از اينكه كارگاه را به خانم قوشه سپردم از آنان خداحافظي كردم و به خانه رفتم تا خانم قوشه بدون 
حضور من با اعتماد به نفس بيشتري جلسه را اداره كند.قبل از رفتن به آنان گفتم هروقت كارتان تمام شد 

برق ها را خاموش كنيد و در را به هم بزنيد و برويد. 

متن اوليه يك جزوه آموزشي
تا امروز متني كه آقاي فالحي از مطالب كارگاه دبيران تقرير كرده است از متن سايرين بهتر است و به ساختار 
يك جزوه آموزشي بسيار نزديك شده است. هرچند تا آنچه كه در ذهن من است خيلي فاصله دارد. به همين 
خاطر متن نوشته  آقاي محمد فالحي مسؤل كميته آموزش دستورنامه كادر دبيران كه گفته مي شود رئيس 
جلسات هيأت مديره كانون صنفي معلمان نيز هست را به عنوان يك سند تاريخي نقل مي كنم. بايد به تأكيد 
بگويم كه بسياري از اين قواعد ناقص هستند و بايد به مرور تكميل شوند. بعضي از آن ها نيز آشكارا غلط 

است و بايد اصالح شوند. اما من اين متن را بدون هيچگونه دست كاري و به عنوان يك سند نقل مي كنم: 
 

جلسه دوم دبیران: 
موضوع اول : اصل حفظ ظاهر بی طرف رئيس در مجمع تصميم گيری

قواعد ناظر بر بی طرفی رئيس:
1. قاعده تساوی شكنی )تايی شكنی(. رئيس در مجمع ها ) و نه در كميته ها( بايد ظاهر بی طرف را حفظ كند 
به اين معنا كه از حق اظهار نظر در مذاكرات، پيشنهاد دادن و شركت در رأی گيری علنی صرف نظر می نمايد.

تبصره: در هر مجمع تصميم گيری رئيس در دو حالت می تواند قاعده ی باال را رعايت نكند. 
نخست هنگامی كه رأی های اعالم شده مساوی است، رئيس جلسه نيز موافق تصويب موضوع مورد بحث 
است و رأی او تعيين كننده است. در اين حالت با اعالم رأی خود تساوی را از بين برده و موضوع تصويب 

می شود. 
دوم هنگامی است كه موضوعی با يك رأی اضافی تصويب شده اما رئيس مخالف تصويب آن است. با اعالم 

نظر مخالف او تعداد آرا مساوی شده و در نتيجه موضوع تصويب نخواهد شد.
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  ) kkkk kkk kkkkk / kkkkkk kkk kkkkk( موضوع دوم : كسب صحن و تخصيص دادن صحن
در حقوق پارلمانی kkkkk  دارای سه معنی است: 

- محل جغرافيايی همايش 
- افراد حاضر در همايش به عنوان يك كل )پيكره( 

- حق انحصاری شنيده شدن
از اعضا ی حاضر در جلسه تقاضای  اين است كه هنگامی كه يكی  منظور از حق انحصاری شنيده شدن 
كسب صحن نمود و رئيس نيز حق او را تأييد )kkkkkk( نمود؛ فرد حق حرف زدن با صحن را دارد اما 
اين به معنای نفی حق حرف زدن ديگران نيست. به اين معنی كه افراد ديگر می توانند برخيزند و با رئيس 
)نه با صحن( سخن بگويند. به عنوان مثال اخطاريا پيشنهاد فوريتی بدهند يا خارج از موضوع بودن سخنان 

گوينده را تذكر دهند.

جلسه سوم دبیران:
رويه های كسب صحن: 

اولين نفری كه از جای خود بلند شد. مشروط بر آن كه در چارچوب موضوع مورد بحث سخن بگويد.
قواعد ناظر بر نوبت سخن گفتن: در صورتی كه چند نفر باهم بلند شدند، رئيس چگونه بايد عمل كند؟ 

قاعده 1: اگر فردی كه موضوع مورد بحث را پيشنهاد داده است جزو افراد بلند شده باشد، برای صحبت كردن 
اولويت دارد.به ويژه در ارتباط با توضيح موضوع پيشنهادی.
قاعده 2: افرادی كه يك نوبت صحبت كرده اند بايد بنشينند.

قاعده 3: اولويت تناوب. چنانچه نفر اولی كه صحبت نموده است موافق با موضوع مورد بحث سخن گفته 
باشد؛ برای نوبت بعدی صحبت اولويت با فردی است كه می خواهد به عنوان مخالف صحبت كند.

قاعده 4: فردی كه می خواهد پيشنهاد اصالحی بدهد برای صحبت كردن اولويت دارد.

موضوع سوم: قواعد ناظر بر دستورنامه 
قاعده 1: چنانچه در جلسه ای كسی با پيشنهادی مخالفت نداشته باشد و همه حاضرين موافق باشند، نياز به 

استفاده از دستور نامه نيست. 
قاعده 2: در صورتی كه رئيس از يك قاعده خاص بی اطالع باشد، بايد اعالم نموده و كسب تكليف شود.

قاعده 3: در صورت ساكت بودن دستور نامه رابرت، دستور نامه اختصاصی الزم است. 
در هر صورت رئيس حق تفسير شخصی قواعد را ندارد.

قاعده 4: ...  

جلسه چهارم دبیران: 
موضوع چهارم: رويه های ناظر بر دعوت به دستور

قاعده: رأس ساعت مقرر جلسه دعوت به دستور می شود.
داليل عدم دعوت به دستور در ساعت مقرر:

1. رئيس جلسه حاضر نشده باشد. در اين صورت الزم است جلسه با رياست نايب رئيس آغاز به كار كند. 
در صورت عدم حضور نايب رئيس دبير جلسه )منشی( مسئوليت را بر عهده می گيرد يا هر فرد ديگر از 

اعضای حاضر در جلسه براساس تصميم جمع زيرا افراد دارای حقوق برابر هستند.
2. به حد نصاب نرسيدن جلسه. منظور از نصاب تعداد افرادی است كه گروه برای قانونی شدن تصميمات 
خود معين نموده است.  تاهنگامی كه حد نصاب حاصل نشده سه پيشنهاد می تواند مطرح شود:                                                                                      
پيشنهاد اول: اعالم تنفس به منظور پيش بينی نصاب. منظور ايجاد وقفه ای در جلسه است تا از اعضای غايب 

پرسيده شود كه در جلسه حاضر حواهند شد يا خير.
پيشنهاد دوم: به تعويق انداختن زمان نشست با رأی افراد حاضر و تعيين زمان نشست تعويقی. بايد اطمينان 

حاصل شود كه زمان جلسه ی بعدی به همه اطالع رسانی شده است.
پيشنهاد سوم: پيشنهاد ختم جلسه.

چنانچه موضوع جلسه بررسی فرصتی است كه از دست می رود، افراد حاضر درباره ی آن تصميم می گيرند. 
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در جلسه بعدی اگر اعضای انجمن تصميم را تأييد نمودند، منافع يا مسئوليت آن به انجمن تعلق می گيرد. 
در صورت عدم تأييد، مسئوليت يا امتياز آن متعلق به گروه تصميم گيرنده است.

موضوع پنجم: حكم جلب به مجمع 
قاعده 1: اين موضوع در مورد شوراها و انجمن های حكومتی قابل اجراست و شامل انجمن های داوطلبانه 

نمی شود.
قاعده 2 : اعمال حكم جلب به مجمع بايد در قانون ناظر به آن مجمع تصريح شده باشد.

قاعده 3: رويه های حكم جلب به مجمع:
- اين رويه برای غايبان غير موجه اعمال می شود. حداقل اعضای الزم برای تصويب حكم جلب به مجمع 

بايد مشخص شده باشد.
- افراد حاضر تا جلب فرد مورد نظر، حق خروج از جلسه راندارند. پس از حاضر نمودن فرد جلب شده در 

جلسه الزم است وی ابتدا محاكمه شده و مجازاتش معين گردد، سپس جلسه برگزار شود.  
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جمعه 15 اسفند 1393

رويدادهاي تاريخي : در سطح جهان و در سطح كادرها
و  كنگره  مجلس  دو  مشترك  اجالس  در  اسرائيل  وزير  نخست  ناتانياهو  بنيامين  سه شنبه  روز  سخنراني 
واكنش هايي كه در آمريكا، ايران، اسرائيل و كشورهاي منطقه ايجاد كرد، به نظرم مهم ترين رويداد چند روز 
اين رويدادها شد. من سخنراني  اخبار  دنبال كردن گزارش و  بود. بخش اصلي وقت من هم صرف  اخير 
نتانياهو را به صورت مستقيم و به زبان اصلي و از طريق يك راديو كابلي اينترنتي آمريكايي گوش كردم كه 
نشاني آن را سناتور مك كين در يكي از توئيت هايش به مخاطبان داده بود. سخنراني او، طبق معول بسيار عالي 
نوشته شده بود و بسيار جالب اجرا شد. اما پاسخ هايي كه جواد ظريف وزير امور خارجه جمهوري اسالمي 
به او داد جالب ترين و در عين حال عجيب ترين پاسخ ها بود. به خصوص آنجا كه سعي كرد توئيت خامنه اي 
ناتانياهو  رژيم  نابودي  به  را  روژيم صهيونيستي  نابودي  بر  مبني  انگليسي  زبان  به  اسالمي  رهبر جمهوري 
تعبير كند! مرغ پخته  هم به همين هم ظرافت خنده اش مي گرفت. اما در عين حا، تفسيري كه افسانه استر، كه 
ناتانياهو در سخنراني خود به آن اشاره كرد، ارايه داد واقعًا ظرافت داشت:  بله يك نخست  وزير توطئه كرده 
بود تا يهوديان را بكشد،  اما شاه ايران توطئه را خنثي و يهوديان را نجات داد! در هر حال، سخنراني نتانياهو 

بد جوري در سطح جهان صدا كرد و بايد منتظر ماند و ديد سرانجام اوضاع هسته اي به كجا ختم مي شود. 

در سطح جنبش زيرخاكي كادرها نيز رويدادهاي تاريخي مهمي رخ داد: نخستين روحاني به دعوت براي 
پيوستن به اين جنبش لبيك گفت، نخستين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت به عنوان يك مؤسسه مستقل 
رهبران خودش را انتخاب كرد، و يكي از اعضاي شوراي منطقه اي انجمن ان. اي )معتادان گمنام( همراه با 
دو نفر از دست در كاران اين انجمن به جنبش كادرها پيوستند و ما براي تحقق جنبش پاكان وارد مرحله ي 
جديدي شديم. در روزنوشت امروز - ضمن پسروي در گذشته - به اين رويدادها مي پردازم و البته برخي 

حواشي را نيز گزارش خواهم كرد. 

لبيك نخستين روحاني
از همان نخستين روز هايي كه با دستونامه رابرت آشنا شدم به اين فكر مي كردم كه چطور مي شود اين قواعد را 
به روحانيون ايراني معرفي كرد؟ تحليلم اين بود كه تفرقه موجود بين مراجع مختلف و ناتواني آن در رسيدن 
به اجماع در مورد اختالف  نظرهايي كه دارند، بيشتر ناشي از عدم آشنايي آنان با رويه پارلماني است كه در 
جوامع متمدن از قرن ها پيش ساخته و پرداخته شده است. به همين خاطر، وقتي آقاي علي اردستاني، يك از 
اقوام من، در جلسه دفاع از رساله دكترايش در برابر بورد علوم سياسي دانشگاه تهران، وجود فقه هاي مختلف 
را در مقايسه با انتخاب يك پاپ مقتدر از سوي اسقف  هاي كاتوليك نشانه اي از وجود زمينه هاي دموكراسي 
در شيعه معرفي كرد، من دريافتم كه او اشتباه مي كند و هرج و مرج و نبودن قانون دموكراسي براي مديريت 
اختالف ها را نشانه دموكراسي مي داند. البته، اعضاي بورد انتقادهاي متعددي به رساله ي او و ادعاهايي كه 
مطرح كرد بود مطرح كردند - اين انتقادها آنقدر شديد بود كه من نگراني شدم به او درجه دكتر ندهند - اما 
با كمال تعجب بعد از ختم تنفس هيأت ژوري به اتفاق آراء رساله دكتراي او را قبول كرد. با وجود آن هم 
انتقاد به نظرات فارغ التحصيل دكتراي علوم سياسي دانشگاه تهران - در چند سال قبل - به خاطر دارم كه هيچ 
يك از اعضاي آن بورد به اين جنبه از نظرات آقاي علي اردستاني كم ترين اشاره اي نكردند. بديهي بود كه من 
به اين نتيجه برسم كه حتي اعضاي آن بورد تخصصي كه وظيفه اش تأييد دكتراي علوم سياسي دانشگاه تهران 
بود با قانون پارلمان يا قواعد بازي دموكراسي آشنا نبودند. متأسفانه تالش هاي من براي آشنا ساختن آقاي 
علي اردستاني با اين قوانين نيز به نتيجه عملي مشخصي منجر نشد. من جزوه »دستگاه مفهومي براي فهم 
بحران« را براي آقاي اردستاني ارسال كردم و ايشان هم قول داد كه نظراتش را براي من بنويسد كه ننوشت. 

اما به طور خالصه توضيح داد كه اين حرف ها به مردم ايران نيامده است!

با اين همه، من فكر مي كنم كه قواعد دستورنامه رابرت براي روحانيون  هم مفيد خواهد بود: هم مي تواند به 
آنان بياموزد كه چگونه مخالفت هاي طبيعي بين خودشان را مديريت كنند و به عنوان ركن شيعه براي مسائل 
مستحدثه يك فتواي مورد اجماع صادر كنند، و هم در عرصه مسائل سياسي و در ساختارهايي مثل مجلس 
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خبرگان رهبري از چنين قواعدي استفاده كنند. به عالوه، من فكر مي كنم تازه بعد از آشنايي روحانيون با 
قانون به اين معناست كه آنان تازه متوجه قانون و شرع خواهند شد و شايد بتوانند مرز هاي اين دو قلمرو را 

مشخص و تعريف كنند و به سكوالر شدن جامعه و جدايي دين از نهاد دولت مدد برسانند. 

به خاطر همين اعتقاد  ها بود كه هميشه دنبال اين بودم تا اين قواعد را به روحانيون معرفي كنم. و البته، بهترين 
و مناسب ترين روحاني نيز دم دستم بود: آقاي جالل ميرآقايي كه او را عمو و يا حتي پسر عمو صدا مي زنم. 

شرح حال مختصر نخستين كادر روحاني
با آقاي جالل ميرآقايي از كودكي آشنا بوده ام: او نخستين پسر آقاي سيد اصغر ميرآقايي است كه همراه با 
برادرش سيد اكبر ميرآقايي در پيشواي ورامين زندگي مي كردند. سيد اصغر و سيد اكبر بايد پسر عموهاي 
پدرم باشند. پدرم اين دو برادر را خيلي دوست داشت. به خصوص سيد اصغر را كه يك مرد بسيار شريف 
و يك شيعه ي مؤمن و معتقد بود. پدرم و سيد اصغر ميرآقايي هر دو در نهضت 15 خرداد وارمين شركت 
كردند و من خوب به خاطر دارم كه نيمه هاي شب 16 خرداد سراسيمه و در جريان فرار از باقر آباد به پيشوا 
به منزل ما سرد زد و مادرم را دلداري داد كه پدرم را ديده است و او جز كشته  شده هاي به رگبار بسته شدن 

قيام كنندگان نبوده است. 

رفت.  ديگر  جهان  به  مادرش  جهان،  اين  به  ورودش  هنگام  نديد، چون  را  مادرش  هرگز  ميرآقايي  جالل 
اختالف سن من با جالل حدود سه تا چهار سال است )يادم باشد تاريخ تولد او را بپرسم(. آخرين خاطره اي 
كه از چهره مادر او در خاطر دارم به يك ضيافت شبانه ي يك شب زمستاني مربوط مي شود كه همه - يعني 
سيد اكبر، سيد اصغر و مادر و همسران اين دو برادر و پدر من و ساير اعضاي اين سه خانواده - زير يك 
كرسي بزرگ نشسته بودند و سيد اصغر از روي يك كتاب بزرگ براي بقيه داستان مي خواند و تصور مي كنم 
كه داستان حسين كرد شبستري بايد بوده باشد. به غير از تصاوير گنگ آن ضيافت، كه چهره مهتابي و موهاي 
پرپشت و بور زني را به خاطرم مي آورند كه حدس مي زنم بايد مادر جالل بوده باشد، در تمام تصاوير ديگري 
كه از منزل سيد اكبر و سيد اصغر در ذهنم دارم، تصوير جالل را كه كوچكترين پسر آن خانوار دو خانوادگي 
بود، به خاطر مي آورم كه مي دانستم يتم است و مادر ندارد و صورت و موهايش مثل صورت و موهاي مادرش 
روشن است. عمو اكبرم يك دوجين پسر داشت و جالل نيز در ميان آنان كودكي خود را بين كوچ ييالق 
و قشالق از خانه اي در دل تپه هاي پيشوا و خانه باغي در باغي در دامنه همان تپه  ها،كه عمو اكبرم باغبان آن 
بود سپري كرد و بزرگ شد و در عنفوان جواني سر از حوزه علميه قم در آورد و بعدها يكي از كم سن و 
سال ترين روحانيوني شد كه من در عمرم از نزديك مي ديدم. بعد از انقالب اسالمي گذر من به دباغ خانه افتاد 
اما جالل كه از مريدان آقاي خميني بود به جبهه ها رفت و در حال حاضر يكي از شخصيت هاي مركزي است 
كه براي نزديكي فرقه هاي مختلف مسلمان تأسيس شده است. به همين خاطر، جالل در سال هايي كه من از 
اين دفتر خارج نمي شدم تقريبًا به تمام كشورهاي جهان سفر كرد و به خصوص در مورد نحله ها و فرقه هاي 
مختلف اسالمي و شيعي تحقيق كرد و كتاب معتبري هم در اين زمينه نوشت به نام »بهره« كه قرار بود منتشر 
شود. با اين حساب، ما با اينكه دو نوه عمو هستيم و هر دو سيد، و از يك ناحيه و كم و بيش هم سن و سال، 
اما در عين حال نماينده دو گرايش فرهنگي كاماًل متفاوت هستيم: يك كافر ضد حكومت ديني و يك روحاني 

شيعه حكومتي. حضور ما دو نفر در هيأت مؤسس يك انجمن فاميلي چه بازتابي در فاميل خوهد داشت!

دو لنگه يك در
البته من فكر مي كنم كه ما دو نوه عمو مثل دو لنگه يك در يا دو مصرع يك بيت، كم و بيش ياد گرفته ايم كه 
با هم كنار بيايم تا با هم كار كنيم. از اين به بعد هم بايد تمرين كنيم كه به رغم اين همه تفاوت در انديشه و 
رفتار، در يك مجمع تصميم گيري و با احترام و اعتماد متقابل به اين همكاري ادامه بدهيم و بتوانيم الگويي 
باشيم براي تمام اعضاي خانواده و فاميل. من ياد گرفته ام كه خيلي به عقايد ديگران كار نداشته باشم و بيشتر 
به رفتار حقوقي آنان توجه كنم كه آيا حقوق سايرين را رعايت مي كنند يا نه، و البد آقا جالل هم ياد گرفته كه 
تصور نكند آنچه را كه خودش حق مطلق مي داند، ديگران هم حتمًا بايد حق مطلق بپندارند، و همين تجربه، 

چيزي است كه ملت ما در سطح ملي كسب كرده است و ارزش تاريخي دارد. 
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دعوت از نخستين روحاني
به اين سوابق بود كه بعد از ختم چهارمين جلسه هيأت حامي انجمن فاميلي كه امروز در دفتر كادرها برگزار 
شد، تلفني با آقاي جالل ميرآقايي صحبت كردم. سال هاي متمادي است كه فقط او زنگ مي زد و حال من را 
مي پرسيد. هميشه از او تشكر كرده ام و به وظيفه متقابل خودم اذعان داشته ام اما بعد از سال ها، امروز بود كه 
من به او زنگ زدم، به خصوص كه از مدت ها قبل آقا جالل به من زنگ نزده بود و من حدس مي زدم شايد 
به خاطر حوادث شومي است كه گروه هاي تكفيري به نام اسالم در ماه هاي اخير در منطقه و در سطح جهان 
مرتكب شده اند و هيچ مسلمان شرافتندي آن ها را تأييد نمي كند. يادم مي آيد در جريان  بحث هايي كه با هم 
داشتيم، آقا جالل با طمئنينه يك روحاني حرفه اي به من هشدار مي داد: عمو جان، مردم منطقه مسلمان هستند، 
و معناي حقيقي اين جمله چيزي نبود جز اينكه به من مي گفت: شما - به اصطالح روشنفكران خاورميانه 
- چقدر از محيط خود پرت هستيد! اين روزها چقدر دلم مي خواست آقا جالل به من تلفن بزند و همين 
جمله را با همان لحن خودش برايش تكرار كنم كه: عمو جان، مردم منطقه مسلمان هستند، و البته، پيام واقعي 

جمله ام اين مي بود كه:  عمو جان، مردم منطقه وحشي هستند و ما واقعًا چقدر پرت بوده ايم!

با اين همه، وقتي بعد از چندين و چند ماه دو باره و به صورت تلفني با يكديگر هم صحبت شديم، من 
هيچ اشاره اي به تخريب شهر نمرود و موزه موصل توسط داعش نكردم و او هم - بر خالف هميشه - هيچ 
اشتياقي در مورد تحليل من از شرايط موجود نشان نداد و در نتيجه يك راست به سراغ اصل مطلب رفتم: 
مي خواهيم يك انجمن خانوادگي درستي كنيم و از شما هم دعوت مي كنم به عنوان عضو هيأت مؤسس در 

تأسيس اين انجمن شركت كنيد. 

راستش اينكه در دفعات اخير هرگاه با آقاي ميرآقايي هم صحبت شده ام در مورد دستورنامه رابرت، و اينكه 
در سال هاي اخير در دفترم روي همين قواعد كار مي كنم، و نيز، در مورد اهميت قانون پارلمان براي كشور 
و از جمله براي روحانيت براي او صحبت كرده ام. اما آقاي ميرآقاي كه طبق سبكش توي ذوق هيچكس 
نمي زند، اما استقبالي هم كه من انتظار داشتم نشان نداد. با اين همه، طبق نظريه معاويه، من رشته ارتباط را با 
هيچكس - جز در موارد نفض برخي ارزش هاي اخالقي اصولي - قطع نمي كنم، هر وقت طرف بكشد، من 
شل مي كنم، و هر وقت طرف شل كند من مي كشم. و هميشه هم اعتقاد داشتم كه آقاي ميرآقايي - در ميان 
تمام روحانيوني كه مي شناسم )در اين حد البته فقط همين يك روحاني را مي شناسم!( - مناسب ترين فرد 
براي آن است كه نقش پل را بين جنبش كادرها و نهادهايي ديني بر قرار كند. به همين خاطر هميشه دنبال 
فرصت مناسبي مي گشتم كه بتوانم اين قواعد را در عمل به آقاي ميرآقاي هم نشان بدهم. و وقتي صحبت از 
دعوت افراد شاخص فاميل براي عضويت در هيأت مؤسسه انجمن فاميلي شد، بي درنگ آقاي جالل ميرآقايي 

به ذهنم رسيد. اما هميشه چند نكته نگرانم مي كرد و هنوز هم نگران آن ها هستم. 

نگراني  از حضور يك معمم
بر خالف ساير پروفشن ها، مثل وكال، قضات و طبيبان و ارتشيان، كه لباس هاي فرم خود را حين انجام وظيفه 
مي پوشند، روحانيون لباس فرم خود را هميشه و همه جا بر تن دارند. به همين دليل، يك روحاني وقتي در 
يك ضيافت خانوادگي هم حضور مي يابد، فضاي آن جا را تحت تأثير حضور خود قرار مي دهد. به خصوص 
كه روحانيون شيعه ادعا مي كنند لباس آنان مانند لباس پيامبر و ائمه است. بديهي است كه روحانيون بر اساس 
اتيكت يا ذي طلبگي خود در مجامع و محافلي كه براي آنان شأن و منزل ويژه اي قائل نباشند شركت نمي كنند. 
و همين مسأله مي تواند اسباب نگراني باشد،  چرا كه قرار است در مجامع انجمن ما هر فرد رأي مساوي داشته 
باشد. در حاليكه در محافل ايرانيان متشرع، حضور روحاني، خود به خود به اين معناست كه او به اعتبار 
روحاني بودن جايگاه و منزلت ويژه اي دارد و در نتيجه اگر قرار است - به عنوان مثال - سخنراني شود، اين 

فرد روحاني حاضر در مجلس است كه بايد به سكو يا به منبر برود. 

عالوه بر اين، صرف حضور يك روحاني معمم در يك جمع خانوادگي به اين معناست كه تمام حاضران در 
آن محفل بايد آداب مسلماني را رعايت كنند و  - به عنوان يك امر بديهي - موها، گردن، و اندام هاي خود 
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را از نامحرمان حاضر در آن محفل بپوشانند. رعايت اين قواعد در چشم مردم آنقدر جدي است كه اگر زني 
در حضور يك روحاني اين هنجار ها را رعايت نكند، معاني زننده ي صريحي دارد: اينكه وي به اسالم پايبند 
نيست و در عين حال روحاني حاضر در مجلس نيز از اين ننگ عمامه بر زمين نكوفته و عبا ندريده و مجلس 
را ترك نكرده است. بله، بين جوامع ديني و سكوالر ايراني از نظر فرهنگي چنان شكاف هايي وجود دارد كه 
بدون تعديل بنيادين در ارزش هاي جاري ديني، اين دو گروه حتي قادر نيستند يك مراسم معمولي مشترك 

برگزار كنند. چه بايد كرد؟ 

ساده ترين راه حل اين بود كه از دعوت آقاي جالل ميرآقايي صرف نظر كنم. اما اين كار را نكردم و داليلم 
روشن است و نيازي به توضيح نيست. اما پذيرش هنجارهاي جاري در نشست هاي خانوادگي نيز براي من 
و كساني كه مثل من فكر مي كنند قبل قبول نمي تواند باشد. قرار نيست هژموني و سلطه روحانيون در مجامع 

مذهبي را در محافل خانوادگي خود نيز تحمل كنيم. در اين صورت چاره چيست؟ 

خلع موقت لباس روحانيت
راه حلي كه به نظر من مي رسد بسيار ساده است: اينكه آقا جالل در محافل خانوادگي همانطور ظاهر شود كه 
در خانه خودش ظاهر مي شود، يعني با لباس شخصي و بدون عبا و عمامه. به اين ترتيب، وقتي آقا جالل وارد 
مجلس خانوادگي شد، عمامه و عبا و قبايش را به چوب لباسي آويزان كند و با شلوار و پيراهن و ژاكت در 
جمع حضور يابد و موقع رفتن، دوباره لباس روحانيت را بپوشد. من از مدت ها پيش به اين راه حل رسيده  ام 
و امروز ظهر در جريان دعوت از آقا جالل، به صورت غير مستقيم اين مطلب را با وي در ميان گذاشتم و 
گفتم: عمو جان، حضور شما به عنوان يك روحاني معمم، به معنويت و روحانيت آن جمع كمك مي كند اما 
من اميدوارم كه حضور يك روحاني در يك جمع خانوادگي اسباب معذب بودن آنان را فراهم نكند. به نظرم 
پيام و درخواستم كاماًل واضح بود، اما آقا جالل هيچ عالقه اي به دنبال كردن اين بحث نشان نداد و من هم 
آن را دنبال نكردم. اما همين نكات، حاكي از موانع فرهنگي بسيار عميقي است كه بين دو گروه مذهبي و 

سكوالر در ايران شكاف هاي عميق انداخته است و روزي بايد از ميان برداشته شود. 

ايرادهاي بني اسرائيلي
وقتي پيشنهاد ايجاد يك انجمن فاميلي براي كمك به ارتقاي كيفيت زندگي اعضا را با آقا جالل در ميان 
گذاشتم چند ايراد گرفت كه من دريافتم بيشتر از سبك مديريتي او ناشي مي شود كه يك سبك كارآفريني 
دارد: مديران با سك كارآفريني دوست دارند ايده ها از مغز خودشان بيرون بيايد و اگر كسي به آنان ايده اي 
ايده تشكيل انجمن  اينكه  ايده خواهد بود. به محض  نپذيرفتن آن  آنان  ارايه دهد، واكنش خود به خودي 
فاميلي را مطرح كردم، پسر عمو گفت:  ايده خوبي است، اما. . . و من متوجه شدم كه باز هم بدون توجه به 
توصيه هاي ايزاك آديزيس - نظريه پرداز مديريت - به يك كارآفرين ايده  اي را پيشنهاد كردم، در حاليكه بايد 

آن ايده را به صورت يك سؤال با وي در ميان مي گذاشتم و جواب او را مي خواستم. 

اما انتقادهاي عمو جالل واقعًا وارد نبودند: اينكه خانواده هاي فاميل در شهرهاي مختلف پراكنده اند، اينكه 
اعضاي فاميل از نظر فرهنگي با هم تفاوت هاي زيادي دارند و اينكه اگر اين انجمن ها به درد مردم نخورد در 
آن  ها شركت نمي كنند. من به هر سه اين ايرادها پاسخ دادم و در عين حال تأكيد كردم كه عملكرد انجمن در 
گرو حضور افرادي مثل شماست تا بتوانند ايده ها و طرح هاي ابتكاري براي حل انواع مشكالت خانواده ها 

ارايه دهند. 

صحبت ما با عمو جالل طوالني شد. اما سرانجا موافقت كرد تا در نخستين جلسه تأسيسي كه قرار است 
سومين جمعه فروردين در قرچك و در منزل آقاي گلستاني برگزار شود شركت كند. سوم فروردين روز تولد 
اوست و من مايلم در گفتگو هاي بعدي در مورد وضعيت لباس موقت او در مجامع خانوادگي با او صحبت 
كنم. البته با روش هايي كه به خوبي با آن ها آشناست مانع از طرح اين موضوع ها خواهد شد. بايد ببينم چه 

مي توانم كرد؟ 
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وب سايت جهاني معتادان گمنام
امروز جزوه اي در دست آقاي گلستاني ديدم كه بسيار عالي تهيه شده بود. كاماًل مشخص بود كه اين جزوه 
محصول يك جامعه بسيار پيشرفته است. اين جزوه از مقاالت متعدد تشكيل شده بود. اما در محموع يك 
به  از خانواده هاي معتادان را  انجمن حمايت  يا  نارانا  انجمن  براي كساني كه مي خواهند  بود  جزوه راهنما 
جامعه معرفي كنند. وقتي آن را مرور كردم دريافتم درست مثل راهنماهاي نرم افزارهاي ماكروسافت در نهايت 
مهارت، شناخت و آگاهي و به شكل عالي تهيه شده است. وقتي از او خواستم تا جزوه را به صورت امانت 
در اختيار من بگذارد، آقاي دانش گلستاني پسر او برايم توضيح داد كه تمام اين جزوه ها در وب سايت هاي 
فارسي انجمن  ان.اي پست شده است. بعد از رفتن مهمانان، به وب سايت انگليسي انجمن  معتادان مراجعه 
براي  آموزشي  توليد جزوه هاي  براي  هستند  درخشاني  نمونه هاي  كه  عالي  اسناد  مجموعه  يك  بله،  كردم. 
انجمن هاي ديگري كه تصميم داريم ايجاد كنيم. بعد، دنبال تعدادي وب سايت انجمن هاي خانوادگي كشتم. 

قطعًا از تجربه هاي اين انجمن ها نيز مي توانيم بهره هاي زيادي كسب كنيم. 

شبكه انجمن هاي فاميلي ايرانيان )شافا(
با عنوان شبكه انجمن هاي  بعد از همين تجربه هاي وب گردي بود كه به نظرم رسيد مي توانيم وب سايتي 
فاميلي ايرانيان )شافا(  ايجاد كنيم و براي هر انجمن فاميلي بخشي درست كنيم تا از طريق اين شبكه به تبادل 

اطالعات و تجربه هاي خود بپردازند. 

به دنبال همين ايده بود كه به نظرم رسيد خوب است با خانم توكلي تماس بگيرم و از او بخواهم تا نسبت به 
دعوت از اعضاي هيأت حامي اين شبكه اقدام كند. هرچند همسرش به من گفت كه او سرش خيلي شلوغ 

است و نمي رسد. اما جاي گله وجود دارد. 

به هر حال، در نشست شنبه كادر دوستان اين مسأله را با آقايان قندهاري و قاسمي در ميان خواهم گذاشت. 

گزارش نشست چهارم هيأت حامي انجمن فاميلي
امروز حدود ساعت 8 صبح بود كه به آقاي عباس تاجيك كه از ديشب به دفتر كادرها آمده گفتم: زودتر 
خودت را آماده كن. اين ها امروز خيلي زود خواهند رسيد. جلسه قبل سه شنبه بود و نمي توانستند با ماشين 
شخصي خودشان به داخل محدوده طرح ترافيك بيايند. اما امروز جمعه است و با ماشين خودشان خواهند 
آمد و در نتيجه خيلي زود خواهند رسيد. حدس درست بود. ساعت 8 و 15 دقيقه زن، شوهر و پسر وارد 
دفتر شدند. تا حدود ساعت 9 راجع به مسائل مختلف منطقه بحث كرديم. سر ساعت جلسه دعوت به دستور 
شد. پيشنهاد من به تصويب رسيد كه هر كس در آغاز جلسه گزارشي از فعاليت هاي ترويج خود ارايه دهد. 
بعد خودم در گزارشم گفتم كه سه نفر از نيروهاي ساختاري انجمن هاي گمنام، كه يكي از آنان عضو شوراي 
منطقه اي )يا شوراي ملي( انجمن گمنامان است، روز پنجشنبه در كارگاه شركت كردند. آقاي علي گلستاني 
هم از شركت خود به عنوان ميزبان در كميته شهري شهر ري گزارش داد. آنان برايم توضيح دادند كه كميته 
شهري چيست: در سطح شهر ري گروه هاي مختلفي از معتادان نشست هاي خود را برگزار مي كنند. به نظر 
مي رسد برخي از اعضاي اين گروه ها عضو كميته هاي مختلف هستند كه كارهاي مختلفي انجام مي دهند. بعد 
نمايندگان هريك از اين كميته ها در دوره هاي مشخص كنوانسيون مي گذارند. به اين كنوانسيون ها اجالس 
كميته  شهري مي گويند. در نتيجه، كميته شهري شهر ري، با حضور نمايندگان كميته هاي مختلف - مثل كميه 
بيمارستان ها،  كميته چيپ و جايزه ، كميته انتشارات و غيره تشكيل جلسه مي دهد. هدفم از ذكر اين جزئيان 
اين است كه نشان دهم در حال حاضر در ايران تنها انجمني كه به شكل استاندارد اداره مي شود همين انجمن 

گمنامان هستند كه در موردشان بيشتر خواهم نوشت. 

يادم رفت بگويم كه بعد از دعوت به دستور، صورتجلسه اجالس قبل را كه آقاي دانش گلستاني تايپ كرده 
و پرينت گرفته بود در اختيار اعضا گذاشت و خودش آن را قرائت كرد. متن متن آن را عينًا از روي آن 

صورتجلسه تايپ مي كنم: 
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صورتجلسه سومين اجالس هيأت حامي انجمن فاميلي
سه شنبه 5 اسفند ماه 1393

سومين اجالس عادي هيأت حامي انجمن در دست تأسيس خانوادگي ساعت 9 و 30 دقيقه روز سه شنبه 25 
بهمن ماه در دفتر كادرها دعوت به دستور شد.

مصوبات:
1. قواعد ناظر بر اصالح آئين نامه يا ابطال مواد آئين نامه مستلزم اخطار قبلي است. 

2. فقط تصميمات اخذ شده در صورتجلسه قيد مي شود.
3. معيار شناسايي افراد جهت دعوت به انجمن شامل موارد زير مي باشد: 

به كار جمعي، داشتن  نبودن، گذشت داشتن، عالقمند  روحيه كار جمعي داشتن، وقت گذاشتن، كم جنبه 
سالمت اخالقي، خوش نام بودن، افراد شاخص، انتقاد پذير باشد، نداشتن هيچگونه تعصب.

4. تصويب شد كه جلسه بعد روز جمعه 15 اسفند 1393 ساعت 9 صبح الي 10 و 30 در دفتر كادرها برگزار 
شود. 

دبيرموقت، دانش گلستاني

صورتجلسه خيلي خوب تهيه شده بود. اما تا آنجا كه به خاطر دارم قرار بود امضاي آقاي علي گلستاني را 
داشته باشد. چون دانش غائب بود. با اين همه، موضوع را ناديده گرفتيم. 

نكات آموزشي: از سخنراني به معلمي
به مناسب دبيري آقاي دانش، در مورد اهميت دبير به عنوان تنها شخصيت حقيقي كه به نمايندگي از يك 
شخص حقوقي با ساير اشخاص حقوقي ارتباط بر قرار مي كند،  نكاتي را مطرح كردم. بعد به مفهوم دبيرخانه 
يا خانه دبير پرداختم و گفتم كه چرا نشاني خانه دبير را در دفاتر ثبت اشخاص حقوقي نگه مي دارند و معناي 
اين كار چيست و چرا دبير وظيفه دارد نشاني جديد خود را در اختيار آن مجامع بگذارد و هر اصالح و تغيير 
آئينامه هاي يك شخص حقوقي را به مراجع مربوطه گزارش دهد. به نظرم نكات مهمي را مطرح كردم اما يادم 
نبود مسائل به به نحوي تدوين و ارايه كنم كه به يك جزوه آموزش تبديل شود و بماند. و اين كاري است 

كه بايد تمرين كنم و هميشه مطالبم را از حالت سخنراني به حالت معلمي تبديل كنم. 

خانواده به مثابه يك شخص حقوقي
نكته مهم بعدي كه در جلسه امروز مطرح كردم، تشريح ساختار آنجمن هاي پايه و كنوانسيون ها بود. بعد از 
تشريح اين مفاهيم بود كه توضيح دادم كه ما مي توانيم انجمن خود را به صورت يك انجمن پايه و با شركت 
هر عضو فاميل به عنوان يك شخص حقيقي تشكيل دهيم، يا هر خانواده را به عنوان يك شخص حقوقي به 
عنوان عضو بپذيريم و البته گاهي نيز براي امور عمومي كه رفراندوم برگزار خواهيم كرد تمام خانواده ها به 

اعتبار اشخاص حقيقي در يك ضيافت بزرگ شركت مي كنند و رأي مي دهند. 

در دفاع از اين اين پيشنهاد كه خانواده ها به مثابه يك شخص حقوقي عضو انجمن شوند نكاتي را مطرح كردم 
كه به دليل اهميت آن ها به صورت جدا نقل مي كنم: 

خانواده  هر  اعضاي  شود،  انحمن  عضو  حقوقي  يك شخص  عنوان  به  خانواده  هر  كه  در صورتي   .1
ناگزير خواهند شد روند تصميم گيري دموكراتيك در درون خانواده ها را بياموزند و خانواده ها به مرور از 

مناسبات شرعي به مناسبات قانوني حركت خواهند كرد. 
2. خانواده ياد خواهند گرفت كه چطور براي خود آئين نامه بنويسند و قواعد و قانونين مورد نياز خود را 

تصويب كنند و اين فرايند به بسط سريع قانون پارلمان در جامعه نيز مدد خواهد رساند. 
3. اين رويكرد سبب تحكيم مناسباتي خانوادگي بر مبناي روابط دموكراتيك خواهد شد. 

البته، در جمع ما بيش از بقيه علي گلستاني است كه با اين مفاهيم بيشتر آشناست. او هم به طول كامل 
از اين پيشنهاد استقال كرد. 
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موضوع بعدي، تجديد نظر در افراد متتخب بر اساس اين رويكرد بود. اما آقاي گلستاني توضيح داد كه حتي 
بر اساس رويكرد جديد - يعني عضوگيري خانواده ها به جاي عضو گيري از اعضاي خانواده ها - در فهرست 
مدعوان او تغييري ايجاد نخواهد شد. اما من گفتم كه در اين صورت من الزم نيست حميد تاجيك پسر آقاي 
عباس تاجيك را دعوت كنم. با اين همه عباس بعداً به من گفت كه او خودش حميد را دعوت خواهد كرد 

و من هم استقبال كردم. 

تصميم  بعدي زمان و مكان اجالس آتي بود: سومين جمعه فروردين 94 در منزل آقاي گلستاني. و توافق در 
مورد روش اداره جلسه: معرفي هدف از تشكيل مجمع، و بعد اظهار نظر اعضا در مورد هدف. 

من پيشنهاد كردم كه كميته اي هم براي تدوين آئين نامه انتخاب شود و پيش نويس آئين نامه را بعد از تهيه براي 
اعضا بفرستد تا در نشست دوم تصويب شود. اما اقاي گلستاني و پسرش را با انتخاب اعضاي كميته در جلسه 
اول مخالف بودند. من هم اصراري نكردم و تصميم در اين زمينه به جلسه آتي و جو آن جلسه موكول شد. 

انتقاد ها از نشست اخير
االن كه فكر مي كنم مي بينم كه برخي از نكات در اداره بهتر نشست آتي ديده نشد: از جمله روش معرفي 
مهمانان به يكديگر: اينكه افراد خودشان خودشان را معرفي كنند يا كس ديگري آنان را معرفي كند؟ و نيز 
روش انتخاب رئيس و دبير. هميچنين تدوين قطعنامه هايي كه مي شود در جمع توزيع كرد و آن را به تصويب 
رساند. و از همه مهم تر، اگر جمع عالقمند بودند، هر هفته يا يك هفته در ميان به نشست هاي خودش ادامه 
بدهد و من هم بتوانم قواعد دستورنامه رابرت را به آنان آموزش بدهم و مثل كارگاه ها، آئين نامه را طي يك 
روند طوالني تر تهيه كنيم و به همين ترتيب در هر جلسه نيز برخي كارها را انجام دهيم. به نظرم روش دوم 
روش مناسبي براي ترويج دستورنامه رابرت در ايران است و بايد با توضيح بيشتر براي آقاي علي گلستاني، 
سعي كنم روش دوم مورد استفاده قرار گيرد. ساعت جلسه را هم مي  توانيم افزايش دهيم و يك قابلمه پارتي 
هم برگزار كنيم. اين ها نكاتي است كه بايد بيشتر به آن ها فكر كنم. در مجموع جلسه چهارم هم خوب برگزار 

شد. 

انتخاب مسؤالن كادر وكيالن
برگزار شد، مسؤالن مؤسسه در دست  پنجشنبه  سرانجام در آخرين كارگاه وكيالن در سال 93 كه ديروز 
تأسيس ارتقاي پروفشن گرايي در وكالت انتخاب شدند. بعد از ختم اين جلسه من ايميل زير را براي اعضاي 

كادر وكيالن ارسال كردم: 

اعضاي محترم كادر وكيالن
سالم

در اجالس 48 كادر وكيالن كه روز پنجشنبه 14 اسفند 93 در محل هميشگي برگزار شد، خانم قوشه به عنوان 
رئيس، آقاي رضوي به عنوان دبير، خانم علم به عنوان خزانه دار و آقاي فروزان به عنوان مورخ، تا زمان تدوين 
و تصويب آئين نامه گروه، انتخاب شدند و به اين ترتيب، گروه با رهبري جديد به كار خود ادامه خواهد داد
بديهي است كه صورتجلسه اجالس 48 را دبير جديد تهيه و همراه با فراخوان اجالس آتي كه قرار شد روز 

پنجشبه 20 فروردين 94 در محل هميشگي دعوت به دستور شود براي اعضاي ارسال خواهد كرد. 
به پيوست فصل مربوط به وظايف مسؤالن از دستورنامه رابرت تقديم شده است تا مورد توجه مسؤالن گروه 

قرار بگيرد. 
از اين پس خدمات دفتر كادرها بر اساس تمايل گروه تقديم خواهد شد. 

مدير دفتر كادرها
داود حسيني

اين گزارش مختصر تصوير جامعي از آنچه كه در اين كارگاه رفت ارايه داده است. با اين همه، پرداختن به 
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بعضي جنبه ها كه نمي شد در اين گزارش به آن ها پرداخت مفيد خواهد بود. 

اول اينكه در اجالس ديروز وكال نيز فقط همين چهار نفر، يعني خانم قوشه، خانم علم، آقاي فروزان و آقاي 
رضوي آمده بودند. در اين كارگاه و به تقاضاي آقاي رضوي قرار شد در مورد پروفشن و كادر صحبت شود 
و من از خانم قوشه خواستم آنچه را كه در مورد پروفشن در كارگاه گفته شده و به خاطر دارد، توضيح دهد. 
اما چيزي به خاطرش نيامد. خانم علم نيز همينطور. و من متوجه شدم اينكه به عنوان سخنران يك ساعت در 
مورد پروفشن در كالس صحبت كنم، هرچند همه از حرف هاي قشنگي كه زده ام لذت خواهند برد، اما چيزي 
ياد نخواهند گرفت. بلكه به محض خروج از كالس بيشتر آن مطالب را فراموش خواهند كرد. و متأسفانه 
در بيشتر كالس هايم تا كنون هميطور عمل مي كردم و شاگردان نيز چيزي ياد نمي  گرفتند. به همين خاطر در 
جلسه ديروز كوشش كردم تا مطالب مربوط به پروفشن ها را نيز به صورت مطالب جزوه درسي بيان كنم تا 

بنويسند و همان ها را حفظ كنند و به خاطر بسپارند. 

االن به خاطرم آمد كه دكتر شعباني نيز در كالس درس مباني تاريخ اجتماعي ايران در دانشگاه ملي قبل از 
انقالب با همين مشكل مواجه بود: دانشجويان انتظار داشتند جزوه بنويسد تا آنان بارها آن را بخوانند تا حفظ 
كنند. اما دكتر شعباني دوست داشت كه بچه ها به تحليل هاي او گوش كنند و تاريخ ايران را بفهمند. من از 
جمله معدود شاگردان كالس تاريخ او بودم كه از روش تدريس او لذت مي بردم و بهترين نمره را هم به من 
داد. در حاليكه اكثريت قريب به اتفاق دانشجويان از روش تدريس او ناراحت بودند. حاال همين مشكل را 

هم من پيدا كرده ام. 

در هر حال، در جلسه ديروز سعي كردم - به اصطالح - در مورد پروفشن ها جزوه  هم بگويم تا يادداشت 
برداري كنند و آقاي رضوي كه مسؤل كميته آموزش دستورنامه هم هست قرار شد خالصه مطالبي را كه در 

مورد پروفشن ها يادداشت كرد تايپ كند و در اختيار اعضاي گروه قرار دهد. 

نكته ديگر اينكه احساس مي كنم گروه، با روشي كه دارد به آخر خط رسيده است. به همين خاطر اصرار 
داشتم تا مسؤالن خودش را انتخاب كند و من خودم را كنار بكشم و ببينم كه چه خواهند كرد و اگر به مشاوره 
و كمك من نياز داشتند و حتي اگر حاضر بودند هزينه آن را قبول كنند، نشان مي دهد كه انگيزه دارند و كار 

ادامه خواهد يافت. در غير اين صورت گروه از هم خواهد پاشيد. 

ايجاد يك گروه ديگر
در همان جلسه ديروز قرار شد كه آقاي رضوي خارج از اين كارگاه و در روزهاي ديگر به دفتر بيايد تا مقرار 
و قواعدي را كه طي اين 48 جلسه به اين كارگاه گفته ام به او هم آموزش بدهم. فكر مي كنم روش مناسب تر 
اين باشد كه از او بخواهم همراه با چند نفر ديگر يك كارگاه جديد راه بياندازند. ظاهراً آقاي دقيقي يكي از 
وكالي دوست آقاي فروزان هم داوطلب است. در نتيجه خوب است يك كارگاه چند نفره ديگر راه بياندازيم 
و بعد از آموزش مقدماتي و ابتدايي آنان را وارد كارگاه اصلي كادر وكيالن كنيم. بايد ديد كه آيا آقاي رضوي 

و ساير وكال مي توانند افراد جديدي را دعوت كنند؟ 

يك معضل تاريخي
وقتي من بحث پروفشن را - كه حاصل حدود ده سال تحقيق من در اين زمينه است - به پايان بردم تفاوت 
بورد و انجمن براي حاضران در كارگاه روشن شد:  اينكه بورد يك نهاد غيرسياسي و غيرحزبي و غيردولتي اما 
حاكميتي است براي دفاع از حقوق مردم، در حاليكه انجمن وكيالن ساختاري است براي دفاع از پروفشن و 
اعضاي پروفشن. بعد از اين بود كه به وضعيت كانون وكال و نظام پزشكي و نظام مهندسي در ايران پرداختم 
و توضيح دادم كه چطور اين نظام ها تحت تأثير نظام هاي پروفشنال فرانسوي در ايران ايجاد شده اند و چرا 
ساختار  يك  است،  پروفشنال  انجمن  يك  و  نيست،  بورد  اما  مي دهد،  گواهي نامه  كه  وكال  كانون  وضعيت 
متناقض است و بايد اصالح شود. اما به رغم توضيح هاي من، آقاي فروزان از وضع موجود كانون وكال دفاع 
كرد و خاطر نشان ساخت كه اتفاقًا آقاي مصدق كار هوشمندانه اي انجام داد كه روند انتخاب اعضاي هيأت 
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مديره كانون وكال را از حاكميت گرفت و به وكيالن داد و به اصطالح كانون وكال را از دخالت دولت مستقل 
ساخت. چون با اين حاكميت استبدادي كه ما داشتيم و داريم چه بهتر كه اعضاي بوردهاي پروفشنال نيز از 

سوي خود پروفشن ها انتخاب شوند و نه از سوي دولت ها. 

وقتي اين واكنش ها را از هموطنانم مي بينم، وا مي روم: ساعت ها يك مطلب را توضيح مي دهي تا نشان دهي 
كه فالن تصميم يك تصميم عملگرايانه، مصلحت گرايانه و در نتيجه استبدادي و غيرقانوني بوده است، اما 
بهترين و عالقمندترين مخاطبانت برمي خيزند و از همان تصميم و عمل استبدادي با شور و هيجان دفاع 
مي كنند. تا آنجا كه به من مربوط مي شد سعي كردم جلوي جاري شدن اشك هاي تلخي را كه با ديدن چهره ي 
معصومانه آقاي فيروزان هنگام دفاع از آن تصميم زنده ياد مصدق پشت پلك هايم فوران زد جلوگيري كنم. اما 
نمي دانم توانستم جلوي لبخند تلخي را كه حتمًا روي لب هايم ماسيد بگيرم يا نه؟ با تلخكامي به مغالطه هاي 

آقاي فروزان گوش دادم و در سكوتي تلخ فرو رفتم. 
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دوشنبه 18 اسفند 1393

خالصه اين روزنوشت
و  در جريان چهل  آقاي حالج  مي كردم  فكر  كه  عميقي  زبان  از زخم   - اسفند  يكشنبه 17   - ديروز  تمام 
هفتمين اجالس كادر دوستان به روحم زده، به خودم مي پيچيدم و با تمام وجود سعي مي كردم خودم را قانع 
كنم كه او هم در مورد قضيه اين طور فكر مي كند و حق دارد كه اين طور فكر كند. با اين همه، با اندوه 
عظيمي كه تمام وجودم را فرا گرفته بود چه بايد مي كردم؟ مي دانستم كارگاه بانوان برگزار نمي شود. در نتيجه 
مي توانستم همراه با آقاي حسن عرب داودي - پسر دختر عمه ام كه يكي از مدعوان به نشست تأسيسي انجمن 
فاميلي در دست تأسيس هم هست - به عيادت مادرش بروم كه به خاطر ابتالي احتمالي به بيماري سل در 
بيمارستان دارآباد بستري شده است. اگر قرار نبود با سازماندهي به اعضاي فاميل ساختن يك انجمن فاميلي 
را هم آزمايش كنم، از ذكر خاطرات عيادت ديروز صرف نظر مي كردم. اما در اين روزنوشت خواهم كوشيد 
جنبه هايي از اين تجربه را كه به جنبش  كادرها در ايران مربوط مي شود تجزيه و تحليل و گزارش آن را ثبت 
كنم. تجربه هاي جديد اجالس چهل و هفتم كادر دوستان و اجالس ششم كادر دبيران نيز بخش هاي ديگري 
از اين روزنوشت را به خود اختصاص خواهد داد. در چند روز گذشته جبنش كادرها - تا آنجا كه من از آن 

اطالع دارم - حواشي متعدد ديگري نيز داشته كه آن ها را هم گزارش خواهم كرد. 

از مقامات و روشنفكران تا اقوام و معتادان
ديروز از هنگامي كه دفتر كادرها را براي رسيدن به ايستگاه مترو شهر ري ترك كردم تا هنگامي كه حدود 
ساعت شش بعد از ظهر به دفتر برگشتم، بخشي از ذهنم خاطرات جنبش كادرها را از نخستين روزهايي كه 
كتاب دستورنامه رابرت را تلفني به نخستين روشنفكري كه در دسترسم بود - يعني به آقاي محمد قائد، بزرگِ 
رونامه نگاران معاصر ايران - و به مقامات جمهوري اسالمي - مثل دكتر مصطفي معين كانديداي اصالح طلبان 
كه  معتاداني  به سراغ  قواعد  اين  معرفي  براي  كه  امروز  تا  معرفي كردم،  رياست جمهوري -  انتخابات  در 
انجمن هاي گمنام را تجربه كرده اند، مي روم، مرور مي كرد. خيلي غمگين بودم. از خودم مي پرسيدم كارم از 
كجا به كجا كشيده است: از مقامات و روشنفكران تا اقوام و معتادان. چرا؟ حقيقتًا دنبال زدن برچسب هاي 
اخالقي به اين و آن نبودم و نيستم. واقعًا دنبال فهم چرايي اين ماجرا هستم، به خصوص براي آنكه دريابم، 
آيا من در معرفي اين قواعد به اين اشخاص بد عمل كرده ام؟ آيا آنان، برخالف من، اين قواعد را غيرالزم 

مي دانند؟ 

هيچ وقت واكنش آقاي قائد را فراموش نمي كنم كه آن روز ها يكي از اعضاي هيأت دبيران كانون نويسندگان 
ايران بود و من انتظار داشتم كه براي اداره بهتر نشست هاي كانون نويسندگان و سازماندهي به آن كانون از 
من بخواهد كه دست كم كتاب را برايش بفرستم تا نگاهي به آن بياندازد. آقاي قائد با همان لحن طنزآلودش 
آن  اساس  بر  من  و  كرد  تشريح  را  بهباني  سيمين  خانم  رهبري  تحت  نويسندگان  كانون  روز  آن  وضعيت 
تحليل ها به اين نتيجه رسيدم كه ظاهراً آن پيرزن شاعر به هيچ يك از مردان كانون اجازه نفس كشيدن هم 
نمي دهد چه رسد به مخالفت با نظرات او. البته كه من قانع نشدم و نظرم اين بود كه به رغم آن شرايط وظيفه 
ما آموزش تدريجي اين قواعد به مردم است. اما موفق نشدم نظر مساعد آقاي قائد را جلب كنم. تقريبًا بسياري 
از روشنفكراني كه اين قواعد را به آنان معرفي كرده ام و گزارش آن را در اين روزنوشت ها نوشته ام، كم و 

بيش واكنشي مثل آقاي قائد داشته اند. 

برخورد مقامات و مسؤالن از بخش دولتي و غيردولتي تا حدودي متفاوت بوده است. آنان قبول داشتند كه 
اين قواعد براي نظم بخشي به مديريت انواع مجامع تصميم گيري الزم است. حتي بعضي از آنان مثل آقاي 
مهدي جمالي بحري كه در زمان مديريت آقاي كرباسچي در شهرداري تهران مسؤل روابط عمومي و بين الملل 
شهرداري تهران بود، با ذكر خاطره گفتگويش با مسؤل يكي از سازمان هاي فاضالت يكي از شهرهاي بزرگ 
آلمان، نتيجه گرفت همانطور كه مسؤل سازمان فاضالب آن شهر آلمان گفت:  اگر شهري مثل تهران سيستم  
فاضالب نداشته باشد تمام مسؤالن بايد هر كاري در دست دارند زمين بگذارند و سيتسم فاضالب را بسازند، 
تمام مسؤالن ايران نيز بايد هر كاري دارند كنار بگذارند و اين قواعد را باد بگيرند. البته، انصافاً  خودش هم 
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براي يادگيري اين قواعد سنگ تمام گذشت و بدون يك روز غيبت در تمام حدود 50 جلسه اي كه براي 
آموزش اين قواعد برگزار شد شركت كرد. هرچند بعدها - ظاهراً به خاطر گرفتاري هاي مالي - در كارگاه ها 
نداشت. كسان ديگري مثل خانم  ترديد  قواعد  اين  ياددهي  يادگيري و  اهميت  اما هرگز در  نكرد،  شركت 
نسرين ستوده هم در ضرورت اين قواعد شك نداشتند. او حتي اطمينان داشت كه در آينده اين قواعد را در 
هر دبيرستاني درس خواهند داد. اما نتيجه؟ تمام اين افراد كم و بيش با اين قواعد آشنا شدند اما روند يادگيري 
و از آن مهم تر، روند ساختن انجمن ها و سازمان هاي فساد ناپذير بر اساس اين قواعد براي مبارزه با مشكالت 

را رها كردند و به روش هاي قديمي خودشان به مبارزه ادامه مي دهند. آيا در اين زمينه من مقصر نبودم؟ 

اشتباه تاريخي
جمع بندي خودم اين است كه بله، من احتماالً يك اشتباه تاريخي كردم: اينكه اين قواعد را به صورت انتزاعي 
به افراد مختلف آموزش مي دادم. در حاليكه اآلن سعي مي كنم افراد را براي ساختن انجمن هايي براي حل 
مبرم ترين مشكالتشان گردهم آورم و به آنان كمك كنم تا انجمن هايي كارآمد، اثربخش و فسادناپذير براي 
اين مشكالت خود ايجاد كنند. به همين خاطر است كه حاال، به جاي آنكه به افرادي مثل آقاي مهندس سيد 
بنيان گذار كانون عالي  به مهندس محمد عطارديان  يا  بينانگذار سينماي جمهوري اسالمي و  محمد بهشتي 
انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران مراجعه كنم و جواب هم نگيرم، به سراغ معتاداني مي روم كه با حضور در 
انجمن هاي گمنامان موفق شده اند ترك اعتياد كنند و حاال خودشان دست ساير معتادان را هم مي گيرند و به 
آنان كمك مي كنند تا در اين شادي انساني سهيم شوند. نمي دانم چند ماه يا چند سال ديگر به چه نتيجه ي 
جديدي برسم. اما حاال تصور مي كنم كه اين افراد طمع زندگي انجمني واقعي را چشيده اند و شايد بشود آنان 

را تشويق كرد كه در ساختن انجمن هاي ديگر نيز پيشتاز شوند. 

سه كادر فاميل
وقتي از ايستگاه مترو شهر ري بيرون زدم، از همانجا آقاي عباس تاجيك، پسر عمو و شوهر خواهرم، را 
شناختم كه كنار دروازه شمالي ايستگاه منتظر من ايستاده بود. او كه به دليل اعتياد همه چيز خود را باخت، از 
طريق شركت در انجمن  معتادان گمنام، پاك شده است و حاال بيش از حد توان خود به ساير معتادان كمك 
مي كند تا آنان نيز خود را نجات بدهند. هرچند در اين مدت به جسم خود چنان آسيب زده است كه نمي دانم 
چند وقت ديگر زنده بماند، اما اميدوارم به تغيير روش زندگي بتواند عمر مفيد خود ارا افزايش دهد. بي ترديد 
او يكي از بهترين، با گذشت ترين، شجاع ترين و جدي ترين كادرهاي فاميل ماست. آقاي علي گلستاني - كه 
عالوه بر تمام اين خصوصيات، عاقل ترين عضو فاميل ما محسوب مي شود - نيز يكي ديگر از كادرهاست 
كه به خاطر اعتياد دو پسرش، از طريق انجمن خانواده هاي معتادان گمنام با روش ايجاد انجمن بر اساس 
قانون پارلمان آشنا شده است. سومين كادر نيز آقاي حسن عرب داودي است كه قرار است با هم به ديدار 

مادرش - دختر عمه ام - به بيمارستان دارآباد برويم. 

گرم شدن نسبي روابط من با حسن عرب داودي به دوراني برمي گردد كه آقاي عباس تاجيك از طريق انجمن 
معتادان گمنام موفق به ترك اعتياد شده بود و هر از گاه براي دادن گزارش اوضاع و احوالش به من سر مي زد 
و من هم او را تشويق مي كردم. در همان مالقات هاي گاه گاهي بود كه عباس از حسن عرب داودي برايم 
نامزد استبدادطلبان در  از  تعريف مي كرد. او آن زمان و در جريان جدال بين اصالح طلبان و استبدادطلبان 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي براي ورامين كه مردي به نام نوش آبادي بود حمايت مي كرد و حتي شنيدم 
كه به خاطر حضور او در داودآباد جلوي پايش يك گاو قرباني كرده است. بر اساس تصوري كه اين رفتارها 
از شخصيت او در ذهنم ايجاد كرده بود او را مردي دالل صفت و كارچاق كن مي پنداشتم. اما بعداً كه به 
عنوان عضو شوراي روستاي داودآباد انتخاب شد دريافتم كه به جد با گرفتن رشوه و رفتارهاي غيراخالقي 
در شوراي ده مخالفت و مقاومت مي كند. هرچند هنوز خيلي زود است در مورد او قضاوت كنم، اما بر اساس 
تعريف هاي عباس تاجيك و نيز گپ و گفت هاي گاه گاهي كه با او دارم او را جواني توانمند يافته ام و به 
پيشنهاد عباس براي دعوت از او در اجالس تأسيسي انجمن فاميلي رأي مثبت دادم و از آن دفاع كردم. هرچند 

هنوز خيلي زود است كه در مورد او داوري كنم. 
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با اين پسزمينه بود كه فكر كردم عيادت از مادرش كه دختر عمه من است، هم فال است هم تماشا و در 
جريان اين مالقات با حسن هم بيشتر صحبت مي كنم. به خصوص كه تصميم دارم افرادي را براي ايجاد 
انجمن هاي ده نيز تشويق كنم و او يكي از بهترين كانديداها براي تحقق اين ايده است. به همين خاطر وقتي 
متوجه شدم او عباس را هم براي عيادت از مادرش دعوت كرده است تعجب كردم. چون ترجيح مي دادم كه 
با او تنها باشم. او وقتي كنار ماشينش رسيديم ديدم يك خانم ميانسال و يك دختر نوجوان نيز در صندلي 
عقب ماشين نشسته اند. حدسم درست بود: همسر و دختر آقاي حسن داودآبادي بودند و حاال بايد پنج نفري 

به عيادت دختر عمه مي رفتيم. 

دو خبر دست اول 
از ايستگاه مترو شهر ري وارد اتوبان امام علي شديم كه يك راست تا دروازه جنوبي بيمارستان داراباد كشيده 
شده است و امكان دسترسي مردم شمال شرق تهران را به جنوب اين شهر فراهم مي كند. در طول مسير با 
حسن گفتگو كرديم و نكته جالب، دو خبر دست اول بود كه در ارتباط با مذاكرات جاري هسته اي از او 
شنيدم. به رغم آنكه وب سايت هاي خبري زيادي را دنبال مي كنم اما در هيچ كدام از آن ها به اين دو خبر 
به  را  اسرائيل  ايران دولت  اسالمي  داده است كه جمهوري  پيشنهاد  آمريكايي  اينكه طرف  بودم:  برنخورده 
رسميت بشناسند اما ايران قبول نكرده است، و اينكه ايران ملزم شود تمام دارايي هاي يهودي هايي را كه بعد 
از انقالب از ايران رفته اند به آنان پس بدهد كه اين شرط را هم طرف ايراني قبول نكرده است. به نظرم اين 
دو خبر مهم مي توانست واقعيت داشته باشد. و حتي به دليل اينكه اوباما به رغم عدم قبول اين دو شرط، و به 
ويژه شرط اول، باز هم حاضر شده باشد كه با جمهوري اسالمي كنار بيايد خشم جمهوريخواهان را برانگيخته 
است. البته، اين خشم آنقدر زياد بوده است كه 47 سناتور جمهوري خواه كنگره امروز در نامه سرگشاده اي 
هر  بعدي  رئيس جمهور  آمريكا  اساسي  قانون  طبق  كه  باشند  داشته  توجه  داده اند  ايران هشدار  رهبران  به 
موافقتنامه اي را كه به تصويب كنگره نرسيده باشد مي تواند با حركت قلمي باطل كند. البته، پيشنهاد ظريف 

هم كه خيلي ظريف بود: بين المللي كردن قرارداد هسته اي از طريق تصويب در سازمان ملل. 

شنيدن اين دو خبر دست اول از زبان شخصي مثل آقاي حسن عرب داودي نشان مي داد كه احتماالً با محافل 
اين ها براي كاري كه مي خواهيم  اما  باشد.  ارتباط هايي داشته  ايران  سياسي و قدرتي در جمهوري اسالمي 
بكنيم آنقدرها اهميت ندارد. به عالوه، به نظر مي رسد كه او اكنون از هر دو جناح و كل حاكميت جمهوري 
اسالمي بريده است و ديگر اميد چنداني به اينكه حاكميت بتواند بر مشكل تفرقه و شكاف ها و فسادهاي 
دروني خود غلبه كند ندارد. در اينجاست كه جنبش كادرها بايد از مردم بخواهد كه درست مثل معتادان، 
براي نجات خودشان بايد دست همت روي زانوي خود بگذارند و كمر راست كنند و چشم اميد به كسي و 

به جرياني ندوزند. 

تحليل وضعيت خانوادگي
در طول اين مالقات هيچ صحبتي از موضوع تشكيل انجمن به ميان نيامد. اما به خاطر داشتم كه آقاي عباس 
تاجيك پيشنهاد كرده بود كه از همسر آقاي حسن عرب داودي هم دعوت كند تا در نخستين نشست تأسيسي 
كه قرار است سومين جمعه فروردين تشكيل شود دعوت كند. آقاي عباس تاجيك از همسر آقاي عرب داودي 
خيلي تعريف مي كرد. در نتيجه كنجكاو بودم دريابم كه اين زن كه اين اندازه مورد احترام عباس است چه 

خصوصياتي دارد. 

وقتي من با همسر و دختر حسن جلو ساختمان بيمارستان دارآباد ايستاده بوديم تا حسن و عباس دختر عمه ام 
را كه در يكي از اتاق هاي آن ساختمان بستري بود به محوطه بياورند، من متوجه هزارپايي شدم كه كنار كفشم 
روي اسفالت كف جاده به طرفي مي رفت. به او خيره شدم كه چطور با آن جثه ظريف و آن  هم پا به زندگي 
خود عشق مي ورزد. طبيعي بود او را له نكنم و مراقب باشم تا طول خيابان را طي كند. دختر و همسر حسن 
نيز متوجه هزارپا شدند. اما با كمال تعجب دريافتم كه آن دو نيز در سكوت مشغول تماشاي هزارپا شدند. در 
حاليكه حدس مي زنم بسياري از زنان فاميل اگر در آن شرايط هزارپايي را مي ديدند جيغ و داد مي كردند و 
واكنش خود به خودي آنان اين بود كه با لگد آن موجود نحيف را له كنند. كاماًل پيدا بود كه همسر آقاي حسن  
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عرب داودي زني خويشتن دار است و در تك تك برخوردهايش با دخترش اين خويشتن داري را نشان مي داد 
و دخترش هم از اين بابت شبيه خودش تربيت شده بود. از او پرسيدم: اهل كجاست؟ تازه آن وقت بود كه 
تعجبم بيشتر شد. او اهل جوادآباد است، اما با وجود اين آقاي عباس تاجيك كه از تمام جوادآبادي ها بدش 
مي آيد، پيشنهاد كرده بود كه از اين زن جوادآبادي براي شركت در نشست تأسيسي انجمن فاميلي دعوت كند! 

از اين ده به آن ده
هرچند تمام آبادي هاي كويري ايران ساختار كلي تقريبًا يكساني دارند، با اين همه هيچ دو دهي را نمي توان 
يافت كه اهالي آن ها مثل هم باشند. همانطور كه در نتايج تحقيقي كه گزارش آن را چند وقت پيش در وب 
سايت بي بي سي خواندم نشان داده است، رفتار مورچه هاي دو النه ي يك نوع مورچه كه در دو محل متفاوت 
قرار دارند يكسان نيست، و بر حسب اينكه النه اشان در محل پردانه واقع شده باشد يا در محلي خشك و 
كم دانه، رفتار مورچه ها نيز خشن تر يا ماليم تر مي شود، تفاوت رفتار اهالي روستا هاي مختلف را هم شايد 
بشود بر اساس وضعيت شيوه زيستي كه شرايط روستا به ساكنانش تحميل مي كند توضيح داد. به عنوان نمونه، 
دو روستاي آب باريك در غرب و جوادآباد در شرق روستاي دمزآباد قرار دارند. اما خصوصيات رفتاري اهالي 
اين سه روستا كه در جنوب ورامين قرار گرفته اند، با هم تفاوت هاي قابل مالحظه دارد. در حاليكه تعداد قابل 
توجهي از اهالي روستاي آب باريك، براساس شنيده ها، بعد از انقالب اسالمي جذب  نهادهاي امنيتي شدند، 
كم تر كسي از دمزآباد به حكومت جديد ملحق شد، در حاليكه اهالي دمزآباد نيز مسلمان هستند و از انقالب 
اسالمي دفاع كردند و در جريان جنگ با عراق كلي شهيد دادند. هنوز هم دمزآباد سيستم توليد و توزيع 
آب آشاميدني خود را به صورت خودياري اداره مي كند و تمايلي به حضور سازمان آب نشان نداده است، 
آب باريكي ها از استقرار نهادهاي حكومتي در روستاي خود استقبال مي كنند. چرا؟ يافتن پاسخ درست اين 
سؤال به مطالعات بيشتر و عميق تري نياز دارد. اما يك تفاوت بين اين دو روستا كاماًل قابل مشاهده است: در 
حاليكه دمزآباد به عنوان آخرين ده از يك شبكه دهات بود كه با جاده ماشين رو به هم متصل مي شدند، 
آب باريك كنار چهارراهي قرار دارد كه از يك سو به خالدآباد، از يك سو به دمزآباد، از شمال به ورامين و از 
جنوب نيز به روستاهايي جنوبي تر، و اخيراً به چرم شهر مي رود. بين دمزآباد و جواد آباد هم كه در غرب آن 
قرار دارد، تا همين چند سال اخير هيچ جاده ي ماشين رويي وجود نداشت. در نتيجه براي رفتن به جوادآباد 
بايد به اول به ورامين مي رفتند و از آنجا خودشان را به جوادآباد مي رساندند. چند سالي است كه يك جاده 
بزرگ تمام اين دهات را به روستا ها وصل كرده است و در حال حاضر بين دمزآباد و جواد آباد با خودرو 
حدود 5 دقيقه مسافت وجود دارد. چند ماه پيش بود كه به مناسبتي به جوادآباد رفتم. يك شهر درست و 

حسابي شده است و دمزآباد از نظر اداري زير نظر آن قرار گرفته است. 

بدم مي آمد.  از جوادآبادي ها  بود كه  تبليغات ضد جوادآبادي  تأثير  دارم كه تحت  به خاطر  راستش خوب 
اما از بد يا خوش حادثه، يكي از شوهر خواهران و همسر تنها برادارم جوادآبادي از آب درآمدند. حاال بر 
اساس شناختي كه از اين تعداد معدود جوادآبادي كه با آنان حشر و نشر داشته ام به دست آورده ام مي توانم 
بگويم، خويشتند اري - كه در ادبيات آقاي عباس تاجيك مي تواند به آب زيركاهي تعبير  شود - برجسته ترين 
همسر  بارز  خصوصيات  از  يكي  كه  مي كردم  مشاهده  ديروز  جوادآبادي هاست.  از  گروه  اين  خصوصيت 
جوادآبادي آقاي حسن عرب داودي نيز خويشتن داري است؛ خصوصيتي كه سبب مي شود افراد احساسات و 
عواطف خود را كنترل كنند و بر اساس واكنش هاي عاطفي دست به عمل متقابل نزنند. مي دانم عوامل متعددي 
به خصوص وضعيت خويشتنداري مادر و پدر در انتقال اين خصوصيات به نسل هاي بعدي نقش ايفا مي كنند، 
اما آيا مي شود بين اين خصوصيت و وضعيت معيشتي جوادآباد رابطه معناداري برقرار كرد؟ ديروز در جريان 
عيادت از دختر عمه ام كه اكنون 63 سال دارد، از جمله به اين مسائل هم - كه ارتباط بيشتري با جنبش كادرها 

دارد - فكر مي كردم. بقيه قضايا ارتباطي به جنبش  كادرها نداشت در نتيجه از ذكر آن ها مي گذرم. 

از يك دانشگاه  اين روزها در تدارك گرفتن پذيرش  او  نبود.  به دفتر برگشتم، دخترم غزل در دفتر  وقتي 
خارجي و ادامه تحصيل در خارج از كشور است. ديروز به دفتر آمده بود تا از طريق اينترنت به وب سايت 
دانشگاهي در كاليفرنيا برود و از من خواسته بود تا در ترجمه اسناد وب سايت كمكش كنم اما من طبق قرار 
قبلي چند دقيقه بعد از حضور او از دفتر خارج شدم تا به عيادت دختر عمه ام در بيمارستان دارآباد بروم. 
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بود؟ ديدم روي تخته سفيد و  او چه خواهد  با خودم فكر مي كردم واكنش  از دستم عصباني شد.  دخترم 
كنار دستوركار اجالس 47 كادر دوستان با ماژيك قرمز نوشته است: پدر؛ 10 ساعت مي شيني مطلب ترجمه 
مي كني مي ذاري توي سايت و . . .    و پول نمي گيري، چون اخالقي نيست. اما 1 دقيقه به دخترت كمك 
نمي كنم، متأسفم. البته، كلمه »اخالقي« را با ماژيك آبي رنگ نوشته بود تا وسط آن متن قرمز رنگ كاماًل 
توي چشم بخورد. اين روز ها خيلي غصه ي دختر و همسرم را مي خورم. آنان از نظر مالي سخت تحت فشار 
هستند. احساس كردم اندوهي كه فكر مي كردم ناشي از زخم زبان آقاي حالج در چهل و هفتمين اجالس 
كادر دوستان بود و در جريان عيادت از دختر عمه ام فراموش كرده بودم دوباره به سرغم آمد. در اين دنيا 
همين يك دختر را دارم و او هم مجبور است از سرزميني كه در آينده اي نه چندان دور قادر نيست آب 
آشاميدني ساكنانش را تأمين كند كوچ كند. كمي بعد جمله ي ديگر او را كه با ماژيك مشكي در گوشه پائين 
تخته سفيد نوشته بود خواندم و مطمئن شدم كه آنقدرها هم از من دلخور نيست: ولي انصافًا عدس پلو ت 

از مامان خوشمزه تره. 
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سه شنبه 19 اسفند 1393

دكان داري با قانون دموكراسي
من اطمينان دارم آنچه كه آقاي مهندس شهرام حالج مشاور مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در 
چهل و هفتمين اجالس كادر دوستان كه عصر شنبه در دفتر كادرها برگزار شد در مورد »دكان داري« گفت، 
از روي سوءنيت و با قصد زخم زبان زدن به من نبود. با اين همه، از عصر روز شنبه گذشته تا امروز دارم 
به اين مطلب فكر مي كنم تا درييابم چرا اين شبهه در ذهن آقاي حالج خطور كرده است كه احيانًا كساني 
در فكر دكان داري با قانون دموكراسي برآمده اند؟ همين تفكرات سبب شد تا بعد از مدت ها تأمل و نشخوار  

تصميم هاي خام، سرانجام امروز صبح اين ايميل را براي اعضاي كادر دوستان ارسال كنم: 

آخرين كارگاه و نخستين آزمون
اعضاي محترم كادر دوستان

سالم
ضمن تبريك فرارسيدن سال نو از شما دعوت مي شود در چهل و هشتمين و آخرين اجالس كادر دوستان 
كه رأس ساعت 17 روز شنبه 23 اسفند ماه 1393 در دفتر كادرها برگزار خواهد شد حضور به هم رسانيد 

و در مورد نحوه ادامه فعاليت  گروه در سال  آينده تصميم گيري كنيد. 
خاطر نشان مي كند آقاي سيد سهيل فاضلي به دليل وضعيت جديد شغلي قادر به شركت در نشست هاي 
شنبه ها نخواهد بود و از اين پس در نشست هاي سه شنبه هاي دفتر كادرها حضور خواهد يافت. آقاي 

قندهاري هم اطالع داده اند كه قادر به شركت در نشست شنبه آينده نيستند. 
باشد،  اينجانب را بدهكار كسي نساخته  اميد كه خدمات دفتر كادرها طي برگزاري 47 جلسه،  اين  با 
تقاضا دارد در جلسه آتي ضمن انتخاب مسؤالن گروه، در خصوص نحوه دريافت خدمات دفتر كادرها 

در آينده تصميم گيري فرماييد.
بديهي است خدمات مشاوره اي دفتر كادرها از سال آينده طبق تمايل گروه تقديم خواهد شد و اگر گروه 
موفق به انتخاب مسؤالن و اخذ تصميم نشود در آزمون ارتقا به مرحله ي بعد رد شده و به عنوان يك 

گروه از دريافت خدمات اين دفتر محروم مي شود.
در ضمن، فصل 15 كتاب دستورنامه رابرت كه در خصوص وظايف مسؤالن است به پيوست تقديم شده 

است تا پيش از انتخاب مسؤالن آن را مرور فرماييد.
با احترام شايسته

داود حسين 
مسؤل دفتر كادرها

همانطور كه از مضمون نامه پيداست من اعضاي اين گروه را - از جمله آقايان خندان و سيدي و خانم اعاليي 
را، كه مدت هاست به كارگاه نمي آيند - تهديد كرده ام كه اگر موفق به انتخاب مسؤالن خود و اخذ تصميم 
در مورد نحوه دريافت خدمات دفتر كادرها نشوند، در آزمون ارتقا به مرحله بعدي رد شده و از دريافت 
خدمات دفتر كادر ها محروم خواهند شد. داستان چيست؟ اعضاي اين گروه چه بر سر من آورده اند كه اين 
اندازه عصباني شده ام و آنان را از ادامه ارايه خدمات محروم ساخته ام؟ روزنوشت امروز به همين مسائل 
مي پردازد. اما هنوز نشست ششم كادر دبيران را هم كه روز پنجشنبه گذشته برگزار شد و در نوع خودش 
يك تجربه تاريخي بود گزارش نكرده ام. به عالوه، امروز ساعت سه و نيم بعد از ظهر قرار است سازمان 
تعدادي از معلمان ايران به عنوان نخستين ديدار نورزي اشان به سراغ اين مرد منزوي بيايند. همچنين آقاي 
رضوي دبير كادر وكيالن نيز دقايقي قبل زنگ زد كه ساعت دو يا دو نيم براي شركت در كارگاه يك نفره  

به دفتر خواهد آمد. 

دو سبك مديريت
ساعت 3 و 30 دقيقه عصر روز شنبه روي ميز كنفرانس دراز كشيده بودم كه صداي زنگ بلند شد. آقاي 
سهيل فاضلي بود كه يك ساعت و نيم زودتر از ساعت مقرر به دفتر آمده بود. خوشحال شدم. پتوها را جمع 
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كردم. برايش آب جوش آوردم تا چاي يا نسكافه درست كند. نشست و تا ساعت پنج و سي دقيقه كه آقاي 
قندهاري آمد از هر دري برايم حرف زد و كوشيد تا من را هم به حرف بياورد. اما من ترجيح مي دادم به 
صحبت هاي اين جوان با دقت بيشتري گوش كنم: همان روز بود كه دريافتم چقدر ذهنش پر است از ايده ها 
و طرح ها و آرروهاي بلندپروازانه مختلف. آقاي فاضلي به مديريت عالقمند است، اما در اين زمينه ذهن 
بسيار پويايي دارد و با تشنگي حيرت  انگيري به هر كتاب با ارزش جديدي سر مي زند و هر اطالعات تازه اي 
با اشتهاي سيري ناپذيري مي بلعد. در بخشي از صحبت هايش برايم تشريح كرد در مدتي كه در كارگاه هاي 
كادر دوستان شركت كرده است تا چه حد طرز تفكر و رويكردش به مسائل به صورت زيربنايي تغيير كرده 
است. حتي به من و بعد در كارگاه قول داد كه گزارش اين تحول رويكرد را تهيه خواهد كرد و براي اعضاي 
گروه خواهد فرستاد. اما حرف حسابش اين بود كه ديگر قادر نيست در جلسات شنبه ها شركت كند چون 
شغلي پيدا كرده است و با كارفرماي جديد خود قرار گذشته است كه حتي سه روزي را هم كه به دانشگاه 
مي رود بايد جبران كند و هر هفته 44 ساعت كارش را پر كند. در جريان همين گفتگو ها بود كه به من گفت 
يك گروه از دانشجويان سابق خودش در دانشگاه را در يك گروه وايبري عضو كرده است و در آنجا دارد 
مقدمات دستونامه رابرت را به آنان آموزش مي دهد تا بعدها در آينده ي نزديك حلقه اوليه تأسيس يك انجمن 
مديريتي را سازماندهي كند. سرانجام به اين نتيجه رسيد كه در كارگاه هاي سه شنبه كه از ساعت 7 به بعد در 

دفتر كادرها برگزار خواهد شد و ويژه دانشجويان است شركت كند. 

بعد از آنكه آقاي قندهاري آمد سه نفري جلسه را دعوت به دستور كرديم تا به رغم آنكه به نصاب نرسيده بود 
گفتگو ها را ادامه دهيم. در جريان همين گفتگو ها بود كه من تجربه خودم در مورد سازماندهي به انجمن هاي 
قندهاري كه  آقاي  به  اين گزارش مختصر، به خصوص خطاب  براي حاضران تشريح كردم. در  فاميلي را 
خودش درگير اداره ي يك انجمن فاميلي است، توضيح دادم كه به جاي عضويت اعضاي خانواده ها به مثابه 
اشخاص حقيقي، ما در انجمن فاميلي در دست تأسيس خود تصميم گرفته ايم كه هر خانواده به مثابه يك 
شخصيت حقوقي عضو انجمن شود و نماينده انتخاب و به مجمع اعزام كند. بعد توضيح دادم كه اين روش 
سازماندهي به خانواده ها چه مزايايي دارد: ترويج قواعد دستورنامه در درون خانواده ها، آموزش قواعد مربوط 
به ايجاد سازمان هاي بزرگ، استحكام خانواده ها به مثاب اشخاص حقوقي و از اين قبيل. بعد آقاي قندهاري 
در مورد نحوه برگزاري مجالسي با حضور همه سؤال كرد كه مفهوم پلنوم را برايش تشريح كردم و خاطر 
نشان ساختم كه هر از گاه تمام اعضاي تمام خانواده هاي يك شهر يا يك محله مي توانند در ضيافت هايي 
شركت كنند و در مورد تصميم هايي كه به رفراندوم نياز دارد تصميم گيري كنند. اين نكات به ويژه براي آقاي 

قندهاري مناسب و جذاب بود. 

در وسط همين بحث ها بود كه آقاي حالج هم آمد. او را بعد از هم انديشي روز سه شنبه 5 اسفند ديگر نديده 
بودم. در جلسه قبلي اجالس كادرها به سفر رفته بود و در جلسه شركت نكرد. بعد از حال و احوال، كسب 
صحن كرد تا در مورد فعاليت هاي ترويجي خود سخن بگويد و بحثش را از برگزاري هم انديشي شروع كرد و 
به خصوص در مورد برنامه هاي خودش و آقاي قندهاري در مورد سخنراني هاي مربوط به »گفتگو« حرف زد. 

از اين در كارگاه ها يي كه هدفشان آموزش مهارت گفتگو به  بايد اضافه كنم كه آقاي حالج پيش  همينجا 
كارورزان است شركت كرده است. در آن كارگاه ها دوستان بسيار خوبي پياده كرده كه به دعوت آقاي حالج 
دو نفر از آنان - يعني آقايان قندهاري كارمند بازنشسته شركت نفت و متين شريف جوان بسيار كم سن و 
سالي كه همزمان در دو رشته مهندسي تحصيل مي كند و در عين حال براي اطعام زوار عاشور به كرباال هم 
مي رود -  در اجالس كادر دوستان شركت مي كنند. تا آنجا كه من دريافته ام، هدف گفتگو رسيدن به فهم 
مشترك نسب به يك قضيه است. اما اگر يك گروه بزرگ بخواهد به تصميم مشترك برسد، گفتگو يا بررسي 
مسأله مفيد است اما بايد بتواند از طريق مذاكره در مورد يك تصميم مشترك به اكثريت برسد و آن را به عنوان 
نظر گروه تصويب كند و مجموعه قواعد قانون پارلمان حقوقي بودن اين روند را تضميم مي كند. خالصه 
اينكه آقاي حالج و به تبع او برخي از دوستانش در كانون گفتگو احساس كردند كه شركت در كارگاه هاي 
دفتر كادرها مكمل آموزه هاي آنان در عرصه گفتگو است. به همين خاطر با اشتياق دوستان كانون گفتگو را 

تشويق كرد تا در كارگاه هاي دفتر كادرها نيز شركت كنند. 
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مناقصات سراسر كشور برگزار  با حضور متخصصان  از هم انديشي هايي كه  آقاي حالج در هر يك  ظاهراً 
مي كند، فرصت هايي هم در اختيار دوستان كانون گفتگو مي گذارد تا قواعد مهارت گفتگو را هم معرفي كنند. 
به همين خاطر، در جريان گزارش فعاليت هاي ترويجي خود به اين نكته پرداخت و - به خصوص در مقايسه 
با صحبت هاي من در همان هم انديشي كه نتوانستم در زمان پيش بيني شده مطلب را تمام كنم - به اين نكته 
پرداخت كه طي تمرين هاي متمادي و با بازنويسي چندين باره پاورپوينت هايش توانسته  است به جايي برسد 
كه بتواند طبق زمان از پيش تعيين شده مطلبش را تمام كند. پيشنهادش به من هم اين بود كه با بازنگري در 
پاورپوينت ها بكوشم مطالب را متناسب با نيازها ي مخاطب و زمان تعيين شده طوري تنظيم كنم كه بيشترين 

تأثير را روي مخاطب بگذارد. 

دكان داري و باقي قضايا
در جريان همين بحث ها بود كه نمي دانم چطور شد كه آقاي حالج از اصطالح دكاندادري استفاده كرد و 
جمله اي با اين مضمون از دهانش خارج شد كه اگر هدف ما واقعاً  دكانداري با قانون پارلمان نباشد، مي توانيم 
اين قواعد را در چند اصل خالصه و فشرده شده در اختيار مردم بگذاريم تا بتوانند جلساتشان را با آن اداره 

كنند.

از آنجا كه در آن جمع جز او و من و آقايان قندهاري و فاضلي كس ديگري حضور نداشت، اتهام دكانداري 
به تنها كسي كه مي چسبيد من بودم. حرف  هم مشخص بود: آقاي عزيز، كل اين داستان را مي شود طي يكي 
دو جلسه به مردم آموزش داد و آنان را براي اداره كارآمد و اثربخش جلسات آماده ساخت. پس چرا اين 
قدر ماجرا را كش مي دهي و مردم را معطل مي كني؟ در اين صورت آيا نيتي جز دكانداري قابل تصور است؟ 

البته، كاماًل پيدا بود كه اين اتهامي كه به من زده شد، بيش از من اسباب رنجش خاطر آقاي فاضلي را فراهم 
آورد. به همين خاطر بعد از كمي صحبت با لحن مؤدبانه از آقاي حالج خواست تا منظورش را از به كار 
بردن اين اصطالح توضيح دهد. آقاي حالج هم - همان چيزي را كه من نوشتم - توضيح داد . و در دفاع 
از نظراتش شروع كرد به تشبيه قواعد دستور نامه رابرت با مهارت گفتگو و به اين نتيجه رسيد همانطور كه 
مهارت هاي گفتگو را مي شود در چند اصل خالصه كرد كل دستورنامه رابرت را هم مي شود در چند اصل 
ساده خالصه كرد و مردم را - به اصطالح من- سركار نگذاشت. بعد هم خودش به چند اصل مثل: هر زمان 
يك موضوع اشاره كرد و آقاي فاضلي هم در ادامه به همان اصول و قواعد اوليه اي اشاره كرد كه در قرن 
شانزدهم در پارلمان انگلستان كشف شده بود: در هر زمان يك موضوع، ضرورت گرفتن رأي مخالفان، نطق 
افراد به ترتيب موافق و مخالف ، تفكيك موضوع و ا ز اين قبيل. در ادامه آقاي قندهاري هم وارد گود شد و در 
تأييد نظر آقاي حالج پيشنهاد كرد كه اصاًل اسناد آموزشي، يعني آنچه من نوشته ام يا تقرير آنچه در كارگاه ها 
درس داده ام، در اختيار آقاي حالج قرار بگيرد تا ايشان يك جزوه درسي درست حسابي و عالي بنويسد و در 
اختيار كارورزان قرار گيرد تا البد نيازي به دكان داري فرصت طلباني مثل من نباشد. در اينجا بود كه احساس 

مي كردم قلبم را از سينه ام بيرون مي كشند. . . 

از شنبه تا امروز سه شنبه هر وقت به آن صحنه فكر كرده ام، يعني تقريبًا اغلب اوقاتي كه فكر كردم! - كوشيدم 
به خودم بقبوالنم كه افراد آزادند هر عقيده اي داشته  باشند. افراد حق دارند از سبك و روش آموزش من 
خوششان بيايد يا بدشان بيايد. آنان حق دارند با روش تدريس و كار من مخالف باشند. بله، اما در طول اين 
47 اجالس كارگاه در مورد اين قضايا بارها و بارها بحث شده و من هربار به مسائلي از اين دست به تفصيل 
صحبت كرده ام و بر اين گمان بودم كه دست كم فردي مثل آقاي حالج به من همدلي دارد. آيا بارها براي او 
تعريف نكرده ام كه توجه به اين قواعد به عنوان يك مجموعه قواعد فني و تكنيكي براي اداره بهتر و كارآمدتر 
جلسات يك چيز است، اما درك اين قواعد به مثابه يك دانش فني براي توليد قوانين عادالنه، درك آن ها به 
عنوان قواعد بازي دموكراسي، درك آن ها به عنوان يك نظام اخالقي و سنگ پايه اي براي ساختن يك فرهنگ 
مبتني بر عقل و عبور از جهان ديني به جهان عقلي چيز ديگري است؟ و آيا همين آقاي حالج نبود كه به 
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ويژه از همين تحليل هاي خارج متني كه من هر از گاه در كارگاه ارايه مي دادم بيش از همه لذت مي برد و 
من را تشويق مي كرد كه به اين مباحث بيشتر بپردازم؟ آيا بارها براي او توضيح نداده  بودم كه اداره كارآمد 
يك جلسه يك چيز است اما رسيدن به يك تجربه گروهي براي خلق قواعد عادالنه حاكم بر يك گروه چيز 
ديگر؟ آيا بارها نگفته بودم كه اعضاي يك جلسه لزومًا نياز ندارند كه اين قواعد را بلد باشند بلكه كافي 
است رئيس جلسه بتواند طبق اين قواعد جلسه را اداره كند؟  آيا باره تأكيد نكرده ام كه هدف اين كارگاه ها 
آموزش قواعددستورنامه رابرت به »افراد«  نيست بلكه ايجاد مهارت تأسيس، اداره و توسعه انجمن هاي پاك 
و فسادناپذير براي مبارزه با انواع مشكالت اجتماعي است؟  آيا صدها بار نگفته ام كساني كه تمايلي به ادامه 

كار ندارند هر وقت كه احساس نياز كردند مي توانند در كارگاه حضور نيابند؟ 

حيرت انگيز تر اينكه در جريان گفتگوها به خالصه كتاب دستورنامه رابرت اشاره كرد و درست بر خالف من 
كه توضيح داده بودم آن كتاب چيز پرمايه اي نيست تأكيد كرد كه اتفاقًا توصيه مي كنم همه آن را بخوانند. با 
تأسف برايش توضيح دادم كه مطالب آن كتاب را مان در همان جلسات اول به همه شما ياد داده ام و چون 
شما اين قواعد را در اين كارگاه ياد گرفته ايد از خواندن آن مطالب در آن كتاب لذت مي بريد. ولي آيا اين 
همه قواعد و نكات بسيار مبرمي كه من در كارگاه به شما آموزش داده ام اصالً  در خالصه كتاب نيست و من 
بعد از ده سال تالش دريافته ام كه اتفاقًا براي مخاطب ايراني كه اصالً  با قانون پارلمان آشنا نيست اين مسائل 

مبرم است. 

بله، از شنبه تا امروز در عالم درون ذهني خودم در حال كل كل با اعضاي كارگاه و به خصوص با آقاي حالج 
بودم و امروز سرانجام نامه اي را كه در ابتداي اين نوشته نقل كردم براي اعضاي كادر دوستان فرستادم. اكنون 
و با توجه به اين پسزمينه هاست كه اشارات و كنايات درون اين نامه را بهتر مي توان درك كرد و حتي مي توان 
دريافت كه چرا من كپي اين نامه را براي آقايان خندان و سيدي و خانم اعاليي هم ارسال كرده ام و بايد 
منظر بمانم كه آيا واكنشي از آنان سرمي زند يا نه؟ چه بسا كه آنان تمام مدت در وايبر سرگرم باشند و اصاًل 
به ايميل هاي خود مراجعه هم نكنند. اما اكنون خودم بر اين باورم كه اگر به خاطر اين نامه اين كارگاه براي 
هميشه تعطيل هم شود، بهتر از آن است كه به اين شكل ادامه يابد:  بله، خشت اول چون نهد معمار كج، از 
همان اول شود ديوار كج. مسؤليت وضعيت فعلي گروه را خودم بايد بر عهده بگيرم. علت هاي آن را كشف 

كنم و بكوشم تا در كارگاه هاي بعدي از تكرار اين خطاها جلوگيري كنم. 

ياد مورچه تيمور لنگ افتادم كه مي گويند سرانجام بعد از هفتاد و دو بار سقوط از ديوار پاي ملخ را به النه  
برد. آنقدر انجمن مي سازيم تا استاندارد ملي ساختن انجمن هاي فسادناپذير را تدوين كنيم. 
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پنجشنبه 21 اسفند 1393

ادامه داستان معلمان
ديشب خودم را آماده كرده بودم تا ادامه داستان پرآب چشم سازمان چند نفر از معلمان ايران را روايت كنم 
كه تلفن زنگ زد. آقاي امير رئيسيان بود؛ وكيلي كه پرونده هاي حقوق بشري را به صورت رايگان وكالت 
مي كند و در جريان دفاع از حقوق دانشجويان نزديك به شوراي احياي انجمن هاي اسالمي بود كه آنان را با 
دفتر كادرها آشنا ساخت و به اين ترتيب و با همت او كارگاه دانشجويان شكل گرفت. او وكالت خانم فرشته 
طوسي را هم بر عهده دارد كه يكي از اعضاي فعال كادر دانشجويان است و چند ماه پيش دستگير شد و 
ديشب از آقاي رئيسيان شنيدم كه با وثيقه اي بسيار سنگين آزاد شده است. من از آقاي رئيسيان درخواست 
كرده بودم تا در مورد مشكالت حقوقي با سازمان تأمين اجتماعي به من مشاوره بدهد. ديشب اطالع داد كه 
قصد دارد به همين منظور به دفتر كادرها بيايد. آمد و گفتگوي ما تا حدود ساعت 12 شب طول كشيد. بخش 
قابل توجهي از اين گفتگو ها به جنبش كادرها مربوط مي شود و در نتيجه بايد به آن ها بپردازم. عالوه بر اين، 
هنوز گزارش دستاوردهاي ششمين اجالس كادر دبيران را هم كه روز پنجشنبه گذشته برگذار شد نداده ام. 
در عين حال، ساعت ده امروز - پنجشنبه - هفتمين اجالس كادر دبيران نيز برگزار خواهد شد. برنامه ام اين 
است كه در ادامه اين روزنوشت،  داستان نشست  پرماجراي سازمان چند نفر از معلمان ايران و نيز ماجراي 
كارگاه تك نفره با آقاي سيد مصطفي رضوي دبير جديد كادر وكيالن را كه به صورت همزمان در عصر روز 
سه شنبه در دفتر كادر ها برگزار شد روايت كنم. دستاودرهاي كارگاه هاي شش و هفت دبيران و مالقات با 

آقاي رئيسيان را نيز بعداً روايت خواهم كرد. 

مالقات غيرمترقبه
قبل از روز سه شنبه بود كه خانم نقي ئي نايب رئيس دبيركل سازمان معلمان ايران تلفني به من زنگ زد و بعد 
از روايت مالقاتشان با عبدالفتاح سلطاني، وكيل با شرفي كه به خاطر دفاع از حقوق شهروندي موكالن خود 
و با بي گناهي محض محكوم به حبس طوالني مدت شده و براي معانيه يا درمان سرپايي به بيمارستان آمده 
بوده است، به من خبر داد كه مي خواهند - او و چند نفر از دوستان عضو سازمان معلمان - به مالقات من 
بيايند. البته، اين دوستان معلم حقيقتًا انسان هاي شريفي هستند و به من هم محبت دارند، اما كنجكاو شدم كه 
در اين اوضاع وانفسا واقعاً  چرا مي خواهند خودشان را صرفًا براي مالقات با من به زحمت بياندازند؟ و اگر 
كار ديگري هم دارند كه در واقع براي طرح آن قرار است به مالقات بيايند بگويند تا من خودم را آماده كنم؟ 
جواب خانم نقي ئي اين بود كه:  خير، اين رسم ماست كه در جريان نوروز ديدارهاي نوروزي با دوستان داشته 
باشيم و به همين خاطر تصميم گرفتيم كه به مالقات شما - به عنوان نخستين مالقات نوروزي خود - بياييم. 
فكر مي كنم اين عين جمله اي بود كه او گفت. و من - درست يا ندارست - اين طور برداشت كردم كه اين 
دوستان همانطور كه به بهانه عيدديدني، مثاًل به مالقات آقاي خاتمي مي روند، اسم من را هم در صدر فهرست 
بازديد كنندگان نوروزي گذاشته اند و قرار است سلسله  مالقات هاي نوروزي خودشان را از مالقات با اين بنده 
ناچيز شروع كنند. راستش واقعًا شرمنده شدم و كوشيدم خانم نقي ئي را از چنين كاري منصرف كنم. اما او 
سعي كرد كه اين مالقات را كم  اهميت، انجام وظيفه و امري متداول نشان دهد كه الزم نيست من اين قدر 

از بابت آن معذب شوم. پارادوكس را نگاه كنيد!

در هر حال، ديروز از خريد اقالم پذيرايي گران قيمت معذور بودم در نتيجه به آنچه كه در دفتر بود بسنده  
كردم: چند عدد بيسكويت، چاي كيسه اي، چند بسته نسكافه و خرما. كتري آب را هم روي اجاق گذاشتم تا 

جوش بيايد و براي استقبال از سازمان چند نفر از معلمان ايران آماده شدم. 

نكته جالب اين بود كه قبل از اين آقاي سيد مصطفي رضوي نيز كه عضو جديد كادر وكيالن است و در 
نشست قبلي اين كادر به عنوان دبير انتخاب شد، با من تماس گرفته و اعالم كرده بود كه براي شركت در 
اما حوالي  آمد.  به دفتر خواهد  از ظهر  بعد  تا 2 و 30 دقيقه  نفره دستورنامه رابرت ساعت 2  كارگاه تك 
ساعت 2 بود كه خبر داد دادگاه اش تا حاال طول كشيده و در نتيجه حدود ساعت 3 به دفتر خواهد رسيد. 
برايش توضيح دادم كه در اين ساعت تعدادي مهيمان ديگر نيز دارم. اما آنان براي ديداري كوتاه مي آيند و 
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بعد از رفتن آنان كارگاه را برگزار خواهيم كرد. بله، با اين مقدمات بود كه با شنيدن صداي زنگ ساختمان 
در را براي آقاي آزادگان و آقاي هاشمي دبيركل سازمان معلمان ايران باز كردم. از ديدن هر دوي آنان واقعاً  
خوشحال شدم. اما در همان چند جمله ي اولي كه بين ما رد و بدل شد دريافتم كه آنان در واقع براي برگزاري 
آخرين اجالس كميته هايشان به اين دليل كه جاي ديگري نداشته اند، به دفتر كادرها آمده اند و از اينكه من از 
حضور آنان در دفتر براي اين منظور استقبال كرده ام تشكر كردند! راستش، در اين لحظه، اصاًل ناراحت نشدم. 
احساس كردم يك عده  انسان شريف با هد ف هاي معتال و انساني، مي خواهند براي خدمت به جامعه دور 
هم جمع شوند و جايي ندارند و اين دفتر هم كه خالي افتاده است، چه اشكالي دارد كه آمده اند تا اجالس 
خودشان را اينجا برگزار كنند؟ هيچ. به همين خاطر با خوشرويي از آنان استقبال كردم و به آنان به گفتگو 
پرداختم كه در جريان همين گفتگو ها بود كه از اطالعات جالبي هم در مورد انواع تشكل هاي معلمان با خبر 
شدم كه در ادامه به آن ها اشاره مي كنم. اما نكته جالب اتفاق  هايي است كه در جريان استقبال از اين دوستان 
رخ و به مرور و در حاليكه من داشتم در كارگاه يك نفره دستورنامه رابرت را به دبير كادر وكيالن درس 
مي دادم، عصبانيت من از اين »سازمان عده اي از معلمان ايران« آنقدر باال گرفت كه دست آخر و با صراحت 
به آقاي هاشمي و طوري كه هم بشنوند، و به عنوان اعتراض به آنان گفتم: خانم نقي ئي به من گفت شما براي 
مالقات نوروزي به اينجا مي آييد، اما در واقع چون جايي نداشتيد،  براي برگزاري نشست كميته هايتان به اينجا 

آمديد. خيلي خوش آمديد. اما ديگر چرا سر من را شيره مي ماليد؟!

خط قصه هاي دراماتيك
هميشه اين اعتقاد را داشته و دارم كه خيلي ساده مي توانم بر اساس حوادثي كه در جريان جنبش كادرها رخ 
مي هد،  انواع آثار دراماتيك؛ قصه، رمان، نمايشنامه يا فيلمنامه توليد كنم. اينكه آن آثار - اگر توليد شوند - 
چقدر اررزش هنري خواهند داشت، محل گفتگو است، اما در اين كه مي توانم چنين آثاري خلق كنم ترديدي 
ندارم. همانطور كه از هر حادثه كوچكي كه در اطرافم رخ مي دهد نيز مي شود اثر هنري خلق كرد. چرا اين 
كار را نمي كنم؟ سؤال اين نيست. بايد بپرسم: چرا بايد اين كار را بكنم؟ براي اين سؤال جوابي نمي يابم. به 

همين خاطر دستم به اين كار نمي رود. 

راستش اگر كسي پيدا شود و به من انگيزه بدهد ممكن است دست به اين ارتكاب ها بزنم. به همين خاطر، 
به آقاي اردهالي گفته ام به عنوان ناشر بهتر است من را هل بدهد روي صحنه. يا از آقاي مسعود كرامتي 
خواسته ام به عنوان كارگردان من را بياندازد روي صحنه. اما آنان اين كار را نمي كنند و من هم پشت صحنه 

براي خودم ول مي گردم. 

با اين همه، هر از گاهي تصميم مي گيرم دست كم خط قصه هايي كه به ذهنم مي رسد جايي يادداشت كنم تا 
اگر قرار شد دست به ارتكاب هنري بزنم به اين خط قصه ها مراجعه كنم. به همين خاطر خوب است همين 
جا يادآوري كنم كه ماجراي معلمان تمام عناصر دراماتيك الزم براي خلق يك اثر دراماتيك را داشت. در 
نيتجه خيلي ساده مي توانم آن را به يك اثر دراماتيك بدل كنم )عجيب اين است كه ذهن من به طور خود به 
خودي تمام ماجراهاي زندگي را به صورت دراماتيك درك مي كند و از نظر ذهن من هر ماجرايي يك درام 

تمام است. به همين دليل هرگز با كمبود موضوع براي نوشتن قصه مواجه نخواهم شد(. 

نخستين درام
عنصر نخستين درام از همان اول ماجرا شكل گرفت: اينكه ميزبان انتظار دارد مهمانان براي ديدار و مالقات 
نوروزي با يك پيشكسوت و با - مثاًل - با بزرگ خانواده وارد شوند، اما مهمانان از همه جا بي خبر براي 
شركت در يك جلسه اداري وارد مي شوند و دغدغه اشان اين است كه جلسه شروع نشده باشد و همه به 

موقع بيايند و از اين جور قضايا. 

البته، من در جريان روايت اين ماجرا، و از انجا كه قصد دراما پردازي نداشتم، همان اول گره قصه را باز كردم 
و طرح را لو دادم. اما ميزباني را تصور كنيد كه با چنان ذهنيتي به ميهمانان مختلف خوشامد مي گويد و آنان 
نيز آني متوجه قضيه مي شوند و تالش مي كنند تا وانمود كنند كه: بله، واقعاً  به خاطر تبريك سال نو به ديدار 
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يك رهبر پيشكسوت آمده اند. و سرانجام مجبور مي شوند همين نقش را ايفا كنند و در نتيجه از اول تا آخر 
ماجرا يك طنز موقعيت جالب شكل مي گيرد كه مي تواند پايان هاي مختلف داشته باشد. 

اما مانطور كه گفتم، من از همان لحظه اول متوجه قضيه شدم و اصاًل به روي هيچ يك از مهمانان نياوردم كه 
خانم نقي ئي به من گفته كه براي مالقات نوروزي به اينجا تشريف آورده ايد. در نتيجه، آنان از همان لحظه 
اول با اين حساب كه براي برگزاري نشست هاي كميته هايشان به دفتر آمده اند با من برخورد كردند و من هم 
وانمود كردم كه از قضيه خبر داشتم و كار بسيار خوبي كرديد كه به اينجا آمديد. بله، آنان از اينكه دفتر را 
براي برگزاري نشست هاي كميته در اختيارشان قرار داد تشكر مي كردند و توضيح مي دادند چرا نتوانسته اند 

در محل هميشگي خودشان جلسه برگزار كنند. 

اطالعات تازه
عالوه بر اين خط قصه، و تا قبل از اينكه اعضاي سازمان چند نفر از معلمان براي تشكيل مجمع به سالن 
شماره 2 بروند، با مهمانان و به خصوص با آقاي هاشمي در مورد چند مسأله گپ زديم كه يكي از آن ها 
حاكي از اين بود كه چند وقت پيش آقاي هاشمي دبيركل سازمان چند نفر از معلمان با مسؤل تشكل هاي 
معلمان در وزارت آموزش و پرورش مالقاتي داشته است. خوب، پس معلوم مي شود كه وزارتخانه آموزش 
و پرورش مثل ساير وزارتخانه ها يك اداره هم براي تمشيت امور انجمن هاي مرتبط با آن وزارتخانه دارد. 
اگر تجربه هاي امروز را نداشتم شايد دهنم آب مي افتاد كه به آقاي هاشمي پيشنهاد كنم دستورنامه رابرت و 
امكانات دفتر كادرها را به آن مسؤل محترم معرفي كند. اما حاال اطمينان دارم كه حتي اگر امام  زمان  هم بيايد 
و اين مسائل را براي مسؤالن تشكل هاي وزارتخانه هاي مختلف معرفي كند، هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. با اين 
همه، و درست بر عكس من، حدس مي زنم - و فقط حدس مي زنم - كه آقاي هاشمي انتظار داشت كه من 
به شوق بيايم و از او بخواهم كه اين كار را بكند. اما من هيچ واكنشي نشان ندادم و آقاي هاشمي نيز قصه اش 
را روايت كرد كه خالصه اش اين مي شود كه: چند وقت پيش مسؤل اتحاديه معلمان سوريه كه به ايران سفر 
كرده بوده از همين مسؤل تشكل هاي وزارت آموزش و پرورش ايران خواسته است تا مسؤل اتحاديه معلمان 
ايران را به او معرفي كند تا با هم به تبادل تجربه بپردازند. مسؤل ايراني هم كه با آقاي هاشمي دوست ديرينه 
است او را صدا زده تا با او در مورد انتخاب مسؤل اتحاديه معلمان ايران براي معرفي به مسؤل اتحاديه معلمان 
سوري مشورت كند. اما به دليل وجود انواع تشكل هاي غير استاندارد و متنوع معلمان، نه مسؤل وزارتخانه 
و نه آقاي هاشمي نتوانستند از ميان تشكل هاي موجود معلمان يكي را به عنوان اتحاديه معلمان معرفي كنند. 
در اينجا بود كه آقاي هاشمي به اجمال تشكل هاي موجود معلمان و سوابق و ويژگي هاي آنان را بر شمرد: 
تربيت  ايران، مجمع  معلمان  معلمان، سازمان  كانون صنفي  معلمان،  اسالمي  انجمن  معلمان،  بسيج  سازمان 
اسالمي معلمان و از اين قبيل. بعد اين سؤال را با من در ميان گذاشت: واقعًا در چنين مواقعي چه بايد كرد و 
كدام يك از اين سازمان ها نمايندگان معلمان ايران هستند؟ بعد خودش با طنز ادامه داد وقتي مي گوئيم كانون 
صنفي معلمان ايران، اين كانون نماينده حد اكثر تعداد معدودي از معلمان ايران است. به عالوه، از ميان اين 
همه سازمان كدام يك را بايد انتخاب كرد كه به ديگران برنخورد؟ و چگونه مي شود اين تشكل ها را متحد 

ساخت و زير يك چتر قرار داد؟ 

وقتي صحبتش به اينجا رسيد مكث كرد تا واقعاً نظر من را بپرسد. اما من با لحن شوخي گفتم: اگر از من 
يك  بايد  دادم:  ادامه  خنده  با  بعد  بپردازيد.  را  هزينه اش  بايد  جواب  دادن  براي  مي كنم،  عرض  مي پرسيد 
قرارداد به همين منظور با من منعقد كنيد تا من راه حل اين مسأله را تقديم كنم! بعد، با بيان اينكه شوخي 
مي كنم، توضيح دادم كه قانون پارلمان راه حل اين مشكالت را نشان داده است. اما اول بايد شما معلماني 

تربيت كنيد كه به قانون پارلمان باور داشته باشند. در غير اين صورت كاري نمي شود كرد. 

نكات جديد
با آقاي هاشمي، و در حاليكه خانم اربابي و آقاي آزادگان هم گفتگو هاي ما  من سعي كردم تا در گفتگو 
را مي شنيدند، از دستاوردهاي جديد خودم كه حاصل كار با كارگاه هاي مختلف است براي آقاي هاشمي 
تعريف كنم و البته هدف اين بود تا وي را متقاعد كنم كه جدا شدن آنان از جريان جنبش كادرها آنان را و 
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ما را از به اشتراك گذاري تجربه هاي يكديدگر محروم مي كند و به همين خاطر كارشان نادرست بوده است 
و باز هم تأكيد كردم كه تعدادي از معلمان عضو هيأت مديره كانون صنفي معلمان - مثل اقاي فالحي، خانم 
كودوري، آقاي باغاني و آقاي نوربخش در كارگاه هاي روز پنجشنبه شركت مي كنند و قرار است مؤسسه اي 
براي توانمندسازي انجمن هاي معلمان ايجاد كنيم و خوب است دوستان شما هم در اين كارگاه شركت كنند. 

آقاي هاشمي لفظًا استقبال كرد. اما بحث جدي نشد. 

نكته منفي
در جريان همين گفتگو ها بود كه آقاي هاشمي سعي كرد تا پاسخ ندادن به دعوت من را توجيه كند. چند 
وقت پيش طي نامه اي از او و از تعدادي ديگر از مسؤالن كميته هاي آموزش دستورنامه رابرت كارگاه هاي 
مختلف خواستم تا با آقاي زارع پور براي تشكيل كميته تدوين اقالم آموزشي همكاري كنند. از همه با جديت 
خواسته بودم كه دست كم دريافت نامه را اطالع دهند. اما فقط يك نفر جواب داد و او خانم شرفي يكي از 
كارشناسان سابق ستاد اجرايي شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر تهران بود كه درجواب توضيح داده بود 
چرا در اين فعاليت شركت نخواهد كرد: خسته از بي صفتي مردم. با او مكاتبات مفصلي داشتم كه قباًل نقل 
كرده ام. حاال فكر مي كنم كه اين جور نامه پراكني كه سبب عادي شدن پاسخ ندادن به آن ها خواهد شد، هرچه 

انجام نشود بهتر است. 

نكته مثبت
من در همين گفتگو به برخي از دستاوردها در روش تدريس اين قواعد هم اشاره كردم و توضيح دادم در 
كار گاه هاي اوليه مطالب را بيشتر به صورت سخنراني مطرح مي كردم. مخاطبان متوجه مي شدند اما فراموش 
مي كردند. حاال دارم مطالب را از قالب سخنراني خارج مي كنم و در قالب جزوه درسي مي ريزم تا بتوانيم 
مطالب را آنقدر تكرار كنيم تا خوب به خاطر بياورند. بعد بالفاصه توضيح دادم: اين كار سخت نيست. آنجاي 
كا رسخت است كه يك نفر بايد اول خودش تمام اين قواعد را ياد گرفته باشد تا بتواند اين كار را انجام 
دهد. و ياد گرفتن اين همه قواعد كار بسيار سختي است و من هنوز شايد نصف آن  ها را هم ياد نگرفتم. 
خودم مي دانستم دارم پاسخ ادعاي معلمان را مي دادم كه مدعي بودند من بلد نيستم اين مطالب را خوب درس 
بدهم و به همين بهانه از كالس رفتند و در دفتر خودم كارگاه ديگري براي آموزش به همكاران خودشان راه 
انداختند. براي تأكيد بر اين مطلب، تجربه فوتبال بازي ايراني ها را در قبل و بعد از انقالب مقايسه كردم و 
گفتم: اينكه يك بازيكن فوتبال بتواند در جريان دريبل توپ، وضعيت بازيكنان خودي و حريف را هم رصد 
كند و به موقع توپ را به مناسب ترين فرد تيم خودي پاس بدهد، اساسًا نياز به يك ديتا بيس ديگر دارد و بين 
دو ديتابيس- يكي اطالعات مربوط به مهارت دريبل كردن و ديگري ديتابيس اطالعات مربوط به مهارت پاس 
دادن - بايد تعامل صورت بگيرد تا يك بازيكن بتواند خوب بازي كند. اين مثال را با طرز كار مغز موش ها 
و ساير جانواران براي شناسايي موقعيت خودشان در ميدان هاي مكاني مقايسه كردم كه البته براي آنان چندان 
مفهوم نبود اما نشان مي داد كه من به عنوان معلم اين قواعد، در جا نمي زنم و با چه سرعتي دارم كارم را 
بهبود مي بخشم. آيا تمام اين رفتارها واكنش به ضربه ي مهلك روحي كه برخي از ازعضاي سازمان چند نفر 
از معلمان به من زدند نبود؟ حتي وقتي ماجراها را تعريف مي كردم، ذهنم با اين سؤال هم دست و پنجه نرم 
مي كرد. پاسخم صادقانه اين بود: نه، بلكه مي خواهم آنان ار از كار غلطي كه كردند پيشمان كنم تا شايد بار 
ديگر به اين جريان برگردند و دست از تفرقه بردارند. در همين جا بود كه به آقاي هاشمي اصرار كردم: حاال 
كه عده اي از اعضاي هيأت مديره كانون صنفي معلمان، از جمله آقاي باغاني به اين كارگاه آمده اند و جدي 
هم هستند، شما هم كساني را براي آموزش اين قواعد به كارگاه بفرستيد. ضرر نخواهيد كرد و چه بسا بتوانيم 
دوباره ايده باشگاه معلمان را از سر بگيريم. خوب است يادآوري كنم كه از همان اول، هدف آقاي هاشمي 
و ساير همكاران اين بو كه در دفتر كادر ها و در چارچوب دستورنامه رابرت باشگاه معلمان ايران را تأسيس 
كنند. اما، حاال فكر مي كنم كه براي اين كار به مقدمات زيادي الزم است كه مبرم ترين آن ها آشنايي دست كم 

تصميم گيران معلمان با قواعد اوليه قانون پارلمان است. 

نامه سناتور ها
در جريان همين گفتگو ها بود كه آقاي آزادگان در مورد نامه 47 سناتور آمريكايي به رهبران ايران از من 
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پرسيد. من متن نامه را به زبان انگليسي به او دادم و آقاي آزادگان در حاليكه آخرين نفري بود كه براي شركت 
در نشست يكي از كميته هاي سازمان معلمان وارد سالن شماره 2 مي شد، به آخرين توضيح هاي من به سؤالش 
در مورد محتواي نامه گوش مي داد: اينكه سناتور ها به رهبران ايران گفته اند كه اوباما دو سال ديگر خواهد 
رفت اما ما سناتور ها ممكن است تا آخر عمر سناتور باقي بمانيم، و اينكه توافق با اوباما را رئيس جمهور 

بعدي با يك حركت قلم مي تواند بي اعتبار سازد. چه معركه اي كه اين نامه به پا نكرده است. 

درام دوم
من البته اين ماجرا را بدون دراماتيزه كردن روايت كردم. اما حادثه  جالبي در واقعيت رخ داد كه به راحتي 

اجازه مي دهد اين ماجرا به شيوه دراماتيك هم روايت شود.

وقتي عقربه هاي ساعت هاي روي ديوار به 4 بعد از ظهر نزديك مي شدند، معلوم مي شد كه آقاي هاشمي دارد 
نگران غيبت بعضي از اعضاي كميته  مي شود. يكي از آنان كه بايد مي آمد و نيامد آقاي مرد بود. آقاي مرد 
همان مردي است كه با صراحت به من گفت: شما بلد نيستيد اين قواعد را درس بدهيد. من خودم آن ها را ياد 
مي گيردم و خواهيد ديد كه بهتر از شما ياد خواهم داد. من ديگر آنقدر پير شده ام كه از چنين حواني خوشم 
بيايد. اما اگر متوجه اين حرف ساده من مي شد كه جناب آقاي مرد، مهم اين است كه خود شما اول اين قواعد 
را خوب ياد بگيريد. اما مسأله اين است كه ياد گيري همين قواعد است كه چند سال طول مي كشد و من خودم 
هنوز اين قواعد را ياد نگرفته ام و در اين كارگاه ها داريم به صورت دسته  جمعي تالش مي كنيم تا ياد بگيريم 
و از شما انتظار دارم به اين روند كمك كنيد تا با هم اين قواعد را ياد بگيريم. اما او، همين نكته به ظاهر ساده 

را درنمي يافت و سرانجام همراه با آقاي هاشمي و چند نفر از خانم هاي دنباله رو از كارگاه انشعاب كردند. 

البته كه من متوجه اضطراب آقاي هاشمي بودم و رفتار او را زير نظر داشتم. او در حاليكه با تلفن همراهش 
مشغول گفتگو  با اين و آن بود، به سالن شماره 2 رفت و من هم بعد از اينكه مطمئن شدم تا دقايق ديگر 
وارد  نقي  با خانم  قبل همراه  دقايقي  كه  آقاي سيد مصطفي رضوي  با  مي روند   2 سالن شماره  به  معلمان 
سالن شده بود گپ مي زدم. اما چند دقيقه هم از ساعت 4 گذشت اما آقاي هاشمي معلمان را كه در سالن 
شماره يك گرم گفتگو بودند دعوت به دستور نكرد و تا آنان سالن شماره يك را ترك نمي كردند، ما - من 
و آقاي رضوي - هم نمي توانستيم كارگاه تك نفره را برگزار كنيم. به همين خاطر ما در انتظار شروع كميته 
معلمان بوديم و درست در همين زمان انتظار بود كه صداي غريبي از سالن شماره 2 بلند شد. كنجكاو شدم 
و قصد داشتم از علت اين صداي عجيب و غريب سر درآوم. اما آقاي رضوي كه خيلي احترام من را نگاه 
مي دارد بلند شد تا از منشأ صدا سر در آورد. در ضمن اين رفتار او نشان مي دهد كه چطور سك مديريتي 
او »كارآفريني« است وگروه كسي كه چنين سبكي نداشته باشد، هرگز اجازه سركشي به يك سالن ديگر اين 
دفتر را به خودش نمي دهد. آقاي رضوي رفت و به آقاي هاشمي و سالن شماره 2 سر زد و برگشت و به من 
گزارش داد هيچ چيز غيرمترقبه اي ديده نشد. پس آن صداي عجيب از چي بود؟ گفت: نمي دانم. بديهي است 
كه اين پاسخ قانعم نكرد. خودم با عجله وارد سالن شماره 2 شدم تا ببينم چه خبر شده است. نخستين چيزي 
كه توجه من را جلب كرد و حتمًا توجه هر كس ديگري را هم جلب مي كرد تعدا زيادي سوسك بود كه به 
خاطر بارندگي شب قبل وارد سالن شماره 2 شده بودند و اكثرشان مرده يا بي حركت افتاده بودند اما بعضي 
از آن ها حركت مي كردند. اين همه سوسك در يك زمان آن هم دقايقي قبل از برگزاري نشستي كه قرار است 
آن همه خانم هم در آن شركت كنند سابقه نداشت. بال فاصله ذهنم علت عدم دعوت جلسه به دستور در 
ساعت 4 را حدس زد: وجود همين سوسك ها. بله، با وجود اين سوسك هايي كه كف سالن را پوشانده اند 
چطور مي شود جلسه را دعوت به دستور كرد. به محض اينكه چشم يكي از اين خانم هاي مبارز به يكي از اين 
سوسك ها بيافتد چه بسا جيع بكشد و از سالن بگريزد. بسيار خوب. در اين صورت چرا آقاي هاشمي كاري 
نمي كند؟ حدس زدم البد آقاي هاشمي خواسته است با وسيله اي ترتيب اين سوسك ها را بدهد و آن صداي 
عيجب از همان رفتار عجيبي كه هنوز آن را كشف نكرده  بودم ناشي شده باشد. اما به جز يك كوله پشتي كه 
روي ميز بود و يك جعبه دستمال كاغذي كه احتمال داشت ابزار ايجاد آن صدا بوده  باشند، هيچ چيز ديگري 
در سالن شماره نبود كه بشود با آن  ها آن صدا را ايجاد كرد. اما آن وسايل را بايد كسي به نحوي و به دليلي 
به جايي مي كوفته است تا آن صدا ايجاد شده باشد. و جز آقاي هاشمي كه كسي در آن اناق نبود. به همين 
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خاطر از آقاي هاشمي كه داشت با تلفن همراهش صحبت مي كرد پرسيدم:  صداي چي بود؟ جوابش جالب 
بود: نمي دانم. واقعًا نمي دانست؟ 

مراقب كاريزماي خودشان هستند
بله، در اينجا بود كه من ياد نصحيت آقاي مرد افتادم كه در واكنش به رفتارهاي غيرجاه  طلبانه من گفت: شما 

مراقب كاريزماي خودتان نيستيد و من هم با صراحت گفتم: بشاش توي كاريزما. 

راستش علت اين كه اين ماجراها را با اين ريزه كار هاي نقل مي كنم اين است كه مي خواهم مشكالت فرا راه 
فعاليت هاي انجمني در ايران امروز را با دقت كالبد شكافي كنم و راه حل آن ها كشف كنم و به هموطنانم 
نشان بدهم. در غير اين صورت، وجود سوسك ها در سالن شماره 2 كه مانع دعوت به دستور كردن جلسه 
كميته معلمان شده است، در برابر تهاجم داعش براي تخريب آثار باستان شهرهاي چند هزار سال پيش چه 
اهميتي مي توانست داشته باشد؟ اما من با استناد به همين رفتارهاي ريز است كه مي كوشم بربريتي را نشان 

دهم كه در سطح كالن به شكل سربريدن آمدها به نمايش در مي آيد. 

اجازه بدهيد صحنه را يك بار ديگر مرور كنيم:  عده  اي با اين دروغ مصلحت آميزِ نايب رئيس دبيركل سازمان 
چند نفر از معلمان ايران به دفتر كادرها آمده اند تا در نشست  كميته هاي اين سازمان شركت كنند. ساعت از 
زمان مقرر براي دعوت جلسه به دستور گذشته است. دبيركل سازمان براي گفتگوي تلفني با اعضاي كميته 
يا با كساني ديگر وار سالن شماره 2 - يعني محل برگزاري نشست - شده است. همزمان صداي عجيبي هم 
از سالن شنيده شده است كه مي توانست صداي بستن يكي از كشوهاي ميزها هم باشد. اما آقاي هاشمي از 
آن صدا اعالم بي خبري مي كند. - سؤال: چرا آقاي هاشمي جلسه كميته را دعوت به دستور نمي كند؟ بهترين 
راه يافتن پاسخ اين سؤال اين است كه آن را با صراحت با او در ميان بگذاريم و جوابش را بشنويم. اما من 
اين كار را نمي كنم و دست به نيت خواني مي زنم: با وجود اين همه سوسك كه كف سالن ريخته شده است، 
چگونه مي شود جلسه را دعوت به دستور كرد. به خصوص كه چند نفر خانم هم در ميان اعضاي كميته 
حضور دارند. بسيار خوب، در اين صورت چرا آقاي هاشمي نسبت به جمع آوري سوسك ها اقدام نمي كند؟ 
باز هم مي شود و بايد با صراحت اين سؤال را با وي در ميان گذاشت. اما من اين كار را نمي كنم و باز هم 
ملكوك  را  سازمان  دبيركل  كاريزماي  كه جمع آوري سوسك ها  دليل  اين  به  مي زنم:  نيت خواني  به  دست 
مي كند. به خودم مي گويم : نيت خواني مي كني ها؟ و به خودم جواب مي دهم: كار ندارد. األن آزمايش مي كنم. 
و براي اينكه واكنش آقاي هاشمي را دريابم از سالن شماره 2 به سالن شماره يك مي آيم. آقاي رضوي كنار 
ميز كنفرانس منتظر من است. چند نفر از معلمان هم مشغول گپ و گفتگو هستند. من ابزار سوسك گيري را 
از داخل قفسه كتابخانه برمي دارم و به داخل سالن شماره 2 مي روم و مشغول گرفتن سوسك ها مي شوم: با 
قيفي كه با يك برگ كاغذ آ4 درست كرده ام زير سوسك ها مي زنم و آن ها داخل فيف مي اندازم. يك، دو، سه، 
چهار. به حياط مي روم. سوسك ها را داخل باغچه مي اندازم. با سالن برمي گردم و باز ادامه مي دهم: يك، دو، 
سه، و الي آخر. - سؤال: آيا باز هم آقاي هاشمي متوجه سوسك ها و متوجه جدال من با آن ها كه اين طور 
جلوي چشم او جريان دارد نمي شود؟ در اين صورت حتي نبايد يك تعارف خشك و خالي كند و بگويد: نه 
آقاي فالني، اجازه بدهيد خودمان سوسك ها را جمع مي كنيم؟ اما آقاي هاشمي نه فقط متوجه اين تالش من 
كه جلوي او صورت مي گيرد نمي شود، بلكه آرام آرام و همانطور كه دارد با تلفن همراهش صحبت مي كند 
از سالن بيرون مي رود تا اصاًل شاهد اين صحنه نباشد. آيا حق دارم به اين نتيجه برسم كه آقاي هاشمي براي 

حفظ كاريزماني خودش به عنوان يك دبيركل حاضر نيست به كمك من بيايد؟ 

به نظرم اگر كسي بخواهد در اين مورد داوري كند بايد تمام روابط من با سازمان معلمان و با آقاي  هاشمي 
و ساير اعضا اين سازمان را در نظر داشته باشد. اما حتي اگر از سوابق هم صرف نظر كنيم، آنان، به رغم آنكه 
اين دليل كه جايي  به  اين دفتر به توافق نرسيديم و حاال، فقط  ادامه برگزاري نشست هايشان در  در مورد 
ديگري براي برگزاري جلسه نداشته اند، به بهانه مالقات نوروزي به اين دفتر آمده اند و حاال حاضر نيستند 
اين سوسك ها را هم جمع كند و من كه ميزبان ناخواسته و صاحب اين دفتر هستم، و براي آنكه توجه آاقاي 
هاشمي را به وجود اين سوسك ها جلب كنم تا واكنش او را بسنجم دارم آن ها را جمع مي كنم. نتيجه اين 
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آزمون چه مي توند باشد؟ يك: آقاي هاشمي هنوز متوجه وجود اين سوسك ها و تالش هاي من براي جمع 
آوري آن ها نشده است. دو: تالش من را مي بيند، اما حواسش نيست چون دارد با كسي تلفني صحبت مي كند 
و صحبتشان بسيار حساس و مهم است. سه: متوجه شده است، اما تصور مي كند كه من با حسن نيت و به 
قصد كمك به سازمان معلمان يا اعضاي اين سازمان و با تمايل خودم دارم سوسك ها را جمع مي كنم و او 
هم وظيفه ندارد به كمك من بيايد يا منع از اين كار من بشود. چهار: فكر مي كند چه اشكالي دارد كه من 
سوسك ها را جمع كنم؟ اصالً  اين كار وظيفه من است. كداميك از اين پاسخ ها درست است؟ نمي دانم. اما در 
حاليكه داشتم سوسك ها را از زير ميزها و صندلي ها جمع مي كردم به همين چيزها فكر مي كردم و بيشتر و 
بيشتر به اين نتيجه مي رسيدم كه آقاي هاشمي خودش را به حواس پرتي زده است. و اين نتيجه گيري سبب 
مي شد كه او را مرد رندي به حساب آورم و از رفتارش بدم بيايد. سرانجام وقتي كار سوسك ها تمام شد، 
وارد سالن شدم. كنار آقاي هاشمي ايستادم با دست به شانه اش زدم و طوري كه همه بشنوند گفت: آقاي 
هاشمي سوسك ها را هم تميز كردم. بفرماييد جلسه اتان را برگزار كنيد. عجيب اينكه حتي در اين لحظه نيز 
آقاي هاشمي حتي يك تشكر خشك و خالي هم از من نكرد و انگار واقعاً حواسش جاي ديگري بود و ظاهراَ 
در مورد مسأله اي كه تلفني داشت صحبت مي كرد خيلي نگران شده بود. بعد از اين صحبت بود كه معلمان به 
سالن شماره 2 رفتند و در را پشت سر خودشان بستند و من و آقاي رضوي در سالن شماره دو تنها شديم. 
عجب، قرار بود به عنوان نخستين مالقات نوروزي به ديدار يك معلم پيشكسوت بيايند. اما حاال حتي در حد 
يك نظافت چي هم براي من حساب باز نمي كنندتا دست كم يك تشكر خشك و خالي كنند! با ذهني برآشفته 
از اين دغدغه ها بود كه كارگاه تك نفره با آقاي رضوي را شروع كردم و به اين ترتيب درام بعدي آغاز شد. 

كارگاه تك نفره
اگر قرار باشد بدون دراماتيزه كردن قصه، ماجراي كارگاه تك نفره را روايت كنم بايد بگويم حتي قبل از 
شركت در اين كارگاه يك نفره نيز به اين نتيجه رسيده بودم كه اين كارگاه آخرين كارگاه يك نفره براي آقاي 
رضوي خواهد بود و تصميم  گرفته  بودم كه از او به عنوان دبير جديد كادر وكيالن بخواهم كه خودش و 
عده اي ديگر از عالقمنداني كه قرار است به كارگاه كادر وكيالن بيايند يا دعوت شوند كه بيايند، روي يك 
روز و يك ساعت مشخص توافق كنند و به اين ترتيب ما يك كارگاه چند نفره ديگر داشته باشيم تا اعضاي 
آن كارگاه بتوانند قواعد را به صورت گروهي تمرين كنند. در ابتداي كارگاه همين نكته را براي آقاي رضوي 
توضيح دادم و افزودم كه به دعوت آقاي فروزان يكي ديگر از وكيالن به نام آقاي دقيقي هم اظهار عالقه كرده 
كه به اين گروه ملحق شود. به اين ترتيب،  تا كنون دو نفر داوطلب وجود دارد. مدتي صبر مي كنيم تا چند 
نفر ديگر به ما ملحق شوند و اين كارگاه را شروع خواهيم كرد. آقاي رضوي هم موافقت كرد. در نتيجه من 
از همان اول مي دانستم كه اين كارگاه آخرين كارگاه تك نفره است. به همين دليل كوشيدم مهم ترين نكته يا 

نكات را در اين كارگاه براي آقاي رضوي توضيح بدهم. اما مهم ترين نكته در اين بحث چيست؟ 

مهم ترين نكته
به نظرم مهم ترين نكته، درك قواعد قانون پارلمان به مثابه يك دستگاه مفهومي است كه اگر اعضاي يك 
جامعه به آن قواعد مجهز شوند و مهارت كار كردن طبق آن ها را درك كنند، تازه در آن صورت است كه 
موفق خواهند شد يك جامعه انساني خلق كنند، و در غير اين صورت، ممكن است با هم زندگي كنند، اما 
روابطي كه بين آنان و چه بسا به صورت خود به خودي شكل خواهند گرفت، لزومًا بر اساس حقوق مساوي 
افراد نيست، بلكه بر اساس چيزهاي ديگري مثل قدرت، منزلت اجماعي، مخالفت متوازن، عصبيت و از اين 
قبيل خواهد بود. در نتيجه، جامعه اي كه بر اساس اين قواعد انتزاعي عقلي و به صورت مصنوعي ساخته شود 

جامعه متمدن است و جوامع ديگر را مي توان انواع جوامع بربر دانست. 

من حتي جامعه مبتني بر قانون را با جوامع مبتني بر انواع شبه  قانون ها مقايسه هم نمي كنم. شايد بعضي ها از 
زندگي در جوامع مبتني بر شبه قانون بيشتر از جوامع مبتني بر قانون خوششان بيايد. اما فكر مي كنم كاركرد و 
خاصيت و هدف قانون پارلمان به مثابه يك دستگاه مفهومي اين است كه مي توان بر اساس آن جوامع قانوني 

و نظام هاي قانوني خلق كرد. 
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بسيار خوب. اگر مهم ترين نكته اين باشد، آيا من توانستم اين مهم ترين نكته را طي يك نشست به آقاي 
رضوي منتقل كنم؟ شايد خوب مي بود كه اين سؤال را از خودش مي پرسيدم. اما خودم فكر مي كنم: بله. 
موفق شدم. اما مطمئنم كه آقاي رضوي قادر نخواهد بود همين نكته را به فرد ديگري تفهيم كند و براي اين 

كار شايد الزم باشد - نه به اندازه من، اما خيلي زحمت بكشد. 

براي تبين اين مهم ترين نكته كوشيدم براي آقاي رضوي توضيح دهم كه اساسًا مفاهيم چيستند و منظورم از 
دستگاه مفهومي چيست؟ بعد كوشيدم توضيح دهم كه احيانًا آقاي ارسطو چگونه و تحت چه شرايطي موفق 
شد منطق را بنيان گذارد. بعد سعي كردم دستگاه مفهومي رياضيات را توضيح بدهم. از آنجا به بحث زبان 
پرداختم تا براي آقاي رضوي نشان دهم كه چگونه انسان كاركرد هاي اجتماعي را، چه بسا از طريق آزمون و 
خطا و تكرار و مكررات، شناسايي و دسته بندي مي كند و روي هر كدام از  آن ها نامي مي نهد و به اين ترتيب 
مفاهيم ساخته مي شوند. در مرحله بعد، چگونه ذهن فرد و ذهن افراد يك گروه يا جامعه موفق مي شود روابط 
و ارتباطات هاي آشكار و پنهان مفاهيم مختلف را هم كشف كند و آن ها را در قالب گزاره هايي توضيح دهد. 
بعد از اين مقدمات بود كه به پارلمان انگلستان رفتم و با توضيح كاركردهاي مختلف پارلمان سعي كردم براي 
او نشان بدهم كه حتي مفهوم ساده  اي مثل »پيشنهاد« - در دسگاه مفهومي قانون پارلمان - چطور مي توانست 
در يك موقعيت تاريخي خاص خلق شود و فقط مردمي در يك موقعيت خاص مي توانستند اين امكان را 
بيابند كه با اين كاركرد در جايي مثل پارلمان انگلستان آشنا شوند. بعد، به تاريخچه شكل گيري ساير مفاهيم 
قانون پارلمان اشاره كردم و توضيح دادم كه چگونه اين مفاهيم ساخته شدند و چگونه روابط و مناسبات 
بين  آن ها كشف شد و نظام قانون پارلمان - درست مثل زبان و درست مثل منطق - به دست افراد گوناگون 

ساخته و پرداخته شد. 

فكر مي كنم آنقدر خوب اين ماجرا را براي آقاي رضوي تشريح كردم كه خوب آن را درك كرد. بعد به سراغ 
بسط اين قواعد در جهان و در آمريكا رفتم و روند مكتوب شدن آن ها را توسط آمريكايي توضيح دادم تا 
به امروز رسيدم و به چند نمونه از اساسنامه هايي اشاره كردم كه كتاب دستورنامه رابرت را به عنوان مرجع 

پارلماني خود معرفي كرده اند. 

در مرحله سوم، و بعد از درك قانون پارلمان،  كوشيدم تا نقش اين قانون را در عرصه اجتماعي توضيح بدهم 
و برايش تشريح كنم كه چطور جامعه اي كه اين مهارت را داشته باشد مي تواند »قانون« - به معناي استاندارد 
كلمه - را براي خودش خلق كند و چون خروجي اين روند خالقيت مداوم يك امر عادالنه و عاقالنه است،  
تمام افراد آن جامعه نيز رعايت قانون را عين رعايت عقل و عدل تلقي خواهند كرد و آن جامعه هم قانوني 

و هم عاقالنه و هم عادالنه خواهد بود. 

ارزيابي خودم اين است كه آقاي رضوي - كه به قول خودش هميشه از قم به تهران مي آمده تا در كالس هاي 
دكتر كديور شركت كند در نتيجه ذهن نسبتًا فلسفي دارد - اين نكات را خوب درك كرد. در نتيجه، وقتي از 
قوانيني كه در كشور ما تصويب شده با عنوان »شبه قانون« اسم بردم، احساس كردم با تمام وجود آن را تأييد 
كرد و عمق فاجعه اي را كه در آن دست و پا مي زنيم - به رغم سن و تجربه كمي كه دارد، احساس كرد. 
حدس من اين است كه آقاي رضوي تا وقتي زنده است به عنوان يك كادر درست و حسابي براي ترويج 
معناي واقعي قانون و ساختن قوانين واقعي و حاكم ساختن آن ها در كشور تالش خواهد كرد - گوش شيطان 

كر!

در پايان اين كارگاه بود كه جزوه دستگاه مفهومي و برخي ديگر از جزوات آموزشي را در اختيار او گذاشتم  
و ساعت نزديكي هاي 9 شب بود كه بعد از 5 ساعت كل كل كردن از دفتر رفت. 

روايت دراماتيك ماجرا
خوب. آنچه كه آمد روايت غيردراماتيك ماجرا بود. اما اگر قرار باشد آن را به شيوه اي دراماتيك روايت كنم 

چه مي  كردم؟ 
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منظورم از روايت دراماتيك ماجرا اين است كه همين ماجرا را دستمايه خلق يك اثر دراماتيك قرار بدهم و 
بكوشم با الهام از اين ماجرا يك قصه يا يك نمايشنامه خلق كنم. بديهي است كه در آن صورت كل اين ماجرا 
يك ايده اوليه و يك نقطه شروع است. در نتيجه ممكن است آنچه كه بر اساس تخيل محض از اين ايده 
اوليه خلق خواهد شد، هيچ شباهتي با اين ماجرا نداشته باشد. اما، زمينه دراماتيزه شدن اين ماجرا، عماًل به 
وجود آمد. به اين معنا كه از همان اول كه وارد كارگاه تك نفره شدم ذهنم، تحت تأثير پاك كردن سوسك ها 
و واكنش معلمان و عيدديدني دروغين آنان كاماًل آشفته بود و در حاليكه بخشي از ذهنم اين مسائل تاريخ 
و فلسفي را براي آقاي رضوي توضيح مي داد، بخش ديگري از ذهنم داشت روابطم را با سازمان تعدادي از 
معلمان ايران مرور مي كرد تا دريابد كه چرا اين معلمان اين طور رفتار مي كنند؟ و ارتباط اين طور رفتارها با 
عدم آشنايي آنان با قواعد پارلمان چيست؟ و آيا اگر اين افراد با قواعد قانون پارلمان آشنا شوند قادر خواهند 

بود كه اين روش هاي غيراخالقي را تغيير دهند؟ 

جالب اينكه در جريان كارگاه يك نفره، و با آمدن هر عضو كميته ديگر سازمان چند نفر از معلمان ايران كه 
بايد در سالن شماره يك انتظار مي كشيدند تا جلسه كميته اول خاتمه يابد، داغ دل من از برخوردهاي آنان 
تازه مي شد و شعله خشمم از دست آنان بيشتر زبانه مي كشيد. به ترتيبي كه وقتي نشست كميته دوم هم خاتم 
يافت و داشتند از دفتر بيرون مي رفتند، با صداي بلند به آقاي هاشمي چيزي شبيه به اين جمله را گفتم: اينكه 
به اينجا آمديد و نشست هاي كميته هاي خودتان را در اينجا برگزار كرديد من بسيار خوشحالم. اما ديگر الزم 
نبود به من دروغ بگوييد. آقاي هاشمي - كه گويا از جريان خبر نداشت - با تعجب من را نگاه كرد و من در 
ادامه برايش توضيح دادم: خانم نقي ئي به من گفت كه مالقات هاي نوروزي خودتان را با من شروع كرده ايد و 
امروز من خودم را براي عيد ديدني آماده كرده بودم. اما شما براي تشكيل جلسه كميته هايتان به اينجا آمديد. 

بعد با تلخي پرسيدم: چرا بايد با اين حرف ها سر من شيره بماليد؟ 

راستش خيلي احساس اهانت شدگي مي كردم. در نتيجه عنان اختيار از كفم خارج شد و شمه اي از ظلم هاي 
معصومانه اي را كه در اين مدت از دست كساني كه در كارگاه هاي رايگان من شركت مي كنند توضيح دادم و 
در اينجا هم سعي كردم تشريح كنم كه چرا روابط ناروشن و غير دقيق و غير شفاف ما ايرانيان سبب بروز اين 
ظلم ها مي شود. بعد با اطميان خاطر اين طور جمع  بندي كردم كه اتفاقا من به اين دليل تمام زندگي خودم 
را نثار ترويج اين قواعد كرده و خواهم كرد، چون به اين نتيجه رسيده  ام كه فقط با آموختن اين قواعد است 

كه شايد بتوانيم اين ظلم هاي معصومانه را كشف كنيم و قواعد شفاف و عادالنه را جايگزين آن ها سازيم. 

آخرين صحنه ها
وقتي نشست دومين كميته معلمان خاتمه يافت و افراد از سالن شماره دو خارج مي شدند، تصميم گرفتند 
كه دست كم بخاري گازي را كه محل دائمي آن كنار ستون وسط سالن شماره يك است به جاي اصلي آن 
برگردانند. اما هيچ يك از معلمان مرد حاضر نبود يك نفره دو طرف بخاري را بگيرد، از زمين بلند كند و به 
اين سالن بياورد. سه نفر از  آنان هر يك يك گوشه آن را چسبيده بودند و مي خواستند سه نفري آن را به اين 
سالن منتقل كنند. بعد هم كه رفتند، تمام بشقاب ها و پيش دستي هاي كثيف را براي من گذاشتند تا آن ها را 
بشورم. اين صحنه ها را نيز به آقاي رضوي نشان دادم و گفتم كه در كارگاه هاي ديگر نيز قضيه از همين قرار 
است و بعد اين ماجرا ها را برايش تحليل كردم و راه حل آن ها را هم برايش توضيح دادم: اينكه براي تنظيم 
همين كارهاي ساده و پيش پا افتاده يك قاعده مشخص تنظيم كنند و به تصويب گروه برسانند و طبق همان 
قاعده رفتار كنند و اگر در عمل متوجه شدند كه قاعده نياز به اصالح و تنظيم مجدد دارد، به جاي دور زدن 
آن قاعده يا ناديده  گرفتن آن، همان قاعده را به روشي كه خودشان روي آن توافق كرده اند دوباره اصالح و 
بازنگري كنند. به اين ترتيب، به جاي كالف سردرگمي از مناسبات غيرقابل فهم، ابسورد، و غيرشفاف، روابط 
اعضاي هرجامعه مجموعه اي از روابط ملموس، عيني، مورد توافق و شفاف خواهد بود و تمام اعضاي يك 
جامعه تكليف خوشان را مي دانند و اين همه انرژي  براي فهم كالف سردرگم مناسبات بين افراد تلف نمي شود 
و جمع با راحتي و لذت براي حل مشكالت واقعي تالش خواهد كرد. حاال آقاي رضموي تمام اين نكات را 

درك مي كرد و به روش حل اين مشكالت نيز اعتقاد يافته بود. 
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جمعه 22 اسفند 1393

انتخابات شوراياري ها
از مدت ها قبل مي دانستم كه امروز جمعه 22 اسفند روز انتخابات اعضاي شوراياري هاي 374 محله تهران 
است. فكر مي كنم اگر پارسال بود، حتمًا به چندين محله در همين منطقه تهران كه ساكن هستم سر مي زدم 
تا از نزديك شاهد برگزاري اين انتخابات باشم. اما ديروز يكي از دغدغه هايم اين بود كه چطور به آقاي 
نوربخش همسر خانم توكل توضيح بدهم كه مايل نيستم به همسر ايشان كه در محله خودشان نامزد عضويت 
در شوراياري شده است، رأي بدهم. طبيعي است كه امروز كم ترين عالقه اي هم در خودم نيافتم كه به يكي 

از شعبه هاي اخذ رأي در همين نزديكي ها سر بزنم. چرا؟ 

براي  كه همسرش  گفت  من  به  مي كند  دبيران شركت  كارگاه   در  كه  نوربخش  آقاي  كه  بود  قبل  هفته  دو 
انتخابات شوراياري ها ثبت نام كرده است. بعد از من پرسيد: روز انتخابات بيايم دنبال شما تا به ايشان رأي 
بدهيد؟ فكر كردم چقدر خوب است شخصي مثل خانم توكل كه يكي از اعضاي جدي كادر معلمان بود و 
بعدها به طور مرتب در كادر وكيالن شركت مي كرد و اين همه با اشتياق سعي مي كند قانون پارلمان را به 
همه معرفي كند و انجمن هاي جديدي بر اساس اين قواعد تأسيس كند، به عنوان يكي از اعضاي شوراياري ها 
انتخاب شود و در مجموعه ي شوراياري ها براي معرفي قواعد دستورنامه تالش كند. به همين خاطر از پيشنهاد 
آقاي نوربخش استقبال كردم. اما در اين مدت تحوالت زيادي رخ داده است به نحوي كه به طور قطعي به 
اين نتيجه رسيدم به طور كلي در انتخابات شوراياري ها شركت نكنم و به خانم توكل هم رأي ندهم. اما مسأله 
اين بود كه اين تصميم جديد خودم را چگونه براي آقاي نوربخش توضيح بدهم كه ناراحت نشود. و اصاًل 
چرا به اين نتيجه جديد رسيدم؟ تحليل همين پديده به ظاهر كم اهميت از اين جهت اهميت مي يابد كه نشان 

مي دهد چگونه عقايد ما تغيير مي كند و به يك معنا ارتقا مي يابد.

در مورد تغيير عقايدم نسبت به شوراياري هاي تهران به دو فرايند متفاوت اما مكمل مي توانم اشاره كنم. يكي 
از آن ها به تدوين اصول دستور شرف كادرها مربوط مي شود. 

اصول دستور شرف كادرها
براي نخستين بار در كادر دانشجويان بود كه موضوع تدوين دستور شرف اعضاي كادر را مطرح كردم و 
يا  كاركردي كه مي توانست  به محتواي دستور شرف و  نسبت  اما هنوز  مواجه شد.  دانشجويان  استقبال  با 
مي بايست پيدا مي كرد درك روشني نداشتيم. در جريان تدوين اصول شرف در كادر دوستان بود كه به جاهاي 
بسيار جالبي رسيدم. تعريف خوبي از معناي شرف تدوين كرديم. و در آخرين مراحل تحقيق، به درك نسبتاً  
روشني از »اصل« و »اصول« در يك كد اتيكز يا دستور شرف رسيديم. به طور خالصه، »اصل« گزاره اي است 
كه يك رفتار يك كادر را تعريف مي كند كه اگر كادري آن رفتار را نداشته باشد يا انجام ندهد ديگر كادر 
محسوب نخواهد شد. در همان تأمالت اوليه و به عنوان نمونه، يك »اصل« جالب هم به ذهنم رسيد: يك كادر 
با تقويت اراده بايد عادت هاي غيراخالقي خود را ترك كند. بر اساس اين اصل يك سيگاري نمي تواند كادر 
محسوب شود مگر آنكه با تقويت اراده خود اعتياد خود را ترك كند. اتفاقًا اين نكته را به سيگاري ها گفته ام 
و اگر قرار باشد من گواهي نامه يك كادر را امضا كنم در صورتي كه سيگار را ترك نكند صادر نخواهم كرد. 

ساختار نادرست 
فرايند ديگري كه سبب تغيير رويكرد من به شوراياري ها شد اين بود كه به مرور دريافتم ساختار شوراياري ها 
ساختار غلطي است و در نتيجه به جاي آنكه شهروندان را در مسير تعميق دموكراسي هدايت كند و يك قدم 
به جلو ببرد، آنان را در مسير فساد و رقابت هاي ناسالم و بسط فساد هدايت خواهد كرد. اما تا وقتي جايگزين 
مناسبي به ذهنم نرسيده بود تصور مي  كردم كه صرف وجود اين ساختار به بسط و تعميق دموكراسي كمك 
خواهد كرد. اما به مرور كه ايده انجمن محله به عنوان جايگزين و بديل شوراي محله در ذهنم مطرح شد و با 
تأمالت بيشتر تفاوت هاي اين دو ساختار را بهتر درك كردم، به اين نتيجه رسيدم كه از اين پس نه فقط بايد از 
شوراياري ها حمايت نكرد، بلكه بايد ساختار غلط و اثرات منفي آنان را در بسط فساد براي مردم توضيح داد و 
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به جاي شوراياري از انجمن محله - البته به شرطي كه به صورت اصولي تأسيس و اداره شود - حمايت كرد. 

افرادي مثل آقاي عبدالحسيني، خانم توكل، خانم  با كمك  نتيجه بود كه قرار شد  بعد از رسيدن به همين 
شرفي، آقاي سالم زاده و ديگران، مؤسسه اي براي ترويج انجمن هاي محله درست كنيم و اتفاقًا همين خانم 
توكل نيز اين مسؤليت را قبول كرد كه - با توجه به اينكه من روز هاي دوشنبه بايد به دفتر جامعه مهندسان 
مشاور مي رفتم - روز ديگري را براي دعوت از اعضا هيأت حامي مؤسسه ترويج انجمن هاي محله و البته دو 
مؤسسه مشابه ديگر تعيين كند و نخستين نشست هاي هيأت هاي حامي مؤسسات ترويج انجمن محله، انجمن 

فاميلي و انجمن اوليا و مربيان را تدارك ببيند. 

تمام اين ماجراها هم زمان شد با حضور شوهر خانم توكل در كادر دبيران. و از آنجا كه خانم توكل مي بايست 
از دو دختر خود در منزل نگاهداري مي كرد تا همسرش بتواند به كارگاه بيايد، با حضور آقاي نوربخش در 

كادر دبيران، پاي خانم توكل از كادر وكيالن قطع شد. 

بديهي است كه مي شود عذر غيبت خانم توكل در كادر وكيالن را موجه دانست. اما هر بار كه آقاي نوربخش 
را ديده ام از او خواسته ام به همسرش بگويد كه به ايميل هاي من پاسخ بدهد و در عين حال توضيح بدهد كه 
براي انجام مسؤليتي كه بر عهده گرفته است چه كرده است؟  اما دريغ از يك پاسخ ساده. در نتيجه، فكر كردم 
نه شركت در انتخابات شوراياري ها درست است، و نه رأي دادن به خانم بد قولي مثل خانم توكل! اين هر دو 
كار با اصول كادرها - كه در آينده بايد تصويب شود - سازگاري نخواهد داشت. اما اين مسائل را چطور بايد 
براي آقاي نوربخش كه قرار بود ديروز به كارگاه بيايد و براي امروز قرار بگذارد، در ميان گذاشت؟ پاسخم 
ساده بود: تصميم گرفتم از آقاي نوربخش بخواهم بعد از كارگاه چند دقيقه اي با هم صحبت كنيم تا همين 
نكاتي را كه تا اين جاي روزنوشت آوردم، برايش توضيح بدهم و بگويم كه به اين داليل اصاًل انتظار نداشم 
كه خانم توكل كه قرار بود انجمن محله راه بيانداز در شوراي محله شركت كند و به عالوه به خاطر بدقولي 

كه با من كرده بود، حاضر نيستم به او رأي بدهم. 

همانطور كه گفتم خودم را آماده كرده بودم كه اين مسائل را براي آقاي نوربخش استدالل كنم و توضيح 
بدهم. اما آقاي نوربخش در كارگاه ديروز شركت نكرد و آقاي فالحي توضيح داد كه همسرش در انتخابات 
شوراياري ها كانديدا شده است و شايد به همين خاطر است كه در كارگاه شركت نكرده است. اما به هيچ 

كس اطالع هم نداده بود كه در كارگاه شركت نخواهد كرد. 

دستاوردهاي اجالس هاي شش و هفت كادر دبيران
از پنجشنبه دو هفته پيش كه اجالس ششم كادر دبيران برگزار شد فرصت نكردم دستاوردها و درس هاي آن 

را گزارش كنم. حاال سعي مي كنم در ادامه اين روزنوشت هر دو اجالس را با هم تحليل كنم. 

در حال حاضر اعضاي اين كادر از اعضاي دو گروه مشخص تشكيل شده است: چهار نفر از اعضاي هيأت 
مديره كانون صنفي بعضي از معلمان ايران و نيز كادرهايي از باالترين سطوح انجمن معتادان گمنام. تشكيل 
چنين كارگاهي با حضور چنين اعضايي يكي از مهم ترين آرزوهاي من بوده است كه خوشبختانه تحقق يافته 
است. برنامه راهبردي من اين است كه بتوانيم پاك هاي عضو انجمن هاي گمنام را تشويق كنيم كه متناسب 
با شغل و موقعيتي كه دارند و بر اساس تجربه هاي بسيار ارزشمند آنان كه از طريق عضويت در انجمن هاي 
گمنامان حاصل شده است، انجمن هاي ديگري با استفاده از الگوي موفق انجمن هاي گمنامان و دستورنامه 
رابرت در سطح ايران ايجاد كنيم. در جلسه ديروز اين نكته را مطرح كردم و به عنوان نمونه گفتم كه بسياري 
از معلمان و دبيراني كه از طريق اين انجمن ترك اعتيار كرده و پاك شده اند مي توانند در ايجاد انجمن هاي 
معلمان در سطح محله اقدام كنند و اين انجمن ها توسعه بيابند و به بخشي از كانون صنفي معلمان تبديل 
شوند. هم آقاي فالحي دبير كانون صنفي بعضي از معلمان و هم آقاي داود دانايي عضو شوراي منطقه اي 

انجمن گمنامان از اين ايده استقبال كردند. چه دستاوردي از اين باالتر؟ 
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خودداري ازدادن درس جديد
ديروز خودم را آماده كرده بودم كه كليات مربوط به قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني را مطرح كنم. به 
همين خاطر جزوه  و جدول مربوطه را هم در چند نسخه پرينت گرفتم و بين اعضا توزيع كردم و گفتم كه 
قرار است در اين مورد درس بدهم. اما الزم است كمي صبر كنيم تا عائبان برسند و غائبان تا آخر جلسه 
نيامدند: آقاي باغاني، آقاي نوربخش، آقاي منتجبي و آقاي دانيال اعلمي پسر عضو ديگري كه از اشتهارد كرج 

مي آيد: آقاي حبيب اهلل اعلمي كه به گفته پدرش به مشهد سفر كرده بود. 

معموالً در كارگاه هاي ديگر وقتي عضو يا اعضايي حضور نمي يافتند درس مي دادم و مي رفتم. اما اين كار 
پيامدهاي منفي دارد كه رايج ترين آن اين است كه هركس آمد آمد و هركس كه نيامد هم نيامده است ديگر. و 
از همين جاست كه كارگاه تق و لق مي شود. براي اين كار چه بايد كرد؟ ديروز تصميم گرفتم درس ندهم و 
به حاضران هم گفتم كه به خاطر غيائبان درس جديد نخواهم داد تا وضعيت حضور و غياب اعضا مشخص 
شود. قرار شد آقاي فالحي و خانم كودوري با اعضاي كانون صفي معلمان صحبت كنند و تكليف شركت در 
كارگاه را براي سال آينده روشن سازند. تعيين كميته آموزش دستور نامه رابرت، طرح مطالب درسي همراه با 
توليد كتاب درسي، تصحيح گروه مطالب آن، تكرار مطالب تا اطمينان از يادگيري تمام اعضا، و در عين حال 
تكميل يك جزوه آموزشي، و حاال، تعطيل درس به خاطر غيبت غيرموجه ساير اعضا تا تعيين تكليف اين 

مسأله از جمله برخي از دستاوردهاي آموزشي در كارگاه ها محسوب مي شوند. 

از سخنراني تا معلمي
من بيش از پيش به تفاوت هاي بين استاداني كه جزوه درسي مي دادند و استاداني كه تالش مي كردند رويكرد 
و طرز فكر دانشجويان را تغيير دهند پي مي برم. خودم از جمله دانشجوياني بودم كه از استادان جزوه درسي 
متنفر بودم. به همين خاطر دكتر رضا شعباني معلم تاريخمان را بهترين معلم دانشگاه مي دانستم. اما اين روز ها 
بسياري از كساني كه در كارگاه ها شركت مي كنند به جزوه درسي نياز دارند. البته، واقعيت اين است كه اين 
قواعد فرار هستند خوب است آن ها را مكتوب كرد تا به مرور يك آئين نامه مختصر و دستي هم براي هر 
كارگاه به دست آيد. به هر حال، حركت از سخنراني و داشتن سرفصل هاي مشخص براي طرح و بررسي 
در كارگاه ها يك حركت رو به جلو است كه بايد ادامه يابد. با اين همه، ديروز به خصوص به اين دليل كه 
تصميم نداشتم به معناي كالسي قضيه درس جديد بدهم، خارج زدم و افكار خودم را با صداي بلند براي 

حاضران توضيح دادم. 

از دهات به  در تمام جلسه ديروز متكلم وحده بودم و جبنه هاي مختلف زندگي اجتماعي مردم در گذار 
شهرهاي كالن را كه به اين قواعد يا در واقع به فقدان قواعد قانون پارلمان مربوط مي شد به بحث گذاشتم: 
از حريم خصوصي و فضاي عمومي در دهات و تحوالت آن در كالن شهر ها و پيامدهاي آن، از آبرو داري 
و اينكه چطور اين آبرو داري در دهات ايران شكل گرفته اما در تهران امروز تحوالت عجيب و غريبي پيدا 
با روابط شفاف و  ايران و مقايسه آن  كرده است، از كالف سر در گم روابط در ميان اعضاي انجمن هاي 
تعريف شده و قابل رؤيت در انجمن هاي استاندارد، و ده ها مسأله مهم و نامهم مطالبي بود كه در جلسه ديروز 
مطرح كردم و خميازه همه را در آوردم. خودم به خودم يك نمره صفر دادم و بارها از متكلم وحده شدن 
عذر خواستم و بهانه اي كه داشتم اين بود كه من درس ندادم. اما اين سؤال مطرح است كه در اين صورت 

آن همه مزخرفاتي كه گفتي پس چه بود؟ 

البته، صرف دادن جزوه و جدول پيشنهادها كافي بود كه نشان دهد در صورت حضور غائبان بحث هاي جدي 
و مهمي قرار بود مطرح شود. اميداورم اين كار سبب شود كه كارگاه ها نظم و نسق مناسبي بيابد 

نخستين گزارش مورخ
در جلسه ديروز خانم كودوري به عنوان مورخ گروه نخستين گزارش خودش از شش اجالس كادر دبيران را 
ارايه داد. اما چون دست نويس بود از او خواستم آن  را تايپ كند تا بتوانيم براي همه اعضا ارسال كنيم. شايد 
بهتر بود متن را يك نگاهي مي انداختم تا خستگي به تن اين خانم عالقمند نماسد. به او گفتم كه نمونه هايي از 
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تاريخ انجمن ها را برايش خواهم فرستاد. در نظر داشتم كه تاريخچه مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان را برايش 
ارسال كنم. اما پشيمان شدم و به خودم گفتم به جاي دادن يك الگو كه ممكن است خالقيت خانم كودوري را 
محدود كند، صبر كنم تا خودش از خالقيت خودش كمك بگيرد و بعد براي تكميل آن از تجربه هاي ديگران 

بهره بگيرد. به همين خاطر تا كنون اسناد ماپا را برايش نفرستادم و در اين زمينه بايد به او توضيح بدهم. 

مسائل مالي
در جلسه ديروز آقاي داود دانايي اين مسأله را مطرح كرد كه بابت خدماتي كه از طرف دفتر به گروه ارايه 
مي شود بايد كاري كرد. بعد از من خواست كه در اين زمينه توضيح بدهم. من در اين عرصه هم پرچانگي 
كردم. خالصه اش اينكه من بابت اين خدمات و تالش هاي خودم تقاضاي دستمزد نخواهم كرد اما اگر گروهي 
بخواهد بابت اين خدمات مبلغي كمك كند رد نخواهم كرد. در مورد مقدار و روش تأمين آن نيز گفتم كه به 

عهده هر گروه است كه در اين زمينه تصميم بگيرد و من مداخله اي نخواهم كرد. 

جلسه بعدي گروه روز پنجشنبه بيستم فروردين برگزار مي شود. من باز هم از اعضاي حاضر خواستم با توجه 
به اين كه به صورت طبيعي با ريزش مواجه هستيم سعي كنند تا كارگاه زياد جلو نرفته تعدادي عضو جديد 
براي كارگاه جذب كنند. قرار بود خانمي به نام شهال از انجمن خانواده هاي معتادان گمنام هم در اين جلسه 
شركت كند. اما هنوز تماس هم نگرفته است. به عالوه به ذهنم رسيد كه خوب است از آقاي علي گلستاني 
هم براي شركت در اين كارگاه دعوت كنم تا بتواند نقش مربي را در منطقه ورامين ايفا كند و به نسل جوان 

اين قواعد و روش تأسيس انجمن را آموزش بدهد. 
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يكشنبه 24 اسفند 1393

واپسين و نخستين كارگاه
ديروز شنبه چهل و هشتمين و آخرين اجالس كادر دوستان در سال 1393 برگزار شد. اين كارگاه مي توانست 
آخرين اجالس كادر دوستان باشد، اما با چنان شكوهي برگزار شد كه حاال با اطمينان مي شود گفت كه اين 
اجالس نخستين اجالس كادر دوستان در يك مرحله كامالً  جديد است و من اميدوارم كه اين كادر به عنوان 
هسته اوليه و هيأت حامي،  نخستين انجمن پارلمانتارين هاي ايران را به زودي تأسيس كند. تحليل اينكه اين 
كادر چطور در يك حركت تدريجي تا آخرين مرزهاي سقوط جلو رفت و چه شد كه در يك حركت حساب 
شده به يك مرحله صعودي پا گذاشت، محور اصلي روزنوشت امروز را تشكيل مي دهد. اگر فرصت شود، 

به برخي از نكات و رويدادهاي ديگر نيز كه جا مانده اند خواهم پرداخت. 

در چهل و هفتمين اجالس كادر دوستان فقط آقايان فاضلي، قندهاري و حالج شركت كردند و در همان 
نشست بود كه آقاي خندان به اصطالح دكانداري با دستورنامه رابرت اشاره كرد. هرچند گزازش مشروح 
آن اجالس را در روزنوشت هاي قبلي داده ام، اما اينجا بايد اشاره كنم كه در جريان بحث هايي كه متأسفانه 
خارج از قواعد دستورنامه رابرت جريان يافت ، و همين سبب شد تا ما به شيوه سنتي وارد گپ و گفتگو 
شويم و كار به جاهاي ناجور بكشد، آقاي حالج با نيت خير به اين ضايعه اشاره كرد كه اگر قصد واقعي ما 
»دكانداري«  با اين قواعد نباشد مي شود كليات آن را به صورت چند اصل ساده در آورد و در اختيار ديگران 
قرار داد تا بتوانند در عمل و در جريان اداره نشست ها از آن  اصول استفاده كنند. از اين صحبت نسبتاً  صريح 
كه مخاطب اصلي آن هم كسي جز من نمي توانست باشد،  اين نتيجه را مي شد گرفت كه هر جور بازارگرمي 
براي دستورنامه رابرت و بال و پر دادن به آن، به نوعي دكانداري و گرانفروشي است. اين اتهام به ويژه به 
من مي چسبد كه اصرار دارم دستورنامه رابرت مثل يك پياز اليه هاي متعددي از معنا دارد و بيروني ترين اليه 
از معناي اين قواعد همان جنبه هاي تكنيكي آن ها براي اداره جلسات است. اما از آنجا كه اين قواعد براي 
ساختن جوامعي بر اساس قانون عادالنه ساخته شده اند، اين قواعد به معناي قواعد بازي دموكراسي هم هستند 
و در نتيجه آموزش و ترويج اين قواعد به نوعي ترويج يك فرهنگ دموكراتيك نيز محسوب مي شود. با اين 
نگاه ما مي توانيم اليه هاي مختلفي از معنا را از اين دستگاه مفهومي در ك كنيم. به عالوه، من احساس مي كنم 
رياست يك جلسه كاري خالق است كه به مهارت هاي بيشتري از توانايي به كارگيري اين قواعد نياز خواهد 

داشت و در واقع به نوع اجتهاد و قضاوت پروفشنال هم نياز خواهد بود. 

راستش من از اينكه آقاي حالج از اصطالح دكانداري استفاده كرد دلخور شدم و تصور مي كنم آقاي فاضلي 
هم ناراحت شد. چون با لحن مؤدبانه اي از آقاي حالج پرسيد كه منظورش از »دكانداري« چيست و آقاي 
حالج هم همين تعريف من را تشريح كند و نشان داد كه من اشتباه برداشت يا تفسير ذهني نكرده بودم. و 
اين البته من را بيشتر ناراحت كرد. چرا كه نشان مي داد آقاي حالج، كسي كه در كادر دوستان بيش از همه 
روي او حساب مي كردم، چنانكه انتظار داشتم ساير اليه هاي عميق تر معناي اين قواعد را درك نكرده است. 

بدبختي اينكه آقاي قندهاري پيشنهاد كرد كه من فهرست موضوع هاي مطرح شده در كارگاه ها را در اختيار 
آقاي حالج بگذارم تا ايشان همان اصول و خالصه قواعد اداره انجمن ها را تهيه كند و در اختيار كاربران 

قرار دهد. 

من از پرداختن به جزئيات جلسه چهل و هفتم مي گذرم و خاطر نشان مي كنم وقتي كارگاه تمام شد، روحم 
خيلي خسته و زخم خورده بود و ساعت ها به اين موضوع فكر مي كردم كه اجالس چهل و هفت را چگونه 
گزارش كنم و در مورد اين گروه چه تصميمي بگيرم. به ويژه كه از قرار معلوم، مشخص شد كه در اجالس 
فقط آقاي حالج شركت  چهل و هشتيم كه آخرين اجالس كادر دوستان در سال 1393 مي شود، احتماالً 
مي كند و او هم انتظار دارد كه فهرست مطالب مطرح شده در كارگاه ها را بگيرد و بر اساس آن ها يك شرح 

درس بنويسد تا من بر اساس آن در كارگاه درس بدهم!
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من بعد از مدت ها تفكر و تأمل سرانجام روز سه شنبه 19 اسفند ايميل زير را براي تمام اعضاي كادر دوستان  
ارسال كردم و رونوشت آن را براي خانم اعاليي و آقايان سيدي و خندان - كه از اعضاي اوليه كادر دوستان 

بودند و مدت هاست كه ديگر در اجالس آن شركت نمي كنند، فرستادم

آخرين كارگاه و نخستين آزمون

اعضاي محترم كادر دوستان
سالم

ضمن تبريك فرارسيدن سال نو از شما دعوت مي شود در چهل و هشتمين و آخرين اجالس كادر دوستان 
كه رأس ساعت 17 روز شنبه 23 اسفند ماه 1393 در دفتر كادرها برگزار خواهد شد حضور به هم رسانيد و 

در مورد نحوه ادامه فعاليت  گروه در سال  آينده تصميم گيري كنيد. 
خاطر نشان مي كند آقاي سيد سهيل فاضلي به دليل وضعيت جديد شغلي قادر به شركت در نشست هاي 
شنبه ها نخواهد بود و از اين پس در نشست هاي سه شنبه هاي دفتر كادرها حضور خواهد يافت. آقاي قندهاري 

هم اطالع داده اند كه قادر به شركت در نشست شنبه آينده نيستند. 
با اين اميد كه خدمات دفتر كادرها طي برگزاري 47 جلسه، اينجانب را بدهكار كسي نساخته باشد، تقاضا 
دارد در جلسه آتي ضمن انتخاب مسؤالن گروه، در خصوص نحوه دريافت خدمات دفتر كادرها در آينده 

تصميم گيري فرماييد.
بديهي است خدمات مشاوره اي دفتر كادرها از سال آينده طبق تمايل گروه تقديم خواهد شد و اگر گروه 
موفق به انتخاب مسؤالن و اخذ تصميم نشود در آزمون ارتقا به مرحله ي بعد رد شده و به عنوان يك گروه 

از دريافت خدمات اين دفتر محروم مي شود. 
در ضمن، فصل 15 كتاب دستورنامه رابرت كه در خصوص وظايف مسؤالن است به پيوست تقديم شده 

است تا پيش از انتخاب مسؤالن آن را مرور فرماييد.
با احترام شايسته
داود حسين 
مسؤل دفتر كادرها
راستش من خودم فكر مي كنم فقط كساني كه با دقت تاريخچه كادر دوستان را دنبال كرده باشند احتماالً 
اذعان خواهند كرد كه تك تك كلمان و بندهاي اين نامه كوتاه با دقت و ظرافت انتخاب شده و به رشته تحرير 
درآمده است. به خصوص آنجا كه اظهار اميداري مي كنم كه برگزاري 47 اجالس اينجانب را بدهكاري كسي 
نكرده باشد. و يا آنجا كه با صراحت اعالم كرده ام اگر گروه موفق به انتخاب مسؤالن خود و اخذ تصميم در 
مورد نحوه دريافت خدمات مشاوره اي دفتر كادرها نشود، از دريافت »در آزمون ارتقا به مرحله ي بعدي رد 
شده و به عنوان يك گروه از دريافت خدمات اين دفتر محروم مي شود«. از اين صريح تر نمي شد گفت كه اگر 

به مثابه يك گروه فكري نكنيد، از خدمات مشاوره اي دفتر كادرها ديگر خبري نخواهد بود. 

خطرات اين نامه
اين نامه به خصوص از آنجا مي توانست پيامدهاي خطرناك داشته باشد كه اوالً  شب عيد بود، ثانيًا چند نفر از 
اعضا از قبل اعالم كرده بودند كه قادر به شركت در اجالس آتي نيستند، ثالثًا تعداد كساني هم كه در كارگاه 
شركت مي كردند آب رفته بودند. در نتيجه، بهترين واكنشي كه مي شد انتظار داشت اين بود كه همين تعداد 
معدود اعضاي باقي مانده هم از آمدن به اجالس چهل و هشتم صرف نظر كنند و به اين ترتيب، يكي ديگر 

از كارگاه بدون آنكه به نتيجه ي مطلوب برسد براي هميشه تعطيل شود. 

با اين همه، در همين نامه موفقيت و جديت گروه در انتخاب مسؤالن و نيز اخذ تصميم گروهي در مورد 
اينكه خدمات مشاوره اي دفتر كادرها را چگونه از دفتر كادرها بخواهد، به عنوان »يك آزمون« ارتقا به مرحله 
ديگر تعريف شده بود و به صورت غيرمستقيم به اعضاي گروه يادآوري مي كرد كه اگر قرار است از خدمات 
مشاوره اي دفتر كادر )يعني اينجانب( بهرمند شود بايد بتواند بدون مداخله من دست كم اين دو كار را انجام دهد. 
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بعد از ارسال اين نامه بود كه با دلواپسي منتظر ماندم تا ببينم واكنش اعضاي گروه به اين نامه چه خواهد بود. 

دعوت و اشتياق
نامه براي اعضاي كادرها ارسال مي كنم: يكي  دو  چند روزي گذشت و هيچ خبري نشد. هميشه و معموالً 
صورتجلسه يا گزارش اجالسي كه برگزار مي شود، و ديگري فراخوان نشست آتي. بعد از ارسال نامه قبلي و 
بعد از چند روز سكوت، احساس كردم بهتر است نامه ديگري هم تحت عنوان دعوت براي اعضاي گروه ارسال 

كردم. سرانجام نامه زير را با عنوان »دعوت و اشتياق« فرستادم:

اعضاي محترم كادر دوستان خندان
سالم

با يادآوري اينكه اسم اصلي و اوليه اين گروه »دوستان آقاي خندان« بود- به اين دليل كه دعوت كننده اوليه 
و اصلي اعضاي اين گروه آقاي عيسي خندان بوده است - و به همين خاطر من اين دعوت به آخرين كارگاه 
امسال را براي وي و برخي از دوستان اوليه گروه نيز ارسال مي كنم - و ضمن يادآوري اينكه آخرين اجالس 
سال 93 گروه رأس ساعت 17 روز شنبه 23 اسفند ماه 1393 در محل هميشگي دعوت به دستور خواهد شد و 
دو نفر از اعضاي گروه - آقاي فاضلي و آقاي قندهاري اعالم كرده اند كه در اين نشست شركت نخواهند كرد-
از بقيه اعضاي گروه دعوت مي كنم در اين نشست شركت كنند و به مثابه يك گروه نسبت به سرنوشت آن و در 

چارچوب قواعدي كه در 47  كارگاه گذشته آموزش ديده اند تصميم بگيرند.
بديهي است كه اينجانب همچنان در خدمت گروه خواهم بود اما اشتياق دارم ببينم هوشمندي گروهي تا چه حد 
در اين گروه ارتقا يافته است در حاليكه تك تك اعضاي گروه از هوشمندي فردي بسيار بااليي بهره ور هستند
قربان شما. داود حسيني
دفتر كادرها
فكر مي كنم شايد براي اولين بار باشد كه اصطالح »هوشمندي گروهي« را در برابر »هوشمندي فردي« در اين نامه 
به كار بردم. منظورم از هوشمندي فردي اين است كه هر فرد زنده اطالعات مورد نياز خود را از محيط دريافت 
مي كند و بعد از پردازش آن ها دست به رفتار مناسب براي بقاي خود مي زند. اما شكل گيري يك »جامعه« مستلزم 

شكل گيري يك هوشمندي گروهي است كه به نطرم با آموزش قانون پارلمان مقدور مي شود. 

همانطور كه ديده مي شود، اين نامه را براي آقاي خندان و دوستان اوليه كادر دوستان هم ارسال كردم و اتفاقًا 
همان كسي كه انتظار داشتم به اين نامه بهترين واكنش ممكن را نشان داد: آقاي حالج نامه زير را براي تمام 

اعضاي گروه نوشت و ارسال كرد: 

به نام او و با ياد همه ي آموزگارنمان
دوستان كادر خندان

سالم بر همگي
پيشنهاد مي كنم با اتكا به حس مشاركت جويي بسيار خوبي كه در همه ي شما سراغ دارم )كه اگر نبود حتي يك 
جلسه هم به دفتر كادرها نمي آمديد( اين شنبه آخر سال 93 را تبديل به يك بازديد جمعي بكنيم و با دور هم 
جمع شدن و قدرداني از زحمات آقاي داود حسين عزيز و صميميتهاي همه ي دوستان و همراهان و همشاگردان 

عزيز، ياد ايامي كه در گلشن فغاني داشتيم را گرامي بداريم.
اين ايميل به مثابه دعوت عمومي شهرام حالج از همه دوستان و به صورت خاص از سركار خانم شعله عاليي 
و خانم آذر سليم و نيز آقاي عيسي خندان و آقاي سيدي و آقاي نصيري اقدم و آقاي زارع پور و آقاي تك  دهقان 
و آقاي شريفي و آقاي علمحمدي و آقاي فاضلي و آقاي قندهاري و ... و تمامي بقيه دوستان است. مي دانم كه 

جلسه بسيار خوب و شورانگيزي خواهد شد.
به اميد ديدار همه ي شما.
دوستدار همه شما
شهرام حالج
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البته، يك معناي اين نامه اين است كه آقاي حالج قبول دارد كه بعضي از افراد براي تقاضاي من تره خرد 
نكنند در نتيجه به خودش اجازه داده كه طي يك دعوت ويژه از اعضاي گروه بخواهد تا در اين آخرين نشست 
شركت كنند. اما، در اين دعوت يك نكته هم اضافه شده است و آن »قدرداني از زحمات آقاي داود حسين عزيز 
و صميميتهاي همه ي دوستان و همراهان و همشاگردان عزيز« است. آيا به اين خاطر هم كه شده ممكن است 

اعضاي بيشتري در اين آخرين نشست شركت كنند؟ 

در حاليكه سعي مي كردم با تحليل و تخيِل وضعيت فعلي اعضاي سابق گروه حدس بزنم كه چند نفر و چه 
كساني در آخرين اجالس كادر دوستان در سال 93 شركت خواهند كرد، عقربه هاي ساعت را زير نظر داشتم كه 
به ساعت پنج بعد از ظهر نزديك و نزديك تر مي شدند بدون آنكه صداي زنگ در بلند شود. ارزيابي خودم اين 

شد كه چند نفر بيشتر شركت نخواهند كرد و همين طور هم شد. 

ابتدا آقاي سهيل فاضلي بود كه وارد دفتر شد. از آمدنش هم بسيار خوشحال شدم و هم بسيار نگران: او بعد 
از مدت ها دوندگي شغلي يافته بود و قرار بود به همين خاطر در نشست شركت نكند. مسأله را با وي در ميان 
گذاشتم. با نا اميد گفت كه قضيه منتفي شده است. خيلي ناراحت شدم. پرسيدم چرا؟  جواب داد:  قرار بود بعد از 

دعوت آنان سركار بروم. اما دعوت نكردند. 

حقيقتاً ناراحت شدم. آقاي سهيلي هم از نظر اقتصادي و هم از نظر روحي تحت فشار است. از يك سو خودش 
را اليق كارهاي مهم مي داند، اما از سوي ديگر مدت هاست كه بيكار است. سعي كردم برايش توضيح بدهم كه 
در طول شصت سالي كه از عمرم مي گذرد، گمان نمي كنم وضع مملكت را اين اندازه اسفبار ديده باشم. در نتيجه 
از او خواستم با توجه به اين وضعيت اجتماعي، بيش از حد خودش را سرزنش نكند. در هر حال، از اينكه به 

اجالس آمده بود، به رغم آن دليل تأسف بار - واقعاً خوشحال هم شدم. 

بعد از او آقاي سعيد قاسمي و بعد آقاي حالج با يك جعبه شيريني وارد شدند. بعد از پذيراتي و احوال پرسي بود 
كه آقاي حالج يك لوح را كه همراه با يك پاكت داخل يك كيسه پالستيكي گذاشته شده بود به من داد. حدس 
زدم داخل پاكت كه به تصوير گل هاي سرخ رنگ منقش بود، يك دسته اسكناس گذاشته اند. لوح را هم - بدون 
آنكه از داخل پاكت در آورم خواندم. متن آن را در زير نقل مي كنم و تصوير آن را هم در بخش ضمايم اين 

بخش از خاطرات خواهم آورد: 

به نام »او« و با ياد همه ي آموزگارانمان

»ايام مبارك باد از شما!
مباركت شمائيد.

ايام مي آيند تا به شما مبارك شوند.«
)مقاالت شمس تبريزي(

به پاس تالش هاي صميمانه شما استاد ارجمند، 
جناب آقاي داود حسيني عزيز. 

با آرزوي ارادت عملي به آموزگاران بزرگ تاريخ
در آستانه نوروز 1394 - گروهي از شاگران شما 

)به ترتيب حروف الفبا: حالج، خندان، زارع پور، سيدي، عاليي، قندهاري، نصيري(

البته اين متن با خط نستعليق و با حروف سياه و با اندازه هاي مختلف و به صورت وسط در وسط تايپ شده  
و صفحه آرايي شده است. 

من بعد از آنكه اين سه نفر نشستند، با نقل خاطراتي از دوران كودكي خودم سعي كردم توضيح دهم چرا 
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هديه هاي مالي را قبول خواهم كرد. در توضيح اين قضيه گفتم كه من در خانواده فقيري متولد و بزرگ شدم 
و ارزش آبرو داري مهم ترين ارزش مورد اعتقاد مادرم بود. به همين خاطر، حتي ما وقتي به مهماني مي رفتيم 
مادرم اجازه نمي داد كه به تنقالت و ميوه هاي سفره ميزبان دست بزنيم و هميشه تأكيد مي كرد آنچه كه در 
سفره منزل ميزبان گذاشته شده براي خودرن نيست، بلكه براي حفظ آبرو است و ميزبان چه بسا كه با چه 
بدبختي آن ها را براي حفظ آبرو تهيه كرده باشد و ميهمانان حق ندارند ته  ظرف ها را در بياورند. شايد به 
خاطر همين تربيت است كه من در استفاده از آنچه كه در ميهماني ها و از سوي ميزبان ارايه مي شود، راحت 
نيستم و فكر مي كنم شايد بقيه هم مثل من باشند و در نتيجه اگر به ازاي آنچه كه در اين دفتر به ميهمانان ارايه 
مي شود راحت تر باشند كه چيزي به صورت هديه بدهند، براي آنكه اين عده راحت باشند اصراري در اين 
كه اين هدايا را قبول نكنم نخواهم كرد. بعد از اين مقدمه - كه نمي دانم چقدر قانع كننده به نظر رسيد - از 

تمام آنان تشكر كردم. 

البته، من باز هم از فرصت استفاده كردم تا دركي جامعه شناختي از روستاهاي ايران نيز در اختيار مخاطبانم 
از اسامي شاهنامه براي  ارباب  ايران طبقه  قرار بدهم و به اين تجربه اشاره كردم كه چطور در روستاهاي 
ناميدن اعضاي خود استفاده مي كردند، در حاليكه اعضاي طبقه ي زيردست روستا بيشتر اسامي ائمه شيعه را 

روي فرزندان خود مي گذاشند. 

اعالم سلب مسؤليت
بعد از اين مقدمات بود كه جلسه را با حدود نيم ساعت تأخير دعوت به دستور كردم. بعد از شروع جلسه 
بود كه آقايان قندهاري، متين شريف و زارع پور هم به جمع ما اضافه شدند و تعداد اعضا به شش نفر رسيد. 
البته، آقاي حالج توضيح داد كه آقايان خندان و سيدي گفته اند كه عصر شنبه برنامه اي دارند كه قادر نيستند 
در كارگاه شركت كنند. اما خانم اعاليي اعالم كرده كه خواهد آمد اما نيامد. آقاي نصيري اقدم هم جواب 

داده با تأخير خواهد آمد كه نيامد. 

نشان كردم، فكر  دادم همانطور كه در دعوت نامه ها خاطر  براي حاضران توضيح  به دستور  از دعوت  بعد 
به  دهد.  ارايه  را  تقاضاي خود گروه خدمات مشاوره اي  خود  اساس  بر  كادرها  دفتر  آينده  از سال  مي كنم 
همين خاطر از شما خواهش مي كنم با توجه به درس هايي كه تا كنون فراگرفته ايد سعي كنيد مسؤالن گروه 
را انتخاب كنيد و خودتان در مورد آينده گروه تصميم بگيرد. من هم هر طور كه خودتان تشخيص داديد در 

خدمت خواهم بود. 

بعد از اين مقدمه از آقاي حالج دعوت كردم رياست موقت جلسه را بر عهده بگيرد و خودم به جاي آنكه در 
صحن قرار بگيرم، بيرون از صحن روي صندلي چرخداري نشستم تا مشخص شود كه در اداره گروه نقشي 

جز ارايه مشاوره پارلماني ايفا نخواهم كرد. 

بعد از يك مجموع بحث ها و مداكرات اوليه و طرح سؤال پارلماني كه جواب آن ها را در حد دانشم دادم، 
افكار« به ارزيابي وضعيت گروه  با استفاده از روش »بارش  گروه تصميم گرفت كه به صورت گروهي و 
بپردازد. آقاي حالچ براي تشويق افراد به كليشه شكني براي طرح تمام آنچه كه به ذهنشان مي رسد،  تأكيد كرد 
كه اگر در ارزيابي هاي پيشنهادي نظرات خنده  دار و تنوع بيش از حد ديده نشود حاكي از آن است كه بارش 
افكار موفق نبوده است. بعد از اين مقدمات بود كه افراد به ترتيب مشكالتي را كه در مورد گروه و نحوه ي 
اداره و آموزش آن به نظرشان مي رسيد مطرح مي كردند و آقاي حالج هم آنان را روي تخته سفيد يادداشت 
مي كرد. بعد از يادداشت كردن تمام نظرات، آنان را در سه دسته طبقه بندي كردند و بعد، به نوبت، به هر يك 
از گزاره ها به ترتيب از 1 تا 9 - عدد 9 براي بيشترين اهميت و عدد 1 براي كم ترين اهميت - نمره دادند 
بعد ميانگين نمره را محاسبه كردند و به اين ترتيب چند گزاره بيشترين نمره را آورد. اين گزاره ها عبارت 
بودند از: »برنامه ريزي دوره تا حدي الزم است«، »مخاطب متغيير است و همترازي منظم نداريم«، »طراحي 

سه  سطحي از متن كتاب«، »نياز به برنامه اجرايي ساالنه«، و »كتابخوني كنيم«. 
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از آنجا كه من تصميم دارم از آنچه به عنوان ارزيابي در چهل و هشتمين كارگاه كادر دوستان انجام شد، 
يك ارزيابي دقيق تر داشته باشم و بتوانم طرز فكر و روش ارزيابي اعضاي اين گروه را با دقت تحليل كنم و 
اشكاالت احتمالي آن  را استخراج كنم و بكوشم كه اين افراد دست از سطحي نگري بردارند، مجموعه ي آن 

گزاره ها را در جدول زير ذكر خواهم كرد. 

جدول ارزيابي كارگاه كادر دوستان

ميانگينتعدادنمرهدستهموضوعرديف

286الفخودارزيابي نداشتيم1
246الفخستگي بر اثر تكرار و بدون تمرين عملي 2
275ورودي ها و خروجي ها، چرا رفتند؟ 3
396الفروش ايراد دارد4
226الفتعارض شكل و محتوا5
166الفكلي گويي و جزء خواهي متعارض6
436الفمحدوديت منابع مكتوب آموزشي7
445الفبرنامه ريزي دوره تا حدي الزم است8
105چيدمان صحن مناسب نيست9

235شادابي، پويايي و مشاركت كم است10 
315اففدانستن قواعد كلي مقدم بر جزئيات است11
85در ميان كار پذيرائي نمي كنيم12
415الفمخاطب متغيير است و همترازسي منظم نداريم13
235بچرا پولي نيست14
195دوره مدرك ندارد15
125الفتفكيك سطح جلسه16
355كنترل زمانبدني جلسه 17
345الفعدم تفصيل فزاينده )افزيش تدريجي قواعد(18
325الفتمرين بر اساس سناريو19
325الفجلسات نظري و عملي تفكيك شود20
405الفطراحي منظم سه سطحي از متن كتاب 21
295غيبت بدون اطالع جريمه داشته باشد22
265بنظم مالي23
365بنظم شهرداري24
255نياز به برنامه ريزي استراتژيك25
435نياز به برنامه ريزي ساالنه26
405الفكتابخوني كنيم27
345جزودتر انجمن بسازيم28
195عدم استفاده از فضاي مجازي29
315مشاركت كم اعضا در طول هفته30
405مشاركت اجتماعي و همكاري هاي غيررسم كم است31
235برنامه غيررسمي32

 
اين توضيح ضرروي است كه در ستون پنجم جدول فوق، عددهاي 5 و 6 به تعداد اعضاي حاضر در گروه 
اشاره دارد. بخش اول جلسه آقاي قاسمي هم شركت داشت و از هنگامي كه او رفت تعداد اعضاي حاضر 

به 5 نفر رسيد. در نتيجه كل نمره بايد به جاي عدد 6 به عدد 5 تقسيم شود تا عدد ميانگين به دست آيد. 

افزايش نگراني من
اما هرچه جلوتر رفتيم  اداره مي كند خوشحال شدم.  اينكه گروه دارد خودش را به اين خوبي  از  ابتدا  من 
احساس كردم هم اين روش ارزيابي و هم روش برخورد اعضاي حاضر با تجربه بيش از يكسال گذشته اين 
كارگاه، بسيار سطحي است و هرچه اين ارزيابي جلوتر مي رفت احساس مي كردم در واقع اين گروه دارد به 
صورت غيرمنصفانه توانمندي هاي من را به عنوان مربي زير سؤال مي برد. چرا كه با اطمينان و با استناد به 
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همين يادداشت هايي كه بدون استثنا بعد از بر گزاري هركارگاه نوشته ام مي توانم ثابت كنم كه من با دقت به 
تمام گزاره هايي كه در اين ارزيابي مطرح شد فكر كرده ام و تقريبا در مورد تمام  آن ها نظر دارم و نظرم نيز از 
طريق تحليل و ارزيابي شواهد بسيار زياد حاصل شده است نه به صورت گزافي و حدس و گمان. اما هرچه 
روند ارزيابي جلوتر مي رفت، اعضاي كارگاه چنان رفتار مي كردند كه گويا، اگر خودشان به اين مسائل فكر 
نكرده اند، من هم به عنوان مربي و كسي كه مسؤل كيفيت آموزش بوده است، و بايد  در تمام اين مدت به 
تمام اين مسائل فكر مي كرده است، به هيچ كدام از آن ها فكر نكرده است. بله، آنان به اين مسأله ساده توجه 
نداشتند كه من هم به عنوان تنها مربي دستورنامه رابرت در ايران، دارم اين قواعد را در همين كارگاه ها و از 
طريق همين آزمون و خطا ها ياد مي گيرم و در نتيجه، تا ما از طريق ايجاد كارگاه هاي مختلف سرانجام موفق 
به ايجاد يك انجمن بزرگ و كارآمد و پاك و عالي نشويم، نمي توانيم از تدوين روش استاندارد صبحت كنيم. 
اما اگر مسأله بهبود مستمر روش باشد كه اين كار مدام دارد اتفاق مي افتد و هركارگاه از كارگاه ديگر بهتر و 

بهتر اداره مي شود.

به اين ترتيب، هرچه روند ارزيابي جلو تر مي رفت، يأس و نا اميدي من هم از اين كارورزان عزير افزايش 
مي يافت و من ناراحت تر و ناراحت تر مي شدم و آگاهانه اجازه مي دادم اين ناراحتي من آشكارا ديده شود. 
اما به نظرم فقط دو نفر خيلي خوب متوجه اين ناراحتي من شدند: آقاي سهيل فاضلي و آقاي متين شريف 
كه اتفاقًا سبك مديريتي هر دوي آن ها »كارآفريني« است و اين افراد مي توانند به خوبي احساسات افراد را 
درك كنند. شايد به همين خاطر بود كه حتي بعد از ختم جلسه، اين دو نفر دقايقي طوالني در دفتر ماندند 
تا بكوشند عصبانيت من را به نحوي كاهش دهند. اما من در آن لحظه ارزيابي كاملي از وضعيت نداشتم و 
گذر زمان الزم بود تا به اين تحليل برسم كه بهترين واكنش به اين اقدام گروهي ي اعضاي كادرها چيست؟ 

توضيح تك تك موارد
األن كه بعد از نوشتن مطالب باال مدتي قدم زدم، ديدم تك تك گزاره هايي كه اعضاي كارگاه مطرح كردند و به 
آن ها نمره دادند، قابل توضيح هستند. و فكر مي كنم اگر فرصتي فراهم شود بهتر است تك تك گزاره ها تحليل 
و درستي و نادرستي يا ميزان اهميت هر كدام تحليل شود. اين كار را، به جاي اينكه االن بنويسم، در جلساتي 
كه در سال آينده برگزار خواهد شد مطرح خواهم كرد. هرگاه مطرح شد، گزارش آن را ضبط خواهم كرد. 

در جلسه ديروز پيشنهاد كردم كه رئيس و دبير موقت گروه را تعيين كنند. اما - فكر مي كنم - آقاي زارع پور 
با پيشنهاد مخالفت  كرد و به عنوان دليل مخالفت خود به اين اصل استناد كرد كه قرار است جلسه از اين پس 
به صورت كارگاهي اداره شود و نه در شكل يك مجمع. جمع هم بدون اينكه به پيامدهاي چنين تصميمي 
فكر كرده باشد، پيشنهاد من را نديده گرفت و رئيس و دبير گروه را انتخاب نكرد و با تذكر من زمان جلسه 

آتي براي سال 94 را تعيين كردند و آقاي شهرام حالج نيز خودش را شهردار آن جلسه معرفي كرد. 

در اين جلسه همچنين آقايان قندهاري و زارع پور از سوي رئيس جلسه آقاي حالج منصوب شدند كه طرح 
درس بنويسند. و اين يعني اينكه من حتي قادر به تهيه طرح درس هم نيستم و اين دو بزگوار بايد از روي 
كتابي كه حتي حوصله خواندن آن را هم ندارند، طرح درس تهيه كنند. و اين - به نظرم يعني اوج سوءتفاهم.  

از نخستين اجالس كارگاه دوستان خندان تا امروز 31 نفر در اين كارگاه شركت كرده اند و هر كدام از آنان در 
تعدادي از كارگاه ها حضور يافته اند و بعد، بدون آنكه به رغم درخواست هاي من دليل عدم شركت خودشان 
در كارگاه ها را توضيح بدهند، از حضور در كارگاه خودداري كرده اند. و در حال حاضر فقط شش نفر از آنان 
در كارگاه باقي مانده اند كه حتمًا بعضي از آنان نيز بعد از مدتي نخواهند توانست در كارگاه حضور يابند. به 
اين ترتيب، من مجبور بوده ام برخي از قواعد را براي كساني كه در وسط هاي راه به گروه ملحق شده اند بارها 
و بارها تكرار كنم و هرگز امكان آن را نيافته ام كه طبق برنامه كارگاه را جلو ببرم. بارها و بارها متن هايي از 
بخش هاي مختلف كتاب را براي آنان ارسال كرده ام و از آنان تقاضا كرده ام كه آن متن را حتمًا بخوانند. اما 
جز موارد استثنائي، اكثر آنان فرصت نكرده اند متن ها را بخوانند يا متن ها آنقدر حقوقي و دقيق هستند كه 
حوصله خواندن آن را ندارند. و به رغم آنكه به حق از تكرار قواعد خسته  شده اند، بيشتر اعضاي گروه قادر 
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نخواهند بود كه برخي سؤال هاي ساده نيز پاسخ درست بدهند. از نظر عملي نيز تقريبًا با اطميان مي شود 
گفت كه هنوز قادر با بازي گروهي در چارچوب قواعد نيستند. با اين همه، با اين پيشنهاد موافقت كردند كه 
آقايان قندهاري و زارع پور در نوشتن طرح درس به من كمك كنند و اصاًل نظر من را نپرسيدند كه آيا من 
به كمك آنان نياز دارم يا نه؟ و اصاًل از من نپرسيدند كه خوب، آقاي مربي، نظر شما در مورد ارزيابي اين 
گروه چيست؟ و آيا در برابر اين سيالب اشكالتي كه به صورت غيرمستقيم به توانمندي تو به عنوان يك 
مربي وارد مي دانيم، آيا حرفي در دفاع از خودت داري كه بزني؟ حتي به ذهنشان هم خطور نكرد كه شايد 

من هم حق دفاع داشته باشم. 

خدايا، خدايا، چرا ما ايرانيان را چنين خلق كرده اي؟

تحليل آخرين جلسه
قواعد  رعايت  كه  همانطور  است:  اين  بگويم  يك جمله  گروه  اين  آخرين جلسه  مورد  در  باشد  قرار  اگر 
صوري گفتگو لزومًا به كشف جديد منجر نخواهد شد و كشف جديد به مغزي مثل مغز سقراط نياز دارد، 
رعايت قواعد دستورنامه نيز كه يك مجموعه قواعد صوري است، لزومًا منجر به تفكر خالق گروهي نخواهد 
شد. پس مسأله بسيار مهم تر اين است:  چگونه مي شود و بايد مهارت تفكر خالق گروهي را ايجاد كرد و 
گسترش داد؟ دقايق طوالني نظرپراكني در مورد كارگاه ها و نمره دهي به گزاره هاي مختلف، بدون طرح يك 
پرسش واقعي در مورد جايگاه واقعي روش بارش افكار و تعيين وزن  گزاره هاي بي ربط، به خوبي نشان داد 
كه گروه چه زود در ورطه مغالطه و فريب سقوط مي كند. فكر مي كنم همين تجربه مي تواند به عنوان يك 
نمونه كالبدشكافي شود و بايد درس هاي آن را براي جلوگيري از تكرار اين وقايع جمع بندي كنيم و به خاطر 

بسپاريم. اين كار را براي جلسات آتي در سال جديد انجام خواهم داد. 
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سه شنبه 26 اسفند 1393

در حاشيه كادر دبيران
اينكه خانم پروين كودوري و آقاي محمد فالحي دو نفر از اعضاي هيأت مديره كانون صنفي چند نفر از 
معلمان ايران از ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر روز يكشنبه در دفتر كادرها بنشينند و با هم در مورد جنبه هاي 

مختلف كادر دبيران گفتگو و هم انديشي كنيم، نتيجه چيست و چه معنايي دارد؟  

از نظر من، اصلي ترين و فوري ترين مخاطبان قانون پارلمان دانش آموزان دبيرستاني هستند و دبيران بهترين 
به  به صورت عملي  و  را در جريان يك سال تحصيلي  قواعد  اين  كه  بود  و شايسته ترين كساني خواهند 
دانش آموزان ياد بدهند. به همين خاطر، وقتي آقاي عبدالفتاح سلطاني - وكيل شريف حقوق بشري - كه از 
زندان براي درمان به بيمارستان سينا آورده شده بود خانم نقي ئي را كه يكي از اعضاي هيأت مديره سازمان 
چند نفر از معلمان ايران است به من معرفي كرد و اين خانم فداكار نيز براي معرفي اين قواعد به ديگران 
رؤياهاي شيرين من  تمام  ايران  معلمان  از  نفر  اما سازمان چند  بسيار خوشحال شدم.  سنگ تمام گذاشت، 
را به كابوس بدل كرد. به نحوي كه همين امروز پاسخم به پيشنهاد تلفني خانم نقي ئي مبني بر اينكه - در 
ازاي دريافت اجاره - اجازه بدهم تا سازمان چند نفر از معلمان از امكانات اين دفتر براي برگزاري جلسات 
خودشان استفاده كنند، با قاطعيت رد كردم، در حاليكه با صراحت تأكيد كردم كه اگر سازمان معلمان بخواهد 
از امكانات مشاوره اي اين دفتر استفاده كند، در آن صورت تمام امكانات اين دفتر به صورت رايگان در اختيار 
آن سازمان قرار خواهد گرفت. اما پاسخ خانم نقي ئي و در واقع پاسخ سازمان چند نفر از معلمان ايران به 

پيشنهاد من منفي بوده است. چرا؟  

من با تمام توانم كوشيده ام و مي  كوشم تا عوامل شكست در همكاري با سازمان چند نفر از معلمان ايران را 
كشف كنم و جلوي تكرار آن ها را در ارتباط با ساير سازمان ها و انجمن هاي معلمان بگيرم. اين روز ها و در 
حاليكه رفتارهاي - به زعم خودم - نادرست سازمان چند نفر از معلمان را بي رحمانه زير ضرب گرفته ام، در 
عين حال تالش مي كنم، با توجه به درس هاي تجربه با سازمان چند نفر از معلمان، با كانون صنفي چند نفر از 
معلمان روابط بهتري را خلق كنم. هرچند همين چند هفته پيش بود كه آقاي باغاني دبير سابق كانون صنفي 
چند نفر از معلمان با صراحت گفت كه در هيأت مديره كانون صنفي چند نفر از معلمان، در مورد شخص من 
بحث هاي زيادي در گرفته است و سرانجام هيأت مديره به همكاري با من رأي مثبت نداده است. همانجا بود 
كه به اعتراض گفتم: عجب به آموزه هاي اسالم عمل مي كنيد! بعد با تعجب پرسيدم: چطور بدون اينكه امكان 

دفاع به من بدهيد درمورد من قضاوت كرديد و تصميم گرفتيد؟ جواب قانع كننده اي نداشت. 

ايران، در هفته هاي اخير،  از معلمان  نفر  به رغم آن تصميم هيأت مديره كانون صنفي چند  اين همه، و  با 
آقايان نوربخش، فالحي، منتجبي، باغاني و خانم كودوري كه همه عضو هيأت مديره كانون صنفي چند نفر 
از معلمان ايران هستند، در كارگاه روز هاي پنجشنبه شركت مي كنند و فعاًل تصميم داريم با كمك اين عده 
»مؤسسه توانمندسازي انجمن هاي دبيران ايران« )متادا( را تأسيس كنيم. هدف اين مؤسسه - به زعم من - 
كمك به تشكيل انجمن هايي است كه بتوانند به ارتقاي مستمر پروفشناليسم در اعضاي خود مدد برسانند 
تا قادر شوند از نوجوانان دبيرستاني شهروندهاي جهاني مسؤل تربيت كنند. و بديهي است كه آشناسازي 
دانش آموزان با قانون پارلمان سنگ پايه آموزش شهروندي خواهد بود. با اين مقدمات مي شود دريافت كه 
براي من موفقيت كادر دبيران تا چه اندازه اهميت دارد. به همين خاطر، از همان نخستين لحظه اي كه خانم 
كودوري و آقاي فالحي وارد دفتر شدند، به آنان نشان دادم كه تا چه اندازه قدر اين عالقه و اشتياق آنان را به 
اينكه كادر دبيران با موفقيت كارش را انجام دهد مي دانم و قدردان آنان هستم. به عالوه، با خودم عهد كرده 
بودم كه با دقت و با اشتياق به هر انتقاد و اشكالي كه مطرح كردند گوش بدهم و سعي كنم از انتقاد هاي آنان 

واقعًا چيزهاي جديدي بياموزم. آيا توانستم به اين عهد خودم وفادار بمانم؟ 

چرا ناراحت مي شوم؟ 
بارها و بعد از اينكه از انتقادهاي مطرح شده از سوي ديگران عصباني شده ام، از خودم پرسيده ام: چرا ناراحت 
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شدي؟ در حاليكه بايد واقعاً  خوشحال بشوي كه فردي از كارهايت انتقاد كند و به تو مدد برساند تا كارت 
زياد فكر كرده ام. دست كم  اين سؤال  به  ناراحت مي شوم؟  انتقادهاي ديگران  از  بله، چرا  بدهي؟  ارتقا  را 
يكي از داليل ناراحتي من اين است كه احساس مي كنم نقد آنان در واقع قضاوت است و قضاوت آنان نيز 
منصفانه نيست. و همين بي انصافي است كه آدم را اذيت مي كند. اما چرا قضاوت آنان منصفانه نيست؟ به 
اين دليل ساده كه در مورد كارهايي كه در اين زمينه انجام شده است اطالعات درستي ندارند. و از آنجا كه 
تربيت درست و حسابي هم ندارند كه قبل از قضاوت اطالعات الزم را كسب كنند، دست به قضاوت هاي 
غيرمنصفانه مي زنند. در اين صورت من چه وظيفه اي دارم؟ جواب روشن است: اطالعات الزم را در اختيار 

آنان قرار بدهم تا بتوانند منصفانه قضاوت كنند. روز يكشنبه سعي كردم تا همين كار را انجام بدهم. 

پيش دستي در كسب اطالعات
وقتي روز جمعه خانم كودوري تلفني به من اطالع داد كه تصميم دارد همراه با آقاي فالحي به دفتر بيايند و با 
من در مورد روش اداره جلسات كادر دبيران صحبت كنند از او خواهش كردم نكات كليدي را با من در ميان 
بگذارد تا من فرصت داشته باشم به آن ها فكر كنم. و او هم نكات اصلي را مطرح كرد و من از صحبت هاي 
او اين طور برداشت كردم كه مي خواهند به من بگويند كه روش خوب و استاندارد آموزش، همان است 
كه - به عنوان نمونه - در دبيرستان ها و مدارس به كار گرفته مي شود: اينكه مطالب آموزشي به ترتيب از 
ساده به پيچيده تر و در قالب مطالب درسي همراه با تمرين و سؤال و جواب و ارزيابي در كالس مطرح شود. 
اين همان انتقادي است كه معلمان هم مطرح كردند. اما متأسفانه توضيح هاي من آنان را قانع نكرد و آنان 
سفره اشان را جدا كردند. چون تصور مي كردند مي توانند به سادگي مفاد كتاب دستورنامه رابرت را خودشان 
در قالب مفاد و مطالب درسي درآورند و به بچه ها و ديگران آموزش بدهند. آنان حتي آنقدر منصف نبودند 
تا دريابند، توضيح هاي من در خصوص هشت خصوصيت استاندارد پيشنهادها، كه به زبان بسيار ساده و قابل 
فهم به آنان ارايه دادم، محصول دست كم ده سال تالش فكري من بود كه مجبور بودم آن ها را از البالي 

سطور بسيار پيچيده ي كتاب دستورنامه رابرت كشف و درك كنم. 

خالصه اينكه، از پيش و تقريبًا به طور كامل با انتقادهايي كه خانم كودوري و آقاي فالحي تصميم داشتند 
مطرح كنند به خوبي آشنا بودم. در عين حال مي دانستم كه اين دو بزرگوار به يك نكته مهم توجه ندارند: اينكه 
قانون پارلمان به رغم قرن ها سابقه در فرهنگ غرب و به خصوص در فرهنگ آنگلوساكسون، براي ما كاماًل 
ناشناخته است، و من، با برگزاري اين كارگاه هاست كه دارم يواش يواش- از يك طرف -  با اين قواعد آشنا 
مي شوم و - از طرف ديگر - به مرور كشف مي كنم كه با توجه به نيازهاي ايرانيان، كه آن ها را نيز در جريان 
همين كارگاه ها دارم كشف مي كنم، بهترين روش آموزش و تمرين اين قواعد به گروه هاي ايراني چيست؟  
بنا بر اين،  هر وقت ما توانستيم بر اساس دستورنامه يك خورشت فسنجان عالي با مذاق ايراني پختيم، آن 
وقت است كه مي توانيم دستور پخت غذا را به صورت استاندارد تدوين كنيم و در اختيار ديگران قرار دهيم. 

سياست گفتگو
به اين ترتيب، از قبل از شروع گفتگو، سياست گفتگو براي من روشن بود. در نتيجه، از همان اول و تقريبًا به 
مدت دو ساعت تمام، به نقل خاطرات و تحليل انواع تجربه هايي پرداختم كه مي توانست ذره ذره مبنايي براي 
داوري منصفانه در اختيار اين دو بزرگوار قرار دهد. من از ذكر آنچه را كه طي اين دو ساعت گفتم به اين 
دليل صرف نظر مي كنم كه اكثر آن ها براي كساني كه اين يادداشت ها را دنبال كرده باشند تكراري خواهد بود.

با توجه به توضيح هاي كامل و  سرانجام وقتي رشته كالم را به آنان سپردم آقاي فالحي با صداقت گفت 
جامعي كه داديد مشخص مي شود به آنچه كه ما مي خواستيم مطرح كنيم فكر كرده ايد و براي رفع مشكالت 
هم تالش كرده ايد و مي كنيد. از شنيدن چنين قضاوتي بسيار خوشحال شدم. با اين همه، تمام آنچه را كه 
گفتم به گذشته مربوط مي شد. اما در آينده چه بايد بكنيم؟ در اينجا بود كه وارد بحث هاي تازه شديم و من 
مي كوشم نكات جديدي كه در انتهاي اين گفتگو ها مطرح شد، ثبت كنم. به نظر خودم، مهم ترين نكته در كادر 
دبيران اين است كه تعدادي از اعضاي انجمن هاي معتادان گمنام با تعدادي از اعضاي كانون صنفي معلمان 
كنار هم نشسته اند و اين مهم ترين ويژگي اين كارگاه است. به همين دليل كوشيدم براي آقاي فالحي و خانم 
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كودوري اهميت اين ويژگي را بيشتر توضيح بدهم . 

دستاوردهاي انجمن هاي معتادان گمنام
براي خانم كودوري و آقاي فالحي توضيح دادم كه دستورنامه رابرت قواعد صوري و فرمال اداره انجمن ها 
نيازهاي  با  متناسب  اين قواعد صوري و فرمال و  به  انجمن  معتادان گمنام  اما  ما توضيح مي دهد.  براي  را 
معتادان، گوشت و پوست و خون داده  است و من فكر مي كنم پشت اين تجربه، يك دنيا دانش روانشناسي، 
جامعه شناسي، تعليم و تربيت و حقوق و مدنيت نهفه است و نبايد فكر كرد كه انجمن معتادان گمنام به همين 
سادگي ها ساخته شده است. بعد كوشيدم تا با توجه به شناخت اندكي كه از انجمن معتادان گمنام دارم، برخي 
از اين مراسم و سلوك را توضيح بدهم و نشان بدهم كه چطور اين مراسم و سلوك و آئين سبب مي شود 
معتادان در چارچوب اين استانداردهاي رفتاري به مرور دانش، رويكرد و رفتار خودشان را عوض كنند و 
از يك ديو به يك فرشته تبديل شوند. در گفتگوي يكشنبه مثال هاي زيادي ذكر كردم اما فقط يكي دو مورد 

آن ها را به عنون نمونه نقل مي كنم. 

يكي از آداب و رسوم انجمن هاي معتادان گمنام شكل پذيرش عضو جديد به انجمن است. اگر اشتباه نكنم 
در هر نشست يك يا دو نفر مسؤلند كه طبق روش هاي استاندارد و تعريف شده اي، مهمانان را در آغوش 
بگيرند و به آنان خوشامد بگويند. به عالوه، مقرراتي پيش  بيني شده است تا فردي كه بار اول به گروه ملحق 
مي شود احساس غريبي نكند. بعد ادامه دادم: توجه داريد كه اعضاي قديمي به مرور وارد روابط پيچيده اي با 
يكديگر مي شوند و با يكديگر احساس صميميت خواهند كرد. اما يك عضو جديد به سادگي قادر نيست وارد 
اين كالف پيچيده روابطي بشود كه سال ها سابقه دارد. در نتيجه چه بسا كه يك معلم وارد جلسه اي بشود اما 
اگر اعضاي قديمي به غربت او توجه نكنند و براي اين مشكل به طور جدي راه حلي تعريف نكنند، چه بسا 

افراد جديد نتوانند به انجمن ملحق شوند. 

وضعيت سبد گرداني در انجمن هاي معتادان گمنام و روش تأمين هزينه هاي نشست ها نيز يك نمونه ديگر از 
عملكرد اين انجمن ها بود كه براي مهمانانم تشريح كردم. و در پايان اين بخش از صحبت هايم نتيجه گرفتم 
كه اصلي ترين وظيفه انجمن يا كانون صنفي معلمان اين است كه فضاي عمومي ايجاد كند تا به تمام اعضاي 
اين امكان را بدهد كه توانمندي هاي خودشان را به عنوان يك معلم پروفشنال و براي انجام وظايف خودشان 
به عنوان عضو يك پروفشن ارتقا بدهند تا بتوانند شهروند هايي مسؤليت پذير تربيت كنند. وگرنه، جمع كردن 
معلمان براي اعتراض هاي صنفي ديگر با وجود وايبر و شبكه هاي اجتماعي نيازي به انجمن ندارد و معلمان 
با يك سوت براي اعتراض به دستمزدهاي خود دست از كار خواهند كشيد و در آن صورت چه بسا وظيفه 
كانون آنان است كه معلمان را قانع كند كه به سركار خود برگردند. ضمن آنكه ديگر در جوامع مدرن روش 

حل مشكالت صنفي مدت هاست كه حل شده است. 

در همين بخش از صحبت هايم تأكيد كردم - همانطور كه در جلسه پنجشنبه نيز به آقاي داود دانايي عضو 
شوراي منطقه اي انجمن هاي معتادان گمنام نيز گفتم - در ميان اعضاي انجمن هاي گمنامان تعداد زيادي معلم  
دبير هم مي توان يافت كه قباًل معتاد بوده اند و حاال پاك شده اند. اين عده هم به روش مدرن انجمن سازي و 
انجمن داري آشنا هستند و هم به اشخاصي فداركار و از خود گذشته بدل شده اند. در واقع اين افراد به نوعي 
كادر محسوب مي شوند و ما و كانون صنفي مي تواند با كمك اين معلمان و تعدادي از معلماني كه معتاد 
نبوده اند در هر محله يك انجمن محلي معلمان ايجاد كند كه بسيار شبيه انجمن هاي پايه اي معتادان خواهد 
بود. اين انجمن ها در سطح محله به مشكالت معلمان يك محله رسيدگي مي كند و فضائي را مي سازند كه 
براي توانمندسازي اعضاي طراحي شده اند. از تجمع و ائتالف داطلبانه اين معلمان كانون انجمن هاي منطقه اي 
و شهري و استاني و ملي شكل مي گيرد. بعد براي اينكه تعارضي با كانون فعالي نيابد توضيح دادم كه كانون  
با استقبال و موافقت  اين نكات  به نظرم تمام  بازي خواهد كرد.  انجمن ها را  اين  صنفي نقش چتر فراگير 

مهمانان مواجه شد. 

كه  دادم  توضيح  و من  كرد  اشاره  كتاب درسي  بر ضرروت  آقاي فالحي  كه  بود  گفتگو ها  ادامه همين  در 
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كامل ترين متن درسي همان كتاب اصلي دستورنامه رابرت است و يك پارلمانتارين بايد بتواند به سرعت 
به مطالب و مقررات مندرج در اين كتاب دست بيابد. با اين همه، بر اساس فصل بندي مطالب اين كتاب 
نمي شود كالس را - به خصوص در ايران - اداره كرد. در نتيجه الزم است مطالب كتاب را با دقت خواند و 
بعد به صورت خالق در كالس ها مورد استفاده قرار داد. بعد از اين توضيح ها بود كه من خودم پيشنهاد دادم 
كه متن كتاب را برايشان بفرستم با اين اميد كه با دقت آن را مطالعه كنند و در تدوين كتاب درسي كه بعد 

از پختن يك غذاي كامل يا ساختن يك انجمن پاك امكان تدوين آن فراهم خواهد شد به من كمك كنند. 

نشده  كتاب هنوز چاپ  از  نيز  بزرگوار  اين دو  اگر  بود كه فكر كردم  مهمانان  رفتن  از ختم جلسه و  بعد 
دستورنامه رابرت همانطور استفاده كنند كه برخي از اعضاي سازمان چند نفر از معلمان كردند، چه بايد كرد؟  
هيچ.  به نظرم راه حقوقي وجود ندارد. آيا از دست اين عده از معلمان به دادگاه شكايت كنم؟ مسخره است. 
به همين خاطر به نظرم رسيد در نامه اي كه هنگام ارسال كتاب برايشان خواهم فرستاد به اين نكات اشاره 

كنم. متن آن نامه را كه برايشان ارسال كردم نقل مي كنم: 

كتاب دستورنامه 
با سالم

به  ترجمه كتاب دستورنامه براي استفاده به عنوان كتاب درسي در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت  
پيوست تقديم مي شود. اين ترجمه نهايي نيست و جدول  ها و نمايه ها را هم ندارد. اما اميدوارم مفيد باشد. 

تجربه نشان داده است عالقه و استعداد اعضاي يك كارگاه براي يادگيري اين قواعد يك سان نيست و البته 
اين امر طبيعي است. اما اين امر نبايد سبب بروز انشعاب يا تشتت در روند آموزش گروهي شود.

به همين دليل كساني كه اين قواعد را بهتر و زودتر ياد مي گيرند بايد بكوشند به ديگران در امر آموزش اين 
قواعد كمك كنند و نه اينكه سفره خودشان را جدا كنند. كاري كه - به رغم درخواست هاي من - برخي 

از اعضاي هيأت مديره سازمان چند نفر از معلمان ايران انجام دادند و من خطاي آنان را نخواهم بخشيد.
لطفًا دريافت نامه را اطالع دهيد و حتي المقدور من را از نظرات خود در مورد كتاب و ترجمه آن مطلع سازيد
با احترام شايسته
داود حسيني

البته، به محض ارسال نامه فوق، اصالحيه اي برايشان فرستادم كه مضمونش اين بود كه: من كينه كسي را به 
دل نمي گيرم و خطاي آنان را بخشيده ام اما فراموش نمي كنم و مي كوشم طوري عمل كنم كه آن خطا تكرار 

نشود. گفتني است كه هم آقاي فالحي و هم خانم كودوري از دريافت كتاب تشكر كردند. 

دعوت از علي گلستاني به كارگاه دبيران
هرچه بيشتر فكر كردم به اين نتيجه بيشتر اطمينان يافتم كه نخواهم رسيد تا به جواناني مثل حميد تاجيك يا 
دانش گلستاني، يا به عارت بهتر، به نسل بعدي دستورنامه رابرت را آموزش بدهم و الزم است افرادي مثل 
آقاي علي گلستاني نقش مربي را در منطقه اي مثل ورامين ايفا كنند. به همين خاطر طي چند روز گذشته با 
وي صحبت كردم و از او خواستم تا اگر فرصت دارد براي يادگيري بهتر اين قواعد در كارگاه هاي روزهاي 
پنجشنبه شركت كند. استقبال كرد اما توضيح داد كه بعضي از پنجشنبه ها بايد در نشست هاي ديگري هم 
شركت كند. قرار شد هرگاه در يك كارگاه شركت نتوانست بكند بايد درس هاي آن جلسه را حتمًا بياموزد. 
او هم قبول كرد و قرار شد كه از سال آينده در اجالس هاي كادر دبيران شركت كند. فقط يادم باشد همسر 

او را هم دعوت كنم و چقدر خوب است كه خانم شهال هم همراه با آنان بيايد. 

مجمع فردا
فردا آخرين چهارشنبه آخر سال است و بايد همراه با آقايان همايون سماطي و محمود حسيني كمال براي 
شركت در اجالس سهامداران گاوداري دمزآباد به آنجا برويم. آنچه كه من را به شوق مي آورد، ديگر شركت 
در مجامع اين شركت نيست، بلكه زمينه سازي براي ايجاد انجمن هاي فاميلي و انجمن هاي ده و از اين قبيل 
انجمن هاست. مشتاقم كه حميد و پدرش را تشويق كنم تا با هدف تأسيس انجمن ده دنبال يافتن بهترين و 
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مناسب ترين افراد باشند تا هم در دمزآباد و هم در داودآباد و هم در ساير دهات اين انجمن ها به مرور تشكيل 
شود. من مطمئنم اگر شخصي مثل عباس از طريق آشنايي با انجمن هاي گمنامان موفق به ترك اعتياد نشده 
بود، هرگز ايده ي ايجاد انجمن فاميلي يا انجمن ده را جدي نمي  گرفت. و نه من، بلكه هيچ كس نمي توانست 
با هزار دليل او را نسبت به ضرورت ايجاد انجمن معتقد سازد. به همين دليل است كه مي گويم تجربه انجمن  

معتادان گمنام يكي از با ارزش ترين تجربه هاي دموكراسي در ايران معاصر است. 
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چهارشنبه 27 اسفند 1393

اصول دستور شرف خانواده
مطمئن هستم چند سال پيش )چند سال پيش؟( كه براي نخستين بار تالش كرديم يك انجمن خانوادگي 
درست كنيم، اگر قرار مي شد اصول دستور شرف خانواده را تنظيم كنم هرگز موفق نمي شدم. راستش در آن 
زمان هنوز درك روشني از »اصل« و »اصول« يك كد اتيكز يا دستور شرف نداشتم. در حاليكه مدت ها روي 
ايراني  انجمن  اتيكز  انواع سازمان هاي پروفشنال تحقيق كرده بودم و حتي پيش نويس اصول كد  اتيكز  كد 
اينفدر دور مي روم. حتي همين چند ماه پيش هم  اخالق در علوم و فناوري را هم من تدوين كردم. چرا 
كه تدوين دستور شرف كادر دانشجويان را شروع كردم درك درستي از اينكه »اصول« چيست نداشتم. اما 
سرانجام در جريان تدوين دستور شرف كادرها بود كه سعي كردم تعريف »اصل« و »اصول« را از كله خودم 
بيرون بكشم و بعد از آن بود كه ناگهان به درك بسيار روشن و كاربردي اي از اصول دستور شرف رسيدم. 
حاال مي توانم بگويم »اصل« يك گزاره است كه يك قاعده ي يك رفتار اخالقي را در يك فرد توصيف مي كند 
كه اگر آن فرد آن رفتار را مرتكب نشود )يا بشود(  ديگر آن فرد براي آن كاري كه سوگند شرف خورده است، 
باشرف محسوب نخواهد شد. يا در واقع اگر عضو يك انجمن يا يك پروفشن آن كار را انجام نداد )يا داد(  
ديگر نمي تواند عضو آن انجمن يا عضو آن پروفشن باقي بماند. بعد از رسيدن به چنين درك نسبتًا روشني 
بود كه نخستين اصل از اصول دستور شرف كادرها - به عنوان نمونه - به ذهنم رسيد: يك كادر بايد با تقويت 
اراده خود رفتارهاي غيراخالقي را ترك كند. بر اساس اين اصل، اگر يك كادر نتواند سيگار كشيدن را ترك 
كند نمي تواند يك كادر باشد! بر اساس چنين درك و تعريفي است كه به نظرم اعضاي يك انجمن به راحتي 

خواهند توانست تعدادي اصل را به عنوان اصول دستور شرف خود تدوين كنند. 

با زنم  به عنوان يك شوهر و يك پدر  براي رفتارم  بايد اضافه كنم كه سال هاست تالش كرده ام  همين جا 
و با دخترم »اصول« دستور شرف خانواده  خودم را تدوين كنم. اما هروقت به اين مسأله فكر كردم،  اصاًل 
نمي دانستم از كجا بايد شروع كنم. در نتيجه قضيه را نيمه كاره رها مي كردم. تا اينكه عصر شنبه دخترم غزل 
با چشم گريان به دفتر كادرها آمد. با مادرش دعوايش شده بود و موضوع دعوا - كه مايل نيستم به آن بپردازم 
- آنقدر حاد بود كه تا صبح نخوابيديم و وقتي هم كه چراغ ها را خاموش كردم تا بخوابيم، ساعت ها بيداري 
كشيدم و قدم زدم و ناگهان متوجه شدم بخشي از ذهنم دارد اصول دستور شرف خانواده را مي نويسد. وقتي 

كارش تمام شد احساس كردم بايد اين اصول را ثبت كنم و آن ها را به شكل زير تايپ كردم: 

اصول دستور شرف خانواده
ويرايش اول: يكشنبه 24 بهمن 1393

براي ارايه به شبكه انجمن هاي فاميلي ايرانيان )شافا(

1. از هنگامي كه يك دختر و پسر پيمان زناشويي مي بندند متعهد مي شوند تا مجموعه ي حقوق و تكاليف 
متقابل ناشي از اين پيوند را مراعات كنند. 

2. يكي از مهم ترين حقوق و تكاليف زناشويي حفظ انحصار روابط جنسي در چارچوب خانواده است. 

3. نقض عمدي و آگاهانه و اثبات شده ي هر يك از اين حقوق از طرف يكي از زوجين به طرف مقابل حق 
مي دهد تقاضاي فسخ پيوند زناشويي را مطرح كند. 

4. در صورت وجود فرزند تحت تكفل خانواده، فسخ پيوند زناشويي مستلزم تضمين اين اصل است كه هيچ 
لطمه اي به زندگي فرزندان نزند. 

5. تا قبل از فسخ پيمان زناشوئي، نقض پيمان از سوي يكي از زوجين عذر موجهي براي عمل متقابل نخواهد بود. 
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بديهي است كه هر انجمن و هر خانواده اي بايد بتواند اصول مورد توافق خودش را تدوين و تصويب كند و 
در مرحله بعد، بر اساس آن اصول، استاندارهاي رفتاري خودش را براي موقعيت هاي مختلفي كه پيش مي آيد 
استنتاج و تدوين كند. اما حدس مي زنم، همانطور كه در ميان تمام پزشكان مي شود كم و بيش تعدادي اصل را 
به عنوان اصول مشترك كه از ماهيت پروفشن پزشكي ناشي مي شوند استخراج كرد، احتماالً بسياري از اصول 
دستور شرف خانواده ها نيز مي تواند مشترك باشد. در نتيجه، حتي تدوين همين چند اصل نيز - به خصوص 
به اين دليل كه محلي سازي شده است و نه ترجمه، مي تواند دستاورد بسيار مهمي باشد. به خصوص كه ما در 
تدارك ايجاد شبكه ي انجمن هاي فاميلي ايرانيان هم هستيم و اين اصول، و مهم تر، روش فهم و تدوين آن ها 

مي تواند براي تمام انجمن هاي فاميلي مفيد باشد. 

با هر  با هر هدفي و  انجمني  به هر  بتوانم  اين مهارت را كسب كرده ام كه  البته، فكر مي كنم كه من ديگر 
تا اصول دستور شرف  مجموعه اي از فضليت هاي اخالقي كه براي آن هدف الزم خواهد بود، كمك كنم 
انجمن خود را استنتاج و تدوين كنند. در آينده هم سعي خواهم كرد تا روش استنتاج و تدوين اصول دستور 

شرف را به صورت يك جزوه راهنما تدوين و منتشر كنم تا همه بتوانند از آن استفاده كنند. 

خط قصه تلخ
همانطور كه گفتم، عصر شنبه گذشته غزل به دفتر كادرها آمد و شب را پيش من ماند و براي نخستين بار پرده 
از روي به اصطالح رازي برداشت كه سخت تكانم داد و از آنجا كه تمام اين ماجرا با جنبش كادرها ارتباط 
دارد، و به خصوص اگر قرار باشد روزي روزگاري از ماجراهاي اين جنبش آثار دراماتيك خلق كنم،آنچه كه 
غزل افشا كرد مي تواند دستمايه اي باشد براي دراماتيزه كردن كل زندگي راوي اين قصه ها. به همين خاطر، 
و در ادامه اين روزنوشت، به آن ماجرا مي پردازم كه هم به جنبش كادرها مربوط مي شود و هم به نحوي به 
تصميم امروز ما براي ايجاد دوباره انجمن هاي فاميلي ارتباط دارد و هم كل ماجراي قهرمان قصه را مي توان 

بر اساس آن و با الهام گرفتن از آن ماجراي تلخ دراماتيزه كرد. توضيح مي دهم چطوري. 

فكر مي كنم حدود هشت تا ده سال قبل بود )تاريخ دقيق  را بعد از مراجعه به اسناد انجمن خانوادگي قيد 
خواهم كرد(  كه به دكتر بهزاد رحماني كه آن زمان با كمك هم مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان را با موفقيت 
تأسيس كرده بوديم پيشنهاد كردم يك انجمن خانوادگي هم راه بياندازيم. فكر مي كنم در اين زمينه توصيه هاي  
رسول حاجي زاده )اسم مستعار( هم كه همسرش فوت شده بود و با دو پسر و يك دختر جوان و عاصي 
دست و پنجه نرم مي كرد، مؤثر بوده است. به هر حال، بعد از استقبال دكتر بهزادي، قضيه را با آقاي مسعود 
كرامتي كارگران و بازيگر تأتر و سينما هم در ميان گذاشتم. او هم استقبال كرد و نشست هاي هفتگي اين چهار 
خانواده در همين دفتر شروع شد. خوب به خاطر دارم كه اين نشست ها با ترجمه خالصه كتاب دستورنامه 
رابرت همزمان شده بود و من كه تازه و بعد از خواندن آن كتاب متوجه شده  بودم روش اداره انجمن ها و 
روش تصميم گيري گروهي ما تا چه اندازه عقب مانده و افتضاح است ديگر قادر نبودم در جلساتي كه به 
روش سنتي اداره مي شد شركت كنم. به همين خاطر تالش كردم تا براي اعضاي آن جمع هم اين قواعد را 
تشريح كنم و از آنان بخواهم بكوشند تا در چارچوب اين قواعد رفتار كنند. دكتر بهزادي و همسرش، آقاي 
كرامتي و همسرش زنده ياد فرخنده آقايي كه بعدها به سرطان مبتال شد و فوت كرد از اين ايده استبقال 
كردند اما رسول حاجي زاده با تمام توان به مخالفت برخاست و تأكيد داشت كه اين قواعد براي كاري كه 
ما به خاطرش دور هم جمع شده ايم الزم نيست. اصرار من و انكار او سبب شد كه آن جمع بپاشد. اما يكي 
از دستاوردهايش اين بود كه بعد از اين همه سال و بر اساس تأمالتي كه همان زمان شروع كرده بودم، چند 

روز پيش موفق شدم برخي از اصول دستور شرف خانواده را استنتاج و تدوين كنم. 

در آن روز ها براي من بديهي بود كه همسر آقاي رسول حاجي زاده به خاطر ابتال به سكته قلبي فوت كرده 
است. به همين خاطر، يك روز كه در منزل يكي از دوستان مهمان بودم و او در حضور دوستان مشترك ما 
با رسول حاجي زاده تأكيد كرد كه همسر رسول از دست رفتارهاي شوهرش دست به خودكشي زده است، 
ناراحت شدم و توضيح دادم كه زري همسرش را دوست داشت. به عالوه، پدرش به خاطر ابتال به سكته 
قلبي فوت كرده بود و اين بيماري در خانواده آنان ارثي بود و دليلي نداشت كه زري دست به خودكشي بزند، 



314

نتيجه گرفتم كه اين ها اتهاماتي است كه حتي نبايد در رواج آن ها شركت كرد. فرامرز تأكيدداشت كه اين ها 
اتهام نيست. بلكه خودش اين خبر را از خواهر زري شنيده است. با اين همه من قبول نكردم كه زري از 

دست شوهرش رسول دست به خودكشي زده باشد بلكه سكته قلبي كرده است!

بايد توضيح بدهم كه زري زن بسيار خون گرمي بود و مي توانست دوستاني با سليقه هاي مختلف را دور هم 
جمع كند و هر از گاهي دسته جمعي آنان را به سفر و به خصوص به كالردشت ببرد. سفرهاي خانوادگي ما به 
كالردشت و به همت زري، از جمله بهترين و شادترين خاطرات ما از سال هاي قبل است و بعد از فوت زري 
هرگز تكرار نشد. در اين سفرها خانم نسبتًا زيبايي هم با همسرش مي آمد به نام مرجان. بعدها شنيدم كه اين 
مرجان خانم از همسرش جدا شده است. و اخيراً بود كه فهميدم همين مرجان خانم با رسول زير يك سقف 
زندگي مي كنند. تا اينجاي ماجرا هم چيز غافل كننده اي نمي ديدم: زري فوت شده است. رسول تنها شده 
است. مرجان هم كه سال ها پيش از شوهرش جدا شده بود حاال با رسول زندگي مي كند. بله، اما شب يكشنبه 
گذشته بود كه با توضيح هاي غزل فهميدم زري هنگامي كه زنده بوده است، از روي نيك دلي مرجان خانم را 
كه با شوهرش دعوا و مرافعه داشته به منزل خودش مي آورد و به او پناه مي دهد. اما درمي يابد كه شوهرش با 
همين خانم مرجان رابطه جنسي برقرار كرده و به او خيانت كرده است. به همين دليل، يك شب كه از ويالي 
كالردشت برمي گردند سه نامه جداگانه براي دو پسر و تنها دخترش مي نويسد و در آن ها توضيح مي دهد كه 
چرا ديگر قادر نيست به زندگي ادامه بدهد و مجبور است آنان را در عنفوان جواني بي مادر بگذارد. بعد با 
مصرف مقداري زيادي قرص دست به خودكشي مي زند و فردا عصر كه بچه ها با تعجب از بيدار نشدن مادر 
به اتاقش در طبقه باال مي روند مي بينند كه ساعت ها قبل مرده است. پزشكي قانوني هم بعد از كالبد شكافي 

دليل مرگ را مصرف همان قرص  ها اعالم مي كند. 

بعد از شنيدن اين ماجرا دچار حيرت  چندين جانبه شدم: چطور در تمام اين مدت فكر مي كرده ام كه زري 
سكته قبلي كرده و نه خودكشي؟ چرا آن همه شواهد را ناديده مي گذاشتم؟ و حتي وقتي فردي مثل فرامرز 
تأكيد مي كند كه از خواهر زري شنيده كه او خودكشي كرده است، خبر را باور نكردم؟ چرا حتي يك بار از 

رسول در مورد علت مرگ همسرش سؤال نكردم؟ 

قتل  در  نتيجه رسيدم كه رسول  اين  به  در ذهنم مي چرخيدند و در يك قضاوت سريع  اين سؤال ها  انبوه 
همسرش زري مسؤل بوده است. به همين خاطر به غزل گله كردم كه چرا او و مادرش كه از اين ماجرا با 
خبر بوده اند من را بي خبر گذاشتند. توضيح غزل هم محشر بود: راز داري. گفتم:  دخترم، وقتي جنازه زري 
به به پزشكي قانوني برده اند و تشخيص پزشكي قانوني اين بوده كه زري خودكشي كرده است،  پنهان كردن 

ماجرايي به اين آشكاري كجايش راز داري است؟ 

اولين قضاوتم اين بود كه زري در مرگ همسرش مسؤل و حتي قاتل است. اما بعد اين قضاوت را تعديل 
كردم: از كجا معلوم كه رسول واقعًا با مرجان رابطه جنسي داشته است؟ آيا زري از روابط صميمانه و دوستانه 
شوهرش با مرجان، و بدون دليل قانع كننده،  دچار توهم خيانت نشده است و به خاطر همين توهم دست به 
خودكشي نزده است؟ و حتي اگر شوهرش به او خيانت هم كرده باشد، او مي بايست خودش را مي كشت؟ 

كار ديگري نمي شد كرد؟ آيا نمي توانست مرجان را از خانه بيرون مي كرد؟  يا از زري طالق مي گرفت؟ 

بعد از اين تأمالت بود كه فكر كردم اگر هنگام برگزاري نشست هاي نخستين انجمن خانوادگي اطالعات 
امروز را در مورد علت مرگ زري داشتم، حتمًا برخوردم با رسول با آنچه كه بود تفاوت مي كرد. 

ماجرايي براي دراماتيزه كردن داستان
بعد از شنيدن اين ماجراها بود كه فكر كردم اگر قرار بود ماجراي كادر دوستان را در قالب داستان يا رمان 
روايت كنم، در آن صورت مي شد جاي مرجان و همسر خودم را - در عالم تخيل - عوض كنم:  كشمكش هاي 
من با همسرم سبب جدايي ما مي شود، همسرم به زري كه صميمي ترين دوستش بود پناه مي رود و دوست 
مشترك ما، يعني آقاي رسول با همسر بنده روي هم مي ريزند. زري دست به خودكشي مي زند و بقيه ماجرا. 
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ايده بسيار خام و بررسي نشده است. فكر كردم فقط آن را  اين  تأكيد كنم كه  بايد  همين جا 
يادداشت كنم و صرف نوشتن آن به اين معنا نيست كه لزومًا ايده مناسبي باشد. 

البته چيزي كه هنوز برايم روشن نشده اين است كه آيا آن سال ها كه رسول در نشست هاي خانوادگي شركت 
مي كرد، همسر من مي دانست كه زري از دست رفتارهاي رسول دست به خودكشي زده است يا نه؟ و اگر 
مي دانست چرا به من نگفت؟ چرا كه اگر مي گفت من هرگز رسول را به دفتر راه نمي دادم و از او براي شركت 
در نشست هاي خانوادگي دعوت نمي كردم. چون تصورم اين مي شد كه او در قتل زري شريك بوده است. 

آري، به خاطر روشن شدن اين سؤال هاست كه بايد گذشته را از زاويه اي ديگر واكاوي كنم. 
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پنجشنبه 28 اسفند 1393

ايده تشكيل فراكسيون اپوزيسيون در كعاصكا
ديروز و امروز سه بار تلفني با آقاي حسين احمدي زاده رئيس سابق هيأت مديره كانون عالي انجمن هاي 
صنفي كارفرمايي ايران )كعاصكا( صحبت كردم. پيش بيني او درست از آب درآمد: از رياست هيأت مديره 
استعفا داد و آقاي محسن خليلي عراقي، كه سال ها عليه خليفه كشي او و دوستانش در نشريه پيام كارفرما 
قلم فرسايي كردم، به رياست كعاصكا رسيد. مهندس محمد عطارديان هم قبل از اين ها از دبيركلي كعاصكا كنار 
گذاشته شده بود. در جريان اين گفتگو ها مهم ترين مسائل كعاصكا به عنوان بزرگترين فدراسيون كارفرمايان 
ايران مورد بررسي قرار گرفت و به همين خاطر جا دارد آن ها را نقل كنم. در عين حال، به آقاي احمدي زاده 
پيشنهاد دادم كه به جاي كنار كشيدن، يك فراكسيون اپوزيسيون در چارچوب كعاصكا سازماندهي كند و به 
نقد عملكرد هيأت مديره بپردازد و به مرور يك برنامه جامع براي اصالح بنيادين كعاصكا تدوين كند و در 
انتخابات آينده كعاصكا به عنوان يك فراكسيون اصالح طلب دست به رقابت بزند. آقاي احمدي زاده با پيشنهاد 
من موافقت كرد. هرچند سبك مديريتي او، بر اساس نظرات ايزاك آديزيس، نظريه پرداز محبوب من، سبك 
كارآفريني است و در بسياري از مواقع در چهره يك »آتس افروز« ظاهر مي شود، در نتيجه نمي شود »بله« هاي 
اين جور مديران را جدي گرفت، اما فكر مي كنم، ايده تشكيل فراكسيون اپوزيسيون، به خصوص در داخل 
كعاصكا كه طبق قانون كار تنها كانون عالي كارفرمايي كشور بايد باشد، زمينه دارد. در روزنوشت امروز به 

اين مسائل خواهم پرداخت. 

ديروز - آخرين چهارشنبه سال - براي شركت در مجمع ساالنه سهامداران شركت گاوپروري دمزآباد همراه 
با آقاي محمود حسيني كمال و آقاي همايون سماطي به دمزآباد  - مسقط الرأس خودم - رفتيم. تجربه هاي 
آموزش دستورنامه رابرت به سهامداران اين شركت نيز بخشي از تجربه هاي جنبش كادرها در ايران محسوب 

مي شود. در نتيجه من گزارش اين اجالس را نيز از اين زاويه ارايه خواهم كرد. 

امروز دخترم غزل نيز به دفتر آمد. در مورد خودكشي زري همسر يكي از دوستان با او صحبت كردم. اگر 
ارتباط  اين جريان  به  نيز  زري  نوشته شود، خودكشي  داستان هايي  كادرها  ماجراهاي جنبش   از  باشد  قرار 
مي يابد. عالوه بر اين، با كمي دست كاري در بخش هايي از واقعيت و جا به جا كردن برخي از ماجراها و 
شخصيت ها به سادگي مي شود از ماجراي خودكشي تراژيك زري يك درام جذاب و تكان دهنده نيز خلق 
كرد، به خصوص كه مي شود ماجرا را از زبان دختر جواني مثل غزل روايت كرد كه اين ماجراها سر او و 

والدين او آمده باشد. در اين مورد هم نكاتي هست كه ارزش دارد آن ها را ثبت كنم. 

درس ها عالي از تجربه هاي سناي دانشجويي دانشگاه كانزاس
از پل سيد خندان كه محل تجمع ما - من، محمود حسيني كمال و همايون سماطي - است، تا دمزآباد كه در 
جنوب ورامين قرار دارد، حدود يك ساعت و نيم راه است. قباًل در اين فاصله با هم گپ مي زديم، اما چند 

ماهي است به اين نتيجه رسيده ام به جاي گپ و گفتگو، خودم را با مطالعه سرگرم كنم. چرا؟ 

راستش در فاصله يك ماه بين دو مجمع سهامدارن شركت گاوپروري من صدها مقاله را به زبان هاي انگليسي، 
عربي و روسي و فرانسه در مورد وضعيت منطقه با دقت مطالعه مي كنم. در ده ها كارگاه آموزش دستورنامه 
طبق  مي گيرم.  ياد  چيز  دانشگاهي  دوره  يك  اندازه  به  آن  ها  از  كدام  هر  در  كه  مي كنم  شركت  نيز  رابرت 
عادتي هم كه دارم، وظيفه خودم مي دانم آنچه را كه مي آموزم در اختيار ديگران بگذارم. اما واكنش محمود 
و همايون در اين مدت طوري بوده است كه تصميم گرفتم زبان در كام بكشم و جز در مواردي كه سؤال 
كنند هيچ چيز نگويم. و براي حسن استفاده از وقتي كه هدر مي رود، كتاب بخوانم. به همين خاطر، ديروز 
كتاب راهنماي »قواعد و مقررات« سناي دانشجويي دانشگاه كانزاس را همراه خودم بردم و در طول رفت و 
برگشت بخش هايي از آن را مطالعه كردم. فوق العاده بود. و من احساس كردم كه عالوه بر دستورنامه رابرت 
كه قواعد كلي و عام ناظر بر هر اجالس را توضيح داده است، تجربه هاي مشخص هر انجمن نيز درس هاي 
بسيار زيادي به ما ياد مي دهد كه سبب مي شود انجمن هاي خودمان را بهتر اداره كنيم. البته، دوست داشتم و 
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دارم دانشجويان عضو كادر دانشجويان را تشويق كنم تا ذهن خودشان را فعال كنند و خودشان پژوهشگر 
بشوند. حتمًا در اين راه تالش خواهم كرد. اما دانشجويان بدجوري عادت دارند غذا را در دهانشان بگذاريد. 

در هر حال، به چند نمونه از قواعد ناظر بر غيبت كردن سناتور ها در ساختارهاي مختلف سناي دانشجويي 
دانشگاه كانزاس - فقط به عنوان نمونه - اشاره مي كنم تا خوانندگان دريابند كه چگونه انديشه ها در اين زمينه 

در صنعت انجمن سازي شكل مي گيرد و گسترش مي يابد. 

عنوان ماده سوم از كتابچه »قواعد و مقررات« سناي دانشجويي دانشگاه كانزاس، »سناي دانشجويي« است. 
بخش يكم اين ماده به مسؤليت هاي يك سناتور دانشجو پرداخته است. ترجمه ي قسمت هايي از اين بخش:

كميته  نشست هاي  تمام  در  و  دانشجويي  سناي  نشست هاي  تمام  در  دانشجو  سناتورهاي  تمام   .3  .1  .1
داروسازي  ليسانس، حقوق، غيرسنتي، و  دانشجويان  استثناي:  به  دانشجويي مربوطه شركت مي كنند  سناي 
كه الزم است در يكم نيمسال تحصيلي دست كم در دو )2( نشست كميته مربوطه شركت كنند تا الزام هاي 

نشست هاي كميته خودشان را رعايت كرده باشند. 

1. 1. 1. 3. اگر يك سناتور قادر نباشد در نشست سناي دانشجويي شركت كند، بايد قبل از نشست به 
دبير اجرايي سناي دانشجويي اطالع دهد. اگر يك سناتور قادر نباشد در نشست يك كميته 
شركت كند،  بايد قبل از نشست به دبير كميته و نيز به دبير اجرايي سناي دانشجويي اطالع 

دهد. غيبت ها بايد در صورتجلسه هر نشست قيد شوند. 

2. 1. 1. 3. يك غيبت به اين داليل معذور خواهد بود: فوريت هاي خانوادگي، تعطيالت مذهبي، بيماري 
امتحانات شغلي. تمام داليل ديگر در جريان روند فرجام خواهي هاي  يا  جدي، مصاحبه ها 

نشست كميته اجرايي دانشجويي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

2. 1. 3. حضور ها بر اساس نيمسال تحصيلي گزارش خواهند شد. غيبت در حضور و غياب اول يا آخر 
نشست، يك نيم غيبت حساب خواهد شد. اگر كميته اجرايي سناي دانشجويي مناسب تشخيص دهد، رئيس 
كاركنان سناي دانشجويي هر سناتوري را كه در يك نيمسال تحصيلي دو غيبت غيرموجه يا سه غيبت از هر 
نوع داشته باشد از سناي دانشجويي اخراج مي كند. رئيس كاركنان تمام موارد حضور و غياب را در هر دروه 
نشست كميته اجرايي دانشجويي عرضه خواهد كرد. در اين زمان، كميته اجرايي دانشجويي تعيين خواهد كرد 
كه آيا شرايط مخففه اجازه غيبت موجه را مي دهد يا نه. دبير اجرايي از طريق ايميل يا ارسال اخطار كتبي به 
صندوق پستي، دست كم يك هفته قبل از نشست كميته اجرايي دانشجويي آتي به تمام دانشجويان خالفكار 

اطالع مي دهد. غيبت ها از نيمسال تحصيلي پائيز به بهار منتقل نمي شوند. 

همانطور كه مالحظه مي كنيد، از همين چند بندي كه ترجمه كردم مي توان نكات بسيار با ارزشي ياد گرفت. 
به عنوان نمونه اينكه، در آغاز و انتهاي هر نشست حاضر و غايب مي شود و اگر كسي در حضور و غياب 
اول يا آخر نشست نباشد، يك نيم غيبت محسوب خواهد شد. غيبت هاي موجه با دقت مشخص شده است. 
در عين حال، غيبت موجه به اين معنا نيست كه فردي هرچند بار كه دلش خواست غيبت موجه كند. بلكه 
حداكثر فقط دو غيبت غيرموجه و يا سه غيبت موجه و غيرموجه مي تواند داشته باشد. اگر سناتوري بيش از 
اين غيبت كند او را از سنا يا از كميته اخراج خواهند كرد. البد بندهاي ديگر آئين نامه مشخص خواهند كرد 
كه با سناتور اخراجي چه خواهند كرد يا چه كسي و تحت چه شرايطي جايگزين او خواهد شد. آگاهي از 
اين قواعد و ضوابط براي من كه بسيار آموزنده است. و اميدوارم فرصت كنم تا اين قبيل درس ها را هرچه 

بيتشر فرا بگيرم تا بتوانم به ديگران منتقل كنم. 

خوب است يادآور شوم واقعًا نمي دانم آيا آنچه كه در اسناد مكتوب سازمان هاي آمريكايي مي خوانيم در عمل 
هم رعايت مي شوند يا نه. اما تا آنجا كه به دانشجويان ايراني مربوط مي شود مي توانم بگويم جز چند استثناي 
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بسيار معدود، هيچ يك از آنان به قولي كه مي دهند، به قراري كه مي گذارند كمترين  پايبندي ندارند. در واقع 
سخن آنان نيز مانند سخن اكثريت قريب به اتفاق ايرانيان گاز گلو است. آيا مي شود توقع داشت مردمي كه 

در مرداب بي اخالقي فرو مي روند بتوانند دست به رستاخيزي عظيم بزنند؟ 

شورش گاو ها
وقتي به دروازه گاوپروري دمزآباد رسيديم، كارگر افغاني دروازه را باز كرد. از آقاي عباس تاجيك و پسرش 
حميد خبري نبود. من، طبق معمول يك راست به سراغ تدي رفتم: سگي كه تولگي اش را نزد من گذراند و 
من مثل يك فرزند به او رسيدگي كردم. اما از نوجواني به گاوپروري آقاي تاجيك منتقل شد: هبوط از بهشت 
به دوزخ. حاال هر وقت به گاوپروري مي رسم اول به تدي سر مي زنم كه كنار ديوار كوتاه به غل و زنجير 

بسته شده است و هرچه سعي مي كنم من را به خاطر نمي آورد. 

كمي بعد سر و كله ي آقاي حميد تاجيك - پسر خواهرم - در محوطه پيدا شد. متوجه شدم ديشب تا صبح 
بيدار مانده تا گاو ها چاق شده را بار كاميون كند تا به كشتارگاه ببرند. براي ما از قيام گاوها تعريف كرد: ظاهراً 
گاوها از نيت حميد آگاه شده اند و فهميده اند كه قرار است به كشتارگاه بروند و حاضر نمي شدند از روي 
سكوي بارگيري داخل باركش كاميون شوند و حميد مجبور شده دست تنها و با دست عمل كرده ساعت ها 

با گاوها بجنگد تا آنان را بار بزند. 

آسيب شناسي مجمع سهامداران
اين  در  دمزآباد  گاوداري  شركت  سهامدارن  مجمع  نشست هاي  گزارش  ارايه  اصلي  علت  ابتدا  همان  از 
روزنوشت ها را اعالم كردم: بررسي تأثير آشنايي سهامداران با قواعد دستونامه رابرت بر عملكرد شركت. 
اينكه قواعد دستورنامه رابرت در مجامع  به  اوليه هيچ اصرار و عالقه اي  اما جز در همان يكي دو مجمع 
سهامداران رعايت شود نداشته ام. به چند دليل مهم: اول اينكه تا همين جا نيز آقاي حسيني ظاهراً بيش از بقيه 
سرمايه گذاري كرده است و من احساس كرده ام كه او از همان ابتدا به رأي گيري بر اساس سهام اعتقاد داشت. 
در نتيجه هر نوع مذاكره مخالف و موافق با يك پيشنهاد بي معنا خواهد بود. از اين گذشته، آقاي حسيني بدون 
دريافت هيچ دستمزدي آنقدر دارد براي شركت كار مي كند كه شايد به اندازه سرمايه اي كه گذاشته دستمزد 
هم نگرفته است. در اين صورت چطور ممكن است به عنوان نمونه يك تصميم او را به چالش كشيد و به 

آن رأي نداد يا او را براي اين همه فداكاري بازخواست كرد؟ 

عالوه بر اين، و در حاليكه آقاي سماطي از همان نخستين نشست ها به عنوان دبير انتخاب شد. اما از همان 
نخستين روز ها گفت كه به خاطر عدم آشنايي او با سيستم ايميل، قادر نيست اين وظيفه را انجام دهد و به 
اين ترتيب مصوبه گروه را نقض كرد و گروه هم كاري نكرد. از سوي ديگر همين آقاي سماطي ظاهراً به 

صورت رايگان دارد كارهاي حسابداري شركت را هم - به صورت دستي انجام مي دهد. 

به طور كلي، اين گروه تا اينجا به صورت ايروني، يعني بدون رعايت قواعد دقيق و شفاف و مورد قبول دارد 
عمل مي كند و در نتيجه هيچ غيرمنتظره نيست كه گاهي كه تضاد منافع باال مي گيرد كار به دعوا و مرافعه 
بكشد. براي چنان روز ي هم تجربه  هاي كشمكش هاي حقوقي حسيني از همه ما بيشتر است. شايد به همين 
دليل است كه آقاي حسيني با دقت در خور توجهي اسناد را به امضاي شركا مي رساند و تمام آنها را با دقت 
با  از تجربه  كشمكش هاي حقوقي  حفظ مي كند. كاري كه هم ناشي از سبك مديريتي اوست و هم ناشي 
برادرش كه اينطور او را محاط كرده است. در هر صورت اگر مرافعه اي در بگيرد آقاي حسيني تا آخرين ريال 

پاي كار خواهد ايستاد. 

اينكه حسابداري را ماشيني انجام بدهيم، در پايان سال مالي اسناد را به حسابرس حرفه اي بدهيم، اينكه طبق 
قواعد شفاف عمل كنيم، و اينكه، آقاي حسيني طبق كدام سند دستمزد آقاي حميد تاجيك را تعيين كردي، 
همه سؤال هايي است كه در اين فضا طرح آن ها هم به نظر خيلي دشوار مي  رسد. و معموالً تمام شركت هاي 
ايراني با همين مشكالت كارشان را شروع مي  كنند و به سختي مي تواند خودشان را از اين فرهنگ سازماني 
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نجات بدهند و تا  آخر عمر گرفتار عوارض سوء اين روش مديريت خواهند بود. 

تصويب تعويق به اجالس آتي
بعد از آنكه جمع به اتاقك نگهباني رفت تا مجمع دعوت به دستور شود، آقاي حسيني اين نكته را مطرح كرد 
كه بنا به يادآوري من - يعني راقم اين سطور - نشست آخرين چهارشنبه هر سال نشست ساالنه هم هست 
و در اين نشست بايد مسؤالن انتخاب شوند و گزارش مسؤالن نيز قرائت و تصويب شود. آاقاي حسيني در 
ادامه خاطر نشان ساخت از آنجا كه كزارش هاي مالي آماده نشده است اين مجمع را برگزار نكنيم و در مجمع 
عائي اين كارها را نيز انجام دهيد. من پيشنهاد كردم به جاي اعالم اينكه اين مجمع برگزار نشد، بهتر است 
گفته شود كه مجمع برگزار شد و پيشنهاد تعويق دستور كار به اجالس آتي مطرح و با اتفاق آرا تصويب 
شد.آقاي حسيني و سايرين با اين پيشنهاد موافقت كردند و انتخاب مسؤالن و تصويب گزارش هاي آنان به 

جلسه بعدي تعويق شد. 

بعد از اين تصميم، آنان درگير رد و بدل كردن اسناد شدند و من و آقاي حميد تاجيك هم به محوطه رفتيم 
تا در مورد انجمن فاميلي و انجمن ده با هم صحبت كنيم. نظر من اين است كه اگر بشود در دهات ايران 
نيز انجمن ده تأسيس كنيم و اين كار را با دمزآباد و داودآباد شروع كنيم. از آقاي عباس تاجيك خواهش 
كردم فعاًل به كساني كه براي تأسيس يك انجمن ده مناسب هستند فكر كند. همين درخواست را از آقاي 
حسن عرب داودي نيز خواهم خواست. آقاي علي گلستاني هم مي تواند در ساختن انجمن هاي محله  و انجمن 
معلمان به ما كمك كند. عباس استقبال كرد اما اصرار داشت كه اين قضايا بايد خيلي آهسته جلو برود. من 

هم با اين ايده موافق هستم. 

مجمع دهياران و اعضاي شوراي دهات بخش جوادآباد
آقاي عباس تاجيك توضيح داد كه يكي دو روز پيش تمام دهياران و اعضاي شوراهاي روستاي منطقه جوادآباد 
در بخشداري جوادآباد جلسه داشته اند. در حال حاضر فقط آقاي دانش گلستاني پس آقاي علي گلستاني را در 
اين مجمع داريم كه تا حدودي با قانون پارلمان آشناست. در آينده نزديك آقاي حسن عرب داودي پسر دختر 
عمه من كه در حال عضو شوراي داودآباد است، به جمع جنبش كادرها اضافه خواهد شد. نمي دانم چقدر 

طول مي كشد كه اين نشست ها به مرور براساس قواعد و رويه هاي قانون پارلمان برگزار شوند. 

وقتي به تهران برمي گشتيم من متوجه ساختمان دهياري در خروجي ده شدم: ساختماني كوچكه و دو طبقه با 
ديواره اي سنگ شده - و از اين هم جالب تر، كنار اين ساختمان همان دستگاه هاي ورزشي نصب شده است 
كه اينجا، در تهران در پارك پشت سر من در خيابان پزشك هم نصب شده است. آيا حتي يك نفر از اهالي 

ده از آن دستگاه ها استفاده خواهد كرد؟ گمان نمي كنم. 

گفتگو با رئيس سابق كعاصكا
وقتي از دمزآباد به دفتر برگشتم تلفن زنگ زد: آقاي قاسمي مسؤل دفتر انچمن صنفي كارفرمايان مؤسسات و 
شركت هاي حمل و نقل كاال بود كه مي خواست من را به آقاي حسين احمدي زاده رئيس چند ماه پيش كانون 
عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران )كعاصكا(  وصل كند تا با او حرف بزنم. آقاي حسين احمدي زاده 
رئيس كانون حمل و نقل هم هست. رئيس انجمن مؤسسات و شركت هاي حمل و نقل كاالي برون شهري 
تهران هم هست و تا همين چند ماه گذشته رئيس هيأت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران 
هم بود و چند وقت پيش از همين آقاي قاسمي شنيدم كه از رياست كعاصكا استعفا داده است. مدتي بعد 
نام و سمت جديد اعضاي هيأت مديره كعاصكا را در اختيار من گذاشتند تا در وب سايت پيام كارفرمايان، 
وب سايت كعاصكا منتشر كنم و آن وقت بود كه مشخص شد،  سرانجام آقاي محسن خليلي عراقي صاحب 
دبيركل كعاصكا  عنوان  به  مهندس مروج حسيني  آقاي  و  رئيس هيأت مديره  عنوان  به  گاز  بوتان  كارخانه 

انتخاب شدند و به اين ترتيب دوران اقتدار دوگانه عطارديان/احمدي زاده بر كعاصكا به پايان رسيده است. 

البته، موضوع صحبت من با آقاي احمدي زاده ربطي به اين مسائل نداشت. من طي نامه اي براي او توضيح 
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داده بودم كه نشاني ايميل هاي شركت هاي حمل و نقل كاالي عضو انجمن تهران نياز به بازنگري دارد و الزم 
شركت ها و مؤسسات عضو نشاني هاي ايميل خودشان را چك كنند يا نشاني جديد به ما بدهند. به عالوه، از 
مدت ها پيش آقاي احمدي زاده از من خواسته بود كه يك وب سايت خبري براي كانون حمل و نقل يا خانه 

حمل و نقل راه اندازي كنم اما اين سفارش هم روي هوا معلق مانده  بود. 

بديهي است كه در گفتگوي تلفني اول با آقاي احمدي زاده در مورد اين دو مسأله صبحت شد و نتيجه؟ هيچ، 
آقاي قاسمي مسأله ايميل ها را بررسي مي كند و تعيين تكليف وب سايت خانه حمل و نقل نيز بماند براي 
نشست مشتركي كه بعد از بازگشت آقاي احمدي زاده از آمريكا خواهيم داشت. تمام. اما من از او خواستم 
اگر موافق باشد استعفانامه اش را به من بدهد تا در وب سايت پيام كارفرمايان منتشر كنم. او هم از اين پيشنهاد 
استقبال كرد و با صداي بلند از كساني در اطراف خود خواست تا متن استعفانامه را برايش بياورند تا از رويش 
براي من بخواند و از اينجا بود كه سفره دلش از برخورد هاي آقاي عطادريان و آقاي خليلي عراقي بازشد و 
نكاتي را مطرح كرد كه تا حدودي جو حاكم بر هيأت مديره عالي ترين كانون كارفرمايان ايران را به نمايش 

مي گذارد: آشوب محض. 

انعكاس دفاعيات و توضيح ها طرف هاي ديگر وجود ندارد نمي شود تمام  امكاني براي  بديهي است وقتي 
صحبت هاي آقاي احمدي زاده را نقل كرد. اما انتقادهاي آقاي احمدي زاده هم خيلي كلي بود و بيشتر به روابط 
شخصي بين اشخاص مي پرداخت. متن استعفاي او هم افشاگرانه نبود. بلكه در آن گفته شده بود كه به خاطر 
مشغله هاي زياد قادر به انجام وظيفه نيست و براي هيأت مديره آرزوي موفقيت كرده بود و در بخش پاياني 
هم به اين نكته اشاره كرده بود كه چطور نزديك 19 سال از وقت خود را صرف شكل گيري اين كانون كرده 
با خبر شدم، برايش توضيح دادم فكر كرده بودم كه در متن استعفا  از متن استعفانامه اش  است. وقتي من 
نامه دست به افشاگري زده ايد. اما اين متن كه خيلي اداري است و خيلي براي انتشار در وب سايت پيام 
كارفرمايان مناسب نيست. خودش هم زياد موافق نبود. به خصوص كه فكر مي كرد كه اگر من بدون اجازه 
مسؤالن جديد چنين متني را در وب سايت منتشر كنم مشكل ايجاد خواهد شد. به اين ترتيب گفتگوي اول با 
اميد تشكيل يك نشست مشترك در سال آينده و بعد از برگشتن او از آمريكا خاتمه يافت. اما بعداً فكر كردم 
مي شود استعفانامه را در وب سايت انجمن حمل و نقل منتشر كرد. به همين خاطر دوباره به آقاي قاسمي 
تلفن كردم تا اين نكته را به اطالع آقاي احمدي زاده برساند. امروز صبح بود كه دوباره تلفني با آقاي احمدي 

زاده صحبت كرديم. 

گفتگوي دوم
در گفتگوي دوم اطالعات مهم تري در مورد عملكرد هيأت مديره در اختيار من گذاشت. از جمله تصميم هاي 
به صورت  كه  انجمن ها  از  بعضي  ورودي  و حق  عدم وصول چك هاي حق عضويت  براي  مديره  هيأت 
شخصي صادر شده بود تا تعداد اعضاي جناح مخالف را افزايش دهند. حاال و بعد از آنكه آن جناح رأي 
آورده، هيأت مديره مصوب كرده كه فعاًل آن چك ها وصول نشود. چرا؟ تحليل آقاي احمدي زاده اين بود كه 
در جريان انتخابات هيأت مديره به رأي آن ها نياز داشتند و حاال كه انتخاب شده اند مي خواهند پول دوستان 
خودشان را به آنان پس بدهند. ظاهراً در واكنش به همين مصوبه است كه آقاي احمدي زاده هم از هيأت 
مديره خواسته  است پول آن حدود 60 انجمن حمل و نقلي را كه در آخرين لحظات ماقبل اخذ رأي عضو 

كانون عالي شدند اما رأي آن ها را حساب نكردند، به صاحبانشان پس بدهند. 

بايد يادآوري كنم كه در جريان آخرين انتخابات هيأت مديره كعاصكا كه چند ماه پيش برگزار شد، در مورد 
مسائل رويه اي اختالفات چنان باال گرفت كه آقاي احمدي زاده و تمام نمايندگان انجمن هاي حمل و نقلي 
از سراسر ايران مجمع را ترك كردند. ظاهراً يكي از اختالف ها نيز همين موضوع بود. اينكه رئيس منتخب 
جلسه كه حاال به عنوان معاون اجرايي دبيركل استخدام شده است، عضويت 60 انجمن حمل و نقلي را قبول 
نكرد. و به همين دليل احمدي زاده به اعتراض از سالن خارج شد. بعدها شكايت باال گرفت اما طرفين آشتي 
كردند و آقاي احمدي زاده به عنوان رئيس مرضي اطرفين انتخاب شد و كمي بعد از اين انتخاب به آمريكا 
رفت. ظاهراً بعد از بازگشت از آمريكا متوجه شده است كه در انتخاب نمايندگان كانون عالي براي اعزام به 
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محافل سه جانبه جايي براي او در نظر نگرفته اند. ظاهراً همين مسأله به گاليه هاي جديد دامن زده است و 
كار به استعفاي وي كشيده شده است. در اين صورت، چرا حق عضويت و ورودي حدود 60 انجمن حمل 
و نقلي كه حتي عضويت آنان به رسميت شناخته نشد، پس گرفته نشود؟ پرسيدم: كل مبلغ چقدر مي شود؟  

گفت: حدود 200 ميليون تومان. 

تصور اينكه تشكل هاي ايراني بدون آشنايي با الفباي قانون پارلماني بتوانند قدم از قدم بردارند محال است. 
انجمن هايي كه - به ويژه در ابتداي كار - خودي نشان مي دهند به خاطر تازه نفس بودن و خفيف بودن تضاد 

منافع است. اما به مرور اين تضادها شديد و تخريبي مي شود و انجمن را از پا در مي آورد. 

به هر حال، آقاي احمدي زاده در گفتگوي دوم با پيشنهاد من مبني بر انتشار نامه اش در وب سايت انجمن 
حمل و نقل تهران موافقت نكرد و در آخر من به او توصيه كردم كه كعاصكا را رها نكند و از حاال به بعد 
به عنوان يك عضو منتقد هيأت مديره به فعاليت خود ادامه بدهد. در عين حال به او يادآوري كردم كه اداره 
انجمن ها قواعدي دارد كه اتفاقًا من در دفتر كادرها مشغول آموزش آن ها هستم و از او خواهش كردم بعد از 
بازگشت از آمريكا وقتي در اختيار من بگذارد تا بخشي از اين قواعد را برايش توضيح بدهم تا اگر آن ها را 

مناسب دانست به كار ببندد. اين گفتگو نيز با اميد به آينده خاتمه يافت. 

گفتگوي سوم
اما امروز صبح كه از خواب بيدار شدم - طبق معمول - دامنم پر از ايده  هاي نو بود و يكي از آن ها دادن 
پيشنهاد به آقاي احمدي زاده بود كه در چارچوب كعاصكا يك فراكسيون اپوزيسيون شكل بدهد و به شكل 
قانوني به نقد عملكرد هيأت مديره بپردازد و به مرور يك فراكسيون اصطالح طلب سازماندهي كند و در 
انتخابات بعدي هيات مديره با يك برنامه جامع براي اصالح بنيادين كانون عالي شركت كند و در اين زمينه 

من هم تمام تجربه هايم را عرضه خواهم كرد. 

طرح اين پيشنهاد به خصوص از آن جهت مفيد رسيد كه در گفتگوي دوم خود آقاي احمدزاده هم اعتراف 
كرد كه در اين مدتي كه او هم عضو مسؤالن كعاصكا بوده است هيچ كار دندانگيري براي كارفرمايان صورت 

نگرفته است. 

امروز مدتي به اين پيشنهاد فكر كردم و طرح آن را به آقاي احمدي زاده مفيد تشخيص دادم. اين بار خودم 
به او زنگ زدم و بعد از كمي زمينه چيني براي آنكه طبق سبك مديريتي خودش به پيشنهاد من واكنش منفي 
نشان ندهد، اين مسأله را با احتياط با او در ميان گذاشتم. مي دانستم سبك مديريتي آقاي احمدي زاده  هم 
آتش افروز است و اگر به صورت واكنشي و بر اساس سبك مديريتي خودش رفتار كند هر پيشنهادي را كه 
ناشي از خالقيت خودش نداند وتو خواهد كرد. به همين خاطر من تأكيد كردم كه اين ايده بسيار خام است 
و الزم است كه ايشان حسابي آن را بررسي كنند و بپزند. به عالوه، خود ايشان گفتند كه در طول سال هاي 
گذشته كار دندان گيري براي كارفرمايان انجام نشده است. خالصه اينكه، ايشان رهبري يك جناح يا فراكسيون 
اپوزيسيون اصالح طلب را در چارچوب خود كعاصكا سازماندهي كند و براي بهبود كعاصكا با برنامه اي جامع 
در انتخابات آتي شركت كند. ظاهراً قبول كرد. اما »بله« آدم  هاي آتش افروز را نبايد جدي گرفت. و ترديد هم 

دارم كه آيا او فرد مناسبي براي اين كار هست يا نه؟ 

اصالح پذير  اصاًل  اگر   - كعاصكا  اصالح  راه هاي  از  يكي  من  نظر  به  است.  شده  مطرح  ايده  حال،  هر  به 
باشد - ايجاد يك فراكسيون اپوزيسيون است با رهبري موجه ترين و جدي ترين وشريف ترين كارفرماها. اما 
آيا مي شود چنين افرادي را پيدا كرد؟ آيا اين افراد قادرند به خودشان سازمان بدهند و يك اتئالف پاك و 

فسادناپذير ايجاد كنند؟  

خط قصه جديد
در مورد مرگ خانمي به نام زري كه از دوستان خانوادگي ما بود مطالبي نوشتم. ارتباط اين ماجرا با جنبش 
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كادرها بسيار غيرمستقيم است: بعد از فوت او، همسرش - با اسم مستعار رسول - و چند نفر از دوستان 
بيانديشد.  ديگر جمعي تشكيل داديم كه تصميم داشت به عنوان يك فارم به مشكالت خانواده هاي عضو 
برگزاري نشست هاي آن جمع همزمان شده بود با آشنايي اوليه من با قواعد دستورنامه رابرت. تازه آن موقع 
بود كه درمي يافتم تا چه اندازه روش اداره مجامع ما ابتدايي و عقب مانده است. من خيلي عالقمند بودم كه 
آنجمع تصميم گيري در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت را تمرين كند. تمام اعضاي آن جمع با اين پيشنهاد 
موافقت كردند، اما با مخالفت بسيار حدي رسول با آموزش قواعد دستورنامه رابرت آن جمع از هم پاشيد. 
تمام اين مدت فكر مي كردم كه زري به خاطر سكته قلبي فوت كرده است. اما  چند روز قبل بود كه با خر 
شدم خودكشي كرده و حتي قبل از خودكشي سه نامه هم براي سه فرزندش نوشته و در نامه ها توضيح داده 
كه چرا به خاطر رفتار پدرشان ديگر قادر به ادامه زندگي نيست. وقتي اين خبر موثق را شنيدم احساس كردم 
تمام ديتابيس يا مخزن خاطرات چند سال اخيرم با رسول ناگهان تخريب شد. مطمئن هستم اگر مي دانستم 
رسول چنين نقشي در مرگ زري داشته  است هرگز او را به دفتر كادرها راه نمي دادم. اين ضربه چنان محكم 
بود كه احساس كردم مي توانم براي اساس اين ماجرا و با كمي دست كاري در واقعيت، يك اثر دراماتيك 
خلق كنم. امروز فكر كردم اين اثر حتي مي تواند از ماجراي كادرها نيز مستقل باشد و - به عنوان يك گزينه 
- داستان را از نگاه دختري مثل غزل روايت كنم. براي دراماتيز كردن ماجرا كافي است جاي مادر او را با 

زن منفي قصه عوض كنم. 

به نظرم رسيد خوب است اين خط قصه را اينجا و تا همين حد يادداشت كنم تا در خاطرم بماند. به ويژه كه 
براي دراماتيزه كردن كل ماجراي داستان كادرها نيز از اين طرح مي شود استفاده كرد. 
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جمعه 29 اسفند 1393

ته مانده هاي سال
چند روزي است كه مي خواستم گفتگوهايم با آقاي امير رئيسيان - وكيل خانم فرشته طوسي - را روايت كنم 
اما فرصت نمي شد. در آخرين لحظات سال 93 مي كوشم اين خاطره باقي مانده از اين سال را هم روايت كنم. 
به خصوص كه به خاطر داستان حيرت انگيزي كه از مداخله نيروي هاي امنيتي در ماجراي خانم فرشته طوسي 
برايم تعريف كرد، جنبش كادرها جنبه پليسي هم يافت و فيلم آن هم بسيار برفوش خواهد شد! اما قبل از 
پرداختن به آن ماجرا ذكر اين نكته هم الزم است كه ساعاتي قبل در وب سايت انگليسي زبان »دبكا فايل« كه 
گفته مي شود به محافل امينتي اسرائيل نزديك است، خواندم كه هيأت ايراني براساس دستوري كه از تهران 
دريافت كرده ، ميز مذاكره را ترك كرده  است. البته، مادر رئيس جمهور هم در 90 سالگي و در بيمارستان تأمين 
اجتماعي ميالد فوت كرده است و - به گفته دبكا فايل - همين فوت بهانه اي براي ترك مذاكره بوده است. 

راستش در روزهاي اخير عالئم زيادي به چشم مي خورد كه نشان مي داد مذاكره سر بزنگاه در بن بست باقي 
خواهد ماند. به نظر من، يكي از مهم ترين نشانه ها انتقادهايي بود كه دنيس راس مشاور قبلي امنيت ملي اوباما 
به چارچوب احتمالي توافق هسته اي مطرح كرد. خالصه حرفش اين بود كه بعد از ده يا پانزده سال كه مدت 
قرارداد به پايان مي رسد، اگر ايران بخواهد به طرف بمب برود، قرارداد در دست تنظيم چه مي گويد؟ دنيس 
راس استدالل كرده بود كه اگر شش قدرت جهاني بخواهند بعد از تصميم احتمالي ايران براي حركت به 
طرف ساخت بمب اتمي بار ديگر به تحريم  متوسل شوند كه در آن صورت فرصتي براي جلوگيري از ايران 
باقي نخواهند ماند. در نتيجه بايد در چارچوب قرارداد در دست تدوين با صراحت قيد شود كه اگر در هر 
مورد ايران مفاد قرارداد را حتي بعد از انقضاي مهلت نقض كرد، كشورهاي جهان براي جلوگيري ايران به 

زور متوسل خواهند شد. 

همين چند روز قبل بود كه اعضاي كميته روابط خارجي سنا در جريان يك استماع از يك مسؤل دولت همين 
سؤال را پرسيدند و آن مسؤل هم ظاهراً همين جواب دنيس راس را داد. اينجا بود كه من احساس كردم اين 
پاسخ آخرين ميخ تابوت مذاكرات هسته اي خواهد بود. بعد كه بخش هاي مهم پيام نوروزي اوباما خطاب به 
مردم ايران را در وب سايت ها خواندم احساس كردم بوي حلواي قرارداد هسته اي بلند شده است. براي آقاي 
خامنه اي غيرقابل پذيرش است كه به قدرت هاي جهاني چك سفيد بدهد كه بعد از انقضاي مهلت قرار داد و 
به محض اينكه تصور كردند ايران به طرف ساختن بمب حركت كرده ايران را به توبره بكشند. براي غربي ها 
هم احمقانه خواهد بود كه بعد از انقضاي مدت قرارداد ايران به طرف ساخت بمب اتمي برود و هيچ كاري 
نكنند. آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است. فكر مي كنم اوباما مردي نيك قلب است اما در 
مورد كساني كه مراكز اصلي قدرت را در ايران در دست دارند اشتباه مي كند. آنان اوباما را مرد ساده دلي 
مي دانند كه مي شود به سادگي فريبش داد. به عالوه، آنان شارالتان بودن خود را يك ارزش تلقي مي كنند! به 
همين دليل چشم آب نمي خورد كار مذاكرات به جايي بكشد. اما در هر حال، اوباما خيلي مايل است دامن 
آمريكا را از النه زنبور خاورميانه بيرون بكشد. و البته، هنوز بيرون نرفته، منطقه با سرعت به طرف يك جنگ 

تمام عيار بين ايران و اسرائيل و عربستان به پيش مي تازد. اميدوارم كابوس هاي من كابوس باقي بماند. 

خريد فرهنگ حقوقي
ديروز براي خريد فرهنگ حقوقي انگليسي به فارسي به كتابفروشي هاي جلوي دانشگاه تهران مراجعه كردم 
و دو فرهنگ حقوقي خريدم. اميدوارم ويرايش ديگري از ترجمه كتاب دستورنامه رابرت را دست بگيرم و 
كارش را تمام كنم. هرچند نه ناشر و نه خريدار نيمي از كتاب ها پيگير ماجرا نيستند و من هم كه طبق عادت 

تا روي صحنه پرتابم نكنند عالقه اي به نمايش نخواهم يافت. 

كالبدشكافي شخصيت يك وكيل شريف
بايد با افتخار اذعان كنم تمام دوستان وكيلي كه اين روز ها دارم و در كارگاه هاي كادر وكيالن شركت مي كنند 
- با معيارهاي رايج - وكيالن شريفي هستند. آنان با اشتياق از حقوق بشر، حاكميت قانون و دموكراسي دفاع 
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مي كنند و بخش قابل توجهي از وقت آنان صرف دفاع از همين ارزش ها مي شود. يكي از بهترين هاي اين 
بهترين دوستان من همان كسي است كه مي خواهم شخصيت پروفشنال او را كالبد شكافي كنم:  آقاي امير 
رئيسيان. البته، او در مقابلم حضور دارد اما حضورش عيني نيست. خيلي دلم مي خواست و مي خواهد كه اين 
نوشته ها را برايش ارسال مي كردم تا اگر پاسخي داشت ارايه مي كرد. در آن صورت اين نوشته به هدفي كه 
دنبال مي كند كمك بيشتري مي كرد. هدف اين است: دلم مي  خواهد كشف كنم كه چگونه نظام هاي آموزش 
فارغ التحصيل مي شوند، همان  نظام ها  اين  از  كه  پروفشنال  اشخاص  پروفشنال در كشور سبب مي شود كه 
كاستي ها  و نابلدي ها و ناپروفشناليسم معلمان خودشان را به ارث مي برند و به اين ترتيب ناپروفشناليسم در 
تمام پروفشن ها تجديد توليد مي شود. و اگر اين گزاره صحيح باشد - كه به احتمال بسيار زياد صحيح است 

- در آن صورت براي شكستن اين زنجيريه توليد مثل ابتذال از كجا بايد شروع كرد؟ 

براي اينكه حسن نيت خودم را نشان دهم، ابتدا به برخي از فضائل اخالقي آقاي امير رئيسيان اشاره مي كنم. 

اول آنكه او - به نقل از خودش و تا آنجا كه من خودم شاهد بوده ام - تمام پرونده هاي حقوق بشري را 
رايگان وكالت مي كند و براي دفاع از حقوق فعاالن دانشجويي و حقوق بشري از هيچ تالشي دريغ نمي ورزد. 
صالحيت هاي  رد  خاطر  به  عالمه  دانشگاه  دانشجويان  از  دفاع   - مي دانم  من  كه  آنجا  تا   - نمونه هايش 
غيرقانوني در انتخابات داخلي انجمن هاي اسالمي دانشگاه، كه به آشنايي دانشجويان عضو شوراي احياي 
انجمن هاي اسالم با دفتر كادرها و تشكيل كادر دانشجويان منجر شد، دفاع از آقاي ابراهيم گرانپايه كه به 
عنوان مديرمسؤل نشريه دانشجويي دانشگاه زنجان متهم به توهين به مقامات و از اين قبيل اتهامات كيلوئي 
شده بود، اعالم آمادگي دفاع از من براي روز مبادا كه من را دستگير كنند، و دفاع از خانم فرشته طوسي دبير 

شوراي احيا و يكي از فعاالن كادر دانشجويان. 

دوم آنكه به رغم اين هم تالش ها ارزشمند حقوق بشري، كم ترين عالقه اي ندارد تا اين فعاليت هايش - به 
خاطر حسن شهرت - رسانه اي شود. اساسًا فعاليت هاي حقوق بشري و دموكراسي خواهي را براي شهرت 

مذموم مي داند و خودش سخت از آن مي پرهيزد. 

سوم آنكه، در مقايسه با بسياري از همكارانش ذهني پويا و عالقمند به يادگيري دارد. از نظر شخصيتي سليم 
النفس است. دست و دل باز است. با شجاعت است و الي ما شاءاهلل. با اذعان به اين همه خصوصيت مثبت 

است كه گفتگوي هفته ي گذشته با او را همراه با تحليل نقل مي كنم. 

مشكل حقوقي شخصي
الزم به ذكر است كه از مد ت ها قبل طي ايميلي با عنوان »يك مشكل حقوقي شخصي« براي آقاي رئيسيان 
توضيح داده بودم كه دچار يك مشكل حقوقي شخصي شده ام و به مشاوره او نياز دارم. اما آقاي رئيسيان 
پاسخ ايميلم را نداد و مجبور شدم همان نامه را دوباره برايش ارسال كنم. در پاسخ به من گفت كه دوشنبه 
يا سه شنبه هفته آينده به دفتر كادرها مي آيد تا با هم در مورد اين مشكل حقوقي صحبت كنيم. اما بعد از 
ظهر چهارشنبه بود كه تلنفي از من پرسيد آيا براي ساعت حدود 10 شب آمادگي دارم كه با او صحبت كنم؟ 
جوابم مثبت بود و او هم حدود ساعت 10 شب به دفتر آمد. اما مشكل حقوقي شخصي من چيست؟ خالصه 

آن را روايت مي كنم: 

از سال ها پيش كه مؤسسه فرهنگي گرايش ويژه را راه انداختيم، تمام افرادي را كه در اين مؤسسه مشغول 
كار مي شدند بيمه مي كرديم. اما وقتي آنان از مؤسسه مي رفتند در فرم مخصوص بيمه براي آنان ترك كار 
نمي زديم. هم من و هم آقاي سماطي حسابدار مؤسسه فكر مي كرديم وقتي حق بيمه كارگر را در ليست وارد 
نمي كنيم معنايش اين است كه او ديگر در استخدام مؤسسه نيست. بعدها فهميدم كه با قانون آشنا نبوده ام و 
استدالل هايم براي تبرئه خودم نيز قانع كننده نيست. به همين خاطر، سازمان تأمين اجتماعي كاركناني را كه 

مدت ها قبل از پيش ما رفته  بودند همچنان كارگر مؤسسه تلقي مي كرده و مؤسسه را هم بدهكار. 
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بعدها محل دفتر از خيابان مقدم - باالتر از مطهري - به اينجا منتقل شد. براي انتقال ليست بيمه اقدام كرديم 
اما گفتند بايد نشاني جديد در روزنامه رسمي چاپ شود. براي اينكار بايد مجمع مي گذاشتيم. گذاشتيم و براي 
ثبت نشاني جديد به دفتر ثبت شركت ها رفتيم. اما اسناد ما كامل نبود: فراخوان را براي شريك سوم ارسال 
نكرده بوديم. چرا؟ چون شريك سوم، قديمي ترين و محبوب ترين دوستم- فيروز شهرزاد- بود كه مدتي 
قبل به سرطان خون مبتال شد و فوت كرد و زنش و دو فرزندش هم در اروپا سرگردانند. و من هم تصميم 
گرفته بودم كه حتي در اين زمينه ها هم دروغ نگويم. از آن گذشته، براي هر تغييري در اسناد اداري بايد مجوز 
فعاليت سينمايي مؤسسه را بار ديگر وزارت ارشاد تمديد مي كرد. آنجا هم بايد اعالم مي كرديم كه يكي از 
شركا فوت شده و بايد شخص ديگري را جايگزين او مي كرديم. اما در غياب فيروز و بدون دسترسي به ورثه 
فكر مي كردم و مي كنم كه نمي شود كار زيادي انجام داد. من هم كه حوصله اين سگ دو زدن ها در ادارات فشل 
ايران را ندارم. در نتيجه مسير قانوني را كه غيرقابل پيمودن به نظر مي رسيد رها كرديم و بچه ها كسي را در 
سازمان تأمين اجتماعي يافتند كه با دريافت مبلغي نشاني جديد مؤسسه را - بدون ثبت در اداره ثبت شركت ها 
در فهرست سازمان تأمين اجتماعي گنجاند و ما توانستيم حق بيمه كاركنان را بپردازيم. بعد از سال ها بود كه 
جريمه ي كاركناني را كه از نظر سازمان تأمين اجتماعي كارگر ما محسوب مي شدند و ما حق بيمه آنان را - به 
زعم سازمان - پرداخت نكرده بودند، به نشاني جديد ارسال كردند و من دريافتم كه بدهي بي دليل و بي وجه 
من به سازمان سر به ميليون ها مي زند. شكايت كردم اما هيأت حل اختالف حق را به من نداد. از آن زمان به 
بعد، من قضيه را به حال خود رها كردم و سازمان تأمين اجتماعي هم مرحله به مرحله مسير قانوني خودش 
را طي كرد تا اينكه مدتي قبل حكم بازداشت سرمايه مؤسسه گرايش ويژه را براي برداشتن 22 ميليون تومان 
بدهي به دستم دادند. خوب. حاال چه مي شود؟ آيا منزل و محل كار را به فروش مي گذارند و حق سازمان را 
وصول خواهند كرد؟ در اين صورت من چه بايد بكنم؟ اين ها سؤال هايي بود كه مي خواستم وكيل خبره اي در 
مورد آن ها من را راهنمايي كند. در ميان وكيالني كه در كارگا ه ها كادر وكيالن شركت مي كنند، فكر كردم امير 
انتخاب مناسبي باشد. وقتي وارد شد و نشست از من پرسيد: موضوع چيست و من همين مسائل را برايش 
توضيح دادم. نقد مشاورهايي كه به من دارد، با اين هدف كه دريابيم براي ارتقاي پروفشناليسم در وكال چه 

بايد كرد، هدف اين نوشته است. اما قبل از آن، ذكر چند نكته ديگر نيز اهميت دارد. 

گزارش آخرين تصميم هاي كادر وكيالن
آقاي امير رئيسيان را - كه آن همه با جديت در تمام كارگاه هاي كادر دانشجويان هم شركت مي كرد- مدت ها 
او  رفتار  اين  برايم  نمي كند.  كه شركت  كادر وكيالن هم مدت هاست  كارگاه  در  بودم. حتي  نديده  كه  بود 
غيرمنتظره بود. وقتي وارد دفتر شد و تلفن همراهش را با فاصله بسيار دور روي ميز كار من گذاشت و كتش 
را درآورد و با آن بلوز قرمز رنگ بسيار شاد سراپا جذبيت شد، علت غيبت هاي پشت سر هم او را پرسيدم. 
پاسخ عجيبي داد. خطاب به من گفت: از هنگامي كه شما خودتان رسمًا اجازه داديد افرادي كه قادر به شركت 
در كارگاه ها نيستند در كارگاه ها شركت نكنند، شركت در كارگاه ها هم تق و لق شد. با اين توضيح، مسؤليت 

تق و لق شدن كارگاه را به خاطر آن تصميم غلط به گردن من انداخت. اما آيا اين تحليل درست بود؟ 

برايش توضيح دادم من آن تصميم را در واكنش به اصرار آقاي كيخسروي گرفتم كه مي خواست كارگاه را 
به طور كلي تعطيل كند و معتقد بود كه كارگاه به عنوان كارگاه حتمًا بايد يك خاتمه اي داشته باشد. من آن 
تصميم را درست نمي دانستم. در نتيجه گفتم اگر كساني ديگر قادر نيستند در كارگاه شركت كنند، به جاي 
اصرار در تعطيل كردن كارگاه خودشان در نشست هاي كارگاه شركت نكنند. از آن پس هم كساني كه به 
كارگاه ها عالقه داشتند، مثل خانم قوشه و خانم علم و آقاي فروزان به طور مرتب در كارگاه ها حضور يافته اند. 
با اين توضيح ها، آقاي رئيسيان واقعيت ماجرا را به خاطر آورد و به من حق داد. بعد از اين بود كه من گفتم:  
تصور من اين بود كه شما جزو كساني هستيد كه دوست داشتيد كارگاه ادامه يابد. گفت: بله همينطور بود. 

پرسيدم: پس چرا در كارگاه ها شركت نمي كنيد؟ جواب روشني نداشت كه بدهد. 

تحليل شخصيت
ارايه داده شود چه  با تحليل همين چند گفتگوي كوتاه تحليلي از شخصيت آقاي رئيسيان  باشد  اگر قرار 

مي توان گفت؟ 
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حداقل اينكه وي در ديدن رويدادها دقت كافي به خرج نمي دهد. در نتيجه انسان دقيقي نيست. در تحليل 
رويدادها، و قضاوت در مورد آن  ها دقت نمي كند. و در حاليكه آموزش و ترويج اين قواعد را - به ويژه در 
ميان همكاران وكيل - ضروري ترين و مبرم ترين وظيفه خود مي داند، عماًل به اين وظيه خود چنانكه انتظار 

مي رودتوجه نمي كند. 

ادامه گفتگو
در ادامه گفتگو من از آخرين تصميم هاي خودم در مورد كادر وكيالن برايش توضيح دادم و گفتم من مثل 
همان مورچه تيمور لنگ هستم كه مي خواست پاي ملخ را به داخل النه خود بكشد و ده ها بار از ديوار سقوط 
كرد اما از رو نرفت. بعد، در تبيين اين تشبيه گفتم: من هم هر بار كه در ساختن يك انجمن پاك و فساد ناپذير 
شكست مي خورم، يك كارگاه ديگر براي ايجاد يك انجمن ديگر راه مي اندازم و مي كوشم از تمام تجربه هاي 
قبلي خودم درس بگيرم به اين اميد كه از داخل كارگاه جديد يك انجمن پاك و فسادناپذير ايجاد شود تا 
بتوانم بر اساس آن تجربه ها دستور محلي سازي اين قواعد را بنويسم. بعد اضافه كردم: احساس خودم اين 
است كه در ساختن يك مؤسسه پروفشنال از كارگاه وكيالن شكست خورده ام و مسؤليت اين شكست را هم 
مي پذيرم و گمان نمي كنم ديگر بشود فرهنگ سازماني ايجاد شده در اين كارگاه را به اين سادگي ها تغيير داد. 
به همين خاطر، از اعضاي اين كادر تقاضا كردم نسبت به انتخاب مسؤالن خودشان اقدام كنند و از اين پس 

خودشان براي آينده گروه خودشان تصميم بگيرند. 

مي دانستم كه آقاي رئيسيان از انتخاب مسؤالن كادر وكيالن با خبر بود و حتي طي نامه اي به خانم قوشه و 
ساير منتخبان تبريك هم گفت. با اين همه مي دانستم در مورد چرايي اين تصميم من چيز زيادي نمي داند. در 
نتيجه سعي كردم نارضايتي خودم را از عملكرد اعضاي كادر وكيالن اعالم كنم و بگويم همين كم توجهي هاي 
افرادي مثل آقاي رئيسيان و غيبت هاي غيرموجه آنان سبب شد تا از اين گروه هم مأيوس شوم. واكنش آقاي 
امير رئيسيان به اين صحبت هاي من چه بود؟ فكر مي كنم در آن لحظات داشت به صداي ذهن خودش گوش 
مي داد و چه بسا اصاًل توجه نداشت كه من چه گفتم! چون بالفاصله از من پرسيد: خوب، مشكل حقوقي 
شخصي شما چيست؟ اما من در جواب گفتم: قبل از پرداختن به آن بفرماييد پرونده خانم فرشته طوسي به 

كجا انجاميد؟ 

ماجراهاي خانم غنچه قوامي و فرشته طوسي
نخستين  از  كه  بودند  طباطبائي  عالمه   دانشگاه  از  دانشجو  دو  بيرانوند  پرستو  خانم  و  فرشته طوسي  خانم 
جلسات كارگاه دانشجويان در آن كارگاه شركت مي كردند. اين دو دختر - به خصوص در ارتباط با پسران 
- فوق العاده راحت برخورد مي كردند. كاماًل آشكار بود اين دو دختر در خانواده هايي غيرمذهبي و سكوالر 
قائل  از هم جدا مي كند  براي هنجارهاي مذهبي كه دختران و پسران را  ارزشي  تربيت شده اند و كم ترين 
يا همكالسي هاي خانم  از دوستان  به ويژه خانم فرشته طوسي  اين دو دختر، و  بعدها فهميدم كه  نيستند. 
غنچه  قوامي هستند كه در جريان اعتراض به ممنوعيت ورود دختران به مسابقات واليبال دستگير شده بود 
و به زندان افتاده بود و ماجراي محاكمه ي او در سطح بين المللي مطرح شد و يك كارزار بين المللي را عليه 
ممنوعيت ورود زن ها با زمين هاي ورزشي در سطح جهان به راه انداخت و حدود 200 فدراسيون واليبال در 
سطح جهان برگزاري مسابقه واليبال در ايران را ممنوع كردند و كار به آنجا كشيد كه مقامات قضائي جمهوري 
اسالمي اعالم كردند كه اتهام هاي خانم غنچه قوامي اساسًا ارتباطي با ممنوعيت ورود زنان به ورزشگاه ها 
ندارد و از آن پس پرونده اين خانم امنيتي اعالم شد و وكالت وي نيز به تصميم والدينش از دست آقاي امير 

رئيسيان خارج شد و به ازاي پرداخت مبلغي قابل توجه بر عهده عليزاده طباطبائي قرار گرفت. 

در جريان كشمكش براي آزادي خانم غنچه قوامي انجمن هاي دانشجويي نيز كم و بيش به ميدان آمدند و 
سرانجام با خبر شدم كه خانم فرشته طوسي و خانم پرستو بيرانوند هم دستگير شده اند. چرا؟ 

مدتي بعد كه خانم بيرانوند آزاد شد اتهام هاي خانم طوسي را اعالم كرد: يك مجموعه اتهام هاي كليشه اي 
و غيرقانوني مثل شركت در فعاليت هاي شوراي احياي انجمن هاي اسالمي، امضا كردن فالن نامه خطاب به 
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رئيس جمهوري و از اين قبيل. 

دستگيري اين دو دختر و به خصوص خانم فرشه طوسي بچه هاي شوراي احيا را ترساند. آنان نگران بودند 
كه قرباني كشمكش هاي جناح هاي دروني حاكميت شوند كه براي قدرت نمايي و تحت فشار گذاشتن دولت 

روحاني دست به اين جور بگير و ببند هاي غيرقانوني مي زنند. 

وقتي من از آقاي رئيسيان پرسيدم:  پرونده خانم طوسي به كجا انجاميد با خوشحالي و در عين حال بي خيالي 
اعالم كرد:  آزاد شد. من با تعجب پرسيدم: اتهامش چه بود؟ آقاي رئيسيان جواب داد: همان اتهام هاي كليشه اي 
و هميشگي. از اين جا بود كه بحث ما وارد مرحله جديدي شد و آقاي رئيسيان به بيان خاطره اي پرداخت كه 

مي تواند دستمايه يك قصه ي طنز يا فكاهي شود و من به خصوص به همين دليل آن را نقل مي كنم. 

ده روز تحت مراقبت پليس امنيت
آقاي رئيسيان برايم تعريف كرد كه بعد از خاتمه يافتن ماجراي خانم طوسي يكي از همسايگان كه درست 
باالي دفتر وكالت آقاي رئيسيان خياطي دارد، برايش تعريف كرد كه روزي شخصي به نام حسيني نزد او 
از خياط مي خواهد بدون  امنيت است و  پليس  افسر  او  ارايه كارت شناسايي اعالم مي كند كه  با  مي آيد و 
امنيت  پليس  افسر  به دفتر  باشي هم  آقاي خياط  او مراجعه كند.  به دفتر كار  بگويد  به كسي  اينكه چيزي 
مراجعه مي كند و در آنجا به او گفته مي شود كه بدون هيچگونه كنجكاوي و به خاطر مصالح امنيت ملي بايد 
خياط خانه اش را به مدت ده روز در اختيار پليس امنيت بگذارد و خياط باشي هم اطاعت مي كند. به اين 
ترتيب، خياطي باالي دفتر كار آقاي امير رئيسيان تبديل به محل كشيك افسران امنيت مي شود. خوب. هدف 
از اين كشيك ها چه كساني بوده اند؟ پاسخ آقاي امير رئيسيان اين بود: احتماالً فعاليت هاي وكالتي وي. چرا؟ 
مگر فعاليت هاي وي ماهيت امنيتي دارد؟ نه. پس چرا بايد پليس امنيت وارد ماجرا شده باشد؟ جواب آقاي 
رئيسيان جالب بود: ما هنگام صحبت با خانواده فرشته طوسي تمام گوشي هاي تلفن همراه خودمان را داخل 
يخچال پنهان مي كرديم و چون پليس امنيت ديگر قادر نبود مكالمات من با والدين خانم طوسي را شنود كند 
مجبور شدند از خياط خانه باالي دفتر كار من براي ردگيري مكالمات استفاده كنند. از تعجب داشتم شاخ در 
مي آوردم. پرسيدم: مگر به والدين خانم طوسي چه مي گفتيد؟ - به آنان مي گفتم به خانم طوسي بگويند كه 
در بازجويي ها چه جوابي بدهد. من با تعجب باز هم بيشتري پرسيدم: خوب، حرف هايي كه قرار است خانم 

طوسي به بازجو ها بگويد چرا بايد از پليس امنيت ملي مخفي بماند؟ 

من حقيقتًا نمي دانم چرا نيروهاي امنيتي ناگهان به اشخاصي مثل خانم غنچه قوامي گير مي دهند. اما حدس مي 
زنم دستگاه هاي امنيتي كشور ما هم بايد مثل ساير دستگاه هاي دولتي غرق آشوب و خر تو خري و بي قانوني 
باشند و هر مأمور و بازجويي به تشخيص خودش كارهايي مي كند. از طرفي آنان با دستگاه هاي جاسوسي 
بسيار پيچيده ي كشورهايي مثل اسرائيل و انگليس درگير هستند كه از هيچ كوششي براي كاشتن جاسوس 
در مراكز مهم امنيتي و نظامي دريغ نخواهند ورزيد. در جريان همين كشمكش هاست كه ناگهان كساني مثل 
غنچه قوامي و فرشته طوسي ها قرباني مي شوند و نيروهاي امنيتي تا مطمئن نشوند كه اين افراد ارتباطي با 
دستگاه هاي جاسوسي كشورهاي خارجي ندارند دست از سر آنان برنمي دارند. آيا در چنين شرايطي منطقي 
است كه وكيل مدافع اين قربانيان مكالمات حقوقي خودش با خانواده متهم را با مخفي كردن گوشي تلفن 
همراه در يخچال از نيروهاي امنيتي مخفي كند؟ يا بر عكس بايد در برابر آنان مشاوره هايش را به موكل خود 

ارايه كند تا سوءظن  احتمالي آنان برطرف شود؟ 

البته، يك احتمال ديگر هم قابل تصور است: پليس نيروي امنيت براي پيگيري پرونده ديگري به خياط خانه 
آماده باشد كه هيچ ارتباطي به پرونده خانم طوسي نداشته است. خوشبختانه آقاي رئيسيان اين احتمال را رد 
نكرد و من هم ترجيح دادم سكوت كنم و به اين بحث دامن نزنم. ولي آيا چنين رفتاري از يك وكيل حقوق 
بشري رفتار درستي است؟ يكي از پيشنهادهاي من به دوستان وكيل اين بوده است كه در نشست هاي ماهانه ي 
خودشان مي توانند و بايد مثل پزشكان كه پرونده هاي پزشكي دشوار را به صورت گروهي مورد بررسي قرار 
مي دهند، پرونده هاي جالب موكل ها را به صورت گروهي مورد بررسي قرار دهند و تجربه هاي خودشان را 
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با هم به اشتراكت بگذارند. اگر چنين فضائي ايجاد شود، شايد بشوند پرونده خانم طوسي را با حذف نام او 
مورد بررسي قرار داد. 

كسي را داري يا نه؟ 
موضوع بعدي صحبت ما نكته حيرت انگيز ديگري بود كه آقاي رئيسيان به آن اشاره كرد: تصميم گرفته است 
در يك رستوران سرمايه گذار كند )يا سرمايه گذاري كرده است(. پرسيدم: يعني مي خواهي رستوران داي كنيد؟ 
جواب داد: نه، فقط سرمايه گذاري كرده ام )يا مي خواهم بكنم(. پرسيدم: چرا رستوران؟ در اينجا بود كه به يك 
واقعيت تلخ ديگر اشاره كرد: مدتي است هر موكلي كه نزد من مي آيد با صراحت از من مي پرسد: آيا كسي 
را داري يا نه؟ من گيج شدم: يعني چه؟ توضيح داد: تقريبًا تمام موكالن اين واقعيت را دريافته اند كه در نظام 
حقوقي اين كشور وكيل و مهارت هاي وكالت يعني كشك. در نتيجه از شما مي پرسند: آيا در نظام قضائي 
پارتي داريد تا پرونده را به نفع من تمام كنيد يا نه؟ و اگر بفهمند كه كسي را نداريد با شما كار نخواهند كرد 

چون مطمئن هستند وكيلي كه پارتي نداشته باشد قادر نيست به نفع موكل خودش رأي بگيرد. 

اين روز ها آنقدر ماجراهاي حيرت انگيز از فساد گروه حاكم رواج يافته كه ديگر قبح فساد از بين رفته است. 
من هم كوشيدم نشان دهم كه آدم نديد بديدي نيستم! اما آقاي رئيسيان در ادامه توضيح داد: تا همين چند ماه 
پيش اوضاع اين طور نبود. اما چند ماه است كه اين ماجرا به صورت يك موج فراگير كل وكالت را فرا گرفته 
است و هر موكلي از وكيلش همين را مي پرسد: كسي را داري يا نه؟ به نظر آقاي رئيسيان، فراگير شدن اين 
موج در ماه هاي اخير است كه حيرت انگيز است. بعد ادامه، از آنجا كه تصميم دارم بدون توسل به رشوه و 
فساد كار كنم مطمئن هستم كه ديگر از راه وكالت قادر به تأمين نيازهاي خانواده نخواهم بود. به اين دليل 
است كه تصميم گرفته ام در بخش هاي ديگري سرمايه گذاري كنم تا لنگ اين و آن نمانم. از خودم پرسيدم: آيا 

اين تصميم هم يك تصميم پروفشنال است؟ 

تير مفت گنجشگ مفت
بعد از اين گپ  زدن  ها بود كه سرانجام، و در حاليكه نامه سازمان تأمين اجتماعي را به دست آقاي رئيسيان 
مي دادم به سراغ مشكل حقوقي شخصي خودم رفتم: اينكه بر اساس يك كم توجهي و كم سوادي، پايان كار 
را كارگران را به سازمان تأمين اجتماعي اعالم نكردم. هم زمان دفتر كارم جا به جا شد و به دليل فوت يكي 
از شركا و در دسترس نبوده ورثه اش، و تعهدم به اينكه دروغ سر هم نكنم كارم گره خورد و بعد هم ديگر 
مؤسسه آنقدر بي پول شد كه نتوانست بدهي هايش را بپردازد و در حال حاضر به خاطر 22 ميليون تومان 
بدهي حكم بازداشت سرمايه صادر شده و نگرانم كه اين خانه را كه محل كار است و به مأمور سازمان هم 
گفته ام كه معتلق به خودم است جراح كنند تا پولشان را بردارند. خوب. چه بايد بكنم؟ بعد از كلي گفتگو 
راه حل جالبي پيشنهاد كرد: شكايت به ديوان عدالت اداري براي لغو حكم سازمان تأمين اجتماعي. موانع 
كار را برايش توضيح دادم. جوابش به ابهام هاي من جالب بود: سنگ مفت گنجشگ هم مفت! از يك وكيل 
حرفه اي توقع نداشتم اين طور استدالل كند. چون دويدن دنبال يك پرونده در ديوان عدالت اداري نه براي 
من و نه براي ديوان مفت نيست و هر ساعت از وقت من كه تلف مي شود غيرقابل جبران خواهد بود. به 
عالوه، تجربه هاي محدود من نشان مي دهد كه حتي براي طرح و ثبت پرونده در ديوان بايد تمام مشكالت 
حقوقي مؤسسه را حل كنم و خود اين مسأله ساعت ها و ساعت ها وقت از من خواهد گرفت و تازه قابل 
حل هم ممكن است نباشد، چون يكي از شركاي من فوت شده و ورثه اش هم در دسترس نيستند. خوب راه 
حل ديگر؟ هيچ، بايد بپردازيد. وگرنه ممنوع الخروج خواهيد شد. گفتم: اينكه مهم نيست چون قصد خروج 

از كشور را ندارم. توضيح داد: بعد از اين مرحله خانه را توقيف و حراج مي كنند. 

سنگ مفت گنجشگ مفت كه راه حل مناسبي نبود. به نظرم رسيد به سازمان تأمين اجتماعي مراجعه كنم و با 
مأمور اجرائيات حرف بزنم. وقتي نامه  را به او نشان دادم خيالم را راحت كرد: مگر شركت سرمايه اي دارد؟ 
گفتم: نه. به عضالت صورتش حركاتي داد كه معنايش اين بود: پس از چه نگرانيد؟ تازه متوجه شدم كه 
سازمان تأمين اجتماعي تقاضاي بازداشت سرمايه شركت را كرده است. در حاليكه مؤسسه تحت مديريت من 
حتي يك ريال سرمايه هم ندارد. بعد پرسيدم: ولي من به شما گفتم كه محل كار مؤسسه متعلق به من است و 
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من نگرانم كه آنجا را به خاطر اين مقدار بدهي به حراج بگذارند. مأمور اجرا صدايش را پائين آورد تا رئيسش 
نشود و براي من نجوا كرد كه: تا پيش از آن مرحله خانه ات را بازداشت كن. راستش من درست نشنيدم چه 
گفت و مطمئن هم نيستم كه از اصطالح »بازداشت« استفاده كرد يا نه. به او گفتم: صدايش را نشنيدم. او دو 
باره نجوا كرد صادقانه آنچه را كه الزم بود گفتم. من احساس كردم اصرار من بي جاست. او راه حل حقوقي 
قضيه را با رمز و اختصار و نجوا به من گفته است و بيش از اين نمي توانم توقع داشته باشم كه پيش رئيس اش 
من راهنمايي كند. از او تشكر و خدا حافظي كردم و از سازمان بيرون زدم تا بعداً با يك متخصص حرفه اي 
ديگر در اين زمينه صحبت كنم يا از همان مأمور تقاضا كنم كه روزي به دفتر بيايد و من را بيشتر راهنمايي 
كند.  در عين حال مشغول روز شماري هستم تا بار ديگر دولت جرائم بدهكاران را ببخشد و من هم اصل 

بدهي هايم به سازمان تأمين اجتماعي را كه ناشي از كم توجهي خودم و حسابدارم بود پرداخت كنم.

اين ماجرا را از اين جهت با اين جزئيات روايت كردم تا نمونه هايي از رفتار يكي از وكيالن خوب اين كشور 
را كالبد شكافي كنم تا بفهمم كه اوالً رفتار پروفشنال اين وكيالن جوان چه اشكاالتي دارد؟ ثانيًا اين اشكالت 
ناشي از چيست؟ و ثالثًا چگونه بايد نظام آموزش وكالت را بازنگري كرد تا خروجي هاي اين نظام وكيالني 

پروفشنال از آب درآيند؟ 

انسان لوت
رفتار تقريبًا تك تك افرادي كه به نحوي با جنبش كادرها ارتباط داشته اند و دارند، به همين روش و با همين 
هدف تحليل كرده ام. نتيجه مطلقًا مأيوس كننده است. حتي يك نفر را نيافته ام كه شخصيتي منسجم داشته 
باشد. به نظام منسجمي از ارزش ها باور داشته باشد. اصول رفتار خودش را مشخص كرده باشد و بتواند 
روابط اجتماعي خودش را بر اساس آن اصول تعريف كرده و بر اساس استانداردهاي عقلي و استداللي رفتار 

كند. بديهي است كه اين حكم در مورد خودم بيش از ديگران صادق است. 

سال ها پيش براي فرهنگي كه به رفتار مردم فالت ايران شكل داده است، اصطالح »لوت« را انتخاب كرده 
بودم: انسان لوت. يعني انساني كه در حاشيه كوير لوت زندگي كرده و به همين دليل خصوصيات عجيب و 
خاص خودش را يافته است. همه تالشم اين است كه انسان لوت را معرفي كنم و از آن مهم تر، و پويايي هاي 

تغيير رفتارش را، كه با سرعت جلو چشم ما اتفاق مي افتد توضيح دهم. 

با اين اميد به سال جديد مي روم. . . 
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