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سه شنبه ۴ فروردين ۱۳۹۴

سالي كه نكوست
كادر دوستان در سال  امسال هم خوب شروع شد: در آخرين اجالس  و  داشت خوبي پايان گذشته سال
گذشته، سنگ پايه تشكيل هيأت حامي نخستين انجمن پارلمانتارين هاي ايران گذاشته شد. بسيار خوشبينم كه
و كد اتيكز پارلمانتارين هاي عضو، نسبت به تأسيس يك انجمن  شرف دستور تدوين از بعد بتواند گروه اين
و بيش ياد گرفته اند اقدام كند. امسال نيز شروع كم را پارلمان قانون كنون تا كه افرادي بهترين عضويت با
خوبي داشت: ديروز آقاي سيد مهدي نوربخش عضو هيأت مديره كانون صنفي تعدادي از معلمان ايران تلفني
و ما  آمدند بيايند. كادرها دفتر به ديدني عيد براي توكل محبوبه خانم همسرش با دارد دوست كه داد اطالع
و سازمان هايي كه در نظر داريم طي سال آينده ايجاد كنيم با هم مؤسسات آينده مورد در ساعت دو حدود
گپ زديم. در واقع انگار برنامه راهبردي جنبش كادرها براي امسال را با هم مرور كرديم. اين نوشته بيشتر
و در ارتباط با جنبش كادرها كارهاي ديگري نيز  گذشته روز چند طي اما ميپردازد. نشست همين تحليل به

آن ها هم اشاره خواهم كرد. به صورت گرفته است كه

تجديد تعهد
از حدود دو ماه قبل كه كادر دبيران به همت آقاي سيد مهدي نوربخش فعاليت خودش را شروع كرد، همسر 
ايشان خانم محبوبه توكل ديگر نتوانست در اجالس هاي كادر وكيالن شركت كند. آنان دو دختر به نام هاي 
و  دبيران كادر نشستهاي اما كند. مراقت آنان از تا بماند خانه در بايد والدين از يكي و دارند زهرا و فاطمه
و دبيران كادر دوازده، تا ده ساعت از ميشوند: برگزار هم سر پشت و پنجشنبهها صبح دو هر وكيالن كادر
كامًال پيدا بود كه خانم توكل عالقه داشت تا در منزل از البته، وكيالن. كادر نيز چهارده تا دوازده ساعت از
مي شود مطرح كارگاهها در كه مباحثي با تا بگيرد قرار همسرش اختيار در فرصت اين تا كند مواقبت بچهها
مي كنم بيشتر مطرح كارگاهها در من كه مباحثي با همسرش هرچه داشت اطمينان ظاهرًا شود. آشنا نزديك از
مي زنم اين ارزيابي خانم توكل درست از آب حدس شد. خواهد بيشتر كادرها جنبش به عالقهاش شود آشنا
مي  كردم مطرح من كه نكاتي به دو هر و بود نشسته شوهرش كنار حاليكه در ديروز، چون، باشد، درآمده
مي گويد: نگفتم؟! اشتياق همسرش او به گويي كه ميانداخت همسرش به نگاهي ازگاه هر ميدادند، گوش
مي گويم امسال نيز خوب كه است دليل اين به ميشود. بيشتر و بيشتر روز هر نيز جنبش اين در مشاركت در

شروع شد.

اعضاي  عنوان  به  تا  بودند  كرده  عالقه اظهار كه كساني بين بود داده قول كه توكل خانم اين، بر عالوه
هيأت هاي حامي سه مؤسسه يا سه انجمن در دست تأسيس براي توانمندسازي انجمن هاي محله، انجمن هاي
و نخستين نشست هاي اين هيأت ها را سازمان دهد،  كند ايجاد هماهنگي فامليلي انجمنهاي و مربيان و اوليا
و درخواست هاي من از شوهرش براي يادآوري به وي نيز به هيچ نتيجه اي بود نداده صورت كاري هيچ
و او هم تعهد خودش را تجديد كرد كه هر چه كنم گله توكل خانم از تا شد فرصت ديروز بود. نشده منجر
و نام من شد قرار كند. اقدام پيشگفته موسسهي سه ايجاد براي حامي هيأتهاي فراخوان به نسبت زودتر
و نشاني ايميل افراد هر گروه حامي را براي خانم توكل بفرستم تا او با آنان تماس تلفن شماره و مشخصات
اين ها دستاوردهاي مهم بازديد نوروزي بود. اما در جريان همين و نشست هاي را فراخوان كند. به نظرم بگيرد
مي دهد چطور گفتمان جنبش كادرها در هر گام ارتقا نشان كه شد بدل و رد نيز ديگري مهم نكات گفتگوها

مي يابد. در ادامه به اين نكات نيز اشاره خواهم كرد.

نقادي ساختار شوراياري ها
بعد از احوالپرسي نوروزي نخستين سؤالي كه من پرسيدم اين بود كه آيا خانم توكل در انتخابات اعضاي 
شوراياري هاي شوراي اسالمي تهران رأي آورد يا نه؟ در دادن جواب منفي به اين سؤال من تقريبًا تمام هيكل 
و روي مبل كنار همسرش قرار داشت مشارت كرد: پاهايش را  بود شده پيچيده مشكي چادر در كه توكل خانم
و تمام عضالت كردند، حركت باال طرف به شانههايش كشيد، باال مبل روي را هيكلش و داد فشار زمين روز

دهان، لب ها، ابرو، پيشاني و چشم ها با هم ابراز تعجب كردند:  نه!
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و درست در حاليكه بخشي دليل، همين به بودم. كرده آماده احتمالي جواب دو هر براي را خودم كه ميدانستم
و بخشي از ذهنم مشغول آماده سازي خودش براي واكنش به جواب مثبت داشت، نظر زير را مهيمانان ذهنم از
مي كرد كه آيا واكنش مثبت به مطرح را مسأله اين طنزآلود رويكردي با ذهنم از ديگري بخش بود، منفي يا
مي داد: نه، واقعًا جواب ذهنم از ديگري بخش نميشود؟ محسوب فرصتطلبي نوعي مثبت يا منفي پاسخ
مي توانست به جنبش كادرها كمك نحوي به ميآورد، رأي شوراياريها انتخابات در اگر نيست: فرصتطلبي
نياورده است، به روش ديگري خواهد توانست به جنبش كادرها كمك كند. خوب. با رأي كه هم حاال و كند،
مي توانست باشد؟ چه بود نياورده رأي شوراياريها انتخابات در توكل خانم اينكه به من واكنش حساب، اين

سعي كردم رأي نياوردن او در انتخابات شوراياري هاي را كم اهميت نشان بدهم. راستش از نظر من، كم اهميت
فعاليت  هاي دموكراتيك  از غلطي تصوير شترگاوپلنگي، ساختارهاي چنين وجود ميكنم فكر حتي هست. هم
و اثربخش بودن فرايندهاي دموكراتيك بدبين كارآمد به نسبت را آنان و ميدهد قرار شهروندان اختيار در
مي كند. بعد خطاب به خانم توكل توضيح دادم: ما به خاطر انتقادهايي كه به اين ساختارهاي هم مأيوس و
بعد كنيم.  محله درست  انجمن هاي  به جاي شوراياري ها،  كه  گرفته ايم  تصميم داريم  دموكراتيك  به ظاهر 

انجمن هاي  ايجاد  براي  مؤسسه اي  تأسيس  حامي  هيأت  نشد  قرار  شما  خود  مگر  پرسيدم:  توكل  خانم  از 
محله را فراخوان كنيد؟ با سر جواب مثبت داد. ادامه دادم: خوب، اگر شوراياري ها خوب هستند، چرا بايد 
و يافت ادامه سؤالها همين حول نورورزي مهمانان با من بحثهاي اول بخش كنيم؟ درست محله انجمن
و فعال اجتماعي جالب بود. هرچند براي خوانندگان احتمالي اين جوان شوهر و زن اين براي ميكنم فكر

روزنوشت ها خيلي تازگي ندارد، اما در جريان همين بحث ها به نكات جديدي  هم رسيديم.

و داستان  پرداختم تهران شورياريهاي اجرايي ستاد با خودم آشنايي روند شرح به مختصر صورت به من
و برگزاري دومين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت براي كارشناسان وقت ستاد اين وقت دبير با آشنايي
شوراياري ها را براي مهمانان نوروزي خود تعريف كردم. در ادامه توضيح دادم كه چطور با آشنايي بيشتر با
و همچنين از طريق آشنايي بيشتر با ساختارهاي  روستا، و شهر شوراهاي و شوراياريها عملكرد و ساختار
و چرا به دليل دارند مشكالتي چه موجود شوراياريهاي كه رسيدم نتيجه اين به ديگر كشورهاي در مشابه
آن ها تقريبًا ممكن نيست. به همين دليل تصميم فعلي ساختار حفظ با آنها اصالح ساختاري اشكاالت همين
و مردم هر محله خودشان با كمك خودشان شود تأسيس محله انجمنهاي محله هر در تا كنيم تالش گرفتيم
و اتفافًا يكي از افرادي كه عضو گروه حامي مؤسسه ترويج انجمن هاي كنند حل را محل مشكالت بتوانند
و به همت او بود تهران شوراياراي اجرايي ستاد دبير قبًال كه است عبدالحسيني علياكبر آقاي است، محله
چهار نسخه از كتاب دستورنامه رابرت نيز براي ارايه به شوراياري هاي تهران پيش خريد شده است. من در
و توضيح دادم وقتي انجمن هاي پاك  كردم اشاره فعلي شوراياريهاي مشكالت مهمترين به فهرستوار ادامه
و فسادناپذيري ساخته نشوند كه بتوانند رفتار اعضاي خود را كنترل كنند، افرادي كه از سوي مردم سازمان
قانون اتفاقًا طبق  از موقعيت خودشان، كه  به سادگي  مي شوند،  انتخاب شوراياريها عضو عنوان به نيافته
موجود موقعيتي هم ندارند، سوء استفاده خواهند كرد. بعد به مواردي از فساد شوراياري ها اشاره كردم كه از
و در ميان  وسيع سطح در فساد گسترش ايشان همسر هم و توكل خانم هم بودم. شنيده مختلف كانالهاي
مي شد كه من هم متوجه هركس انتخابات، جريان در گفت: توكل خانم حتي و كردند تأييد را شوراياريها
مي پرسيد: مگر تو هم در شهرداري رابطه اي به هم تعجب با شدهام شوراياريهاي در عضويت كانديداي
زده اي؟ با اين حساب پس چرا كانديداي شوراياري شديد؟ خانم توكل پاسخ روشني به اين سؤال نداشت.

البد او هم فكر كرده بود: سنگ مفت، گنجشك هم مفت!

جمع بندي اين بخش از صبحت هاي ما اين شد كه خانم توكل تأسيس مؤسسه ترويج يا ايجاد انجمن هاي 
محله را جدي بگيرد و تالش كند هرچه زودتر نخستين نشست هيأت حامي آن برگزار شود. 

گزارش فعاليت هاي ترويجي
فعاليت  هاي ترويجي خود ارايه دهيم. خانم  از غيررسمي گزارشي كرديم سعي نفر سه ما از يك هر ادامه در
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و دنبال است كرده داير محله انجمن يك عمًال محل، اهالي از بعضي از دعوت با كه كرد صحبت اين از توكل
مي باشد. من هم به اين اشاره كردم كه تا كنون چند نشست براي تأسيس هم خانوادگي انجمن يك راهاندازي
۲۱ فروردين نيز قرار است نخستين مجمع تأسيسي را در قرچك و روز جمعه كردهايم برگزار فاميلي انجمن
ورامين برگزار كنيم. در ادامه توضيح دادم يكي از دستاوردهاي ما نيز تدوين پيش نويس اصول دستور شرف
انجمن خانوادگي ما براي ارايه به شبكه ي انجمن هاي فاميلي است. وقتي گزارش من به اينجا رسيد به خاطرم 
آمد كه اين اصول را در يك صفحه پرينت گرفته بودم تا به دختر غزل نشان بدهم. آن صفحه را از روي ميز 
و براي  كردم نقل ۹۳ و به خانم توكل دادم. متن اين اصول را در روزنوشت هاي زمستان كردم پيدا تحرير

ميكنم: نقل ادامه در باشند نديده را اصول آن است ممكن كه نوشتهها اين احتمالي خوانندگان

اصول دستور شرف خانواده
۲۴ بهمن ۱۳۹۳ ويرايش اول: يكشنبه

براي ارايه به شبكه انجمن هاي فاميلي ايرانيان (شافا)

و تكاليف  حقوق مجموعهي تا ميشوند متعهد ميبندند زناشويي پيمان پسر و دختر يك كه هنگامي از .۱
متقابل ناشي از اين پيوند را مراعات كنند.

۲. يكي از مهم ترين حقوق و تكاليف زناشويي حفظ انحصار روابط جنسي در چارچوب خانواده است. 

و اثبات شده ي هر يك از اين حقوق از طرف يكي از زوجين به طرف مقابل حق  آگاهانه و عمدي نقض .۳
مي دهد تقاضاي فسخ پيوند زناشويي را مطرح كند.

۴. در صورت وجود فرزند تحت تكفل خانواده، فسخ پيوند زناشويي مستلزم تضمين اين اصل است كه هيچ
لطمه اي به زندگي فرزندان خانواده نزند.

۵. تا قبل از فسخ پيمان زناشوئي، نقض پيمان از سوي يكي از زوجين عذر موجهي براي عمل متقابل نخواهد 
بود.

توصيف دستور شرف معلمان
مي خواند، من براي همسرش آقاي نوربخش توضيح دادم كه در جريان  را اصول اين داشت توكل خانم وقتي
و بعد دستور شرف كادرها، تجربه هاي بسيار ارزشمندي براي رسيدن به دانشجويان شرف دستور نوشتن
مي توانيم براي اعضاي تمام انجمن هايي حاال و كرديم كسب شرف دستور اصل و شرف از مشخصي تعريف
پرسيدم: آيا شما به عنوان يك معلم نوربخش آقاي از بعد كنيم. تدوين شرف دستور اصول ميكنيم تأسيس كه
اصًال اصول شرف چي هست؟ من پرسيد: تعجب با نوربخش آقاي چيست؟ شرفتان اصول بگوئيد ميتوانيد
يك به و اعتقاد دارد، اعتقاد معاد و نبوت توحيد، اصل سه به مسلمان يك كه همانطور دادم: توضيح برايش
يا دو اصل از اين اصول براي مسلمان بودن كافي نيست، يك معلم نيز بايد بتواند بگويد كه به چند اصل
اعتقاد دارد. به اين معنا، اگر يك معلم به هر يك از آن اصول اعتقاد نداشته باشد يا كاري خالف آن اصول 
انجام بدهد، ديگر نمي شود او را معلم به حساب آورد. در ادامه برايش توضيح دادم كه از درون آن سه اصل 
و بر اساس  قبيل. اين از و جهاد حج، روزه نماز، از عبارتند كه است شده تدوين هم ديني فرع نه مسلماني
و اين فروع، براي هر موقعيت يك مسلمان نيز قواعدي تعريف شده است كه يك مسلمان بايد طبق اصول آن
و بعد، كنند تدوين را خود شرف دستور اصول بتوانند بايد هم معلمان گفتم: ادامه در بعد كند. عمل قواعد آن
بر اساس همان اصول براي هر وضعيت معلمي يك قاعده مشخص تعريف كنند تا تمام معلمان بدانند كه در
و سالم  شد مواجه خود معلم به وقتي آموز دانش يك اگر مثال، عنوان به كنند. رفتار بايد چگونه وضعيت آن

نكرد، معلمان با چنين دانش آموزي بايد چگونه رفتار كنند؟

و همسرش بسيار جالب آمد. به همين دليل من هم كوشيدم از اين  نوربخش آقاي براي نكات اين نظرم به



۴

دادم: در حال حاضر، توضيح ادامه در نتيجه در ببرم. را بهره بهترين كادرها جنبش گفتمان ترويج براي فرصت
و هر معملي بنا ندارند معلمي شرف دستور اصول و شرف از تعريفي هيچ كل، يك مثابه به كشور معلمان
و تجربه مصلحت، اساس بر معلمان تشخيص ميشود. مواجه اخالقي مختلف مسائل با خودش تشخيص به
مي شوند كه هر معلمي هر طور دلش بخواهد متوجه سادگي به دانشآموزان نتيجه در است. فردي ديد صالح
و پرورش آموزش نظام كل نتيجه در استبداد. جز نيست چيزي دلبخواهي رفتار و ميكند. رفتار زمينهها اين در
و آموزش نظام كل در را استبدادي رفتار دارند بدانند يا بخواهند خودشان آنكه بدون ما معلمان كل و ما

پرورش تجديد توليد مي كنند و دانش آموزان مستبد بار مي آورند.

چه بايد كرد؟
بعد از كالبد شكافي اين مشكالت، كه گزارش اجمالي آن را نقل كردم، اين پرسش مطرح شد كه: چه بايد 
است: اگر معلمان بتوانند در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت دور هم جمع  ساده و روشن آن پاسخ كرد؟
و تمام برسند توافق به دموكراتيك و عادالنه روش به و مسائل اين تمام مورد در شد خواهند قادر شوند
و تعريف شده است. تعيين معلمان تمام مشاركت با و عادالنه شكل به كه كنند عمل قواعدي اساس بر معلمان

در جريان همين گفتگو ها بود كه خانم توكل اصول دستور شرف خانواده را به شوهرش داد. از او پرسيدم:
مي رسيدند. بداهت اين اصول  بديهي بسيار اصول آن نظرش به بود: جالب بسيار برايم پاسخش بود؟ چطور
آن  ها را از روي دست كسي نوشته باشم، بسيار جالب آنكه بدون و بار نخستين براي را آنها كه من براي
آن ها خلق دشواري متوجه توكل خانم كردم احساس اما كرد. خوشحالم بسيار توكل خانم قضاوت اين و بود
و قابل قبول هستند صحيح آنقدر اصول اين كه است درست دادم: توضيح برايش خاطر همين به است. نشده
مي رسند، اما تدوين اين اصول كار راحتي نيست. من حدود ده سال پيش كه در همين دفتر بديهي نظر به كه
و دور همين ميز كنفرانس نخستين انجمن خانوادگي را تشكيل داده بوديم، مدت ها به اين مسائل فكر كردم،
اما حتي روش تدوين اين اصول را هم بلد نبودم. بعد، در ادامه با ذكر برخي تجربه هاي مصداقي سعي كردم
و به عنوان نمونه گفتم: فرض كنيد زوجه اي به داليلي ناشزه  بدهم توضيح برايش را بديهي اصول اين اهميت
و شرع اسالم به شوهر اجازه عرف صورت اين در باشد. نداشته خاص تمكين خود شوهر به نسبت و شود
مي دهد تا براي خود زن صيغه اي يا عقد دائمي بگيرد. اما طبق اين اصول، حتي در اين صورت نيز شوهر
مي جنبد. طبق اين اصول زن حق شوهرش دم و سر كه شود متوجه زني كنيد، فرض يا ندارد. را حقي چنين
و بر عكس. وقتي با ذكر مثال هايي از اين دست، برخي از اين اصول را تشريح كردم، كند، مثل به مقابله ندارد
مترقي بودن اين اصول بيشتر پي بردند. من و عادالنه به مهمتر، و اصول، اين اهميت به من نوروزي مهمانان
- بكوشد چند اصل از اصول دستور تمرين عنوان به - خواستم نوربخش آقاي از كار دشواري نشان براي هم
و بگويد اگر كسي چنين يا چنان نكند يا بكند، معلم نيست. بايد اعتراف كنم كند تدوين را معلمان شرف
هنوز خودم نيز در اين مورد چيزي نمي دانم. طبعًا مهمانان نوروزي من هم چيزي به ذهنشان نمي رسيد. من
مي دهند بايد براي خودشان دستور شرف تدوين  تشكيل انجمن يك كه معلمان از گروه هر كه كردم تأكيد
و هرگاه چند انجمن با هم ائتالف كردند بايد بتوانند در مورد يك دستور شرف مشترك به تفاهم برسند. كنند

و همين جذابيت او را بود جالب و داشت تازگي نوربخش آقاي براي خصوص به بحثها اين خودم نظر به
تشويق مي كرد تا نسبت به ايجاد انجمن معلمان در هر محله انگيزه پيدا كند.

همكاري پاكان براي تشكيل انجمن معلمان
در ادامه اين بخش از صحبت هايم به ايده اي كه در آخرين جلسه كادر دبيران مطرح شد اشاره كردم. آقاي 
- يكي  دانايي داود آقاي همكاري با شد قرار كردم تعريف برايش بود. نيافته حضور جلسه آن در نوربخش
- معلمان معتادي كه از طريق عضويت در انجمن معتادان گمنام گمنام معتادان انجمن ملي شوراي اعضاي از
و پاك شده اند، با كمك معلمان ديگري كه به فعاليت هاي انجمني عالقه دارند، در هر محل كرده اعتيار ترك
و كانون انجمن معلمان منطقه كرده ائتالف هم با منطقه سطح در بعد و كنند درست معلمان محلي انجمن يك
و به همين ترتيب، كانون انجمن هاي معلمان شكل بگيرد. در نتيجه، كانون معلمان به اين دهند تشكيل را
شكل بايد گسترش يابد. بعد تفاوت اين روش گسترش انجمن ها را با روش گسترش انجمن ها از باال تشريح
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كامًال همسرش و نوربخش آقاي ميكنم فكر دادم. شرح برايشان را دوم روش منفي بسيار جنبههاي و كردم
و تمام اين بحث ها انگيزه هاي اين زوج جوان را داشتند اذعان كردم معرفي من كه روشي درستي به نسبت

براي ادامه فعاليت هاي انجمني تقويت كرد.

تصحيح يك خطا
و نشست هاي كارگاه ها از درك  اجالسها در افراد غيبت از ناشي مشكالت از بخشي كه كنم اعتراف بايد
مي شد. من به خصوص با توجه به نكاتي كه در دستورنامه رابرت در ناشي داوطلبانه فعاليت از خودم ناقص
مورد ماهيت فعاليت هاي داطلبانه بيان شده بود بر اين باور بودم كه در كارگاه ها نيز كه بنا بر داوطلبانه بودن
مي شد كه بعضي از  سبب امر اين كنند. شركت داشتند عالقه يا فرصت هرگاه كه آزادند افراد كارهاست،
و بسياري از ميكرد مختل را آموزش روند كل امر اين اما بيايند. كارگاه به خواست دلشان كه گاه هر افراد
مشكالت كارگاه ها نيز ناشي از همين رويكرد بود. اين رويكرد با من بود تا اينكه روز آخرين چهارشنبه سال
و در جريان سفر به دمزآباد ورامين براي شركت در اجالس سهامداران شركت گاوپروري، بخشي از  گذشته
و سنا نشستهاي در سناتورها غيبت مورد در را آمريكا كانزاس دانشگاه دانشجويي سناي مقررات و قواعد
كميته ها مطالعه كردم. آن قواعد به نحوي تعريف شده اند كه هيچ دانشجويي بدون عذر موجه نمي تواند بيش
و كميته هاي  سنا از غيبتهايش افزايش محض به و باشد داشته غيبت كميتهها يا سنا نشستهاي در بار دو از
مي شود. آشنايي با همين قواعد بود كه به من نشان داد كه عالوه بر دستورنامه رابرت اخراج دانشجويي سناي
و مشابه سازمان هايي در دست تأسيس خودمان را هم با دقت بخوانم مختلف سازمانهاي آئيننامههاي بايد
و نبايد با افرادي كه نميتوان كه شدم متوجه جمله از بگيرم. درس سازمانها آن ارزشمند تجربههاي از و
و با توجه به اينكه آقاي نوربخش نيز در جلسه كرد رفتار اندازه از بيش تسامح با ميكنند غيبت كارگاهها در
و همسرش تعريف كردم. جالب است كه آقاي او براي را مسائل اين بود، نكرده شركت دبيران كادر آخر
مي كنم فكر كه كرد صحبت انجمني فعاليتهاي بودن داوطلبانه از من صحبتهاي اين به واكنش در نوربخش
و او هم اين اصطالح را از من گرفته بود. اما من براي باشد گرفته ياد توكل خانم از بايد را اصطالح اين
و گفتم: فرض كنيد كه شما در امر ساختمان يك مسجد به صورت زدم جالبي مثال آنان ذهنيت تصحيح
مي شويد كه به صورت متعهد هم شما و بسازد را مسجد ديوار بنايي ميشود قرار ميكنيد. كمك داوطلبانه
و با اين استدالل كه خدمت شما داوطلبانه است، كار كار وسط اما بياوريد. آجر ديوار ساختن براي داوطلبانه
مي ماند. در نتيجه، داطلبانه لنگ ديوار ساختن كار شما رفتن با است؟ معقول كار اين آيا برويد. و كنيد رها را
بودن يك كار به معناي دلبخواهي بودن روند انجام آن كار نيست. بنا بر اين، وقتي شما به صورت داوطلبانه
مي شويد كه در يك كارگاه آموزشي شركت كنيد، لزومًا به اين معنا نيست كه هرگاه كه هوس كرديد  متعهد
مي ريزد. به نظرم هم به را كارگاه ترتيب و نظم تمام مشاركت روش اين كنيد. شركت كارگاه اجالسهاي در
و بعد از ذكر بود اثربخش بسيار است، معلمي هم نوربخش آقاي شغل اينكه به توجه با ويژه به انتقاد اين
بي نظم معني به آنان فعاليتهاي بودن داطلبانه كه كردم تأكيد خودم نورزي مهمان دو هر به كه بود كات اين
و در نتيجه بايد از امسال تكليف خودشان را براي حضور نيست كارگاهها در آنان حضور بودن دلبخواهي و

در كارگاه هاي روز پنجشنبه مشخص كنند.

كارگاه هاي  در  كه  شدند  مصمم  كنند،  ترك  را  كادرها  دفتر  جوان  زوج  اين  آنكه  از  قبل  و  ترتيب اين به
درس آن جلسه را از حتمًا بايد شدند، موجه غيبت به ناگزير اگر و كنند شركت مرتب طور به پنجشنبهها
طريق شركت در كالس هاي جبراني فرا بگيرند. همچنين قرار شد كه من طي ايميل براي خانم توكل، براي
و  اوليا و محله فاميلي، انجمنهاي توانمندسازي تأسيس دست در سازمانهاي حامي هيأتهاي از دعوت

مربيان اقدام كنم. با اين حساب فكر مي كنم سال نو را خوب شروع كرديم.
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شنبه ۸ فروردين ۱۳۹۴

خاورميانه در آتش جنگ هاي فرقه اي
و سني منطقه به يمن، آتش جنگ هاي فرقه اي در منطقه  عرب كشورهاي و سعودي عربستان هوايي حمله با
و ايران جنگ احتمال مورد در شده پيشبيني سناريوي از ديگري سكانسهاي و گرفت باال خاورميانه
و در اثر روند هاي جهاني شدن قبل دههي سه ايران مردم كه همانطور واقع در رفت. صحنه روي عربستان
و حسين صدام سقوط از بعد چشيدند، را انقالب طريق از ثروت و قدرت كسب مزه و شدند تاريخ وارد
منطقه است كه اين مردم بقيه نوبت حاال خاورميانه، كشورهاي بر حاكم استبدادي نظامهاي شدن لق و تق
و آن بكشند. نه، انگار چاره اي جز اين نيست كه اين بر و مرگ فرياد و شوند خيابانها وارد دست در كالش
و از داخل اين جنگ ها كه معلوم نيست چقدر طول بكشد، كند طي را خودش وسطي قرون هم خاورميانه
و تازه آن زمان به فكر ايجاد اتحادهاي جديد باشند. به اين ترتيب، تا برآورند سر تازهاي دولتملتهاي
(اكفا) كه چند سال پيش به عنوان يك چشم انداز ميان مدت براي جنبش ايران فالت كشورهاي اتحاديه تحقق
و شايد به همين دليل باشد كه آقاي يونسي وزير اطالعات آقاي داريم فاصله خيلي هنوز كردم، مطرح كادرها
و مشاور آقاي روحاني را كه در نطق اخير خود دقيقًا از «اتحاديه كشورهاي فالت ايران» نام برده بود، خاتمي
شيعه را زير سؤال ببرد كه البد داعشيهاي دوم» «پالن نكند جرأت تا كردند احضار روحانيت ويژه دادگاه به
مي خواهند با سرنگون كردن خاندان سعودي در عربستان كنترل جهان اسالم را به امام زمان تحويل دهند.
وب سايت ها را تي بكشد تا از سيالب وقايع وقت تمام است مجبور آدم و است شده شيري تو شير عجب
مي شود. به ويژه كه كارگاه هاي آموزش دستورنامه كار همين صرف وقتم اصلي بخش روزها اين نماند. عقب

رابرت نيز تا سومين هفته فروردين به تعويق افتاده اند. با اين همه، دفتر كادرها چندان هم بي خبر نيست.

ترويج دستورنامه رابرت در وزارت صنايع
و همسايه ديوار به  صنايع وزارت كارشناس صفائيپور مهندس آقاي - فروردين ۶ - پنجشنبه پريروز عصر
۵۰ ديوار من براي ديداري نوروزي به دفتر كادرها آمد. به نطر من، او يكي از كساني است كه اگر همراه با
مي توانند ايران را به صورت  كنند همكاري هم با پارلمان قانون چارچوب در بتوانند خودش مثل ديگر نفر
توصيه هميشگي من و كردهام نشان خاطر او به بارها و بارها و صراحت با را نكته اين سازند. دگرگون بنيادي
عمًال كه پريروز گفتگوي بسازد. فساناپذير و پاك انجمنهاي ديگران كمك با بكوشد كه است بوده اين او به
ارايه گزارش فعاليت هاي ترويجي ما طي يكي دو ماه اخير بود نشان داد كه او در معرفي دستورنامه رابرت به

مقامات و مسؤالن وزارت صنايع گام هاي بسيار مهم و مؤثري برداشته است. 

خوب است همين جا يادآوري كنم كه تا كنون بخش هاي زيادي از وزارتخانه هاي دولت آقاي روحاني بايد با 
دستورنامه رابرت آشنا شده باشند. براي خوانندگان احتمالي اين نوشته ها كه قسمت هاي قبلي آن را نخوانده 

باشند، مرور اين تجربه هاي خالي از فايده نيست: 

معرفي دستورنامه رابرت به ساير وزارتخانه ها
به توصيه دكتر مجبتي اميري كه در آن زمان مسؤل واحد پژوهش هاي كاربردي دانشكده مديريت دانشگاه 
و در يك نشست حدود دو ساعته، دستورنامه رابرت را براي آقاي دكتر فاني كه بعدًا وزير آموزش  بود، تهران
و شماره تلفن همراهش را به من داد. طي اين مدت ايميل نشاني كردم. معرفي شد روحاني دولت پرورش و

گاهي خبرها و گزارش هايي از جنبش كادرها را برايش ايميل كرده ام.

هم انديشي عرف پارلماني بود، دستورنامه  كارگاه اعضاي از يكي كه رزمخواه مهندس آقاي اين، بر عالوه
رابرت به رئيس دانشگاه فرهنگيان كه دوست مهندس رزم خواه است، به صورت اجمالي معرفي كرده است.
با مسؤل تشكيالت  ايران شنيدم كه گفت  از معلمان  نفر  دبيركل سازمان چند  آقاي هاشمي  زبان  از  اخيرًا 
و قواعد قانون پارلمان را به مقامات  كتاب اين هم او گويا و است رفيق پرورش و آموزش وزارت در معلمان
آن وزارتخانه معرفي كرده است. عالوه بر اين ها، اعضاي هيأت مديره انجمن صنفي معلمان، كانون صنفي
و پرورش تهران نيز با اين قواعد آشنا شده اند.  آموزش هشت منطقه مسؤالن و كارشناسان نيز و معلمان،
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و تا است عضو بزرگ بسيار مجازي گروه چندين در وايبر طريق از كه ميكرد تعريف همچنين هاشمي آقاي
گپ ها نيز دستورنامه رابرت را براي اعضاي اين گروه ها همين جريان در و ميزند گپ آنان با شب نيمههاي

كه عمدتًا معلم هستند معرفي كرده است.

و در روزهايي كه قرار  ساعته دو حدود نشست يك طي را رابرت دستورنامه شخصًا خودم اينها، بر عالوه
و پرورش دولت روحاني به مجلس معرفي شود، معرفي آموزش وزير عنوان به نجفي علي محمد دكتر بود
و نشاني ايميلشان را به من همراه تلفن هم ايشان دادم. قرار وي اختيار در نيز را كتاب از نسخه يك و كردم
مي كنم. آيا تمام اين ها سبب شده است ارسال برايش را كادرها جنبش از خبري ازگاهي هر هم من و داد
كنند؟ فكر دانشآموزان به قواعد اين آموزش ضرورت به ذره يك پرورش و آموزش وزارتخانه مقامات كه

نمي دانم. اما تا كنون شاهدي حاكي از اين دغدغه ها نديده ام.

و راه سازي هم آشنا  شهرسازي و مسكن وازرت مسؤالن از برخي براي بايد رابرت دستورنامه ميكنم فكر
و آن هم درست قبل از اينكه آقاي مهندس آخوندي به عنوان وزير اين شخصًا خودم نيز مورد اين در باشد.
وزاتخانه معرفي شود، به دعوت خود ايشان به دفتر شركتشان رفتم. البته، در آن روز، آقاي مهندس آخوندي
و از اين قبيل مسائل فعاليت كنند.  شهروندي اخالق زمينه در كه بود مدني جامعه سازمانهاي ايجاد دنبال
مي دانست من كه (كعاصكا) ايران كارفرمايان صنفي انجمنهاي عالي كانون دبيركل عطارديان مهندس آقاي
اما در همان بود.  به مهندس آخوندي معرفي كرده  فعاليتي هايي داشته ام، من را  اتيكز  در زمينه تدوين كد 
و  پروفشنهاست در اتيكز كد تدوين پيششرط رابرت دستورنامه قواعد با آشنايي كه كردم تأكيد من نشست
نشست  هاي بعدي در اين در شد قرار كردم. معرفي آخوندي مهندس براي را قواعد اين حدودي تا همانجا

مورد بيشتر صحبت كنيم كه ايشان وزير شد و ما هم ديگر دورشان را خط كشيديم.

عالوه بر اين، آقاي عيسي خندان نيز از دو طريق دستورنامه رابرت را به برخي از مسؤالن وزارت مسكن 
معرفي كرد: يكي اينكه اين قواعد را به مديرعامل يك مؤسسه انتقاعي آموزش مهندسي ساختمان معرفي كرد 
و بعد، به توصيه مدير عامل همان شركت اين قواعد را به مديركل اداره انجمن هاي مهندسي نير كه در وزارت 
مسكن مستقر است معرفي كرد. خوب به خاطر دارم كه آقاي عيسي خندان از من خواست تا براي معرفي
و از خودش خواستم زحمت اين  نكردم قبول من كه بنويسم مقالهاي مديركل آن به رابرت دستورنامه كتاب
مقاله «شطرنج بازي برره اي» كشيد گوش و سر به دستي هم او باشد. تمريني هم او براي تا بكشد را كار
و تشكل هاي سازمانها تمام مسؤل مديركل آن كه دادم خاطر به داد. ارايه وزارتخانه مديركل به را همان و

مربوط به ساخت و ساز در كشور بود.

دستورنامه رابرت در ساير وزارتخانه ها
كتاب  با  آن  مديران  و  مسؤالن از برخي كه بود وزارتخانههايي نخستين جمله از فناوري و علوم وزارت
اصالح طلبان براي انتخابات رياست دستورنامه رابرت آشنا شدند. در اين زمينه دكتر مصطفي معين كانديداي
و هم  كرد شركت پارلماني عرف همانديشي كارگاه اول جلسه ده در ايشان خود هم شد. پيشقدم جمهوري
از من خواست تا دستورنامه رابرت را به تعدادي از دوستان نزديكش كه تمامشان در اداره انجمن هاي نزديك
به دكتر معين نقش داشتند، معرفي كنم. يكي از اين افراد دكتر رضا منصوري بود. او از اين كار فوق العاده 
استبقال كرد اما گفت كه فرصت شركت در كارگاه ها را ندارد. به عالوه، به من گفت كه با اين كتاب آشناست. 
و اصلي كتاب دستورنامه رابرت  كامل متن ترجمه خاطر همين به بود. آشنا آن خالصهي با ميكنم فكر من
و دكتر ميلي منفرد نيز از جمله كساني بودند كه قبل از احراز سمت توفيقي دكتر كردم. ارسال وي براي را
و گزارش آن كردم معرفي آنان به را رابرت دستورنامه طوالني نسبتًا نشستهاي طي من علوم وزارت در

نشست ها را نيز در اين خاطرات ثبت كرده ام.

دكتر مجبتي اميري نيز كه در آن زمان رئيس بخش پژوهش هاي كاربردي دانشكده مديريت دانشگاه تهران 
و براي معرفي اين قواعد به  كرد شركت پارلماني عرف همانديشي كارگاههاي از زيادي بسيار تعداد در بود

دوستان و دانشجويان و استادان عالقمند و مسؤل خيلي از خودش مايه گذاشت.
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مهم تر از تمام اين ها، راه اندازي كارگاه كادر دانشجويان است. اين دانشجويان كه بيشتر آنان عضو شوراي
سه شنبه با مجموعه ي زيادي از قواعد روزهاي كارگاههاي در شركت با هستند، اسالمي انجمنهاي احياي
مي توانند به راحتي اكنون آنان باهوشتر و جديتر افراد از بعضي حتي و شدهاند آشنا رابرت دستورنامه
يك جلسه بزرگ را طبق اين قواعد اداره كنند. قرار است با كمك اين دانشجويان مؤسسه اي براي ايجاد
اين  طريق  از  مي زنم  حدس من كنيم. ايجاد كشور دانشگاههاي در دانشجويي سناهاي توانمندسازي و

دانشجويان نيز آوازه دستورنامه رابرت بايد در بيشتر دانشگاه هاي سراسر كشور طنين انداز شده باشد.

براي معرفي دستورنامه رابرت به مسؤالن وزارت بهداشت به صورت مستقيم كاري انجام نشده است. اما 
و هم از طريق سازمان نظام پزشكي،  پزشكي انجمنهاي طريق از هم و است پزشك معين مصطفي دكتر
احتماًال اگر فرصتي دست دهد از معرفي اين قواعد به مسؤالن مربوطه دريغ نخواهد ورزيد. به عالوه، دكتر
و چند سال است ايران عمومي جراحان علمي انجمن مديره هيأت رئيس حاضر حال در كه رحماني بهزاد
قبل با كمك هم مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان را درست كرديم كه نخستين مؤسسه اي بود كه دستورنامه
و در چارچوب همان مؤسسه بود كه برنامه  كرد، تصويب و انتخاب خود پارلماني مرجع عنوان به را رابرت
در كه  داد  توضيح  من  براي  كرديم،  را صورتبندي  دولتي»  شبهپروفشنهاي از پروفشنها «بازآفريني ملي
مي دهد هم را من نشاني حتي و ميكند معرفي را رابرت دستورنامه هميشه پزشكي، انجمنهاي نشستهاي
تا كنون كسي تماس نگرفته البته  با من تماس بگيرد.  بيشتري كسب كند  كه اگر كسي خواست اطالعات 
مي گردد موفق نشده است من را بيابد.  من دنبال ظاهرًا كه هم سبزواري) (داروساز فاضل دكتر آقاي و است.

اين دكتر فاضل كسي است كه اگر او را بيابم احتمال دارد كه مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان را زنده كنيم.

به خاطرم آمد كه چند وقت پيش دكتر عطاءاهللا شيرازي از اعضاي هيأت مديره انجمن دندانپزشكان كه اخيرًا 
و از من دعوت كرد تا در كارهاي انجمن  آمد من نزد بود شده انتخاب انجمن عمومي روابط مسؤل عنوان به
و درمان دوستي بهداشت فعلي وزير با داد توضيح برايم كه بود گفتگوها همان جريان در كنم. كمك او به
و من را به او معرفي كند. رابرت دستورنامه مناسب فرصت يك در كه است مصمم و دارد نزديك بسيار
و دكتر شيرازي به اين خاطر كه به او پيشنهاد كردم مقاله اي را به نام او من صميمي بسيار رابطه متأسفانه
و با عصبانيت به من برخورد شيرازي دكتر به من پيشنهاد خورد. هم به شود، چاپ نشريهاش در تا بنويسم
و بعد گوشي تلفن را قطع كرد بنويسي؟ مطلب من جاي به كه هستم آريامهر شاهنشاه من ميكني فكر گفت:
و البته من دنبال فرصت مناسبي براي شد قطع سادگي همين به - بود هم صميمانه چقدر كه - ما روابط و
و پروفشن اتيكز كد و رابرت دستورنامه مورد در شيرازي دكتر آقاي نميدانم حال، هر در هستم. آن احياي

پزشكي چيزي به وزير فعلي بهداشت و درمان گفته است يا نه؟

معرفي دستورنامه به وزارت كار
هم انديشي عرف پارلماني در دفتر هيأت مديره انجمن شركت هاي ساختماني  جلسات كه دوراني همان در
مي شد، با معرفي مهندس محمد عطادريان دبيركل وقت كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران برگزار
و كار مؤسسه وقت مديرعمل سپهري محمدرضا آقاي براي را رابرت دستورنامه نشست دو طي (كعاصكا)
تأمين اجتماعي، كه يكي از مؤسسات مهم وابسته به وزارت كار است، معرفي كردم. دكتر سپهري ابتدا خيلي
خوشحال شد. اظهار عالقه كرد كه در پيش خريد كتاب مشاركت كند. اما وقتي من برايش توضيح دادم كه در 
و  شد عوض نظرش است، شده منتشر آن يازدهم ويرايش حاليكه در هستيم كتاب دهم ويرايش چاپ حال
مي كنيم. من گفتم: همين ويرايش دهم منتشر و ترجمه را كتابها ويرايش آخرين معموًال ما كه داد توضيح
كتاب هم هنوز معلوم نيست كي منتشر شود، چه برسد به ويرايش يازدهم. به اين ترتيب، پيش خريد كتاب از
و اين قواعد بزنم سر سپهري دكتر به بيشتر نوروز تعطيالت از بعد شد قرار اما شد. منتفي مؤسسه آن سوي
با پيشنهاد من موافقت كرد كه كارگاه هايي براي و حتي به صورت تلويحي  بددم توضيح بيشتر برايش را
و كارفرمايي برگزار كنيم. اين اداره كارگري سازمانهاي كل اداره كارشناسان براي رابرت دستورنامه آموزش
و تعدادي كارشناس در اين است كشور سراسر در كارفرمايي و كارگاري سنديكاهاي امور تمشيت مسؤل كل
و كارفرمايي را بر عهده دارند. در نتيجه اگر كارگري سازمانهاي فعاليتهاي بر نظارت مسؤليت كل اداره

مي توانست اثرات مثبت بسيار زيادي داشته باشد. چنان كارگاهي براي آنان برگزار مي شد،
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مي توانم بگويم كه دست كم يك نفر از مديران ارشد وزارت كار با دستورنامه رابرت به عنوان ترتيب اين به
و مجامع آشنا شده است. اما اينكه در اين زمينه تا كنون چه كرده است، هيچ انجمنها اداره عمومي قواعد
منشي خود به من يادآوري كرد كه حتي طريق از خبري ندارم. چرا كه بعد از تعطيالت نوروز سال ۱۳۹۲
مي داد،  توضيحي خودش اينكه انتظار اما ميزنم. حدسهايي چرا؟ نكنم. ارسال او ايميل به نيز را كادرها اخبار

انتظار عبثي بود.

وزارت كشور
تا كنون هيچ تالشي براي معرفي دستورنامه رابرت به مسؤالن وزارت كشور انجام نداده ام. با اين همه، فكر 
مي كنم دستورنامه رابرت از طرق ديگر به بخش هايي از اين وزارتخانه معرفي شده است. به عنوان نمونه، 
و آقاي عيسي خندان دستورنامه را به او معرفي كرده است اهواز كاريزماتيك مليمذهبي چهره كه لدني آقاي
احتماًال با مسؤالن اهواز، دولتي سازمانهاي مسؤالن به قواعد اين معرفي جهت سميناري برگزاري براي بود،
براي اهواز  در  كارگاه شامل چند جلسه  دو  بعدها من  باشد.  كرده  اهواز صحبت  فرمانداري  يا  استانداري 
و ساير شهرهاي خوزستان نيز برگزار  اهواز در كارگاهها اين بود قرار كردم. برگزار رابرت دستورنامه آموزش
كارگاه  ها استانداري (يا فرمانداري) از اين برگزاري براي است قرار كه دادند اطالع ما به بعد مدتي شود.
من دعوت كند. به من توصيه كرده بودند، اگر چنين دعوتي انجام شد شما جواب منفي ندهيد. گفتيم: باشد.
اما هيچگاه دعوتي از سوي فرمانداري صورت نگرفت. اخيرًا طي نامه اي از آقاي معلمي نيا كه اين كارها را 
مي كرد علت را پرسيدم. جواب داد كه با برگزاري اين كارگاه ها مخالفت شده است. البته،  مديريت اهواز در
مي شود حدس زد كه در استانداري اهواز هم البد كساني با وجود حال، هر به اما نميدانم، را مخالفت دليل

قواعدي براي اداره انجمن ها آشنا شده باشد.

پارلماني  هم انديشي عرف  كارگاههاي جدي و پيگير اعضاي از يكي كه نيز شهرياري بهرام مهندس آقاي
بلوچ ها و/يا سيستاني هاي مقيم مركز را طبق از و تصميم داشت انجمن در دست تأسيس اشان مركب بود
و رياست جلسات آن را هم بر عهده من بگذارد، به من گفت در مورد وجود كنند تأسيس رابرت دستورنامه

چنين قواعدي با مسؤالن استاندار سيستان و بلوچستان صحبت كرده است.

و روستا را نيز بخشي از سازمان هاي زير مجموعه وزارت كشور  شهر اسالمي شوراهاي اگر اينها، بر عالوه
در نظر آوريم، افرادي از شوراهاي اسالمي شهر هاي تهران، اروميه، و تبريز با اين قواعد آشنا شده اند.

و فعال كادر دوستان نيز  جدي اعضاي از يكي و محلس پژوهشهاي مركز مشاور حالج شهرام مهندس آقاي
و در تمام ميكند برگزار مختلف دولتي سازمانهاي در مناقصات قانون آموزش براي متعددي كارگاههاي كه
اين كارگاه ها دستورنامه رابرت را هم معرفي كرده است، به من گفت كه برخي از مسؤالن اطالعاتي نيروهاي

شده  اند.  آشنا قواعد اين با كارگاهها همان طريق از نيز انتظامي

آقاي حالج در اجالس هاي كادر دوستان شركت كردند از طريق  نيز كه  از مديران شركت نفت  نفر  چند 
با اين قواعد آشنا شدند. آنان براي من تعريف كردند كه اين قواعد را براي برخي از مديران وزارت نفت 
معرفي كرده اند. آقاي مجيد زارع پور اميدوار است كه بتواند اين قواعد را به برخي از كاركنان آن وزارتخانه 
آموزش بدهد. از حوزه نفي عسلويه نيز يكي از كساني كه در كارگاه هاي آاقاي حالج شركت كرده بود، با من 
و هيأت رئيسه شركت پااليش عسلويه  كميتهها اعضاي به قواعد اين آموزش براي شد قرار و گرفت تماس

با مديرش صحبت كند و نتيجه را به اطالع من برساند. اما خبري نشد.

چهارمين  در  حاضران  براي  را  رابرت  دستورنامه  من  آقاي حالج  توصيه  به  گذشته  سال  اسفند  اوايل  در 
كرده  شركت همانديشي اين در كه كساني كردم. معرفي كشور مناقصات متخصصان سراسري همانديشي
مي شود گفت كه دست كم و بودند مختلف دولتي سازمانهاي از مناقصات برگزاري مسؤالن همه بودند،
و آنان ديدند كه اين كتاب هشتصد صفحه دارد شد معرفي افراد اين به اجمالي صورت به رابرت دستورنامه
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و بيشتر آئين نامه هاي سازمان هاي مختلف اين كتاب را به عنوان مرجع پارلماني خود معرفي كرده اند تا هنگام
ساكت بودن اساسنامه و آئين نامه يك سازمان، طبق قواعد اين كتاب عمل شود.

عالوه بر همه اين ها، آقاي نصيري اقدم كه دبير كيسيون اقتصادي دولت است در بيش از سي نشست كارگاه 
مي دانم در مورد اين قواعد با ساير همكاري خود كه مسؤليت  كه آنجا تا و است كرده شركت دوستان كادر

اداره جلسات كميسيون هاي دولت را دارند صحبت كرده است.

بازگشت به وزارت صنايع
مي بينيم كه طي دو سه سال گذشت بذر اين انديشه در بخش هاي مختلف سازمان هاي دولتي افشانده شده 
و همسايه من شد خريد را كادرها دفتر ديوار به ديوار منزل صفائيپور آقاي كه روزهايي نخستين از و است.
و دريافتم كه مردي شرافتمند است، كوشيدم تا از طريق وي اين قواعد را به مديران وزارت صنايع نيز معرفي
و ناخواسته در برابر پيشنهادهايي كه احساس كند به او ديكته دارد كارآفريني سبك صفائيپور آقاي اما كنم.
مي كند. اما داستان فروش ساختمان كه سبب شد تا مالكان آپارتمان ها در چند جلسه در مقاومت ميشود
مي شد شركت كنند. آقاي اداره رابرت دستورنامه قواعد طبق و من رياست تحت كه كنند شركت كادرها دفتر
و از پيببرد قواعد اين اهميت به او تا شد سبب تجربه همين و كرد شركت نشستها اين در هم صافيپور

آن زمان از هيچ كوششي براي معرفي اين قواعد به مديران ارشد وزارت صنايع دريغ نكرده است.

به  و  گفت لبيك دانشجويان كادر نشستهاي در شركت براي من دعوت به صفائيپور آقاي بعدها البته،
و ترويج ضرورت به او اعتقاد كارگاهها اين در او بيشتر شركت مييافت. حضور نشستها اين در فعال طور
آموزش اين قواعد را محكم تر كرد. اما از وقتي مهندس نعمت زاده وزير صنايع كه به آقاي صفائي پور اعتماد
و او هم  كرد، موافقت وزارتخانه فرايندهاي تمام كردن ماشيني بر مبني او پيشنهاد با است، كرده پيدا كامل
مجبور شد براي نظارت بر اجراي اين طرح ملي تمام وقت خود را در وزارتخانه صرف كند، ديگر نتوانست
در كارگاه هاي كادر دانشجويان شركت كند تا پريروز پنجشنبه كه سر زده براي تبريك نورزي به دفتر كادرها 
نيز  مي رفت يك فلش مموري  بيرون دفتر از كه هنگامي و كشيد طول ساعتي يك حدود ما صحبت آمد.
كه دختر خردسالش برايش خريد بود به من هديه داد! در طول اين يك ساعت او گزارشي از فعاليت هاي
متقابًال گزارشي مختصر از فعاليت هاي دفتر  نيز من و داد ارايه من به وزارتخانه در اخيرش ماه چند ترويجي
مي كنيم با حضور تالش چطور كه كردم تأكيد خصوص به گزارشم در من كردم. روايت او براي كادرها
و متنوع فسادناپذير و پاك مؤسسات و انجمنها شدهاند آشنا رابرت دستورنامه مقدمات با كه عالقمنداني
و مؤسسات انجمنها اين از برخي به گزارشم در من كنيم. ايجاد اجتماعي مشكالت انواع حل براي مختلف
و اوليا انجمنهاي فاميلي، انجمنهاي محله، انجمنهاي توانمندسازي مؤسسه كردم: اشاره تأسيس دست در
و از اين قبيل. در مورد كسب مهارت بيشتر در تدوين دستور شرف نيز توضيحاتم برايش جالب بود. مربيان،

متقابًال آقاي صفائي پور نيز با نقل خاطرات جالبي برايم تعريف كرد كه چطور دستورنامه رابرت را به شكل
و معاونان بخش هاي مختلف وزراتخانه معرفي كرده است، به نحوي كه برخي از آنان مديران براي جذاب
و سمت مسؤليت و نام البته من هستند. آن خواندن مشغول و گرفتهاند پرينت وبسايتها از را كتاب متن
مقامات را فراموش كرده ام. ولي آقاي صفائي پور من را مطمئن ساخت كه براي ترويج اين قواعد در وزارت
مي كند. من هم نظر او را دربست قبول دارم. به هم بار ديگر تأكيد كردم كه او  كفايت وي وجود صنايع
مي تواند ديگران را تحت تأثير قرار بدهد. اما بار ديگر از او خواهش كردم كه دارد كاريزماتيكي شخصيت
بكوشد تا با همكارانش در وزاتخانه هسته يك انجمن پاك از كاركنان وزارت صنايع را پايه گذاري كند تا اين
و يا در آينده بتواند به مثابه اتحاديه  كند تدوين را وزارتخانه كاركنان اتيكز كد و شرف دستور بتواند انجمن
و يا در بهبود مستمر وزارتخانه نقش مهمي شوند دستهجمعي چانهزني وارد آن مديران با وزراتخانه كاركنان
ايفا كنند. به عالوه، از او دعوت كردم كه در سازمان هاي در دست تأسيس در دفتر كادرها مشاركت كند تا با
و مربيان را در محله بهجت آباد  اوليان انجمن يك يا و محله انجمن يك - نمونه عنوان به - بتوانيم او كمك
بود: وقتي طرح يكپارچه سازي نظام مديريت اطالعات وزارتخانه تمام نشود روشن هم او پاسخ كنيم. ايجاد

فرصتي براي كارهاي اضافي نخواهد داشت. ظاهرًا آن طرح نيز تا اواخر خرداد طول خواهد كشيد.
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ارزيابي بدبينانه
و به خصوص سازمان هاي بوروكراتيك  مستقر سازمانهاي در حاكم سازماني فرهنگ بشود اينكه به نسبت من
مي دانم. در جريان گفتگو با آقاي غيرممكن فعلي شرايط در را كار اين و هستم بدبين بسيار داد تغيير را دولتي
و خاطر نشان ساختم: اولويت ما بايد تربيت كادرهايي باشد كه كردم تشريح را بدبيني اين عوامل صفائيپور
بتوانند اين قواعد را به صورت عملي به تعداد هرچه بيشتري از دانش آموزان دوره دبيرستان آموزش بدهند.
دانشگاه  ها بايد زمينه را براي شكل گيري سناهاي دانشجويي نير فراهم  به دانشآموزان از نسل اين ورد تا
سازيم تا اين نسل از دانش آموزان بعد از عبور از دانشگاه ها به كادرهاي توانمندي بدل شوند كه وقتي جذب
تأ كيد كردم كه  البته، كنند. رو و زير بيناد از را دولتي بوركراتيك ساختارهاي بتواند شدند دولتي سازمانهاي
شخصيت هايي مثل آقاي صفائي پور در وزارتخانه ها الزم نيست تا سربرآوردن آن نسل دست روي دست
وزارتخانهها، خودشان را براي  در پروفشنال انجمنهاي و پروفشنال هستههاي تشكيل با بايد بلكه بگذارند.
حضور آن نسل كه حدود ده سال آينده وارد بازار كار خواهند شد آماده سازند. در ادامه توضيح دادم كه انواع
انجمن هاي ديگري كه خواهيم ساخت، عالوه بر هدف اختصاصي خودشان، اين هدف راهبردي را هم دنبال 
مي كنند كه به سر برآوردن نسلي كه مسؤليت دگرگون سازي بينادي جامعه را بايد بر عهده بگيرد كمك كنند. 

جنبش پاك ها
در گزارش فعاليت ترويجي خودم براي آقاي صفائي پور از تجربه انجمن هاي معتادان گمنام هم صحبت كردم. 
او تا حدودي با اين انجمن ها آشنا بود. برايش توضيح دادم كه كساني از شوراي منطقه اي اين انجمن به دفتر 
- كه  گمنام معتادان انجمن اعضاي كه گذاشتهايم قرار آنان با شوند. آشنا رابرت دستورنامه با تا ميآيند كادرها
و غيره به ما كمك كنند. معلمان انجمنهاي مثل انجمنها انواع تأسيس در - چشيدهاند را انجمني فعاليت مزه

اين ايده  هم براي آقاي صفائي پور جالب بود.

مي شوم.  شادي غرق او با مصاحبت از و است واقعي كادر يك صفائيپور آقاي كه است اين من ارزيابي بله،
و خانواده اش با سالمتي انجام او نوروزي سفر كردم آرزو واقعًا ميرفت بيرون كادرها دفتر از داشت وقتي
و به من داد. حدس زدم تقويم باشد. خوشحال شدم. چون درآورد جعبه يك كيفش داخل از هم او شود.
كه هديه مي شد  مختلف انجمنهاي و شركتها تقويمهاي از پر دفتر كه قبل سالهاي خالف بر امسال
باز كردم ديدم يك فلش مموري به دستم نرسيده است. وقتي جعبه را  مي فرستادند، حتي يك تقويم هم 
و از او اصرار. وقتي هديه را قبول كردم برايم توضيح داد كه آن را دختر خردسالش به انكار من از است.
مي داد. جلوي آقاي هديه من به را آن نميبايست صورت اين در است. داده پدرش به نوروزي هديه عنوان
مي كنم اين هديه را به سعي اما نكردم. اصرار آن دادن پس براي داشت حضور صحنه در كه تاجيك عباس
و هر از گاه به دختركش نشان دارد نگه عمرش آخر تا را آن كه كنم توصيه او به و برگردانم صفائيپور آقاي
مي كند. البته، اگر تا آماده دانشگاه امتحانات در شركت براي را خودش دارد ميبينيم بزنيم پلك تا كه بدهد

آن زمان ما زنده باشيم.

درس هايي از چالش با پسر عمو
- به ميان آمد. او از روز شنبه اول فروردين تا  خواهرم شوهر و عمو پسر - تاجيك عباس آقاي از صحبت
و رفتارهاي او موضوع پژوهش هاي من نبود، حضور او شخصيت اگر بود. من مهمان فروردين ۸ امروز شنبه

مي گرفتم، اما رفتارهاي او را، به ويژه از اين جهت كه در جريان فعاليت انجمني  ناديده رزونوشتها اين در را
مي شود يا اساسًا براي فعاليت هاي انجمني مناسب هست يا نه، با دقت زير نظر دارم. از تحوالتي چه دچار
اين گذشته، رفتارهاي او، مثل رفتارهاي ساير افرادي كه با آنان ارتباط دارم، ايده هاي فراواني براي خلق آثار
و به طور  پسرش با او روابط در تحوالتي شاهد گذشت كه هفتهاي طول در ميگذارد. اختيارم در دراماتيك
مي دانم تأثيرات مهمي در آينده روابط بين سهامداران شركت گاوپروري دمزآباد كه بودهام خانوادهاش با كلي
و تغييرات اجتماعي در ميان سهامداران شركت گاوپروري نيز تحوالت بررسي كه آنجا از و گذاشت خواهد
و در يك روزنوشت مستقل به آن خواهم پرداخت. اما بپردازم آنها به بايد دارد، قرار پژوهش اين قلمرو در

در ادامه اين روزنوشت به جنبه هاي از اين روابط به صورت گذرا اشاره مي كنم.
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آبروداري و نقش آن در انجمن ها
و بيروني تقسيم كرد، شايد بتوانيم «آبروداري»  اندروني دسته دو به را انسانها بين اجتماعي روابط بتوان اگر
و يا با توجه به ارزش هاي ديگران را به معناي تالش يك شخص براي آنكه روابط بيروني اش را براساِس
و بر اساس  شخص خود را بيروني و اندروني روابط بين مرز عالوه، به كنيم. تعريف بگذارد، نمايش به
مي تواند يك شخص حقيقي يا حقوقي باشد. اما افراد در شخص اين البته، ميكند. تعيين خودش صالحديد
و نه بر اساس ميكنند تعيين ترتيب همين به را بيروني و اندروني بين مرز نيز حقوقي شخص يك داخل
و بيروني اندروني روابط بين مرزهاي كه است خاطر همين به عمومي. توافق مورد و عادالنه انتزاعي، قواعد
و روابط اجتماعي افراد، همانطور كه يك طراح ميكند. تغيير بعدي وضعيت به وضعيت اين از اشخاص در
خوش ذوق چيني نشان داده بود، به جاي آنكه مثل يك خط مستقيم دو نقطه را در كوتاه ترين فاصله به هم

وصل كند، مثل يك كالف سردرگم روابط بين اشخاص را پيچيده مي كند.

و روابط بيروني را داخل قلمروي فضاي  خصوصي حريم به مربوط را اندروني اجتماعي روابط اگر حال
عمومي در نظر بگيريم، شايد بتوانيم تا حدودي عوامل بحران در روابط اجتماعي دهاتياني را كه از دهات
مي شوند بهتر درك كنيم: در حاليكه يك ده مثل يك النه مورچه يا يك كندوي  شهرها كالن وارد ايران فالت
مي گذاشت، يك كالن شهر اقيانوس بيكراني از فضاي دهاتيان اختيار در درك قابل عمومي فضاي يك زنبور
مي گذارد. به همين خاطر، اين دهاتيان تازه شهري شده در تعيين مرز بين روابط دهاتيان اختيار در خصوصي
و روابط اجتماعي ميشوند مشكل دچار «آبرويداري» پويايي و بيروني اجتماعي روابط با اندروني اجتماعي

آنان سراسر آشوب، بي نظمي و استبدادي و بحراني است.

مي كنم اين است كه تأسيس يك انجمن به مثابه يك فضاي عمومي  توجه آن به روزها اين كه مسائلي از يكي
و بين االذهاني را خلق دموكراتيك شفاف، عادالنه، قواعد مرور به تا كند كمك اعضا به بتواند بايد چگونه
مي شود از روابط اندروني مربوط انجمن داخل عمومي فضاي به كه را بيروني اجتماعي روابط بتوانند و كنند
و در نتيجه، «آبروداري» كه قطعًا يك ارزش است، كنند تفكيك است خودشان خصوصي حريم كه شخصي
و جوامع دموكراتيك، پويايي هاي خودش را بازآفريني كند. انجمنها در يعني مدرن، عمومي فضاهاي در
مي زنم جنبش انجمن سازي يا همان جنبش كادرها در صورتي موفق خواهد شد كه براي اين مسائل حدس

راه حل هاي آگاهانه و درست خلق كند.

يك كشف شايد مهم
و با ذكر شواهدي از رفتارهاي آقاي عباس تاجيك كه هفته اول  روزنوشت اين ادامه در داشتم دوست من
پويايي  هاي «آبروداري» و بيروني و اندورني روابط مرزهاي تعيين در اختالل بود، من مهمان امسال نوروز
و توضيح بدهم كه چطور اين افراد در جريان اين تالش هاي ناموفق به همان موجوداتي بدل كنم تشريح را
و يا سفير كبير انگلستان در ايران زمان جنگ جهاني دوم ميبرد نام رجالها اسم به آنان از هدايت كه ميشوند
(كه اسمش به نظرم «بوالرد» است) در كتاب خاطراتش كه به فارسي هم ترجمه شده است، چطور به زشتي
مي دهم حاال كه رشته كالم به اينجا كشيده شد به نكته اي كه  ترجيح اما ميكند. تشريح نفرت با را آنان رفتار

فكر مي كنم مهم تر است اشاره كنم.

سه) نفر از دانشمنداني اهدا شد كه  (يا دو به (۹۳) پارسال فيزيولوژي يا پزشكي نوبل جايزه كه ميدانيم
توانستند الگوي ذهني براي درك مكان را تشريح كنند. اين كشف براي من آنقدر مهم بود كه سعي كردم براي
و براي توصيف اين كشف مهم به زبان ساده منتشر كرده  مناسبت همين به نوبل كه را مقالهاي آن بهتر فهم
و در وب سايت پيام جراح، نشريه الكترونيكي كردم ترجمه هم را مقاله آن از بخشهايي كنم. ترجمه بود
تا همين قدر كه فهميدم ايران كه سردبيري آن بر عهده ي من است منتشر كردم.  انجمن جراحان عمومي 
مي توانم با اطمينان بگويم كه ديگر آنچه كه آقاي كانت فيلسوف بزرگ آلماني در مورد مقوله ها به طور كلي 
و مقوله مكان به طور خاص گفته بود، خرافاتي بيش نيست. به طور كلي دانش ذهن شناسي وارد قلمرويي
و البته شرايط براي خلق است نبوده كلمات با باز جز چيزي اروپايي فلسفه كل ميدهد نشان كه است شده
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فلسفه براي انسان دارويني بيش از هر زمان ديگري فراهم شده است. اما اين مسائل به موضوع ما نحن فيه
چه ارتباطي دارد؟

مي شوند اطالعاتي را كه از مكان اطراف خود دريافت  موفق موشها كه همانطور شايد ميزنم حدس من
و همين مكانيسم به آنان اجازه كنند، ثبت متفاوت شبكه دو در يا جداگانه اطالعات پايگاه دو در ميكنند
و همين توضيح نحوه دهند، تشحيص مشخص مكان يك در زمان هر در در را خودشان جايگاه تا ميدهد
و نشان داد كه كرد استفاده مكانيسمها همين از بتوان شايد ميدهد، توضيح هم انسان ذهن در را مكان درك
يك و براي آنكه است مكاني» «ميدان يك مثل نيز حقوقي شخص يك يا انجمن يك داخلي فضاي چطور
و طبق قواعد ناظر بر انجمن رفتار كند درك درست نيز انجمن يك عمومي فضاي در را خودش بتواند عضو
مي كند، از خلق خودش ذهن در فيزيكال مكاني ميدانهاي از كه را شبكههايي همان بتواند ابتدا بايد كند،

فضاهاي مكاني انتزاعي يك فضاي عمومي و يك انجمن نيز در ذهن خودش بسازد.

اگر اين مقايسه درست باشد در آن صورت بايد درك كنيم كه يك ذهن چگونه بايد تربيت شود تا فضاي 
و همانطور كه يك فرد هنگام حركت در يك ميدان مكاني به در  كند درك درستي به را انجمن يك عمومي
و در واقع مدام را قواعد مدام انجمن يك انتزاعي قواعد و روابط فضاي در نير عضو يك نميخورد، ديوار و

نكند؟ نقض را ديگران حقوق

بعد از آنكه ذهنم به اينجا رسيد تصميم گرفتم بقيه مقاله نوبل در مورد جايزه پزشكي را هم ترجمه كنم تا
و اين درك بهتر در  بيابم مكان در خودش جايگاه تشخيص براي مغز مكانيسمهاي از بهتري درك شايد

ساختن انجمن هاي بهتر به من كمك كند.

به اين ترتيب تحليل پويايي هاي آبروداري در رفتار هاي مهمان نوروزي خود را به زمان ديگري در آينده 
موكول مي كنم. 

عالوه بر اين ها، ديروز جمعه به دو نفر از اقوام كه مسؤليت دعوت از آنان براي شركت در نخستين نشست 
تأسيسي انجمن فاميلي بر عهده من گذاشته شده بود، زنگ زدم. قولي ندادند كه بتوانند در اين نشست شركت 

فعًال صرف نظر مي كنم. تا بعد.  - داشت آموختن براي درس كلي كه - نيز ماجرا دو اين روايت از كنند.
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۱۰ فروردين ۱۳۹۳ دوشنبه

قصه  شوراياري ها از زبان عليپور اول
يك كه و از پشت ديوار كوتاهي كرد تمام عجله با را نمازش كه است جذابي شخصيت همان اول عليپور
سوم اتاق بسيار كوچك دبير ستاد اجريي شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر تهران را براي اقامه نماز جدا
مي كردم گفت:  تشريح را رابرت دستورنامه ستاد دبير براي داشتم كه من به خطاب و آمد بيرون بود كرده
اين از  نمي زد،  موج  دهاتي وارش صداقت  رفتار  در  اگر  است!  فرستاده  ما  براي  را خداوند  آقا، شما  حاج 
و  شكسته كسي دهان در را لقي تخم كسي بودم فهميده زود خيلي اما ميشدم. دلگير بيظرافتش تعبيرهاي
و سه هزار شوراياري چهار و هفتاد و سيصد حاال و است رسانده تصويب به جايي در را شوراياريها طرح
و حتي ميزنند پا و دست كامل بالتكليفي در تهران محالت شوراياريهاي منتخب عضو چهل و هفتصد و
و كسي هم نيست كه اين قواعد را بلد باشد تا نيستند بلد هم را گروهي تصميمگيري و جمعي كار الفباي
باري تعالي به توضيح هاي من هم گوش عبادت جريان در كه اول عليپور آقاي بدهد. آموزش آنان به بتواند
تفاوت اين  با  است.  آمده  آنان  نزد  كند  آنان كمك  به  مي تواند  كه كسي بوده فكر بيدرنگ بود، خوابانده
كه من را خداوند نفرستاده بود، بلكه به سفارش دكتر مجتبي اميري كه در آن زمان يكي از اعضاي كارگاه
هم انديشي عرف پارلماني بود، دستورنامه رابرت را براي آقاي مسجدحامعي رئيس وقت كميسيون هماهنگي 
و ايشان نيز به من توصيه كرد كه با دبيرستاد اجرايي شوراياري ها همفكري كردم معرفي تهران شوراياريهاي
و من قصهي ميگذرد سال دو از بيش زمان آن از شود. باز شوراياريها فروبسته كار از گرهاي بلكه تا كنيم
شوراياري هاي اين كالن شهر را طي اين مدت در و تهران شهر اسالمي شوراي ماجراهاي فرود و فراز پر
اين روزنوشت ها روايت كرده ام. نتيجه اي كه تا كنون گرفته ام اين است: شوراياري ها با وضعيت فعلي جز
آن ها بود.  زيربنايي اصالح فكر به بايد پس كرد. نخواهند ايفا ديگري نقش دموكراسي از مردم كردن مأيوستر
شوراياري ها اصالح كردهاند، اشغال را دولتي سازمانهاي كه غيرمسؤلي كاركنان اين با و حاكم گروه اين با اما
مي رسد. چاره كار اين است نظر به غيرممكن - غيردولتي حتي و - دولتي سازمانهاي ساير اصالح مثل نيز
بيبرنامه هستند، در هسته هاي و پراكنده اما نيست كم تعداشان كه دولتي سازمانهاي داخل شرافتمند افراد كه
و دستور شرف آشنا پارلمان قانون با را آينده نسلهاي تا بكوشيم نيز بيرون از و شوند متشكل پروفشنال
و گروه حاكم نفوذ خواهند كرد بتوانند با دولتي سازمانهاي درون به كه آتي نسلهاي كه هدف اين با كنيم،
كمك كاركنان شرافتمندي كه در سازمان ها متشكل شده اند، دست به اصالحات زيربنايي بزند. در چارچوب
- در كنار ساير  را محله انجمنهاي سو، يك از كه رسيديم نتيجه اين به كه است درازمدتي كلي طرح چنين
و از سوي ديگر، روابطمان را با كاركنان شريف دولت ادامه كنيم سازماندهي - فسادناپذير و پاك انجمنهاي
دهيم. خوشبختانه، آقاي علي اكبر عبدالحسيني دبير سابق ستاد اجرايي شوراياري ها كه حاال در سمت مدير
و من او را عليپور دوم  است عليپور هم او اسم اتفاقًا كه دبيرجديدي نظر زير و ستاد همان برنامه و طرح
و يكي از اعضاي اصلي گروه حامي تأسيس است موافق بيش و كم عقيده اين با ميكند، خدمت ميزنم، صدا
مؤسسه توانمندسازي انجمن هاي محله است. اما از آغاز سال نو تا كنون چندين بار به تلفن همراه او زنگ
زدم تا در مورد وضعيت چاپ كتاب دستورنامه رابرت با او مشورت كنم، چرا كه در زمان دبيري او ستاد 
اجرايي شوراياري هاي تهران چهار صد نسخه از كتاب دستورنامه رابرت را براي ارايه به شوراياري هاي تهران 
و براي كسب خبر از  شدم نگران نداد جواب من تلفنهاي به عبدالحسيني آقاي وقتي اما كرد. خريد پيش
بي خبري از آقاي عليپور اول به او زنگ بزنم مدتها از بعد است، بهتر كردم فكر شوراياريها و او وضعيت
و شد خوشحال آورد جا به را من وقتي بگيرم. او از را عبدالحسيني آقاي سراغ هم و بپرسم را حالش هم و
و منم واقعي حاجي كه داشت اصرار او اما نيستم. حاجي كه كردم اعتراض زد. صدايم «حاجآقا» معمول طبق

. . شروع كرد به اثبات اين ادعاي گزاف خود.

مي كرد  اصرار كه افتادم پيش سال دو ياد بودم سپرده گوش اول عليپور محبتآميز تعارفات به حاليكه در
هم انديشي كارگاههاي در شوراياريها اجرايي ستاد وقت دبير عبدالحسيني آقاي با همراه هم او بدهم اجازه
و حيرت انگيز تر كردم. مخالفت كارگاهها آن در او حضور با صراحت با من اما كند. شركت پارلماني عرف
- ناراحتي خودش را نشان نداد. يا شايد - يا نشد ناراحت من مخالفت اين از هرگز اول عليپور آقاي اينكه

شايد داليلي كه من ارايه دادم واقعًا او را قانع كرد.



۱۵

هم انديشي اجالسهاي در نماينده يك فقط جامعه از بخشي هر از است قرار كه بود اين من دليل اصليترين
عرف پارلماني شركت كند. در نتيجه از ميان ۹ نفر كارشناس ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران كه آن زمان
بايد يك نفر براي حضور در اجالس هاي  نيز  مي كردند،  شركت رابرت دستورنامه آموزش كارگاه يك در
و اگر قرار باشد اين يك نفر را من انتخاب كنم، در آن صورت آقاي شود. انتخاب پارلماني عرف همانديشي
- بدون هيچ كارشناسان كارگاه اعضاي تمام از بايد صورت، اين غير در ميكنم. انتخاب را عبدالحسيني

تبعيضي- دعوت كنم و اين كار هم كه ممكن نيست.

خوب به خاطر دارم يك روز بعد از كارگاه كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها كه عصر روزهاي دوشنبه در 
مي شد، آقاي عليپور  برگزار شهر پارك شمالي قسمت در شاه زمان شهر شوراي ساختمان در ستاد اين دفتر
بده من هم در اجالس هاي اجازه  داود،  به من گفت: حاج  با صراحت  عبدالحسيني  آقاي  اول در حضور 
مي دانست كه در آن اجالس شخصيت هايي مثل دكتر مصطفي معين،  او كنم. شركت پارلماني عرف همانديشي
مي كنند. شركت قبيل اين از و بنياسدي حسين محمد دكتر اميري، مجتبي دكتر بهشتي، محمد سيد مهندس
و عالقمند بود كه نحوه برگزاري آن اجالس را نيز از نزديك ببيند. اما من باز كنجكاو خيلي خاطر همين به
هم دليل خودم را تكرار كردم. در اينجا بود كه آقاي عبدالحسيني به من گفت موافق است كه به جاي او آقاي
و توضيح دادم انتخاب شما به  كردم مخالفت صراحت با هم باز من اما كند. شركت اجالس آن در عليپور
خاطر سمتي كه داريد نيست. در نتيجه، حتي اگر روزي دبير ستاد هم نباشيد من شما را انتخاب خواهم كرد.
و مدبر، با شخصيتي  مدير زيرك، باهوش، بسيار عبدالحسيني آقاي بود: روشن كار اين براي من داليل البته، و
و هست. از نظر من انتخاب او نوعي بود توجه قابل رهبري توانمنديهاي با و قدم ثابت جدي، كاريزماتيك،
هم انديشي اجالس نخستين نفرات كه بود معيارها همين به توجه با من و ميشد محسوب هم ارزشگذاري
آينده دوباره در روزي كه هستم آن فكر در هم هنوز و كردم. دعوت و انتخاب شناسايي، را پارلماني عرف
آن جمع را براي هدف هاي مهم تر دور هم جمع كنيم. با چنان معيارهايي حقيقتًا نمي شد عليپور اول را هم
- كه من به خاطر ارتكاب آن هرگز خودم را نخواهم بخشيد  تبعيضآميز آشكارا رفتار اين آيا اما كرد. انتخاب

- نمي بايست آقاي عليپور اول را برنجاند؟

در حاليكه هنوز به توضيح هاي آقاي عليپور اول گوش سپرده بودم كه داشت از آن طرف خط تلفن همراهش 
- واقعي نگران اين بود كه آيا  اصطالح به - مي كرد حاجي واقعي من هستم، با اين همه، اين حاجِي ثابت
انصاف است بعد از اين مدت طوالني كه به عليپور اول تلفن زده اي، به خاطر سراغ گرفن از آقاي عبدالحسيني
، به جاي آنكه مستقيم سراغ عبدالحسيني را از او بگيرم، سال نو  خاطر همين به نبود. منصفانه واقعًا باشد؟
گفتم: صد سال به از اين سال ها! تبريك او به ميشنيدم پدرم از كودكي نوروزهاي در كه عبارتي تكرار با را

و آيا نا هستيد وضعيتي چه در و كجائيد األن پرسيدم: او از عادي احوالپرسيهاي و نو سال تبريك از بعد
اتاق هاي تازه مبلمان شده ي ساختمان شش از مي كردم پشت ميز يكي تصور راستش نزدهام؟ زنگ هنگام به
و سخت باشد نشسته خريدهاند سنائي خيابانهاي از يكي در شوراياريها اجرايي ستاد براي اخيرًا كه طبقهاي
۲۲ شوراياري  هاي محالت تهران است كه روز جمعه اعضاي انتخابات به مربوط امور فتق و رتق مشغول
اسفند برگزار شد. در نتيجه وقتي در پاسخ به پرسش من گفت: در شورا هستم. فكر كردم اشتباه شنيده ام.
پرسيدم: شورا يا شوراياري؟ حاال نوبت او بود كه تعجب كند: حاج داود، من را كه خيلي وقت است از 
مي كردم كه  فكر األن تا و ديدم مشاوران عالي شوراي در را شما بار آخرين ولي - كردهاند! دك شوراياري

در ستاد اجرايي شوراياري ها مشغول كار هستيد.

«شوراي عالي مشاوران» ساختاري بود كه سردار طاليي بعد از آنكه به جاي آقاي مسجدجامعي كه به رياست 
و عليپور  گرفت عهده بر را شوراياريها هماهنگي كميسيون مسؤليت بود، شده انتخاب تهران شهر شوراي
و آورد وجود به كرد منصوب شوراياريها اجرايي ستاد دبير عنوان به عبدالحسيني آقاي جاي به را دوم
رياست آن را هم بر عهده دكتر الهيان گذاشت. در اين شورا شخصيت هاي مختلفي از بخش هاي مختلف
سازمان هاي دولت حضور مي يافتند. در اواسط سال گذشته و بعد از مدت ها زمينه چيني، آقاي الهيان رياست 
و دستورنامه رابرت را براي اعضاي آن شورا  شوم حاضر شورا اين در تا كرد دعوت من از مشاوران شوراي
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معرفي كنم. آقاي الهيان اعالم آمادگي كرده بود كه به طور كلي نشست هاي شوراي عالي مشاوران را من اداره
كنم تا ساير اعضاي شورا نيز با اين قواعد آشنا شوند. روزي كه براي معرفي دستورنامه رابرت به اين شورا 
و آقاي عبدالحسيني كه دبير سابق ستاد بود نشستم، آقاي عليپور  بود ستاد دبير كه دوم عليپور آقاي بين و رفتم،
و تقريبًا رو به روي من نشسته بود. به همين دليل تا ديروز كه به او تلفن زدم كنفرانس ميز آنطرف نيز اول
مي كردم كه آقاي عليپور اول همچنان در ستاد شوراياري هاي مشغول است. ولي آقاي عليپور اول برايم فكر
- پس شما كنم. شركت شورا آن در تا كردند دعوت هم من از انداختند، راه را شورا آن وقتي داد: توضيح
و معارفه كه من آن صحبت ها را عليه سردار توديع جلسه همان از داود، حاج نه، - نميكرديد؟ كار ستاد در

طالئي كردم، دور من را خط كشيدند. با تعجب پرسيدم: مگر چي گفتيد؟

روايتي ديگر از تاريخ شوراياري ها
از اينجا به بعد تقريبًا تمام آنچه كه آقاي عليپور اول از تاريخچه شوراياري هاي تهران در دو سال اخير تعريف 
كرد، براي من تازگي داشت. اين روايت، به ويژه از آن جهت برايم جالب بود كه طي اين مدت من با آقاي 
آنان قصه  از  كدام  اما هيچ  داشتم،  ارتياط مستمر  آقاي سالم زاده  و همسرشان  شرفي خانم و عبدالحسيني
و توديع مراسم در اول عليپور آقاي سخنراني مسأله جالبترين بودند. نكرده روايت زاويه اين از را شوراها

معارفه بوده است.

و  معارفه براي جلسهاي شوراياريها هماهنگي كميسيون رئيس عنوان به طاليي سردار انتصاب از بعد ظاهرًا
و معارفه چه كسي بوده توديع مراسم كه نداد توضيح خود روايت در اول عليپور آقاي ميشود. برگزار توديع
مي كنم بايد مربوط به توديع آقاي عبدالحسيني به فكر اما نداشت. اهميتي چون نكردم سؤال هم من است.
و معارفه آقاي عليپور دوم دبير فعلي ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران بوده باشد. اين ستاد قبلي دبير عنوان
مراسم در كجا برگزار شد؟ در سالن شوراي شهر تهران؟ در سالن دايره اي شكل محل برگزاري اجالس هاي
شوراي شهر زمان شاه؟ يا در ساختمان جديد شوراياري ها؟ در اين مورد هم آقاي عليپور اول چيزي نگفت 

و من هم ترجيح دادم نطق او را كه هر لحظه عاطفي تر و پرشورتر مي شد قطع نكنم. 

و معارفه به اين نكته اشاره كرده است كه ستاد  توديع مراسم آن در خودش نطق در طاليي سردار آقاي ظاهرًا
اجرايي شوراياري ها را كه من تحول گرفتم خرابه اي بيش نبوده است. به عالوه قسم جالله خورده كه او هيچ

وقت دنبال كار سياسي و بهره گيري سياسي از شوراياري ها نبوده و نخواهد بود. 

انتظار داشتم كسان ديگري  آقاي عليپور اول برايم توضيح داد بعد از شنيدن اين حرف هاي سردار طاليي 
مثل آقاي عبدالحسيني يا دكتر الهيان كه در جلسه بودند به صحبت هاي غيرمنصفانه ايشان جواب بدهند. اما 
و توضيح دادم اگر در برابر صحبت هاي سردار طاليي  شدم بلند خودم كردهاند سكوت آنان شدم متوجه وقتي
مي دهد كه در طول مدتي شهادت صادق شاهد يك عنوان به بعد بود. نخواهد راحت وجدانم كنم سكوت
كه در ستاد اجرايي شوراياري ها كار كرده است، شوراي شهر تهران حداقل امكانات را از اين ستاد دريغ كرده
مي كرد، با  حمايت آنها از هم مسجدجامعي آقاي و ميداديم كه پيشنهادي و طرح هر ما نيتجه در و است
كم ترين امكانات نيز در اختيار مسجدجامعي آقاي مسؤليت دوران در و ميشد مواجه شهر شوراي مخالفت
و عشق روي از ميكردند كار ستاد در كه كساني مدت، اين طول در و همه، اين با نگرفت. قرار ستاد اين
و به رغم تمام مخالفت هايي كه شده دادهاند انجام زيادي بسيار كارهاي خالي دست با و خودشان عالقهي
است توانسته اند چراغ شوراياري هاي را روشن نگاه دارند. آقاي عليپور اول در روايت خود از آن نطق تاريخي
آن ها بودم. اما نمي دانم  از برخي شاهد خودم من كه كرد اشاره بودجهاي محروميتهاي از زيادي مصاديق به
و اصول گرايان داخل شوراياي اصالحطلبان بين سياسي رقابتهاي از ناشي بودجهاي محروميتهاي اين آيا
اصًال ناشي از حسن مديريت ايشان كه صالح يا و مسجدجامعي آقاي مديريت سوء از ناشي يا و بود شهر

بودجه هاي عمومي به صورت بي حساب و كتاب صرف شوراياري ها شود. نمي دانست

و  پوسترها من شد برگزار گذشته سال اسفند ۲۲ جمعه روز  كه  شوراياري ها  اخير انتخابات جريان در
آن ها، به قول آقاي عليپور اول ميلياردها تومان هزينهي كه ديدم تهران شهر سطح در زيادي نسبتًا بيلبوردهاي
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شده است. چنين بودجه هايي در زمان رياست آقاي مسجدحامعي بر كميسيون هماهنگي شوراياري ها هرگز
و در نخستين گام، ساختمان شش طبقه ي نوسازي در  طاليي سردار آقاي آمدن محض به اما نميشد. تصويب
نزديكي هاي ميدان سنايي به ستاد شوراياري هاي اختصاص يافت كه فقط هزينه هاي مبلمان آن سر به آسمان
مي زند. در حاليكه در زمان آقاي مسجدجامعي دفتر شوراياري ها در چند اتاق مخروبه اي قرار داشت كه قبل 

اجالس  هاي شوراي شهر تهران بود. برگزاري محل انقالب از

مي گويد خدا را و ميبرد سؤال زير هم را طاليي سردار جناب جالله قسم حتي خودش نطق در عليپور آقاي
و نمي كند نكرده سياسي كار كه خورد جالله قسم وقتي وگرنه نيست، الدعوه مستجاب طاليي سردار كه شكر
مي شديم! از او پرسيدم: واقعًا اين حرف تلف آوار زير ما همهي و ميريخت فرو بايد ساختمان اين سقف
اصًال روحيه كارمندي ندارم. من من داود، حاج داد: ادامه بعد چي؟ پس گفت: صراحت با او و زدي؟ هم را
و تا آنجا كه بتوانم پا روي وجدانم نمي گذارم. به همين خاطر هم، سردار ميكنم كار عالقه و عشق روي از
دوم) دستور داد كه من را براي اخراج به كارگزيني عليپور (آقاي ستاد دبير به و كشيد خط را من روي طاليي
و تصميم سردار است موافق من صحبتهاي با كه داد توضيح من براي خودش عليپور آقاي اما كند. معرفي
- فرستادند. شهر شوراي به ستاد از - اخراج جاي به - را من خاطر همين به و نميداند عادالنه را طاليي
ولي من كه آخرين بار شما را در شوراي عالي مشاوران ستاد ديدم؟ آقاي عليپور اول جواب داد: بعله، بعدها
كه سردار طاليي متوجه شد من در مورد آن نطق خودم هيچ مطلبي به آقاي مسجدجامعي نگفته ام بلكه آقاي 
مسجدجامعي از كانال هاي ديگري از نطق من با خبر شده بود، به صداقت من پي برد. از من حالليت طلبي 

كرد و حكم عضويت در شوراي عالي مشاوران را به من داد.

داستان تلخ شوراي عالي مشاوران
و  همسرشان و شرفي خانم مشاوران، عالي شوراي رئيس الهيان دكتر آقاي عبدالحسيني، آقاي من، يعني - ما
و آقاي عليپور دوم دبير فعلي ستاد، كه در اجالس كارگاه كارشناسان شوراي شهر تهران شركت اعرابي دكتر
- خيلي به شوراي عالي مشاوران اميد بسته بوديم. با تدبير آقاي عبدالحسيني، آقاي دكتر الهيان ميكرديم
قبول كرد كه خودش به اعضاي شوراي عالي مشاوران پيشنهاد كند كه من به جاي او نشست هاي شوراي
و هم اعضاي  يابد ارتقا جلسات كيفيت هم تا كنم اداره رابرت دستورنامه چارچوب در را مشاوران عالي
شوراي عالي مشاوران در جريان عمل با قواعد اداره جلسات آشنا شوند. براي همين منظور، يك روز هم من
و در يك نطق بسيار مؤثر دستورنامه رابرت را براي اعضاي  كردم شركت مشاوران عالي شوراي جلسه در
شورا توضيح دادم. وسط جلسه بود كه سردار طالئي هم به جمع ملحق شد. بعد از سخنراني من جلسه
اصًال هرچه جلوتر رفتيم، كارگاه  نشد. صحبتي من با شورا ادراه مورد در هرگز ديگر اما كردم. ترك را شورا
كارشناسان شوراي شهر آب رفت: دكتر اعرابي كه به خاطر بيماري حاد ديابت در جلسات شركت نكرد. آقاي
عليپور دوم هم كه يك روز در يك گفتگوي طوالني برايم توضيح داد كه به طور كلي به اين شوراياري ها 
كه محل انواع فسادها شده است اعتقاد زيادي ندارد. دكتر الهيان هم به خاطر مشغل هاي زياد از حضور در 
و شوراي شهر از  ستاد وضعيت تدريجي بهبودي براي اميدها تمام ترتيب، اين به و خواست عذر اجالسها
مي خواست در اين مورد نظر آقاي دلم كردم. فكر خيلي واگرايي روند اين به من كه است طبيعي رفت. بين
مي كند؟ جواب داد: كدام شركت مشاوران عالي شوراي در هم هنوز پرسيدم: او از بشنوم. هم را اول عليپور
مي گويد اطاعت او هرچه و شوند جمع شورا آن در اعضا دارد انتظار طاليي سردار داود؟ حاج عالي شوراي
و من خيلي وقت است كه ديگر در آن شركت ميشود تشكيل سردار نطقهاي براي فقط شورا آن كنند.
و آقاي عبدالحسيني حتي حرفي هم در اين زمينه الهيان دكتر مثل اشخاصي چرا كه ميفهميدم حاال نميكنم.

نمي زدند: چقدر ما دچار توهم بوده ايم!

آخرين خبرها از ستاد
آقاي عليپور اول برايم توضيح داد كه در حال حاضر چيزي به نام هيأت امناي محله تشكيل داده اند كه هفت 
نقر اعضاي شوراي محله در كنار دوازده نفر اعضاي انتصابي از طرف شهرداري عضو آن هستند. ما خيلي 
با اين طرح مخالفت كرديم. اما زورمان نرسيد. فقط توانستيم تعداد دوازده نفر منصوبين را به نه نفر كاهش 
با هيجان  آقاي عليپور  بود كه  اينجا  بود. در  افراد منصوب شهرداري خواهد  با  اكثريت  باز هم  اما  بدهيم. 
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از انتخابي بودن اعضاي شوراي محله، به عنوان اصل اول دموكراسي، دفاع كرد. در اين جا بود كه متوجه
دستورنامه  آموزش  كارگاه هاي  اجالس  در  براي شركت  نيز  را  اول  عليپور  آقاي  است  چقدر خوب  شدم 
و به مرور برايش توضيح بدهم كه چرا به جاي شورا هاي محله دنبال ايجاد مؤسسه ي  كنم دعوت رابرت
آن ها با تفاوت و محله انجمنهاي خصوصيات مورد در من توضيحهاي هستيم. محله انجمن توانمندسازي
شوراي محله به شكلي كه در تهران ايجاد شده است، برايش جالب بود. به همين خاطر از من خواست به او
و سؤالي هايي كه برايش ايجاد شده است با من در ميان بگذارم. من از پيشنهاد  بيايد دفتر به تا بدهم فرصتي

او استقبال كردم و قرار شد فردا به دفتر كادرها بيايد تا با هم در اين مورد صحبت كنيم.

از وضعيت خودش در شوراي شهر پرسيدم. سمت هايي اداري كه به او پيشنهاد كرده اند نپذيرفته است. به من 
گفت كه مسؤليت او چيست اما از خاطرم رفته است، اما هنوز ارتباط تنگاتنگ خودش با صحن شورا را حفظ 
و از جمله شوراي  شوراياري ستاد مديران منظورش نظرم (به آقايان كه گفت برايم نمونه، عنوان به است. كرده
و براي تصويب به شورا آورند. من آن را خواندم. كردند اصالح را شوراياريها آئيننامه بود)، مشاوران عالي
و براي آنان اشكاالت آئين نامه جديد را توضيح دادم. گرفتم وقت شورا اعضاي از تعدادي از بود. اشكال از پر
بخش هاي بسيار زيادي از اصالحاتي كه آنان در آئين نامه گنجانده بودند كه و همين توضيح هاي من سبب شد
و پنج سال تعيين كرده بودند. شصت زير سني شرط شوراياري در عضويت براي مثًال نياورد. رأي شورا در
و پنج سال. گفتم: آيا اين منطقي است كه هفتاد گفت: داريد؟ سال چند شما خود پرسيدم: چمران دكتر از
و پنج سال را از نامزدي براي عضويت در شوراياري ها محروم كنيد؟ دكتر چمران جواب شصت باالي افراد
گفت: بيخود اين شرط را گذاشته اند. بله، ادعاي آقاي هم او و دادم نشانش را آئيننامه اصالح بعد نه. داد:
عليپور اول اين بود كه به تنهايي موفق شده است تصميم هاي كل اعضاي شوراي عالي مشاوران را در اصالح
 - شخصيتي چنين زد حدس ميشود بفرستد! هوا به حقوقشان از مردم كردن محروم جهت در ستاد آئيننامه
مي تواند اعضاي شوراي شهر را تحت تأثير قرار بدهد. چه تا - بود شده رابرت دستورنامه شيفته روزگاري كه

آينده رابطه با شوراي شهر و ستاد شوراياري ها
و آقاي فالحي را از شورا به ستاد منتقل  ميالني خانم عبدالحسيني آقاي كه داد توضيح برايم اول عليپور آقاي
كرده است. خانم ميالني يكي از بهترين كارشناسان ستاد شوراي ياري بود كه در كارگاه كارشناسان شوراي
مي تواند اسناد مربوط  و آشناست انگليسي زبان به او ميكرد. شركت ميشد برگزار ستاد ساختمان در كه شهر
و ترجمه كند. بعدها كه آقاي مسجدجامعي رئيس شوراي بخواند و بگيرد پرينت اينترنت از را شوراها به
شهر شد، خانم ميالني مسؤليت بخش آموزش شوراي شهر را بر عهده گرفت. از آقاي عليپور اول پرسيدم:
حاال چه كسي جاي خانم ميالني مسؤل آموزش شوراي شهر شده است؟ جواب داد: خانم طاعتي. اين خانم 
مي كرد اما گمان  دنبال را بحثها عالقه با بود، هم بسيج فرمانده و ميكرد شركت كارگاهها در چادر با كه
نمي كنم جاي خانم ميالني را بگيرد. آقاي فالحي نيز در دوره رياست آقاي مسجدجامعي رئيس كارگزيني
مي دهد كه آقاي عبدالحسيني تا چه حد در جا به  نشان اين است. شده منتقل ستاد به حاال و شد شهر شوراي
و همسرشان هم خيلي عالقمند شرفي خانم ظاهرًا دارد. نفوذ سازماني ساختار در آنان چيدن و افراد كردن جا
بودند كه با پا در مياني آقاي عبدالحسيني از شوراي شهر به ستاد منتقل شوند. از آقاي عليپور اول پرسيدم: از
و در دفتر آقاي مسجدجامعي كار  هستند شورا در هنوز آنان داد: جواب خبر؟ چه همسرشان و شرفي خانم
مي كنند. بعد از شنيدن اين خبر بود كه پي بردم رابطه خانم شرفي با آقاي عبدالحسيني خراب تر از آن است

كه بشود آنان را در يك اجالس كنار هم نشاند.

و  سو، يك از تهران شهر شوراي وضعيت اول، عليپور آقاي توضيحهاي به توجه با ميكنم فكر دارم حاال
و حاال، بعد از برگزاري است؟ يافته جديدي وضعيت چه ديگر، سوي از تهران، شوراياريهاي وضعيت
آقاي چرا  مي شود؟  چه رابرت دستورنامه كتاب پيشخريد وضعيت شوراياريها، جديد دوره انتخابات
و شوراياريها ستاد تهران، شهر شوراي براي جديد سال در و نميدهد؟ جواب من تلفنهاي به عبدالحسيني
و انجمن هاي ده چه كارها محله انجمنهاي تأسيس براي نيز و روستا، و شهر اسالمي شوراهاي كلي طور به

مي شود كرد و بايد كرد؟ حضور آقاي عليپور اول در دفتر كادرها يك فرصت خوب است.
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۱۶ فروردين ۱۳۹۳ يكشنبه

نخستين روز كار
و ايران در  جهاني قدرت شش نمايندگان نفسگير مذاكرات گزارشهاي و پيگيريِخبرها روز پانزده از بعد
و در حاليكه اين روز ها ابهام پر مطبوعاتي بيانيه يك به رسيدن و ايران هستهاي برنامه سر بر سوئيس لوزان
- جلب اسرائيل در البته و - آمريكا ايران، در تفاهمنامه اين كليات مخالفان و موافقان چالشهاي به توجهها
۱۵ فروردين را به عنوان نخستين روز كاري با گفتگو با كساني شروع كردم كه هر شده است، ديروز شنبه

و سرعت جنبش  كيفيت روي ميتوانند و دارند فعاليت انجمنسازي صنعت از مهمي بخشهاي در كدامشان
- كه قرار است معاصر موفق ناشران از يكي - اختران نشر مدير اردهالي سعيد آقاي بگذارند: تأثير كادرها
و يا روايت هاي بازنويسي شده اي روزنوشتها اين - بشود اگر و - را آن خالصه و رابرت دستورنامه كتاب
آن ها را منتشر كند؛ خانم طاهره نقي ئي قائم مقام دبيركل سازمان معلمان ايران كه در بسياري از فعاليت هاي از
و رئيس موقت زنان شهروندي كانون اصلي اعضاي از يكي قوشه شيما خانم است، فعال نيز ديگر اجتماعي
و چهره بنيانگذار عطارديان محمد مهندس و وكالت؛ در پروفشنگرايي ارتقاي تأسيس دست در مؤسسه
و عضو مؤثر بسياري از تشكل هاي امروز ايران. ديروز ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون اصلي
و شوهر دختر خاله ام تلفني به من خبر داد كه قادر نيست در نخستين نشست تأسيسي دائي پسر همچنين
انجمن فاميلي كه قرار است روز جمعه آينده در قرچك ورامين تشكيل شود شركت كند. در هر كدام از اين
مي كردم: يافتن فرصتي براي هل دادن چرخ هاي جنبش  دنبال را راهبردي هدف يك من مالقاتها و گفتگوها

كادرها به جلو!

داستان چرخ اول
پي دي اف  و (اينديزاين) اچتيامال فرمت دو در را آن كامل متن فصل، يك روزنوشتهاي شدن تمام از پس
امسال فروردين  روز  نخستين  مي سپارم.  او به امانت رسم به و ميكنم ارسال اردهالي سعيد آقاي براي
و در عين كردم ارسال او براي رسيد آ۴ صفحه چهل و سيصد به كه را ۹۳ روزنوشت هاي فصل زمستان

حال از او خواستم فرصتي براي بررسي انجام تعهداتمان اختصاص دهد. اين تعهد به انتشار ترجمه كتاب 
با آقاي علي اكبر  مي شود كه طي قراردادي كه آقاي سعيد اردهالي  مربوط آن خالصه و رابرت دستورنامه
مي بايست حد اكثر كرد منعقد ۱۳۹۲ عبدالحسيني دبير وقت ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران در اوايل سال

نكنم) حدود دو ماه بعد از پرداخت مبلغ پيش پرداخت خريد چهار صد نسخه از كتاب ها، هر  اشتباه (اگر
و پانصد هزار تومان بابت پيش خريد اين ميليون هفت حدود پرداخت زمان از ميشد. منتشر كتاب جلد دو
مي گذرد، اما هنوز هيچ چشم اندازي براي سال دو حدود شايد اردهالي آقاي به عبدالحسيني آقاي از كتابها
- اردهالي/عبدالحسيني آقايان و من، يعني - دوجانبه داد قرار اين رأس سه و نميشود ديده كتابها انتشار
و من كه از اين بابت خيلي تأسف نمي خورم. اما به داشتيم داليلي كتاب اين انتشار در تأخير همه اين بابت
مي شود. در نتيجه بايد انتشار كتاب را جدي گرفت. آقاي اردهالي برطرف امسال موانع آن تمام ميرسد نظر
كه هميشه پيگير آماده شدن كتاب بوده است، در پاسخ به تقاضاي من پرسيد اين ايام كجا هستم؟ جواب
و تا ساعت دو بامداد پريروز  آمد سنگر به فروردين چهارده روز ساعت آخرين در سرانجام سنگر. در دادم:
و آقاي اردهالي هم زدم حرف ريز يك و كردم پيدا ملي گوش يك من بگويم: است بهتر يا زديم. گپ هم با

با بزرگواري تحمل كرد! نتيجه؟

مي توانم به  چگونه ميكنم: دنبال را هدف يك ميشوم گفتگو وارد كه كس هر با من كه سالهاست تقريبًا
و براي تحقق دموكراسي در ايران وارد ببرد پي دموكراسي بازي قواعد اهميت به بتواند تا كنم كمك مخاطبم
ده ها عنوان كتاب عالي هم منتشر كرده مسير همين در كه است سال ساليان اردهالي آقاي البته، شود؟ ميدان
و تا وقتي كرد استقبال هم رابرت دستورنامه كتاب انتشار به كمك براي من تقاضاي از دليل همين به است.
مي كرد. شركت آنها در گرفتاري، همه آن رغم به داشت، ادامه پارلماني عرف همانديشي كارگاه اجالسهاي

بنا بر اين، مسأله اصلي در گفتگوي پريشب چه بود؟

عالوه بر برنامه ريزي براي آماده سازي كتاب هاي دستورنامه رابرت براي چاپ، من يك مسأله ديگر را نيز 
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ميكردم: تالش براي ترغيب آقاي اردهالي براي كمك به نشر اين روزنوشت ها. در نتيجه، در جريان دنبال
مي كردم چرخ جنبش كادرها را در مسير نشر اين روزنوشت ها كمي به جلو هل سعي من پريشب گفتگوهاي

داشت؟ نتيجهاي پريشب گفتگوهاي آيا بدهم.

ارزيابي وضعيت مخاطب
بديهي است كه گفتگو يك روند تعاملي است، هرچند نه مثل شطرنج يا پينك پونك، براي شكست دادن 
طرف مقابل، بلكه براي رسيدن به تفاهم بر سر اقدام هاي مشترك جهت رسيدن به هدف مشترك. در نتيجه، 
و طرف مقابل را واقع بينانه ارزيابي  خودش وضعيت آخرين بتواند بايد طرفين از يك هر گفتگو، جريان در
و به او فرصت بدهد تا بعد از بگذارد مقابل طرف برابر در تازهاي اطالعات بتواند وضعيت هر درك با و كند
و منتظر دهد تغيير موضوع يك به نسبت را خود بينش شد، مجاب و قانع اگر اطالعات، اين مورد در تأمل
و به طور انسانها تمام بين تعامل در كه است اتفاقي اين نظرم به كند. تغيير نيز او رفتار مرور به تا بماند
و بيشترين تأثير را ميگيرد ديگران از را تأثير بيشترين كه است كسي «مهم» شخصيت و ميدهد رخ مستمر

نيز بر ديگران مي گذارد.

و چاپ كتاب هاي دستورنامه رابرت مورد مناقشه  آمادهسازي به مربوط مسائل اردهالي، آقاي با گفتگو در
و مجالت انواع نشر عرصه در سالها هم من و است حرفهاي ناشر يك كه اردهالي آقاي نبود. اختالف و
و زبان هستيم آشنا خوبي به مسير اين در موجود فني مشكالت با نتيجه، در داشتهام. فعاليت كاغذي نشريات
مي شود. آن مسائل ارزش نقل هم ندارد. اما، در مورد نشر فصل و حل سرعت به مسائل و ميفهميم را هم
روزنوشت ها اختالف نظر داريم: آقاي اردهالي معتقد است اين روزنوشت ها، به اين صورت، براي مخاطبان
و انتشار علني مناسب نيستند. به همين خاطر  چاپ براي حاضر حال در كم دست نتيجه، در ندارد جذابيت
(۱۳۹۴) برايش ارسال امسال فروردين اول روز كه را سه و نود زمستان فصل روزنوشتهاي ميزدم حدس
كردم، حتي نگاه هم نكرده باشد. با توجه به نظري كه در مورد اين روزنوشت ها دارد انتظار هم نداشتم كه
و براي اطمينان خاطر به صورت گذرا از او پرسيدم: خاطرات زمستان را  همه اين با باشد. كرده باز را فايلها
فايل ها را كه پيوست ايميل بود ديده است. فكر كردم براي آنكه - بله. اما منظورش اين بود كه فقط ديديد؟
و چهار صفحه سي و سيصد در كه را آن كاغذي متن است بهتر زد حرف روزنوشتها اين مورد در بشود
بي درنگ عينكم را به او بود. نياورده را مطالعهاش عينك بگذارم. وي اختيار در بودم كرده صحافي رو دو آ۴

و شروع كرد به تورق سند تا رسيد به صفحه ي آخر: تصوير لوح تقديري كه تعدادي  خورد چشمش به دادم.
از اعضاي كارگاه كادر دوستان چند روز قبل از فرارسيدن سال نو به من داده بودند؛ «ايام مبارك باد از شما،

مبارك شمائيد. ايام مي آيند تا به شما مبارك شوند». و بقيه متن. 

من با دقت مراقب بودم كه مطالعه متن آن لوح تقدير روي آقاي اردهالي چه تأثيري خواهد گذاشت. كمي 
و تصميم گرفت قبل از كنار گذاشتن كتاب، اسناد تصويري آخر آن را با دقت بيشتري بررسي  كرد مكث
كند. سند ماقبل تصوير پاكتي است كه سه نفر از دانشجويان عضو كارگاه كادر دوستان در آن مبلغي را به
دانشجويان» بود. آقاي اردهالي  كادر شرف «دستور ويرايش نخستين تصوير قبلي، سند بودند. داده هديه من
و برايش آمدم هيجان به جالبي. سؤال عجب گذاشتيد؟ اتيكز» «كد جاي به را شرف» «دستور پرسيد: من از
و من هنوز معادل مناسبي براي اصطالح «كد اتيكز» نيست اتيكز» »كد معادل شرف» «دستور نه، دادم: توضيح
نيافته ام. مكث كردم تا ببينم اين توضيح مختصر عالقه او را به شنيدن توضيح هاي بيشتر من جلب كرد يا
نه. از نگاهش دريافتم كه مايل است توضيح بيشتري بشنود. ادامه دادم: «كد اتيكز»، در واقع دستور شرف 
و بيماران خود يك رابطه ي «في  ديوو  شيِه  مشتريان و مددجويان با پروفشنها اعضاي «پروفشنالها»ست.
 ري»۱ دارند. اين رابطه به معناي داشتن اين الزام قانوني است كه به هزينه ي شخصي خودشان در جهت تأمين
و غيرپروفشنال چنين الزامي را نسبت به ديگران  عادي مردم اما كنند. عمل خود مددجويان منافع بيشترين
مي توانند غيرشرافتمندانه رفتار كنند. در نتيجه، دستور شرف، قواعد رفتار كه نيست معنا اين به اما ندارند.
مي كند، در حاليكه كد اتيكز، دستور شرف اعضاي انجمن هاي تعيين را عادي انجمن يك اعضاي شرافتمندانه

پروفشنال ها را شرح مي دهد.

1. Fiduciary duty: a legal obligation of one party to act in the best interest of another.
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و به همين خاطر مشغول مرور كردن «فضائل اخالقي» اي بود كافي اردهالي آقاي براي مختصر توضيح اين
و براي روشن شدن كامل معناي دادم ادامه خود توضيحات به من اما است. شده تدوين بند شانزده در كه شد
به محض تمامشان موظف هستند  كه  اشاره كردم  اسرائيل  اعضاي دولت  به  ري»،  ديوو شيهِ  «في  رابطه ي 
في ديوو  اختيار در را خودشان داراييهاي و اموال تمام در تصرف حق كابينه، وزير عنوان به شدن انتخاب
شيه ري يا ديو في با ندارند حق ميكنند خدمت كابينه در كه مدتي طول در و دهند قرار خودشان ري شيه
- آنان قانونًا الزام دارد - يا اميِن ري شيه ديو في مدت اين در و كنند. برقرار رابطهاي هيچگونه خودشان امين

دارايي هايشان را به بهترين نحو ممكن مديريت كند. و اموال كه

مي دهد اما حواسش جاي ديگري است. سرش را از روي  گوش من حرفهاي به اردهالي آقاي بود معلوم
و پرسيد: شرافت ثمره فضائل اخالقي زير است؟ بعد، برداشت دماغش روي از را من عينك كرد. بلند جزوه

بند اول از فضائل اخالقي دستور شرف كادر دانشجويان را با تعجب قرائت كرد: اخالق مدار بودن؟

چطور  اما  نه،  قطعًا  است؟  بودن  اخالق مدار  ثمره ي  شرافت  آيا  بود:  كرده  مطرح  را  جالبي  سؤال  هم  باز 
مي توانستم حاصل تجربه هاي حدود يكسال تالش فكري در كارگاه هاي مختلف آموزش دستورنامه رابرت را 
و كد اتيكز شد در چند جمله براي آقاي اردهالي شرف دستور تدوين ايراني روش محليسازي به منجر كه
توضيح بدهم؟ سرم را طوري لرزاندم كه مطمئن بودم اين پيام را به آقاي اردهالي منتقل كرد: نه، قطعًا نه،
توضيح اين مسأله سخت است. اما بعد ادامه دادم: شرافت ثمره فضائل اخالقي است، اما اخالق مدار بودن 
و گفتم: اين شانزده بندي كه به  كردم اشاره اردهالي آقاي دست در جزوهي به بعد نيست. اخالقي فضليت
عنوان فضائل اخالقي اينجا فهرست شده، فضائل اخالقي نيستند. بعد، مكث كردم تا فضاي گفتگو آرام بگيرد
مي خواهم نكته مهمي را توضيح بدهم. آقاي اردهالي جزوه را بست. به پشتي مبل  كه دريابد اردهالي آقاي و

تكيه داد و منتظر توضيح من نشست.

مورچه تيمور لنگ
كه  لنگ هستم  تيمور  آن مورچه ي  مثل  اردهالي، من  آقاي  ببينيد  و گفتم:  دادم تكيه مبل پشتي به هم من
مي افتاد. به روايت تيمور پائين ديوار از ملخ پاي با بار هر اما بكشد النهاش داخل به را ملخ پاي ميخواست
و سقوط كرد اما سرانجام پاي ملخ را به النه برد. من هم مثل آن رفت باال ديوار از بار هفتاد مورچه آن لنگ
و پاك انجمن يك ميكوشم ميدهم تشكيل رابرت دستورنامه آموزش جديد كارگاه يك كه هربار مورچه،
فسادناپذير تأسيس كنم. اگر هفتاد بار هم شكست بخورم به اين كار خود ادامه خواهم داد تا سرانجام روش
محلي سازي دانش فني انجمن سازي را كشف كنيم. مكث كردم. حواس آقاي اردهالي به من بود. ادامه دادم: 
سال گذشته براي نخستين بار در ايران تصميم گرفتيم دستور شرف دانشجويان را در كادر دانشجويان تدوين 
كنيم. سندي كه در اين كتاب آمده تصوير نخستين ويرايش نخستين دستور شرفي است كه در ايران تدوين 
شده است. اين سند به اين دليل اهميت تاريخي دارد. وگرنه، ما در كارگاه هاي ديگر به تعاريف ديگري از 
مي توانم با اطمينان بگويم كه ما در همين كارگاه ها روش تدوين دستور شرف  حاال و رسيديم شرف دستور
و تحليل و تشريح روزنوشتها اين در جزئيات با را تجربهها اين تمام من و گرفتيم. ياد را اتيكز كد و
ثبت كرده ام. بعد، با اشاره به جزوه ي روي زانو هاي آقاي اردهالي ادامه دادم: تمام پيوست هاي آخرين اين
آن ها در متن روزنوشت ها توضيح داده ام. بعد شروع  تكتك مورد در من و دارند تاريخي اهميت كتاب،
كردم به ورق زدن صفحات آخر كتاب تا آقاي اردهالي تشويق شود بقيه ي پيوست ها را نيز نگاه كند. آقاي
قطعه عكس از تخته سفيدي شد كه  دو تماشاي مشغول و گذاشت دماغش روي را من عينك دوباره اردهالي
«بچه هاي كميته اجرايي شوراي احياي انجمن هاي اسالمي سراسر كشور» اين جمله را روي آن نوشته بودند:
«داوود جان، جنبش دانشجويي لطفي را كه شما در حقش داشتيد از ياد نخواهد برد». «به اميد تشكيل سناي 

دانشجويي». 

و قواره مدير نشر اختران مشخص است. با اين همه،  قد در شخصي براي عكس قطعه دو اين تاريخي اهميت
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و به اختصار توضيح دادم: دانشجويان كليدي شوراي احياي انجمن هاي اسالمي سراسر كشور، در كارگاه كادر
و از طريق آنان تقريبًا اكثر دانشگاه هاي كشور شدهاند آشنا رابرت دستونامه با و ميكنند شركت دانشجويان
و اين دستاورد كمي نيست. به چهره جدي شدهاند خبر با بيش، و كم دارد، وجود قواعدي چنين اينكه از
آقاي اردهالي نگاه كردم تا واكنش او را دريابم. با تكان دادن مختصر به سرش حرفم را تأييد كرد. ادامه دادم:
بدهيم، بلكه  ياد را انجمن ساخت رويههاي و قواعد آنان به و كنيم جمع را آدمها نميشود داد نشان تجربه
بايد كمك كرد تا آنان در جريان ساختن انجمن هايي براي حل مشكالت مبرم خودشان اين قواعد را بياموزند.
و موافقت  تأييد - من نظر به - معنايش كه داد، تكان را سرش و كشيد باال را ابرويش دو هر اردهالي آقاي
مي شد، بخش ديگري از ذهنم با اين آماده صحبت ادامه براي ذهنم از بخشي حاليكه در بود. عقيده اين با
هم  انديشي عرف پارلماني كه ساختن كارگاه هدف با اردهالي آقاي صورت اين در آيا كه شد مواجه سؤال
و آيا به خاطر همين مخالفت در اجالس هاي است بوده مخالف بود، ايران پارلمانتارينهاي انجمن نخستين

آن كارگاه شركت نكرد؟

ذهن ما آدم ها واقعًا پيچيده است. درست در همان موقعي كه اين سؤال در ذهنم شكل گرفت، احيانًا همان 
و همان موضوع قبلي را جلو ببر. به  نكن مطرح را مسأله اين فعًال پسر، كه: رسيد نتيجه اين به ذهنم از بخش
هم انديشي كارگاه نشستهاي در اردهالي آقاي حضور عدم علت به لحظه آن در گرفتم تصميم خاطر همين
واقعًا دستاورد كمي بله، دادم: ادامه و بدهم ادامه را دانشجويان كادر موضوع همان و نپردازم پارلماني عرف
نيست. اما مهم تر اين است كه ما در كارگاه دانشجويان در فكر ايجاد مؤسسه يا انجمني براي ترويج سناهاي
و با  بگيرد خندهاش اردهالي آقاي شد سبب من حرف اين اما هستيم. كشور دانشگاههاي تمام در دانشجويي
. حيرت كردم. . داريم. كه دانشآموزي سناهاي گفت: من به نميفهميدم را آن پشت و پس معناي كه خندهاي
پرسيدم: ما كجا سناي دانش آموزي داريم؟ با دست راستش عينك من را كه از روي دماغش برداشته بود چند
و  شدم متوجه را منظورش انداختند؟ راه كه چيزي اين بود چي همين، همين، گفت: و داد تكان هوا در بار
ناگهان دلم فرو ريخت. منظور آقاي اردهالي «شوراهاي دانش آموزي» بود كه چند سال پيش در مدارس كشور

بي حيثيت سازي هاي حكومتي كه زيبا ترين ايده ها را به مبتذل ترين شكلي  همان از ديگر يكي كردند؛ ايجاد
مي كنند. خداي من. با چه فاجعه اي رو به رو هستم! بعد از اين همه صحبت با شخصيتي «ايرونيسازي»
پارلماني، هنوز تصور عرف همانديشي كارگاه جلسه چندين در او حضور از بعد و اختران نشر مدير مثل
و از شدم بلند برخورد. من به راستش كنيم. درست دانشآموزي شوراهاي شبيه چيزي است قرار ميكند
و آن گرفته پرينت كه را كانزاس دانشگاه دانشجويي سناي مقررات» و «قواعد جزوه سالن باالي كار ميز روي
و گفتم: اين جزوه كه در زدم ورق را آن صفحات اردهالي آقاي چشمان جلو و برداشتم كردهام صحافي را
و در حاليكه بعد است. دانشجويي سناهاي از يكي مقررات از بخشي شده، تدوين آچهار صفحهي دويست
و نشان آقاي بيابم كشيدهام خط آن سطرهاي از يكي زير قرمز خودكار با كه را صفحهاي تا ميكوشيدم خودم
اردهالي بدهم گفتم: صفحه ي ده اين جزوه را ببينيد. در اين خط از جزوه، كتاب «دستورنامه رابرت» هم به
و مرجع پارلماني سناي دانشجويي دانشگاه كانزاس معرفي شده است. در واقع، قواعد سناي  رويه عنوان
و دويست رابرت دستورنامه كتاب صفحه هشت است: صفحهاي هزار سند يك كانزاس دانشگاه دانشجويي
و آئين نامه ي اختصاصي آنان است. آقاي اردهالي دستورامه و گرفتهام پرينت را آن من كه كتابي اين هم صفحه
انگليسي اي انداخت كه من با خودكار قرمز زير و نگاهي به جمالت  گذاشت دماغش روي را من عينك
آن ها خط كشيده ام. مكث كردم تا اسم انگليسي كتاب دستورنامه رابرت را كه قرار است ترجمه فارسي آن را
و احساس كردم الزم است آخرين وضعيت كشيدم عميقي نفس دادم. تكيه مبل پشتي به بخواند. كند، منتشر

صحنه ي گفتگو را دوباره ارزيابي كنم.

ارزيابي مجدد
از زماني كه از طريق كتاب دستورنامه رابرت با قانون پارلمان آشنا شده ام كوشيده ام انسان هايي را تخيل كنم 
و به طور كلي، روابط اجتماعي خودشان را براساس قواعد قانون پارلمان  سازمانها، و انجمنها جامعهها، كه
مي روم، آن جامعه تخيلي جلوتر چه هر و ندارد انتها خيالبافيها اين روند كه است بديهي ميكنند. تنظيم
و عيني تر شود. در نتيجه، اين امكان ذهني برايم فراهم شده است تا وضعيت موجود در كالن ملموستر
مي شوم كاستي هايي موفق كه است مقايسه اين طريق از فقط كنم. مقايسه تخيلي جامعه آن با را تهران شهر
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جامعه  اي كه اعضاي آن روابط يعني جامعه، دو اين بين نظرم به كنم. درك خودمان اجتماعي مناسبات در را
و قانون پارلمان، يا به بيان فلسفي تر، بر اساس اصول رويه اساس بر و آگاهانه صورت به را خودشان اجتماعي
مي سازند، با جامعه اي روزآمد و اصالح را روابط اين نيازهايشان با متناسب و ميكنند تنظيم عقلي، انتزاعي
عقلي، بلكه بر اساس قدرت، منزلت انتزاعي اصول اساس بر و آگانه صورت به نه آن اعضاي بين روابط كه
مي شود، آنقدر تفاوت عظيم است كه من جامعه ساخته خودي به خود صورت به اما اجتماعي، كار تقسيم و
مي دانم. بر اساس اين تحليل، جنبش بربر يا بيقانون استبدادي، جامعه را دوم جامعه و متمدن جامعه را اول

كادر ها در واقع تالشي است براي ساختن تمدن در يك جامعه بربر.

نكرده باشند حق دارند با تحليلي كه ارايه دادم مخالف باشند.  دنبال را روزنوشتها اين كه خوانندگاني قطعًا
با آشنايي عميق تر با اليه هاي عميق تر قانون پارلمان در درستي تحليل فوق هيچ اما كم نيستند كساني كه 
ترديدي ندارند. سؤالي كه برايم مطرح بود اين بود كه آيا آقاي اردهالي به چنين دركي از تفاوت عظيم دو 

جامعه رسيده است يا نه؟ 

حتي مرور گذراي فهرست كتاب هايي كه آقاي سعيد اردهالي به عنوان مدير مسؤل نشر اختران تا كنون منتشر 
و انتخاب شده اند.  شناسايي ارزشها از منسجم مجموعهي يك اساس بر كتابها اين ميدهد نشان است كرده
مجموعه ارزش هاي آقاي اردهالي باشد. ميان در ارزشها مهمترين شايد عدالت و آزادي ارزش دو نظرم به
ارزش اصلي است. دو همين به پايبندي از ناشي واقع در نيز انتشاراتي اين كتابهاي سكوالر بوي و رنگ
و عدالت با بسياري از فعاالن اجتماعي آزادي آرمان در نيز اردهالي آقاي كه ندارد وجود ترديدي اين بر بنا
و به محض اينكه با محتواي كتاب دستورنامه پيش سال دو حدود روشن، دليل همين به و است. شريك
مي رسم كه صرف نتيجه اين به بيشتر روز هر من حاليكه در و اما، كرد. استقبال آن انتشار از شد آشنا رابرت
و برعكس، اگر كرد، نخواهد خاورميانه جوامع شدن متمدن به زيادي كمك رابرت دستورنامه كتاب انتشار
بشود تجربه هاي كارگاهها ي آموزش دستورنامه رابرت را به نحوي در اختيار فعاالن اجتماعي قرار داد، تأثير به
و گسترده تري در تسريع روند تمدن سازي خواهد گذاشت، آقاي اردهالي انتشار اين تجربه ها  عميقتر مراتب
و معتقد است كه با استقبال مردم مواجه نخواهد شد. مسأله اين است: اين تفاوت رويكردها ميداند زود را
و من چه اطالعات تازه اي بايد در اختيار آقاي اردهالي قرار بدهم تا چيست؟ علتش ميشود؟ ناشي كجا از
وظيفه ماست كه بازار اين اتفاقًا كه برسد باور اين به و كند نظر تجديد خود ارزيابي اين در شود سبب احيانًا
و آينده برسانيم مدد تمدنسازي روند به طريق اين از و كنيم بالفعل سريعتر هرچه را روزنوشتها اين بالقوه

را بسازيم نه اينكه صبر كنيم تا ساخته شود.

آقاي رضاقلي در مورد جامعه شناسي  ناگهان مفاد كتاب هايي كه  اينجا رسيد، نمي دانم چرا،  به  وقتي ذهنم 
- به يادم  است كرده منتشر اختران نشر را آنها ميزدم حدس - و است نوشته ايرانيان خلقيات و خودماني
و توضيح شدم خيره چشمهايش در شوم. نزديكتر اردهالي آقاي صورت به تا شدم خم زانوهايم روي آمد.
دادم: ببينيد، آقاي اردهالي، تمام آنچه كه آقاي رضاقلي در كتاب هايش در مورد خلقيات قابل سرزنش ايرانيان
امروز گفته است ناشي از مهاجرت دهاتيان به كالن شهر تهران طي دهه هاي اخير است. توجه كنيد، در يك 
و گسترش  توسعه امكان آب محدوديت خاطر به و گرفته شكل قنات يك حول كه كويري، كوچك ده
و در نتيجه، حريم خصوصي در زندگي دهاتيان دارند خبر هم زندگي جزئيات از دهاتيان تكتك ندارد،
و بر عكس تمام زندگي آنان تحت كنترل فضاي عمومي است. اما قواعد فضاي عمومي است كوچك بسيار
مي شود. خلق خودي به خود صورت به و اجتماعي كار تقسيم و منزلت قدرت، براساس كويري دهات در
مي كنند، در ميان جنگل چند ميليوني جمعيت شهري گم مهاجرت بزرگ شهرهاي به دهاتيان اين وقتي اما
مي كنند احساس و مييابد گسترش حيرتانگيزي نحو به آنان خصوصي حريم ترتيب اين به و ميشوند
كه در يك اقيانونس بيكران رها شده اند. بنا بر اين، كالن شهري مثل تهران اين امكان را در اختيار دهاتيان
مي گذارد تا از كنترل دائمي فضاي عمومي ده آزاد شوند. اما اين افراد آزاد شده بلد نيستند روابط اجتماعي 
و به صورت آگانه بسازند. در نتيجه شما با كالن شهري طرف هستيد كه انتزاعي قواعد اساس بر را خودشان
و ضرورت است، بوده ايلياتي و دهاتي ايرانيان ارزش اصيلترين و قديميترين كه آبروداري ارزش ديگر
مي كنند كه آگانه دور هم جمع پيدا نياز مرور به مردم تهران شهر كالن در ميدهد. دست از را خودش كاركرد



۲۴

و فضاهاي عمومي مورد نياز خودشان را خلق كنند. اما اين بسازند را خوشان خودآگاه «جامعه»هاي و شوند
«جامعه» هاي خودشان را داشته باشند. ولي بر ناظر قوانين و قواعد خلق مهارت مردم كه است اين مستلزم كار
مردم ما مهارت خلق قواعد ناظر بر خودشان را ندارند. اين قواعد در كتاب دستورنامه رابرت تشريح شده
است. اما، آقاي اردهالي، هيچ كس با خواندن كتاب دستورنامه رابرت مهارت خلق قواعد ناظر بر يك جامعه 
و نه يك امر فردي. شنا يا رانندگي نيست،  است اجتماعي مهارت يك مهارت اين اصًال گرفت. نخواهد ياد را
يك بازي جمعي مثل فوتبال است اما به مراتب دشوارتر از فوتبال، چون قواعد ناظر بر بازي فوتبال ثابت
و  سازمان جامعه، هر اعضاي كند. تغيير ميتواند ديگر جامعه به جامعه اين از قواعد اين حاليكه در است،
آن ها را روزآمد سازند. مستمر صورت به و كنند خلق را خودشان مطلوب قواعد بتوانند بايد شركتي و انجمن

فوق العاده سخت است و جامعه ما هيچ تجربه تاريخي اي در اين زمينه ندارد. كار اين

جايزه نوبل براي توضيح روش درك مكان
مي افتم. به نظرم فهم اينكه مغز  «مكان» مفهوم ياد من ميشود صحبت مفهوم يك درك در سختي از هروفت
مي دهد، يكي از دشوارترين مسائل فلسفه ذهن است. اما برندگان جايزه پزشكي تشخيص را «مكان» چگونه
و توضيح بگشايند بشر تفكر تاريخ در بار نخستين براي را مهر به سر راز اين توانستند پارسال فيزيولوژي يا
بدهند كه چگونه مغز موش ها اطالعات دريافتي در مورد ميدان هاي مكاني را در دو بخش يا در دو پايگاه
مي شود. من، بعد از آنكه به اختصار  ممكن چگونه مكان درك و ميكنند سازي ذخيره متفاوت اطالعاتي
و فيزيولوژي را براي آقاي اردهالي توضيح دادم نتيجه گرفتم كه در پرتو پزشكي نوبل جايزه برندگان كشف
و ساير فالسفه در خصوص روند درك مفهوم فلسفي «مكان» خرافاتي بيش كانت توضيحات كشفيات اين
و در ادامه گفتم: به نظرم يك جامعه، يك انجمن يا يك سازمان نيز چيزي شبيه يك «ميدان مكاني» نيست.
و همانطور كه موش ها براي درك موقعيت خودشان در هر نقطه از «ميدان مكاني» دو شبكه از پايگاه است
مي سازند، يك عضو انجمن نيز بايد قادر بشود مجموعه قواعد خود مغز در مختلف سطح دو در را دادهها
و در دو شبكه از پايگاه داده هاي مختلف در خود ذخيره كند. درست خود مغز در را انجمن يك بر ناظر
و موقع حركت به آن برخورد نمي كنم، يا ميدهم تشخيص را سالن اين وسط ستون اين من كه همانطور
مي دانم براي رفتن به حياط بايد از اين در رد شوم، يك عضو انجمن نيز بعد از آنكه توانست اطالعات مربوط
انجمن يا هنجارهاي چارچوب در شد خواهد قادر كند سازي ذخيره خود مغز در را سازمان يك قواعد به
و ندارد وجود اطالتي پايگاههاي اين شده، شهر تازه دهاتيهاي مغز در اما كند. تنظيم را خود رفتار «جامعه»
قبًال كاري چنين فرهنگ اينكه، يعني است. فرهنگي فرايند يك بزرگسالي، در خصوص به نيز، آنها ساختن
بايد در جامعه ساخته شده باشد. اما در كل جامعه ما چنين فرهنگي كه به ساختن چنين پايگاه هاي اطالعاتي
مي توانيم  چگونه ما است: اين مهم سوال نتيجه در ندارد. خارجي وجود اصًال كند كمك كودكان ذهن در

فرهنگ خلق قانون را در جامعه ايجاد كنيم؟

ريشه هاي استالينيسم
وقتي بحث، يا به عبارت دقيق تر، خطبه من به اينجا رسيد، به ياد سليقه هاي سياسي احتمالي آقاي اردهالي در 
مي دانستم كه  و نميدانست موجود واقعًا سوسياليزم را شوروي اتحاد او كه ميزدم حدس افتادم. پنجاه دههي
و سربرآودن آن از درون انقالب بولشويكي به فارسي ترجمه استالينيسم نقد در كه را كتابهايي از بسياري
و در ادامه گفتم: در تمام آن كتاب ها كه كردم اشاره كتابها آن از تعدادي به است. كرده مطالعه بود شده
كوشيده بودند علت تبديل انقالب بولشويكي به يك استبداد اهريمني را توضيح بدهند يك نكته مهم اما ساده
و حتي بولشويك ها با  كشور آن كارخانههاي كارگران تزاري، روسيه مردم اينكه بود: گرفته قرار غفلت مورد
مي دانستم آقاي اردهالي آنقدر در مورد جامعه شوروي نبودند. آشنا دموكراسي بازي قواعد با يا پارلمان قانون
و منتشر كرده است كه حتي اشاره به اين نكته كافي است تا اهميت خوانده كتاب جامعه آن تحليل و سابق

آن را به طور كامل درك كند.

روضه عاشورا
با گريز به  بارم را  مي كنند. من هم خطبه ي كسالت  تمام عاشورا روضه با را خودشان خطبههاي منبريها
و كوشيدم تأكيد كنم كه ما به خلق فرهنگي نياز داريم كه در چارچوب دادم خاتمه كادرها جنبش خاطرات
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و تالش براي ساختن سناي دانشجويي كنند. كسب را خودشان نياز مورد قوانين خلق مهارت بتوانند مردم آن
نزديك، سناي دانش آموزي، كه هيچ ربطي به شوراهاي دانش آموزي فعلي نخواهد داشت، با اين آينده در و
مي تواند كمك فرهنگ اين بسط و تعميق و خلق در كادرها زيرخاكي جنبش تجربههاي ميشود. دنبال هدف
تلويزوني، مختلف، سريال  به شكل هاي  اين خاطرات  كه  دارم  اصرار  همين خاطر  به  باشد.  مؤثري  بسيار 
و در اختيار فعاالن اجتماعي قرار  شود توليد تاريخ يا رمان و روزنوشت خاطرات، دار، دنباله داستانهاي
و شما آقاي اردهالي، نه صرفًا به عنوان يك ناشر، كه به عنوان يك فعال اجتماعي كه در اين آرمان بگيرد.

شريك هستيد بايد به تحقق اين هدف مدد برسانيد.

وقتي آقاي اردهالي از جا بلند شد تا از دفتر خارج شود، هر دو به عقربه هاي ساعت روي ديوار شمالي سالن 
نگاه كرديم. ساعت از ۲ بامداد گذشته بود. نتيجه اين همه پرچانگي؟ مدير نشر اختران قول داد بار ديگر 
 - كادرها جنبش به - ما به آنها نشر رويه و شكل زمان، مورد در و كند مرور زوايه اين از را روزنوشتها

كمك كند.

چرخ پنجر
تصميم داشتم در روزنوشت امروز عالوه براي ارايه گزارش تحليلي از گفتگو با آقاي اردهالي، به گفتگو با 
و خانم قوشه رئيس مؤسسه ارتقاي پروفشن گرايي در وكالت  معلمان، سازمان دبيركل مقام قائم نقيئي، خانم
و نيز به گفتگو با آقاي مهندس محمد عطارديان بنيان گذار زنان، شهروندي كانون اصلي كادرهاي از يكي و
كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايان ايران نيز بپردازم. به ويژه، گفتگوي عصر ديروز با مهندس عطارديان
مي زنم بر آينده جنبش كادرها اثرات مهمي خواهد گذاشت. اما، در حاليكه  حدس كه شد منجر نتايجي به
دوست داشتم اين پويايي را تشريح كنم كه چطور كوشيده ام به سهم خود اين چرخ هاي مهم جنبش كادرها

را كمي به جلو هل بدهم، خودم مثل يك چرخ پنجرم كه نمي شود تكانش داد. در روزنوشت هاي آتي، گوش 
شيطان كر، گزارش اين گفتگو ها را ارايه خواهم كرد.
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۲۱ فروردين ۱۳۹۴ جمعه

پسرفت به گذشته
و گزارش هاي مربوط به مذاكرات هسته اي  اخبار كردن دنبال خاطر به جمعه، امروز تا يكشنبه از حاليكه در
و نهمين چهل و دبيران كادر اجالس هشتمين پنجشنبه ديروز بگيرم، دست جديدي روزنوشت نيافتم فرصت
و بايد تجربه هاي جديد اين نشست ها را بودند آموختني نكتههاي از پر كه شد برگزار وكيالن كادر نشست
تأسيسيِ انجمن فاميلي در دست تأسيس در منزل آقاي علي اجالس نخستين نيز امروز عالوه، به كنم. ثبت
و اين تجربه ها نيز بايد براي بود عالي تجربههاي از پر نيز نشست اين شد. برگزار ورامين قرچك در گلستاني
و درس هاي آن ثبت شود. در طول هفته گذشته نيز رويدادهاي قابل ذكر زيادي تحليل آينده در كادرها استفاده
و دبيران بانوان، دوستان، كارگاههاي شد: خواهد شروع كادرها دفتر فعاليت نيز آينده هفته و است داده رخ
مي كنم رويدادهاي هفته سعي و گذشتم اخبار كردن دنبال خير از امشب ديگر. حاشيهاي كار دهها و وكيالن
گذشته را به صورت معكوس، يعني به قول سينمايي ها، به صورت فالش بك يا پسرفت در گذشته روايت
و شخصيت كليدي  بنيانگذار عطارديان محمد مهندس آقاي با گفتگو گزارش - كم دست - اميدوارم و كنم

كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)  از قلم نيافتد.

چالش رويكردهاي هيأتي و سازماني
مي كرديم، وي مدام به  گفتگو امروز جلسه اداره سناريوي مورد در گلستاني علي آقاي با تلفني كه ديشب حتي
مي داد كه مبادا در جلسه فردا روي ضرورت رعايت قواعد قانون پارلمان بيش از حد تأكيد كنم. او هشدار من
و نفوذ است مؤثر بسيار اجتماعي فعال يك كه بود نگران خيلي مدعوان از يكي واكنش به نسبت خصوص به
و بسيار است مذهبي هيأتهاي رئيس و بينانگذار و دارد، قرچك مردم و اهالي اقوام، ميان در زيادي بسيار
احتماًال نسبت به هر نوع قاعده اي مقاومت آدم اين اما، باشد، داشته فعال حضور ما انجمن در كه است خوب
و فتق كند. اتفاقًا همين آدم بود كه اواخر رتق هيأتي صورت به را انجمن امور كه ميدهد ترجيح و كرد خواهد
و هنگامي كه من داشتم به عنوان رئيس جلسه پيشنهاد مربوط به تشكيل كميته ي تدوين پيش نويس جلسه
ّعّلم مخالفت را عليه «اين جور اساسنامه بازي» بلند و رفت سر حوصلهاش ميگذاستم، رأي به را آئيننامه

كرد و هشدار داد:  خودتان مي دانيد. من پنج دقيقه ديگر بايد بروم و مي روم.

تفاوت هاي هيأت با انجمن
احتماًال به خاطر گفتگو هاي تلفني ديشب با آقاي گلستاني بود كه در جريان تأمالت در مورد خصوصيات 
سال هاست كه بسياري از روشنفكران علوم انساني ا نجمن ها به نكات جالبي رسيدم. با آنها تفاوت و هيأتها
معاصر ايراني در اين مورد اظهار نظر كرده اند كه روش هاي اداره ي سازمان ها در ايران «هيأتي» است. البته،
من بعد از آشنايي با رويه پارلماني در اداره انواع مجامع تصميم گيري بود كه به تفاوت هاي عظيم «هيأت» با 
و فقط كسي كه با رويه  است دروْنانجمني - اصطالح به - «انجمن» پي بردم. اما اين شناخت يك شناخِت
و بداند كه اعضاي هيأت هاي ايراني تقريبًا هيچ شناختي از قواعد قانون پارلمان ندارند، آن  باشد آشنا پارلماني
مي تواند ژرفاي تفاوت هيأت با انجمن را درك كند. اگر بخواهم اين تفاوت ها را فهرست وار كه است وقت
و رويه ها قواعد از پيچيدهاي و منسجم مجموعهي براساس انجمنها اعضاي رفتار بگويم: بايد كنم مرور
و در عين حال حقوق كل اعضا، اكثريت، اقليت شدهاند تنظيم فرد هر مساوي حق اساس بر كه ميشود تنظيم
كه است هيأت رئيس اين معموًال هيأت، يك در حاليكه در ميكنند. حفظ متوازن شيوهاي به هم را عائبان و
و چه بسا كارآمد اما مبتني بر عوامل تحمل قابل البته و غيرقانوني تشويقهاي و تنبيه از مركب روشهاي به
و ديگران را وامي دارد ميگيرد تصميم كه معنا اين به ميكند، رهبري و مديريت را هيأت متنوع و پيچده بسيار
تا تصميم هايش را به اجرا بگذارند. خصوصيت مهم ديگر هيأت ها اين است كه براي انجام كارهاي جمعي
ساده اي مناسب هستند كه تمام اعضاي درگير اين فعاليت جمعي درك مشتركي از رويه هاي انجام آن دارند در 
و به دستورهاي او توجه كنند. در اين نوع  دهند تشخيص را هيأت رئيس تصميمهاي درستي ميتوانند نتيجه
و تمام اعضاي گروه ميكند ايفا را كننده هماهنگ نقش واقع در هيأت رئيس هيأتي گروهِي فعاليتهاي از
مي گيرد. اما شكل عزاداري براي كه موقتي گروه مثل هستند. آشنا خاص كار آن انجام رويههاي با نيز هيأتي
و ناآشنا را انجام دهد، در نتيجه نياز داشته باشد كه جديد كار يك گروهي صورت به بخواهد گروه يك اگر
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احتماًال و نميدهد جواب هيأتي روش صورت آن در كند، تصويب و خلق و كشف كار آن انجام رويههاي
معموًال سازمان مرگش از بعد كه دارد قوي رهبر و بنيانگذار يك كه شد خواهيد مواجه سازماني با شما
و براي انجام كارهاي خاصي خاصي افراد كه است اين هيأت و انجمن يك بين ديگر تفاوت ميريزد. فرو
و نظر مناسبات هيأتي رأي صاحب و شخصيت با افراد حاليكه در كنند. تحمل را هيأتي مناسبات ميتوانند
نمي توانند تحمل كنند در نتيجه وارد اين ساختار ها نمي شوند. به خاطر همين خصوصيات است كه حيات را
يك و اگر بخواهند از روش هاي مديريت هيأتي براي انجام بيابد تداوم نميتواند و است موقتي هيأتها

معموًال گروه فرومي پاشد. كنند، استفاده مستمر و دائمي فعاليت مجموعه

و انجمن را از بيرون نگاه هيأت اگر اما است. درون از رويكرد با انجمن و هيأت تفاوتهاي از برخي اينها
كنيم، تفاوت هاي ديگري مالحظه خواهيم كرد كه به روابط بين اشخاص حقوقي در سطح جامعه كل مربوط
آئيننامه هاي مصوب انجمن رفتار  طبق - تمام اعضاي آن مكلف اند تعريف به بنا - كه انجمن يك در ميشود.
و همه در قبال حقوق خود تكاليفي است شده مشخص انجمن مسؤالن و اعضا تكاليف و حقوق همهي كنند،
و مورد اجماع وجود ندارد شفاف قواعد و ساختارها چنين هيأت يك در اما باشند. پاسخگو بايد و دارند هم
و در نتيجه جامعه كل نيز نمي تواند هيأت ها را مورد بازخواست قرار دهد. هرچند از مدت ها پيش از رئيس
و پاسخگو باشند، اما اگر اتفاقي رخ بدهد بپذيرند مسؤليت مسائل از بعضي به نسبت تا ميخواهند هيأتها

معلوم نيست بشود با دقت حقوقي حكمي صادر كرد جز اينكه جلوي فعاليت هيأت را گرفت.

پس زمينه هاي فكري كه من در خصوص فعاليت هاي هيأتي داشتم، در طول جلسه  اين به توجه با حال، هر به
امروز به دنبال اين بودم كه ببينم شخصيتي كه آقاي گلستاني نسبت به واكنش او به قواعد قانون پارلمان نگران
و اتفاقًا طوري اين قواعد را در جلسه امروز عرضه كنم كه به مذاق چنين آدمي خوش بيايد. به  كيست بود،
مي ماندم كه آقاي گلستان با اشاره اي به من حالي كند منتظر ميشد وارد ناشناسي مهمان وقت هر خاطر همين

كه اين است آن شخصيت با نفوذ اما هيأتي!

مي رسند جمع ياران
و سه دقيقه بود. بعد از احوال پرسي آقاي  سي و هشت ساعت زدم را گلستاني علي آقاي منزل در زنگ وقتي
گلستاني به من گفت: همين نشانه تعهد شماست. نخستين فردي بودم كه رسيده بودم. قرار بود كه مدعوان
ُنه بود: يك خانم  به دقيقه ده ساعت زد زنگ كه كسي نخستين اما برسند. ُنه تا دقيقه سي و هشت ساعت بين
و يك عينك باريك. آقاي گلستاني او را معرفي كرد: فريبا طالعي روسري و روشن رنگ آبي مانتو با جوان،
- خديجه. تعجب كردم. خديجه خواهر كوچك آقاي علي گلستاني خواهران؟ از يك كدام - خواهرم. دختر
و من براي نخستين بار او را در مراسم دامادي اش ديدم، كرد ازداوج و هنگامي كه او در سال ۱۳۴۵ بود
و سن سال بود. حاال دختر خديجه، يعني همين فريبا خانم، ازدواج كم بچه دختر يك خديجه خواهرش
و من در تمام اين مدت طوالني هرگز او را نديده بودم. آقاي علي گلستاني دارد هم پسر و دختر يك و كرده
و حسابي مواجه هستم درست اجتماعي فعال يك با شوم مطمئن تا كرد تعريف خواهرش دختر اين از چنان
و هنگامي كه همين خانم جوان جرأت كرد تا به عنوان نخستين ناطق با نظرات رئيس هيأت هاي عزاداري
مي شود روي و است نبوده تعارف خانم اين از گلستاني علي آقاي تعريفهاي دريافتم كنم مخالفت قرچك
و يك كادر دموكراسي در قرچك حساب كرد. در طول جلسه به پارلماني مربي يك عنوان به خانم اين
مي كردم با اشتياق تشريح مخاطبان براي كه پارلمان قانون قواعد تمام از و بود نشسته من كنار دبير عنوان
و كرده شركت زيادي تصميمگيري مجامع در كم، سن رغم به كه بود مشخص كامًال ميكرد. استقبال تمام
بي قاعدگي هاي اين مجامع به ستوه آمده است. آقاي علي گلستاني خانم فريبا طالعي را هدايت كرد تا از
روي يكي از مبل هايي كه در قسمت شمالي سالن گذاشته شده بود مستقر شود. مبل هاي قهوه اي رنگ را كه
قبًال دور تا دور سالن چيده بودند، حاال طوري در گوشه سالن گذاشته بودند كه انگار مهمانان دور يك ميز 
كنفرانس نشسته باشند كه البته ميزي در كار نبود. من مبل ها را شمردم. بدون احتساب سه مبلي كه در كنار
و به مرور  بودند داده تشكيل را بزرگ مستطيل يك هم كنار ديگر مبل پانزده داشت، قرار جنوبي ضلع ديوار
و به اين ترتيب نخستين اجالس تأسيسي ما كه قرار بود حدود بيست مهمان داشته شد اشغال مبلها اين تمام

باشد با پانزده نفر برگزار شد.
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و ديدارش خاطرات تلخي ميديدم را او بار نخستين براي كه بود جوان بسيار خانم يك هم بعدي مهمان
و برادر همسر آقاي علي گلستاني بود. سال ها گلستاني نجف نام به مردي دختر او كرد: زنده ذهنم در را
قبل با خبر شدم تراكتور بردار همسر آقاي گلستاني، يعني پدر همين دختر جوان، در حال شخم زدن زمين
بي پاي همين دختر جوان به  پدر كه شنيدم بعدها است. كرده قطع زانو از را او پاي دو هر و شده واژگون
و زندگي اش در منجالبي از بدبختي ها فرو رفته است. بعدها، حدود هفت است شده معتاد هم مخدر مواد
سال پيش پدر اين دختر جوان را در مراسم ختم يكي از بردارن آقاي علي گلستاني ديدم: با پاهاي از زانو
قطع شده روي يك صندلي كنار در ورودي مسجد جامع قرچك نشسته بود. من را كه ديد به گردنم آويزان 
و تمام مدتي  نشستم او صندلي كنار و مسجد ورودي در كنار همانجا بوسيد. را صورتم ميتوانست تا و شد
و بر ساير خودش بر گمنام معتادان انجمن تأثير از نكردني باور غروري و افتخار با بوديم مسجد در دم كه
و شوهر عمو پسر تاجيك عباس آقاي در را حالت اين عين درست بعدها كرد. صحبت برايم قرچك معتادان
و هيجان از تغييرات بنيادين غرور همه اين با كساني نديدهام عمرم در ميخورم سوگند و كردم مشاده خواهرم
ريه ي خود را روش زندگي خودشان صحبت كنند. متأسفانه اين افراد در طول دوران طوالني اعتياد چنان
و از آنجا كه كمبود اكسيژن آثار  ميشود مواجه اكسيژن كمبود مشكل با عمومًا بدنشان كه كردهاند تخريب
و اين نگراني جدي است كه به رغم ترك هستند جدي خطرات معرض در دارد، بدن عملكرد بر سيستمي
و رهايي از اين ورطه، زودتر از حد انتظار دار فاني را وداع كنند. چند سال پيش شنيدم كه آقاي نجف اعتياد
بي پاي همين خانم جوان چشم بر جهان فرو بسته است. تمام اين خاطرات به محض آنكه پدر گلستاني،
و كنم پنهان را خودم ناراحتي كوشيدم اما شدند درك ذهنم در كرد معرفي را جوان خانم اين گلستاني آقاي
مشغول احوالپرسي با شوهر اين خانم جوان شدم: جواني سيه چرده به نام رضا شيرازي كه در طول جلسه از
- نمي دانم  و كشاند هم اغتشاش مرز تا را جلسه ناخواسته، و، كرد حمايت عزاداري هيأتهاي رئيس نظرات
همسرش حاليكه در نشست، سالن چپ سمت مبل آخرين روي بنشيند، همسرش كنار آنكه جاي به - چرا
كنار فريبا طالعي روي يكي از مبل هاي باالي سالن نشست. تا همين جاي داستان نيز من مخاطبان اصلي
و روش اداره جلسه بود كه براي  پارولمن قانون قواعد مورد در نفر دو اين نظر و بودم كرده انتخاب را خودم
و خانم مريم گلستاني كه به است آمده دائياش منزل به كه طالعي فريبا خانم داشت: را اهميت بيشترين من
و روسري، روي دو مبل كنار هم در مانتو با چادر، بدون جوان، خانم دو هر حاال و است آمده عمهاش منزل

باالترين قسمت صحن قرار گرفته اند.

بانوي ديگري كه به جمع ما اضافه شد يكي از دختران آقاي علي گلستاني بود كه من كودكي هاي او را به 
و مرور خاطرات حدود چهل سال پيش، او هم كه حاال نوه دار شده است،  احوالپرسي از بعد ميآوردم. خاطر
كنار دو دختر جوان روي يكي از مبل هاي كنار ديوار سالن مستقر شد. به اين ترتيب، با همسر آقاي گلستاني
در نخستين اجالس انجمن در دست تأسيس ما چهار خانم حضور يافتند. مردان اين جلسه عبارت بودند از: 
و شوهر خواهر من، دانش گلستاني پسر  عمو پسر تاجيك عباس آقاي من، بود، ميزبان كه گلستاني علي آقاي
و شخص ديگري كه با خانواده آقاي شيرازي رضا باشد، بايد هم قرچك گمنامان انجمن عضو كه ميزبان
و سرانجام همان شخصيت اصلي اين ماجرا، يعني رئيس گلستاني رضا نام به داشت سببي فاميلي گلستاني
هيأت هاي عزاداري كه در بسياري از فعاليت هاي داوطلبانه اجتماعي در قرچك شركت دارد: آقاي حسين
و با قوي و پر هيكلي با ميانسال، مردي گلستاني، علي آقاي خواهران از ديگر يكي دختر شوهر اسكندري،
و من روي به رو مبل روي او است. فاميل اعضاي از يكي مرگ سوگواري ميداد نشان كه مشكي پيراهن
مي زدم كه آقاي عباس تاجيك كه از نترس هاي ورامين است او را حدس من و نشست تاجيك عباس آقاي
و نسبت به او نظر مثبتي نداشت، البته، چيزي به من نگفته است، اما من از نگاه هاي آقاي اسكندري شناخت
مي زدم كه در تمام آن جمع، آقاي اسكندري از آقاي عباس تاجيك است كه حدس تاجيك عباس آقاي به

ممكن است حساب ببرد! آيا تمام مدعوان همين ها بودند؟

واكنش مهمانان من
قرار بود من چهار نفر از اقوام را براي شركت در نخستين اجالس تأسيسي انجمن فاميلي دعوت كنم. دو نفر 
از آنان همان ابتدا گفتند آنقدر سرشان شلوغ است كه قادر نيستند در چنين نشست هايي شركت كنند. اما دو 
نفر از آنان قول دادند كه شركت خواهند كرد: يكي از آنان، آقاي سيد جالل ميرآقايي، روحاني بسيار محترمي 
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است كه به عنوان يك مقام مسؤل در مركز تقرب فرق اسالمي كه رياستش بر عهده ي آيت اهللا تسخيري است
و از جمله  است نوشته - اسماعيليه فرقههاي از يكي - «ُبهره» مورد در ارزشي با بسيار كتاب و ميكند خدمت
براي گردآوري اطالعات ميداني مورد نياز براي تحقيق در مورد بهره، به بسياري از كشورهاي جهان سفر
و ما نوه هاي  بودهاند عمو پسر هم با ما پدران واقع در اما ميزنيم، صدا عمو پسر را يكديگر ما است. كرده
مي شويم. پدر او، آقاي سيد اصغر ميرآقايي يكي از افراد معدود پايبند به اصول است كه محسوب عمويي
مي كند. همسر اولش هنگام تولد نخستين پسرش، آقاي زندگي ورامين پيشواي در اكنون و ديدهام عمرم در
مي رفتم، جالل كه دو سه سالي از من كوچكتر بود، در ميان پيشوا به وقت هر رفت. دنيا از ميرآقاي جالل
مي پلكيد اما هم بازي من نبود. در همان اوايل جواني به حوزه علميه نيمقدش و قد عموي پسر جين دو يك
و ريش روييدن از قبل كه بود ميرآقايي آقاي همين ديدم عمرم تمام در كه آخوندي جوانترين و رفت قم
يك و با عباي سياه، انگار نقش ميگذاشت سرش روي كوچكي سياه عمامه سفيدش، صورت بر بور سبيل
مي كرد. حاال اين مرد به يكي از موقرترين چهره هايي بازي ما كودكي دوران بازيهاي در را كوچلو» «آخوند
ُنه در صحن ساعت از قبل حتمًا داشتم انتظار كه كسي تنها از دليل همين به است. شده تبديل ميشناسم كه
و از صحن بيرون شدم نگران نشد. خبري او از و بود گذشته نه ساعت از ربع يك اما بود. او شود حاضر
تلفن همراهش صداي مردي است كه با لهجه ي عربي مصري پيشواز آهنگ زدم: تلفن او همراه به و رفتم
مي كند. به آن صداي آسماني گوش دادم تا اينكه صداي آقاي ميرآقايي شنديم كه قرائت را ديني عبارت يك
مي داد تازه از خواب بيدار شده است. حدسم درست بود. گفت: عموجان االن از خواب بيدارم كردي! نشان
- اما عموجان، قرار بود ساعت نه صبح اينجا باشيد. با تعجب پرسيد: كجا؟ مكث كردم. به خاطرش آمد. با
و ندارد. اشكالي گفتم: بودم. كرده فراموش اصًال ميكنم. خواهي عذر واقعًا عموجان گفت: آزرده خاطري
فكر كردم حتي اگر تصميم بگيرد همين حاال هم راه بيافتد، بعد از ختم جلسه خواهد رسيد. با او خداحافظي

كردم و گوشي را گذاشتم. 

دومين ميهماني كه قول داده بود در نخستين نشست انجمن فاميلي شركت كند يكي ديگر از شخصيت هاي 
مهم فاميل است: آقاي داود زواره اي، يك قاضي كه به خاطر عمل جراحي باز قلب، مجبور شد زودتر از زمان 
مي كند. شماره تلفن همراه او را  خدمت حاذق وكيلي عنوان به حاال و بدهد استعفا قضاوت از بازنشستگي
گرفتم. گوشي تلفن دست همسرش بود كه برايم توضيح داد: دست آقاي زواره بند است! گفتم: ولي قرار بود
ساعت نه امروز در جلسه اي باشد. پرسيد: چه حلسه اي؟ فكر كردم چه پاسخي بدهم. گفتم: يك مهماني! حاال 
و گفتم: لطفًا به ايشان سالم من را  درآوردم بالتكليفي از را او من كند. مكث كه بود زواره آقاي همسر نوبت
و گوشي را گذاشتم. تأسف آور اين بود كه هيچ كدام از مهماناني هم كه كرد تلفن فالني بگوئيد و برسانيد
آقاي عباس تاجيك براي شركت در اين جلسه دعوت كرده بود، نتوانستند در جلسه شركت كنند: آقاي حسن
عرب داودي كه كارگر كارخانه سيمان است، امروز جمعه نوبت كاري اش بوده است. پسرش حميد تاجيك نيز 
مي ماند چون قرار است همين امروز بار خالي كنند. در برابر آقاي علي گلستاني كه هفت نفر  گاوداري در بايد
كامًال كم آورديم. عباس و من بودند، شده حاضر جلسه در و گفتهبودند لبيك او دعوت به فاميل اعضاي از

و كردم تشكر است. افتاده راه گفت كه بود زواره آقاي زد. زنگ من همراه تلفن بعد دقايقي خوشبختانه
و توضيح داد: بهتر از نرسيدن است. كرد خواهي عذر رسيد. خواهي جلسه آخر احتماًال جان، داود گفتم:
و قاطع او با نظر آقاي حسين اسكندري، صريح مخالفت آمد: كه شد خوب چقدر و است او با حق ديدم
و انجمني داشت. به هيأتي رويكرد دو بين چالش سرنوشت در كننده تعيين تأثير عزاداري هيأتهاي رئيس
خصوص كه در جريان معرفي خودش، براي نخستين بار دريافت كه او، به عنوان يك قاضي جوان، نخستين
و همين  است شده افتتاح قرچك در بار نخستين براي قبل، سال چندين كه است بوده دادگاهي نخستين قاضي
و قاطع را هنگامي كه جوان قاضي اين است ميكرده تالش - خودش اعتراف به - اسكندري حسين آقاي

در اتاقش باز مي شده است، از الي در زيارت كند!

رئيسي كارآمد اما كار نابلد
خط مشق اداره جلسه امروز  يا سناريو مورد در تلفني ديشب گلستاني آقاي و من كردم، اشاره كه همانطور
كل كل كرديم. امروز صبح بود كه دريافتم آقاي علي گلستاني كارآمدترين فرد تمام فاميل هم با خيلي صبح
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و جالب تر بود. هم صبح امروز مجمع فرد مسنترين او اينكه جالب است. تصميمگيري مجامع اداره براي
مناسب ترين فرد براي آنكه نقش دبير و او هم بود مجمع فرد كمسنترين نيز گلستاني دانش - او پسر اينكه
مي دهد كه سنت هاي عرف پارلماني ما تا چه اندازه مناسب بوده نشان تجربه اين ترتيب، اين به كند. بازي را
و قبل از تدوين آئين نامه، مسن ترين فرد تصميمگيري مجمع هر آغاز در سنت، همين اساس بر چون است.
و باز هم تجربه ي همين جلسه امروز اما، ميشوند. انتخاب منشي عنوان به فرد جوانترين و رئيس عنوان به
نشان داد كه چرا ديگر اين سنت جواب نمي دهد: چون شخص جوان تري يافت شده است كه با قواعد قانون
و حاال فرد  است شده بيشتر زمينه اين در فاميل فرد مسنترين از مهارتش نتيجه در و است شده آشنا پارلمان
و صراحت با ديشب من همه، اين با كند! واگذار خودش از جوانتر شخصي به را رياست كرسي بايد مسن
و صادقانه تأكيد كردم كه به نظرم مناسب ترين فرد براي رياست نخستين انجمن فاميلي ما شخص تعمد با
و تمام آرزوي من اين است كه قواعد باشد جدا جلسه رياست از ميتواند انجمن رياست اما هستيد. شما
و در آن صورت شما يكي از كاربلدترين پارلمانتارين هاي بدهم ياد شما به سريعتر هرچه هم را جلسه اداره
و آقاي گلستاني در سطح ملي شد خواهد هم همينطور و است درست حدسم نظرم به شد. خواهيد ايران
گمنام) برجا خواهد گذاشت، هرچند همين حاال معتادان خانوادههاي انجمن (يا نارانا انجمن بر عظيمي تأثير

هم يكي از مؤثرترين اشخاص رهبري اين انجمن بايد باشد.

و عالي جلسه را اداره  زيبا چقدر گلستاني علي آقاي كه دريابم تا نبود الزم بيشتر فرصت دقيقه سه دو از بيش
كلمه كه اسباب رنجش خاطر كسي را فراهم يك حتي و محترمانه و متانت با بسيار نزاكت، با بسيار ميكند:
مي شوند. به اين ترتيب، لذت غرق ميكند همه نثار كه او الطاف از همه و نميشود خارج دهانش از هرگز كند
علي گلستاني به عنوان ميزبان خوشامد گفت مراسم معارفه شروع شد. هر يك از حاضران آقاي آنكه از بعد
مي رسيد تا معرفي واقعي را شروع كند: جلسه رئيس به نوبت آن از بعد تازه و ميكردند معرفي را خودشان
و نيكي محص نيست. نه. آقاي گلستاني مداحنه خوبي جز وجودش كه است فرشته يك نظر مورد فرد اينكه
و بايد ببنيد. را زيباييهايش انساني هر وجود در كه است كرده كسب را معنوي قدرت اين فقط او نميكند،
شهادت بدهم كه اين مهارت خيلي ارزشمند است. اين هنر هنگامي به اوج رسيد كه آقاي حسين اسكندري
معرفي خودش را طي چند جمله كوتاه به پايان رساند: اينكه كارمند شركت نفت است. سوادش زير ديپلم 
و اگر كمكي به ديگران از دستش بر بيايد دريغ  است گلستاني علي آقاي خواهران از يكي دختر همسر است.
نخواهد ورزيد. اما آقاي گلستاني در تكميل اين شرح زندگي بسيار كوتاه نطقي عالي در توصيف صفات
انساني آقاي حسين اسكندري ايراد كرد كه من حقيقتًا آرزو كردم دچار خطائي نشوم كه شخصيتي مثل آقاي 
گلستاني هم همين  آقاي نگراني تمام شود. بدبين تصميمگيري جلسات اداره قواعد به نسبت اسكندري حسين
و فقط به همين دليل بود كه تأكيد داشت من حتي المقدور در جلسه اول روي رعايت قواعد اصرار نكنم بود

و از به كار بردن لغات انگليسي هم بپرهيزم.

و در تكميل شرح حال آقايان فتحي، تنها وكيل آن جمع، رضا گلستاني، رضا  جلسه، ادامه در گلستاني آقاي
و آقاي عباس تاجيك كه گلستاني دانش پسرش كرد، اعالم «كارگر» را خودش شغل افتخار با كه شيرازي
فقط طي يك جمله گفت پسر عموي من است، سنگ تمام گذاشت تا نوبت معرفي به من رسيد. من در آغاز
و گفتم فقط آن  كردم تحسين را حاضران تكميلي معرفي و جلسه اداره در گلستاني علي آقاي مهارت نطقم
و پنج مربوط چهل و سيصد و هزار از قبل سالهاي به كه ميدهم توضيح اختصار به را حالم شرح از قسمت
مي شود. چون از اين تاريخ كه زمان عروسي آقاي گلستاني با خانم زيور گلستاني بوده است، ايشان با زندگي
گفته آيد از زبان ديگران». بعد به اختصار دوران كودكي دلبران، سر كه باشد آن «خوشتر و هستند آشنا من
و سررشته سخن را در دست رئيس جلسه سپردم. اما آقاي گلستاني دادم شرح را خودم سالگي سيزده تا
و من هم طوري قصه زندگي ام را روايت كنم روايت را ماجرا بقيه خودم كه خواست من از و نكرد قبول
و قانون پارلمان هم گريزي بزنم. البته، طبقه توصيه آقاي گلستاني از رابرت دستورنامه صحراي به كه كردم
اين اصطالحات استفاده نكردم. بعد، خطاب به آقاي گلستاني گفتم: خوب، ديگر مطلبي براي تكميل باقي
و نكاتي را مطرح كرد كه نيازي به نقل  نگفتهام. را اصلي نكات من كه داد توضيح اصرار با ايشان اما نماند.

آن ها نيست.
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درست بعد از ختم معارفه بود كه صداي زنگ ساختمان را شنيدم. آقاي داود زواره بود. بعد از استقرار وي
و در ادامه آقاي زواره خودش را معرفي كرد: حاال  داد ارايه معرفي روند از مختصري گزارش جلسه رئيس
مي كند، وكالت كه بازنشسته قاضي يك و وكيل يك دقيقتر عبارت به يا وكيل، يك و قاضي يك ما جمع در
قبل در سال ها  آقاي داود زواره بار دريافتم  براي نخستين  بود كه  حضور دارند. در همين معارفه مختصر 
و آقاي حسين اسكندري براي وي احترام ويژه اي قائل است. نطق  است ميكرده قضاوت قرچك دادگاههاي
و كوشيدم روابط فاميلي اين دو داود را تشريح كنم. بعد از اين معارفه بود كه كردم ايراد من هم را تكميلي
و از جمع پرسيد آيا كسي با رياست من مخالف نيست؟ كرد معرفي رئيس عنوان به را من گلستاني آقاي
و من به جاي آنكه روي مبل آقاي گلستاني، به عنون كرسي رياست مستقر شوم، از نبود مخالف كس هيچ
و براي جمع توضيح بدهد من به را جايش كردم خواهش بود نشسته كناري مبل روي كه طالعي رؤيا خانم
دادم رئيس جلسه هميشه بايد جايي مستقر شود كه بتواند تمام اعضا را ببيند و اعضا نيز او را بتوانند ببينند.

تشريح قواعد قانون پارلمان
مي گيرد. چون من سعي كردم در جريان اداره جلسه  خودش به فني رنگ بيشتر ماجرا بعد، به داستان اينجاي از
و تكرار آن قواعد براي دهم توضيح اختصار به ميدانستم ضروري مخاطبان براي را شرحشان كه قواعدي آن
و از تكرار ميكنم اشاره قواعد به فقط نتيجه در بود. خواهد كسالتبار روزنوشتها اين احتمالي خوانندگان

آن ها پرهيز خواهم كرد.

و قواعد كنم تشريح را رئيس بيطرف ظاهر حفظ اصل است خوب چقدر رسيد نظرم به استقرار محض به
و دادن رأي هنگام مذاكره در شركت پيشنهاد، دادن حق از رئيس اينكه بدهم: توضيح را اصل اين حافظ
مي خواهد از هرگاه و كند صرفنظر بايد - باشد كننده تعيين رأي يك كه مواردي در جز - علني رأيگيري
كامًال پيدا برود. صحن به و كند منصوب خودش جاي را كسي موقت طور به بايد ببرد بهره خود حقوق اين
كرده  اند اما براي نخستين بار بود كه تحصيل حقوق رشته در سالها دو هر كه فتحي آقاي و زواره آقاي كه بود

با اين قاعده ي عالي و ساده آشنا مي شدند، خيلي خوشحال شدند كه با اين قواعد آشنا مي شوند.

يك اشتباه فاحش
و بعد  پرداختم آئيننامه پيشنويس تدوين براي كميته يك اعضاي تعيين ضرورت تشريح به بعد مرحله در
به سراغ دريافت پيشنهادهايي براي تكميل دستور العمل كميته پرداختم: كميته چند نفر عضو داشته باشد،
و در چه زماني برگزار شود. اما جمع كردن نظرات  كجا در كميته نشستهاي باشند، آن عضو كساني چه
بي تابي در چهره و خستگي ميرفت جلو جلسه هرچه و بود سختي كار عناصر اين تك تك مورد در مختلف
مي شد. من به خصوص واكنش دو نفر را كه درست رو به روي هم نشسته بودند با نمايان بيشتر حاضران
دقت بيشتري زير نظر داشتم: آقاي علي گلستاني ميزبان اين نشست كه بارها به من توصيه كرده بود طوري
و آقاي حسين اسكندري، كسي كه اتفاقًا آقاي علي گلستاني به  نشوند، خسته افراد كه كن اداره را جلسه
مي ريزد. هم به را كافه شود خسته قواعد اين از فرد اين اگر كه داشت اطمينان و ميشناخت را او درستي
كامًال پيدا زيرا ميكنم، درك دارم كه ميكردم تصور يا ميكردم درك را گلستاني آقاي استيصال احساس من
بي تابي اين ميكرد. لمس اسكندري حسين آقاي درون در را فزاينده خستگي و بيتابي گلستاني آقاي كه بود
و در نگاه هاي آقاي اسكندري مشهود بود. خوشبختانه، من خيلي سريع متوجه اشتباه فاحش خودم رفتار در

شدم. اين اشتباه چه بود؟

تفاوت پيشنهاد ارجاع اصلي و فرعي
آن ها پيشنهاد اصلي ارجاع به كميته است  از يكي داريم: كميته به ارجاع پيشنهاد نوع دو رابرت دستورنامه در ما
و مجمع به خواهد براي باشد بررسي دست در اصلي پيشنهاد يك وقتي است. فرعي پيشنهاد يك ديگري اما
بررسي بيشتر، آن را به كميته بفرستد، پيشنهاد ارسال اين موضوع در دست بررسي به يك كميته يك پيشنهاد
ارجاع به كميته فرعي است. به همين خاطر، رئيس جلسه بايد پيش از آنكه دستورات كميته مشخص شود 
و  بگذارد رأي به را، نه يا هست موافق كميته يك به بررسي دست در موضوع ارجاع با مجمع آيا اينكه اصل
اگر اين پيشنهاد فرعي رأي آورد نسبت به تكميل عناصر اين پيشنهاد اقدام كند. اما پيشنهاد تشكيل كميته اي
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و بهتر است اصلي پيشنهاد يك تصويب براي مجمع به آن ارجاع و آئيننامه پيشنويس تدوين و بررسي براي
است كل عناصر اين پيشنهاد در قالب يك قطعنامه كوتاه يا يك پيشنهاد بلند مطرح شود.

به محض اينكه به خطاي خود پي بردم، پيشنهاد زير را روي تخته سفيد نوشتم و منتظر حمايت ماندم: 
پيشنهاد مي شود كميته اي مركب از افراد زير: 

علي  آقاي   (۶ فتحي، آقاي   (۵ زواره، داود  آقاي   (۴ گلستاني، مريم   (۳ طالعي، رؤيا   (۲ داود حسيني،  (۱
۳۰ دقيقه در و ۱۱ ۱۰ تا ۸) آقاي دانش گلستاني، روز هاي جمعه از ساعت ۷) آقاي زيور گلستاني، گلستاني،

دفتر كادرها براي تدوين پيش نويس آئين نامه انجمن در دست بررسي انجمن فاميلي تشكيل شود. 

به محض طرح اين پيشنهاد، جلسه به مسير درست افتاد: آقاي علي گلستاني پيشنهاد اصالح «خط زدن «دفتر 
و به شكل پاكيزه  پارلمان قانون قواعد طبق من و كرد مطرح را گلستاني» علي اقاي «منزل گنجاندن و كادرها»
و با اكثريت آرا به تصويب رسيد. در مرحله بعد، پيشنهاد خانم گذاشتم رأي به را پيشنهاد اين ابهام بدون و
رؤيا طالعي كه مايل بود جلسه ساعت ۹ شروع شود به رأي گذاشته شد و به شكل پاكيزه به تصويب رسيد.

و به صورت عملي در نخستين جلسه مورد استفاده  مرحله همين به رسيدن تا كه قواعدي مجموعهي البته،
قرار گرفته بود با استقبال بيشتر اعضاي حاضر قرار گرفته بود. من از چهره خانم رؤيا طالعي، مريم گلستاني،
مي توانستم درك كنم كه از آشنايي با اين قواعد  گلستاني دانش و گلستاني، آقاي فتحي، آقاي زواره، آقاي
و روش منظم كردم مطرح را كميته به ارجاع اصلي پيشنهاد كه هنگامي از خصوص به خوشحالند. بسيار
و با تجربه تر جلسه خيلي زود دريافتند كه با چه باهوشتر افراد گذاشتم، نمايش به را آن اصالح بديع و
و گرفت وقت و شد لبريز اسكندري حسين آقاي صبر كاسه كه بود همينجا درست اما شدهاند. آشنا گنجي
و هدفي كه به خاطرش قرار است اعضاي شود انجام است قرار كه كاري به اشاره با خود نطق نخستين طي

خانواده ها دور هم جمع شوند، اعالم كرد كه چنين كاري به اين قواعد و آئين نامه بازي هيچ نيازي ندارد.

و اجازه بدهم سخنشان  كنم گوش افراد صحبتهاي به دقت با كه كردهام كسب را مهارت اين من خوشبختانه
- تا انتها ادامه بدهند. به همين خاطر با دقت به صحبت هاي آقاي حسين اسكندري باشد دستور در اگر - را
و از اين مهمتر، اين كنم. حفظ را خودم بيطرف ظاهر كوشيدم كلمه واقعي معناي به عالوه، به دادم. گوش
مي  كردم فكر درستي به حال، عين در باشد. مخالف آئيننامهاي نوع هر تدوين با كه ميدانستم او حق واقعًا را
- ديگران نيز نظرشان را در اين مورد اعالم قواعد چارچوب در - بدهد اجازه بايد نيز اسكندري حسين آقاي

كنند و خود جمع تصميم بگيرد كه چه بشود.

پيشنهاد  اعالم كردم: عضو محترم  به جمع  يافت خطاب  اسكندري خاتمه  آقاي حسين  وقتي صحبت هاي 
مي كردم آن را روي تخته سفيد  ادا را جمله اين حاليكه در و ندارد. نيازي آئيننامه به جمع اين كه ميدهد

نوشتم و دورش يك خط كشيدم تا از پيشنهاد اصلي ارجاع به كميته جدا شود.

مهارت ديگر
مي كردم:  اعالم اسكندري حسين آقاي پيشنهاد اين به واكنش در شايد نداشتم، را امروز مهارتهاي اگر
و شما حق نداريد در حاليكه يك پيشنهاد اصلي در دست بررسي است است اصلي پيشنهاد يك شما پيشنهاد
پيشنهاد اصلي ديگري مطرح كنيد. خداي من. حتي طرح اين مسأله نيز كافي بود آقاي اسكندري عصباني شود
و كافه را به هم بريزد. نه. اين پيشنهاد اصلي نبود. پس در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت اين پيشنهاد چه 
و قواعد ناظر بر آن چيست؟ اما در آن لحظه ذهنم تشخيص داد نبايد وارد اين مسائل غيرمهم بود؟ پيشنهادي
مهم تر اين است كه در چارچوب قواعد قانون پارلمان اجازه داده شود همه در مورد اين نظر مخالف بشود.
و بعد از ختم مذاكره در مورد آن اخذ رأي شود. به همين خاطر از طرح پيشنهاد آقاي اسكندري  كنند بحث
و آقاي اسكندري يك نوبت نطق شد مطرح پيشنهادي چنين كه دادم توضيح جمع براي و كردم استقبال
خودشان را در مورد دليل ارايه اين پيشنهاد ايراد كردند. حاال نوبت نطق كساني است كه با پيشنهاد جناب آقاي
و خانم رؤيا طالعي كه به عنوان منشي كنار من هم نشسته بود وقت  كردم مكث بعد هستند. مخالف اسكندري
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و صحبت كرد. البته، تا آنجا كه به خاطرم مانده است، وي در نطق خود استدالل هاي محكمي ارايه نداد گرفت
و تشكيل انجمن ضروري است. به محض اينكه خانم رؤيا جمعي كار براي قواعد اين كه داشت اصرار اما
و اين بار توضيح داد كه مگر هدف ما جز كرد صحبت به شروع اسكندري حسين آقاي شد، ساكت طالعي
و به اين اساسنامه بازي قواعد اين به نيازمند افراد به كردن كمك صورت اين در است؟ فاميل اعضاي به كمك
و بهش دارد نياز چي به كي ببينم ميكنيم شور و ميشويم جمع هم دور يكبار وقت چند هر ما ندارد. نيازي
مي كنيم. بعد به يك تجربه تاريخي اشاره كرد: اتفاقًا چند سال قبل خود اين آقاي علي آقاي گلستاني كمك
و به افراد نيازمند داديم تشكيل هم صندوق يك هم با ما و كرد جمع را اقوام منزل همين در و شد قدم پيش
و ادامه ندادند. حاال اگر دوباره نيامدند افراد چون نيافت ادامه متأسفانه البته داديم. وام هم ميليون چهل تا حتي
مي توانيم دوباره به همان شكل سابق به كار خودمان ادامه بدهيم. باشيم جدي و كنيم كمك فاميل به بخواهيم

مي دهد سبك مديريتي او اجرايي است از هرنوع مقررات نشان شواهد همه كه اسكندري حسين آقاي ظاهرًا
مي رسيد نظر به هم حرفي كم مرد اتفاقًا كه - ايشان تا كردم صبر من است. بيزار تشريفات و بازي كاغذ و
- نطقش را تمام كند. بعد اعالم كردم كه خوب، آقاي اسكندري نطق دوم خودشان را هم مطرح كردند. حاال
نوبت كسي است كه بخواهد به عنوان مخالف صحبت كند. دومين مخالف آقاي فتحي بود. او هم با لحن

بسيار ماليم خطاب به آقاي اسكندري توضيح داد كه چرا اين قواعد الزم است. 

مي خواست صحبت كند. از او خواهش كردم اجازه  دوباره اسكندري آقاي شد، تمام فتحي آقاي نطق وقتي
بدهد تا اگر كس ديگري با پيشنهاد او موافق است صحبت كند. آقاي رضا شيرازي با آقاي اسكندري هم نظر
و در مخالفت با تشكيل كميته تدوين پيش نويس آئين نامه صحبت كرد. ناطق بعدي خانم  گرفت وقت بود.
و آئين نامه قاعده بدون انجمن داشتن بود معتقد او برخالف كه بود شيرازي رضا آقاي همسر گلستاني مريم

عملي نيست.

و موافقان با  مخالفان نطق نوبت و مدت بر ناظر قواعد بودم مراقب فقط خود بيطرف كامًال ظاهر حفظ با من
دقت رعايت شود. پيشنهاد آقاي اسكندري موافقي نداشت به همين خاطر گفتم در اين صورت موافقان حق
و  كرد بلند دست زواره آقاي كند؟ نطق ميخواهد كسي چه پرسيدم: و كنند ايراد را خود نطق نوبت دو دارند
در نطق خود به نكاتي اشاره كرد كه احساس كردم چقدر عالي اين قاضي با هوش در همين نخستين جلسه
قبًال  كه گفتيد شما خود داد: توضيح اسكندري آقاي به خطاب بعد است. برده پي قواعد اين اهميت به چقدر
و خطاب به سفيد تخته به و من به شاره با بعد نيافت؟ ادامه چرا نيافت. ادامه اما كرديد شروع را كار همين
و همه طبق اين قواعد رفتار كنند حقوق همه باشد خوبي بسيار قواعد چنين وقتي گفت: اسكندري آقاي
مي شود. كسي حرف ناجور نمي زند. كسي به كسي توهين نمي كند. اما اگر اين قواعد نباشد ممكن رعايت
و ديگر در جلسه شركت نمي كنند. ميرود هم او و شود ديگري دلخوري سبب كه بكند كاري يكي است
و گفت: به نظر من يكي از داليل اينكه انجمن هاي ما موفق نيست همين است كه داد تعميم را نظرش بعد
مي شود كسي به سبب و ميكند مشخص را افراد تكاليف و حقوق قواعد اين اتفاقًا نداريم. را قواعد اين ما
مي كنم بهتر است كه آئين نامه فكر و نيستم موافق شما نظر با من خاطر همين به نكند. توهين ناخواسته كسي

تدين كنيم.

- شروع به صحبت كرد. من  صحن كسب بدون - اسكندري آقاي كه بود زواره داود آقاي صحبتهاي از بعد
و برايش با لحن بسيار مؤدبانه توضيح دادم كه جنابعالي دو نوبت نطق خود را گرفتم را او نطق جلو مؤدبانه
كامًال پيدا بود كه قدرت كنترل باشد. موافق جمع بايد كنيد نطق ديگر بار يك كه باشيد مايل اگر و كرديد ايراد
و هر طور شده بايد صحبت كند. اما من هم احساس كردم كه اگر تسليم رفتار غيرقانوني ندارد را خودش
او بشوم خوب عمل نكرده ام. فورًا مسأله را به جمع واگذار كردم تا از طريق اجماعي عمومي در اين مورد
تصميم بگيرد كه آيا با نطق سوم آقاي اسكندري كسي مخالف نيست؟ خوشبختانه هيچ كس مخالف نبود. با 
لحن شمرده توضيح دادم كه هر كس در مورد هر موضوع حق دارد فقط دو بار نطق كند. اما اگر مجمع موافق 
و چون جمع با نطق سوم آقاي اسكندري مخالف نيست،  كند نطق هم دوبار از بيشتر ميتواند فرد يك باشد
مي خواهد نطق خودشان را شروع كنند. اما جالب بود كه آقاي اسكندري در نطق سوم ايشان از جلسه رئيس
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آئيننامه هم خيلي جدي مخالف نيست! در كل بهتر تدوين با حاال كه داد توضيح و كرد تعديل را نظرش خود
و اگر قرار باشد آنطور كه شما گفتيد تهيه آئينامه چندين جلسه طول بكشد، نچسبيم ظواهر اين به كه است

ممكن است همه يخ بكنند و كار دوباره بخوابد.

در ادامه آقاي زواره در نطق خود توضيح داد كه آقاي اسكندري نظر خودشان را تعديل كردند. حق با آقاي 
زواره بود. اما من فرصت را براي طرح يك قاعده ديگر مناسب ديدم: اينكه وقتي رئيس جلسه پيشنهادي را 
و اعضا براي بررسي آن پيشنهاد وقت صرف كردند، حتي اگر خود پيشنهاد دهنده هم بخواهد  كرد مطرح
پيشنهادش را پس بگيرد، جمع بايد موافق باشد. در ادامه توضيح دادم دليل اين قاعده اين است كه ممكن
و با آن موافقند. همانطور كه در اين جمع نيز  كردهاند حمايت پيشنهاد آن از كه باشند كساني مجمع در است
آقاي شيرازي با پيشنهاد آقاي اسكندري موافق بوده است در نتيجه شايد با پس گرفتن اين پيشنهاد موافق

نباشد. 

پس گيري پيشنهاد  تقاضاي دهنده، پيشنهاد سوي از پيشنهاد پسگيري به مربوط قواعد توضيح از بعد خالصه،
و به اين ترتيب بود موافق پيشنهاد گرفتن پس مجوز دادن با مجمع تمام و گذاشتم رأي به را اسكندري آقاي

چالس نخستين نشست مجمع تأسيسي به خير و خوشي خاتمه يافت.

و در جريان همين بررسي بود كه آقاي رضا شيرازي از اينكه  شد بررسي كميته تشكيل پيشنهاد جلسه ادامه در
آن ها نقل از و نداشت اهميتي شد چالش اين سبب كه فنياي مسائل شد. عصباني بودم پريده صحبتش وسط
كامًال مشخص شد كه اين جوان چه شخصيت آسيب پذيري دارد. به همين خاطر من با صداقت اما ميگذرم.
محض چندين بار از او عذر خواستم تا روحيه اش جريحه دار نشود. به نظرم لحن عذرخواهانه من بسيار
و آقاي رضا  بود نداده رخ هم خطايي هيچ حتي حقيقًا حاليكه در بود. مشفقانه و متواضعانه نياز حد از بيش
مي داد حتي معناي عضو علي البدل را هم نمي داند. اما من حتي بعد از ختم نشان كه كرد مطرح نكاتي شيرازي
و در آغوشش گرفتم تا اگر رنجشي از من در دلش مانده فراموش شود. رفتم سراغش به راست يك نيز جلسه

و بدون آنكه كسي بابت اين تأخير اخطار تأخير ساعت نيم با جلسه نخستين كه بود ظهر دوازده ساعت حدود
دستور بدهد خاتمه يافت.

واكنش نسل جوان قرچك
از همان اول جلسه نظر دو نفر از اعضا در مورد روش اداره جلسه براي من اهميت بيشتري داشت: خانم 
و خانم مريم گلستاني كه پدرش در جريان  بود نشسته من چپ سمت جلسه دبير عنوان به كه طالعي رؤيا
واژگون شدن تراكتور هر دو پايش را از دست داده بود، سمت راست من نشسته بود. به محض اينكه با چيزي
و ختم جلسه را اعالم كردم از خانم  زدم ضربه خودم جلوي عسلي ميز روي - بود چه نيست يادم االن - كه
گفت: عالي. از خانم مريم گلستاني همين سؤال را بود. خوشحال خيلي شد؟ اداره چطور جلسه پرسيدم: دبير
داد: عالي بود! ارزيابي خودم نيز همين بود. اما وقتي سراغ آقاي علي گلستاني ميزبان را جواب همان پرسيدم.
و در جريان نكردم توجه او توصيه به اينكه از زدم حدس است. ناراحت و نگران سخت ديدم رفتم جلسه
اداره جلسه بيش از حد الزم روي اجراي قواعد اصرار داشته ام از من دلخور است. با نظر او موافق نبودم
اما در ميان مهماناني كه در حال خداحافظي بودند بحث كردن در اين مورد مناسب نبود. از او خداحافظي 
مي پوشيد. او عازم ورامين بود تا به پدر  را كفشهايش داشت زواره داود آقاي شدم. خارج سالن از و كردم
و مادرش سر بزند. آقاي عباس تاجيك هم با او همراه شد. ياد خاطراتي افتادم كه آقاي تاجيك برايم تعريف
و همين آقا داشت مغازه ورامين باغچه محله در تاجيك عباس آقاي انقالب، از بعد اول سالهاي بود: كرده
مي كرد. حاال سي سال شاگردي تاجيك آقاي مغازه در است بوده ساله ده حدودًا نوجواني موقع آن كه داود
كم ترين دستاورد اين كنند. زنده را سالها آن خوش خاطرات كه يافتند فرصت نفر دو اين سالها آن از بعد

دور هم جمع شدن خانواده هاست.

مي خواهد به من چيزي  ديدم بود. ناراحت هنوز كرد. همراهي را من ميزبان ميرفتم حياط در طرف به وقتي
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مي خواهد در مورد اداره جلسه انتقاد كند. سراپا گوش شدم. اما با لحن عذرخواهانه اي به زدم حدس بگويد.
و نمي شد كاريش بود آمده همسرش همراه اصرار، با بودم. نكرده دعوت من را شيرازي آقاي آن گفت: من
مي كردم. به خاطر برخورد تند آقاي رضا شيرازي همسر درك را گلستاني علي آقاي ناراحتي علت تازه كرد.
بي پا با من ناراحت بود. حق داشت ناراحت باشد. برخورد آقاي رضا شيرازي پدر همان دختر گلستاني مريم
و بسيار اهانت آميز بود. با لحن بسيار پرخاشگرانه اي به من اعتراض كرد: چرا حرفم را جا به نا واقعًا من با
مي روم. گفتم: آقاي شيرازي خانه اين از هم من بگو خوب بزنم، را حرفم نميدهي اجازه اگر ميكني؟ قطع
و من باز هم عذر خواهي كردم. ديدم آرام نمي گيرد. داد ادامه هم باز او اما ميكنم. خواهي عذر شما از من
گفتم: آقاي شيرازي، اگر صورتم را بگذارم جلوي پات، تا صورتم را لگد بزنيد، عذر خواهي من را قبول
كرد؟ با گفتن اين جمله بود كه آرام گرفت. بعد گفتم: بسيار خوب، حاال پيشنهاد خودتان را مطرح خواهيد
كنيد. پيشنهادش اين بود كه براي كميته بايد اعضاي علي البدل هم انتخاب شود. حتي كلمه «علي البدل» را هم
نمي توانست درست تلفظ كند. به زبان ساده برايش توضيح دادم: در جاهايي مثل انتخابات شوراي شهر نياز 
است كه عضو علي البدل هم انتخاب كنند تا اگر در دوران سه يا چهار سال بين دو انتخابات يكي از اعضا 
و يا به هر دليل نتوانست به كار خودش ادامه بدهد، مردم مجبور نشوند ميليون ها تومان ديگر براي  كرد فوت
انتخاب عضو جديد هزينه كنند، اما اعضاي كميته كه دائمي نيستند. به عالوه، هر عضو ديگري هم كه عالقه
مي تواند در نشستهاي كميته حضور بيابد. در نتيجه نيازي به عضو علي البدل نيست. مكث كردم.  باشد داشته
مي دانستم حتي اين توضيح روشن من را هم متوجه نشده است. پرسيدم: آيا پيشنهاد ديگري داريد؟ گفت: بله.
- پنج نفر. است؟ نفر چند شما پيشنهاد پرسيدم: است! زياد كميته اين براي نفر هشت گفت: بفرماييد. گفتم:
گفتم: بسيار خوب، شما پيشنهاد بدهيد نام سه نفر از اعضاي كميته را خط بزنيم، بعد تخته سفيد را در دستم
. به محض اينكه نام همسر  . . يا و گلستاني مريم خانم نام يا من، نام كنيد پيشنهاد مثًال دادم: ادامه و گرفتم
فهميد: نكند از اينكه نام همسرش را درست زير را مسأله ذهنم از بخشي آمد بيرون دهانم از شيرازي آقاي
نام خودم روي تخته سفيد نوشته ام ناراحت است؟ نكند به خاطر غيرت مردانه، از حضور همسرش در اين
و زورش هم نمي رسد كه مانع اش بشود؟ در همان لحظه يادم افتاد كه همسرش،  است دلخور مجالس جور
بي پا شده، در معرفي خودش از جمله گفته بود كه در انجمني به نام انجمن مثبت ران تراكتور همان دختر
مي شود، مشاركت دارد. بسياري از شوهران ايراني، به خصوص در برگذار قرچك منازل در كه هم، انديشي
اوايل ازدواج نسبت به زنان خودشان خيلي حساسيت دارند. همين حساسيت ها چه بسا به فروپاشي خانواده
مي انجامد. حدس زدم آقاي شيرازي هم چه بسا با همسرش گرفتار همين  ازدواج اول سالهاي همان در
. نام خانم . . دادم: ادامه را جملهام بودم. كرده رفتار خوب خيلي آنجا تا من صورت، هر در باشد. مشكالت
مي گذارم. اگر رأي آورد نام آنان را رأي به را شما پيشنهاد من بخورد. خط كميه در عضويت از طالعي فريبا
كي ها را خط برنيم؟ معلوم بود كه نام بفرماييد؟ پرسيدم: بعد شد. خواهد نفر پنج كميه اعضاي و ميزنيم خط
مي گويد: انگار كه داد تكان طوري را بالش و دست و صورت و سر است. كرده درك را من توضيحهاي اين
و جلسه به خوبي از يك چالش ديگر نجات يافت. تمام اين كردم صرفنظر هم من و كن. صرف اصًال
و اطراف گوش راستش چند بار چرخاند هوا در را راستش دست انگشست گلستاني علي آقاي وقتي صحنه،
و توضيح داد: كمي از نظر ذهني مشكل دارد، به ذهم آمد. در جواب گفتم: معلوم بود. اما فورًا ادامه دادم:
ما هنر كردم: عوض را صحبت موضوع بعد هست. هم افراد اين به كمك انجمن اين تشكيل از هدف اتفاقًا
اين است كه بتوانيم به افرادي مثل آقاي حسين اسكندري اين قواعد را ياد بدهيم. بعد پرسيدم: اداره جلسه
چطور بود؟ با تأمل سر تكان داد: بعدًا در باره اش صحبت خواهيم كرد. خيالم راحت شد كه ناراحتي اش به 

خاطر نحوه اداره جلسه نبود. خداحافظي كردم و در حياط را بستم. 

نقش اشخاص 
و فلزي غرفه ها  شبكهاي ستونهاي دارند محوطه وسط ديدم رسيدم ري شهر متروي ايستگاه محوطه به وقتي
مي كنند. يادم افتاد كه از اين ستون ها براي ايجاد غرفه هايي استفاده كرده اند كه آقاي گلستاني باز هم از را
- يا انجمن حمايت از نارانا انجمن عرفه است: كرده آنها از يكي اداره صرف را خود عمر از روزي چند
خانواده هاي معتادان گمنام كه آقاي علي گلستاني مسؤل راوبط عمومي آن است. در طول فاصله مترو تا دفتر
ذهنم مشغول بررسي ابعاد گوناگون نخستين جلسه انجمن در دست تأسيس خانوادگي بود. به اندازه يك رمان 
مي كنم  اشاره نكته اين به آنها تمام ميان از كرد. توليد بخور درد به مطلب جلسه يك همين مورد در ميشود
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و اين وضعيت نبود، تشكيل انجمن خانوادگي سوابق آن با گلستاني علي مثل شخصيتي ما فاميل در اگر كه
مي شد. در ميان تمام فاميل، هيچ كس مثل آقاي علي گلستاني وقت دشوار بسيار بسيار اما غيرممكن، نه اگر
خود را بدون كوچكترين چشم داشتي صرف خوشبختي ديگران نمي كند. آقاي گلستاني به معناي واقعي كلمه
توانسته  جبين عرق با عالوه، به است. فكر خوش انسان يك وقت، تمام اجتماعي فعال يك شريف، انسان يك
و پا كند كه بشود ده پانزده نفر را در آن جمع كرد. برخوردهايش با دست بزرگ نسبتًا و آبرومند منزلي است
و همان رفتارهاي عالي با همسر سبب شده است كه بتواند اين همه مهماني در منزلش است بينظير همسرش
مي رسم كه نتيجه اين به بيشتر ميكنم فكر بيشتر هرچه باشد. باز همه روي به منزلش دِر و بياندازد راه به

نمي شد انجمن فاميلي درست كرد. و اين تجربه كمي نيست. بدون آقاي علي گلستاني
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۲۴ فروردين ۱۳۹۴ دوشنبه

از مفهوم «نيم غيبت» تا آئين نامه غيبت
و دو روز از  چهل و سيصد و هزار دو و بيست كه شدم آشنا هنگامي «نيمغيبت» مفهوم با بار نخستين براي
- روستاي الرأسم مسقط در گاوپروري شركت يك حاال كه قديمي، رفيق دو با همراه و بود گذشته عمرم
ماهانه سهامداران همان شركت عازم گاوپروري براي شركت در اجالس عادي  انداخته ايم،  راه   - دمزآباد
و سي دو به دنيا آمده سيصد و هزار سال ماه دي اول در كسي اگر و بود گذشته سال چهارشنبه آخرين بوديم.
مي شود. در آشنا «نيمغيبت» مثل جالبي مفهوم با كه است چرخيده خودش دور روز همه اين روز، آن تا باشد،
و مقررات» «قواعد كتاب و بودم نشسته دمزآباد گاوپروري مديرعامل كمال حسيني آقاي زانتياي عقب صندلي
و ساختمان نقشهي آچهار صفحهي دويست در كتاب اين ميخواندم. را كانزاس دانشگاه دانشجويي سناي
و اين قواعد را با كند حوصله كه كسي فقط و است كرده ترسيم را دانشگاه اين دانشجويي سناي كاركرد
دقت بخواند درخواهد يافت كه اگر دانشجويان هر دانشگاهي بتوانند در چارچوب چنين قواعدي به خودشان
و اثربخشي اين سازمان  كارآمدي كرد، خواهد كار دقيق بسيار ساعت يك مثل سازمان آن بدهند، سازمان
تئوري مديريت ايزاك آديزيس، اساس بر و بود، خواهد فسادناپذير يافت، خواهد ارتقا مداوم صورت به
مي توانند سازمان اعضاي كه چرا ماند، خواهد باقي «تكامل» مرحله در هميشه سازمانها، عمر منحني روي
و به طور اصالح جمعي خرد بر تكيه با را خودشان بر ناظر مقررات و قواعد اجتماعي، تحوالت با متناسب
مرتب روز آمد كنند. در صفحه ي ده اين آئين نامه، كتاب «دستورنامه رابرت» به عنوان مرجع پارلماني سناي

دانشجويي دانشگاه كانزاس معرفي شده است. به اين ترتيب بايد توجه داشت كه آئين نامه ي سناي دانشجويي 
اين دانشگاه در واقع يك كتاب هزار صفحه اي است: هشتصد صفحه دستورنامه رابرت كه قواعد عمومي هر 
و قواعد اختصاصي سناي دانشجويي  مقررات نيز صفحه دويست و است كرده تشريح را پارلماني فعاليت نوع
تك تك دانشجويان دانشگاه كانزاس با تمام قواعد مندرج در دستورنامه رابرت آشنا آيا ولي دانشگاه. اين
و در كودكي همان از را پارلماني عرف اما باشند، آشنا قواعد اين تمام با نيست هم الزم و نه احتماًال هستند؟
و ساري است جاري آنان گروهي فعاليت فرهنگ در و عرف در قواعد اين بيشتر و ميآموزند كودكها مهد
و اداره ي يك هيأت عزاداري از نسلي به نسل ديگر منتقل انداختن راه عرفي رويههاي به شبيه حدودي تا و

مي شود و تحول مي يابد.

بچه هاي «شوراي احياي انجمن هاي اسالمي دانشگاه هاي سراسر كشور» به پاي كه از همان نخستين روز هايي
و ترويج سناهايي  ايجاد براي مؤسسهاي ايجاد جريان در را پارلمان قانون قواعد كردم فكر شد باز كادرها دفتر
دانشجويي در دانشگاه هاي ايران به اين بچه ها آموزش بدهم. به همين دليل بعد از اينكه با مبرم ترين قواعد
و يك  ييست آئيننامهي يك شدند، آشنا ميكند كفايت تصميمگيري مجمع يك اداره براي كه پارلمان قانون
و از هركدام از آنان كه آن روز گذاشتم آنان اختيار در را دانشگاهها از يكي دانشجويي سناي از صفحهاي
و كنند ترجمه را آئيننامه آن از صفحه يك آنان از كدام هر كه خواستم ميرسيد نفر يك و بيست به تعدادشان
و عملكرد يك سناي دانشجويي آشنا شوند. به طور ساختار با دستهجمعي ترجمه اين جريان در بودم اميدوار
مي كنيم، از تمرين پايلوت صورت به را انجمن يك ساختن فرايند آنها در داريم كه كارگاههايي تمام در كلي
و مشابه را به زبان انگليسي بخواند، نياز مورد اسناد تا ميخواهم هستند آشنا انگليسي زبان با كه كارورزاني
مي خواهم ماهيگيري را به كارورزان ياد بدهم. اما واقع در دهد. قرار اعضا ساير اختيار در و كند ترجمه يا
مي بينم، براي استفاده از اين اسناد به مهارت هاي بسيار پيشرفته تري در زبان انگليسي نياز ميروم جلو هرچه
و او هم عالئق روشنفكري است مسلط انگليسي زبان به نياز مورد حد تا كادرها از يكي فقط امروز تا و است
و به درد اين كار نمي خورد. به همين خاطر تصميم گرفتم ميكند عمل ايراني روشنفكران ساير مثل و دارد
آن ها را در جريان عمل به كارورزان ياد بدهم. از آنجا بود كه به مهم نكات و بخوانم را اسناد اين خودم كه
و مقررات» سناي دانشجويي دانشگاه «قواعد و رفتم حجيم آئيننامههاي سراغ حجم كم آئيننامههاي جاي
و در اختيار بچه هاي كادر داشجويان گذاشتم كردم صحافي و گرفتم پرينت دارد صفحه دويست كه را كانزاس
و جدي ترين آنان بعدًا باهوشترين از يكي رنجبر محسن آقاي كه دارم خاطر به خوب بزند. ورق را آن تا
گفت: كف كردم! حق با اوست. چطور دانشجويان دانشگاه قادر شده اند چنين سازمان هايي من به حيرت با

براي خود بسازند و در چارچوب آن عمل كنند؟
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- در اين است كه به دانشجويان من فعلي ناقص اطالعات اساس بر - دانشجويي سناهاي اهميت نظرم به
و قوي ايجاد كنند. مسؤل فسادناپذير، دموكراتيك، سياسي جامعه يك خودشان ميان در كه ميدهد فرصت
اين مهارت چيزي نيست كه بشود طي چند واحد درسي به كسي آموزش داد. بلكه يك فرايند جامعه پذيري
قواعد  ابتدايي  و  مقدماتي مراحل دانشآموزي سناهاي ميشود. شروع كودك مهد و خانواده از كه است
و در سناي دانشگاه است كه آنان تصوير جامعي از نظام سياسي ميدهد ياد دانشآموزان به را پارلمان قاون
مي توانند به روش هاي كه ميشوند جامعه وارد سياسي شهروند يك عنوان به و ميكنند كسب كشورشان
و آن را اصالح كنند. خوب. بدهند قرار بازنگري مورد مدام را جامعهاشان سراپاي مؤثر و فعال دموكراتيك،
و اداره تأسيس مهارت ميشود چطور مهمتر، و ساخت، آشنا قواعد اين با را ايراني دانشجويان ميشود چطور

سناهاي دانشجويي را در آنان ايجاد كرد؟

كم  دست   - دانشجويان از نميشود كه رسيدهام اينجا به فعًال اما بپردازم. سؤال اين به نميخواهم اآلن
آئين نامه هاي مطالعه  كه حوصله  داشت  توقع   - مييابند حضور دانشجويان كادر در فعًال كه دانشجوياني
آئيننامه  ها جز براي يك آدم متخصص، هيچ جذابيتي ندارند، به درد اين باشند. داشته را صفحهاي دويست
و نيازي هم نيست كه تمام مفاد آن را هستند، تخصصي و حقوقي اصطالحهاي از پر نميخورند، هم ترجمه
و آن دست از تجربه هايي را كه بخوانم را آنها خودم كه نميماند اين جز چارهاي اينكه، نتيجه كرد. ترجمه
و در جريان همين كار بود كه براي كنم. منتقل مخاطبان به عمل جريان در ميخورد، ايراني مخاطب درد به
و همين آشنايي سبب شد كه بخش بسيار مهمي از روش كار من شدم آشنا «نيمغيبت» مفهوم با بار نخستين
«فعاليت داوطلبانه» ساخته شده بود، از غلط درك براساس كه رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي اداره در
و همين امر در روش كار من در شود رو و زير بود، كشانده بست بن به را كارگاهها كار غلط درك همين و
مي سازيم، مختلف انجمنهاي داريم كارگاهها اين در ما كه آنجا از و گذاشت خواهد تأثير كارگاهها ادارهي
و يابند توسعه ملي سطح در و شوند مستقر انجمنها در سنت صورت به تجربهها اين كه زد حدس ميتوان

به اين ترتيب. . .  به اين ترتيب چي؟

كالبدشكافي يك كشف 
مي خواهيم بكوشيم قواعد ناظر بر اين  و هستيم مواجه اجتماعي تحول فرانيد يك با ما ترتيب، اين به بله،

فرايند را - اگر بشود - كشف كنيم، يا براي آن فرايند قواعد معقول بسازيم.

مي كنم مفهومي كه بيشترين تأثير را در شكل دهي به رويكردم به اين مسأله داشت مفهوم «داوطلبانه  فكر
انجمني» است. يا به عبارت دقيق تر، برداشت خاصي كه از مطالعه اين مفهوم در دستورنامه فعاليتهاي بودن
رابرت در ذهنم باقي ماند. آن روز ها من مشغول ترجمه كتاب بودم. يكي از نكاتي كه در همان اوايل كار
توجه من را به خودش جلب كرد اين بود كه در بخشي از اين كتاب تصريح شده بود از آنجا كه فعاليت در 
بيشتر انجمن ها داوطلبانه است، انجمن ها نبايند براي مجامع خود نصاب هاي باال تعيين كنند. چون در مجامع 
تعطيلي  به  انجمن  فعاليت  بسا  دليل چه  به همين  و  نميشود حاصل باال نصابهاي داوطلبانه انجمنهاي
كم تر از بسيار نصاب كه است خوب داوطبانه انجمنهاي در كه است كرده تأكيد رابرت دستورنامه بكشد.
و مناسب ترين عدد هم تعداد اعضاي انجمن است كه در روز هاي عادي كه شود تعيين اعضا نصف از بيش
كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت را كه مي شوند. بعدها حاضر مجمع در نيست خراب جو و باراني هوا
مي شدند، برگذار آزمايشي صورت به مجمع برگذاري شكل به نيز كارگاهها آن كه آنجا از و كردم، راهاندازي
مي دانستم فعاليت بودن داوطلبانه از ناشي ميكرد، غيبت كسي اگر و ميدادم تشخيص مناسب را قاعده همين
نمي  گرفتم. چنين رويكردي در كارگاه هاي مختلف پيامدهاي متفاوتي برجا گذاشت. به عنوان مثال، سخت و
كارگاه كارشناسان شوراياري ها تقريبًا هيچ اثري نداشت. چون آن كارگاه در ساعت كاري اعضا تشكيل در
مي شدند. اما حاضر كارگاه در و داشتند حضور خودشان كاري ساعت در كارورزان تمام معموًال و ميشد
و تا آخر عمر تشكيل شود، مداوم صورت به كه ميشد قرار كارگاهها اينكه دليل به و ديگر كارگاههاي در
و به داليل مختلف نمي توانستند در آن طبيعي صورت به عدهاي مدتي از بعد و ميشد مواجه ريزيش با
شركت كنند. اما از آنجا كه هر كارگاه الزم بود كه دستم كم حدود هفت هشت نفر عضو داشته باشد، اعضا
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ترتيب، اعضاي كارگاه به صورت مدام تغيير اين به كنند. دعوت كارگاه به جديدي اعضاي ميكردند سعي
و رويش من ريزيش روند اين به مواجه براي ميگرفتند. را آنان جاي عدهاي و ميرفتند عدهاي ميكرد:
و تمرين را به كار گرفتم: اينكه قديمي تر ها به جديدي تر ها درس بدهند. اما گاهي آموزش مختلف روشهاي
مي شديم، يعني كاروزراني كه در چهار تاريخ متفاوت وارد مواجه كارورزان از نسل چهار با ما كارگاه يك در
و در عين حال ميزد. هم به تكرار فرط از را قديمي كارورزان حال جديدي مطلب هر و بودند شده كارگاه
۳۱ نفر حضور يافته اند، اما در آخرين از كارگاه جلو نمي رفت. به عنوان يك نمونه، در كارگاه دوستان بيش
و شريف حضور يافته بودند.  زارعپور حالج، آقايان نفر: سه فقط شد برگذار گذشته شنبه روز كه آن جلسه
و كارگاه بعد از شود تعيين برنامه يك كارگاه كار ادامه براي كه بود اين هم آقايان اين اصلي اتفاقًامسألهاي و
اتمام برنامه خاتمه يابد. عين همين مشكل را با كارگاه وكيالن داشتم. آنجا هم افرادي مثل آقاي كيخسروي
و  بود اين من پاسخ يابد. خاتمه آن كار زماني در و شود اجرا برنامه يك طي بايد كارگاه كه داشتند اصرار
هست كه هدف كارگاه ايجاد يك انجمن استاندارد است كه بايد تا آخر دنيا به بقاي خودش ادامه دهد. در
نتيجه اگر كساني قادر نيستند در تمام جلسات كارگاه شركت كنند، الزم نيست حضور يابند. با اين تمهيد 
بود كه توانستم تداوم كار كارگاه را تضمين كنم. اما وقتي به افراد رسمًا اجازه داده شد كه اگر نمي رسند در 
و سبب  كرد سقوط كارگاه تمرين و آموزش كيفيت و شد لق و تق آنان مرتب حضور نكنند، شركت كارگاه

نارضايتي حاضران در كارگاه شد.

و هر  ميشود، برگذار مجمع شكل به ما كارگاههاي هرچند كه شدم نكته اين متوجه عمل جريان در من البته،
و در انجمن هاي داوطلبانه، تعداد نصاب بايد بسيار مييابد، رسميت اعضا نصف از بيش حضور با نيز مجمع
مي شود كه سبب افراد غيبت و هست هم آموزشي كارگاه يك ما مجامع اما، باشد، هم نصف از بيش از كمتر

عمر بقيه ي اعضا هدر برود.

تأثير آموزش
و مقررات» سناي دانشجويان دانشگاه كانزاس را  «قواعد مطالعه كه بود كارگاهها بحران همين اوج در درست
و آخرين چهارشنبه اسفند ماه گذشته بود كه در صندلي عقب زانتياي آقاي حسيني مواد مربوط كردم شروع
به غيبت سناتور هاي دانشگاه كانزاس را خواندم. در اين بخش از مقررات با دقت مشخص كرده بود كه هر
مي تواند حداكثر دو غيبت غيرموجه  باشد، دانشجويي سناي بوردهاي و كميتهها از يك هر عضو كه سناتوري
و اگر غيبت هاي او از اين تعداد بيشتر شود، به صورت خود به خودي اخراج باشد داشته موجه غيبت سه و
و داليل خودش را بيان كند. اگر حكم ابرام كند مراجعه خواهي فرجام براي ديگري نهاد به بايد و ميشود
مي تواند به كار خود ادامه دهد. در همين بخش از آئين نامه روند تمام اين كارها شد ابطال اگر اما هيچ، كه شد
و بوردها، دو كميتهها از يك هر نشست هر در كه شده تأكيد جمله از است. شده تعريف و تشريح دقت با
و اگر دانشجويي در يكي از جلسه. آخر ديگر بار و جلسه اول يكبار بگيرد: صورت غياب و حضور بايد بار
مي شود. در نتيجه اگر سناتوري دو بار محسوب «نيمغيبت» يك فقط باشد، كرده غيبت غيابها و حضور اين
و مقررات سناي دانشجويي، قواعد از مواد اين در شد. خواهد محسوب غيبت يك بيايد، بورد يا كميته به دير
و مصاحبه خانوادگي، فوريتهاي مذهبي، تعطيل جدي، بيماري است: شده مشخص دقت با نيز موجه غيبت

و آزمون هاي استخدامي. همين.

مي شدم. از همان كالس اول مدرسه با  مواجه كه بود بار اولين براي «نيمغيبت» مفهوم با گفتم، كه همانطور
و اگر كسي سر ساعت ميكرد غائب حاضر كالس اول معموًال كالس، معلم بودم. شده آشنا غيبت مفهوم
مي آمد، عالمت غيبت كه هم كالس اواخر حتي يا و اواسط اگر اما ميزد. غيبت اسمش جلوي بود، نيامده
مي كرد. به اين ترتيب، براي تأخير در حضور در كالس تنبيه اي پيش بيني نشده بود. در پاك او اسم جلو از را
دانشگاه در اما ندارد. وجود كند ترك را كالس ساعت اواخر دانشآموزي اينكه امكان مدرسه، آموزشي نظام
و از اين قبيل، اين امكان وجود دارد كه كسي در شروع كارگاه بازآموزي دورههاي و مجامع و كارگاهها در
خالف هم مجازات اين براي «نيمغيبت» مفهوم كند. ترك را كارگاه غائب و حاضر از بعد اما بيابد حضور

تعيين مي كند.
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دانشگاه دانشجويي  سناي  مقررات  و  قواعد «نيمغيبت»، و «غيبت» «حاضرغايب»، مثل مفاهيمي بر عالوه
و به شدهاند چفت هم با دقت با ساعت، يك اجزاي مثل كه است كرده تعريف را قواعدي و رويهها كانزاس،
مي كند مجبور را سيستم و كرده شناسايي را نيمغيبتي و غيبت نوع هر جمله از و تخلفي هر خودكار، صورت
و اين زخم را ترميم نمايد: شخصي وظيفه دارد كند برخورد درست و عادالنه و منصفانه شكل به خطا اين با
غيبت يا نيم غيبت هر عضو كميته را به يك شخص مسؤل گزارش دهد. به محض اينكه غيبت هاي غيرموجه
مي كند.  معرفي مشخصي كميتهي به را دانشجو آن هم شخص برسد،اين خاصي عدد به نيمسال يك در عضو
و دانشجوي متخلف وظيفه دارد به ميشود برگزار مشخصي مكانهاي و زمانها در نيز كميته اجالسهاي
صورت كتبي يا با حضور در نخستين نشست كميته، فرجام خواهي كند. در زمان تعيين شده، كميته حكم
و به اين ترتيب، تكليف اين  مياندازد او پستي صندوق به يا ميكند ارسال دانشجو آن ايميل نشاني به را خود
و به محض اخراج او، فرايند ميشود. تعيين شده مشخص پيش از زمانهاي در و دقت سرعت، با دانشجو،

تعيين جايگزين اين دانشجو، باز هم طبق قواعد با دقت تعيين شده كليد مي خورد.

آشنايي با اين جزئيات يك آئين نامه سبب شد تا درك غلط من از كار داوطلبانه اصالح شود: شما به صورت 
مي كنيد كه حاضريد در ساخته شدن ديوار اين مسجد مشاركت كنيد. بسيار خوب، اما وقتي  اعالم داوطلبانه
پذيرفتيد، نمي توانيد براي آوردن آجر به پاي ديوار هر ساعتي كه دلتان را مسؤليت اين داوطلبانه صورت به
و در نتيجه الزم است ميكند حساب شما حضور روي ديوار سازنده گروه چون، شويد. حاضر خواست
و مقررات تعيين شده ارايه دهيد، نه اينكه هر وقت دلتان خواست سر قواعد طبق را خود داوطلبانه خدمات
و ديوار مسجد باال نخواهد رفت. شد نخواهد گذاشته آجر روي هم آجر يك صورت، آن در شويد. حاضر كار

و خانم نوربخش از غيبت برخي از اعضاي كارگاه گله كردم. آقاي نوربخش آقا نوروزي بازديد در اتفاقًا
داوطلبانه است! يعني همان كارها اين اما گفت: صداقت با ميدانست، گلهها آن مخاطب هم را خودش كه
حرفي را در جواب من گفت كه من به عنوان درس به خانمش ارايه داده بودم. اما خبر نداشت كه عقايد من با
آشنايي با تجربه هاي جديد تغيير كرده است. من بالفاصله، تجربه ساختن ديوار مسجد را براي او بازگو كردم 
و ارايه ي آن  اجرا اما است، داوطلبانه داوطلبانه، خدمت يك قبول بدهم، توضيح برايش را نكته اين كوشيدم و
و مثال آنقدر توضيح اين ميشود. غيرممكن گروهي كار صورت، اين غير در باشد، گروهي قواعد طبق بايد
مؤير بود كه در نخستين نشست امسال كادر دبيران، آقاي سيد مهدي نوربخش براي نخستين بار زودتر از
مي آمد.  كارگاه به تأخير دقيقه بيست تا ربع يك حدود با قبلي اجالسهاي تمام در حاليكه در رسيد، ديگران

دستاوردهاي ديگر
از  آشنا شدم، تصميم گرفتم  رابرت  آموزش دستورنامه  كارگاه هاي  و رويش در  ريزش منفي آثار با وقتي
و ثابت يك كارگاه به جدي اعضاي تعداد كه شرطي به البته كنم. خودداري كارگاهها در جديد عضو پذيرش
حدي برسد كه بشود از پذيرش عضو جديد صرف نظر كرد. به همين خاطر، اين قرارم با آقاي سيد مصطفي
كارگاه دستورنامه رابرت را به صورت  كه كردم منتفي - خودش موافقت با و كامل توضيح از بعد - را رضوي
و از او خواستم به عنوان دبير كادر وكيالن كوشش كند دادم توضيح را داليلم كنم. برگزار او براي نفره يك
يك مي خواهند در كارگاه شركت كنند، در يك كارگاه جديد جمع آوري كند تا براي آنان كه را وكيالني تمام
و بعد كه آماده شدند بدهيم آموزش آنان به را نياز مورد اوليه قواعد سرعت با و كنيم برگذار جديد كارگاه
و يا حتي يك انجمن جديد ايجاد كنيم كه با هم كنوانسيون درست كنند. كنيم اقدام جديد كارگاه در را آنان

او هم قبول كرد.

مي كردم. خوشحال بودم كه با مفهوم  فكر هم مسائل اين به بودم كشيده دراز بستر در وقتي ديشب ميكنم فكر
و كنم استفاده مفهوم اين از كارگاهها تمام در پس اين از كه بودم گرفته تصميم و بودم شده آشنا «نيمغيبت»
و فقط من بوده باشم كه براي اولين بار باشد نشده شناخته ايران در كنون تا اگر - مفهوم اين كه داشتم اطمينان
- كادر دانشجويان كجا؟ در يعني - خيال عالم در ميشود. رايج كشور در سرعت به - است شده آشنا آن با
مي شنيدم كه دارم خطاب به محسن رنجبر از مفهوم را خودم صداي حتي و ميديدم زنده بسيار صورت به را
و غياب حضور بار يك كارگاه اول بعد، به اين از كه ميدهم توضيح بچهها براي و ميكنم صحبت نيمغيبت
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پيش نويس آئين نامه ي غيبت اعضا و آخر نشست هم يكبار. بعد، از دبير كادر دانشجويان تقاضا كردم ميكنم
و براي تصويب به مجمع آتي ارايه دهد. صبح كه بعد از بيداري در بستر دراز كند آماده را دانشجويان كادر در
كشيده بودم متوجه شدم يكي از «من» هاي دروني ام دارد مفاد آئين نامه ي غيبت را براي دبير كادر دانشجويان
مي گويد كه در آئين نامه اي كه قرار است تدوين كند به چه نكاتي بايد بپردازد. بخش  او به و ميدهد توضيح
و نكاتي را در دفتركم آمدم پائين بستر از بالفاصله است. گرفته صورت كشف كه شد متوجه ذهنم از ديگري

مي شود به شرح زير آن ها را تكمل كرد: كه يادداشت كردم
و ناموجه يك عضو  موجه غيبتهاي حداكثر و ناموجه، و موجه غيبت نيمغيبت، و غيبت مفاهيم تعريف .۱

در يك دوره زماني مشخص
و قضاوت جمع  غيبت از بعد جلسه نخستين در خود غيبت خصوص در عضو توضيح دادن رويهي تعريف .۲

در مورد موجه و ناموجه بودن غيبت
۳. تعيين مجازات متخلف بر اساس قواعد مندرج در فصل بيست كتاب دستورنامه رابرت از سوي مجمع، 

هنگامي كه عضو بيش از حد مورد قبول غيبت كرد.

و در  است گرفته شكل ذهنم در كارگاهها در كار گردش از بخشي اصالح براي نقشه يك ترتيب، اين به
آينده خواهم كوشيد بر اساس اين نقشه يا اين رويكرد جديد، فعاليت گروهي اعضا را با تمرين تغيير بدهم.
و ثبت كنم،  تحليل كارگاهها آتي عملكرد در را رويكرد تغيير اين نتيجه كوشيد خواهم توانم حد در البته من
مي دهم. اين برعهده مورخان آينده است كه توضيح بدهند اين تالش هاي انجام روزنوشتها اين در كه كاري
و اگر شد قواعد ناظر بر است گذاشته اثراتي چه آينده ايران در انجمن و جامعه ساختن نحوهي در زيرخاكي

روند ساخت جامعه را توضيح بدهند.

دروْن ذهني توضيح
يك منظورم از توضيح درون ذهني اين است كه از نظر فلسفه ذهن توضيح بدهم كه در درون ذهن چگونه

مسأله شكل مي گيرد و ذهن چطور موفق مي شود اين مسأله را حل كند. 

شبيه ترين مفاهيم در دسترسمان  و بهترين از ذهن فلسفي روندهاي توضيح براي كه نداريم چارهاي ما نظرم به
و امثال اين ها استفاده ديوار بر شئي سايه و شيئ روشنايي، و تاريكي مثل مفاهيمي از افالتون كنيم. استفاده
مفاهيم نظريه ساخت. عالمه اين  با  از مصاديق جزئي  مفاهيم كلي  براي توضيح روند شكل گيري  و  كرد
طباطبايي هم با استفاده از دستگاه اتاق تاريك عكاسي كوشيد همين روند را توضيح دهد. حاال با كشف دنياي
مي توانيم از مفاهيم همين دانش  است، مغز به انسانساخت دستگاه شبيهترين كه كامپيوتر و ديجيتال عجيب

استفاده كنيم. هرچند مسأله اصلي همچنان به عنوان راز سر به مهر باقي مانده است.

مي رسد  نظر به - نيست من تخصص متأسفانه كه - كامپيوتر و ديجيتال دنياي اصطالحات به توجه با
و است اطالعاتي بستههاي صورت به ميكند كسب خودش بيرون محيط از ذهن كه اطالعاتي مجموعهي
كد هاي داراي بايد بلكه نيستند، هم مثل ميشوند ذهن وارد مستمر صورت به كه بستهها اين از يك هيچ
و نميشود مخدوش هويتشان هرگز كه ميدهد متفاوتي برچسبهاي و كدها آنها به ذهن يا باشند متفاوتي

در بانك هاي اطالعاتي مشخصي كه مغز آن ها را مي سازد ذخيره مي شوند.

داده هاي بسيار عظيم با ميليون ها  پايگاه يك به شبيه چيزي ذهن در «زمان» و «مكان» مفهوم گفت بشود شايد
- تعداد ستون هاي اين پايگاه داده ها بايد با تعداد عناصر مكاني جهان خارج است رديف ميليونها و ستون
از ذهن متناظر باشد. به اين معنا كه ذهن با مجموعه ي بسته هاي اطالعاتي كه در طول عمر از جهان خارج
و اطالعات مربوط به هر ذره ي آن جهان  ميسازد خود دورن در خارج دنياي با متناظر جهاني ميكند، كسب
مي شود. البته، اين جريان مستمر مستقر خوش خاص اطالعاتي پايگاه در خودش خاص ستون در خارج،
مي شود، اما رديف هر جدول مستقر ذره همان خاص ستونهاي در هرچند اطالعات، سازي ذخيره و كسب
و در نتيجه به ترتيب زمان در جدول ميشوند تعيين مكان، اساس بر جدول اين ستونهاي و زمان اساس بر
مي گيرند. به عنوان مثال، هر بار كه من از دوران كودكي تا امروز، يك ذره از يك ديوار روستاي قرار مكاني
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دمزآباد را ديده ام، اطالعات مربوط به رؤيت آن ذره از آن ديوار، درست در ستون مربوط به همان ذره كه
و البته، رديف هاي اين بخش از جدول  ميشود، سازي ذخيره است شده ايجاد ذهن از مشخصي جاي در
مي شوند. به اين ترتيب، اگر پنجاه سال بعد، دوباره به همان روستاي دمزآباد برگردم تعريف زمان اساس بر
و همان ذره ي همان ديوار را رؤيت كنم، اطالعات دريافتي در همان ستون يا پايگاه مربوط به همان نقطهي
مي توان گفت، دست كم بخش مهمي از ذهن ميشود. ذخيره حاضر حال زماني رديف در اما سابق، مكاني
و متناظر با خارج جهان عناصر مكاني وضعيت براساس ستونهايش كه است عظيم دادههاي پايگاه يك ما
و رديف هايش براساس ترتيب ورود اين اطالعات به است، شده ساخته خارج جهان عناصر مكاني وضعيت

داخل ذهن.

و متناظر با مكان جهان خارج از ذهن، همه ذهن نيست، بلكه ذهن  يكپارچه و عظيم دادههاي پايگاه اين البته،
مي شود با حركت از اين مفاهيم بنيادين براي كشف كه است ساخته نيز ديگر اپليكيشن و ابزارك جور هزاران

آن ها حركت كرد. و توضيح

بس است
اجاق  مراقب نسوختن غذا روي  ابزاركي كه  از روند ساخت  به تجربه ي ذهن خودم  توجه  با  مي خواستم 
مي شود صحبت كنم. اما احساس كردم قبل از بسط اين نظرات، چقدر خوب است دست كم با روش كار
و بعد به اين چيزها فكر كنم. در اين شوم آشنا بيشتر كمي معمولي كامپيوتر يك بخشهاي ساير و پييو سي

زمينه كتاب خوبي دارم كه بايد آن را بخوانم.
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۲۶ فروردين ۱۳۹۴ چهارشنبه

پسرفت در گذشته با دور تند
از روز شنبه پانزدهم فروردين كه يك گفتگوي طوالني با مهندس محمد عطارديان بنيان گذار اصلي كانون 
و در جريان همان گفتگو جنبه هاي تازه اي از روش هاي اداره ي  داشتم (كعاصكا) ايران صنفي انجمنهاي عالي
انجمن هاي ايراني را كشف كردم، تا امروز صبح كه همراه با مهندس محمود حسيني كمال براي شركت در
و در اين  رفتيم - ورامين شرقي جنوب در دمزآباد - مسقطالرأسم روستاي به گاوپروري سهامداران مجمع
نكات زيادي پي بردم كه بر آينده جنبش كادرها تأثير خواهند گذاشت، كادر دوستان، كادر بانوان، به نيز سفر
آن ها پر از تجربه هاي تمام كه كردهاند برگزار نشستهايي تأسيس، دست در فاميلي انجمن و دانشجويان كادر
مي دهند رخ كادرها جنبش آن ها را كه در سطح مولكولِي تمام است الزم و بودهاند ارزشمند درسهاي و نو
مي افتم به عقب آنها از بپردازم، رويدادها اين جزئيات توصيف به بخواهم اگر اما كنم. ثبت و تحليل توصيف،
گزارش هاي مربوط به مذاكرات هسته اي ايران و اخبار كردن دنبال صرف زيادي وقت روزها اين كه دليل اين
مي كنم. امشب تصميم گرفتم بين اين دو نياز توازني برقرار كنم: منطقهاي چالشهاي و جهان قدرتهاي و
و تحليل جنبش زيرخاكي توصيف در و بزنم ميكنم منطقه گزارشهاي و اخبار پيگيري صرف كه وقتي از
مي كنم رويدادهاي گزارش نشده ي دو هفتهي سعي دليل همين به بپرهيزم. جزئيات به پرداختن از نيز كادرها
- با دور سينماييها اصطالح به - و كنم روايت و تحليل كليات سطح در اما موضوعي صورت به را اخير

تند از زمان حال تا شنبه ي دو هفته پيش پس بروم. از همين امروز شروع مي كنم:

آخرين چهارشنبه ي نخستين ماه 
- روي صندلي جلوي زانتياي  فروردين چهارشنبه آخرين - امروز صبح دقيقه سه و سي و هفت ساعت
- حدود سه ساعت در برگشت و رفت - و نشستم ميكرد ريزش دماغش و چشمها از آب كه حسيني آقاي
و ظاهرًا داروهاي ضدسرماخورگي با داروهاي پروستات بود خورده سرما زديم. گپ مختلف مسائل مورد
و به همين خاطر تمام ديشب بيداري كشيده بود. اگر سهامداران ديگر يعني آقايان مسعود بودند كرده تداخل
هم كالسي سابق در دانشگاه اجباري اوين آمده سماطي همايون و تأتر و سينما بازيگر و كارگردان كرامتي
و مقررات» سناي دانشجويي دانشگاه «قواعد كتاب برگشت و رفت تمام و مينشتيم عقب صندلي من بودند،
مي زدند. تا آنجا كه به آقاي حسيني گپ بايد بودند تنها هم با حسيني دو كه حاال اما ميخواندم، را كانزاس
و دولتي سازمانهاي وضعيت به نحوي به سه هر و كرد صحبت اصلي محور سه حول بيشتر ميشد مربوط
سه موضوع به اين مسأله اين اجمالي گزارش از بعد من ميشد. مربوط اسالمي جمهوري نظام در حكومتي
جنبش كادرها چيست؟ با پرداخت آنها به خاطراتش نقل در حسيني آقاي كه مشكالتي ارتباط كه ميپردازم

بوروكراسي در سازمان هاي دولتي
پسر بزرگ آقاي حسيني كه براي ادامه تحصيالت مهندسي خود به انگلستان رفته بود با يك دختر اسكاتلندي 
پي سازي در شركت هايي در انگلستان  امر در متخصص دو عنوان به دو هر حاضر حال در و كرده ازدواج
و نوه اش همراه با عروس و شده بزرگ پدر كمال حسيني آقاي اخيرآ هستند. لندن ساكن و شدهاند استخدام
و پسرش هم ميرود فارسي زبان آموزش كالسهاي به - خانم باربارا - عروسش آمدهاند. تهران به پسرش
مي كند. خاطره اي كه آقاي حسيني با ذكر جزئيات تعريف كرد دوركاري لندن در مستقر شركت براي منزل در
مي شود. سفارت ايران در مربوط او اسكاتلندي عروس شناسنامهي در خانم «هما» نوهاش نام ثبت ماجراي به
و داماد بايد عروس اينكار براي گفتهاند و كنند ثبت باربارا شناسنامه در را هما نام نشدهاند حاضر انگليس
و دختر مادر هم ميرويم، تهران به ماه دو تماشا: هم و فال هم خوب. نميدانم. - چرا؟ كنند. سفر تهران به
مي رسانيم. صبح ها مادر ثبت به مادر شناسنامه در را دختر نام هم و ميشوند آشنا حدودي تا فارسي زبان با
و پدر در خانه پدر بزرگ مشغول نگه داري از نوزاد. در نتيجه آقاي است فارسي زبان آموزش كالس در
كمدي/ بوروكراتيك ماجراي يك كه جاست همين از و عروس. شناسنامه در نوزاد نام ثبت دنبال حسيني
و در اسناد مجازي دنياي در دارد ايراني شناسنامه و پاسپورت كه استكاتلندي عروس ميشود: آغاز تراژيك
و نگرفتهاند را او جلوي فرودگاه به ورد هنگام چرا اصًال نتيجه در ندارد. خارجي وجود احوال ثبت اداري
نكردهاند؟ به عالوه، با اين وضعيت به او جازه ي خروج هم نخواهند داد. اي بابا، چرا وجود ديپورت را او
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نكرده اند؟ ثبت  الكترونيكي  و  كاغذي مجازي دنياي در ايراني شناسنامه و پاسپورت وجود رغم به را او
مي فرستاده تا بر اساس آن اقدام شود اما ايراني سازمانهاي براي گزارشي بايد لندن در ايران سفارت ظاهرًا
نكرده است. چه بايد كرد؟ با هزار بدبختي بايد از كاركنان سفارت خانه را كار اين دليل هر به سفارتخانه
در لندن خواست آن نامه را ارسال كنند. كي ارسال خواهند كرد؟ معلوم نيست. حاال توي كالف در هم تنيدهي
و بعد از آن  برساني ثبت به ايران دولتي ادارات در را عروس وجود بتواني تا بدو اداري بووكراتيك مناسبات

نام نوه را در شناسنامه مادر ثبت كني.

بي انتهاي گرفتن پروانه كسب براي گاوداري دمزآباد است. ما در طول يكي  ظاهرًا ماجراي ادامه بعدي موضوع
دو سال اخير هميشه مستمع نطق هاي طوالني آقاي حسيني در مورد تله هاي مختلفي بوده ايم كه سر راه گرفتن
مي اندازد  نفس از را كارآفريني هر و است شده گذاشته كار ساده كار و كسب يك راهاندازي براي پروانه يك
و دستك كارخانه توليد دستگاه هاي دندانپزشكي خود را دفتر اقوام، از يكي مثل تا، ميكند مجبور را آنان يا
براي فرار از شر اين بوروكراسي به پاكستان منتقل كند. به گزارش «راه اندازي كسب وكار » بانك جهاني ايران

در اين زمينه در رده هاي حدود ۱۴۰ قرار مي گيرد. 

مبارزه كادرها با بوروكراسي
مسأله بوروكراسي عارضه ناشناخته اي در مديريت نيست. راه درمان اين عارضه كه مثل خوره سازمان هاي 
هم  كمك  با  بوروكراتيك  سازمان  يك  كاركنان  است:  شده  شناخته  نيز  مي  كند  فشل و ناكارآمد را دولتي
و از طريق روند مستمر پوالدين ارادهاي و عزم با و بشناسند را بوروكراسي بگيرند تصميم بايد و ميتوانند
و سازمان متبوع خودشان را بازآفريني نمايند. اما كنند جدا سازمان پيكره از را مناسبات اين بنيادين اصالحات
و سازمان يك كاركنان كه است اين نيز اراده اين شكلگيري شرط پيش و دارد نياز ملي اراده يك به كار اين
راه حل را هم در اختيار دارند. اما ملت ايران در و است ممكن مسأله حل كه كنند باور ملت يك كلي طور به
حال حاضر حتي دستگاه مفهومي براي فهم ريشه هاي بحران بوروكراسي حكومتي در ايران را نيز در اختيار
دستگاه مفهومي قانون پارلمان بود كه به مرور دريافتم  شناختن و آشنايي از بعد فقط كنم اذعان بايد ندارند.
و پيش شرط اصالح مناسبات ندارند را خودشان بر ناظر رويههاي و قواعد خلق دانشفني و مهارت ما ملت
سازمان هاي دولتي كسب همين مهارت است. البته، ممكن است مديري مثل آقاي غالمحسين در بوروكراتيك

كرباسچي شهردار تهران بتوان با تمركز زدايي از سازمان هاي بوروكراتيك، كارآفريني را در اين سازمان هاي 
سازمان ها نخواهد شد. فساد در يك سازمان  موميايي شده احيا كند اما قادر به ريشه كن كردن فساد در اين
مي شود كه تمام كاركنان به اين اصل از اصول اتيكز كاركنان دولت باور داشته  كن ريشه هنگامي مفروض
مي كنيم. پيش شرط ساختن اين فرهنگ سازماني آشنايي با قواعد قانون افشا ببينيم فسادي هرجا كه: باشند
و كليد اين مسأله باشند پايبند دولت كارمندان شرف دستور به كه است كارمندي اتحاديههاي ايجاد و پارلمان

را نيز جنبش كادرها بايد در آينده بسازد.

باندهاي مافيائي در حكومت
مي شود. هر حكومتي بايد از آمدن  مربوط ايران به برگشتن به حسيني آقاي پسر عالقهي به بعدي ماجراي
و عروس آقاي حسيني با آغوش باز استقبال كند. تخصص اين دو نفر، از پسر مثل برجسته متخصص دو
پايه  هاي دكل هاي حفاري در كف دريا هاست. در حال حاضر اين كارها را شركت هاي اجراي و طراحي جمله
مي  دهند. پسر آقاي حسيني تصميم گرفته است انجام نفت وزارت براي هنگفت مبالغ دريافت با خارجي
پايه ها با قيمت هاي بسيار ارزان تر اعالم آمادگي كند. فقط جوان و براي ساختن اين مراجعه نفت وزارت به
كم تجربه اي مثل رامتين حسيني كمال ممكن است چنين ايده اي به ذهنش خطور كند بسيار اما هوش با بسيار
ميان باند هاي مافيائيي در جوانش كه شود اين از مانع ميتواند پدرش مثل تجربهاي با بسيار شخص فقط و

و غيرقابل رؤيتي كه به صورت غيررسمي حكومت را در دست دارند از دست برود.

واقعيت تلخ اين است كه از آغاز حاكم شدن فرهنگ دهاتيان بر انقالب ايران روند همه جانبه ي شهريت زدايي 
از زندگي شهري هم آغاز شد. اين روند بيش از هرجا در تالش هاي حاكمان دهاتي براي آنچه كه آن را 
مي شد  وصل حكومت به آنان زندگي و معيشت ناف بند كه كساني تمام و مييافت. تبلور ميدانند بيناموسي
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مجبور شدند در اين عرصه به هر رفتار غيرشرافتمندانه اي تن بدهند يا تن دادند. بر اساس اين تحليل، ما
در سه دهه ي پس از انقالب با تعميق مداوم روند شرافت زدايي از زندگي شهروندان شريف مواجه بوده ايم 
كرد. در طول اين مدت  جستجو كاه انبار در دانهاي مثل بايد را شرافتمند افراد كه ميرسد نظر به اكنون و
و جاي آنان را باندهاي مافيايي گرفتند. اكنون شدند رانده پس پي در پي شرافتمند حقوقي و حقيقي اشخاص
فقط يك راه براي زدودن پيكره دولت از باند هاي مافيايي قابل تصور است: جنبش كادرها، اما اين جنبش نيز

فعًال فقط در ذهن چند نفر ممكن است «تصور» شود. همين!

اتحاديه گاوپروران دمزآباد
اين دوره نيز گاوپروري دمزآباد ضرر داده است. من به خصوص براي آقاي حسيني كمال متأسفم. اين مهندس 
مي ساخت، حاال بايد، بدون دريافت يك ريال دستمزد  را برجها بهترين پيش سال چند تا كه شريف و توانمند
و برگردد تا يك شركت گاوپروري زپرتي را برود راه ساعت سه بار دو هفتهاي سرمايهگذاري، ميليونها با و
زيان هاي نسبتًا قابل توجه نيز مواجه شود. وقتي داشت در با و در عين حال شركت كند اداره و بياندازد راه
مي زد به اين نكته هم اشاره كرد كه چطور دالل ها گاوهاي حرف شركت توليد از دوره اين زياندهي مورد
و در عين حال بين اين همه گاوپروري كه ميكشند بيرون توليدكننده دست از قيمت كمترين با را چاقشده
و اتحادي براي دفاع از منافع خودشان وجود ندارد. طرح اين ايده ارتباط كمترين هستند فعال دمزآباد در
از طرف او سبب شد تا پيشنهاد كنم: بكوشيم تا يك اتحاديه گاوپروران را در دمزآباد تأسيس كنيم. واكنش
و ديگر نيازي به توضيح بيشتر هم نداشت. اما يكي از محورهاي گفتگوي  بود تلخ لبخند يك حسيني آقاي
و دارايي هاي خودشان را از اموال اندازه اين دمزآباد مثل روستاهايي در ساكن دهاتيان چرا بود. ايده همين ما
مي كنند؟ ساختن ديوارهاي چينه اي بلند دور باغ هاي ميوه يك نشانه از همين خصوصيت مخفي ديگران چشم
و باغ هاي روستاهاي شمالي چنين حصارهايي را نمي بينيم. من سال هاست كه خانهها دور حاليكه در است.
مي كنم. اما األن قصد پرداختن به اين موضوع را ندارم. اما با خودم فكر تأمل و فكر مسائل جور اين مورد در
كردم بايد بتوانيم بين اطالعاتي كه بايد در درون يك شركت باقي بماند با اطالعاتي كه الزم است بين تمام
و به مرور بتوانيم گاوپروران را تشويق كنيم  شويم قائل تفكيك شود گذاشته اشتراك به دمزآباد دامپروريهاي
و به عنون مثال، در مورد فروش گاو هاي چاق شده روي كنند دفاع خود مشترك منافع از اتحاديه تشكيل با تا

يك قيمت به توافق برسند و ارزان فروشي و قيمت شكني نكنند.

دارم: ايجاد انجمن ده، ايجاد شعبه انجمن فاميلي در  ذهن در ايده سه دهات در انجمن ساختن مورد در فعًال
و در مورد دمزآباد، راه اندازي يك اتحاديه گاوپروران. در اين روستا چندين ميليارد ديگر، دهات در و دمزآباد
و چند صد گاوپروري بزرگ در اين ده تأسيس شده است، اما تمام شده سرمايهگذاري گاوپروري صنعت در
و آن هم گاورداري استثنا، يك جز به البته، است. پنهان ناظر چشم از بلند ديوارهاي پشت گاوداريها اين
مي شود كه متعلق به گروهي است گفته و شده احداث دمزآباد مدخل در واقع باغ در كه است بزرگي بسيار

سرمايه هاي عظيم خود را از طريق گردآوري زباله در مناطق شهرداري تهران به دست آورده اند. كه

تحول در مديريت دهات
متوجه نهال هاي چنار شديم كه در اطراف خيابان در دست بازسازي روستا  ميگذشتيم خالدآباد ميان از وقتي
- پرسيد: چرا دور تنه ي اين بود نشسته دستش كنار كه - حسيني اين از راننده حسيني آقاي بودند. كاشته
نهال ها نوارهاي پالستيكي پيچيده اند؟ ذهن من به محض شنيدن اين سؤال ياد پاسخ آقاي دانش گلستاني
تأسيس  دست  در  انجمن  اجالس  نخستين  وي  پدر  منزل  در  كه  گذشته  روز جمعه  افتاد.  دمزآباد  دهديار 
و توضيح دادم تقليد دهات ها از فعاليت هاي  كردم انتقاد دهياريها فعاليتهاي از من بود، شده برگذار فاميلي
و كردم اشاره «پارك» ساختن به دهياريها عالقهي به نمونه عنوان به و است. بد خيلي تهران شهرداري
پارك هاي مي كنند ساختن  زندگي كوچك آپارتمانهاي در مردم كه تهران مثل شهرهايي در دادم توضيح
كوچك بزرگ يك ضرورت است، اما يك ده چه احتياجي به پارك دارد؟ بعد خطاب به آقاي دانش گلستاني
و باغچه هاي خودشان  مزارع در و جويبارها اطراف كه كنيد كمك و تشويق را دهاتيها بايد شما دادم: توضيح
و هفتصد نهال كرديم را كار اين داد جواب دانش آقاي بسازيد. پارك آنان براي اينكه نه و بكارند درخت
مي خورند. آيا در خالد آباد نوارهاي پالستيكي را به همين خاطر دور را آن گوسفندها اما كاشتيم آبادي در
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تنه ي نهال ها نپيچده بودند؟ ظاهرًا جواب قانع كننده اي داده بودم، اما آقاي حسيني حواسش به زانيتا راني بود
شود: از شهرداري تهران  اعالم بايد اين سياستها از يكي كنيم ايجاد ده انجمنهاي اگر بله، نداد. جوابي و

تقليد نكنيد. به نيازهاي واقعي ده بيانديشيد!

راه حل هاي دهاتي براي مشكالت شهري 
و به طور كلي مردم ايران به نشان هاي  تهراني شهروندان چرا كه ميكنم تأمل مسأله اين حول مدتهاست
انتزاعي در روابط شهري توجهي نشان نمي دهند. به همين خاطر، شهرداري ها مجبورند براي ممانعت از ورود
و رانندگان خودروهاي غير عمومي به مسير ويژه اتوبوس ها از وسائل فيزيكي مثل نرده هاي  سوارها موتور
و شمال شرق جنوب كه علي امام اتوبان سرتاسر در كه است جالب كنند. استفاده بتوني ستونهاي و آهني
و تمام اين مسير ويژه با ساختهاند تندرو اتوبوسهاي براي ويژه مسير يك است كرده وصل هم به را تهران
و نرده هاي فلزي از بقيه اتوبان جدا شده است. سرتاسر خيابان ورامين تا دم در بتوني ديوارهاي و پايههاي
و خواباندهاند خيابان عرض در اسفالتي ساندويچ دهها خودرو، سرعت از كاستن براي نيز دمزآباد گاوپروري
و شيب اين موانع آنقدر تند است كه اگر راننده اي هنگام رانندگي در شب متوجه يكي از بلند قدر آن ارتفاع
و جلوبندي ماشينش داعان نشود. اين ساندويچ ها كمرش يا و ببرد در به سالم جان است غيرممكن نشود آنان
معموًال در همان جايي در عرض خيابان خوابانده اند كه همانجا كنار خيابان يك تابلو راهنمايي رانندگي نيز را
مي خواهند رانندگان را به كار اين با اما است. كرده اعالم را محل آن در سرعت حداكثر كه است شده نصب

وجود تابلو راهنماي حداكثر سرعت شرطي كنند؟

ابزارك هاي ذهني
مي گفت: ذهن اين  استعداد يا قوه آنها به ارسطو كه است چيزي همان احتماًال ذهني ابزاركهاي از منظورم
و حل كند. تصور كنيد راننده اي كنار تحليل را مشخصي مشكالت بتواند كه ميكند ايجاد خود در را توانايي
و نرسيده به يك ده حاشيه ي اتوبان، يك تابلو حداكثر سرعت چهل كيلومتر را ببيند. آيا راننده ي ايراني خيابان
فعًال جواب منفي است. اما با ديدن ميدهد؟ كاهش كيلومتر چهل زير به را سرعتش تابلو اين ديدن صرف به
مي كند. من ساندويچ سرعت گير كم ساندويج ارتفاع معكوس ميزان به را ماشين سرعت سرعتگير، ساندويچ
مي نامم. در حاليكه در ذهن شهروندان ابزارك هايي بايد ايجاد شهري مشكل يك براي دهاتي حل راه يك را
مي شود اين قوه يا چگونه سؤال: كنند. كم را ماشين سرعت راهنمايي، تابلو ديدن محض به كه شود مستقر و
استعداد يا ابزارك را در ذهن دهاتيان شهري شده ايجاد كرد؟ ياد خاطره اي افتادم كه يكي از رفقاي قديمي
ساكن كاليفرنيا برايم تعريف كرد: كسي حين مستي رانندگي كرده است. دادگاه مجازات سنگيني برايش وضع 
از  ناشي  انواع تصادف هاي  مي شوند در تماشاي اجباري صحنه هاي دلخراش  محكوم رانندگان اما ميكند.
و زاري كساني باشند كه عزيزانشان در اين تصادف ها قرباني شيون شاهد و كنند شركت نيز رانندگان مستي
مي كرد بعد از حضور در اين مراسم سوگواري هيچ مستي تعريف رفيقم شدهاند. مست رانندگان هوسراني
مي شود بدون چگونه اما شهري. مشكل يك براي شهري حل راه نوعي هم اين بله، كرد. نخواهد رانندگي

جنبش كادرها انجمن قرباننيان رانندگان مست را سازمان داد؟
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۲۸ فروردين ۱۳۹۴ جمعه

بالقوه؟ رهبر يك كشف
متوازن بودن قضاوت هاي آقاي علي گلستان اعتماد دارم، وقتي جمعه ي گذشته كه براي و متعادل به كه آنجا از
و او از خانم جواني بودم رفته ورامين قرچك در منزلش به فاميلي انجمن تأسيسي مجمع نخستين در شركت
به نام رؤيا طالعي دختر خواهرش خيلي خيلي تعريف كرد حدس زدم با شخصيت ويژه اي طرف هستم. التبه
علي گلستاني اين خصوصيت را در خودش پرورش داده است  آقاي كه پيبردم مدعوان معرفي جريان در
و تقويت كند. به همين ببيند را همانها و بگردد مثبت نقاط دنبال نيز آدمها بدترين رفتار و شخصيت در كه
دليل فكر كردم تعريف هايش از اين خانم بسيار جوان هم در واقع نوعي تشويق او به فعاليت هاي اجتماعي
و در جريان نخستين نشست كميته تدوين پيش نويس آئين نامه بود كه پي بردم با يك  صبح امروز اما است.
ميزنم حدس كه شدم جوان خانم اين در خصوصياتي متوجه من جلسه اين در هستيم. مواجه بالقوه رهبر
و تأسيس ورامين منطقه در را زنان سازمان دهها بتواند كه كند كسب مهارتهايي چنان آينده سال چند طي
و امروز او را تشوي كردم تا دير نشده در اين زمينه نيز نيست بلد انگليسي زبان كه حيف البته، كند. رهبري
كار كند. اما پيش از روايت داليل اين پيش بيني خوب است به گفتگوي تلفني با آقاي عباس تاجيك بپردازم

كه دقايقي قبل خبرهاي خوبي به من داد. 

و در يك ده به دنيا آمده ايم. پدران ما برادران ناتني بودند. بزرگترين آرزوي  همساليم من و تاجيك عباس آقاي
و براي رسيدن به اين آرزو هر كاري كه در دهي مثل شود سواد با بزرگشان پسر كه بود اين او مادر و پدر
تالش هاي آنان را ناكام گذاشت تا آرزو به دل از دمزآباد از دستشان برمي آمد انجام دادند، اما عباس تمام

و خيلي سريع  آمد ورامين به و كرد ازدواج من بزرگ خواهر با كه بود نشده سالش بيست هنوز رفتند. دنيا
و منالي جمع كرد اما بعد از اعتياد همه را از دست مال و فراگرفت بودند من استاد كه بناهايي پيش را بنايي
و به خاك سياه افتاد. چند سال پيش بود كه با افتخار قصه ي ترك اعتيادش در انجمن معتادان گمنام را داد
و من را با معجزه ي اين انجمن آشنا ساخت. بعدها اين فرصت تاريخي را كشف كردم كه كرد تعريف برايم
و در عمل طبق قواعد ميرسد، ايران سراسر در نفر هزار ششصد از بيش به آنان تعداد كه انجمن اين اعضاي
مي توانند با فراگيري قواعد قانون پارلمان در كه هستند كساني بهترين ميكنند، عمل پارلماني رويههاي و
ساختن انواع انجمن هاي ديگر پيش قدم شوند. اما راه حل اين مسأله هنگامي به ذهنم رسيد كه آقاي قندهاري
گزارش فعاليت هاي ترويجي خود از انجمن فاميلي صحبت كرد كه از مدت ها  در دوستان كادر اعضاي از يكي
(شافا) را ايرانيان» فاميلي انجمنهاي «شبكه تأسيس فورًا من بودند. كرده تأسيس فاميل اعضاي كمك با قبل
و خودم براي ايجاد نخستين انجمن فاميلي پيش كردم اضافه بدهند انجام بايد كادرها كه كارهايي فهرست به
و همسرش عضو كادر رهبري انجمن خانواده هاي معتادان گمنام هستند گلستاني علي آقاي كه چرا شدم، قدم
و پسرشان يكي از معتاداني است كه به دست انجمن نجات يافته است. به همين خاطر، با آقاي عباس تاجيك

جريان تأسيس نخستين انجمن فاميلي را با كمك اعضاي انجمن  معتادان گمنام كليد زديم.

و بر اساس تصادف پاي دو نفر از اعضاي شوراي منطقه اي انجمن  پيش ماه چند و آورديم شانس خوشبختانه
و من موضوع جنبش شد باز دبيران) (كادر دبيران» به رابرت دستورنامه آموزش «كارگاه به گمنام معتادان
و از عباس خواستم كه در نخستين گام، هرچه نماندم آنان اقدام منتظر البته، و گذاشتم ميان در آنان با را پاكان
انجمن براي تشكيل  معتادان گمنام عضو هستند،  انجمن  مي شناسد كه در  ورامين سطح در را معتاد معلم
محلي معلمان تشويق كند. برايم توضيح داد اتفاقًا يكي از رهبران انجمن در سطح ورامين شخصي است به
نام «داود معلم». قرار شد در اين زمينه با او صحبت كند. چند دقيقه قبل كه به عباس تلفن زدم تا تأكيد كنم 
و پسر عمه ي مشتركمان آقاي حسن عرب داودي را تشويق كند در نشست هفته آينده كميته  حميد پسرش كه
و چند معلم معتاد معلم» «داود با كه داد توضيح برايم باخوشحالي كنند، شركت آئيننامه پيشنويس تدوين
و تمام آنان از پيشنهاد ايجاد انجمن محلي معلمان استقبال كرده اند. آقاي تاجيك است كرده صحبت ديگر
مي زنم خيلي بيش از روشنفكران در تأسيس انجمن هاي جديد به ما كمك كند چرا كه حدس اما ندارد سواد

ارزش زندگي انجمني دموكراتيك را در بهبود زندگي اعضا لمس كرده است.
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نشستي كه به نصاب نرسيد
طبق معمول نخستين كسي بودم كه در جلسه حاضر شدم. خانم زيور گلستاني ميزها را با ظرف هاي پر از ميوه 
و خشكبارهاي گرانقيمت براي پذيرائي از هشت نفر عضو كميته تدوين پيش نويس آئين نامه انجمن فاميلي 
در دست تأسيس آماده كرده بود. اما به جز من فقط يك نفر از مدعوان حضور يافت: خانم فريبا طالعي،
علي گلستاني آن همه از كماالتش تعريف كرده بود. سراغ دانش گلستاني پسر ميزبان را  آقاي كه جواني خانم
گرفتم. پدرش برايم توضيح داد كه در پيشواي ورامين، كارگاهي براي آموزش «منشي گري» براي منشي هاي

مي يافت. با  حضور كارگاه آن در بايد دانش و است شده برگزار ورامين منطقه سطح در گمنام انجمنهاي
- بله، ما چند روز ديگر كارگاهي براي آموزش روش منشيگري؟ آموزش براي كارگاهي پرسيدم: تعجب
اصولي خزانه داري به خزانه داران انجمن هاي خانواده هاي معتادان گمنام در سطح شهر ري برگزار خواهيم
مي زد. خوشحال شدم: آنچه را كه من در جريان راه اندازي  موج غرور و افتخار احساس خبر اين پشت كرد.
و انجمن گمنام معتادان انجمن به آنان طريق از ميدهم آموزش پسر و پدر گلستانيهاي به فاميلي انجمن
و حببب اهللا اعلمي نيز دانايي داود آقايان اين، بر عالوه شد. خواهد منتقل كشور سطح در آنان خانوادههاي
انجمن معنادان گمنام در سطح ملي پراكنده رهبري سطح عاليترين از را دبيران كادر ارزشمند تجربههاي
مي زنم توانمندي هاي رهبري او حدس كه گرفتم را كميته عضو خانمهاي از ديگر يكي سراغ ساخت. خواهند
نمي كنم شركت كند. پرسيدم: با شوهرش اختالف مي يابد. آقاي علي گلستاني گفت: فكر ارتقا سرعت به هم

پيدا كرده است؟ حدسم درست بود.

مريم  خانم  شوهر  شيرازي  رضا  آقاي  فاميلي  انجمن  تأسيسي  اجالس  نخستين  جريان  در  و  گذشته هفته
گلستاني من را كه رياست جلسه را بر عهده داشتم تهديد كرد به اين دليل كه صحبت او را قطع كرده بودم،
جلسه را ترك خواهد كرد. طبق عرف پارلماني امروز ايران، مردم اين توقع را دارند كه وقتي نطق خود را 
و خوشبختانه اين حق به رسميت شناخته شده كه كسي  بگويند ميخواهند كه هرچه آزادند كردند، شروع
نبايد هنگامي كه ديگري كسب صحن كرده است حرفش را قطع كند. اما اين اصل را بلد نيستند كه حتي
وقتي به روش قانوني كسب صحن كرده باشند فقط مجازاند مطلبي را بگويند كه در چارچوب قواعد ناظر 
و در دستور باشد. بنا بر اين، من به عنوان رئيس جلسه حق داشتم  قانون طبق پارلماني بازي از لحظه آن بر
و به دليل اينكه صحبتش خارج از دستور بود مانع از نطقش بشوم. اما كنم قطع را شيرازي رضا آقاي صحبت
و هر نوع توضيحي نيستند آشنا پارلمان قانون پيچيدهي قواعد اين با مجمع اعضاي ساير و او كه ميدانستم
و با لحني بسيار فروتنانه از او عذر خواستم صادقانه دليل همين به ميبرد. سر را همه حوصله زمينه اين در
و وقتي دريافتم احساساتش بيش از حد جريحه دار شده است، به او گفتم: آقاي شيرازي، من كه از شما عذر
و شما آن را لگد كنيد! وقتي بگذارم زمين شما پاي جلوي را صورتم حاضرم نيست، كافي اگر كردم. خواهي
و من بالفاصله از او خواهش كردم تا پيشنهادش را مطرح كند. كه البته پيشنهادهايش گرفت آرام گفتم را اين
نشان داد حتي كلمه «علي البدل» را هم نمي تواند درست تلفظ كند. بعد از اين ماجراها بود كه تقريبًا مطمئن
شدم خانم مريم گلستاني در جلسه امروز كميته تدوين پيش نويس آئين نامه نخواهد آمد به اين دليل ساده كه 
شوهرش اجازه نخواهد داد. با اين همه، وقتي آقاي علي گلستاني شماره تلفن همراه خانم مريم گلستاني را 
مي شنيدم،  را آن وضوح به من كه بود بلند آنقدر هم گلستاني مريم خانم صداي و كند صحبت او با تا گرفت
و به وسط سالن شدم بلند گلستاني آقاي كنار از چوبرختي به آن كردن آويزان و كت درآوردن بهانه به فورًا
و پشت به من بيحصار آشپزخانه داخل زدم. صدا را خانم زيور ميشد. ديده رختي چوب سالن در رفتم.
مي كند. حدس زدم شايد به خاطر بروز اختالف در گريه دارد كردم احساس و بود نشسته صندلي يك روي
خانواده ي دختر برادرش ناراحت شده است، به خصوص كه برادرش در جريان واژگون شدن تراكتور هر
و زندگي سختي را گذارند. هرچند اواخر عمر از  شد معتاد ترياك به بعدها و داد دست از را خود پاي دو
و بدن خود ريه به اما ميكرد، خوشبختي احساس حقيقًا و شد پاك گمنان معتادان انجمن در عضويت طريق
و از روي سال، همه اين از بعد خانم زيور آيا باشد. داشته طوالني عمر نميتوانست كه بود زده صدمه چنان
و به جمع گذاشتم اتاق در كنار مبل لبه روي را كتم نگفتم. چيزي ميكند؟ گريه برادرش دختر براي دلسوزي
علي گلستاني روي مبل نشستم. آقاي علي گلستاني آقاي دايياش، و طالعي رؤيا خانم بين و پيوستم دوستان
و بعد برايم توضيح داد كه بعد از جلسه در مورد روش برخورد آقاي شيراز با نميآيد. هم مريم گفت: من به
مي شد طوري رفتار كرد كه شايد اما بله، - كردم. خواهي عذر كه من گفتم: كردهاند. پيدا اختالف هم با من
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كار به اينجا نكشد. احساس كردم توضيح اينكه رئيس جلسه وظيفه دارد مانع از طرح مسائل خارج از دستور
و آقاي گلستان در ادامه  كردم سكوت است. نامناسب شرايط آن در هم گلستاني علي آقاي براي حتي شود
و هر بار مدت ها با من حرف زده كرده تلفن من به بار چند شيرازي آقاي گذشته هفته طي كه: داد توضيح
است. در تمام اين صحبت ها يك نكته ي با ارزش پيدا كردم. من هم سعي كردم به همان نكته بپردازم. وقتي
آقاي گلستاني اين جمله را گفت، كنجكاو شدم كه آن يك دانه گندم در كاهدان كاه چه بوده است؟ آقاي 
گلستاني توضيح داد: آقاي شيرازي به من گفت ما در جلسات چشممان به دست تو است. هر وقت دست بلند 
مي كنيم. هر وقت دست بلند نكني ما هم بلند نمي كنيم. پس تو هميشه موقع رأي گيري  بلند دست هم ما كني

مكث كن تا ما خودمان فكر كنيم و تصميم بگيريم.

ساعت ها گفتگو با شوهر دختر برادر زنش همين يك جمله را نقل كرد من تا  وقتي آقاي گلستاني از ميان
آقاي شيرازي مثل  احتماًال چه مسائلي بوده است:  صحبتهايشان محور كه بزنم حدس توانستم حدودي
اكثريت قريب به اتفاق ايرانيان امروز در عمل حق تصميم گيري براي زنان قائل نيست، اما حتي وقتي زنان
مي شوند چنين حقي را به زنان خود بدهند، تازه مشكل  مجبور هم مردان و ميكنند مبارزه حق اين براي
يك اينكه و مهارت  نيستند بلد را تصميمگيري پيچيدهي نسبتًا مهارت زوجين از يك هيچ ميشود: آغاز
خانواده با رعايت حق مساوي تصميم گيري اعضاي خود به يك تصميم برسد در فرهنگ ما ايرانيان ساكن
و جوامع سنتي نيز اساسًا رأي  كوچك شهرهاي و دهات در و است. نشده ساخته بزرگ شهرهاي كالن در
مساوي اعضاي يك خانواده به رسميت شناخته نمي شود. البد آقاي علي گلستاني سعي كرده طي چند جلسه
و آقاي شيراز ي هم از او خواهش  بدهد. توضيح او براي را نكات همين شيرازي آقاي با تلفني گفتگوي
كرده است كه در اين صورت، براي آنكه ما تصميم گيري را ياد بگيريم، شما قبل از ديگران دست بلند نكن.
امروز اسباب تأسف بود.  نيامدن خانم مريم گلستاني در نشست  اما  اين ها دستاوردهاي ارزشمندي است. 
و حتي  دارد عالقه اجتماعي فعاليتهاي به خيلي مريم كه داد توضيح گلستاني علي آقاي كه خصوص به
و دختران را در قالب انجمني به نام انجمن مثبت انديشي دور هم جمع زنان از گروهي خودش منزل در
و نيم كه به دفتر يازده ساعت جا. همين بله، - قرچك؟ در - ميدهند؟ انجام كارهايي هم با و است كرده
زاويه ي ديگري نگاه كردم: به نظرم از و پر پيمان خيابان محمد آباد قرچك بزرگ مغازههاي به برميگشتم،
و نه سال پيش براي نخستين سي وقتي حاليكه در ندارد. فرق تهران قلب در جمهوري خيابان با خيلي رسيد
و ورامين از ماشين پياده شديم تا براي شركت در عروسي همين آقاي علي گلستاني به تهران راه بين بار
خيابان جز يك قلعه متروك مخروب جنوبي ضلع در برويم، قرچك اصلي خيابان شمالي قسمت در منزلشان
و چند خانه كاهگلي خالي از سكنه هيچ ساختماني وجود نداشت. قرچك حاال تقريبًا به قهوهخانه يك و
و بخشي از يك كالن شهر بسيار بزرگ شده كه از شهريار در غرب تا دماوند در شرق است شده وصل تهران
و جمعيت آن از مجموع جميت چند كشور اروپايي اسكانديناويايي بيشتر است. صرف فراهم شدن دارد ادامه
امكان گردهم آمدن چنين جعيتي در يك جا به معناي وجود زيرسختارهايي است كه دير يا زود سبب خلق
احتماًال نمي تواند جز دموكراسي باشد. هرچند معلوم نيست چقدر طول  تمدن اين و شد خواهد جديد تمدني

مي كشد تا اين جمهور دهاتيان چنين تمدني را جذب و خلق كنند.

اگر فرصت كنم اين داستان را تمام خواهم كرد.
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۳۰ فروردين ۱۳۹۳ يكشنبه

يك كشف جالب
ديشب بعد از ختم پنجاهمين اجالس كادر دوستان آقاي متين شريف كه يكي از بهترين جواناني است كه 
و بخش ويژه اي را به عنوان  بدهم نشان او به را كام» دات «كادرها سايت وب تا ماند باقي دفتر در ميشناسم،
و منتشر كند. بنويسد آن در را پارلماني مربيان انجمن تاريخ بتواند تا كنم ايجاد او براي مورخ» «سخنگاه
و فرهنگي آن برايش صحبت سياسي اجتماعي، اهميت و پارلمان قانون مختلف جنبههاي از معمول طبق
و من براي او از شد كشيده هم مكان فلسفي مفهوم به بحثم كار، دشواري تبيين براي جمله از و ميكردم
و برايش توضيح دادم كه چطور مكان چيزي كردم صحبت ساختهام ذهنم در زمينه اين در كه تصوري آخرين
شبيه يك پايگاه داده هاي بسيار عظيم است كه ذهن هر بار كه بسته هاي اطالعاتي در مورد عناصر هر ميدان
پايگاه داده هاي مربوط به همان ميدان مكاني ذخيره سازي  همان در را آنها ميكند كسب را مختلف مكاني
مي كند. در نتيجه، ستون هاي اين پايگاه داده ها به عناصر متناظر برون ذهني خاص هر ميدان مكاني خاص
مي يابد. به اين معنا كه بسته هاي اختصاص زمان به دادهها پايگاه اين رديفهاي اما ميشود، داده اختصاص
- در رديف هاي روي اطالعاتي بسته هر اختصاصي كدبندي با همراه - خارج دنياي از شده كسب اطالعي
احتماًال همين بحث ها سبب شد كه شب هنگام ميشوند. ذخيره خودشان اختصاصي ستون همان در هم
و طبق معمول به تماشاي دنياي ذهنم شدم بيدار كه صبح و شود فعال ذهنم در ذهن فلسفهي پرونده خواب
يك داده هاي دو بعدي براي تصور مكان، نشستم متوجه شدم كه ذهنم براي اولين بار، به جاي يك پايگاه

مي كرد مفهوم  تالش داشت من «من»هاي از يكي خيال، عالم در است: كرده تصور آن براي بعدي سه پايگاه
و همين «من» بود كه در جريان دهد توضيح شريف متين آقاي براي را زمان و مكان مخصوص پايگاهدادههاي
توضيح به آقاي متين خاطر نشان كرد كه «شما به جاي آنكه يك پايگاه داده هاي دو بعدي در ذهن خود اين
بي نهايت - تقريبًا - از كه مكعب يك شبيه چيزي بگيريد، نظر در بعدي سه پايگاه يك بايد كنيد، مجسم
و اطالعات مربوط به هر ذره ي خاص اين جهان در همان معكب ذره اي است شده تشكيل ذرهاي مكعب
مي شود. همانطور كه گفتم، بخشي از ذهنم داشت به صحبت هاي بخش ذخيره خودش با متناظر و خاص
و تا اين را شنيد، «من» متوجه شدم كه آنچه را در عالم ميداد گوش شريف متين آقاي با ذهم از ديگري
مي دهد امكان من به كه است بزرگ فلسفي كشف يك واقع در شنيدم، خودم «من»هاي از يكي زبان از خيال
و اين نكته را در پريدم پائين كنفرانس ميز روي از فوري ببرم. جلوتر زمينه اين در را خودم خيالپردازهاي

دفتركم يادداشت كردم.

كشف هاي ديگر
ديشب كشف هاي ديگري نيز داشتم. از جمله اينكه دريافتم آقاي متين با نرم افزاري مثل «ميلمن» هم آشناست 
مليلنگليست است كه براي كار  انواع ساختن براي عالي نرمافزار يك ميلمن شد. من تعجب سبب امر اين و
و من مدت ها وقت صرف كردم اما هنوز نمي دانم چگونه بايد آن را نصب كنم. اما بود خواهد مفيد بسيار ما
و انواع نرم افزارهاي كامپيوتر جهان با سال و سن و كم جوان اين كه درمييافتم وقتي ميشد بيشتر هي تعجبم
و به رغم است. سريعاالنتقال چقدر و هوش با چقدر مهمتر، و دارد. مهارت چقدر و آشناست چقدر نياز مورد
و عادالنه است. البته، نرم افزار اسپيپ كه من با آن منصفه و متوازن قضاوتهايش چقدر كم بسيار سن اين
مي سازم برايش تازگي داشت. من تاريخچه ي آشنايي ايرانيان با اين نرم افزارهاي را به نقل را وبسايتهايم
و به بيست سال محاكمه غيابي و شود خارچ كشور از شد مجبور سبز جنبش از بعد كه رزاقي سهراب دكتر از
و نيازهايم را به كمك او در اين زمينه برايش توضيح دادم. اگر فرصت كردم نقل برايش شد، محكوم زندان
مي تواند به تمام كساني كه در آينده كند صرف وقت اسپيپ با بيشتر آشنايي براي كمي كه كند پيدا عالقه و
و در كند، فعال را سايت وب ميلينگليستهاي انواع بدهد. آموزش كنند كار اسپيپ با بخواهند است ممكن
و توضيح دادم كه با وايبر نمي شود كردم معرفي را وبينار نرمافزارهاي او براي شود. فعال نيز وبينار راهاندازي

مجمع مجازي تشكيل داد و براي اين كار ما به وبينار نياز داريم.

و اين  كردم اندازي راه پارلماني» مربيان «انجمن بخش در را مورخ» «سخنگاه زيربخش ديشب حال، هر در
دانشجويان، اعضاي ستاد  براي  آموزش»  راه اندازي «سخنگاه مسؤل كميته  به  مربوط  با خبر  را همراه  خبر 
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وب سايت كادرها دات كام آشنا با هم دريافتكنندگان، كه بود اين هدفم فرستادم. هم معلمان و دوستان
و سازمان هايي كه در دفتر كادرها در دست تأسيس است. انجمنها با هم «مورخ»، انتخابي مسؤل با هم بشوند،
و مثل گياهي كه از سطح خاك شويم خارج زيرخاكي حالت از مرور به كه رسيدهام نتيجه اين به كلي طور به

جوانه مي زند، خبرهاي فعاليت هاي دفتر كادرها را در سطح محدود منتشر كنيم.

شورش عليه بنيان گذار!
و پنج دقيقه بود كه آقاي حالج به دفتر آمد. عجيب است. اما از همان نگاه  چهل و چهار ساعت حدود ديروز
اول احساس كردم براي جلسه ديروز نقشه اي كشيده است. بعد آقاي سعيد قاسمي وارد دفتر شد. از پارسال
و از همان اولين برخورد  گفتيم تبريك هم به را نو سال ميديديم. را يكديگر كه بود بار اولين براي ديروز تا
احساس ناشناخته اي در وجودم اطمينان يافت كه آقاي قاسمي هم در نقشه ي آقاي حالج شريك است. آقاي
مجيد زارع پور نفر بعدي بود كه از رفتار او هم احساس كردم نقشه اي در كار است. اما وقتي در چشمان نفر 
بعدي كه آقاي سيهل فاضلي بود خيره شدم دريافتم نقشه اي كشيده اند كه مورد قبول وي نيست اما متأسفانه 
مي توانست باشد؟  چه آنان نقشه كند. منصرف نقشهاشان از را سايرين است نتوانسته و است نياورده اكثريت
و البته، من از بنيانگذار! عليه شورش بردم: پي آنان نقشه به جلسه دستور به دعوت نخستين دقايق همان در
و گفتم: اگر خودتان چيدم گذشته سال را شورش اين زمينه خودم واقع در كه چرا كردم، استقبال شورش اين
مسؤليت قبول نكنيد، من هيچكاري نخواهم كرد. نشان به اين نشاني كه وقتي در آخرين جلسه سال قبل
اعالم كردم كه ديگر هيچ مسؤليتي در قبال گروه ندارم مگر آنكه خود گروه به من اعالم كند، اجالس بعدي 
و از آقاي حالج خواستم كه او مسؤليت قبول كند كه طي نامه اي برايم توضيح داد به خاطر  نكردم فراخوان را
مي گفتم. اما من هم روي حرف راست بپذيرد. را مسؤليتها اين نميرسد زيادش فوقالعاده گرفتارهيهاي

خودم اصرار كردم و فراخوان ندادم و در نتيجه جلسه بدون فراخوان برگزار شد.

- شركت  زارعپور آقاي و حالج آقاي - نفر دو فقط ،۹۴ ۲۲ فروردين در نخستين جلسه امسال در روز شنبه
و برنامه ي كارگاه  مطالب فهرست من تا شد سبب زارعپور آقاي اصرارهاي كه بود جلسه همان در و كردند
و ساعت دو بعد از نيمه شب براي اعضاي كنم تدوين بند پنجاه از بيش در و صفحه پنح در را دوستان
كادر دوستان بفرستم. هدفم اين بود كه به آنان نشان دهم براي اداره كارگاه برنامه دارم اما وضعيت غيبت ها
به  من اعتراض اتفاقًا و است گرفته من از را برنامه طبق كارگاه اداره امكان مستمر ريزشهاي و رويش و
و آقاي سعيد قاسمي نظرشان زارعپور آقاي مثل آنان از بعضي خصوص به و اعضا اما بود. غيبتها وضعيت
و درس ها بپرند ديگر شاخه به شاخه اين از كارگاهها كه ميشود سبب هم من مديريتي سبك كه است اين
و به همين دليل هميشه دنبال است صحيح نيز آنان تحليل اين كه كنم اذعان بايد البته، نشوند. ارايه برنامه طبق
و نظم دهي به سازمان ها را به كساني تفويض كنم در كه در ايفاي بخشي نظم مسؤليت كه هستم روشي يافتن

نظم دهنده - در مفهوم ايزاك آديزيسي كلمه - قوي باشند. و نقش ناظم

احتماًال از طريق وايبر يا گفتگوي تلفني  آنان، تمام كه شدم متوجه جلسه دقايق نخستين همان از حال، هر در
با هم هماهنگي كرده اند تا افسر اداره جلسه را از دست من خارج كنند، چيزي كه من آرزوي آن را داشتم. به
همين خاطر چالش اصلي در پنجاهمين اجالس كادرها چالش عليه بنيان گذار بود، در حاليكه خود بنيان گذار 

آرزويش اين بوده است كه اعضا مسؤليت قبول كنند تا او بتواند به مرور كنار بكشد. 

تعيين سقف زماني براي من
ارايه  هنگام  اعضا  و  مسؤالن نطق زمان كردن محدود جلسه، به بخشي نظم روشهاي و ابزارها از يكي
كامًال پيدا بود كه هدفشان اين است كه فعاليت هاي اوليه را محدود كنند بود. ترويجي فعاليتهاي گزارش

تا به كارهاي مجمع برسند.

وقتي نوبت به من رسيد، طي همان يك دقيقه گزارشي از فعاليت هاي ترويجي خودم ارايه دادم اما وقتي 
و من هم گزارشم را نصفه نيمه رها كردم.  داد دستور اخطار من به حالج آقاي گذشت، مقرر موعد از زمان
در حاليكه بقيه بچه ها، غير از آقاي فاضلي كه دستورنامه رابرت را به يكي از استادان مديريت منابع انساني
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كاري هيچ  گفتند  ترويجي  فعاليت هاي  گزارش  جاي  به  بقيه  بود،  كرده  معرفي  طباطباتي  عالمه  دانشگاه 
فعاليت آنان به عنوان يك  از بخشي نيز اعضا ترويجي فعاليتهاي صرف كه است اين من نظر نكردهاند.
و نقش اين قواعد در ساختن تمدن در اهميت از عميقتري درك كه كساني عالوه، به است. پارلمانتارين
و بسط اين قواعد دارند. در نتيجه اعتراض داشتم ترويج براي بيشتري تعهد باشند، كرده كسب بربر جوامع

- البته با شوخي و خنده - كه چرا اين قضيه را جدي  نمي گيرند؟

اگر فرصت شود اين گزارش را تمام خواهم كرد. 
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۳۱ فروردين ۱۳۷۴ دوشنبه

داستانك به جاي داستان
آن ها اين است كه به جاي ساختن داستان از ماجراهاي كادرها  از يكي گرفتم. زيادي جديد تصميمهاي امروز
داستانك بنويسم. به دنبال همين تصميم يكي از رونوشت هاي اخير را به پيوست نامه زير، براي چهار نفر از
كادرها ارسال كردم. آنچه كه در همين نامه به آنان گفتم، در واقع توضيح علت اين تصميم هم هست. نامه 

را عينًا نقل مي كنم: 

دوستان عزيزم آقايان:
سعيد اردهالي مدير محترم نشر اختران

امير رئيسيان وكيل و بنيان گذار كادر دانشجويان و عضو مؤثر كادر وكيالن
متين شريف مورخ محترم انجمن مربيان پارلماني

سهيل فاضلي رئيس كميته آموزش انجمن مربيان پارلماني
سالم

مرور  دقت  با  را  كادرها  جنبش  روزنوشت هاي  عزيزتان  وقت  با صرف  كه  شما  از  تشكر صميمانه  ضمن 
و با نگراني از اينكه فرصت بازنويسي اين روزنوشت ها  برسانيد، مدد آنها كيفيت بهبود در من به تا ميكنيد
آن ها اشكاالتشان را بر طرف كنم، از اوليه نگارش هنگام حتيالمقدور ميكنم تالش نتيجه در و نشود، فراهم
شما تقاضا دارم روزنوشت پيوست را كه طي آن كوشيده ام يك نشست را با ساختار نمايشي تر روايت كنم،
آن ها برايم  شدن بهتر براي را خودتان پيشنهادهاي و عقلي تحليلهاي و عاطفي واكنشهاي و فرمائيد مرور

بنويسيد.

مي شود از ثبت وقايع مهم عقب  سبب قالب اين در نوشتن داد نشان تجربه كه بدهم را توضيح اين است الزم
بمانم. در نتيجه در حال تغيير ساختار داستان به داستانك هستم و نمي دانم نتيجه چه خواهد شد

- راش يا فيلم هاي خام قبل از مونتاژ  سينماييها قول به - نوشتهها اين تمام كه است ضروري نكته اين تذكر
و مونتاژ شود. البته، بازنويسي كلي طور به داستان آخر تعيين از بعد و نشر هنگام بايد آنها تمام و هستند
معموًال راش هاي خود را نشان هيچ كس جز تيم مونتاژ نمي دهد. شما را هم عضو كارگرداني هيچ كه ميدانيد
و همانطور كه گفتم، فرض را بر اين بگذاريم كه عجل فرصت مونتاژ را به من ندهد. ميكنم حساب مونتاژ تيم

قربان شما. داود

آنچه را كه براي اين دوستان پيوست كرده بودم گزارشي ده صفحه اي بود از نخستين نشست تأسيسي انجمن 
و كوشيده  شد برگزار ورامين قرچك در گلستاني علي آقاي منزل در پيش هفته دو جمعهي روز كه فاميلي
و به ساختار يك داستان نزديكش كنم روايت دراماتيزهتر را آن دراماتيك تضاد يك برجستهسازي با بودم
و محاسن خودش را دارد كه بايد مورد ارزيابي قرار بگيرد. آنچه كه نوشتنش بعد از معايب ساختار اين سازم.

اين جمله تمام مي شود، نمونه ي يك داستانك است و بايد ديد كدام يك از دو شكل مناسب تر اند؟

اتحاديه گاوپروران دمزآباد
و مهمان من است. از او پرسيدم : در ده  آمد دفتر به خواهرم شوهر و عمو پسر تاجيك عباس آقاي ديروز
گفتم: خوب است به فكر ايجاد يك اتحاديه ي گاوپروران ميداند! خدا - دارد؟ وجود گاوپروري چند دمزآباد

دمزآباد باشيم. جدي نگرفت. حق با او بود:  دمزآبادي ها با مشت بسته كار مي كنند.

و الزم است توجه كني.  ميكنم صحبت موضوع سه مورد در صبحانه صرف هنگام گفتم: او به صبح امروز
آن ها به اتحاديه گاوپروران دمزآباد مربوط مي شد. از يكي



۵۴

ناگهان پيدا نمي شود. رنگ صورتش  او گفتم: در شكم شما دهاتي ها يك روده راست هم  به  با صراحت 
مي دهي: گوشي تلفنم خراب بود. من  جواب نكردي؟ تلفن من به چرا ميپرسد: تو از دادم: ادامه شد. سياه
مي پرسم: گوشي تلفن تو كه خراب نبود. چرا به اين آدم دروغ گفتي؟ مي گويي: آخر زشت است به او بگويم
مي پرسم: خانم چرا به دامادت است من خواهر كه شما همسر از نداشتم. را او با كردن صحبت حوصله
مي گويد: آخر زشت است به دامادم بگويم كه نداشتم؟ خارجي مهمان امسال عيد ايام كه من گفتي؟ دروغ
مي پرسم: چرا پدرت در جلسه مجمع عمومي پسرت از نميروي! خانه به شبها و كردهاي دعوا زنت با تو
مي كرد. اما مطمئنم كه با هم درد كمرش ميدهد: جواب نكرد؟ شركت دمزآباد گاوپروري شركت سهامداران
شنيدهام پسرش و شوهر و خواهرم حانواده اعضاي از كه دروغهايي از باال بلند فهرستي . . . از كردهايد. قهر
مي كرد حق داشت. سكته تلخ حقايق رگبار اين بار زير تاجيك عباس آقاي اگر و كردم رديف هم سر پشت
مي گوييد. آبرو حفظ خاطر به را دروغها اين تمام دهاتيان شما نباش. ناراحت نواختم: را او بعد كردم. مكث
و توضيح كردم تشريح برايش را كويري دهات در آبروداري براي دروغگويي سازوكار ساده بسيار زبان به بعد
و عباس آباد در اقيانوس تهران كه از شهريار يوسفآباد مثل زودي به هم شما دمزآباد تاجيك، آقاي اما، دادم:
مي تواند در چند سال شما نوهي و شد خواهد غرق يافته، گسترش كوير باالي تا كوه قله از و دماوند تا
و در ميدان شهرك غرب از آن خارج شود. در آن تهران بيست برود مترو ايستگاه به دمزآباد ميدان در آينده
و همه در صف نانوائي مثل هم هستند. بعد نميشناسد را كسي كسي چون بيمعناست، آبرودداري ميليوني،
و توضيح دادم كه كردم تشريح برايش را هند از بوفالو گوشت وارد ماجراهاي و گاوپروريها اقتصادي شرايط
و تو براي تأمين لباس كارگر دامداري بايد لباس هاي ميبرند سود تومان ميلياردها قلمي چرخ با عدهاي چطور
و بعد از اين همه تالش وحشتناك باز هم ضرر بدهي. مكث كني جمع تهران زباله سطلهاي توي از را كهنه
و ضرر بدهيد، اما گاودران فرانسوي به محض بكنيد جان بسته مشت با دهاتيها شما گفتم: ادامه در و كردم
و حقشان ميكنند قرق را فرانسه اتوبانهاي تمام گاوهايشان با بگيرد، تصميم آنان مصالح خالف دولت آنكه
و با شعوري است. چشمان انگوري رنگش درخشيد. گفتم: آيا بيسواد مرد عباس كردم. مكث ميگيرند. را
زندگي در انجمن معتادان گمنام تو را نجات نداد. نجات داده است. گفتم: پس به اين فكر كن كه در ده سال
و  دالالن و قصابان تا شود تأسيس منافعشان حفظ براي گاوپروران اتحاديهي يك ورامين دمزآباد در آينده

واردكنندگان اين همه با سرنوشت شما بازي نكنند.

و هر انسان ديگري دارم مطمئنم كه چنين اتحاديه اي ايجاد خواهد  عباس استعدادهاي از كه شناختي با من
شد.

ديگر پا به گاوپروري نخواهم گذشت
دومين نكته اي كه به آقاي تاجيك گفتم اين بود: ديگر پا به گاوپروري دمزآباد نخواهم گذاشت. باز هم رنگ 
مي كنم تجديد نظر خارج از دستور  ادا لحني چنين با كه تصميمهايي در ميداند شد. سياه واقعًا رخسارش
و پسرش را تا حدود زيادي نجات داده، از تاجيك آقاي زندگي كه دمزآباد گاوپروري شركت بود. خواهد
و دوستان تهراني من است. توضيح دادم: طي نامه اي به مديرعامل شركت تمام من تالشهاي محصول جمله
و ديگر نيازي به حضور من در مجمع عمومي سهامداران نخواهد ميكنم تفويض او به را عضويتم حقوق
ادامه گذاشت.  باقي  ابهام  در  را  من  چرا؟  ميداني پرسيدم: بعد شود. روشنتر مطلب تا كردم مكث بود.
مي كردم اعضاي فكر ميكنم. عالقمندان به انجمنداري قواعد آموزش صرف را عمرم من كه ميداني دادم:
و آشنا شدند. حاال با تو كه داريم انجمن شوند آشنا حدودي تا قواعد اين با نيز گاوپروري شركت سهامداران
مي توانيم يك اتحاديه گاوپروران نيز بسازيم. با آقاي مسعود كرامتي هم كه قرار است و ميكنيم درست فاميلي
و انجمن فاميلي درست كنيم. آقاي همايون سماطي هم كه به اين قواعد نياز ندارد. اگر آقاي سينمائي انجمن
مي توانيم با او هم در همين تهران انجمن هاي ديگري تأسيس كنيم. بخواهد هم شركت مديرعامل حسيني
دادم: به اين دليل كه شايد حميد تاجيك هم جواب خودم ميآمدم؟ دمزآباد به چرا ديگر من صورت اين در
و براي ساختن انجمن هاي مختلف در ورامين بكوشد. اما گفتي كه در پاسخ به شود عالقمند قواعد اين به
دعوت من براي شركت در نشست روز جمعه انجمن فاميلي جواب داده است كه: به دايي بگو من شركت
و اميدوارم اسباب  بود شكن دندان پاسخم كنم؟ تلف وقتم بايد من چرا صورت اين در خوب، بسيار نميكنم.

تنبه پسر خواهرم نيز باشد.
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مطلب سوم
آقاي عباس تاجيك گفت: قرار بود سر صبحانه سه مطلب بگويي. مطلب سوم را نگفتي؟ لخبند زدم. خيالش 
راحت شد كه مطلب تلخي نبايد باشد. پرسيدم: به خاطر داري كه آقاي علي گلستاني جمعه ي دو هفته ي 
و در اجالس انجمن فاميلي بعد از اينكه من خودم را معرفي كردم چي گفت؟ يادش بود. توضيح داد:  پيش
آره. گفت كه شما براي پول كار نمي كنيد. پرسيدم: علتش را توضيح نداد؟ گفت: نه. گفتم: در افسانه ها از
مي شد. مكث كردم. بعد گفتم: مطلب سوم اين است: حاال  طال ميزد هرچه به دست كه گفتهاند سخن مردي
حكايت ماست! بعد ظروف خالي صبحانه را به آشپزخانه بردم. هنگام قدم زدن در حياط از آقاي تاجيك
است؟  پول به نيازش چه است خوش دلش كه كسي داد: سرتكان خردمندانه بود؟ چه ما حكايت پرسيدم:

اين هم شاهد ديگري بر اين ادعاي من كه آقاي تاجيك سواد ندارد اما تا دلتان بخواهد فهم و شعور دارد.

گسترش جنبش پاكان
مي توانند تجربه هاي عالي انجمني خود را براي  گمنام معتادان انجمن طريق از شده پاك معتادان كه ايده اين
«جنبش پاكان» است. من اين ايده را با تعدادي گفتمان كليدي مفهوم بگيرند، كار به ديگر انجمنهاي تأسيس
و تشكل هاي معلمان مطرح كردم. ما با كمك معلمان پاك گمنام معتادان انجمن منطقهاي شوراي اعضاي از
مي توانيم نسبت به تأسيس انجمن هاي معلمان در سطح محالت اقدام كنيم. البته، اين انجمن ها بايد به شده
بسازند. كنوانسيون ملي و منطقه سطح در داطلبانه روند يك طي و شوند تأسيس خودمختار و مستقل صورت
و آموزش هاي نظري ما از باال، به بحثها و پائين، از گمنام معتادان انجمن عضو معلمان عملي تجربههاي
و اثربخش براي تربيت شهروندان جهاني ايجاد كنيم. تمام اين كارآمد انجمنهايي تا خورد خواهد پيوند هم
و از او خواستم آن تعداد از معلمان عضو انجمن معتادان كردم تشريح تاجيك عباس آقاي براي را تخيالت
يك مي شناسد به اين كار تشويق كند. حاصل كار بسيار رضايت بخش است: طي او كه را وارمين شهر گمنام
- قول تاجيك آقاي گفته به - و كردهاند استقبال شدت به ايده اين از معلمان اين از نفر شش گذشته ماه
داده اند بعد از ختم امتحانات مدارس، تمام سه ماه تابستانشان را صرف همين كار كنند. در ايران هيچكس
به اندازه پاكان اهميت زندگي انجمني را درك نمي كند. چون بقيه هنوز درنيافته اند كه انجمن واقعي چيست. 
مي تواند چيزي شبيه اين باشد: مشكالت  انجمن اين شعار رسيد نظرم به ميكردم. فكر قضايا اين به امروز

جهاني است، شهروند جهاني تربيت كنيم!

ظرافت هاي يك قاعده قانون پارلمان
مي يابند كه اساسًا كم حرف هستند. به عبارت ديگر، افراد پرگويي هم هستند كه  حضور افرادي مجمعي هر در
اجازه صحبت كردن به آنان را نمي دهند. در هشتمين اجالس كادر بانوان كه ديروز در دفتر كادرها برگزار شد
تقي زاده كه بسيار كم حرف است سر رفته است. احوالش را جويا شدم.  طلعت احساس كردم حوصله ي خانم
مي برد. تحليلش غلط بود:  سر را حوصلهام پاگير و دست قواعد گفت: پرسيدم. را علتش بود. درست حدسم
بِّبرد نه او را. به اين موضوع خيلي فكر كردم. سر را پرتحرك آدمهاي پاي و دست بايد پاگير و دست قواعد
و تخصيص صحن از اين زاويه بيشتر توجه كند: بر اساس كسب بر ناظر قواعد به بايد جلسه رئيس نظرم، به
مي زند. در نتيجه اشخاصي مثل حرف و ميكند صحن كسب شود بلند زودتر هركس قواعد، اين از يكي
مي گيرند. اختيار در را صحن احمدي شهين خانم مثل كساني و ميكنند واگذار را بازي تقيزاده طلعت خانم
اما قواعد ناظر بر كسب صحن همين يكي نيست. بر اساس قاعده ي ديگر، اگر كسي دوبار صحبت كند ديگر
و مذاكره تا جايي بايد ادامه يابد كه تمام اعضا دو بار نطق خودشان را ايراد كرده باشند.  ندارد صحبت حق
و در عوض، با متانت، شود حرف پر افراد كردن صحبت اضافه مانع بايد رئيس كه است قاعده اين اساس بر
صحن را براي افراد كم حرف امن نگاه دارد. آنوقت است كه درخواهيم يافت افرادكم حرف چه حرف هاي

ارزشمندي ممكن است در سينه داشته باشند. 

روش هاي عقب مانده عضو گيري
رويه ي اين كانون، فقط تقاضاي عضويت زناني  از روش عضو گيري كانون شهروندي زنان حيرت كردم. طبق
البته، اين طرز تلقي به كانون شهروندي زنان منحصر  نباشند!  مشابه تشكلهاي عضو كه ميشود پذيرفته
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نمي شود. به خاطر دارم از حضور يك معلم در مجامع سازمان چند نفر از معلمان ايران نيز جلوگيري شد
احتماًال به اين دليل كه عضو كانون صنفي معلمان يا يك تشكل معلمي ديگر بود. در حاليكه يك سازمان زنان 
كه براي مبارزه با تبعيض عليه زن تأسيس شده بايد از عضويت هر زني كه با تبعيض عليه زن مخالف است
۷۵ ميليوني ايران عضو بالقوه ي چنين سازماني هستند. البته، به  استقبال كند. در نتيحه بيش از نصف جمعيت
و بايد عضو چنين سازمان هايي بشوند و، به قول  ميتوانند هم جنسيتي تعبيضهاي مخالف مردان من عقيده

عاليجناب مائو، بگذار هزار گل بشكفد، و هزاران سازمان زنان عليه تبعيض گل كند.
 

آن ها در رفع و حل كه دارد مهمتري بسيار مشكالت اما دارد. اشكال خيلي كانون عضوگيري رويهي راستش
آن ها برطرف شود،  اين سازمان  هم مي تواند چند ميليوني شود. اگر اولويت است.

كه  است  اين  زنان  كانون شهروندي  در سازمان هاي مشابه  براي گسترش عضويت  كلي طرح من  به طور 
و خود مختاري  استقالل كدام هر كه بگيرد شكل ايران سراسر در مستقلي واحدهاي يا حوزهها يا حلقهها
و در سطح ملي همكاري استان شهر، سطح در يكديگر با كنوانسيونسازي و ائتالف طريق از و دارد را خودش
، هر سازماني بايد يك جزوه آموزشي بسيار كاربردي تنظيم كند كه در آن مراحل كار اين براي ميكنند.
و عالقمندان با كمك اين راهنما يا «هلپ» (كمك) آئين نامه هاي باشد شده تشريح حلقه يا واحد يك تأسيس
تعيين كرده مادر  با شرايطي كه سازمان  آئين نامه ها  اين  است  كافي  مي كنند.  تصويب و تنظيم را خودشان
مغايرتي نداشته باشد و، عالوه بر اين، شرايطي را كه سازمان مادر تعيين كرده است، در آن گنجانده شده
مي شوند. البته، فرض بر  پذيرفته كنوانسيون عضو عنوان به حوزهها و حلقهها اين تمام صورت آن در باشد.
و دستور نامه رابرت يا هر قانون خودشان آئيننامههاي طبق واقعًا سازمانها تمام اعضاي تمام كه است اين
مي گيرد شكل ايران سراسر در حوزه و حلقه هزارن ترتيب، اين به كرد. خواهند رفتار ديگر مصوب پارلماني

كه از طريق كنوانسيون ها هماهنگ مي شوند و يك سازمان ميليوني را ايجاد مي كنند.
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سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴

هفت داستانك از كادرها
و ساعت سه بامداد امروز براي آقايان سعيد اردهالي مدير نشر  نوشتم داستانك صورت به را ديروز روزنوشت
و عضو مؤثر كادر وكيالن، متين شريف مورخ انجمن دانشجويان كادر بنيانگذار و وكيل رئيسيان امير اختران،
كردم: ارسال زير نامه با همراه پارلماني مربيان انجمن آموزش كميته رئيس فاضلي سهيل و پارلماني مربيان

به پيوست هفت داستانك از جنبش زيرخاكي كادرها تقديم شده است. اگر روزنوشت قبلي در ده صفحه
كم تر از يك  در كوتاه داستانهاي صورت به را ديروز روزنوشت بود، شده روايت داستان يك به شبيه
بود، معماري داستانك ها حول يك موضوع شده سازماندهي ماجرا يك حول قبلي اگر نوشتهام. صفحه

طراحي شده است.

با فرض اينكه ممكن است در آينده آنقدر كار داشته باشيم كه مجالي براي بازنويسي اين روزنوشت ها 
و واكنش هاي عاطفي، تحليل هاي  كنيد مقايسه هم با را روزنوشتها نگارش شيوه دو اين نماند، ما براي

آن ها براي من بنويسيد. منطقي و پيشنهادهاي خودتان را در مورد
قربان شما. داود

مي دهد كه  رخ عظيمي اتفاقهاي نوشتنها اين ثبت و نوشتن جريان در كردهام، تأكيد هميشه كه همانطور
مي شوم مجبور روزنوشتها اين نوشتن جريان در كنم. كار اين صرف را وقتم از ساعتها من تا دارد ارزش
آن ها را درك كنم. تأثير پويايي و دروني روابط آورم. خاطر به را آنها و كنم مرور ديگر بار را حوادث تمام
و رفتار خودم را دريابم بينش و عقايد تغيير علت بفهمم. بهتر خودم ذهن كار طرز بر را تجربهها و حوادث
آينده ساختن مشغول ما واقع در كنم. درك را ديگران رفتار و بينش دانش، تغيير سازوكارهاي طريق اين از و
مي دانم كه اين فرايند را با دقت خودم وظيفه ديگر سوي از من، هستيم. جامعه و تاريخ ساختن مشغول و
مي گذارم ارث به كساني تمام براي اولي دست و فرد به منحصر و عالي مواد ترتيب اين به ميدانم و كنم ثبت
مي كنم بعد ها در جنبش كادرها كساني سربرآورند فكر عالوه، به بسازند. را آينده ايرانشناسي ميخواهند كه
و بسط قواعد قانون پارلمان را استخراج ترويج براي روشهايي و قواعد تجربهها اين ميان از بخواهند كه
مي كنم هرچه اين نوشته ها از فكر همه، اين با سازند. بدل خاورميانه مردم فرهنگ از بخشي به را آن و كنند
روزنامه نگاري به يك اثر هنري ادبي نزديك تر شود، به اين دليل ماندگارتر خواهد شد كه نسل هاي بعدي

آن ها لذت خواهند برد.  هم از خواندن

شوند، وقت  ارزشمندتر نيز ادبي نظر از روزنوشتها اين آنكه براي تالش نوع هر كنم اذعان بايد البته،
اصلي خودم عقب از وظيفه  شوند،  هنريتر نوشتهها كه كوشيدهام هرگاه و ميكنند طلب من از بيشتري
و تا اعضاي احتمالي گروه نشر اين خاطرات پاسخ تقاضاي من را بدهند به شيوه خاطر، همين به افتادهام.

سابق برمي گردم و حوادث ها را فقط گزارش و تا حدي تحليل مي كنم.

خالصه روزنوشت
و اگر الزم شد سوابق رويدادها را نيز تا آنجا  بپردازد ديروز حوادث به بيشتر امروز روزنوشت ميكنم سعي

خسته  كننده نشود دنبال كنم. و تكراري خيلي روزنوشتها اين احتمالي خواننده براي كه

آقاي عباس تاجيك ديروز هم مهمان من بودم. براي او در مورد اهميت راه اندازي يك اتحاديه گاوپروران
مي تواند به عنوان نمونه انجام دهد  ده انجمن يك كه را كارهايي از برخي همچنين كردم. صحبت ورامين
مي خواهد همراه با سه نفر از صاحبان گاوپروري در گفت من به كه بود ديروز غروب دادم. توضيح برايش
چه؟ گفت: براي تأسيس اتحاديه گاوپروران براي پرسيدم: بيايند. من ديدار به ورامين مختلف روستاهاي
و آنان نيز است كرده صحبت آنان با تلفني رفته بيرون كادرها دفتر از زدن قدم براي وقتي فهميدم ورامين.
و دارد آشنا ورامين دهات از ده پنجاه تا چهل از بيش در تاجيك آقاي بياندازند! راه اتحاديه كه شدهاند مجاب
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به من اطمينان داد كه در تمام اين دهات انجمن ده راه خواهد انداخت. به اين ترتيب با عباس قرار گذاشته ايم
اتحاديه  دهات،  انجمن  ورامين،  سطح  در  معلمان  انجمن  كند:  تالش انجمن نوع چهار تأسيس براي كه
و انجمن خانوادگي. خودش يك عضو فعال انجمن معتادان ورامين، شهر سطح در و ده سطح در گاوپروران
مي كنم در ادامه اين روزنوشت توضيح بدهم چه عواملي سبب شد آقاي تاجيكي كه سعي من و است گمنام

تا چند سال پيش از دست رفته اش مي دانستم به چنين شخصيت جالبي بدل شود؟

كادر ها تلفني صحبت كردم. سرنوشت رابطه من با آنان در بستر زمان تحوالت جالبي  از ديروز با چند نفر
و ثبت كنم. همچنين خانم نقي ئي قائم مقام دبيركل  تحليل نيز را تحوالت اين بايد كه است كرده تجربه را
نفر) از معلمان ايران هم تلفني به من خبر داد كه آقاي عليرضا هاشمي دبيركل سازمان را براي (چند سازمان
اجراي حكم پنج سال زندان كه چند سال پيش صادر شده بود به زندان انداختند. بعد از گفتگوي تلفني با
وبسايت هاي فارسي سر زدم. خبر اين دستگيري در سطح وسيعي منتشر شده بود. دو مورد  به نقيئي خانم

آن ها را در ادامه عينًا نقل مي كنم. اول از وب سايت راديو فردا و بعد از وب سايت بي بي سي فارسي:

دبير کل سازمان معلمان ايران بازداشت شد
عليرضا هاشمی، دبيرکل سازمان معلمان ايران، روز يکشنبه برای اجرای حکم پنج سال زندانش بازداشت 
۸۹ به اتهام های  و به زندان اوين در تهران منتقل شد. به گزارش خبرگزاری ايلنا، آقای هاشمی در سال

امنيتی به پنج سال زندان محکوم شده بود.
و تبانی به قصد برهم زدن امنيت ملی  اجتماع گفت: ايلنا به ايران، معلمان سازمان مقام قائم نقيئی، طاهره

و تبليغ عليه نظام از جمله اتهام های آقای هاشمی بوده است.
و در پی تجمع صنفی معلمان در  ۸۵ سال بر اساس اين گزارش، عليرضا هاشمی يک بار ديگر در اسفند
مقابل مجلس همراه با گروهی از فعاالن صنفی بازداشت شده بود. او در همان زمان به سه سال حبس 

محکوم شد، اما آن حکم پس از اعتراض و درخواست تجديد نظر لغو شد.
در اين ميان، به گزارش سايت «سخن معلم»، سازمان معلمان ايران با صدور بيانيه ای با توصيف بازداشت 
و اجرای حکم فردی که يکی از سمبل های  «بازداشت که نوشت تدبيری» «بی عنوان به هاشمی آقای
سابقه و  بوده تندروی و تنش از دور به او روش و منش و است اجتماعی کنشگری و عقالنيت
فعاليت های صادقانه صنفی اش در جامعه معلمان بر کسی پوشيده نيست، در فضای ملتهب جامعه فرهنگی

باعث بهت و حيرت همگان شد.»
سازمان معلمان ايران در ادامه بيانيه خود بازداشت عليرضا هاشمی را اقدامی «برای دور کردن حرکت 
و تندروی» ارزيابی کرد. افراطیگری سمت به آن دادن سوق و عقالنيت و مدنيت مسير از معلمان صنفی
فعاليت های برای  زمينه سازی  و  مدنی نهادهای تقويت برای دولت وعدههای به اشاره با سازمان اين
و نيز دولت حسن روحانی خواست ضمن شنيدن «صدای پرورش و آموزش وزير از سياسی و صنفی

اعتراض های بر حق معلمان» برای جلوگيری از ايجاد فضای امنيتی چاره ای بينديشند.
و آزادی ساير معلمان  هاشمی عليرضا حکم اجرای توقف خواستار همچنين پايان در ايران معلمان سازمان

زندانی شد.
و عليرضا قنبری به اتهام های امنيتی  بداقی رسول مانند معلمان حقوق فعاالن از شماری اخير، ساليان در

بازداشت و زندانی شده اند.
افزايش فشارهای  با گزارش ها در مورد  ايران همزمان  بازداشت دبير کل سازمان معلمان  در اين ميان، 

امنيتی بر معلمان در روزهای اخير صورت گرفته است.
اخير صورت  ماه های  در  ايران  در شهرهای  معلم  هزاران  بزرگ  تجمع های صنفی  از  فشارها پس  اين 
۴۰ شهر  گرفته است. در آخرين دور از تجمع ها که پنجشنبه گذشته برگزار شد، هزاران معلم در حدود
و  کردند بيان را خود صنفی خواستههای يزد و بوشهر مشهد، رشت، قزوين، کرج، تهران، جمله از ايران

همچنين خواستار آزادی معلمان زندانی شدند.

دبيرکل سازمان معلمان ايران زندانی شد
بنا بر گزارش ها از ايران، عليرضا هاشمی، دبير کل سازمان معلمان ايران برای اجرای حکمی که پنج سال 
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پيش عليه او صادر شده بود، بازداشت و به زندان اوين منتقل شده است.
خبرگزاری کار ايران، ايلنا به نقل از طاهره نقيئی، قائم مقام سازمان معلمان ايران نوشته که آقای هاشمی 
می خواند  زندانی" معلمان خانوادههای با "ديدار و صنفی" مطلبات "پيگيری او آنچه دليل به در سال ۱۳۸۹

به ۵ سال زندان محکوم شده بود.
و «تبليغ عليه نظام» از جمله  ملی» امنيت زدن برهم قصد به تبانی و «اجتماع که است گفته نقيئی خانم

اتهامات آقای هاشمی بوده است.
او به ايلنا گفته است که ماموران صبح روز يکشنبه آقای هاشمی را در منزلش بازداشت کردند.
خانم نقيئی گفت که ماموران زمانی وارد منزل آقای هاشمی شدند که او در مدرسه بوده است.

و آقای هاشمی خود را  میگيرد تماس او با منزل به ماموران ورود پی در هاشمی آقای همسر او، گفته به
به سرعت به منزل می رساند و در نهايت بازداشت می شود.

به گزارش ايلنا، آقای هاشمی يک بار ديگر در اسفند ۱۳۸۵ در پی تجمع معلمان مقابل مجلس همراه با 
گروهی از فعاالن صنفی بازداشت شده بود.

و درخواست  اعتراض از پس او عليه صادره حکم اما بود، شده محکوم حبس سال ۳ به زمان در همان او
تجديد نظر لغو شد.

تأثير زنداني شدن دبيركل بر جنبش كادرها
- اگر بر جنبش كادرها تأثيري نداشته  آنها نقل كه زديم زيادي حرفهاي نقيئي خانم با تلفني گفتگوي در
مي كنم آن بخش از حرف ها را سعي من نتيجه در ميگيرد. قرار روزنوشتها اين وظايف از خارج - باشند

كه چنين خاصيتي دارند نقل كنم.

البته، براي آن گروه از خوانندگان احتمالي اين روزنوشت ها كه چه بسا نوشته هاي قبلي را نخانده باشند بايد 
جدي ترين مربيان پارلماني بود كه به ضرورت ترويج اين قواعد  و بهترين از يكي هاشمي آقاي كه كنم تأكيد
و از من زد زنگ من به گذشته پنجشنبه صبح ده ساعت رأس درست عالوه، به داشت. باور ملي سطح در
گفتم: اين همان چيزي است كه من آرزويش را كند؟ شركت پنجشنبه روز كارگاههاي در ميتواند آيا پرسيد:
- در كارگاهها ي پنجشنبه ها آينده پنجشنبه از نرسيد، اگر و گذشته، پنجشنبه همان رسيد اگر - شد قرار دارم.
كه هدفش تأسيس سازماني براي توانمندسازي انجمن هاي معلمان است شركت كند. هدف من اين بود كه در
و سازمان معلمان  معلمان صنفي كانون گمنام، معتادان خانوادههاي انجمن گمنام، معتادان انجمن رهبري سطح
و در سطح محله پايه سطح در كنيم. برنامهريزي معلمان محلهاي انجمنهاي تأسيس براي را همكاري نوعي
قبًال معتاد بوده اند اما از طريق انجمن هاي معتادان گمنام پاك شده اند با كه معلماني كنيم تالش است قرار نيز
كمك ساير معلمان ساكن يا فعال در يك محله، انجمن معلمان محله ايجاد كنيم. بنا بر اين، دستگيري آقاي
و بايد از يكي ديگر  ميتوان اين، بر بنا شود. متوقف نبايد كه كار اما بزند. ضربه برنامه اين به ميتواند هاشمي
از اعضاي سازمان معلمان خواست كه جاي او را در نشست هاي پنجشنبه ها پر كند. به نظر من خود خانم
نقي ئي بهترين نامزد است. اما اگر او نتواند يا نخواهد خودش بيايد، الزم است از او بخواهم يك يا چند نفر 
ديگر از اعضا را معرفي كند. البته، اگر خانم نقي ئي بيايد بهتر است، چرا كه مهارت هاي رهبري او هم توسعه 
و بسيار تأثير گذار است، مفيد خواهد بود، به  قوي بسيار جنبش يك كه هم زنان جنبش براي و يافت خواهد
خصوص زنان در سطح كودكان كه در بهترين شرايط براي آموزش اصول قانون پارلمان هستند، اثربخش ترين

نيروي اجتماعي هستند. 

اميدوارم رفتن آقاي هاشمي سازمان معلمان را از هم نپاشاند. اما من شاهد بودم كه اين سازمان بر قواعد 
و مورد اعتقاد تمام اعضا استوار نبود بلكه بيشتر مهارت هاي رهبري آقاي هاشمي به  شده شناخته و شفاف
مي كرد. به همين دليل، با خارج شدن وي كارآيي حفظ را دردسر پر بسيار سازمان اين كه بود سنتي روشهاي
عميق تر خواهد شد. شايد اين آن و تضادها در كرد خواهد سقوط بيشتر بود كه هم اين از سازمان كارآمدي و
يك و تكيه به مهارت پارلمان قواعد به پايبندي ضرورت معلمان سازمان بچههاي كه شود سبب جديد شرايط
و تمايل بيابند كه شرايط من را براي ادامه همكاري با آنان بپذيرند. من به كنند احساس بيشتر را پارلماني مربي
آنان پيشنهاد كرده بودم امكانات دفتر را حاضرم به صورت رايگان در اختيار آنان قرار بدهم به شرطي كه آنان
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و من هم به عنوان مشاور پارلماني در اين زمينه به كنند اداره را سازمانشان رابرت دستورنامه طبق بخواهند
و ساير اعضا هاشمي آقاي ميزنم حدس من رفتند. دفتر از و نكردند قبول آنان البته بپردازم. مسؤليت اجراي
نيز دوست داشتند كه بدون حضور من اين قواعد را اجرا كنند. اما تصور نمي كنم قادر به اين كار باشند. به
خصوص كه با رفتن هاشمي ديگر عضوي كه داراي اقتدار مورد قبول ديگران باشد در بين آنان وجود ندارد 

و هر كدام يك اشكالي دارند. در اين زمينه من چه كارهاي خاصي بايد انجام بدهم؟ 

به نظرم من وظيفه دارم هر از گاهي اخبار مثبت كادرها را براي ايميل آنان ارسال كنم. گاهي برخي از خبرها 
و گزارش فعاليت هاي مؤسسه توانمند سازي انجمن هاي معلمان را در اختيار بعضي از اعضاي سازمان معلمان 
و هم به آنان يادآوري كنم كه قانون پارلمان كليد حل نشود قطع ارتباط رشته هم كه نحوي به دهم قرار

مشكالت سازمان آنان است.

تأثير مثبت اين دستگيري
هرچند دستگيري آقاي هاشمي سراپا يك ضايعه ملي است، اما او اين توانايي را دارد كه به مناسب ترين شكل 
احتماًال به دوستان حزبي خارج  نيز سياسي زندانيان و دهد آموزش سياسي زندانيان به را پارلمان قانون ممكن
از زندان خود توصيه كنند كه به اعضاي خودشان اين قواعد را آموزش بدهند. در اين زمينه كاري از دست
ما ساخته نيست. اما من بايد از طريق برادر آقاي هاشمي دنبال آن باشم كه اگر كتاب دستورنامه را خواست 
و پيگير آن باشم كه از بيرون نيز اين قواعد را به سازمان هاي سياسي اي كه تحت تأثير  بفرستم زندان به برايش

احتمالي آموزه هاي آقاي هاشمي به آن عالقمند شده اند معرفي كنم و آموزش بدهم.

و خانم نقي ئي نسبتًا طوالني شد. در اين گفتگو ها در حاليكه ما هر  من تلفني گفتگوي گفتم كه همانطور
و ممكن است حتي آن را شنود كنند، با اين فرض نكاتي را ميشود ضبظ ما تلفنهاي كه ميكرديم فكر دو
مي زد كه اين چه حرف هايي سرمان توي اطالعات وزارت بازجوهاي از يكي روزي اگر كه ميكرديم مطرح
مي زديد، بتوانيم از خودمان دفاع كنيم. من حقيقتًا نمي دانم چنين ترس نهادي شده اي در جوامع ديگر كه بود
و نيروهاي امنيتي چنين امكاناتي را واقعًا دارند يا ندارند؟ ولي اطالعات وزارت آيا و نه؟ يا دارد وجود نيز
مي دهم كه در طول تمام مكاالت تلفني خود همين احساس را گواهي صادقانه است مربوط من به كه آنجا تا
مي توانم شهادت ميبرد كار به خود گفتگوهاي در نقيئي خانم كه كنايههايي و لحن و نحوه اساس بر و دارم

بدهم كه او هم چنين احساسي داشت.

مي كوشيديم طوري با هم صحبت كنيم كه صداي تظلم خواهي  ما كه است كافكايي فضايي اين به توجه با
و اين ديگر واقعًا اوج برسانيم! آنان گوش به شده كه هم حكومت امنيتي نيروهاي شنود طريق از را خودمان

استيصال و بربريت يك جامعه است.

و بيش از  فروميپاشند سيلآسا گراني وحشتناك فشارهاي بار زير معلمان خانوادهي كه است اين واقعيت
مي كنند آنچه كه به اسم افزايش دستمزد به آنان داده شده است، در واقع آبي بوده است كه حاكمان درك پيش
و سبب رشد گذاشتهاند كاله را خودشان ملت سر ترتيب اين به و ريختهاند ملي پول شير در غيرشرافتمند
مي كنند كه حكومت ديگر در وضعيتي نيست كه درك سادگي به ديگر سوي از شدهاند. تورم حيرتانگيز
و ساير اقشار معلمان، مهمتر، همه از و كند. مار و تار و بزند كتك وحشيانه را معلمان ۸۵ بتواند مثل سال
مي توانند در  آنها وسيلهي به كه دارند مجازي اجتماعي شبكههاي مثل قدرتمندي بسيار ابزارهاي جامعه
و روز يكديگر با خبر سازند. گروه هاي حال از را خود همكاران از نفر هزار هزاران زدن هم به چشم يك
و اقيانوس شدهاند آشنا محلي اعتراضي تجمعات برگزاري و سازماندهي روشهاي با مردم از بيشتري هرچه
و شالق هاي امپراتور بر سطح اقيانوس مانع از باال آمدن آن نخواهد شد. در است مد حال در ملي نارضايتي
عين حال، دستگاه دولت زير ماتحت گروه حاكم مثل يك االغ منتظر هش، در انتظار فروپاشي است. در چنين
اتفاقًا به همين داليل  و ميكند غرق نابودي ورطهي در را كشور مرج و هرج و آشوب به زدن دامن شرايطي
مي كنند. آنوقت مخالفت شدت به كور و خودجوش راهپيماييهاي برگزاري با هاشمي آقاي مثل افرادي

معلوم نيست چه دست هايي در حكومت، همين افراد را دستگير مي كند.
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و نيروهاي مخالف هستهاي، قرارداد و تفاهم مخالف نيروهاي احتماًال كه گفت ميتوان تحليلي سطح در البته،
مي پاشند. اما نمي شود به اين تحليل ها اكتفا كرد. جامعه ي ما خر تو خر نفت تضادها اين آتش روي دولت
تر از اين حرف هاست. در نتيجه، نمي شود وجود دست هايي كه مستقيمًا از سازمان هاي جاسوسي خارجي
مي گيرند را به طور كلي نفي كرد. اما حتي تصور اينكه در حال حاضر بشود در مورد اين مسائل بعد  فرمان

از تحقيق كافي اظهار نظر كرد مطلقًا وجود ندارد.

و توضيح  كردم اشاره بودم خوانده انگليسي زبان به و پيش ماه چند كه تخيلياي داستان به من حال، هر در
و در واقع كوشيده بود بود نوشته بينالمللي بزرگ تحليلگر يك را پليسي جاسوسي داستان اين كه دادم
سناريوي آينده نزديك منطقه خاورميانه را در اين سناريو پيش بيني كند. به خانم نقي ئي گفتم بر اساس آن
و سرانجام اين چيني ها هستند كه خليج  گرفت خواهد در سختي جنگ اسرائيل و عربستان ايران، بين سناريو،
و كارگران چيني پااليشگاه هاي ويران شده ي عربستان را بازسازي سربازان و كرد خواهند اشغال را فارس
و توضيح دادم: تمام كردم اضافه را خودم نظر بعد كنند. تأمين را كشورشان نياز مورد نفت تا كرد خواهند
و بايد اجراست حال در سكانس به سكانس فرضي سناريويي اين گويا كه ميدهد نشان اخير ماه چند شواهد

اميدوار باشيم كه قصه پايان ديگري داشته باشد.

مرحله اي بدون برگشت شده كه نتيجه اش سربرآوردن دولت كشورهاي  نه. ترديدي نيست كه خاورميانه وارد
و اتفاقًا تهديد هاي اين  برود جلو سناريويي چنين فرض با بايد كادرها جنبش است. جديد مناسبات و جديد
و محتوم را به فرصت هاي تاريخي بدل كند. البته، اين را در گوشي تلفن به خانم نقي ئي ناخواسته آيندهي

نگفتم!

پيش بيني درست
پيش بيني ام  درستي  اثبات  براي  متعدد  و  متنوع شواهد همه اين سريع، اينقدر نميكردم باور خودم واقعًا
فراهم شود. پيش بيني من اين بود كه اعضاي انجمن معتادان گمنام كه تعداد آنان به حدود هفتصد هزار نفر
در سطح ايران بايد برسد، بهترين حامالن فرهنگ قانون پارلمان به ديگر بخش هاي جامعه باشند. اسم اين 
و همسرش  گلستاني علي آقايان گذاشتم. پاكان» «جنبش بيافتد راه به آينده در داشتم انتظار كه را حركت
و آقايان عباس تاجيك، دانش گلستاني، حبيب اهللا (نارانا) گمنام معتادان خانوادههاي انجمن از گلستاني زيور
و داود دانايي از اعضاي انجمن معتادان گمنام نمونه هايي از اعضاي اين انجمن ها هستند كه به جنبش اعلمي
مي خواهم به امروز كردهام. اشاره آنان به تناسب و تناوب به روزنوشتها اين در من و پيوستهاند كادرها
و امروز بپردازم كه يكي از اعضاي جنبش پاكان مهمان ديروز و پريروز طي پاكان جنبش جديد دستاوردهاي

من بود: آقاي عباس تاجيك.

خوانندگان حرفه اي اين روزنوشت ها، يعني خوانندگان احتمالي كه اين نوشته ها را از ابتدا تا اينجا دنبال كرده 
و شوهر خواهر  عموي پسر او ندارند: او معرفي به نيازي و ميشناسند خوبي به را تاجيك عباس آقاي باشند
و كرد فرار مدرسه از او اما آمديم. دنيا به يكسال در ورامين شرقي جنوب در دمزآباد در دو هر و است من
و زندگي اش را باخت. بعدها از بود معتاد سالها است. بيشتر من از شعورش و فهم اما است بيسواد هنوز
و به مرور به يك كادر حرفه اي شد رو و زير شخصيتش مرور به و كرد ترك گمنام معتادان انجمن طريق
و سه نفر ديگر از اعضاي فاميل كه با ارزش هاي واقعي انجمن هاي معتادان گمنام او كمك با مييابد. ارتقا
مي كنيم. با اين همه، به مرور به اين ايجاد فاميلي انجمن بار نخستين براي داريم دارند تجربه و هستند آشنا
مي توانيم انجمن هاي ديگري نيز ايجاد كنيم. طي سه روز اخير كه آقاي «پاكان» كمك با كه رسيدم نتيجه
و من كوشيدم زديم گپ هم با انجمنها همين تشكيل روند مورد در بود من مهمان كادرها دفتر در تاجيك
با ذكر كارهايي كه به طور نمونه هركدام شعب اين انجمن ها انجام دهند، به عباس كمك كنم كه با استناد به
و  ميكرد، قانع بايد را عباس اول مرحله در مثالها، اين كند. اقدام جديد افراد جذب به نسبت مطالبي چه
مي توان با طرح اين نكات به ديگران آنان را هم جذب كه ميكرد قانع را عباس بايد هم باز دوم، مرحله در
مي كنم توضيح بدهم چه مثال هايي را انتخاب سعي ادامه در من دو! توان به كردن قانع يعني: كرد. انجمن
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و چرا آقاي تاجيك را مجاب كرد كه با ذكر بود چه تاجيك آقاي مثل فردي روي مثالها اين تأثير كردم.
- افراد ديگري را براي پا پيش گذاشتن جهت تأسيس اين انجمن ها توانست و - ميتواند مثالهايي چنين
و يا جذب مشتري جنبش كادرها فروش و بازاريابي به مربوط فصل در تجربهها اين واقع در سازد. آماده

بايد مورد تأمل قرار بگيرد.

انجمن ده دمزآباد
و مردم دمزآباد را به خوبي او بشناسد، در برابر پيشنهاد  باشد دمزآباد بچه تاجيك عباس آقاي مثل كه كسي
بي تفاوتي نخواهد داشت. اهالي - حالت خوشبينانهترين در - و تمسخر جز واكنشي دمزآباد، ده انجمن ايجاد
- فعاليت هاي گروهي دارند. ميشوند آبياري قنات با كه كوير حاشيه روستاهاي يعني - دمزآباد مثل دهاتي
مي دهند. انجام را عزاداري و تدفين و تشييع كار گروهي صورت به كند فوت كسي وقتي نمونه، عنوان به
مسجد در  به صورت جمعي  رمضان  ماه  در  مي كنند.  عزاداري جمعي و گروهي صورت به عاشورا روز
مي دادند. مراسم انجام گروهي صورت به را نوروزي بازديد و ديد مراسم گذشته سالهاي ميگزارند. نماز
مي آورم كه در همان مراسم عروسي نمايش هاي خاطر به حتي من ميشود. برگزار جمعي صورت به عروسي
مي كردند. مراسم تماشا را آن گروهي صورت به مهمانان تمام و ميشد اجرا نيز جذابي بسيار بسيار روحوضي
و جالب ميدادند. انجام گروهي صورت به بود، جوان داماد به گروهي مالي كمك نوعي كه را پولاندازان
اينكه براي پر كردن چاه هاي قنات ده مجاور نيز با اين توهم كه سبب خشك شدن قنات ده آنان شده است،
- كه به دليل كتك زدن نرگداي ورامين با هندل  حسين شيخ نام به محلي آخوند يك كردند: عمل گروهي
و به صورت گروهي به ده مجاور كرد جمع آبادي مسجد در را اهالي - ميگفتند هندلي شيخ او به ماشين،
و آب را بر همسايگان خود بستند. اين ها بردند يورش - داشت فاصله اتوبوس ايستگاه يك از كمتر كه -
و به رغم تفاوت هاي قابل گروهي فعاليتهاي اين تمام اما است. دهاتيان گروهي فعاليتهاي از نمونههايي

تأملي كه با هم دارند، به نحوي است كه مي توانيم آن را به صفت «هيأتي» متصف كنيم.

انسان ها را در جوامع  بيشتر مناسبات  و هرچه  ميشوم، آشنا پارلمان قانون با بهتر و بيشتر هرچه راستش
مي كنم، دركم از تفاوت هاي مقايسه خودمان روابط با باشند، شده سازماندهي پارلمان قانون طبق كه مفروضي
مي شود كه تا فردي با قانون پارلمان بيشتر نيز اطمينانم و ميشود عميقتر «انجمن» با «هيأت» اساسي و ماهوي
مي كنم براي يك فرد نابينا فكر بود. خواهد بيفايده بدهم توضيح زمينبه اين در هرچه نشود، آشنا خوبي به
و فهم كند. با اين همه تصور را آن بتوانند رنگها مورد در توضيحاتي شنيدن با كه باشد دشوار بسيار بايد
من هميشه سعي كرده ام تفاوت بين اين دو مقوله را بر اساس آنچه كه براي يك نابينا هم قابل لمس است

توضيح بدهم. 

و در نيتجه ما با ضرورت  شود انجام چگونه و كاري چه است قرار ميدانند همه هيأتي فعاليتهاي جريان در
و نقش رهبري است اجرايي بيشتر تصميمها بلكه نيستيم، مواجه تازه قواعد خلق و جديد تصميمهاي اخذ
رويه هاي انجام اين كارها نيز بيشتر بر بر بيشتر ايجاد هماهنگي در ميان گروه است. به عالوه، قواعد ناظر

آن ها در طول زمان  بودن عادالنه نتيجه، در و اثربخشي كارآمدي، و گرفته شكل اجتماعي كار تقسيم اساس
و تضاد منافع حادي بروز نمي يابد. فعاليت هاي گروهي كه مستلزم مداخله اهالي دهات است شده تثبيت
و بر خالف ساختارهاي ديگري مثل خانواده تدوام ندارند. اين ميپذيرند رخ ده عمومي فضاي در باشد،
مي شود ادامه داد، اما موضوع مورد نظر من اين است كه تأكيد كنم در دهات فالت، كه تاريخ را فهرست
رويه ي هيأئي براي حل مشكالت كافي بوده است. جالب است كه پارلمان انگلستان هم و هيأت نداشتهاند،
مي شد. با سر برآوردن نظام سرمايه داري است كه به قول ماركس، سراپاي جامعه به اداره هيأتي روش به ابتدا

صورت انقالبي و پي  اندر پي بايد متحول شود و روش هيأتي ديگر پاسخگو نيست.

من يك شانس بزرگ تاريخي داشته ام كه كودكي ام را در دهي گذرانده ام كه به قول مورخ يهودي كمونيست 
و  خوردند شخم كمونيستي و كاپيتاليستي اردوگاه دو در و ميالدي شصت دههي در هابسبام، اريك انگليسي
و ميشد انجام پاياپاي صورت به دمزآباد اهالي معامالت از عمدهاي بخش هنوز زمان آن در شدند. رو و زير
مي كردند. اما امروز در همين ده، ميلياردها ميليارد استفاده ميآمد ده بيرون از كه كاالهايي خريد براي پول از
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و تعداد باسكول هاي آن از تعداد بقالي هايش بيشتر است شده سرمايهگذاري گاوپروري صنعت در تومان
و يوسف آباد در كام خودش فرو عباسآباد مثل هم را دمزآباد تهران اقيانوس كه كشيد نخواهد طولي و است
و در شهرك غرب يا ميدان تجريش از آن بيرون بيايند. شوند مترو وارد ده اين ميدان در دمزآباديها و بكشد
و بازديد ديد به گروهي صورت به نوروز اول روز كه هستند دمزآباد در مستقر افغانهاي فقط ديگر حاال
ندارند، همانطور كه دو آپارتمان نشين يك ساختمان در كاري هم با دمزآبادي برادر دو حاليكه در ميروند،

تهران كاري با هم ندارند. اين تحوالت عظيم چه پيامدهايي داشته و خواهد داشت؟

تقليد دهداران از شهردار تهران!
يكي از پيامدهاي اين تحوالت عظيم اين است كه ديگر اداره ي ده سابق كه امروز به قطب صعنت گاوپروري 
دائمي غيرممكن شده است. در حال  و مستقر مديريتي ساختار يك بدون است، شده بدل تهران حاشيه در
و يكي از كادرهاي فعال ما خويش و قوم اتفاقًا كه دارد دهدار يك و نفره سه ده شوراي يك دمزآباد حاضر
و شهرداران دهداران كل كه ميشود خبطهايي همان مرتكب اتفاقًا و است، فاميلي تأسيس دست در انجمن

دهاتي در سراسر كشور مي شوند: تقليد كوركورانه از شهرداري تهران!

و من طول حياط را قدم  بود گرفته آفتاب حياط داخل اسقاطي مبل روي تاجيك عباس آقاي حاليكه در
مي زدم از او پرسيدم: حمام قديمي دمزآباد يادت هست؟ خنديد. مگر ممكن است يادش برود؟ آنقدر آن
مي بردم لذت آن عالي معماري از نيز كودكي سنين در حتي من كه بود شده ساخته محكم و عالي زيبا، حمام
معماري حمام ها بروم. آنجا به استحمام براي ميكوشيدم فرصتي هر در بودم شده مستقر تهران در كه بعدها و
و هر معماري متناسب داشت ثابت و كالسيك الگوي يك بناها ساير و آبانبارها مساجد، معماري مانند نيز
مي كرد. آن معماري هم نمادي بود از ضرورت كوچك و بزرگ را آن متناظر صورت به و محلي نيازهاي با
و از او پرسيدم: چرا آن ايستادم آفتاب به پشت تاجيك آقاي جلوي سرمايهداري. ماقبل جهان در ثبات حفظ
حمام را خراب كرديد؟ جا خورد. انگار هيچوقت به اين سؤال فكر نكرده بود. فورًا منظور من را دريافت.
مي دانم.  چه داد: جواب ناراحتي با شد. كالفه خودش همواليتيهاي كار از عميقًا كه دريافتم صورتش از
رضاقلي خان زمين حمام را فروخت به يك بابايي. او هم حمام را خراب كرد. پرسيدم: مگر زمين حمام مال
- باشه. اما حمام كه مال رضاقلي  بود. داده رضاقليخان پدر حاجيخان، را زمينش آره. - بود؟ رضاقليخان
و من فرصت را براي تاختن مناسب ديدم: فكر كن اگر آن حمام به آن داد تكان سر تأسف با نبود؟ خان
مي شد در آن انجام داد؟ فرض كن آن حمام را كه كارهايي چه األن بوديد نكرده خراب را محكمي و قشنگي
مي كرديد تبديل قهوهخانه يك به را آنجا گمنام. معتادان انجمن اختيار در ميگذاشتيد و ميداديد كاربري تغيير
و ساختن دهداري، همانجا را به يك دهداري هزينه همه اين صرف جاي به يا دمزآباديها. شدن جمع براي
مي آمد. آن تماشاي براي اطراف از آدم كلي ميكرديد حفظ آنجا را حمام آن اگر ميداني؟ ميكرديد. تبديل

نمي آيد. به موضوع ديگري پرداختم. بله. اما حاال ديگر جز تأسف خوردن كاري از كسي بر

مي شود بايد  برگذار دمزآباد در كه گاوپروري سهامدارن مجمع در شركت براي ماه هر آخر چهارشنبههاي
خالد آباد كه در چند كيلومتري دمزآباد است بگذريم. هر دفعه براي ساختمان متروكه ي حمامي كه وسط از
مي خورم: چقدر قصه شد ساخته ده اين اصلي جادهي كنار در عالي و مدرن معماري يك با و انقالب از قبل
و سالم است. اما تمام شيشه هاي ساختمان شكسته محكم چقدر است. شده طراحي زيبا آجري ساختمان اين
- بله، زمان شاه در خيلي ديدهاي؟ را خالدآباد حمام ميپرسم: تاجيك آقاي از است. سكنه از خالي و شده
- چرا از ساختمان آن استفاده نمي كنند؟ چرا ساختمان به آن خوبي را ساختند. حمامهايي چنان روستاها از
و به جايش آن ساختمان زشت را با صرف كلي هزينه براي دهداري ساخته اند؟ كردهاند رها خود حال به
مي دهم: خوب به دهدار آنجا بگو كه به فكر استفاده از آن ساختمان باشد. ادامه ندارد. جوابي تاجيك آقاي
ميگويد: اتفاقًا با دهدار خالدآباد رفيقم. بسيار خوب. اما زمينه را براي طرح يك فاجعه مناسب خوشحالي با
از وسط با كشيدن خيابان  دادم: چرا  ادامه شد. كنجكاو تاجيك آقاي ديگر. مسأله يك حاال خوب. ديدم:
روده  اش و دل و كنيد پاره را آدم يك شكم اينكه مثل درست كرديد؟ نابود را قشنگي آن به آباديِه دمزآباد،

را بيرون بريزيد.
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و خشت ساختمانهاي از چسبيدهاي هم به مجموعهي حاشيهكويري روستاهاي تمام مثل دمزآباد روستاي
لك لك ها آنها برفراز كه بادگيرهايي با بود؛ شده كشيده جنوب به شمال از قنات مسير طول در كه بود گلي
بي انتهاي بيابان به باغها ميان از و ميشدند وصل اصلي خيابان به كه باغهايي كوچه با بودند، كرده النه
مي انداختند. نمي دانم زنان سينههاي ياد را آدم كه گنبدي بامهاي و خاكي كوچههاي با ميرفتند، ده اطراف
يك و نگهداري داشتند يا نه. اما مطمئنم نابود كردن آبادي با كشيدن حفظ ارزش گلي و خشت خانههاي آن
خيابان از وسط آن، بدترين تصميم دم دست بود. هر چهارشنبه آخر ماه كه مجبوريم براي رسيدن به محل
برگزاري مجمع از وسط شكم بيرون ريخته دمزآباد بگذريم، ياد كوچه پس كوچه هاي قشنگ دمزآباد كودكي ام 
و دلم از اين همه بد سليقگي دهاتي ها به هم مي خورد. آنان با تهاجم مستمر به شهر، جوانه هاي  ميافتد
مي برند. حاال خيابان اصلي بين از را خودشان زادگاه شهرها از دهاتيوار تقليد با و ميكنند لگدمال را تمدن
و مثل خيابان هاي تهران، در هر پنجاه متر يك سرعت گير بزرگ هم در است آسفالته دارد، جدول دمزآباد
- تندتر حركت ندارند وجود ديگر كه - دمزآباد سابق االغهاي از ماشيني هيچ مبادا تا خوابيده خيابان عرض
خيره من  به  تاجيك  آقاي  آن ها.  زشتترين تا مصالح گرانترين از خيابان؟ اطراف ساختمانهاي و كند!
و با لحن مادرانه برايش مينشينم مبل روي كنارش كنم. تشريح را خودم پيشنهادي حل راه تا است شده
توضيح مي دهم: فرض كن به جاي اين خياباني كه تمام خانه ها را خراب كرد، دور تا دور آبادي يك خيابان
و كوچه هاي آبادي را هم با خطايي  ميكرديم وصل آن به را باغها كوچه تمام بعد، ميكشيديم. كمربندي
مي دهم: خوب. در ادامه بعد كند. مجسم ذهنش در را فرضي دمزآبادي آن تا ميكنم مكث ميكرديم. فرش
و دست سر و ميآوردند هجوم تماشايش براي تهران تمام از كه دستهگل يك مثل ميشد دمزآباد صورت آن

مي شكستند. قبول نداري؟ با حركت سر و البته با تأسف تأييد مي كند.

داده است طوالني است. آب به ايران دهات تمام در و دمزآباد در دهاتي مديريت كه دستهگلهايي فهرست
يك نمونه ي بسيار بسيار تازه: اطراف ساختمان جديد دهداري، يك مجموعه ي دستگاه هاي فلزي ورزشي،
آن ها نرمش كنند،  با بيتحرك تهرانيهاي تا كردهاند نصب تهران پاركهاي تمام در كه همانها مثل درست
نصب كرده اند. آن هم درست در مدخل آبادي، يا در واقع، در خارج از دمزآباد. حتي اگر دهاتي ها براي نرمش
آن ها بايد آنقدر پياده روي كنند كه نيازشان به نرمش تأمين  از استفاده براي باشند، داشته نياز دستگاهها اين به
و يك نمونه ديگر: ساختن پارك در ده! انگار به عقلشان نمي رسد كه براي تهراني هاي زنداني شد! خواهد
مي شود دهاتيان را تشويق ساده خيلي اما دارد. را ريه حكم محلهاي پاركهاي كبريتي قوطي خانههاي در شده
و كل آبادي را به يك دسته گل بدل كنند. ديگر چه نيازي بكارند درخت جويبارها كنار و مزارع كنار كه كرد
مي زند. زمينه براي تأكيد قدم حياط طول در و برميخيزد مبل روي از ميشود. كالفه عباس پارك؟ ساختن به
درست كرده اند، آقايان ده شوراي كه هم اآلن ميدهم: ادامه است. شده فراهم ده انجمن ايجاد ضرورت بر
مي شود. تيز تاجيك آقاي گوشهاي نيستند. پاسخگو كسي به و ميدهند انجام بخواهد دلشان كه هركاري
مي كنيد. انتخاب ده شوراي در عضويت براي را نفر سه سال چهار به سال چهار هر ميدهم: ادامه چه؟ يعني
مي گيرند؟ اين عوارض چقدر ميخواهند؟ چه كه ميپرسند دمزآبادي از آيا و ميكنند؟ كار چه آقايان اين
مي كنند؟ چرا بايد به جاي استفاده از اين همه ساختمان خالي، آنقدر هزينه صرف خرج جور چه را عوارض
و دختر معتادي كه شما با پول خودتان آنان را در مادر به نبايد دمزآباد شوراي چرا كنند؟ دهداري ساختن
مي شوند كمك پاك انجمن در كه معتاداني به نبايد آبادي اهالي چرا اصًال كند؟ كمك كردهايد بستري كمپ
و براي شوند جمع هم دور معتادان مثل نبايد دمزآباديها چرا كنند؟ پا و دست خودشان براي شغلي تا كند
بهتر شدن زندگي خودشان با هم همكاري كنند؟ به نظرم صحبت هايم آنقدر مؤثر واقع شده بود كه آقاي
و داستاني را كه ما در كودكي در كتاب هاي درسي خوانده بوديم، برايم تعريف كرد،  آمد وجد به تاجيك
گفت: اگر مردم با من به اطمينان با بعد نشوند. شكسته ديگر تا بست هم به را تركه دستهاي كه پدري همان

هم كار كنند تمام مشكالت حل مي شود.

راهنماي ايجاد انجمن ده
كامًال جزم  دمزآباد در ده انجمن ايجاد براي تاجيك آقاي عزم ميكنم فكر من كه بود توضيحها همين با بله،
اصًال الزم نيست تمام اهالي دمزآباد تاجيك، آقاي ميكردم: تأكيد آنها روي بايد كه بود نكاتي هنوز اما شد.
مي شوند؟ به عالمت منفي سرش را باال انداخت. بسيار انجمن عضو معتادان تمام مگر بشوند. انجمن عضو
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خوب، در انجمن ده هم فقط آن عده كه به اين كارها عالقمند هستند عضو خواهند شد. اين ها هم براي ده
مي گيرند. الزم نيست صبر كنيم تا تعدادمان زياد شود. نه، با  تصميم خودشان براي بلكه نميگيرند، تصميم
مي توانيد در همان گاوداري برگزار كنيد: هفته اي را انجمن جلسات كرد، آمادگي اعالم كه نفري اولين همان
مي دهد تكان سر طوري تاجيك آقاي ديگر. گوشهي يك يا گوشه اين قهوهخانه، آن يا اين در نوبت به يكبار
مي پرسم: غير از دمزآباد، توي چند ده ديگر انجمن درست مكث كمي از بعد باشد. راحت خيالت يعني: كه
مي پرسم: دارم. رفيق ورامين وسط بهنام و پازكي بهنام و پائين بهنام دهات تمام در تقريبًا ميگويد: ميكني؟
مي خواهم اسم ببرد. شروع او از صدتا. حدود شايد ميدهد: پاسخ و ميكند فكر ميشود؟ آبادي پارچه چند
انجمن هايي كه تعداد  واقعًا  بله،   . . . حاجيآباد آبباريك، خالدآباد، جوادآباد، توغان، آجربست، ميكند:

تشكيل خواهد داد زياد است.

مي رسد شرايط تاريخي براي ايجاد انجمن هاي ده بسيار فراهم شده باشد. اما وقتي بيشتر فكر  نظر به بله،
مي بينم همين آقاي تاجيك تا چند ماه پيش كه تمام وقت سرگرم كار در گاوداري بود هيچ فرصتي ميكنم
و تازه حاال كه پسرش آقاي حميد تاجيك مسؤليت اداره گاوداري را به نداشت قضايا اين به پرداختن براي
طور نستبًا كامل بر عهده گرفته است پدرش آنقدر فراغت يافته است كه بتواند به اموري از اين دست بپردازد.
مي توانند  معدودي افراد فقط كه دارد نياز زيادي بسيار پيششرطهاي به انجمني فعاليت اينكه نتيجه نتيجه؟

واجد آن باشند. پس از همه توقع نداشته باشيم.

تشكيل چهار نوع انجمن در ورامين
مي شد تا همراه با چند نفر از پاكان گاودار به عيادت بيمارانشان  جدا من از تاجيك آقاي وقتي صبح امروز
در كمپ ترك اعتياد بروند، براي اطمينان خاطر از او پرسيدم: قرار شد روي چند نوع انجمن كار كنيد؟ چهار
و شمرد: انجمن ده، انجمن فاميلي،  گرفتم صورت جلوي غياثآبادي قاسم مش مثل را راستش دست انگشت
و بعد در سطح شهرستان ورامين. تأكيد دهات سطح در كردم: تكميل من گاوداران. انجمن و معلمان انجمن

كرد: مطمئن باش.

و از طريق وب سايت  كرد مدون ده انجمن تأسيس راهنماي صورت به را تجربهها همين ميشود ميكنم فكر
كادرها دات كام در اختيار عالقمندان قرار داد. كاري كه در آينده براي تمام انجمن ها خواهم كرد.
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پنجشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۴

مرور اجمالي
از:  عبارتند پنجشنبه امروز تا سهشنبه از كادرها دفتر رويدادهاي مهمترين

• برگزاري اجالس سي و دوم كارد دانشجويان و اتفاقات مهم آن
و از افراد مؤثر در تهران شورايارهاي اجرايي ستاد سابق كارشناسان (ابراهيم)، اول عليپور آقاي حضور •

شوراي شهر تهران و دانشجوي فوق ليسانس دانشگاه تهران و نكات حيرت انگيزي كه مطرح كرد
• گفتگوي تلفني با آقاي ادموند ميرزاخانيان عضو مؤثر هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور ايران در مورد 

آينده همكاري من به عنوان مربي پارلماني با جامعه
و دستاودرهاي مهم اين دو اجالس  وكيالن كادر يكم و پنجاه اجالس و دبيران كادر دهم اجالس برگزاري •
و گفتگوي تلفني با آقاي تاجيك فاميلي انجمن آئيننامه تدوين كميته دبير طالعي رؤيا خانم تلفني گزارش •

در مورد فعاليت انجمن هاي معلمان، گاوداران و انجمن ده دمزآباد
- درست چند  و عربداودي، حسن گلستاني، علي رزمخواه، محسن مهندس آقايان با متفرقه گفتگوهاي و •
و آقاي عليرضا سقراط نمايشنامه مورد در معلمان سازمان عضو رئيسي خانم با تلفني گفتگوي - قبل دقيقه
هاشمي دبيركل زنداني شده ي سازمان. البته، تمام اين گفتگو ها به صورت مستقيم به جنبش كادرها مربوط
و با روايت  دارد ويژهاي اهميت رئيسي خانم با گفتگو اما بپردازم. آنها تمام به نكنم فرصت شايد اما ميشود.

همين گفتگو ادامه مي دهم.

سازمان معلمان در آستانه فصل سرد
و درست بعد از آنكه چكش دعوت به دستور اجالس نهم كادر دبيران  گذشته پنجشنبه صبح ده ساعت رأس
برداشتم. آقاي را گوشي و دادم باشد راحت درجا باشد. مهم بايد كردم احساس زد. زنگ تلفن زدم، را
عليرضا هاشمي دبيركل سازمان معلمان بود. بعد از احوالپرسي خبر داد كه قصد داشت امروز در كارگاه حاضر
و از حضورش در كارگاه استقبال كردم  شدم خوشحال خيلي خبر اين از است. شده خراب ماشينش اما شود
آن ها شركت تمام در دارم قصد نه گفت: داد؟ خواهد ادامه يا داشت حضور قصد امروز فقط پرسيدم: و
عنوان به  معلمان  باشگاه  تأسيس  امكان  كارگاه هم  اين در او حضور با شدم. خوشحال بيشتر خيلي كنم.
و هم پاكان عضو انجمن گمنامان ميشود فرام معلمان سازمانهاي تمام سر روي مانند چتر تشكيالت يك
مي توانند با همكاي سازمان هاي معلمان شعب محلي انجمن هاي معلمان را در سراسر ايران تأسيس كنند.
نشد، در جلسات اگر اما آمد، خواهم جلسه همين به برسم و شود درست ماشينم اگر گفت: هاشمي آقاي

آينده شركت خواهم كرد.

تازه اي براي فهم روابط  با آقاي هاشمي حاكي از تحوالت مهمي بود. به عالوه، اطالعات  گفتگوي كوتاه 
گذشته من با سازمان معلمان ايران در اختيار مي گذاشت. 

عامل اصلي آشنايي من با سازمان معلمان ايران آقاي عبدالفتاح سلطاني بود. هنگامي كه وي براي درمان از 
زندان اوين به بيمارستان سينا منتقل شده بود من را كه براي عيادت او به بيمارستان رفته بودم به خانم طاهره 
و چند روز بعد بود كه خانم نقي ئي همراه با گروهي  كرد معرفي معلمان، سازمان فعال اعضاي يكي نقيئي،
و من قانون پارلمان را براي يافتند حضور كادرها دفتر در معلمان صنفي كانون و معلمان سازمان فعاالن از
مي كرد كه بعد از آن جلسه گفته بود: من نقل هاشمي عليرضا آقاي قول از نقيئي خانم كردم. معرفي آنان
و شد شروع اينجا از معلمان صنفي كانون و سازمان با من رابطه نيستم. قبلي هاشمي ديگر نشست اين از بعد
و خانم كودوري از اعضاي هيأت نوربخش، منتجبي، فالحي، باغاني، آقايان حاضر حال در دارد. ادامه هنوز
مي كنند. اما اين اعضاي هيأت مديره سازمان شركت پنجشنبهها اجالسهاي در معلمان صنفي كانون مديره
مي كردند. به جاي اجازه هزينه برگزار كادرها دفتر در را خودشان اجالسهاي پيش سال دو ازحدود معلمان
و روابط ما با اعضاي اين سازمان بسيار صميمانه شد. اما از يك مرحله، حضور آنان كردند تأمين را دفتر رنگ
و آقاي شد قطع بود پارلماني مربي انجمن يك ايجاد هدفش كه رابرت، دستورنامه آموزش كارگاههاي در
و آموزش اين قواعد به ساير اعضاي عالقمند سازمان را تدريس پارلماني، مربي عنوان به خودش هاشمي
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و رابطه اعضاي اين سازمان با دفتر كادرها، تبديل به رابطه مسأجر با من به عنوان كرد شروع من كار دفتر در
و در سالن شماره ۲ جلسه ميشدند من كار دفتر وارد سازمان اعضاي دوره اين در كه است جالب شد. موجر
مي كردم. اين وضعيت بسته و باز آنان روي را در دربان عنوان به بايد من ساعات اين تمام در و ميگذاشتند
مي داد. به خصوص كه اعضاي سازمان با اين استدالل كه من فقط مترجم اين كتاب بوده ام آزار را من خيلي
و در نيافتند حضور من كارگاههاي در كنم، تدريس خوب را پارلمان قانون نميتوانم نيستم معلم چون اما
و قضيه را با سخت برايم ديگر برخورد اين تحمل مينشستند. هاشمي آقاي منبر پاي من كار دفتر در عوض
و به آنان گفتم: من عالقه دارم در جمع شما به عنوان عضو يا اگر نمي شود گذاشتم درميان آنان با صراحت
و مربي پارلماني حضور داشته باشم. متأسفانه در طرح اين خواسته، گاهي مشاور يا افتخاري عضو عنوان به
پا روي عزت نفس خودم گذاشتم. اما در نهايت تعجب، پاسخ اعضاي سازمان چند نفر از معلمان ايران به
و اين سؤالي بود كه هرگز جواب آن را درك نكردم. ظاهرًا تقاضاهاي من  چرا؟ بود. منفي من تقاضاهاي اين
بشنوند، در غياب من رأي هم را من نظرات تا كنند دعوت من از آنكه بدون و ميكردند مطرح جمع در را

مي گرفتند و جواب منفي مي داند.

سازمان معلمان ايران بعد ها با صراحت از من خواست كه اجازه بدهم از امكانات دفتر به عنوان دبيرخانه
و اجاره آن را بپردازند. اما من پيشنهاد كردم تمام امكانات دفتر به صورت رايگان در اختيار آنان  كنند استفاده
و مشاور پارلماني با آنان همكاري مربي يا افتخاري عضو عضو، عنوان به من كه شرطي به شد خواهد گذاشته
كنم. آنان اواخر سال گذشته از اينجا رفتند اما شرايط من را قبول نكردند. جالب است كه هيچ توضيحي هم
به من نمي داند. البته، روزي در جريان همين گفتگو ها بود كه آقاي مرد، كه آن موقع شخص دوم سازمان 
گفت: اگر شما توي اين استخر بپري آنقدر بزرگي كه براي هيچ كس ديگر جايي باقي  من به صراحت با بود

نمي ماند.

من در طول اين زمان طوالني كه با اين چالش ها درگير بودم، تحليل هاي مختلفي از علت اين نوع برخورد به 
آن ها در اين روزنوشت ها يادداشت كرده ام. به نظر كليد توضيح اين معما به نوع روابط قدرت  و رسيد ذهنم

غيرشفاف و بسيار پيچده و كالف گونه موجود در بين اعضاي سازمان مربوط مي شد.

- آقاي عليرضا هاشمي  نظرم به - سازمان اين اصلي بنيانگذار كنيم، نگاه قضيه به مديريتي زاويه از اگر البته،
و مثل مادري كه است حساس بسيار سازمان سرنوشت به نسبت جديدي سازمان هر بنيانگذار مثل او و بود
اجازه نمي دهد كسي به طفل شيرخوارش دست بزند، بنيان گذار هم مايل نيست فرد ديگري در سازمان تحت

مديريتش مداخله كند. 

با  آقاي هاشمي را خبر كردم كه كادر ديگري  و  رفت، كادرها دفتر از معلمان سازمان وقتي حال، هر در
حضور اعضاي هيأت مديره كانون صنفي معلمان تشكيل شده است، او هم از شركت در اين كارگاه استقبال
مي كند. اما هفته پيش با خبر شديم كه او را براي  شركت امروز جلسه در كه دارد خبر من به خودش و كرد
و به زندان برده اند. سؤال قابل طرح اين بازداشت بود شده صادر پيش سالها كه زندان سال پنج حكم اجراي
و حاال كه سازمان ميداد؟ منفي پاسخ من نزديك همكاري به مربوط پيشنهادهاي با معلمان سازمان است:چرا

از اين دفتر رفته است، چرا آقاي هاشمي تصميم گرفت در اجالس هاي كادر دبيران شركت كند؟

و مولكولي، اهميت دارند. چرا  خرد سطح در اما برسد، نظر به اهميت كم كالن سطح در مسائل اين شايد
مي گذارند. اگر ما اختيار در انجمنسازي عرصه در ايرانيان خصوصيات فهم براي اولي دست اطالعات كه
مي كرد تا اين مسائل را بهتر درك كنم. اما كمك كارگاه در حضورش كيفيت نميشد، دستگير هاشمي آقاي
و به اين ترتيب، سازمان چند نفر از معلمان به دوره جديدي وارد شد: در آستانه كردند دستگير را او متأسفانه
و چه سرنوشتي خواهد يافت. چيست حياتش از مرحله اين در سازمان اين خصوصيت مهمترين سرد. فصل

دست گيري آقاي هاشمي بر سازمان معلمان را حدس زد: آقاي مي توان تأثير اما ندارم. غيبگويي علم من
مي توانست اعضاي مختلف را درو هم نگه دارد. البته، اين نقش را خانم چسب مثل كه بود مديري هاشمي
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و شعورش هم باالتر فهم و بود هم خوبي كارآفرين هاشمي اما كند، اجرا ميتواند هم او مقام قائم نقئيئي
بحران مديريت در سازمان او  رفتن  با  كند. حاال  ايفا  به خوبي  را  نقش رهبري سازمان  مي توانست  و بود
و مشاور پارلماني به مراتب افزايش خواهد يافت. من، مربي عنوان به من به آنان نياز و ميگيرد اوج معلمان
مي توانم بدون مداخله در محتواي تصميم هاي آنان، سازمانشان را توسعه گفتهام آنان به بارها كه همانطور
و حتي قادرم به آنان كمك كنم تا اعضاي ميليوني جذب كنند. به همين دليل است كه تلفن امشب بدهم
مي يابد. به خصوص كه او بدون دستور يا توصيه خانم نقي ئي هرگز از من مضاعف اهميت رئيسي خانم

چنين دعوتي نمي كرد.

دعوت به تماشاي سقراط كرمانشاهي
و بعد از حوالپرسي به  زد زنگ من به معلمان سازمان اعضاي از يكي رئيسي خانم قبل ساعت نيم حدود
- تصميم بود هاشمي آقاي خانواده اعضاي و سازمان اعضاي منظورش كه - دوستان از تعدادي گفت من

گرفته اند به تماشاي تأتر سقراط بروند و از من هم دعوت كرد كه با جمع آنان به تماشاي سقراط بروم.

جالب است كه خانم رئيسي در ايران ليسانس شيمي گرفته اما فوق ليسانس خودش را در فلسفه ذهن در هند 
گذرانده است. كتاب يا كتاب هايي در اين باره نيز در دست ترجمه داشته است. شوهر او نيز يك استاد فلسفه 
و او حاال بيشتر به عرفان عالقمند است. در جريان صحبت با  شدهاند جدا هم از كه سالهاست اما است.
و در يك گفتگوي نسبتًا طوالني نظراتم ديدهام گذشته سال را سقراط تأتر كه دادم توضيح او به رئيسي خانم
گفتم: كالم يك در دادم. توضيح فيلسوف سقراط و تاريخي سقراط و افالطون سقراط و نمايشنامه مورد در
و پيام اصلي نمايش هم تختطئه دموكراسي است است كرمانشاهي سقراط است رفته صحنه روي كه آنچه
مي دهد كه كارگران چقدر دهاتي است. خانم رئيسي در پايان گفتگو نظر داد: نكات نشان كار اين خود و
مي شد در مورد آقاي هاشمي بود. مربوط كادرها جنبش به كه جالبي نكته اما شايد. كرديد. مطرح را جالي
مي زنم آقاي هاشمي تالش كند تا دستورنامه رابرت را به زندانيان آموزش بدهد. به همين حدس گفتم: او به
و اگر خواست بگوييد تا نه؟ يا ميخواهد را رابرت دستورنامه آيا كه شويد جويا خانوادهاش طريق از خاطر
احتماًال بايد منتظر باشم تا خانم من ترتيب، اين به بفرستيم. زندان به برايش را آن از شده صحافي نسخه يك
و در مورد شرايط من براي اداره جلسات بيايند دفتر به آزادگان آقاي بسا چه و داوري محمد آقاي و نقيئي

سازمان يا ارايه مشاوره پارلماني و حتي بازگشت به دفتر كادرها گفتگو و مذاكره كنند.

گزارش فعاليت هاي انجمني در قرچك و ورامين
فعاليت  هايش  از گزارشي زد تلفن من به فاميلي انجمن آئيننامه تدوين كميته دبير عنوان به كه طالعي رؤيا خانم
و از آنان دعوت كرده بود كه در جلسه فردا در قرچك داده گزارش را كميته فعاليت مدعوان تمام به داد. ارايه
بازنشسته هم زنگ زده است؟ جوابش مثب بود: قبل از قاضي زواره داود آقاي به آيا پرسيدم: كنند. شركت
و عالقمند توضيح دادم كه در جريان جوان خانم اين براي من زدم. زنگ ايشان به بزنم زنگ شما به اينكه
در اما  داد  پارلمان توضيح خواهم  قانون  قواعد  نياز در مورد  تا حد مورد  فقط  فاميلي من  انجمن  تأسيس 
و بعد براي آنان  بگذاريم قواعد اين آموزش كميته در را دانش آقاي و او مثل عالقمند هاي بچه داريم نظر
بدهيد. آموزش  وراميني ها  و  قرچكيها تمام به را قواعد اين بتوانند تا بياندزايم راه آموزشي كارگاههاي

فوق العاده خوشحال شد و استقبال كرد.

حسن  آقاي  داد  اطالع  اينكه  اول  داد:  من  به  جالبي  خبرهاي  و  زد زنگ بار دو هم تاجيك عباس آقاي
و درست اجتماعي فعال يك و تاجيك، آقاي و من عمهي نوهي و داودآباد ده شوراي عضو يك عربداودي
و در كميته تدوين آئين نامه شركت بگيرد ساعتي مرخصي شد قرار است، سركار جمعه فردا اينكه با حسابي،
جالب تر اينكه قرار است با چند نفر از گاوداران عضو انجمن معتادادن گمنام نخستين نشست و خبر كند.
خودشان را در يك منزل مجردي كه آقاي عباس تاجيك در اطراف ورامين تهيه ديده است (ظاهرًا در روستاي
و خبر ديگر اينكه پسرش  زديم. گپ هم با هم مورد اين در كنند. برگزار صبح فردا پس يا شب فردا حصارك)
و در آينده شركت خواهد كرد. در اين صورت كند شركت نميرسد فاميلي انجمن در فعًال كرده اعالم حميد

من هم در تصميم مربوط به قطع ارتباط با حميد تجديد نظر بايد بكنم.
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اوضاع خراب انجمن قطعه سازان
قطعات  سازندگان انجمن مديره هيأت سابق اعضاي از يكي رزمخواه محسن مهندس آقاي صحبتهاي اگر
و قاتم مقام مديرمسؤل نشريه «قطعه سازان» ارتباطي با جنبش كادرها نداشت از نقل خودرو مجموعههاي و

آن پرهيز مي كردم.

سال ها از اعضاي مؤثر هيأت مديره  دو و آقاي مهندس بهرام شهرياري كه هر رزمخواه محسن مهندس آقاي
رابرت دستورنامه  آموزش  كارگاه  نخستين عضو بودند، خودرو مجموعههاي و قطعات سازندگان انجمن
و بعد از حدود كرد كار به شروع ساختماني شركتهاي انجمن دبيرخانه در بودند كه از خرداد سال ۱۳۹۱

هدفي كه اعالم كرده بود خاتمه يافت. البته در جريان همين نشست هاي طوالني  به رسيدن بدون و نشست ۶۵
و تمرين آن را بهتر درك كردم. در نتيجه، اگر روزي آموزش روش و دستورنامه قواعد مرور به من كه بود
و روش الكن زبان كه است شريفي مردان خودگذشتگي از حاصل قطعًا بشيند، بار به ثمري كادرها جنبش از
و به خوبي بودند آگاه قواعد اين اهميت به خوبي به آنان كردند. تحمل قواعد اين آموزش مورد در را من
مي دانستند كه چگونه با حضور خود اين فرصت تاريخي را براي محلي سازي اين قواعد در اختيار من قرار
سرمايه اوليه حنبش كارگاهها آن دستاوردهاي اما نرسيديم، كارگاه شده اعالم هدف به هرچند البته، و دادهاند.

كادرها را تأمين كرد.

و انتخاب دوباره دكتر رجال، يكي  انجمن مديره هيأت جديد انتخابات برگزاري از بعد پارسال حال، هر در
از اعضاي مؤسس اصلي اين انجمن، به عنوان رئيس هيأت مديره، از آقاي مهندس محسن رزم خواه دعوت
و در نخستين قدم نشريه  كند شروع را خودش فعاليت انجمن اين عمومي روابط مسؤل عنوان به تا شد
و ناشر آن بودم دوبار فعال سازد. مهندس رزم خواه هم شرط سردبير من سالها كه را خودرو قطعهسازان
گذاشت كه اگر با سردبيري فالني موافق باشيد من هستم. ظاهرًا دكتر رجال كه مدير مسؤل نشريه است شرط
وب سايت انجمن را فعال كنيم.  هم و نشريه هم و بدهم هزينه برآورد دوباره من شد قرار و پذيرفت را ايشان

و تحقق اين رؤيا ها تا زمان خوب شدن وضع ندارد بساط در آهي انجمن شد مشخص كه بود پارسال اواخر
مالي انجمن به تعويق افتاد. به همين خاطر وقتي آقاي محسن رزم خواه زنگ زد تصور كردم كه كارمان درآمد.

و الكترونيكي  كاغذي نشريه انتشار و حرفهاست. اين از خرابتر قطعهسازان اوضاع كه كرد تأكيد وي نه، اما
و اين بنگاه ها همه در بود توپ خودرو قطعهسازان وضع روزي كه باشيد داشته توجه است. منتفي هنوز
و نقدينگي فراوان ناشي از رانت ممنوعيت قيمت با و گرفتند شكل بود ممنوع خودور واردات كه شرايطي
واردات بزرگ شدند. حاال اوضاع خراب است. قطعه سازان قادر به رقابت با قيمت محصوالت چيني نيستند.
مي دهند براي ارزان شدن محصول نهايي قطعات را از خارج وارد كنند. اگر  ترجيح خودروسازان نتيجه، در
مي دهد، در آن نشان را فرضيه اين درستي قطعهسازي بنگاههاي ورشكستگي و باشد، درست تحليل اين
دهه  هاي اخير در اين زمينه سياست هاي نادرستي بوده است كه سياستهاي كل گرفت نتيجه ميتوان صورت
بوده است. دولت به جاي مداخله در روند قيمت گذاري خودور، بايد رانت هاي حاصل از تعرفه هاي گمركي
و نه به توليد كنندگان. اما توليد كنندگان قطعات  ميداد مصرفكنندگان به ديگري نحو به را خودرو واردات
كامًال پيدا كه ميكردند ولخرجي چنان هنگفت، سودهاي شرايط در و تأسيس محض به و ناگهان خودرو
بود در شرايط سخت اقتصادي قادر به ادامه كار نيستند. تقريبًا هر مهندسي كه بنگاهي را با وام هاي دريافتي
و فرزندانش را براي تحصيل  ميخريد نياوران در مجلل بسيار خانهاي اول سالهاي همان در ميكرد، تأسيس
مي كرد. سود سه تا چهار درصد صنايع خودرو در كشورهاي برگزار آنچناني ضيافتهاي و ميفرستاد اروپا به
و آمريكايي را بايد با سود هاي چند صد درصدي مقايسه كنيد كه فقط با از رانت ممنوعيت واردات اروپايي

خودرو به دست مي آمد.

موسسه توانمندسازي انجمن هاي كارفرمايي
و مربي پارلماني نيز به دكتر رجال  كارشناس عنوان به را من رزمخواه مهندس است قرار نشريه، انتشار از غير
و در بدهم آموزش انجمن مجمع به و مديره هيآت به را قواعد اين من تا سازد آماده را زمينه و كند معرفي
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كارها نيز مناسب اين براي شرايط داد: جواب كردم. سؤال مورد اين در رزمخواه آقاي از بگيرم. كار به عمل
و مجموعه هاي قطعات سازندگان انجمن بله، ميشود. چه ديد بايد و است داغان خيلي انجمن اوضاع نيست.
و بزرگترين انجمن هاي صنعتي كشور در دوره رياست جمهوري قويترين و ثروتمندترين از يكي خودرو
مي رسيد تومان ميليون چهار تا سه حدود به سالها آن در نشريهاش ماهانه انتشار هزينه و بود خاتمي آقاي
و هم انجمن فشل شده اند. با اين حساب، ايدهي اعضا هم حاال ميشد. تأمين تبليغاتي آگهي طريق تمامًااز كه
ببينيم چه بايد  بله،   - است؟ منتفي فعًال هم كارفرمايي انجمنهاي توانمندسازي براي مؤسسهاي تشكيل

مي شود. البته، منظورش اين بود كه بايد منتظر نتيجه توافق هسته اي بمانيم.

ايده تشكيل اين انجمن، عالوه بر تجربه ي سال ها كار مطبوعاتي براي انواع انجمن ها، از جمله به آشنايي من
و مؤثر هيأت رئيسه ي جامعه خوشفكر اعضاي از يكي وي ميشود. مربوط نيز ميرزاخانيان ادموند آقاي با
مهندسان مشاور ايران است. وقتي براي نخستين بار در يكي از نشست هاي اواخر سال گذشته ي اين جامعه
و به  شدم آشنا رئيسه هيأت تصميمگيري و تصميمسازي روند در جوان اين اثرگذار نقش با كردم شركت
مي توانيم مؤسسه اي كنيم پيدا را ميرزاخانيان ادموند آقاي مثل يكي كارفرمايي انجمن هر از اگر رسيد نظرم
تشكل هاي كارفرمايي ايجاد كنيم تا تجربه هاي انجمن هاي مختلف را اشتراك گذاري كنيم براي توانمندسازي
و از پرت شدن تجربه هاي اصالحات در اين انجمن ها بپرهيزيم. آقاي ادموند ميرزاخانيان از ايده ي تشكيل 
سه شنبه گذشته به اين موضوع هم اشاره كرد. اما گفتگوي جريان در اتفاقًا و كرد استقبال موسسهاي چنين
و به آقاي ميرزاخانيان گفتم: با توجه به اينكه قرار بودم نكرده صحبت رزمخواه مهندس با من روز آن در
است همكاري ما در جامعه مهندسان مشاور ايران ادامه بيابد، قضيه را با هم دنبال خواهيم كرد. اما ماجراي

همكاري من با جامعه مهندسان مشاور. 

تعيين تكليف
اگر برخورد هاي هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور ايران با خودم را به عنوان مشتي نمونه ي خروار در 
و سازمان هاي ايراني افتضاح  انجمنها اتفاق به قريب اكثر مثل جامعه اين مديريت بگويم بايد بگيرم نظر
بود. اعضاي هيأت رئيسه انجمن، به خاطر نابلدي قواعد پارلماني چنان وقتشان را صرف بحث هاي جزئي
مي كنند كه متوجه نيستند دارند به صورت گروهي حول يك نقطه چرخ  روزمره تصميمهاي براي غيرالزم و
مي زنند. با اين همه، وقتي براي اداره «شوراي مديريت» جامعه كه تعداد اعضاي آن بيش از هيأت مديره هاي
معمولي ساير انجمن هاست، دچار مشكل شده اند، به صرافت افتاده اند كه شايد من به عنوان مربي پارلماني
و دريافتم كه اعضاي  كردم شركت رئيسه هيأت نشستهاي در جلسهاي چند من كنم. كمك آنان به بتوانم
مي كند فقط بعضي از اعضاي شوراي مديريت جامعه تصور و ميداند مشكل بدون را خودش رئيسه هيأت
و ساختاري. نه و ديدند شخصي بيشتر را قضيه نتيجه در ميكنند. سازي مسأله رئيسه هيأت در كه است
و مغرض غيرمنطقي افراد همان سوي از نيز ميكنم مطرح من كه را قواعدي رسيدند نتيجه اين به احيانًا
و كاري از دست من هم ساخته نيست. شايد به همين خاطر، خيلي مؤدبانه ديگر من را شد خواهد نقض
و البته، توضيح دادند كه در نشست هاي سال آينده از من دعوت نكردند دعوت رئيسه هيأت نشستهاي به
و در آخرين روز هاي ماه گذشته تلفني از خانم ماندم ساكت را فروردين ماه يك حدود هم من كرد. خواهند
عصر روز هاي دوشنبه ام را خالي من آنان توصيه اساس بر بگويد رئيسه هيأت به من قول از خواستم نوروزي

نه؟ يا بدهم ادامه كار اين به آيا گذاشتهام.

او به  رئيسه  هيأت  زديم.  هم خيلي حرف  با  و  كرد تلفن ميرزاخانيان ادموند آقاي گذشته هفته سهشنبه
مأموريت داده بود تا پيام آنان را به من منتقل كند. پيام چي هست؟ اينكه: من به طور مشخص طرحي را همراه
و اجراي آن بتواند تصميم بگيرد.  تصويب به نسبت رئيسه هيأت تا كنم عرضه رئيسه هيأت به هزينه برآورد با
و تأكيد متقابل آقاي ميرزاخانيان كه حتمًا بايد قيمت بدهيد، به داد، نخواهم دستمزد من اينكه بر تأكيد ضمن
و روش درمان است كه بيماري شناخت از بعد و كنم معاينه را بيمار بايد كه هستم پزشكي مثل من گفتم: او
مي  توانم نسخه اي بنويسم. به همين دليل تقاضاي من اين است كه اجازه داده شود به عنوان عضو ساكت در
و شوراي مديريت با اين هدف شركت كنم كه بتوانم نسخه ام را تجويز كنم. قرار رئيسه هيأت نشستهاي
هفته آينده دوشنبه روز از قبل تا كه دادم قول من حال عين در كند. منتقل رئيسه هيأت به را پيام همين شد
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متني را در اختيار او بگذارم كه براي هيأت رئيسه قرائت كند. در پايان همان گفتگوي تلفني بود كه از من
خبر؟ گفتم: منتظرم چند نفر ديگر مثل شما بيابم.  چه كارفرمايي انجمنهاي توانمندسازي مؤسسه از پرسيد:

بعد گفتم: چون قرار است ارتباطمان برقرار باشد در اين مورد هم صحبت خواهيم كرد.

راستش تقاضاي بالقوه اي كه در هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور ايران ايجاد شده است يك فرصت عظيم 
و اگر من اين فرصت را بسوزانم هرگز خودم را نخواهم بخشيد. متأسفانه  كادرهاست جنبش براي تاريخي
و فكر شده تر عمل كنم. به همين خاطر، سنجيدهتر بسيار بايد نتيجه در داشتهام. فاحش خطاي چند كنون تا
ايده هرچه در ذهنم اين  مي دانم  كه چرا انداخت. خواهم عقب به المقدور حتي را خط چند اين نوشتن
رئيسه جامعه هيأت  براي  كه  را  آنچه  متن  بعدي  در روزنوشت هاي  اميدوارم  پخته تر خواهد شد.  بخوابد، 

خواهم فرستاد نقل كنم. 

من براي آنكه گزارش مربوط به مهندس رزم خواه را به گزارش مربوط به آقاي ميرزاخاني كه موضوع مشتركي 
سه شنبه رفتم. حاال  روز به و پريدم دادند رخ دفتر در صبح امروز كه مهم حادثه دو روي از بزنم، گروه داشتند

به ماجراهاي امروز صبح برمي گردم.

خالقيت مداوم
راستش من در جريان ساخت دستگاه جوجه كشي براي آقاي تاجيك بود كه متوجه اين خصوصيت خودم 
خاطر، در اينترنت جستجو  همين به بودم. نديده كشي جوجه دستگاه هرگز عمرم در من مداوم! خالقيت شدم:
مي شود با كه رسيدم نتيجه اين به سريع خيلي و يافتم زمينه اين در فارسي و انگليسي به مقاله چند و كردم
مي توان يافت يك دستگاه جوجه كشي ساخت. اصل را گذاشتم بر دفتر در كه نخوري درد به اشياء همين
مي كنم دستگاه را بسازم. البته مجبور پيدا دفتر در كه تختهاي و تير همين با و نخرم بيرون از چيزي هيچ اينكه
و در جريان ساختم را دستگاه اما كنم. پيدا بيرون از يا بخرم را ديگر قلم چند و رطوبتسنج و ترمومتر شدم
آن ها را با خالقيت برطرف كردم. تمام و برخوردم مشكل دويست حدود با كه بود دستگاه همان ساخت
مي آيد. من واقعًا دارم به اين نتيجه كمكم به پارلمان قانون ترويج جريان در كه است خصوصيت همين حاال
و منتشر كنم، واقعًا معلوم نبود حتي يك نفر هم از روي خواندن چاپ را كتاب فقط بود قرار اگر كه ميرسم
و ترويج آن اينقدر آموزش براي مهمتر، آن از و بگيرد ياد را پارلمان پيچيدهي قوانين ديرياب بسيار كتاب آن
مهم تر، موفق هم بشود. جلسه هاي امروز صبح هم همين خصوصيت و باز هم از همه ي اينها بپردازد هزينه
مي خواهد ادامه اين روزنوشت را با دلم مشكالت. مداوم جريان با برخورد براي مداوم داشتند:خالقيت را
و نوشتم انجمن» تأسيس كارگاههاي آموزشي برنامه كلي «طرح نقل مقدمه اي ادامه دهم كه بر ويرايش دوم

در وب سايت كادرها  دات كام جاگذاري كردم: 

اندازه خلق همان فناوري  و چه بسا به  است محض خالقيت مستلزم جهاني فناوريهاي محليسازي
و از طريق اميراتوري روم به كرد شكوفه باستان يونان در هرچند نيز دموكراسي قانون باشد. داشته اهميت
و به دست آنگله هاي مهاجر رسيد كه تا قرن هفدهم آن را پروراندند، اما سرانجام در رفت بريتانيا جزيره
صد ها كتاب قالب در و يافت بينالمللي ماهيت آن محلي جنبههاي حذف با و مرور به كه بود جديد قاره
و معروف ترين مراجع پارلماني است جامعترين از يكي رابرت دستورنامه گفت. قرار عالقمندان اختيار در
مي گيرد. دفتر قرار استناد مورد مدرن جهان شركتهاي و انجمنها انواع درصد هشتاد از بيش سوي از كه
و ترويج آموزش براي گذشته سال ده حدود طي كه كادرها) (دفتر رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي
و شوراهاي ايراني عالقمند تالش كرده است، در تمام اين مدت كوشيده است انجمنها به قواعد اين
و مردم خاورميانه، اين قواعد را محلي سازي كند. با توجه به همين ايرانيان خصوصيات به توجه با تا
تجربه هاست كه ويرايش جديد «طرح كلي برنامه آموزشي كارگاه هاي تأسيس انجمن» در ادامه تقديم
مي كند دفتر كادرها متناسب با ويژگي هاي هر گروه از مخاطبان خاص برنامه هاي نشان خاطر ميشود.
مي شود نيز، از يك كارگاه به تقديم ادامه در آن كلي خطوط كه برنامهاي و كرد. خواهد طراحي ويژهاي
و از اين نشست تا نشست بعدي ارتقا خواهد يافت تا در سطح عالي به ثبات نسبي برسد. ديگر كارگاه

و اما خطوط كلي برنامه:
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قبًال به صورت اختصاصي براي كادر دوستان نوشته شده كه چهار تا يك بند مفاد طرح، اين دوم ويرايش در
بود به نحوي بازنويسي شد كه اين طرح براي تمام كارگاه ها كاربرد بيابد. به همين خاطر اين مفاد را نيز كه

جديد هستند نقل مي كنم: 

تا كنون در دفتر  (كادرها) كه  رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي تجربههاي اساس بر طرح اين .۱
دستورنامه قواعد  كه  است  كارگاه ها تالش شده  اين  بيشتر  در  است.  تدوين شده  برگزار شده  كادرها 
و در جريان تأسيس يك انجمن مفروض به صورت عملي  گروهها اعضاي نيازهاي به توجه با رابرت،
و اعضاي هيأت مديره مسؤالن انتخاب و آئيننامه تصويب و تدوين از بعد كه نحوي به شود، تمرين
انجمن، گروه به مثابه يك گروه بتواند بدون نياز به مربي پارلماني به توسعه خود ادامه دهد. خاطر نشان
مرحله ي تأسيس يك انجمن مورد قبول نرسيده است. در  به مي شود هنوز هيچ گروهي در دفتر كادرها
و روزآمد شود تا به يك راهنماي بازنويسي مرتب طور به است الزم و نيست كامل برنامه اين نتيجه،

استاندارد ارتقا يابد.

و ناروشن  مسير، بودن نارفته و ناشناخته دليل به كه است بوده اين كارگاهها تمام ضعف نقاط از يكي .۲
كارگاه  ها وارد گوناگون انگيزههاي و عالئق با افرادي جامع، نسبتًا برنامهي يك نداشتن و انداز چشم بودن
مي كردند. اما از آنجا كه اين طي را مسير از بخشي فقط خودشان اولويتهاي با متناسب اما ميشدند
و به حداقل حدود ده نفر عضو نياز دارد، كارگاه ها است، گروهي پيچدهي بازي يك وقاقع در كارگاهها
آموزشي برنامه ي  و رويش مستمر،  ريزش همين اما كنند. جذب را جديدي اعضاي ميشدند مجبور
مواجهه با همين مشكل است كه اين برنامه تدوين شده است تا اعضاي براي ميكرد. متخل را كارگاهها
و نسبت به بگيرند تصميم آنها دورهي و زمان و نشستها تعداد به توجه با جديد كارگاههاي جديد

برنامه هاي كارگاه ها آگاه و متعهد و پاسخگو باشند.

و ادامه فعاليت  شده سطح تعيين مرور به كادرها دفتر در فعال كارگاههاي تمام برنامه، اين انتشار از بعد .۳
۶۰ جلسه خواهد بود كه خودشان را با اين برنامه تنظيم خواهند كرد. طبق اين برنامه، طول دوره حدود
و ناموجه پاسخگو  موجه غيبتهاي برابر در عضو هر و شد خواهد اجرا جلسهاي ۲۰ در سه مرحلهي

عقب  ماندگي هاي آموزشي خودش را جبران كند. بايد و است

و در صورتي كه با ريزش مواجه كرد خواهد كار به شروع كارورز ده حدود تعداد با جديد گروه هر .۴
قديمي به كارگاه هاي ديگر منقل خواهند شد، به نحوي كه اعضاي جديد، عضو جذب جاي به شود،
تعداد اعضاي هر كارگاه حدود ده نفر باقي بماند و هيچ عضو جديدي وارد كارگاه هاي قديمي تر نشود.

دستاوردهاي اجالس پنجاه و يك كادر وكيالن
و آقاي  علم، خلود و قوشه شيما خانمها كردند: شركت وكيالن كادر اجالس در نفر سه فقط صبح امروز
و آقاي رضوي با همه تماس داشتند. خانم قوشه خانم نرسيد. نصاب به جلسه نتيجه در رضوي. مصطفي
و بعد از يك جراحي به او گفته اند شده مبتال سينه سرطان به متأسفانه او است. شده بيمار نيكدل دلآرام
مي دهند. به همين خاطر دلداري او به دارند شايد ميزنم حدس من اما است. شده حل كامل طور به مشكل
مي كنم. خانم محبوبه توكل كه شوهرش در دنبال را باهوش و توانمند و جوان دختر اين سرنوشت نگراني با
مي كند گفته است اگر ساعت كارگاه از دوازده به شركت پنجشنبه روزهاي دوازده تا ده ساعت اجالسهاي
و فروزان نيز در گير يك كار رابوط كيخسروي آقاي كند. شركت جلسات در ميتواند بيافتد ظهر از بعد دو
عمومي براي كانون وكال بوده اند. آقاي رئيسيان قول داده بود بيايد كه نيامد. از اين قول ها به من هم زياد داده

است و عمل نكرده است. 

و بند به بند آ»  كردند قبول كنيم. روخواني را كارگاه برنامه كردم خواهش اعضا از نرسيد نصاب به جلسه چون
و به نوبت قرائت كرديم. تجربه خوبي بود. بعد از آن از خانم قوشه رئيس موقت گروه تقاضا متن روي از را



۷۳

و در جلسه بعد، اگر بدهد من به آنان با صحبت از بعد را گروه قطعي اعضاي فهرست آينده هفته تا كه كردم
مي كنيم. تأكيد برخورد آئيننامه همان طبق غائبان با و كرد خواهيم تنظيم را غيبت آئيننامه برسد نصاب به
و بيش از اندازه اخراج فرد از گروه خواهد بود. خانم خلود گفت: با موجه غيبتهاي مجازات جمله از كردم
مي دهم ترجيح من بماند باقي نفر يك اگر حتي بله. گفتم: قاطعيت با بكنيم؟ هم اخراج را افراد كم، تعداد اين
مي دهم كارگاه ترجيح نباشد متعهد اگر هم نفر يك همان و يابند حضور كارگاه در نيستند متعهد كه افرادي
و به توجه به ارتقاي مهارتم در آموزش اين قواعد اطمينان دارم كه اين جنبش تثبيت روزها اين شود. تعطيل
و ترجيح نيستم مشتري نگران سابق اندازه به واقعًا اين بر بنا يافت. خواهد توسعه روز به روز و است شده
آن ها آقاي رضوي است. وقتي بقيه بند هاي از يكي بگذارم. وقت تعهد با و كيفي كادرهاي روي ميدهم
و حيرت با بار چند رسيديم پانزده تا پنج بندهاي به وقتي و ميخوانديم هم با را آموزشي برنامه كلي طرح
و دو خانم حاضر توضيح او براي است. شده فشرده مطلب دنيا يك بندها اين از يك هر در گفت: خوشحالي
مي كنم براي امروز خاورميانه، اهميت تزهايي كه در اين مواد مطرح كرده ام از فكر هم خودم راستش دادم:
كم تر نيست.  آيا گزافه گويي كردم؟ خودم كه اين طور انگلس و ماركس كمونيست حزب مانيفست تزهاي
و تذكر ميكنم نقل ادامه در را بندهها آن دوم ويرايش آينده نسلهاي داروي براي همه اين با نميكنم. فكر
مواد: آن اما و بنويسم. قطوري تحليلي كتابهاي بايد و ميشود مواد اين مورد در ميكنم فكر خودم ميدهم

مرحله اول: معرفي
و از  رم تا باستان يونان از پارلمان، قانون تاريخ پارلمان، قانون معرفي رابرت، دستورنامه كتاب معرفي .۵
و نقش و پارلماني رويههاي و دستورنامهها انتشار و تدوين متحده، اياالت به آنجا از و بريتانيا تا آنجا

جايگاه آن ها در سازمان هاي مختلف به عنوان مرجع پارلماني

با روند شكل گيري مفاهيم  و مقايسه آن  پارلمان قانون قواعد و مفاهيم گيري شكل روند تشريح .۶
بازي قواعد  مثابه  به  پارلمان  قانون  مفاهيم  كشف  تاريخي  اهميت  و  زبان منطق، رياضيات، قواعد و

دموكراسي، به عنوان مهارت خلق قواعد انتزاعي ناظر بر انواع مجامع انساني

و تمدن هاي ماقبل سرمايه داري در مصر،  اروپا جامعه كلي طور به و بريتانيا وضعيت تطبيقي پژوهش .۷
و به خصوص جوامع اين در جديد مناسبات رشد تاريخي موانع توضيح و ايران خصوص به و چين هند،

در ايران

و بسط  خزر ساحلي نوار شهرهاي روستاهاي با آن تفاوت و ايران كويري روستاهاي وضعيت تحليل .۸
اين مقايسه در سطح اروپا و تأثير آن در پيدايش نطام سرمايه داري

شكل گيري مناسبات جديد تحت تأثير فرايندهاي جهاني سازي، فروپاشي مناسبات ماقبل سرمايه داري  .۹
و مهاجرت انبوه دهاتيان به شهرهاي بزرگ و به خصوص به كالن شهر تهران

و جا به  ارزشي نظام تغيير ضرورت تهران، شهر كالن در دهاتيان زيست شيوهي تغيير تأثير بررسي .۱۰
و توضيح علل رواج ايران امروز كالنشهرهاي در قانونمداري ارزش با آبروداري ارزش رتبهي شدن جا

دروغگويي در ايران و ارتباط آن با آبروداري

و پيدايش انسان آزاد از مناسبات طبيعي  تهران شهر كالن در دهاتيان عمومي فضاي فروپاشي بررسي .۱۱
و فقدان «جامعه» در كالن شهر تهران، به فردي آزاديهاي و خصوصي حريم تعميق و بسط و دهاتي
و بروز انواع ناهنجاري ها در پي شده، شهري دهاتيان در «انجمن» و «جامعه» خلق مهارت فقدان خاطر

فقدن جوامع مختلف و از جمله و به ويژه جامعه هاي پروفشنال

۱۲. تبين دستگاه مفهومي «قانون پارلمان» به مثابه يك دستگاه مفهومي كه امكان فهم بحران در جوامعي 
مي توان نوري بر تاريكي كه است مفهومي دستگاه اين درك پرتو در فقط ميسازد. ممكن را ايران مشابه
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بحران هويتي و تمدني موجود در جوامعي مثل ايران تاباند و آن را درك كرد.

و بنيادين كه رسالت  راديكال اصالحطلبانه و تمام و تام گفتمان يك مثابه به پارلمان» «قانون تبين .۱۳
و انتقال كشورهاي منطقه از ماقبل عقلي به عقلي، از استبدادي به قانوني، از روابط تمدن خلق اصلياش
و انواع تبعيض ها به روابط مبتني اجتماعي كار تقسيم و قدرت بر مبتني روابط از حقوقي، روابط به شرعي

بر حق مساوي شهروندان خواهد بود.

۱۴. گفتمان قانون پارلمان شبيه يك پياز اليه هاي مختلفي از معاني دارد: از كاربردي ترين سطح آن كه 
و فرهنگي، حقوقي، سياسي، اجتماعي، اليحههاي تا است، تصميمگيري مجمع يك اداره فني قواعد
فلسفي. بديهي است كه كادرها با توجه به پيچيدگي هاي ذهني متفاوتي كه دارند، قادر به درك سطوح
تا عميق ترين اليه هاي  كارورزان است  به  كارگاه ها، كمك  اما هدف  اين گفتمان خواهند شد.  مختلف 
مي رسد، هركادري كه درك عميق تري بيابد، تعهداتش نيز  نظر به كنند. درك را پارلمان قانون گفتمان

عميق تر و پايدارتر خواهد شد.

شد، با توجه به ميزان عالقه ي  خواهد داده اختصاص فوق ۱۴ تا ۵ مواد ۱۵. تعداد جلساتي كه به معرفي
و حداكثر ۵ جلسه خواهد بود. اما مفاد تشريح شده در اين مواد در طول دوره ي آموزشي متفاوت اعضا

و متناسب با سطح پيشرفت كاروزان، تشريح و تبيين خواهد شد.

همينجا بگويم بعد از پست كردن اين مطلب در وب سايت كادرها دات كام براي تمام نشاني ايميل هاي 
و پيوند مقاله را در اختيار آنان قرار دادم. تا كنون تعداد  كردم ارسال كادرها» «اخبار عنوان با مطلبي كادرها

قابل توجهي از اين مقاله بازديد كرده اند.

درك جديد از مفهوم آبروداري
بعد از پست كردن اين مطلب روي وب سايت كادرها دات كام بود كه به صرافت افتادم «آبرو» چيزي مانند 
مي دهند. در نتيجه، آبرودار فردي است مثل شرافتمند كه  فرد يك به جامعه افراد كه است «اعتبار» «شرف»،
و شرف است كه هر سه مفهوم تقريبًا معادل هستند. با چنين حيثيت آبرو، داراي جماعت يك اعضاي نظر از
يك و شرافتمندي آبروداري بلكه بگيرد. را آبروداري جاي قانونمداري كه نيست الزم آبروداري، از دركي
مي شود به جاي دستور شرف، آبرونامه يا دستور آبروداري تدوين كرد كه يك در واقع نيتجه در و هستند چيز
و رتبهبندي نظام است، نيافته ثباتي با شكل هنوز و شده بنيادين تغييرات دچار كه آنچه اما هستند. چيز يك

الويت بندي ارزش ها هستند كه بايد در مورد سازوكار شكل گيري اين نظام بيشتر فكر كنم.

دستاوردهاي اجالس دهم كادر دبيران
امروز صبح آقاي نوربخش با اطالع قبلي در اجالس دهم كادر دبيران حاضر نشد. از آنجا كه او دبير جلسه 
و كلي مسؤليت قبول كرده بود، با غيبتش كار ما لنگ شد. آقاي داود دانايي نيز به اين خاطر كه درگير  است
برگزاري يك مجمع مهم در انجمن معتادان گمنام بوده است در جلسه حضور نيافت. اما بقيه، به خصوص
مي شوند آمده بودند. من در همان اول  محسوب كارگاه اعضاي بينظمترين كه باغاني آقاي و منتجبي آقاي
و به خصوص اهميت كشف اين مفهم ساده را براي معلمان تشريح كردم صحبت نيمغيبت مفهوم از جلسه
و سليقه اساس بر معلمان ميشود سبب ساده مفهوم همين با آشنايي فقدان چطور كه گرفتم نتيجه و كردم
مي آيد كالس به تأخير با كه دانشآموزي با ملموس، و عادالنه،شفاف قواعد اساس بر نه و خودشان تصميم
مي شد كه زمينه تجديد توليد استبداد در مدارس تداوم يابد. من از سبب ساده امر همين و كنند برخورد
تدوين بر ضرورت  آشنا شده ام،  معلمان  كانون صنفي  و  معلمان سازمان مسؤالن با كه روزهايي نخستين
و با جامعه را بر اساس اصول عادالنه تعريف كرده باشد، دانشآموزان با هم، با معلمان روابط كه آئيننامهاي
مي شود كه معلمان در يك تشكل ممكن هنگامي فقط ضروري بسيار كار اين گرفتهام نتيجه و كردهام تأكيد
مي يابد را بروز طبيعي طور به كه نظراتي اختالف روند بتوانند و باشند شده متشكل ملي سطح در پروفشنال

به نحو شايسته مديريت كنند و اين كار بدون قانون پارلمان هرگز ممكن نخواهد شد.
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مي كنم فكر و شد. اجرا عالي خيلي كه بود كارگاههايي از يكي دبيران كادر صبح امروز كارگاه ميكنم فكر
و پسر نيز در اين موفقيت نقش پدر اعلمي آقايان است، يافته افزايش مرور به كه من مهارتهاي بر عالوه
و پر انرژي در روند آموزش، مشتاقانه مشاركت با و فراميگيرند را قواعد اين عالي العاده فوق آنان دارند.
مي بخشند. ديروز هم بخش اصلي آموزش ها بر اساس سؤال هاي پارلماني اي ارتقا را كارگاه در تعامل سطح
مي كردند. آقاي اعلمي پدر همين حاال هم جلسات مهمي را در مطرح پسر و پدر اعلمي آقاي كه شد عرضه
مي پرسد كه طي همين جالبي سؤالهاي نتيجه در و ميكند اداره كرج اشتهارد منطقه در گمنام معتادان انجمن
مي شود. به عنوان نمونه، يكي از اين سؤال ها اين بود كه در جريان گزارش مسؤالن مواجه آنها با جلسات
و هنگام پاسخگويي از مسؤالن، هر فرد حق دارد چند بار سؤال كند؟ البته، آقاي اعلمي توضيح داد كه در
مي كنند. من به او نشان دادم كه چطور رفتار چطور زمينه اين در گمنام معتادان انجمن اعضاي حاضر حال
و با استدالل به او نشان دادم كه است غلط سراپا ميكند رعايت گمنام معتادان انجمن اعضاي كه قواعدي
و درست در اين زمينه چيست. اين توضيح ها به نسبت آنقدر پيچيده بود كه به نظرم بقيه اعضاي عقلي قواعد

كارگاه بخش هايي زيادي از آن را متوجه نشدند.

يكي از بهترين ويژگي هاي تدريس در كارگاه امروز صبح كادر دبيران اين بود كه من به جاي آنكه قواعد يك 
مي خواستم تا خودشان به روش عقلي استدالل كنند كه در  كارگاه اعضاي تمام از كنم، تشريح را موقعيت
و منطقيترين كه را قاعده ميشد، آماده مسأله اين براي اذهان كه بعد كرد؟ بايد كار چه عقًال وضعيتي چنين

عقلي ترين پاسخ به چنان وضعيت پارلماني است، نقل و تشريح مي كردم.

و فرجام،  دستور اخطار مثل كليدي مفاهيم حول كارگاه اين در صبح امروز مباحث مجموعهي كلي طور به
و من براي آنكه ميزد دور پيشنهاد استاندارد توصيفي خصوصيت سومين نيز و پيشنهادها رتبهبندي نظام

گزارش تا حدي از اين كلي گويي خارج شود به يك مورد از اين قواعد اشاره مي كنم.

آقاي اعلمي پدر در نطق خود به اين نكته مفروض اشاره كرد كه هنگام استماع گزازش مسؤالن هيچكس حق 
و طرح يك سؤال اين فرض مفروض را زير سؤال بردم  مثال يك ذكر با من اما كند. قطع را آنان نطق ندارد
و كسي نتواند صداي او را بشنود چه شود قطع بلندگو صداي خزانهدار، گزازش استماع هنگام اگر گفتم: و
و توضيح دادم كه طرح اين پيشنهاد در دستور است كردم مطرح را فوريتي تقاضاي پيشنهاد بعد كرد؟ بايد
و بعد از آن رئيس بايد جلسه را در جا راحت باش بدهد تا مشكل صدا رفع شود. تازه بعد از اين توضيح ها

بود كه آقاي اعلمي پدر سومين خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهادها را درك كرد.

يكي از نكاتي كه در اين جلسه مطرح شد مسأله خلط مفهوم حسابرس با بازرس است. وقتي در اين زمينه 
و خانم كودوري كه همه عضو هيأت  منتجبي فالحي، باغاني، آقايان مثل قديمي اجتماعي فعاالن دادم توضيح
مديره كانون صنفي معلمان هستند، از تعجب وا رفتند كه چطور طي اين همه سال متوجه اين رفتار ابله هانه
كم تر  آراي با حال عين در و ميكند انتخاب را انجمن مسؤالن و مديره هيأت اعضاي مجمع اعضاي نشدهاند:
ر  أي مجمع با كه را مسؤالن ساير و رئيس رفتار مجمع سوي از تا ميكنند انتخاب باززس عنوان به را عدهاي
شده اند كنترل كنند تا مبادا كاري خالف اساسنامه مرتكب شوند. در حاليكه اصلي ترين وظيفه رئيس انتخاب
همين است كه مانع از هر رفتار غيرقانوني شود. به عالوه هر عضوي وظيفه دارد به محض رؤيت يك رفتار
خارج از دستور فورًا اخطار بدهد. در اين صورت، يك انجمن كه تمام اعضاي آن بايد مراقب باشند رفتار 

خارج از دستور از كسي سرنزدند چه نيازي به بازرس دارند؟ 

ورود افراد جديد ممنوع
و از آنان خواستم طرح را  كردم توزيع را انجمن تأسيس كارگاههاي آموزشي برنامه طرح نيز دوستان كادر در
مي كنند. از اين پس آقاي فالح مسؤل خواهد شد تا مطالب مندرج در برنامه را با توجه به نكاتي كه مطالعه
و بزند عالمت ميشود تدريس كه موضوعي هر دو عينحال در و كند آمد روز شد، خواهد مطرح كارگاه در
و بداند كدام عضوي چه مطالبي را نياموخته است كند ايجاد هماهنگي ميداد رخ عمل در آنچه و طرح بين
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و با نكنم قبول موجود كارگاههاي در را جديدي عضو هيچ گرفتهام تصميم ارديبهشت اول از آنكه ضمن
حضور آنان يك كارگاه جديد راه بياندازيم.

واكنش دانيال اعلمي 
دانيال اعلمي پسر حبيب اهللا اعلمي بسيار با هوش است. به شوخي به پدرش گفتم: از نظر هوش به دانيال رفته 
و در وب سايت  تهيه را دبيران كادر از خودش تاريخنگاري گزارش تا بودم داده پاسوورد الگين او به است!
كرده رمز بزرگ «د» حرف با را دانيال فهميدم نبود. درست پاسوردش الگين داشت: موجهاي عذر كند. منتشر
بودم، اما با «د» كوچك به اطالع او رسانده بودم. بعد از حل مشكل به قسمت خصوصي وب سايت رفتيم. اما
. با عنايت  بدهم توضيح بخواهم كه نداشت سؤالي هيچ و آشناست كامًال نرمافزارهايي چنين با گفتم: دانيال

به انيكه دانيال قرار است در آينده دبير بشود، مي تواند نقش مهمي در اين زمينه ايفا كند.

اجالس دانشجويان، صحبت هاي آقاي عليپور و حواشي باقي ماند. اما خوابم مي آيد. 
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شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴

نقش خالقيت
اگر بعد از ختم جلسه ديروز كميته تدوين آئين نامه انجمن در دست تأسيس فاميلي آقاي رضا شيرازي دوباره 
و از آن بدتر، تهديد نمي كرد كه اجازه نخواهد  گذاشت، نخواهد جلسات اين در پا ديگر كه نميكرد تهديد
و به نظرم، عالوه شد. اداره بينقص تقريبًا ديروز جلسه گفت ميشد صورت، آن در كند، شركت نيز زنش داد
بر آشنايي با قواعد قانون پارلمان، خالقيت نيز نقش بسيار مهمي در اين موفقيت بازي كرد. به همين خاطر،
و نقش آن را در  كنم تأكيد جلسات اداره كار در خالقيت كليدي نقش روي ديروز جلسه گزارش در مايلم
بن بست هايي كه در لحظه ممكن است بروز كند، نشان دهم. من اميدورام در جريان بازنگري روند بازي حل
پارلماني در جريان نشست ديروز علت ناراحتي شديد آقاي حسن شيرازي را هم به خاطر بياورم يا بفهمم.
و نيز تحليل كادر دانشجويان كه تا مرز تعطيلي جلو رفته است اهميت  اول عليپور آقاي با گفتگو گزارش اما

دارد و از همين دو موضوع شروع مي كنم.

ارزشيابي ارزشيابي
و اشتياق جدي آقاي عليپور اول را براي شركت در اجالس هاي كادر دانشجويان با واكنش  جزم عزم وقتي
مي كنم مقايسه محله انجمنهاي توانمندسازي مؤسسه اجالسهاي در مشاركت براي عبدالحسيني آقاي سرد

نشدم؟ خطا دچار شريف انسان دو اين از خودم ارزشيابي در پيش سال سه آيا ميپرسم خودم از

و يك آقاي عليپور اول با اصرار تقاضا داشت تا او هم همراه با آقاي عبدالحسيني در جلسات نود سال اواخر
هم انديشي عرف پارلماني شركت كند. آن زمان آقاي عبدالحسيني دبير ستاد اجرايي شوراياري هاي كارگاه
اما من اصرار از قديمي ترين كارشناس آن ستاد.  و آقاي عليپور اول يكي  بود تهران شهر اسالمي شوراي
هم انديشي كارگاه در بايد نفر يك فقط شوراياريها اجرايي ستاد كارشناسان كارگاه اعضاي بين از كه داشتم
و آن هم نه به اعتبار سمتش به عنوان دبير، بلكه به است عبدالحسيني آقاي هم نفر يك آن و كند شركت
و همسرش دكتر ياشار ستاد آن كارشناسان از ديگر يكي شرفي خانم بعدها خودش. حقيقي شخصيت اعتبار
و بعدتر خانم ميالني يكي ديگر از كارشناسان آن ستاد هم در اجالس كارگاه هايي كه براي آموزش سالمزاده
مي يافتند كه به داليل مختلف ادامه نيافت. خانم ميالني حضور كادرها دفتر در شد تشكيل رابرت دستورنامه
و تعهد دارد كه در ساعات غيراداري در منزل باشد. است همسر و فرزندان تربيت به مربوط مسائل گرفتار
و همسرش نيز در تدارك مهاجرت به كشورهاي اروپايي هستند. آقاي عبدالحسيني هم مبتال شرفي خانم
و بايد به توصيه ديد ديده آسيب اعصاب نظر از ميكنم فكر خودش و شده مننژيت خطرناك بيماري به
اكيد پزشك معالجش به خودش استراحت بدهد تا صدمات ترميم شود. در چنين وضعيتي به نظرم رسيد با
و او را براي شركت در كارگاه هاي مؤسسه در دست تأسيس توانمند سازي  بگيرم تماس عليپور ابراهيم اقاي
محله دعوت كنم. اما وقتي از وضعيت كارگاه هاي موجود صحبت كردم او اظهار عالقه كرد با انجمنهاي
تهران دانشگاه  ليسانس در  به عنوان دانشجويان فوق  و  دارد فراغت سهشنبه روزهاي فقط اينكه به توجه
و از آنجا كه با بسياري از مفاهيم قانون كند. شركت دانشجويان كادر اجالسهاي در است تحصيل مشغول
و كادر دانشجويان هم در سال جديد با ريزش مواجه شده است از پيشنهادش استقبال كردم آشناست پارلمان

و سه شنبه هفته گذشته به دفتر آمد.

اگر فرصت داشتم بهتر بود از نخستين حضور آقاي عليپور اول در دفتر كادرها يك گزارش توصيفي ارايه 
مي دادم. اما حاال بايد خالصه و لب گپ هايمان را نقل كنم. 

برچسب بهائيت به رابرت
و در رسانه ها اين مطلب شايع  مجازي دنياي در گويا كه بود اين كرد مطرح عليپور آقاي كه نكاتي از يكي
و بهائيان تشكيالت خودشان را طبق اين قواعد سازماندهي است بهائيان مال رابرت دستورنامه كه است شده
و خوانده است كه اين ادعا را مطرح كرده اند. ديده را مختلفي مقاالت كه ميكرد اشاره عليپور آقاي كردهاند.
به چنين بايد  ما  كه  بود  اين  و هدفش  ميگفت دلسوزي و نگراني با را نكته اين اول عليپور آقاي البته،
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برچسب ها و اتهاماتي پاسخ مناسب بدهيم. اما چه پاسخ مناسبي؟

هنري مارتين رابرت بهائي!
و  دادم عليپور آقاي نشان گرفتهام پرينت بهائي آنالين كتابخانه از پيش سال هشت كه را جزوهاي من
تأكيد كردم كه اين مقاله را هنگام معرفي كتاب دستورنامه رابرت به كارشناسان شوراياري هم نشان دادم. اما
آقاي عليپور اول به خاطر نمي آورد. اين جزوه در واقع مقاله اي كه آقاي شوقي افندي هنگام كه فقط شانزده 
و در نخستين شماره نشريه اتحاديه  نوشته ميكرده تحصيل بيروت آمريكايي دانشگاه در و داشته سن سال
دانشجويي دانشگاه آمريكايي بيروت كه در سال ۱۹۱۵ در بيروت منتشر شده چاپ كرده است. در اين مقاله
و اين نكته مورد تأكيد قرار گرفته است كه دانشجويان عالوه  شده معرفي رابرت دستورنامه ساده زبان به
و آئين ماه بايد با دستورنامه رابرت نيز آشنا باشند. بعد براي آقاي عليپور داستان رابطه خودم با اساسنامه بر

بهائيان را نيز تشريح كردم:

و  دادم نشان او به را افندي شوقي آقاي مقاله كه بود ستوده خانم براي رابرت دستورنامه معرفي جريان در
مي زنم تشكيالت بهائيان بايد بر اساس قواعد دستورنامه رابرت سازماندهي شده باشد. حدس كه كردم تأكيد
اگر اين فرضيه درست باشد، در نتيجه رمز بقاي تشكيالت بهائيان اين است كه آنان بر اساس اين قواعد
و شايد بتوان گفت نخستين سازمان مدرن ايران است كه پيكر آن رأس آن  كردهاند ايجاد را خودشان سازمان
و از بين ميگيرند را سازمان اين رهبران و سران هرچه كه است دليل همين به و ميسازد و ميكند انتخاب را
و از طريق بود شده آزاد زندان از تازه كه ستوده خانم كه دارم خاطر به نميشود. نابود تشكيالت اين ميبرند،
خانم نقي ئي قائم مقام دبيركل سازمان معلمان ايران با او مالقات كرده بودم، سخت تحت تأثير اين ماجرا قرار
و حدس من را با احتياط تأييد كرد. من همانجا حدس زدم كه ممكن است آقاي شوقي افندي كه پس  گرفت
و بعد از او رهبري تشكيالت بهائيان را بر عهده گرفت، يكي از ويرايش هاي قديمي بود افندي عباس برادر

دستورنامه رابرت را ترجمه كرده باشد.

و گفتند كه از طريق خانم ستوده كه وكيل بهائيان هم بوده  آمدند كادرها دفتر به بهائيان از نفر چهار بعدها
مي كردند كه نه به عنوان بهائي، بلكه به عنوان شهروند عالقه اظهار آنان شدهاند. آشنا دفتر اين خدمات با است
در فعاليت هاي مدني ساير ايرانيان همكاري كنند. من هم استقبال كردم اما گفتم: شما كه با اين قواعد آشنا
و آنان تأييد كردند كه با اين قواعد آشنا هستند. به عنوان  كردم تشريح آنان براي را قواعد از برخي بعد هستيد.
نمونه، بعد از طرح هر پيشنهاد يك نفر بايد از آن حمايت كند. البته، آنان به جاي كلمه «حمايت» از كلمه
و با حيرت  دادند گوش افندي شوقي مقاله مورد در من توضيحهاي به اشتياق با آنان ميكنند. استفاده «تأييد»
به تماشاي آن پرداختند. من حدس زدم، مسأله اين بهائيان، نه همكاري مدني، بلكه آشنايي با سندي است
كه من به خانم ستوده نشان داده بودم. حدس ديگرم اين بود كه آقاي شوقي افندي كتابي در اين زمينه تظيم 
كرده است اما نامي از رابرت نبرده است. اما نمي دانستم كتاب را به نام خودش چاپ كرده است يا نه؟ يكي 
و همراه با ساير رهبران بهائي در  انقالب از بعد اول ماههاي در را شوهرش كه نفره چهار گروه آن اعضاي از
همدان (اگر اشتباه نكنم) اعدام كرده بودند، به من گفت كه آقاي شوقي افندي كتابي دو جلدي دارد به نام
و گمان كردم اين كتاب بايد يكي از ويرايش هاي دستورنامه رابرت باشد  شد قويتر من حدس بهائيان». «نظم
و منتشر شده است. راستش خيلي هم از آقاي شوقي افندي دلخور شدم كه نوشته بهائيان نظم نام تحت كه
چرا امكان اين قواعد رهايي بخش را با يك برچسب فرقه اي محدود به اعضاي تشكيالت بهائيان كره است؟

از آن خانم تقاضا كردم كه حتمًا نسخه اي از آن كتاب را به دست من برساند. 

در نشست بعدي بود كه همان خانم همراه با سه مرد ديگر به دفتر كادرها آمدند. مردان چهره هاي جديد 
رده هاي باالتر تشكيالت بهائيان  از تجربه تر بودند. من حدس زدم كه بايد افرادي با و پختهتر و باهوش و
فعاليت هاي در  به صفت شهروند  و  بهائي صفت بدون ميخواهند كه كردند عالقه اظهار هم آنان باشند.
شهروندي مشاركت كنند. باز هم تأكيد كردم شما كه اين قواعد را بلد هستيد؟ اما آنان تمايل داشتند اصل
و حتي قول دادم كه يك  دادم آنان نشان من و ببيند نزديك از كردهام ترجمه من كه را رابرت دستورنامه كتاب

نسخه از ترجمه آن را برايشان ايميل كنم و به احتمال زياد فرستادم.
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و زير شيشه ي روي ميز زير نوشتم كاغذ قطعه يك روز او ايميل نشاني با همراه كه را مردان آن از يكي نام
جلوي چشمم گذاشته ام نشان آقاي عليپور اول دادم: شهريار سيروس. زير اسم او نوشته ام:  بهائيان.

سي دي را باز كردم متوجه شدم كتاب دو جلد نظم بهائيان هيچ ارتباطي با دستورنامه رابرت ندارد،  كه بعدها
بلكه يك مجموعه از نامه هاي آقاي شوقي افندي است كه براي هيأت نمايندگي هاي كنوانسيون هاي مختلف

مي شد دريافت كه چطور اين  مقاالت آن محتواي از اما است. نوشته مختلف كشورهاي در بهائيان تشكيالت
و به اسم دين بهايي به كرده سوار عرفاني تفكرات رابرت دستورنامه عرفي و قانوني قواعد روي شرقي، مرد

خورد غربيان مي دهد. راستش حوصله نكردم يكي از آن ها را بخوانم.

و اطمينان يافتم كه اين خبر در تشكيالت بهائيان بايد  نشد خبري هيچ نيز دوم گروه از ماندم منتظر مدتي
مي كردند اين قواعد بسيار تصور ايراني بهائيان كنون تا كه دليل اين به شايد باشد. شده تلقي اهميت با بسيار
و حاال متوجه شده اند كه كتاب را كس ديگري است. بوده افندي شوقي رهبرشان آميز نبوغ مغز محصول عالي
مي كنم تمام اين ها تأكيد است. داشته نگاه مخفي خود پيروان از را مطلب اين آنان معنوي رهبر و كرده تدوين
كامًال محصول خيالبافي هاي من باشد. اما آرزو داشتم اين دوستان به قول ميتواند و است گمان و حدس
و كتاب ديگر آقاي شوقي افندي را كه به نام «قواعد نظم اداري» منتشر شده است براي كنند وفا خودشان
من بفرستند. آقاي شهريار سيروس تأكيد داشت اين كتاب است كه در آن قواعد اداره جلسات توضيح داده
و نه  شد خبري اداري» نظم «قواعد كتاب از نه زدم ايميل او براي بار دو يكي آنكه رغم به و اما است. شده

فعاليت  هاي مدني آنان. از

فعاليت شهروندي خاتمه يافته بود كه جوان ديگري اظهار عالقه كرد به بهائيان عالقهي اظهار پرونده نظرم به
و روزي كردم استقبال باشد. داشته مالقاتي من با دارد دوست رابرت دستورنامه قواعد با آشنايي براي كه
كه قرار بود او به تنهايي به دفتر بيايد همراه با دو نفر ديگر از دوستانش به دفتر آمد. كنجكاو شدم كه چرا
مي كردم شايد از سوي يكي از احزاب  حس راستش كند؟ معرفي را خودش تلفني گفتگوي در نداشت تمايل
و عالقه دارند كه به عنوان شهروند در فعاليت هاي هستند بهايي كه دادند توضيح برايم اما است. آمده سياسي
شهروندي مشاركت كنند. البته خبر نداشتند ساير همكيشان آنان هم همين قصه را برايم سر هم كرده بودند.
و سه نفري سراپاي آن را  دادم آنان به را رابرت دستورنامه كتاب ترجمه و نكردم. زده راخجالت آنان من اما

مرور كردند و جلوي چشم من به يكديگر مي گفتند: بله خودش است.

نكته قابل توجه اين بود كه يكي از اين گروه سه نفره، يعني همانكه تلفني با من صحبت كرده بود، ساكن 
و در آمريكاست. به خصوص او بود كه  كانادا در بهائيان تشكيالت عضاي از يكي و است كانادا و آمريكا
- شوقي افندي يا مارتين هنري رابرت آن اصلي نويسندهي و رابرت دستورنامه كتاب ماجراي از بود كنجكاو
و كل تشكيالت بهائيان است گذشته ايران مرز از بهائيان تشكيالت در فكري بحران اين ظاهرًا سردربياورد. -
را فرا گرفته است. به نظر من آنان بايد پاسخگوي ظلم تاريخي خودشان ايرانيان باشند: چرا اين قواعد بازي

دموكراسي را به عنوان آموزه هاي بهائي در انحصار فرقه خودشان نگاه داشتند؟ 

مي كنم اين نفس راحت از  فكر كشيد. راحتي نفس دادم توضيح اول عليپور آقاي براي را نكات اين وقتي
و شايد برعكس، يك نقطه ضعف آنان، بسته - بهائيان تشكيالت قوت نقطه يك گويا كه ميشد خارج آنجا

به آنكه از كدام زاويه به قضيه نگاه شود - برمال شده بود.

بايد اعتراف كنم هنوز كه هنوز است شاهد استفاده هاي فرقه گرايانه از اين قواعد هستم. برخي از سازمان ها 
و  دارند نگاه خودشان تشكيالت درون در را قواعد اين با بازي مهارت دارند تمايل سكتاريستي تشكيالت و
به اين ترتيب، تشكيالت فرقه اي خودشان را جلو ببرند. شايد آنان هنوز به اين درك نرسيده اند كه اين قواعد
و البته، من آگانه  بگيرد. قرار قبول مورد جهاني سطح در حتي و ملي سطح در كه دارد معنا هنگامي فقط
و خواهم كرد كه اين قواعد در اختيار تمام اقشار جامعه قرار بگيرد، بدون هيچ تبعيض كردهام رفتار طوري

سياسي و ايدئولوژيك.
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مي شود ارزش مطرح بهائيت با قواعد اين ارتباط مورد در جامعه سطح در كه آنچه ميكنم فكر خودم من
و نخوانده ام. اما آقاي عليپور اول قول نديده زمينه اين در مطلبي هيچ هنوز هرچند باشد. داشته پاسخگويي
آن ها را به دست من برساند. در هر صورت، شايد همين توضيح ها به آقاي عليپور از نمونههايي كه است داده

اول كافي باشد كه جواب آن ادعاها داده شود.

تفسير جديد شوراي نگهبان از قانون شوراها
خبر بسيار تهديد كننده اي كه آقاي عليپور اول داد مربوط به تفسير جديد شوراي نگهبان از قانون اساسي 
مي كنم تمام  احساس نميكنم. دنبال را ايراني مطبوعات و روزنامهها كه سالهاست من خوشبختانه ميشود.
مي كنند مربوط به يك فضاي گفتماني است كه به طول كامل عصر آن سرآمده است. بدبختانه توليد كه آنچه
مي كنند يك نكته از مفاهيم كليدي گفتمان جديد يافت نمي شود. به اين دليل توليد كه مطالبي انبوه ميان در
و مردم است كردمان يك واقع در گفتمان اين شد. نخواهد ترويج مقاله نوشتن با جديد گفتمان كه ساده
و مهارت خلق قانون عادالنه براي گروه كنند تمرين را آن دموكراتيك گروهي عملي فعاليت جريان در بايد
خودشان را از سطح خانواده تا سطح ملي فرابگيرند. به همين دليل نمي دانم آنچه را كه آقاي عليپور اول در
رسانه  اي هم داشته است يا نه. اما احساس من اين است  بازتاب كرد مطرح نگهبان شوراي جديد تفسير مورد
و اعضاي شوراها كه عبث بودن خودشان را در است شده بحث و طرح شوراها محافل در مسائل اين كه
چارچوب قانون فعلي احساس كرده اند از طريق آقاي قاليباف شهردار تهران به شوهر عمه اش آقاي خامنه
و دسته اش توضيح داده است  دار و خواهر پسر تقاضاي به واكنش در نيز ثاني رهبر كردهاند. منتقل ثاني رهبر
و او طبق قانون نمي تواند عليه دهد ارايه قوانين از خودش تفسير دارد حق نگهبان شوراي قانون طبق كه
مي شود؟ بله، حكم حكومتي چه حكومتي حكم پس پرسيد: ميتوان البته، كند. اقدام نگهبان شوراي تصميم
مي گيرد كه هر يك از اركان نظام تصميمي خالف آنچه كه نماينده خدا در زمين قرار استفاده مورد موقعي
مي كند تفسير درستي به نگهبان شوراي كه حاال ديني. استبداد عين يعني كنند: اتخاد ميدهد تشخيص درست
رهبر تشخيص  عين  نظر  اين  و  دارند، آور غيرالزام و مشورتي نظر يك فقط كشور سراسر شوراهاي كه
و دسته او هم كه البد كل دار و ثاني رهبر خواهر پسر طبعًا بود؟ مخالف آنان نظر با بايد چرا است، ثاني
و ساير شهرها را به مرور قبضه خواهند كرد از اين نظر شوراي نگهبان كيف مشهد و تهران شهرداريهاي

خواهند برد.

با نقل اين داستان كه خود آقاي عليپور اول در جلساتي با حضور آقاي قاليباف از زبان شهردار تهران شنيده 
و توضيح داد كه شوراهاي شهر نه فقط همين حاال  ريخت روستا و شهر شوراهاي روي را پاكي آب است،
و اين در حالي است كه اعضاي شوراها خواهان اختيارات شد. خواهند نيز فشلتر آينده در بلكه هستند، فشل
شكل گيري حاكميت هاي محلي واقعي هستند. آيا آقاي عبد الحسيني هم از اين اخبار و بيشتر تصميمگيري
و آيا به قول پزشك معالجش، به نيست؟ روندها همين از ناشي او اميدي نا و دلسردي آيا است؟ شده مطلع

خاطر همين رنج هاي روحي و رواني نيست كه به بيماري مننژيت مبتال شده است؟

خبرهاي متنوع
آن ها فقط اشاره  به است الزم كه شد ماجراهايي و خبرها بيان صرف اول عليپور آقاي گفتگوهاي اصلي بخش
كنم: كمك آقاي عليپور به شكل گيري نخستين كمپ معتادان در يكي از مناطق شهرداري هاي تهران كه آقاي
و گويا عضو شوراياري يكي از محالت آن بوده است، صحبت از كنگره  است ساكن آنجا در اول عليپور
گمنام» است. اما آقاي حبيب اهللا معتادان «انجمن موزات به ديگري تشكيالت اول عليپور آقاي قول به كه ۶۰
و ميكنند مبارزه مخدر مواد با ۶۰»ها «كنگره كه داد توضيح برايم صبح ديروز و كرد رد را نكته اين اعلمي
و از طريق كمك مالي چشمداشت بدون و ميكنيم مبارزه اعتياد با ما حاليكه در ميگيرند، پول خود كار بابت
روش هاي خشونت بار مبارزه با اوباش با مي دهيم. مقابله جدي آقاي عليپور اول انجام را كار اين معتادان به

و ارزال محالت.

و آفتابه به گردن  ذلت با و ميكردند دستگير را محالت اوباش و اراذل دورهاي يك در كه دارند ياد به همه
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مي آويختند. آقاي عليپور اول روايت كرد كه روزي در دار چوبه به هم بعد و ميگرداندند شهر محالت در
و اوباش محله آنان نيز به ارذال با اينكه بر مبني هستند طوماري تنظيم حال در محل اهالي كه دريافت مسجد
و دسته سردار طاليي دار حضور جلوي تا ميكند جزم را خودش عزم جا همان از شود. مقابله روش همين
و اوباش را سردار طاليي ارذال با مبارزه عمليات فرماندهي مگر ميپرسم: او از بگيرد. را خودشان محله به
بر عهده داشت؟ آقاي عليپور اول توقع نداشت كه من تا اين حد نسبت به سوابق درخشان سردار طالتي
بي اطالع مانده باشم. اطمينان داد همين آدم بود كه حاال شده رئيس كميسيون هماهنگي شوراياري هاي شوراي 

شهر تهران!

بله در زمان همين سردار طالئي است كه از يك سو با تأمين بودجه هاي عظيمي كه يك ذره اش را در زمان 
رياست چمران بر شوراي شهر تهران به آقاي مسجدجامعي نمي دادند تا خرج شوراياري ها كند، يا شايد خود 
و  دم خودش براي شوراياريها ستاد حاال اما نداشت، اعتقاد پاشهايي و ريخت چنين به مسجدجامعي آقاي
شوراياريها، كنار اين نهاد منتخب قانون در دستكاري با ديگر، سوي از و است زده هم به شكوهي با دستگاه
مردم محل، اعضاي ديگري به اعتبار سمت نمايندگي رهبري در بسيج محل، پيش نماز مسجد محله، البد
شده اند تا تضمين كنند كه در هر محله نيز فقط موازين شرع بايد  و از اين قبيل چيده محل كالنتري فرمانده

حاكم شود و اگر مقامي - چه انتخابي و چه انتصابي - خالف اين بيانديشد كنترل و تصفيه شود.

زيرنويس گزارش 
مي رسد كه تمام آن گزارش ها انتقال  نظرم به هستم اول عليپور آقاي گزارشهاي يادآوري مشغول كه حاال
و نه دارم شايستگي كارگاهها اين در شركت براي كه منم اين ببيند، حسيني، آقاي ميكردند: دنبا را پيام يك
و يا حتي آقاي عبدالحسيني! البته، نيازي به گفتن ندارد ميالني خانم يا شوهرش، يا شرفي، خانم مثل ديگراني
مي تواند غلط باشد. اما اگر اين تعبير و است اول عليپور آقاي گزارشهاي زيرنويس از من برداشت اين كه

صحيح باشد، آيا من بايد به نادرستي ارزشيابي خودم اعتراف كنم؟

آقاي  به  نسبت  هنوز  من  و  شمرد. بايد ديگر سال چند را جوجهها است. زود هنوز ميگويم: خودم به
- به را او ابتالي زمينه كه سنگيني فشارهاي از بعد او روحي وضعيت منتظرم و نشدهام مأيوس عبدالحسيني
و او دوبار به جمع كادرها ملحق شود ترميم كرد، فراهم مننژيت به - معالجش پزشك از نقل به خودش گفته
يك و در كارگاه هاي كادر دانشجويان كادرها دفتر در اول عليپور ابراهيم حضور صورت، هر در شد. خواهد
و اميدوارم با حضور او كادر دانشجويان يك موتور ميكنم استقبال باز آغوش با آن از كه است عالي فرصت

اجرايي پرقدرت بيابد.

گزارش آقاي عليپور اول كه بعد از گزارش من از آخرين فعاليت هاي دفتر كادرها شروع شده بود، تا حدود 
به  اين دو  معرفي  از  بعد  و  بود آمده دفتر به رضايي پرهام آقاي فاصله اين در يافت. ادامه هفت ساعت
يكديگر به گفتگوي ما دو نفر گوش سپرده بود. به آقاي رضائي گفتم كه آقاي عليپور اول عضو جديد كارگاه
و قصه ي  رفت اول عليپور آقاي و برود بايد پسرش تولد مراسم در شركت براي امروز اما است دانشجويان

كادر دانشجويان شروع شد.

ادامه قصه ي كادر دانشجويان
مصوبه گروه مبني بر اينكه  رغم به كه است اين جديد سال در دانشجويان كادر قصهي خصوصيت مهمترين
اعضاي كليدي شوراي احيا تالش خواهند كرد تا بعد از نوروز به طور جدي در اجالس هاي كادر دانشجويان
و مؤثر شوراي احيا در اجالس كادرها شركت نكردند: افرادي  كليدي شخصيتهاي از يك هيچ كنند، شركت
و طوسي. چرا؟ هنوز جواب بيرانوند خانمها و سرپوشان گرانپايه، ابراهيم كاشاني، فرهنگ رنجبر، محسن مثل
و نسل جوان آنقدر بد تربيت شده است كه مطلقًا روي حرفشان نشنيدهام. خودشان زبان از را سؤال اين
و اين كه حرف خودشان را جدي بگيرند هرگز به است گلو گوز واقعًا آنان حرف كرد. حساب نميشود

عنوان يك ارزش مورد تأكيد مربيان آنان قرار نگرفته است.
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و بايد كتبي اطالع دهند است كافي ندارند كارگاه در عضويت ادامه به تمايلي اگر دادهام توضيح آنان به بارها
مي شود نتيجه كه ميكنند پرهيز كار اين از آنان اما بزنم خط اعضا ليست از را آنان نام دبير عنوان به من تا

گرفت دوست دارند در كارگاه ها حضور يابند اما گرفتارهاي زيادي دارند.

به  من  و رويكرد خود  من خود كارگاهها در بينظمي علت كنم قضاوت منصفانه باشد قرار اگر راستش
و نمي شود نميشد است، كم كارگاهها به عالقمندان تعداد وقتي عالوه، به است. بوده داطلبانه فعاليتهاي
سختگيري كرد. هرگاه تعداد عالقمندان جدي به سطحي برسد كه بتوان با اطمينان گفت چراغ هاي كارگاه ها
مي توانند اعضاي جديدي را جذب كنند، در آن صورت است كه شايد  فعلي افراد و ماند خواهد باقي روشن

بشود سخت گيري كرد تا غيبت افراد سبب ناكارآمدي كارگاه ها نشود.

به  بايد اعضاي كادرها را واداشت كه نسبت  امسال جنبش كادرها وارد مرحله اي شده است كه  نظرم،  به 
و اعضاي جديد در كارگاه هاي  كنند خودداري جديد كارورز پذيرش از كادرها و بگيرند جديد تصميم غيبت
مي شدند متعهد جديد افراد و ميشد تدوين جامعي نستبًا برنامهي بايد اينكار براي شوند. سازماندهي جديدي
مي كردند. تمام اين كارها صورت آماده كارگاه شصت كم دست در حضور براي را خودشان برنامه آن طبق
شد: از انجام كارها همين نيز گذشته سهشنبه در دانشجويان كادر اجالس در خاطر، همين به است. گرفته
آقاي عصرپوران كه به دليل گيرافتادن در ترافيك با حدود نيم ساعت تأخير به جلسه رسيد تقاضا كردم در پي
و آئين نامه غيبت را تدوين كنيم  هستند قطعي عضو كساني چه كه كند تكليف تعيين اعضا تكتك با گفتگو
است، سه نفري شده تهيه اخيرًا كه را كارگاه برنامه عالوه، به شود. برخورد غائبان با آئيننامه همان طبق تا
مي كنيم كه كدام يك از اعضا كدام مطالب بررسي قطعي، اعضاي تعيين از بعد شد قرار و كرديم. روخواني
و حتي كرد خواهيم شروع جديد جاي يك از كارگاهها اعضا، تمام سازي همسطح از بعد و نيستند بلد را
اگر كارگاه به امتحانات دانشجويان يا تعطيالت تابستان مصادف شد، با تصميم گروه كارگاه ها را به صورت

موقت تعطيل مي كنيم. 

سه شنبه گذشته، گزارش آقاي پرهام به عنوان مورخ قرائت شد. اصرار دارم كه دستش را براي  نشست در
خالقيت در نحوه نوشتن تاريخ گروه باز بگذارم. به همين خاطر دو جلد از خاطرات خودم را كه به پائيز
و  جذاب تاريخي كند سعي و كند مرور را آنها تا گذاشتم او اختيار در ميشود مربوط دو و نود زمستان و

تحليبلي از گادر دانشجويان و تاريخچه ي سناهاي دانشجوي در ايران توليد كنند.

اين مدت صحبت  و من در تمام  انجاميد طول به شب يازده تا هفت ساعت حدود از ما نفره سه جلسه
و كنند پيدا نميتوانستند عطاري هيچ قوطي توي انصافًا كه ميدادم توضيح آنان براي را نكاتي و ميكردم
مي دانم كه آنجا تا و داشت خواهد نياز رمان جلد يك به نكات آن تمام نقل ميدادند. گوش اشتياق با نيز آنان
مي كنند نكته ي خيلي جديدي نداشت، دنبال را روزنوشتها اين كه كساني براي شده مطرح كلي ايدههاي
آن ها را هم نقل كنم. به عنوان ميكردم فرصت كاش كه شد مطرح جديدي شكل به هم قديمي مطلب هر اما
مي دانم به من كه آنجا تا - هم شما استادان از يك هيچ كه باشيد داشته توجه دادم توضيح آنان براي نمونه،
- با اين قواعد آشنا نيستند. اين قواعد كردهام معرفي به را كتاب من كه نفري چند و منصوري رضا دكتر جز
و از مدرسه تا كودك مهد از بايد قواعد اين فرابگيرد. بتوانيد تحصيلي واحد چند در كه نيست چيزي هم
و غيررسمي آموزشي به نسل جوان منتقل شود. در نتيجه بايد رسمي نظامهاي طريق از و دانشگاه تا آنجا
به فرهنگ بدل شود كه متأسفانه چنين عناصري در فرهنگ ما مطلقًا موجود نيست. در نتيجه همه شما در
و  فيزيك و شيمي از مهمتر بسيار آموزهها اين نيتجه، در ميشويد. تربيت داريد استبدادي سراپا فضاي يك
و پزشك نياز داريم. مهندس از بيشتر دموكرات شهروند به ما ميتپانند. دانشجويان مغز توي كه است مكانيك
و اميدوارم اسباب دفع جوانان نشود. خالصه هستند شبيه نصيحت به بيشتر البد كه حرفها. جور اين از و
آنكه در طول چهار ساعت گفتگو من هيچ نكته آموزشي در مورد قواعد مطرح نكردم اما تمام صحبت ها پر از
و همه در راستاي تشويق اين دو جوان كه بحث سناي دانشجويي  تجربه و عمر سال شصت حاصل بود نكاتي

نگرفتهاند؟ جديد را سنا قضيه عالقه هم آن رغم به احيا شوراي بچههاي چرا اما بگيرند. جدي بايد چرا را
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تعلق خاطر سياسي
و حركت هاي  دانشجويان بسيج تركتازيهاي برابر در ميكنند احساس احيا شوراي اعضاي بيشتر ميكنم فكر
و نبيادگرا نمي توانند براي يك فضاي دموكراتيك كه قرار است از طريق سنا هاي دانشجويي راست افراطي
و براي مقاومت در برابر نميرود فرو بسيجيها كلهي در حرفها اين كرد. تالش شود حاكم دانشگاهها در
ترك تازي آنان به انجمن هايي نياز است كه هدف اصلي خودشان را مقابله با آنان تعريف كرده باشند. من به
مي كردم. به همين خاطر، به جاي نصحيت بايد از  را كار همان بودم نيز خودم اگر شايد ميدهم. حق آنان

راهبرد هاي درست استفاده كرد.

ايجاد رقابت بين انجمن ها
به ذهنم رسيد چقدر خوب  مي زدم  قدم حياط در روزنوشت اين نوشتن در تنفس فاصله در امروز وقتي
و به مرور شرايطي در دانشگاه ها فراهم آوريم كه كنيم خارج احيا شوراي انحصار از را قواعد اين كه است
يك به ما انجمن هاي مختلف دانشجويي در رقابت با هم شروع به يادگيري اين قواعد كنند. براي اين كار
و آموزش اين قواعد در  معرفي به نسبت كه داريم نياز دموكراسي كادرهاي يا دموكرات كادرهاي مجموعه

تمام دانشگاه ها اقدام كند. هدف نهايي مؤسسه ترويج سناي دانشجويي هم بايد همين باشد.

پايان تاريخ جنبش كادرها
مي كنم اين است كه نوشتن اين روزنوشت ها تا كجا بايد ادامه  فكر آن به گاهي از هر كه سؤالهايي از يكي
يابد؟ هنوز جوابي براي اين سؤال ندارم. اما امروز به نظرم رسيد، مورخ هاي هر گروه را بايد طوري تربيت
و به من قول وجدان  نوشت خواهد قبول قابل كيفيت با را خودش متبوع گروه تاريخ شوم مطمئن كه كنم
مي دهم كه نسل ادامه آنجا تا را كادرها جنبش تاريخ من صورت، آن در دهد. ادامه را كار اين كه داد خواهد
جديدي از مورخان به بار بنشينند كه بتوانند تداوم سرنوشت اين جنبش را كه در كالبد انجمن هايي كه ايجاد

خواهيم كرد به حيات خود ادامه خواهد داد، بنويسند. 

و قواعد سناي دانشجويي  مقررات به مربوط صفحهاي دويست كتاب عصرپوران آقاي اينكه آخر نكتهي و
و نود زمستان خاطرات تا خواست من از رضايي پرهام آقاي اما بخواند. تا گرفت من از را كانزاس دانشگاه
يك سه را براي او ارسال كنم تا براي نوشتن تاريخ كادر دانشجويان از آن استفاده كند. به آنان گفته ام: حتي اگر
آن ها نيز سنگر را ترك كنند  اگر و هستم. هم من باشد جدي دانشجويي سنايي ترويج كار در هم آنان از نفر

كامالً  جدي هستم و كارگاه جديدي راه خواهم انداخت. دانشآموزي و دانشجويي سنايي ترويج براي من



۸۴

شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴

قسمت دوم
قسمت اول اين روزنوشت را صبح نوشتم، اما ماجراي دومين نشست كميته تدوين آئين نامه انجمن فاميلي 
و پر از تجربه هاي تازه بود نانوشته ماند. ساعت پنج بعد از  شد برگزار ورامين قرچك در جمعه ديروز كه
و يكم كادر دوستان شروع شد كه گزارش آن را همراه با طرحي كه براي اصالح پنجاه اجالس امروز ظهر
و ارسال كردم، فردا خواهم نوشت. در قسمت دوم روزنوشت نوشتم ايرن مشاور مهندسان جامعه زيربنايي

امروز به داستان كادرها در قرچك و ورامين مي پردازم.

جانباز حيرت انگيز
آئين نامه كه جمعه قبل تشكيل شد اما فقط چهار نفر در آن شركت كردند  قبلِي كميته تدوين نشست برخالف
و داود زواره گلستاني دانش آقايان از غير يافتند: حضور نفر چهارده ديروز نشست در نرسيد، هم نصاب به و
بازنشسته، شش نفر عضو ديگر كميته آمده بودند. به عالوه، تعدادي عضو جديد نيز به دعوت آقاي قاضي
و عضو حسابي و درست اجتماعي فعال يك كه داودي عرب حسن آقاي بودند. كرده شركت من يا گلستاني
و آمده بود، آقاي رضا شيرازي همراه با همسرش مريم بود گرفته ساعتي مرخصي است، داودآباد ده شوراي
و نه اجازه آمد خواهد جلسات به خودش نه ديگر كه كرد تهديد جلسه پايان در البته، و بود، آمده گلستاني
مي دهد كه زنش پا توي اين جلسات بگذارد. در نخستين گام براي ايجاد همبستگي در ميان خانواده ها با
زوج جواني مواجه شده ايم كه ممكن است به همين خاطر كارشان به طالق بيانجامد! آقاي عباس تاجيك از
و آقاي فتحي، وكيل، كه در جلسه قبل نيامد در جلسه ديروز همراه با همسرش حاضر شد.  بود آمده ورامين
اما چهره ي شاخص نشست ديروز يك جانباز بود كه در جريان خنثي سازي يك مين هر دو دستش از مچ

قطع شده  است.

مي داد  توضيح بودم رسيده بقيه از زودتر كه من براي مهمانان ساير حضور از قبل گلستاني علي آقاي وقتي
كرده است، ياد موضوعي افتادم كه چند ماه پيش ذهنم را مشغول دعوت جلسات به را جانباز اين چرا كه
بعد، در عالم كند؟ خلق ابزار و فرهنگ و تمدن ميتوانست آيا داشت، سم دست جاي به انسان اگر بود: كرده
و به اين نتيجه رسيدم كه اگر انسان به جاي دست هايي با اين قابليت مثل كردم مقايسه االغ با را انسان تخيل،
مي داشت، وضعيت او با وضعيت فعلي االغ ها خيلي فرق نمي كرد. بعد از همين تأمالت بود كه سم االغها
فهميدم االغ ها عجب چارپايان خردمندي هستند. آنان با تجربه بايد دريافته باشند كه بهترين راه براي بقائشان
و بار او را به  بدهند كولي انسان به اينكه جز ندارند چارهاي نيز كار اين براي و است انسان كنار در زيستن
و گفت كه بارها شاهد بوده كرد تأييد گذاشتم ميان در تاجيك عباس آقاي با را نكات اين وقتي بكشند. دوش
مي چريد، بدون آنكه كسي آنطرفتر كمي زمان آن تا كه االغي است، شده آماده حمل براي بار وقتي كه است
و حاال كه انواع وسايل نقليه موتوري رواج يافته كنند! بارش تا ميآمد بار پاي خودش باشد، كرده صدايش
است انسان ها ديگر حاضر به نگه داري از االغ هاي زبان بسته نيستند، در نيتجه، اين روز ها در تمام دمزآباد به

تعداد انگشتان يك دست هم االغ نمي يابيد، در حاليكه تا چندين سال قبل هيچ خانواده اي بدون دست كم 
و فروش ميخ طويله بخش بزرگي از بازار شهرستان هاي  خريد و ساخت نعلبندي، پاالندوزي، و نبود االغ يك
مي داد. وقتي اين خاطرات در ذهنم روشن شد از خودم خجالت كشيدم كه مخاطبم از چه تشكيل را كوچك

صحبت مي كند و ذهنم چه خوابي مي بيند!

و در نتيجه  بسازد ابزار خودش براي نميبود قادر انساني چنان كه بود اين سمدار انسان تخيل از من جمعبندي
و فرهنگي را كه ما امروز داريم خلق كند. به همين خاطر وقتي آقاي علي گلستان تمدن چنين نميتوانست
مي دهد كنجكاو انجام خودش را خودش كارهاي تمام عراق و ايران جنگ جانباز اين كه كرد صحبت اين از
و آقاي علي گلستاني براي رفع حيرت من به چند مورد اشاره كرد: با چيزي قاشق را به چطوري؟ كه شدم
مي نوشد. فهميدم. چاي و ميگيرد خود مچ دو ميان در اينطوري را استكان يا ميخورد غذا و ميبندد مچش
با اين همه برايم خيلي جالب بود كه چنين شخصي را از نزديك ببينم. به خصوص كه آقاي علي گلستاني
تأكيد داشت كه او به معناي واقعي كلمه يك فعال اجتماعي هم هست. به همين خاطر هر وقت صداي در 
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نه؟ يا است جلسه اين شاخص شخصيت آيا كه ميشدم كنجكاو ميشد بلند

و احيانًا به خاطر رسيدن كرد صحبت نفر دو يكي با تلفني گلستاني علي آقاي رسيد صبح ۹ به ساعت وقتي
و  كردم اعتراض من نكرد. دستور به دعوت او و گذشت ۹ كساني كه در راه بودند چند دقيقه اي از ساعت
مي آيم اما هميشه زودتر از  تهران از من گفتم: گلستاني علي آقاي به ناراحت و بلند صداي با و صراحت با
مي كنم كه جلسه را رأس ساعت دعوت به اهانت احساس واقعًا من خاطر همين به هستم. اينجا مقرر ساعت
دستور نمي كنيد. آقاي گلستاني كه به نظرم متوجه هدف آموزشي من نشده بود، شروع به پوزش خواهي كرد.
اما من توضيح دادم: من نگفتم چرا سر ساعت كار را شروع نمي كنيد، اعتراضم اين است كه چرا سر ساعت 
و همان زمان جلسه را دعوت  شد من آموزشي هدف متوجه بالفاصه گلستاني آقاي نكرديد؟ دستور به دعوت
و اگر جمع مخالفتي نكند ده دقيقه شروع كار هستند راه در نفر دو يكي چون كه داد توضيح و كرد دستور به
و آقاي علي گلستاني با لحن مؤدبانه خود توضيح داد كه به اين نكرد مخالفت كس هيچ بياندازيم. عقب به را
و از جمله به ضرورت رعايت متفرقه صحبتهاي به دقيقه ده اين در ميشود. اعالم تنفس دقيقه ده ترتيب،
در آمد. چند لحظه بعد متوجه جوان شيك پوشي با موهاي صدا به در زنگ تا پرداختيم مناسب غذايي رژيم
و داشت با آقاي گلستاني بود ايستاده سالن ورودي در كنار جمع، به پشت كه شدم جوگندمي و زده شانه
- تا بود كرده كتش جيب دو در را دستش دو هر عادي غير شكلي به چون بود، خودش ميكرد. سالمتي چاق
مچ هاي بدون دستش را در معرض نخستين نگاه مهمانان ناشناس نگذارد. از همين نخستين برخورد - احيانًا
پي بردم كه بايد بسيار با هوش باشد. وقتي بعد از چاق سالمتي به طرف ما مهمانان كه باالي سالن روي مبل ها
و انگار در همان نگاه اول تشخيص داد من همان كسي  دوخت من چشم به چشم كرد حركت بوديم نشسته
مي گفتم روح ما داشتم اعتقاد تناسخ به اگر بود. كرده صحبت او با موردش در گلستاني علي آقاي كه هستم
و با هم دوست بوده اند. از همان نخستين برخورد ها ميشناختهاند را يكديگر حيات قبلي مراحل در نفر دو
و خودم را آماده براي دست دادن نشان دادم تا رفتم طرفش به شد نزديك وقتي افتاد. دلم به جوان اين مهر
و من كرد دراز طرفم به را آن برعكس نكشيد، عقب را دستش بدون مچ بود: جالب دريافتم. را او واكنش
و يكديگر را بوسيدم. او گرفتم را شانهاش ديگرم دست با و دادم فشار محبت با را دستش ساق انتهاي هم
آن ها بود كه آقاي استقرار از بعد نشست. شيراز رضا و گلستاني علي آقاي وسط و من روي به رو مبل روي
و توضيح داد كه جلسه رأس ساعت دعوت به دستور شد اما براي كرد دستور به دعوت را جلسه گلستاني
رسيدن مهمانان، ده دقيقه تنفس داده شد. جالب است كه اين تذكر سبب شد تا مهمان اصلي جديد كه همان
بگويد: ساعتي ديده  خنده با و بدهد نشان گلستاني آقاي به را رو به رو ديوار لخند با بود جانباز شخصيت

نمي شود! خوب. اين جانباز بسيار خوش روحيه و شوخ طبع هم هست.

توضيح در مورد خصوصيات آئين نامه
بي نظير آقاي علي گلستاني بسيار عالي انجام شد، من در جايگاه  مهارتهاي خاطر به كه معارفه مراسم از بعد
توضيح كوشيدم  كردم.  آئين نامه صحبت  مورد خصوصايت  در  كمي  رسيد نظرم به و گرفتم قرار رياست
و آئين نامه نيز يك قرارداد مشاركت مدني است كه عده اي با دارد ويژهاي خصوصيات قراردادي هر كه بدهم
مي شوند تا طبق مفاد آن عمل كنند. پنج خصوصيت اصلي آئين نامه را هم كه عبارت است از متعهد آن امضاي
و هدفم اين بود كه بعد از توضيح كردم تشريح آن مفاد ابطال يا اصالح براي خاصي شرايط و تعليقناپذيري
و به صورت بارش افكار حاضران همفكري با را آئيننامه مواد و مفاد اعضا، همفكري با خصوصيات، اين
و عقلي را فلسفي تأمالت هم اين اجازه جمع حوصله كه شدم متوجه زود خيلي اما كنيم، استخراج و استنباط
و رفتم سراغ رأي گيري در دادم توضيح را آئيننامه يك سرفصلهاي وكيل، فتحي، آقاي پيشنهاد به نميدهد.
دست  تأسيس. اين بخش از مجمع كه به بازي شبيه بود براي اعضا خيلي جذابيت داشت در مورد نام انجمن

و بايد اين طور فعاليت ها را بيشتر مورد توجه قرار بدهيم. 

كسب تكليف از مجمع
و انتخاب اسم  بررسي براي من و شد مطرح مختلف اسم شش شديم، انجمن اسم تعيين مرحله وارد وقتي
مي خواهند انجمن كه كساني و پارلماني مربيان تا كنم ثبت دارد ارزش كه كردم كسب تجربههايي انجمن

خانوادگي راه بياندازند از آن تجربه استفاده كنند.
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اجالس در  كه  بگويم  بايد  همينجا  ايثار.  فاميلي  انجمن  كرد:  مطرح داودآبادي حسن آقاي را اسم اولين
ديروز كه چهارده نفر حاضر بودند اما فقط شش نفر از آنان عضو كميته بودند. من هنوز از قواعد ناظر بر
مي توانند به عنوان كارشناس يا  حاضران بقيه كه رسيدم نتيجه اين به عقًال اما ندارم، اطالعي وضعيت اين
و رأي بدهند. كنند شركت رأي اخذ در باشند نداشته حق ميزدم حدس و يابند حضور صحن در تماشاچي
با يد به خاطرم باشد كه قواعد موجود در اين زمينه را بازخواني كنم. در هر حال، من گفتم كه تمام حاضران
و مذاكره شركت كنند اما حق رأي بنا به تصويب مجمع در اختيار اعضاي كميته  پيشنهاد دادن در ميتوانند

است كه در حال حاضر شش نفر هستند.

بعد از آقاي حسن عرب كه نام «انجمن فاميلي ايثار» را مطرح كرد خانم رؤيا طالعي كه نقش دبير را هم ايفا 
انجمن روابط خانوادگي فالن». راستش به صورت دقيق به خاطرم نمي آيد.  داد: پيشنهاد ديگري نام ميكند،
اما خوب به خاطرم هست كه در ابتدا خواستم با پيشنهاد دوم به عنوان اصالحيه اول برخورد كنم اما فورًا
و مخاطبان را درگير جزيئات مربوط به اصالحات  كنم استفاده خالي جاي تكنيك از است خوب دريافتم
نشوم. به همين خاطر از اعضا خواستم اگر مايلند هستند اسامي ديگري پيشنهاد كنند. در مجموع شش پيشنهاد

مطرح شد. حاال چه بايد كرد؟ 

مي دانستم اما به محض اينكه خواستم در مورد قواعد ناظر بر ساختن جاي خالي  را سؤال اين جواب من
مي زنند، با لحني مؤدبانه اعتراض صدا داود را او همه و است معظمي رضا نامش كه جانباز مرد بدهم توضيح
مي كردم؟ هر نوع تأكيدي بر ضرورت بايد چه نيست. الزم قواعد همه اين ديگر كه نفر شش اين براي كه كرد
پرسيدم: بيدست داود آقا خود از رسيد. ذهنم به حل راه يك فوري ميشوراند. من عليه را همه قواعد وجود
شما چه پيشنهادي داريد؟ رئيس جلسه طبق چه قاعده اي بايد عمل كند؟ بالفاصله پيشنهاد كرد: خود شما

روي سه تا از پيشنهادهاي خط بكشيد تا گزينه ها كم شوم. 

تجربه ارزشمند
مي پرداختم هيچ شانسي براي  داود آقا پيشنهاد بودن دستور از خارج فلسفي داليل به اگر دريافتم بالفاصله من
و حتي سخاوتمندي او را در واگذاري حقوق استقبال داود آقاي پيشنهاد از نميگذاشتم. باقي خودم موفقيت
ديگران به رئيس جلسه ستودم كه اين اندازه به رئيس جلسه حسن ظن دارد. اما توضيح دادم كه بايد جمع هم
و محبت آميز شما نسبت به رئيس موافق باشند! به همين خاطر از جمع پرسيدم: آيا  سخاوتمندان پيشنهاد با
مي پرسيدم آيا كسي با پيشنهاد آقاي داود مخالف اگر بودم مطمئن نيست؟ مخالف داود آقاي پيشنهاد با كسي
نسبتًا پارلماني وضعيت يك وارد ما و ميكرد اعتراض بودند داده پيشنهاد كه كساني از يكي كم دست است،
مي شديم كه رفتار طبق قاعده در اين لحظه در تحمل آن جمع نبود. بعد از طرح سؤال هم زياد مكث پيچيده
و ادامه دادم بر اساس حقي كه جمع به رئيس جلسه كردم اعالم را داود آقا پيشنهاد تصويب بالفاصله و نكردم
و زدم. اين كار مغير اصول زيربنايي قانون پارلمان بود ميزنم خط را آخر پيشنهاد سه بسته چشم هم من داد،
و هيچ عضو ديگري حق دادن چنان پيشنهادي را نداشت. اما اگر قرار بود به اين دليل پيشنهاد او داود آقا و
ظاهرًا صحن هم از اين پيشنهادي كه حق سه عضو ميكردم! فرار مجمع از بايد كنم، اعالم دستور از خارج را
و با شيطنت گفتم: بسيار خوب، كردم زرنگي من اما ميرسيد. نظر به خوشحال كرد اباطل دليلي هيچ بدون را
بكند؟ مكث كردم. كسي جوابي بايد چه رئيس پيشنهادي اسم سه اين بين حاال كرديم. حذف را پيشنهاد سه
مي گويم. من يا كند انتخاب را يكي اسم سه اين بين از چگونه رئيس كه بفرماييد شما يا گفتم: بعد نداشت.
كرد: آقاي رئيس، خوب بيان را قاعده بهترين سرعت با كه بود جانباز مرد اين هم باز و كردم مكث كمي
و از جمع تقاضا كردم كه با پيشنهاد رئيس مبني بر شدم خوشحال خيلي كنيد! گيري رأي ترتيب به باال از
و همه با كف زدن بفرماييد. تشويق را داود آقاي گفتم: كرد موافقت كه بعد كنند. موافقت داود آقاي تشويق
و خيلي سريع به برخي است همين كار قاعده اتفاقًا گفتم: داود آقاي به خطاب بعد كردند. تشويق را داود آقا
و طبق قواعد ناظر بر ساختن جاي خالي اسم ها را به تريب كردم اشاره خالي جاي ايجاد بر ناظر قواعد از
و آخرين اسمي كه آن را آقاي علي گلستاني مطرح كرده بود با پنج رأي موافق به تصويب گذاشتم رأي به

رسيد: انجمن ميياق خانوادگي ما!
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مي توانست خراب واقعًا كار نميكردم برخورد درست آنها با اگر كه داشت فراواني جزئيات فرايند اين تمام
مي تواند به يك افتضاح منجر شود. حركتش يا حرف هر كه منبري واعظ يك يا مداح يك مثل درست شود.
مي كنم كه موفقيت يك پارلمانتارين به ميزان بسيار زيادي به خالقيت تأكيد و ميگذارم جزئيات ذكر از من اما
و آگاهي او از قواعد پارلمان. در نتيجه ضروري است كه دانش به فقط نه و دارد بستگي او مهارتهاي و
پارلمانتارين هاي حرفه اي با پويايي هاي حاكم بر قواعد قانون پارلمان آشنا شوند تا بتوانند به صورت بسيار

انعطاف پذير آن ها را مورد استفاده قرار دهند. 

و به گرمي مچ او را فشار  بود بيدست داود آقا گرفتم آعوش در كه را كسي نخستين جلسه ختم اعالم از بعد
و در نتيجه به يكي از اعضاي برد پي قواعد اين اهميت به ديگري كس هر از بيش او كه بود اين احساسم دادم.
و پا قرض انجمن ميثاق خانوادگي ما بدل خواهد شد. به خصوص كه فقط او بود كه از قشنگي اين اسم پر
و رأي آورد. كردم قبضه دو را او حمايت هم من و كرد حمايت بود داده پيشنهاد گلستاني علي آقاي را آن كه

و در طول جلسه آگاهانه دارد حساسيتهايي چه ميدانستم بود. ايستاده شيرازي رضا آقاي داود آقا كنار
همه، وقتي خواستم صورت از اين با نيافتد. بود نشسته من و او بين كه همسرش نگاه به نگاهم حتي كوشيدم
دادم: اتفاقًا من جواب كردم. تعجب نداريد. دوست را من كه ميدانم گفت: من به ببوسم را او سوخته آفتاب
مي كردم تا خداحافظي مهمانان تكتك با حاليكه در كردم. تعجب بيشتر كرد. انكار دارم. عالقه شما به خيلي
و روي ايوان حياط بود كه با ناراحتي سالن بيرون و بودم گرفته هم را شيراز آقاي دست شوم، خارج منزل از
و پريدي توي حرفم. همسر ميزبان كه عمه همسر آقاي كنم صحبت من نگذاشتي دفعهام اين داد: توضيح
پرسيدم: زيور او از بود. ايستاده ما كنار بود آمده سالن بيروني در دم تا بدرقه براي و ميشود شيرازي رضا
پرسيده بودم. او بيشتر اوقات بيربطي سؤال عجب كردم؟ قطع شيرازي آقاي صحبت هم دفعه اين من خانم
و نمي دانست. به خود آقاي شيرازي توضيح دادم: من كه يادم نمي آيد. اما كاش اخطار بود ميزباني مشغول
مي كرديد. جواب اعتراض دادم ادامه چيست. دستور اخطار ميداند چه او رسيدم فكر به ميداديد. دستور
داد: فايده ندارد. شما نمي گذاريد من حرف برنم. از من خوشتان نمي آيد. به همين خاطر من هرگز پا توي اين
هم اجازه نمي دهم كه ديگر شركت كند. نمي توانستم بفهمم چرا. آنقدر از اين زنم به نميگذارم. جلسات
برخورد دل شكسته شدم، به خصوص آنقدر دلم براي همسر اين مرد سوخت، كه متوجه نشدم آقاي شيرازي
و رفت. وقتي به خودم آمدم  كرد قهر و شد خارچ حياط در از يا برگشت سالن داخل به حرفها اين از بعد
و من را داره. قاطي جوون اين بابا، كن ولش ميگويد: و ميدهد تكان شدت با را من دست عباس ديدم كه

به طرف در حياط كشيد تا سوار ماشين آقاي حسن عرب داودي شويم.

سكانس اختتامي
و تا اينجا راجع به مسائل  نشستم عربداودي حسن آقاي كنار صندلي روي تقيآباد راه سه تا قرچك از
مختلفي بحث كرديم. قبل از آن، به آقاي عباس تاجيك مبلغي پول نقد دادم تا با آن سوورسات پذيرائي از
نخستين جلسه تأسيس انجمن گاوپروران را با كمك چند نفر اعضاي انجمن معتادان گمنام كه در ضمن 
گاوداري هم دارند فراهم كند. بسيار خوشحال بود كه تعداد قابل توجهي از اعضاي انجمن گمنامان گاوداري 
- كه از ايده تأسيس چنين انجمني نيز به شدت استقبال كرده اند، قرار است نخستين  آنها كمك با و دارند

جلسه را عصر همان روز در يك منزل مجردي در ورامين برگزار كند.

بهترين پاداش
و آقاي عباس تاجيك نيز بسيار دلگرم كننده بود. او با  من عمهي دختر پسر عربداودي حسن آقاي نظر اظهار
گفت: بدون اين قواعد اداره جلسات غيرممكن است. با چنان لحني اين حرف را زد كه انگار من به قاطعيت
مي كنيد؟ استفاده قواعد اين از شورا در شما خود پرسيدم: تعجب با آشناست. قواعد اين با است سال هزار
قواعد؟ شوراي شهر تهران هم اين قواعد را بلد نيستد. متوجه اين و ما گفت: من به بعجب با و خنده زير زد
و در همين نخستين جلسه اين طور به اهميت ميشود آشنا قواعد اين با كه است بار نخستين براي او كه شدم
اين قواعد پي برده است. وقتي دستش را براي عوض كردن دنده ماشين جلو آورد، با چهار انگشت دست پچ
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پشت دستش زدم و گفتم:  اين بهترين پاداشي بود كه مي توانستي به من بدهي.

و از جمله خاطر نشان ساخت  كرد تعريف پدرم اخالقي فضائل از عربداودي حسن آقاي مسير طول در
و برايش ضرورت درك متفاوت از مفهوم غيبت را شمردم مغتنم را فرصت من نميكرد. غيبت هرگز او كه
مي زنيد. آيا اگر كسي در اين كتك را خودتان زن شما كه كنيم فرض گفتم: نمونه عنوان به و كردم تشريح
مورد صحبت كرد غيبت كرده است؟ يا آبروي شما را برده است؟ آيا آبروداري اين است؟ آيا يك شوهر حق
و هيچ كس هم نبايد جلوي اين ظلم را بگيرد؟ يا برعكس اگر كسي  كند الش و آش را همسرش منزل در دارد

بي آبرور را ببرند تا ديگر مرتكب اين رذائل نشود؟ رشوه گرفت و اختاالس كرد، همه بايد آبروي اين فرد

و شهري  دهاتي ارزشي نظامهاي ميكنم سعي دارم و آنهاست مشغول ذهنم روزها اين كه است نكاتي اينها
مي شود؟ اين نظام خلق دارد جديدي ارزشي نظام چه شهري، تمدن گسترش با ببينم و كنم مقايسه هم با را
و در اين دو نظام ارزش هاي مختلف بر اساس چه پويايي هايي ميشود؟ دهاتيان ارزشي نظام جايگزين چگونه
باشد، بدون آن اعضاي انسانيت ارتقاي آنها اصلي هدف كه انجمنهايي خلق ميشوند؟ و ميشدند تعيين

تأمل در اين مقوالت مقدور نخواهد بود.
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يكشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۴

شنبه روز خوبي بود
در پي گفتگو با آقاي ادموند ميرزاخانيان عضو مؤثر هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور ايران ديروز شنبه 
و براي او ارسال كردم. اگر بتوانم از فرصت بالقوه اي كه در  نوشتم «جامعه» بنيادين اصالح براي را طرحم
«جامعه» به وجود آمده است خوب استفاده كنيم، تأثيري تاريخي بر ساختارهاي مهندسي كشور برجا خواهيم
و براي آقاي ميرزاخانيان فرستادم تا فردا دوشنبه در هيأت رئيسه جامعه مورد  نوشتم كه متني نظرم به گذشت.
و يكمين اجالس پنجاه برگزاري جريان در شنبه ديروز برد. پيش به بلند گام يك را ما بگيرد، قرار بررسي
و طرح هاي جديدي آفريديم كه همه از بركات جنبش كادرهاست. به همين رويدادها ايدهها، نيز دوستان كادر

خاطر واقعًا احساس مي كنم شبنه روز خوبي بود.

طرحي براي جامعه مهندسان مشاور ايران
نكرده باشند الزم است در يك نگاه  دنبال مرتب طور به را روزنوشتها اين كه احتمالي خوانندگان براي
روشن كنم كه چند ماه پيش به نشست هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور دعوت شدم تا با مشكل اصلي
و براي حل آن ايده اي بدهم. مشكل اصلي هيأت رئيسه اين بود كه قادر نيستند شوراي  شوم آشنا جامعه
مي شود مديريت كنند. شنيده بودند كه تشكيل يكبار ماهي و دارد عضو نفر ۲۰ حدود كه را مديريت جامعه

مي خواستند توانمندي من را در اداره شوراي مديريت ارزيابي كنند. به رغم  و هستم آشنا پارلمان قانون با من
و اعضاي هيأت رئيسه مشكلي در نيست رئيسه هيأت اداره در مشكل كردند تأكيد رئيسه هيأت اعضاي آنكه
و آقاي مهندس دم» ز ني گردد گنده سر از «ماهي كه: رسيدم نتيجه اين به من اما ندارند. تصميمگيري روند
مي كردم به رغم درك من همه اين با دم». ز ني خيزد عمام از «فتنه خواند: را شعر بيت اين دوم مصرع رامينه
و نبود موافق جامعه مشكالت ريشه از من ارزيابي با احتماًال اما كرد همراهي من با را بيت دوم مصرع آنكه
مي  كردم. چرا كه با صراحت به خود وي تأكيد كردم به نظر من هيأت رئيسه غرق در تلقي شده تمام را كارم
و در نيتجه، راه حل مشكالت ميكنيد اشتباه ميبينيد، ديگر جاي در را مشكل شما اگر اما است مشكالت

«جامعه» در گروه اصالح همين رويكرد هيأت رئيسه است.

آقاي  براي شخص  به خصوص  و  رئيسه هيأت اعضاي كل براي ارزيابي اين كه بزنم حدس ميتوانستم
مهندس رامينه سخت بود. در نتيجه احساس كردم وقتي به من خبر دادند كه به خاطر تراكم كارها در هفته هاي
مي دهند دعوت از من را به سال آينده موكول كنند، فرصت خوبي را آتش  ترجيح نوروز تعطيالت از قبل
و سرانجام از خانم نوروزي كردم صبر هم امسال ارديبهشت روزهاي آخرين تا همه اين با سوزاندم. و زدم
و همه كاره دبيرخانه جامعه خواستم پيام شفاهي من را به هيأت رئيسه برساند: آيا همچنان دوشنبه هايم را دبير
سه شنبه هفته قبل بود كه آقاي ادموند ميرزاخانيان به من زنگ زد نه؟ يا بگذارم خاي جامعه رئيسه هيأت براي
و در چند بند همراه با برآورد مشخص صورت به را طرحم كند: منتقل من به را جامعه رئيسه هيأت پيام تا
هزينه بنويسم تا در هيأت رئيسه بررسي شود. جواب من اين بود: براي نوشتن همان طرح است كه نياز به
و براي انجام اين معاينه  كند. معاينه را مريض بايد درمان تجويز از قبل كه طبيبي مثل درست دارم، تحقيق
و شوراي مديريت جامعه شركت كنم. آقاي رئيسه هيأت نشست چند در عضو عنوان به است الزم كه است
تأ كيد كرد كه حتمًا و كند ارايه رئيسه هيأت به تا كنم قلمي هم را ايده همين كه كرد توصيه من به ميرزاخانيان

هزينه انجام طرح را هم بنويسم.

به تجربه دريافته ام كه نوشتن يك متن را هرچه عقب تر بياندازم نتيجه كار پخته تر خواهد شد. به همين خاطر 
و سرانجام متن زير را  انداختم عقب به ظهر ديروز تا مينوشتم ميرزاخانيان آقاي براي بايد كه را طرحي

نوشتم و از حاصل كار راضي هستم:

جناب آقاي ميرزاخانيان
عضو محترم هيأت ريئسه 

سالم
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بالقوه عظيمي نهفته است ايران چنان ظرفيت هاي  مي توانم تصور كنم در شركت هاي مهندسان مشاور 
و اشتراك درآيند صحنه به و شده بالفعل ايران مشاور مهندسان جامعه طريق از ظرفيتها اين اگر كه
و به صورت مستمر كرده دگرگون بنيادين صورت به را ايران مردم زندگي كيفيت ميتوانند شوند گذاري
ارتقا دهند. اما مهندسان مشاور نيز مثل تمام گروه هاي ديگر ايران با مهارت نسبتًا پيچيده ي خلق قواعد
آن ها را روزآمد سازند آشنا نيستند.  مرتب طور به و كنند عمل آنها طبق كه عادالنه و اثربخش، كارآمد،
به آن قواعد، دموكراسي را  چارچوب در بازي و هستند گروهي تصميمگيري پيششرط مهارت، اين
مي كند. اما در فقدان چنان قواعدي چاره اي جز اين باقي نمي ماند كه تبديل دلنشين و مفرح فعاليت يك
انجمن هاي ايراني به آن متوسل شده اند: هر چند سال يكبار تعداد معدودي را به عنوان اعضاي هيأت
و تا انتخابات بعدي سر در كار  ميسپارند آنان دست به را خودشان سرنوشت و كرده انتخاب مديره
و اعتماد نوعي به مداوم تعامل ماهها از بعد معموًال كه نيز مديرهها هيأت اعضاي ميبرند. فرو خود
و غيردقيق و ناروشن مناسبات از كالفي ميان در كه ميگيرند ياد مييابند، دست شكننده متقابل احترام
و فتق مسائل روزمره بپردازند. رتق به و برسند اجماع به نظر مورد مسائل مورد در سرانجام غيرشفاف
اين انجمن ها آنقدر فشل هستند كه ديگر قادر نيستند فشل بودن خودشان را هم فهم كنند. در اين ميان،
«جامعه مهندسان مشاور ايران» يك خصوصيت كمي متمايز دارد: نهادي به نام شوراي مديريت. اين نهاد 
معموًال سالي  كه است مجمع نه و شود، تبديل مديرهها هيأت ساير سرنوشت به كه است مديره هيأت نه
معموًال نقشي در سرنوشت انجمن جز انتخاب اعضاي و ميشوند برگزار ساعته دو نشست يك طي يكبار

هيأت مديره ندارد.

دو رويكرد به شورا
نگاه كرد: تهديدي كه بايد از شرش  متفاوت رويكرد دو با ميشود «جامعه» ساختار در شورا ركن به
مي تواند كمك كند تا به مرور تعداد كه مغتنم فرصتي يا ساخت، خنثي را آن حتيالمقدور يا شد خالص
و به مرور قواعد بازي دموكراسي را كنند همكاري هم با جامعه سقف زير بتوانند اعضا از بيشتري هرچه
و ساختارهاي انجمنها كل در مشاور مهندسان شركتهاي طريق از قواعد اين تا كنند كمك و بياموزند
و مطمئنم تا هيأت رئيسه جامعه دارم باور دوم رويكرد به من شود. ترويج و كند نشت كشور مهندسي

مهندسان مشاور ايران نيز به چنين رويكردي نرسد كار زيادي از دست من برنخواهد آمد.

كرد؟  ميتوانم چه من
و با تمهيداتي فضا را براي اداره شوراي مديريت مرور به بتوانيم، ما اگر كه دارم اطمينان خودم به من
فعًال موجود آماده كنيم، اعضاي شورا، در جريان عمل، اثر رهايي بخش اين پارلماني مربي تنها توسط
و بعد از آن كار من بسيار ساده خواهد بود: بازنويسي تمام آئين نامه هاي كرد خواهند كشف را قواعد
و اركان جامعه مثل يك ساعت با هم همكاري اجزا تمام كه نحوي به آنها رساندن تصويب به و جامعه

كنند و رويايي كه در آغاز اين نوشته تخيل كردم طي يك دوره ميان مدت محقق شود.

و  رئيسه هيأت نشستهاي در جلسهاي چند دارم نياز كه است مديريت شوراي فضاي سازي آماده براي
شورا به عنوان عضو ساكت حضور يابم تا بي گدار به آب نزنم. همين.

و  نكنم تعيين دستمزد كارم براي هرگز كه دارم قاطع تصميم من ميكنم، تأكيد هم مالي مسائل مورد در
اگر كسي چيزي داد برچشم گذارم و تشكر كنم.

قربانت. داود حسيني 
شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴
۱ - ۹۴ شماره نامه:

و سبك نگارش آن بر عهده ي ديگران. اما خودم از نتيجه كار راضي هستم  تحليل اين كيفيت مورد در قضاوت
مي دهد تا نشان است طرح اين از مؤثر عضو اين حمايت از حاكي كه نيز ميرزاخانيان آقاي مثبت واكنش و
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اينجا موفق شده ام مانع از سوختن اين فرصت تاريخي شوم. اما اين متن فردا در هيأت رئيسه بررسي خواهد
مي شود. تا اينجا در مجموع از كار خودم با «جامعه» ناراضي  مشخص آن نتيجه آنيده روز دو يكي طي و شد

نيستم. هرچند گاف هاي زيادي مرتكب شده ام اما توانسته ام آن ها را جبران كنم.

ايده اي نو در خصوص تاريخ جنبش كادرها
در روزنوشت چند روز پيش بود كه به اين ايده رسيدم كه ثبت خاطرات جنبش كادرها را زماني به پايان 
و تربيت كرده باشم كه  تعيين ميگيرند شكل كه انجمنهايي تاريخ نوشتن براي مورخ تعدادي كه برسانم
اين تاريخ را در شاخه هاي متنوع آن ادامه دهند. ديروز همين ايده را با آقاي متين شريف كه به عنوان مورخ
انجمن در دست تأسيس مربيان پارلماني انتخاب كرده ام توضيح دادم. مطالبي مطرح شد كه سرانجام به ارسال 
و غائب كادر دوستان آقاي خندان منجر شد. با  حاضر و جديد و قديم اعضاي تمام براي و او براي زير نامه

نقل آن نامه نياز به ذكر جزئيات آن مذاكرات غيرالزم مي شود:

نوشتن تاريخچه كادر دوستان آقاي خندان
جناب آقاي متين شريف

مورخ محترم كادر دوستان آقاي خندان
سالم

و اصرار دارم كه شما تاريخچه كادر دوستان آقاي خندان را از ابتدا تا امروز كه به انجمن  بودم مايل من
و با توجه به نيازهاي مخاطبان ايراني خالقيت به تكيه با است، شده بدل پارلماني مربيان تأسيس دست در
و منتشر شده تدوين ديگر انجمنهاي براي كه تاريخچههايي مرور رسيد نظرم به همه، اين با كنيد. تدوين
شماره دو خاطر، همين به بگيريد. كم دست را خودتان خالقيت آنكه بدون كند كمك شما به ميتواند است
«اتيكز» نشريه مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان به پيوست تقديم شده است تا شما تاريخچه اين انجمن را كه

در صفحات آخر اين نشريه چاپ شده است مرور كنيد.

و منتشر خواهيم كرد كه در آنها به عالقمند توضيح خواهيم داد كه  تهيه راهنماهايي ما آينده در است بديهي
چگونه در سراسر كشور انجمن هاي مربيان پارلماني تأسيس كنند و سپس با هم كانون يا كنوانسيون بسازند.

تاريخچهي كادر دوستان آقاي خندان، «خاطرات جنبش كادرها» سند مفيدي است كه در اختيار  تنظيم براي
شما قرار مي گيرد.

با احترام. داود حسيني
رونوشت به اعضاي قديم و جديد و حاضر و غائب كادر دوستان آقاي خندان

براي خوانندگاني كه در جريان نيستند الزم است توضيح بدهم كه اين نشريات در سال ۱۳۸۶ كه مؤسسه 
و تاريخچه مؤسسه را مانند  شد منتشر بوديم كرده راهاندازي پزشكان از گروهي با را ايرانيان پزشكي اخالق
ساير مطالب نشريه من نوشته بودم. اين تاريخچه بسيار مختصر، در بند هاي چند خطي مستقل تدوين شده
مهم  خصوصيات ساير و تاريخ ذكر با را ماپا مهم دستاوردهاي و تصميمها و رويدادها از يكي بند هر كه بود

آن رويداد توضيح مي داد.

و غائب  حاضر و قديم و جديد اعضاي تمام براي آن ارسال و فوق نامه نوشتن جريان در ميكنم فكر خودم
آن ها چشم به پرداختن از اما است. رفته كار به ظرافت و شده صرف فكر خيلي خندان آقاي دوستان كارد

مي پوشم.

گفتني است كه آقاي متين شريف به وعهد خود براي نوشتن تاريخ اجالس قبلي كادر دوستان خندان وفا كرده
بود و متن زير را در بخش سخنگاه مورخ وب سايت كادرها دات كام جاگذاري كرده بود:
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پنجاهمين جلسه انجمن مربيان پارلمانی
۲۹ فروردين ۱۳۹۴ برگزار شد. پپنجاهمين جلسه انجمن مربيان پارلمانی در روز شنبه

جلسه با توافقی مبنی بر تاخير يک ربع ساعت برای رسيدن اعضای که هنوز به محل جلسه نرسيده بودند در 
محل هميشگی و با حضور ۵ نفر از اعضای برگزار شد.

و  شد خوانده بود شد نوشته ( پور زارع (آقای قبلی موقت دبير توسط که قبلی جلسه صورت بررسی ابتدا
و اسناد قبلی از مکتوبات حسينی آقای سپس کردند. اشاره داشت اصالح به نياز که نکاتی برخی به اعضا

انجمن که در اختيار داشتند تحويل آقای زارع پور دادند.
قبل از ورود به شنيدن گزارشات ترويجی توافق کرديم که اعضا حداکثر در يک دقيق گزارش خود را بيان 

کنند.
اين جلسه فقط آقای حسينی دارای خبرهای جديد برای اين بخش بودند که شامل نکات اميد بخش برای 

انجمن های فاميلی و انجمن های پاک بود.
و زمان کارگاه ها برای سال جديد بود که در خالل اين روند موارد آموزشی  روز کردن مشخص بعدی دستور

که برای اين روند نياز بود را آقای حسينی آموزش ميدادند
، اختيار رئيس جلسه بر  تصحيح و اصالح تفاوت ، خالی" "جای گيری رای به مربوط مخصوص :قوانين مثل

۱۲ نفر .... ۱۲ نفر با باالی حمايت و دليل اين اختيار ،تفاوت قوانين جلسات زير
۱۹ توافق شد. ۱۷ الی که در پايان اين روند آموزشی-تصميم گيری بر همان روزهای شنبه ساعت

و ديگر نکات حاشيه ای  پور زارع آقای دائم يا موقت دبيری مانند مسائلی پيرامون جلسات اين در البته
گفتگو شد.

و نظرم را برايش توضيح بدهم. اين  كنم نقد را آن است الزم رسيد نظرم به كه بود متن اين خواندن از بعد
كردم: ارسال برايش را متن

جناب آقاي متين شريف
سالم

بي نهايت  كرديد آماده را متن آن و رفتيد سايت خصوصي قسمت به مشغله همه اين رغم به كه همين
سپاسگذارم.

همانطور كه عرض كردم نرم افزار اسپيپ تعداد قابل توجهي پالگين براي كارهاي مختلف دارد كه من براي 
آن ها را ندارم. مهم ترين  حل براي زياد وقت صرف فرصت و مواجهام مشكالتي با آنها انداختن كار و نصب
گروه هاي مختلف است. البته، هنوز اين و خبرنامه به ايميل هاي خبر ارسال براي ليست ميلينگ نصب آنها

قضيه در اولويت نيست اما بايد براي آينده نزديك آماده شويم.

و اگر كسي به  ميشود كسب زياد تمرينهاي با نوشتن مهارت كه كنم عرض بايد نوشتهايد كه آنچه مورد در
اقتضاي شغل يا وظيفه مجبور به نوشتن نشود نمي دانم تا چه اندازه اين مهارت را كسب خواهد كرد.

اميدوارم از ارزيابي صريح من رنجيده خاطر نشويد. براي آنكه نوشته شما قابل انتشار شود بايد خيلي بيشتر 
تمرين كنيد و زحمت بكشيد.

و  دهيد ادامه تأسيس دست در انجمن همين تاريخ نوشتن با را حرفهاي تمرين كه است اين من خواهش
من در جريان ويرايش آن ها فوت هاي كوزه گري را براي شما توضيح خواهم داد.

منتظر اصالح و بازنويسي تاريخ اجالس قبلي يا نگارش تاريخ جلسه اخير خواهم ماند. 



۹۳

و به آن توصيه جوابي نداده است. اما بعد از ارسال توصه براي آقاي متين نقد اين به شريف متين آقاي هنوز
و الزم است براي آقاي پرهام رضايي كه ميتوانم - اسمها تغيير با - را نامه همان عين رسيد نظرم به شريف

مورخ كادر دانشجويان شده است، ارسال كنم و كردم. اين جواب را برايم فرستادم.

با سالم خدمت اقای حسينی عزيز
از آنجا که اعتقاد به اين دارم که انسان اختراع نميکند بلکه انسان با کنار هم گذاشتن موضوعات مختلف 

نوآوری انجام ميدهد، مطالعه اين نشريات را بسيار مفيد ميدانم.
با تشکر از لطف شما

پرهام رضائی

داستان دو پدر
نام «پدر  با آقاي متين شريف صحبت كردم، او كتابي را به  ديروز وقتي در مورد خاطرات جنبش كادرها 
و از آن الهام بگيرم. من ديروز  بخوانم تا داد من به زمينه اين در موفق نمونه يك عنوان به بيپول» پدر پولدار،

نامه زير را در همين باره برايش قلمي كردم و فرستادم:

در باره كتاب دو پدر
جناب آقاي متين شريف

سالم
كتاب دو پدر را نگاه كردم. از شما بي نهايت ممنونم كه آن را به من معرفي كرديد. در باره آن چند نكته را 

عرض مي كنم.

و نام اين نوع تجارت را گذاشته ام: صنعت كتاب  هستم. آشنا تاحدودي كتابها سياق و سبك اين با من يك.
و بفروش مثل ساختن يك فيلم هاليوودي قلق هاي كشش پر جذاب، كتاب يك نوشتن هاليوودي. سازي
و نكردهام انتخاب را صنعت اين من اما باشم. داشته طواليي يد آن در ميكنم فكر كه دارد شدهاي شناخته

نخواهم كرد.

و توصيه هاي آن است. انسان ها  رهنمودها بودن تأثير كم يا بودن بيتأثير كتابها اين ويژگيهاي از يكي دو.
مي كنند در نتيجه به محض تغيير جامعه با همراه و اجتماعي شرايط با متناسب و اجتماعي عمل جريان در
مي شود. حتي اگر فراموش نيز آن توصيههاي كوتاهي مدت از بعد شود، تمام كتاب اين مطالعه هيجان اينكه

آن  ها را به در و ديوار اتاقش بنويسد بي فايده خواهد بود. كسي تمام

مي زد  هرچه به دست كه ميكردم روايت را مردي داستان بزنم ارتكابي چنين به دست بود قرار احيانًا اگر سه.
نتيجه شرقي ها رسيده اند كه اين  به  از نخبگان آمريكايي  بيشتري  مي شد. در حال حاضر تعداد هرچه  طال
حيف از يك لحظه عمر كه صرف پول درآوردن شود. آقاي سعيد قاسمي كه مشغول مطالعه در رشته آينده
مي كرد كه يكي از مشكالت نظام سرمايه داري در آمريكا همين رويكرد جديد نخبگان  تعريف است پژوهي

آن كشور است.

و مانوئل براي  راهنما كتاب تعدادي دارم تصميم من كردم عرض كه نكاتي به توجه با و همه اين با چهار.
و ساختن هر نوع انجمني پيشقدم تأسيس در كه است دليل همين به و كنم تدوين انجمنها انواع ساختن
ميكنم: انجمن فاميلي، انجمن ده، انجمن محله، ثبت دقت با نيز را آنها تجربههاي و خاطرات و ميشوم.
و فعاليت انجمن در عضويت با فقط كه كرد خواهد تأكيد راهنماها آن اما، غيره. و معلمان انجمن زنان، انجمن

در انجمن  است كه مي شود اميدوار بود انسان ها به مرور تغيير كنند.

پنج: البته، هدف اصلي من از نوشتن تمام آن مانوئل ها يك چيز است: چگونه انسان  شويم؟ 
قربانت. داود
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بعد از ارسال نامه براي آقاي شريف فكر كردم ارسال همان براي آقاي فاضلي نيز كه يكي از باهوش ترين
كادرهاست مفيد خواهد بود. نامه زير را براي او فرستادم: 

جناب آقاي فاضلي
سالم

بي پول را به من داد تا  پدر و پولدار پدر كتاب دارد من به كه محبتي با شريف متين آقاي كه هستيد خبر با
مطالعه كنم. من مطالب زير را امروز صبح براي ايشان فرستادم. فكر كردم شايد براي شما هم مفيد باشد. به

اين دليل خدمت شما نيز تقديم مي كنم.
قربانت. داود

البته آقاي فاضلي جواب محبت آميزي فرستادند كه از نقل آن چشم مي پوشم. 

۵۱ دستاوردهاي اجالس
كردند: آقاي مهندس شهرام جالح، مشاور  شركت نفر چهار فقط دوستان كادر اجالس يكمين .و پنجاه در
و آقاي سعيد قاسمي. آقاي مجيد زارع پور فاضلي سهيل آقاي شرف، متين آقاي مجلس، پژوهشهاي مركز
كه در جلسه قبل دبير موقت بود با اطالع قبلي شركت نكرد. آقاي علي نصيري اقدم براي آقاي حالج توضيح
داده بود كه اتفاقًا از همين امروز براي روز هاي شنبه او كالس گذشته اند. آقاي قندهاري نيز براي آقاي متين 
شريف گفته كه او هم شنبه ها گرفتار است. حرف من هم اين است: گروه تصميم بگيرد اعضاي قطعي آن 
و ناموجه فكري بكند تا بتوانيم با سرعت كارمان را جلو ببريم.  موجه غيبتهاي براي و هستند كساني چه
و خوب، تعيين تكليف همين مسأله مدتي وقت گذاشتيم جالج آقاي عهدهي بر هم را كار اين مسوليت
يك و تدوين بودند درست گذشته سال تصميمهاي كه است آن از حاكي شواهد تمام همه اين با ميگيرد.
مي كنم برنامه دارم، خالي نمي بندم. به همين خاطر ادعا وقتي داد نشان اعضا به نشست يك در جامع برنامه
و به فكر درمان آن هستند. به بردهاند پي كارگاه ركود عامل عنوان به زياد غيبتهاي مسأله به بيشتر آنان
عالوه، برنامه به آنان نشان داد كه واقعًا طي چند جلسه نمي شود كسي را به عنوان مربي پارلماني تربيت كرد.
و نيستم بلد را دستورنامه قواعد از توجهي قابل بخش هنوز ميكنم اعتراف خودم من كه شرايطي در هم آن
مي رود. پيش خوب هم كادر اين اوضال مجموع در كه بگيرم نتيجه بايد مقدمات اين با ندارم. تسلط آنها بر

و نقد درسي تمرين يك عنوان به بود، كرده تهيه پورزارع مجيد آقاي كه صورتجلسهاي ديروز، جلسه در
و اصول زيربنايي قانون دستورنامه با آن فرق و آئيننامه خصوصيات نقدها همين جريان در شد. بررسي
مي بود، اما تكراري بايد حالج آقاي براي كم دست حرفها اين هرچند گرفت. قرار بررسي مورد پارلمان
قبًال در همان كارگاه مطرح كرده ام آنقدر نوآور دارم كه كه مطالبي تكرار در حتي من كه است اين جال نكته

معموًال نبايد خسته شود. كسي

- كه خودم تايپ را صورتجلسات تمام از پرينت يك نيز و شده امضا صورتجلسات تمام ديروز، جلسه در
و فايلشان را دارم، به صورت رسمي تحويل آقاي شريف دادم. تصميم دارم در آينده از وي بخواهم كردهام
و دستورنامه اختصاصي گروه را به صورت يك كتابچه ي راهنما تنظيم آئيننامه و كند مرور را مصوبات تمام
يك و كند وارد راهنما دفتر در را شده انجام اصالحات گاهي از هر و بگذارد اعضا تمام اختيار در و كند
آخرين ويرايش را بين اعضا توزيع نمايد. اين كاري است كه بايد در طول زمان به اعضاي تمام كادرها تكليف
و خوب است كميته اي آن را انجام دهد.  است وقتگير كاري فعًال ميدانم اما شود. بدل عادت يك به تا كنم
و براي رسيدن به مقصد چه كارهايي بايد صورت بگيرد. برود است قرار كجا ميداند بهتر گروه حاال نظرم به
اين برنامه كه مكتوب كردن آن بيشتر محصول اصرار هاي آقاي مجيد پورزارع بود به تمام كادرها كمك مؤثري
و  سفارشيسازي كارگاه هر براي را برنامه اين كادر، هر آموزش كميتههاي مسؤالن كمك با بايد حاال كرد.

كامل كنيم و طبق آن جلو برويم و آن طور كه جلو رفتيم برنامه را بازنگري و اصالح كنيم
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دوشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴

كشف صبحگاهي
مي توانم تجربه هاي جنبش زيرخاكي كادرها را به صورت يك  چطور كه خوابيدم مسأله اين روي ديشب
گفتمان جايگزين در مطبوعات كشور ترويج كنم؟ اين سؤال به اين دليل به صورت جدي در ذهنم شكل
مديره  هيأت  رئيس  رجال  محمدباقر  دكتر  آقاي  قائم مقام  رزم خواه  مهندس محسن  آقاي  ديروز  كه  گرفت 
من  با  تلفني  خودرو  قطعه سازان  نشريه  مسؤل  مدير  و  خودرو مجموعههاي و قطعات سازندگان انجمن
حقيقتًا عزا گرفتم كه چطور من و بزنم كليد بايد را انجمن نشريه دوباره انتشار كه داد خبر و كرد صحبت

بنويسم؟ مطلب است، مانده عقب گفتمان يك حاكميت تحت هنوز كه فضايي در ميتوانم

بعد از جنبش سبز بود كه از مطبوعات ايران به طور كلي بدم آمد. هيچ وقت تصور نمي كردم خبرنگاران
و  شدم آشنا بيشتر پارلمان قانون با هرچه بعد، به آن از كنند. عمل غيراخالقي طور اين مطبوعات اهالي و
اليه هاي عميق تري از معاني آن را براي كشورهايي مثل ايران درك كردم، جنبه هاي متنوع تري از يك گفتمان
جايگزين در ذهنم شكل گرفت. به خاطر دارم چند ماه پيش كه بچه هاي شوراي احياي انجمن هاي اسالمي
و من به همين خاطر در منزل مانده بودم، تلفني به  بودند كرده برگزار را خودشان اجالس كادرها دفتر در
آقاي فرهنگ كاشاني كه يكي از بچه هاي باهوش آن مجموعه بود تأكيد كردم كه به نظر من گفتمان قانون
و طي اين مدت  است موجود اصالحطلب گفتمانهاي تمام براي تمام و تام جايگزين گفتمان يك پارلمان

در اين عقيده راسخ تر شده ام.

پنجشنبه هفته گذشته بود كه خانم شيما قوشه دو شماره از مجله «پايتخت كهن» را به من داد. آنطور كه 
و مجله ي  دارد آتش بر دستي مجله اين براي زنان حقوق با ارتباط در مطالبي نوشتن در ميگفت خودش
مي ديدم. به همين خاطر فرصت را آن شمايل و شكل و نام بار اولين براي من است. شده هم محبوبي نسبتًا
و گزارش هاي مقاالت و يافتم مناسب شوم مطلع كشور امروز مطبوعات بر حاكم گفتمان از آنكه براي را
مي زد. دماغ توي نشريه مطالب كلمات تكتك از وحشتناكي كهنگي بوي كردم. مرور را مجله شماره دو اين
مي  كردم در كل مطالب اين نشريه يك مطلب جديد هم پيدا نمي شود: روي احساس واقعًا اما بود. وحشتناك
و روي جلد بود شده چاپ سيدجوادي حاج و سحابي بازرگان، مهندس آقايان از عكسي آن شماره يك جلد
تقريبًا همان مطالبي كه مقاالت؟ موضوعهاي و موالوردي. شهيندخت و يزدي ابراهيم آقاي از عكسي ديگر
و موضوعاتي مسائل تكتك به ميكنم فكر خودم حاليكه در است. بوده مطرح انقالب از بعد سال سي طي
و بديعي را كشف جديد نكات و نگريست پارلمان قانون گفتمان رويكرد با ميتوان شود مطرح كشور در كه
و ديشب بعد از ميكردم فكر آن به اخير روز چند طي كه بود سؤالي همان اين و چگونه؟ اما كرد. بيان و
و ديشب روي همين سؤال بود كه شد مطرح جدي صورت به رزمخواه مهندس و رجال دكتر با گفتگو
مي يابد كه بيدار شده است، يعني آن در جايي يك از ميشود، بيدار خواب از كه آدمي معمول، طبق خوابيدم.
مي دهد. من هم وقتي بيدار شدم، يعني انجام است درك كه را وظيقهاش دارد كننده، درك نيروي آن يا «من»
مي كند، متوجه شدم كه اين نيروي درك كننده دارد رفتار يكي كار دارد كننده درك نيروي كه كردم درك وقتي
مي كند كه آن بخش مشغول نوشتن مقاله اي در مورد همايش درك را ذهن از ديگري بخش يا منها از ديگر
شد؟ مسؤل تعطيل تمام سال ده كار ملي همايش چرا كه ميدهد توضيح كساني براي دارد يا - است كار ملي
و مقررات ناظر بر دبيرخانه همايش ملي كار اين قضايا را پيش بيني آئيننامهها آيا و كيست؟ ساله ده قفه اين
دبيرخانه همايش ملي كار مشخص شده كه اگر دبير همايش كارش را انجام آئيننامههاي در آيا است؟ كرده
و اگر آن فرد هم به اين مسأله رسيدگي نكرد، در آن صورت كند؟ رسيدگي وي قصور به بايد كسي چه نداد،
و چرا طي ده سال وقفه در برگزاري همايش ملي كار، حتي يك تشكل بدهد؟ انجام كاري چه بايد كسي چه
و چرا اين سؤال مطرح نشد كه چرا همايش هاي ملي كار نكرد باز شكايت به زبان كارگري يا كارفرمايي
و بعد از روزها نشدند جمع هم دور كشور كارفرمايي و كارگري تشكلهاي بزرگترين مگر نميشود؟ برگزار
نرسانددند؟ در آن صورت چرا هيچكس در ديوان عدالت اداري، يا در تصويب به را قطعنامههايي مذاكره

وزارت كار يا در نهاد مسؤل ديگري طرح شكايت نكرد؟
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مي شود، به نظرم همان مطرح دارد سؤاالتي چه ذهنم در كه ميكرد درك داشت درككننده نيروي كه همانطور
مي  كردي! خوب، همين مقاله تمنا بيگانه ز داشتي خود آنچه غافل، دل اي كه دريافت ناگهان درككننده نيروي
يك نمونه ي عالي از روش به كارگرفتن گفتمان جديد در توليد مطالب جديد است! به محض اينكه نيروي
شده ام. بالفاصله از روي  مواجه ديگر صبحگاهي كشف يك با كه دريافتم كرد درك را مطلب اين درككننده
نو: كالبدشكافي عوارض گفتمان از نمونهاي كشف كردم: يادداشت دفتركم در و پريدم پائين به كنفرانس ميز

ملي سازي يك كنفرانس بين المللي.

و سعي كردم ابعاد مختلف آنچه را كه به نظرم  رفتم حياط به دفتركم در كوتاه يادداشت همين نوشتن از بعد
توليد پارلمان  قانون  اگر مخاطبان نوشته هايي كه در چارچوب گفتمان  آيا  مي آمد بررسي كنم.  كشف يك
مي توانند درك درستي از اين نوشته ها به باشند، نشده آشنا پارلمان قانون پيچيدگيهاي با واقعًا ميشوند،
باشند، صحبت كردن از رنگ به آنان كمكي خواهد كرد؟ نكرده تجربه را رنگ اگر ديگر، بيان به آورند؟ دست

راستش هرچه بيشتر فكر كردم، بيشتر دچار ترديد شدم. يادم آمد به خاطر همين ممتنع بودن آموزش قواعد
و ساير  مطبوعات و رسانهها و شدم متوسل كارگاه برگزاري به كه بود نوشتن طريق از رابرت دستورنامه
وسايل اطالع رساني را براي اين كار نامناسب يافتم. نه. درست همانطور كه نوازندگي را نمي شود با روخواني

مي شود مثل عرفا كه در مورد  هرچند چشيد. بازي ميدان در بايد فقط هم را واليبال بازي لذت فراگرفت،
مي دهند، در باره اثرات اجراي قانون پارلمان يا عدم اجراي آن قلم زد، سر ناله خود عرفاني تجربه خاطره
تا حدودي شبيه به همان طرح يك صفحه اي كه در مورد وضعيت جامعه مهندسان مشاور ايران براي اقاي

مبرزاخانيان نوشتم و ارسال كردم.

تغيير روش كار در كادر بانوان
ديروز نهمين اجالس كادر بانوان بدون حضور خانم آمنه رضايي برگزار شد. كدام يك از تجربه هاي اين 
مهم تر هستند اشاره  آن ها كه به نظرم از مورد چند به من اما همهاش. ميخورد؟ كادرها جنبش در به نشست

مي كنم.

و تمرين قواعد دستورنامه رابرت در اين اجالس، از جلسه قبل تغيير كرد. طبق برنامه تدريس روش اوًال
و تدوين دستور شرف، سراغ اوليه، قواع برخي با زنان شهروندي كانون اعضاي آشنايي از بعد بود قرار من،
و ملموس عملي كارهاي انجام براي محترم بانوان اين ظاهرًا اما برويم. زنان شهوندي كانون آئيننامه تصويب
و ديگر حوصله اشان از صرف آموزش اين قواعد سر رفته دارند زيادي اشتياق خودشان سازمان توسعه و
به دو قسمت يك ساعت تقسيم شود، يك ساعت اول اينكه كارگاه  پيشنهاد  با  است. به همين خاطر من 
و ساعت دوم هم به شيوه ي سنتي ادامه كارهاي روزمره. خوشبختانه تحليل من از  من، نظر تحت و آموزش
و دهيد انجام را خودتان روزمره كارهاي شما خوب، خيلي گفتم: هم من و پذيرفتند را روش اين اشكاالت
و همان قواعد را كه توضيح دادم دهيد انجام چطور كه است بهتر را كارها همان كه ميدهم آموزش شما به من
بعد از آن رعايت كنيد. قبول كردند. در نتيجه ديروز كه براي اولين بار خانم قوشه با نيم ساعت تأخير وارد
و جلسه رأس ساعت دعوت به دستور شد.  كردم انتخاب موقت رئيس عنوان به را تقينيا طلعت شد،خانم
و اهميت آن را برايشان تشريح كردم. غيبت نيم مفهوم و دادم انجام را اول غياب و حضور بار نخستين براي

و از رئيس جلسه خواستم كه دادم توضيح را - كامپيوتريستها قول به - پيشگزيده دستوركار يك فرمت
و تصحيح صورت جلسه است. در ادامه جلسه نيز هم قرائت كار نخستين و برود جلو دستوركار همين طبق
و هم صورتجلسه آنان را طبق قواعدي كه درس داده بودم، دادم درس را استاندارد صورتجلسه يك محتواي
و به عنوان كار ناتمام به اجالس بعد افتاد. اين دو موضوع محورهاي نشد تمام البته و كرديم تصحيح تمريني
و در رفتار بود جالب آنان براي ميكنم فكر كه پرداختم زيادي نكات به حاشيه در اما بودند درسها اصلي

سازماني آنان در آينده تأثير خواهد گذاشت. به اختصار به آن ها اشاره مي كنم.
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توضيح ابتدايي مفهوم سازمان
وقتي صحبت از غيبت خانم آمنه رضايي شد، برايشان توضيح دادم كه در اين مورد چه كارهايي بايد انجام 
عقًال وظيقه خواهد  كند، شركت جلسه در نميتواند رضايي آمنه خانم مثل خانمي وقتي نمونه، عنوان به شود.
و به طور موقت وظايفش را انجام دهد. آن فرد هم او غياب در كه كند تعيين خودش جاي را نفر يك داشت
و اسناد را در نشست آتي در اختيار خانم آمنه دهد انجام احسن نحو به بتواند و كند قبول را مسؤليت اين بايد
مي داد كه در نمي تواند اطالع هم دبير به جلسه از قبل ميبايست رضايي آمنه خانم عالوه، به بگذارد. رضايي
و از اين قبيل نكات. بعد برايشان تشريح كردم تا وقتي سازمان شما همين هفت يابد. حضور جلسه اين در
هشت نفر باشد، همين روش جواب خواهد داد. اما فكركنيد كه سازمان شما دست كم پانصد هزار عضو
مي شود از اين روش هاي  زنان شهروندي كانون انجمنهاي و بخشها و حوزهها تمام در آيا باشد. داشته
كرد؟ قطعا نه. در آنجاست كه تمام اين رويه ها بايد با دقت فوق العاده در آئين نامه استفاده خودماني و دوستانه
و با اين حساب، آئين نامه يك سازمان درست مثل نقشه ي يك موتور ديزل باشد. شده تشريح سازمان يك
و يكپارچه باشد. بعد از اين توضيح ها بود كه به آئين نامه سناي هماهنگي هم با بايد آن اجزاي تمام كه است
و اخراج يك عضو كميته بررسي غيبت، فرانيد كل آئيننامه چطور كه كردم اشاره كنزاس دانشگاه دانشجويي
را كه بيش از دو غيبت غيرموجه داشته باشد مشخص كرده است: به محض اينكه دوبار غيبت كند، دبير كه
و به محض آنكه عضوي دو بار غيبت  ميشود خبر با غيرموجه غيبت از ميرسد او دست به صورتجلسه
و عضو ميدهد گزارش هم مخصوص كميته به و ميزند خط كميته اعضاي ليست از را او نام كرد غيرموجه
خاطي وظيفه خواهد داشت ظرف حداكثر يك هفته براي فرجام خواهي به همان كميته برود. اگر در اين مدت
و  ميشود شروع جانشين انتخاب روند بالفاصله و خورد خواهد خط نامش خودي به خود صورت به نرود،
مي گيرد. با ذكر اين مثال ها دنبال اين بودم كه يك تصور را خاطي جاي و شده انتخاب جايگزين برنامه طبق
نسبتًا  عيني از مفهوم «سازمان» و نقشي كه آئين نامه به مثابه نقشه سازمان ايفا مي كند، در ذهنشان رشد كند.

مي كردم اين بود كه به آنان كمك كنم تا سازماني را با حداقل  مطرح غيرمستقيم صورت به كه نكاتي از يكي
و بايد اداره كرد؟ البته، من طرحي دارم ميشود چگونه را سازماني چنان ببيند و كنند تصور عضو هزار ۵۰۰

اما بهتر است خودشان به اين نتايج برسند. 

ميكنند: صالحيت  نگاه سازماني گسترش موضوع به سنتي بسيار روش به گروه اين اعضاي حاضر حال در
و كوزه كاسه من درآيد. عضويت به تا ميشود تعيين فعلي مديره هيأت صالحديد با جديد اعضاي تك تك
و روش جايگزين را ارايه دادم: نوشتن يك راهنماي تأسيس حوزه ها يا كردم خمير و خرد را كار روش اين
و انتشار آن راهنما از طريق سايت به نحوي كه هر زني كه برزن و كوي هر در زنان شهروندي كانون شعب
مايل بود با تبعيض جنسيتي عليه زنان مبارزه كند بتواند با تأسيس يك حوزه به كانون شهروندي زنان ملحق

شود. بديهي است كه با اين روش عضويت است كه مي شود جمعيت هاي چند ميليوني ايچاد كرد.

مي كنم كه در  تالش جزوهها، اين نوشتن جهت مهارت كسب براي خودم كه دادم توضيح جلسه اين در
و تجربه كسب كنم. يك نمونه از آن راه اندازي انجمن فاميلي در قرچك. باشم پيشقدم انجمن انواع تأسيس

و از كردم تشريح برايشان را تصميمگيري مجمع يك اداره دشوار وضعيت رسيديم قرچك ماجراي به وقتي
داود) در مجمع خانوادگي در قرچك اشاره كردم كه پيشنهاد داد كه به (آقا بيدست مرد مخالفت به جمله

عنوان رئيس جلسه از ميان شش نام پيشنهادي براي انجمن سه نام را انتخاب كن  قال را بكن.
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۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ پنجشنبه

خالصه رويدادها
و  پنجاه اجالس دوازده ساعت و دبيران كادر يازدهم اجالس ده ساعت است. پنجشنبه صبح هشت ساعت
دوم كادر وكيالن را داريم. فردا ساعت نه صبح نيز اجالس چهارم كميته تدوين پيش نويس آئين نامه «انجمن
و اطالع داده كه  زده زنگ ورامين از بار چند هم تاجيك عباس آقاي داشت. خواهيم را ما» خانوادگي ميثاق
با همكاري چند نفر از اعضاي انجمن معتادان گمنام كه در عين حال گاوپروري هم دارند، دومين يا سومين
و چه بسا اگر  كنند برگزار شنبه شب است قرار را ورامين منطقه گاوپروران انجمن تأسيسي مجمع نشست

برگزار شود من هم شايد الزم باشد در آن شركت كنم. به اين ترتيب روز هاي آتي سرم شلوغ است.

و  دوشنبه شد: شلوغ زيادي سرم حاال به تا كرديم برگزار را بانوان كادر اجالس آخرين كه يكشنبه روز از
و آنقدر ايده هاي بديع گرفتم ياد عالي چيزهاي آنقدر و كردم شركت كار ملي همايش ششمين در سهشنبه
يك به و صلح» در باره اشان نوشت. ديروز صبح همراه با دخترم «جنگ يك ميشود كه شد ساخته ذهنم در
بي ارتباط هم چندان اما نداشت، كادرها خاطرات به مستقيمي ربط هرچند كرديم. مراجعه تغذيه متخصص
و تأثير تغذيه بر رفتار انسان درك ما را از تحوالت اجتماعي ژنيك و تغذيه علم نوين دستاوردهاي نيست:
فني دانشكده  فارغ التحصيل  مهندسان  كانون  دبير  ُمّهنا  آقاي با بود قرار ديروز ظهر كرد. خواهد دگرگون
سناي ترويج  براي  راهبردي  برنامه  يك  تا  بودم  كرده  آماده  را  باشيم. خودم  داشته  نشست  تهران  دانشگاه 
و چه بسا ساير دانشكده ها به آقاي مهنا پيشنهاد كنم. حرف هاي  تهران دانشگاه فني دانشكده در دانشجويي
زيادي براي گفتن داشتيم. اما منشي كانون تلفني اطالع داد كه مهندس مجبور شد به شهرستان سفر كند در
نتيجه اين مالقات به بعد موكول شد. به راهنمايي آقاي عيسي خندان خانمي به نام جليل زاده از تبريز به دفتر 
كادرها آمد تا در مورد برگذاري كارگاه آموزش دستورنامه رابرت در تبريز با هم صحبت كنيم. در اين فاصله، 
و دومين اجالس كادر دانشجويان را هم داشتيم كه كلي بحث  سي سهشنبه روز ظهر از بعد هفت ساعت
و هم وقت گير. به ذهنم رسيد رويدادهاي است واجب هم آنها ثبت و تحليل و داشت حديث و حرف و

موضوع؟ نخستين كنم. گزارش موضوعي را امروز تا دوشنبه

روند هاي توسعه اي
و  سطوح در كادرها جنبش چگونه ميدهد نشان كه ميكنم اشاره رويدادهايي به روزنوشته از قسمت اين در

در جاهاي مختلف در حال گسترش است:

اگر فرصت داشتم گزارش جامعي از ششمين همايش ملي كار كه بعد از ده سال وقفه دوباره چراغش را 
مي نوشتم. روش برگزاري اين مجمع آئينه اي تمام نما از مديريت هيأتي است كه در تمام سطوح  كردند روشن
و از آنجا كه مديريت هيأتي براي فرايندهايي كه مستلزم روابط است، حاكم مملكت اين در تصميمگيري
مي رسد. نه. به نظر نظر به روحوضي و كمدي نمايش و شوخي چيز همه نميدهد، جواب است سازماني
مي دانند كه دارند شوخي هم همه انگار و است شده تبديل روحوضي و شوخي به چيز همه واقعًا نميرسد،

مي كنند.

۲۱ بند قرائت شد، بعد از گرفتن يك نسخه پرينت در ۳۰ دقيقه كه قطعنامه همايش و ۱۳ سه شنبه ساعت ظهر
و قبل از خارج شدن از مجتمع «تالش» به دستشويي رفتم. آقاي مهندس زدم بيرون سالن از آن، از شده
عطارديان بنيان گذار كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) هم كه رئيس گروه كارفرمايان
مي شد بعد از من وارد دستشويي شد. در همين زمان، يكي از اعضاي ارشد يكي از تشكل هاي مهم  محسوب
و بعد از احوالپرسي با لهجه تركي خودش از آقاي مهندس عطارديان پرسيد: شد دستشويي وارد نيز كارگري
و به انداخت باال راحتي به را سرش عطارديان مهندس آقاي شد؟ خواهد اجرا قطعنامه بند چند شما نظر به

عضالت صورتش حركتي داد كه معناي آن بديهي بود:  هيچ كدام.

مي رفتم، كتاب مجموعه مقاالت پنجمين همايش را با خودم برداشتم. قطعنامه  همايش به كه دوشنبه صبح
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آخرين همايش كه از زمان رياست احمدي نژاد به محاق رفت در آن كتاب چاپ شده است. با خودم گفتم
و من متن آن را همراه داشته باشم.  بگيرد در بحثي قبلي همايش قطعنامه مورد در است ممكن هزار در يك
اما در طول اين همايش حتي يك نفر اين مسأله را مطرح نكرد كه چرا همايش ده سال متوقف شد؟ چه كسي
و چرا آن شخص حقيقي يا حقوقي به وظيفه خود عمل نكرده است؟  است؟ بوده آن برگزاري مسؤل قانونًا
و كارگري يك نفر اعتراض نكرده است؟ اگر كارفرمايي تشكل همه اين ميان در چرا است نكرده عمل واگر
كار مسؤل وقت خالف قانون بوده است چرا در ديوان عدالت طرح دعوا نكرده اند؟ حاال هم كه همايش ششم
كم ترين توجهي  پنجم همايش قطعنامه به كارفرمايان و كارگران نمايندگان و مجمع خود چرا ميشود برگزار
نشان نمي دهند؟ چرا همان مصوبات را بعد از ده سال بررسي نمي كنند تا مشخص شود كه در اين ده سال
سه شنبه  روز عصر در فقط توضيح. كالم يك از دريغ است؟ نكرده رعايت را خودش وظايف سازمان كدام
بود كه دكتر محمدرضا سپهري كه دبير همايش بود در گزارش اختتامي خود به اين نكته اشاره كرد كه وزير
و رفاه اجتماعي جناب دكتر ربيعي «اجازه» برگزاري همايش را دادند! عجب. پس معلوم  كار تعاون، محترم
و حتي يك نفر هم چيزي سادگي. همين به نميدادهاند؟ را همايش برگزاري اجازه ديگر وزاري ميشود

نگفت و اعتراضي نكرد كه: كجاي اين همايش سه جانبه است؟

دكتر  رفتار به جمله از كنم اشاره بايد ديگر نكته چند به همايش اين بودن شوخي بر ديگري شواهد عنوان به
و تأمين اجتماعي كار مؤسسه يعني مديريتش، تحت سازمان فعاليتهاي به توجه با كه سپهري محمدرضا
كه مجموعه عظيمي از كتاب هاي قابل توجه منتشر كرده است بايد گفت از معدود مديران موفق جمهوري
۹۱ سرانجام  دهاتيان است. به سفارش مهندس محمد عطارديان بنيان گذار كعاصكا روزهاي آخر اسفند سال
و عالي بود. به  محبتآميز بسيار برخوردش كنم. مالقات ايشان با رابرت دستورنامه معرفي براي شدم موفق
دليل گرفتاري مالقات بعدي به بعد از تعطيالت نوروز موكل شد. در مالقات دوم هم من دستورنامه رابرت
و كارفرمايي ما تا چه حد به آشنايي با اين  كارگري تشكلهاي كه بدهم توضيح كوشيدم و كردم معرفي را
قواعد نياز دارند. از من پرسيد چه كاري از دست من ساخته است؟ جواب دادم: يك مشاركت در پيش خريد
و كارفرمايي وزارت كار در سراسر ايران. قبول  كارگري تشكلهاي سازمان كارشناسان به اهدا براي كتاب اين
و وقتي گفتم كه ويرايش سال ۲۰۱۱ آن هم منتشر شده است پرسيد كتاب چاپ شرايط مورد در من از اما كرد.
مي كند. در نتيجه هر وقت خواستيد ويرايش آخر منتشر را كتابها ويرايش آخرين ما مؤسسه كه گفت من به
مي گيريم. من توضيح دادم كه راستش معلوم نيست حتي تصميم آن پيشخريد مورد در كنيد منتشر را كتاب
ويرايش ۲۰۰۰ آن هم كي منتشر شود. بديهي است كه در آن صورت مسأله همكاري مؤسسه در اين زمينه
منتفي شد. عرصه ديگر همكاري اين بود كه آقاي دكتر سپهري به ايجاد شرايطي كمك كند كه بتوانيم بريا 
و كارفرمايي وزارت كار كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت برگزار  كارگري تشكلهاي سازمان كارشناسان
، منشي او ميكردم ايميل را كادرها اخيار برايش كه بعدها اما ميكند. فكر هم مسأله اين به گفت او كنيم.
به من اطالع داد كه دكتر تمايلي به دريافت اين اخبار ندارد! خيلي برايم عجيب بود. چرا؟ منشي وي چيزي
در اين زمينه نمي دانست. از او پرسيدم: كه آيا خودش به شما گفت اين پيغام را به من بدهيد؟ گفت: بله! از 
حيرت مغزم يخ زد. شخصيتي مثل او حتي تحمل دريافت اخبار كادرها را هم كه فقط چند شماره آن را منتشر 
كردم نداشت. به اين ترتيب، تالش من براي معرفي دستورنامه رابرت به مناسبت ترين مدير وزارت كار در 
جمهوري دهاتيان با شكست كامل خاتمه يافت بدون آنكه علتش را برايم توضيح بدهد. البته، خودم حدس 
مي گذرم تا خوانندگان خودشان  آن ذكر از ندارد دفاع امكان هم دكتر و نيست شواهد به مستند چون اما ميزنم
و دكتر سپهري من يعني نفر، دو ما وقتي كه است ضروري نكته اين ذكر اما برسند. ميدانند كه نتيجهاي هر به
مي زديم من با صراحت گفتم از وقتي قانون اساسي جمهوري حرف هم با خودمان جواني دوران خاطرات از
اسالمي به تصويب رسيد من با آن مخالف بودم چون واضح بود كه از آن چيزي جز يك استبداد ديني خارج
مي كردم؟  اميد قطع بود مانده باقي سمت يك در دهه چند كه مديري از نبايد آيا صورت اين در شد. نخواهد

و در مورد ضرورت است كار وزير معاون كه هفدهتن آقاي صحبتهاي به وقتي كه است داليل همين به
و اصرار داشت ميكرد سرايي سخن كارفرمايي و كارگري تشكلهاي كاركرد و ساختار در بنيادين بازنگري
سه جانبه گرايي كنوني ناكارآمد وضعيت از آنها نجات و تشكلها اين ساختار در بنيادين تحول ايجاد بدون كه
اصًال وسوسه نشدم كه بار ديگر اين قواعد را براي يك مدير جمهوري دهاتيان توضيح شد، نخواهد ممكن
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و  بروند آن دنبال خودشان قواعد اين با آشنايي از بعد هم شايد نميدانم. شوم. يخ روي سنگ هم باز و بدهم
و من است حاصل من مراد كه بيافتد اتفاق اين اگر شوند. آشنا قواعد اين با من كمك به نياز بدون بكوشند

به سراغ كار اصلي خودم خواهم رفت.

شوخي با همايش ميلي كار!
وقتي به اين جنبه هاي همايش فكر كردم به نظرم رسيد به جاي يك گزارش جدي، قطعات طنز آلودي در مورد 
و با زبان طنز به نكات مربوط به آموزش قواعد پارلماني هم اشاره كنم. به عنوان نمونه، در  بنويسم همايش
جريان نطق آقاي مهندس عطارديان، رئيس جلسه اخطار وقت داد. اما آقاي مهندس عطارديان كه به عنوان
داده بودند.  وقت ساعت نيم من به گفت: و كرد اعتراض جلسه رئيس به ميكرد نطق كارفرمايان نماينده
رئيس جلسه حرفي نزد. آقاي عطادريان ادامه داد: آقاي دكتر سپهري به من نيم ساعت وقت داد. من آخر
و سرانجام به نطق  كرد اعتراض هم باز عطارديان آقاي اما نه. يا گفت چيزي جلسه رئيس نشنيدم بودم. سالن
و در عين حال بنويسم جالب طنز قعطه يك صحنه اين از ميتوانستم سادگي به من خوب، داد. ادامه خود
و اعتراض كردن ندارد، بلكه بايد زدن قر حق عضوي هيچ وضعيتي، چنين در كه بدهم توضيح طنز زبان با
و رئيس هم بايد حكم خود را در كند فرجام تقاضاي بايد دارد، اعتراضي اگر اما كند. اجرا را رئيس حكم
مي توانم يك قطعه و ميتوانستم رويداد اين از كه دارم و داشتم اطميان من بگذارد. مجمع قضاوت معرض
مي داد توضيح طنز زبان به خوانندگان، براي نيز را رابرت دستورنامه قواعد حال عين در كه بنويسم خواندني

و در آخر هم يك تكه مي پراند.

راستش وقتي به اين ايده رسيدم خيلي خوشحال شدم. چون يكي دو روز پيش به صورت جدي به اين فكر 
و يا بايد در فضاي گفتماني حاكم به مرور قواعد قانون پارلمان را ترويج كنيم.  ميتوانيم ما چطور كه ميكردم
مي داد رخ همايش طول در كه طنزآلودي پارلماني موقعيتهاي مورد در طنز قطعات نوشتن رسيد نظرم به
و رسيد ذهنم به هم زيادي بسيار بسيار ايدههاي انصافًا است. كار شكل اين براي مناسب و بديع فرم يك
مي توانم حدود صد قطعه طنزآلود را پشست سرهم بنويسم. اما هرچه به آخر همايش رسيدم، شدم مطمئن
و سرانجام حيفم آمد كه اين نكات مهم را اين طوري مطرح كنم. البته ميدادم دست از بيشتر را خود انگيزه
طنز هم نيست، به برخي از كه مقدمهها از يكي در فقط نتيجه، در بود، مؤثر طنز ننوشتن در زيادي داليل
نكات قانون پارلمان اشاره كردم كه براي ثبت در تاريخ همان يك قطعه را كه روز چهارشنبه ۹ ارديبهشت ماه

۱۳۹۴ در وب سايت پيام كارفرمايان جاگذاري شد نقل مي كنم: 

گزارش تصويري از همايش ملي كار: از صحن
- جعل شده  «كف» معناي به - «فلور» اصطالح براي مشروطه صدر از كه است زيبائي معادل «صحن»
دارد: محل برگزاري مجمع تصميم گيري، تمام افراد مختلف معناي سه پارلماني» «حقوق در «فلور» است.
پارلمان» يك حوزه از «حقوق كه است گفتني مجمع. در شدن شنيده انحصاري حق و مجمع، در حاضر
و از اين قبيل، بينالملل» «حقوق خانواده»، «حقوق كار»، «حقوق مثل است حقوق دانش مجموعه زير
كه تعدادشان به بيش از سيصد حوزه رسيده است. اصطالح «حقوق پارلماني» را نخستين بار توماس
و هم او بود كه پيشنهاد داد سناي آمريكا طبق «قانون  كرد جعل آمريكا سناي رئيس نخستين جفرسون
و پرداخته شده بود. ساخته انگلستان پارلمان در سال هشتصد حدود طي كه شود اداره انگلستان پارلمان»
مي توان گفت نخستين روايت مكتوب از قانون پارلمان هم كتاب «راهنماي» جفرسون است كه هنوز
هم خوانداني است. با اين مقدمات، سومين گزارش تصويري «پيام كارفرمايان» از ششمين همايش ملي
مي دهد،  ارايه كار ملي همايش ششمن «صحن» از يادگاري عكس قطعه چند (۹۴ و ۸ ارديبهشت ۷) كار

هرچند اين «صحن» هيچ شباهتي با «صحن» به معناي حقوقي كلمه ندارد:

شهيد كردن سوژه
بنيان گذار كعاصكا من را به آقاي رجبي  در فاصله دو نشست صبح روز اول همايش آقاي مهندس عطارديان
اما  مي شناخت.  را من رجبي آقاي كرد. معرفي است شده انتخاب كعاصكا دبيركل مقام قائم عنوان به كه
و در مورد كارهاي خبررساني كعاصكا بروم كعاصا دبيرخانه به من روز يك كه كرد توصيه عطارديان آقاي
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با آقاي رجبي صحبت كنم. قرار شد دوشنبه هفته آينده به آنجا بروم. بعد از اين حرف ها، آقاي عطارديان با 
و سرعت پائين در مورد اين توضيح داد كه من در دفتر كارم كارگاه هايي  باال سن از ناشي زبان لكنت همان
مي دهم. وقتي آموزش ديگران به را قواعد اين دارم و كردهام برگزار هم جلسات اداره قواعد آموزش براي
كم ترين اما ميكرد. تأييد سر سريع حركات با رجبي آقاي ميداد، توضيح مورد اين در داشت عطارديان آقاي
و امور بين الملل شهرداري تهران در عمومي روابط مديركل بحري جمالي مهدي آقاي ياد نداد. نشان توجهي
زمان مديريت آقاي كرباسچي به خير. اسم اين بازاريابي هاي ناشيانه را گذاشته بود: شهيد كردن سوژه. آقاي
رجبي براي اداره جلسه بيشتر به يك چوب دست كلفت احتياح دارد تا چوپاني كند. قانون پارلمان به چه 
مي خورد؟ با اين همه، حق ندارم در مورد افراد اين طور قضاوت كنم. به همين خاطر تصميم دارم  وي درد
و سعي كنم توجه او را هم نسبت به اين قواعد باشم داشته وي با محترمانهاي بسيار برخورد دوشنبه روز

جذب كنم.

جدي تر شدن تأسيس متاك
روز دوشنبه يك نفر ديگر به پيشنهاد تأسيس مؤسسه ي توانمندسازي انجمن هاي كارفرمايي (متاك) پاسخ 
و قابل احترام است كه بايد چند بندي در مورد  توانمند شخصيتي نيست. معمولي فرد يك فرد اين داد. مثبت

او بنويسم تا مشخص شود استقبال چنين شخصي از پيشنهاد تأسيس متاك مهم است.

- منتشر شد،  پيش سال ده يعني - گزارش اصلي نخستين شماره نشريه «پيام كارفرمايان» كه تير ماه ۱۳۸۴
اين بود: تدوين استراتژي كانون عالي؛ تجربه اي براي تمام تشكل هاي كارفرمايي. تهيه اين گزارش فقط در پي 
گفتگو با همين فرد، يعني آقاي سيد حسن افتخاريان ممكن شد. چرا كه او در آن زمان مسؤل تدوين برنامه 
استراتژيك كعاصكا بود. به خاطر دارم به دفتر كارشان كه آن زمان در خيابان فرحزادي بود رفتم. خانمي به 
مي كرد. آنان روند تدوين برنامه استراتژيك  كار وي معاون عنوان به حتي يا منشي عنوان به سپهري كتايون نام
و من گزارش ۸ صفحه اي خودم را بر اساس گفتگو دادند توضيح من براي حوصله با را آن روش و كعاصكا
و تهيه كردم. البته، كنار اين گزارش اصلي، چند مطالب ديگر نيز توليد كردم كه با هم گزارش تنظيم آنان با
مي دادند. بگذريم كه انتشار اين شماره نشريه چه بلوايي در تشكيل را كارفرمايان پيام شماره نخستين اصلي
هيأت مديره كعاصكا برپا كرد. البته، هيچكدام از اعتراض ها به كيفيت مطالب منتشر شده ارتباطي نداشت،

مي يافت. به اين ترتيب، از  ارتباط مديره هيأت در قدرت جنگ به كه بود حاشيهاي مسائل سر دعوا بلكه
و خانم كتايون سپهري آشنا بوده ام. آن زمان، آقاي افتخاري افتخاريان حسن آقاي با من پيش سال ده حدود
و شخص ديگري به نام دكتر مصطفي جعفري نيز عضو هيأت بود سيستم حامي مهندسي شركت عامل مدير
مديره آن شركت بود. اين دو نفر، به عنوان دو كارشناس، از سوي سازمان صنايع كوچك وابسته به وزارت
و مجموعه هاي خودرو  قطعات سازندگان انجمن به قطعهسازي صنعت در عارضهيابي براي زمان، آن صنايع
و در جريان همان عارضه يابي بود كه گويا با تشويق آقاي بهرام شهرياري شركت مهندسي شدند معرفي
و همان شركت بود كه با انعقاد قرارداد با كعاصكا كردند تأسيس قطعهسازان انجمن كمك با را سيستم حامي
و آقاي دكتر جعفري براي كسب افتخاري آقاي ميكنم فكر زدند. كليد را كعاصكا استراتژي برنامه تدوين
مهارت در زمينه عارضه يابي با كمك سازمان صنايع كوچك در كارگاه هايي در خارج از كشور شركت كرده
بودند تا از طريق سازمان صنايع كوچك به مديران اين صنايع كمك كنند. در نتيجه وقتي آنان مشغول كار 
بوده است  اخالقي كوچك صنايع سازمان با برخوردشان آيا كردم سؤال خودم از شدند، خصوصي بخش براي

يا نه؟ هنوز جواب اين سؤال را نمي دانم.

و هم خانم سپهري، بدون اينكه هيچ  افتخاري آقاي هم و من هم گذشته، سال ده تمام طول در حال، هر در
ارتباطي با هم داشته باشيم، هر سه نفر از طريق رابطه با مهندس عطارديان دبيركل يا رئيس هيأت مديره
و برنامه هاي كانون مالقات كرده ايم. به اصطالح، هر سه نفر  همايشها در و كانون اطراف يكديگر كعاصكا
- كه به قول خودش مديريتي سبك به بنا عطارديان، آقاي و ميشويم محسوب كعاصكا كارشناس نوعي به
و همه از كند هدايت جدا جدا صورت به را خود كارمندان دارد دوست است، بووركرات - آديزيس ايزاك

او دستور بگيرند.
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در تمام اين ماجراها مهندس بهرام شهرياري يك چهره كليدي بود. به اين معنا كه تمام ما را او به مهندس 
و ما همه، در جريان كار با انجمن قطعه سازان خودرو با آقاي مهندس شهرياري  بود. كرده معرفي عطارديان
و شد كعاصكا مديره هيأت عضو قطعهسازان انجمن طريق از شهرياري، مهندس بعدها، بوديم. شده آشنا
توانست اعضاي هيأت مديره را قانع كند كه براي تدوين برنامه استراتژيك كعاصكا با آقاي افختاري كار كنند
و مسؤليت سردبيري پيام كافرمايان را هم به من بدهند كه امتحانم را در انتشار نشريه قطعه سازان خودرو 
هم انديشي عرف پارلماني به كارگاه اوليه اعضاي انتخاب و شناسايي جريان در و همه، اين با بودم. داده پس
و آقاي افختاريان شهرياري مهندس آقاي بين دريافتم كه بود رابرت دستورنامه آموزش كارگاه نخستين عنوان
و خانم سپهري آنقدر شكر آب شده است كه مهندس شهرياري آمدن در كارگاه را منوط به نيامدن اين دو
و گفت: اگر اين دو نفر بيايند، من نخواهم آمد. به اين ترتيب، من در برابر اين گزينه قرار گرفتم كه كرد نفر
و خانم سپهري. راستش، اين هر سه نفر در فهرست اوليه مدعوان افتخاري آقاي يا و شهرياري مهندس يا
و من حتي براي خانم سپهري ساعت ها از اهميت قانون پارلمان هم صحبت كرده بودم. داشتند، قرار من
- كارگاه را بدون حضور آن دو نفر شود راهاندازي كارگاهي چنين است قرار بگويم آنان به آنكه بدون - اما

به راه انداختيم.

هم انديشي عرف پارلماني عده اي را به عنوان عضو جديد پيشنهاد  كارگاه عضو هر شد قرار وقتي بعد، ماهها
و خانم افتخاري آقاي داد: پيشنهاد را نفر دو همين درست كعاضكا، وقت دبيركل عطارديان، مهندس كند،
و بيش از هركس الزم هستند كعاصكا كارشناسان نفر دو اين كه داد توضيح خود پيشنهاد از دفاع در و سپهري.
است آنان با قانون پارلمان آشنا شوند تا بتوانند اين قواعد را به تشكل هاي كارفرمايي ديگر آموزش بدهند.
مي تواند اين  كه هم حسيني داود خود كه نميكرد خطور عطارديان آقاي ذهن به هيچوقت كه است جالب
قواعد را به تشكل هاي كارفرمايي عضو كعاصكا آموزش بدهد! بدبختانه، آقاي مهندس عطارديان نمي دانست
كه آن دو نفر در فهرت مدعوان اوليه من بوده اند اما به خاطر مخالفت آقاي شهرياري از آنان دعوت نكرده 
مي توانست ارايه دهد؟ اين  دليلي چه اما بود. مخالف دو آن از دعوت با شهرياري آقاي كه است بديهي بودم.
و آقاي شهرياري نمي توانست براي دارند. مرافعه هم با شركتي درون اختالف و دعوا يك جريان در نفر سه
مي يافتند حق نفر دو آن ميكرد، هم مطرح اگر حتي است. بوده چه مرافعه و دعوا علت بدهد توضيح جمع
و هم حتي خود آقاي شهرياري پي من هم كه وقت آن تازه كنند. دفاع خود از و شوند حاضر جمع در كه

برديم كه چه شرط غلطي گذاشته شد و چه تصميم غلطي گرفته شد.

مي كنم هم آقاي  فكر و دادم توضيح را قضيه عطارديان مهندس آقاي براي نحوي به من صورت، هر در
هم انديشي عرف كارگاه در شركت براي افراد از دعوت براي من كه شدند متوجه سپهري خانم هم و افتخاري
و من هرگز نمي دانستم نياورند من روي به هرگز اما دادم. ترجيح نفر دو آن به را شهرياري مهندس پارلماني
كه در اين زمينه چيزي شنيده بودند يا نه. اما هر بار كه بعدها اين دو نفر را براي شركت در كارگاه هاي ديگر
عمًال شركت  كرد، خواهند شركت كارگاه در حتمًا برسند اگر كه ميدادند قول آنكه رغم به كردم، دعوت هم

نكردند و مشخص نشد كه نمي رسيدند،  يا از برخورد غلط و تبعيض آميز من رنجيده خاطر شده اند.

دعوت به عضويت در هيأت حامي متاك
با آقاي مهندس (يا دكتر) افختاري  و در جريان همايش ملي كار  دوشنبه روز كه بود ذهني سوابق اين با
مدت ها پيش فكر كرده بودم كه اگر قرار باشد مؤسسه اي براي توانمندسازي انجمن هاي صحبت كردم. از
و خانم سپهري دو نفر از بهترين ها هستند. اما نيامدن آنان به كارگاه هاي  افتخاريان آقاي كنيم، ايجاد كارفرمايي
و استقبال آنان از قانون پارلمان دچار ترديد شوم. به عالوه، من هنوز هم اشتياق به نسبت ميشد سبب ديگر
و او هم با اشتياق قبول كرده است. هرچند در باشد عضو مؤسسه اين در هم شهرياري مهندس دارم اصرار
و حاال با هم بودند گلستان و گرمابه دوست پيش سال چند تا كه نيز رزمخواه مهندس و او بين حاضر حال

قهر هستند، نقار بروز كرده است و من دوست دارم آن دو نفر هم عضو اين مؤسسه باشند.

مؤسسه  اسم  به  مؤسسه اي  گرفته ايم  تصميم  ما  گفتم:  افتخاريان  آقاي  با  گفتگو  جريان  در  اينكه  خالصه 
توانمند سازي انجمن هاي كارفرمايي تأسيس كنيم. آقاي افتخاريان با تعجب پرسيد: در كانون؟ گفتم: نه. من 
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و روش كار  مؤسسه اين هدفهاي مورد در بعد كعاصكا. از مستقل و بيرون ندارم. كعاصكا به اميدي ديگر
و طبق قواعد همان كتاب قرار است اين مؤسسه ايجاد است توأم رابرت دستورنامه آموزش با قطعًا كه آن
- كه مدت ها با هم هم سپهري خانم و او نام كه گفتم هم افتخاريان آقاي به و دادم توضيح مفصل شود،
- جزو فهرست مدعوان اوليه بوده است. پرسيد: شدهآند جدا يكديگر از هم نفر دو اين حاال و بودند همكار
و رزم خواه شهرياري و مشاور مهندسان جامعه رئيسه هيأت عضو ميرزاخانيان آقاي من و هستند؟ كي ديگران
بحث ما به سابقه رابطه آقاي افتخاريان با آقاي شهرياري كشيده شد. نكات كه بود اينجا از دادم. او به هم را
خالصه  اش اينكه سابقه همكاري آقاي افتخاريان با آقاي اما نيست. آنها ذكر به نيازي كه شد مطرح زيادي
شهرياري به زماني برمي گردد كه مهندس شهرياري پروژه ساختن كارخانه اي براي رام خودرو را با كارخانه
و در ساختن آريا كيان  ميشود كار وارد پروژه مجري عنوان به افتخاريان آقاي و ميكند منعقد سازي خودرو

سنگ تمام مي گذارد، مطلبي كه من تا دوشنبه قبل نمي دانستم.

آقاي  مسأله سوءمديرت  كه  بود  شهرياري  آقاي  با  افتخاريان  آقاي  همكاري  تجربه هاي  بررسي  در جريان 
و من نظرم را در مورد وي مطرح كردم: همان نظر ايزاك آديزيس در مورد مديران با  شد مطرح شهرياري
تحليل ها را با واقعيت آقاي شهرياري منطبق يافت كه از من نام نظريه سك آتش افروز. آقاي افتخاريان آنقدر
و بر اساس تجربه هاي  آديزيس ايزاك نظر طبق هم باز من، اما، گفتم. هم من و پرسيد را نظرات اين پرداز
و ميكند. تغيير مرور به و اجتماعي عمل در و نيست مادرزادي مديران مديريت سبك كه دارم عقيد خودم
هم انديشي عرف پارلماني براي آقاي افتخاريا مفصل صحبت كارگاه در شهرياري آقاي رفتار تغيير تجربه از
كردم. آيا قانع شد؟ و آيا مي شود يك روز اين كارفرمايان سابقًا رفيق و امروز رقيب را دور يك ميز نشاند؟

در هر صورت، تا اينجا، مهندس شهرياري، مهندس رزم خواه، مهندس ادموند ميرزاخانيان، آقاي سيد حسن 
با تأسيس مؤسسه توانمند سازي تشكل هاي كارفرمايي اعالم كرده اند. خانم  افتخاريان موافقت خودشان را 
و بانوان  مديران كارفرمايي انجمن كليدي چهرههاي از يكي او كه خصوص به باشد. مخالف نبايد هم سپهري
مدير ايران است كه كارفرمايان زن در آن متشكل شده اند. اما در اين زمينه نبايد عجله كرد. من به خصوص
مهندس  و  شهرياري مهندس عالوه، به شود. روشن مشاور مهندسان جامعه قبال در من وضعيت منتظرم
و ديگر نمي توان آنان را كنار كردهاند شركت پارلماني عرف همانديشي كارگاه شصت از بيش در رزمخواه
و بعد كنند شركت مشترك كارگاه يك در جديد افراد باشد مناسب شايد نتيجه در نشاند. كيلومتر صفر افراد
هم انديشي عرف پارلماني يا كارگاه هاي ديگر آموزش ديده اند يك مؤسسه بسازند. در كه افرادي همكاري با
فعًال معطل تعيين تكليف طرحي است كه از طريق آقاي ميرزاخانيان به هيأت رئيسه روند اين تمام اليته،
جامعه مهندسان مشاور ايران داده ام. جواب آن جامعه به طرح من در نوع رابطه من با آقاي ميرزاخانيان كه
و بايد چند روز ديگر  دارد بستگي است، جامعه رئيسه هيأت عضو خوشفكرترين حال عين در و جوانترين

هم انتظار بكشم.

فعاليت هاي ترويجي در كادر دانشجويان
مي كوشد  وجود تمام با كه است داده نشان دارد، سن سال دو يكي و بيست حدود كه رضايي پرهام آقاي
به من صفحه ايميلي  ارسال  با  سه شنبه  روز كند. معرفي مردم از بيشتري هرچه تعداد رابه پارلمان قانون
فيس بووك مؤسسه اي به اسم توانا را برايم فرستاده بود كه كتابي در خصوص دموكراسي را به فارسي ترجمه
قبًال مرور كرده ام. جالب است.  را آنان كتاب من ميكنند. برقرار كارگاههايي نيز كتاب همان حول و كردهاند
مي دهد. آقاي پرهام رضا آموزش و ميكند ترويج را دموكراتيك جامعهي يك فرهنگي جنبههاي بيشتر اما
مي كرد كه با آن مؤسسه براي بسط دموكراسي در كشور همكاري كنيم. من پاسخ زير را براي اين پيشنهاد

نامهها: آن متن كرد. تشكر من مفيد» «توصيههاي از هم او و كردم ارسال

با سالم خدمت شما
قوانين دموکراتيک...و  ترويج نظر از تامل خور در و آمد جالبی مطلب نظرم نماييد...به مشاهده را لينک اين

اينکه اگر بتوانيم رابطه ای با «توانا» برقرار نماييم، شايد سرعت عضوگيری متاسدا  را بتوانيم افزايش دهيم.
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من:  پاسخ و
جناب آقاي رضايي سالم

كرديد  وفا خود وعده به كم دست كه شدم خرسند بسيار خواندم. را متاسدا نشست آخرين تاريخچه من يك.
و نشانم داديد كه حتي در جمهوري اسالمي هم والدين شريفي كوشيده اند جواناني تربيت كنند كه به وعدهي

خود وفادار بمانند و سخن آنان باد گلو نيست.

مي كنم از زاوياي مختلف بايد مورد  تصور شود، منتشر متاسدا تاريخ عنوان به نوشته آن باشد قرار اگر دو.
آن ها جنبه هاي فني نوشته است كه من دوست دارم حضوري در اين مورد با شما از يكي بگيرد. قرار بررسي

صحبت كنم.

و بررسي كنيم تا روي يك  تحليل هم كمك با و دقت با را، آنها از نمونه چند بايد مورد اين در نظرم به
آن ها نيز بايد در كل گروه مورد بررسي قرار بگيرد. حقوقي جنبههاي بررسيم. جمعبندي به مناسب ساختار
و مستلزم آن است كه كمي در اين زمينه پيشرفت است توان كم گروهي تصميمگيري در هنوز ما گروه اما
و هر يك از نوشته هاي شما را نقادي بدهيد ادامه را تمرين اين كه است اين من توصيه خاطر، همين به كند
مي كنيم تا مهارت شما در اين زمينه ارتقا يابد. بعد از آماده شدن گروه، اين متون را براي نظرخواهي از گروه

تقديم مجمع خواهيم كرد.

و صقحه باز نشد. به اين صفحه نبود فعال شكنم فيلتر نزدهام. سر بووك فيس در توانا لينك به هنوز من سه.
باشيم هدف ما از اين كارگاه ها داشته خاطر به اما ميشود. توصيه كه توانا كتاب مطالعه ميكنم. مراجعه حتمًا
حقوق اكثريت، رعايت با و گروه يك مثابه به بايد گروه يك است. گروهي رهبري در مهارت كسب و تمرين
و با رعايت اصول زيربنايي قانون پارلمان به يك تصميم گروهي هم با ها اين همهي و افراد غائبان، اقليت،
مي كنم تا آنجا كه به قلمرو تقاضا شما از خاطر همين به دارد. نياز زيادي زمان به نيز مهارت اين كسب برسد.
از هيچ و  كنيد عمل ميدانيد صحيح و صالح كه آنطور خودتان ميشود مربوط شما شخصي اختيارات
تابع نيز  نفرماييد. تصميم گيري گروهي  ايران كوتاهي  و تعميق قواعد دموكراسي در  ترويج براي كوششي

قواعد دموكراسي خواهد بود كه طبق آن عمل خواهيم كرد.

چهار. اما به اين نكته امنيتي هم توجه داشته باشيد كه دستگاه هاي امنيتي نسبت به هر نوع ارتباط با سازمان ها 
و مراكز خارج از كشور حساس هستند. البته نيروي هاي جاسوسي كشورهاي مختلف بيشترين بهره برداري ها 

را از تكنولوژي هاي ارتباطي مي كنند. اما اين ها جاي نيروي انساني را نمي گيرد.

پنج. نكته مهم اين است كه ما نمي توانيم بيش از ظرفيت توليد، بازار ايجاد كنيم. در حال حاضر ما فقط يك 
مربي داريم كه آن هم ظرفيتش تقريبًا تكميل شده است. به همين خاطر قبل از گسترش بازار تقاضا بايد به 
و به مرور به اعضاي خود منتقل كنند. عمل در را پارلماني قواعد بتوانند كه باشيم انجمنهايي پرورندان فكر

و نبايد براي توسعه نميتوانيم ما خاطر همين به نيست. رسانهاي ما كار ماهيت كه شدهايد متوجه حتمًا شش.
اين گفتمان به رسانه تكيه كنيم. قصد ما تغيير دان رفتار گروه هاي خودمان است كه از طريق تغييرات گروهي
مي شود. در نتيجه، اطالع رساني بايد بين خودمان محدود بماند. در  حاصل طاقتفرسا زحمات با و تدريج به و
غير اين صورت هر نوع اطالع رساني جنبه بازار سازي خواهد يافت كه ما در حال حاضر قادر به پاسخگويي
و من  ميكنند دعوت دارند مختلف جاهاي و اهواز، تبريز، به را من نيستم. هم خودمان بازار فعلي نيازهاي به
از همين حاال مجبور به عذر خواهي هستم تا هرچه زودتر مربياني تربيت شوند كه بتوانند به نيازهاي بازار

فزاينده اين كسب و كار متعالي و جديد پاسخ مناسب بدهند
قربانت. داود

فعاليت ترويجي و شستشوي مغزي مردم
سه شنبه خبر داد عضو جديدي را شستشوي مغزي  روز كه بود اين رضايي پرهام آقاي جالب كارهاي از يكي
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- كجاست؟ جواب داد:  شريف. صنعتي دانشكده فيزيك دانشجويان از يكي - كيست؟ پرسيدم: است. داده
و آقاي پرهام براي استقبال از اين جوان از دفتر است رفته اشتباهي را راه كه فهميديم بعدًا البته است. راه در
و سال خودش برگشت. خودش را معرفي كرد: عباس نخلبند. همسن جوان با همراه بعد دقايقي و رفت بيرون

بدبيني  - ناخواسته طور به - آنان ديدن با حاال، اما ميآمدم. شوق به جديدجوان اعضاي حضور از قبًال
آنان تب  زود  خيلي  كه  ديده ام  را  پرشوري  جوانان  بس  از  مي شود،  تحريك من فروخفته بياعتمادي و
فروخوابيده است. به همين دليل گمان نمي كنم، به عنوان مثال، آنقدر كه ديدار اول آقاي بهنام ذوقي سر ذوقم
آورد، ديدار آقاي عباس نخلبند هيجاني در من ايجاد كرده باشد: اين هم يك دانشجوي ديگر، عجول، پرشور 

كه به حرفش نمي شود اعتماد كرد. البته، سعي كردم حتي المقدور مانع بروز بي پرواي احساساتم شوم. 

سه شنبه، من با تلفني با آقاي صفائي پور، كارشناس وزارت صنايع صحبت كردم. او اين روز ها  جلسه براي
و سخت است صنايع وزارت الكترونيكي ساختارهاي يكپارچهسازي پروژه يك مديريت مشغول سخت
گرفتار. به او گفتم: ما قرار است در اين جلسه اعضاي قطعي گروه را مشخص كنيم. من فكر نمي كنم اين

مي خواستم از شما اجازه بگيرم كه روي  دليل همين به باشيد. داشته را كارگاه اين در حضور فرصت روزها
مي توانيد داشتيد دوست اگر و شد خلوت سرتان كه هروقت نكنيم. حساب قطعي عضو يك عنوان به شما
و كوشيد من را دلگرمي بدهد كه دارد در وزارت صنايع كرد قبول هم او كنيد. شركت ديگر كارگاههاي در

براي ترويج قواعد قانون پارلمان با تمام وجود تالش مي كند. از او تشكر كردم.

و به او گفتم كه به عنوان بنيان گذار گروه خوب است  كردم صحبت هم رئيسيان امير آقاي با فاصله همين در
مي  كنم فكر األن نميآيد. كه نزد هم زنگ حتي و نيامد اما بيايد كه داد قول باشد. داشته حضور جلسه در
و به خصوص امير قديمي افراد براي كنيم، شروع صفر از - جديد افراد خاطر به - را درسها بخواهيم اگر
مي كند، خسته كننده خواهد شد. بايد به اين نكته هم توجه داشته شركت هم وكيالن كارگاه در كه رئيسيان

باشم.

و تلفن هم  نيافت حضور جلسه در هست، هم كارگاه دبير كه عصرپوران سامان آقاي كه بود اين عجيب نكته
نزد و ما هم تلفني از او نداشتيم كه بدانيم در راه است يا نه.

دانشگاه هاي  دانشجوي  سي چهل  حدود از بود. كنندهاي ناراحت وضعيت چه كه بزنيد حدس ميتوانيد
و مؤسسه اي كنيم تالش دانشجويي سناهاي ايجاد و ترويج براي بودند كرده موافقت اكثرشان كه مختلف
و بعضي از آنان آن را امضا كردند، حاال فقط دو نفر در جلسه نوشتند شرف دستور بسازيم، منظور همين براي
مي خواهيم اعضاي قطعي را تعيين كنيم، به كه وانفسا مرحلهي اين در كه هم آنان از يكي و مييابند حضور
و دعوت كننده اصلي بنيانگذار است. آمده سرش به باليي چه كه نميزند هم تلفن يك حتي و نميآيد جلسه
و به من قول داد كه در اين جلسه حضور خواهد يافت، حتي يك تلفن هم است يك پايه وكيل يك كه هم
نمي زند كه نمي تواند بيايد تا منتظر او نمانيم. حاال، در چنين وضعيتي، آقاي پرهام رضايي كه شايد جوان ترين
مي خواند، يك فيزيك خوان از دانشگاه صنعتي شريف را با  شيمي خودش و باشد، دانشجويان كادر عضور
و چرا افرادي مثل او خوب چيست پارلمان قانون كه بدهم توضيح برايش تازه من تا است آورده خودش
- تمام نبوغ خودش را به نابغه حد در واقعًا - نابغه جوان اين اينكه، جالب و باشند. آشنا قانون اين با است
مي كردم در سالن را باز كنم هوس گاهي است؟ خوب پارلمان قانون چرا كند: نقادي را من تز تا انداخته كار
و برويد آمريكا بيرون بفرماييد است. خوب پارلمان قانون گفتهام كه خنديدهام پدرم گور به من بزنم فرياد و
و نااميدي خودم را پنهان كنم. هرچند ناراحتي ميكردم سعي من نه. بدهيد. ادامه خود فيزيكخواني به و
و نااميدي كه هستند هوش با آنقدر نعلبند، عباس و رضايي پرهام آقاي يعني جوان، دو اين داشتم اطمينان
و استيصال چنان در چهره ي من هويدا بود نااميدي بگويم، است بهتر شايد بخوانند. من چهره در را استيصال
كه حتي فردي مثل آقاي عليپور ثاني هم به سادگي متوجه شد. به همين خاطر هر وقت نوبت صحبت به او
و گاهي حتي با اطميناني كه براي خودم شوق  ميگذاشت تمام سنگ پارلمان قانون از تعريف در ميرسيد
و تنها كليد حل تمام مشكالت كشور همين قانون پارلمان است. اما به اين تنها كه ميكرد تأكيد بود برانگيز
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نكته توجه نمي زد كه آقاي عباس نعلبند شخصيتي دارد كه هرچه مطلبي را به او ديكته كنيد، بيشتر در برابر 
مي كردم قانون پارلمان را كم بها جلوه بدهم  سعي من عليپور آقاي خالف بر و نتيجه، در ميكند. مقاومت آن
و شرافتمندان رفتار نكنند نشوند شرافتمند ما ملت تا و بست نبايد دخيل امامزاده اين به بيخود كه بگويم و

، اين قواعد هيچ ارزشي نخواهند داشت.

و دوم كادر دانشجويان بود كه با حضور آقايان عليپور اول،  سي اجالس بر حاكم كلي فضاي اين خوب،
و است، خوب پارلمان قانون كه اصرار ما از شد. برگزار من و نعلند عباس جديد عضو و رضايي پرهام
و نكاتي كه براي او مطرح كردم، براي خوانندگان بحثها طبعًا است. خوب چرا كه انكار آقاي عباس از
آن هم تازگي هايي داشت كه مايلم باره هزارمين تكرار حتي اما است. شده تكرار با هزار نوشته اين احتمالي

به آن ها اشاره كنم.

درك هوشياري نخلند
وقتي تصميم گرفتم بعد از يك سري بحث هاي كلي در مورد قانون پارلمان چند مورد از قواعد كاربردي آن 
را براي آقاي نخلند تشريح كنم، يه اين واقعيت در عرف پارلماني خودمان اشاره كردم كه به طور معمول در 
مجامع انجمن هاي ما رأي منفي را نمي گيرند، در نيتجه اگر پيشنهادي رأي اكثريت اعضاي حاضر را آورد 
مي شود  مشخص بگيرند را منفي آراي اگر حاليكه در ميشود. رد پيشنهاد آن نياورد اگر و ميشود تصويب
عده  اي ممتنع وجود خاطر به - است ممكن نياورد، را آرا نصف از بيش كسب به موفق پيشنهاد يك اگر حتي
و يا به خاطر اينكه ممكن است كساني نظرشان عوض شود، به تصويب برسد. اين نكته برايش جالب بود.
اما وقتي كوشيدم نشان بدهم كه در مجلس شوراي اسالمي چه خبر است، به موضوعي اشاره كردم كه خودم
و همين جا بود كه دريافتم چقدر ذهن آقاي نخلند  نشدم مسأله جنبههاي برخي متوجه آن توضيح و درك در

نقاد و خويشكار است.

من به اين نكته اشاره كردم كه در پارلمان ما، دو نوع رأي ممتنع وجود دارد. يك نوع آن آراي كبودي است 
مي شود. كساني هم كه به يك پيشنهاد مشخص نه به عنوان  انداخته صندوق به ممتنع رأي عنوان تحت كه
اصًال «رأي ممتنع» حاليكه در ميگويند. ممتنع نميدهند، رأي ممتنع عنوان به نه و مخالف عنوان به نه موافق،
مي شود از «رأي ممتنع» صحبت چطور نتيجه در ندارد. «رأي» كه كسي يعني ممتنع است. متناقض مفهوم يك
كرد. كمي مكث كردم تا منظور من را دريافت. بعد با لحن تأسفباري گفتم: توجه كنيد كه نمايندگاني كه در
و  دانشجويان شما براي كنند اصالح را آن نتوانند بسا چه هم بشوند اگر و نشدهاند نكته اين متوجه پارلمان

دانشگاه هاي شما تصميم مي گيرند. آيا اين نكته توجه آقاي عباس نخلند را جلب كرد؟ فكر نمي كنم.

و پرورش را براي  آموزش وزارت نامزد نجفي محمدعلي دكتر براي اعتماد رأي اخذ روند كردم سعي ادامه در
و قواعد قانون اصول به نسبت خودمان ملي ناآگاهي از نشانهاي را ماجرا اين و كنم تشريح نخلبند عباس آقاي
و سبب شد نرفت من غلط تحليل بار زير نخلبند عباس آقاي نقاد بسيار ذهن هم اينجا بياورم. شاهد پارلمان

كه من به اشتباهي كه تمام اين مدت از زير رفع اش شانه خالي مي كردم عريان شود.

و پرورش با يكي  آموزش وزارت براي روحاني حسن نامزد نجفي محمدعلي آقاي دارم خاطر به كه آنجا تا
دو رأي اختالف موفق به كسب اعتماد نمايندگان مجلس نشد. آن روزها همزمان بود با كارگاه هاي معلمان
و هم به خاطر  نجفي دكتر خاطر به هم ميكردند. حمايت او از و بودند آشنا نجفي دكتر با اكثرشان اتفاقًا كه
مباحث پارلماني نسبت به روش اخذ رأي حساس شدند. بعدها به من اطالع دادند روزنامه نگاري كه همسر
و برخي  شده آشنا قواعد اين با رابرت دستورنامه كارگاههاي در شركت طريق از كه بوده خانمهايي از يكي
و شمارش آرا در مجلس شوراي اسالمي شده اخذ غلط روش متوجه كرده، تعريف همسرش براي را آنها از
مي شد، دكتر انجام اصولي روش به گيري رأي اگر كه داده نشان شده، چاپ رونامهاي در كه مقالهاي طي و
و بعد از دستگير شدن آقاي عليرضا هاشمي دبيركل سازمان حاال كه نقيئي خانم به من ميآورد. رأي نجفي
معلمان به عنوان قائم مقام او سازمان معلمان را بايد رهبري كند، توصيه كردم اين نكته را به اطالع دكتر نجفي
برسانيد. اما ديگر دنبال نكردم كه ماجرا به كجا كشيده شد. از همه مهم تر، هيچ وقت دقت نكردم كه قواعد 
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ميگرفت، آقاي نجفي  صورت رأي اخذ اصولي قواعد طبق اگر چرا و است بوده چه مجلس در رأي اخذ
رأي اعتماد را در واقع كسب كرده بود. بعدها برايم توضيح دادند كه در مجلس شوراي اسالمي، آراي ممتنع
مي افزايند. من همان لحظه كه اين مطلب را شنديم دچار  مخالف و موافق آراي به و ميكنند نصف را مأخوذه
ترديد شدم: وقتي دو رقم مساوي به دو رقم نامساوي افزوده شود، حاصل جمع ها همچنان نامساوي باقي
مي تواند عامل عدم كسب رأي دكتر نجفي شده باشد. راستش هيچگاه  عمل اين چطور نتيجه، در ماند. خواهد
مي تواند رقم آراي «رأي» ظاهر به آراي دسته اين افزودن زدم حدس اما نكردم. فكر جدي طور به ابهام اين به
و چون قاعده اين است كه تصويب پيشنهاد به بيش از نصف آراي مأخوذه نياز دارد، در ببرد باال را مأخوذه
و به خاطر افزودن همين آراي ممتنع بوده كه دكتر نجفي موفق به كسب رأي اعتماد مجلس نشده است. نيتجه

با توجه به اين سوابقي ذهني است كه من، به محض تشريح مفهوم متناقض «رأي ممتنع» كه براي آقاي عباس
نخلبند تا حدود جذاب بود، به تحليل ماجراي رأي نياوردن دكتر نجفي پرداختم. اما آقاي عباس نخلبند در 
و ضمن تأكيد بر اين كه افزودن دو رقم مساوي به  كند درك خوب را قضيه كه داد نشان تمايل زمينه اين
و رقم اين مثال را عدد ذكر با تا خواست من از باشد شده رأي كسب عدم عامل نميتواند نامساوي رقم دو
و قادر به توضيح قضيه نيستم. اينجا بود كه آقاي پرهام شدهام گرفتار كه دريافتم زود خيلي اما كنم. تشريح
و توضيح داد كه در مجلس شوراي اسالمي آمد كمكم به است هوشياري و هوش سراپا هم او كه رضايي
مي كنند. خوب، اگر اين طور باشد ماجراي آقاي دكتر نجفي حساب منفي رأي يك را ممتنع» «رأي سه هر
مي شود: اگر آراي ممتنع كه در واقع رأي نيستند محاسبه نمي شدند، او در واقع رأي اعتماد مجلس فهم قابل
را كسب كرده بوده است. با اين توضيح آقاي پرهام رضايي من از تله اي كه در آن گرفتار شده بودم رهايي
يافتم. اما بالفاصله خطاب به آقاي پرهام رضايي تأكيد كردم كه من طبق روايت شما به اين نتيجه رسيدم. اما 
مي شود. آقاي  محسوب مخالف رأي يك ممتنع» «رأي سه هر اسالمي شوراي مجلس در كه نيستم مطمئن
و من خطاب به آقاي عباس نعلبند گفتم: در اين صورت، است. چنين اين كه داد اطميان من به رضايي پرهام
پيمي بريد. نمايندگاني كه سه رأي ممتنع را يك رأي مخالف حساب كنند، چقدر فاجعه عمق به خودتان شما

دارند؟ كار و سر منطق و عقل با

قانون پيش گزيده
نا آشنا بگوييم كه قانون يا رويه  يك به كه است اين پارلمان قانون معرفي براي توضيحها بهترين از يكي
و بدون آنكه است دموكراسي بازي «پيشگزيده» قواعد يا «بايديفالت» قواعد رابرت دستورنامه يا پارلماني
و ممتنع خواهد غيرممكن دموكراسي بازي كنند، توافق آن سر بر يا باشند آشنا قواعد اين با قبل از گروهي
مي دهد كه بسيار نشان من تجربه اما است. قواعد اين ضرورت براي توضيح عاليترين و بهترين اين بود.
و عالي را درك كنند. چيزي شبيه به توضيحي عميق بسيار توضيح اين تا باشند پرورده چنان كه اذهاني نادراند
و رنگ براي يك نابينا بدهد. به همين خاطر، در معرفي قانون پارلمان ديگر به ندرت نور مورد در بينا يك كه
مي دهند، اما تكان فهميدن عالمت به را سرشان افراد ميدهد نشان تجربه چون ميكنم استفاده تشبيه اين از
و مثل آقاي سماطي كه بعد از حدود چند سال توضيحي كه برايش دادم نميشوند موضوع متوجه عمل در
مي خواهي مردم را مجبور كني كه در و آوردهاي قواعد مشت يك خودت تو كه داد جواب من به خشم با
و ديكتاتوري است. استبداد عين اين، كه: كرد صادر را تاريخي حكم اين بعد كنند. بازي قواعد اين چارچوب
در آنجا بود كه من مثل جنازه اي پس افتادم. جالب است كه آقاي سماطي به عنوان يك مبارز طرفدار آزادي
و مدتي طوالني نيز در تابوت هاي  گزراند اوين اجباري آموزشگاه در را خود عمر از سال چندين عدالت و

زندان غزلحصار شكنجه شد.

اما حدس زدم كه آقاي عباس نخلبند منظور من را از بازي پيش گزيده خيلي سريع درك خواهد كرد. به همين 
مي شوند  جمع هم دو بار نخستين براي عدهاي كنيد فرض دادم: توضيح برايش مطلب اين بيان از بعد خاطر
مي خواهند در مورد يك موضوع تصميم بگيرند. يكي از مسائلي كه بايد از قبل در مورد آن توافق داشته و
باشند اين است كه در مورد هر موضوع هر فرد در طول يك زمان مشخص چند بار بايد حق داشته باشد نطق
كند؟ خوب. اگر در مورد همين مسأله هم اختالف نظر باشد،  يعني به عنوان مثال، يك نفر معتقد باشد كه در 
مي كند. بعدي  كفايت دوبار بگويد بعدي نفر كند، صحبت بار پنج فرد هر روز يك طول در موضوع يك مورد
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اصًال هيچ محدوديتي نبايد در تعداد نطق ها وجود داشته باشد. در آن صورت چنين  كه باشد داشته اعتقاد هم
و بعد از آنكه افراد طبق حقوقي مورد بدهد ادامه مذاكره به مسأله همين مورد در است ممكن چطور جمعي
توافق در مورد تعداد نطق به نتيجه رسيدند، در مورد همين حق رأي گيري كنند؟ به آقاي نخلبند تأكيد كردم
نداشته باشند هرگز قادر نخواهند  توافق عضو هر نطقهاي تعداد مورد در گروه يك اعضاي پيش از اگر كه
و مجموعه قواعد «پيش گزيده» قاعده قانون يك عنوان به پارلمان قانون اما برسند. توافق به مورد اين در بود
يك اوليه ناظر بر تعداد نطق را تعريف كرده است. طبق اين قاعده هر عضو در مورد هر موضوع در طول

و هر بار ده دقيقه نطق كند. البته، خود اين قانون مشخص كرده است كه طبق چه  بار دو درد حق فقط روز
مي توانند اين تعداد را كم يا زياد كنند. اما اين قواعد نيز جزوي از يك سيستم به هم پيوسته اعضا قاعدهاي
از مجموعه قواعد است كه قانون پارلمان را شكل داده است. در پايان اظهار اميداوري كردم كه ايكاش موفق
مي زنم بهتر از  حدس خودم باشم. ساخته روشن شما براي را قواعد اين بودن پيشگزيده ماهيت باشدم شده

كساني كه تا به حال اين نكته را برايشان توضيح داده ام آن را درك كرد.

در هر حال، نحوه برخورد آقاي عباس نخلبند برايم جالب بود. البته، نحوه ي ارتباط او با آقاي پرهام رضايي 
و كارگاه ها بسيار مؤثر بوده است. او آمده بود تا از  پارلمان قانون و من به نسبت او پيشداوري شكلگيري در
و دومين اجالس كادرها با دانشجوي سي در نداشتم انتظار من اما شود. آشنا بيشتر پارلمان قانون با من زبان
كنم. با اثبات را پارلمان قانون حقاينت تازه او مثل منكري به بايد سال ده از بعد حاال كه بربخورم جديدي
و اگر بشود او است كيفي - معروف قول به - بسيار شخصيت يك نخلبند آقاي كردم احساس همه، اين
و ترويج اين قواعد مجاب كرد ما يك سرپل هم در دانشگاه صنعتي شريف آموزش ضرورت به نسبت را
و ايجاد سناي دانشجويي در آن دانشگاه پيش قدم پارلمان قانون ترويج به نسبت ميتواند كه داشت خواهيم
مي كرد از او ترك را سالن داشت نخلبند عباس آقاي جلسه ختم از بعد كه هنگامي خاطر، همين به شود.
و اگر برساند شريف صنعتي فيزيك دانشكده استادان از يكي منصوري رضا دكتر به را من سالم خواستم
با من دانشجويي  ترويج سناهاي  تأسيس  در مؤسسه در دست  در جريان شركت  كه  بگويد  داشت  تمايل 
برخورده است. من همچنان اميدوارم گفتگوي احتمالي آقاي عباس نخلبند با دكتر رضا منصوري سبب شود 
و حتي ايجاد سناهاي دانشجويي تشويق كند. بايد  كارگاهها اين در شركت به نسبت را نخلبند آقاي دكتر تا

منتظر بمانم و ببينم چه خواهد شد.

برنامه جديد براي كادر دانشجويان
من به اين جهت به حضور آقاي عليپور اول در كارد دانشجويان موافقت كردم كه او در نزديك به بيست 
نشست آموزشي من كه در سال ۱۳۹۱ در ستاد شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر تهران برگزار شد شركت 
و بعد از انتشار برنامه كارگاه ها تصميم گرفته ام ديگر در كارگاه هاي  كرده است. وگرنه، از آغاز سال ۱۳۹۴
و عالقمندان را دعوت كنم در كارگاه جديدي كه قرار است ساعت پنج تا هفت  نپذيرم جديد عضو موجود
بعد از ظهر روز هاي پنجشنبه تشكيل شود شركت كنند. اما اگر قرار شود، غير از آقاي عليپور، اعضاي جديدي
مي شود اجازه داد كه  صورت آن در كنند، شركت دانشجويان كادر كارگاههاي در نخلبند عباس آقاي مثل
و قرار است است، تهران دانشگاه فني دانشكده فاراغالتحصيل مهندسان كانون دبير كه نيز مهنا مهندس آقاي
و نيز دانشكده فني دانشگاه تهران برنامه مهندسان كانون به پارلمان قانون آموزش برنامه تدوين مورد در هم با
ريزي كنيم، بخواهيم كه او هم براي آموزش دستورنامه رابرت در كارگاه كادر دانشجويان شركت كند. البته،
مي خواهد تا يك روز در مجمع  من از مهنا آقاي مرحله اين در و ظاهرًا شد. خواهد چه نيست معلوم هنوز
و قانون پارلمان را به اعضاي شوراي كانون معرفي كنم. اما من تصميم دارم او را قانع كنم شوم حاضر كانون
و در عمل در مرور به و بياموزد را قواعد اين خودش كه است اين كار بهترين و است بيفايده كار اين كه
و متقاعد بكنم يا نه؟و مجاب را مهنا مهندس آقاي توانست خواهم آيا ببينم بايد ببرد. كار به كانون نشستهاي
و پنجشنبهها دارد: گزينه دو او نهايت در كند؟ شركت سهشنبهها كارگاههاي در ميتواند آيا شد، متقاعد اگر

سه شنبه ها، و اگر نشد مي شود كارگاه پنجشنبه ها را در چهارشنبه تشكيل داد.

متقاضي از تبريز
و نمي توند طبق قرار قبلي به دفتر كادرها بيايد،  است شهرستان در مهنا مهندس كه شدم خبر با وقتي ديروز
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زد: خانمي بود كه از  زنگ تلفن كه بود نشده گرم چشمانم هنوز اما دادم پاداش قيلوله خواب يك خودم به
و قرار بود كه ساعت ده شب نيز به تبريز برگردد. خوب. با من چه كار دارد؟ آقاي بود آمده تهران به تبريز
عيسي خندان كه جمعه گذشته در تبريز بوده است براي اين خانم از كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت
و اين خانم هم به تهران آمده است تا در همين زمينه با من به صورت رو در رو گفتگو  است كرده تعريف
كند. پرسيدم األن كجا هستيد؟ گفت: سر خيابان حافط. به او گفتم: با دفتر كادرها پنج دقيقه فاصله داريد.
و براي بدرقه از او به خيابان رفتم. خانم ميانسالي چشمش  كردم جمع را جا فوري هستم. شما منتظر من
به را  او  بود.  هستيد؟ خودش  خندان  آقاي  دوست  شما  پرسيدم:  او  از  بود.  ساختمان  پالك  شماره  دنبال 
و با هم به گفتگو پرداختيم. خالصه تمام آن گفتگو ها اينكه او مسؤل يكي از  كردم دعوت ساختمان داخل
مي دهد اما در ادراه سازمان تحت بهداشتي خدمات اچآيوي به مبتال زنان به كه است غيردولتي سازمانهاي
و به توصيه آقاي عيسي خندان از تبريز به تهران آمده است شده مواجه متعددي مشكالت با خودش مديريت
مي شود كرد؟ برايش توضيح دادم كه بهترين كار اين است كه يك يا چند نفر از تبريز بيايند چه ببيند تا است
و سازمان هاي تبريزي آموزش بدهند. تشكلها به گرفتند ياد خوب وقتي و كنند شركت كارگاهها اين در و
و رفتن من به تبريز. است تبريز در كارگاههايي اندازي راه نيز دوم راه بيايم. تهران به نميتوانيم ما فعًال گفت:
و هر وقت راه افتاد من را خبر كنند. من تأكيد كنند اقدام كارگاهي چنان راهاندازي براي شد قرار نيتجه در
يك و جلسه يك ميخواهند كه سازمانهاست رئيسان يا پارلماني مربي تربيت براي من كارگاههاي كه كردم
ان جي او ها مجامع اداره جريان در عمًال كه را حرفهاي كامًال افراد نتيجه، در كنند. اداراه و رهبري را سازمان
و به اين ميكنيم برگزار نشست چهار تا سه روز يك طي عالوه، به كنيد. دعوت كارگاه اين به هستند فعال

ترتيب طي حدود ده تا پانزده روز كارگاه تمام خواهد شد.

و يك نسخه پيرينت  كردم معرفي بود جليلزاده اسمشان كه خانم اين به را كام دات كادرها سايت وب من
و رفت. در اين زمينه، نقش آقاي خندان اهميت داشت. دادم قرار وي اختيار در نيز را كارگاه برنامه از شده
و چندين ماهه ي آقاي عيسي خندان در جنبش كادرها، غيبت ناگهاني او ممتد پرشور، حضور از بعد كه چرا
يكي از عجيابي است كه هنوز براي من رازي است سه به مهر. در نتيجه، اينكه در تبريز اين خانم را تشويق
مي گردم  بهانه دنبال كه من و ميكند. بيشتر را خندان آقاي تصميم علت پيچيدگي بيايد، كادرها دفتر به تا كرده
نامه ي معرفي اين خانم حال تا باب رابطه را با آقاي خندان فعال كنم به نظرم رسيد ضمن دادن پاسخ به
و به منزلشان در كرج برگشته است. تا كنون  يافته بهبود جليلزاده خانم روايت به كه بپرسم هم را مادرش
آقاي خندان به آخرين ايميل من جواب نداده است. من هنوز نتوانسته ام تحليل قابل قبولي از غيبت غيرمنتظره

و ناگهاني آقاي خندان به دست بياورم. 



۱۱۰

۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ يكشنبه

شروعي با يك خبر بد
امروزم با خواندن اين خير در صندوق نامه ها شروع شد كه آن را خانم شيما قوشه فرستاده بود: 

جناب آقای حسينی سالم و وقت بخير 
با توجه به اينکه دادگاه نرگس روز يکشنبه قرار است برگذار شود, ما تصميم گرفتيم برای دادگاه همراهش 
باشيم. بنابراين اگر اشکالی ندارد اين هفته کالس را تشکيل ندهيم. برامون انرژی مثبت بفرستيد تا دادگاه 

خوب برگذار بشود و مشکلی پيش نيايد. 
با مهر- شيما قوشه

چه مي توانستم كرد؟ من هم اين جواب را برايش ارسال كردم: 

مي توانم شركت كنم يا نه؟ به عالوه،  هم من آيا و ميشود برگزار كي و كجا ميكنيد. را ممكن كار بهترين
و به خصوص به خانم محمدي همه به را من سالم كنند؟ محكوم را او است ممكن آيا و چيست اتهامهايش

برسانيد.
با احترام. داود حسيني

و با كمي تأمل به اين نتيجه رسيدم غيبتم در آن دادگاه از حضورم مفيدتر است  نامه اين ارسال از بعد البته،
و تصميم ندارم در آن شركت كنم.

سال هاي حضور اجباري در آموزشگاه اوين در ذهنم زنده شد. زندانيان بعد  بعد از خواندن اين خبر خاطرات
مي شود. اميدوارم شخصيت  عقبمانده و منجمد ذهنشان دهاتيها مثل زندان بسته محيط در زندگي مدتي از
و توانمندي مثل نرگس محمدي را به زندان محكوم نسازند. در غير اين صورت شايد بشود براي او شريف

كارگاه هاي فشرده اي ترتيب داد كه بتواند در جريان زندان قواعد را به زندانيان زن آموزش بدهد.

ايده ي جديد
در جريان تأمالت صبح گاهي در حياط به اين نتيجه رسيدم چند خط قصه را در پرونده مربوطه ثبت كنم. يكي 
مي شود كه سال گذشته در شاخه هاي داربست درخت انگور حياط النه ساختند  مربوط بلبلي دو به آنها از
و من النه اشان را به عنوان يك ابزار كمك آموزشي در موزه رفتند و كردند بزرگ هم بلبل جوجه چهار و
و من از حضور آنان شدند داربست ديگر قسمت در النه ساختن مشغول نيز امسال دادم. قرار كادرها جنبش
واقعًا سرخوش بودم. اما چند روز قبل چوب آلبالوي بلندي را كه مثل عصا براي هدايت شاخه هاي درخت
مي گشتند به  اتكا نقطه يك دنبال هوا در كه را انگور درخت شاخههاي تا كردم بلند ميبرم كار به انگور
مي برم. شاخه ها را با چوب به سمت نزديك ترين لذت خيلي كار اين از كنم. هدايت اتكا نقطه نزديكترين
مي مانند. اما چند همانجا و مياندازند شاخه گردن دور را خودشان دستهاي نيز آنان و ميدهم هل شاخه
و فرياد دو بلبلي كه روي شاخه ها هراسان اين طرف جيع ناگهان كردم شروع را خودم چوباني كه پيش روز
و از حياط خارج شدم. گذاشتم زمين را چوب فورًا ساخت. مضطرب را باغچه سراسر ميرفتند طرف آن و
و النه نيمه كاره مانده است. به نظرم رسيد با كمي نديدم را عزيم بلبل دو هرگز ديگر بعد به روز آن از اما
مي كنم قطعه قطعه را چوب نمونه، عنوان به ساخت. قشنگ قصه يك نيمهتمام ماجراي اين از ميشود تخيل
و به اين ترتيب آنان با من كردهام سالح خلع را خودم من كه شوند مطمئن بلبلها تا ميگذارم حياط وسط و

مي كنند و بار ديگر آوازشان را به من هديه مي دهند. آشتي

مي كردم به ذهنم رسيد ماجراي استعفاي دانش گلستاني از سمت دهداري  يادداشت را قصهها خط اين وقتي
مي تواند الهام بخش يك مجموعه سريال داستاني براي تلويزيون يا شبكه خانوادگي باشد. تصميم هم دمزآباد

گرفتم اين خط قصه را نيز در پرونده مربوط به خط قصه ها ثبت كنم. آنچه ثبت كردم اين شده است:
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تالش هاي يك زن يا يك مرد براي ساختن يك انجمن ده
۹۴ در سومين جلسه كميته تدوين آئين نامه انجمن ميثاق خانوادگي ما شركت ۱۱ ارديبهشت ديروز جمعه
مي كنم. آنجا شاهد  نقل كادرها جنبش روزنوشتهاي در را آن خاطرات و بود خوبي بسيار جلسه كردم.
بودم كه پسر آقاي گلستاني به خاطر اختالفاتش با رئيس شوراي ده دمزآباد از سمت خود استعفا داده
مي شود از اين  رسيد نظرم به خاطر همين به بود. جالب بسيار ده شوراي رئيس با او چالشهاي است.
يك مي خواهد در ده كه گفت را مردي داستان آن خالل در و نوشت. سريال يك تخيل كمي با ماجرا

شوراي ده راه بياندازد.

و تلويزيون در مورد  سينما بازيگر و كارگردان كرامتي مسعود آقاي با ارديبهشت ۱۳ همين امروز، يكشنبه
اين خط قصه صحبت كردم. او هم خوشش آمد. برايش توضيح دادم كه ماجرا سه شخصيت محوري دارد: 
و شخصيت اصلي كه كسي مثل آقاي عباس تاجيك است كه در انجمن معتادان  ده شوراي رئيس دهدار،
انجمن معتادان گمنام يك انجمن ده تجربههاي اساس بر كه ميافتد فكر اين به و است شده پاك گمنام
و قانون پارلمان رابرت دستورنامه به ايده اين فروش جريان در كه كردم تأكيد كرامتي آقاي به كند. درست
و مربي صفر اشاره نكند. پرسيد چرا؟ گفتم ممكن است حساسيست نشان بدهند. اما اگر گفته شود كه
و اين دانش فني هم يك امر داخلي است حساسيت ها است گمنام معتادان انجمن آموزهها اين سرچشمه

كم تر خواهد بود. قبول كرد.

مي توانند مردم خاورميانه باشند. ده نيز تمثيلي از اتحاديهي سريال اين مخاطبان كه رسيد ذهنم به عالوه، به
و ترك عرب كرد، افغان، مثل مختلف، مليتهاي از افرادي ده، اين در نيتجه در ايران. فالت كشورهاي

هم حضور دارند و هر كدام يك كشور فالت را نمايندگي مي كنند.

مي توانم در جريان ساخت اين سريال روي تشكيل يك تعاوني يا يك انجمن سينماي ديگر نيز تأكيد كنم 
و چيزي به عنوان «آلترناتيو در سايه ي» خانه سينما ايجاد شوند آن عضو بتوانند دستدركاران همه كه

كنيم. نه به منظور تضعيف خانه سيمنا، كه به عنوان يك الترناتيو فرهنگي براي گفتمان حاكم بر سينما.

راهبردهايي براي اجرايي شدن اين ايده
اگر بتوانيم بتوانيم ايده فوق را اجرايي كنيم، اين سريال خواهد توانست تمام ارزش هاي مندرج در گفتمان 
جا گذاري كند.  خاورميانهاي و ايراني مخاطبان عواطف در هنري شكل به و داستان قالب در را پارلمان قانون
در نتيجه مسأله در اهميت اين ايده نيست بلكه تدوين راهبردهايي براي اجرايي شدن آن است. براي تحقق

اين ايده كارهاي زير را خودم بايد انجام دهم:

۱. گردآوري اطالعات و انجام تحقيقات
مي كنم اسكلت  فكر كه را او خاطرات تمام و كنم صحبت گلستاني دانش با بايد هرچيز از قبل كار اين براي
و اعضاي شورا با آنان داستانهاي مورد در هم تاجيك حميد و عباس آقاي با بگيرم. ميدهد شكل را قصه
حسن عرب داودي نيز عضو شوراي ده داودآباد است. گويا در انجمن در شورا بايد حسابي گپ بزنم. آقاي
و عضو شوراهاي ده حضور دارند. از اين منابع بايد  انجمني تعدادي نيز ورامين گاوپروران تأسيس دست

اطالعات الزم را گردآوري كنم.

۲. جدي  گرفتن تجربه ساختن انجمن ده
انجمن هاي ده كسب خواهم كرد  به ساختن  را كه در جريان كمك  اطالعات جاي تجربه هاي خودم  اين 

نخواهد گرفت. پس، تجربه هاي ساختن انجمن ده را هم بايد با جديت دنبال كنم. 

۳. تحكيم انجمن سينماي ديگر
ميگذاشتم: ساختن يك تعاوني يا يك  ايدههايم بودن انتزاعي پاي را كرامتي مسعود آقاي كمتوجهي امروز تا
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توليد سريال با مشاركت تمام دست در كاران سريالي كه هنوز همه چيزش روي هواست. در حاليكه دست 
در كاران سينما چه بسا براي خرج روزمره نيازمند كار دائم هستند. اما امروز كه يك خط قصه يك خطي به او 
داده ام، بايد ببينم اين ايده كافي هست كه او بخشي از عمرش را روي اين ايده هاي بلند مدت سرمايه گذاري 

كند يا نه؟ 

۳. بازآفريني هسته سه نفره 
سه نفره براي ايجاد شركت  نشست يك فقط - كمال حسيني محمود و كرامتي مسعود آقايان و من يعني - ما
فيلم سازي برگزار كرديم. با مشغول شدن مسعود آن جلسات ديگر برگزار نشد. بايد به فكر احياي آن باشم

و چه بسا افراد ديگري مثل آقاي سعيد اردهالي را هم براي شركت در آن دعوت كنم. 

با اين مقدمات به ادامه خاطرات مي پردازم و از ماجراهاي ديروز به طرف گذشته مي روم. 

ماجراي استعفاي دهدار دمزآباد
علي گلستاني را در  آقاي منزل در زنگ صبح دقيقه سي و هشست حدود ساعت جمعه ديروز معمول طبق
قرچك ورامين فشار دادم. وقتي وارد حياط شدم، تاكسي نيم سوخته ي او را كه در حياط پارك شده بود به

تماشا ايستادم. همانطور كه آقاي گلستاني تلفني به من خبر داده بود، تمام قسمت جلوي ماشين در آتش 
راه انداختن  و يدكي قطعات تهيه حال در ميدانستم بود. رفته بين از بقيه آن فلزي قطعات جز و بود سوخته
مي توانم ديگر حاال داد توضيح برايم باشد. انداخته راه را آن زودي اين به نميدانستم اما است. تاكسي دوباره
و آن طرف ببرم. اما هنوز كارش تمام نشده است. تا اينجا بيش از دو طرف اين را تاكسي خودش پاي روي
علي گلستاني طبق معمول در هر تراژدي هم آقاي البته، است. گذاشته دستش روي هزينه تومان ميليون نيم
مي توانست ضايعاتي خيلي بنزين نشت خاطر به ماشين گرفتن آتش نحوهي كند. پيدا فرصت يك ميتواند
خيلي سنگين تر ايجاد كند كه نكرد. بنا بر اين، شبي كه خبر آتس سوزي ماشين را به من داد گفت: امروز
مي شد رخ بدهد نداد. اين هم روحيه ي عالي آقاي  راحتي به كه فجايعي چون بود، سپاسگذاري روز من براي

گلستاني.

گپ ها بود كه با خبر شدم  همان ميان در زديم. گپ احوالپرسي از بعد بود. نيامده هيچكس هنوز من جز
آقاي دانش گلستاني كه فقط چند ماه پيش به عنوان دهدار ورامين انتخاب شده بود، از سمت خود استعفا
داده است. در مورد علت آن به رفتارهاي غيرقابل تحمل دهدار دمزآباد اشاره كرد. اگر بخواهم از پرداختن 
و دهداري در روستاهاي ايران كه چند  ده شوراي ايجاد بگويم، بايد كنم صرفنظر مصاديق و جزئيات به
و چه اعضاي دولتيها چه مردم، چه - اهالي از يك هيچ و است مدرن و نو پديدهاي دارند تاريخ سال هزار
و بدبختانه، حتي مهارت اينكه از طريق يك همفكري خردورزانه ندارند زمينه اين در اطالعاتي كمترين شورا،
و يا خلق كنند نيز ندارند. در نتيجه، اين مشكل از همان نوع بحراني هايي بيابند را مشكالت اين حل راه بتوانند
است كه به قول دكتر سيد جواد طباطباتي ملت ما هنوز به آن درجه از پيشرفت دست نيافته است كه بتواند
آن ها كار را جلو برد وجود ندارد. اگر  به تكيه با شود به كه هم سنتي و رويه قاعده، هيچ كند. فهم را آنها
شما از مجلس شوراي اسالمي هم بخواهيد كه قانون يا آئيننامه اي به عنوان يك سند قانوني براي استناد به

مي توان با اطمينان گفت كه  اين بر بنا بود. نخواهد كار اين انجام به قادر كند، تدوين بحران بروز هنگام آنها
و دهداري ها از سوي شوراها بين و سو يك از ده شوراهاي اعضاي تمام بين و ايران دهات تمام در تقريبًا
و مردم ده از سوي ديگر همين كشمكش هاي مخرب ادامه خواهد يافت تا مردم به طور شورا بين و ديگر

كامل از نفس بيافتند و عطاي شوراها را به لقاي آن ها ببخشند.

و رئيس شوراي ده، به مسائلي از  دهدار اختالف دارم، خاطر به كه آنجا تا بشوم، مصاديق وارد بخواهم اگر
مي شد. دهدار كاري مربوط آنان از يك هر متقابل تكاليف و تصميمگيريها و قدرتها و اختيارات حيطه قبيل
مي خواهد دهدار مثل يك پادو تصميم هاي درست شورا رئيس ميشود. او مانع شورا رئيس ميدهد، انجام را
و البته هيچ دهداري دارد ناروشني مسؤليتهاي هم دهدار دهد. انجام را او غيرقانوني يا قانوني و نادرست يا
انواع مشكالتي بروز  باشد. همين وضعيت سبب  ده  بي جيره مواجب رئيس شوراي  نوكر نيست مايل هم
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مي شود كه مي تواند ماهيت طنز و كمدي يا تراژيك داشته باشد. 

و البته هدفم اين بود كه كردم اشاره تهران شهر شوراي از خودم تجربههاي به هم من خاطرات اين از بعد
و راه حل آن مشكالت هم همين قانون ميكنند نرم پنجه و دست مشكالت اين با همه كشور سطح در بگويم
پارلمان است. اما احساس كردم كه بيكار شدن آقاي دانش گلستاني به ويژه در اين شرايط بحراني خانواده
مي كند. سعي كردم موضوع صحبت را عوض كنم. براي آقاي  وارد گستاني علي آقاي گرده بر مضاعفي فشار
و بعد از دعوت به دستور شما به عنوان رئيس باشد شما عهده بر جلسه رياست كه دادم توضيح گلستاني علي
و بعد من را به عنوان كسي كه كمي با قواعد اداره كنيد ارايه داريد گزارشي اگر تأسيس دست در سازمان
و است پرت گلستاني آقاي حواس كردم احساس اما كنيد. معرفي جلسه رئيس عنوان به آشناست جلسات

چيز ديگري او ذهن او را مشغول كرده است.

و آقاي عباس تاجيك هم با يكديگر  عربداودي حسن آقاي كه بود ۹ در هر حال، يكي دو دقيقه به ساعت
و دبير موقت انجمن هم لبخند به لب آمد. بعد از  كميته مخبر طالعي رؤيا خانم آنها از بعد و شدند وارد
و تقريبًا رأس ساعت ۹ صبح جلسه به رياست آقاي گلستاني دعوت به دستور شد. اما هنوز آقاي احوالپرسي
پيشنهاد مي توانيم  حاال هستيد، كسي منتطر اگر دادم پيشنهاد دوستانه من نداشت. حواس تمركز گلستاني
مي رسد يا نصاب به جلسه آيا و نميآيد يك كدام و ميآيد جلسه به اعضا از يك كدام ببينم تا بدهيم تنفس
مي خواندم، چيست. به چند صورتش در من كه را آنچه يا و نگراني كه كرد روش گلستاني آقاي توضيح نه؟
نفري زنگ زده بود. اما تمام آنان از آمدن عذر خواسته اند. باشد. اما ناراحتي او از چيست؟ آخر جلسه بود

كه علت واقعي آن را دريافتم. 

ثبت تجربه هاي ساختن شبكه انجمن هاي فاميلي ايرانيان
مي دانم اين  چون كنم تشريح جزئيات با را فاميلي انجمن نخستين ساخت تجربه ميكنم سعي دليل اين به من
و سراسر ايران را فرا بگيرند. هر خانواده اي از طريق كنند رشد سريع و شبكهاي صورت به ميتوانند انجمنها
مي شود. در نتيجه، اگر اين تجربه خوب جواب متصل خانوادهها از ديگري شبكهي با نسبي يا سببي روابط
وب سايت طريق از و كرد توليد خوبي راهنماهاي ها آن اساس بر بشود و شود سازي مستند خوب و بدهد

مي توان اميدوار بود كه سريع فراگير شود. در اختيار تمام خانواده ها قرار داد،

- يعني، آقاي علي گلستاني،  نفر پنج كميته، اعضاي نفر هشت از و است حاصل نصاب دريافتيم آنكه از بعد
- حضور دارند، گفتم: من و طالعي رويا خواهرش دختر و گلستاني، دانش پسرش گلستاني، زيور همسرش
احتماًال آقاي گلستاني اينكه به توجه با و بعد دهيم. ادامه را كار ميتوانيم است شده حاصل نصاب كه حاال
از اينكه بقيه مدعون نيامده بودند ناراحت بود توضيح دادم: اساسًا خاصيت كار گروهي همين است كه به
و تصميم هايش قانوني است.  بگيرد تصميم ميتوانند برسد نصاب به كه همين و نيست وابسته افراد حضور
اما اين توضيح من هم آقاي گلستاني را راضي نكرد. از جمله به اين دليل ساده كه وي با اين قاعده آشنا بود.

در ادامه خانم رؤيا طالعي صورتجلسه قبلي را كه انصافًا خوب تهيه شده بود قرار كرد. مصوبه جلسه قبل اين 
- نهايي شده بود: انجمن ميياق خانوادگي  پيشنهاد حد در البته - بررسي دست در انجمن نام پينشهاد كه بود

ما. من خانم طالعي را به خاطر نوشتن صورتجلسه خيلي تشويق كردم. چون واقعًا خوب نوشته بود.

علي گلستاني  آقاي هرچند بودند. كرده فراموش پرسيدم. را صورتجلسه تصحيح و اصالح بين فرق ادامه در
كليات قضيه را به خاطر داشت. اين مطلب را تكميل كردم و سراغ موضوع بعدي رفتم.

خصوصيات حقوقي آئين نامه؟ 
آينده  در  است  قرار  و  داريد دوست شما تمام كه ميكنم فكر چون گفتم: تأكيد با حاضر اعضاي براي
مي كنم قواعد را براي شما درس هم بدهم تالش كنيد، اداره را گوناگون مجامع و بسازيد جديد انجمنهاي
تا شما خوب ياد بگيريد. اما اداره جلسه به توضيح اين نكات نيازي ندارد. بعد، براي مرور نكات آموزشي
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جلسه قبل اين سؤال را مطرح كردم كه خصوصيات يك آئين نامه چيست؟ به همه فرصت دادم تا فكر كنند 
و فلسفه  شد مرور آئيننامه حقوقي خصوصيات حاضران تشويق ضمن و ترتيب، اين به و آورند. خاطر به و
آن ها را نيز تشريح كردم. چرا هيچ يك از مفاد آئين نامه تعليق ناپذير نيست؟ چرا قابل اصالح (و از يك هر
و چرا اصالح هر جزئي از آن به اخطار قبلي نياز دارد؟ چرا بايد در مجمعي كه طبق قانون است؟ ابطال) يا
و چرا تصويب آن دست كم به دو سوم آراي مأخوذه بگيرد قرار بررسي مورد رسيده نصاب به شده، فراخوان

نياز خواهد داشت؟

تعيين هدف انجمن
و  مجمع بين تفاوتهاي من مرحله اين آغاز در شديم. انجمن هدف تعيين مرحله وارد مرحله، اين از بعد
و گفتم كه مجمع، براي اخذ تصميم است، اما اگر پيشنهاد دادم توضيح حاضران براي ساده زبان به را كميته
و فقط يك مسأله يا موضوع براي بررسي را بتوان طرح كرد، در آن صورت، باشد، نداشته وجود مشخصي
براي رسيدن به يك پيشنهاد مشخص مجمع بايد به كميته كل برود، زيرا، كميته ها، به خاطر اينكه قواعد ناظر

و رسيدن به يك پيشنهاد مشخص  مسأله يك بررسي براي است، متفاوت مجامع بر ناظر قواعد با كمي آنها بر
و گفتم چرا در كميته ها به دادم توضيح حاضران براي را كل» «كميته مفهم كه بود اينجا در هستند. مناسب

طور كلي و از جمله در كميته كل تعداد نطق اعضا محدوديتي ندارد.

آن ها چشم پوشي  بر ناظر قواعد جزئيات و كل، كميتههاي انواع توضيح از و نشدم جزئيات وارد ديگر ديروز
كردم تا مخاطبان خسته نشوند. اما روي اين نكته تأكيد كردم كه در آغاز كميته بايد يك نفر يا چند نفر از
و خوش قلم به عنوان مخبر كميته بايد تعيين شوند تا بعد از آنكه اعضاي كميته نظرشان در  خوشفكر افراد
كردند، در فاصله تنفس بتوانند بر اساس آنچه كه در كميته مطرح شده يك قطعنامه مطرح موضوع يك مورد
و تصويب در كميته آماده سازند. به اين نكته هم اشاره كردم كه اگر كميته خواست بررسي براي سليس
ادامه دهد تا مي تواند در حاليكه مخبران كميته مشغول تهيه سند قطعنامه براي تصويب هستند، به كارش 
و به محض اينكه مخبران كميته با پيش نويس به كميته برگشتند، كميته بايد به ادامه كار شود آماده پيشنويس

قبلي خودش برگردد.

بعد از طرح اين نكات آموزشي بود كه از اعضا خواستم تا بگويند به نظر آنان هدف انجمن چه بايد باشد؟ 
در اين مرحله بود كه ديدم آقاي گلستاني باز هم اصرار دارد متن كوتاهي را كه از مدت ها قبل به عنوان هدف 
قبًال  آموزش  كه آنچه اساس بر وي احتماًال شدم. گلستاني آقاي اشتباه متوجه فورًا شود. قرائت بود كرده تهيه
و مورد اصالح شود مطرح متن همان تا بود كرده تهيه هدف عنوان به را خودش متن پيشنويس بودم، داده
قرار بگيرد. به نظرم رسيد بهتر است متن خوانده شود. متن را خانم رؤيا طالعي خواند: مقدمه اي در مورد
و به خاطر جبران همين سست  نميگيرد سراغ كسي از كسي و شده سست خانوادهها بين روابط چطور اينكه

شدن روابط خانوادگي است كه ما اين انجمن را تشكيل مي دهيم.

مي گرفت روي تخته سفيد يادداشت كردم: كمك به  قرار هدف جزو كه را قسمت آن متن، قرائت از بعد
و از ديگران خواستم، آنان هم نظرشان خواندم اعضاي براي را متن اين خانوادهها. بين روابط و آگاهي ارتقاي
و اتفاقًا نظرات بسيار جالبي هم مطرح شد. دادن نظر به كردند شروع هم ديگران ترتيب، اين به بگويند. را
و تفريحي اعضا، كمك به اعضا براي راه اندازي فرهنگي و شادي، سالمتي، سطح ارتقاي به كمك جمله، از
و حتي تالش براي ايجاد هماهنگي اعضا، به مشاورهها انواع ارايه اعضا، به مالي كمك جديد، كارهاي و كسب
و سياسي در ميان اعضا. من هم به عنوان آخرين نفر نظرم را گفتم: كمك به ارتقاي كيفيت اخالقي مذهبي

زندگي خانوادگي. فكر مي كنم در مجموع به ۹ بند رسيد.

جمع بندي تجربه هاي اين مرحله
اوًال به تمام حاضران  بگيرد. قرار توجه مورد است خوب كه رسيدم آموزشي نكته چند به مرحله، اين در
و اصطراب، و ترس خجالت، علت به اگر و بگويند را نظرشان حتمًا تا شد داده فرصت تأمل با و نوبت به
كم تجرگي تمايل به صحبت نداشتند، بدون آنكه احساس اجبار كنند، آنان را تشويق كردم تا حتمًا آنچه را
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و با هر زباني كه راحت هستند بيان كنند. به عنوان نمونه، وقتي نوبت به خانم زيور  ميرسد نظرشان به كه
گلستاني همسر ميزبان كه رسيد از او خواستم به عنوان ميزباني كه آنقدر عزيز است كه بايد مجسمه اش را از

طال ساخت، حتمًا نظرش را بگويد. او كمي صبر كرد. اما گفت: حاال ديگران بگويند تا بعد. اما دور بعدي كه 
مي كنيد چه  فكر ميشناسيد، را فاميل از بسياري كه شما خانم، زيور دادم: توضيح برايش رسيد، او به نوبت
كمك هايي ممكن است بعضي از فاميل داشته باشند كه الزم است انجمن به آنان كمك كند؟ او بعد از كمي
گفت: ممكن است از نظر مالي به كمك نياز پيدا كنند. از جمع خواستم اگر كسي با درخواست رئيس  تأمل
مخالف نيست، زيور خانم را تشويق كنيد. همه او را تشويق كردند. يا وقتي نوبت به آقاي تاجيك رسيد طبق
نمي توانم حرف بزنم. گفتم: ولي ما به تجربه هاي شما نياز داريم. به نظر شما انجمن ما  كه من معمول گفت:
مي تواند براي كساني  بالخره داد: توضيح خودش ادبيات و زبان با هم او بكند. فاميل به ميتواند كمكي چه
و اين بند را به نام او ثبت كرديم تشويق هم را او بياندازد. راه چيزي كاسبياي و كار يك هستند نيازمند كه

كرديم: كمك به اعضا براي راه اندازي كسب و كار جديد.

مي خواست در اين مرحله پيشنهادهاي مطرح شده را نقادي كند يا حتي بگويد كه اين پيشنهاد  كسي اگر البته،
حاًال موقع نقد نيست. اجازه كه ميكردم خواهش او از رئيس عنوان به است، بوده مستتر قبلي پيشنهاد دل در

بدهيد هركس هر چه به ذهنش مي رسد بگويد.

و وقتي ديگر حرفي باقي نماند گفتم:  گفتند را نظراتشان همه كننده تشويق بسيار فضاي يك در ترتيب اين به
و آقاي علي گلستاني به عنوان اعضا گروه گزارشگر از كميته خارج طالعي رويا خانم كه است آن نوبت حاال
و به صورت دربياورند را تكراريها و كنند نويسي باز سيلس جمالت با را پيشنهادي بند ۹ و اين شوند
و تصويب به كميته تقديم كنند. در آن مرحله است بررسي و قرائت براي و كنند بندي دسته را ها آن معقول
و وقتي نهايي شد به مجمع ارايه خواهيم ميكنيم اصالح و بررسي و ميخوانيم يكي يكي را بندها اين ما كه
و ميرويم ديگر بند سراغ باشيد موافق اگر داريم بررسي براي ديگري مواد ما چون اما افزودم، ادامه در داد.
و به اجالس بعدي ارايه كنند آماده آينده هفته طول در را هدف به مربوط ماده گلستاني، آقاي و طالعي خانم

دهند. كسي با اين پيشنهاد مخالف نبود در نتيجه سراغ ماده بعدي رفتيم: عضويت.

استفاده از نمونه هاي ملموس و تشويق كننده
و شرايط صالحيت عضويت، سعي كردم مثال هايي بزنم كه خود  شايستگي بين تفاوت توضيح جريان در
و يكي از پسرانش كه گلستاني علي آقاي بود. جديد انجمنهاي ساختن براي خوبي الگوهايي نيز مثالها
مي كنند. به همين خاطر من هم در مثال هايم از تاكسيراني قرچك تهران مسير در نديدهام، را او هنوز من
و با ذكر مثال هايي گفتم كه به عنوان نمونه، ممكن است گروهي از زدم مثال قرچك تاكسي رانندگان انجمن
تاكسي داران قرچك تصميم بگيرند انجمني درست كنند مخصوص رانندگان سبيلو. در اين صورت، داشتن
و شواهدي  است صالحيت شرايط جزو تهران، قرچك خط در تاكسي راننده از حاكي مداركي داشتن و سبيل
و مدارك الزم. اما اگر شرطي مثل حسن شهرت را هم سبيل دارد: وجود شرايط اين احراز براي بررسي قابل
مي شود حسن شهرت يك متقاضي عضويت را چگونه كنيم، منظور صالحيت براي الزم عنصر يك عنوان به
و شرايط شايستگي براي صالحيت احراز مختلف رويههاي حاضران براي ساده زبان به بعد كرد؟ مشخص
را توضيح دادم. بعد از ذكر اين مثال ها بود كه گفتم: بسيار خوب. حاال بايد ببينم اعضاي انجمن فاميلي ما چه

باشند؟  داشته بايد شرايطي چه و شايستگي

مسابقه براي بستن در انجمن
يا  شرايط  مورد  در  ترتيب  به  كه  اعضاي حاضر خواستم  از  انجمن،  مورد هدف  در  نظردهي  مثل  درست 
ناخواسته اي   - كه بود جا اين از و كنند نظر اظهار ما انجمن در عضويت براي نياز مورد شايستگيهاي
مي شد. سختتر و دشوارتر شرايط اين و شد مطرح عضويت شايستگيهاي و شرايط تعيين براي مسابقهاي
معتاد باشند،  نكرده  كارناشايست  بعد،  بسيار خوب.  باشند.  بايد خوشنام  اعضا  اينجا شروع شد كه  از  اول 
و با نشاط باشند، بخشنده باشند، دو به  شاد باشند، جمعي كار روحيهي داراي باشند، داشته گذشت نباشند،
و الي آخر. من ابتدا از اين روند استقبال كردم اما نزنند جار را انجمن اسرار و باشند رازدار نباشند، زن م
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و هشدار دادم اگر اين طور جلو برويم فقط كساني صالحيت عضويت در  شدم قضيه گير متوجه را وسط
انجمن ما را دارند كه هيچ نيازي به كمك انجمن نداشته باشند. در حاليكه ما اين انجمن را براي كمك به
و قرار است ما به آنان كمك كنيم. به نظر فوري  هستند مشكالت اين داراي كه ميكنيم ايجاد داريم اعضايي
و گفتم وقتي مخبران كميته اين شرايط ندادم شرايط اين در را نقد اجازه هم باز اما شدند. قضيه متوجه اعضا
و براي تصويب آوردند در اين مورد مذاكره خواهيم كرد. اما به خاطر داشته باشيد كه اين انجمن نوشتند را
بايد درش به روي هر عضوي كه هر نوع گرفتاري دارد باز باشد. اگر نيازمندان به اين خانه نتوانند مراجعه
مي كنم اين حرف من خيلي ديگران را تحت تأثير قرار داد.  فكر بروند؟ بايد كجا پس بخواهند كمك و كنند
براي خودم نيز اين سؤال مطرح شد كه در اين صورت ما چه شرطي بايد براي اعضايي كه انواع مشكالت
و يا با ديگر اعضاي فاميل اختالف دارند، تعيين كنيم؟ در آن لحظه خودم  هستند معتاد يا و دارند را اخالقي
و كنيم. فكر مسائل اين به بيشتر اينكه به كردم موكول را قضيه و نداشتم سؤال اين برياي روشني پاسخ نيز

به سراع موضوع بعدي رفتيم:

انواع عضويت
به نظرم يكي از دستاودهاي بسيار مهم ما در همان مراحل اوليه تأسيس انجمن اين است كه در زمينه انواع 
و اشخاص  حقيقي، اشخاص كردم: مطرح را عضويت نوع دو ابتدا من كرديم. توجه خوبي نكات به عضويت
و گفتم: فرض كنيم كه پرداختم ملموس مثال چند ذكر به دو اين تفاوت توصيف براي ادامه در حقوقي.
دارد) قرار آن در ميزبان منزل كه كوچهاي همان (يعني چهاردهم مهديه كوچه در ساكن ساختماني كارگران
و مشكالت مسائل انواع به تا ميكنند درست چهاردهم كوچه ساختماني كارگران انجمن نام به انجمن يك
و دوازدهم شانزدهم كوچه ساكن ساختماني كارگران بعد كنند. كمك يكديگر به و بپردازند خودشان بين
و آئيننامهها و مسؤالن و رهبران و هستند مستقل انجمنها اين ميكنند. درست انجمن خودشان براي نيز
مي گذاريم. حاال فرض كنيد كه تمام انجمن هاي انجمن را گردهمآيي اين اسم ما دارند. را خودشان شرايط
ده ها كوچه مهديه تشكيل شده است با هم متحد از كه قرچك محمديهي درخيابان ساكن ساختماني كارگران
مي دهند. در اين صورت شكل تشكيل را محمديه خيابان ساختماني كارگران انجمنهاي كانون و ميشوند
و مثال هاي ديگري در مورد حوزه هاي حزبي، مثال اين ذكر با و ترتيب اين به ميشود؟ چگونه سازماندهي
و شكل تشكيل كنوانسيون ها را كردم تكرار را مثال اين تهران قرچك تاكسي رانندگان انجمنهاي انواع يا

توضيح دادم.

ذكر نكات آموزشي مفيد
يكي از مشكالتي كه در قوانين مربوط به ايجاد انجمن هاي صنفي وجود دارد اين است كه قانون به مردم ايجاد 
انواع انجمن هاي دلخواه خودشان را نمي دهد. به اين معنا كه اگر عده اي انجمني را به اسم انجمن رانندگان 
- قرچك به ثبت برسانند به داوطلبان ديگر اجازه ثبت انجمن ديگر را نمي دهند. البته، علت  تهران تاكسي
مي تواند تشابه اسمي باشد. اما هيچ كس به رانندگان تاكسي خط قرچك تهران نمي گويد كه كار اين حقوقي
علت عدم به ثبت رساندن تشابه اسمي است. برعكس حتي اگر اسم انجمن خودشان را هم عوض كنند،
مي گويند كه بيش از يك انجمن نمي شود فعاليت داشته باشد.  و نميرسانند ثبت به را آنان انجمن هم باز
اما حتي رانندگان تاكسي خط تهران قرچك هم كه يك انجمن به كامًال غيرقانوني است.  البته حرف اين
مي انداز به شدت خطر به را رانندگان اتحاد كه عنوان اين تحت ديگري انجمن هر تشكيل با برسانند ثبت
مي كنند. در عين حال، بسياري از رانندگان تاكسي خط تهران قرچك ممكن است به داليل مختلف مخالفت
و يا باشند ناراضي آن مديريت و خدمات از اگر يا و نباشند موافق موجود و مستقر انجمن در عضويت از
حتي بخشي از آئين نامه آن را قبول نداشته باشند راهي جز چشم پوشي از حق تشكيل انجمن ديگر ندارند.
و حسن عرب داودي كه در اين  گلستاني علي آقاي به خطاب خصوص به دانستم، مناسب را فرصت ديروز
شكل گيري هر تعداد انجمن صنفي در يك رشته زمينه ها حرفه اي هستند راه حل اين مشكل را توضيح بدهم:
مي شود كه داراي بيشترين عضويت باشد. به  مذاكره وارد انجمني آن با فقط دولت اما است آزاد مشخص
و همين رقابت ها سبب شد خواهند بيشتر عضو جذب براي سازنده رقابت يك درگير انجمنها دليل همين
و نه از روي اجبار. فكر آگاهي با اما شوند، انجمن يك عضو صنف يك اعضاي تمام سرانجام كه ميشود

مي كنم اين نكات هم براي آنان جذاب بود.



۱۱۷

اشخاص حقيقي يا حقوقي؟
بعد از ذكر اين مثال ها اين طور جمع بندي كردم كه اگر يك انجمني مثل انجمن كارگران ساختماني ساكن 
انحمن  را  آن  باشد،  شده  تشكيل  منفرد  اشخاص  از  فقط  محمديه  خيابان  از  شانزدهم  يا  چهاردهم  كوچه 
مي ناميم. اما اگر هزاران كارگر ساختماني ساكن قرچك كه در انحمن هاي محلي خودشان سازماندهي شده اند 
و كانون انجمن هاي صنفي را درست كنند، در آن صورت اعضاي اين كانون، ديگر كارگران شوند جمع هم با
مي كنند. در اعزام مجمع به را خود نمايندگان كه هستند انجمنها بلكه نيستند، محله يك رد ساكن ساختماني
نتيجه اگر كل انجمن هاي كارگران ساختماني مستقر در قرچك صد انجمن باشد، از هر انجمن يك نماينده
مي بينيم انجمني  ما كه است ترتيب اين به ميگيرند. تصميم هم با و ميشوند جمع هم دور قرچك سطح در
و همينطور تشكيل كانون ميشوند متشكل بيشتر يا كمتر يا نفري صد حوزههاي در دارد، عضو ميليون يك كه
و استان. اين مثال ها براي آقايان شهرستان و شهر و ده شوراهاي يا گمنام معتادان انجمن مثل درست ميدهند.
علي گلستاني، حسن عرب داودي، داشن گلستاني ملموس بود. چون با اين مفاهيم آشنا بودند. اما شايد براي

آقاي عباس تاجيك و خانم فريبا طالعي تازگي داشت. 

مي توانيم بنا را بر اين بگذاريم كه هر خانواده يك انجمن  هم ما گرفتم: نيتجه كه بود توضيح اين از بعد
و انجمن ها عضو يك انجمن به نام انجمن ميثاق خانوادگي ما بشوند كه در آن صورت بايد بگويم: باشد
كانون انجمن هاي ميثاق خانوادگي ما. بعد جمع را در برابر اين مسأله قرار دادم كه ما بايد تصميم بگيريم كه
خانواده ها به عنوان يك انجمن عضو ما شوند يا هر فرد فاميل حق دارد به عنوان يك شخص حقيقي عضو 
و خودم سعي كردم  كنند فكر عضويت نوع دو اين از يك هر مزاياي به كه كردم تقاضا اعضا از بشود. انجمن
به عنوان نمونه توضيح بدهم كه شايد اگر اصل را فقط عضويت خانوده ها بگذاريم، شخصي مثل آقاي تاجيك
كه همسري مثل خواهر من دارد، هرگز تمايلي نداشته باشد كه به عنوان خانواده عضو اين انجمن شود. در 

نيتجه شايد بهتر باشد بگويم: هر دو نوع عضو پذيرفته مي شود. 

عضويت تركيبي يا فقط عضويت خانواده ها؟ 
مي شد به فكر فرو  مطرح جلسه در بار اولين براي كه عضويت نوع دو اين طرح با حاضر افراد ميكنم فكر
و از دو نوع عضويت دفاع كرد. اما در پايان وقت جلسه بود كه من گرفت وقت طالعي رؤيا خانم اما رفتند.
و هر باشد خانوادهها استحكام به كمك بايد انحمن تشكيل از ما اصلي هدف كه دادم توضيح و گرفتم وقت
عضو خانواده بايد بكوشد تا خانواده اش را مجاب سازد كه به عنوان يك شخص حقوقي عضو انجمن شود.

و آن هم عضويت خانواده هاست. اما اگر عضوي از يك  ميكنم دفاع عضويت نوع يك از خودم من نيتحه، در
مي شود به عنوان تبصره اجازه داد كه نوع دوم عضويت، يعني عصويت حقيقي داشت، موجهي عذر خانواده
به صورت مشروط پذيرفته شود تا انجمن به آن فرد كمك كند تا بتواند خانواده اش را هم به عضويت انجمن

تشويق كند. اين امر به استحكام نهاد خانواده بيشتر كمك خواهد كرد. 

و نيم باقي مانده بود. از جمع تقاضا كردم تا  ده ساعت به دقيقه دو يكي گرفتم. وقت نكات اين طرح از بعد
و اگر كسي مخالف نيست ختم جلسه را اعالم كنم. كسي مخالف كنند فكر بيشتر مسائل اين به آينده هفته
و حسن عرب داودي از منزل خارج شديم. تاجيك عباس آقايان با همراه و كردم اعالم را جلسه ختم نبود.
و همسرش مريم شيرازي حسن آقاي نيامدن به بود آمده ما بدرقه براي كه گلستاني علي آقاي كه بود در دم
گلستاني اشاره كرد. خيلي ناراحت بود. برايم توضيح داد كه چندين بار با آقاي شيراز صحبت كرده است. من
و اجازه نخواهم داد زنم هم در اين جلسات  نميآيم خودم گفت: من به وقتي پيش هفته دادم توضيح برايش
پا بگذراد، خيلي از دستش ناراحت شدم. خيلي دلم براي مريم آقاي گلستاني هم از اين بابت خيلي ناراحت
و آقاي گلستاني دو  من وقتي ميشود. تلف و ميسوزد دختر اين فرصتهاي چطور كه ميخورد قصه و بود
مي كنم اين فراد با فكر گاهي داد: توضيح برايم گرفتيم فاصله عربداودي و تاجيك آقاي از و شديم نفري
و حوصله اين حال شايد حاليكه در ميكنند. شركت جلسات اين در و ميگيرند قرار بايستي در رو توي من
مي گويند در جلسه شركت كه است كساني آقايان» «اين از منظورش كه بود معلوم باشند؟ نداشته را كارها
عمًال  شركت نمي كنند. تازه متوجه چرا در آغاز جلسه آقاي گلستاني مضطرب بود. ظاهرًا اما كرد خواهند
مي شد در مورد اين خصوصيات مردم زدهاند. قولشان زير ميكنند شركت جلسه در بودند داده قول كه كساني
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ايران امروز دست به نظريه پردازي زد. اما فرصت اين كارها نبود. به طور خالصه گفتم: همه جاي دنيا انگار 
مي گذارند، در حاليكه بقيه هر وقت سفره ولو  وقت و هستند كادر عدهاي است. همينطوري انجمني فعاليت
مي شود. نگران نباش. بايد دنبال تربيت كادر باشيم. بعد به حسن عرب داودي اشاره كردم كه با پيدايشان شود
مي زد. گفتم: يك كادر درست حرف تاجيك عباس آقاي با داشت ما از فاصله قدم چند با بزرگش بسيار هيكل

و حسابي است. از آقاي علي  گلستاني خداحافظي كردم و همراه با آن دو نفر به راه افتاديم.

ميثاق نامه خانوادگي 
و  شرايط اگر كه خوابيدم سؤال اين روي ديشب كه كنم اشاره نكته اين به است خوب ماجرا ادامه از پيش
شايستگي هايي كه ديروز براي صالحيت عضويت مطرح شد قبول نكنيم، پس براي عضويت خانواده ها چه

ضابطه اي تعيين كنيم؟ اگر يك خانواده يك عضو معتاد دارد از عضويت محروم شود، انجمن ما ديگر به چه 
مي خورد. اما اگر به عضو معتاد برخوردي نشود، عضويت چنين افرادي به چه درد خواهد خورد؟ شايد درد
مي كرده است، چون، صبح كه بخش خودآگاه ذهنم روش فكر مسائل همين به ذهنم از بخشي خواب طول در
و من بعد از بيداري است داشته جريان تاريكي اعماق در قنات آب مثل كه ذهنياي جريان در كه دريافتم شد
و تفاوت آن با ساير اسناد انجمني مثل آئين نامه، دستورنامه، «ميثاقنامه» از داشت كسي بودم، شده آن شاهد
مي داد: «ميثاق نامه« اصطالح مناسبي است براي مانوئل يا توضيح و ميكرد صحبت قبيل اين از و شرف دستور
و باشد. شده گنجانده آن در مفروض انجمن يك اعضاي رفتار بر ناظر قواعد و اسناد تمام كه راهنما كتابچه
و قواعد ناظر بر انجمن اسناد تمام است بهتر است، ما» خانوادگي ميثاق «انجمن هم ما انجمن اسم كه آنجا از
و هر عضو هنگام عضويت متعهد شود كه به ميثاق نامه انجمن كنيم »منتشر «ميثاقنامه اسم به سندي در را
و دريافتم بودم موافق ناطق با ميدادم گوش ذهنم در را صداها اين داشتم كه هم من بله، بود. خواهد پايبند
و پرداخته شده است. بله، خانواده اي كه ساخته ذهنم در بودم، خوابيده آن روي ديشب كه سؤالي پاسخ كه
و شرايط مربوط به روش برخورد با معتادان مطالب تمام ميشود متعهد عضويت هنگام دارد، معتاد عضو يك
و اگر رعايت نكرد طبق رويه هاي كند رعايت را آنها كه بدهد تعهد و بخواند است كرده تنظيم انجمن كه را
پيش بنيي شده با آن خانواده يا با عضو خاطي برخورد خواهد شد. بديهي است كه تمام اين مقررات به مرور

ساخته و پرداخته شده و به مرور به تصويب مي رسد و مدام روزآمد خواهد شد. 

نقد رويكرد دهاتي به انجمن
دقيقه  ده  مي گذرد حدود  قرچك وسط از كه ورامين تهران اصلي خيابان تا چهاردهم مهديهي خيابان از
پياده روي است. در اين فاصله با آقاي حسن عرب داودي صحبت كردم. او رئيس شوراي داود آباد است، اما
و مجامع زيادي عضو است. به عنوان  انجمنها در دارد. برش حرفش ده شوراي يك رئيس از بيش خيلي
مي كردم از او پرسيدم: كجا هستيد؟ جواب داد همين األن از صحبت او با تلفني كه پيش روز چند نمونه،
و بايد به جلسه برگردد. جالب است هر وقت كه با او صحبت است آمده بيرون مدرسهساز خيرين جلسه
و شود منتقل عربداودي حسن آقاي به زيادي بديع و نو نكات ميشود باعث قضايا به من رويكرد ميكند
مي شود. ديروز نكته بسيار مهمي كه برايش توضيح دادم درك خوشحال واقعًا نكات اين با آشنايي از هم او
و قلب به نفس نفس افتاده بود ريه مشكل خاطر به كه تاجيك آقاي تا كردم مكث است. انجمن از ما دهاتي
و داستان آن پير مرد را كه به بچه هايش يك دستهي گرفتم را دستش برسد. ما به ميكرد تقال ما سر پشت و
مي خواهند قدرتمند باشند اگر كه داد اندرز آنان به بشكند نتوانستند وقتي و بشكنند تا داد چوب بسته هم به
و هفته گذشته نيز در ميآمد خوشش خيلي مثال اين از تاجيك عباس آقاي باشند. داشته اتحاد هم با بايد
توضيح علت تشكيل انجمن به همين مثال اشاره كرد. اما من با اشاره به تعيين ضوابط دشوار براي صالحيت
عضويت در انجمن مياق خانوادگي ما گفتم: در اين صورت خانواده اي كه يك عضو معتاد دارد، كجا بايد 
و از كجا بايد كمك بخواهد، اگر انجمن ما به او كمك نكند؟ بعد گفتم: ما بايد نگاهمان به انجمن  برود
مي كنيم بلكه براي انسان شدن است كه درست انجمن كه نيست شدن قدرتمند براي ما كنيم. عوض را ساختن
مي شود ارتش ايجاد كرد. بايد باند قدرت ايجاد كرد، اما انجمن فقط جاي شدن قوي براي ميسازيم. انجمن
و به عنوان نمونه به بعد شوند. انسان تا ميكنند كمك يكديگر به انجمن يك اعضاي و است شرافتمند افراد
انجمن معتادان گمنام اشاره كردم كه افرادي را كه حاضر بودند براي يك مقدار ترياك تن به هر ذلتي بدهند،
مي سوزانند. به مدخل خيابان محمديه  دل ديگر معتادان براي فرشته يك مثل كه ميكنند بدل فرشتهاي به
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و  بودم آن ضلع باريكترين من كه بوديم كرده درست االضالع مختلف مثلث يك نفري سه و بوديم رسيده
و گفتم: انجمن يعني انجمن معتادان گمنام كه هدفش زدم تاجيك عباس آقاي سينه به آن. پهنترين حسن
و قبيلهاي تفكر همان ادامه شويم، قوي تا كنيم درست انجمن اينكه كردن. قدرتمند نه و است ساختن انسان
دهاتي است. قوي شويم عليه كي؟ عليه دشمن. دشمن كيست؟ بقيه مردم. نه. اين غلط است. انجمن براي
و در نتيجه همه  باشند شرافتمندي انسانهاي بايد انجمن يك اعضاي تمام كه دادم توضيح بعد شدن. انسان
و ما بايد در اسرع وقت دستور شرف انجمن خودمان را تدوين كنيم. اين كنند عمل شرف دستور طبق بايد
مي كند هركس كافر باشد، تمام رذايل عالم را فكر كه است جالب عربداودي آقاي براي خصوص به رويكر

خواهد داشت! اما حاال كافري را مي بيند كه اين حرف ها را مي زند!

نخستين نشست هيأت حامي انجمن گاوپروران ورامين
عرب داودي كه ماشين پنچر شده اش را وسط جاده رها كرده بود تا سر ساعت به جلسه برسد، بايد  آقاي
در  تولد اول سال از كه عمو پسر دو تاجيك، عباس آقاي و من بگيرد. را ماشين پنچري زودتر تا ميرفت
۱۳۳۲ با هم بوده اند، تنها شديم. آقاي تاجيك برايم توضيح داد كه قرار است با تعداد قابل توجه اي از گاوداران
دهات مختلف ورامين عصر جمعه در يكي از خانه هاي اجاره اي ده حصارك نخستين جلسه خودشان را 
برگذار كنند. به گفته آقاي تاجيك چند نفر از اعضاي هيأت حامي عضو فعال انجمن معتادان گمنام هستند 
و با فعاليت هاي انجمني آشنايند. چند نفرشان هم عضو شوراهاي دهات هستند. عباس با هيجان فراوان از 
مي كرد. اما براي تدارك نخستين نشست به پول صحبت گاوداران انجمن تشكيل پيشنهاد از چشمگير استقبال
و به گذاشتم تاجيك آقاي اختيار در مبلغي و ريختند پول حسابم به تا زدم زنگ نداشتم. هم من داشت. نياز
دفتر كادرها برگشتم. هنوز به من زنگ نزده است كه نخستين جلسه هيأت حامي گاوپروري ورامين چگونه

برگذار شد؟ 
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۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ يكشنبه

دستورنامه رابرت در كرمانشاه
و سراغ كتاب دستورنامه رابرت را گرفت. گفتم  زد زنگ كرمانشاه از انصاري نام به شخصي قبل دقايقي
هم انديشي متخصصان در شد معلوم زديم. گپ هم با شود. چاپ امسال اميدواريم و است نشده چاپ هنوز
و در آنجا است كرده شركت شد برگزار تهران دانشگاه در گذشته سال اواخر در كه كشور سراسر مناقصات
و كردم معرفي را پارلمان قانون سخنراني يك طي همانديشي آن در من است. شده آشنا رابرت دستورنامه با
هم انديشي تكثير شد. حرف اصلي آن در كه نوشتم محض» آشوب در حقوقي «اشخاص اسم به هم مقالهاي
و در آن مقاله اين بود كه قواعد ناظر بر عملكرد يك انجمن يا يك سازمان مثل يك كوه سخنراني آن در من
آئين يا اساسنامه است. اما دستورنامه همان ميايستد دريا سطح باالي كه آن رؤيت قابل بخش كه است يخ
كوه يخ است كه متأسفانه براي ما ايرانيان ناشناخته مانده است چون قبل از آن زيرين بخش مانند چيزي
مكتوب شدن آن در قالب كتاب هاي مختلف، به صورت عرف در انگلستان جريان داشته است. كساني كه در
و به قول آقاي انصاري اين حرف براي تمام آنان  بودند آمده كشور سراسر از بودند كرده شركت همايش آن
و نحوه ي عرضه كردن هم طوري بود كه به نظرم توجه تمام حاضران را جلب كرد. در نتيجه داشت تازگي
هم انديشي در سالن كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به سراسر ايران آن از يخ كوه ايدهي كه زد حدس ميشود
نشت كرده باشد. يك نمونه اش صحبت هاي امروز اين مرد كرمانشاهي. در ادامه گفتگو من روش هاي آموزش
از كارگاه هاي  انصاري تشريح كردم: شركت يك فرد عالقمند در يكي  آقاي  براي  قواعد را هم  اين  دادن 
و انتقال اين آموزه ها به كارگاه هايي در كرمانشاه، يا برگزراي كارگاهي  تهران در رابرت دستورنامه آموزش
و رفتن من به آنجا براي اداره كارگاه. در خاتمه به او گفتم كه قرار است به زودي كارگاهي در كرمانشاه در
روزهاي پنجشبه برگزار كنيم. البته، من دوست ديگري دارم به نام آقاي فرامز مرادي كه او هم كرمانشاهي
مي كوشد بر اساس اين قواعد به  و است شده آشنا رابرت دستورنامه كتابهاي با قبل مدتها از و است
و هست كه اين قواعد بود عالقمند هم او بدهد. سامان و سر انديشه در گلسار شهرك در مديريت وضعيت
و آموزش بدهد. آقاي مرادي فردي است خيرخواه با روابط عمومي گسترده. عجيب كند معرفي ديگران به را

است اگر او هم اين قواعد را در ميان اقوام و دوستان خود در كرمانشاه معرفي نكرده باشد.

يك عضو جديد براي متاسدا
و جدي كادر دانشجويان طي ايميلي به من اطالع داد دوستش  هوش با اعضاي از يكي رضايي پرهام آقاي
و كتاب دستورنامه كارگاه با بيشتر آشنايي براي دانشجويان كادر دوم و سي اجالس در كه نخلبند عباس آقاي
اجالس  هاي بعدي كادر دانشجويان در كه بگيرد تصميم تأمل از بعد بود قرار و بود، كرده شركت رابرت
شركت خواهد كرد يا نه، تصميم نهايي خود را گرفته است: در كارگاه ها شركت خواهد كرد. اين خبر اسباب
و حضور او ما  است عالي بسيار نخلبند عباس آقاي سرشار نبوغ و هوش كه خصوص به شد. من خوشحالي
و در پاسخي كه بود نوشته پرهام آقاي كه نامهاي در اين، از غير ميكند. مرتبط نيز صنعت علم دانشگاه با را

من به او دادم نكات ديگري هم مطرح شد كه ارزش نقل دارد:

با سالم خدمت آقای حسينی عزيز
 به دليل امتحانات دانشگاه که بسيار فشرده در هفته جاری برگزار ميگردد، قادر به شرکت در جلسه سه شنبه 
بود. گزارش مورخ جلسه قبل در پست الکترونيکی بعدی (تا قبل از برگزاری جلسه) برای شما  نخواهم

ارسال خواهد شد.
همچنين با گفتگويی که با آقای نخلبند داشتم، رضايت خود را برای حضور در ادامه جالسات اعالم کردند، 
و از جلسه بعد ما را همراهی خواهند  داشت نخواهند حضور کاری مشکل دليل به آتی جلسه در هم ايشان اما

کرد.
تعطيالت خوبی را برای شما آرزومندم.

پرهام رضايی

و اما پاسخ من كه طبق معمول پيرمردها بي نصحيت و اندرز نبود: 
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سالم
آن ها در اولويت هستند. يك. امتحانات و موفقيت در

دو. خوب است از اين پس با كمي آينده نگري در مورد غيبت ها تصميم بگيريم. در آن صورت شايد بتوانيم 
كل گروه را به خاطر مناسبت هاي مشترك، مثل شركت در امتخانات با هم تعطيل كنيم كه هم ترازي آموزشي 
و اگر آنان هم  كنيد صحبت عليپور آقاي و عصرپوران آقاي با باشد بهتر شايد دليل همين به نخورد. هم به
سه شنبه آتي را با هم تعطيل كنيم. در اين صورت خوب است طي فراخواني كارگاه هستند، امتحانات درگير

به همه اطالع دهيد كه به دليل نزديكي به امتحانات كارگاه فالن روز تعطيل است.

جناب پرهام
و غم من اين است كه شما به اين نكته توجه كنيد كه تصميم گيري اجتماعي مستلزم رعايت حقوق  هم تمام
و دقيق و عادالنه و انتزاعي قواعد از مجموعهاي كه ميشود رعايت هنگامي فقط حقوق اين و است ديگران

كارآمد رعايت شود.
مي كند. كفايت قدرت باند كار اين براي نيست. شدن قدرتمند براي همبستگي ايجاد انجمن ايجاد از ما هدف
و عادالنه برقرار كرده اند. شعار ما اين است: انساني روابط هم با اعضايش كه جامعهاي يعني انجمن ما براي

انجمن بله، باند قدرت نه.
بنا بر اين، داستان آن پيرمردي كه هنگام مرگ چند چوب را به هم گره زد تا به پسرانش نشان دهد كه اگر 
مي داد.  ارايه دبستان دوره دانشآموزان به را انجمن از قبيلهاي و دهاتي دركي شكست، نخواهند باشند هم با

اين درك بايد تغيير كند.
نه؟ به  يا كرد صحبت منصوري دكتر با آيا كه شو جويا او از و برسان را من گرم سالم نخلبند عباس آقاي به

يادش بيانداز كه در اين زمينبه به من قول داد.
هنوز آقاي عصر پوران گزارش جلسه قبل را هم تهيه و ارسال نكرده است. 

درود بر شما
قربانت. داود

دومين سكته قلبي 
ديشب تا دير وقت شب آقاي عباس تاجيك به من خبر نداد كه نخستين اجالس هيأت حامي انجمن در 
برايم  و جويا شدم.  زدم زنگ او به خودم سرانجام شد. برگزار چگونه ورامين گاوپروران تأسيس دست
و شد. عوض رنگت ميگويد: تاجيك عباس آقاي به اعضا از يكي جلسه شروع از بعد درست كرد تعريف
و دست چپ سينه سراسر شديد بسيار درد آن از بعد است. بوده تاجيك آقاي قلبي سكته نشانه نخستين اين
مي شوند آقاي تاجيك را از منزلي در حصارك به بيمارستان مجبور جلسه در حاضر اعضا و فراميگريد را او
مفتح ورامين ببرند. اين دومين سكته قلبي آقاي تاجيك بود. سكته قبلي شب چهله سال گذشته كه ميهمان
من بود حمله كرد. او را به بيمارستان فيروزگر رساندم. از همان روز پزشكان به او هشدار دادند كه يك رگ 
قلب او تنگ است. ريه اش هم خراب است. به محض اينكه بدنش با اكسيژن زياد احتياج پيدا كند قلبش كم 
و ممكن است سكته كند. پزشكان به او توصيه كردند هميشه بايد امكان دسترسي سريع خودش به  ميآورد
و دكتر قلب را تضمين كند. در غير اين صورت ممكن است اگر دير به پزشك برسد بميرد. باز بيمارستان
و عزرائيل اين بار داد رخ بيمارستان نزديك و دوستان بين او جدي سكته دومين كه است خوشحالي جاي

هم ناكام ماند تا بعد.

و توصيه هاي بهداشتي سراغ مجمع رفتيم. قرار بود حدود چهارده نفر در نخستين اجالس  حوالپرسي از بعد
فعًال همه چيز به هم ريخت تا تدارك نشست بعدي. داد رخ كه اتفاقي اين با اما كنند. شركت

استعفا از ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران
ديروز وقتي دريافتم كه به خاطر تولد امام اول شيعيان تعطيل رسمي است تصميم گرفتم به آقاي علي اكبر 
عبدالحسيني دبير سابق ستاد اجرايي شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر تهران تماس بگيرم. چون، پنجشنبه 
و  كرده رها را شوراياريها ستاد كلي طور به عبدالحسيني آقاي كه بودم شنيده اول عليپور آقاي از قبل
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و اين خبر، اگر درست باشد در سياست هاي آينده نزديك من، به خصوص در مورد آماده سازي  است رفته
كتاب دستورنامه رابرت، تأثير خواهد گذاشت. چرا كه در زمان دبيري آقاي عبدالحسيني در ستاد اجرايي
و آقاي سعيد اردهالي مدير نشر باختران منعقد  اجرايي ستاد بين قراردادي ايشان، همت به و شوراياريها
و چهار صد نسخه از خالصه كتاب را رابرت دستورنامه اصلي كتاب از نسخه صد چهار ستاد آن طي كه شد
و نصف مبلغ آن را هم به آقاي سعيد اردهالي پرداخته است. در تمام اين مدت، كه به حدود كرده پيشخريد
و اميدوار بودم كه شرايط در شوراياري هاي تهران به گونه اي بهبود يابد كه بتوانيم منتظر من ميرسد، سال دو
همراه با فروش كتاب ها به ستاد اجرايي شوراياري ها، به هر شوراياري هر محله يك نسخه از اين كتاب ها را
و هم زمان به آنان طرز اداره كردن شوراياري ها طبق قواعد دستورنامه رابرت را هم آموزش  بدهيم تحويل
مي زنم، آقاي عبدالحسيني هم به مراتب بيشتر از من با همين اميد بود كه اين همه مدت حدس من بدهيم.

راه خطرناك و پر دود دم تهران  كرج را مي رفت و مي آمد.

بهبود وضعيت شوراياري ها  به  اميد  كور سوي  بود،  فرهنگي  كميسيون  رئيس  آقاي مسجدجامعي  وقتي  تا 
وجود داشت. بالخره سردمدار قضيه اميدوار بود اوضاع بهبود پيدا كند. گرچه بودجه بسيار ناچيز بود. اما 
مي شد  كه داشت جذابيت و تازگي آنقدر دموكراسي تعميق و بسط در آن تأثير و محله شوراهاي تحكيم ايده
و پيروزي نسبي اصالح طلبان در شهر تهران، اميد به شهر شوراهاي انتخابات از بعد كرد. تحمل را نامراديها
و شوراياري ها به طور خاص بيشتر شد. آقاي مسجد جامعي رئيس كلي طور به شهر شوراي وضعيت بهبود
و اداري شوراي شهر كاركنان بخش رياست و رئيسه هيأت رياست سمت به عبدالحسيني آقاي و شد شورا
و سكان شد فرهنگي كميسيون رئيس مسجدجامعي آقاي جاي به طاليي سردار طرف، آن از يافت. ارتقا تهران
مي گرفت: هم از سوي اصالح طلبان قرار حمايت مورد سو دو هر از حاال كه افتاد او دست به شوراياريها
و هم از سوي اصول گرايان. به اين ترتيب، وضعيت مالي ستاد شوراياري ها به سرعت بهبود يافت. ساختمان
و مبلمان تجهيز كردند. كارشناسان قبلي اداري وسايل بهترين به سنايي ميدان در ستاد براي را طبقهاي چند
ستاد شوراياري ها كه جذب بدنه رو به گسترش بخش اداري شوراي شهر شدند. به جاي آنان آقاي سردار
قبًال در ستاد كار كرده  كه را تجربه با كيفي كادرهاي و كرد سازماندهي را مشاوران عالي شوراي طاليي
بودند به اين شورا دعوت كرد. در همين فاصله، روابط ياران اصالح طلب آقاي مسجدجامعي با وي دچار
و صميمي او را كه آقاي عبدالحسني يك  نزديك ياران مسجدجامعي آقاي مديريتي روش و سبك شد. تنش
و كار به آنجا كشيده شد كه زد دامن مديريتي بحران به روند اين نميكرد. راضي است، آنان شاخص نمونه
و دكتر الهيان به شوراي عالي مشاوران سردار طاليي پيوستند. عبدالحسيني آقاي مثل توانمندي شخصيتهاي

و تحكيم به كمك مي توانم گواهي بدهم، در تمام اين دوران آقاي عبدالحسيني با نيت خيِر من كه آنجا تا
و شورا، بر ستاد، بر حاكم مناسبات اما نكرد. فروگذار كوششي هيچ از دموكراتيك و شورايي تفكر تقويت
۱۵ نفر و به خصوص در اين دوره كه تعداد اعضا از آنها تجربه بودن نو دليل به ويژه به شوراياريها، بر
كم ترين ترديدي، اين روابط تمام افرادي را بدون نيست. محض آشوب جز چيزي يافت، افزايش نفر ۳۱ به
و همسرش سالمزاده آقاي سالمت و پاكي به كساني مياندازد. پا از كنند، رفتار و فكر اصولي ميخواهند كه
و جبهه در را خودش جواني كه عبدالحسيني آقاي مثل افرادي و بگريزند، كشور اين از ميگيرند تصميم
و صحنه را به ديگراني كه با اين شرايط كنار است بس كه: ميرسند نتيجه اين به است، كرده ايثار جبهه پشت

مي آيند و سراپاي نظام ادراي را در اشغال خود درآورده اند واگذار مي كنند و مي روند.

نقش سردار طاليي
مدتي  ميدهند. ارايه تهران شوراياريهاي ستاد نشيب و فراز پر وضعيت از زندهاي تصاوير روزنوشتها اين
و شرفي، بهترين كارشناسان ستاد اجرايي ميالني خانمها حضور با اجالسهايي كادرها دفتر در كه بود قبل
و آقايان دكتر اعرابي، دبيردبيران شوراياري هاي تهران، عليپور عبدالحسيني، آقاي دبيري زمان در شوراياريها
و دكتر سالم زاده مشاور ستاد، اسبق دبير الهيان دكتر و ستاد، سابق دبير عبدالحسيني، ستاد، فعلي دبير ثاني
آن ها و بياموزند را رابرت دستورنامه بتوانند تا ميشد برگذار انساني نيروي متخصص و مسجدجامعي آقاي
آنقدر زياد منتقل كنند. خوشبيني  نيز  و حتي شوراي شهر تهران وساير شهرها  تهران شوراياريهاي به را
بود كه آقاي دكتر الهيان كه آن روز ها رياست شوراي عالي مشاوران ستاد اجرايي شوراياري ها را بر عهده
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به عنوان مربي  بر عهده من  را  آمادگي كرد كه مسؤليت رياست جلسات آن شورا  اعالم  داوطلبانه  داشت 
و ضرورت  قواعد اين با مرور به بتوانند اعضا بقيه هم تا كنم اداره رابرت دستورنامه طبق تا بگذارد پارلمان
و هم از اين طريق زمينه براي انتقال اين آموزش ها به شوراياري هاي سطح تهران شوند آشنا آنها اهميت و
آن ها دفاع كند. كار به آنجا كشيد كه از از و مطرح را نظراتش صحن در بتواند خودش اينكه هم و آيد فراهم
- در ساختامن شوراياريها اجرايي ستاد مشاوران عالي شوراي اجالس به صبح روز يك و شد دعوت من
و در يك نطق اثربخش قواعد قانون پارلمان را به اعضاي شورا معرفي رفتم - سنايي ميدان در ستاد جديد
و تعداد ديگري از مقامات دولتي در آن عبدالحسيني علياكبر و الهيان، دكتر ثاني، و اول عليپور آقايان كردم.
و همان پائين نشست. همه از شد صحن وارد هم طاليي سردار كه بود من نطق وسط داشتند. حضور نشست
مي رفت كه به مرور فضا براي اينكه جلسات شورا بر اساس قواعد قانون انتظار و كردند تعريف من سخنراني
پارلمان اداره شود بيش از گذشته فراهم آيد. در تمام اين مدت من هم گوش به زنگ بودم. اما كارها درست
مي شد  برگزار كادرها دفتر در كه جلساتي در ثاني عليپور آقاي ميرفت. جلو ما پيشبينيهاي خالف بر
مي داد به نشان اشتياق همه آن كه هم الهيان دكتر سرانجام نيافت. حضور اعرابي دكتر او از بعد نكرد. شركت
و دكتر عبدالحسيني آقايان و من، سرانجام و خواست عذر جلسات در شركت از زياد بسيار مشغلههاي دليل
و همسرش باقي مانديم. دو نفر اخير مدتي قبل اعالم كردند كه در تدارك رفتن از اين كشور هستند سالمزاده
و جلسات دوشنبه هاي ما كه قرار بود براي تأسيس مؤسسه توانمندسازي انجمن هاي محله برگزار شود، به
اجالس هاي هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور به عقب افتاد تا اينكه دليل دعوت از من براي شركت در

سرانجام در نخستين روز هاي امسال دريافتم آقاي عبدالحسيني روزهاي اواخر اسفند پارسال دچار عفونت 
و پنجشنبه گذشته بود  است. شده بستري خصوصي بخش بيمارستان در را طوالني دوره يك و شده مغزي
كه آقاي عليپور اول در گفتگوي طوالني اي كه با هم داشتيم تمام رؤياهايي را كه در مورد آينده شوراي عالي
مشاوران ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران رشته بوديم پنبه كرد: كدام شوراي عالي حاج داود؟ اين سردار 
تا  كند تبديل امناء هيأت به را شوراياريها آئيننامه بتواند تا ساخت گمراه را همه لبخندهايش آن با طاليي

آن يك ذره استقالل نمايندگان مردم محله هم از آنان سلب شود.

قصه در قصه
همانطور كه گفتم من با آقاي عبدالحسيني ديروز شنبه صحبت كردم. اما بدون توجه به آنچه كه آقاي عليپور 
و  خاطر، همين به نميشود. فهم قابل هم با ما صحبتهاي كرد، تعريف من براي گذشته پنجشنبهي روز اول
مي خواستم گفتگو با آقاي عليپور را به دليل اهميتي كه دارد جداگانه روايت كنم، اما حاال كه ميلم خالف بر

مجبورم به صورت قصه در قصه به آن  بپردازم.

عصر پنجشنبه كه در كارگاه كادر وكيالن بودم تلفن زنگ زد. آقاي عليپور اول بود. به او گفتم در كارگاه هستم. 
و خوابش برده بود. پرسيدم چه كار دارد؟  بود خوابيده ناهار از بعد زدم. من نزد. بزند. زنگ بعدًا شد قرار
(متاسدا) سؤال يا پيشنهادي دانشجويي سناهاي ايجاد و ترويج موسسه اجالسهاي مورد در ميكردم فكر
و براي فهم همين قصه عجيب كرد تعريف برايم را قصه چه؟ براي ميخواست. كمك من از اما باشد. داشته
و ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران را، اين بار تهران شهر شوراي تاريخچه ديگر بار يك ما كه بود غريب و
سال گذشته، طبق يك برنامه حساب شده دو حدود طي طاليي، سردار اينكه كرديم: مرور ديگر، زوايهاي از
و موفق هم شده است كرده عمل آنها درآوردن انقياد تحت و شوراياريها اختيارات محدودسازي براي
و شاهد موفقيتش هم دستور العملي كه اخيرًا سردار قاليباف شهردار تهران در قالب بخشنامه اي به تمام است
و از اين پس بايد طبق آن عمل شود. پرسيدم: موضوع چيست؟ بخشنامه چه است كرده اعالم شوراياريها
- از اين پس در هر محله هيأت جديدي كنم نقل درست اگر - اول عليپور آقاي توضيح اساس بر ميگويد؟
مي شود كه مركب است از هفت نفر عضو منتخب محله كه تحت عنوان تشكيل محله امناء هيأت عنوان به
شوراياري انتخاب شده اند به عالوه شش نفر اعضا ديگر به اعتبار سمت مثل امام جماعت مسجد محل، رئيس
و از اين قبيل. به اين ترتيب، اعضاي شوراياري ها را افراد انتصابي محاصره محله كالنتري رئيس محله، بسيح
و هيچ كاري از دست آنان بر نخواهد آمد. خوب، آقاي عليپور، از دست من چه كاري ساخته كرد خواهند
مي شناسم. ما را شوراياريها قديمي اعضاي از بسيار و هستم شوراياري عضو خودم من داود! حاج - است؟
مي گويم: شوخي به داريم. نياز شما كمك به زمينه اين در و كنيم بلند را صدايمان تصميم اين عليه ميخواهيم
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مي گويد: در حال  اما ميكند. تشكر و ميخندد كرد. خواهم شركت شما تظاهرات در هم من ابراهيم، حاج
وبسايت ها منتشر كنيم تا بتوانيم در مرحله اول و روزنامهها در تا هستم مقاله سري يك نوشتن دنبال حاضر
مي گويد: من است؟ ساخته كاري چه من از خوب، بسيار ميپرسم: باز كنيم. جلب را عمومي افكار توجه
آن ها را حتمًا هم من بنويسيد، شما ميگويم: بگوييد. من به را نظراتتان و بخوانيد را مقاالت اين ميخواهم

خواهم خواند. اما بحث  ما به همين حد محدود نماند.

اول قانون يا شرف؟
مي رسيد آقاي عليپور اول براي نوشتن همان مقاالت احتياج به اين داشت كه با كسي گفتگو كند. به  نظر به
مي خواهد در مقاالتش استدالل كند برايم توضيح دهد. در كه را آنچه تا وادارم را او كردم سعي خاطر همين
جريان همين استدالل ها بود كه به يك نتيجه مشترك رسيديم: قانون نمي تواند رفتار شرافتمندانه را تضمين
مي كنند. در تأييد  تضمين را آنها رعايت و ميسازند را عادالنه قوانين كه هستند شرافتمند افراد برعكس، كند.
همين نتيجه بود كه حاج ابراهيم چند چشمه از رفتارهاي مقتدرانه سردار طاليي را برايم تعريف كرد. از جمله
مي شود كه مشغول بررسي مصوبه اخير شوراي عالي مشاوران ستاد  كميسيوني يا كميته صحن وارد وي اينكه
اجرايي بوده است كه بر اساس آن شوراياري هاي تهران به هيأت امنا تغيير ماهيت داده اند. سردار طاليي با
مي گويد: مگر شما از روي جنازه من رد شويد. وگرنه امكان ندارد كه بتوانيد اين مصوبه را تغيير  كامل اقتدار
و قوانين موجود اين ستاد اجرايي مقررات طبق خوب، ميگويد: است؟ قانوني مصوبه آن آيا ميپرسم: دهيد.
و اين مصوبه هم به تصويب شوراي عالي مشاوران كند تصويب را آن آئيننامههاي بايد كه شوراياريهاست
رسيده است. در همين جا بود كه آقاي عليپور اول توضيح داد: سردار طالئي كارشناسان قديمي ستاد اجرايي
و ماها را در شوراي عالي مشاوران جمع كرد. اما ما در اقليت مانديم  عبدالحسيني آقاي و الهيان دكتر آقاي مثل

و اين مصوبه را به تصويب شوراي عالي رساند.

انجمن براي انسان شدن و نه براي قدرتمند شدن
آن ها دچار خطا شوم. اما خوب به خاطر دارم كه  نقل در نگرانم خصوص به من و شد طوالني ما گفتگوهاي
و براي آقاي عليپور توضيح بدهم كه چرا من هم از شوراياري ها ببرم را استفاده حسن فرصت اين از كوشيدم
از دموكراسي و بدكاركرد مردم را  ناقص ساختارهاي اين اتفاقًا كه رسيدهام نتيجه اين به و شدهام دلسرد
مي كنم بدون آنكه احساس اما نميكنم، نفي را محله شوراهاي من دادم: توضيح برايش بعد ميكند. مأيوس
نمايندگان خود در بر عملكرد  نباشند  قادر  و  نشوند متشكل دموكراتيك واقعًا ساختارهاي در محله مردم
و چه بسا در بود نخواهند مشكالت حل به قادر هم شوراياريها اعضاي باشند، داشته نظارت شوراياريها
و همه جاگير شدن فساد، دست به سوء استفاده از قدرت خود بزنند. به همين خاطر مردم، نظارت غيابت
و فضا دارد شرف دستور اول مرحله در كه كنيم ايجاد فسادناپذير و پاك محله انجمنهاي بايد ما كه است
به گونه اي بايد ساختار يابد كه كسي نواند دست به فساد بزند. اين انجمن ها به اعضاي خودشان خدمات
و نه قدرتمند شدن آنان. در  است خودشان درون در انساني جامعه ايجاد نيز انجمنها اين هدف و ميدهند
و گفتم: آنچه كه آن پير مرد كردم نقد بسته هم به چوبهاي دسته مورد در درسي كتاب داستان كه بود اينجا
و انجمن هايي كه ما خواهيم ساخت نه براي است انجمن به دهاتي و قبيلهاي رويكرد ميداد ياد بچههايش به
و درست حسابي فعال اعضاي تهران سطح در او كه كردم يادآوري او به بعد است. انسانيت براي كه قدرت
و پاك محله انحمن يك محله هر در مرور به بتوانيم آنان كمك با دارم انتظار من و ميشناسد را شوراياريها

. . فساد ناپذير طبق دستورنامه رابرت بسازيم. به هم قول داديم كه در اين زمينه با هم همكاري كنيم.

بازگشت به ديروز
و  كردم صحبت اول عليپور آقاي با عصر پنجشنبه كه گفتم عبدالحسيني آقاي با ديروز گفتگوي جريان در
و من حدس زدم كرد مكث كمي عبدالحسيني آقاي كرديد. رها را شوراياريها ستاد شما كه گفت من به او

ممكن است از بازسازي روابط با آقاي عليپور اول تعجب كرده باشد.

هم انديشي عرف پارلماني  كارگاه اجالسهاي در تا كردم دعوت عبدالحسيني آقاي از من كه پيش سال سه
هم انديشي كارگاه به عبدالحسيني آقاي با همراه ميخواست من از سماجت با هم اول عليپور آقاي كند شركت
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آن ها  تمام امروز كه داشتم داليلي خودم تصميم آن براي روزها آن من كردم. مخالفت صراحت با من اما بيايد
و همسرش خانم شرفي در سالمزاده دكتر آقاي كه دادم توضيح عبدالحسيني آقاي براي است. شده منتفي
و تأسيس سناهاي ترويج براي مؤسسهاي ايجاد كارگاه آن هدف ميكردند. شركت دانشجويان كادر كارگاه
دانشجويي در دانشگاه هاست. ما هيچ دانشجويي از دانشگاه تهران نداشتيم. به عالوه، خانم شرفي به من گفت
و ديگر شركت نمي كنند.  كنند شركت كارگاهها در كه ندارد دليلي ديگر هستند ايران از رفتن تدارك در چون
و كردم دعوت او از خاطر همين به ميكند. تحصيل تهران دانشگاه ليسانس فوق در كه هم اول عليپور آقاي
مي دانيد كه از تمام كارشناساني كه در كارگاه ستاد بهتر شما و گفتم: عبدالحسيني آقاي به بعد پذيرفت. هم او
مي زنم پي بردم كه هدف من هرگز حدس من و كرد تأييد است. جديتر اول عليپور آقاي ميكردند شركت
جايگزين كردن او با عليپور اول نيست، بلكه فرصتي فراهم شده است كه من هر دوي اين شخصيت هاي

عالقمند را - به رغم تفاوت هايي كه با هم دارند - به كارگاه ها دعوت كنم. 

و تريبون را به مخاطب واگذارم.  بمانم ساكت خصوصيتم برخالف كوشيدم من كه بود مقدمات اين از بعد
و نتيجه اش اين بود كرد اوضاع از تحليل به شروع كنندهاش مجاب و معقول لحن با عبدالحسيني آقاي و
كه به خصوص بعد از آن جنگ هشت ساله چطور ميل مردم به مشاركت در امور جامعه به صورت فزاينده
و حصر هم  حد بي مصرف كنندهي تشويق عامل يك عنوان به سرمايهداري نظام و است. شده كمتر و كم
مي كرد، يعني اشاره آن به كه واقعيتي با تحليلها، منهاي ميكند. بازي اساسي نقش مردم كردن اتميزه در
و مدني موافق بودم. با اين همه، هرچه تحليل هاي آقاي اجتماعي مشاركتهاي به مردم عالقه كاهش روند
مي يافتم كه گويا صدمه ناشي از ضايعه مغزي (ممنژيت مغزي) اطمينان بيشتر ميرفت، جلوتر عبدالحسيني
و نااميدي غوطه دلسردي از ورطهاي در همچنان عبدالحسيني آقاي و است نشده درمان كامل طور به هنوز
احتماًال آقاي كه زدم حدس من و بود. ناسازگار ميشناختم او از كه شخصيتي با كلي طور به كه ميخورد
و آقاي مهندس مسجدجامعي هم بايد چنين به چنين تحليلي رسيده باشند كه هر كدام به سهم الهيان دكتر
و روحي اين شخصيت عزير زودتر بهبود يابود: به گفته خود جسمي وضعيت تا كنند كمك تا كوشيدهاند خود
- دست كم به عنوان عضو را عبدالحسيني آقاي دوباره كه داشته اصرار خيلي الهيان آقاي عبدالحسيني، آقاي
- دشواري طي كردن چرا؟ است. نكرده قبول عبدالحسيني آقاي اما دارد. نگه ستاد در - عالي مشاوران شوراي
و كرج. شايد به همين خاطر آقاي مهندس مسجدجامعي آقاي عبدالحسيني تهران بين ساعتهي دو مسافت
و وي را به صورت حضوري رفته البرز استانداري به خودش شخصًا است. كرده معرفي البرز استاندار به را
فرهنگي در شوراي  به صورت موقت  عبدالحسيني  آقاي  ترتيب،  اين  به  و  است. كرده معرفي استاندار به

استانداري البرز خودش را «مشغول» كرده است. اما اين همه ماجرا نبود.

دلسردي عميق
- به قول خودش  است بوده بستري بيمارستان در مغزي عفونت دليل به عبدالحسيني آقاي كه مدتي طول در
و به اين نتيجه برسد كه طول عمر خود دهد قرار ارزيابي مورد را زندگياش كل كه يافته مناسبي فرصت -
و با لحن جدي هشدار دادم: آقاي عبدالحسيني، توجه كنيد. شما كردم قطع را او صحبت من است. باخته را
يك فرد باهوشي هستيد. همين ارزيابي شما حاكي از اين است كه تحليل شما متوازن نيست. من به عنوان
با تمام وجود براي هدف هاي  مي دهم در طول سه سال اخير كه با شما ارتباط داشتم، شما  گواهي شاهد
و حتي يك لحظه از عمر شما تلف نشده است. در نتيجه توجه داشته كرديد تالش داشتيد كه ارزشمندي
و بايد با دقت مراقب سالمتي خودتان باشيد. اما آقاي است نشده ترميم هنوز شما روحي وضعيت كه باشيد
و اعتقاد داشت كه منظورش را درست توضيح نداده است. ساكت ماندم نبود موافق من ارزيابي با عبدالحسيني
و او كوشيد منظورش از تلف كردن عمرش را برايم توضيح بدهد: آروز داشت كاش به جاي فعاليت هاي
مي توانست كه ميداد انجام مدت بلند هدفهاي براي ماندگار كاري مدت، كوتاه هدفهاي براي روزمره
مي توانستم با اين آرزوي آيا بگذارد. جا به ماندگار اثر انسانها پيدرپي نسلهاي روي متمادي سالهاي براي

زيبا مخالفت كنم؟

از  يكي  بسپارم.  گوش  اجتماعي  گوناگون  روند هاي  از  او  جالب  تحليل هاي  و  بمانم ساكت دادم ترجيح
آن پايان  در  مي رسد.  بديع نتايج به و ميكند فكر خودش مغز با كه است اين او برجستهي ويژگيهاي
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و به  باشد گذشته از محكمتر او با رابطهام كه دارم اصرار و مايلم همچنان كه كردم تأكيد طوالني گفتگوي
و چيزي در كرج سازمان بدهد كه بتوانيم باز هم هفته اي كارگاهي و گروهي يك ميكنم آرزو خاطر همين
يكبار دور هم جمع شويم. اين دفعه اين من خواهم بود كه با اشتياق به كرج خواهم رفت. آقاي عبدالحسيني
آن  بيايد.  به ستاد شوراياري ها  اسناد  برخي  براي گرفتن  قرار است  اين هفته  كه  داد  و توضيح  كرد تشكر
روز به دفتر كادرها خواهد آمد تا باز هم با هم صحبت كنيم. در مورد كتاب دستورنامه رابرت هم كه آقاي
عبدالحسيني هنگام دبيري اش بر ستاد پيش خريد كرده بود به من گفت كه آقاي عليپور دوم دبير فعلي ستاد 
هم مايل است اين كتاب را بخرد. گفتم: باشد. اما من همچنان مايلم نظرات شما كه در قرارداد قبلي درج شده 

رعايت شود و تمايلي ندارم كه آن شرايط تغيير كند. 

جمع بندي از يك رابطه
و محكم باقي بماند.  محفوظ همچنان عبدالحسيني آقاي با ارتباطم تا كرد خواهم تالش من صورت هر در
و براي ترويج آن باشد برده پي رابرت دستورنامه اهميت به او مثل كه يافتهام را كسي كمتر مدت اين در
مي رسد تمام تالش هايش براي قانع ساختن مهندس مسجدجامعي، كه نظر به هرچند باشد. كوشيده همه اين
و مسجد جامعي حاضر نشد يك ذره در خورد شكست كامل طور به تقريبًا بود، تالشها اين اصلي هدف
و عملكرد خود به عنوان رئيس شوراي شهر تغييري ايجاد كند. در حاليكه ما همه باور داشتيم كه اگر رويكرد
و اگر كمي ميكرد. كسب را آرا بيشترين شهر شوراي رئيس بهترين عنوان به ترديد بدون ميكرد را كار اين
مي توانست به عنوان رئيس اصالح طلب شوراي شهر ميداد نشان عنايت بخش رهايي قواعد اين اهميت به

تهران تمام كشور را تحت تأثير مثبت ميراث خود قرار دهد.

گفتگو با عاليجناب
مي كنم براي اولين بار از آقاي داود زواره بود كه شنيدم در هر كشور فقط قضات هستند كه به صورت  فكر
مي شود. درست به همين خاطر، عصر پريروز پنجشنبه كه به برده كار به بارهاشان در «عاليجناب» لقب رسمي
او تلفن زدم از همين لقب استفاده كردم. اما تمام سعي خودم را به كار بردم كه مبادا رگه ي موئيني از طنز در

مي دارد  نگه محمتل را احتمال اين داريم كه گذشتهاي روابط و ما سني اختالف هرچند شود. احساس لحنم
كه شايد دارم با او شوخي مي كنم.

۵۷ كه در كتابخانه  ۵۴ تا من بايد پانزده سال از عالجناب داود زواره بزرگتر باشم. بنا بر اين، وقتي در سالهاي
مي بردم، او دانش آموز سال اول تا سوم مدرسه بوده است.  كتاب او براي گاهي و بودم كتابدار شهر پارك
ما هر دو به خاطر داريم يكي از كتاب هايي كه به او هديه دادم «ماهي سياه كوچولوي» صمد بهرنگي بود.
و او هم به عنوان يك جوان  افتادم اوين آموزشگاه به اجباري تحصيالت براي من انقالب از بعد سالهاي
طرفدار مستضعفان به جبهه هاي جنگ عليه مستكبران پيوست. بعدها كه فهميدم به عنوان قاضي در ورامين
- كه به خصوص  ما اقوام از يكي سرانجام اينكه از خوشحال داشتم: دوگانهاي احساس است خدمت مشغول
و نيز اين نگراني كه مبادا اين مقام را نه به خاطر است، يافته دست مقامي چنين به - داشتم دوستش آنقدر
و جبهه ي ضد انقالب به دلبستگي خاطر به كه قانون، به پايبندي و قضايي استقالل به تعهد و تحصيالت
مشاوره هاي حقوقي در مورد اختالفات كسب خاطر به و اخير سالهاي در باشد. كرده كسب استكبارياش
و همسرم چند بار به دفتر او در ميرداماد تهران رفتم. او كه به خاطر عمل جراحي باز قلبي برادر با خانوادگي
از قضاوت كه شغلي پر اصطراب است استعفا داده است در حال حاضر مشغول وكالت است. او را مردي با
و متعهد به اصالحات اجتماعي يافتم. به ويژه كه به من عالمت داد كه قادر نيست به پايبندي  جدي، هوش،
مي گشتم تا بتوانم قواعد قانون پارلمان را به او مغرفي كنم. فرصتي دنبال هميشه هم من دهد. ادامه خرافات
مي كرد اما عالقه اي نشان نمي داد. ايده تأسيس انجمن فاميلي بهانه اي بود كه به آزمونش حفظ را من حرمت او
و رساند را خودش تأخير با تأسيسي نشست نخستين در و كرد استقبال هم او و كردم دعوت او از ميارزيد.
اتفاقًا از قواعد قانون پارلمان كه چند نمونه اش را در آن نشست به كار گرفتم استقبال كرد. اما در نشست هاي

كميته نيامد. به همين خاطر احساس كردم بايد خودم با او صحبت كنم: عاليجناب زواره؟ مكث كردم. با تعجب 
گفت: بفرماييد. واقعًا احساس كردم حدسم درست بود. آقاي زواره ترديد داشت كه جدي اين لقب را به كار 
و انصافًا كوشيد داد تشخيص را اين ساده خيلي هم او و بودم. جدي واقعًا اما انداختهام. دست را او يا بردهام
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گفت: بفرماييد. در خدمتم. البته، فورًا احساس كردم كه اگر هر  كند. تشكر شدهام قائل برايش كه احترامي از
مي خواهم او را صدا بزنم از اين لقب استفاده كنم، آن هم از پشت تلفن، كمي مسخره به نظر خوهد كه بار
زواره» «آقاي را او ادامه در و دادم تشخيص كافي مكالمه شروع همان براي را عاليجناب دليل، همين به آمد.
نشست هاي كميته ها تشريف نمي آوريد؟ برايم توضيح داد جمعه گذشته كه گرفتار شد در چرا - زدم: صدا
و قادر به شركت نيست. اما بود خواهد دخترش خواستگاري جشن برگزاري تدارك در هم جمعه اين و
در نظر دارد كه در جلسات آتي حتمًا شركت كند. خوب. اين توضيح كافي بود تا مكالمه را خاتمه بدهم. اما

اصار داشتم كه دو نكته را به آقاي زواره گوشزد كنم. 

فقه به جاي قانون
مي دانيد بيشتر آنچه كه از مشروطه تا امروز در مجالس  من از بهتر جنابعالي زواره، آقاي دادم: توضيح ادامه در
و قعود نمايندگان به آن «برچسب» قانون زده اند. قيام با كه بوده فقه بلكه نبوده، قانون رسيده، تصويب به ما
و دين كالم علم فقه، مشروعيت منشأ دارد. وجود ماهوي و اساسي تفاوتهاي فقه و قانون بين حاليكه در
و فلسفه حقوق است. قانون در عقل قانون، مشروعيت منشأ حاليكه در اولياست، و انبيا رفتار و ايمان و
مي شود كه درست مثل آئين دادرسي كه عادالنه بودن حكم را تضمين ايجاد پارلمانياي رويههاي چارچوب
و وكال آشنا شدن قضات تمام براي خاطر، همين به ميكنند. تضمين را مصوب قوانين بودن عادالنه ميكند،
مي دهم بايد بسيار جالب باشد. چون فقط بعد از آشنايي با درس من كه كتابي همين يا پارلمان عرفي قانون با
مي كنم آشنايي فكر خاطر همين به كنيم. درك خوب را فقه و قانون بين فرق ميتوانيم ما كه است قانون اين
و است جالب برايش كه كند تأكيد تا كرد قطع را صحبتم باشد. مفيد و جذاب شما براي بايد قواعد اين با
به همين خاطر حتمًا در نشست هاي آتي شركت خواهد كرد. اما من هنوز هم حرف اصلي خودم را نزده
بودم. ادامه دادم: البته، ما هم به كمك شما نياز داريم. مكث كرد تا بداند منظور من چه كمكي است. برايش 
آب باريك سابق، خيلي خوب بود و دمزآباد مثل دهاتي براي ما، سنتي جوامع براي فقه همين دادم: توضيح
و دهاتي تدوين شده بودند. اما امروز اعضاي يك خانواده هم سنتي جوامع همان در روابط تنظيم براي چون
تمايل دارند روابط خودشان را طبق حقوق برابر تنظيم كنند. به همين خاطر ما يواش يواش با خانواده هايي
طرف هستيم كه ديگر مناسبات فقهي قديمي را نمي پذيرند. اما هنوز جامعه ما قادر نيست كه به جاي آن 
مهارت هاي الزم براي تدوين روابط اعضاي خانواده بر اساس حقوق برابر را آموزش  و قواعد فقهي قوانين
مي توانم رويه ي قانون پارلماني را من طرف يك از داريم. نياز شما فكري كمك به ما زمينه، اين در بدهد.
مي توانيد ما را راهمنايي كنيد كه در هر زمينه، قوانين فقهي موجود چه هم شما ديگر طرف از بدهم، آموزش
آن ها را جايگزين اين ها كرد. بعد از كمي مكث، صحبت هايم را اينطور تدريج به ميشود چگونه و ميگويند
و پژوهشگري مثل صاحبنظر شخصيت براي كارگاهها اين ميكنم فكر من خاطر، همين به كردم: جمعبندي
و در اين زمينه دست به خلق آثار ارزشمندي هم بزنيد. باشد هم تحقيقي و پژوهشي امر يك ميتواند شما
و نه رد كرد. اما بار ديگر قول داد كه حتمًا در تأييد را حرفم نه من صحبتهاي به واكنش در زواره آقاي
و گوشي را گذاشتم. به رغم اين حرف ها، مطمئن كرديم خداحافظي هم با كرد. خواهد شركت آتي جلسات

نيستم آيا آقاي زواره واقعًا شركت خواهد كرد يا طبق معمول در رودربايستي گرفتار شد؟
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۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ دوشنبه

دادگاه برگزار نشد
مهم ترين خبر ديروز اين بود كه دادگاه خانم نرگس محمدي كه به خاطرش كارگاه ديروز كادر بانوان را 
مي دهم متن  ترجيح من اما كرد. ايميل برايم را خبر اين قوشه شيما خانم نشد. برگزار بوديم كرده تعطيل
خبري كه وب سايت فارسي «راديو فردا» به همين مناسبت كار كرده است عينًا نقل كنم. اما قبل از آن ياد

خاطره اي از خانم نرگس محمدي افتادم كه روايت آن روحيه اين بانوي شريف را بهتر نشان مي دهد. 

با روحيه ي خيلي خوب در  ما هميشه  بله. گفت:   - گفتم: فالني! گفت: من به رو كارگاه وسط روز يك
و داغان درب اينكه براي و است. داغان و درب روحيهامان ميرويم وقتي اما ميكنيم، شركت شما كارگاههاي
بودن روحيه اش را نشان بدهد مثل يك بازيگر حرفه اي نقش انسان مفلوجي را بازي كرد كه دست هاي فلجش

هم به  چانهاش است، شده كج كامل طور به راستش سمت شانه روي كلهاش است، آويزان طرف دو از
و كل بدنش را آنقدر به سمت راست صندلي كج كرد كه ترسيدم روي سراميك هاي است افتاده راست سمت
مي كنيم فكر اول گفت: بود. درست حدسم و بگويد ميخواست چه زدم حدس كند. سقوط سالن كف سفيد
مي فهميم كه تازه ميشنويم را شما درسهاي وقتي اما هستيم، زنان حقوق مبارز يك و اجتماعي فعال يك
مي دهيم. در جوابش گفتم: خانم محمدي، تا همين چند سال دست از را روحيهامان پاك و نميدانيم هيچي
مي گفتم. بخش وسيعي از آنچه كه در كارگاه ها درست و بود. نداده ياد هم من به را چيزها اين هيچكس قبل،
و اما شدهام. آشنا آنها با جهانيسازي روندهاي طريق از كه است ايدههايي محليسازي حاصل ميكنم مطرح

خبر راديو فردا:
و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، که قرار بود روز يکشنبه در  نايبرئيس محمدی نرگس دادگاه

۱۵ دادگاه انقالب تهران برگزار  شود، به تعويق افتاد. شعبه

نرگس محمدی به راديو فردا گفت که همراه وکاليش در دادگاه حاضر شدند اما وکاليش اعتراض داشتند
و نياز به وقت دارند. بنابراين قرار شده است وکال روز سه شنبه به دادگاه بروند  اند نخوانده را پرونده که

تا بعد از مطالعه پرونده، برای جلسه دادگاه وقت تعيين شود.

هم زدن امنيت ملی، تبليغ  بر قصد به تبانی و اجتماع اتهام به هم اينبار قراراست است گفته محمدی خانم
لِگام» و تالش برای لغو مجازات اعدام محاکمه شود. «موسسه تاسيس ، نظام عليه

بايد اضافه كنم، «مؤسسه لگام» در آخرين خط خبر راديو فردا مؤسسه لغو گام به گام اعدام در ايران است.
با اين اسم براي نخستين بار هنگامي آشنا شدم كه براي آموزش قواعد دستورنامه رابرت در اجالس  من 
بي خبرم. با  صلح مادران از كنون تا و يافت ادامه نشست دو در فقط ماجرا آن اما كردم. شركت صلح مادران

آن وضعيتي كه در آن انجمن حاكم بود، اگر قتلي در آن رخ ندهد جاي تعجب خواهد بود.

دعوت هاي معنا دار؟
چند شب پيش بود كه خانم رئيسي از من دعوت كرد تا همراه با ساير همكاران معلم كه به احتمال زياد 
و همكارانش  او از برويم. سقراطر نمايشنامه ديدن به بود ايران معلمان سازمان اعضاي از بعضي منظورش
و چند دقيقه اي هم در مورد اين نمايش صحبت ديدهام را نمايشنامه اين كه دادم توضيح اما كردم تشكر
كرديم. البته، خانم رئيسي كه ليسانش را در رشته شيمي گرفته است، براي فوق ليسانس در دانشگاهي در
قابل فهم است هرچند خودش  اين نمايشنامه  به  او  نتيجه عالقه  هندوستان رشته فلسفه خوانده است. در 
نمي كنم بدون تصيمم جمعي يا بدون همفكري با  مي گفت بيشتر عرفان را دوست دارد تا فلسفه را. اما گمان
مي زد. ديروز نيز كه همراه با حسن پارسايي كاري چنين به دست معلمان سازمان دبيركل قائممقام نقيئي خانم
مي خورديم كه يكي ديگر از بچه هاي سازمان معلمان زنگ بوديم پخته خودمان كه را ناهاري داشتيم تأتر منتقد
زد: آقاي شهسوارزاده، كه قطعًا يكي از عالقمند ترين اعضاي هيأت مديره سازمان معلمان ايران به دستورنامه
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مي كند. از خواستم نام همايش  دعوت همايش يك به را من هم او فهميدم احوالپرسي از بعد است. رابرت
و پرورش. تعجب كردم چرا من بايد در اين همايش شركت آموزش و رسانه همايش كند: تكرار باره دو را
. تعجبم بيشتر . . پرورش و آموزش و رسانه همايش در شركت براي ملي اعتماد روزنامه از داد: جواب كنم؟
مي دانستم در هر حال در هيچ همايشي از اين كه من دارد؟ ربطي چه ملي اعتماد روزنامه به ماجرا اين شد.
مي شد از آقاي شهسوارزاده تشكر كردم وصل و قطع نيز همراه تلفن صداي و كرد، نخواهم شركت دست
بي ربط غذا از دهن نيافتد. اما در آخرين لحظه به خاطرم آمد از آقاي عليرضا هاشمي سؤالهاي طرح با تا
بگيرم. سراغ است رفته زندان به محكوميت تحمل براي پيش روز چند از كه ايران معلمان سازمان دبيركل
و تمايلي هم نداشت كه در تلفن در اين باره حرفي بزند. يادم افتاد كه روز پنجشنبهي نداشت خاصي خبر
و به خصوص وضعيت صنفي مشكالت به و بزنند تجمع به دست ايران سراسر در معلمان است قرار آينده
مي دانم گزارش خودم از تجربه هاي اجالس يازدهم كادر مناسب دليل، همين به كنند. اعتراض خود معيشتي

دبيران را كه پنجشنبه گذشته برگزار شد و هنوز به آن نپرداخته ام، همين جا ثبت كنم.

آثار مثبت توجه به غيبت
مي يابد. بنا بر  ارتقا دارد فزاينده شتاب با پارلماني مربي نخستين عنوان به كارم كيفيت كه است اين واقعيت
مي تواند يك نقطه البته كه هستند ناپذير تكرار من كارگاههاي كه ميدانم ديگري كس هر از بهتر خودم اين
كارگاه بعد چيزهاي جديد بسيار تا كارگاه اين از و نميكنم تكرار را خودم هرگز من اما شود. تلقي ضعف
مي كند. اما وقتي يك يا چند نفر از اعضا غائب متمايز قبلي كارگاه از را كارم كيفيت كه كردهام كسب زيادي
مي دانم همان مطالب موظف را خودم نشود، محروم شده مطرح نكات از كه دارم را دغدغه اين من و ميشوند
و حضور افراد جديد غيبتها اين وقتي اما ندارد. اشكالي كنم. مطرح دوباره نو قالبي در و تازه شكلي به را
مي دهد. به همين خاطر از آغاز امسال نسبت به دست از را خودش حذابيت كارگاه ميرود، باالتر حدي از
كارگاه دبيران يكي از و ميكنم. برخورد مسأله اين با جدي طور به دارم و شدهام حساس بسيار غيبتها

كارگاه هايي است كه اثر مثبت اين سخت گيري ها خودش را نشان داده است.

و خانم كودوري از دفتر كادرها بيرون رفتند  باغاني و فالحي آقايان و شد تمام جلسه وقتي پنجشنبه روز
و برخي از اعضاي كادر وكيالن بودم، همين سه نفر كادر اين اعضاي بقيهي با بش و خوش مشغول من و
سراسيمه برگشتند. چه خبر شده؟ هيچ. به يادشان افتاده است كه پنجشنبه ي آينده قرار است تمام معلمان در
و آنان نيز به همين دليل نمي توانند در كارگاه حضور يابند. پيشنهاد داشتند كه اگر  كنند تجمع كشور سراسر
بقيه موافق هستند، به دليل اينكه غيبت آنان برنامه كارگاه را مختل نكند كل كارگاه را تعطيل كنند. البته، بقيه
و كوچك اصرار داشتند در غيبت معلمان هم مباحث ديگري  بزرگ اعلميهاي حتي و نبودند موافق خيلي
و به اين ترتيب كل گروه موافقت است بند دستشان آينده پنجشنيهي نيز آنان كه شد شخص اما شود مطرح

كرد تا به جاي آنكه عده اي غيبت كنند، كل كارگاه تعطيل شود كه به نظرم معقول تر است.

عالوه بر اين، تمام اعضا متوجه شدند هر فردي كه حتي غيبت موجه داشته باشد مجبور خواهد بود با پردات 
و خانم  فالحي آقاي از من كند. جبران را خودش درسي عقبماندگي جبراني، كارگاههاي برگزاري هزينهي

كودوري به جد تقاضا كردم اين مطلب را به آقاي نوربخش و منتجبي نيز بگويند.

عذرخواهي  غيبت خاطر به ايميل ارسال با كه نوربخش مهدي سيد آقاي ايميل به پاسخ در من اينها، بر عالوه
كرده بود، نوشتم غيبت هاي موجه براي كارورزان كارگاه هاي بزرگساالن امري طبيعي است، اما بايد در كالس
و براي هماهنگي خوب است با آقاي فالحي هماهنگ شود. با آقاي فالحي هم  كنيد شركت جبراني هاي
و اطالع دادن گفتن صرف بدانند افراد تا بگذارد جبراني كارگاه غائبان براي بايد و ميتواند او كه بودم گفته
و خساراتي را به شكل هاي مختلف بايد پرداخت كنند. به نظرم اين نميكند حل را مشكل موجه غيبت يك

يك تجربه بسيار بزرگ بود براي من كه تصور مي كردم كار داوطلبانه به معناي كار دلبخواهي است.

تحليل يك پديده خاص
اينكه معلمان سراسر كشور قرار است پنجشنبه هفته آينده تجمعات اعتراضي به پا كنند يك چيز است، اما 
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مي گذارد، چيزي ديگر. به عنوان يك نمونه كه به  جوامع بر تأثيري چه شدن جهاني نوين پديدارهاي اينكه
مي كنم خوب است به گزارشي كه روزنامه نگاري به نام حميده فكر است مربوط نيز فيه و نحن ما بحث
مي شود كنيم. توجه است شده منتشر فارسي بيبيسي سايت وب در و نوشته معلم روز مورد در مجيدي
به سادگي تخيل كرد كه به خصوص با نزديكي به تجمع اعتراضي سراسري معلمان، اين مقاله يا مفاد مهم
و اجتماعي به سرعت در ميان تمام معلمان كشور منتشر شده باشد.  ماهوارهاي شبكههاي طريق از مقاله اين
در حاليكه مرد ميانسالي (هنوز هم ميانسال؟) چون من كه اين مسائل را با عالقه دنبال كرده ايم بسياري از
مي شود سؤال كرد: انتشار چنين  خاطر، همين به نميدانستيم. است آمده مقاله اين در كه را جالبي اطالعات
مقاله اي حدود يك هفته قبل از تجمع سراسري معلمان كشور چه اثري بر اين حركت خواهد گذاشت؟ من

ميكنم:  نقل فارسي بيبيسي سايت وب از را مقاله متن

روز معلم دوگانه
۱۲ ارديبهشت در تقويم رسمی جمهوری اسالمی، روز معلم نامگذاری شده است، روزی که تقريبا  روز

۱۱ ارديبهشت ۱۳۵۸ همزمان است. در با ترور مرتضی مطهری

۱۲ ارديبهشت به قبل از انقالب برمی گردد. در اما سابقه نامگذاری روز معلم

قطعنامه مهرگان
۱۸ بهمن ۱۳۳۹ طی قطعنامه ای  در ماجرا از اين قرار بود که "باشگاه مهرگان" يا همان مجمع صنفی معلمان
درخواست افزايش حقوق معلمان را مطرح کرد. رياست اين باشگاه با فردی به نام محمد درخشش بود.

می گويند حقوق يک دبير ليسانسه کمتر از حقوق يک مستخدم جزء  "معلمين بود: آمده قطعنامه اين در
و ما خودمان مکرر نوشتيم که حقوق يک معلم کمتر از حقوق است نفت ملی شرکت يا برنامه سازمان در
و به مراتب کمتر از يک راننده تاکسی است. يک ليسانسه در وزارت فرهنگ ماهی ۴۰۰ دولتی راننده يک
و پايه معلومات در يک سازمان دولتی ديگر ۲۵۰۰ تحصيالت همان با ديگر ليسانسه ولی میگيرد تومان

تومان دريافت می کند".

در پی اين قطعنامه، معلمان زيادی حمايت خود را از آن اعالم کردند.

نخست وزيری جعفر شريف امامی تازه تشکيل شده بود. جهانشاه صالح، وزير  به زمان آن دولت وقت در
فرهنگ وقت، اليحه «اشل حقوقی جديد فرهنگيان» را به مجلس برده بود، اما اين اليجه مورد موافقت 

معلمان نبود.

و  زدند اعتصاب به دست ۱۲ ارديبهشت ۱۳۴۰ بنابراين، بنا به درخواست باشگاه مهرگان، معلمان از روز
مدارس را تعطيل کردند و برای اعتراض مقابل مجلس در ميدان بهارستان تجمع کردند.

خون بر سنگفرش بهارستان
آب پاش استفاده کردند، اما معلمان با اينکه خيس  ماشين از معلمان کردن متفرق برای انتظامی ماموران
می شود رديف اول که معلمان زن بودند، بيشتر در معرض خيس گفته ماندند. خود جای در بودند، شده
شدن بودند. بنا به روايتی، در اين ميان، عده ای از معلمان برای اينکه جلوی خيس شدن همکاران خود
و  معلمان بين درگيری ترتيب اين به کنند. منحرف را آبپاش شلنگهای مسير کردند، تالش بگيرند، را

ماموران شدت گرفت.
 

شريف امامی سرانجام مجبور به استعفا شد
می خواستند معلمان را متفرق کنند، اما در اين وقت، سرگرد  باتوم از استفاده و هوايی تيراندازی با ماموران
ناصر شهرستانی، رئيس کالنتری بهارستان با شلکيک تير مستقيم، موجب تحوالت بيشتری در آن ايام شد.
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و يکی از گلوله های شهرستانی  شدند مجروح چاقو يا سرنيزه با حمله و ماموران تيراندازی اثر در نفر سه
به پيشانی معلم جوانی به نام ابوالحسن خانعلی نشست.

و عربی در دبيرستان های جامی  فلسفه دبير عنوان به و بود کن نام به تهران توابع از يکی اهل خانعلی،
و منقول در سال ۱۳۳۵ به استخدام وزارت معقول ليسانس مدرک با خانعلی میکرد. تدريس شريف و

فرهنگ درآمده بود و همزمان با تدريس، دوره دکترای فلسفه را در دانشگاه تهران می گذراند.

و "يکصد معلم" دور  شد منتقل اسکندری مسجد به بازرگان بيمارستان از خانعلی جنازه که میشود گفته
جنازه را گرفتند تا به دست حکومت نيفتد.

بزرگترين تظاهرات بعد از کودتا
۱۱/۳۰ شب به کاخ شاه  جعفر شريف امامی در خاطرات خود نوشت: "وقتی خانعلی تير خورد ساعت

احضار شدم. شاه گفت قرار است فردا شيطنت کنند و جنازه را راه بيندازند و شلوغ کنند".

می دهد که جلوی اخاللگری را بگيرد. امامی به شاه وعده

۱۳ ارديبهشت به بزرگترين تظاهرات  با وجود قول نخست وزير به شاه، تشييع جنازه خانعلی در روز
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تبديل شد. نه تنها معلمان که گروه های مختلف در تشيع جنازه  خيابانی بعد از کودتای

او حضور يافتند و او را در ابن بابويه دفن کردند.

 
امينی نخست وزير شد و با معلمان از در سازش در آمد

در پايان اين تشيع جنازه باشکوه، قطعنامه ای قرائت شد که مهمترين بندهای آن، درخواست استعفای 
قاتل  و مجازات  معلمان حقوق افزايش مورد در مهرگان باشگاه قطعنامه اجرای امامی، شريف دولت

خانعلی بود.

و شاه،  کرد تسليم دربار به را خود استعفای ۱۶ ارديبهشت ۱۳۴۰ در پی اين حوادث، شريف امامی روز
علی امينی را به عنوان نخست وزير معرفی کرد.

پايان کار
آنها  به  اقشار ديگر  و  دانشجويان و میدادند ادامه مجلس مقابل تجمع و اعتصاب به همچنان معلمان

پيوسته بودند.

قول  آنها  به  کند،  ديدار  معلمان  با  تا  رفت  مهرگان  باشگاه  به  و  کند آرام را اوضاع کرد تالش امينی
داد خواست هايشان عملی شود اما معلمان اعالم کردند که تا زمان اجرای مطالبات دست از اعتصاب

برنمی دارند.

۱۲ ارديبهشت را روز معلم ناميدند: "اجتماع عمومى معلمين  معلمان معترض در شب هفت خانعلی، روز
۱۸ ارديبهشت ماه سال ۱۳۴۰ تصويب کردند که روز دوازدهم ارديبهشت ماه به  پايتخت در تاريخ روز
و شهادت معلم دانشمند مرحوم دکتر خانعلى، روز معلم اعالم  ايران معلمين موفقيتآميز اعتصاب بود ياد
و مؤسسات فرهنگى در سرتاسر کشور تعطيل رسمى خواهد مدارس کليه ساله همه روز اين در گردد.

بود و مراسم خاصى اجرا خواهد گرديد".

و عالوه پذيرفتن شرايط معلمان، گفت که قصد دارد  کرد ديدار مهرگان، باشگاه رئيس درخشش، با امينی
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بنا به درخواست معلمان، او را به عنوان وزير فرهنگ به مجلس شورای ملی معرفی کند.

و تحويل دادگستری شد، هيئت دولت تصويب کرد که حقوق معلمان افزايش  برکنار شهرستانی سرگرد
يابد و محمد درخشش به عنوان وزير فرهنگ به کار مشغول شد.

۲۳ ارديبهشت ۱۳۴۰ پايان يافت. روز در به اين ترتيب، اعتصاب معلمان بعد از دوازده روز،

و روز  شد کشته فرقان گروه دست به هجده سال بعد مرتضی مطهری در شامگاه يازده ارديبهشت ۱۳۵۸
۱۲ ارديبهشت دوباره به نام روز معلم نامگذاری شد.

پيش بيني تجمعات اعتراضي
و شبكه هاي اجتماعي در ميان معلمان منتشر شده است. اما  ماهواره طريق از جد چه تا مقاله اين نميدانم
مي توانم با تكيه بر شواهد مشابه موجود حدس بزنم كه چه بسا اكثريت معلمان كشور كه البد دارند براي
مي شوند از اين مقاله با خبر شده باشند. در آن صورت سؤالي كه بايد به آن توجه آماده سراسري تجمعات
فيس بوك كه ميليون ها معلم ايراني و وايبر مثل ابزارهايي و اجتماعي شبكههاي وجود با كه است اين كنيم
جايگاه و  نقش ميشوند، خبر با آنالين صورت به هم روز و حال از آنها طريق از و هستند آن عضو

انجمن هاي  معلمان چه مي شود؟

مي رسد  نظرم به ميدهد. دست از را خودش كاركرد ابزارها اين حضور با كه است انجمن از سنتي درك اتفاقًا
و كاركرد انجمن هاي صنفي سنتي اين بود كه بتوانند در ميان انبوه اعضا به صورت سازمان هدف مهمترين
يك و نماينده خودشان را بريزند خيابان به يكپارچه قدرت يك صورت به بتوانند تا كنند رساني اطالع يافته
و به تمام خواسته هاي خود برسند. اما حاال ديگر براي ايفاي چنين نقشي به انجمن كنند تحميل دولت به شبه
و سازمان كانون مثل خود صنفي تشكلهاي مديره هيأت موافقت بدون حتي معلم ميليونها و نيست نياز
مي خورد؟ جواب من اين است: انجمن براي درد چه به انجمن صورت، اين در ميآيند. خيابانها به دارند
و انجمني مثل انجمن معتادان گمنام است كه چنين نقشي را شدن. قدرتمند براي صرفًا نه و شدن انسان
مي كند. در نيتجه انجمن يك كاركرد صرفًا رسانه اي ندارد، بلكه كاركرد آن ساختن يك فضاي عمومي ايفا

اختصاصي و انساني براي اعضاي خود است كه در آن بتوانند انسانيت خود را محقق كنند.

با اين همه، هر طور كه به قضيه بنگريم، شبكه هاي اجتماعي يك معجزه ي واقعي است كه شب آن بسيار 
مي شود يا نه؟ آيا خواهند توانست آقاي عليرضا  خير به ختم آينده پنجشنبهي ماجراي ديد بايد است. بلند
و ديگر معلمان اسير را با يك ضرب از اوين به پاستور بفرستند؟ معلمان اين كار را پنجاه سال پيش هاشمي

انجام داند. چرا امروز نتوانند؟

دستاوردهاي ديگر كادر دبيران
متن  است  گمنامان  انجمن  منطقه اي  شوراي  كه عضو  دانايي  داود  آقاي  دبيران  يازدهم  اجالس  حاشيه  در 
گفت: اين را اين طور تكثير  بود. شده جالب خيلي داد. نشانم را دستورنامه خالصه كتاب شدهي صحافي
و بين بچه ها توزيع كرده ايم. خيلي خوشحال شدم. اما توضيح دادم اين كتاب براي افراد مبتدي اي كرديم
مي خواهند در مجمعي شركت كنند كه طبق دستورنامه رابرت يا قانون بار نخستين براي كه است مناسب
به اول  در مرحله  ما  ندارد.  كارآمدي  ايراني  براي مخاطب  متن  اين  به همين خاطر  مي شود.  اداره پارلمان
رئيساني احتياج داريم كه بتوانند مجامع را طبق اين قواعد اداره كنند. براي اين كار كتاب اصلي مورد نياز
است. آقاي دانايي توضيح داد كتاب اصلي را هم به طور كامل پرينت گرفتيم اما خيلي حجيم. من كتابي را كه 
گرفته ام نشان آقاي دانايي دادم كه در هر دو طرف يك برگه آن چهار صفحه از كتاب پرينت شده  خودم پرينت
است. قرار شد كتاب اصلي را به اين صورت پرينت بگيرند كه خيلي كلفت نشود. اين خاطره را از اين جهت 
كامًال راحت شده است كه ديگر نمي توانند به بهانه اينكه دستورنامه رابرت مال  خيالم بگويم كه كردم نقل
و يا هر بهانه ي ديگري آن را از ايران ريشه كن كنند. چون اين كتاب در مغز كالبد جنبش پاكان بهاييهاست
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و شما به زودي خواهيد ديد هرجا قرار باشد تصميمي  شد خواهد پخش كشور سراسر در آنجا از و شد تزريق
و اصالحات را به صورت افزودن يا خط زدن مورد بحث قرار خواهند مينويسند دقيق طور به را آن بگيرند،
و چهار نيز ما با اين فناوري ها آشنايي نداشتيم. نود سال همين تا باشيد داشته خاطر به صورت آن در داشت.

حرف هاي نه چندان نو
و من به مناسبت براي افراد زيادي تعريف  نيست جديد كودك مهد در بازي اسباب سر بر دعوا داستان هرچند
كرده ام، اما كادر دبيران اين ويژگي را دارد كه در آن سه نفر از اعضاي عالقند هيأت مديره كانون صنفي
و من اميدوارم كه از اين طريق ايده تدوين قواعد اخالقي براي مهد كودك ها سريعتر  دارند حضور معلمان
و آزادي خواهد عدالت و حق مبنايش كه باشند آدابي مبادي كودكها مهد همان از بچهها تا شود اجرايي
و تخصيص صحن در مجامع تصميم گيري كسب قاعده چطور كه دادم توضيح خاطره، آن ذكر از بعد من بود.
مي دهند. در حاليكه فرهنگ غالب در مهد آموزش بچهها به كودكها مهد در كه است قاعدهاي همان ادامه
كودك هاي ما اين است كه بچه ها را بايد مثل يك گربه تنها، براي پيروز شدن در جنگ قدرتي تربيت كنيم
و تكان  جالب باغاني جناب براي ويژه به نظرم به توضيحها اين شد. خواهند مواجه آن با بزرگسالي در كه

دهنده بود.

نقد قصه پيرمرد
و گفتم هدف از  كردم نقد بود اتحاد ستايش در كه را دبستاني كتابهاي قصهي كه بود كارگاه همان در
و توضيح دادم كه كردم باز را رويكرد دو اين تفاوت است. شدن انسان بلكه نيست شدن قدرتمند انجمن
و بسيج ساخت. در حاليكه ما براي انسان شدن به انجمن نياز داريم. ارتش يا باند ميتوان شدن قدرتمند براي
و نه بر مبناي قدرت. به نظرم مخاطبان از طرح باشد قانون منباي بر ميسازيم كه انجمنهايي كه شرطي به
آرمان آنان براي پارلمان قانون از جنبه اين چون ميبرند. لذت قواعد فني جنبههاي طرح از بيش مسائل اين

جديد خلق مي كند، امري كه در دوران آرمان زدايي به نظر غيرممكن مي رسيد.

طرح هايي براي درآمدسازي
آخر اجالس هفته گذشته كادر وكيالن به آقاي امير رئيسيان پيشنهاد كردم كه مسؤليت كميته مالي كادر وكيالن 
طرح هايي براي درآمدسازي ارايه دهد. در پي اين پيشنهاد بود كه ذهن خودم  كند و سعي بگيرد عهده بر را
مي رسد كه بتوانم در يك نشست حدود پنجاه طرح نظرم به حاال شد. حساس مسأله اين روي حدودي تا نيز
درآمدساز براي كادر وكيالن تدوين كنم وارايه دهم. اما جلوي خودم را گرفتم تا ايده هايم بازار كارم را كساد

نكند. خوشبختانه، ذهنم در اين زمينه كم نمي آورد. آما بايد تأمل كنيم كه ايده ها شهيد نشوند. به عالوه، انجمن 
مربيان پارلماني هم براي درآمدسازي به اين ايده ها نياز خواهند داشت. مشخص تمام اين ايده ها اين است 
و طرح  حرف خيلي باره اين در ميفروشد. آنان به و معرفي بالقوه مشتريان به را انجمنسازي مهارتهاي كه

دارم كه به موقع به مخاطبان اصلي آن ها بايد ارايه كنم.

آخرين مطلب
آخرين مطلب امروز اينكه ديروز صبح به نظرم رسيد طي نامه اي به آقاي اردهالي، ايده ساخت سريال از يك 
مي آيد.  اينجا به شب كه داد جواب من به صبح امروز بمانم. او واكنش منتظر و بگذارم ميان در او با را موضوع
و يك نشست برساند را خودش هم او است قرار گذاشتم. ميان در هم كرامتي مسعود آقاي با را مطلب اين

سه نفره داشته باشيم. عين آن نامه را در ادامه نقل مي كنم:

موضوعي براي يك سريال
جناب آقاي اردهالي

سالم
شلوغ  تر از آن است كه بتوانيد مسؤليت ديگري بپذيريد، با اين همه  شما سر ميدهد نشان تجربه هرچند
و اصل عمر تجديد ناپذير است، از است ساعت ۲۴ و اصل هر روز فقط االهم في اهم اصل اساس بر و
و هيچ وقت به بگذاريم كنار مهمتر كارهاي نفع به را اهميتتر كم كارهاي بتوانيم كه ميرود انتظار ما همه
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مسؤليت هاي مهم تر نه نگوييم. عجب نصايحي!

مي كنم  فكر كه است كرده مشغول را ذهنم ايدهاي شدهام ده انجمنهاي اندازي راه مشغول كه روزها اين
به و  خاورميانه مردم ميتواند مخاطبانش كه شود طوالني سريال يك ساخت براي دستمايهاي ميتواند

خصوص مردم «اتحاديه كشورهاي فالت ايران» (اكفا) باشد.

شخصيت اصلي اين قصه ها مردي است كه اعتياد را از طريق عضويت در انجمن معتادان گمنام ترك كرده 
و اصولي اداره انجمن آشنا ست (ما به اين ترتيب قواعد اصولي اداره انجمن را  درست روشهاي با و است
و قانون پارلمان مطرح خواهيم كرد). اين مرد كه در ده دنبال رابرت دستورنامه و كادرها دفتر به اشاره بدون
و دهدار يك يعني كشور، روستاهاي اداره جديد ساختار ميشود متوجه است كار و كسب يك اندازي راه
و با عنايت به تجربه هاي خود در است. ده انجمن هم آن و دارد كم سوم ساختار يك منتخب شوراي يك
، در ساير شده پاك معتادان ساير طريق از و خودشان ده در ده انجمن يك ميكند تالش گمنامان انجمن
اين فرد درام قصه را و  شهر شوراي رئيس دهدار، تعارضهاي نيتجه در دهد. تشكيل اطراف روستاهاي

تأمين خواهد كرد.

بيشتر سبيه  و فضاهاي آن  است دهكده پرستار يا و جزيره قصههاي سريال قصهها، اين براي من الگوي
قصه هاي چخوف خواهد شد.

آقاي اردهالي عزيز
و دريافت آن را اعالم كنيد. ثنانثًا، به دليل عالقه شما به مسائل اجتماعي  نفرماييد تلقي اسپم را من نامه اوًال
مي كنم شايد عالقه داشته باشيد در اين طرح با ما همكاري كنيد. من در اين زمينه فكر هنري عوالم به نيز و

با مسعود كرامتي هم كه هنرمند شريفي است صحبت كرده ام.

و به تدريج كار  هم با تا بفرماييد كنيد، پيش و پس كمي را اولويتهايتان بايد نتيجه در و داريد عالقه اگر
روي اين طرح را شروع كنيم.

قربانت .داود

در مورد كتاب دستورنامه هم خبرهايي دارم كه جداگانه به اطالع خواهم رساند. 
بعد التحرير. داود

گفتگو با مسؤالن جديد كعاصكا
ايران  كارفرمايي  صنفي  انجمن هاي  كانون  مديره  هيأت  جديد  اعضاي  انتخاب  از  كه  ما  ده  حدود  از  بعد 
مي توان گفت  كردم. صحبت آنان از نفر سه با كعاصكا دبيرخانه در ظهر حدود امروز ميگذرد (كعاصكا)

مرحله جديد يك روند قديمي شروع مي شود. گزارش آغاز اين مرحله را فردا تحليل و ثبت خواهم كرد.



۱۳۵

۱۷ ارديهبشت ۱۳۹۴ چهارشنبه

دستگيري خانم نرگس محمدي
و انتقال او به  محمدي نرگس خانم دستگيري اما بود پرتجربه و پرحادثه بسيار روز دو سهشنبه و دوشنبه
مهم ترين خبر اين روز هاي قبًال صادر شده بود، وي مورد در كه زندان سال شش حكم تحمل براي زندان
ماست. چند روز قبل هم آقاي عليرضا هاشمي دبيركل سازمان معلمان ايران را به زندان انداختند كه تصميم
داشت براي شركت در كارگاه هاي كادر دبيران به ما ملحق شود. آيا اين ها نمونه هايي از «بحران سازي هاي 
آن ها  عليرغم كه بود كرده اميدواري اظهار خارجه امور وزير ظريف آقاي پيش روز چند كه نيست ساختگي»
و فصل كنند؟ از حمله موشكي به شهري در حل هستهاي مذاكرات در را قدرت شش با مشكالت بتوانند
عربستان سعودي از داخل يمن، تا توقيف يك كشتي در تنگه هرمز، تا اعالم هدف انقالب اسالمي به عنوان
و حمله دانشجويان بسيجي دانشگاه صنعي  پاسداران، سپاه فرمانده سوي از اسالمي» بزرگ تمدن «ساختن
و همه نشانه هايي هستند از اراده اي قوي در همه بود، رفته جا آن به سخنراني براي كه رفسنجاني به اميركبير
و دسته اش خودشان را در حاكميت دار و روحاني دهند اجازه نميخواهند كه حاكم گروه از گستردهاي بخش
و تحليل ثبت من وظيفه ميشود. منتشر رسانهها در گسترده ميزان به رويدادها اين اسناد اما شايد. كنند. محكم
مي سازند. دستگيري را كادرها جنبش جديد گفتمان و ميدهند رخ زيرخاكي صورت به كه است رويدادهايي
و عالقه شديدش به فراگيري قانون پارلمان به اين بانوان كارد در عضويتش خاطر به هم محمدي نرگس خانم
مي توان تصور كرد حضور او در ميان زندانيان سياسي زن در آشنايي آنان با عالوه، به ميشود. مربوط جنبش
مي شود كتاب هاي دستورنامه رابرت را براي وي به كه خصوص به باشد، مؤثر بسيار ميتواند پارلمان قانون
و با آن مهارت كم بود فراگرفته را قواعد اين از كمي بسيار بخش محمدي خانم هرچند فرستاد. زنان زندان

نمي تواند يك جلسه را به خوبي اداره كند يا اين قواعد را به ديگران آموزش بدهد.

نامه كانون شهروندي زنان 
صبح ديروز نخستين نامه اي كه در صندوق ايميل هايم خواندم نامه اي بود از خانم قوشه با اين عنوان: نرگس 
مي كنم بايد به  فكر و ميدهد بازتاب را زنان شهروندي كانون نظرات نامه اين ظاهرًا شد. بازداشت محمدي

قلم خانم قوشه باشد. متن آن نامه:

و  زنان حقوق فعال محمدى نرگس ماه ۱۳۹۴، ارديبهشت   ۱۵ امروز سه شنبه زنان:  کانون شهروندی 
و عضو «کانون شهروندی زنان» با مراجعه مأمورين امنيتى به منزل شخصی اش بازداشت شد.  بشر حقوق
۱۵ دادگاه انقالب جهت محاکمه ۱۳ ارديبهشت، نرگس محمدی به شعبه دو روز قبل يعنی روز يکشنبه

احضار شده بود.
او پيش از برگزاری دادگاه، طی نامه ای از قاضی صلواتی درخواست علنی بودن دادگاه اش را کرده بود. 
به همين خاطر روز يکشنبه عده ای از فعاالن مدنی از جمله برخی از اعضای کانون شهروندی زنان برای 
شرکت در دادگاه علنی نرگس محمدی در جلوی دادگاه انقالب حاضر شدند. اما در نهايت دادگاه وی 
و به روز ديگری موکول شد. اما در کمال ناباوری امروز ماموران امنيتی او را  نشد تشکيل مقرر روز در
و کيانا)، هنگام (علی محمدی نرگس خردسال کودک دو گرچه کردند. منتقل اوين زندان به و بازداشت
و خوشبختانه صحنه دلخراش دستگيری مادر را به چشم نديدند اما بودند مدرسه در مادرشان دستگيری
و گوهر عشقی داشتند حضور محمدی خانم منزل در نوریزاد محمد و بهشتی ستار مادر عشقی، گوهر

که شاهد دستگيری وی بود، دچار حمله و استرس  عصبی شد.

طبق اخباری که از وکيل نرگس محمدی رسيده، گويا بازداشت نرگس محمدی برای اجرای حکم ۶ سال 
حبس اش صورت گرفته است.

اتهام عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه ۴  نرگس محمدی در ارديبهشت سال ۱۳۸۸ به 
و در آبان ماه سال ۱۳۸۸ از محل کار خود (شرکت بازرسی مهندسی ايران)  شد احضار انقالب دادگاه
و پس از آن به زندان زنجان منتقل اوين زندان به ابتدا و بازداشت اخراج شد. او در ارديبهشت سال ۱۳۸۹
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و سپس  سال ۱۱ به و ابتدا محاکمه اسالمی انقالب دادگاه ۲۶ شعبه در نيز تبعيد شد. در تيرماه ۱۳۹۰
و به ۶ سال حبس قطعی محکوم شد. اما نرگس محمدی  يافته کاهش اش حکم نظر تجديد دادگاه در
در مرداد ۱۳۹۱ به خاطر بيماری شديد در نهايت با قرار وثيقه ۶۰۰ ميليون تومانی به مرخصی درمانی
و پس از آن ديگر به زندان فراخوانده نشد. تا اين که در سال گذشته مجددا به خاطر ديدار  شد فرستاده
و جنجال های مطبوعات محافظه کار محمدی نرگس جمله از زن فعاالن از تن هفت با اشتون خانم
و احضار بار چندين نيز ادامه در و شد تشکيل محمدی نرگس برای ای تازه پرونده ديدار، اين پيرامون
مورد بازجويی های مکرر برای فعاليت های مدنی اش قرار گرفت. الزم به ذکر است که طی سال گذشته،
و برای جلوگيری از شرکت اش در مراسم مختلف بازداشت  موقت صورت به بار چندين محمدی نرگس

و چندين ساعت بعد آزاد شده است.

باال گرفتن دعواهاي جناح هاي درون حاكميتي كه مثل اسب هاي درشگه توي سربااليي ها يك ديگر را گاز 
اين  آن  و هر  ميزنند دامن هستند، غوطهور آن در اجتماعي ساختارهاي كه محضي آشوب به ميگيرند،
به  - اين كه بود اميدوار ميشود آيا همه، اين با بگيرد. گر ناگهان جامعه سراپاي كه دارد وجود احتمال
و افرادي مثل آقاي هاشمي يا خانم محمدي به زودي كند فروكش ساختگي» «بحرانسازيهاي - اصطالح
مي شوند يا به خاطر تأثير رسانه اي شدن رفتارشان؟ دستگير وجودشان تأثير دليل به افراد اين آيا شوند؟ آزاد

دانستن پاسخ دقيق اين سؤال براي من هم مهم است.

حفظ رشته رابطه
از دوشنبه قبل كه مهندس عطارديان بنيان گذار كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) در 
سالن غذا خوري مجتمع ورزشي فرهنگي «تالش» به آقاي رجبي قائم مقام دبيركل كعاصكا سفارش كرد كه 
مي يافت  فراغتي ذهنم كه گاهي از هر كند، معرفي عمومي روابط كميته رئيس به را من ديگر هفته دوشنبه
و پريد معركه وسط تغس داود يك معمول طبق اما، ميكرد. تخيل مالقات اين براي مختلفي سناريوهاي
و اجازه ندهم رشته رابطه با كعاصكا براي هميشه قطع كنم كنترل را او شدم موفق اما زد تندي حرفهاي

شود.

مي كردم  فكر كه كارفرمايان از جناحي با قلمي مبارزه سالها از بعد كه است سخت بسيار من براي راستش
يك و در غيرشفاف مصالحه يك در - احتماًال - كه حاال است، بوده غيرشرافتندانه و غيراخالقي رفتارشان
فضاي مصلحتي به جاي قانوني اكثريت را كسب كرده اند، همكاري كنم. به نظرم دست كم بايد روشن شود
مي كرده ام، كه در آن صورت بايد عذر خواهي كنم، يا آنان رفتاري غيراخالقي  اشتباه من مدت اين در كه
نمي شود بعد از حدود ده سال جنگ قلمي، داشته اند، كه در آن صورت هم دست كم قضايا بايد روش شود.

شتر ديدي نديدي! 

مي تواند در حد يك وزارتخانه ي  داد، ارتقا را توانمنديهايش و كرد بازآفريني را كعاصكا بشود اگر همه، اين با
و فرهنگي كشور ايفا كند. به همين خاطر، اجتماعي اقتصادي ارتقاي در مهمي بسيار نقش خصوصي بخش
- كه البته هنوز چندان دقيق تعريف نشده اند ميدانم شرف اصول را آنها كه آنچه به سو يك از كوشيدم من

- پايبند بمانم و هم در عين حال انعطاف پذيري الزم را داشته باشم تا رشته رابطه قطع نشود.

تلفن منشي كعاصا
همه كاره كعاصكا تلفني از قول آقاي سيفي كه  و منشي وطنپرست خانم كه بود ربع و يازده ساعت حدود
و يازده جاي به است ممكن اگر كه خواست من از است شده انتخاب عمومي روابط كميته رئيس عنوان به

نيم كمي زودتر به دبيرخانه بروم.

كه  است  كه همين جزئيات  است  دليل  اين  به  مي كنم  ثبت را روابط اين جزئيات با اگر بگويم، همينحا
و كجا حقوق يكديگر را نمي شناسيم يا داريم مشكالتي چه خود اجتماعي روابط در ما دهد نشان ميتواند

عمدًا ناديده  مي گيريم و همين رفتارهاي غيرشراقتمندانه است كه تداوم مي يابد و مشكل ساز مي شود.



۱۳۷

از دفتر كادرها تا دبيرخانه كعاصكا راهي نيست: حدود ده دقيقه پياده روي. به محض گذاشتن گوشي تلفن 
و آقاي  رجبي آقاي كه شدم مديره هيأت جلسات محل اتاق كنار اتاق وارد بعد دقيقه ده حدود و افتادم راه
سيفي دو طرف ميز كنفرانس داخل آن نشسته بودند. بعد از احوالپرسي آقاي رجبي قائم مقام دبيركل من را به
و به من گفت  بنشينم او كنار صندلي روي عطارديان آقاي آمدن تا خواست من از و كرد معرفي سيفي آقاي
مي كنيم. منظورش اين بود كه اگر اشكالي ندارد به صبحت كار بينالمللي سازمان مورد در داريم هم ما كه
صحبتشان ادامه بدهند. اشكالي نداشت. اما براي من اين سؤال مطرح شد كه پس چرا به من زنگ زديد كه
و به  كنم سكوت مورد اين در دادم ترجيح و نداشتم سؤال اين براي جوابي بيايم؟ زودتر است ممكن اگر

صحبت هاي آقاي رجبي گوش بسپارم.

۱۴ مرداد سال  تا آنجا كه به خاطر دارم، آقاي رجبي را براي نخستين بار هنگامي مالقات كردم كه در اجالس
و آقاي  كشاند آشوب به را مجمع ناشيانهاش رياست با و شد انتخاب مجمع رئيس عنوان به كعاصكا قبل
و نقلي اش به عنوان اعتراض مجمع را ترك حمل دوستان و كعاصكا مديره هيأت رئيس احمديزاده حسين
كردند. البته، با معيارهاي عرف پارلماني در ايران امروز، مشكل از نحوه رياست او ناشي نمي شد. اساسًا هر

مجمعي كه كمي بزرگ باشد و كمي طول بكشد به آشوب و هرج و مرج كشيده خواهد شد. 

و در جريان گفتگو با من براي تدوين يك  بعدًا كعاصكا مديره هيأت وقت رئيس حسيناحمديزاده آقاي
مي شناسد خوب را رجبي آقاي كه داد توضيح كعاصكا مديره هيأت انتخابات برگزاري نحوه به اعتراضي نامه
مي كند تا با خبر شدم كه از سوي اغراق ميكردم تصور من اما است رقيب جناح پادو يا نوچه كه ميداند و
آقاي دفتر شركت  قبلي در  و در نشست  است شده انتخاب دبيركل قائممقام عنوان به رقيب جناح همان
مي دهند. راستش، دستمزد تومان ميليون پنج ماهي رجبي آقاي به داد توضيح برايم كه بود عطارديان مهندس
و رفتار ظاهري اش نيستم خوشبين رجبي آقاي به خيلي بگويم بايد كنم قضاوت ظاهر اساس بر باشد قرار اگر
مي گذارد، با چهره اي تاريك كه حاكي از اعتياد احتمالي اوست. با نمايش به را فرصتطلب و بياصول فردي
و فرصت خوبي است كه با دقت به صحبت هايش گوش كني نكن پيشداوري دادم هشدار خودم به همه، اين
مي كرد كه روزگاري از سوي تعريف كار بينالمللي كنفرانس در حضور از تجربههايش از او كردم: گوش و
كعاصكا) در آن شركت تأسي از (قبل كارفرمايان يا ازكارگران نمايندگي به گويا - نيز روزگاري و كار وزارت
كرده بوده است. ظاهرًا بحث انتخاب هيأت نمايندگي كارفرمايان براي اعزام به كنفرانس بين المللي كار كه در
و گويا  است داغ مديره هيأت در ميدادند، كار وزارت به را فهرست بايد روزها اين و ميشود برگذار خرداد
و آقاي است انگليسي زبان بحث حاال و برود ژنو به هم عمومي روابطي كميته مسؤل سيفي آقاي است قرار
مي كنم. از همين گفتگو ها بود كه صحبت كار بينالمللي كنفرانس رسمي زبانهاي وضعيت از دارد هم رجبي
مي كرده است كار كار وزارت در كه زماني در هم بار چند و است، كرده تحصيل اقتصاد رشته در وي دريافتم
و اصطالحات تخصصي حوزه كار نيز تخصصي زبان خصوصيات با و است رفته كار بينالمللي كنفرانس به

آشناست. تا همين جا فراتر از تصورات من قرار مي گرفت.

در جريان همين گفتگو ها بود كه هر دو مرد ميانسال از داخل پاكت سيگاري كه روي ميز بود دو سيگار 
- آيا من هم دوست  عكس بر - و نه يا ميكند ناراحتم سيگار دود آيا بپرسند من از آنكه بدون و درآوردند
و دودش را پوف كردند توي هوا. من كردند روشن را سيگارهايشان يانه، بكشم آنها با سيگار نخ يك دارم
مي روم من پس گفتم: دارم، تنفسي دستگاه حاد بيماري ميدادم توضيح اينكه ضمن و شدم بلند آرامش با
- به خصوص ديگران حقوق به احترام ميكردند؟ بايد چه آنان حالت اين در بكشيد. را سيگارتان تا بيرون
- مستلزم آن بود كه سيگارشان را خاموش كنند مبتالست تنفسي دستگاه حاد بيماري به كه فردي حقوق به

و يا آنان از اتاق بيرون بروند. اما هيچ حرفي نزدند.

و پيشت كامپيوترش طوري  رو به رو اتاق داخل وطنپرست خانم راهرو انتهاي در آمدم. بيرون اتاق از من
نشسته بود كه پر زدن يك مگس را هم زير نظر داشته باشد. هركس از در ساختمان وارد شود، هر كس از اتاق
و يا آشپزخانه  اداري بخش اتقاق از هركس برود، اتاق دو اين به يا و شود خارج آن كناري اتاق و مديره هيات
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و كنجكاو او قرار دارد. من  فضول دوربينهاي زير كند آمد و رفت وطنپرست خانم دستي كنار اتاق يا و
- يعني حسابدار پيرمرد يك و آبدارچي يك رسان، نامه يك آن در كه بروم اداري اتاق به اينكه جز جايي
- نشسته بودند، نداشتم. بايد چند دقيقه اي وقت ايران كارفرمايان صنفي انجمنهاي عالي كانون كاركنان تمام
و خودم بايد نميكنند دعوت اتاق داخل به را من ميدانستم و بكشند را سيگارشان آقايان تا ميكردم تلف
و مشغول خالي كردن خاك سيگار كرد خاموش را سيگارش رجبي آقاي برگشتم. بعد لحظه چند و برگردم
مي كرد. من هم خطاب دود را سيگارش هنوز سيفي آقاي شد. كاغذي دستمال برگه يك در اش زيرسيگاري
مي كنيد بايد به منزل برگرديد تا سمومي دود كه سيگاري آخرين از بعد ساعت دو شما كه ميدانيد گفتم: او به
لباس  هايتان چسبيده محو بشود؟ در غير اين صورت تمام اعضاي خانواده شما به به كشيدن سيگار اثر بر كه
عنوان افراد سكند سيگاري صدمه خواهند ديد؟ جوابي نداشت بدهد. سعي كرد با خونسردي حمله هاي من
و توضيح دادم:  تحملسازم قابل كمي را سنگين فضاي خاطرهاي ذكر با كردم سعي هم من و كند. تحمل را
و حتي يكي از معيارهاي من براي انتخاب همسر سيگاري بودنش بود. بودم قهار سيگاري يك خودم من
و در نميروم منزل به شبها ديگر خاطر همين به و است ديده آسيب حسابي من سالمتي وضع حاال اما
و تأكيد بر اينكه خاطره اين كردم فكر ميبرد. لذت سيگار كشيدن از هنوز همسرم چون ميخوابم كارم دفتر
و جدًا حالم بد است نبوده كني كم رو اتاق از شدنم خارج كه داد نشان ميخوابم كارم دفتر در شبها حتي
و شايد آنان كمي خجل زده تر شدند. چون در اينجا بود كه آقاي سيفي از من پرسيد: در دفتر كارتان است
و من فرصت را بسيار مناسب دانستم كه با افتخار برايش توضيح بدهم در حال حاضر در دفتر ميكنيد؟ چه
و پاك انجمنهاي تأسيس مهارت كارگاه اين در و ميشود برگزار رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي كارم
مي دهم. همين توضيح من سبب شد كه گفتگو حول محور نحوه اداره آموزش عالقمندان به را ناپذير فساد
مي شود، چون ملت ما اداره هيأتي صورت به ما سازمانهاي تمام كه دادم توضيح من و يابد ادامه انجمنها
و قوانين عادالنه براي خودش را ندارد. ادامه صحبت هاي من براي خوانندگان احتمالي قواعد خلق مهارت
آن ها را همراه دارد جا كه كرد مطرح كليدي و مهم سؤال چند سيفي آقاي اما است تكراري روزنوشتها اين

با جواب هاي خودم نقل كنم.

تضمين اجراي قواعد
كنند؟  رعايت را قواعد اين انجمن يك اعضاي كه ميكند تضمين چيزي چه كه بود اين سؤالهايش از يكي
من هم ضن تأييد سؤال او تأكيد كردم: هيچ، شرافتمندي اعضا. مكث كردم تا اين ضربه بيشترين اثر خود را
مي كنند. به نظرم جواب دندان  تحريف هم را خدا قواعد نباشند شرافتمند مردمي اگر دادم، ادامه بعد بگذارد.
و مدتي طول كشيد تا كرد سكوت هم سيفي مهندس نداشت. كننده تأييد سكوت جز پاسخي كه بود شكني
سؤال بعدي را مطرح كند. پرسيدم : به نظر شما چه كار بايد كرد تا مردم اين قواعد را رعايت كنند؟ جوابم
و مختصر بود: آموزش. همين. اما، جواب من او را قانع نكرد. به نظرم دنبال عوامل تاريخي تفاوت  صريح
اين طوري؟ اينجا  و  هستند آنطوري آنجا چرا خوب، پرسيد: بود. غيرمتمدن جوامع و متمدن جوامع بين
و شروع كردم به توضيح شرايط تاريخ مردم در كنم بحث تشريحيتر كمي كه دانستم مناسب را فرصت
و از همان توضيح هايي كه براي مخاطبان اين نوشته ايران در جمعيت روستايي بافت تشريح و خودمان كشور
و كراوات كفش و لباسها مجموع يك با عطارديان مهندس كه بود گفتگوها همين جريان در است. تكراري
و انتخاب آن اجزاي سليقه با كه لباس دست يك صبح روز هر مرحومش همسر خواهر نظرم به وارد. ديگر
و كروات شلوار و كت سبز، كفش هستند: هماهنگ هم با كه ميگذارد مهندس اختيار در است شده چيده
و كروات شلوار و كت با خاكستري، كفش فردا، است. جور سبز كفش و لباسها به رنگش كه پراهني و سبز
و دوشنبه دو روز پيش رنگ بود، يشمي سبز غالب رنگ گذشته دوشنبه دو شدهاند. جود هم با كه پيراهني و
بي كرواتي را تجربه نكرده است (جز يكبار كه هنگام هرگز نيز عطارديان مهندس گردن و خاكستري. غالب
مي دانست با اگر ميكرد تأكيد و كند باز كردند مجبورش خامنهاي آقاي با مالقات براي رهبري بيت به ورود

او اين طور رفتار مي شود به آنجا نمي رفت).

زده ايم تا ايشان برسند  بي ربط حرفهاي مدت اين در نفر سه ما داد تشخيص آنكه از بعد عطارديان آقاي
دقيقًا يك ربع به دو است. حق با او بود. اما چرا هم االن و است بوده دو به ربع يك قرارش كه كرد تأكيد
و چرا وقتي هم كه بروم؟ كعاصكا دبيرخانه به زودتر امكان صورت در شد خواسته من از رسمي طور به
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مي خواست طي يك گپ  سيفي آقاي شايد كه بود اين خودم پاسخ نشد؟ مطرح خاصي صحبت هيچ رفتم
دوستانه بيشتر با من آشنا شود. نمي دانم. اما با آمدن مهندس عطارديان جلسه به صورت رسمي تر شروع شد
- پر رو  كارفرمايان اصطالح به - كه حدي تا هستم، تغسي آدم من اينكه بر تأكيد ضمن عطارديان آقاي و
و ادعاي افزاش دسمزد به سرم نزند، از كار من تعريف كرد. صحبت هاي او چند نكته كليدي داشت: نشوم
و بم كارهاي كارفرمايان را فرا گرفته است. نكته دوم اينكه سايتي كه طي زير تمام مدت اين در فالني اينكه
و يك گنجينه واقعي است كه بايد حفظ بزرگ كتابخانه يك است شده اندازي راه من همت با سال ده اين
و مشغول آموزش اين كردهام ترجمه را رابرت دستورنامه من كه بود اين هم سوم نكته يافت. توسعه و شود
قواعد هستم كه خيلي براي جامعه الزم هستند. به همين خاطر، وقتي آقاي عطارديان ميكرفون را به من داد،

من هم روي همين سه محور تأكيد كردم. 

محورهاي سه گانه
براي آقايان توضيح دادم كه وب سايت «پيام كارفرمايان» به عنوان يك كتابخانه بزرگ تمام تجربه هاي كعاصكا 
و گرو گرفتن اين  سوءاستفاده دنبال هرگز هم من و است ارزشمند بسيار و كرده حفظ و ثبت خودش در را
و حتي اگر يك ريال دستمزد هم به من ندهيد، تا آخر عمرم تمام سعي خودم بود نخواهم و نيستم سايت وب

را خواهم كرد تا چراغ اين وب سايت براي كانون عالي روشن بماند.

بعد تأكيد كردم كه از مدت ها قبل به آقاي مهندس عطارديان گفتم اعضاي هيأت مديره جديد حق دارند 
مسؤالن انتصابي كانون را با سليقه خودشان منصوب كنند. در نتيجه به آقاي عطارديان پيشنهاد كردم كه اجازه 
مي دانيد  مناسب سمت اين براي كه را كسي بتوانيد آزادانه شما تا كنم تقديم را خودم استعفاي من دهند
و فتق امورات واجب تر بوده است تا امروز نوبت رتق مشغول مديره هيأت امروز تا ظاهرًا اما كنيد. منصوب
كامًال آماده ام استعفا دهم تا شما دستتان باز باشد تا كه ميكنم اعالم هم باز من خاطر همين به رسيد. من

سردبير مناسب خود را منصوب كنيد.

گفتن ندارد كه من در اين بخش از صحبت هايم روي مفهوم «مسؤالن انتصابي» تأكيد كردم تا آنان به اين 
قضيه فكر كنند. اين مفهوم در عرف پارلماني ما جديد است. ما با مفهوم مسؤالن انتخابي آشنا هستيم. اما اين 
و او را  بنگرند مسؤل يك نگاه با را خودشان نشريه سردبير مثًال كه ندارد رواج ما انجمنهاي ميان در رسم
و نظر به نشست هاي هيأت مديره دعوت كنند. در حاليكه واقعًا اگر به رأي حق داراي عضو يك عنوان به

عنوان مثال سردبير نشريه يك انجمن جزو مسؤالن نباشد ديگر چه كساني مسؤل هستند؟

بخش ديگر صحبت هايم تأكيد بر نكته ي مهندس عطارديان بود: اينكه در طي اين ده سال كه به عنوان سردبير 
و كار، تأسيس بنگاه هاي پادار،  كسب ارتقاي مورد در زيادي بسيار چيزهاي كردهام كار كارفرمايان پيام نشريه
و درشت ديگر ياد گرفته ام كه يك سرمايه اجتماعي بسيار بسيار ريز مسأله صدها و كار و كسب موانع رفع
و من عمرم را صرف آموزش اين است تجديدناپذير سرمايه يك انسان عمر كه خصوص به است بزرگ
و در جريان انتشار هر شماره نشريه پيام كارفرمايان به اندازه يك دوره دانشگاه نكات تازه كردهام مسائل
كامًال مناسب كنم اعالم داشتم تصميم كه حجتي اتمام براي فضا با كردم مكث رسيدم كه اينجا به آموختهام.
و چه نخواهيد، من اين سرمايه اجتماعي عظيم را كه عمرم صرف بخواهيد شما چه گفتم: تأكيد با بعد شود.
و در نتيجه در آينده با تمام وجود سعي خواهم كرد اين سرمايه را كرد نخواهم تلف است، شده آن كسب

صرف رفع موانع كسب و كار در ايران كنم.

روي  به رو و كنفرانس ميز طرف آن هم كنار كه سيفي آقاي و رجبي آقاي يعني - آنان كه بود اين احساسم
مي كردند كه: نه، ما هم منتقل من به را پيام اين داشتند نگاههايشان با - بودند نشسته عطارديان مهندس و من
مي كشم را منتشان دارم نكنند فكر آنكه براي اما برد. خواهيم بهره آن از و داريم احتياج سرمايه اين به حتمًا
با صراحت به مهندس - همانطور كه  من اما گفتم: عطارديان مهندس به خطاب خصوص به و بالفاصله
و معتقدم هيأت مديره چنان گرفتار مشكالت خودش ندارم عالي كانون به اميدي هيچ - گفتهام هم عطارديان
خواهد بود كه نمي تواند به اين مسائل برسد. به همين خاطر، من خودم دنبال ايجاد مؤسسه توانمندسازي
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و باز براي آنكه به آنان  دادهام. تشكيل هم را مؤسسه اين مديره هيآت حتي و هستم كارفرمايي انجمنهاي
مي توانم فقط و دارم كار خيلي هم حاضرم حال در كردم، تأكيد نميگردم آنان دنبال كه باشم داده اطمينان
و صحبتم را چيست؟ مديره هيأت سياستهاي بدانم تا ميمانم منتظر و باشم شما خدمت در كمي مدت

تمام كردم.

مديريت فشل هيأت مديره
و نشان داد توانمندي هاي قابل توجهي دارد. او در صحبت هاي كوتاهش  بود مثبت رجبي آقاي واكنش راستش
و عالي انجام داده ام. احسن نحو به است خواسته من از كه كاري هر مدت اين در كه كرد اشاره نكته اين به
يك خاطرهي به است فشل كعاصكا مديره هيأت حد چه تا بدهم نشان اينكه براي من و ميگفت. راست

جالب اشاره مي كنم.

و از قول آقاي رجبي به من گفت كه در وب سايت كانون عالي تبريك  كرد تلفن من به كانون منشي روز يك
كانون به مناسبت سال نو منتشر شده است. شما هم اين تبريك را در وب سايت پيام كارفرمايان منتشر كنيد.
من گفتم: باشد. اما وقتي متن پيام تبريك را خواندم از تعجب وا رفتم. واقعًا يك جمله كوتاه بود: فرا رسيدن 
مي كنم بايد بنويسم هيأت مديره  پست سايت وب در كه مقاله يك طي من حاال خوب. همين. مبارك. نو سال

كعاصكا به مناسب فرارسيدن سال نو بيانيه اي منتشر كرد و اين همه متن بيانيه: سال نو مبارك.

نشده بودم.  معرفي هم جديد مديره هيأت به سردبير عنوان به هنوز است. زشت خيلي كار اين كه بودم مطمئن
به نظرم رسيد خوب است با مسؤل سازماني خودم كه آقاي عطارديان بود قضيه را در ميان بگذارم. به همين
خاطر طي ايميلي به او نوشتم: فرا رسيدن سال نو فرصت مناسبي است كه هيأت مديره يا رئيس كعاصكا طي 
و برنامه هاي سال آينده را براي اعضا توضيح بدهد. به  گذشته سال فعاليتهاي از مختصري گزارش بيانيهاي
هر دليل اين كار انجام نمي شود. اما اينكه اين بيانيه يك خطي را منتشر كنيم، بدتر از منتشر نكردن است. به

خصوص كه پانزده روز هم از سال نو گذشته بود. و از او كسب تكليف كردم. 

آقاي مهندس عطارديان كه به رغم سن باال از پويايي ذهني قابل توجهي برخوردار است هنوز نوشتن در 
مي دهد. قرار شد به  تلفي را من ايميلهاي جواب معموًال و است سخت برايش يا است نگرفته ياد را ايميل
و بعد از گفتگو با او بيانيه اي به مناسب فرا رسيدن سال نو بنويسم تا به اسم خودش در بروم كارش دفتر

وب سايت پست كنيم.

روزه ي اول فروردين بود كه به دفتر كارش رفتم. آرزو داشتم  نخستين روز كاري بعد از تعطيالت پانزده
مي كردم كل آن مالقات را با جزئيات گزارش كنم. چون تصوير جامعي از كيفيت اداره هيأتي كعاصكا  فرصت
و حاال به يكي دوتا از مسائلي كه آن روز مطرح نداد دست فرصت متأسفانه ميداد. قرار عالقمند اختيار در

شد به اختصار اشاره مي كنم.

و حوصله  تدبير با چگونه دهد نشان كه شد اين صرف عطارديان مهندس آقاي وقت از توجهي قابل بخش
تمام كوشيده است مسأله انتقال قدرت در شرايط بسيار حساس از مراحل عمر سازماني كعاصكا را به نحو

عالي مديريت كند. 

در واقع آقاي مهندس خليل عراقي كه به عنوان ليدر گروه مخالفان هيأت مديره سابق، كه بعد از بروز اختالل 
و كانون عالي كارفرمايي ايران را  كردند بلند را انشعاب پرچم پيش سال ده حدود در كعاصكا مجمع در
و كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي گرفت قرار هم وقت كار وزير حمايت مورد كه كردند تأسيس
و گرفتن حكم عطارديان، مهندس آقاي مدبرانه تالشهاي از بعد شد، منحل وزارتخانه حكم به هم ايران
و كرد كسب را آرا اكثريت پارسال مرداد ۱۴ و تثبيت جايگاه كعاصكا، در انتخابات اداري عدالت ديوان نقض
و رئيس سابق هيأت مديره، يعني آقاي احمدي زاده اختالف هاي جدي بروز كرد او بين آمد. مديره هيأت به
احمدي زاده هيأت مديره را به نفع مهندس خليلي ترك كند اما به تا شد و آقاي عطارديان با تدبيرهايي موفق
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و مالك بوتان گاز را مجاب  رئيس عراقي خليلي محسن مهندس خود حتي و را مديره هيأت توانست مرور
سازد كه به نفع مهندس عطارديان از رياست هيأت مديره كنار برود!

و مورد توافق تمام بازيگران، اعضا يك هيأت مديره مجبورند بخش بسيار  ساده و شفاف قواعد غياب در بله،
و كلك رتق دوز هزار و بازي شامورتي با را خودشان بين طبيعي تضادهاي كه كنند اين صرف انرژي از زيادي
و به انواع سوءتفاهماتي ميكند تلف را مديره هيأت اعضاي انرژي زياد بسيار بخش كارها همين و كنند فتق و

دامن مي زند كه روابط بين اعضا را هميشه شكننده و ناپايدار نگه مي دارد.

۹۳ كعاصكا بود كه قرار شد  سال گزارش هاي طوالني آقاي مهندس از فعاليتهاي شنيدن از بعد حال، هر به
و ايشان آن را به امضاي آقاي خليلي عراقي كنم تهيه كعاصكا مديره هيأت رئيس بيانيه عنوان به را متني من

برساند و اين متن به عنوان پيام تبريك در وب سايت پيام كارفرمايان منتشر شود.

بيانيه اي يكي  برگشتم، متوجه شدم در صفحات اوليه تقويمي كه كعاصكا منشر كرده است،  دفتر به وقتي
صفحه اي از مهندس محسن خليلي عراقي به مناسب فرارسيدن سال نو منتشر شده است. قضيه را به اطالع
و او هم تأييد كرد كه در اين صورت همان بيانيه را در وب سايت پست كنم.  رساندم عطارديان مهندس
تشكل كارفرمايي كشور در چه بزرگترين اين مديرت ببينيد تا كنيد مرور زاويه اين از را خاطره همين حاال

وضعيتي قرار دارد:

يك نمونه ديگر از سوء مديريت
مي كنم كه  اشاره ديگري مثال به كشور كارفرمايي تشكل عاليترين مديريت سوء از نمونه آخرين عنوان به

دو هفته قبل در مراسم افتتاح همايش ملي كار شاهد آن بوديم.

وقتي آقاي مهندس عطارديان به عنوان نماينده گروه كارفرمايان در همايش ملي سه جانبه ي كار داشت نطق 
و پنج عضو نماينده گروه كارفرمايان در  بيست نشستن مخصوص بخش شدم متوجه ميكرد ايراد را خودش
كامًال خالي است. از دخترم غزل كه به عنوان عكاس به همايش آمده «تالش» همايش سالن راست سمت
و اين عكس را در گزارش تصويري از همايش ملي كار در وب بگيريد عكس صحنه آن از تا بودخواستم
مي شود. البته، در طول ديده مسأصل و مأيوس حالتي با رجبي آقاي فقط عكس آن در كردم. پست سايت
و از جمله متفرقه افراد را آنان جاي و نداشتند حضور كارفرمايان گروه نمايندگان از يك هيچ تقريبًا همايش
مي كردند. اما افتضاح به همين مورد منحصر نماند. نطق مهندس عطارديان كه يك مجموعه مطالب پر كارگران
آرشيوي در مورد تاريخچه سازمان بين الملي كار بود به بدترين شكل ممكن هم اجرا شد. جالب است در
حالي كه تمام دو روز مهندس عطارديان در همايش حضور داشت اما نطق اختتاميه را آقاي مهندس محمد 
جالب تر اينكه در آغاز نطق اختتاميه خود گفت كه در همايش حضور نداشته است  و كرد ايراد حسيني مروج
و او هم اطاعت امر آمده بيايد همايش به بايد اختتاميه نطقه ايراد براي كه دادهاند اطالع او به قبل دقايقي و
و حضور نحوه است كافي است. بوده كارها سرزدگي اين علتش ندارد، انسجام نطقش اگر نتيجه در است
مي تواند هم چنان اميدوار كسي آيا بگيرد. قرار تأمل مورد نيز همايش اين در كارفرمايان گروه مديريت نحوه
و فصل كند؟ زهي خيال حل را توليد راه فرا الينحل ظاهرًا مشكالت كوه بتواند مديره هيأت اين كه باشد

باطل.

را  آقاي عطارديان  از همه  بيش  مي كنم  فكر كه كردم نااميدي اظهار اطميناني چنان با من داليل همين به
و با عنايت به ميداند خود مدني ساله پنجاه فعاليتهاي ميراثهاي از يكي را كعاصكا او آخر كرد. دلشكسته
مي كند. شايد او انتظار نداشته مديريت كعاصكا در را آرام قدرت انتقال ترتيب دارد است گور لب پايش اينكه
و در عين حال گفتم كه به كردم اما كنم بيقدر اندازه اين را او تالش عمري حاصل صراحت اين با كه باشد

تالش هايم براي توانمند سازي تشكل هاي كارفرمايي خارج از قلمرو كعاصكا ادامه خواهم داد.

و قرار شد  بود كعاصكا اطالعرساني و عمومي روابط كميته رئيس سيفي آقاي با گفتگو صحبتم بخش آخرين
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كه مسؤليت هماهنگي نشست هاي بعدي بر عهده ي آقاي سيفي باشد. 

مي پرسيدم: آيا  خودم از برگشتن موقع است. روي پياده دقيقه ده حدود كادرها دفتر تا كعاصكا دبيرخانه از
براي آن نشست نمره قبولي به خودم مي دهم؟ ترديد داشتم.
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۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ پنجشنبه

قسمت اول: نخستين نشست انجمن سينماي ديگر
به محض اينكه جواب مثبت آقاي سعيد اردهالي مدير نشر اختران به دعوتم را دريافت كردم با آقاي مسعود 
و سينما هم تماس گرفتم تا از او هم دعوت كنم در اين نشست شركت كند.  تأتر بازيگر و كارگردان كرامتي
۱۴ ارديبهشت در دفتر كادرها حاضر شود. آيا الزم است او هم قبول كرد كه ساعت هشت شب دوشنبه

كنم؟ بله. به شرطي كه  تحليل را ساده ظاهرًا نشست همين تشكيل براي نياز مورد تاريخي پيششرطهاي
اختصار در كالم را رعايت كني!

سابقه آشنايي من با آقاي سعيد اردهالي به قبل از انقالب برمي گردد. وقتي از سال ۱۳۵۴ در كتابخانه عمومي 
پارك شهر به عنوان كتابدار مشغول كار شدم همكاري داشتم به نام آقاي مجيد تخت شاهي كه گويا در دوران 
دبيرستان يا دوران خدمت سربازي با آقاي سعيد اردهالي دوست بود. البته، اين رابطه شايد براي شروع يك 
و عالقه ام به دنبال كردن كتاب ها هم در  كتابدار عنوان به من شغل كنم فكر اما است. مناسبي بهانه دوستي
و گذرم به كتاب فروشي اختران ميرفتم دانشگاه جلو وقت هر همان از بود. مؤثر اردهالي آقاي با من دوستي
و بعد از دوران افتاد دباغخانه به پوست گذر و شود انقالب تا ميپرسيدم. اردهالي آقاي از هم ميرسيداحوالي
آموزشگاه اجباري با كمك يكي ديگر از دوستان يك سازمان سينمايي درست كرديم كه دفترش در خيابان
و سالم وعليك من با سعيد ادامه يافت.  بود نزديك ارديبهشت خيابان در اختران انتشارات به كه بود فروردين
وقتي سرانجام شرايط براي انتشار كتاب دستورنامه رابرت آماده شد به نخستين ناشري كه مراجعه كردم نشر
و در همان نخستين جلسه، آقاي اردهالي موافقت مشروط خود را با انتشار اين كتاب اعالم كرد  بود اختران
و از آن زمان روابط ما وارد مرحله جديدي شد. به بهانه ضرورت آشنايي آقاي اردهالي با كتاب دستورنامه
فرصت كه  داشت  اصرار  هرچند  كردم.  تشريح  برايش  را  قواعد  فشرده  به صورت  جلسه اي  چند رابرت، 
هم انديشي  كارگاههاي اجالسهاي آخرين در و نيانداخت زمين را من روي اما ندارد، انجمني فعاليتهاي
بن بست كشيده شد شركت كرد به بنياسدي دكتر اصرارهاي جمله از و مختلف داليل به كه پارلمان عرف
هم انديشي در امان نماند. كارگاههاي در رابرت دستورنامه آموزش خامدستانه روشهاي از ناشي اثرات از و
اما من ارتباطم با آقاي اردهالي را به عنوان ناشر تمام آثاري كه قرار است در مورد دستورنامه رابرت منتشر
و آخرين  يابد. ادامه امروز تا ما تجربههاي تبادل و ما دوستي كه شد باعث روابط همين و كردم حفظ شود
سا زمان هايي كه ارزش هاي نوين برآمده از گفتمان جديد جنبش كادرها را در عوالم ايجاد چيست؟ تجربه

هنري ترويج كنند.

بستر  هرچند ميبخشد. جديد معناي كرامتي مسعود آقاي با من روابط به مزبور هدف همين تحقق درست
روابط من با او با آقاي اردهالي متفاوت است.

- فيروز شهرزاد  ياد زنده - دوستم كمك با را ديگر سينمائي سازمان آنكه از بعد كرامتي مسعود آقاي با
تأسيس كرده بوديم آشنا شدم. در يك دوره اي كارم به آنجا رسيد كه اتاق هاي دفتر سازمان سينمايي ديگر را
مي دادم. يكي از گروه ها مشغول ساختن فيلمي به كارگرداني  اجاره موقت صورت به فيلمسازي گروههاي به
و از همان جا با آقاي كرامتي آشنا شدم. بعدها با هم جلساتي بود وحشي مرغابي نام به كرامتي مسعود آقاي
تهيه كننده، عنوان  به  كه خودم  هم  بعد  مدتي  داشتند.  نتايج خوبي  كه  كرديم  برگزار  فيلمنامه  نوشتن  براي 
و كارگران مجموعه ي ميان پرده هاي تلويزيوني «شاپرك» براي روابط عمومي شهرداري تهران مشغول  نويسنده
كه با بزرگواري قبول كرد هرچند مهم ترين كردم همكاري به دعوت مشاور عنوان به كرامتي آقاي از شدم كار
و تهيه كنندگي كارگرداني هميشه براي كه درآمد پدرم چنان خاطر همين به و ندادم گوش را مشورتهايش
اخالق مؤسسه  اجالس  نخستين  برگزاري  جريان  در  يافت.  ادامه  همچنان  ما  دوستي  اما  گذاشتم.  كنار  را 
پزشكي ايرانيان، آقاي مسعود كرامتي به دعوت من لبيك گفت. هنگام ايجاد شوراي ترويج اخالق پروفشنال، 
و  خورديم. شكست ما مورد دو هر در اما گفت. لبيك من دعوت به هم خانوادگي انجمن تأسيس هنگام و
حاال به دعوت من براي تأسيس سازمان يا باشگاه يا گروه ديگري براي ترويج ارزش هاي فرهنگي ديگر هم
لبيك گفته است. من جز اينكه از اين همه محبت وي سپاسگذار باشم كار ديگري از دستم ساخته نيست. 
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مي كند با هدفي كه  احساس كه است اين ميگويد لبيك دعوتها اين به اينكه اصلي علت ميكنم فكر اما
مي شود اعتقاد دارد: تالش براي بيرون كشيدن خودمان از وضعيت ناهنجاري كه در آن دنبال دارد صادقانه

قرار گرفته ايم. قطعًا آقاي اردهالي هم در اين هدف با ما مشترك است.

تدارك نشست
بعد از آنكه عصر دوشنبه از دبيرخانه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) برگشتم، با 
و بار گذاشتن سه فنجان لوبياچيتي، مهماني شب را تدارك ديدم. قبل از  نياز مورد خوابار قلم چند خريد
ساعت هشت سه نسخه از طرح «انجمن ده» را هم پرينت گرفتم تا اگر الزم شد به مهمانان بدهم. متن آن

طرح: 

انجمن ده

مي كنم  فكر كه است كرده مشغول را ذهنم ايدهاي شدهام ده انجمنهاي اندازي راه مشغول كه روزها اين
و به خاورميانه مردم ميتواند مخاطبانش كه شود طوالني سريال يك ساخت براي دستمايهاي ميتواند

خصوص مردم «اتحاديه كشورهاي فالت ايران» (اكفا) باشد.

قصه ها مردي است كه اعتياد را از طريق عضويت در انجمن معتادان گمنام ترك  شخصيت اصلي اين
و اصولي اداره انجمن آشناست (ما به اين ترتيب قواعد اصولي اداره  درست روشهاي با و است كرده
و قانون پارلمان مطرح خواهيم كرد). اين مرد رابرت دستورنامه و كادرها دفتر به اشاره بدون را انجمن
مي شود ساختار جديد اداره روستا هاي كشور، متوجه است كار و كسب يك اندازي راه دنبال ده در كه
و با عنايت به است. ده انجمن هم آن و دارد كم سوم ساختار يك منتخب شوراي يك و دهدار يك يعني
و از طريق ساير معتادان خودشان ده در ده انجمن يك ميكند تالش گمنامان انجمن در خود تجربههاي
و شهر شوراي رئيس دهدار، تعارضهاي نتيجه در دهد. تشكيل اطراف روستاهاي ساير در ، شده پاك

اين فرد درام قصه را تأمين خواهد كرد.

و فضاهاي آن بيشتر شبيه  است دهكده پرستار يا و جزيره قصههاي سريال قصهها، اين براي من الگوي
قصه هاي چخوف خواهد شد.

و  دادم او به را طرح از نسخه يك رساند. را خودش كرامتي مسعود آقاي كه بود ربع و هشت ساعت
(اكفا) سؤال كرد. برايش توضيح ايران» فالت كشورهاي «اتحاديه مورد در همه از اول شد. شروع ما گپهاي
دادم. خالصه اش اينكه ما نمي توانيم وسط يك مجموعه كشور بربر يك جامعه متمدن بسازيم. با يك حمله
كلك امان را ممكن است بكنند. در نيتجه از حاال بايد دنبال اين باشيم كه تمام كشورهاي همسايه ي ما در 
و  كرد عرب، افغان، خانواده يك نيز قصه همين در است ممكن خاطر همين به شوند. متمدن نيز ايران فالت

ترك هم بگنجانيم با اين هدف كه مخاطبان سريال منطقه اي شوند.

و مسعود براي نخستين  سعيد و آمد هم اردهالي سعيد آقاي كه بوديم غيررسمي گپهاي همين جريان در
بار با هم آشنا شدند. من عالوه بر شريف بودن هر يك از دو نفر، به آثار منتشر شده از سوي نشر اختران
و به رغم اين هم مشكالت منتشر  كنون تا انتشاراتي اين كه كتابهايي همان گرفتم، نتيجه و كردم اشاره
و استقامت ايستاده به چه ارزش هايي كوشش از عظيم كوه اين پشت كه مديري كه ميدهد نشان است كرده
و به همين خاطر هم آقاي اردهالي مسؤليت نشر دستورنامه هستيم شريك ارزشها اين در هم ما است. پايبند
آن ها هستيم در ادامه ي همان ارزش هايي است بسط و خلق دنبال ما كه هم ارزشهايي و كرده قبول را رابرت
كمي هم در مورد آقاي كرامتي صحبت كردم ميكند. و كرده ترويج كشور سطح در را آنها اختران نشر كه
و كردم تدوين را زير صورتجلسهي آنان رفتن محض به نتيجه؟ شد. شروع نفر سه ما غيررسمي گفتگوي و
مي دهد در اين جلسه به چه نتايجي رسيديم: نشان آن مفاد كه ميكنم نقل زير در را آن و فرستادم آنان براي
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صورتجلسه اجالس اول سينماي ديگر
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ دوشنبه

 ۱۴ «سينماي ديگر» عصر روز دوشنبه نام موقت  با  تأسيس  نخستين اجالس يك گروه در دست 
و مسعود كرامتي در دفتر كادرها  حسيني داود اردهالي، سعيد آقايان حضور با ارديبهشت ماه ۱۳۹۴

برگزار شد. 

مي تواند در آينده به  گروه كه شمايلي و شكل و گروه احتمالي هدفهاي مورد در حاضر دوستان
خود بگيرد به صورت غيررسمي بحث و گفتگو كردند. نتايج زير به اتفاق آرا حاصل شد:

۱. اين نشست هاي دوستانه و غيررسمي با حضور همين عده و افراد عالقمند ديگر ادامه يابد. 
و بعد از هماهنگي نسبت به اجالس  كرد خواهد اعالم كرامتي مسعود آقاي را بعدي نشست زمان .۲

دوم اقدام خواهد شد.
فعًال خط قصه اي كه با عنوان موقت «انجمن ده» از سوي داود حسيني مطرح شده، از سوي آقاي  .۳
كرامتي مورد بررسي بيشتر قرار خواهد گرفت تا وضعيت حمايتي از موضوع اين خط قصه ارزيابي

شود. 
۴. داود حسيني به تحقيق در مورد بسط اين خط قصه ادامه خواهد داد.

زمان نشست بعدي طي دو هفته آينده از سوي آقاي كرامتي تعيين و اعالم خواهد شد. 

با احترام. دبيرموقت
داود حسيني

دستاوردهاي اين نشست
و  شوند جمع هم دور دارند كه گرفتاري و مشغله همه اين رغم به و شد ذكر كه مشخصاتي با نفر سه اينكه
تصميم بگيرند كه به نشست هاي خود ادامه دهند، خودش يك دستاور بسيار مهم است. اما مهم اين است كه
و رسيدن به يك  آنان نشستهاي تداوم كه شدهاند مجهز پيچيدهاي نسبتًا فني دانش به بيش و كم نفر سه اين
مي كوشم در من ميكند. تضمين - نبودند آشنا فني دانش اين با كه گذشته با مقايسه در - را مستقر سازمان
نشست ها روي همين جنبه مسأله تأكيد كنم تا بتوانيم در آينده از اين تجربه ها يك راهنماي خاطراتم از اين

عمل براي تشكيل سازمان ها مشابه از سوي سوي عالقمندان ديگر بسازيم. 

تحقق رهبري گروهي
بسيار حساس  شده اند  ديگران  دنباله رو  كنند  احساس  اينكه  به  نسبت  كارآفرينان  و  هنرمندان روشنفكران،
و در عين حال برايشان درآورد فروتنبازي برايشان نميشود و هوشند با بسيار عينحال در افراد اين هستند.
و همه شمول فراگير ايران در هنري و روشنفكري مجامع كه است دليل همين به بسا چه كرد. چوپباني

نمي شود و احتمال اينكه هر نشست و جمعي به حلقه اي حول ريش سفيدي بدل شود خيلي زياد است.

و دستورنامه رابرت آشنا نبودم غيرممكن بود وارد هيچ جمع روشنفكري بشوم. چون  پارلمان قانون با من اگر
و ممكن واقعًا گروهي رهبري ميكنم درك األن اما است. پررنگ و قوي بسيار من خود در خصوصيت اين
و البته مستلزم خلق فرهنگي است كه توليد آن چه بسا به چندين سال تالش جدي نياز راهگشاست، واقعًا
و تالش براي اين است زمينه اين در پارلمان قانون قواعد كردن دروني نيز تالشها اين محور باشد. داشته
و طاقت فرسايي است اما بايد كار دشوار بسيار كار انصافًا كه كنند عمل قواعد اين طبق گروه اعضاي كل كه

را از جايي شروع كرد و از دشواري كار نهراسيد.

مي كنم. به عنوان نمونه  كسب تجربههايي نمنمك زمينه اين در دارم - نفهمي بفهمي، - ميكنم احساس خودم
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و برنامه گروه  ساختار مورد در كه بار هر ديگر»، «سينماي گروه نشست نخستين غيررسمي گفتگوهاي در
و اصرار داشته باشم كه من هم مثل كنم تأكيد گروهي رهبري بر ميكردم سعي ميگرفتم قرار سؤال مورد
و ممكن است مورد قبول جمع نباشد. با اين همه، هر بار كه است اين هم نظرم و دارم نظر يك فقط بقيه
مي شد. اما چون من روي درستي نظرم تأكيد مواجه ديگران مخالفت و نقد با طبيعي طور به ميدادم نظري

نمي كردم، توي تله نمي افتاديم.

چيزها  اين  به  عقلم  بسا  چه  نبودم،  مجهز  رابرت  دستورنامه  قواعد  به  من  اگر  مي كنم  تأكيد هم باز البته،
- ساختار مثًال - مورد در مشخص پيشنهاد يك مورد در باشد قرار وقت هر ميدانم األن اما نميرسيد.
و مشكل به عالي ترين شكل ممكن حل كرد خواهم رجوع قواعد آن به من شود، تصميمگيري گروه سازماني
و شركت در پيشنهاد دادن حق اصًال جلسه احتمالي رئيس عنوان به و صورت آن در كه چرا شد. خواهد

مذاكره نخواهم داشت و بايد اصل ظاهر بي طرف خودم را حفظ كنم.

مثل هم فكر  انساني  اين است كه هيچ دو  مي آيد  كارم به بحثها اين در و گرفتهام ياد كه ديگري نكته
نمي كنند. البته اين يك اصل بديهي است. اما مسأله اين بود كه ما بلد نبوديم با اين اصل بديهي چطور كار
آدم ها چگونه به اجماع برسيم. األن به محض اينكه تحليل هاي مشخصي  كامًال متفاوت نظرات بين و كنيم
راه افتادن مذاكره به طور جدي جلوگيري كنم. از ميكوشم من ميشود، ارايه مشخص مسأله يك مورد در
و افراد در مورد تحليل مسائل مختلف نظرات است غيرممكن مشخص عملي پيشنهاد يك بدون مذاكره چون
و نبايد تحليل هاي يكديگر را به چالش بكشند. بلكه بايد راه حل مشخصي را نيست الزم و دارند مختلف
و براي آنكه آن پيشنهاد به تصويب اكثريت برسد، پيشنهادهاي پارلمان، قانون عقلي قواعد طبق و كنند مطرح
و مذاكرات فقط بايد به ارايه داليل اينكه چرا يك پيشنهاد مشخص بايد تصويب يا رد بشود بدهند اصالح
مي شد كه خوب، چكار بايد بكنيم؟ پاسخ من اين بود: گروه مطرح سؤال اين نيز اخير جلسه در بماند. منحصر
- اين است كه اين طرح قصه را دست بگيريم. نظر يك عنوان به - من فعلي پيشنهاد اما بگيرد. تصميم بايد
اما اگر جمع با اين تصميم موافق نبود، بايد پيشنهاد ديگري مطرح شود. يا وقتي موضوع ساختار گروه در
مي كردم: كل گروه بايد در اين مورد تصميم بگيرد. ممكن است  رفتار طور هيمن شد، مطرح تأسيس دست

نتيجه مذاكرات، تشكيل يك باشگاه، يك انجمن، يك مؤسسه، يك شركت تعاوني يا هرچيز ديگري باشد.

انجمن: هم استراتژي هم تاكتيك
بين  احمدزاده  مسعود  نوشته  تاكتيك  هم  استراتژي  هم  مسلحانه  مبارزه  عنوان  با  جزوه اي  انقالب  از  قبل 
مي كنم با درك جديدي كه از انجمن كسب كرده ايم، تشكيل انجمن  فكر ميشد. دست به دست چريكها
يعني يك فضاي عمومي كه اعضاي انجمن  اين تعريف  بر اساس  باشد.  تاكتيك  و هم  استراتژي هم بايد
و نسبت به هم متعهد مييابند حضور آن در اجتماعي فعاليت هر كلي، طور به و پروفشن، شغل، گروه، هر
آن ها كنند، خلق هم با است اجتماعي فعاليت آن انجام مستلزم كه را عقلياي و عادالنه قواعد كه ميشوند
و آشنايي با قانون پارلمان، رسيدن به فهم بدون كنند. رفتار آنها اساس بر و سازند رزوآمد مستمر طور به را
مي كردند قواعد ناظر بر يك فعاليت اجتماعي را البد كسان فكر همه چون نبود. ممكن انجمن از دركي چنين
مي رسيديم هم دركي چنين به وقتي حتي نيست. قواعدي چنين به نيازي اساسًا يا كنند. ديكته بايد ديگري
مي شديم نمي توانستيم به نتيجه اي برسيم. در نتيجه اگر كساني هم قواعدي جمع هم دور هدف همين با و
آن ها نمي ديدند. با چنين دركي از انجمن رعايت به ملزم را خود حق به - گروه اعضا ميكرند، ديكته و تدوين
تركه ي بسته را به پسرانش داد تا مزه قدرت ناشي است كه تلقي آن پيرمرد كتاب هاي درسي دبستاني كه چند
و نه  است شدن انسان انجمن از هدف كه ميفهمم حاال است. دهاتي و قبيلهاي دركي بچشند، را اتحاد از
قدرتمند شدن.  و با چنين دركي از انجمن است كه اصل شرافتمند بودن اعضا اهميت فوق العاده اي مي يابد.

اصل شرافتمند بودن اعضا
مي دهد كه روي اصل شرافتمند بودن اعضا بايد بيش از قواعد قانون پارلمان تأكيد كرد.  نشان من امروز تجربه
و فردي حق دارد تعريف خودش را از اين مقوالت به كسي آيا است؟ كي شرافتمند و چيست؟ شرافت اما
و دستور شرف، نخستين سند يك گروه است كه بايد در شرافتمند و شرافت نه. قطعًا كند؟ ديكته ديگران
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و به تصويب گروه برسد. اما خلق اين سند پايه به صورت گروهي  شود خلق گروهي شكل به و ابتدا همان
نيز مستلزم اين است كه اعضاي يك گروه از همان اول قواعد پيش گزيده بازي دموكراسي، يا قانون پارلمان
مواجه هستيم كه خوشبختانه  پارادوكسيكال وضعيت يك با اين بر بنا كنند. بازي قواعد آن طبق و باشند بلد را

ساله  من راه حلي براي آن فراهم آورده است:  موتاسيون نخستين بربر در جهان جهاني شده! تالش هاي ده

هدف گروه: ترويج فرهنگ ديگر در عرصه ي هنر هاي نمايشي
در نخستين جلسه گروه سينماي ديگر در مورد هدف هاي گروه نيز به صورت غيررسمي بررسي هايي صورت 
مه آلودي از هدف گروه در ذهن داشته باشيم. شايد بشود اين هدف را  تصوير بيش و كم ميكنم فكر گرفت.
و ترويج آن از نشر و ديگر فرهنگي ساختن براي تالش كرد: خالصه طور اين پيشنويس عنوان به و فعًال

طريق هنرهاي نمايشي.

و در جريان عمل اجتماعي خود بتواند فرهنگ نويني خلق كند،  بگيرد شكل مرور به گروه اگر فقط البته،
مي توان اميدوار بود كه اعضاي اين گروه كه بنا به تعريف دست در كاران هنر هاي نمايشي هستند، آهسته
آهسته اين فرهنگ نوين را در آثار خود بازتاب دهند. اين گروه نيز با هدف انساني ساختن مناسبات بين
- به عنوان يك  پارلمان قانون با آنان آشنايي ميكنند تصور هم گروه اين اعضاي ميگيرد. شكل خودشان
- اين امكان را براي نخستين بار در اختيار آنان گذاشته است كه جنبه هاي غيرانساني مناسبات مفهومي دستگاه
مي توانند به صورت گروهي مناسبات بين خودشان را انساني ميكنند احساس مهمتر، و كنند، درك را خود

سازدند. چنين باد.
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۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ پنجشنبه

قسمت دوم: نخستين نشست كميته انتشار قطعه سازان خودرو
بي نظيرش در بيش از شصت جلسه  خودگذشتگي از با كه - رزمخواه محسن مهندس كمك با نبود قرار اگر
- انجمن كرد شركت ميشد برگذار هفته هر ۹۳ ۹۱ تا سالهاي هم انديشي عرف پارلماني كه طي كارگاه
كارگاه ها، همان  جريان  در  شده  كسب  تجربه هاي  براساس  را  خودرو  مجموعه هاي  و  قطعات سازندگان
بازآفريني كنيم، خاطرات مربوط به مرحله جديد همكاري من با اين انجمن محلي از اعراب نمي يافت. اما در
مي كوشيم  و شدهايم آشنا پارلمان قانون نام به چيزي با رزمخواه مهندس هم و من هم همكاري، از مرحله اين
و كارآيي انجمن را ارتقا دهيم. به همين دليل، بعد اثربخشي زمينه، اين در خود مهارتهاي از بهرهگيري با تا
و در جريان نوشتن صورتجلسه اين اجالس بود قطعهسازان نشريه انتشار كميته نشست نخستين از برگشتن از
و در اختيار مهندس رزم خواه بگذارم. كنم مكتوب را خودمان راهبردي برنامه است خوب رسيد نظرم به كه
و البته تا كنون حتي دريافت آن - كردهام ارسال رزمخواه مهندس آقاي براي كه را راهبردي برنامه همان متن

ميكنم: نقل - است نداده اطالع هم را

تأمالتي در خصوص هدف هاي دوره جديد انتشار نشريه

جناب آقاي مهندس رزم خواه
گرفتم نخستين  عهده بر ۱۳۷۹ سال اوايل در را خودرو» «قطعهسازان انتشار مسؤليت وقتي دارم خاطر به خوب
سرمقاله در آن گزارش كه تأمالتي از بعد باشد. ميتواند چه نشريه انتشار از اصلي هدف كه بود اين سؤالم
براي زمينه فراهمسازي با تا دارد «وظيفه نشريه اين كه رسيدم نتيجه اين به آمده قطعهسازانخودرو شماره اولين
نيز با و رساند مدد صنف درون همبستگي ارتقاي به صنف اعضاي بين اخبار و اطالعات آسان و سريع چرخش
و گذارد ميان در كشور مقامات و مسؤالن و عمومي افكار با را آنان مشكالت انجمن، اعضا درخواستهاي طرح
تالشهاي تمام و بود هم روز آن مديره هيأت توافق مورد جمعبندي اين كه است بديهي باشد». آنها رفع پيگير
براي كادري آگهيهاي جذب براي در به در جستجوي حتي ميخورد. چرخ اصلي هدف دو همين حول من
زمان آن در بود. انجمن عضو قطعهسازي كارخانههاي بين همبستگي حس ايجاد اصلياش هدف نيز نشريه آخر
هيأت فعاليتهاي توصيف در نشريه توزيع و انتشار نيتجه در و نبود خبري اجتماعي شبكههاي و اينترنت از
مشاركت ارتقاي و انجمن مجامع از گسترده استقبال كرد. عمل موفق انجمن پيكر و سر بين پيوند ايجاد و مديره

بود. هم اطالعرسانيها آن مديون حدي تا و جمله از انجمن فعاليتهاي در اعضا

۱۵ ساله كه ما را از عصر ماقبل مدرن به عصر مابعد مدرن پرتاب كرده است، حاال بعد از گذشت يك دوره
مي دانم آنقدر  باشد؟ ميتواند چه نشريه انتشار هدف اصليترين مرحله، اين در ميپرسم خودم از هم باز
مسائل عظيم ناشي از فرايندهاي جهاني سازي ما را احاطه كرده است كه تعيين مهم ترين هدف كاري ناشدني
و قانون پارلمان آشنا نمي شدم،  رابرت دستورنامه با تاريخي شانس يك حسب بر اگر ميكنم اعتراف است.
و آكادميك در مورد فعاليت هاي انجمني به اين كشف تاريخي پژوهشي كار سال ۲۰ و اگر به خاطر حدود
نائل نمي شدم كه ملت ما به داليل قابل فهم تاريخي با قانون پارلمان، به عنوان دستگاه مفهومي تصميم گيري
گروهي، آشنا نشده است، هرگز قادر نمي شدم با قاطعيت به خودم بگويم عمده ترين مشكل غيرطبيعي تمام 
و جامعه هاي ما همين ناآشنايي آنان با قواعد بازي دموكراسي است. بديهي است كه  تشكلها و سازمانها
بعد از حل اين مشكل است كه تازه با كوه مشكالت ديگري مواجه خواهيم بود كه تمام ملت هاي توسعه يافته
و بايد با  هستيم عقب تاريخي مرحله يك كشورها آن تمام از ما اما هستند. گريبان به دست آنها با جهان

سرعت بكوشيم اين مشكل غيرطبيعي را هرچه سريعتر حل كنيم.

جناب آقاي مهندس رزم خواه
و كشف روش هاي  پارلمان قانون قواعد فهم براي من طافتفرساي تالشهاي شاهد نزديك از شما اگر
نبوديد، هرگز قادر نبودم هيچكس ديگري را در انجمن قطعه سازان خودرو بيابم كه حرفم آنها محليسازي
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تقريبًا غيرممكن  كار اين كنيم. تعريف نابينا فرد يك براي را رنگ بخواهيم اينكه مثل درست كند. درك را
و به خصوص اعتمادي كه دكتر رجال انجمن مديره هيأت كنار در شما دوباره حضور خاطر همين به است.
و اگر ما اين سرمايه را با ندانم است شده اعطا ما به كه است اجتماعي عظيم سرمايه يك دارد من به و شما به

 كاري تلف كنيم هرگز بخشوده نخواهيم شد.

مي كنند كور مال  سعي چگونه مديره هيأت اعضاي كه كنيم درك ميتوانيم من و شما فقط حاضر حال در
و در تصميم گيري گروهي تا چه اندازه از دانش فني استاندارد شده جهاني بروند جلو قدم چند مال كور
و به مرور به بتواند انجمن مديره هيأت اگر كه كنيم تصور ميتوانيم كه هستيم من و شما فقط و هستند. عقب
و ضمن عمل، با روش بهينه ي تصميم گيري گروهي آشنا شود، به مرور قادر خواهد شد تعداد هرچه تدريج
و ثقل تصميم گيري ها از هيأت مديره به دهد مشاركت تصميمگيريها روند در را خود اعضاي از بيشتري

مجامع ماهانه منتقل خواهد شد و به مرور كيفيت همبستگي بين اعضا ارتقا خواهد يافت.

مي خواهم نتيجه بگيرم، اگر در مرحله قبلي هدف از انتشار نشريه گسترش همبستگي بين  مقدمات اين با
اعضاي انجمن بود، هدف اين مرحله ما مي تواند اين باشد: ارتقاي كيفيت همبستگي در ميان اعضا.

راهكارهايي براي ارتقاي كيفيت همبستگي
مي كرديم كميت اطالعات رد  كوشش اول مرحله در ما اگر كه است اين همبستگي كيفيت ارتقاي از من منظور
و بدل شده را افزايش دهيم، اكنون بايد بكوشيم كيفيت اين تبادل اطالعات ارتقا يابد. در اين مرحله اعضاي
و تصميم هاي اتخاذي را از خودشان بدانند تا يابند حضور گروهي تصميمگيري فرايند در بايد بيشتري هرچه

براي اجراي آن ها نيز مشاركت بيشتري داشته باشند. اين كار چطور ممكن خواهد شد؟

و  بياموزند را گروهي تصميمگيري مهارتهاي مرور به بايد مديره هيأت اعضاي مرحله، نخستين در .۱
تمرين كنند.

۲. در مرحله بعد، اين اعضا بايد بتوانند مهارت هاي خودشان را ضمن رياست كميته هايي مركب از اعضاي 
جديد به ساير اعضاي عالقمند انجمن منتقل كنند.

شوراي  مثل  ساختارهايي  بايد  شدند،  آشنا  پارلمان  قانون  مبرم  قواعد  با  اعضا  كه  بعدي،  مراحل  در   .۳
و يا حتي مجامع عادي ماهانه را دعوت كنيم تا اعضا بتوانند در يك فضاي دلنشين تصميم گيري تصميمگيري
و بپردازد است، اعضا تصميمهاي اجراي كه خودش مسؤليت به فقط مديره، هيأت و كنند تمرين را گروهي

رهبري گروهي به مرور محقق شود.

تصميم گيري خودشان را در شركت هاي تحت مديريت خود  ۴. بديهي است كه اعضاي انجمن، مهارتهاي
منتقل خواهند كرد و اين مهارت به مرور به ساير بخش هاي جامعه نيز سرريز خواهد كرد.

نقش ما در تحقق مراحل باال
به نظرم، شما بيشترين نقش را در اين مرحله بايد ايفا كنيد. اين كار از روش هاي اصولي ارايه گزارش هاي 
هم انديشي عرف پارلماني، من قواعد ناظر  كارگاه در كه باشيد داشته توجه شود. شروع بايد انتشارات كميتهي
ارايه گزارش هاي كميته ها به هيأت مديره ها را درس نداده ام. اما به مرور با هم اين قواعد و تهيه نحوهي بر
آن ها را نيز كشف خواهيم كرد تا اعضاي هيأت مديره در عمل با محليسازي روشهاي و ميكنيم مرور را

روش هاي بهتر انجام امور روزمره آشنا شوند.

و مبرم ترين قواعد قانون پارلمان را به دكتر رجال آموزش  مهمترين از برخي بكوشيم بايد بعدي مرحله در
بدهيم تا به مرور آن ها را در عمل به كار بگيرد.
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و  پيشنهاد دادن حق رياست مقام در دريابد، رجال دكتر كه ميشود شروع هنگامي سوم، مرحله
در صحن رياست، جاي به كه بود خواهد مشتاق او خود صورت آن در ندارد. را مذاكره در شركت
از بهتر كه عضوي هر رسيديم، مرحله آن به وقتي كند. ايفا مذاكرات در را رهبري نقش و باشد
ندهد، هم پيشنهاد و نكند شركت مذاكرات در حال عين در و كند اداره را جلسه ميتوانست سايرين
به آموزشي  جنبه ميتواند جلسه رياست وحتي گرفت خواهد برعهده را جلسه رياست مسؤليت
ترتيب، اين به شوند. جلسه رئيس ترتيب به خود مهارتهاي ارتقاي خاطر به افراد و بگيرد خودش
داور جز نقشي جلسه رئيس و است گروهي كلمه واقعي معناي به رهبري كه يافت درخواهند همه

ندارد. را عادالنه قواعد دقيق اجراي در

و تجديد سازمان بازنگري به نسبت انجمن، آئيننامههاي بازخواني با بايد ما كه است مرحله اين از بعد
و ناكارآمد است ارتقا دهيم. در حال حاضر، فشل امروز كه را انجمن سازماني ساختار و كنيم اقدام انجمن
من با آئين نامه هايي آشنا هستم كه در واقع مثل نقشه هاي موتور هاي عظيمي هستند كه تمام اجزا موتور را با
و به  ميشود شناسايي سرعت به اخالق، و قاعده از خارج حركت يك حتي كه ميسازند هماهنگ چنان هم

صورت خود به خودي و پويا عيب زدايي صورت مي گيرد.

جناب آقاي مهندس رزم خواه
ده هاي اخير جامعه ي ما را كه تا همين چند دهه قبل يك  طي شدن جهاني فرايندههاي كه است اين واقعيت
مي كردند كه امكان تعالي فكري در زندگي «ُسهْه» مثل روستاهايي در آن مردم اكثريت و بود دهاتي جامعه
و از شرق تا دماوند گسترده شهريار تا غرب از كه است كرده تبديل ابرشهر يك به نداشت، وجود آنها
يا زود ما دير  و  دارد كاليفرنيا در لوسآنجلس كه دارد را الزاماتي همان بيش و كم شهر اين است. شده
مي كنند. به همين دليل، تمام زندگي نيويوك و لندن در مردم كه كنيم زندگي همانطور بيش و كم مجبوريم
و به هوا ميشوند بخار تموز آفتاب در برف سرعت به پلتيك ژئو موقعيتهاي از ناشي عقبماندگيهاي

صحنه ها را هر روز جلوي چشمانم مي بينيم. پس نمي توانيم نااميد باشيم. مي روند و ما داريم اين

با تمام اين مقدمات تقاضا دارم شرايطي فراهم آوريد كه من بتوانم به عنوان عضو ساكت در نشست هاي علني
و در  كنم درك بهتر را شركتها در و انجمن در جاري فرايندهاي تمام تا كنم شركت انجمن مديره هيأت

عين حال به مرور كمك كنيم تا دكتر رجال جلسات را بهتر اداره كند.

و نشريه جداگانه مطلبي تقديم خواهم كرد. اما شما در جريان  سايت وب اداره به مربوط طرح خصوص در
و منظور مان اين است كه تصميم گيري هاي رو است همبستگي كيفيت ارتقاي ما مرحله اين هدف كه باشيد
و با حضور تعداد هرچه بيشتري از اعضا گسترش يابد. بديهي است كه در آينده نزديك از فناوري رو در
وبينار استفاده خواهيم كرد تا الزم نباشد اعضا براي شركت در اجالس هاي حضوري رنج سفر هاي طافت

فرسا را تحمل كنند. 

قربانت. داود حسيني 
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴

رزم خواه هم ارسال كردم، تحقق پذير و براي آقاي مهندس نوشتم كه راهبردي اصطالح به برنامهي اين آيا
و روابط انساني جامعه و انسان بگويم: اجتماعي مسائل مورد در و بدهم عادت را خودم ميخواهم است؟
مي توانند آينده خودشان را بسازند. هرچند در اين عرصه دستشان به طور انسانها و است پذير تغيير انساني
و با محدوديت هايي نيز مواجه هستند. در اينجا مايلم به برخي از اين محدوديت هاي عظيم نيست باز كامل

اشاره كنم:

۱. مشكل مهندس رزم خواه
معجزه آسايي طي چند  نحو به هرچند و مبتالست پاركينسون پيشرونده بيماري به رزمخواه مهندس متأسفانه
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سال اخير بيماري او پيشرفت محسوسي نداشته است، اما ظاهرًا مصرف برخي داروها انرژي هاي ذهني او را 
و اين نگراني وجود دارد كه به همين خاطر مثل سابق كه چهره اي اثرگذار  ميدهد كاهش محسوسي نحو به

در هيأت مديره بود نتواند آن نقش سابق را ايفا كند.

۲. متأسفانه صنعت خودروسازي در كشور در يك فضاي غيررقابتي متولد شد. هرچند معماران صنعت نوين 
با ارشد مملكت هم  و مسؤالن  داشتند هم حسنظن زمينه اين در ويسه رضا مهندس مثل خودروسازي،
مي رسد با تعيين تعرفه هاي گمركي باال زورشان كه آنجا تا را خودرو بيرويه واردات جلوي كوشيدن جديت
و خريداران خودرو تعلق نگرفت، بلكه در مصرفكنندگان به تعرفه بودن باال اين از ناشي رانت اما بگيرند،
و تا حدي در اختيار صنايع قطعه سازي گذاشته شد. هرچند من اقتصاددان نيستم خودروسازي صنايع اختيار
و در اين زمينه بايد با احتياط كامل صحبت كنم، اما شاهد بوده ام كه از همان مراحل اوليه، قطعه سازان در
و از همان نخست با شرايط شدند تأسيس خودروسازي صنايع رانتهاي كمك با و شده حفاظت بازار يك
و فشاي غيررقابتي شكل گرفتند. البته، اين اميد وجود داشت كه وقتي صنعت خودرو پيشرفت كرد به مرور
موانع ورود خودرو هاي ساخت خارج برداشته شود و صنعت خودروسازي بتواند با رقباي خود رقابت كند.

شدم،  آشنا سياستها اين با خودرو قطعهسازان نشريه انتشار جريان در كه روزهايي اولين همان از من
مي ديدم كه چطور هر قطعه سازي به محض انعقاد نخستين قرارداد منزل و بودم بدبين آنها درستي به نسبت
مي كند، بچه هايشان براي تحصيل به خارج از كشور اعزام تبديل زعفرانيه و نياوران در كاخي به را اجارهايش
و حتي خودرو هاي شخصي آنان چنان مدل ميساختند كانادا و اسپانيا در را خودشان ويالهاي و ميشدند
و آن طرف بردن مهمانان خارجي كانون عالي طرف اين اختيار در را آن - نمونه عنوان به - كه ميشد باال
مي توانند كردهاند تغذيه رانت شير از كه قطعهسازان اين آيا ميدادند. قرار ايران كارفرمايان صنفي انجمنهاي

شرافتمندانه رفتار كنند؟

و تفكيك ناپذير رژيم جمهوري اسالمي است. اين رژيم از همان  ذاتي جزو فساد كلمه، واقعي معناي به .۳
ابتدا بر اساس تبعيض هاي عقيدتي اي استوار شده است كه براي حفظ هوادارن خود مجبور است مدام به
و روابط  ساختارها اصالح نيتجه، در كند. شرافتزدايي شرافتمند مردم از و بزند دامن ساختاري بيشرفي
و از كارفرمايي تشكلهاي بود. خواهد سختتر باشد وابسته حكوت رانت شير به بيشتر معيشتشان كه مردمي
و قطعه سازي خودرو از همان ابتدا با شير رانت تغديه كرده است خودرو صنعت بقيه، از بيش شايد و جمله

و تغيير روابط ناسالم و فاسد ساختاري در اين صنعت تقريبًا غيرممكن است.

و كليدي در هيأت مديره انجمن آقاي دكتر محمدباقر رجال رئيس هيأت مديره است. وي  اصلي شخصيت .۴
و از جمله ندارد خودش از مستقل سازماني ساختن در عالقهاي و مهارت اما است. ملي و دلسوز شخصيتي
بنيان گذاراني است كه بايد عليه او كودتا صورت بگيرد تا از قدرت كناره بگيرند. در دوره انتخابات هيأت
- همانطور كه در سطح ملي انقالب هايي براي برانداختن  است ممكن و گرفت صورت كودتا اين مديره
- هيأت مديره قبلي هم توانايي بسازند دموكرات سازمانهاي نسيتند قادر مردم اما ميشود برپا ديكتاتورها
يك رجال دكتر  برگشت.  مسند  بر  دكتر  دوباره  و  نداشت را بنيانگذار به غيروابسته سازمان يك ساختن
و يك وردست دارد به نام آقاي قرائي كه در ميبرد پيش فروتنبازي و لبخند با را ارادهاش كه است ديكتاتور
و دستياري كه تمام راه هاي حياتي بنيانگذار چنين وجود با است. انجمن همهكاره رجال دكتر غياب در واقع

سازمان را در اختيار گرفته اند، كار زيادي نمي شود كرد.

و  درست درام يك با نتيجه در كنيم. نرم پنجه و دست آنها با بايد كه تهديدهاست از نمونههايي اينها بله.
حسابي مواجه هستيم. با اين مقدمات است كه به تحليل رويدادهاي نخستين نشست كميته انتشار قطعه سازان
و براي اعضاي كميته  كردم تدوين بالفاصله كه را نشست نخستين صورتجلسه متن هرچيز از قبل و ميپردازم.
مي كنم تا بسياري از قضايا روش شود. همين طور كه مالحظه خواهيد كرد برخي از تصميم ها نقل فرستادم

در اين صورتجلسه ثبت شده است:
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صورتجلسه اولين اجالس كميته انتشار قطعه سازان خودرو
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ سه شنبه

در  ۹۴ ارديبهشت  ۱۵ سه شنبه روز ۱۳ ساعت خودرو  قطعه سازان  انتشار  كميته  اجالس  نخستين 
و به رياست آقاي مهند محسن رزم خواه  خودرو مجموعههاي و قطعات سازندگان انجمن دبيرخانه

دعوت به دستور شد.

و گزارش هاي كميته را رئيس  شد انتخاب دبيرجلسه عنوان به حسيني داود آقاي نشست اين در
كميته به هيأت مديره ارايه خواهد داد. آقاي محمدخليل طالبان پور مسؤليت هماهنگي كميته را بر

عهد خواهد داشت. 

سه شنبه هر هفته در محل هميشگي دعوت به دستور  روزهاي ۱۳ اجالس هاي عادي كميته ساعت
خواهد شد و با حضور دو نفر از اعضا به نصاب خواهد رسيد. 

دستورنامه رابرت به عنوان مرجع پارلماني كميته انتخاب شد.

و محمدخليل طالبان پور برآورد هزينه چاپ نشريه قطعه سازان در تيراژ  حسيني داود آقايان شد قرار
و ۴ صفحه جلد گالسه چهاررنگ چاپ و گرمي ۷۰ ۳۲ صفحه با كاغذ تحرير سفيد در نسخه هزار
و نتيجه را به اجالس آتي  استعالم دوخت ته صحافي و عادي ورني روكش و چهاررنگ چاپ با

ارايه كنند.

با  الكترونيكي قطعه سازان خودرو را همراه  نيز قرار شد آقاي داود حسيني طرح راه اندازي نشريه 
برآورد هزينه آن به رياست كميته تقديم كند. 

۱۴ ختم شد.  جلسه حدود ساعت

دبيركميته داود حسيني

نابغه اي در صف فرار
از همان  نام آقاي محمدخليل طالبان پور اشاره شده است. وي يكي  به  در صورتجلسه ي فوق به شخصي 
و با  كشور معتبر دانشگاه يك از دارند، بالقوهاي مادرزادي استعداد ميكنند درك وقتي كه است دانشجوياني
و با اين استدالل كه حكومت قدر آنان را نمي داند به طرف يك دانشگاه معتبر ميگيرند مدرك مردم هزنيه
مي كند تا مسائل اداري فرار بزرگ پا آن و پا اين هم طالبانپور آقاي ميكنند. فرار و درميآورند بال آمريكايي
مي افتند. با اين من چشم از سريع خيلي افراد طور اين برود. كشور از هميشه براي و شود فصل و حل او
و تهيه بگذارم: برعهدهاش داشت دوست كه هركاري كردم سعي انتشارات كميته از عضوي عنوان به همه،
مي داند. اما هيچ مسؤليتي به عهده مناسب كه مقاالتي ترجمه و مقاله، نوشتن سايت، وب ادراه خبر، گردآوري
و حدود يكساعتي با هم گپ زديم. به آمد حياط به من همراه يافت خاتمه كميته جلسه كه هنگامي و نگرفت.
و تعجب از فضاي حاكم بر دبيرخانه حيرت اظهار آنها محورهاي از يكي اما نميپردازم، گپها آن جزئيات
و بحثش با من اين است. كشته او وجود در را كار براي انگيزههايش آخرين خودش قول به كه بود انجمن
و يا وب سايت خواهد كرد، من شخصًا به او دستمزدي خواهم نشريه براي كه كارهايي ازاي به اگر كه بود
و در نتيجه ندارد منصفانه پاداش به اميدي هيچ صورت اين غير در كرد. خواهد همكاري هم او پرداخت
مي توانم حدس بزنم وقتي رئيس جايي ميدهند. بازي را او دارند بدجور چون نميزند. هيچكاري به دست

فردي مثل آقاي قرائي دستيار آقاي دكتر رجال باشد چه فضاي بي اصولي شكل خواهد گرفت.

گپ ها بود كه آقاي طالبان پور به اين نكته هم اشاره كرد كه انجمن يك وب سايت دارد (كه  همين جريان در
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مي كند  منتشر آن در را خودرو قطعهسازان به مربوط خبرهاي كه دارد مسؤلي سايت وب اين و ميدانستم) من
مي گيرد (مطلبي كه دستمزد تومان ميليون يك كار همين بابت ماهانه و نميآيد هم دبيرخانه به هيچگاه و
و مهندس رزم خواه هم چيزي در باره آن به من نگفت). در نتيجه به محض اينكه به دفتر برگشتم نميدانستم
مي شود. پيس كپي سايت وب اين در ديگر جرايد از خبر دو يكي هفتهاي بله. كردم. بررسي را سايت وب اين
حاال ديگر دادن طرح براي راه اندازي نشريه قطعه سازان خودرو با يك مشكل اخالقي هم مواجه است: با
مسؤل اين وب سايت چه بايد كرد؟ آيا اخالقي است كه او را از نان خوردن بياندازيم؟ آيا مصلحت است كه 
و حاصلش در نهايت دوباره كاري  كند پرداخت سايت وب آن مسؤل به هم تومان ميليون يك ماهي انجمن

يا ندانم كاري باشد؟

و انديشيدن به اين مسائل بود كه تدوين طرح راه اندازي نشريه الكترونيكي را  ماجرا اين به بردن پي از بعد
و از او بخواهيم كه كنيم دعوت كميته به هم را سايت وب مسؤل كه است اين من ترجيح گذاشتم. كنار فعًال
و به ازاي دستمزدش كارهايي را كه الزم است انجام بدهد. قطعًا من روي برخورد اخالقي كند همكاري ما با
و حاضر نخواهم شد او را از نان خوردن بياندازم. به همين دليل بايد قرار داد او را هستم متعهد فرد اين با

بررسي كنيم و تمام راه هاي ممكن براي ادامه همكاري با وي را به طور جدي بيازماييم.

و هم آقاي طالبان پور براي انتشار نشريه كاغذي نيز برآورد بگيريم. بديهي است من  من هم شد قرار همچنين
اصًال دنبال استخدام نيرو هم نيستم. هدف راهبردي من در و ندارم امور اين در شدن درگير به تمايلي هيچ

اين دوره تقويت دبيرخانههاي  انجمن هاست و نه تقويت مؤسسه تحت مديريت خودم.
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۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ پنجشنبه

قسمت سوم: تحليل سي و چهارمين اجالس كادر دانشجويان
(اول) از  عليپور ابراهيم آقايان شد: برگزار نفر دو حضور با فقط دانشجويان كادر اجالس چهارمين و سي
و من. آقاي پرهام رضايي از شمي خواجه نصير خواجه فضاي و هوا از عصرپوران سامان و تهران دانشگاه
و آقاي عباس نخلبند از فيزيك صنعتي شريف نيز با اطالع قبلي در اين جلسه شركت نداشتند. اما در نصير

جريان همين عمل مولكولي چيزهاي خوبي را تجربه كرديم كه به تحليل و ثبت آن ها مي پردازم.

جذب يك عضو جديد
و توضيحاتي كه من  قبلي جلسه در نخلبند عباس آقاي شركت از بعد كه داشتم ترديد شخصًا من راستش
مي خواهد در جلسات كادر كه كند اعالم او دادم، پارلمان قانون ضرورت و اهميت مورد در خسته لحني با
دانشجويان حاضر شود. اما آقاي رضايي در نامه اي كه به من نوشت خبر داد كه از جلسه ي آتي آقاي نخلبند
و حضور او در اين جنبش بسيار  دارد را ذهنها بهترين از يكي او ميكنم فكر من شد. خواهد ملحق ما به
ارزشمند است. به خصوص كه براي نخستين بار يك دانشجو از دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف به
مي شود. نكته ديگر اين است كه ما در آن دانشكده استادي مثل دكتر رضا منصور را داريم كه  ملحق ما جمع
و حتي شايد بتوانيم با كمك او تأسيس سناهاي اعضاي كند كمك ما به قوي سرپل يك ايجاد در ميتوند
راه را  دانشگاه ها  كاركنان  سناي  اعاليي  خانم  با حضور  بتوانيم  بعد  و  بزنيم كليد هم را علمي هيأتهاي

بياندازيم تا بعد از تركيب آن ها سناهاي دانشگاه ها شكل بگيرد.

مهارناپذيري عليپور اول
و مالئك هم برحذر داشت. به  فرشتهها ميان در قواعد اين ترويج از را اول عليپور آقاي بشود نميكنم گمان
سه شنبه براي جلسه در است. گسترش حال در فزاينده طور به قواعد اين به او اشتياق و اعتقاد كه خصوص
و قانون پارلمان را به آنان رفته تهران دانشگاه حقوق برجسته استادان از زيادي تعداد نزد كه داد توضيح من

معرفي كرده و دنبال اين است كه پاي آنان را به دفتر كادرها بكشاند.

سه شنبه آقاي عليپور اول چند پيشنهاد هم مطرح كرد. از جمله اينكه زمان دوره  جلسه در اينها، بر عالوه
مي تواند باشد. البته، من خوبي مشوق كه بدهيم افراد به گواهينامه يك دوره هر پايان در و شود محدودتر
هم توضيح هاي خودم را كه ناشي از تجربه هاي ما در همين كارگاه هاست براي آقاي عليپور اول توضيح دادم
و به اين نيتجه رسيد كه كار دفتر كادرها درست است. خالصه توضيح من اين بود كه من  شد قانع هم او و
دنبال ساختن يك مؤسسه آموزشي براي آموزش اين قواعد به افراد مختلف نيستم. بلكه من دنبال ساختن
و در دراز مدت بارهاي بر زمين مانده مشكالت  هم هماهنگي به بتوانند كه فسادناپذيرم و پاك انجمنهاي
مي توانند در جريان بسط خودشان قانون پارلمان را به اعضاي كه هستند انجمنها همين بردارند. زمين از را
و اين كار با تأمين شدن است ناپذير فساد و پاك انجمنهاي ايجاد دفتر هدف پس بدهند. آموزش نيز خود
يك كادر چند نفره كه بتوانند با هم كار كنند مقدور خواهد شد. اين افراد نيز پس از رسيدن به آن مرحله، از
تمام كساني كه با قانون پارلمان آشنا هستند دعوت خواهند كرد تا در تأسيس آن انجمن مورد نظر مشاركت 
و او  دادم توضيح اول عليپور آقاي براي مفصل طور به هم را روشهايي چنين اتخاذ داليل من البته، كنند.

واقعًا قانع شد.

پوست اندازي يك كادر
و مهارت هاي رهبري او ارتقا  مياندازد پوست سرعتي چه با عصرپوران سامان آقاي كه است محسوس كامًال
آن ها من احساس كردم كه آقاي عصرپوران تمام در كه پرداختيم مبحث چندين به سهشنبه جلسه در مييابد.
و به مرور كه به اين قواعد مسلط  مي شود است يافته منزلتي چه نيز خودش دانشكدهايهاي هم ميان در حتي
و در فعاليت هاي گروهي در دانشكده ايفا كند. به عنوان يك نمونه دانشكده در را رهبري نقش ميتواند بهتر
ديگر) از نامزدي انصراف تشكل يك (يا صنفي شوراي انتخابات از يكي در داشت قصد كه گفت من به
كرده بودند. البته آقاي شركت انتخابات در او خاطر به كه شد دانشجويان از زيادي گروه مخالف با اما بدهد
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عصرپوران از آن نوع افرادي است كه فعاليت هاي خودشان را جار نمي زنند اما وقتي به زمزمه آنان گوش 
بسپاريد متوجه مي شويد كه چه ها كرده اند. 

نقد روند ثبت انجمن در دانشگاه ها
در  كه  كرد  تعريف  برايم  آقاي عصر پوران  هستند.  «اسالمي»  انجمن ها  تمام  كه چرا  بود  آور  تعجب  برايم 
اصًال دانشجويي  نتيجه در هستند. «مسلمان» دانشجويان تمام كه شده تصريح دانشجويي فعاليتهاي آئيننامهي
و ثبت انجمن ها تشكيل آئيننامههاي در ندارد. خارجي وجود اسالمي ايران دانشگاههاي در نباشد مسلمان كه

نيز اين نكته تصريح شده است و در نتيجه تمام انجمن ها «بايد» اسالمي باشند.

و  كردم تشريح ايران در را انجمنها ثبت روند بر ناظر قانوني رويههاي من كه بود بحثها همين جريان در
و نامربوط است. خالصه اش اينكه طبق سنت ايران، گروه غيرعقلي چقدر نيز رويهها اين حتي كه دادم نشان
و يا اسپانسر، كه هنوز انجمني را به معناي حقوقي تأسيس نكرده اند، به اشتباه به عنوان گروه مؤسس حامي
و بعد از آنكه مجوز ثبت انجمني را كه هنوز ثبت نشده است به عنوان هيأت مؤسس دريافت ميشوند شناخته
مي كنم كه چرا با وجود اين همه حقوقدان حيرت ميكنند. اقدام انجمن تأسيس به نسبت آنوقت تازه كردهاند،
و قاضي، حتي يك نفر نيز تا كنون متوجه اين رويه هاي احمقانه نشده است. راستش اگر خود من وكيل و
و اين مسائل را در كتاب دستورنامه نمي خواندم متوجه اين كردارهاي نميشدم آشنا پارلمان قانون با نيز
و تازه دريافت كه چقدر اين كرد درك را مطلب خوبي به عصرپوران آقاي خوشبختانه نميشدم. احمقانه
و غيرمعقول هستند. به نظرم همين يك نفر افشاي اين رويه هاي غيرعقلي را تا آخر عمرش نابخردانه رويهها

دنبال خواهد كرد.

ايده هاي جديد براي ترويج قانون پارلمان در دانشگاه ها
- آنطور كه  دانشگاهها در دانشجويي سناي تشكيل ايده يخ چرا كه ميكنم فكر زياد مسأله اين به راستش
كه اين حرف هاست  از  دانشگاه ها سياسي تر  است: جو  تا حدودي روشن  نمي گيرد. جواب   - دارم انتظار
دموكراتيك بشود. به همين خاطر به نظرم رسيد كه راه مناسب تر ترويج قواعد دستورنامه رابرت شايد اين
باشد كه انجمن هاي رقيب را تشويق كنيم كه به خاطر عقب نيافتادن از رقباي سياسي خود هم كه شده اين 
قواعد را بياموزند. در نتيجه وقتي به مرور تمام انجمن هاي رقيب در چارچوب اين قواعد بازي كردند خواه 
مي كنند. خوب اين يك راه. اما در روز هاي اخير  بازي دارند دانشگاه در قواعد اين با همه عمًال و ناخواه
ايده هاي ديگري نيز به ذهنم رسيده است: دانشجويان از تأسيس چه انجمن هايي بيشتر استقبال خواهند كرد
و  نكند تهديد را آنان سياسي نظر از حال عين در و باشد نداشته رساندن ثبت به و اجازه كسب به نياز كه
كنند؟ تا كنون فعاليت آنها در مجوز نداشتن عليرغم بتواند دانشجويان تا نيايد حساب به هم امنيتي تهديد
و ايجاد شغل براي كارآفريني را هدفشان كه انجمنهايي اول دسته است: رسيده خاطرم به انجمن دسته دو
و تفريحات سالم بين خود سرگرمي خاطر به فقط كه انجمنهايي دوم دسته ميكنند، تعريف دانشجويان
يك و چرا بايد دارد فرقي چه دانشجويي ضيافتهاي با دوم نوع نميدانم البته ميشود. تأسيس دانشجويان
مي شود باز هم در اين مورد فكر كرد. شايد در جريان ساختن چنين انجمن هايي البته باشد. دائمي سازمان

مي خواهند چنين انجمن هايي بسازند ياد داد. كه بشود قانون پارلمان را هم به دانشجوياني
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۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ جمعه

مالقات تاريخي؟
ُمَهّنا دبير كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه  ميرعليرضا مهندس آقاي با هركس نظرم به
يك براي معرفي كتاب دستورنامه رابرت هم با وي  مي كند كه مالقات  اذعان باشد آشنا نزديك از تهران
و هم يك شكست تلخ. اين وضعيت هم به خصوصيات سبك مديريتي بشود ميتوانست تاريخي موفقيت
است. كرده كسب انجمني فعاليتهاي سطح در امروز كه منزلتي و جايگاه به هم و ميشود مربوط ايشان
و از من خواست تا قواعد زد زنگ كادرها دفتر به تعجب نهايت در كه پيش هفته چند از خاطر، همين به
- براي كانون مهندسين معرفي كنم، دريافتم كه در برابر يك موقعيت تاريخي نحوي به - را رابرت دستورنامه
ُمَهّنا را جلب كنم، آب در خوابگه مورچگان خواهم ريخت، مهندس مثبت نظر شوم موفق اگر گرفتهام: قرار

اما اگر شكست بخورم يك فرصت مهم را سوزانده ام.

ُمَهّنا آشنا شدم كه به دعوت دكتر اورنگ فرزانه به دبيرخانه كانون مهندسين  مهندس با هنگامي بار نخستين
و آمد داشتم تا در مورد انتشار نشريه كانون مذاكره كنيم. رفت تهران دانشگاه فني دانشكده التحصيل فارغ
و هيچ امكاني براي پذيرش مسؤليت جديد ميكردم منتشر را تخصصي مجله چند همزمان طور به آنسالها
ُمَهّنا كه مهندس آقاي خصوصيات برخي كه بود جلسات همان در اما نرسيد. نتيجهاي به مذاكرات و نداشتم
مي يافت توجه ام را جلب كرد: خيلي سريع االنتقال بود، هوش سرشاري داشت، حضور مذاكرات حاشيه در
و اگر بر اساس تئوري مديريتي ايزاك بود، كرده تحصيل جهان معتبر دانشگاههاي در مختلفي دورههاي در
ارشد مقامات  از  و طوري  بود اجرايي و كارآفرين بيشتر او مديريتي سبك كنم، داوري بخواهم آديزيس
هم بازي آنان با بچگي از انگار كه ميكرد صحبت - تكنوكرات دستگاههاي مقامات از خصوص به حكومتي-

بوده است.

دومين باري كه بعد از سال ها اسمش به گوشم خورد اواخر سال گذشته بود كه براي مذاكره با هيأت رئيسه 
جامعه مهندسان مشاور ايران در خصوص روش آموزش قواعد قانون پارلمان به آن جامعه در جلسات هيأت 
مي كردم. در همان جلسات بود كه آقاي مهندس مسگرپور يكي از اعضاي مؤثر هيأت رئيسه  شركت رئيسه
جامعه مهندسان مشاور ايران به من گفت كه متن كتاب اصلي دستورنامه رابرت را دارد. با تعجب پرسيدم: از
ُمَهّنا برايم فرستاده است. ظاهرًا براي آقاي ميرزاخانيان  مهندس داد: جواب ايشان و گرفتهايد؟ را متن اين كجا
ُمَهّنا به مهندس خوِد پريروز، عصر جلسه در بود. فرستاده نيز جامعه رئيسه هيأت مؤثر اعضاي از ديگر يكي
پي دي افي كتاب را براي خيلي ها ارسال كرده است، البته بدون اينكه الزم بداند از مترجم متن كه گفت من

آن در اين مورد سؤال كند!

مي  كردم  صحبت مورد اين در دانشجويان كادر دعوتكننده رئيسيان امير آقاي با كه هم پيش هفته سه دو
از ديگر  يكي  حيرت  با  كند،  دانشجويان شركت  كادر  كارگاه  در تا كنم دعوت را ُمَهّنا مهندس شايد كه
تا ته هرچيزي را درنياورد دست بردار نيست. درست خصوصيات اين مرد را برايم تشريح كرد: اين آدم 
و با مغز خوشان  خودشان را مشكالت كه است اين ُمَهّنا مهندس مثل اشخاصي خصوصيات از يكي ميگفت:
و ترجيح شدهاند كسي دنبالهروي كنند احساس كه است سخت خيلي اشخاص طور اين براي كنند. حل
معموًال رد كني، پيشنهاد آنها به چيزي شما هم اگر و دربياورند سر هرچيز توي و ته از خودشان ميدهند
و طوري مطرح كنيد كه بگذاريد ميان در آنان با سؤال صورت به را قضايا آنكه مگر نميپذيرند. و ميكنند

گويا شما قرار است ايده هاي آنان را اجرا كنيد، وگرنه برجك شما را پائين خواهند آورد.

مي كنند: بدون آنكه قابل  عمل هرز خودرو، يك ميللنگ مثل كه است اين افراد اين ديگر مهم خصوصيات
و معلوم نيست كي تند، گاهي و سريع گاهي ميچرخند، چپ به گاهي و راست به گاهي باشند، پيشبيني
مي يابند كه مثل يك چرخ دنده اين در را صالح مديران از گروه اين دست زير افراد معموًال ميشوند. متوقف

براي آنكه خرد نشوند بهتر است كمي عقب بكشند تا با اين ميل لنگ هرز رابطه اي نداشته  باشند.
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ُمَهّنا ديگر سراغ من  مهندس آقاي و گذشت مدتي ديدم وقتي كه بود ارزيابيها اين مجموعهي به توجه با
و است شلوغ سرش ساده، خيلي ميدانستم، چون بگيرم. تماس كه است من نوبت حاال گفتم: نگرفت، را
و موضوع را فراموش كرده خوابيده ويرش هم او و شده خارج اولويتهايش فهرست از رابرت دستورنامه
- كجا؟ او جواب داد: باشيم. داشته مالقاتي هم با بعد هفته دو يكي سهشنبه شد قرار و گرفتم تماس است.
و اين اينجا. بياوريد تشريف شما باشيد موافق اگر گفتم: اما بودم. بلد هستيد؟ بلد را اينجا مهندسين. كانون
و براي نشان دادن كردهام جمعآوي را اسناد مجموعه يك اينجا من دادم: توضيح بود. من خطاي نخستين
و پذيرفت. اما كمي قبل از ساعت مقرر كرد مكث كمي بياورد. تشريف اينجا به شما كه است بهتر آنها
شهرستان هستند نمي توانند در جلسه امروز شركت مهندس چون داد توضيح و گرفت تماس ايشان منشي
مي كرد يا پيغام مشخص را بعدي نشست زمان كم دست وگرنه، يافت. خاتمه ترتيب اين به ماجرا و كنند.

مي داد بعدًا تماس خواهد گرفت.

مي دانستم در شوراي كانون كنم؟ تلقي شده تمام را قضيه واقعًا آيا كه ميكردم فكر سؤال اين به روزي چند
آينده در  رابرت  قواعد دستورنامه  با  آنان  آشنايي  و  دارند حضور نفوذي با بسيار شخصيتهاي مهندسين
مي شود براي مهندسين، كانون به قواعد اين معرفي از بعد عالوه، به دارد. كننده تعيين تأثير كادرها جنبش
و به مرور براي ساير دانشكده هاي اين دانشگاه تهران دانشگاه فني دانشكده دانشجويان به قواعد اين آموزش
برنامه ريزي كرد. آشنايي چند هزار فارغ التحصيل دانشكده فني با قانون پارلمان نيز سبب خواهد شد كه نيز
و از زدم زنگ كانون به ميسوزاندم. را فرصت اين نميبايست پس كند. سرريز ايران سراسر در آشنايي اين
ُمَهّنا را به من بدهد كه نداد. مهندس همراه تلفن است ممكن اگر تا خواستم بود آنجا منشي كه شايگان خانم
سه شنبه گذشته زنگ زد. من به سختي صبح دارم. مهمي كار وي با من كه بگويد ايشان به پس دادم: پيغام
توانستم با قطع كردن مداوم صحبت هاي او سرانجام اجازه بيابم تا كار مهم خودم را با وي در ميان بگذارم:

سه شنبه ها، كه هدفش عالوه بر كسب مهارت در قانون پارلمان، ترويج سناهايي دانشجويي هم  كادر اينكه
و از شود آشنا پارلمان قانون با خودش كه دارد تمايل مهندس آقاي اگر و شود شروع نو از است قرار هست،
و من است خوبي بسيار فرصت كند، منتقل هم ديگران به مرور به را مهارت اين كانون مجامع رياست طريق
مي كنم كه در اين كارگاه ها شركت كند، در غير اين صورت كارگاه ديگري روزهاي پنجشنبه از توصيه وي به

ساعت ۵ تا ۷ بعد از ظهر به راه خواهد افتاد و خوب است كه ايشان در آن كارگاه شركت كند.

مي دانستم حتي  چون كردم، بيان سرعت با و هم سر پشت و نفس يك را خبر دو اين من كه است بديهي
و آب دهن قورت دادن سبب خواهد شد كه صحن گفتگوي دو نفره زدن هم بر چشم يك حد در وقفهاي
و صحن را در شد تمام جملهام اينكه محض به كردم: اشتباهي چه و بگيرد. دستم از هميشه براي را تلفني
ُمَهّنا چنان تغيير كرد كه حس كردم اگر با همان گوشي تلفن مهندس صداي لحن گذاشتم، حريف اختيار
كرد: نثارم مؤدبانه بسيار ناسزاهاي از سيالبي اما است. گذاشته احترام سفيدم موهاي به نميزند، سرم توي
آقاي فالني، من در دانشگاه هاروارد رشته برنامه ريزي مديريت استراتژيك خوانده ام، در دانشگاه آكسفورد
دوره فالن را گذرانده ام، دوره ان.اف.ام (يا چيزهايي شبيه به اين حروف اختصاري) را در فالن دانشگاه تمام 
مي خواست بگويد؟  چه عملكرد گزارش اين نويس زير و نبود. شدني تمام واقعًا فهرست اين . . . و كردهام
و يك گالن بنزين ديگر روي ديگر، فاحش اشتباه يك بله، كنم؟ شركت تو زپرتي كارگاههاي تو بيايم حاال -
مي كردم؟ بايد چه خوب، ميشد. نابود و ميسوخت اشتباهي كبريت يك با كه ريختن، تاريخي فرصت يك
مي دادم و، خوشبختانه، توانستم گوش او پيشنهادهاي و نصايح به و ميشدم ساكت بايد بودم: حفظ را جوابش
و او شروع كرد: ما ابتدا بايد با يك بريفينگ كوتاه افق گشايي بكنم. را كار اين خودم مديريتي سبك خالف بر
مي دهد. من هم بايد ارزيابي كنم كه روي كدام نشان عالقه كار اين به اعضا از يك كدام ببينيم بعد بكنيم.
آقاي - بسيار خوب،  بكنيم. بايد چه ميگيريم تصميم كه است آنوقت بكنم. سرمايهگذاري ميتوانم يك
مسأله اش اين بود كه به دبيرخانه كانون بروم تا در مورد اقدامات بعدي مهندس. شما بفرماييد بنده چه كنم؟

با هم صحبت كنيم. 

۱۶ ارديبهشت) ساعت  با كوتاه آمدن من در مورد محل برگزاري جلسه، قرار شد فرداي آن روز (چهارشنبه
۲ بعد از ظهر در دفتر كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشگاه تهران با وي مالقات كنم. رأس ساعت ۲ بعد 
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و بدون اينكه دكمه زنگ ساختمان را فشار بدهم، از الي  ببرم، خودم با سند يك حتي آنكه بدون ظهر، از
دروازه نيمه باز وارد حياط شدم. از زير درخت شاه توتي كه ميوه هايش كف حياط را پوشانده بود عبور كردم
- كه چند سال پيش هم رفته  باال طبقه به شايگان، خانم روي به رو صندلي روي انتظار دقيقه چند از بعد و
و به ميچرخد چپ سمت به ميرود، باال ساختمان راست سمت ديوار كنار از پله راه افتادم. راه به - بودم
و يك اتاق كوچك در كنار آن دراز بسيار كنفرانس اتاق يك به تخته و تير با كه ميشود وارد بزرگ سالن يك
مي بينم را مردي اتاق، اين انتهاي در چپ، سمت به ديگر چرخش درجه نود با است. شده تقسيم دبير براي
نداشت: كله اش يك كره ي سفيد قبل سال چند ُمَهّناي مهندس با شباهتي هيچ و بود نشسته ميز پشت كه
و سالم شدم. اتاق وارد بود. سفيد كرك از ٌپر رسيده بِِه دانه يك مثل آن جلوي و پائين قسمت كه صورتي
و نشان است نزديك كشيدن جيغ به كه زير صداي همان است؛ نكرده تغييري هيچ صدايش كرديم: عليك
و سريع االنتقال باقي خواهد ماند. با اينكه من پرانرژي تغس، نوجوان يك عمر آخر تا صاحبش كه ميدهد
و تا آخر جلسه نسبتًا نميشد ديده ميز روي نيز ساده پذيرايي يك از اثري كوچكترين اما بود كرده دعوت را
طوالني به خاطرش هم خطور نكرد كه از مهمانش با يك ليوان آب پذيرايي كند. طوري با او صحبت كرده
بودم كه انتظار داشته باشد با دو كيف پر از سند وارد دفترش بشوم، اما حتي دفتركم را نيز برنداشته بودم. دلم 

مي خواست به اين نكته توجه كند كه براي ديدن اسناد بايد به دفتر كادرها مي آمد. 

ساكت بشين و حرف نزن
و حرف نزن. طنين  بشين ساكت نزن، حرف و بشين ساكت بودم: گفته خودم به مدام راه طول در ميكنم فكر
مي كنم حدود فكر و بگويد ميخواهد كه آنچه هر تا نشستم ساكت ميشنيدم. ذهنم در را ماورايي فرمان اين
- كه نمي دانم از كجا هم من نوشتههاي از يكي به كه بود صحبتهايش جريان در و كرد. صحبت ربعي يك
و صحافي شده ي كتاب اصلي را نيز كه كنارش پرينت متن حال عين در و كرد اشاره - بود رسيده دستش به
و به من نشان داد. ياد صحبت آقاي امير رئيسيان افتادم كه گفت: تا ته هر چيزي را برداشت بود ميز روي
و بارها كه فرصت يافته است، كتاب را مرور كرده است. اما حاال بارها زدم حدس برنميدارد. دست درنياورد
و طبق قواعدي كه در آن بياورد در سر آن از بتواند و بخواند را كتاب است قادر كسي كمتر مطمئنم ديگر
ُمَهّنا وقتي مهندس مثل كارآفرين افراد هستم مطمئن كند. اداره خوبي به را جلسه يك بتواند است شده تشريح
و يقينًا عسگرپور مهندس آقاي احتماًال بيايند. من سراغ كمك گرفتن براي ميشوند حاضر بيافتند نفس از
و بخوانند را آن تا كوشيدهاند كردهاند، دريافت را كتاب اين ترجمه پيديافي متن كه نيز ميرزاخانيان مهندس
و به كمك من نيازي نداشته باشند. يا حتي، وقتي مهندس هرمزد رامينه رئيس جامعه مهندس مشاور بفهمند
ايران به من گفت كه حتي دو نفر از اعضاي شوراي مديريت جامعه گفته اند كه متن انگليسي كتاب را هم
و اگر انگليسي آن را بخوانند  است نامفهوم آن فارسي ترجمه كردهاند تصور كه زدم حدس كردهاند خريداري
ُمَهّنا پرسيدم: آيا كتاب مهندس آقاي از وقتي اما نيست. طور اين متأسفانه نه. فهميد. خواهند را آن سريعتر
مي كنيد فكر حسيني، آقاي بكوبد: سرم توي شده سيمي قطور كتاب همان با بود نمانده چيزي خواندهايد، را
من چقدر بيكارم كه بتوانم اين كتاب را بخوانم؟ به عالوه، من يك مهندسم، من كه نمي توانم ذهنم را از اين
مي فهمد. بعد با ذكر يك خاطره كوشيد تأثير اهانت  مشاهده طريق از و ميكند اسكن من ذهن كنم. پر چيزها
ناخواسته اش را به من به حداكثر برساند! يك روز در يكي از اين جلسات گزينش دانشجو شركت كرده بوده
مي دهد: را جواب همين هم او به ُمَهّنا مهندس ميپرسد. شرعي سؤال يك او از بازجو يا بازپرس و است
من يك مهندسم. من كه ذهنم را با اين مزخرفات (- البته به او نگفتم مزخرفات!) پر نمي كنم. هر وقت الزم
مي كنم. به همين سادگي!  پيدا را آن حكم و ميزنم ورق را المسائل توضيح رساله يك بخوانم ميت نماز باشد

در مورد اين كتاب هم همين طور است. هروقت به قاعده اي نياز داشتم ورقي مي زنم و آن را پيدا مي كنم.

من يك مهندسم!
ُمَهّنا گوش سپرده بودم بخش ديگري از ذهنم داشت به  ميرعليرضا مهندس آقاي صحبتهاي به حاليكه در
احتماًال يك كليد واژه براي چون بسپار، خاطر به خوب را مهندسم» يك «من جملهي اين كه ميداد هشدار من
و مهندسان ميشود گفته چرا بفهمي كرد خواهد كمك احتماًال و است مهندسان رويكرد و ذهني جهان درك

پزشكان و روحانيان سه قشري هستند كه مملكت را خراب كردند.
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و در  كودكي از مهندس، يك كرد: كشف را سؤال اين پاسخ كلي خطوط ذهنم كردم احساس همانجا البته،
مي شود. در طول دوران آشنا حساب اصلي عمل چهار و رقم و عدد مثل رياضي سادهي مفاهيم با منزل
مي شود. در دانشگاه وارد تا ميآموزد را بشري شده انباشت دانش از عظيمي حجم هم دبيرستان و مدرسه
و دكترا در دانشگاه هاي مختلف ليسانس فوق ليسانس، گرفت براي هم را سالي چند فكري شكوفائي اوج
و خيلي سريع، به عنوان مثال، مرجع كتاب يك به مراجعه با ميگيرد ياد كه است وقت آن ميكند. سپري
و اندازه هايي از كدها نبايد و ندارد نياز كه است بديهي و است چقدر دوازده نمره تيرآهن مقاوت كه دريابد
مي كند: يك بچه شيعه، عمل رويه اين هم المسائل توضيح رساله به مراجعه مورد در كند. حفظ را دست اين
و منكر را زير نكير دنياي آن تستي سؤالهاي پاسخ كه وقتي تا ميگويند اذان گوشش در تولد هنگام وقتي از
مي دهند. طبيعي است كه با گسترش صنعت خوردش به را ديني قصههاي ميكنند، زمزمه جنازهاش گوش
و شود منتفي مسألهگو فقيه محضر در حضور به نياز ديگر عمليه، توضيحالمسائل رسالهاي انتشار و چاپ
و قانون رابرت دستورنامه كتاب مورد در روشها اين اما كنند. مراجعه دسترس در رساله به نياز هنگام افراد
و فقيهان درنمي يابند، درست همانطور كه مهندسان پزشكان، كه است چيزي اين و نميدهد. جواب پارلمان

كوران توصيف رنگ را درنخواهند يافت.

مي كرد  تلمذ ُمَهّنا مهندس محضر در ديگرش بخش بود، قضايا جور اين مشغول ذهنم از بخشي كه حالي در
پرسيد: من از سال. ده حدود گفتم: ميكنيد؟ كار قصه اين روي كه است سال چند شد: مواجه سؤال اين با تا
و آماده ام حاضر جواب آنكه از پيش اما است؟ داشته دستاوردي چه چيست؟ سال ده اين از خودت ارزيابي
را تقديم كنم تلفن زنگ زد. مشكلي اداري در مورد برگشت شدن چك يكي از اعضاي كانون مطرح بود
ُمَهّنا با عذر خواهي از پشت ميزش بلند شد تا به كاركنان دفتر در طبقه پائين دستورات اداري را  مهندس و
و در عين حال برخاستم كنم نشخوار بودم كرده آماده كه را جوابي فاصله اين در يافتم فرصت من كند. ديكته
و پوستر هايي كه روي ديوار نصب شده عكسها قابهاي تماشاي به راهپلهها و راهروها و اتقاق داخل و
ُمَهّنا تمام شد منتظر ماند تا من مهندس تلفني صحبت وقتي پرداختم. ميدادند نشان را كانون تاريخ و بودند
جوابش را بدهم. گفتم: سؤال مهمي را مطرح كرديد. پاسخ من به اين سؤال ساده است: طي اين ده سال من
و بعد از زدن اين  بكشم. زحمت خيلي بايد زمينه اين در هنوز البته و شدم آشنا پارلمان قانون با مرور به
ُمَهّنا آنقدر با هوش بود مهندس بله. كنم. احساس مخاطبم وجود در را آن اثر تا ماندم منتظر مهلك ضربهي
و حاال چه ضربه ي سختي را نوش جان كرده است. اما بالفاصله احساس داده آب به دستهگلي چه دريابد كه
و كوشيدم با طرح نكات نيست جوانمردانه چندان ضربه اين از ناشي تلخ گرداب در مخاطب كردن رها كردم
و برايش توضيح دادم كه چگونه اين قواعد كنم. منحرف ضربه آن از ناشي درد تحمل از را او اعصاب جذاب
و بعد طي قرون بريتانيا، جزيره تا آنجا از و رم، تا باستان يونان شهرهاي دولت از غرب تمدن و فرهنگ در
و تقريبًا شبيه همان روندي كه زبان، يا منطق يا رياضيات كشف شد، ذره انگلستان پارلمانهاي در متمادي
و فقط شد پرداخته و ساخته خطا و آزمون روند طي و شده انديشيده پيش از طرح هيچگونه بدون و ذره به
- درست را پارلمان قانون قواعد تبين و كردن مكتوب و تدوين به نياز ضرورت كه بودند آمريكاييها بعدها
و دست به تدوين كردند احساس - كنيم كشف را عربي زبان قواعد شديم مجبور كه زبانها فارسي ما مثل
كتاب ها را براي آموزش نمي نويسند، بلكه اين يك سند اين كتاب ها زدند. اما در كشورهايي مثل آمريكا اين

آن ها اختالف نظر بروز  مورد در گروه يك اعضاي بين كه مواقعي تا است استاندارد قواعد مجموعه يك و
كرد، به آن مراجعه كنند. در نيتجه، آنان اين قواعد را به عنوان قواعد پيش گزيده بازي دموكراسي بلد هستند.
و بالفاصله براي آنكه منظورم را درك كند،  است. ناشناخته كامل طور به ما ملت براي قواعد اين حاليكه در
و توضيح دادم: ما هم هنگام تصميم گيري گروهي، به نوبت حرف كردم اشاره بررهاي بازي شطرنج مثال به
ميكنيم. اما نمي دانيم جا به جايي مهره ها جا به جا شطرنج صفحه در را مهرههايمان نوبت به و ميزنيم
و دلبخواهي نيست بلكه طبق قواعد از پيش تعيين شده بايد انجام شود. مشكل ملت ما اين است كه گزافي
و فاجعه اينجاست كه حتي اگر يك انگليسي هم جلسات ما را نگاه كند، ندارد. قواعد اين از تصوري هيچ
چنان رعايت اين قواعد براي او بديهي است كه به مغزش هم خطور نمي كند كه مردم خاورميانه اين قواعد
و بارها ترجمه كتاب دستورنامه رابرت را ورق زده بود،  بارها اينكه به عنايت با بودم مطمئن نميشناسند. را
مي رفتيم حلوتر هرچه و شد آغاز ُمَهّنا مهندس روحي سقوط سير كه بود اينجا از و كرد. درك را من منظور
مي كردم كه سنگرهاي ذهني اش را بدون هيچ مقاومتي، درست مثل يك لشگر منهزم، يكي بعد از احساس
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نرفته است، اما موفق  آنطرفتر قم از كه دهاتي بچه يك برابر در ميكرد احساس ديگر ميكند. واگذار ديگري،
كرد. نخواهد دوا را دردي كمبريج و هاروارد دانشگاه در تحصيل كشيدن رخ به است، شده نكات اين درك به
و با لحني قاطع ادعا كردم كل فلسفه اروپايي خرافات حيرتانگيز نفس به اعتماد با وقتي خاطر، همين به
احتماًال از خودش پرسيد: و كرد نگاه من به تعجب با فقط كنم، ارايه را آن جايگزين فلسفه مجبور من و است

اين ديگر چقدر پر رو است؟

ُمَهّنا براي خوانندگان احتمالي اين روزنوشت ها تكراري است. در نتيجه  مهندس آقاي با من گفتگوهاي بقيه
مي پردازم كه تا حدودي براي آن گفتگوها از بخش آن به فقط و ميكنم نظر صرف آنها جزئيات ذكر از

خوانندگان تازگي داشته باشد.

تبيين شكست
كه  پارلماني  هم انديشي عرف  كارگاه تجربه كه كردم تأكيد شد عطارديان مهندس آقاي از صحبت وقتي
و پنج شصت در شكيبايي و صبر با بزرگوران آن و كردم برگزار عطارديان مهندس مثل شخيصتهايي براي
و من هرگز خودم را به آن خاطر نخواهم بخشيد. آقاي بود كامل شكست يك كردند، شركت هم آن جلسه
هم انديشي كارگاه كه دادم توضيح برايش ميگويم. سخن شكستي چه از من كه شد كنجكاو ُمَهّنا مهندس
و شخصيت هاي محترمي مثل دكتر مصطفي معين، ميكردم برگزار كه بود كارگاهي نخستين پارلماني عرف
و ديگران در آن شركت كردند. آنان دريافته بودند كه داود حسيني به يك گنج بهشتي محمد سيد مهندس
و بدون آنان سر با من كه دادند قرار من اختيار در بزرگواري با را فرصت اين و است يافته دست ارزشمند
مي كنم زمين دهن آرزو ميافتم صحنهها آن ياد كه حاال اما بياموزم. را آرايشگري يواش يواش آرايشگر، استاد
و مثل يك هنرپيشه، به ايفاي نقش برخاستم جمله اين گفتن از بعد شوم. گم آن در خجالت از من تا كند باز
مي كنم به او ياد بدهم كه چطور در مجمع سعي من و دارد قرار من برابر در كه پرداختم عطارديان مهندس
دادم، حاال ديگر توضيح ُمَهّنا مهندس براي و نشستم بعد، . . . اينكه براي دارم قواعد تعلق پيشنهاد بگويد:
اصًال اعتقاد دارم كه نيازي نيست اعضاي يك مجمع با داد. نخواهم آموزش را قواعد اين طوري آن هرگز
و با رئيس دارد وجود قواعدي چنين بدانند بيش و كم بقيه و باشد بلد رئيس فقط باشند. آشنا پارلمان قواعد
همكاري كنند كفايت خواهد كرد. در بخش آخر اين قسمت از حرف هايم تأكيد كردم، آن شكست به اين

مي كنم نمي توانم آقاي عطارديان را قانع كنم كه من روش هاي  كار هر حاال كه شد تمام سنگين بسيار قيمت
و مناسبي را براي ترويج آن قواعد در انجمن هاي مستقر ياد گرفته ام. اما مرغ مهندس از باالي بام ساده بسيار
و ديگر برنمي گردد. من اميدوار بودم با فرستادن اين پيام به صورت غيرمستقيم براي مهندس عطاردان پريده ما

اين پرنده را نيز دوباره جلد كنم.

بربريم واقعًا
حتمًا  ُمَهّنا  مهندس واكنش بربريم، ما ميكردم: ادعا قاطعيت با اگر ديگري فضاي هر در ميكنم گمان
با ايران  بوم هاي  زيست  مقايسه وضعت  در جريان  وقتي  اما  مي بود.  موافقت با همراه سكوت جز چيزي
و از آنجا به لندن، با سكون تفكر رم به يونان از عقلي تفكر تكامل سير مقايسه و باستان، يونان دولتشهرهاي
و حس كردم كرد نگاه را من بر بر ُمَهّنا مهندس آقاي بربريم، واقعًا ما كه رسيدم نتيجه اين به ايران در دهاتي
كم ترين عالقه اي به مخالفت با اين نظر ندارد. وقتي صحبت از اين شد كه چطور انگليسي ها از دويست سال
و نظام سياسي پارلماني را در بخش عمده اي از جهان گسترش سرمايهداري اقتصاد نظام انگليسي، زبان پيش
استعمار تأييد كرد كه  ياد گرفتند،  انگليسي ها  از روي دست  را  ما دموكراسي  پسرعمو هاي هندي  و دادند
و انگليسي تفاوت فارسي زبان دو ذات در كه كردم تصريح هم من است. داشته هم مهمي تمدني دستاوردهاي
و انگليسي فقط به اين خاطر كه انگليسي ها بخش هستند، ريشه يك از دو هر اينكه كما ندارد، وجود ماهوي

عمده جهان را حدود دو قرن تحت كنترل خود داشتند، به يك زبان جهاني بدل شد. و آينده؟

دهه ي آينده شهر تهران از شهريار تا  ُمَهّنا خواهش كردم به اين نكته توجه كند كه طي يكي دو مهندس از
و كشيد. خواهد خود كام در را منطقه اين شهرستانهاي و روستاها تمام و يافت خواهد گسترش دماوند
و بيش شبيه هم خواهد شد، همان كم كاليفرنيا لسآنجلس در و تهران آن در معيشت شيوههاي كه آنجا از
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و بروز خواهد يافت، در نتيجه، من اطمينان دارم نسل آينده باور  ظهور ما همشهريان در نيز فرهنگي نيازهاي
نخواهد كرد كه نسل ما با اين روش هاي بدوي و عقب مانده جلساتمان را اداره مي كرديم.

تعارفات شابدالعظيمي
ُمَهّنا يادش افتاد كه حتي با يك ليوان آب خنك هم از من  مهندس ميآمديم پائين ساختمان پلههاي از وقتي
و كاش چيزي در اين مورد نمي گفت. اما در طول راه پله كلي تأسف خورد. نبود، مهم است. نكرده پذيرايي
خانم شايگان را متهم كرد كه چرا يادش نيانداخته است. چرا آقاي فالني دو تا استكان چايي براي ما نياورد.
و جالب اينكه سه نفر خانمي كه پشت ميزهاي  حرفها. جور اين از و بود كجا مدت اين در فالني آقاي
و ديگر شكي براي من باقي نميدادند نشان دبير فرمايشات خرده به توجهاي كمترين بودند مشغول كارشان
يك به ايده پراكني هاي مداوم، بيشتر فرط از ايراني، كارآفرينان از بسياري مثل ُمَهّنا مهندس جناب كه نماند

مدير به سبك آتش افروز شبيه است تا به يك كارآفرين واقعي.

كتاب كانون
ُمَهّنا به يادش افتاد كه چيزي را نشان بدهم. من زير درخت  مهندس شديم كانون ساختمان حياط وارد وقتي
شاه توت ايستادم تا او با يك كتاب قطع رحلي برگشت: كتاب كانون، كه به مناسبت بيستمين سال تأسيس
و جلوي چشمان  عجله با را كتاب بود. شده منتشر تهران دانشگاه فني دانشكده فارغالتحصيل مهندسين كانون
و چاپ اين تهيه روند پشت كه دريافتم كردم بررسي بيشتر را كتاب اين هرچه من داد. توضيح و زد ورق من
و خوش سليقه خون جگري خورده است كه نپرس. بله، سختكوش مصمم، قوي، اجرايي مدير يك كتاب

ُمَهّنا نمي تواند باشد. مهندس جز كسي او

و مهندس نام برده نشده دكتر دانشگاهي القاب با هيچكس از معقول قاعدهي يك طبق و كتاب سرتاسر در
است (جز در شرح عكس شخصيت ها). در هيچ كجاي كتاب، صفحه آرايي قواعد خودش را نقض نكرده
و كل اين بخش ها تحت  شده بندي دسته كانون عالي شوراي انتخابات با متاظر ودره ده به كتاب تاريخ است.
و در حهت هدف هاي كانون تشويقي توصيفي گزارشها لحن شدهاند. تدوين استاندارد و معقول فرمت يك
بي نقص است. اما من آن را نپسنديدم. درست مثل كتاب ديگري كه آقاي مقصود كتاب كالم: يك در است.
تهران» به سفارش مهندس عطارديان است. اين دانشگاه فني دانشكده ساله هشتاد «تاريخ نام به فراستخواه
و بايد بتواند مسائل خودش ميتوانست بايد دانشكده هم و كانون هم حاليكه در هستند. مسأله فاقد كتابها
آن ها: چرا محصول فارغ التحصيالن اين دانشكده از يكي بگردد. بنيادين مسائل آن رفع پي در و كند فهم را
و چرا ما مهندس داريم اما مهندسي به مثابه شد؟ خواهند خراب همه كوچك زلزله يك پي در كه است چنان

. . يك پروفشن در كشور حتي شناخته شده هم نيست؟ و از اين قبيل.

برنامه آينده
ُمَهّنا مصمم است من را طي يكي دو هفته آينده بار ديگر دعوت كند تا  مهندس آقاي بود، پيدا كه آنطور
مي داند معرفي كنم. به خصوص كه با تماشاي اسنادي كه در قالب الزم او كه كساني براي را رابرت دستورنامه
پاور پوينت به او نشان دادم اطمينان يافت كه حتي تماشاي همان ها هم مخاطبان را سر ذوق خواهد آورد. با

اين حساب آيا بايد به حاصل اين مالقات تاريخي نمره قبولي بدهم يا نه؟ 
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۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ شنبه

خالصه رويدادها
تماس  تهران  دانشگاه  فني  دانشكده  فارغ التحصيل  مهندسين  كانون  منشي  امروز حوالي ظهر خانم شايگان 
تا ساعت ۶ فردا يكشنبه در نشست هيأت مديره كانون  از من دعوت كرد  ُمَهّنا  مهندس قول از و گرفت
و كتاب دستورنامه رابرت را براي آنان معرفي كنم. ديشب نيز خانم نقي ئي تلفني تماس گرفت. كنم شركت
و مسائل مختلفي را در بر گرفت. اما در اصل براي اين زنگ زده بود كه از من بپرسد شد طوالني صحبتمان
آيا حاضرم طي دو جلسه حدود يك ساعته دستورنامه رابرت را براي اعضاي انجمن زنان مسلمان نوانديش
براي شركت در چهارمين نشست كميته تدوين  بود. ديروز جمعه هم  مثبت  البته كه  پاسخم  معرفي كنم؟ 
و يكي از  قديمي دوست يك جلسه، آن در كردم. شركت ما» خانوادگي ميثاق «انجمن آئيننامه پيشنويس
اعضاي بسيار باهوش فاميل نيز حضور يافت. او يك كارخانه ساخت تجهيزات دندانپزشكي راه انداخته است
و كار را در ايران فشل كرده است، كارخانه اش را به پاكستان  كسب فضاي كه مشكالتي از فرار خاطر به اما
و يك پايش در پاكستان است. از او دعوت كردم در مؤسسه در دست ايران در پايش يك ترتيب اين به و برده
و ساير او تا كنيم استفاده وبينار دانشفني از بايد البته، شود. عضو كارفرمايي انجمنهاي توانمندسازي تأسيس
كارفرمايان بتوانند از سراسر ايران در مجامع مجازي آن شركت كنند. قبول كرد. آقاي عباس تاجيك نيز ديروز
و  او من، حضور با شد قرار نيز داد. ارايه ورامين گاوداران انجمن گيري شكل روند از شوقآميزي گزارش
علي گلستاني نخستين نشست هيأت حامي انجمن هاي ده آقاي تمايل صورت در و عربداودي حسن آقاي
را براي همفكري در خصوص راه اندازي انجمن هاي ده در دهات ايران برگزار كنيم. من، بدون مشورت با
و به عنوان يك امر آموزشي از آقاي دانش گلستاني خواسته بودم تا به عنوان رئيس كميته كارآفريني  گروه
كه در آينده تشكيل خواهد شد برخي كارها را انجام دهد. به عالوه، امروز به فكرم رسيد كه عالوه بر كميته
كارآفريني، كميته حل اختالف نيز به رياست آقاي داود زواره تنها قاضي در فاميل ما كار خودش را شروع 
و به مناسبت تولد خودش در  آمد دفتر به هم شريف متين آقاي دو به ربع يك ساعت پنجشنبه عصر كند.
مي دادم. او ساعت ۲ بايد هديه او به بايد من حاليكه در داد! هديه من به شكالت جعبه يك اريبهشت ۱۵ روز
مي رسيد تا مجمع عمومي انجمن محسنين را رياست كند. اعضاي ساعي پارك كنار در سرو فرهنگسراي به
مي دهند. ايده ضرورت تشكيل انجمن ده را با وي در ميان انجام دهاتيان براي خيريه فعاليتهاي انجمن اين
و سوم كادر وكيالن نيز پنجاه اجالس كنند. فعاليت دهات در نيز زمينه اين در تا خواستم او از و گذاشتم
و به رغم پاسخم به سؤال دبير موقت مبني بر اينكه فراخوان را بايد طبق قانون صادر كند، هيچ نشد. تشكيل
و طبق قانون تصميم بگيرم. شايد با كنم فكر معقول بايد مسأله اين مورد در نرسيد. من دست به فراخواني
تقاضاي توضيح بخواهم قصور آقاي دبير را به عنوان يك مورد آموزشي در اجالس آتي مطرح كنم. در ادامه

به شرح اين ماجرا خواهم پرداخت. 

جستجوي كار 
و از من خواست در فكر يافتن كاري براي  زد زنگ من به قرچك از گلستاني دانش آقاي گذشته هفته اوايل
و چند بيست جوان اين كرديم اقدام ما» خانوادگي ميثاق «انجمن تأسيس براي كه پيش هفته چند از باشم. او
و برادرش هر دو معتاد او كه ميدانستم ميديدم. بار اولين براي ماست اقوام بهترين از يكي فرزند كه را ساله
(نارانا) باز آنان خانوادههاي و گمنام معتادان انجمن جريان به مادرشان و پدر پاي خاطر همين به و شدهاند
و با انجمن معتادان گمنام همكاري دارد. از نخستين جلسات شده پاك گلستاني دانش آقاي حاال است. شده
و به ميكرد شركت اجالسها و كالسها در فعال صورت به ما خانوادگي ميثاق تأسيس دست در انجمن
عنوان مسؤل كميته آموزش انجمن در دست تأسيس فعاليت داشت. در ضمن، در چند ماه اخير به عنوان
و شركتش در نشست هاي  دهدار عنوان به فعاليتش يعني عامل، دو اين و بود شده انتخاب هم دمزآباد دهدار
مي كرد كه با تشويق را او گمنامان انجمن در فعاليتش نيز و ورامين روستاهاي شوراهاي اعضاي و دهداران
عالقه بيشتري در اجالس هاي انجمن ميثاق خانوادگي ما شركت كند. اما هفته پيش بود كه با خبر شدم به
و غيرقابل تحمل  مداخلهگرانه و مستبدانه بسيار گلستاني آقاي نظر به كه - شهر شوراي رئيس رفتارهاي خاطر

بوده است - استعفا كرده است. و حاال هم دنبال كار مي گردد.
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و  وورد مثل نرمافزارهايي با كردن كار و دارد كامپيوتر ديپلم گفت پرسيدم. او از مهارتهايش مورد در
به كار  بازار  اوضاع  دادم كه  او توضيح  براي  بلد است.  تا حدودي  را  و كارهاي دفتري  آفيس مجموعهي
و به فكر بود خواهم فكر به گفتم حال عين در و است اسفبار بسيار دانشگاهها فارغالتحصيالن براي خصوص

بودم تا چيزهايي به نظرم رسيد. نامه زير را همان روز هاي اول هفته گذشته براي او ايميل كردم:

جناب آقاي دانش گلستاني 
سالم

يك. در وب سايت كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت يك بخش به عنوان كميته كارآفريني ايجاد شد 
و مسؤليت انتشار مطلب در اين بخش به جنابعالي تفويض شد. نشاني اين بخش اين است. 

http://www.kadrha.com/spip.php?article۹۷
و در اين بخش مقاله هاي خود  برويد سايت وب اين خصوصي قسمت به ميتوانيد پس اين از جنابعالي

را به صورت مستقيم منتشر كنيد.
جنبه هاي آموزشي آن براي شما  البته، فعال در اين مورد اقدامي نكنيد. چون من اين بخش را به خاطر

راه اندازي كردم و گرنه قبل از آن بايد انجمن اين اقدام را تصويب مي كرد.

پس وورد شما براي رفتن به قسمت خصوصي وب سايت اين است. و دو. الگين
danesh =الگين

golestani =پاسوورد

كه فكر  را خدمات و كاال نوع ۲۰ كم دست و كنيد دقت خود اطراف به ميكنم درخواست شما از سه.
شناسايي كنيد كنيد، اقدام ها آن فروش و توزيع و توليد به نسبت اوليه امكانات گردآوري با بتوانيد ميكنيد

آن ها، مهارت هاي مورد نياز، فروش و توزيع توليد، روش تحقيق و جو و پرس با بعد مرحله در چهار.
آن ها را از ناشي درآمدهاي و سود ميزان نيز و نياز مورد سرمايه و جا و ابزار و امكانات نياز، مورد افراد
و كارها يك گزارش چند صفحه اي تهيه فرماييد تا بعدًا به كسب اين از هريك مورد در و كنيد مطالعه

كميته ارايه كنيد. من فقط به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مي كنم:
پختن نان خانگي، تهيه سمنو، تهيه انواع ترشي، تهيه ماشين هاي جوجه كشي، راه اندازي كارگاه جوجه 
تهيه  لباس،  تهيه گيره هاي چوبي  و گياه،  گل تهيه سفالي، گلدانهاي انواع توليد خانوادگي، كشي
انواع چوب لباسي، آشنايي با همين وب سايت اسپيپ كه من در آن براي شما بخش درست كردم
و  گردي ورامين مؤسسه يك اندازي راه اسپيپ، نرمافزار با كاركردن آموزش كارگاه راهاندازي و

جمع آوري بازديد كننده از تهران به جاهاي ديدني ورامين

آن ها  مورد در و كنيد فكر مورد ۲۰ كم و بدون آنكه خودتان را سانسور كنيد به دست حتمًا ميكنم، تأكيد
به تحقيق بپردازيد و نتايج آن را به صورت مكتوب آماده سازيد تا به كميته مربوطه ارايه دهيد.

و اگر مايل بوديد بكوشيد  بنويسيد من براي هم را دهداري دوران از خودتان خاطرات ضمن در پنج.
همان خاطرات را طوري تدوين كنيد كه بشود به صورت يك كتاب منتشر كنيد.

اموزش دستورنامه رابرت  به قسمت خصوصي وب سايت كارگاه هاي  خود  فراغت اوقات در شش.
برويد و كمك آن را مطالعه كنيد تا به مرور كار كردن با اين وب سايت را خوب فرا بگيرد

ديافت اين نامه را طبق معمول به من اطالع دهيد.

و با خودم گفتم وقتي به  نزدم زنگ او به بود. نداده ايميل اين به جوابي بودم قرچك عازم كه جمعه ديروز تا
مي خواست بدانم آيا پيام غيرمستقيم دلم خيلي ميكنم. صحبت او با حضوري نامه مورد در رسيدم آنان منزل
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و  باشد كارآفرين شخصي اگر كه است اين نامه اين پيام خود نظرم به نه؟ يا است كرده دريافت را نامه اين
و براي كند ايجاد كار بتواند بايد راحتي به او بگردد. كار دنبال نيست نيازي دهد ارتقا را خودش كارآفريني

اين كار هم الزم است مهارت هاي خودش را ارتقا دهد. وگرنه، حي و حاضر، اين همه كار، بفرما!

و نه از پژوي  بود خبري پدرش تاكسي از نه شدم قرچك در گلستاني علي آقاي منزل حياط وارد وقتي اما
و شش خودش. آقاي علي گلستاني در پاسخ من با لحن مأيوس كننده اي گفتم: نمي دانم، به من گفت دويست
مي خواستم پيشنهاد حتي و كنم صحبت گلستاني دانش آقاي با بودم مشتاق خيلي راستش دانشگاه. ميرود
و از همين كند شروع را خودش فعاليت خانوادگي انجمن كارآفريني كميته موقت مسؤل عنوان به كه بدهم
و پدرش بعدًا برايم توضيح داد كه اگر عضو اين خانواده نبود نبود. اما كند كسب درآمدهايي ميتواند را
و اشتياقي به شركت در فعاليت هاي اين عالقه بسا چه كند، شركت ما نشستهاي در است ناگزير حاال كه
انجمن نيز از خودش نشان نمي داد. آقاي علي گلستاني از پسر ارشد خودش هم با دلخوري بيشتر صحبت
كرد. وضع او اسفبارتر از اين حرف هاست. خيلي متأسف شدم كه چرا دو پسر خانواده اي به اين خوبي اين 

طور از آب درآمدند؟ 

مي مالم تا جمعه تو را ببينم.  چشم هفته يك گفتم: و كردم تلفن او به برگشتم تهران به وقتي جمعه ديروز
و انداختهاند جمعه روز صبح درست را دانشگاهاش ورزش درس كه داد توضيح ميروي؟ در ما دست از
او مجبور است جمعه ديگر نيز براي شركت در امتحان همين واحد درسي به دانشگاه برود اما از جمعه بعد
و  واتسآپ شبكههاي با كه داد توضيح ندادي؟ جواب را من ايميل چرا پرسيدم: كرد. خواهد شركت حتمًا
و روي همراهش ايميل نصب نكرده است. قرار شد شب كه به خانه رفت ميكند كار قبيل اين از و اينستاگرام
چرا؟ نمي دانم. به گفته پدرش از بيكاري خيلي است. و به من اطالع دهد. هنوز اطالع نداده بخواند را ايميل
مي گفت: به محض آنكه شنيد از دهداري استعفا داده نگرانم شدم. پرسيدم: چرا؟ هم تاجيك آقاي است. كالفه
و هر لحظه ممكن است سبب لغزش او است خطرناك خيلي است ترك توي كه جواني براي بيكاري گفت:

شود. اميدوارم نامه من او را اميدوار سازد و به دلمردگي او دامن نزند.

غبار يأس
ديروز روي چهره ي آقاي علي گلستاني را غباري از يأس پوشانده بود. نخستين بار بود كه چنين حالتي را در 
مي كردم. عوامل اين يأس موقت قابل شمارش هستند: انفجار خودرو تاكسي  احساس شريف مرد اين چهرهي
و راه اندازي آن، هزينه هاي تعمير و قطعات يافتن براي سالگي هفتاد سن در دوندگي و بنزين نشت خاطر به
مي كنند، بيكار شدن پسر كار تاكسي با كه بزرگش پسر و خودش شدن بيكار و شرايط اين در ميليوني چند
و تأمين او بيكاري و شيشه به بزرگش پسر اعتياد شود، گرفتار اعتياد تله در دوباره او كه خطر اين و كوچكش
هزينه خانواده او. دعواي مريم گلستاني دختر بردار همسرش با شوهرش در مورد حضور در نشست هاي
مي دهند در جلسه حضور يابند اما بدون قول كه كساني غيرموجه غيبتهاي البته، و تأسيس، دست در انجمن
بي تعهد اميد بست؟ و بدقول وفا كم مردم اين به ميشود اصًال آيا نميآيند. جلسه به بدهند اطالع حتي آنكه

پيش نويس اساسنامه صرف اين مسائل بخشي از صحبت هاي مقدماتي ما در آغاز اجالس چهارم كميته تدوين
و من كس ديگري  گلستاني علي آقاي خواهر دختر طالعي رؤيا خانم گلستاني، آقاي گلستاني، خانم جز شد.
و نشده روشن موتورش گفت زدم. زنگ تاجيك عباس آقاي همراه تلفن به من بود. نيافته حضور جلسه در
و به همين خاطر چند دقيقه دير خواهد رسيد. به من گفت است كرده دندانكش موتورسازي تا را آن اجبارًا
كه حسن عرب داودي هم به دليل اينكه نتوانسته كارگري را جاي شيقت كاري خودش بگذارد اين هفته قادر
به حضور نيست. آقاي داود زواره هم عليرغم قولي كه به من داده بود نيامد. آقاي فتحي وكيل هم نيامد. با اين 
و ريزش ها ما بايد  غيبتها اين رغم به كه داشتم تأكيد و دانستم طبيعي بسيار را جريانات اين تمام من همه،

به كارمان ادامه بدهيم چون همين تعداد افراد مصمم كه باقي مانده ايم براي ادامه اين كار بسيار عالي است.

و تا وقتي يك عضو به صورت كتبي انصراف خودش را  است. ممنوع خواني نيت كه دادم توضيح ادامه در
و بايد اسناد مجمع برايشان ارسال شود. مجمع اصلي ما هم طبق ميشود محسوب عضو باشد نكرده اعالم
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و تصميماتش قانوني  داشت خواهد نصاب مدعوان از تعداد هر حضور با ماست قبول مورد كه پارلمان قانون
مي دهيم فراخوان را مجمع و ميكنيم تدوين را آئيننامه پيشنويس داريم كه تعهدي طبق ما نتيجه در است.
مي دهيم. در همين موقع عباس هم آمد. ادامه كارمان به و ميكنيم تصويب را آئيننامه آمدن كه نفر هرچند و
و به حسن عرب داودي گفتم: اين دو نفر هم پاي كار هستند. براي شروع از او به اشاره با احوالپرسي از بعد

سرمان هم زياد است. پس جاي نگراني نيست. و به اين ترتيب كار را با روحيه خوب ادامه داديم.

كارآفريني 
و پا كنم خطاب به خانم رؤيا  دست كاري برايش تا خواسته من از گلستاني دانش آقاي اينكه به اشاره بدون
مي  گردد. اما اگر همين مهارتي را كه در اين كار دنبال دانش كه دادم توضيح گلستاني علي آقاي و طالعي
و درآمد هاي دهد انجام بزرگي كارهاي چه آن به تكيه با ميتواند بگيرد فرا ميدهيم آموزش داريم كارگاه
و بازسازي بازآفريني براي طرحهايي ارايه به جمله از كردم، اشاره آنها از مورد چند به بعد كند. كسب عظيم
و شهرداري ها. البته تأكيد كردم كه كار بسيار سختي است اما اين قواعد دانش فني الزم را دولتي سازمانهاي
و مقررات اين سازمان ها را باز نويسي كنيم آئيننامهها تمام و بكنيم را كار اين بتوانيم كه ميگذارد ما اختيار در
آن ها كمك كنيم كه از اين وضعيتي كه در آن هستند خارج شوند. احساس خودم اين بود كه توضيح هايم به و

براي آقاي گلستاني مجاب كننده بود و او حاال درك مي كند كه اين قضيه خالي بندي و سركاري نيست.

مباحث آموزشي
و ادامه بحث در مورد آن بخش اصلي جلسه ديروز را  عضويت به مربوط ماده به مربوط مهم نكات تكرار
مي داد. نكته قابل ذكر اينكه در جريان بحث دو نظر متفاوت شكل گرفت: آقاي علي گلستاني كه معتقد تشكيل
مي شوند. عضو داوطلبانه كه باشد فاميل حقيقي اشخاص از متشكل فقط بايد ما خانوادگي ميثاق انجمن بود
و البته اگر هستند انجمن نوعي مثابه به كه باشند خانوادهها بايد ما تشكيالت اعضاي كه بودم معتقد من اما
يك يا چند نفر از اعضاي يك خانواده كه داراي اختالفات خانوادگي هستند خواستند به صورت مشروط
عضو حقيقي باشند بايد طبق شرايطي مجاز باشند. به نظرم اين بحث بسيار جالبي است كه در جلسات آتي 
آن ها  از درسهايي چه ببينم تا بخوانم را مشابه سازمانهاي آئيننامههاي بايد من و يافت خواهد ادامه هم

مي شود كسب كرد.

و جنسيت سن اساس بر ما اعضاي حقيقي، شخص يا بگيريم خانواده را عضويت واحد چه اين، بر عالوه
و از زوايه افتادگان، پا از بسا چه و كهنساالن ميانساالن، جوانان، نوجوانان، كوكان، نوزادان، هستند: متفاوت
مي كنم الزم باشد از اين زاويه هم مسأله عضويت مورد بررسي قرار بگيرد. فكر غيره. و بيوهها مطلقهها، ديگر

تشكيل كميته حل اختالف و كارآفريني
مي كنم  فكر باشيم. اختالف حل و كارآفريني كميتههاي ايجاد دنبال حاال همين از است خوب رسيد نظرم به
و يا حتي اگر وقت مشاور عنوان به ميتواند است بوده منصب صاحب قاضي مدتها كه زواره داود آقاي
و از حاال در نوشتن مواد مربوط به آن به كميته كند كمك ما به اختالف حل كميته رئيس عنوان به بگذارد
تدوين آئين نامه كمك كند. همين طور آقاي حسن عرب داودي نيز براي عضويت در كميته كارآفريني بسيار

مناسب است و مي شود از او خواست از همين حاال آستين همت باال بزند. 

حضور يك كادر جديد
ديروز اواخر جلسه بود كه تلفن منزل ميزبان زنگ خورد. به محض اينكه آقاي علي گلستاني براي ما توضيح 
جنبش كادرها  براي توانمند عضو يك ميتواند شخص اين كه دريافت ذهنم است، زده زنگ كسي چه كه داد
مي شود. اين شخص پسر ارشد يكي از ملحق ما جمع به ديگر دقايقي فهميدم كه شدم خوشحال و باشد
هم نسالن من. كه يك يا دو سال از باهوشترين از يكي گلستاني، عبداهللا است: گلستاني علي آقاي برادران
و به عنوان همافر شد شاهنشاهي ارتش هوايي نيروي جذب دبيرستان دوران همان در و بود كوچكتر من
براي ادامه تحصيل به آمريكا رفت اما به داليلي از اين كار بيرون آمد. من هنوز علت اخراج يا خروج او را از
همافري به دقت نمي دانم اما به خاطر دارم كه خود عبداهللا قضيه را برايم تعريف كرده است. بر اساس خاطره 
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گنگي كه از آن تعريف ها در ذهنم مانده است، او بيشتر به خاطر نافرماني در برابر فرمانده هان آمريكايي خود 
مي شده  مربوط او فني كنجكاويهاي به هم نافرمانيها علت شد. اخراج هم بعد و شد برگردانده ايران به
مي كرده سر در بياورد. به روايت كار آنها با كه دستگاههايي از ميخواست ناپذيري سيري صورت به است.
آن ها بوده اند. اما كسي حريف كنجكاوي كردن خراب شايد و دستگاهها گردن باز مخالف فرماندهان خودش
مي آورم خاطر به من يا و شده گفته من به كه آنجا تا - داليل همين به و است نميشده عبداهللا ناپذيري سيري
و شود خصوصي بخشي صنعت وارد ميگيرد تصميم آن از بعد و است شده خارج يا اخراج شغل آن از -

سر از ساختن تجهيزات دندانپزشكي در مي آورد.

و  پزشكي تجهيزات سازندگان انجمن اعضاي از يكي او بودم، درمان و دارو نشريه سردبير من كه دوراني در
مي گرفتم. خبر دارم كه آگهي درمان و دارو مجله آگهيهاي بخش براي او شركت از من و بود دندانپزشكي
و در آن زمان دردهاي مشتركي مورد اين در بود. شركايش با حادي مديريتي تنشهاي گرفتار دوران آن در
و كتاب هاي ايزاك آديزيس راهنماي خوبي بود. به شرط آن كه سطحي داشتم مشكل شريكم با هم من داشتيم.

با آموزه هاي او برخورد نمي شد. من آن كتاب را به عبداهللا هم معرفي كردم.

كم تر شد. آخرين خبرهايي كه از او  و كم نيز عبداهللا با روابطم كردم رها را درمان و دارو انتشار من كه بعدها
توليدي اش را از كارخانههاي ايران، در كار و كسب فضاي در پاگير و دست موانع خاطر به كه بود اين داشتم
و راحتي رواني كه ميداد توضيح من براي او اما نبود. فهم قابل من براي است. كرده منتقل پاكستان به ايران
توصيه اش به تمام توليد كنندگان اين بود و نيست مقايسه قابل اصًال ايران با پاكستان در كار و كسب فضاي

كه مثل او بنگاه هاي توليدي خودشان را به پاكستان منتقل كنند!

تصميم گرفته ام ديگر نيروي كار استخدام نكنم. چون براي بنگاه هايي مثل بنگاه هاي ما اين  البته، من خودم
و انواع دانشگاه هاي دله  بروند دانشگاه به دارند ميل جوانان تمام تقريبًا است. شده غيراقتصادي مطلقًا كار
بي استعداد يا كم استعدادي تأسيس شده است تا از عطش مردم به تحصيالت آموز دانش هر براي هم پيتي
و همه شدهاند تبديل بياخالق تجاري مراكز به كه دانشگاههايي انواع ببرند: را سوءاستفادهها بهترين عالي
اين از  وقت  سال صرف  چندين  از  بعد  كه  جواناني  است.  كثافت  و  چرك كاسههاي در دستشان هم با
مي شوند مهارتي كه از نظر اقتصادي به درد بنگاه ها بخورد ندارند اما تا بخواهيد فارغالتحصيل دانشگاهها
مي توانستم جوان عالقمندي را جذب كنم بايد كه مني دليل، همين به شدهاند. حريص و صبر كم و متوقع
مي كردم، حاال با فوق آماده خبرنگاري دشوار كار براي را او سال چند طي و ناپذير خستگي تمرينهاي با و
و از سوي كند پياده را شده ضبظ نوار يك ندارد حوصله سو يك از كه هستم مواجه روزنامهنگاري ليسانس
يك كه مي كند پيست كپي طرف آن و طرف اين از هم مطلبي و برد دست نميشود هم نوشتهاش روي ديگر
- تأمين افغان عمدتًا - مهاجر كارگران طريق از هم بيمهارت و ساده كارگران به بنگاهها نياز نميارزد. ريال

مي شود.

رسيده بوديم. بحث را به جلسه آتي موكول مجمع اواخر به ما شد گلستاني آقاي منزل وارد عبداهللا وقتي
و با آقاي عبداهللا گرم گرفتيم. بعد از احوالپرسي اوليه، آقاي علي گلستاني هدف از گردهمايي ما را كرديم
و روز يكديگر. او تأكيد كرد كه همه به حال از شدن خبر با براي خانوادگي انجمن يك ايجاد داد: توضيح
و به ندرت به ايران است پاكستان بيشتر او كه ميدانستند اما كنند دعوتش جلسه اين به تا بودند هم او فكر

مي آيد به همين خاطر ديگر مزاحمش نشدند.

و عمدًا به اين نكته اشاره كردم كه هيچكس كردم بررسي ملي سطح يك از را قضيه رسيد، من به نوبت وقتي
و به جاي آنكه راه توليد پايدار هستند فشل ما دولتي سازمانهاي چقدر كه نميداند گلستاني عبداهللا آقاي مثل
و به همين توليدكنندگاني هم آمدهاند وجود به نفت پول كردن چپو براي فقط كنند، فراهم را اقتصادي و
مي شوند بنگاه هايشان را به كشوري مثل پاكستان مجبور هستند مردم براي رفاه و ثروت توليد و كار عاشق
و درآمد ايجاد كنند. در ادامه من خطاب به آقاي عبداهللا گفتم: من به افراد شغل پاكستانيها براي و كنند منتقل
مي دهم اما معتقدم فرار كردن از مشكالت راهي نيست كه همه بتوانند انتخاب كنند. حق عبداهللا مثل كارآفريني
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و همه با هم براي رفع اين مصائب دست  شود شناسايي مصائب اين علتالعلل كه است اين اصوليتر راه
و توضيح دادم كه راه اندازي انجمن هاي پرداختم كادرها جنبش داستان به بود بعد به جا اين از شويم. كار به
و مهارت توليد سازي سازمان كه ميكند دنبال هم را هدف اين خانواده به كمك بر عالوه هم خانوادگي
و دهند سازمان انساني جامعههاي قالب در را خودشان بتوانند تا بدهد ياد مردم به مرور به هم را قوانين
انسان ورزي كنند. در خاتمه من به آقاي عبداهللا گلستاني توصيه كردم هرچند خودت نمي تواني به ما ملحق
و او  كنند همكاري جريان اين با كه كن توصيه را اقوام ساير و خواهران و برادران و دختر پسر، اما شوي

هم - هرچند باور نداشت كه ما موفق شويم - اما قول داد كه چنين كند.

دعوت به عضويت در متاك
انجمن  عضو  نيز  و  بازرگاني اتاق عضو كه گلستاني عبداهللا آقاي رسيد نظرم به برگشتم تهران به وقتي
و تجربه هاي بسيار آشناست ايران در كار و كسب موانع از بسياري با و است پزشكي تجهيزات كارفرمايي
مي تواند يكي از اعضاي مؤسسه در دست تأسيس متاك (مؤسسه توانمندسازي انجمن هاي دارد ارزشي با
و توضيح دادم كه ما به زودي از كردم تعريف برايش را قضيه و زدم تلفن او به بالفاصله باشد. كارفرمايي)
و هدف من هم اين كند شركت ما مجامع در نيز پاكستان همان از ميتواند او و كرد خواهيم استفاده وبينار
آن ها برنامه ريزي كنيم. قبول كرد. رفع براي بتوانيم كه شود سبب ايران در توليد موانع از او شناخت كه است
من هم طي يك ايميل به او لينك هاي مربوط به كتاب دستورنامه رابرت را برايش فرستادم كه هنوز جوابي

نداده است. به اين ترتيب يك كادر خوب به جنبش كادرها افزوده شد. مبارك باشد. 

انجمن  گاوپروران ورامين
ديروز آقاي عباس تاجيك برايم تعريف كرد كه بعد از نشست اولي كه به خاطر سكته قلبي او به هم خورده 
است، اعضاي هيأت حامي انجمن در دست تأسيس گاوپروران ورامين يك خانه را با يك زير زمين بزرگ 
و يك آشپزخانه را در اختيار زوج معتادي قرار  اتاق يك شامل باال طبقه تا كردهاند اجاره ورامين ماسين ده در
و حاال براي شوهر يك كار آبرومند بودهاند بستري كمپ در گمنام معتادان انجمن اعضاي كمك به كه دهند
و او هم سركار برود. اعضاي شود خارج كمپ از ارديبهشت آخر هم او همسر است قرار و كردهاند پيدا هم
انجمن در دست تأسيس يا حتي ساير انجمن هايي كه با كمك پاكان تأسيس خواهد شد نشست هاي خودشان

را در همن زير زمين برگذار كنند و در عوض به تأمين هزينه آن منزل از طريق سبد گرداني كمك كنند. 

تدارك تأسيس گروه حامي انجمن هاي ده
ديروز به آقاي حسن عرب داودي هم زنگ زدم. او شرمنده بود كه نتوانسته بود در جلسه ديروز شركت كند. 
مي داديد. گفت: شماره اش  اطالع كميته دبير به كاش اما است. طبيعي انحمني فعاليت در مشكالت اين گفتم
مي شد پيدا كني. به خاطر داشته باشد كه از اين پس خبر دهيد تا افراد حاضر ميخواستي اگر گفتم: نداشتم. را

بتوانند تصميم بگيرند به نصاب مي رسند يا نه. قبول كرد.

بتوانند  بايد  شورا  اعضاي  كه  مي داند  بهتر شورا عضو يك عنوان به او كه دادم توضيح برايش ادامه در
نظر به  اما رسيدن  تشخيص خودشان.  اساس  بر  نه  و  بگيرند تصميم روستائيان اكثريت خواستههاي طبق
اكثريت مستلزم اين است كه اهالي بتوانند در يك انجمن متشكل شوند. به همين خاطر ما در تمام روستا به
و از شورا توضيح بخواهند. قبول كرد.  كنند منعكس شورا به را ده مردم نظرات تا داريم نياز ده انجمنهاي
ادامه دادم اما مردم بلد نيستند دور هم جمع شوند اما با هم دعوايشان نشود. قبول كرد. گفتم: بسيار خوب،
و قواعد اين كار  بسازيم ده انجمن يك ده هر در مرور به كنيم سعي و كنيم درست حامي هيأت يك بايد ما
خانوادگي، جلسه اي با نشست از بعد آينده، جمعه خوب. بسيار گفتم: كرد. قبول بدهيم. ياد مردم به هم را
مي دانيد خواهيم داشت تا در اين مناسب نفر دو شما كه را ديگري كس هر و من و تاجيك آقاي شما، حضور
مي كنيم اگر تمايل داشت او هم باشد صحبت هم گلستاني علي آقاي با گفتم: كرد. قبول بگيريم. تصميم زمينه
. كردم خداحافظي و شدم خوشحال كرد. قبول بياندازد. راه را انجمنهايي چنين قرچك در بتواند هم او تا

قرار است جمعه آينده براي ناهار به منزل ايشان برويم.
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تدارك تأسيس مؤسسه توانمند سازي انجمن هاي كارگري
عرب داودي يك كارگر هم هست كه در كارخانه سيمان امين آباد كار  حسن بعدًا به خاطرم افتاد كه آقاي
و نخستين كسي است كه با كمك  بهترين او رسيد نظرم به دارد. دست هم كارگري تشكلهاي در و ميكند
مي توانيم گروه حامي مؤسسه توانمندسازي انجمن هاي كارگري را هم سازمان بدهيم. هنوز در اين مورد او

چيزي به او نگفته ام اما مطمئنم استقبال خواهد كرد.

معرفي قانون پارلمان به زنان مسلمان نوانديش
ديشب خانم نقي ئي قائم مقام دبيركل سازمان معلمان ايران زنگ زد. راجع به مسائل مختلفي تلفني گپ زديم: 
و سرانجام، كه به  مملكت آينه معلمان، تظاهرات سازمان، وضعيت سازمان، زنداني دبيركل احوال و حال
خاطر آن زنگ زده بود: دعوت از من كه براي معرفي قانون پارلمان يا دستورنامه رابرت در جلسات هيأت
مديره يا مجمع زنان مسلمان نوانديش شركت كنم. با اشتياق قبول كردم. اما خانم نقي ئي هشدار داد كه يكي 
شناخته شده اي هم هست، گفته است ما كه از اين «رابرت بازي» چيزي نفهميديم. بعد  شخصيت كه اعضا از
برايم توضيح داد كه اين خانم از آقاي دكتر بني اسدي داماد آقاي بازرگان هم حرف زده است. منظور خانم
نقي ئي اين بود كه من براي واكنش هاي منفي اي از اين دست نيز پيش آگهي داشته باشم. اما من كنجكاو شدم 
و با دكتر بني اسدي چه  رابرت آموزههاي با او قضاوت يا صحبتها ارتباط و است؟ گفته چه دقيقًا خانم آن كه
بوده است؟ آيا دكتر بني اسدي از اين قواعد بد تعريف كرده است؟ كه به نظرم بعيد است. آيا در انتقال اين
است؟ كه براي من مهم است بدانم چه بر سر دستورنامه رابرت  كرده عمل بد ديگران يا خانم آن به آموزهها
و توي اين ماجرا را در بياورد تا علت آن را درك كنيم. قول ته كردم تقاضا نقيئي خانم از تأكيد با ميآيد. دارد
داد چنين كند. حاال منتظرم يك يكشنبه در آينده نزديك قانون پارلمان را به زنان مسلمان نوانديش معرفي كنم.

امروز بعد از ظهر اجالس كادر دوستان را داريم كه گزارش آن مي ماند براي روزنوشت ديگر. 
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۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ دوشنبه

قسمت اول: رخنه در دژ خودشيفتگي مهندسان
مهندسين  كانون  ساختمان  دروازه  جلوي  ارديبهشت   ۲۰ يكشنبه ديروز  ظهر  از  بعد  شش  ساعت  سر 
و پارچه اي روي دوشم پر از اسناد مربوط  مندرس كيف بودم. تهران دانشگاه فني دانشكده فارغالتحصيل
مي دانستم قرار است در جلسه اشخاصي شركت كنم كه بود. پارلمان قانون و رابرت دستورنامه معرفي به
و در نتيجه احتمال اينكه شكست بخورم بسيار زياد است. به همين ميدانند جدابافتهاي تافتهي را خودشان
و رمز خودشيفتگي راز بتواند تا بود حساس ميآمد چشم به دژ اين در كه پديدهاي هر به نسبت ذهنم خاطر
دروازهي كه چرا  گرفت  ذهنم شكل  در  اين سؤال  لحظه  نخستين  همان  در  دريابد.  را  مردم  از  گروه  اين 
و به خاطر اينكه امروز  است خراب دربازكن آيا احتمالي؟ پاسخ نخستين و است؟ باز نيمه هميشه ساختمان
و صفحهي رفتم جلو گذاشتهاند؟ نيمهباز را دروازه آمد، خواهند جلسه براي كانون مديره هيأت اعضاي
و چراع سبز روشن آن را از نزديك بررسي كردم. به دروازه كنار آجري ستون روي بازكن در برنجي رنِگ
گذشته هم كه اجالس هيأت مديره نبود، دروازه  چهارشنبه روز عصر آمد خاطرم به بود. سالم دربازكن نظرم
و به شدم داخل زدن. زنگ به نيازي چه است باز دروازه وقتي كردم: فكر چرا؟ بودند. گذاشته نيمهباز را
و سرخي كه كف حياط را پوشانده بود از خودم پرسيدم: يعني در اين كانون سياه شاهتوتهاي ديدن محض
و اين سؤال نخسين ترديد را در مورد بروبد؟ را كثيف و شده له شاهتوتهاي اين كه نيست كسي مهندسين

كيفيت مديريت كانون در ذهنم ايجاد كرد.

و آب هندوانه اي رنِگ پشت درهاي بلند شيشه اي  كركرهاي پردههاي دريافتم شدم ايوان وارد پلهها از وقتي
و وارد ميآيد باال پلهها از كه عابري تا شدهاند تظيم طوري ميكنند پنهان ايوان از را همكف طبقه سالن كه
اين ترتيب، كاركنان دبيرخانه كانون كه در نتواند داخل سالن را مشاهده كند. به  مي شود  ساختمان راهرو
مي كنند. حفظ مهندسين كانون اعضاي ساير و مديره هيأت نگاه از را خودشان هستند مستقر همكف طبقه
مي شود ساختمان وارد دروازه از كه را فردي هر ميتوانند پرده نوارهاي بين شكاف الي از خودشان درحاليكه

بينند و او را بپايند.

و چند قدم جلو برويد وارد هال ساختمان خواهيد شد. اگر با كاركنان  بشويد همكف طبقه راهرو وارد وقتي
نداشته باشيد راهي جز اين نداريد كه مستقيم از راه پله ي فلزي كه كنار ديوار سمت راست كاري دبيرخانه
و بپيچيد چپ سمت به بعد و برويد باال است، شده پوشيده سنگ تخته يك با پله هر كف و شده نصب
و پر از صندلي در اطراف آن كنفرانس ميز با درازي سالن داخل به را شما كه شويد باريك راهرو يك وارد
مي كند يا بايد مستقيم وارد اتاق كوچك كناري بشويد كه در انتهاي آن ميز كار آقاي ميرعليرضا مهنا هدايت
احتماًال آنها از يكي كه دارد قرار دبير اتاق مقابله سمت هم دستشويي يك و اتاق دو دارد. قرار كانون دبير

بايد اتاق رئيس هيأت مديره باشد.

و  ميز پشت چاقي خانم پيچيدم. چپ سمت به بروم باال پله راه از آنكه جاي به شدم، ساختمان هال وارد وقتي
و انتظار كشيدم نشستم ورودي در كنار صندلي روي ميكرد. صحبت تلفني داشت و بود نشسته ايوان به پشت
مي كند. بعد خانم شايگان كه طلبكاري اعضا از دارد كه دريافت ميشد گفتگوهايش از شود. تمام تلفنش تا
ُمّهَنا خبر داد كه من مهندس به تلفني احوالپرسي از بعد آمد. پائين پلهها از باشد هم كانون منشي بايد ظاهرًا
آمده ام. بعد كه گوشي را گذاشت به من گفت كه چند دقيقه صبر كنيد. فرصت خوبي بود كه به تحقيقاتم
و مهم ترين مسأله اين بود كه دريافتم امروز كه اعضاي هيأت مديره جلسه دارند، آبدارچي كانون  بدهم ادامه

حضور خواهد داشت و از اعضا پذيرائي خواهد كرد يا نه؟

مي كرد. خانم شايگان هم با كامپيوتري كه جلويش بود  صحبت تلفني بود نشسته ايوان به پشت كه خانمي
كار مشغول بود. غير از اين دو نفر هيچكس ديگر در طبقه همكف نبود. پس امروز هم آبدارچي نخواهد بود؟
بهانه رفتن به دستشويي تصميم گرفتم داخل آشپزخانه را بررسي كنم. وقتي از  به خاطر همين به داشتم. ترديد
راه سفيد راه كه رنگي آبي پيراهن با چرده سيه جواني كردم: آشپزخانه داخل را سرم آمدم، بيرون دستشويي
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و به چيزي در رو به روي خود چنان خيره شده بود كه متوجه سركشي من  بود نشسته صندلي روي داشت،
به داخل آشپزخانه نشد. من هم چنان سريع سرم را پس كشيدم كه متوجه نشدم به چه چيزي خيره شده بود.
و از من با يك ليوان آب پذيرايي خواهد شد. البته، تا وقتي در طبقه  هست آبدارچي امروز شدم مطمئن اما
همفك منتظر نشسته بودم، مرد جوان از آشپزخانه بيرون نيامد تا يك ليوان آب جلوي من بگذارد. اين هم
مي كنند به مهمان نوازي شهره اند. تا وقتي وارد اتاق رئيس نشوي  ادعا تازه كه است معاصر ايرانيان رسم يك
و كنار او ننشيني، كسي يك ليوان آب هم به شما تعارف نخواهد كرد. معناي آشكار چنين رفتاري اين است

كه اگر يك چايي هم جلوي شما مي گذارند به اعتبار ميزبان است و نه مهمان.

مي كردم مرد مياانسالي كه از ظاهرش پيدا  فكر مسائل جور اين به و بودم نشسته منتظر صندلي روي وقتي
و رفتار مرددش سوخته آفتاب صورت شد. همفك طبقه هال وارد راهرو از ندارد مهندسي تحصيالت بود
مي داد كه تازه از دهات به تهران آمده است. فكر كردم شايد آبدارچي كانون است. اما نگاهي به داخل نشان
مي كرد صحبت تلفني داشت ايوان به پشت كه خانمي و شايگان خانم و من به توجه بدون و انداخت سالن
و از هال خارج رفت راهرو طرف به آمد. بيرون دستشويي از هم بعد دقيقه چند رفت. دستشويي طرف به
مي آيند! آيا مهندسين كانون ساختمان به حاجت قضاي براي اطراف كسبهي و دستفروشان پس عجب، شد.
به همين دليل دروازه ساختمان هميشه نيمه باز است؟ براي اطمينان از اينكه اين مرد كه پس از قضاي حاجت
و  كنم تعقيب را او سر پشت تا شدم بلند صندلي روي از دارد، كانون در سمتي كه رفت بيرون ساختمان از
ببينم روي كدام يك از صندلي هاي مغازه هاي اطراف كانون مهندسين خواهد نشست؟ اما به محض اينكه وارد
و چشمش دنبال من است. تا من را  ميآيد پائين راهپله از عجله با كه ديدم را ُمّهَنا مهندس آقاي شدم، راهرو
و از پله ها باال رفتم. وقتي با تعارف آقاي مهندس برداشتم را كيفم بروم. باال طبقه به كه خواست من از ديد
ُمّهَنا جلوتر از او وارد سالن كنفرانس شدم ديدم پنج نفر از اعضاي هيأت مديره كانون در قسمت باالي ميز
و از آنان به اصرار دادم دست آنان به كرديم. عليك و سالم شدند. بلند خود جاي از من احترام به كنفرانس
ُمّهَنا اصرار كه روي مهندس آقاي شوم. مستقر كجا خودم بودم مانده بنشينند. خود جاي در كه كردم خواهش
و با خالي. مسگرپور مهندس آقاي جاي گفتم: شوم. مستقر است رئيس جاي كه كنفرانس ميز باالي صندلي
و سه نفر هم سمت چپ من راست سمت نفر سه حاال نشستم. كنفرانس ميز باالي خالي صندلي روي اكراه
و مردي كه بود نشست چپ سمت پائيني انتهاي در كه ُمّهَنا مهندس جز به بودند. نشسته كنفرانس ميز دور
مي شد حدس زد كه منشأ دهاتي دارند. بعد از بقيه صورت از بود نشسته من راست سمت باالي انتهاي در
و طي نطق كوتاهي گفت كه قرار است فالني در مطلب سراغ رفت راست يك ُمّهَنا مهندس آقاي استقرار
و چرا مهم است ميشود؟ آن از استفادهاي چه چيست، كتاب اين كه بدهند توضيح ما براي ربع يك عرض
مي كرد من صبحت او وقتي كنيم؟ استفاده آن از ما كه كند كمك ميتواند چطور و كنيم استفاده آن از ما كه
متوجه شدم كه كتاب مجلد دستورنامه رابرت روي ميز كنفرانس جلوي فردي قرار داشت كه سمت چپ من
و روي صورتش را ته ريش بوري فراگرفته بود. معلوم بود كه قبل از حضور من آقاي مهندس  بود نشسته
و اسناد را از كيفم كتاب حاليكه در نيست. خالي مخاطبان ذهن و است كرده صحبت كتاب اين مورد در ُمّهَنا
ُمّهَنا چارچوبي را كه من بايد در مهندس گفتم: جمع به خطاب بگذارم كنفرانس ميز روي تا ميكشيدم بيرون
آن صحبت كنم مشخص كردند. در حاليكه من تصميم داشتم امروز فقط به معرفي ظواهر دستونامه رابرت
و توضيح  بدهم نشان را كتاب اين كه است اين قصدم گفتم: و دادم نشان را كتاب مقدمه اين با و بپردازم.

بدهم كه چطور مفاد اين كتاب در طول تاريخ ساخته و پرداخته شده است. و نطقم را شروع كردم.

محورهاي نطق
مرحله اول به آئين نامه هاي انواع سازمان ها كه تمامشان دستورنامه رابرت را به عنوان مجع پارلماني معرفي  در
تك مي كند. وقتي داشتم ايفا را نقشي چه انجمنها اين براي كتاب اين كه گفتم و كردم اشاره بودند كرده
و خاطر نشان ساخت كه اين مبحث را كرد قطع را نطقم ُمّهَنا مهندس آقاي ميدادم نشان را آئيننامهها تك
هم گرفتند، برو سراغ بعدي. متوجه شدم كه الزم نيست براي اين مخاطبان زياد توضيح بدهم. بلكه اشاره اي

كفايت مي كنم. 

و  مقررات كه كردم اشاره هم زمينه اين در است؟ شده توليد چطور كتاب اين مفاد كه بود اين دوم محور
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و توصيف شده است محصول يك فرايند طوالني تاريخي است كه  گردآوري كتاب اين در كه رويههايي
و در پارلمان رفته بريتانيا جزيره به روم امپراتوري طريق از و شده شروع باستان يونان دولتشهرهاي از
و در جريان شده طراحي پيش از طرح هيچ بدون و خطا و آزمون طريق از سال هشتصد حدود طي انگلستان

تصميم گيري گروهي در پارلمان هاي انگلستان ساخته و پرداخته شده است.

محور سومي كه به اختصار به آن اشاره كردم اين بود كه تصميم گيري گروهي امر جديدي نيست. مورجه ها 
و نياكان ما هنگام شكار فيل هم البد بعد از تصميم گروهي  اجداد و ميگيرند تصميم گروهي صورت به هم
مي كرده اند. اما آنچه كه در اين قواعد جديد است اين است كه در يك مقطع تاريخي آغاز را خود حمله
و سليقه هاي متفاوت پيدا شدند كه بايد به يك تصميم واحد نظرات با اما برابر تصميمگيري حق با انسانهايي

در برخي از امور زندگي جمعي مي رسيدند و اين روش تصميم گيري محصول تالش آنان است.

با حق  انسان هاي  اين است كه همان  پيداكرده ايم  نياز  اين قواعد  به  امروز  اين بود كه اگر ما  محور بعدي 
- سر  شدن جهاني فرايندههاي خاطر به - هم ما كشور در مختلف عالئق و سليقهها با و برابر تصميمگيري

قبًال در جوامع روستايي ما چنين انساني نمي توانست سر برآورد. حاليكه در است. برآورده

محور بعدي نطقم صرف اين شد كه روند كشف پيشنهادهاي پارلماني به عنوان يك دستگاه مفهومي را تشريح
و رياضي يك كشف بسيار مهم  زبان و منطق قواعد مثل چطور مفهومي دستگاه اين كه دهم نشان و كنم

تاريخي بوده است كه تا امروز براي جامعه ما نشناخته مانده است.

ما چه نيازي به اين قواعد داريم
ُمّهَنا از من پرسيد: ما چرا به اين  مهندس آقاي كه بود اينجا در بودم. موفق نطفم قسمت اين تا ميكنم فكر
و من از تجربه پاسخم به هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور ايران ياد گرفتم كه در پاسخ داريم؟ نياز قواعد
ُمّهَنا مهندس هيچ! بگويم: گفتم، جامعه آن رئيس رامينه هرمز مهندس به كه آنچه برعكس و سؤال اين به
«ما» هيأت مديره كانون است، هيچ نيازي از منظورتان اگر دادم: توضح بالفاصه من اما خورد. جا لحظه يك
و به خصوصيات يكديگر آشنا كردهايد پيدا اعتماد هم به مدت اين طي و است كم تعدادتان چون نداريد.
و فتق كنيد. اما خودتان رتق را كانون مسائل هيأتي صورت به و سنتي شيوهي به كه گرفتهايد ياد و شدهايد
مي گيريد تصميم اعضا از نمايندگي به شما و شماست تصميمهاي ميگيريد، شما كه تصميمهايي ميدانيد هم
آن ها نداشته باشند. در به هم توجهاي و ندانند خودشان تصميم را شما تصميم هم اعضا كه است طبيعي و
و رهبري هم بايد رهبري گروهي باشد. اما كنند اتخاذ گروهي صورت به و اعضا بايد را تصميمها حاليكه
مي دانيد كه اين صورت آن در بگيرند، تصميم اعضا كل بخواهيد و باشيد داشته نيت حسن هم شما اگر حتي
و وقتي اين دستگاه مفهومي را نيست بلد را گروهي تصميمگيري قواعد هيچكس چون است، غيرممكن كار
مي شود. به همين دليل در تمام انجمن هاي ما، اعضا سالي يا هر غيرممكن گروهي تصميمگيري باشيد نداشته
مي روند. در واقع قدرت تصميم گيري خودشان خودشان كار دنبال و ميدهند رأي عدهاي به يكبار سالي سه
و چرا بايد ميآيد؟ بدش قدرت از كسي چه و گفتم: حاضر اعضاي به خطاب بعد، كردهاند. تفويض شما به را
و كنايه آميز گفتم: قدرت چيز طنزآلود لحن با بعد دارد؟ لزومي چه كنيد؟ رد را شده تفويض قدرت اين شما
و چه دليلي دارد شما اين قدرت را نپذيريد؟ هيچ اشكال هم ندارد. اما اين ديگر دموكراتيك است مطبوعي
نيست بلكه نوعي حاكميت آريستو كراتيك است كه اتفاقًا خوب هم هست. اما اگر شما بخواهيد تصميم ها
و هيأت مديره مجري آن تصميم ها باشد، در آن صورت بدون آشنايي  شود گرفته كانون اعضاي توسط واقعًا

با اين قواعد قادر به تصميم گيري نخواهيد بود.

حواشي تا اينجا
مي رفت. اما چند حاشيه جالب هم داشت كه بايد قبل از ادامه گزارش نطقم به آن حواشي  پيش خوب من نطق
آن ها خيلي جالب بود. ناگهان متوجه شدم كسي دارد تخته سفيد پشت سرم را پاك از يكي كنم. اشاره هم
و با پاك كردن تخته سفيد شده وارد تازه كه است مديره هيأت اعضاي از يكي كردم تصور لحظه يك ميكند.

مي كند كه سرجاي او نشسته ام و بايد بلند شوم! دارد به من حالي
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ُمّهَنا  مهندس آقاي آقاست؟ اين جاي پرسيدم: ُمّهَنا مهندس آقاي از خودم صندلي به اشاره با نطقم وسط
. در اين حا بود كه من برگشتم تا . . داشتيد الزم اگر تا ميكند پاك شما براي را تخته دارد نه داد: جواب
مي كند پاك را تخته دارد كه كسي فهميدم تازه كنم. نگاه دقيقتر ميكردم پاك را سفيد تخته داشت كه را كسي
و به جايي روي ديوار رو بود نشسته آشپزخانه در سفيد راه راه خطوط با آبي پيراهن با كه است مردي همان
و ناگهان يك چيز غريب ديگر را هم كشف كردم: اعضاي هيأت رئيسه هر گاه بود. شده خيره خودش روي به
مي رسيد نظر به مديره هيأت اعضاي اكثريت سال و سن هم كه را مرد اين كنند پاك را سفيد تخته ميخواهند
و دوباره به آشپزخانه در طبقه كند پاك آنان براي را تخته و بيايد كنفرانس اتاق به آشپزخانه از تا ميزنند صدا

همكف برگردد. و البد هيچ يك از اعضاي هيأت مديره حاضر نيست تخته سفيد را پاك كند.

از اعضا پاي تخته باشد خودش تخته را هم پاك  باشد. شايد هنگامي كه يك نفر  ارزيابي من غلط  شايد 
ُمّهَنا فرصت را مغتم شمرده كه  مهندس آقاي هستند من نطق به دادن گوش حال در هم كه حاال شايد ميكند.
از فرصت براي پاك كردن تخته استفاده كند. شايد. اما اين احتمال هم زياد است كه بگوئيم مهندسان هم با
بي فرهنگي كه  و سواد كم و ساختماني كارگران و خودشان بين كه است ظريف روشهاي همين از استفاده
و كارگران دستورات كنند حفظ را خودشان اقتدار تا ميكشند مرز ميكنند كار ساختماني كارگاههاي در در
و نميدهد جواب انسانها ساير با برخورد روش اين كه زد حدس ميشود حال هر به كنند. اطاعت را آنان
به محض اينكه يك مهندس كارگاه را ترك كند كارگران پشت سر او كارگاه را روي سرخودشان خواهند
كه  نيست  دليل  همين  به  آيا  كرد.  خواهند  آب  بر  نقش  را  مهندسان  برنامه اي  رشته هاي  تمام  و  گذاشت
و كسي نيست كه با بلند شدن صداي زنگ دروازه ساختمان كند؟ پاك نيست كسي را حياط كف شاهتوتهاي

را باز كند؟ و دادن اجازه به كسبه محل كه در مستراح كانون قضاي حاجت كنند معنايي نمادين نمي يابد؟

كامًال چريكي كه دانشجويان رده پائين تر  جو يك افتادم: انقالب از قبل در فني دانشكده بر حاكم فضاي ياد
و هيرارشيك بود. استبدادي نظم يك نيز نظم از تصور و ميبردند حساب باالتر سالهاي دانشجويان از بايد
مي گرفت كه از تمام دانشجويان دانشكده هاي ديگر شكل خودشان از تصور اين پرتو در فضايي چنين و
و چهره اش بود نشسته من راست سمت درست كه كسي همان آن زندهي نمونه يك و هستند. هوشتر با
و روشن، با نگاهي سرد كه در طول نرم پوست با صاف صورتي نيست: دهاتي و شهرستاني ميداد نشان
و ضمن نطقم با نگاه برخورد من به ميرفت. ور بود شده تلبنار جلويش كه اسنادي و اوراق انبوه با من نطق
ُمّهَنا هم در حاليكه داشت مهندس آقاي و ميكند؟ بيمحلي چرا مرد اين كه كردم گله ُمّهَنا مهندس آقاي به
مي كرد طوري به اين مرد سمت راست من نگاه كرد كه معايش اين بود: توجه صحبت موضوعي مورد در
مي فرماييد؟ مرد كه سمت راست من نشسته بود، بعد از اين گفتگوي رمزآلود بيشتر به من نگاه كرد تا نشان

دهد به حرف هاي من توجه دارد.

ضربه به خودشيفتگي
با  زمينه  اين  در  مي خورد؟  مهندسان درد به قواعد اين چرا كه بود اين من نطق محورهاي از ديگر يكي
مي كند، اما مهندس پروفشنال تربيت نمي كند. بعد تربيت مهندس تهران دانشگاه فني دانشكده گفتم: صراحت
از اينكه كمي مكث كردم تا حيرت هم برانگيخته شود ادامه دادم: مهندس پروفشنال مهندسي است كه اگر
ديد مهندس ديگري اجازه داد كه بتن فاسد به پي ريخته شود، تا آن همكار متخلف را طبق رويه هاي قانوني 
تنبيه نكرده باشد از پا ننشيند. تربيت مهندس پروفشنال مستلزم آن است كه پروفشن مهندسي در كشور ايجاد 
و در توضيح پروفشن مهندسي  نداريم. مهندسي پروفشن اما داريم مهندسي ما نيز جا اين در اما باشد. شده
و مهارت تخصص مهندسي. اما مهندسان ايراني چنين معرفت از واحد پيكره يك يعني پروفشن دادم: ادامه
و ارزيابي كند ردگيري مداوم صورت به را مهندسان تك تك غيرپروفشنال رفتار بتواند كه نساختهاند پيكرهاي
و اگر شد سيستم پروفشن بايد با چنان دقتي شود پروفشنال خطاي مرتكب نتواند مهندسي هيچ كه نحوي به
و طبق رويه هاي عادالنه مجاز نمايد كند شناسايي را متخلف هر دقت با بتواند كه كند عمل و شده طراحي
و چه كساني چه بايد بكنند داد رخ تخلف اين چرا كه دهد قرار بازنگري مورد را خودش مهمتر، همه از و
و خودم داريم؟ مهندسي پروفشن ما معنا اين به آيا پرسيدم: و كردم مكث نشود. نكرار تخلف اين ديگر كه
و رفتار غيراخالق ميزي زير و فساد از اقيانوسي در كه مييابند در زودي به فارغالحصيالن تمام دادم: جواب
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مي دانيد كه اگر يك زلزله بيايد تمام مردم زير  شما تمام و نيست ساخته هيچكس از كاري و شدهاند غرق
آوار ساختمان هايي كه شما ساخته ايد نابود خواهند شد. بعد از كمي مكث با تأكيد گفتم: اگر روزي اراده
و نخستين گام در آن مسير آموختن اين قواعد  پايه سنگ بگيرد، شكل مشكالت اين حل براي الزم سياسي
و تصميم گيري گروهي غيرممكن خواهد بود. بعد از اين مذاكره اصًال قواعد، اين دانستن بدون چون است،
مرحله بود كه احساس كردم شكي وجود ندارد كه هيأت مديره كانون مهندسين مايل است هر طور شده اين
قواعد را ياد بگيرد و زمينه را براي يادگيري اعضاي كانون و حتي دانشجويان دانشكده فني نيز فراهم آورد. 

بخش پاياني
همين چيز ها شد. من دو راهكار ارايه دادم: يك. خودم بيايم در  كردن روشن صرف ما مذاكرات پاياني بخش
و به مرور اعضاي هيأت مديره را ضمن انجام كارهاي روزمره با اين قواعد آشنا كنم، يا يك يا مديره هيأت
و بعدًا آموزه هاي خودشان را به كانون منتقل كنند. بياموزند مرور به را قواعد اين و بيايند كارگاه به نفر چند

ُمّهَنا قصد خروج از صحن را مهندس آقاي هدايت با شد مطرح جمعبندي عنوان به راهكار دو اين وقتي
و ورق را برگرداند. او كسي نبود جز عضوي كه درست كنار من شد مذاكره وارد اعضا از يكي كه داشتم
ُمّهَنا فقط روي صحبت هاي مهندس آقاي فهميد كه بود بحثها همين جريان در و بود نشسته راست سمت
و سرعت هوش جلو كه دريافتهاند تجربه به نيز حاضر اعضاي بقيه ظاهرًا و ميكند باز حساب كه اوست
لنگ انداختن ندارند. نمي دانم اسم اين فرد چيست؟ اما انصافًا بسيار جز چارهاي فرد اين سرشار بسيار انتقال
و ما به برود، جمعبندي اين با فالني اگر كه بود اين وي حساب حرف باشد. بايد سريعاالنتقال و هوش با
مذاكره در اين مورد ادامه بدهيم ممكن است سؤاالتي پيش بيايد كه الزم شود ايشان دوباره برگردند. راست
براي تصميم گيري  تا  بگذاريم  به بحث  را  اين مسائل  داد در حضور وي  پيشنهاد  بايد كرد؟  مي گفت. چه 
و به سؤال هاي باهوش ترين نشستم خودم سرجاي دوباره من ترتيب اين به باشيم. داشته را كافي اطالعات
و يك سيالبل داريد؟ گفتم: بله، براي كارگاه هايي درسي برنامه يك آيا يك: سپردم. گوش مديره هيأت مرد
و در وب سايت كادرها دات كام در دسترس شده تدوين كاري برنامه يك ميشود برگذار كادرها دفتر در كه
. گذاشتم صحبت هايش تمام شود. بعد توضيح دادم: . . بخواهيم ما اگر اين بر عالوه خوب. بسيار - است.
و فساد ناپذير پاك انجمنهاي تأسيس براي مهارت ايجاد هدفشان كه كارگاههايي كلي برنامهي آن بر عالوه
و عرضه تهيه سفارشي برنامههاي آنان، مشخص نيازهاي با و مخاطبان از مشخص گروه هر براي من است،
مثًال در ده جلسه آموزش بدهيد؟ گفتم: بله، را قواعد اين ما خواسته طبق ميتوانيد يعني پرسيدم: كرد. خواهم
و اتفاقا، دانشچوياني از نشود؟ چرا كنم. تشريح جلسه چند در را عربي زبان قواعد بگوئيد من به اينكه مثل
۱۵ جلسه اين قواعد را چنان ياد گرفتند كه من با صراحت طي دانشگاه خواجه نصير كه بسيار با هوش بودند
به آنان سرتي في كيت دادم كه شما پارلمانتارين شده ايد. همان مرد با هوش با خودشيفتگي خاص «بچه فني ها» 
۱۰ جلسه ياد خواهند گرفت. من ديدم كه  در ۱۵ جلسه ياد گرفته اند، فنيها گفت: اگر خواجه نصيري ها در
چهره ساير اعضاي نيز به لبخند افتخار مزين شد. چرا توي ذوقشان بزنم؟ چه بهتر كه طي ۵ جلسه ياد بگيرند. 

آخرين موضوع اين بود كه براي دانشكده چه برنامه اي داريد؟ گفتم: برنامه ي آن جداست. من درام تالش 
و دانشگاه ها اين قواعد را به دانشجويان  دانشكدهها تمام در دانشجويي سناهاي راهاندازي طريق از ميكنم
مي كند. اما اگر كساني از ميان شما در شركت كارگاه اين در نماينده يك هم تهران دانشگاه از بدهيم. آموزش
مي شود دانشجويان عالقمند را تشويق كنيد كه به اين كارگاه ملحق خوشحال ميكند تدريس فني دانشكده
و سناهاي كاركنان كه علمي هيآتهاي سناهاي دانشجويي، سناهاي ساختار مورد در هم كمي بعد، شوند.
و گفتم تشكيل اين سنا ها بدون آشنايي با اين دادم توضيح ميدهند تشكيل را دانشگاه سناي آنان نمايندگان
مي توانيم در برنامه هاي آموزشي ما حال عين در گفت: ادامه در هوش با مرد همان است. غيرممكن قواعد
دانشجويان بگنجانيم تا هماطور كه جوش كاري را بايد ياد بگيرند اين قواعد را هم ياد بگيرند. جواب دادم:

اينكه ديگر عالي است! 

بشقاب  يك فقط كانون آبدارچي و شد فراموش پذيرايي هم بار اين كه دريافتم ميآمدم پائين پلهها از كه هنگامي
است! ناپذير مهندسي جامعه دهد نشان تا ميكند تماشا فوتبال مسابقه دارد البد و گذاشت من جلوي خالي
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قسمت دوم: بدون نرگس
ديروز دهمين اجالس كادر بانوان (كانون شهروندي زنان) بدون حضور نرگس محمدي برگزار شد. يكشنبه 
هفته گذشته به خاطر شركت باوان در دادگاه وي كارگاه تعطيل بود. اما دادگاه به بعد از قرائت پرونده از 
و به خاطر اجراي حكم شش سال  بعد روز دو يكي اما بوديم. خوشحال ما و شد موكول وي وكالي سوي
و به زندان بردند. اگر تعداد كساني كه مثل نرگس كردند دستگير را او بود شده صادر برايش قبًال كه زنداني
مي يافت. شنيده ام كه افرادي مثل آقايان بهبود بيشتري سرعت با چيزها خيلي بود، بيشتر كمي ميكنند فعاليت
و ملكي قرار است به اعتراض جلوي زندان اوين تحصن كنند. اگر تعداد اين طور افراد نيز بيش از نوريزاد

اين دو سه نفر بود اوضاع خيلي سريعتر بهبود مي يافت.

تجربه هاي اجالس دهم
رأس ساعت مقرر جلسه با رياست خانم قوشه دعوت به دستور شد. فقط سه نفر آمده بودند. حضور غياب 
و نيم غيبت به حساب غائبان منظور شد. در مرحله بعد، مسأله نصاب به بحث گذاشته  گرفت صورت اول
داديم. سؤال بعدي: پيشنهادهايي كه در صورت پاسخ هم سؤال اين به چيست؟ نصاب حد مجمع هر در شد.
و رسيدند سر اعضا از ديگر نفر سه داد. پاسخ هم را سؤال اين قوشه خانم هستند؟ دستور در نصاب عدم
و منهاي خانم نرگس محمدي، كامل شد. قرائت صورتجلسه اي كه توسط خانم نوشنين رسيد نصاب به جمع
و قرائت دو صفحه دست نويس توسط خانم صدر. قرار مسؤالن گزارش بعد، بود. شده تنظيم خوب احمدي
يك و در نشست بعدي بررسي شود. اما اينكه تاريخ دهد قرار اعضا اختيار در و كند تايپ را متن كه شد

شخصيت حقوقي كه قرار است به تصويب گروه هم برسد چه خصوصياتي بايد داشته باشد؟

مي كنم. امروز به اين جمعبندي رسيدم: اگر قرار است كه تاريخ گروه به مثابه  فكر سؤال اين به است مدتي
يك سند مصوب گروه منتشر شود، بايد خصوصيات زير را داشته باشد:

۱. متن آن به صورت بند بند تهيه شود تا بتواند مورد بررسي و اصالح و تصويب قرار بگيرد. 
بند ها بايد به ترتيب تاريخ و پشت سر هم تدوين شوند.  .۲

۳. هر بند بايد يك موضوع را روايت كند. 
و اخالف نشر  مناقشه محل ميتوند كه - رويدادها تحليل از و بپزدازد فاكتها روايي گزارش به فقط .۴

باشد - بپرهيزد.
۵. فاكت هايي را گزارش كند كه به نظر گروه مهم هستند كه در تاريخ گروه ثبت شوند. 

۶. در مورد ذكر نام افراد و مسؤالن بايد بيشتر فكر شود تا قواعد مورد قبول آن تدوين گردد.

مي شود در مورد تاريخ نگاري تمام گروه ها به كار گرفت. گويا هنگام نوشتن  را خصوصيات اين ميكنم فكر
تاريخ مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان به همين نكات رسيده بوده ام. چون به همين صورت تدوين شده بودند.

مي شود از طريق روند يك گفتگوي آزاد استخراج  را اصول اين و دارند مورخ كارگاهها تمام حاضر حال در
كرد و مورخان را به توجه به اين اصول و رويه ها تشويق كرد.

تشريح خصوصيات آئين نامه
آئين نامه يا منشور كانون شهروندي زنان در دستور كار قرار  اصالح و بررسي قوشه خانم پيشنهاد به ديروز
و معيارهاي تمايز آن با آئيننامه خصوصيات مورد در بود فرصت كه دقيقه بيست حدود طي من و گرفت
دستورنامه صحبت كردم. به نظرم نبايد روي جنبه هاي نظري زياد پافشاري كنم. قطعًا تدوين آئين نامه زمان

مي برد. به خصوص كه حول تدوين مفاد آن قرار است ساير نكات آموزشي نيز مطرح شود. پس خوب  زيادي
است مباحث تحليلي را در طول مباحث فني پخش كنم تا افراد خسته نشوند.
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قسمت سوم: تمركز روي درآمدزايي 
از  بيش  كادرها  درآمدزايي جنبش  و  كارآفريني جنبههاي روي است ضروري ميكنم احساس روزها اين
مي شوند مجبور همه و مينشيند گل به بيشتر كادرها اقتصادي زورق ميرويم جلو هرچه كنم: تأكيد پيش
و در نيتجه بايد از فعاليت هاي داوطلبان خود بيش از بكنند جان بيشتر خانواده نگهداشتن آب روي براي
مي تواند ايجاد كند، با هر معياري با كيفيت ترين كادرها مهارتهاي كه اشتغالي اين، بر عالوه بكاهند. بيش
- بوروكراسي زدايي از آديزيس بيان به - يا و كارآفريني احياي و بازسازي است: مشاغل كمهزينهترين و
مهارت ايجاد  خصوص،  بخش سازمانهاي رساندن بلوغ مرحله به يا و دولتي بوروكراتيك سازمانهاي

تصميم گيري گروهي در گروه هاي مختلف اجتماعي و ارتقاي كيفيت زندگي انساني در جوامع مختلف.

مي شد  كه آنجا تا و نكردم رها را او هم لحظه يك حتي شد دفتر وارد شريف متين آقاي وقتي خاطر همين به
ايده هاي جديدي را براي بازاريابي به او پيش كش كردم: تشكيل مؤسسه اي براي آموزش قواعد ادراه جلسات
و شهرك ها، انقعاد قرارداد با مدارس براي آموزش ايجاد سناهايي دانش آموزي  برجها و ساختمانها مديران به
سازمانهاي مختلف براي احياي به طرح دادن دانشگاهها، در ديگر مراحل در و دبيرستانها و دبستانها در
و در مرحله بعد اصالح گروه تصميمگيري روشهاي اصالح و رابرت دستورنامه آموزههاي اساس بر ها آن
و از جمله خاطرات من! راهنما و كتاب و نشريه انتشار براي تدارك حتي و سازمانها، مقررات و آئيننامهها

آن ها فكر كرد. آقاي متين هم شدن اجرايي به ميتوان راحتي به كه است شغلهايي از نمونههايي اينها بله،
و كردم تكرار را ايدهها همين شدند ملحق ما جمع به فاضلي آقاي و قاسمي آقاي كه هم بعد داشت. قبول

آنان نيز پذيرفتند كه جبنش كادرها و انجمن مربيان پارلماني مي تواند در ايجاد درآمد نقش مهمي ايفا كند.

بعد از اين صحبت هاي مقدماتي جلسه دعوت به دستور شد. آقاي حالج پيام داده بود كه شايد به كالس 
و با همين سه نفر اجالس دعوت به دستور شد اما خروجي قابل  نيامد هم زارعپور آقاي نرسيد. و برسد نتواند

توجهي نداشت. هنوز واقعًا خيلي كار داريم كه يك گروه ياد بگيرد به مثابه گروه فكر و عمل كند.

تجربه ها اين جلسه
و هر مسؤلي نسبت به وظايف خودش با تعهد  شوند مشخص گروه يك مسؤالن اينكه بدون ميكنم فكر
برخورد نكند، ساير اعضاي گروه نيز گيج گيج خواهند خورد. براي رهايي از اين مشكل كدام مسؤل بيشترين
و در مرحله بعد رئيسان خيلي بيشتر  دبيرها مهارتهاي روي بايد پس دبير. ترديد بدون دارد؟ را مسؤليت
مي داشتم، نگاه زنده را گروهها سماجت و صبوري با خودم كه همانطور كنم، تشويق را دبيران بايد كنم. كار
آنان نيز همينطور عمل كنند. در نتيجه بايد از دبيران بخواهم تمام مصوبات گروه را در يك كتابچه هميشه
و در اختيار تمام اعضا بگذارند. قواعد گروه  كنند روزآمد مرتب صورت به را آن و باشند داشته خود همراه
و به عنوان مادر خانواده عمل كنند. به عالوه، بايد براي هر دبير نيز جانشيني باشند. حفظ را آن مصوبات و
و نيز سمت دبيري را هم مثل رياست اما با فواصل طوالني تر چرخشي كنيم كه همه اين شود گرفته نظر در

مهارت ها را كسب كنند.

و براي چندمين بار توضيح دادم:  چيست؟ گروه كارنقشه كه شد مطرح مسأله اين هم باز پريروز جلسه در
و قطعنامه هاي الزم براي فراخوان جهت تأسيس نخستين انجمن اسناد ساير و آئيننامه پيشنويس نوشتن
مي دهد اعضا كه دست كم به مدت يك هفته نشان تجربه كنم. كار بيشتر بايد نقشه اين روي پارلماني. مربيان

به مسائل كارگاه فكر نمي كنند، انگار بيتشر مباحث را در طول اين مدت فراموش مي كنند.

فعاليت ترويجي
و استاد نيز  كند معرفي دانشگاه در استادانش از يكي به را كارگاهها اين است شده موفق فاضلي سهيل آقاي
و در سوربن تحصيل كرده است، از آقاي فاضلي خواسته است است انساني منابع مديريت تخصصاش كه
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تا روز چهارشنبه در كالس در مورد اين قضايا كنفرانس بدهد. 

و رويه برخورد با غيبت ها تعيين شد با شتاب به طرف تدوين  قطعي اعضا تعداد آنكه محض به ميكنم فكر
اسناد برويم تا مجمع انجمن را فراخوان كنيم. شايد الزم باشد دست كم پنجاه نفر را دعوت كنيم كه چه بسا

سي نفر آنان خواهند آمد. 
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۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ سه شنبه

در حاشيه رويدادها
و نه از كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي  شد خبري ايران مشاور مهندسان جامعه از نه دوشنبه ديروز
ايران (كعاصا). از دو ماه قبل از سال نو به سفارش هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور قرار شد دوشنبه هاي
و به همين خاطر جلسات تعدادي انجمن در دست  بگذارم خالي جامعه رئيسه هيأت به رفتن براي را خود
تأسيس را كه براي دوشنبه ها برنامه ريزي كرده بودم به صورت موقت تعطيل كردم. اما هم آن انجمن ها به
و هم جامعه تا كنون تكليف من را روشن نكرده است. بارها تصميم  ديدند آسيب و درآمدند تعليق حالت
و مشتريانش مثل افراد بقيه با جامعه رابطه نوع اگر بگويم ميرزاخانيان آقاي به يا جامعه رئيس به گرفتهام
مي دهد كه چقدر مديريت جامعه افتضاح است. اما گفتن اين حرف ها چه اثري نشان باشد، من با رابطهاش
و سماجت بتوانم روي پيگيري با ميكنم سعي اما گفت نخواهم و نگفتهام چيزي خاطر همين به هيچ. دارد؟
مديريت اين انجمن ها تأثير بگذارم. كعاصكا هم همينطور. نزديك به يك سال از انتخاب هيأت مديره جديد
مي گذرد. هنوز تكليف من را به عنوان سردبير نشريه اين كانون عالي مشخص نكرده اند. با اين همه، ديروز 
چند رويداد جالب را تجربه كردم يا شاهد بودم كه هر كدام جنبه هايي از جنبش زيرخاكي كادرها را نشان

مي دهد. 

نامه به عاليحناب
آقاي داود زواره اي، قاضي ميانسال بازنشسته، يكي از اقوامي بود كه او را براي تأسيس انجمن فاميلي دعوت 
كرديم. در يك جلسه حاضر شد اما در جلسات بعدي شركت نكرد. به نظرم او را مانند بسياري ديگر از افراد 
و عالقه آنان بدل شود. به همين خاطر ديروز  عادت به كمكم فعاليتها اين در حضور تا كرد تشويق بايد

نامه زير را براي او ارسال كردم:

عاليجناب زواره
سالم

و انواع اعضاي  انجمن هدف انجمن، نام انجمن، آئيننامه پيشنويس تدوين كميتهي اخير جلسه چند در
انجمن مورد بحث قرار گرفته است.

فعًال دو نظر موجود است: يك نظر معتقد است اعضاي انجمن بايد اشخاص  انجمن اعضاي مورد در
حقيقي فاميل باشند. اما يك نظر معتقد است هر خانواده مثل يك انجمن يك شخصيت حقوقي است. در

نتيجه اعضاي ما نيز بايد خانواده ها باشند . به خصوص كه هدف ما تحكيم نهاد خانواده است.
آن ها  حل به كمك براي مناسبي روشهاي بايد كه دارد وجود اختالفهايي خانوادهها اكثر در البته،
و قابل اعتماد يكي از اين راه فرهيخته افراد شركت با اختالف حل كميته يك تأسيس شود. بيني پيش

حل هاست. در تمام اين موارد حضور جنابعالي مفيد و ضروري است.
قربانت. داود

كتابچه صورتجلسات
ديروز نامه زير را براي خانم شيما قوشه و مصطفي رضوي ارسال كردم: 

سركار خانم قوشه رياست محترم
جناب آقاي رضوي دبير محترم

سالم
آن ها كه نزد من امانت بود،  آخرين تا جلسه نخستين از وكيالن كادر صورتجلسات كتابچه تقديم ضمن

فرماييد: عنايت زير نكات به دارد تقاضا
پايان دوره و در  كند ضبط و ثبت را گروه اسناد كه است دبير وظيفه اين ميدانيد كه همانطور يك.

مسؤليتش به دبير بعدي تحويل دهد.
و سركار عالي مجموعه ي اين صورتجلسات را با هدف هاي زير مرور فرماييد: محترم دبير است الزم دو.
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سه. تهيه يك كتابچه راهنما براي دادن به تمام اعضا به نحوي كه هر عضو از مجموعه ي قواعد، مقررات، 
و مصوبات و سياست هاي گروه مطلع باشد.

و در  آن مفاد در تغييري هر با بتوان كه شود دستهبندي و طراحي نحوي به بايد راهنما كتابچه اين . چهار
يك دوره مشخص، ويرايش جديد و روزآمد شده اي از آن را در اختيار اعضا قرار داد.

اسناد بسيار الزمي هستند. پس خوب است  نيز  تاريخ گروه  براي نوشتن  اين صورتجلسات  پنج. متن 
نسخه اي از آن حتمًا در اختيار آقاي فروزان نيز قرار بگيرد. 

با احترام. داود حسيني

و نيز  كنند، حفظ و مكتوب را خودشان تاريخ ابتدا همان از اينكه به تأسيس دست در انجمنهاي تشويق
و آن را به طور مرتب دهند قرار اعضا اختيار در و سازند آماده را راهنمايي كتابچه دارند كه مصوباتي براساس
و هرچه سريع تر فعاليت بگيرد شكل انجمن در سالم سازماني فرهنگ يك كه كرد خواهد كمك كنند، روزآمد

هيأتي از فعاليت هاي انجمني متمايز شود.

و به رغم اصرار من بر اينكه وظيفه ديير است كه فراخوان مجمع  گذشته پنجشنبه كه كنم يادآوري است الزم
بچه ها اطالع داده اند كه قادر نيستند در نشست شركت كنند را صادر كند، آقاي رضوي با اين استدالل كه تمام
از ارسال فراخوان خودداري كرد. در جلسه پنجشنبه آينده با اين موضوع بايد برخورد شود. با اين همه الزم 

ديدم صورتجلسات را همراه نامه فوق براي اين دو نفر ارسال كنم. 

ارتقاي مهارت هاي رهبري 
كه  بود  خريده  كتاب  زيادي  مقدار  زد.  زنگ  من  به  تهران  كتاب  نمايشگاه  از  اعلمي  دانيال  آقاي  ديروز 
آن ها را در دفتر كادرها امانت  از برخي كه ميخواست اجازه من از ببرد. اشتهارد به را آنها تمام نميتوانست
مي آيند با خودشان به اشتهارد ببرند. اسقبال كردم. ساعت تهران به پدرش خودروي با كه پنجشنبه تا بگذارد
و چند دقيقه اي با هم صحبت كرديم. نكات آمد دفتر به كتابها كيسه گذاشتن براي ظهر از بعد هفت حدود
مي كنم. نقل باشد داشته است ممكن جوان كادر اين رويكرد و رفتار در كه اثراتي دليل به كه شد مطرح خوبي

و از آنجا تا تهران كرج تا اشتهارد از پدرش همراه و پنجشنبه روز هر وقتي كه بود اين نگرانياش نخستين
مي كنند بايد شاهد تكرار غيبت مدام كه اعضا بقيه توجهاي كم خاطر به كنند، شركت دركارگاه تا ميآيند
مي كوشيم كه داريم است. جدي مسأله يك خوب. فراگرفتهاند. را آنها - پسر و پدر - آنان كه باشند مطالبي
و موجه را كم كنيم. در عين حال برايش توضيح دادم كه نشست كادر وكيالن به ساعت غيرموجه غيبتهاي

۱۴ منتقل شده است در نيتجه مي توانند بعد از ختم جلسه نيز سؤاالت اختصاصي خودشان را مطرح كنند.

شكيبائي او براي تحمل زمان طوالني مورد نياز براي تغيير است. عجولي جوان كلي طور به اعلمي آقاي
يك مي كنند. درست مثل تغيير آهسته و آرام خيلي آدمها دادم توضيح برايش است. كم آدمها رفتار و رويكرد
مي شويم. اما الزم نيست تمام وقت منتظر تغيير آنها انگيز شگفت تغييرات متوجه ماه چند از بعد كه گياه
كنيم به تمام هزار گياه مراقبت گياه هزاران از همزمان طور به بايد بلكه بگذاريم. دست روي دست آدم يك
ده ها روي همزمان صورت به بايد شما اينكه نتيجه كنند. طي را خودشان رشد آرامي به كه بدهيم فرصت
و با سرعت هاي مختلف مختلف مسيرهاي در را آنان از كدام هر و كنيد كار آشنا و فاميل و رفقيق دوست،

و با انگيزه هاي مختلف به سمت جلو هل بدهيد.

نا اميد شده بود. توضيح دادم اينكه ديگران به دعوت شما  ديگران بر تأثيرگذاري از كوچك اعلمي آقاي اما
و كاريزما در طول اقتدار اين اما شماست. خود در رهبري مهارت و كاريزما فقدان از ناشي نميگويند لبيك
و يكي از برنامه هاي دفتر كادرها همين ميشود كسب رهبري پيچيدهي مهارتهاي ارتقاي اساس بر و زمان
و نميشود حاصل جلسه چند يا يك با كار اين و بخشد ارتقا كادرها در را رهبري مهارتهاي كه است
مي كنند كه گوش شما حرف به ديگران هنگامي فقط دادم توضيح او براي ادامه در است. عمر گذر مستلزم



۱۷۹

و گردن از ديگران باالتر باشيد تا  سر چند بايد شما كنند. اعتماد شما رفتار و كردار و توانمنديها و شما به
به حرف شما گوش كنند و دنبال شما به راه بيافتند.

اعلمي كوچك از وضعيت جامعه هم بسيار نااميد بود. با ذكر چند آمار به او نشان دادم كه نااميدي او هم 
۲۰ نفر را نسبت به  مي شوند در طول يك سال فقط كادرها جذب كه كساني از يك هر اگر است: بيوجه
داشته باشيم طي ۵ سال آينده به ۱۶۰ كادر ۴۰ و اگر ما در حال حاضر فقط كنند جذب جنبش اين ايدهاي
يك و كل جمعيت كادرها اگر به هستيم نفر ۴۰ از ميليون نفر خواهيم رسيد. در حاليكه االن خيلي بيشتر

ميليون  هم برسند مي توانند كل هدف هاي خودشان را محقق كنند. 

مهارت  ايجاد  ما  هدف  بلكه نيست، مردم به حلها راه كردن ديكته ما هدف گفتم: هم هدفها مورد در
و به محض اينكه به اين مهارت دست است مردم ميان در فسادناپذير و سالم گروهي فعاليت و تصميمگيري
و مراد حاصل است. هدف ما رسيدن به جامعه بدون مشكل نيست. اما يافت خواهند را راه خودشان بيابند،
و قانون مواجه است. در ادامه به قواعد خلق مهارت با ناآشنايي از ناشي غيرطبيعي مشكالت با ما جامعه
و نتيجه گرفتم كه اگر اين تحوالت نبود اين كردم اشاره شدن جهاني روندهاي تأثير تحت اساسي تغييرات

خواسته ها هم به وجود نمي آمد.

در مجموع فكر مي كنم صحبت هايم براي آقاي اعلمي بايد جالب بوده باشد. 

گزارش هاي انجمن ده
و مهمان من بود. با او هم در مورد وضعيت انجمن  آمد كادرها دفتر به ورامين از تاجيك عباس آقاي ديشب
مي تواند هم به درك من از تحوالت در او خاطرات كرديم. صحبت روستائيان اختالفهاي و دعواها و ده
دهات ايران معاصر كمك كند و هم به درد نوشتن سناريوي سريال انجمن ده به كار خواهد آمد. از جمله:

در حال حاضر، بين رئيس شوراي ده دمزآباد كه به قول آقاي عباس تاجيك آدم بسيار پدر سوخته اي است، 
و در حال حاضر مسؤل شبكه آب دمزآباد  روستاست قديمي بسيار فعاالن از كه اردستاني حسين شيخ آقاي با
مي شود، اختالفات بسيار جدي بروز كرده است. به نظر آقاي تاجيك، اداره خصوصي صورت به كه است
و ليسي لفت به دمزآباد آب امور در مداخله طريق از دارد قصد است، جالل سيد آقا پسر كه شورا رئيس
برسد. از او پرسيدم: چه جور ممكن است اموال شورا را باال بكشد. آقاي تاجيك توضيح داد: فرض كند
و چقدر  خريدند چند را مصالح كه ميداند چه كسي ميسازند. دهداري ساختمان يك دمزآباد براي دارند
مي رفتم شورا به كه بار هر كرد تعريف من براي و افتاد خودش از مستقيم خاطره يك ذكر به بعد دادند. پول
مي زد، همين آدم به من گفتم: پنجاه هزار تومان هم به دهدار مهر را نامهام هم دهدار بايد كه داشتم كاري و
- مگر نمي دانست كه پدرسوخته؟ و نانجيب آدم همين آره، - ميكرد؟ توصيه شوراي رئيس پرسيدم: بدهم.
- خوب، از روي دلسوزي به خاطر اينكه حقوق دهدار نميدانست؟ نه. - است؟ خويش و قوم شما با دهدار
مي خواست بلكه آقاي دانش گلستاني نه، داد: جواب حيرت با تاجيك آقاي بده؟ پول او به ميگفت بود كم
و من هم به رئيس شورا بگويم تا به اين ترتيب، دست دهدار هم در كاسه رشوه فرو بگيرد رشوهاي من از
و پسر علي گلستاني را هم وارد اين پدر سوخته باز ها بكند. پرسيدم: به دهدار بشود قاطي او با بتواند و برود
- نه، هيچي به دانش گلستاني نگفتم، هيچ پولي هم ندادم به رئيس شورا هم چيزي نگفتم. اما مطمئنم گفتي؟

به اين خاطر مي گفت كه من به دهدار رشوه بدهم.

آقاي عباس تاجيك براي من تعريف كرد عامل كنده  شدن تيرهاي چراغ برقي كه براي گاوپروري نصب كرده 
و پسر اكبر دايي مصطفي هم خبرچين او شده است. اكبر دائي مصطفي يكي  بود باز حقه آدم همين نيز بوديم
و من از عباس خواسته بودم تا با وي براي ميكند كشاورزي ورامين دمزآباد در كه است من مادري اقوام از
ايجاد هسته اوليه انجمن ده صبحت كند. اما آقاي تاجيك توضيح داد كه اكبر دايي مصطفي طرفدار شوراست.
گفت: براي انكه به پسرش به عنوان راننده وانت شوراي ده كار داده اند. به اعتقاد آقاي تاجيك  چرا؟ پرسيدم:

اكبر دايي مصطفي - كم و بيش مثل ساير پسران دايي مصطفي - كمي فرصت طلب به نظر مي رسد.
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احتماًال وضعيت تاريخي است كه دهات مورد نظر ما گرفتار آن هستند: شهر  ده انجمن داستان در مهم نكته
و ساير روستا اين خودش بيوقفه و بيامان گسترش و توسعه با دارد ديگري مفروض شهر هر يا ورامين
كه همانطور  مي كشد، درست  فرو خود كام در جديت و سرعت و سمجاعت با اما مرور به را روستاها
و عباس آباد را در كام خود كشيد. ريشه بسياري از بحران هاي ارزشي آباد يوسف مثل دهاتي تهران گسترش
و عالي فرصتهاي از بسياري بستر نيز و آورد، فراهم را ده قصههاي نظري زمينه پس بايد كه فرهنگي و
بي سابقه كه در دهات فراهم آمده است، همين انحالل ده در شهرستان بزرگ است كه كل مناسبات ماقبل شهر

. . شدن را شخم مي زند و از بين مي برد.
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۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۴  چهارشنبه

خالصه ماجراها
و غريبي در مورد رئيس شوراي ده دمزآباد كسب  عجيب اطالعات تاجيك عباس آقاي با گفتگو در و ديروز
و در نوشتن سناريوي سريال انجمن ده به كار خواهند آمد. در دومين ده انجمنهاي تأسيس در كه كردم
محسن رزم خواه رئيس كميته شركت نكرد اما جلسه مهندس آقاي خودرو، قطعهسازان انتشار كميته اجالس
و مجموعه هاي خودرو برداشته قطعات سازندگان انجمن بر تأثيرگذاري براي مهمي گامهاي و شد برگزار
مي رسد كادر دانشجويان نيز كه با يك بحران جدي مواجه شد، به آرامي دارد اين بحران را پشت نظر به شد.
و كل اعضاي كادر دانشجويان دو سه اسالمي انجمنهاي احياي شوراي بچههاي كل ميان از و ميگذارد سر
مي كنند دنبال جدي صورت به را دانشجويي سناهاي ترويج ايده دارند كه برآوردهاند سر جدي دانشجوي نفر
و پنجمين اجالس كادر دانشجويان نيز گام هاي بلندي در اين مسير برداشته شد. سي در ترتيب، اين به و،

روزنوشت امروز دور اين محور ها چرخ مي زند.

بدجنسي ذاتي رئيس شورا
هشت  هفت دختر با همراه كه را معتادي خانم پسفردا يا فردا تا است آمده تهران به كه تاجيك عباس آقاي
با من زندگي به ورامين برگرداند،  و  كند ترخيص بود كرده بستري اعتياد ترك كمپ در معتادش سالهي
و در نشست هاي مختلط معتادان ميرود ويال، خيايان نبش كليساي روي به رو مريم، پارك به عصرها ميكند.
مي كند. من هم پشت اين ماشين سر در كار خود شركت ميشود تشكيل پارك همان در كه مرد و زن گمنام
مي زنيم. موضوع اصلي صحبت هاي اين روز هاي ما شوراي گپ هم با مختلف مسائل مورد در گاهي اما دارم.
و همكاري كمك با داريم كه است ورامين گاوپروران انجمن و فاميلي انجمن معلمان، انجمن ده، انجمن ده،
و دماغ داشته باشد دل تاجيك آقاي وقت هر خاطر هين به ميكنيم. ايجاد گمنام معتادان انجمنهاي اعضاي
مي شوم تا نطقش باز شود. آقاي عباس تاجيك در مورد رئيس فعلي شوراي گوش سراپا بيافتد حرف به و
بايد چنين اين صورت چرا  اين است كه در  و سؤال من  است جنسي بد آدم ذاتًا وي كه دارد اعتقاد ده
فرد بدجنسي بتواند رأي اول مردم آبادي را كسب كند؟ آقاي تاجيك هم گاهي ناگهان سكوت خودش را
ديروز هم ناگهان  بدهد. كنندهاي قانع جواب من سؤال اين به تا ميكند خاطرهاي نقل به شروع و ميشكند
نياورد! پرسيدم: پس چه كسي رأي اول را كسب آ سيد جالل رأي اول ده را  پسر آمد: يادش به نكتهاي
كم تر از دختر منوچهر خان خيلي خيلي ذات بد آدم اين و خان! منوچهر دختر داد: جواب خوشحال با كرد؟
و پنج سال پنجاه حدود هم او كه داشت خان منوچهر يك فقط ما ده داشتم خاطر به كه آنجا تا آورد! رأي
خرده اربابان دمزآباد بود. اما پدر بزرگ پدري او به نام از يكي او پدر بود. من كودكي دوران همبازي پيش
و به اين ترتيب حاكميت شد تقسيم دختر و پسر دوجين يك بين اموالش كه بود آبادي خان تنها عليرضاخان
در روستاي مسقط الرأس من طي يك نسل از اوتوكراتيك دهاتي به نوع آريستوكراتيك آن تبديل شد. خوب
خريده بودند  كودكانه حلبي ماشين يك خان پرويز كوچكترش برادر و خان منوچهر براي كه دارم خاطر به
مي رسد سراسر نظر به كند. رانندگي و بزند پا آن پدال دو با و بنشيند آن صندلي روي ميتوانست نفر يك كه
و پرويز خان بگذارند من هم سوار خان منوچهر تا بمانم منتظر كه ميشد اين صرف ده، در من كودكي دوران
مي رفت، رانندگي كنم. چند آبادي حمام سمت به كه كوچهاي سراشيبي در قدم چند و بشوم ماشينكاشان
سال پيش بود كه به تقاضاي من جواني از اقوام ساكن دمزآباد، كه در دانشكده علوم سياسي دانشگاه تهران
و من را هم در مراسم دفاع از تز دكترايش دعوت كرده بود، زنگ منزل منوچهر  است گرفته دكترا مدرك
خان را به صدا درآود تا من بعد از بيش از نيم قرن همبازي دوران كودكي ام را ببينم. منوچهر خان پشت در
چهره  اش هويدا بود: پوست سفيد، چشمان  در روستا حاكمه طبقه در عضويت نشانهاي هنوز شد. ظاهر
مي داد نسل پشت نسل خوب تغذيه كرده بود. اما فرايند هاي جهاني شدن نه نشان كه زيبا صورت و درشت
فقط روستاي دمزآباد را شخم زده بلكه طبقه حاكم اين آبادي را هم متالشي كرده است: حاال منوچهر خان
آ سيد جالل دارد به اسم  پسر مثل بدجنسي ذاتًا آدم و ميآيد بيرون خانهاشان از ندرت به كه است معتادي
مي پرسم: اگر دختر منوچهر خان بيشترين رأي تاجيك آقاي از ميراند! فرمان روستائيان بر ده شوراي رئيس
و اعالم داد استعفا شورا از مدتي از بعد ميدهد: جوب است؟ نشده شوراي رئيس او چرا پس كرده، كسب را

كرد كه با اين آدم نمي تواند كار كند. و با تعجب تأكيد كرد: آخ، اگر بداني اين مرد چقدر بد ذات است؟
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اما استعفاي دختر همبازي سابق دوران كودكي من از عضويت در شوراي ده با اين ادعا كه قادر به همكاري با 
است. وقتي اين نكته را براي آقاي تاجيك  ذاتي بد آدم او چرا كه نميدهد نشان هنوز نبوده، جالل سيد آ پسر
مي آيد چند سال يادت ميآيد: حرف به ناگهان دوباره سكوت مدتي از بعد و ميرود لب توي ميدهم، توضيح
پيش توي يك گاوداري اجاره اي گاو ريخته بودم؟ من سكوت كردم. ادامه داد: بعد صاحب گاوداري آنجا
مي آيد.  يادم چيزهايي يك - كنم؟ خالي را گاوداري كه گذاشت من خر بيخ پا جديد صاحب و فروخت را
و با همين آدم بياندازد راه گاوداري آبادي توي بود آمده و است قاضي ميكرد ادعا گاوداري جديد صاحب
- من همان روز به آن بابا گفتم با اين آدم بد ذات همكاري نكن. خوب؟ - همكاري. به كرد شروع ذات بد
مي گفتي اين آدم كه بود تو با حق گفت: من به آقا همين كه بود پيش وقت چند نكرد. گوش من حرف به اما
و آن اين از قول نقل ميكنم: اعتراض هم باز تاجيك آقاي شواهد اين به واكنش در من است. جنس بد ذاتًا
مي دهد: آقا توضيح برايم تاجيك آقاي نميشود. ادعا اين درستي بر دليلي شورا رئيس بودن ذات بد بر مبني
و گاوداري شما، باسكول راه بين اما باسكول روي ميبرد را وانت ميخري. علوفه ذات، بد آدم اين از جان،
و باقيمانده را توي گاوداري شما برميدارد آن روي از را يونجه بستهي رديف سه و ميبرد جايي را وانت
- بله، اگر اين طور نيست؟ ذات بد آدم اين ميپرسد: عصبانيت با بعد ميگيرد. را باسكول پول و ميكند خالي
مي دهد: آقاجان، اين آدم بد ذات با همه همين توضيح تاجيك آقاي است. متقلب باشد كرده معامله در تقلب
كردند، هم اعتراض ميدانم من واهللا - بشود؟ كانديدا اصًال آدمي چنين گذاشتهاند چرا پس - كرده. رفتار طور
نامه هم نوشتند، اما نمي دانم دم كي را ديد كه باز هم كانديدا شد. آقاي تاجيك اطمينان دارد كه اين آدم فقط
مي پرسم: آخر در تعجب با من نميرسد. او به زورش كسي كه است وقيح آنقدر و شده كانديدا چاپيدن براي
مي گويد: واهللا، يكي از عضاي دوره تاجيك آقاي كرد؟ ليس و لفت ميشود چقدر دمزآباد مثل دهي شوراي

قبل شورا وقتي كانيدا شد آه در بساط نداشت اما حاال برو ببين گاوداري او چند ميليارد مي ارزد!

و  روشن و دقيق ضوابط فقدان بلكه كشور، سراسر در روستا و شهر شوراهاي داخل كشمكشهاي فقط نه
تصميم گيري گروهي مردم ايران را روز به روز بيش از گذشته نسبت به روش دموكراتيك اداره نابلدي در امور
و اگر با سرعت هر چه بيشتر قواعد دستورنامه رابرت را در ايران محلي سازي  ميكند دلسردتر كشور امور
و آن را در سطح ملي توسعه ندهيم دلسردي مردم را از حكومت جموري به سادگي نمي شود جبران نكنيم

كرد.

تصويري از وضعيت دبيرخانه يك انجمن
و  قطعات سازندگان انجمن دبيرخانه ساختمان وارد ظهر از بعد يك ساعت رأس قبلي قرار طبق ديروز
و راه پله هاي دلباز، با حياطي راهروها و بزرگ بسيار سالن با طبقه دو ساختماني شدم. خودرو مجموعههاي
و جمع و كوچك دانشكدهي يك براي ميدهد جان ساختمان اين سال. كهن و بلند كاج درختان با بزرگ
و حاال آن دانشكده بود داير آن در انجمن كاربردي علمي دانشكده كه بود ساختمان همين در قبًال گويا جور.
و دبيرخانه انجمن در اين ساختمان مستقر شده است. صرف چنين ساختماني شده منتقل ديگري جاي به
مي دهد كه اين انجمن تا چه اندازه از نظر مالي قوي است يا روزگاري نه نشان انجمن يك دبيرخانه براي
مي شوم، هيچ كس در ساختمان نيست. ساختمان هال وارد وقتي همه، اين با است. بوده قوي دور چندان
اتاقي را كه روي يك برگه كاغذ آچهار سفيد چسبانده به آن نوشته و دستگيره ي در  ميشوم راهرو وارد
مي زنم. كسي در اتاق نيست. از آبدارچي دبيرخانه كه مرد در نميشود. باز ميچرخانم. مشاوران، اتاق شده:
مي گويد: خيلي كم نيامده؟ رزمخواه مهندس ميپرسم: آمده بيرون آشپزخانه از كه است دهاتي هيكلمند
مي گويد: باالست. از چي؟ طالبانپور آقاي ميپرسم: نيامده. كه األن تا - داشتم. قرار او با ميگويم: ميآيد.
و منتظر او هستم. حدود ده دقيقه بعد كنار آقاي طالبان پور آمدهام من كه بگوييد ايشان به ميكنم: خواهش او
رزم خواه باشد يا نباشد. كميته با مهندس كه نيست مهم ميدهم: توضيح برايش و نشستهام مشاوران اتاق در
تصميم بگيرد. از ميان اوراقي كه همراه خود آورده ام، يك برگه صورتجلسه ميتواند و دارد نصاب نفر دو
مي پرسم : تصميم هاي او از ميخواند كه بعد بخواند. ميكنم خواهش او از و ميدهم او به را قبل اجالس
- پس صورتجلسه اجالس قبل بدون تصحيح تصويب بله. ميگويد: است؟ كرده ثبت دست را قبل جلسه
مي كنم. تمام اين امضا كميته دبير عنوان به را خودم برگه زير و ميكشم خط را او برگه روي خودكار با شد.
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هزينه انتشار نشريه را گزارش كند.  برآورد ميكنم خواهش او از بعد دارد. تازگي طلبانپور آقاي براي رفتارها
مي دهد كه با چاپخانه صحبت كرده است اما هنوز برآورد را به او نداده اند. توضيح

تشريح جزئيات
مي دانم پرداختن به اين جزئيات ممكن است خوانندگان احتمالي اين نوشته ها را خسته كند. اما من در شرح 
- روابط حاكم بر دبيرخانه هاي انجمن هاي خروار از نمونه مشتي - ميخواهم و دارم تعمد جزئيات اين
و علت اين بودند ناكارآمد و فشل اندازه اين تا سازمانها اين چرا كه دريابند آيندگان تا كنم ترسيم را ايراني

همه ناكارآمدي چيست و آيا جنبش كادرها واقعًا يك گفتمان آلترناتيو ارايه مي دهد يا نه؟

و در  ايستاده نوبت به ايران از فرار صف در كه است هوش با بسيار دانشجويان از يكي كه طالبانپور آقاي
مي كند تا مسؤليت گرفتن برآورد هزنيه نشريه را از روي دوش خواهش من از است، ايران از مهاجرت تدارك
مي دهد: در جواب چطور؟ - كنيد؟ منتشر را نشريه نميخواهيد شما مگر ميگويد: چرا؟ ميپرسم: برداريم. او
مي اندازد كه هرچقدر را من ريالي دو معروف قول به بگيرم؟ را نشريه هزينه برآورد بايد من چرا صورت اين
مي كنم كه استدالل برايش و نميكنم قبول من اما نيستيم! بخيل كه ما بگير. را كار و بده قيمت داري دوست
چرا بايد چند نفر قيمت هاي رقابتي بياورند تا انجمن بتواند قرارداد درستي با ناشر منعقد كند. آقاي طالبان پور

قبول مي كند كه برآورد هزينه چاپ نشريه را براي هفته بعد استعالم كند و به كميته بدهد.

موضوع بعدي مسأله راه اندازي وب سايت نشريه الكترونيكي قطعه سازان خودرو است. هفته گذشته هنگامي 
حق وردي با  نام به فردي كه داد توضيح برايم طالبانپور آقاي همين ميشدم خارج انجمن دبيرخانه از كه
انجمن قراردارد كه به عنوان مسؤل روابط عمومي انجمن كارهاي اطالع رساني انجمن را انجام دهد، وب
و نيز مديريت حضور انجمن در فضاي مجازي نيز  اس.ام.اس ارسال مسؤليت كند، فعال را انجمن سايت
و هيچگاه پا در ميگيرد دستمزد هم تومان ميليون نيم و يك تا ميليون يك ماهانه گويا و اوست عهدهي به
و به كردم بررسي را انجمن وبسايت من كه بود توضيحها اين شنيدن از بعد نميگذارد. هم انجمن دبيرخانه
حق وردي دعوت كنيم تا به كميته آقاي همان از جديد وبسايت يك راهاندازي جاي به كه رسيدم نتيجه اين
و اگر انجام نداد طبق مفاد قرارداد عمل شود. دهد انجام را وظايفش كميته سياستهاي چارچوب در و بيايد

نان خوردن ساقط نكنم. به از را ديگران اينكه اول كردهام: تعيين خودم براي اصل چند من زمينه اين در
و به رغم اصرار دكتر عطاء اهللا شيرازي دندانپزشك حاضر نشدم مسؤليت انتشار نشريه انجمن دليل، همين
و يك وب سايت جديد راه بياندازم. به دكتر شيرازي هم پيشنهاد دادم بايد با بگيرم عهده بر را داندانپزشكان
و اگر طرف قرارداد وظايفش را انجام نداد دهند ادامه قرارداد همان چارچوب در را كار قبلي ناشران همان

در چارچوب قرارداد و بر اساس اصل انصاف عمل كنيم.

و اصرار خواهم داشت كه او را به  نزنم حرفي او عليه هستم مصمم اما نديدهام را وردي حق آقاي هنوز من
و كمكش خواهم كرد تا كارش را بهتر انجام دهد. وقتي نظراتم را براي آقاي طالبان پور كنيم دعوت همكاري
دادم: نشان منفي واكنش بيدرنگ بماند. خودمان بين ميگويم شما به چيزي يك من گفت: كردم تعريف
و خواست كرد تعجب ديد را من منفي واكنش كه طالبانپور آقاي بماند؟ خودمان بين بايد كه چيهست
و گفتم: اگر يك مسأله ي مربوط به حريم خصوصي خودتان كردم قطع سرعت با را حرفش اما بدهد. توضيح
مي دهم كه اين مسأله را به عنوان قول من صورت اين در كنيد، افشا من براي داليلي به مجبوريد كه است
مي دهد: اطمينان من به وجدان آرامش با بود شده راحت خيالش كه طالبانپور آقاي كنم. حفظ هميشه راز يك
مي گويم: اما اگر اطالعاتي مربوط به و ميكنم قطع را او صحبت بيدرنگ و دوباره من . . حسيني. آقاي نه
و از شما هم ندارم اطالعات اين شنيدن به تمايلي من صورت آن در بماند، محرمانه بايد كه است انجمن
و ريش پروفسوري پر سبيل گاهي از هر كه طالبانپور آقاي ندهيد. من به را اطالعات اين ميكنم خواهش
مي خورد. ريش خودش را در جا من پاسخ اين از ميكند صاف را آنها و ميگيرد مشت در را خودش كالغي
مي دهد كه: نه، اطمينان من به است آمده زبانش سر كه آنچه مورد در تأمل كمي از بعد و ميدارد نگه مشت
مي خواهيد چرا پس نيست محرمانه اگر ميپرسم: و ميكنم قطع را حرفش هم باز نيست. محرمانه اطالعات
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و ماللغتي بازي درآوردن من مستأصل شده  گذاشتن خشاش به مته اين از طالبانپور آقاي بماند؟ خودمان بين
- به عنوان مثال اطالعاتي است ممكن ميگويم: و ميكنم كمكش بدهد. من به جوابي چه نميداند و است
و نبايد نزد كسي افشا شود، خوب، از شما خواهش است محرمانه كه داريد انجمن قرارداد يك مورد در -
. اين بار نوبت اوست كه حرف من را قطع كند. با اطمينان . . ندهيد هم من به را اطالعات اين كنم مي
مي گويم: در اين صورت، چه لزومي دارد كه به و ميكنم تشويق را او نيست. محرمانه اصًال خير، نه ميگويد:
مي كند: ببينيد آقاي حسيني، باز را دلش سفرهي طالبانپور آقاي و بفرماييد. خوب بماند؟ ما بين راز صورت
و مصاحبه استخدام شدم، اما روزنامه اطالعيهي طريق از من اما شديم. استخدام هم با حقوردي آقاي و من
او از آشنايان يكي از اعضاي هيأت مديره است. حقوق او از من بيشتر است. اما من طول يك ماه را به اينجا
و  است مشغول ديگري جاي او اما ميدهم. انجام من هم را عمومي روابط به مربوط كارهاي تمام و ميآيم
راه انداخته يك ريال نمي ارزد. من وب سايت انجمن قطعه سازان هم سايتي وب نميگذارد. اينجا هم را پايش
و مهندس نجفي منش داده ام. وب سايت انجمن قطعه سازان ژاپن را قرباني مهندس نشان را آمريكا ايالتهاي
آن ها را با وب سايت اين انجمن سايت وب كه گفتم هم آنان به و دادم نشان مديره هيأت اعضاي اين به هم
و هم مهندس نجفي منش به من گفتند: قرباني مهندس آقاي هم اما نيست. مقايسه قابل اصًال كنند. مقايسه
است) رفته يادم األن من كه كرد ذكر را مديره هيأت اعضاي از يكي (نام . . . آقاي آشنايان از حقوردي آقاي

در نتيجه اگر بخواهيم آقاي حق وردي را كنار بگذاريم فالني ناراحت مي شود.

و در حاليكه به چغولي هاي آقاي طالبان پور  شدم ناراحت بودم گرفته قرار صبحتها اين مخاطب اينكه از
و ريختگي هم در اين ميشود چطور دهاتيان» «جمهور نظريه با دريابم ميكردم سعي بودم سپرده گوش
و رفتاري در ميان ايرانيان معاصر را تبيين كرد. من هرچه بيشتر در اين ناهنجاري ها ارزشي ناهنجاريهاي
يك در مي يابم كه مشكل اصلي كشور ما يك مشكل تربيتي است. ملت ما تربيت مناسب با بهتر ميكنم تأمل
و نسل پشت نسل داريم به هستيم بيتربيتي ملت ما واقع در نكردهاند. كسب را تهران مثل عظيم شهر كالن
مي كنيم. مثل توليد واقع در تربيت، جاي به و ميآوريم بار خودمان مثل را آنان بعدي نسلهاي تربيت جاي
آن همه در مورد شاعران بزرگ ايراني تحقيق كرده است كه طالبانپور آقاي مثل باهوشي جوان چطور وگرنه
غوطه  ور بودم كه در  يافتم در برابر افكاري چنين ميان در ميكند؟ نگاه طور اين سادگي اين به قضايايي به
- چطور ديدم. رفتم اينجا از كه پيش هفتهي بله، - ديدهايد؟ را انجمن سايت وب آيا گرفتهام: قرار سؤال يك
مي گويم: آقاي طالبان پور، من تصميم قاطع دارم پشت سر همكاران خودم عيب جويي نكنم. سليقه ها است؟
- بله، اما آن را با وب سايت انجمن قطعه سازان دارد. دوست را وبسايت شكل يك كس هر و است متفاوت
مي گويم: آقاي ميماند. من جواب منتظر طالبانپور آقاي نيست. مقايسه قابل اصًال كنيد. مقايسه آمريكا يا ژاپن
مقايسه است؟ آيا قطعه سازان ايراني با قابل آمريكا يا ژاپن قطعهسازان انجمن با انجمن اين آيا طالبانپور،
مي توانيم بدهند ما به را سايت وب مديريت اگر ميكنيد فكر آيا قابلمقايسهاند؟ آمريكايي و ژاپني قطعهسازان
آن را به سطح وب سايت قطعه سازان آمريكا يا ژاپن برسانيم؟ بيله ديگ، بيله چغندر! همه چيز ما به همه چيز
و به من بدهند، من هرگز  بگيرند حقوردي آقاي از را وبسايت بخواهند اينها اگر خاطر همين به ميآيد. ما
و كمكش كنيم تا كارش را بيايد كميته اين به حقوردي آقاي خود كه ميدهم ترجيح و كرد نخواهم قبول
و نبايد جلوي يك كارفرما كرد آجر را كسي نان نبايد آن اساس بر كه معتقدم اصل يك به من دهد. انجام بهتر

يا سفارش دهند، زير آب يك همكار را زد و او را از نان خوردن انداخت.

مي خواست حسن  ما ايراني سياق و سبك به طالبانپور آقاي و هستند كاري خيلي ضربهها اين ميدانستم
مي كردم. اما اين جور كشتن گربه دم تخريب را برجكش طور اين نبايد شايد و بدهد نشان را خودش نيت
و شود خارج ضربات اين گيجي از طالبانپور آقاي تا نكردم صبر همه اين با بود. الزم كامًال نظرم به حجله
حق وردي چيزي بخواهم. آقاي از مستقيمًا ندارم حق من البته، كشيدم: ميان به را ديگري موضوع بيدرنگ
مي توانيم در اين كميته تصويب كنيم كه آقاي ما ولي پاسخگوست. است بسته قرارداد او با كه كسي به او
حق وردي خواسته شود تا به اين آقاي از كه كند پيشنهاد مديره هيأت به كميته طرف از رزمخواه مهندس
حق وردي آقاي ميدانيد شما آيا پرسيدم: طالبانپور آقاي از بعد كند. عمل كميته عضو عنوان به و بيايد كميته
بسته است؟ جواب داد: معلوم است، با رئيس هيأت مديره. گفتم: بله، اما در دوران رئيس قرارداد كسي چه به
سابق يا رئيس فعلي؟ گفت: با رئيس فعلي، با دكتر رجال. گفتم: بسيار خوب، در اين صورت مشكلي نداريم.
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و دسته ي فالني است (يكي از اعضاي هيأت مديره  دار عضو حقوردي آقاي اين ولي گفت: طالبانپور آقاي
و مهندس قرباني هم از نجفيمنش مهندس آقاي نماند). خاطرم به اسمش و نميشناختم من كه برد نام را
مي شود. بعد از ناراحت فالني كنيم برخورد حقوردي آقاي با ما اگر معتقدند اما هستند ناراضي وضعيت اين
حسيني؟ آقاي ميدانيد داد: ادامه فكورانه قيافهاي با و گرفت مشت در را خودش پركالغي ريش كوتاه، مكثي
و دنبال اين است كه خط دارد خطوطي و خط يك مديره هيأت اعضاي از كدام هر كه شدهام متوجه من
مي كنند كه آدم هاي خودشان را در دبيرخانه بچينند. در نتيجه همه عليه سعي هم بعد ببرد. جلو را خودش
. به اين . . و ميكنند توطئه يكديگر عليه دارند همه و ندارد اعتماد هيچكس به هيچكس ميكنند. عمل هم
و من هم سراپا گوش شدم تا به طور كامل آنچه را كه طي اين همه مدت مثل شد گشوده دلش سفره ترتيب
سنگ صبور تحمل كرده بود مثل شقشقه بيروي بريزد. به مرور كه خشم اش باالتر رفت، به صحراي كربال زد
و اگر كشورم اين از فرار دنبال كه است مسائل همين خاطر به كند: توجيه را كشور از خارج به مهاجرتش تا

. . بروم ديگر پشتم را هم نگاه نخواهم كرد.

مي توانم دقايق طوالني به چنين عقده گشايي هايي گوش  كه كردهام ايجاد خودم در كه صبوري همه اين از
و يك منبر كامل در بكشم عميقي نفس كه بود من نوبت شد تمام صحبتهايش وقتي خوشحالم. بسپارم
و داروي تمام اين دردها را نيز كه در پي تعميق روند هاي بروم مشكالت اين زيستبومي عوامل تشريح
- خودم نظرم به كم دست - من نطق اين و كادرها. جنبش گفتمان دهم: ارايه است شده ممكن شدن جهاني
مي رسيد ممكن است آقاي طالبان پور رسمًا اعالم كند: در اين صورت دليلي ندارد نظر به كه بود مؤثر آنقدر

كه ايران را ترك كند!

در اين قسمت از نظقم بود كه سه نسخه پرينت شده از نامه اي را كه خطاب به مهندس رزم خواه نوشته بودم 
آن ها را بين اعضاي كميته توزيع كنم تا به عنوان يك  بود موافق هم رزمخواه مهندس اگر كه داشتم تصميم و
و خاطر نشان ساختم كه در اين نامه شرايط فعلي دادم نشان طالبانپور آقاي به بگيرد، قرار بررسي مورد سند
و به مهندس رزم خواه گفته ام كه هدف ما از اين دوره از انتشار نشريه چه بايد باشد: ترويح كردهام تحليل را
و از اين طريق در ميان بنگاه هاي انجمن اعضاي ميان در و مديره هيأت در كادرها جنبش كردمان و گفتمان
و بايد تأكيد كنم آقاي طالبان پور كه به شوق آمده بود از كند. سرريز جامعه كل به كه هدف اين با قطعهسازي
مي كردم به خاطرش آمد: از شما پذيرايي خداحافظي او از وقتي كه نحوي به كرد، استقال راهبردي هدف اين

نشد؟ و من با شوخي جواب دادم: ما كه كسي نيستيم كه پذيرايي شويم!

جمعبندي از اين جلسه
علت اينكه گفتگو هاي نشست كميته انتشار نشريه قطعه سازان را با اين جزئيات نقل كردم اين بود كه مطمئن 
مي كند به بازنشر تصويري  شروع - ناخواه خواه - است مستقر انجمن دبيرخانه در كه طالبانپور آقاي بودم
و آمد رفت انجمن دبيرخانه به كه كساني ساير ميان در من تفكر طرز و برخورد نحوه و رويكرد و سلوك از
مي تواند كه ميشود ترويج انجمن در جديدي ارزشي نظام و سازماني فرهنگ مرور به طريق اين از و دارند
مي دانم كه اتفاقًا مشكل اصلي ما دكتر پيشاپيش من باشد. داشته پي در را مختلف واكنشهاي از امواجي
و آقاي كند اداره دهاتي خان يك مثل را انجمن دارد دوست كه است مديره هيأت رئيس رجال محمدباقر
و تازيانه، يك مغز توطئه گر دارد. در تمام مدتي كه ما در چوب جاي به كه اوست دشتبان و مباشر هم قرائي
و آقاي قرائي حتي از سالن محل جلسات هيأت مديره بيرون رجال دكتر بوديم، كلكل مشغول مشاوران اتاق
و دستور پذيرائي با يك ليوان آب يا چاي را صادر نه؟ يا خوردهام ناهار آيا كه بپرسند من از تا نيامدند هم
و دهاتي اش باالي آن نيم تنه سفيدي كه پوشيده بود، بيشتر يغور چهره كه هم انجمن آبدارچي حتي كنند.
احتماًال او هم بيشتر دور بگذارد. جلويم آب ليوان يك كه نكرد حساب آدم داخل را من ميزد، ذوق توي
مي كند كه اسكناس درشت تري كونه ي مشتش بگذارند: بازتوليد احمقانه ي روابط دهاتي موس موس كساني

در دبيرخانه ي يك انجمن صنعتي مدرن در دوران پسا مدرن!

تفاوت هاي  دانشجويان شهرستاني و تهراني در تأمل
از وقتي متوجه اين نكته شدم كه از ميان تمام دانشجوياني كه به عنوان اعضاي شوراي احياي انجمن هاي 



۱۸۶

مي آمدند، فقط دو نفر از آنان هنوز روي ايده ترويج سناهاي دانشجويي جدي  كادرها دفتر به كه اسالمي
مي شود اين پديده را نيز با تئوري «جمهور دهاتيان» توضيح آيا كه گرفت شكل ذهنم در سؤال اين هستند،
و خاستگاه دهاتي يا منشأ اسالمي انجمنهاي احياي شوراي دانشجويان از يك كدام است: اين سؤال داد؟
و آيا هستند؟ تهراني ميآيند، كارگاه به قبل از بيشتر جديت با هنوز كه نفري دو اين چرا و داشتند؟ شهرستاني
ايده ي تشكيل انجمن هاي اسالمي و بود شهرستاني و دانشجويي سناي ايدهي از استقبال و بودن تهراني بين
مي آيند با تهران به شهرستان از تازه كه دانشجوياني بين كلي طور به و كرد؟ تصور معناداري رابطه ميتوان
و توان دارد وجود معناداري تفاوتهاي شدهاند، بزرگ و متولد تهران در تهراني والدين از كه دانشجوياني

براي اين تفاوت ها نظريه پردازي كرد؟

هنگامي  اول  بار  مواجه شده ام:  پديده ي حيرت انگيز  اين  با  دوبار  عمرم  در طول  كه  دارم  به خاطر  خوب 
در  كنجكاوي  يا  تصادف  بر حسب  و  ميكردند اعزامم رامسر تابستاني اردوهاي به دبيرستان سوي از كه
و بار دوم كه به عنوان گروهبان وظيقه در گروهان بودند. تهراني آن ساكنان بقيهي كه ميشدم مستقر چادري
و شاهد بودم كه چطور بين ده دوازده ميكردم خدمت (پسوه) ايرانشهر پادگان در رضائيه ۶۴ توپخانه ي لشگر
و دهات آمده  شهرستانها ساير از كه سربازاني بقيهي با بودند شده اعزام آنجا به تهران از كه سربازي نفر

بودند چقدر تفاوت وجود دارد.

روز ها  آن  كه  آنجا  تا  و  - بودم نساخته تفاوتها اين فهم براي مفهومي دستگاه هيچ روزها آن متأسفانه
- هيچكس هم در اين باره مفاهيم الزم را توليد نكرده بود كه بشود اين پديده را به درستي فهم ميدانستم
مي كنم جز تصاويري از مرور را قبل سال پنج و چهل تا چهل خاطرات آن كه امروز حتي نيتجه، در كرد.
آن ها، تفاوت هاي موجود در نظام ارزشي، اساس بر بتوانم كه نميآيد خاطرم به چيزي بچهها رفتار ظواهر
مي كنم با مرور همان خاطراتي سعي همه، اين با كنم. تبيين و تحليل را آنان رفتاري تفاوتهاي و رويكردها

كه در ذهن دارم، به برخي از نكات اشاره كنم.

تمايز بين بچه هاي تهراني
و در پادگان پسوه، در  رامسر اردوگاه در شهرستاني و دهاتي بچههاي با مقايسه در تهراني بچههاي اينكه با
مي گرفتند، اما با اين وجود، بين خود بچه هاي تهراني نيز تمايزهايي قابل مشاهده قرار متمايز مجموعهي يك
- بعضي از آنان بچه ي جواديه تهران بودند اما بعضي ها بچه ي ظفر نمونه عنوان به - كه گفت ميشد و بود
- بچه هاي ميگرفت شكل مدت طوالني روابط كه پسوه پادگان در خصوص به - گفت ميشد فرمانيه. يا
شمال شهري با بچههاي اما داشتند، را شهري شمال بچههاي هواي و بودند رندتر و زبلتر تهران جواديه
بچه هاي جواديه رندي هاي دهاتي هاي تازه شهري شده را داشتند. با و شريف تر بودند در حاليكه تربيتتر
و شهرستاني، رفتار ظريف تري داشتند، دهاتي بچههاي با مقايسه در كل، در تهراني، بچههاي وجود، اين
و بهتر ياد سريعتر و داشتند بيشتري مهارتهاي و بودند باهوشتر كلي طور به و بود نرمتر صورتشان پوست

مي گرفتند و ذهنشان پيچيده تر بود.

در اين زمينه ها، تجربه هاي خودم بسيار ارزشمند است. من خودم در ده به دنيا آمده ام. در شهرستاني كه كمي
و از آن پس در جنوب شهر تهران  رفتم سربازي به دبيرستان اتمام از بعد و شدم بزرگ بود بزرگتر ده يك از
و به آموزشگاه اجباري شد انقالب تا رفتم دانشگاه به درآمدم. دولت استخدام به شهر اين در شدم. مستقر
و بعد از ترخيص از آموزشگاه اجباري در بخش فرهنگي بخش خصوصي فعال بوده ام. بنا بر اين، زنگي رفتم
مي تواند نشان دهد كه چطور يك فرد در تعامل با زيست بوم اجتماعي كه است فردي به منحصر تجربه خودم
و اطراف خود را تغيير داده است. به عنوان نمونه، هرچند هنگامي كه دانشجوي است كرده تغيير مرور به خود
و رفتار خودم را به عنوان بگيرم فاصله خودم از نميتوانستم بودم، مدكاري دانشكده دانشجوي يا ملي دانشگاه
يك دانشجوي شهرستاني با رفتار دانشجويان تهراني مقايسه كنم، اما حاال كه حدود چهل سال از آن زمان

گذشه، فكر مي كنم هنوز همان تجربه ها مي تواند دستمايه اي براي چنين پژوهشي باشد. 

با توجه به همين سوابق است كه از مدتي قبل نسبت به تفاوت دانشجويان شهرستاني با دانشجويان تهراني 
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مي كنم موضوع جالبي براي پژوهش هاي ما خواهد بود. به همين خاطر تصميم داشتم  فكر و شدهام عالقمند
كامًال پيداست تهراني زاده هستند، به دفتر آمدند رفتارشان از كه عصرپوران سامان يا رضايي پرهام آقايان وقتي

اين موضوع را با آنان در ميان بگذارم.

و سي دقيقه نرسيده بود كه آقاي پرهام رضائي وارد شد. ريش پروفسوري خودش  شش به هنوز ساعت اتفاقًا
از احوالپرسي سعي كردم از وضعيت مي رسيد. بعد  نظر به زيباتر خيلي خاطر همين به و بود تراشيده را
و محل زندگي او بپرسم. براي اولين بار بود كه توجه كردم پدر او يك دكتر داروساز روش و او خانوادگي
مي كند. يك برادر بزرگتر خدمت داروخانه يك در داروخانهدار يك نه و داروساز دكتر يك عنوان به كه است
كنم. سؤال مادر تحصاليت از رفت يادم است. كرده يا ميكند تحصيل مهندسي رشته در كه دارد خودش از
روز ها در عرصه پروژه اس صورت داده است بسيار خوشحال اين برايم توضيح داد كه به خاطر كشفي كه

است. در مورد اين كشف صحبت كردم. اميدوارم اين كشف مهم را درست نقل كنم. 

پژوهش در مورد نوعي باطري
مي كند برايم توضيح داد همراه با يك تيم  تحصيل نصير خواجه دانشگاه شيمي رشته در كه رضايي پرهام آقاي
مي كنند كه خاصيت جالبي كار همراه تلفنهاي براي باطري نوعي ساختن پروژهي روي استادش سرپرستي به
مي تواند بعد از چند دقيقه شارژ، مدتي بسيار و ميشود استفاده مس و روي ارزان و فراوان فلز دو از دارد:
مي شوند نيرو را در خودشان ذخيره كنند. برايم درست ليتيوم ناپادار فلز با كه امروزي باطريهاي از طوالنيتر
توضيح داد كه چرا اين باطري بسيار بسيار ارزانتر از باطري هاي فعلي تمام خواهد شد. تا اينجاي قضيه حاكي
و قرار هم هست كه گزارش اين موفقيت در  بود ايراني شيمي داشمندان تيم اين براي بزرگ موفقيت يك از
قصه  ي آقاي پرهام رضايي ادامه اما شود. چاپ مربوطه علمي ژورنالهاي در انگليسي زبان به مقاله يك قلب
اوًال همان ديروز صبح در صفحه نخست وب سايت دانشگاه استنفورد خبري خوانده كه تيم شيمي داشت:
و چند برابر باطري تيم ايراني چندين شارژ، مدت همان با كه كردهاند ابداء همراهي تلفن باطري دانشگاه آن
بي اهميت خواهد شد. از او پرسيدم: آيا اين خبر ايراني تيم كشف اين بر بنا ميكند. ذخيره خود در را نيرو
صر نظر و ثانيًا، شد. خواهد ناراحت خيلي ميكنم فكر نه. هنوز داد: پاسخ و خنديد دادهايد؟ استادتان به را
و آن است كرده كشف هم را خودشان تيم كشف منفي نكته رضايي پرهام آقاي استنفورد، دانشگاه كشف از
مي تواند محدودي) مدت براي (يا محدودي ميزان فقط باطري نوع اين - باشم فهميده درست اگر - اينكه
و موارد مصرفش به همين خاطر بسيار محدود ميخورد تلفن گوشي درد به فقط نتيجه در كند، ذخره نيرو
خواهد بود. آقاي پرهام رضايي در نظر داشت بعد از چاپ شدن مقاله اول در ژورنال هاي معتبر نقد خودش

مي كنم تا تصويري از شيوه  نقل جهت اين از را جزئيات اين من كند. منتشر و بنويسد باطري همان مورد در را
و وضعيت فرهنگي آقاي پرهام رضايي ارايه دهم كه به قول خودش در آشپزخانه منزلشان مشغول زيست
و در حال رقابت با تيم دانشگاه اسنتفورد است كه اسپانسرشان شركت هاي است تحقيقات نوع اين انجام
مي خواهم نكته اي را با شما در ميان گفتم: او به كه بود صحبتها اين از بعد است. سامسونگ مثل مليتي چند
و بزنيد. تحقيق به دست هم زمينه اين در بكوشيد و باشيد حساس آن به نسبت كه بخواهم شما از و بگذارم
و دهاتي. واكنش سريع اش شهرستاني و تهراني دانشجويان بين تفاوتهاي دادم: توضيح برايش را موضوع
و دوم كه اين تفاوت ها وحشتناك است، اما از سال دوم به بعد اول سالهاي بود: جالب برايم موضوع اين به
و تحت دارند؟ شهرستان در زندگي به اربتاطي چه و هستند؟ چه تفاوتها اين اما پرسيدم: ميشود. كم كمكم
و چرا؟ كمي ميمانند؟ باقي تفاوتها كدام ميكنند؟و تغيير سال دو يكي طي و تهران در پوياييهايي چه
روشن تر شدن موضوع ادامه دادم: به عنوان مثال، براي من اين سؤال مطرح است چرا براي و كردم مكث
و آقاي عصر پوران قضيه ي سناهاي دانشجويي را جدي شما فقط دانشجويان كادر دانشجويان تمام ميان از
گرفتيد، در حاليكه افرادي مثل فرهنگ كاشاني، يا محمد حسين سرپوشان، بعد از آشنايي اوليه اين قواعد، از
مي كنند؟ در حاليكه، طبق آموزه هاي قانون پارلمان، اين رفتار  استفاده اسالمي انجمنهاي تحكيم براي آنها
قابل توجيه نيست كه آنان، صرفًا براي به ثبت رساندن انجمن اسالمي خودشان دست به رفتارهاي غيراصولي
و حتي در حاليكه بسياري از اعضاي اين  بدهند تن دانشگاه مسؤالن سوي از تحميلي عقايد تفتيش به و بزنند
آن اعضاي بودن اسالمي بر كه كنند فعاليت انجمني آئيننامهي چارچوب در نيستند، هم مسلمان انجمنها
و يا جوانان شهرستاني به تهران آمده رابطه شهرستاني تربيت و رفتارها آن بين ميشود آيا و دارد؟چرا؟ تأكيد



۱۸۸

معناداري برقرار كرد؟ در جريان همين صبحت ها بوديم كه كسي در زد. آقاي عباس نخلبند دانشجوي فيزيك 
و جذب كادر دانشجويان  است داده شستشو را او مغز رضايي پرهام آقاي كه بود شريف صنعتي دانشگاه
و بر اساس بود هم آخر سال دانشجوي و تهراني، يا است شهرستاني او نميدانستم كه آنجا از است. شده
دانشگاه بايد بسيار كم شده باشد، تصميم گرفتم اوليه سالهاي طي اختالفهايش رضايي پرهام آقاي تئوري
و بعد از حضور آقاي عباس كرد درك را من منظور نيز رضايي پرهام آقاي كنم. خودداري بحث اين ادامه از
و حدس كنم دقت كه نشست ذهنم در مسأله اين اول دقايق همان از اما شد. عوض صحبت موضوع نخلبند
و وضع اش توجه كردم: سر به چرا؟ و تهراني؟ يا است شهرستاني دانشجوي يك نخلند عباس آقاي كه بزنم
و موهايي كه به خاطر ريزش قبل از طاسي كوتاه شده گردن دور هدفون يك و ساده، بلوز يك و شلوار يك
نمي توانستم حدس بزنم كه شهرستاني است يا تهراني. تفاوت ها در اين زمينه بسيار بود. نه. از روي لباسها
مي پوشند. اما كمي كه  لباس طور همين بيش و كم نيز رضايي پرهام آقاي و عصرپوران آقاي است. شده كم
قلمه  هايي بدهم تا بتواند تكثر كند. او به دفتر داخل گلهاي از كه كرد عالقه اظهار نخلبند عباس آقاي گذشت
به او گفتم: بسيار خوب. يادتان باشد موقع رفتن از هر كدام كه خواستيد قلمه بدهم. موقع رفتن كه شد در
مي خواهم. از آن نمي خواهم. اين را دوست  اين از كرد: انتخاب به شروع گلدانها ميان از و افتاد راه به سالن
دارم. نه از آن نمي خواهم. من هم از داخل گلدان هايي غيرخاكي روي يخچال چند قلمه كه تازه گذاشته بودم
و روي قبلي ها گذاشتم. اما اشتهاي آقاي نخلبند  كندم شاخهاي هم گلدانها از يكي از و دادم او به و برداشتم
مي خواست. به او گفتم: حاال همين ها را ببر، تا جلسات بعد قلمه هم ديگر گلدانهاي از نبود. شدني تمام
و جواب داد: نيشابور. سري هستيد؟ كجا بچهي پرسيدم: او از رفتن موقع بدهم. قلمه نيز ديگر گدانهاي از
و به اين موضوع فكر دريافت؟ را من منظور آيا انداختم. معناداري نگاه رضايي پرهام آقاي به و دادم تكان
خواهد كرد كه تقاضاي سير ناپذيرش براي گرفتن قلمه از من به روحيه شهرستاني او مربوط مي شود يا نه؟

شهرستاني و تهراني: گرفتن و دادن
مي آيند، دو دسته  دفتر اين به رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي در شركت براي مختلف افراد كه زماني از
و شناسايي است: بعضي از افراد بيشتر دست دهنده دارند، در حاليكه برخي مقايسه قابل آنان ميان در رفتار
- در ميان گلدان هاي داخل دفتر دست به نمونه عنوان به - عدهاي دوم، دسته ميان از گيرنده. دست ديگر
مي خواهند كه قشنگ ترين گلداني را كه من سال ها براي پرورش من از صراحت با و ميزنند هم انتخاب
و اگر واكنش افرادي مثل آقاي عليرضا هاشمي دبيركل محبوس سازمان بدهم. آنان به كشيدهام زحمت آنها
و خنده اما با صراحت اعتراض كرد: به جاي اينكه براي فالني گلدان هديه شوخي به كه نبود ايران معلمان
به را  بهترين گلدان هايم  و  ميافتادم گير رودربايستي توي من ببريد؟ را گلدانهايش ميخواهيد بياوريد
و شهرستان ارتباطي تهران در زيست شيوه با رفتار نوع دو اين بين ميشود آيا ميبخشيدم! بر مفت متقاضيان

برقرار كرد؟

يك مورد ديگر برخورد تازه واردان با كتابخانه دفتر كادرهاست. البته من مدتي قبل بسياري از كتاب هايي را 
و نيازي به مطالعه هر كتابي  وقت ديگر اينكه به توجه با خصوص به بود، شده تلنبار دفتر در دهها طي كه
و قابل توجهي از كتاب هايم را بيرون اصلي بخش ميشود، تأمين اينترنت طريق از مطالعاتيام نيازهاي و ندارم
مي آيند از ميان معدود كتاب هاي باقي مانده دفتر به بار نخستين براي كه كساني نيستند كم هنوز اما گذاشتم.
مي شود بين اين رفتار آيا نميآورند. پس معموًال هم ديگر و ميگيرند را كتاب و ميزنند انتخاب به دست نيز

و شهرستاني بودن آنان رابطه معناداري برقرار كرد؟

نقش شهر در خلق تمدن
و صرف  هستند تمدنساز ويژه، خصوصيات با شهرهايي خصوص به شهر، كه ندارم ترديد من ديگر حاال
مي آورد فراهم را شهريگري و تمدن ساخته براي الزم زمينههاي شهر عنوان به زيستگاهي گيري شكل
به كارگاه ها  در  بود. من  غيرممكن خواهد  تمدن هم  با همان خصوصيات،  بدون شكل چيري شهر هايي  و 
آن ها شكل گيري خود به از يكي كردهام. اشاره تمدن شدن ساخته در شهر نقش از زيادي بسيار نمونههاي
ارزش اصل اولويت بندي در نشستن روي صندلي قطار درون شهري است كه بر اساس سالمندي، خودي
و حاال كه در پي ايجاد انجمن هاي ده هم برآمده ام ميشود. ساخته تهراني مسافران بين دارد كمتواني و ناتواني
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دوست دارم به طور سامان يافته تري در اين زمينه تحقيق كنم كه شيوه ي زيست در يك ده يا يك شهر بزرگ 
در شكل گرفتن نوع خاصي از رفتار چه تأثيري مي گذارند. 

ايده هاي نو در اجالس سي و پنجم
و از آنجا كه تعداد پنج نفر  بود، نكرده شركت كارگاه در قبلي اطالع با (اول) عليپور ابراهيم آقاي كه آنجا از
و چون تجربه نشان داد كه در بين راه ديگر عضو جديد قبول نكنيم، جمع بندي ما است، كم مجمع يك براي
اين شد كه قبل شروع دوباره دوره جديد تدريس، تمام تالش خودمان را بكنيم كه حتي المقدور عضو قطعي
و به همين خاطر طي يك دو جلسه آتي نيز بكوشيم كه از ميان دانشجويان قديمي  ببنديم بيشتري تعداد با را
يا جديد يكي دو سه عضو قطعي ديگر بيابيم. به همين خاطر قرار شد آقاي پرهام رضائي آئين نامه غيبت را با

تعيين شاخصي براي تعريف اعضاي قطعي گروه تدوين و براي تصويب به مجمع بعدي ارايه كند. 

و با توجه به جدي گرفتن تاريخ نگاري كادر دانشجويان از طرف آقاي پرهام رضايي، در جلسه  اين، بر عالوه
و بر اساس اين اصل كه تاريخ تهيه شده بايد به صورت بند چند در را انجمنها تاريخ تدوين بروتكل گذشته
و در نتيجه بايد بند بند باشد، هر بند به يك موضوع بپردازد، برسد، تصويب به تصميمگير ركن در سند يك
و كند روايت هستند مهم تصميمگير كن نظر از كه را رويدادهايي و شوند، مرتب تاريخ ترتيب به بندها
و قرار شد اين كرديم تدوين بپردازد واقعيتها روايت و توصيف به و بپوشد چشم تحليل از حتيالمقدور
و به گوش تمام دريافت كنندگان اسناد گروه برسد. شود منعكس هم عصرپوران آقاي صورتجلسه در بندها
و آن را به عنوان باشد جدي دانشجويان كادر تاريخ نوشتن در رضايي پرهام آقاي ميكنم فكر ترتيب اين به

يك كار پژوهشي تلفي خواهد كرد.

در جلسه ديروز متوجه شدم كه آقاي پرهام رضايي در نشريه «زمستان» از نشريات دانشجويي دانشگاه زنجان 
هم مطلبي چاپ كرده است. با تعجب گفتم: اما من مطلبي از شما نديدم! با خنده توضيح داد كه شرفم را زير 
و با اسم مستعار چاپ شد. از اسم مستعارش پرسيدم: الهه رحيمي سنجاني! عجب استم مستعاري!  گذاشتم پا
و فلسفه»! راستش تمام مقاالت نشريه دانشجويي «زمستان» هنر در بدن نقش بر «مقدمهاي - مقاله؟ عنوان و
و با اين عنوان، مشتي نمونه خروار! عجب مستعار اسم آن با رضايي پرهام آقاي مقاله و غافلگيركنندهاند

نسلي دارد سر برمي آورد!

انجمن هاي لهو لعب و كسب و كار 
آن ها به خاطر حضور عضو جديد تا حدودي تكراري بودند  بيشتر كه دليل اين به آموزشي مباحث از اگر
صرف نظر كنم، يك نكته جديد مطرح شد كه بايد روي تأكيد كنم: قبل از رفتن به بچه ها گفتم: راستش هدف
من از ساختن مؤسسه سناي دانشجويي اين است كه در جريان ساختن اين مؤسسه شما با قانون پارلمان به 
و در عين حاال ساير دانشجويان را هم در جريان عمل با اين قواعد آشنا كنيد. اما  شويد آشنا عملي صورت
مي شود نكنند، استقبال خوبي به است ممكن دانشجويي سناهاي ايدهي از دانشجويان ميزنيد حدس اگر
و مشروعيت هم و شوند مواجه دانشجويان استقبال با هم كه كرد فكر ديگري انجمنهاي ساختن ايدهي به
آن ها بايستند. چون من اعتقادي به قالب در دانشجويان فعاليت جلوي نتواند دانشگاه كه باشند داشته مقبوليت
دانشگاه با اين هزينه كه اصل عدم تفتيش عقايد از اصول قانون اساسي مخدوش شود، مسؤالن از بايد اينكه
و به همين خاطر دنبال يافتن ايده هايي براي ساختن نيستم موافق كنند دريافت مجوز انجمن تشكيل براي
انجمن از سوي اكثريت دانشجويان هستم كه نيازي به گرفتن مجوز هم نداشته باشد. بعد از اين توضيح ها
و به عنوان نمونه به دو  بعد كنند. فعال ايدههايي چنين يافتن براي را خودشان ذهن خواستم دانشجويان از
و انجمن شغل آفريني يا شد، بچهها خنده اسباب البته كه دانشجويي، لعب لهو انجمنهاي كردم: اشاره ايده
مي تواند به عنوان نمونه اين باشد: دنبال شغل نگرديد. هم انجمن اين شعار گفتم: كار. و كسب راهاندازي

شغل نيست. شغل ايجاد كنيم.

به اين تريب بايد گفت شايد كادر دانشجويان با اين ايده ها دارد وارد دوره جديدي مي شود. 
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۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ شنبه

خطاي راهبردي
- براي  كودكيام دوران همبازي و خواهر شوهر و عمو پسر - تاجيك عباس آقاي با همراه كه ديروز صبح از
شركت در پنجمين اجالس كميته تدوين پيش نويس آئين نامه «انجمن ميثاق خانوادگي ما» (ميثاق) دفتر را
و تأمل در مورد  حياط در زدن قدم مدتها از بعد كه - حاال همين تا كردم، ترك ورامين قرچك طرف به
و ثبت كنم، دنبال اين بودم كه ببينم پيش بيني تحليل را ديروز حوادث گرفتهام تصميم - ديروز متنوع حوادث
ده داودآباد با تشكيل انجمن ده درست از آب شوراي رئيس عربداودي حسن آقاي مخالفت احتمال از من
مي كنم آقاي فكر چرا بگويم او به و كنم صحبت تاجيك آقاي با تلفني گرفتم تصميم ديشب نه؟ يا درميآيد
عرب داودي از تشكيل انجمن ده حمايت نخواهد كرد. اما هنوز اميدوارم در جريان مذاكراتي كه در آينده
حل هايي كشف كنيم تا آقاي حسن عرب داودي كه پسِر دختر  راه او احتمالي نگرانيهاي براي داشت خواهيم
و يك كادر تمام است، خودش را از روند تأسيس انجمن هاي ده كنار نكشد. تاجيك عباس آقاي و من عمهي

مي دهم اما پريروز نيز دوازدهمين اجالس كادر دبيران با ادامه ديروز قصههاي روايت با را امروز روزنوشت
و تعقيب قرار گرفتن اعضاي معلم حاضر در اين كارگاه براي فشار تحت خاطر به كه شد مواجه پيشنهاد اين
و پنجمين اجالس كادر وكيالن نيز عضو جديدي كه در سطح دكتري مشغول پنجاه در و شود تعطيل مدتي
مي رسد عزم كادرهاي باقي مانده روز به روز نظر به و كرد شركت است بينالملل حقوق رشته در تحصيل

جزم تر مي شود. دستاوردهاي اين دو تجربه  را نيز تحليل و ثبت خواهم كرد.

يك گام به پيش در عرصه نظري
و ساير معتادان پاك شده براي كمك به زنان معتاد  خودش تالشهاي از تاجيك عباس آقاي هرگاه راستش
مي شود كه آيا اين ترديد دچار انسانهاست شيطنتآميز تجربههاي حاوي كه ذهنم از بخشي ميكند، صحبت
مي كند حقيقتًا بدون توجه به جنبه هاي جنسيتي ماجرا، براي زنان معتاد دل ادعا كه آنطور هم تاجيك آقاي
دست خري هم در لجن فرومي كند؟ مي دهد گاهي نشان غيرقابلذكر شواهد از برخي كه آنطور يا ميسوزاند،
من هميشه از اين نظر دفاع كرده ام كه انجمن هاي معتادان گمنام موفق شده اند به انسان هايي كه در مغاك ديو
و برخي  تاجيك عباس آقاي خود اما بكشند. باال فرشته معراج به را خودشان تا كنند كمك كردهاند سقوط
ديگر از اعضاي انجمن هاي گمنام اذعان دارند كه در ميان آنان هستند اعضائي كه چشمشان هنوز دنبال ناموس
و چه بسا تحت عنوان كمك به معتادان ديگر به حريم خانوادگي آنان هم رخنه كنند. با اين همه،  است ديگران
هميشه سعي كرده ام اين بدبيني خودم را زير لبخند مشكوكي پنهان كنم تا هم به آقاي تاجيك كارت سفيد
نداده باشم هم او را از اين فعاليت هاي خيرانديشانه باز ندارم. اما در جريان تأمل در مورد شرايط عضويت 
اعضاي خانواده ها در انجمن ميثاق به پيشرفت هاي نظري جالبي دست يافتم كه ابزار نظري الزم را در اختيارم 
مي دانم پيش از پرداختن به  ضروري األن و كنم صحبت صراحت با تاجيك آقاي با زمينه اين در تا گذاشت

تجربه  هاي پنجمين اجالس كميته تدوين آئين نامه انجمن ميثاق همين تجربه را روايت كنم. تحليل

تفاوت ها و شباهت هاي خانواده و انجمن
و در جريان تأمل در مورد صالحيت عضويت در انجمن ميثاق به نكات جالبي پي اخير هفته سه دو طي
مسأله ي بديهي توجه ام را جلب كرد كه خانواده يك انجمن به معناي متعارف كلمه نيست. بردم از جمله اين
اما فرزندان يك  مي شوند.  جمع هم دور خودشان تمايل اساس بر - تعريف به بنا - انجمن يك اعضاي
خانواده متولد آن در والدين تمايل اساس بر بلكه نشدهاند خانواده آن عضو خودشان تمايل اساس بر خانواده
شده اند. در نتيجه اگر بخواهيم يك انجمن خانوادگي درست كنيم، با وضعيت هاي خاصي مواجه خواهيم
و موافقت ساير اعضاي آن خانواده عضو انجمن  اطالع بدون ميتوانند خانواده اعضاي آيا اينكه جمله از شد.
و موافقت ساير آگاهي بدون ميتوانند خانواده اعضاي آيا داد: تعميم ميشود را سؤال اين شوند؟ خانوادگي
و شوهري از همان نخستين شب تشكيل زن هر كه ساده سؤال همين بكنند؟ خواستند كه هركاري اعضا
مي برد كه فقه هم بر اساس سنت خودش خانواده حقوق حوزه به را ما ميكنند نرم پنجه و دست آن با خانواده
و چند سال پيش هم كه به همت بعضي از دوستان نخستين نشست هاي است. داده جوابهايي آن براي
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خانوادگي را در همين دفتر برگزار كرديم، به صورت مبهم دنبال اين بودم كه بتوانيم با كمك هم براي اين 
و در اختيار ساير خانواده قرار دهيم. البته، آن موقع ما با قانون  كنيم خلق اخالقي پاسخهاي سؤالها جور
و جمع ما هم به داليل گوناگون از هم پاشيد. اما حاال ما به دانش فني خلق قانون مجهز نبوديم آشنا پارلمان
و با بهره گيري از تجربه هاي ديگران در اين زمينه متوني مستمر تالش با بتوانيم كه اميدوارم واقعًا من و هستيم
و مقبول خودشان را عادالنه قوانين تا كند كمك ايراني خانوادههاي تمام به راهنماي بتواند كه كنيم مدون را

بيافرينند و بر اساس آن ها روابطشان را تنظيم كنند.

و بعد توسط تمام اعضايي كه به سن عقلي رسيده اند  مادر و پدر توسط و ترتيب اين به كه قواعدي البته،
و يا غيرمدوِن يك انجمن عمل مدون غيرمكتوب، يا مكتوب آئيننامهي شبيه زيادي حدود تا ميشوند، تدوين

كامًال داوطلبانه متفاوت خواهد بود. انجمن يك آئيننامهي يك با حتمًا اما كرد. خواهند

در هر صورت، در جريان همين تأمالت بود كه به اين نتيجه رسيدم هر عضوي كه بخواهد عضو انجمن
و از چشم ساير اعضاي خانواده خود مخفي سازد، كه  كند تلقي پنهاني را كار اين نبايد اوًال بشود، خانوادگي
و اعتماد متقابل رسيد خواهد خانواده اعضاي گوش به آن خبر زود يا دير سرانجام و نيست هم عملي كار اين
را تضعيف خواهد كرد. ثانيًا بايد با اجازه ساير اعضاي خانواده اين كار صورت بگيرد. در نتيجه يك خانواده
و اگر تمام اعضاي خانواده تمايلي به عضويت در  شود «ميثاق» عضو انحمن يك يا نهاد يك مثابه به بايد
و عضويت در انجمن بايد جزو منطقه المباح تصميم گيري باشند نبايد هم مخالف كم دست نداشتند، انجمن

خانوادگي تلقي شود.

به  اينكه  از  تاجيك، صرف نظر  عباس  آقاي  كار  شدم  مطمئن  كه  بود  ها  اين جمع بندي  به  رسيدن  از  بعد 
و آن اين است كه دارد پنهان از چشم  دارد قطعي اشكال يك نباشد، يا باشد آلوده جنسيتي ذهني سوءنيتهاي
مي شود براي حفظ مجبور تاجيك عباس آقاي نتيجه در و ميگيرد صورت خانوادهاش اعضاي ساير و همسر
و يا براي گفتگوي تلفني با كساني كه مجبور است ارتباط با آنان را از بگويد، دروغ مدام پنهاني روابط اين
و همين تالش هاي مزبوحانه براي پنهان كردن دو خروس بزند بيرون خانه از بايد كند، پنهان بچه و زن ديد
مي تواند به سادگي آب خوردن خانواده را از كه است طبيعي و ميزند دامن متقابل بياعتمادي و بدبيني به

هم بپاشاند.

مي كنم عصر چهارشنبه بود كه احساس كردم آقاي عباس تاجيك خيلي سردماغ است. نمي دانم تحت  فكر
تأثير فرص ليبريمي كه زده بود دماغش چاق بود يا اينكه ساعت رفتن به كمپ زنان معتاد نزديك شده بود.
و ضمن پرداخت آخرين  برود زنان كمپ به شده پاك معتادان از ديگر يكي با همراه روز آن فرداي بود قرار
قبًال هم برايم تعريف تاجيك آقاي كنند. فراهم را او ترخيص زمينه معتاد، فرزند و زن نگهداري هزينه قسط
كرده بود كه با كمك تعدادي از اعضاي انجمن معتادان گمنام كه قرار است انجمن گاوپروران ورامين را
و شوهر معتاد كه با كمك همين  زن است قرار و كردهاند اجاره ورامين ماسين ده در خانه يك كنند تأسيس
و مردان تحت درمان ترك اعتياد قرار دارند، بعد از ترخيص از كمپ، در اتاق طبقه زنان كمپ در دوستان
انجمن معتادان اعضاي گردهمآيي محل عنوان به هم را آن زيرزمين و شوند مستقر ساختمان اين همكف
و ساير انجمن هايي كه در آينده تأسيس خواهند كرد اختصاص دهند. گاوپروران انجمن گرهمآيي و گمنام

به اين ترتيب، با يك تير چند هدف را نشانه گرفته اند كه جاي تقدير دارد.

همانطور كه گفتم، هرچه به صبح پنجشنبه كه آقاي تاجيك براي ترخيص آن زن معتاد از كمپ ترك اعتياد 
- كه به اصطالح شوهر خواهر من هم  تاجيك آقاي ذوق و شوق ميشديم نزديكتر ميرفت، آنجا به بايد
مي شد! به خاطر ندارم در طول زندگي زناشويي اش با خواهر من، حتي يك بار از ديدار او اين بيشتر - هست

طور به شوق آمده باشد. آيا تعصبات سنتي بود كه در دورن من زبانه مي كشيد؟

و شستن پيراهن آماده  صورت اصالح و حمام به رفتن براي را خودش تمام اشتياق با داشت وقتي سرانجام
مي داني چرا پرسيدم: او از ميرسيد، نظر به برافروخته كمي - خودم ضمني اجازهي با - كه حالتي با ميكرد
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و با تعجب پرسيد: كدام كارها؟ گفتم: همين كمك به زنان  پريد رنگش نيستم؟ موافق شما كارهاي اين با
معتاد! آقاي تاجيك مثل وقتي كه بخواهد با دو مشتش به يك بزغاله ي تشنه آب بدهد، به طرف زمين خم
و با لحن مسأصل گفت: بابا  گرفت نامرئي بزغالهي يك پوزهي زير را چسبيدهاش هم به دستهاي و شد
مي كنن. در حاليكه استكان را از روي ميز تحرير ترخيصاش ميرن شوهرش با پسفردا و داره شوهر زن اين
اصًال موضوع يك چيز ديگر تاجيك، آقاي نكن قاطي گفتم: ميرفتم تاجيك آقاي طرف به و برميداشتم
و به طرف آشپزخانه گذاشتم پشتش را چپم دست شدم. نزديك او به چيست؟ موضوع كه شد كنجكاو است.
مي كردم روشن را اجاق شعلهي حاليكه در و كنيم. درست جوش آب استكان يك بريم گفتم: و كردم هدايتش
- خيله خوب. اگر فخري هم بدون اينكه به نه. - ميكني؟ كمك معتاد زنان به كه ميداند فخري آيا پرسيدم:
- چرا. با تأكيد گفتم: مسأله اين است. قاطي نكن. نميشوي؟ ناراحت تو كند، كمك معتاد مردان به بگويد تو
بي جهت زنان اشاره بددليهاي و بدبيني به نميتوانست ديگر خواند. را خط ته تا تاجيك آقاي بودم مطمئن
و دور از چشمش به مردان معتاد كمك او موافقت بدون زنش كه كند تحمل نميتواند هم خودش چون كند.
بي درنگ ضربه هاي بعدي را زدم: و نبود مكث به نيازي باشد. داشته صد در صد نيت حسن اگر حتي كند
و براي يك گفتگوي بگويي دروغ مدام ميشوي مجبور ميكني، مخفي بچهات و زن از را كمكها اين وقتي
مي ايستند كه داري گوش مدام و ميكنند شك رفتارت تمام به هم بچهات و زن و بزني بيرون خانه از تلفني
مي دانم غير از اين نيست. سكوت كرد. من در ادامه كه ميدانست است؟ اين از غيره ميگي. چي كي با
مي تواني صادقانه به آنان بگويي من در اين قسمت از اما بكشي. معتادان به كمك از دست نيست الزم گفتم:
و نكني. آقاي تاجيك با حرف هاي من موافق بود. اما براي اطمينان بخشي به كنم همكاري نميتوانم كارها
و گفتم: من در مورد اين يا كردم قطع را حرفش . . . داره بچه داره، شوهر زن اين داود، آقا واهللا گفت: من
مي دانند كم نيستند مردم همه نيامدهام. مملكت اين به ديگر ستاره يك از اما نميگويم. چيزي خاص زن آن
ده ماسين هم توي كنند. كاسبي راحتتر تا ميكنند درست قالبي شوهر يك خودشان براي كه خرابي زنان
مي كنند كه شما بتوانيد قبول سخت كوچك ده يك توي كنيد. مراقبت دقت با را كار جنبههاي تمام بايد شما
و من ديگر ادامه ندادم. پريروز صبح هم بدون آنكه حمام رفته دريافت را منظورم كنيد. پياده را برنامهها آن
و كودك معتاد به كمپ ترك زن ترخيص براي باشد شسته را پيراهنش حتي و باشد تراشيده ريشش باشد،
اعتياد مستقر در نزديكي هاي كاروانسري سنگي رفت. ديروز صبح هم كه با هم به طرف قرچك راه افتاديم
و جالب  كند پنهان بچه و زن از و خانواده از نبايد هم را خانوادگي انجمن در عضويتش حتي كه ميدانست

اينكه، با اين نظر موافق هم شده بود.

اجالسي كه به نصاب رسيد
پنجمين اجالس كميته تدوين پيش نويس آئين نامه انجمن ميثاق با حضور آقاي فتحي به نصاب رسيد. چند 
- به خصوص از اين جهت كه  او ديروز حضور نمييافت. حضور جلسهها در فتحي آقاي كه بود جلسهاي
- هم از قبل به من اطالع گلستاني دانش آقاي - ميزبان پسر داشت. اهميت ما براي - است وكيل يك او
مي داد. به پدرش گفتم: ظاهرًا هم امتحان بايد ديروز و كند شركت دانشگاه ورزش كالس در بايد كه بود داده
پيش برايش ديگري كار ديگر هفته اگر داد: جواب طنزآلودي لحن با او و است دانش درس حلسه آخرين
مي شناسد كه فقط چند بار با او ديدار داشته ام. به آقاي گلستاني گفتم: من از بهتر را خود پسر او قطعًا نيايد.
از قول من از او بخواهيد به ايميل من جواب بدهد. طي ايميلي نكات مهمي را با او در ميان گذاشتم كه در

آن ها پرداخته ام. اما تا كنون جواب ايميل من را نداده است.  به رونوشت هاي قبلي

آقاي عباس تاجيك هم كه سر خيابان محمدآباد از من جدا شد تا همراه با آقاي حسن عرب داودي به جمع 
و به اين ترتيب، نه فقط كميته به نصاب رسيد بلكه اين دو نفر نيز به  شدند وارد ۹ ساعت ملحق شوند، رأس
عنوان مهمان در جلسه حضور داشتند. جالب است كه بعد از سال ها، پسر بزرگ آقاي گلستاني را هم هنگامي 
مي شدم جلوي در ديدم. همراه با پسر سه چهار ساله اش آمده بود تا تاكسي را از پدر تحويل  منزل وارد كه
و كرد منتقل پدرش منزل به هم را همسرش و دختر بعدًا كند. مسافركشي تهران قرچك خط در و بگيرد
كامًال احساس كردم كه ميزبان از اين بابت خودش را ناراحت نشان داد. جالب است كه پسر بزرگ آقاي من
- خيلي شبيه پدرش از باشم ديده را او بايد قبل دهه چند بار آخرين نميآورم خاطر به كه - گلستاني علي

آب درآمده است.
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دستاوردهاي اجالس پنجم
و  خودكار صورت به اجالسي هر آغاز در كه است شده تبديل من ذهن سبك يك به اين ميكنم فكر
مي شود كه اعضاي اين جمع براي رسيدن به چه هدف هاي احتمالي دور مواجه پرسش اين با ناخودآگاه
و من براي آنكه اين جمع به هدف هايش برسد چه مسؤليتي دارم؟ األن داشتم به اين فكر شدهاند؟ جمع هم
سال مربي گري در كارگاه هاي آموزش دستورنامه چهار حدود محصول رفتار سبك اين شايد كه ميكردم
و به جلسه من به چشم همين با هم اعضا بقيه مرور به و است شده بدل عادت يك به حاال كه باشد رابرت
مي كنم بعد از مدتي كه اعضاي كارگاه ها قواعد بازي سعي كادرها دفتر كارگاههاي در من البته، ميكنند. نگاه
و خودم را به مرور كنار بكشم تا گروه بتواند كنند انتخاب را گروه مسؤالن تا كنم كمك فراگرفتند، را گروهي
و اميدوارم كه وقتي مردم يا دست كم در هر جمع تعدادي از آنان دهد. انجام را خودش كار من به نياز بدون
و بتوانند خودشان به وسط گود بيايند. نماند ديگران دست به چشمشان ديگر شدند آشنا پارلمان قانون با
كامًال محسوس بود كه اگر من وسط ميدان نروم معلوم نيست اين جمع بتواند به ديروز جلسه آغاز در اما
و بايد فكري است قواعد اين تدريس روش در بزرگ بسيار ضعف نقطه يك اين و دهد. ادامه خودش بقاي

برايش كرد.

رويكردي ديگر براي اثبات خانواده به مثابه واحد تشكيل دهنده انجمن
و من بعد از نطق كوتاه آقاي علي گلستاني رياست جلسه را  شد دستور به دعوت جلسه وقتي حال، هر در
خالصه ي درس هاي جلسه گذشته را در و آقاي علي گلستاني خواستم طالعي رؤيا خانم از گرفتم عهده بر
و كردند. اما از آنجا كه كنند تشريح ما» خانوادگي ميثاق «انجمن تأسيس دست در آئيننامه سه ماده مورد
آقاي فتحي در چند جلسه اخير شركت نكرده بود، كوشيدم خالصه مطالب مهم سه چهار جلسه اخير را
و بحثم را به اينجا  كنم مرور باشد جالب ميتواند وكيل يك براي ميزدم حدس كه نحوي به خصوص به
و كند مشخص را خود اعضاي انواع خود آئيننامه مواد از يكي در بايد حقوقي شخصيت هر كه رساندم
و تعيين كند. در ادامه توضيح دادم كه ما مشخص را آنان صالحيت احراز رويه و اعضا از نوع هر صالحيت
و مطلب را به اين دادم توضيح هم را دو اين فرق شرايط. ديگري و شايستگي يكي داريم: صالحيت نوع دو
مي تواند داشته باشد؟ بر خالف دفعه قبل عضو نوع چند تأسيس دست در خانوادگي انجمن كه: رساندم سؤال
و با مخالفت آقاي علي گلستاني مواجه شده بود، در بودم كرده تأكيد حقوقي و حقيقي عضو نوع دو روي كه
جلسه ديرزو روي يك نوع عضويت تأكيد كردم: شخصيت حقيقي يا افراد. اما در ادامه توضيح دادم كه چرا
و نبايد عضو انجمن خانوداگي شوند. خالصه استداللم  ندارند حق خود خانواده اعضاي موافقت بدون افراد
اين بود كه اگر زوج يا زوجه بدون موافق طرف ديگر عضو انجمن ما شود مجبور است بسياري از رفتارهاي
و ما بايد عذر هر عضوي را كه به  است غيراخالقي كار اين و شود متوسل دروغگويي به و كند پنهان را خود
و مجازات محاكمه را فردي چنين عادالنه رويههاي طبق و بخواهيم بگويد دروغ خانوادهاش اعضاي و همسر
مي شود كه هيچ فردي پنهان از اعضاي خانواده خود عضو انجمن ما نمي شود. اما اگر تمام اين نتيجه كنيم.
اعضاي يك خانواده تمايل نداشتند عضو انجمن ما بشوند اما مخالفتي هم با عضويت ساير اعضاي خود
مي تواند عضو انجمن شود بدون آنكه ضروري باشد كه كل خانواده عضو  فرد هر صورت آن در باشند، نداشته
مي كردم آشكارا تفاوت داشت. اما در ادامه تأكيد آن روي پيش هفته كه آنچه با استداللها اين شود. انجمن
يك كه به نحوه سازماندهي به جلسات اعضا پرداختم توضيح دادم كه جمع كردن تمام خانواده هاي عضو در

و مجامعي  ضيافتها جغرافيايي منطقه يا محله هر اعضاي است خوب نتيجه در ناشدني. است كاري مجمع
و به صورت خوشه اي خودشان را سازمان بدهند. اينجا بود كه نتيجه گرفتم كوچكترين باشند داشته خود براي
مي شود. محسوب انجمن واحد كوچكترين خانواده است. خانواده ما ميثاق خانوادگي انجمن سازماني واحد
و تا اينجا ما يك نوع عضو ترتيب، اين به گرفت. قرار هم گلستاني آقاي عالقه مورد نظرم به جمعبندي اين
و چگونه چيست عضويت صالحيت اما شوند. انجمن عضو ميتوانند عالقه صورت در كه فاميل افراد داشتيم:
رويه  ي احراز آن را هم اينطور و كردم مطرح را سببي يا نسبي روابط مبناي بر فاميلي شرط من ميشود؟ احراز
و تأييد توسط عضو ديگر. آقاي علي گلستاني هم موافق انجمن اعضاي از يكي توسط معرفي كردم: تعريف
مي توانند اين رويه احراز صالحيت را اگر افراد بند اين تصويب هنگام دادم توضيح و پرسيدم هم بقيه از بود.
مي شود از تأييد توسط چند ديگر عضو يك توسط تأييد جاي به نمونه عنوان به كنند. اصالح داشتند دوست
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و يا حتي اكثريت آراي صحبت كرد. اما اين اصالحات را موقعي كه خواستيم ماده را به رأي بگذاريم  عضو
بررسي خواهيم كرد. همه موافق بودند.

پيشنهاد ديگري نيست؟
و براي اينكه ديگران هم فرصت اظهار نظر بيابند از صحن پرسيدم: آيا نوع ديگري از عضويت  همه، اين با
مي كند؟ حدس زدم شايد خوب باشد ذهن افراد را تشويق كنم. بعد افزودم: هر انجمني پيشنهاد كسي را
و به عنوان نمونه، «عضو افتخاري». آقاي فتحي جمله از كند. تعيين خودش براي را عضويت انواع ميتواند
و گفت: ما هم عضو افتخاري داشته باشيم. در ادامه بحث در اين مورد ادامه آمد خوشش هم مقوله اين از
و قرار شد عضو افتخاري هم به فهرست انواع اعضا افزوده شود. اما عضو افتخاري كيست؟ اين جواب يافت
تأييد شد: كسي كه فاميلي هيچ يك از اعضاي انجمن نيست اما صالحيت دارد كه به عنوان عضو افتخاري

به عضويت انجمن پذيرفته شود. 

نقد شايستگي اعضا
در جلسه گذشته فهرست بلند بااليي از شايستگي هاي اعضاي انجمن تهيه شده بود. من از خانم طالعي تقاضا 
و تكميل شود. خانم  بگيرد قرار بررسي مورد تا كند قرائت يكي يكي هم را فهرست آن منشي عنوان به كردم
اولين مورد شايستگي را مطرح كرد: حسن شهرت داشته باشد. من اين عنوان را روي تخته سفيد نوشتم. بعد
پرسيدم: خوب اگر يك فاميل حسن شهرت نداشت چه بايد بكند؟ مكث كردم تا همه به اين سؤال فكر كنند. 
بعد ادامه دادم: حسن شهرت كه هيچ، يكي از اعضاي فاميل سوءشهرت دارد. با او چه بايد كرد؟ بي درنگ 
و به خاطر اين اعتياد دست به رفتارهاي ناشايست  دارد اعتياد ما فاميل اعضاي از يكي كنيد فرض دادم: ادامه
سوء شهرت هم دارد. بايد او را بكشيم؟ يا اتفاقًا بايد به چنين ناشايست و به خاطر اين رفتارهاي ميزند هم
مي كنم لحن كالمم چنان فكر بيابد؟ شهرت حسن و بردارد اعتياد از دست مرور به تا كنيم كمك فاميلي
و نبايد جزو نميتواند شهرت حسن كه كردند قبول همه داد. قرار تأثير تحت را همه كه بود شده پيامبرانه
و از خانم طالعي خواستم كردم پاك سفيد تخته روي از را آن باشد. عضويت براي نياز مورد شايستگيهاي
و نتيجه اين شدند رد ديگري از بعد يكي و نقادي رويه همان با شايستگيها اين تمام بخواند. را بعدي بند
پرسيدم: مشروط به اينكه و كردم مكث . . اينكه. به مشروط است، باز فاميل تمام روي به خانه اين دِر شد:
و مفاد آن را رعايت كند. باشد پايبند ما خانوادگي ميياقنامهي به دادم: جواب شمردهاي لحن با خودم چي؟
و دستور شرف است كه به مرور در اين انجمن به قواعد و اسناد مجموعهي ميثاقنامه كه دادم توضيح بعد
و در اختيار اعضاي انجمن گذاشته ميشود تكثير انجمن ميثاقنامهي نام به كتابچهاي در و ميرسند تصويب
و از زماني كه نميشود سبق ما به عطف كه است بديهي البته و كنند رعايت را آن مفاد بايد همه ميشود.

شخصي عضو انجمن شد ملزم به رعايت آن ها خواهد بود.

نوزادان رحمي هم عضو انجمن هستند
و نوزادان، كه حتي بچه هاي داخل رحم مادران نيز عضو  كودكان فقط نه كه شد كشيده اينجا به بحث ادامه، در
و تحصيل خوب. در نتيجه تربيت حق امنيت، و سالم تغذيه داشت:حق خواهند حقوقي و بود خواهند انجمن
و غيره تفكيك كنيم سالمتي مثل ديگري موارد و جنسيت شايد و سن اساس بر را اعضا ادامه در كه شد قرار

و حقوق و تكاليف هر كدام را نيز از طريق هم فكري تعريف و مشخص سازيم.

و كار راه اندازي كنيم. اما آقاي گلستاني گفت  كسب ايجاد براي كميتهاي كردم پينشهاد ديروز جلسه ابتداي در
شايد زود باشد. من هم اصرار نكردم. در اواخر جلسه بود كه خود ايشان تأكيد كرد كه مبرم ترين مسألهي
و بايد هرچه زودتر اين كميته را فعال سازيم. پيشنهاد من اين بود كه اعضاي حاضر به  است بيكاري فاميل

فعًال فقط قرار است در مورد اين مسائل تأمل كنيم. چون شوند فعال هم شغل ايجاد كميته عنوان

همچنين پيشنهاد كردم از حااال بايد به فكر تشكيل كميته حل اختالف هم باشيم. بعد گفتم: پيشنهاد من براي
و با قضاوت آشناست. همچنين به  است صالحتيت با قاضي يك كه است زواره آقاي هم كميته اين رياست

خانم رويا طالعي پيشنهاد كردم اسنادش را خوب محافظت كند تا بتواند تاريخ انجمن را هم بنويسد.
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نكاتي كه مطرح شد
در جلسه ديروز نكاتي مطرح شد كه خوب است براي ديگراني كه ممكن است در آينده تجربه هاي ما را مفيد 
آن ها را به اختصار ثبت كنم. در جريان مذاكرات ديروز آقاي فتحي نسبت به تشريح ساختار  دهند تشخيص
و توضيح داد كه هرچه زودتر انجمن خودمان را تشكيل كرد اعتراض خانوادگي انجمنهاي كانون سازماني
مي توانست اخطار دستور باشد يا كه بود من فطري پرچانگي به فتحي آقاي واقعي اعتراض شايد البته دهيم.
مي تواند از سوي تمام خانواده هاي ديگر مورد استفاده قرار تجربهها اين دادم: پاسخ من اما مذاكرات. كفايت
بگيرد در نتيجه ما شاهد اين خواهيم بود كه شبكه انجمن هاي خانوادگي، اگر خوب جواب بدهد سرتاسر
مي تواند عضو انجمن هاي خانوادگي ديگر هم بشود  ما انجمن اعضاي از يك هر چون بگيرد. فرا را ايران
و به همين ترتيب، كند درست ديگر انجمن يك زده، جوانه خانواده آن از كه ديگري شاخههاي كمك با و
البته، ايجاد خواهند كرد سراسري خواهند شد.  انجمن ها  با ساير  با همپوشاني هايي كه  فاميلي  انجمن هاي 
شايد آقاي فتحي، به اندازه من به اين جنبه قضيه فكر نكرده بود. اما من به طور جدي دنبال اين هستم كه 
و  بدهم قرار عالقمندان تمام اختيار در مختلف اشكال به و كنم مستندسازي جزئيات ذكر با را تجربهها اين
ديگران مجبور نباشند چرخ ها را از نو بسازند. نوشتن تاريخ انجمن خانوادگي، نيز تهيه راهنمايي براي تشكيل
و راه اندازي وب  استان و شهرستان و شهر ده، هر سطح در و عمل در آموزهها انتقال و خانوادگي انجمن

سايت و از اين قبيل همه در راستاي همين هدف صورت مي گيرند.

رازداري و فنون آن
مي كرديم رسيديم به راز داري.  نقد را خانوادگي انجمن در عضويت شايستگيهاي انواع داشتيم كه هنگامي
من اين سؤال را مطرح كردم: فرض كنيم دختر من فرد رازداري نيست. با او چه بايد بكنيم؟ او را از عضويت
نگذاريم؟  ميان در او با را خودمان رازهاي نيست، رازداري دختر او كه فهميديم اگر يا كنيم؟ محروم انجمن در
اصًال راز چيست؟ آيا اگر مردي زنش را در پستوي پرسيدم: بيدرنگ اما بود. روشن سؤالي چنين جواب
و نبايد افشا شود؟ يا بر عكس، بايد آبروي چنين مردي را برد؟ است راز او شنيع عمل اين زد، كتك خانه
و اگر كند بلند زنش روي دست ندارد حق مردي هيچ و است شنيعي عمل زن يك زدن كتك كه است بديهي
افتضاح يك نيست راز ديگر اين نبرند. را آبرويش كه باشد داشته انتظار نبايد شد زشتي عمل چنين مرتكب
و شرايط حفظ رازداري را در انجمن مورد كنم تعريف را راز يك كردم سعي ادامه در است. ريزي آبرور و
و او بين اختالف بروز سبب مشكل همان كه دارد مشكلي مردي كنيد فرض دادم: توضيح و بدهم قرار اشاره
همسرش شده است. اما دوست ندارد آن مشكل خاص خودش را با كسي در ميان بگذارد. اما وقتي كميته حل
و تحت هيچ  دهند خرج به رازداري مجبورند كميته اعضاي كند، رسيدگي را مشكل اين اشت قرار اختالف
و اعضاي كميته حل اختالف بايد است. رازداري اين نگذارند. ميان در هيچكس با را مرد آن اسرار شرايطي
افراد رازداري باشند. اما اين عمل نيز فقط به صرف نصحيت محقق نمي شود. بلكه رازداري به مهارت هايي
و مردي را كه با هم  زن اسم شد قرار اگر نمونه عنوان به كنند. كسب را آنها بايد كميته اعضاي كه دارد نياز
اختالف دارند در اسنادي ذكر كنند، بايد از اسم مستعار يا كد رمز استفاده كنند تا هيچكس جز اعضاي كميته
و گمنام باقي بمانند. فكر  نشناسند را افراد نباشد، بيشتر نفر سه يا دو بايد حداكثر تعدادشان كه اختالف حل

مي كنم اين نكات هم براي حاضران جالب بود.

به بچه هايتان زبان انگليسي ياد بدهيد
و كتاب  كاغذي كتاب بحث كتاب نمايشگاه به اعضا از بعضي رفتن و كتاب هفته مناسبت به و جلسه اول
و زبان انگليسي مطرح شد. من ضمن يادآوري توصيه مهاتير محمد نخست وزير سابق مالزي به مردم اينرنتي
و رياضي علوم كالسهاي كار اين براي و بدهيد ياد انگليسي خود بچههاي به كودكي از اينكه بر مبني ايران
و از كودكي به بچه هاي حتمًا كردم توصيه حاضران به كنيد، اداره زبان انگليسي معلمان با ابتدايي دوره از را
و براي اين كار هم كافي است كه بچه ها را جلوي تلويزيون يا ويديوئي بنشانيد كه بدهيد ياد انگليسي خود
و خود به خود انگليسي را خواهند آموخت. بعد خودم به اين مرور به آنان ميكنند. پخش برنامه انگليسي به
نتيجه رسيدم كه در كميته كار آفريني بايد به فكر راه اندازي كارگاه هاي آموزش زبان انگليسي به بچه هاي

خانواده باشيم. 



۱۹۶

انجمن همين است
وقتي با اعتراض آقاي فتحي مواجه شدم كه اصرار داشت هرچه زودتر انجمن را تأسيس كنيم جواب دادم: 
آن ها مستقر شويم. همين كه هر  در يا بفروشيم را طبقاتش و بسازيم كه نيست طبقه سي خانه يك انجمن
مي كوشيم با كمك هم به شناخت متقابل از يكديگر و يادميگيريم چيز هم از و ميشويم جمع هم دور هفته
مي كنيم حركت آن در كه مسيري همين جز چيزي انجمن من نظر به است. شده حاصل مراد برسانيم مدد
و بماند باقي ثمر پر هم مسير همين اينكه به مشروط دادم ارايه قبولي قابل نسبتًا پاسخ ميكنم فكر نيست.
و بهتر بود صبح جمعه چرت شد تلف عمرشان و وقت نكنند احساس جلسه از رفتن بيرون از بعد اعضا تمام
مي كردند. واقعًا چه كسي مسؤل پربار شدن محتواي جلسات است؟ تماشا تلويزيوني فيلم يك يا ميزدند
پاسخ آن روش است: كل گروه. اما چه طور بايد اين رويكرد را در تك تك اعضا جا انداخت تا از ديگران
و خودشان فقط نق بزنند. مسؤليت اين كار خاص با  كنند ثمر مثمر را انجمن فعاليت كه باشند نداشته توقع

. . كيست؟ شايد با اعضاي گروه حامي.
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۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ يكشنبه

انجمن سازي در زادگاه
آئيننامهي  پيشنويس تدوين كميته نشست پنجمين ختم از بعد ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، جمعه ظهر پريروز
 - خواهرم شوهر و عمو پسر - تاجيك عباس آقاي با همراه ورامين، قرچك در ما» خانوادگي ميثاق «انجمن
- راهي داودآباد شديم تا تدارك تأسيس انجمن ده در اين عمهامان دختر پسر - عربداودي حسن آقاي و
مي كرد اين بود كه شب چله ي سال ۱۳۳۲ بدل استثنائي سفر يك به را سفر اين آنچه كنيم. شروع را آبادي
و خشت خانههاي از يكي در را من ميرود، داودآباد به خواهرش عروسي مراسم در شركت براي مادرم كه
و براي آنكه مثل سه خواهر قبل از خودم ميگذارد زمين به بود معروف قزي» «خانهي به كه آبادي اين گلي
و به مقدسات قول دادند كه تا زدند صدايم داود نگويم وداع را فاني دار بودند شده تلف هفته يك طي كه
هم وزن موهاي سرم به امامزاده داودي كه در دامنه هاي شمالي تهران آرميده است طال نذر كنند. سالگي هفت
و پدر بزرگم بودم كه شكم هايشان را از زير گلو تا زير ناف بزرگ مادر دفن و كفن شاهد بعد سال شش
دائي ام دريافتم كه گويا آن عروس زن با و از برخورد قهرآميز مادرم بودند دوخته جوالدوز با انگار و شكافته
بي وفائي اش را باور كند، در قتل عمد يا پدرم تا ميكوبيد قرآن روي عاجزانه دائيام بعدها كه هوايي به سر

غيرعمد آنان دست داشته است.

داودآباد در تاريخ معاصر به اين دليل معروف است كه نخستين دهي است كه آخرين شاه ايران زمين هايش 
و پسر  بزدايد ده اين اهالي دل از را شاه آن مهر نتوانست هيچگاه اسالمي انقالب و بخشيد رعيتهايش به را
ده، اما هنوز عكس اعليحضرت را كه دارد به يكي شوراي رئيس و است بيت اهل مداح هرچند عمهام دختر
و از همه ي اين ها مهم تر؛ طولي نخواهد كشيد كه است. كرده حفظ ميدهد هديه مالكيت سند داودآباديها از
مي شود فقط كمي آينده نگري داشت و، دست آيا رفت. فروخواهد تهران كام در داوديه مثل نيز داودآباد اين
و ندارد اعراب از محلي خوشبيني داد نشان ديروز سفر تجربهي كرد؟ برنامهريزي آينده سال ده براي باال،

همه چيز در آشوب محض رها شده است. مگر اينكه بشود با انجمن هاي ده و جنبش كادرها كاري كرد.

اطالعات اوليه 
و آمد داشته ام، اما اطالعاتم در مورد اين ده عمدتًا به خاطرات نوستالژيك  رفت داودآباد به كودكي از هرچند
عضو دوره  چندين  كه  عرب داودي  حسن  آقاي با همسفري نتيجه، در است، مانده باقي محدود كودكي
تك تك ساكنان ده را در سينه دارد فرصتي عالي است تا در مورد پروندهي و است بوده داودآباد ده شوراي
و نخستين پرسشم در مورد تعداد جمعيت داودآباد است. كنم. كسب اول دست اطالعات آبادي اين وضعيت
مي بيند، آمار دقيق اطالعات كسب براي را من كنجكاوي وقتي اما ميدهد كلي پاسخ ابتدا عربداودي آقاي
مي دهد. اين شرح ده در بومي ساكنان و افغانها بين تفكيك با و جزئيات با را داودآباد خانوارهاي تعداد
مي پرسم: در اين ميكند. تبديل شهر يك به آنها اساس بر را ده يك كه است چيزي آن از بيش بسيار ارقام
پانزده ساله از تالش هاي پروندهي يك سؤال اين با و است؟ نشده تبديل شهر به داودآباد چرا پس صورت،
مي شود. آقاي عرب داودي كه در خيابان گشوده شهر به داودآباد تبديل براي عربداودي حسن آقاي بيامان
مي كند، چنان آه رانندگي مشرق طرف به مشهد تهران آهن راه شمالي سمت در و قرچك جنوب كمربندي
نمي  گذارد كه باقي دلم در ترديدي كمترين كه ميجنباند را سرش حسرتي چنان با و ميدهد سر جگرسوزي
و فاسد دولت بزدايد. بوروكراتيك دستگاه دست از را اجتماعي فعال اين دلسردي نيست قادر معجزهاي هيچ

و آبروهاي به هم پيوسته ي آقاي حسن سياه، و پرپشت بلند، مژههاي و مشكي، و درشت چشمان از اگر
تمام بگذريم  مي دهد،  نشان معصوم شيعْه امامان شمايل صورت شبيه را او گرد صورت كه عربداودي،
اجزاي هيكل تنومند او در يك صفت مشترك هستند: يغور! پنجه ي يغور دست راستش را كه اگر توي سر
مي گويد: دست  و ميزند چسبيده را پژو سواري فرمان كه چپش دست پنجهي روي ميخوابد، بكوبد فيل
روي جگرم نذار كه غرق خون است. بعد از مكث كوتاهي، به من كه كنارش روي صندلي نشسته ام نگاهي
و در حضور همه قول  آوردم داودآباد به را مجلس نامزد هر گذشته سال پانزده اين در ميگويد و مياندازد
و در ادامه به سرفصل اقداماتي كه در اين نشد. كه نشد اما ميكند، شهر را داودآباد بشود نماينده اگر كه داد
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مي گويند چون قرچك  هيچ، - چيست؟ اصلي مشكل بألخره، خوب، - ميكند. اشاره است داده انجام مدت
شهرستان هم طبق قانون بايد داراي ده باشد، پس نمي شود داودآباد را از ده به شهر تبديل و شده شهرستان
و وسعت ديگر ده نيست! سر يغورش را به طرف من خم جمعيت همه اين با كه داودآباد اما ميگويم: كرد!
مي پرسم: خوب، اگر شهر نشويد چه اشكالي است. استيصال معنايش كه ميدهد صورتش به حالتي و ميكند
- مثًال؟ - نميدهند؟ داودآباد به ميگيرد تعلق شهر به قانون طبق كه تسهيالتي و امكانات از يك هيچ - دارد؟
و چي چي و چي و نشاني آتش نداريد، احوال ثبت و برق اداره نداريد، فاضالب و آب اداره ميشمارد: مثًال؟
مي شويم رد بزرگ سالن يك جلوي از كه بعد هستند. عالف چيزي هر براي مردم و باشيد داشته نميتوانيد
مي پرسم: گفتيد آتش نشاني نمي توانيد داشته باشيد، پس اين شده نصب آن دروازه باالي آتشنشاني تابلوي كه
مي گويد: سالن آتش نشاني را ساختيم، اما اجازه ندادند آتش نشاني داشته باشيم! با تعجب تأسف با بود؟ چي
مي گويد: اين تسهيالت دولتي هستند، كنند؟ ايجاد را تسهيالت اين نميتوانند هم اهالي خود يعني ميپرسم:

خود مردم چطور مي توانند اداره ثبت اسناد راه  بياندازند؟

مي كنم بيش از  فكر ورامين. تهران شهري قطار بپردازم: شيرين موضوع يك به تلخ موضوع اين از ميكنم سعي
هم كالسي هاي دوران دبيرستان كه به عنوان نفر اول شوراي اسالمي شهر ورامين از يكي كه بود پيش سال ده
ارتقاي كيفيت زندگي همشهريان و از من خواست كه در  كرد احيا را قديم گرم روابط بود شده انتخاب
و برنامه هاي ميديديم را يكديگر گاهي از هر نورزم. دريغ كوششي هيچ از دادم قول كنم. كمك او به خود
و ساير نقاط ايران ساكن شده بودند در سر داشتيم. تهران در كه ورامينيهايي گردهمايي براي درازمدتي
آن ها كردن اجرايي در هم خليلي حسين آقاي و ميدادم ارايه دبيرستان دوران همكالسي به زيادي طرحهاي
و ساز قطار شهري تهران ساخت امور پيشرفت جريان در را من مرتب طور به كه بود او هم بود. مصمم
مي داد. بعدها كه در مورد اخالقي بودن حاكميت سياسي دين به جمع بندي هاي جديدي رسيدم قرار ورامين
از همكاري با آن عضو شوراي اسالمي عذر خواستم اما اخبار مربوط به توسعه قطار شهري تهران ورامين
كنار  درست منزلشان كه هم او و ميگرفتم بود نشسته ماشين پشتي صندلي در كه تاجيك عباس آقاي از را
ريل گذاري قطار شهري تهران ورامين اظهار رضايت سرعت ديوار شمالي راه آهن تهران مشهد قرار دارد از
مي كرد به خصوص كه يكي از ايستگاه هاي اين قطار در نزديكي منزل آنان كه نزديك دانشگاه آزاد ورامين 
است، رو به پايان بود. بدون ترديد راه اندازي قطار شهري تهران ورامين روند ادغام اين دو حوزه جغرافيايي
و فرهنگي در ورامين را به صورت  تمدني تحوالت معيشتي و مادي زمينههاي و ميكند تسريع يكديگر در را
مي پرسم: خوشحالي با كنم شيرين را عربداودي آقاي ذائقه اينكه براي خصوص به ميسازد. دگرگون كيفي
مي شود. اين بار دست چپش را با تأسف بلند نهادش از آه دوباره ميافتد؟ راه كي ورامين تهران شهري قطار

بيْ قد خوابيد! ميگويد: و ميدهد تكان ماشين فرمان روي

و به يقين. با تعجب قطعيت با معناي: به باشد، «بالقطع» عربي اصطالح شدهي وراميني بايد «بِْيَقد» ميكنم فكر
و با اين سؤال پرونده ي ديگري از ناتواني هاي سازمان هاي دولتي براي حل مشكالت خوابيد؟ چرا ميپرسم:
مي شود: راه آهن از همان اول مخالف بود كه در حريم خودش قطار شهري ساخته گشوده مردم افتاده پيشپا
و شد صادر شهري قطار ساخت از جلوگيري براي قطعي حكم پيش ماه سه آخر دست و كرد شكايت شود.
مي پرسم: دليل راه  آهن براي مخالفت چيست؟ آقاي عرب داودي در حال رانندگي خوابيد. بيقد پروژه تمام.
مي كند تا من ريل هاي اسقاطي را كه كنار ريل اشاره مشهد تهران آهن راه مسير شمال بتوني ديوار بريدگي به
ساخته شده بود، روي هم تلنبار شده اند، ببينم. بعد ورامين تهران شهري قطار براي كه سكويي روي و قطار
و به همين دليل دارم احتياج جا به بگذارم؟ بايد كجا را وسايلم اين من ميگويد: آهن راهن ميدهد: توضيح
- كرد؟ بايد كار چه پس ميپرسم: تعجب با شود. ساخته شهري قطار آهن، راه مسير در كه نميدهم اجازه
- پس اين همه سرمايه گذاري چه بدهيد. عبور ديگر جاي از را شهري قطار چه، من به ميگويد: آهن راه
مي دهد كه معنايش اين است: استيصال! آن به حالتي و ميكند خم من طرف به را گردش صورت باز ميشود؟

راه آهن خط از عبور از بعد كه بشويم خياباني وارد كمربندي خيابان از تا ميپيچيد راست سمت ماشين وقتي
يك مي دهد كه روي نشانم را بزرگي سيماني پل عربداودي آقاي ميرود، داودآباد طرف به مشهد تهران
و گويد: زيرسازي است شده ساخته ورامين تهران شهري قطار ريلهاي براي و آهن راه ريل كنار زيرگذر
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تقريبًا تمام شده بود و به ريل گذاري رسيده بودند كه سه ماه پيش حكم قطعي شد. تمام! 

و مرد ميانسالي  ميدارد نگه خيابان كنار را ماشين عربداودي آقاي ميآئيم پائين جنوبي سراشيبي از وقتي
مي كنند. كمي جلوتر احوالپرسي هم با و ميشناسند را يكديگر ميشود. ماشين سوار بود تاكسي منتظر كه
مي شود. دريغ از يك ذره شروع شدهاند ساخته خيابان طرف دو كه كثيفي و فقيرانه زشت، ساختمانهاي
و آشغال هاي ديگري استفاده آت از حلبي جاي به كه حلبيآبادهايي شهرسازي. و مهندسي دانش و سليقه
مي شود. رو به آقاي عباس فروش و خريد نيز تومان ميليونها مرغدانيها اين از كدام هر البد و است شده
مي گويم: يادت هست كه تمام اين منطقه بيابان بود است نشسته راننده سر پشت درست حاال كه تاجيك
مي گويد: تازه اين قشالق اول است. داودي عرب آقاي داشت؟ گلي و خشت خانه چند فقط نيز قشالق و
و راست چپ كمي از بعد و ميپيچد چپ سمت به بعد بدهم. نشانتان را سوم و دوم قشالق تا كنيد صبر
و من را ياد است يافته ادامه مشرق طرف به ميكند كار چشم تا كه ميشود تنگي بسيار خيابان وارد رفتن
نمي كردم كه پشت رديف مي اندازد. تا با چشمانم نمي ديدم هرگز باور انقالب از قبل تهران جواديهي محله
و به است شده ساخته انقالب از پيش ورامين از بزرگتر مراتب به شهري داودآباد جادهي كنار ساختمانهاي
زشت تر است. نمي دانم چرا ياد جلسات اعضاي هيأت و عقبماندهتر زشت، و عقبمانده شهر آن از مراتب
و كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده قني دانشگاه تهران افتادم. شايد ايران مشاور مهندسان جامعه رئيسه
و با هر است نشده استفاده آنان فناوري و دانش از ذره يك اشباح شهر اين شدن ساخته در كه دليل اين به
زلزله  اي حتي يك متر سقف اين ساختمان ها سالم نخواهد ماند. آقاي عرب داودي در حاليكه سواري پژو را
مي كرد خاطرات جالبي از هدايت جلو به دوم قشالق باريك و تنگ كوچههاي و خيابانها ميان از آرام آرام
مي شدند، چراكه مربوط انقالب از قبل سال چند به حداكثر كه ميآورد ياد به را قشالق و داودآباد اهالي روابط
جالب ترين خاطره اي كه براي ما تعريف و آقاي تاجيك كوچك تر است. شايد من از سال بيست كم دست او
كلفت ترين كردن كلفت داودآباد نيز هرگز جرأت نمي كرد تنهايي از قشالق عبور گردن حتي كه بود اين كرد
كند. وقتي علت را جويا شدم برايم توضيح داد كه گردن كلفت ترين داودآبادي از گردن كلفت هاي قشالق دو
مي آورد. وقتي اين قصه را شنيدم به آقاي عباس تاجيك كه پشت سر راننده نشسته بود نگاه  كم گردن و سر تا
مي خورد اما به خاطر مرد غريبي كه كنارش نشسته حرص قصهها اين از دارد بود پيدا چهرهاش از كه كردم
براي گردن كلفت هاي آبرويي  فراهم شود  اينكه فرصت  به محض  بودم  اما مطمئن  نمي كرد  اعتراضي  بود 

داودآباد باقي نخواهد گذاشت. 

آغاز داودآباد
مي رسيد محدوده ي قشالق را از داودآباد جدا  نظر به انتها بي كه بياباني از حريمي هم پيش سال چند تا حتي
و صنعتي حريم بين دو آبادي را پر كرده است. با اين همه، سمت دامداري تأسيسات انواع حاال اما ميكرد.
كنار از كه آبي پر نهر در كه داشت وجود كهنسال بسيار توت درخت دو دامنهاش در كه تپهاي خيابان چپ
كمي پائين تر، زنان دارد. وجود هنوز دادند، غسل را پدربزرگم شدهي جوالدوزي جنازه ميگذشت، آنها
و قيافه كوچك كنم عبور آنان ميان از توانستم سختي به من كه بودند زده حلقه بزرگم مادر جنازه دور آبادي
و نحيف او را ببينم كه شكمش را از زير گردن تا پائين ناف با كالف نخ كنفي دوخته بودند. اما تمام ديوارهاي
و بد قواره اي كه از جمعيت لبريز هستند زشت ساختمانهاي را محله آن باغچههاي و باغها تمام چينهاي
گرفته اند. از زماني كه به خاطر دارم، بخش اصلي داودآباد سمت راست خياباني قرار گرفته است كه مستقيم
و سرانجام از كوير سردرمي آورد. آقاي  ميكند وصل هم به را ديگر آبادي چندين و ميرود جنوب طرف به
مي خواهيم ما ميگويد: شده سوار راه وسط كه مردي به و ميدارد نگه خيابان كنار را ماشين داودي عرب
و ميكند تشكر عربداودي آقاي از ميانسال مرد شويد. پياده جا همين شما ندارد اشكالي اگر برويم پائين
و با عصبانيت ميپرد صحنه به تاجيك آقاي شيطنتآميز كودكي غريبه، مرد رفتن محض به و ميشود. پياده
مي خواهي ما را ببري؟ مگر قرار نيست در مورد انجمن ده صحبت كنيم؟ اما آقاي عرب كجا حسن! ميگويد:
مي گويد: وقت هست. من و ميكند هدايت جلو به را ماشين و ميدهد تكان را سرش خونسردي با داودي
و به اين بزنيم. آبادي در چرخي كه است جالب هم من براي ميگويم: تاجيك آقاي به رو و ميكنم تأييد هم

ترتيب ده گردي ما شروع مي شود.
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در تمام شصت سال گذشته، هر بار كه به داودآباد آمده ام، جز يك بار، هرگز از پلي كه نهر آب از زير آن 
نرفته بودم. پريروز براي  پائينتر ميشود داودآباد وارد و ميكند عبور راست سمت به خيابان چپ سمت از
فكر دادم:  توضيح  آقاي عرب داودي  براي  كردم.  عبور  پل  آن  از روي  به طرف جنوب  كه  بود  بار  دومين 
مي كنم بايد پنجاه سال پيش باشد كه براي اولين بار از روي اين پل گذشتم. آن سال، همراه كرم، پسر خاله ام، 
و برادرانش روي سقف اتاق هاي همان قلعه كرم با شب و بود هندوانه مزارع اطرافش كه رفتيم قلعهاي به
و درحاليكه به نقطه اي داد تكان را سرش عربداودي آقاي داديم. گوش شغالها گلهي زوزهي به و خوابيديم

در جنوب خيره شده بود گفت: مي برمت به همان قلعه.

و دو طرف خيابان آسفالته را مزارع  است گرفته قرار ما راست سمت و سر پشت داودآباد عظيم شهر حاال
و تأسيسات ساختمانها انواع حصارهاي و ديوارها مزارع، وسط در اما است. پوشانده گندم و جو رنگ سبز
پايه هاي به  كفي هاي چسبيده  به  كه  عظيم  سوله ي  يك  فلزي  ستون هاي  است:  فراوان  جديد  تسهيالت  و 
مي دهد: قرار بود يك باشگاه ورزشي بشود، اما توضيح عربداودي آقاي است. شده پيچ بتن در رفته فرو
- كارخانه توليد بنفش؟ و نارنحي عظيم ساختمان آن و است! شده شهيد و خورده تير راه وسط بودجهاش
يك - يكي؟ آن و دو. هر ميگويد: خودرو؟ ايران يا سايپا براي ميپرسم: خودرو. داشبورد و داخلي تزئينات
و يك محوطه ي ديوار كشي شده ي بسيار وسيع كمي ميكند. توليد كشتي قطعات كه قطعهسازي كارخانه
و قصه را شد بيچاره صاحبش و ندادند مجوز اما شود احداث آن در ديگر كارخانه يك بود قرار پائينتر؟
و است گشوده گندم و جو مزارع وسط كه خواندني پروندهي و قصه دهها ترتيب، اين به و رفت. و كرد رها
بيبي زبيده كه آن روزگار در وسط بياباني كه امامزاده دارم: خاطر به پيش سال شصت از كه ساختمان يك
و تنها ايستاده بود اما حاال، با گنبدي شبيه يك كلم يچيده در زر ورق نقره اي، در تك ميرسيد نظر به بيانتها
مي پيچد تا در راست سمت به عربداودي آقاي ميآيد. چشم به حقير و كوچك ديگر، ساختمانهاي ميان
- برويم. حاال شهر عظيم داود آباد بيبيزبيده امامزاده طرف به - غرب طرف به سيماني، آب نهر كنار جادهي
بيبي زبيده، ماشين را كنار جاده امامزاده به مانده كمي است. گرفته قرار ما شمالي سمت در و دست دور در
مي دارد. در قسمت جنوبي خيابان، چهار ديواري يك باغ كوچك مستطيل شكل به باغچه ي قرمز رنگي نگه
- كه بايد باغ آقاي است درست حدسم و - ميزنم حدس باشند. كاشته سبزي را آن داخل كه است شبيه
عرب داودي باشد. آقاي عرب داودي كه مي خواهد از ماشين پياده شود مي گويد: برويم كمي توت بخوريم.

و در حاليكه انتظار داريم آقاي عرب داودي كليد قفل دروازه آهني باغ را از  جاده، پائين قدم صد حدود
و دروازه را به روي ما باز كند، از روي نهر آب زاللي كه از كنار ديوار شرقي باغ به سمت درآورد جبيش
مي كند ادامه دارد، به طرف مرد كار چشم تا كه رنگي سبز گندمزاز شمالي حاشيه در و ميپرد ميرود، جنوب
مي شود. انگار نه صحبت مشغول او با و است كرده آويزان گردنش به را راستش دست كه ميرود ميانسالي
انگار كه ما آنجا جلوي دروازه منتظر او ايستاده ايم. آقاي عباس تاجيك فرصت را براي تحقير گردن كلفتني
مي گويد: داودآبادي ها فقط هيكل گنده دارند. اما يك ذره جيگر ندارند.  غيظ با و مييابد مغتنم داودآباديها
و به عنوان بارها و بارها بلكه بار، يك نه كردم؟ تعريف برايت كه را عمه مي گويد: قصه حسيِن من به رو بعد

شاهدي براي درستي ادعاي خودش تعريف كرده است. قصه ي شيريني است.

عمه ي ما بچه هاي زيادي  ام البني. اين واقع در يا بني، نام به داشتيم عمه يك - تاجيك عباس آقاي و من - ما
و دو دختر از ميان آنان زنده ماند: بدبختانه يكي از دخترانش به نام فاطمه به پسر يك فقط اما آورد دنيا به
و وقتي من ده ساله بودم خودش را از شاخه درخت توت كوچكي در باغچه شد مبتال اسكيزوفرني بيماري
برادر و  خواهر يك با را مانده باقي دختر و پسر كشت. و كرد آويزان ورامين دمزآباد در منزلشان حياط
و برادر گرفتند: دخترشان زهرا خواهر يك و دادند برادر و خواهر يك يعني كردند. گاو به گاو داودآبادي
- عمه ي بسيار زيباي حسن عرب داودي حسين - پسرشان و كرد ازدواج داودي عرب حسن آقاي پدر با
را كه نامش سكينه است، به زني گرفت. اما در اين معامله ي به ظاهر عادالنه، سر دمزآبادي ها حسابي كاله

و داماد دمزآبادي مجبور شدند به داودآباد  عروس و ماندند داودآباد در سكينه خواهرش و عليمحمد رفت:
مهاجرت كنند. باور كردنش دشوار است، اما هنوز هروقت دختر عمه ام را، يعني مادر آقاي حسن عرب داودي
و بارها برايم  بارها را آن علت و ميشود جاري چشمانش از اشك ببينم، تنها - شد پير زود خيلي كه - را
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و دايي همين آقاي  من عمه پسر حسين، و ميسوزاند! را جيگرم غربت غم دايي، پسر است: داده توضيح
فاني را ترك كرد، در تمام دوران زندگي اش در ميانسالي دار  نيز كه دو سال پيش در  عرب داودي  حسن
مي گويم نشد. قاطي داودآبايها با هرگز و دويد شكار دنبال تنها و زيست تنها وحشي گربه يك مثل داودآباد
و حسين شيري، داد دست از را شوهرش جواني در كه زني شير متولي، فاطمه حاليكه در «داودآباديها».
و همراه خانواده اش حدود بود دمزآبادي اصل در كرد، بزرگ تنها دست را سكينه و روحاهللا عليمحمد،
- مهاجرت كردند. تمام ورامين غرب در - داودآباد به ورامين، شرقي جنوب در - دمزآباد از قبل سال هشتاد
و به خاطر فرار از تشنگي، از دهات اردستان به دامنه هاي جنوبي البرز پناه آوردند، قبل سالها گروهها، اين
و انگار تمام ايرانيان براي فرار از چنگ ديو كوير، چاره ي جز است گرفته شدت اخير دههاي طي كه روندي

پناه آوردن به دامنه ي البرز ندارند.

و مادر آقاي  پدر عروسي مراسم در است، كرده روايت برايم بارها تاجيك عباس آقاي كه قصهاي اساس بر
آقاي حسن دايي همين  و  ما پسرعمهي حسين يعني خانم، عروس بردار داودآباد، در عربداودي حسن
و حسين كه جواني بلندقامت ميكنند بازي چوب داودآباد گردنكلفت كلفتترين گردن پسر با عربداودي،،
مي بندد. گردن كلفت گردن كلفت ها چوب به حسابي را داودآباد گردنكلفت كلي، ممد بود، اندام تركهاي و
مي پراند. اآلن يادم نيست چه متلكي پرانده است. اما به تريج قباي متلكي و نميآورد تاب را پسرش شكست
و به طرف ميدارد بر ديوار كنار از را آتش از پر منقل مالحظهاي هيچ بدون و برميخورد ما عمهي پسر
و از آن ميكشد حجله دم همان را گربه ترتيب اين به و ميكند پرتاب داودآباد گردنكلفتهاي گردنكلفت
پس ديگر هيچ داودآبادي اي جرأت نمي كند به پسرعمه ي ما بگويد: باالي چشمت ابرو. آقاي عباس تاجيك
و با يك چوب  داشت جيگر ما عمهي پسر كه راستي به و هيكل. نه باشد داشته جيگر بايد آدم ميگيرد: نتيجه

دستي تمام داودآبادي ها را حريف بود! خدايش رحمتش كناد كه خيلي زود رفت!

و  ميرود در كوره از تاجيك عباس آقاي دارد. ادامه شكسته دست مرد با عربداودي حسن آقاي صحبت
مي رسد. با كف دست محكم خاطرش به چيزي بعد است. دلگنده چقدر مرد اين كه آخ ميزند: قر لب زير
مي رسد: صورت نظر به عجيب چيزش همه كه ميكند باز را باغ دروازه مردي بعد، كمي ميكوبد. دروازه به
بي خوني مفرط ناشي از يك بيماري عجيب از يا است سفيد پوستش رنگ نيست معلوم كه سفيدي بسيار
و زشت شده است، پلك هاي ورم زرد سيگار دود از كه سفيدي سبيلهاي است، افتاده روز اين به غريب و
مي شود تشخيص داد كه سختي به نيتجه در است، داده را مغولها چشمهاي حالت چشمهايش به كه كردهاي
يك و فقط ميخندد دارد مشخصي دليل هيچ بدون و هميشه كه چهرهاي و افغان. يك يا است مغول يك او
مي گذارد. نه، تحت هيچ شرايطي نمي شود به چنين مردي نمايش به دارد قرار باال فك در كه را دندانش دانه
و احوالپرسي ميدهد دست او به و ميگيرد گرم او با تاجيك آقاي اما شد. عالقمند نادلچسبي ظاهر چنين با
مي شود من اميد نا است گرفته گرم گردن به دست مرد با كه عربداودي حسن آقاي آمدن از وقتي و ميكند

را به داخل باغ هدايت مي كند: برويم تو. و مي رويم تو.

با  مي رسد: در عمرم باغي نديده بودم كه دور تا دروش را ديواري  نظر به غريب و عجيب باغ چيز همه
آجرهاي سفالي كه در كارخانه ايتاليران قرچك توليد شده است كشيده باشند: آجرهاي گران قيمتي كه براي
و البته با چند  غيرمثمر! و جوان درختهاي از پر باغي ميگيرند. قرار استفاده مورد بتني سقفهاي پوشش
و از همه عجيب تر، شبكه اي خورد. نميشود را توتهايش و هستند تزئيني هم آنها تازه كه توت درخت
تك تك درختان باغ را به دسترسي دارند وظيفه پله مار بازي نقشهي مثل كه گودي و باريك جويهاي از
كامًال پيداست كه وظيفه مرد افغان مغولي كه دروازه را براي ما و كنند تضمين ميآيد باغ كنار نهر از كه آبي
و از همه عجيب تر، دختر بچه ي هشت نه نيست. كودكانه آبياري شبكه اين حفظ و ايجاد جز چيزي كرد باز
و موهاي ژوليده ي خرمايي روي تابي كه به شاخه يكي از درختان كنار ديوار مغولي صورت با كه سالهاي
كرده  اش ورم پلك دو بين تنگ شكاف ميان از و ميخورد تاب آرام آرام و است نشسته شده، بسته باغ شمالي
مي شود: يك ليوان پر از چاي باالي يك جعبهي ديده زندگي يك ساده اسباب او كنار است. شده خيره من به
ديواْر روي تعدادي آجر سفالي گذاشته شده است، كنار كه ميوه، حمل مخصوص رنگ زرنگ پالستيكي
و يك تشكچه كه در واقع آن، داخل قند دانه هشت هفت با حلبي قوطي يك اجاق، يك روي كتري يك
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و يك چيز ديگر: ديوار يك اتاق سه در چهار متر كه در گوشه ي  همين! است. شده چندتا مندرس پتوي يك
و دوباره چيده شده شده خراب بار چند دقيقتر، عبارت به يا و است، شده رها نيمه نصفه باغ غربي شمال
مي شود جاهاي ديگر ديوار باغ معلوم ميكنم نگاه بيشتري دقت با را باغ ديوار ديگر قسمتهاي وقتي است.
و دوباره چيده شده است. آقاي عباس تاجيك با باغبان افعان مغول به انتهاي شده خراب بار چند انگار نيز
كل كل يكديگر با شدهاند نشا باغ آخر كرتهاي در كه گوجهاي و بادمجان نشاهاي مورد در و رفتهاند باغ
مي كنند. آقاي عباس تاجيك امسال در گاوپروري دمزآباد چندين بار نشا كاشته اما هيچ كدام به عمل نيامده اند

و از اين بابت دچار حيرت شده است كه چرا؟

توت ها رسيده اند اما بد  بي نتيجه است. خورد را آن ميوهي بشود كه توتي درخت يافتن براي من تالشهاي
و در حاليكه مثل آليس در سرزمين عحايب برنميدارم تالش از دست اما ندارند. چيدن ارزش و مزدهاند
مي شود باغ وارد عربداودي آقاي تا ميكنم مشغول چيني توت با را خودم بيكاري از شدهام، حيرت دچار
و با اين سؤال بوده؟ چي كار اين منطق چي؟ كه ميپرسم: و ميدهم نشان او به را باغ ميآيد. من طرف به و
يك كه مي شود: در تمام اين مدت، آقاي حسن عرب داودي گشوده ديگر ساله پانزده چالش يك پروندهي
و كار راه كسب يك است پدري ميراث كه زميني از قطعه اين در تا است كوشيده است كارآفرين شخصيت
و كاري مخالفت كرده اند. كسب نوع هر اندازي راه براي او برنامههاي تمام با دولتي سازمانهاي اما بياندازد
و جلوي آنان روي بردهام قرآن يك خودم با رفتهام. ذيل تا صدر از مسؤالن تكتك دفتر به مدت اين در -
و گاو چارتا بدهيد اجازه اما بياندازم، راه كارخانه اينجا ندارم قصد مجيد كالماهللا اين به بابا، كه زدهام قرآن
گوسفند نگه دارم تا چهار لتير شير توليد كنم بدهم به اين مردم تا محتاج خارجي ها نباشيد! انگشت هاي هر
مي گويند  ميپرسم: نشد. كه نشد ميگويد: و ميكند پرتاب باال طرف به گردش كلهي با همزمان را دستش دو
مي پرسم: پس چرا اين همه كارخانه توي اين منطقه بكاريد. جو و گندم بايد فقط ميگويند هيچ. - چي؟
و جاهاي ديگر پول داده اند استانداري به ميليون صدها البد نميدانم. ميدهد: جواب استيصال با شده؟ احداث
مي شود كرد. اما من كار همه پول با ميگويد: گرفت. مجوز ميشود پول با مگر ميپرسم: گرفتهاند. مجوز و

از كجا صد ميليون تومان پول بياورم؟

بي وقفه ي دلمردگي روند
مي كوشد  ذهنم از ديگري بخش است، عربداودي آقاي با صحبت مشغول ذهنم از بخشي حاليكه در
مي شود براي تحوالت آيا ببيند تا كند مرور را عمهام دختر پسر با اخيرم سال پانزده روابط از پراكنده خاطرات
ايجاد شده در كيفيت اين روابط قاعده اي تبيين كرد؟ خوب به خاطر دارم كه همانجا در آن سرزمين عجايب
ذهنم اين قاعده را كشف كرد: طي حدود پانزده سال گذشته، هرچه آقاي عرب داودي از امكان اصالحات در 
و اعتمادش به برنامه هاي من بيشتر  من به عالقهاش است، شده مأيوستر موجود دولتي سازمانهاي چارچوب
و نكاتي را ميكند شركت جمعه روزهاي جلسات در عالقه با كه است دليل همين به احتماًال و است شده
و حرف حساب من بگيرد. ياد خوب را آنها تا مينويسد مخصوصي دفتر در دقت با ميدهم آموزش من كه
و نسلي از انسان هاي شرافتمند بست اميد نميشود دولتي فاسد و بوروكراتيك سازمانهاي اين به - چيست؟
بايد بتوانند مهارت ايجاد سازمان هاي فسادناپذير را كسب كنند تا بتوانند در آينده سازمان هايي از نوع ديگر
مي آورم هرگاه در مراسم ختم يكي از اقوام آقاي  خاطر به خوب كرد. حل را مشكالت اين بشود كه بسازند
و خالصه آخرين دادهام گوش صحبتهايش به و كردهام خلوت او با دقيقهاي چند ديدهام را داودآبادي حسن
و البته، تجربه هاي ده سال اخيرم چيز جز تجربه هاي جنبش كردهام. تشريح او براي نيز را خودم تجربههاي
پانزده سال پيش بود كه آقاي داودي از طرح هاي كارآفرينانه حدود كه آوردم خاطر به باز است. نبوده كادرها
و گويا پانزده سال زمان الزم بود كه دريابد چگونه سازمان هاي دولتي سد ميكرد صحبت من براي بزرگش
و اين مشكالت هيچ ارتباطي به عقايد اسالمي يا غيراسالمي كاركنان اين سازمان ها هستند توسعه و توليد راه
و شهرداران و استاندار كردند. جمع مسجد توي را مردم همه روز يك ميدهد: ادامه داودي آقاي ندارد.
و شروع كرد از خدمات خودش به بلندگو پشت رفت شهردار داشتند. حضور مسحد توي هم مقامات تمام
و قبل از اينكه فرماندار شروع به صحبت كند گفتم: آيا به من شد تمام نطقش كه بعد كردن. صحبت داودآباد
سوگند، خدا خانه اين به گفتم: و بلندگو پشت رفتم دادند. اجازه كنم؟ صحبت دقيقه يك ميدهيد اجازه هم
به اين قرآن مجيد سوگند، آنچه آقاي شهردار در مورد كمك به داودآباد گفت كذب محض بود! بعد، با دست
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و گفت: هنوز مراسم تمام نشده بود كه با لودر به اينجا  كرد اشاره باغ اطراف رنگ قرمز ديوارهاي به بزرگش
آن ها خراب كرده اند، من ساخته ام، ميدهد: ادامه و ميكند مكثي كردند. خراب را باغ ديوار تمام و ريختند
و دوباره ساخته شده خراب بار چند ديوارها اين ميداند خدا ساختهام. دوباره هم من كردهاند، خراب آنها
مي پرسم: با اين همه، اگر باغبان گذاشتي، دست كم برگردند. دوباره شايد يا رفتند رو از آنها بألخره است.
مي كاشتي كه مزد باغبانش را درآورد. به مرد افغان مغول كه هنوز در انتهاي باغ دارد با آقاي مثمر درختهاي
مي گويد: اين بابا باغبان نيست. به خاطر چيز ديگري اينجا مشغول به و ميكند اشاره ميزند حرف تاجيك
كارش كرده ام. من در اين مورد كنجكاوي نكردم. اما ظهر هنگام ناهار بود كه آقاي عباس تاجيك به مرد افغان
مغول آنقدر گير داد تا آقاي داودي مجبور شد علت استخدام او را براي كار در باغ توضيح دهد: زن مرد 
و از او خواسته است كاري كند تا شوهرش او را طالق بدهد.  كرده مراجعه عربداودي حسن آقاي به افغان
و از خانه بيرون نمي رود. آقاي است بيكار كه سالهاست مرد اين است گفته زن است. شده جويا را علت
عرب داودي هم مرد را به عنوان باغبان استخدام كرده است اما هدف اصلي اش اين بوده است كه مرد را وادار
و مرد افغان روزهاي تعطيل دختركش را  كند. جلوگيري طالق از ترتيب اين به و بزند بيرون خانه از تا كند
مي كند كمك داودآباد اهالي تمام به تقريبًا عربداودي آقاي بله، نباشد. تنها تا ميبرد باغ به خودش همراه هم
تا انواع مشكالت خودشان را حل كنند. يك نمونه ديگر: مردي كه دستش را به گردنش آويزان كرده بود،
و دوباره با آقاي عرب داودي گرم گرفت. وقتي از او جدا شديم آقاي عرب داودي  آمد باغ به ما رفتن از قبل
و ديهي خسارت تا ميخواهد من از حاال و است كرده تصادف مرد اين با موتوري يك كرد: تعريف ما براي
مي خواهد به كارفرمايش من از حاال و كرده كار كسي پيش سالها عالوه، به بگيرم. برايش موتوري از را او
و كارفرما كارگر بين اختالف حل هيأت نقش عربداودي آقاي ترتيب، اين به بپردازد. را او سنوات بگويم

را هم در داوآباد بازي مي كند!

و تا رسيدن به اول خيابان خاكي اي كه از ميان  ميكنيم خداحافظي افغاْنمغول مرد و شكسته دست مرد از
بيبي زبيده كشيده شده است، آقاي عرب داودي زمين هاي متعلق امامزاده مرقد مدخل تا گندم و جو مزارع
و خاطراتي را كه از اصالحات ارضي شنيده است براي ميدهد نشان ما به را عمهاش يك و عمو دو و پدر به
و پسرش آن كند تصاحب را آن شاه رضا آنكه از قبل داودآباد ميداند آيا ميپرسم: او از ميكند. روايت ما
را بين رعيت هايش تقسيم كند مال چه كسي بوده است؟ نمي داند. همين سؤال را ظهر از پدرش پرسيدم. در
جوابم گفت: مال يك شاهزاده ي قاجاري بوده است. اما اسم آن شاهزاده را به خاطر نياورد. اما تأكيد كرد آن 
مرد روستايي كه در آن عكس تاريخي دارد اسناد مالكيت زمين هايش را از دست آخرين شاه ايران دريافت 
مي كند يك داودآبادي است كه اسمش را هم گفت اما به خاطرم نمانده است. آقاي حسن عرب داودي هم 
مي دهد كه پدرش يكي از عضاي گروه كودكاني بوده است كه در همان مراسم در مقابل آخرين توضيح برايم
و حاال است بوده مدرسهاي بچهي يك پدرش زمان آن در خواندهاند. را ارضي اصالحات سرود ايران شاه
مي دهد كه با بيماري پيشرونده پاركينسون دست نشان دستهايش غيرارادي لرزش و دارد سن سال هفتاد

و پنجه نرم مي كند.

در جستجوي گنج
مي شويم، آقاي حسن عرب داودي  نزديك بيبيزبيده امامزاده مرقد صحن دروازه مدخل به نفري سه وقتي
روح اهللا است. حدود دو متر از صحن مي گويد: اين گندمزار مال عمو و ميدهد نشان را چپ سمت مزرعه
مي دهد اين دو متر توضيح عربداودي آقاي است. رفته روحاهللا زمين داخل به بيبيزبيده امامزاده مرقد حياط
مي گويد: دارد روحاهللا با ديرينهاي رقابت كه تاجيك عباس آقاي است. بخشيده بيبيزبيده به روحاهللا عمو را
است! مزرعه ي گندمزار سمت راست خيابان خاكي هم به عموي ديگرش حسين شيري شكسته را غول شاخ
شخصيت هاي محبوب من بود، سال ها قبل از تعلق دارد كه چند سال پيش فوت كرد. حسين شيري كه يكي

و در دبه هاي فلزي مخصوص حمل شير به كارخانه شيرپاستوريزه در  ميكرد جمع را داودآباديها شيرهاي
و آخرين بارهايي كه ديدمش سخت معتاد شده زد داودآباد در مغازه يك عمرش آخر سالهاي ميبرد. تهران
و عربداودي حسن عهده بر عمدتًا بيبيزبيده امامزاده اداره هزينههاي حاال مرد. تا ميكشيد ترياك و بود
- وضع اعصابش عربداودي حسن آقاي قول به - و است معتاد سخت نيز او كه است روحاهللا عمويش تنها
و عصر، اما معناست. چه به روحاهللا اعصاب خرابي كه نميدهد توضيح عربداودي آقاي است. شده خراب
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مي فهمم: در آستانه آلزايمر قرار گرفته  روحاهللا ديدن با را او حرف معناي كه است داودآباد از خروح هنگام
است.

مي كند كه تمام  تعريف ما براي عربداودي حسن آقاي بشويم امامزاده مرقد حياط صحن داخل آنكه از قبل
مي روند. است داودآباد اول رده امامزادهي كه عبداله امامزاده مرقد به عاشورا روز داودآباد عزاداري هيأتهاي
هيأت  هاي عزاداري كه است، يافته افزايش سرعت با نيز مذهبي عزاداريهاي تعداد كه اخير، سالهاي در اما
مي كنند، سكانس اختتاميه خود را، اينجا در داودآباد، در اين امامزاده به قرق را خيابانها نيز تاسوعا روزهاي
مي كشد صف حياط چپ سمت ديوار كنار اينجا ما هيأت ميدهد: توضيح عربداودي آقاي ميبرند. صحنه
و از صحن حياط ميچرخند مرقد دور راست، سمت از شدند، حياط صحن وارد آنكه از بعد هيأتها ساير و
مي گويد: يادم من به بعد ميشود! ديدني خيلي ميگويد: افتخار با عربداودي حسن آقاي ميآيند. بيرون
رده ي اول داودآباد را از دست سيدي آن را نشانتان بدهم! ظاهرًا اگر انقالب اسالمي امامزادهي كه بياندازيد
اين خاندان خارج كرد، آنان توانسته اند امامزاده ي رده ي بعدي را به انحصار خودشان درآورند: مادر بزرگ
- كه من را در خانه ي قزِي داودآباد به دنيا آورده بود، تا پيش از  متولي فاطمه - عربداودي حسن آقاي
انقالب اسالمي، متولي امامزاده عبداهللا بود، اما با پيروزي انقالب اسالمي، آخوند هاي حاكم به صرافت افتادند

و به مرور دست فاطمه متولي از  درآورند خودشان كنترل تحت نيز را امامزادهها مراقد و مقابر بر حكومت
و عربداودي حسن آقاي عمهي و متولي فاطمه دختر سكينه، سمج تالشهاي و شد كوتاه عبداهللا امامزاده
عمه ي من نيز براي احياي توليت غصب شده به جايي نرسيد. حاال وقت آن است كه وارد صحن عروس

حياط امامزاده بي بي زبيده شويم.

قبرهاي صعودي
پانزده مترِي شرقي غربي است. عمر شش درخت كاجي كه در ضلع  در متر ده مستطيل يك امامزاده حياط
مي آورم هرگاه به منزل باباجون خاطر به من كه هست طوالني آنقدر ايستادهاند تشنگي در حياط غربي جنوب
و شش سال پيش با شكم هاي جوالدوزي شده در امامزاده عبداهللا آرام گرفتند، پنجاه كه ميآمدم ننجونم و
مي ديدمشان. اما دو اتاقك كوچكي كه چسبيده به هم در بيبيزبيده امامزاده گنبد به چسبيده دور از را آنها
آن ها خرد شده آلومينيومي درهاي مشجر شيشههاي و هستند جديد شده ساخته حياط غربي جنوب گوشهي

است. معلوم نيست چگونه مي شود بدون آب و بدون حفاظ در آن ها قضاي حاجت كرد.

ساختمان مرقد يك مكعب مستطيل پنج متر در پنج متر در قسمت غربي حياط است كه هر ضلع آن يك درگاه 
و گنبد خشتي امامزاده مثل يك كاسه مسي تازه قلع اندود شده، وارونه روي آن قرار گرفته  دارد هاللي سقف با
و آجري خودش جور بود. اما حاال به جاي كاهگل از خشت پايهي با و بود كاهگلي قبًال گنبد اين است.
مي كنند كه نوعي ايزوگام است كه انگار با كاغذ هاي مخصوص بسته بندي آدامس استفاده جديد فناوريهاي

آن را چسب كاري كرده باشند. تا دلتان بخواهد زشت است.

و شلوارهاي جين روي خاك هاي تلنبار شده  سفيد پيراهنهاي با كه هستند جواني دو ديدني صحنهي اما
و از ظاهرشان چنين برمي آيد كه كنار جوي خشكي نشستهاند شده برداري خاك تازه كه قبري طرف دو در
مي كند قبري است كه بين نظر جلب اول مرحله در كه چيزي ميكنند! تماشا را عمر گذر دارند و نشستهاند
و منتظر آن است كه جنازه يك انسان را در كام خود فروبكشد. اما هر ناظري دچار گشوده دهان نفر دو آن
مي شود كه هر انسان متوسط القامتي را به پهلو در شيار وسط قبر بخوابانند، شانه هايش آنقدر باال خواهد ترس
و رويشان را خاك ريخت. ترس ناظر هنگامي جدي تر چيد قبر كف را لحد سنگهاي نميشود ديگر كه ماند
ال اله االاهللا تشييعكنندگان حاال همين اگر پس نيست. خبري هم كلنگ و بيل از قبر اطراف در ببيند كه ميشود
و خطاب به دو جواني كه روي ميشود طاق طاقتش تاجيك آقاي شد؟ خواهد چه بياورند را جنازه گويان
و نميخورند. هم جنب جوان دو اما ميماند! بيرون ميت تنه ميگويد: نشستهاند گودال طرف دو تپهي دو
مهم تر اينكه انگار آقاي حسن عرب داودي را كه رئيس شوراي ده داودآباد است به جا نمي آورند. ظاهرًا آقاي
و به مرور اين امكان براي مردم آن است شده بزرگ شهر يك واقعًا داودآباد نميشناسد. را آنان هم داودآبادي
و به مرور حريم خصوصي خودشان بمانند باقي ناشناس آن جمعيت انبوه ميان در بتوانند كه ميآيد وجود به
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هم سطح  را قبر سنگ بگوييد عزا صاحب به ميگويد: آنان به خطاب عربداودي آقاي همه، اين با بسازند. را
مي كند كه هرچه از كنار ساختمان مرقد دور تر شده اند، اندازه اشان از اشاره قبرهايي به بعد كنند. كار حياط
و رديف قبر هاي بعدي است باالتر خود چپ سمت قبر از متر سانتي ده اول قبر است: رفته باالتر حياط سطح
و قبر هاي بعدي چهل سانت سي بعدي قبرهاي رديف و شدهاند ساخته بلندتر اول رديف از سانت بيست
و هر كس بيايند بيرون قبرها از خوابيدهاند، خاك زير كه كساني ارواح است قرار اينكه مثل درست سانت.
مي شود تماشا كند. اجرا امامزاده مرقد صحن وسط در كه را نمايشنامهاي و بنشيند خودش قبر سنگ روي
مي كنند تا دور امامزاده عبور عزاداري هيأتهاي اينجا از ميدهد: توضيح جوان دو آن براي عربداودي آقاي
مي خورند. به صاحبان عزا بگوئيد من با يك لودر تمام زمين و ميكند گير قبرها اين به مردم پاي بچرخند.
و همچنان لنگ هاي درازشان نميدهند نشان واكنشي كوچكترين جوان دو كرد. خواهم صاف را قبرها اين
از روي دو تپه خاك به طرف گودال قبر رها شده است. آقاي عرب داودي بعد از صدور اين فرمان من را
مي شوم كه ضريح مكعب  نيمهتاريكي فضاي وارد كنجكاوي با من و ميكند هدايت مرقد مدخل طرف به
و فلزي بخش اصلي وسط آن را اشغال كرده است. دنبال آن هستم كه ارزش هنري ضريح مشبك مستطيل
و كلوخ هايي كه كنار ديوار سمت چپ خاك انبوه ميكند: جلب را حواسم گنْججويان آثار اما بزنم حدس را
مي كنم. كساني در جستجوي گنج حفرهي نگاه را باال است. شده تلنبار مرقد كف فرشهاي روي ضريح
بزرگي در ديوار خشتي مرقد كنده اند اما هيچ نشانه اي از اينكه صندوقي يا كوزه اي يا ديگچه اي يافته باشند
مي كنم كه با هيكل بزرگش در درگاه مدخل مرقد ايستاده است  نگاه عربداودي حسن آقاي به نميشود. ديده
مي گويد: اگر صندوقي، چيزي الي بلند صداي با و ميكوبد حفره كنار سالم قسمتهاي روي مشت با دارد و
مي گويد: چيزي كجا بود! آقاي حسن عرب داودي، به نظرم، من به بعد ميكرد. فرق صداش كه بود ديوار
دلگنده تر از آنچيزي ظاهر شد كه تصور گنججويان توسط بيبيزبيده امامزاده هتكحرمت با مواجهه در
و به تماشاي ضريح پرداختم: تمام سطح مشبك اضالع ضريح كردم تلقي شده تمام را مسأله هم من ميكردم.
كرده بودند. رنگ را آن طاليي اكليل و روغن با و بود شده درست فلزي پروفيلهاي قطعات دادن جوش با
و چه كيبوده خانم بيبي اين پرسيدم: عربداودي آقاي از بودم. نديده عمرم در ضريح اين از بدسليقهتر
مي گويد: قم ميكردي. جور برايش يكي ميگويم: ندارد. شجرنامه ميدهد: جواب درآورده؟ سر اينجا طور
مي خوانند. جلوي ورد لب زير و ايستادهاند ضريج اطراف در خانم چند اما بياندازم. متلكي ميخواهم دارند.

خودم را مي گيرم و چيزي نمي گويم.

و آقاي تاجيك  نشستهاند گودال كنار خاك تپه دو روي پوش سفيد جوان دو هنوز ميزنيم. بيرون مرقد از
مي آيند. آقاي امامزاده طرف به دارند جوان مرد و زن گروهي است. بيتاب حياط دروازهي وسط در نيز
مي گويم: اينجا نيايند كجا ميشوند. جمع اينجا آدم عالمه يك ميشود كه غروب ميدهد: توضيح عربداودي
بروند؟ در عرف شهرسازي معاصر ايران هيچ جايي براي دور هم جمع شدن مردم محل پيش بيني نمي شود.

بي بي زبيده ها پناه مي آورند.  در نتيجه مردم به

الشه قلعه رضي آباد
مي دهيم. در سمت شمالي ما سايه روشن ساختمان هاي  ادامه غرب طرف به بيبيزبيده مرقد از را خود سفر
و واجور، انواع ساختمان هاي جور حصارهاي ميان در و گندم و جو مزارع ميان در ميشود. ديده داودآباد
كوچك كشاورزي،  و  صنعتي ساز، تازه و متروكه قديم، و جديد هستند: شناسايي قابل مختلف صنايع
نهره هاي حاشيه كنار  در  كه  گنجشگ  زبان  يا  چنار  نارون،  بيد،  درختان  رديف  با  كوتاه،  و  بلند بزرگ، و
مي رويم تا به جلو دقيقهاي بيست حدود كردهاند. حاشيهدار را گندمزارها گسترهي و كشيدهاند صف مزارع
و به ميدارد نگه را ماشين عربداودي آقاي ميشويم. نزديك مخروبه گلي و خشت ساختمان يك ديوارهاي

من مي گويد: اين هم قلعه رضي آباد. بعد مي پرسد: يادت مي آيد روي كدام پشت بام خوابيده بوديد؟

و روستاهايي است كه در ميان كويري كه دامنه هاي  قلعهها خشكيدهي الشههاي از پر من كودكي خاطرات
شن هاي روان زير آرام آرام و دادهاند جان تشنگي از ميكشد فرو خود دركام را البرز كوههاي سلسله جنوبي
و تاقچهها تكتك براي و كردهام سرگرداني روستاها اين خرابههاي ميان در بغضي چه با من ميشوند. دفن
و درگاه هايي كه روزگاري نه چندان دور زنده بودند غصه خورده ام. عبث، عبث. از آقاي اجاقها و رفها
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مي دهد كه از سوي  نشانم را شدهاي خشك مسيل ميشد؟ تأمين كجا از رضيآباد آب ميپرسم: عربداودي
قنات هم چند كيلومتر آن طرف تر مظهر ميكند: اضافه و است ميرفته شرق طرف به رضيآباد قلعه خرابههاي
سايه روشن ساختمان هاي ما شمال قسمت در ميشود. ديده هم اينجا از كه بود چينهاي ديوار همان كنار و
مي آورديم در سر باغچهاي كنار از درست برويم شمال طرف به مستقيم ميتوانستيم اگر ميشود. ديده داودآباد
و شوهر بخشيد. من ننجون به اموالش خمس عنوان به پيش سال شصت داودآباد اربابان از يكي را زمينش كه
و در همان جا بود ساختند آن در ايوان يك و اتاق سه و كشيدند چينهاي ديوار را آن دور تا دور پسرش دو
و با شكم هاي جوالدوزي شده در خاك آرام گرفتند. بعدها دايي پدر شدند مسموم عروسشان دست به كه
و من با شدند ساكن باغچه همان در بيتش اهل با بود، هم من خالهي شوهر كه عربداودي حسن آقاي همين
و به صداي ميخوابيديم قلعه همين بامهاي روي را شب و ميآمديم رضيآباد قلعه اين به كه بود او پسرهاي
مي گويم: اما آن پشت بام ها صاف بودند. عربداودي حسن آقاي به ميداديم. گوش شغالها گلهي زوزهي
مي خوابيديم يا روي اينجا شبها آيا كه دارم شك خاطر همين به هستند. گنبدي پشتبامها اين حاليكه در
مي خواهيد برويم ميپرسد: عربداودي آقاي نيست. مهمي مسألهي ميگويم: خودم به گوسفندها؟ آغل بام

توي قلعه؟ جواب مي دهم: نه، مسأله ي مهمي نيست. برگرديم. و راه رفته را برمي گرديم.

مي رسيم كه زير  تپهاي روي به رو و ميرويم باال شمال سمت به را باقرآباد داودآباد آسفالتهي جادهي وقتي
مي پرسم: معلوم عربداودي آقاي از دادند، غسل را مادريام پدربزرگ بدن آن كهنسال درخت دو سايه
مي گويد: حريم داود آباد تا زير جاده تهران ورامين ادامه داشته ميشود؟ شروع كجا از داودآباد حريم كه هست
مي زنند. اما طبق تقسيمات جديد، ضلع شمالي داودآباد اسم به را آنجا زمينهاي مالكيت اسناد هم هنوز است.
مي شود. آقاي عرب داودي شروع سوم قشالق باال به آنجا از و است. داودآباد شمالي حريم عبداهللا امامزاده
و از خياباني كه از كنار ضلع جنوبي قبرستان امامزاده عبداهللا به داخل ساختمان هاي داودآباد فرو ميزند دور
و شش سال پيش همراه مادرم به داودآباد آمديم پنجاه وقتي ميكند. هدايت آبادي طرف به را ماشين ميرود
و گلي امامزاده عبداهللا حتي يك ساختمان خشت مرقد جز كنيم، شركت پدرش و مادر تدفين مراسم در تا
و خوب به خاطر دارم كه داودآباد براي من با نهر بود سالم شش من بود. نشده ساخته منطقه اين كل در هم
و در طرف غربي آن ديوارهاي چينه اي داشت جريان جنوب به شمال از كه ميشد شروع پرآبي و پهن بسيار
و گلي خشت خانههاي ايوان ميشد و بودند باز هميشه كه چوبي حياطهاي در با بود شده كشيده كوتاهي
و مال رو ي آبادي، در طرف شرقي همان نهر تا خاكي جادهي كرد. تماشا باغچهها و حياطها انتهاي در را
چينه اي منزل فاطمه متولي، همان كسي و از آنجا بود كه ديوار مييافت. ادامه مسجد گلي و خشت ساختمان
مي شد. اما حاال؟ هر شروع بود عربداودي حسن آقاي بزرگ مادر و آورد دنيا به قزي خانه در را من كه
محله ي جواديه ي تهران قبل از انقالب شبيه شده است. هيچ به مع الفارق است. اينجا بيشتر قياس مقايسهاي
و براي كم كردن سرعت ماشين ها است آسفالت جاده نميشود. ديده چينهاي ديوار آن و نهر آن از نشانهاي
به فاصله ي بيست قدم عرض خيابان را با ديواره ي كوتاهي از آسفالت ناهموار كرده اند تا رانندگان به احترام
و من كه دارم در قسمت  ميكند توقف عربداودي آقاي چرا نميدانم بكاهند. خود سرعت از موانع همان
يك مي بينم كه مثل پالكارد را مردي بزرگ بسيار عكس ميگردم، قزي خانه سابق محل دنبال خيابان شرقي
مي شناسم: خيلي شبيه به چهرهي را او زيباي چهرهي اول نگاه همان در برافراشتهاند. جاده كنار سينمائي فيلم
كي مرد؟ رمضان مش صفر ميپرسم: عربداودي آقاي از تعجب و حسرت با باليوودي. فيلمهاي ستارههاي
مي دهد: با پاي خودش به خاطر مشكل ريه به توضيح چرا؟ - گذشته. هفتهي ميدهد: جواب خونسردي با
و چند روز بعد جنازه اش را برگرداندند. بعد از اين توضيح به جواني كه با صورت رفت دارآباد بيمارستان
و ريش انبوه مشكي كنار پنجره ي سمت راننده ي ماشين خم شده است تا با آقاي عرب داودي حرف سفيد
مي بينم. به او تسليت را او كه است بار نخستين براي پسرش. هم اين ميدهد: توضيح و ميكند اشاره بزند،
مي كند: پسر دايي سيد معرفي را من عربداودي آقاي ميبيند. را من كه است بار نخستين هم او ميگويم.
احتماًال اين نشاني او را بيشتر گيج كرده است. از كجا بايد ميدهد. تكان سر تعجب با رو سفيد جوان محمد.
و صفر عمو رمضان هم به يكديگر من و ميدهند ادامه صحبتهايشان به آنان بشناسد؟ را محمد سيد دايي

خيره مي شويم.

- شبيه فردين  بيش و كم - او صورت بود. داودآباد در من محبوب چهرههاي از يكي هم رمضان عمو صفر
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مي شود غوره هاي سمي را  گفته كه بود عروسي همان بردار او اين، بر عالوه بود. انقالب از قبل سينماي ستاره
و مادر بزرگ مادري پدر كه بود مسموم غذاي همان خوردن با و ريخت آبگوشت ديزي در بشويد آنكه بدون
من به قتل رسيدند. خوب به خاطر دارم وقتي مادرم كه خواهرم را در آغوش داشت وارد حياط مادرش شد
مي زد، خواهر همين متوفا به مادرم نزديك شد تا خواهرم را از آغوش او بگيرد. عجب  موج جمعيت از كه
. . سليطه. گمشو، برو كشيد: فرياد شد خشمگين اندازه آن يكبار همان فقط كه صدايي با مادرم صحنهاي:
و بعد مثل يك مرده روي دست زناني افتاد كه اطرافش را گرفته بودند. عجيب است كه من تمام تصاوير
مي كنم اما هرگز نمي توانم كوچكترين خاطره ي ديگري از مادرم بيابم. به خاطر مرور را روزها آن زندهي
كم ترين كسي اما ميريختم. اشك و ميكردم ليلي جايم سر كه بود داغ آنقدر زمين و نداشتم كفش دارم
و حواس همه به دو جنازه اي بود كه وسط جمعيت روي دو كرسي خوابانده بودند نميگذاشت من به محلي
كامًال آزاد بودم. به خاطر روزها آن ميكشيدند. فرياد و ميكوفتند خود صورت و سر به آنها دور عدهاي و
و بودند سوار آن در هم ژاندارم و سرباز تعدادي كه بودم نشسته سقف بدون جيپ يك در گاهي ميآورم
مي كرد. گاهي در گوشه اي از ده مشغول بازي بودم هدايت ده طرف آن و طرف اين به را آنان بزرگم دايي
و پشت سر آن يك نردبان را كه رويش را با شمد پوشانده تابوت يك جمعيت انبوه كه ميآورم خاطر به و
و خودم ميكنم باز راه زنان ميان از زحمت با كه ميآورم خاطر به ميبردند. طرف آن و طرف اين به بودند
و شكمش از زير گلو تا زير ناف بود خوابيده مسي بزرگ مجمع سه روي كه ميرسانم ننجونم جنازه به را
و از كنار نهر به سايهي ميآمدم بيرون زنان جمعيت الي از زحمت با بعد، بود. شده جوالدوزي و شكافته
مي كرد پدر بزرگم را روي يك نردبان خوابانده عبور آنها زير از كه نهر كنار كه ميرسيدم توت درخت دو
و با نخ كنف دوخته بودند. درست بود شده شكافته ناف زير تا گلو زير از هم او شكم ميشستند. و بودند
و پدر كرم را ميرفتم عبداهللا امامزاده مرقد سايه به آنجا از ميدوزند. را گندم گوني يك دهن كه همانطور
مي كرد. عجيب حفر ديگر گود بسيار بسيار قبر يك كنار گود بسيار بسيار قبر يك داشت كه ميكردم تماشا
و هيچ خاطره اي از مادرم در اين روز ها ندارم. در حاليكه خوب به خاطر نداشت كارم به كاري هيچكس بود.
مي خورد. ناگهان متوجه غصه و بود نشسته ساكت آنجا يا اينجا رنگ سبز شال و كاله با پدرم كه ميآورم
مي كنم. عكس صفر نگاه ماشين عقب به ميدهد. تكان را چپم سمت شانه دارد تاجيك عباس آقاي ميشوم
و نقش جميله مورد در ميدهم. تكان سر بود. جميله برادر ميگويد: لب زير و ميدهد نشانم را رمضان عمو
مي كند كه گفته بود: جميله نقل داييام از او كردهام. صحبت زياد تاجيك عباس آقاي با قتل آن در او احتمالي
- به نقل از آقاي عباس و نميدانست مسموميت را قتل آن علت اصًال و است. نداشته قتل آن در نقشي هيچ
چيزي مان نشد؟ اما روايت خاله ام ما و جميله هم از همان آبگوشت خورديم، پس چرا من بود گفته - تاجيك

از آن ماجرا تفاوت هاي زيادي دارد.

خاله ام كه شب چله سال ۱۳۳۲ بوده است در خانه ي قزي در داودآباد به دنيا آمده ام. خانه  من شب پاتختي
قزي به احتمال بسيار زياد بايد كنار همان ستون فلزي بوده باشد كه حاال عكس صفر عمو رمضان را روي 
و شوهرش  است ميكرده زندگي پدرياش خانهي در كه است بوده پيردختري قزي يا قز كردهاند. نصب آن
و پدر بزرگم همراه مادر روزها آن است. ميرفته سفر به كاروان با همراه روزها بيشتر و است بوده ساربان
و همه با هم در يكي از دو اتاق خانه ي قزي ميكنند كوچك داودآباد به دمزآباد از پسر دو و دختر يك با
مي شوند. بنا بر اين، وقتي مادرم براي شركت در مراسم عروسي خواهرش به داود آباد آمده است مستأجر
و همانجا من را به زمين گذاشته باشد. به روايت خاله ام، شب حادثه او باشد شده مستقر قزي خانه در بايد
مي شوند. بعد، برادر مجاور پشهبندهاي از را پچ پچ صداي كه بودند خوابيده پشهبند در شوهرش با همراه
و برود. پدرش خانهي به عذار بده اجازه مرده، زنت مادر اسماعيل، ميزند: صدا پشهبند داخل از شوهرش
مي رسد، آنجا به وقتي عذرا، خاله روايت به برود. پدرش خانه به عذار خاله تا ميدهد اجازه اسماعي آقاي
- يعني دايي پدر آقاي حسن گلهدار عباس دامن روي پدرش سر اما است، كرده تمام بود ضعيفتر كه مادرش
مي داده است. خاله ام تعريف كرده است: وقتي پدرم جان داد شلوارش را به جان و است بوده - عربداودي
مي شستم انگار حياط در جلوي آب جوي در را شلوار وقتي كند. تنش فردا براي دوباره تا بشورم تا دادند من
تمام جگرش تكه تكه از بدنش بيرون زده بود. بعدها ژاندارم ها شيشه ي سم را هم در منزل پيدا كردند. چند
روزي هم دنبال اين بودند كه از تمام فاميل امضا بگيرند كه هيچ كش هيچ شكايتي ندارد تا اجازه دفن دادند. 
در نتيجه، هيچ شكي در مسموميت آنان نيست. اما نقش جميله چه بوده است؟ خاله ام گفته است: به خاطر 
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دارم كه مرتضي به ما گفت: جميله خودش به من گفته است من از اين قوره هاي سمي، بدون آنكه بشورم در 
و به  نخور. تو اما نخورند. شام اين از كه بگويم عمو زن و اسماعيل عمو به ميكشم خجالت اما ريختم. ديزي
- خاله، واقعًا چنين چيزي نزدند. هم لب غذا آن به اما نشستند سفره كنار جميله زنش و مرتضي ترتيب، اين
و گفتند كه با همين كردن پيدا هم را سم و گشتند را خانه چند ژاندارمها خاله؟ بگويم چه - است؟ ممكن
و يكي دو روزي نداريم شكايتي كه داديم رضايت همه بود. ما عموي دختر جمليه اما است. شده كشته سم
مي دانيد خانه ميپرسم: عربداودي آقاي از بدهند. دفن اجازه تا بگيرند رضايت همه از كه بودند اين دنبال
مي گويد: كمي خنده با است. آورده دنيا به قزي خانه در را من بزرگش مادر كه ميداند هم او بود؟ كجا قزي
- كه حاال قزي خانه جلوي از ما و ميكند هدايت مسجد طرف به را ماشين بعد مسجد. روي به رو پائينتر،
و به ميكنيم عبور كوچهها پس كوچه از ميشويم. رد - است شده ساخته آن جاي بيهويت ساختمان يك
مي رسيم كه در آن سال ها نهر آب تمام آن را فرا گرفته بود. با اين تفاوت كه ساختمان هاي خشت محوطهاي
و در قسمت جنوبي نهر، ساختمان ها در قسمت غربي داشتند قرار شرق سمت نهر شمالي قسمت در گلي و
حاًال تمام قسمت هاي غربي نهر اما ميشد. شروع نهر غربي قسمت از بيانتها بيابان و بودند شده ساخته آن

ساختمان هاي زشت و كوچكي ساخته شده است كه از جمعيت موج مي زند.

مي شويم. خرابه هاي قلعه ي رضي آباد كه مدتي قبل نزديكش بوديم از اينجا  خارج آبادي از جنوب سمت به
و شرينترين كه باغچهاي حاال برگرديم. ده به تا ميزند دور ماشين با عربداودي آقاي ميشود. ديده
تلخ ترين لحظات كودكي ام در آن گذشته است سمت راست من قرار گرفته است. آقاي عرب داودي ماشين
مي شود من از باالي ديوار سرك آيا ميپرسم: او از بدهد. گوش داودآبايها مشكالت به تا ميكند متوقف را
ديوارهاي چينه اي مي شوم.  پياده ماشين از است. بوده خودتان خانهي اينجا ميگويد: و ميخندد بكشم؟
اطراف باغچه از باران هاي ساليان فرسوده شده اند. در گوشه ي جنوب شرقي زمين باغچه، گنبد هاي سه اتاق
مي كردم، از باالي  بازي آنها سايههاي زير كه انگور درختان شاخههاي ميشود. ديده ايوان يك مسطح بام و
مي ايستاد تا ديوار كنار آن سايهي زير بزرگم پدر كه كهنسالي توت درخت زدهاند. بيرون چينهاي ديوارهاي
چپق اش را روشن كند سر به فلك كشيده است. پدر بزرگم براي روشن كردن چپق اش با مشكل رو به رو
دست هايش را بگيرد. پسر كوچكش كه عاشق جمليه بود به همين  شديد لرزش جلوي نمي توانست و ميشد
و سال گذشته از دنيا رفت. البته، كمي بعد از آن قتل فجيع مجبور شد جميله را كه حامله بود شد متبال بال
و نوازد را كه هفده روز بعد از تولد بفرستد رمضان عمو خانهي به را او و بدهد طالق ناموسي اتهامهاي با

فوت كرد تحويل بگيرد.

مي روم تا در برابر  باال ده طرف به چينهاي ديوارهاي كنار از آرام آرام ميكنم مرور را خاطرات اين حاليكه در
و گلي با دو ستون آجر قزاقي خشت بود: پيش سال شصت كه است همان درگاه ميگيرم. قرار منزل دروازهي
باريكه راهي ميبينم در شكاف از است. شده آهني حاال و بود چوبي در اما آجري. سردر يك و طرف دو در
طويله بدل شده است. به ديوار چينه اي به حاال بودند، گذاشته آن وسط كرسي دو روي را مقتول دو پيكر كه
و انجير انار انگور، درختان تمام سرشاخههاي حاال ميكشم. باال را خودم پا پنجههاي روي و ميشود نزديك
و قلمه زد. آورد اينجا به دمزآباد بزرگ باغ از بزرگم پدر - خالهام روايت به - را آنها تمام كه ميبينم را باغچه
و تخته كهنه ترين تير ايوان يك و گنبدي اتاق سه كاهگلي پشتبامهاي باغچه، چپ سمت و پائين گوشهي در
و به شدهاند خراب بودند باغچه طرف اين كه تنوري اتاق و طويله اما ميرسند. نظر به گلي و خشت سازه
آن ها به شيوه ي ديگري در حيات كه ميدهد نشان و است شده نصب آهني آبخورهاي و نردهها آنها جاي
مي كشي؟ از روي پنجه هاي سرك داري چي واسه ميكند: تهديدم مردي قهرآميز بسيار صداي دارد. ادامه
و موهاي سياه روي زين يك موتور سوخته قهوهاي صورت با كلفتي گردن جوان ميآيم. پائين كنجكاوي
آن  ها چيست، داخل زد حدس نميشود كه پالستيكي كنفي نخ بزرگ بسيار گوني شش كه است نشسته يغور
و نمي دانم چه جوابي نميشناسم را او ميشوند. كشيده زمين روي موتور دبنال و شده بسته آن بند ترك به
و به طرف سواري نوك مدادي رنگ پژو آقاي حسن عرب داودي مياندازم پائين را سرم بدهم. او به بايد
مي كنم. آقاي عرب داودي كمي پائين تر از ماشين با سه جوان حركت است پائينتر قدم پانزده حدود كه
مي زند: با تو هستم. آهاي. واسه  چي سرك فرياد سرم پشت سوار موتور است. صحبت حال در هيكل درشت
مي كند باز موتور تركبند از را گونيها حاليكه در نيست. بردار دست جوان اما نميگويم. چيزي ميكشيدي؟
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و جواب  برميگردم ميگشتي؟ چي دنبال ميكشيدي؟ سرك مردم خونهي تو چي واسه ميزند: فرياد دوباره
و در حاليكه سر موتور را ميشود عصباني كردهام. مسخرهاش ميكند فكر ميگشتم. بچگيم دنبال ميدهم:
مي گويم: خونه ي ننجونم بوده. ميكنه؟ چيكار اينجا تو بچگي چي؟ يعني ميپرسد: ميكند كج من طرف به
و به عربده هاي ميشوم ساكت ميكنم. عصانيتر را كلفت گردن جوان اين گفتگوها اين ميكنم احساس
مي دهم: من را جواب ميگفت؟ چي ميپرسد: تاجيك آقاي ميشوم ماشين سوار وقتي نميدهم. جواب او
نديده است. را كه  مي گويم: من  سكينهاته! خاله نوهي آذر، پسر نميشناسد؟ چطور ميگويد: نميشناسد.
مي گويد: تو نمي داني باباي سقط تأكيد با بعد رفته. بدجنسش سوختهي پدر باباي به ميگويد: تاجيك آقاي
و ما را اينجا ديد. نبايد بفهمد شما شد رد اينجا از ميآورد: دليل بعد بود. سوختهاي پدر كلكوي چه شدهاش
مي شناسد! آقاي عرب داودي هم سوار خدا كه است سوختههايي پدر آن از ميكند: تأكيد دوباره هستيد؟ ما با
مي پرسد: او از و ميكند احوالپرسي و سالم است شده نزديك او به موتور سوار كه خالهام پسر با و ميشود
مي دهد: پسر خاله ي مادرت. پسر دايي سيد توضيح عربداودي آقاي نميشناسد. ميشناسي؟ را آقاي اين
و عليك كند. از سالم من با ماشين پنجره قاب داخل تاز ميشود خم موتور فرمان روي سوار موتور محمد.
و تا وقتي به خيابان ذات! بد پدرسوختهي اي ميزند: غر لب زير تاجيك عباس آقاي اما ميخواهد. عذر من
مي رسيم از پدرسوختگي هاي پدر اين جوان كه دو سال پيش به خاطر اعتياد سكته كرد صحبت داودآباد اصلي

مي كند و آقاي عرب داودي يك كلمه جواب نمي دهد.

خيابان اصلي داودآباد متأسفانه يك بن بست است كه از سمت غرب به جاده شمالي جنوبي باقرآباد داودآباد
و روبه روي  ميرود شمال طرف به قديمي بسيار كوچهاي بنبست، خيابان اين شرقي انتهاي در ميخورد.
مي شود كه ساعتي قبل از آن پائين آمديم. از قسمت جنوبي اين متصل خياباني همان به متولي فاطمه منزل
و معوجي به بافت قديمي داودآباد فرو رفته اند. هيچ يك از ساختمان هاي كج و باريك كوچههاي نيز خيابان
و با تخريب قديمي ساختمانهاي تمام تقريبًا اخير سالهاي طي نميشناسم. را داودآباد اصلي خيابان اطراف
و منازل دو سه طبقه كه از پاساژها و مغازهها شدهاند: بازسازي ساختماني مصالح ارزانترين و بدسليقهترين
مي گويد: اين هم پايتخت كشور ما! حالم از چنين پايتختي به هم طعنه به عربداودي آقاي ميزنند. موج آدم

مي خورد. با دست به طرف منزلشان اشاره مي كنم و مي گويم: بريم اين طرف.

قرار بود بعد از نشست كميته ي تدوين آئين نامه «انجمن ميثاق خانوادگي ما» سه نفري در نخستين نشست
هيأت حامي تأسيس انجمن هاي ده با هم صحبت كنيم. اما آقاي عرب داودي راه نمي دهد. حتي تمام مدتي 
و مادر آقاي حسن  پدر حتي را ما صداي تا شديم نزديك هم به من اصرار با و بوديم نشسته آنان منزل در كه
عرب داودي هم نشوند، رئيس شوراي ده داودآباد در اين مورد هيچ نظر صريحي نداد. وقتي علت را جويا

شدم جواب داد بايد بيشتر فكر كنم. 

نكته اي اين ده گردي وضعيت عموي  مي گذرم. آخرين در گذشت عمهام دختر منزل در كه آنچه گزارش از
موريانه مثل  مخدر  مواد  مصرف  كه  بود  داودآباد  گردن كلفت هاي  از ديگر  يكي  هم  روح اهللا  است.  ميزبان 

مي شويم آقاي عرب داودي  رد ساخت دست در ساختمان يك جلوي از وقتي پوساند. را هيكلمندش پيكر
مي كنم برگرديم تا با او احوالپرسي كنم. ماشين خواهش او از بودم. نديده ديدي؟ را روحاهللا عمو ميپرسد:
و من در ميان ستون هاي سيماني ساختمان دو طبقه اي كه قرار است پاساژ شوند، برميگردد عقب به آرام آرام
مي روم به طرفش به وقتي است. ايستاده بتنسازي دستگاه كنار پيراهن و شلوار زير با كه ميبينم را روحاهللا
و درشت او خيره مشكي چشمان در وقتي اما ميبوسيم. را يكديگر صورت ميكنم. بغل را او ميآيد. طرفم
و درخشانند، اما براق همچنان چشمها نميشود. ديده آنها در شيطنتي هيچ ديگر ميكنم احساس ميشوم
مي زند. آيا من را به جا آورده اند؟ من هم دچار ترديد هستم. آقاي عباس تاجيك موج آنها در ترديد و شك
مي دهد. روح اهللا به او هم دست دست و ميكند سالم اكراه با و ميآيد من كنار و شود مي پياده ماشين از هم
و به طرف ميكنيم خداحافظي وقتي نه. يا باشد شناخته را خودش قديمي رقيب نيست معلوم اما ميدهد.

ماشين مي رويم، آقاي تاجيك زير لب زمزمه مي كند: از بس مردم را اذيت كرد!

مي كند كه كار روح اهللا شده فروش دارايي هايش براي  تعريف ما براي عربداودي آقاي بازگشت مسير در
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و  اين شب تا صبح و من برابر ده شده غولي بزرگش پسر - چه؟ براي ديه - نميآورم. در سر ديه! پرداخت
روح اهللا هم بايد ديه هاي نقص عضو ها را بپردازد. بعد به زمين بزرگي كه سمت عمو و ميكند ناقص را آن
مي گويد: يك سوم اين زمين را چند وقت پيش خط كشي و ميكند اشاره است افتاده خالي خيابان غرب
مي دهد كه تا نشان را زمين كشي خط دست با رانندگي حال در و پرداختند. شاكي به ديه عنوان به و كردند
مي شنديم: عمو روح اهللا درست مثل مادر بار نخستين براي كه خاطرهاي آخرين و دارد. ادامه ميكند كار چشم
من ايمان داشت كه پدر شما اهل كرامات است. در ميان فاميل ما كم نبودند اقوامي كه براي پدرم كرامات
روح اهللا كه به چيزي در آسمان  و اعتقاد داشتند كه بسياري از حاجات آنان برآورده شده است. اما بودند قائل
- خوب، داشت. ايمان شما پدر كرامات به نه. نه نه، ميكند: انكار شدت به عربداودي آقاي نداشت؟ ايمان
مي آمد، به زور او را به داودآباد به محمد سيد آقا وقت هر خاطر همين به ميدهد: ادامه خنده با نتيجه؟
كي ميگويد: و ميخندد قهقه ميكشيد؟ پدرم و ميپرسم: تعجب با بزند. ترياك پك چند تا ميبرد خانهاش

زورش به روح اهللا مي رسيد؟

و كاله سبز رنگ به تنه ي يكي از دو درخت  شال با پدرم پيش سال شش و پنجاه كه تپهاي روي به رو درست
مي خواند، وارد جاده اصلي باقرآباد داودآباد شديم. اميدوار فاتحه بزرگم پدر براي و بود داده تكيه آن توت
بودم در فاصله رسيدن به جاده تهران ورامين در مورد هيأت حامي انجمن هاي ده به جمع بندي برسيم. اما
آقاي عرب داودي ماشين را نگه داشت تا جواني را كه كنار جاده منتظر ماشين بود سوار كند. آقاي تاجيك 
آقاي  يافتم  اطمينان  و من  كشاند ماشين چپ سمت در طرف به را خودش هيكل دلخوري و زحمت با

عرب داودي تمايلي به صحبت در اين زمينه ندارد. چرا؟

وقتي از ماشين پياده شدم تا به تهران برگردم به آقاي عرب داودي گفتم: قرار نيست از فردا در آبادي انجمن 
بي معني است. اما طولي نمي كشد كه داودآباد هم در تهران غرق  شود. به  ده در انجمن ميدانم، بزنيم. جار را

نسل آينده فكر كنيد. و برايشان - براي او و آقاي تاجيك - دست تكان دادم.
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۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ پنجشنبه

مرور اجمالي
كارگاه كادر دوستان برگزار نشد. كارگاه يكشنبه كادر بانوان بدون حضور خانم  و بود تعطيل گذشته شنبه
سه شنبه به دبيرخانه انجمن روز ظهر از بعد يك ساعت داد. جلسه تشكيل است زندان در كه محمدي نرگس
و در سومين اجالس كميته انتشار نشريه قطعه سازان خودرو رفتم خودرو مجموعههاي و قطعات سازندگان
و آقاي محمدخليل طالبان پور، جواني نشريه مديرمسؤل قائممقام رزمخواه محسن مهندس آقاي كردم. شركت
سه شنبه كادر دانشجويان با حضور سرزده شب داشتند. حضور ميكند، شماري روز مغزها فرار صف در كه
و از جمله آقاي باغاني نفر چند دبيران كادر جلسه در هم امروز شد. برگزار فرانسوي دانشجوي دختر يك
شركت نكردند. اين نگراني وجود دارد كه ايشان را نيز مثل دبيركل سازمان معلمان ايران براي اجراي حكم
و پنجمين اجالس كادر وكيالن نيز با حضور فقط يك  پنجاه و بياندازند. اوين آموزشگاه به زندان سال پنج
- قضيه را ميرود انتظار چنانكه - اعضا بقيه اينكه دبيرموقت. رضوي مصطفي سيد آقاي شد: تشكيل نفر

جدي نگرفته اند، آقاي رضوي را ناراحت كرده است.

كارهاي نشده نيز كم نيستند: هنوز از كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشجويان دانشكده فني دانشگاه تهران 
خبري نشده است. هيأت رئيسه جامعه مهندسان مشاور ايران نيز به طرح من در خصوص راهبرد نجات آن 
جامعه از ورطه ي روز مرگي هنوز جوابي نداده است. آقاي مسعود كرامتي هم كه قرار بود تا دوشنبه ي گذشته 
و اعالم كند حتي به نامه هاي من هم جواب نداده است.  تعيين را ديگر سينماي مؤسسه بعدي اجالس زمان
قرار بود آخرين چهارشنبه هاي هر ماه در اجالس ماهانه سهامدارن شركت گاوپروري دمزآباد شركت كنم.
و خود همين ماجرا نيز ناشي از درس هايي  نكردم شركت ديروز اجالس در قبلي، اطالع با و داليلي به اما
كه از تجربه هاي نشست هاي سهامداران آن شركت كسب كرده ام. فردا هم بايد در اجالس كميته تدوين است
- اگر آقاي حسن عرب داودي است قرار هم آن از بعد و كنم شركت ما خانوادگي ميثاق انجمن آئيننامه
- در دومن نشست هيأت حامي انجمن هاي ده شركت كنم. به اين بگمارد سركار خودش جاي را كسي بتواند
مي شود نوشتني زياد است اما فرصت كم. به همين خاطر، مثل هميشه كه گرفتار انبوه مطالب معلوم ترتيب
پس روي در گذشته تا اگر مطلبي از قلم افتاد بتوانم خالصه ي آن را در به ميكنم شروع ميشوم، نانوشته

روزنوشت هاي مربوط به اجالس هاي كارگاه هاي بعدي آن كادر بياورم.

راه اندازي كارگاه جديد
مي خواستم اطالعيه دفتر كادر ها در خصوص راه اندازي كارگاه جديد را در وب سايت «كادرها  كه بود مدتها
مي كردم. راستش منتظر بودم تا چند نفري براي شركت در آن دست آن دست اين اما كنم. منتشر كام» دات
و وسط كارگاه كادر دبيران وارد سالن سرزده بزمي ابراهيم نام به آقايي صبح امروز كنند. آمادگي اعالم كارگاه
و در صحن حضور يافت. بعدًا معلوم شد كه به توصيه آقاي سيد مهدي نوربخش به جلسه هدايت شده شد
بود. به او گفتم كه بعد از يازده جلسه نمي تواند در آن كارگاه شركت كند. در جواب گفت: به صورت آزمايشي
و قول داد اگر تصميم بگيرد كه در اين كارگاه ها شركت كند در  است. قرار چه از موضوع كه ببيند تا آمده
بيافتد شركت خواهد كرد. به عالوه، امروز خانم شروين پناهي كارگاه عصر پنجشنبه ها كه قرار است راه 
كه هفته گذشته در كارگاه وكيالن شركت كرده بود، طي نامه اي به من خبر داده بود كه در كارگاه هاي عصر 
مي كند كه به تعدادي از استادان دانشكده حقوق  ادعا نيز عليپور ابراهيم آقاي كرد. خواهد شركت پنجشنبه
و آنان نيز عالقمند است كرده معرفي را قواعد اين تهران دانشگاه دانشجويان از تعدادي و تهران دانشگاه
كارگاه پنجشنبه ها شركت كنند. به خاطر اين اطهار عالقه ها، امروز تصميم گرفتم اطالعيه مربوط در كه هستند
مي كنم: نقل را اطالعيه آن كامل متن كنم. منتشر كام دات كادرها سايت وب در را جديد كارگاه راهاندازي به

راه اندازي كارگاه جديد آموزش دستورنامه رابرت
۳۱ خرداد ۱۳۹۴

۲۱ مه ۲۰۱۵ بوسيله ى گروه نويسندگان پنج شنبه
كارگاه آموزشي جديدي از ساعت  دارد نظر در كادرها) (دفتر رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي دفتر
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و عملي قواعد دستورنامه رابرت راه اندازي كند.  نظري آموزش براي پنجشنبه روزهاي ظهر از بعد ۷ تا ۵
، در سه دوره اجرا مفاد درسي اين كارگاه براساس طرح كلي برنامه آموزشي كارگاه هاي تأسيس انجمن

۲۰ نشست دو ساعته عرضه خواهد شد. در مي شود و هر دوره نيز

كارگاه را با موفقيت طي كنند، در صورت تمايل اين مقدماتي دوره كه كارورزاني ميكند نشان خاطر
و در ساعت هاي هفته روزهاي طول در كه كادرها كارگاههاي از يكي در حضور با توانست، خواهند

كادر ها برگزار مي شوند شركت كنند و مراحل بعدي را به پايان برسانند. دفتر مختلف در

و مداوم،  دشوار گروهي تمرينهاي با بتوانند كارورزان كه است اين كارگاه اين برگزاري از اصلي هدفي
و مكتوب شفاف، دقيق، قواعد اساس بر و بگيرند فاصله انجمن ادارهي و تشكيل هيأتي روشهاي از
و به طور مداوم نمانند وابسته فردي هيچ به كه كنند ايجاد پاك و فسادناپذير سازمانهايي دموكراتيك،

به توسعه خود ادامه دهند.

افرادي شرافتمند  اين است كه اعضاي آن  و فسادناپذير  پاك انجمنهاي ايجاد شرط پيش كه آنجا از
آشنا اخالقي  فضائل  اساس  بر  دستور شرف  تدوين  با روش  كارورزان  اوليه،  مراحل  همان  در  باشند، 
و روش هايي را در سازمان در دست تأسيس مستقر خواهند كرد كه هيچ عضوي قادر به رفتار  ميشوند

غيرشرافتمندانه نشود.

را  انجمن  اين  شكل گيري  تاريخ گروه،  اعضاي  ميان  از  مورخ،  يك  انجمني،  در حريان ساخت چنين 
كميته  ي  مسؤل عنوان به گروه، اعضاي از ديگر يكي همچنين كرد. خواهد ثبت و تحليل توصيف،
اعضايي كه تا  كرد  آموزشي مكتوب خواهد  به صورت يك جزوه  را  تجربه شده  روشهاي آموزش،
بعدًا به عصويت اين انجمن در خواهند آمد بتوانند بر اساس همان تجربه ها قواعد دستورنامه رابرت را

فرابگيرند و به ديگران نيز آموزش بدهند.

و در  شد خواهد تعيين اعضا گروهي تصميم اساس بر نيز انجمن اسم و آئيننامه هدف، كه است بديهي
مي توانند با امضاي آئين نامه ي مصوب گروه، عضو اين انجمن شوند، يا انجمن هاي عالقمندان دوره، پايان
و يا در ساير انجمن هاي دفتر كادرها، كه بر اساس قواعد قانون عرفي كنند ايجاد را خود عالقه مورد

پارلماني تأسيس شده اند عضو شوند يا نشوند.

و يا با تلفن شماره ۸۸۹۱۱۰۱۷ با  كنند مكاتبه با اينجا بيشتر اطالعات كسب براي ميتوانند عالقمندان
دفتر كادرها تماس بيگرند.

وب سايت به صورت پيوند ساخته شده اند.  در كه كردهام مشخص فوق متن در را عباراتي كج حروف با من
احتماًال فعاليت هاي دفتر كه امنيتي و اجتماعي گروههاي تمام حساسيتهاي به توجه با كوشيدهام عالوه، به
اين متن را تهيه كنم. به همين خاطر برخي از خصوصيات كارگاه را مورد تأكيد مي كنند  رصد را كادرها
و هم حساسيت هاي نيروهاي امنيتي را تحريك نكند. هرچند باشد جذاب مخاطبان براي هم كه دادهام قرار
و هرگاه احساس خطر بكنند جلوي فعاليت هستند دفتر فعاليتهاي مراقب دقت با آنان كه ميزنم حدس
مي توانستم، درست مثل ماياكوفسكي كه در مقاله اي روند خلق شعر من حال، هر به گرفت. خواهند را دفتر
و نشان بدهم كه چه كنم تشريح را كوتاه سند همين نوشتن روند بود، كرده تشريح را پوش» شلوار «ابر
- مورد توجه قرار داده ام. اما از اين قصه است ميرسيده عقلم كه آنجا تا - را جنبههايي چه و حساسيتها

مي گذرم. چون مطلب نانوشته زياد روي دستم باقي مانده است.

كارگاه  يك نفره
مي كردم صداي زنگ ساختمان بلند شد. آقاي رضوي بود. با اشتياق فراوان  كار خبر اين روي داشتم وقتي
و برايم توضيح داد چقدر زحمت كشيده است شد ناراحت است نيامده ديگري كس ديد وقتي اما شد. وارد
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تا برنامه هايش را جا به جا كند كه بتواند در اين كارگاه حاضر شود. براي من توضيح داد چه كساني با اطالع 
وي هم پاسخ نداده اند. وي به طور كلي از دست فراخوان اطالعيهي به اصًال كساني چه و نخواهند قبلي
ساير اعضاي كادر وكيالن به اين خاطر كه قضيه را جدي نمي گيرند ناراحت بود. به او گفتم من هم اميد
چنداني به اين افراد ندارم. به عنوان نمونه به آقاي فروزان اشاره كردم كه از مدت ها پيش قبول كرده است 
مي دهد براي اين برنامه ها خيلي  نشان كه رئيسيان امير آقاي يا بنويسد. را انجمن تاريخ مورخ عنوان به كه
- قضيه را جدي نمي گيرند. داشتم توقع من كه آنطور كم دست - كدام هيچ عمل در اما است. قائل اهميت
البته، اگر اين طور نبودند سرنوشت ملت و هستند طور اين ايران مردم تمام تقريبًا كردم: اضافه بيدرنگ اما
مي شد. با اين توضيح ها بود كه خودم را در برابر يك سؤال جديد يافتم: در اين صورت ديگري چيز هم ما
اين آب در هاون كوبيدن جنون محض نيست؟بايد اين تناقض را براي تنها عضو حاضر در كارگاه وكيالن

توضيح مي دادم. 

مهارت معنا ساختن
مي زد: مهارت معنا ساختن. به او گفتم: به  چرخ مهارت يك حول رضوي مصطفي سيد آقاي به من توضيح
نظر من زندگي در اصل فاقد هيچ معنايي است، اما ما انسان ها براي آنكه بتوانيم از زندگي خود لذب ببريم
بايد بتوانيم براي زندگي معنايي جعل كنيم. مهارت جعل معنا يك مهارت اجتماعي است اما هيچ دو انساني 
آدمي  ذائقه ي هيچ دو  كنند. چون،  براي زندگي خودشان خلق  مثل هم  كامًال  معناي يك نميتوانند لزومًا
احتماًال به طور كامل شبيه هم نيست. وقتي فردي موفق شد براي زندگي خودش معنايي مورد قبول خلق
و در نتيجه انجام برخي كند جعل خودش براي ارزشي نظام يك معنا آن اساس بر شد خواهد موفق كند،
مي شود او انگيزه كافي براي سبب كه است لذت همين و ميدهد لذت او به ارزشي نظام آن طبق كارها از
و انجام كارهاي عبث را بيابد. در ادامه توضيح دادم: براي من معناي زندگي تالش براي انسان شدن زندگي
رسيده ام كه انسان ها براي آنكه در و به اين نتيجه است. ديگران حقوق رعايت معناي به شدن انسان و است
تصميم گيري گروهي، كه در واقع روند تعيين حق حاكميت گروهي يا حق حاكميت اجتماعي است، روند
و همه جانبه رعايت كنند، به رفتار در چارچوب اين قواعد نياز دارند.  جامع و دقيق طور به را يكديگر حقوق
به همين خاطر معناي زندگي براي من همكاري با انسان هاي ديگر براي ساختن جوامعي بر اساس اين قواعد
است. روش است؟ آقاي رضوي با هيجان پاسخ داد: بله. در ادامه توضيح دادم: بسيار خوب. اما اگر در اين 
زمينه شكست بخورم چه خواهد شد؟ مكث كردم تا فرصت پيدا كند چند لحظه اي به سؤالم فكر كند. اما 
و هنوز موفق نشده ام حتي يك انجمن را  خوردهام شكست من اينجا تا كردم: تأكيد صراحت با ادامه در خودم
مي خواست تأسيس كنم. يك نمونه اش همين كارگاه وكيالن است كه بيش از بقيه به آنان اميد دلم كه طور آن
مي بينيد. باز هم مكث كردم. حدس زدم كه آقاي كه هستيم اينجا جلسه، شش و پنجاه از بعد اما بودم. بسته
مي رسد كه: در اين صورت اوضاع خيلي مأيوس كننده است! به اين سؤال فرضي جواب نتيجه اين به رضوي
اصًال اوضاع نااميد كننده نيست. چرا؟ به اين سؤال خودم جواب دادم: براي اينكه من دارم در مورد نه. دادم:
و از دستاوردهاي آن كار پژوهشي است پژوهشي كار آن حاصل از نتيجه، در ميكنم. تحقيق مسائل اين تمام
- خانم نيكدل يا آقاي فروزان در كارگاه مثال عنوان به - امروز اگر اينكه براي چرا؟ ميشوم. لذت غرق كه
مي پرسم: چرا؟ چرا اين افراد اين فعاليت ها را جدي نمي گيرند؟ خودم از نگيرند، جدي را كار يا نشوند حاضر
و من به عنوان يك مربي چه كارهايي بايد بكنم تا رويكرد اين افراد به مرور تغيير كند؟ با اين رويكرد، من
و هر پديده ي آن موضوع حركت هر و كارگاه هر كه ميبينم مهم بسيار تاريخي پژوهش يك درگير را خودم
و سبب ميدهد لذت من به كه است مسائل فهم و كشف مستمر روند همين و است كشف و فهم و تحقيق
و در از ميان شكاف تنگ بين ميكنم مكث بدهم. ادامه كار اين به بردن لذت همين خاطر به كه ميشود
كنم. در چشمانش ارزيابي تحليلها اين به را او وكنش تا ميگردم اين دنبال رضوي آقاي چشمان پلكهاي
و من نمي توانم است شخصي امر يك شما ذائقه ميدهم: ادامه خاطر همين به ميكنم. احساس را حيرت هنوز
و عواطف شما را احساس كنم. در نتيجه اين مسؤليت به عهده ي خود شما است كه با احساسات شما جاي
و سعي كنيد در اين تالش ها ميبريد لذت واقعا چيزهايي چه از كه كنيد درك خود عواطف عمق به رجوع
و معنادار ببخشد تا بتوانيد به اين كار عميق لذت شما به فعاليتها اين ها آن اساس بر كه كنيد جعل معناهايي

در دراز مدت ادامه دهيد. در غير اين صورت ممكن است بعد از مدتي شما هم خسته شويد.
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بي رحمانه بي معنايي
مي دانم كه براي زندگي خودم خودم وظيفه واقعًا و معناست فاقد واقعًا خود ذات در زندگي نظرم به هرچند
بي معنايي محض را تحمل كند؟ فكر كردم اين ميتواند هم رضوي آقاي مثل جواني آيا اما كنم، جعل معنايي
و نبايد جواني مثل آقاي باشد راحت من مثل گذاشتهاي سن به پا مرد براي محض بيمعنايي تحمل شايد
و به همين خاطر، بود من روحيه وضعيت اين كردم: اضافه خاطر همين به كرد. مأيوس طور اين را رضوي
اگر هيچ يك از بچه هاي كادر وكيالن هم از اين پس در اين كارگاه شركت نكنند، اين عدم حضور آنان براي
و اجازه نخواهيم داد كه چراغ  ميگيريم سر از دوباره شما حضور با را كار اما است. تحقيق موضوع يك من
و شرافتمند كه بتوانند در جدي انسان پنجاه كشور اين ساختن براي چون چرا؟ شود. خاموش كارگاه اين
مي كند. آقاي رضوي هيچ ابايي ندارد كه با دادن تغيراتي به كفايت كنند، كار هم با پارلمان قانون چارچوب
عضالت صورتش احساسات دروني خود را به نمايش نگذارد. در واكنش حكم من مبني بر كفايت پنجاه
نفر آدم جدي براي نجات اين كشور، سرش را طوري حركت داد كه من منظورش را دريافتم: چطور ممكن 
و فسادناپذير  پاك سازمانهاي باشند بلد كه شرافتمندي و جدي آدم نفر پنجاه دادم: توضيح برايش است؟
و با هدف هاي گوناگون مختلف عرصههاي در انجمن دهها و دهها شد خواهند موفق دهه يك طي بسازند،
بي پايان خودشان ادامه دهند. در آن صورت آن سازمان ها توسعه به پارلمان قانون چارچوب در كه بسازند
كه باقيات الصالحات اين پنجاه پدر بنيان گذار خواهد بود خواهند توانست زمينه را براي اصالحات بنيادين
لبهايش  موافقت روي  لبخند  و  داد سرتكان تأييد نشانه به رضوي آقاي رسيدم كه اينجا به آورند. فراهم
- خوب است من نميآيد كارگاه به ديگري عضو كه حاال - خواستم او از و آمدم وجد به هم من نشست.
و همانجا به نظرم رسيد يك بخش هم براي مؤسسه ارتقاي كنم آشنا كام دات كادرها وبسايت با را او
و به آقاي رضوي هم اختيار بدهم تا بتواند در زيربخش «سخنگاه دبير ماپو» كنم ايجاد وكالت پروفشنگرايي
تجربه هاي كادر وكيالن را منتشر كند. به همين خاطر از او دعوت كردم روي صندلي كنارم بنشيند تا با هم

سري به وب سايت كادرها دات كام بزنيم. 

تجربه انجمن ميثاق خانوادگي ما: از شرع به قانون
سازمان هايي كه انتظار دارم كادرها در آينده بسازند يكي از خبرهاي وب سايت كادرها  به عنوان نمونه اي از
دات كام را كه در مورد تفويض اختيار به آقاي دانش گلستاني مسؤل كميته اشتغال انجمن ميثاق خانوادگي 
از  نمونه اي  عنوان  به  انجمن،  اين  كاركرد  و  ساختار تشريح به ادامه در و دادم رضوي آقاي نشان بود ما
و قانون مفصل صحبت كرده شرع گفتمان دو تفاوت مورد در وي براي قبًال پرداختم. خانوادگي انجمنهاي
مي كنم او خيلي خوب به تفاوت ماهوي اين دو گفتمان پي برده است. به همين خاطر ديروز به فكر و بودم
و شهر هاي دهات در ايراني خانوادههاي كه دادم توضيح و پرداختم خانواده قلمرو در گفتمان دو اين تفاوت
كالن شهر تهران سربرآورد، در چارجوب گفتمان شرع و قبل از آنكه تحت روند هاي جهاني سازي كوچك
بستر بر  و  تهران شهر كالن در اما ميكرد. تضمين شرعي قواعد و عرف را آن بقاي و ميشدند تشكيل
و به همين كند تضمين را خانوادهها تحكيم نيست قادر ديگر گفتمان آن اخير دهههاي تحوالت مجموعهي
خاطر خانواده ها به خصوص در شهرهاي بزرگ با بحران هاي ساختاري رو هستند. اعضاي اين خانواده ها
و حقوق مناسبات خودشان را بازآفريني كنند. اما همان مشكلي  قانون با مرتبط گفتمان اساسس بر بتوانند بايد
و جامعه دارند در بازآفريني خانواده هم دارند. در نتيجه يكي از وظايف ما انجمن ساختن در ايران مردم كه
يك در انجمن هاي خانوادگي ايجاد همين مهارت در ميان اعضاي خانواده هاست. البته، اگر خانواده ها تحت

مي توانند براي هم انجام دهند.  نيز ديگر كار صدهاي يابند، سازمان - هستيم دنبالش ما كه معنايي به - انجمن
مي توانند به طور همزمان در تعدادي انجمن خانوادگي مختلف عضو شوند، انجمنها اين اعضاي كه آنجا از و
شبكه اي از انجمن هاي فاميلي در سراسر كشور ايجاد خواهد شد كه در اين زمينه ها تجربه هاي آنان در سطح
ملي منتقل خواهد شد. مكث كردم تا ذهن آقاي رضوي فرصت يابد اين تجربه ها را در عالم خيال خودش 
و سرتكان  خنديد است؟ كافي شرافتمند و جدي آدم پنجاه كه داريد قبول حاال پرسيدم: او از بعد دهد. تعميم
و زيربخش «سخنگاه دبير ماپو» (ماپو) وكالت» پروفشنگرايي ارتقاي «مؤسسه بخش توضيح، اين از بعد داد.
شد، توضيح منتشر سايت وب عمومي بخش در رضوي آقاي چشم جلو كه خبري طي و كردم راهاندازي را
دادم كه اين سخنگاه به آقاي سيد مصطفي رضوي اختصاص داده شد تا تجربه هاي كادر وكيالن را در اختيار
و پاسوورد  الگين برايش كردم. پيوند خبرش به و گرفتم هم كلوز عكس يك او چهرهي از بگذارد. عالقمندان
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هم درست كردم و طرز كار با وب سايت را هم به زبان ساده برايش توضيح دادم. 

و از نحوه ي تنظيم آن خبر هم بسيار خرسند  خواند هم را جديد كارگاه اندازي راه به مربوط خبر رضوي آقاي
بود. به خصوص كه وي وقتي تعيين شده براي كارگاه جديد را بسيار مناسب مي داند.

ادامه كارگاه يك نفره
مي كند، بايد طوري رفتار كرد كه آن فرد از  شركت كارگاه در نفر يك فقط وقتي است داده نشان من تجربه
نشسته، احساس كند كه وقتش هدر كارگاه در هم شده پيشبيني زمان آخر تا و آمده كارگاه به تنها و تك اينكه
و به صورت ناخواسته مختلف داليل به هم عدهاي وقتي حتي كه ميشود سبب كار روش اين است. نرفته
و به اين ترتيب چراغ مجمع روشن ميكند شركت نفر يك كم دست كنند، شركت كارگاه در نبودند قادر
مي ماند. ديروز در كادر وكيالن نيز همين سياست را پيش بردم. بعد از آموزش وب سايت، سراغ مباحث
و اگر قرار باشد براي مجموعه ي بحث هايي كه بيش از يك ساعت به درازا كشيد، يك محور  رفتيم. ديگر
و بيان تفاوت هاي آن با قانون بود. در اين زمينه به قانون» «شبه نقد محور اين بگويم بايد كنم انتخاب كلي
مي كنند مزخرفاتي تصور كه كرديم نقد را ايران معاصر بزرگ حقوقدانان بر حاكم رويكرد دو هر ما خصوص
و داراي همان منزلتي هستند كه هستند قانون واقعًا ميشود توليد ايران قانونسازي نظام در قانون اسم به كه
مي كنم استفاده «شبهقانون» اصطالح از باشد متون اين منظورم وقتي كردم تأكيد من باشد. داشته بايد قانون
تا با مفهوم قابل احترام «قانون» خلط نشود. بعد توضيح دادم چرا آنچه كه در نظام قانون سازي ايران توليد
و چرا وقتي قانون  كلمه. اين استاندارد معناي در قانون دروني و ذاتي ارزشهاي فاقد و قانوناند شبه شدهاند
و عين اخالق است انسانيت عين و عدالت، عين آن رعايت چرا شوند، خلق و توليد استاندارد رويههاي طبق
مي شود آن اندازه براي قانون احترم قائل هستند در حاليكه مردم خلق قانون آنطور كه جوامعي در مردم چرا و
و حتي اگر كساني بخواهند قوانين را هم جديد ميگيرند ناديده را آن و ميزنند دور را قانون افتخار با با
و نامناسب هستند كه غيرعقلي آنقدر و يكديگراند منسوخ و ناسخ و دارد مغايرت قوانين اين آنقدر بگيرند،
و به همين دليل تقريبًا تمام ادارات كنند اجرا را مقرارت و قوانين اين نيست قادر اجرايياي دستگاه هيچ
يافتن راه هايي براي تبيني رفتارهاي غيرقانوني خود هستند. در يك كالم، و قوانين زدن دور حال در دولتي
بحث ها بود كه از آقاي رضوي خواستم رفتار قانوني در اين نظام مبتني بر شبه قانون ممتنع است. بعد از اين
وقتي توانست كل اين مشكالت را در ذهنش تخيل كند آنوقت به اين مسأله بياندايشد كه راه حل اساسي اين 
مي رويم: تربيت مردمي كه بتوانند قانون مورد احترام  داريم ما كه راهي همين جز باشد ميتواند چه مشكالت
آن ها اجتماعي تحوالت پا به پا و كنند تدوين - پارلمان قانون چارچوب در البته - را خودشان قبول مورد و

را اصالح و روزآمد سازند.

آن ها با هم بحث كرديم. وگرنه،  مورد در كه بود نكاتي كلي و خالصه بيان كردم نقل كه را آنچه است روشن
آن ها نقل كه كرديم اشاره شواهدي و عيني مصاديق و خاطرات به گفتگوها اين جريان در كه است اين واقع
تهران ريل گذاري مسير  و قطار شهري در مورد راهآهن دعواي ميداد: استخوان و پوست گزارش اين به
مي شد كه قانوني فالن استناد به راهآهن نفع به دادگاه حكم بعد، و وقت و هزينه سال ده صرف و ورامين
و تصويب تدوين ماجراي نشود؛ تلف هزينه همه آن و نمانند عالف مردم كه كرد اصالح را آن سادگي به
و بيچاره شدن قلم چرخش يك با آن با مغاير قوانين تمام ابطال و ششم مجلس در عوارض تجميع قانون
قطعه سازان خودرو كه قانون خودوري حامي آنان تحت تأثير تصويب همان قانون تجميع عوارض ابطال شد
و تجربه هاي نوشتن مقاله «آماتوريزم در قانون نويسي» كه در مجله قطعه سازان خودرو منتشر شد. در اين 
قسمت از گفتگو ها من براي آقاي رضوي توضيح دادم كه در كشورهاي پيشرفته وقتي به ضرورت قانون
و قرار باشد قوانين قبلي مغاير با آن ابطال شود، تك تك قوانين مغاير مورد بررسي  ميشود تصويب جديدي
مي شود كه به تكليف تعيين و پيشبيني دقت با ها آن از يك هر ابطال عواقبت و عوارض و ميگيرند قرار
و كاركرد خاص كه طبق قان قانون ايجاد شده بوده است با ابطال آن قانون فرانيد اين يا سازمان اين مثال، عوان
و از شد خواهند بيكار دولت كاركنان از نفر چند كرد، خواهد ايجاد هزينه چقدر آمد، خواهد سرش به چه
اين قبيل. در حاليكه در نظام حقوقي كشور ما حتي اگر نمايندگان مجلس بخواهند به اين وظيقه خود عمل
اصًال چنين برخوردي با  و است وصله روي وصله همينطور ما قوانين تمام چون است غيرممكن تقريبًا كنند
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آن ها ممكن نيست. آقاي رضوي هم براي من ماجراي آن استاد حقوقي را تعريف كرد كه براي توضيح يك 
كلمه ناقابل «به» در يك بند از فالن قانون سيزده صفحه مطلب نوشت تا با استناد به قوانين ديگر وجود آن

«به» را تبيين كند، بعد معلوم شد كه آن كلمه ناقابل اشتباه چاپي بوده است!

- اين است كه استادان پروفشنال حقوق كه البد  جمله از - ما حقوق آموزش نظام در وحشتناك تعارض
مي برند تا احترام كار به را خودشان تالش تمام كردهاند تحصيل قانونگرا و مدرن كشورهاي در آنان اكثريت
به قانون را در ضمير دانشجويان خودشان نهادينه كنند، اما اين مردان شريف به اين نكته توجه نكرده اند آنچه
آن ها شبه قانون هستند. متأسفانه تا  تمام و نيستند قانون ميشود تصويب و توليد ايران نويسي قانون نظام در كه
و اخالقي بودن روند تدوين قانون را منصفانه و عادالنه كه ابزاري مثابه به پارلمان قانون با عميق طور به كسي
مي كند، آشنا نباشد نمي تواند اين تفاوت عظيم بين يك جامعه قانون گرا را با يك جامعه استبدادي كه تضمين
يافته است، درك كند. در توضيح اين مشكل براي آقاي مناسب استبداد سلطه ادامه براي ابزاري را شبهقانون
رضوي توضيح دادم: درست مثل يك فرد نابيناي مادر زادي كه نمي تواند تصوري از رنگ داشته باشد. آقاي
رضوي در واكنش به اين مثال من با چنان قاطعيتي گفت: دقيقًا كه براي من ترديدي باقي نماند كه او قضايا 
و راه حل آن چيست؟ به  كجاست كشور اصلي مشكل كه است دريافته انگار حاال و است كرده درك واقعًا را
و به همين خاطر اگر بقيه بچه هاي كادر وكيالن هم در كارگاه شركت نكنند است بزرگي دستاورد اين نظرم
خواهيم توانست بار ديگر چراغ اين كارگاه را در قلمرو حقوق روشن نگه داريم. جاي اميدواري هست كه
تالش هاي آقاي ابراهيم عليپور در معرفي دفتر كادرها به استادان حقوق دانشكده حقوق دانشگاه تهران نيز به 

جاهاي خوبي منجر شود. 

و پنج دقيقه ختم جلسه را اعالم كرديم. از آقاي رضوي پرسيدم: خب، كارگاه چطور بود؟ جواب  چهار ساعت
و قرار شد گزارش اين كارگاه كرديم خداحافظي خوشحالم. باشد نشده تلف وقتتان اينكه از گفتم: عالي. داد:

يك نفره را براي ساير اعضاي غائب ارسال كند.
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شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴

مرور يك تجربه ملي
باشند،  آشنا پارلمان عرفي قانون قواعد با بسازند دائمي سازمان يا انجمن يك ميخواهند كه كساني اكر
و افراد عالقمند را همراه دهند تشكيل اوليه حامي هيأت يك كنند: تمام را كار اجالس دو طي بايد معموًال
با اعالم هدف براي شركت در نخستين اجالس دعوت كنند. در همان اجالس اول كميته اي براي تدوين
با فراخوان اجالس بعدي  آئين نامه را همراه  اين كميته، پيش نويس  و  ميدهند تشكيل آئيننامه پيشنويس
و در فاصلهي ميشود تصويب مأخوذه آراي اكثريت با آئيننامه دوم، اجالس در ميفرستد. مدعوان براي
و ورودي هاي خودشان را به دبيرموقت عضويتها حق انجمن در عضويت به عالقمند افراد تنفس، يك
مي كنند در ادامه ي اجالس دوم، فقط كساني كه امضاء را آئيننامه يا مدني مشاركت قرارداد و ميپردازند
و سپس دائم رئيس شده، امضا و مصوب آئيننامه طبق و مييابند حضور صحن در كردهاند امضا را آئيننامه
مي شود. تأسيس دائمي سازمان يا انجمن ترتيب، اين به و ميكنند انتخاب را سازمان مسؤالن ساير و دبير
مي گيرد كه شكل موقت سازمان يك نشد، تأسيس جلسه سه حداكثر يا دو در دليل هر به دائمي انجمن اگر
مي خواهند انجمن يا سازمان كه كساني اگر اما كنند. تدوين را خود نياز مورد قواعد حداقل بايد آن اعضاي

دائمي درست كنند با قواعد قانون پارلمان آشنا نباشند چه بايد بكنند؟

مي توانم توضيح بدهم در ايران امروز كه مردم با قواعد نسبتًا پيچيده ي قانون عرفي پارلمان آشنا نيستند،  من
مي آورند كه مسؤل در دولتي دستگاههاي از سر عمومًا اوليه، جوهاي و پرس از بعد آنان ميكنند: چه معموًال
آن ها. كارمندان اين سازمان هاي دولتي اين گروه از مردم ثبت مسؤل نه و هستند، انجمنها ايجاد مجوز دادن
مي گذارند. طبق راهنمايي اين آنان اختيار در راهنما جزوه يك و تيبپ اساسنامه چند و ميكنند راهنمايي را
كارمندان، عده اي به اسم مؤسس انجمني كه هنوز تأسيس نشده است، مورد تأييد دستگاه صادر كننده مجوز
مي گيرند. بعد، فرم يك اساسنامه تيبپ كه جاهايي براي گنجاندن اطالعات خاص در آن خالي گذاشته  قرار
مي گيرد تا به عنوان مؤسسان انجمن يا سازمان در دست تأسيس آن را قرار عده اين اختيار در است، شده
و چند نفري آن را امضا كرده به سازمان مربوطه ارايه دهند. به اين ترتيب يك سازمان يا انجمن يا پركنند
فعاليت  هاي به كردهاند، ايجاد كه سازماني نوع به توجه با هم عده اين و ميشود ايجاد دائمي مؤسسه و شركت
مي كنند، اما چون با قواعد قانون پارلمان آشنا نيستند، كار هم با عده اين كه است بديهي ميدهند. ادامه خود
مي كنند كه تنها رويه هاي هيأتي انجام كار گروهي را در خود تكيه ايراني عرف و سنتها به معمول، طبق

ذخيره كرده است. به اين ترتيب، كارها انجام مي شود اما «سازماني» شكل نمي گيرد.

و  مكتوب شفاف، قواعد اساس بر مديريت ضرورت و هيأتي مديريت نكوهش در ايران در كه دهههاست
مي شود، اما تا قبل از معرفي دستورنامه رابرت، كسي نمي توانست به اين نكته مهم توجه و شده صبحت دقيق
و رويه هاي الزم براي تمشيت قواعد از كوچكي بخش فقط هم سازمان يك اساسنامههاي يا آئيننامه كه كند
و رويه ها كه به قانون يا رويه عرفي پارلمان معروف هستند قواعد اعظم قسمت و هستند سازمانها در امور
و با چشم سر ديده نمي شوند. در نتيجه حتي اگر جمعي به طور جدي هم بخواهد دارند قرار آب سطح زير
و در مورد هزاران وضعيت پارلماني است ناقص بسيار آئيننامه اين چون كند، عمل خودش آئيننامهي طبق
مي شوند طبق تشخيص يا صالحديد خودشان رفتار كنند كه عين استبداد است. مجبور اعضا هستند، ساكت
و معقول و منسجم و پويا قواعد از مجموعهاي مثابه به پارلمان قانون كل به جمع يك وقتي تا نيتجه، در
و راهي جز استحاله بماند پايبند خود اساسنامه يا آئيننامه به نميتواند بخواهد اگر حتي نباشد، آشنا عادالنه
 تدريجي به باند قدرت براي اين سازمان ها باقي نمي ماند. متأسفانه تا كسي با قانون پارلمان آشنا نشود اين
تمايز عظيم را نمي تواند درك كند. در اين صورت اگر ما بخواهيم سازماني بسازيم كه هيأت عمل نكند، چه 
مي دهد گروه مؤسس يا بنيان گذار بايد بتواند دست كم در پنجاه يا شصت  نشان من تجربههاي بكنيم؟ بايد
و ضمن انجام كار، با قواعد قانون مرور به تا كند شركت رابرت دستورنامه آموزش كارگاه ساعتهي دو جلسه
پارلمان آشنا شوند. همين تجربه هاست كه مبناي «طرح كلي برنامه ي آموزشي كارگاه هاي تأسيس انجمن» را

تشكيل داده است كه مدتي قبل آن را در وب سايت كادرها دات كام پست كردم. 
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تصحيح خطا در انجمن ميثاق خانوادگي ما
و به دليل اينكه احساس كردم بعضي از مدعوان در نشست تأسيسي انجمن  ساله، چند تجربههاي اين رغم به
ميثاق خانوادگي ما كشش الزم براي شركت در حدود شصت جلسه آموزشي را ندارند، تصميم گرفتيم در
و پاي كار تشكيل دهيم كه اين  جدي افراد از نفره هشت كميته يك تأسيسي، مجمع جلسه نخستين همان
عده اين شود قرار اگر اما شوند. آشنا نيز پارلمان قانون قواعد با آئيننامه پيشنويس نوشتن جريان در عده
هم اين قواعد ياد بگيرند بايد دست كم در پنجاه جلسه آموزشي شركت كنند. در آن صورت مجمع مؤسس
اين جلسات  در  كه  تمام كساني  مواجه خواهيم شد، چون  ريزش  با  معمول  به عالوه، طبق  مي شود؟  چه
و رويكردهاي يكساني ندارند. در يك كالم، با همان مشكالتي مواجه شديم كه در اولويتها ميكنند شركت

كارگاه هاي ديگر مواجه شده بوديم. يعني چه؟

آئيننامه هم كه روز هاي جمعه در منزل آقاي علي گلستاني در قرچك  پيشنويس تدوين كميتهي جلسات در
و آموزشي دارد، براي آن كارگاهي وجه جلسات چون و نميآيند عدهاي و ميآيند عدهاي ميشود، تشكيل
مي  آيند بايد درس هاي جلسات قبل تكرار شود كه سبب خستگي بقيه خواهد شد. به ميان در يكي كه گروه
و ميدهد دست از را خودش جذابيت گروهي بازي ميشود كمتر حدي يك از حاضران تعداد وقتي عالوه،

خالصه كالم اينكه از هم مي پاشد. چه بايد كرد؟

مختلف كشف  براي مشكالت  مختلفي  حل  هاي  راه ميشود و شده تشكيل دفتر در كه كارگاههايي براي
و حل آن ادامه دارد. اما در جلسه ديروز انجمن ميثاق خانوادگي مسأله بين گربه و موش بازي اين و كردهايم

نيز چند تصميم  جديدي گرفتيم كه اميدوارم مفيد فايده باشد.

اگر دلشان   - كه كنيم دعوت مؤسس مجمع اعضاي تمام از هفته هر كه بود اين ما تصيميمهاي از يكي
و كرد خواهيم تبديل كل كميته به را مجمع پس اين از ما و كنند شركت نيز مجمع جلسات در - خواست

طبق اين قاعده بازي را ادامه خواهيم داد.

مي كنيم ممكن است عده اي از اعضايي كه در نخستين مجمع مؤسس  پيشبيني كه آنجا از و اين، بر عالوه
شركت كردند، در نشست هاي بعدي به هر دليل شركت نكنند، به فكر دعوت از افراد جديد باشيم تا در
شود.  برگزار كادرها دفتر در آتي نشست كه بود اين نيز سوم تصميم كنند. شركت مؤسس مجمع نشستهاي

من اميدوارم اين تصميم ها جواب بدهد.

دستاوردهاي مهم انجمن ميثاق خانوادگي ما 
جلسه ديروز محل توضيح دستاوردهاي مهمي بود كه در جريان تأسيس اين انجمن مورد توجه ما قرار گرفته 
بشوند؟  ما خانوادگي ميثاق انجمن عضو دارند صالحيت كساني چه كه بود اين اول، مرحله در مسأله، بود.
بعد از تأمالت اوليه تصميم گرفتيم هر فردي كه با اعضاي مجمع مؤسس انجمن رابطه نسبي يا سبيي دارد
و عضو ديگري رابطه ي سبي  معرفي را او عضو يك آنكه شرط به باشد داشته را انجمن در عضويت صالحيت
و متقاضي عضويت در عين حال متعهد شود كه ميثاق نامه انجمن را رعايت خواهد كند تأييد را او نسبي يا
مي كند، به صرف داشتن زندگي كجا در و است مستقر كجا در اينكه از صرفنظر هركس، ترتيب، اين به كرد.
مي تواند عضو انجمن شود. اما در همين مرحله سؤال هاي انجمن اعضاي از يكي با نسبي يا سببي رابطهي
زيادي مطرح شد. به عنوان نمونه: آيا اگر يكي از اعضاي خانواده با عضويت فرد ديگري از همان خانواده
و عضويت خود را  شود انجمن عضو دارد حق متقاضي فرد آيا بود، مخالف ما خانوادگي ميثاق انجمن در
از اعضاي خانواده پنهان كند يا به آنان دروغ بگويد تا با عضويت خودش در انجمن ميثاق خانوداگي ما به
اختالف هاي درون خانواده اش دامن بزند كه ممكن است به سست شدن نهاد خانواده بيانجامد؟ براي مواجهه 
با مشكالتي از اين دست بود كه اين ايده مطرح شد كه خوب است خانواده ها به مثابه انجمن هاي سطح پايه 
و يك شخصيت  انجمن مثابه به خانوادهها شوند، ما عضو افراد آنكه جاي به و بگيرند قرار عضويت مبناي

حقوقي عضويت انجمن ميثاق خانوادگي ما شوند.
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و از جمله به اين  بدهم توضيح را عضوگيري روش اين مثبت جنبههاي كوشيدم من شد، مطرح ايده اين وقتي
نكته اشاره كردم كه در آن صورت، اعضاي هر خانواده نيز مثل هر انجمن ياد خواهند گرفت تا روابط درون
و در مورد مسائل درون خانواده نيز بر اساس هر عضو بالغ خانواده يك رأي  كنند دموكراتيزه نيز را خانواده
شروع به همفكري كنند. به عالوه، تعداد مشخصي از خانواده هاي مستقر در يك محل يا منطقه جغرافيايي
و انجمن ميثاق  داشت خواهند نسبي استقالل انجمن كل از و كرد خواهند برگزار را خودشان نشستهاي

خانوادگي ما در واقع كنوانسيوني از خانواده ها خواهد شد.

و به خصوص آقاي علي گلستاني كه فكور ترين عضو مجموعه است  رسيد نظر به جذاب ابتدا در ايده اين
و پيشنهاد نيز بيشتر آشكار شد. از جمله اينكه فكر اين مشكالت بيشتر تأمل با اما كرد. استقبال ايده اين از
و سختي دارند سفت شرعي و قانوني تعهدات آن اعضاي و نيست انجمن يك خانواده ما، اوليه تلقي برخالف
يك و اعضاي يك خانواده نمي توانند به سادگي است طالق معناي به خانواده انحالل انجمن، يك برخالف و
و هستند ناخواسته عضوهاي خانوادهها فرزندان مهمتر، اين از بدهند. استعفا يا شوند خانواده عضو انجمْن
و در قبال اين تصميم هاي خودسرانه مسؤليت هايي شدهاند آنان وجود عامل آنان از اجازه كسب بدون والدين
مي گيرد. خالصه اينكه، با كمي تأمل مشخص شد و گرفته قرار بررسي مورد خانواده حقوق در كه دارند هم
مي رسيد. بعد از اين تأمالت بود كه تصميم گرفتم در نظر به ابتدا در كه است آن از پيچيدهتر بسيار قضيه كه

جلسه ديروز اين قضايا را تا حدي باز كنم.

گزارش جلسه ديروز
و پنج دقيقه در منزل آقاي علي گلستاني بودم. عالوه بر خودش، همسرش  پنجاه و هشت ساعت جمعه ديروز
گلستان هم همراه با دختر خردسالش حضور داشتند. علي آقاي خواهر دختر طالعي رؤيا خانم پسرش، و
- هم از ورامين رسيد اما خبر داد كه آقاي من خواهر شوهر و عمو پسر - تاجيك عباس آقاي من از بعد
مي كند موفق نشده است كسي را كارگري ري شهر امينآباد كارخانههاي از يكي در كه عربداودي حسن
مي شود آقاي كم مهمانان تعداد گاه هر ظاهرًا يافت. نخواهد حضور جلسه در نتيجه در بگمارد خودش جاي
تقريبًا بدون استثنا در تمام مراسم كه آنجا از و نگفتهاند لبيك را او دعوت اقوام ميكند احساس گلستاني
مي كند، شايد انتظار دارد يا داشت كه به دعوت او براي شركت در مراسم تشكيل شركت فاميل عزاي و جشن
مي دهم آقاي گلستاني هم به مرور و دادهام من كه توضيحهايي با اما ميگفتند. لبيك نيز خانوادگي انجمن
آن ها رفع كه دارد وجود انجمني فعاليت به ايران مردم تمايل عدم در متعددي بسيار عوامل كه ميكند قبول
و از ما كار زيادي ساخته نيست. من به عنوان نمونه، به اوايل انقالب اشاره است تاريخي تحوالت مستلزم
مي كرديم. اما، اين روز ها شركت انجمن و جلسه چند و چندين در روز طول در ما از يك هر چطور كه كردم
و اجتماعي دارد. در ادامه من برخي از گروهي فعاليت حوصله كسي كمتر و است خراب جامعه اوضاع
مي دهند در اكثر نشان كه كردم مقايسه ديگر كشورهاي با را ايران اجتماعي و فرهنگي توسعهي شاخصهاي
و براي رها شدن از اين وضعيت چاره اي جز تالش ميگيريم قرار فهرست آخر سوم ثلث در ما شاخصها
بيشتر نخواهيم داشت. به آقاي گلستاني گفتم: ما، همين تعداد معدود هستيم كه بايد آرام آرام انجمني بسازيم
و تأكيد كردم كه اتفاقًا اين كار بسيار سخت است.  آيند. در آن عضويت به كه كنند آرزو فاميل اعضاي ساير كه

و شرع فقه بر مبتني خانوادهي با قانون بر مبتني خانوادهي تفاوت گرفت قرار بررسي مورد كه بعدي موضوع
و خانم است كرده تحصيل هم پسرش اما است، گلستاني علي آقاي من اصلي مخاطب كه ميدانستم بود.
و آقاي عباس تاجيك هم گرچه سواد ندارد اما مرد بسيار با هوشي است. دارد پويايي ذهن هم طالعي رؤيا
و گفتم كه چطور دادم توضيح ساده زبان به بود ممكن كه آنجا تا قانون با را فقه و شرع بين فرق اينكه خالصه
و ساير مسائل خانواده را ارث طالق، ازدواج، مورد در شرعي قواعد ملي شوراي مجلس عمر اوايل همان از
و هنوز حتي بسياري از روشنفكران هم كه به تفاوت عميق رساندند تصويب به قعودي و قيام با و مجلس در
مي بينند كه كافي است يك قاعده فقه اي سطح اين در را تفاوت اين و كنند توجه نميتوانند شرع و قانون بين
مي كنند. هرچند تا وقتي تحسين را آنان كار شود، تبديل قانون به تا برسد تصويب به قانونگذاري مجلس در
جامعه ديني است، دين داران راهي جز اين را مسدود خواهند كرد. بعد توجه مخاطبان را به روند تصويب
و گفتم كه چطور در هر ايالتي كه قانونش  كردم جلب آمريكا مختلف ايالتهاي كنگرههاي در جديد قوانين
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و خانواده ي خود را هم در دفاتر حكومتي به  بدهند خانواده تشكيل هم با ميتوانند مردان برسد، تصويب به
و است؟ ممكن ايران در كاري چنين تصور حاضر حال در آيا كه كردم مطرح را سؤال اين بعد برسانند. ثبت
خودشان را عقايد دهند اجازه آنان به كه ندارند اعتقادي اقليت حقوق به اصًال ما مردم چون نه. گفتم: خودم

در جامعه ترويج كنند تا به اكثريت برسند.

مي ديدم از  اينكه از و داشت. تازگي گلستاني آقاي براي كم دست بحثها اين كه است اين خودم ارزيابي
و تهران مثل شهري كالن شكلگيري با چطور كه دادم توضيح و آمدم شوق سر ميكند استقبال بحثها اين
مهاجرت دهاتي ها به تهران وضعيت ارزشي خانواده ها به خصوص در تهران به طور اساسي دگرگون شده
و چطور به رغم اينكه قوانين ناظر بر خانواده ها از منابع شرعي استخراج شده، اما ديگر اين قوانين به  است
خانواده را به خصوص در تهران با بحران هاي نهاد كل چطور امر همين و نميدهند پاسخ خانوادهها نيازهاي

عظيمي مواجه كرده است.

ضرورت تدوين دستور شرف خانوادگي
در اينجا بود كه با ذكر مثال هايي از وضعيت زندگي خانوادگي خودم، سعي كردم براي حاضران توضيح بدهم 
و ارزش هاي  شرع اساس بر نه - را خانوادهها بر ناظر قواعد و اصول بتوانيم بايد انجمن اين در ما چطور كه
مياقنامه خانوادگي خود بگنجانيم در و كنيم تنظيم و تدوين - عقلي ارزشهاي و قانون اساس بر كه - ديني

و ان ها را از طرق مختلف در سطح ملي ترويج كنيم.

بر  روابط  ناظر  كه  كرده ام  تدوين  را  اصل  يا شش  پنج  از  مجموعه اي  من  كه  مي كنم  آوري ياد جا همين
آن ها اشاره كردم از مورد دو يكي به ديروز جلسه در است. خانواده اعضاي برابر حق اصل بر مبتني خانوادهها
و به تصويب كنيم اسختراج را اخالقي فتواهاي يا نظريات اصول، اين اساس بر بايد چطور كه دادم توضيح و
و استانداردها در خانواده رفتار كنند. تأكيد كردم كه اين اصول اين طبق كه شوند مكلف آنان و برسانيم اعضا

يك وظيقه ملي است كه انجمن  ما مي تواند آن ها را انجام دهد.

به نظرم همين بحث ها بود كه سبب شد در اواخر جلسه آقاي گلستاني با من هم نظر شود كه هدف از تشكيل 
و از يكديگر چيز ياد  ميشويم جمع هم دور هفته هر است: شده محقق عمل در ما خانوادگي ميثاق انجمن
و نتيجه گرفتم با توجه به اينكه پرداختم كميته و مجمع تفاوت توضيح به رسيديم كه اينجا به ميگيريم.
و دو دستش از مچ ميزدند صدا داود را او كه كاظمي رضا و آقاي حسين شيرازي، رضا آقاي مثل مدعواني
- در نشست هاي ما ممكن است شركت نكنند، پس خوب است نسبت به دعوت شده قطع جبهه در پائين به
مي شود. همه با تشكيل هفته هر كه باشد مجمعي همين هم ما مؤسس مجمع و كنيم اقدام جديد اعضاي از
و برساند مدعوان تمام اطالع به را تصيميمها اين طالعي رؤيا خانم شد قرار و كردند موافقت تصميمها اين

به آنان اطالع دهد كه نشست بعدي هم در دفتر كادرها برگزار خواهد شد.

تجربه اي ديگر
و بدون تصويب گروه، براي افراد وظيفه تعيين نكنم. البته، به  جلسات اين در كه باشم مراقب خيلي بايد من
مي كنند اما گاهي نيز اين خواسته ها قبول معموًال هم آنان و ميكنم درخواست چيزهايي اعضا از مربي عنوان
مي زنند. نمونه اي از اين خطاها توصيه هايي بود كه به تن و ميمانند وا آن قبول از افراد و است سنگين خيلي
مي گردد، يك خروار كار ريختم توي دامنش. وقتي كار دنبال گفت من به وقتي كردم. گلستاني دانش آقاي
احتماًال در مورد من قضاوت بدي بلكه است، نگرفته جدي فقط نه شد؟فهميدم چي پرسيدم: او از ديروز
مي كند بر زبان نياورد. وقتي در مورد نوشتن خاطراتش به عنوان دهدار ايجاب احترام كه داشت خواهد هم
اصًال به آن خاطرات فكر هم نكنم. اين گرفتهام تصميم گفت: طردكنندهاي لحن با كردم، صحبت دمزآباد
مهم تر، به عنوان مربي پارلماني اين و از نخواهم او از چيزي هيچ هرگز ديگر بگيرم تصميم شد سبب برخورد
و بعد از طي مراحل قانوني از كسي تقاضا نكنم. آيا قادر خواهم شد همين قانون اساس بر جز را تكليفي هيچ
يك قاعده ي ساده را خودم رعايت كنم؟ خيلي سخت است. عين همين تجربه در مورد خانم رؤيا طالعي نيز
بگيرد، با اين استدالل كه خيلي مشغله  عهده بر هم را گروه مورخ وظيفه خواستم او از وقتي ميكند. صدق
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و من بايد درس بگيرم كه بدون طي شدن روند قانوني،  حتي به عنوان  بود او با حق البته، و نكرد. قبول دارد
مربي پارلماني، براي كسي تعيين وظيفه نكنم.

شناسايي اعضاي جديد
و از آنان دعوت شود. به همين  شناسايي فاميل ميان از جديدي افراد بود الزم گرفتيم كه تصميمي به توجه با
خاطر ديروز عصر با آقاي عباس تاجيك صحبت كردم. قرار شد تلفن يكي از پسر عموهاي پدري ام را كه از
بچكي با هم دوست بوديم به من بدهد تا او را به نشست هاي خانوادگي دعوت كنم. همچنين قرار شد تلفن 
دختر برادرش را هم به من بدهد. تصميم دارم پسر خاله ام را نيز به جلسه آينده دعوت كنم. همچنين مصمم 
هستم با آقاي داود زواره اي قاضي جوان اما بازنشسته هم صحبت كنم تا شايد او را به شركت مرتب در اين 
مي شود مردم را به زندگي مشترك اجتماعي در  چگونه است: همان همچنان مسأله كنم. ترغيب نشستها

چارچوب قواعد اخالقي شفاف تشويق كرد؟

يك تجربه ديگر
مي كني؟ جلو خانه اش بود. وقتي  چه و كجايي پرسيدم: او از كه بود تاجيك آقاي با گفتگو جريان در ديروز
و از آنجا كه دخترش با نوزادش در تنها اتاق منزل با آنان زندگي برميگردد منزل به دامداري از ميشود بيكار
مي بيند كه كنار خيابان بپلكد تا شب شود. از او پرسيدم: تنهايي حوصله ات آن در را چاره تاجيك آقاي ميكند،
مي زنيم. چيزي به ذهنم رسيد كه به گپ و مينشينيم هم دور محل مردم از نفر چند با گفت: نميرود؟ سر
زبانم هم جاري شد. گفتم: چطور است با كمك آنان يك انجمن محلي درست كني؟ جوابش من را حيرت
و حتمًا همين كار را هم خواهم كرد. آقاي تاجيك كه سال ها عضو كردم فكر مسأله اين به اتفاقًا كرد: زده
و اتفاقًا براي ايجاد يك انجمن است. آشنا انجمن يك ايجاد اوليه رويههاي با است بوده گمنام معتادان انجمن
محلي، شايد بهتر همان باشد كه با تلفيق تجربه هاي اوليه اي كه از شركت در جلسات انجمن معنتادان گمنام
و وقتي كار كمي  كند جمع هم دور را عدهاي ميآورد، دست به ما تجربههاي از آنچه با است، كرده كسب

جلو رفت نسبت به سر و سامان دادن به انجمن اقدام كند.

خانواده ي معتادي كه پاك شده اند اجاره  آقاي تاجيك برايم توضيح داد منزلي را كه در ده ماسين براي اعضاي
مي كنند تا جلسات انجمن هاي مختلف خود را نيز در زير زمين همان منزل برگزار  تجهيز دارند بودند كرده
و با كمك برود ورامين در جمعهبازاري به آئيننامه تدوين كميته جلسه از بعد بود قرار جمعه ديروز كنند.
و صندلي پالستيكي ارزان قيمت براي چارپايه تعدادي ورامين گاوپروران انجمن مؤسس اعضاي از نفر چند

دبيرخانه انجمن هاي در دست تأسيس خود خريداري كنند.
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سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴

دستگيري سومين كادر
وب سايت هاي فارسي زبان غيرايراني خبر دادند آقاي علي اكبر باغاني نايب رئيس هيأت مديره كانون  ديروز
و بعد گذشته) (هفته دوشنبه روز باغاني آقاي وبسايتها، اين نوشتهي به شد. بازداشت ايران معلمان صنفي
وب سايت ها همين شد. منتقل كرج دشت گوهر زندان به حكم اجراي براي اوين، زندان دادسراي به احضار از
و دو سال تبعيد به زندان سال يك به ۸۹ سال و كارگر نقل كردند كه وي در تير ماه معلم حقوق وبسايت از
زابل محكوم شده بود. به اين ترتيب، بعد از دستگيري عليرضا هاشمي دبيركل سازمان معلمان ايران، درست
بعد از آنكه تلفني به من اعالم كرده بود تصميم دارد در كارگاه مؤسسه توانمندسازي انجمن هاي معلمان 
و بعد از دستگيري خانم نرگس محمدي كه بدون يك لحظه تأخير در كارگاه هاي كادر بانوان  كند، شركت
مي كرد، آقاي باغاني سومين عضو كارگاه هاي آموزش دستونامه رابرت بود طي يكي دو ماه اخير براي شركت
اجراي احكام زندان دستيگر شد. دستگيري آقاي باغاني از اين جهت براي كادرها يك ضايعه است كه بعد
كم  جديت با ايشان كه بود اخير هفته چند طي تازه كارگاهها، اين با باغاني آقاي آشنايي سال دو حدود از
در كه را ارزشمندي تجربههاي آموزههاي سيريناپذيري اشتهاي با و مييافت حضور كارگاهها اين در نظيري
مي كرد. هرچند طي يكي دو هفته ي اخير رويدادهاي بديع بسيار زيادي جذب ميشوند خلق كارگاهها اين
مي دانم توضيح دهم رويكردهاي آقاي باغاني خود وظيفه اما كنم، ثبت و تحليل بايد كه است شده تجربه
و اين تغيير رويكرد چه تأثيري بر رفتارهاي او گذاشت؟ كرد تغيير چرا و چقدر اخير هفتههاي و ماهها طي
و بگذارد اثر خود اطراف بر ميتواند هم زابل در تبعيد دوران در حتي و دشت گوهر زندان در او عالوه، به
مي تواند - باد طوالني كه - عمرش پايان تا باغاني آقاي و گذشت خواهد برق مثل نيز محكوميت مدت اين

منشأ اثرات مثبت باشد.

نخستين ديدارها
سازمان معلمان  اعضاي با من روابط نخستين همان به باغاني آقاي و من ديدارهاي نخستين دارم خاطر به
مي شود. بعد از آنكه آقاي ابوالفتاح سلطاني وكيل زنداني كه براي درمان در بيمارستان سيناي مربوط ايران
و اين بانوي جدي نيز من را كرد معرفي نقيئي طاهره خانم به را رابرت دستورنامه بود، شده بستري تهران
با دوستان نزديكش در سازمان معلمان آشنا ساخت، گروهي از معلمان در نشست مشتركي در دفتر كادرها
حضور يافتند تا من دستورنامه رابرت را براي آنان نيز معرفي كنم. البته، اعضاي آن نشست در همان اوائل به 
من معرفي شدند، اما بعدها بود كه من پي بردم افرادي كه در آن نشست حضور يافته بودند، هرچند در صفت 
بزرگ هم سهامدار هستند، اما از نظر روش هاي  سرمايهگذاري شركت يك در حتي و داشتند، اشتراك معلم
و در سازمان هاي متفاوتي هم عضو هستند. عده اي از آنان عضو سازمان معلمان دارند سليقهاي تفاوت مبارزه
و برخي از آنان نيز عضو كانون صنفي معلمان ايران. آقاي بهشتي كه آن زمان رئيس هيأت مديره بودند ايران

كانون صنفي ايران بود و آقاي باغاني كه آن زمان دبير آن كانون بود از جمله اعضاي آن نشست بودند.

مي شود، آقاي عليرضا هاشمي دبيركل وقت سازمان معلمان ايران  مربوط پيش سال دو حدود به كه زمان آن در
دنبال اين بود كه نهاد چتر مانندي براي گردهمايي تمام سازمان هاي معلمان تأسيس شود كه نام موقت آن را
و دوستان نزديكش كه در همان نخستين جلسه معرفي دستورنامه  هاشمي آقاي بود. گذاشته معلمان باشگاه
كرده به خوبي درك  دموكراتيك گروهي  فعاليت هاي  موفقيت  براي  را  قواعد  اين  تاريخي  اهميت  رابرت، 
مي كردند. به همين خاطر به من پيشنهاد دادند كه با هزينه ي آنان دفتر رنگ آميزي  حمايت ايده اين از بودند،
و گردهمايي هاي باشگاه معلمان اختصاص يابد. آنان نشستها برگزاري براي آن فضاي از بخشي و شود
و فعاليت هاي باشگاه در دست تأسيس نشستها كه - ميكردند عالقه اظهار يا - داشتند تأكيد روزها آن در
و بر ترتيب، اين به كردم. استقبال پيشنهاد اين از هم من و پذيرد صورت رابرت دستورنامه چارچوب در
و مبرم ترين قواعد مهمترين ميشود كه ميكردم تصور خوشبينانه بسيار كه من روزهاي آن محاسبهي اساس
دستورنامه رابرت را حداكثر در ده جلسه آموزش داد، در يك كارگاه ده جلسه اي شركت كردند. اگر اشتباه
و يا تنها فردي بود كه از هيأت مديره كانون صنفي معلمان ايران در كارگاه هاي كادر  يكي باغاني آقاي نكنم،
- آزادگان آقاي و او بين مشخصي، دليل هيچ بدون و نشستها، نخستين همان در اما ميكرد. شركت معلمان
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- يك تنش زيرپوستي جريان يافت كه من حدس  ايران معلمان سازمان مؤثر و پيگير و جدي اعضاي از يكي
و حدسم درست از آب درآمد. در آن زمان، نكند شركت نشستها در باغاني آقاي ديگر است ممكن زدم
و فصل حل را مسائلمان خوبي اين به داريم صنفي كانون مديره هيأت در كه ما داشت: اصرار باغاني آقاي
- به اما نكنيد. تلف را وقتتان نداريد نيازي اگر كه بود اين من پاسخ داريم؟ نيازي چه قواعد اين به ميكنيم،
مي خواست مانع از اين شود كه بقيه معلمان وقشان را تلفن كنند و نبود قانع حد همين به او - ميرسيد نظر
- در كشور رواج دهند. شايد ديگر غربي محصل يك عنوان به باز البد - را غيرالزم و بيمعني قواعد اين و
و كاربرد قواعد اين آموزش ضرورت به مستدل داليل با ميخواست او و ميكردم تعبير غلط را نيتش من
- از دست سماجت هاي ديگر داليل به يا دليل اين به - آزادگان آقاي ميكنم فكر حال، هر در بيرد. پي آنها
و لحن كالمش به تندي شد عصباني - اوست شخصيت ويژگيهاي از يكي فهميدم بعدها كه - باغاني آقاي
و به نظرم بعد از همان جلسه بود كه قدم هاي آقاي باغاني سست شد اما ارتباطش با بچه هاي سازمان كشيد.

معلمان و با من همچنان برقرار بود.

تبين تئوريك رفتار سازمان معلمان ايران با دفتر كادرها
و فرودهايي را تجربه كرده است. براي  فراز نيز كادرها دفتر با ايران معلمان سازمان روابط سالها اين در
ايزاك تئوري  نظرم  به  اما  بهره گرفت  تئوري هاي گوناگوني  از  مي شود  تحوالت اين بر ناظر قواعد تبيين
بنيان گذار يك سازمان، سازماني را كه تأسيس كرده است، آديزيس در اين زمينه مفيدتر است. به نظر او، 

و  سالمتي نگران مادر مثل نيز سازمان يك بنيانگذار را. نوازدش مادري هر كه دارد دوست همانطور درست
و اگر كسي دست تعرض به طرف سازمانش دراز كند دستش را قطع خواهد كرد. است خويش سازمان رشد
مي كردم احساس بودم كرده تجربه خودم كه آنچه اساس بر و بودم شده آشنا نظريه اين با قبل سالها از من
مي دانستم نبايد با سازمان معلمان ايران - نظري سطح در - خاطر همين به ميكند. بيان را واقعيت نظر اين
و شمايل سازمان شكل است قرار كه كند احساس آن بنيانگذار هاشمي عليرضا آقاي كه كنم رفتار طوري
و درست صريح نظريهي كه است اين واقعيت البته، بدهم. تغيير او پسند و نظر برخالف را مديريتش تحت
مي آورد. اما بنبان تئوريك آن كم ايرانيان بين كالفوار اجتماعي روابط توضيح مورد در آديزيس ايزاك آقاي

همچنان معتبر باقي مي ماند.

شد ، اين طور خالصه كرد  تبيين توجيهها انواع ظاهر زير كه را حوادثي مجموعهي بايد نظريه، آن اساس بر
بنيانگذاشته است همانطور كه را سازماني داشت دوست ديگري بنيانگذار هر مانند هاشمي عليرضا آقاي كه
كه خودش دوست دارد بسازد. به همين خاطر، وقتي از جانب من احساس خطر كرد كه سازمانش بسيار بيش
بي نظيري موفق شد سازمان را از  ظرافت با شد، خواهد دگرگون ميدانست مناسب يا صالح او كه آنچه از
- كه حاضر بودم به صورت رايگان در اختيارشان بگذارم مشروط به اينكه در چارچوب دستورنامه دفتر اين

رابرت اداره شود - بيرون ببرد اما مانع از آن شود كه دست نامحرم نوزادش را لمس كند.

و ساير اعضاي سازمان چند نفر  هاشمي آقاي دروني نيات ميتواند نظريه اين كه كنم تأكيد بايد جا همين
از معلمان ايران را غلط تعبير كند. آنان نمي توانند همراه اين نوشته حضور داشته باشند تا نظر خودشان را
آن همه ماجرا،  جزئيات تشريح جاي به مجبورم هم من و دهند. توضيح نوشتهها اين احتمالي خوانندگان به
انتقال هرچه سريع تر با استناد به عجله من براي  اينكه، آقاي هاشمي  خالصه اش  به ذكر كليات اكتفا كنم.
و پيچيده ترين قواعد دستورنامه رابرت، كه تمام اعضاي كارگاه معلمان را به معناي  مهمترين و مبرمترين
مي تواند همان قواعد را كه كند مجاب را مديريتش تحت سازمان اعضاي شد موفق كرد، گيج كلمه واقعي
و خودش هم انصافًا تمام دهد آموزش سازمان اعضاي به تدريخ به و معلمان سازمان فعاليتهاي جريان در
و در بفهمد خوب را ها آن و بخواند را رابرت دستورنامه اصلي كتاب من كمك با تا كرد صرف را توانش
مي كنم بسازد؟ قطعًا نه. تخيل رؤياهايم در من كه طور آن را معلمان سازمان شد موفق آيا ببندد. كار به عمل

دري  مر (تو يك خيالبافي!). شايد. ِا آر يوو لنون: جان قول به اما

به هر حال، سازمان معلمان ايران دبيرخانه موقت خودش را از دفتر كادرها به جاي ديگري منتقل كرد اما
بود كه  پيش  و حتي چند هفته  يافت ادامه همچنان من با سازمان آن اعضاي تمام صميمانه بسيار روابط
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مي آمدم كه ماشينم خراب شد. از او  كارگاه در شركت براي داشتم كه داد خبر من به تلنفي هاشمي آقاي
مي خواهم از اين به بعد در كارگاه هاي روز هاي پنجشنبه شركت نه، داد: جواب جلسه؟ اين در فقط پرسيدم:
و اگر امروز به خاطر خرابي ماشين نتوانم خودم را برسانم از جلسه ي آينده حتمًا خواهم آمد. واقعًا كنم.
و اين خبر خوش را همانجا به اطالع ساير اعضاي مؤسسه در دست كردم استقبال و شدم خوشحال بسيار
تأسيس توانمندسازي انجمن هاي معلمان رساندم. اما چند روز بعد خبر دستگيري او را در وب سايت فارسي

بي بي سي خواندم و حالم گرفته شد. 

داستان شكل گيري كارگاه دبيران
وقتي تالش هاي من براي بازسازي سازمان معلمان ايران بر اساس دستورنامه رابرت با شكست مواجه شد، 
كوشيدم مؤسسه ي جديدي براي همين هدف راه اندازي شود. جزئيات اين تالش ها در تاريخ كادرها ثبت شده 
مي كنم.  نقل را آن خالصهي بپردازم، باغاني آقاي به خاص طور به روزنوشت اين در است قرار چون اما است.

شكل گيري كارگاهي كه بعدها به نام موقت «مؤسسه ايراني توانمندسازي انجمن هاي يكي از كساني كه در
- به  ميزنم حدس - كه است توكل محبوبه خانم كرد ايفا را نقش مهمترين شد شناخته (ماتام) معلمان»
و وكيالن شركت كرد. معلمان كارگاههاي در بعدها و شد آشنا كارگاهها اين با نقيئي طاهره خانم توصيه
هم او بود كه توانست بعد از مدت ها همسرش آقاي سيد مهدي نوربخش را مجاب سازد كه خوب است در
كارگاه در دست تأسيس معلمان حضور يابد. بعدها فهميدم كه آقاي نوربخش يكي از اعضاي هيأت مديره 
كانون صنفي معلمان ايران است كه به خصوص با آقاي علي اكبر باغاني روابط خانوادگي ده ساله دارد. به 
اين ترتيب، با تشويق آقاي نوربخش چند نفر ديگر از اعضاي هيأت مديره كانون صنفي معلمان ايران در 
كارگاه دبيران شركت كردند. آقاي نوربخش همچنين موفق شد آقاي دانيال اعلمي را كه دانشجوي دانشسراي 
و آقاي پدرش نيز جوان اين و كند كارگاه اين در حضور به تشويق - است اين به شبيه چيزي يا - معلمان
داود دانايي را همراه با خودش به اين كارگاه آورد كه هر دو از كادرهاي باالي انجمن معتادان گمنام هستند
و با حضور آنان در كارگاه هاي روز پنجشنبه جنبش پاكان وارد يك مرحله تاريخي حديد شد. به اين ترتيب، 
و باغاني منتجبي، فالحي، آقايان و كودري خانم حضور با ايران معلمان انجمنهاي توانمندسازي ايراني مؤسه
و داود دانايي از انجمن معتادان گمنام اعلمي حبيباهللا آقاي و معلمان صنفي كانون مديره هيأت از نوربخش
و دانيال اعلمي شكل گرفت تا اينكه به روز معلم امسال رسيدم. تجمعات اعتراضي معلمان در سراس كشور
مي شود اعضاي هيأت مديره اين كانون گفته و يافت افزايش معلمان صنفي كانون روي فشار و شد برگزار
و آقاي نوربخش هفته نميرود دستور اين زير باغاني آقاي ظاهرا و بدهند استعفا كه كردهاند تهديد را صنفي
و ديروز كنند. بازداشت زندان حكم تحمل براي را باغاني آقاي خاطر همين به بسا چه كه بود نگران پيش
و به اين ترتيب، چهاردهمين اجالس كادر دبيران پس فردا پنجشنبه خوانديم. را او دستگيري خبر كه بود
بدون حضور آقايان عليرضا هاشمي دبيركل سازمان معلمان علي اكبر باغاني نايب رئيس هيأت مديره كانون

صنفي معلمان ايران برگزار خواهد. 

 

تعارضات نظري====
 اما بعدها، يعني در دوره اخير حضور آقاي باغاني در كارگاه هاي كادر دبيران بود كه خود آقاي باغاني براي 
من توضيح داد كه حدود دو سال پيش هم كه همراه با آقاي بهشتي در نخستين جلسات معرفي دستورنامه 
و برنامه هاي آموزشي اين دفتر در هيأت مديره كانون صنفي  من شخص مورد در بودند، كرده شركت رابرت
و به اين نتيجه رسيدند كه در كارگاه ها شركت نكند.  چرا؟ درگرفته طوالني بحثهاي (كصما) ايران معلمان
آقاي باغاني به طور شفاف پاسخ سؤال من را نداد. انگار پشت سر من بحث هايي شده بود كه مايل نبود جلوي
- غيرمرتبط  ظاهرًا - من مطرح كند. اما از پاسخ نصفه نيمه اي كه داد من به اين نتيجه رسيدم كه از مباحِث
و سياسي  ايدتولوژيك پاسخهاي و بحثها به نياز كه ميكردم مطرح كارگاهها در من كه رابرت دستورنامه با
و به شود مباحث آن صرف كارگاه وقت كه نميدانستند صالح حال عين در و ميبودند ناراحت داشت،
مي گيرند در كارگاه هاي من شركت نكند. اين مطلب را آقاي باغاني از آن جهت بيان تصميم خاطر همين
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و اگر قرار باشد كه اين كارگاه ها  است وارد من كارگاههاي به انتقاد اين است هنوز كه هنوز دهد نشان تا كرد
و غيرايدئوژيك باقي بماند بايد از اين بحث ها پرهيز شود. البته كه من اين نظر را قبول نداشتم غيرسياسي
آن  هاست، در حاليكه اين فني جنبههاي قواعد اين سطح كاربرديترين و نازلترين كه داشتم تأكيد اتفاقًا و
و خواهند بود. بودهاند فلسفي حتي و سياسي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، تغييرات عامل يا و حاصل قواعد
مي كنم. در حاليكه اگر اين قواعد صرف را عمرم تمام آنها ترويج براي من كه است دليل همين به اتفاقًا و
- در آن صورت به من ميآمد كار به معلمان صنفي كنانون يا معلمان سازمان بهينهي ادارهي روش به صرفًا
چه كه وقتم را صرف ارتقاي سازمان معلمان كنم؟ يادم هست كه با صراحت گفتم: گور پدر سازمان معلمان

و در همان جلسه بود كه داليل  ميكنند؟ چه دستمزدشان افزايش براي معلمان كه چه من به معلمان. كانون يا
مي كنم ارايه همان داليل نخستين تلنگر فكر و دادم توضيح باغاني آقاي براي قواعد اين ترويج براي را خودم

به رويكرد آقاي باغاني بود.
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پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۴

گزارش فشرده
و ثبت  تحليل را آنها بود الزم كه شد تجربه كادرها سطح در گستردهاي مولكولي تحوالت اخير هفته سه در
كنم اما فرصت آن را نيافتم. به خصوص هر وقت اين رويدادها را به صورت يك گزارش/داستان خواندني
مي آورم. براي جبران اين عقب ماندگي ها، برخي از مهم ترين تحوالت اخير را، بر  كم وقت ميكنم، روايت

خالف گذر زمان، به صورت فشرده گزارش مي كنم.

• دعوت از يك دوست قديمي
و ساكن پيشوا من پدر عموي پسر كه او عموي از را ميرآقايي مرتضي آقاي تلفن ترديد مدتي از بعد سرانجام
و تلفني از او دعوت كردم تا در نشست هاي انجمن ميثاق خانوادگي ما شركت كند. آقاي مرتضي گرفتم است
به دوران كودكي ما  اكنون ساكن شهر ري است. روابط  اما  پيشواي ورامين متولد شده است  ميرآقايي در 
- آقايان فيروز  گروه آن اعضاي از نفر دو ميكرد. شركت ما مطالعاتي گروه در انقالب جريان در و ميرسد
و ما دو نفر در ايران باقي است هلند در - نابت برزو - آنان از يكي و شدند فوت - الوكي منصور و شهرزاد
مي دانستم اما نداشتم او با زيادي ارتباط پيش روز چند تا اجباري آموزش دوران از بازگشت از بعد ماندهايم.
معتاد شده است تا اينكه شنيدم از طريق انجمن هاي معتادان گمنام پاك شده است. يكي از برادرانش به نام
و اكنون يكي  شد پاك انجمن طريق از بود، گذاشته كرم اعتياد در افراط فرط از بدنش ميشود گفته كه محمد
مي گفت كه برادر به بيش از پانصد معتاد مرتضي است. ورامين منطقه در گمنام معتادان انجمن مؤثر رهبران از

كمك كرده است تا از طريق انجمن پاك شوند.

مي رود تا  كل كميته به كه باشد مجمع ما فاميلي انجمن نشستهاي پس اين از كه تصميم اين به توجه با
و در پي همين تصميم كنيم دعوت را فاميل از ديگري تعداد گرفيتم تصميم كند، تصويب و تدوين را آئيننامه
بود كه مرتضي را هم دعوت كردم. ديشب كه تلفن كرد به نظرم رسيد دوست دارد گپ بزند. من هم پا دادم.
و  بزنيم گپ هم با و بيايد من ديدار به آينده هفته روزهاي از يكي طي شد قرار ديشب گفتگوي جريان در

بعد در مورد عضويتش در انجمن خانوادگي تصميم بگيرد.

مي شود از آن همه خاطرات يك  ماجراها در كاري دست كمي با كه دارم مرتضي آقا با جذاب خاطرات آنقدر
داستان بلند خواندني ساخت. بايد ديد چه مي شود.

مي توانند در ساختن انواع  كردهاند كسب گمنام معتادان انجمن در ارزشمندي تجربههاي كه برادرش و او
انجمن ها در سطح وارمين به ما كمك كنند. باز هم بايد ديد چه مي شود.

• واكنش ها به نخستين انتشار علني تاريخ كادرها
۹۴ را با ۲۷ ارديبهشت ماه ۳۱ ارديبهشت ماه ۱۳۹۴ براي نخستين بار روزنوشت روز يكشنبه روز پنجشنبه

اين مقدمه روي وب سايت كادرها دات كام جاگذاري كردم: 

كارگاه آن كه  نخستين اجالس نخستين از - كادرها تاريخ - رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي تاريخ
و در حجم بيش امروز، تا كرد آغاز را خود كار با نام «هم انديشي عرف پارلماني» در خرداد ماه ۱۳۹۱

 - سينمائيها قول به - نوشتهها اين است. شده ثبت جزئيات با و تحليل توصيف، صفحه، هزار پنج از
گرفته  اند. اينكه اين نوشته ها به همين صورت منتشر قرار نزديكان از بعضي اختيار در فقط و هستند راش
و تعميق بسط به آنها انتشار آيا اينكه جمله از داشت، خواهد بستگي متعددي عوامل به نه، يا بشود
و منطقه اي مدد خواهد رساند يا نه؟ براي يافتن پاسخ اين سؤال است كه هر از ملي سطح در قانونگرايي
و امروز يكي از روزنوشت ها كه به تالش شد خواهد منتشر عموميتر سطح در آنها از بخشهايي گاه

براي ايجاد انجمن هاي ده پرداخته است، به عنوان نمونه منتشر مي شود:
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آي پي از اين مقاله بازديد كرده اند. يعني بازديدكنندگاني  حسب بر نفر نه و هشتاد ،۹۴ تا امروز پنجشبنه ۷ خرداد
از اين تعداد كامپيوتر به اين وب سايت وصل شده اند. بعضي افراد مثل آقاي سعيد قاسمي از كارگاه دوستان 
آقاي خندان در مورد اين مطلب با من مكاتبه كردند. بعضي دوستان مثل آقاي محمود حسيني كمال تلفني 
و عاطفي نيست، با  رمانتيك برخورد و مبالغه اهل كه كمال حسيني آقاي كردند. صحبت من با آن مورد در
مي پرسيدم: اگر گفتهام. چه نوشته اين در من ببيند تا خوانده را مقاله دليل اين به كه گفت من به صراحت
و دراماتيك ماجرا روايي توصيف جز چيزي نوشته چون نداشت. روشني پاسخ احتماًال بودم؟ گفته چه خوب،
مي دانم حوصله خواندن كه كمال حسيني محمود مثل شخصي آيا كه بود اين من براي داوري معيار نبود.
متن  هاي داستاني گزارشي بلند را ندارد تا ته نوشته را خوانده است يا نه؟ خودش با تعجب از اينكه توانسته
و يك ضرب بخواند تعجب كرده بود. من از پاسخ او آن ته تا را بلندي اين به متني احوال و اوضاع اين در
كرده اي تا ته آن را حوصله شما مثل شخصي كه بود مهم همين من براي كه دادم توضيح و شدم خوشحال
البته، وارد بحث در مورد محتواي كردهام! شعبدهبازي خوب اينكه حساب به ميگذارم را اين من بخواني.

مطلب هم نشدم.

و گفت كه قلمم را دوست دارد آقاي  كرد تعريف نوشته از خيلي من به خطاب نامههايي در كه ديگري فرد
و يكي از كادرهاي جدي ميكند تحصيل تهران دانشگاه در پژوهي آينده دكتراي رشته در كه بود قاسمي سعيد

كارگاه دوستان است. او هم تأكيد داشت كه متن را با قدت و با عالقه تا انتها خوانده است.

و آقاي عباس تاجيك كه قهرمانان اصلي اين گزارش هستند نگفته ام كه  داودي عرب حسن آقاي به هنوز اما
و آن مطالب مربوط ميكند نگرانم بسيار نكته يك بابت اين از گذاشتهام. سايت وب روي را مطلبي چنين
و شوهرش از خودش و ريخت آبگوشت ديزي در را سمي غورههاي كه ميشود - دائيام زن - جميله به
و مادرش از آن ديزي نخورند تا كشته نشوند. نمي دانم پدر كه نشد آن از مانع من دائي و نخوردند ديزي آن
و اگر انتشار چنين مطلبي داشت؟ خواهد بازتابي چه داودآباد مثل روستايي در گزارش اين پست خبر انتشار
و بايد ساير خاطرات آدم هايي را منتشر ميتوان چگونه كند، ايجاد ناخوشايندي بازتابهاي آبادي يك در
و توضيح آنچه را كه من از آنان نقل كرده ام ندارند. خودشان عقايد از دفاع امكان و هستند حيات در كه كرد

كرد؟ بايد چه واقعًا زمينه اين در

• طرح سؤال از يك ناشر
- در اختران نشر مدير - اردهالي سعيد آقاي با را نگرانيهايم گرفتم تصميم كه بود دغدغهها همين دنبال به

ميان بگذارم. با اين كار چند هدف را دنبال مي كردم:
مي كنم آقاي اردهالي را به بهانه هاي مختلف تشويق كنم دست به فعاليت انجمني بزند.  تالش مدتهاست .۱
مهم ترين مشكالت و توجه هم نمي كنيم كه برخي از نداريم گروهي فعاليت از خوبي تجربههاي ما متأسفانه

اخالقي و فرهنگي و سياسي جامعه ما فقط در گرو فعاليت هاي انجمني است.
از جمله  و  هنري فعاليتهاي براي شرف دستور و اتيكز كد تدوين فعاليتها نوع اين از نمونه يك .۲
و انتشاراتي است. در اين زمينه هم ما به معناي تأسفبار كلمه بربر هستيم. راه حل اين مسائل نويسندگي
و مهارت معرفت پيكره يك اعضاي عنوان به هنرمندان ساير و رونامهنگاران نويسندگان، كه است اين هم
همه اعضاي پيكره و كنند تصويب و توليد را فعاليتها اين براي ناظر اخالقي رويههاي و اصول و ارزشها
و تنبيه كند. با اين مقدمه، با طرح شناسايي را او بتواند پيكره نكرد، عضوي اگر و كنند رعايت را آنها نيز
ميان گذاشتم كه يك انجمن يا در وي با را نكته اين غيرمستقيم صورت به اردهالي سعيد آقاي با دغدغهام
آن ها ايفاي به قادر مطالقًا موجود انجمنهاي كه دارد مهمي مسؤليتهاي و وظايف چه ناشران اتحاديهي

نيستند.
و براي انتشار به عنوان دومين روزنوشت مناسب است، مطلبي  گرفتهام نظر در نشر براي كه مطالبي از يكي .۳
مي خواستم او را در برابر اين سؤال هم بگذارم كه اگر من كردهام. تهيه اردهالي آقاي با گفتگوي از كه است
- از مثال عنوان به - كه دارد حق او آيا و شد؟ خواهد چه كنم منتشر شما از اجازه كسب بدون را شما نوشته

من بخواهد تا اسم او را خط بزنم؟
۴. اگر هر كسي كه نامش در خاطرات كسي نقل شود حق داشته باشد خواهان حذف نامش باشد، در آن 
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و اگر چنين درخواستي را مطرح كند، آيا نويسنده خاطرات مكلف است  شد؟ خواهد چه بيان آزادي صورت
و اگر نام كند. نويسي خاطره توانست نخواهد كس هيچ صورت اين در دهد؟ تغيير يا كند حذف را او نام

افراد را حذف نكرد، از نظر حقوقي چه مي شود؟

كردم:  ارسال وي براي را زير نامه كه بود سؤالها اين به توجه با

جناب آقاي اردهالي
سالم

و طبق  آنان قبال در ديگران از خود خاطرات انتشار براي نويسنده يك پرسيدم ستوده نسرين خانم از
وظيفه اين  نظرم  به  همه،  اين  با  بزند.  افترا  ديگران  به  نبايد  فقط  داد:  دارد؟ جواب  تكليفي  قانون چه 
و دستور شرف خود را در اين  اتيكز كد كه است ناشران اتحاديه يا و نويسندگان كانون مثل نهادهايي

زمينه  تدوين و به صورت علني منتشر كنند.
و آيا يك دستور شرف منسجمي  ميكنيد فكر چه زمينه اين در پروفشنال ناشر يك عنوان به شما خود
و يا منتشر كرده ايد، چند خوانده كه زيادي خاطرات كتابهاي به توجه با ميشود آيا كردهايد؟ تدوين
و در بنويسد ديگران از را خودش خاطرات بتواند نويسنده يك آنها اساس بر كه كنيد تدوين را اصل

عين حال آزادي بيان هم مخدوش نشود؟
راستش همانطور كه البد خبر داريد من براي نخستين بار يك بخش از خاطراتم را كه به دهگردي مربوط 

قبًال براي شما و آقاي كرامتي ارسال كرده بودم روي وب سايت به نشاني زير منتشر كردم: و ميشود
http://www.kadrha.com/spip.php?article۱۰۰

و تصميم دارم بدون آنكه موج راه بياندازد يا بيش از ظرفيت  است. شده مواجه هم خوبي استقبال با كه
پاسخگويي دفتر كادرها، بازار ايجاد كند، گاهي يكي ديگر از آن ها را هم منتشر كنم.

به همين خاطر خوب است تالش كنيم پيش نويس دستور شرف اين فعاليت اجتماعي را در نشست هاي 
مشتركي كه برگزار خواهيم كرد تهيه كنيم. 

فرض كنيد قرار است يكي از روزنوشت هايي كه از گفتگو با شما فراهم آمده است منتشر كنم. تكليف 
چيست؟ 

قربان شما. داود

البته تا كنون آقاي اردهالي پاسخي به اين نامه من نداده است. چه پاسخي انتظار دارم بدهد؟ با انتشار گزارشي 
و آيا بايد به خواسته او تمكين  بدهم؟ تغيير يا كنم؟ حذف را اسمش بگديد كند؟ مخالفت كردهام تهيه او از كه
و اگر با يك نفر اين همه مشكل داشته باشم با پنج گرفت؟ خواهد شكلي چه رابطهامان نكردم اگر و كنم؟

كرد؟ بايد چه خاطره صفحه هزار

وضعيت جامعه مهندسان مشاور ايران: مشت نمونه خروار
و نامه زير را براي آقاي مهندس ادموند ميرزاخانيان يكي از  برسد پايان به هم ارديبهشت ماه تا كردم صبر

كردم: ارسال جامعه ايميل نشاني به نيز و ايران مشاور مهندسان جامعه رئيسه هيأت مؤثر اعضاي

جناب آقاي ميرزاخانيان
سالم

استحضار داريد كه به توصيه هيأت رئيسه محترم جامعه مهندسان مشاور ايران حدود ۴ ماه است كه عصر 
روز هاي دوشنبه خودم را براي ارايه خدمات احتمالي به جامعه اختصاص داده ام. در حاليكه قرار بود اتفاقًا 
نشست هاي پنج مؤسسه در دست تأسيس در دفتر كادرها برگزار شود. من تا وقتي  در همين عصر دوشنبهها

هيأت رئيسه تصميم قطعي خودش را به بنده ابالغ نكند بر سر تعهد خود هستم.

و هست كه اگر قرار شد در نشست هاي هيأت رئيسه شركت كنم شنبه به من خبر داده  بوده اين قرار البته،
شود. اما اين قرار تعهد من به خالي نگه داشتن دوشنبه ها را نفي نمي كند. تقاضا دارد در صورت امكان مورد
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فوق را در هيأت رئيسه محترم جامعه مطرح نمائيد تا وضعيت من را تعيين تكليف كنند.

ممنون مي شوم من را از دريافت نامه و نتيجه كار مطلع فرماييد. 

به اعضاي انتخابي و انتصابي هيأت رئيسه محترم سالم من را برسانيد. 
قربان شما. داود

و رونوشت آن را به نشاني ايميل هيأت رئيسه هم  بود ميرزاخانيان آقاي نامه اين اصلي مخاطب حاليكه در
مي شود محسوب رامينه هرمزد آقاي منشي واقع در كه نوروزي خانم بعد دقيقه چند فقط بودم، كرده ارسال
و رأي ندارد، پيشنهاد دادن و مذاكره در شركت حق اما ميكند بازي نيز را رئيسه هيأت دبير نقش عمًال اما
و به من هم اطالع داده است! شده منتفي قبل مدتها از مسأله كه داد اطالع من به و گرفت تماس من با تلفني
از حيرت بايد شاخ درآورده باشم. چون يكي دو هفته قبل از آن بود كه بعد از مذاكره با آقاي ميرزاخانيان،
نامه من هم در پي ارايه  و دهم ارايه ايشان به رئيسه هيأت به ارايه براي را خودم طرح تا خواست من از وي
مي خواستم آقاي ميرزاخانيان به من بگويد نظر رسمي هيأت رئيسه در قبال آن طرح چه و بود طرح همان

بوده است؟

الزم است در مورد آن طرح به اجمال بگويم به نظر خودم تحليل خوبي از مشكالت كليدي جامعه ارايه كردم 
مي تواند به عنوان يك  هم كه كشيدم تصوير به دوگانه وضعيت يك عنوان به را مديريت شوراي وضعيت و
مي شود از طريق آن قواعد رهائي كه ديد فرصت يك را آن يا و كرد خنثي را آن بايد كه شود تلقي مشكل
و از طريق آنان اين قواعد را در ميان ساير كرد منتقل آنان به محاسبه با و مرور به را پارلمان قانون بخش

ساختارهاي مهندسي در ايران نيز بسط داد.

- اين بود كه وي  باشد اشتباه ميتواند كه خودم شخصي برداشت اساس بر - ميرزاخانيان آقاي اوليه واكنش
مي شود. تصويب رئيسه هيأت در طرح آن كه ميرسيد نظر به مطمئن و است آمده خوشش بسيار طرح آن از
و اصرار داشتم كه هر مبلغي دوست گفتم من اما كنم تعيين هم را خودم دستمزد من كه داشت اصرار البته

داريد بدهيد.

پس زمينه بود كه از پاسخ خانم نوروزي تعجب كردم. به خصوص كه در همان اول صحبتش به من  اين با
و اصرار داشت كه خيلي وقت پيش مسأله همكاري من است. خارج سفر در رامينه آقاي كه فعًال كه گفت
و او هم اين مطلب را به من منتقل كرده است. به اين ترتيب، بدون آنكه حتي است شده منتفي جامعه با
هزينه ي اين مدتي كه به هر حال براي جامعه وقت گذاشتم مورد دستمزدي به من تعارف كنند يا نظرم را در

بخواهند، به صورت يك جانبه و بدون ارايه دليل ماجرا را تمام شده اعالم كردند. 

به محض شنيدن توضيح هاي خانم نوروزي نامه ديگري به شرح زير اما فقط براي آقاي ميرزاخانيان ارسال 
كردم: 

جناب آقاي ميرزاخانيان
سالم

همانطور كه حتمًا مستحضر هستند نامه زير را عالوه بر شما، به نشاني دبيرخانه جامعه نيز ارسال كرده بودم. 
است.  شده منتفي مشاور مهندسان جامعه به مربوط قضاياي كه دادند اطالع من به نوروزي خانم قبل دقايقي
مي يابد: ايجاد مؤسسه اي براي توانمندسازي بيشتري اهميت كردم مطرح شما قبًالبا كه ايدهاي ترتيب، اين به

تشكل هاي كارفرمايي و در ادامه،  ساير تشكل ها.

من در حال حاضر عالوه بر شما چند نفر ديگر را هم در ذهن دارم كه از جمله عبارتند از: مهندس مهنا دبير 
- البته با اين توضيح كه اين بزرگوار خيلي خيلي  تهران دانشگاه فني دانشكده التحصيل فارغ مهندسين كانون
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و هرچند قرار است با آن كانون هم كارهايي بكنيم اما به نتيجه كار چندان  است كرده شلوغ را خودش سر
خوشبين نيستم چون كانون هم شبيه جامعه است. البته هنوز با مهندس مهنا در اين زمينه صحبت نكرده ام.

و موافقت خودش  كردهام صحبت زمينه اين در او با افتخاريان. حسن سيد مهندس نام به است فردي سوم نفر
را اعالم كرده است.

نفر چهارم فردي است به اسم مهندس محسن رزم خواه كه در حال حاضر تصميم داريم با كمك هم انجمن 
قطعه سازان خودرو را شستشوي مغزي بدهيم. 

نفر پنجم خانمي است از انجمن زنان مدير كارآفرين به نام خانم كتايون سپهري. 

و البته، هر كاري مستلزم  كنيم برگزار را نفره چهار يا سه نشست نخستين بايد بحثي نوع هر براي ميكنم فكر
آيا جنابعالي ببند. كار به عمل در را ها آن و شود آشنا رابرت دستورنامه قواعد با كار ضمن گروه كه است اين

فرصت داريد در اين زمينه همكاري كنيم؟
قربان شما .د اود

همانطور كه از متن نامه معلوم است من هيچ گله اي از نحوه برخورد جامعه مهندسان مشاور ايران با خودم 
نكردم. اما فكر مي كنم اين انتظارم به جا بود كه آقاي ميرزاخانيان دست كم جواب طرح من را مي داد. 

به هر حال، بعد از ارسال نامه دوم بود كه آقاي ميرزاخانيان طي نامه كوتاهي به زبان انگليسي به من جواب داد 
و تا كنون پاسخي از او نديده ام. به اين ترتيب،  كرد خواهد صحبت من با شخصي يا حضوري صورت به كه

يك فرصت تاريخ سوخته شد. تا بعد چه شود.

سازمان معلمان در خانه احزاب
و طبق معمول بعد از احوالپرسي خبر داد كه در انتخابات هيأت  زد زنگ نقيئي خانم كه بود پيش روز چند
۴۰ رأي انتخاب شده است. آنچه هنگام شنيدن اين خبر توجه ام و با بيش از ناظر عنوان به احزاب خانه رئيسه
- شبيه همايش ملي كار كه بعد از ده ميداد نشان كه بود احزاب خانه چراغ دوباره شدن روشن كرد جلب را
و هرگاه حزب حاكم است حاكم حزب خانه كه احزاب خانه نه - زد كليد را آن روحاني دولت دوباره سال
مي شود. براي من در آن لحظه اين جنبه ي منفي خبر را جنبه مثبت آن تا حدودي همان كند اراده حكومت يا
خانه احزاب هم يك مروج خوب قانون پارلمان خواهد در وي اينكه و نقيئي خانم موفقيت ميكرد: جبران
و آنان هم استقبال كرده بود كرده صحبت زمينه اين در كساني با هم اول نشست همان در اينكه كما بود.
بودند. اما به مرور كه بيشتر به اين موضوع فكر كردم، جنبه هاي ديگري از اين رفتار سازمان معلمان ايران
توجه ام را جلب كرد: اينكه يك سازمان پروفشنال كه بايد با فعاليت حزبي مرزبندي داشته باشد چطور به 

صورت رسمي و به عنوان يك حزب سياسي تمام عيار در خانه احزاب شركت كرده است.

و درمان با مفهوم «پروفشن» آشنا شدم به مرور به تمايز هاي  دارو نشريه شماره پنجمين انتشار زمان از كه من
و غيرسياسي باشند. اين غيرحزبي بايد پروفشنها چرا كه دريافتم و بردم پي بيزينس و پروفشن بين بنيادين
و حتي قبل از آشنايي با است بوده تحقيقات اين نتايج چاپ و مداوم تحقيق سال ده حدود حاصل دريافت
شبه پروفشن هاي دولتي، و قانون پارلمان در مورد برنامه هاي اجرايي بازسازي پروفشن ها از رابرت دستورنامه
به جاهاي بديعي رسيده بود اما بعد از آشنايي با دستورنامه رابرت بود كه پي بردم آشنايي با قواعد قانون

مهم ترين و مبرم ترين پيش نياز گفتمان پروفشن و كد اتيكز است.  پارلمان

و خانم نقي ئي در خانه احزاب بود كه به مرور  معلمان سازمان نقش مورد در تأمل جريان در و همه اين با
جنبه ي منفي اين حضور بيشتر در ذهنم برجسته شد. در نتيجه وقتي آقاي شهسواري زاده (يا چيزي شبيه به
اين) از طريق يك ايميل به من پيروزي خانم نقي ئي را در انتخابات هيأت رئيسه خانه احزاب تبريك گفته بود. 
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و بعد از چند روز  كرد جلب را من توجه بيشتر موضوع اين كه بود شهسواري آقاي ايميل خواندن از بعد
تأمل به اين مسأله احساس كردم بهتر است نظرم را با صراحت با خانم  نقي ئي در ميان بگذارم:

توضيح يك خطاي تاريخي
سركار خانم طاهره نقي ئي

سالم
و  پزشكان سازمانهاي مثل پروفشنال سازمانهاي از ديگر بعضي كنار در ايران معلمان سازمان اينكه
مهندسان در خانه احزاب شركت كنند از پيامد هاي همان خطاهاي بسيار بزرگ تاريخي است كه ريشه آن
مي كردند براي از بين بردن بدبختي ها بايد نظام سرمايه داري  فكر كه ميرسد استاليني و لنيني تفكرات به
و كارگران ديكتاتوري استقرار و دموكراسي و پارلمان كردن ناود دنبال هم كار اين براي و برانداخت را
و با مذاق ارباب رعيتي ما يافت رواج هم ايران در توده حزب طريق از مسموم تفكر اين بودند. دهقانان
و كرد انقالب هم حسين امام و است خوبي چيز انقالب اينكه بود. سازگار هم شده شهري دهاتيهاي
و به جاي جامعه كمونيستي جامعه توحيدي درست بگيرند را قدرت روحانيون ميشود كارگران جاي به

كنند، همه از دست پخت هاي همان تفكرات بود.

مي دويد كه هيچ. در خانه احزاب اتئالف درست كنيد  رؤياها همان دنبال هم معلمان سازمان و شما اگر
و مثل بقيه باندهاي قدرت ته مانده اين كشور را هم نابود كنيد. اما عملكرد شما هيچ بگيريد قدرت و
و اين حق حاكميت نيز از طريق است قائل حاكميت حق فرد هر براي كه جامعه يك ساختن به ارتباطي

قانون دموكراسي بايد اعمال شود ندارد.

و با سماجت راه  نخورد شما سازمان اعضاي از يك هيچ درد به من آموزههاي از يك هيچ كه همانطور
و مثل بسياري از هموطنان ايراني راه خود را گذاشت نخواهد اثري هيچ نيز نصايح اين رفتيد، را خود
مي دانستم اين نكته را به شما به عنوان دبيركل اين سازمان خاطر خود اخالقي وظيه اما رفت. خواهيد
نشان كنم به خصوص كه به رغم مخالفت من ترجمه هنوز منتشر نشده من را به عنوان مرجع پارلماني
آئين نامه سازمان خود را هم كه  و به رغم تقاضاهاي من حتي يك نسخه از كرديد معرفي خود سازمان

يك سند علني است و بايد به صورت علني منتشر كنيد به من نداديد.
جالب است كه آقاي شهسوار زاده طي ايميلي به من انتخاب شما را به عنوان عضو هيأت رئيسه خانه 
احزاب تبريك گفته بود. او هنوز نمي داند كه از اين بابت بايد عزا گرفت كه با سواد ترين معلمان كشور 

اين طور فكر مي كنند.
ممنون مي شوم دريافت اين نامه را اطالع دهيد تا مطمئن شوم وظيفه ام را انجام داده ام.

با دورد. داود حسيني

و حاكي از  تند نامه لحن كردم احساس بعد فرستادم. نقيئي خانم براي فقط و پيش روز چند را نامه اين
عصبانيت من است و شايد الزم نبود اين اندازه تند باشد.

و  نيست عصباني دستم از كه دريافتم كالمش لحن از خوشبختانه اما زد زنگ من به امروز حال، هر در
و من هم كه گوش ملي پيدا كرده بودم تمام آنچه بداند بيشتر قضايا اين مورد در كه است اين دنبال برعكس
و گذرا براي خانم نقي ئي توضيح اشارهوار صورت به بودم دريافته پروفشنها مورد در سالها اين طي كه را
دادم به نحوي كه اگر بخواهم به آن نكات فقط اشاره هم بكنم بايد چند صفحه را سياه كنم. اما محور گفتگوي
خود  براي را ايران» معلمان «سازمان نام چرا صورت آن در است حزب يك شما سازمان اگر كه بود اين ما
ميكند؟ من كوشيدم توضيح بدهم كه چه احزاب خانه در است، معلمان سازمان اگر و است؟ كرده انتخاب
و عملكرد متفاوتي از يك سازمان معلمان دارد. البته، خانم نقي ئي هم پاسخ هايي به ساختار حزب يك چرا
اشكاالت من داشت، اما رويكرد وي در پاسخ دادن به اعتراض هاي موجود يك ويژگي داشت: از قلمرو بحث
مي كرد، به اين ترتيب، خيلي ساده از بحث استداللي به  استناد ايران امروز جامعه موجود وضعيت به نظري
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مي كرد. به  سقوط مغالطه ورطهي در مباحثه جاي به فالسفه، اصطالح به و، ميداد موضع تغيير سياسي بحث
بي طرف حزبي مبارزات در و حزبي غير بايد دولت نهاد حتي و آموزشي نهادهاي ميگفتم وقتي نمونه، عنوان
مي گرفت وقتي حاكميت نتيجه موجود شرايط به استناد با بلكه نبود، گزاره اين رده ايشان استدالل باشند،
چاره اي جز كشيده شدن رقابت هاي سياسي به دانشگاه ها نمي  دهد، سياسي فعاليت و حزب تشكيل اجازه
مي دادم فقط كافي است كه احزاب حاضر توضيح و نداشتم قبول را استدالل اين من كه است بديهي نيست.
و انتخاباتي در دانشگاه خود داري سياسي مبارزه كشاندن از ميگرفتند تصميم احزاب خانه اجالس همان در
مي شود. اما در حال حاضر دانشجويان در دانشكده ها جمع هستند، بچه ها سركالس ها حل مشكل و كنند
مي كنند، وگرنه معلوم نيست يك حزبي بيرون از دانشگاه استفاده فرصت اين هم احزاب و دارند حضور
و اين همه مستمع جمع كند. نتيجه اينكه احزاب سياسي از شرايط آماده داخل بگذارد سخنراني يا متينگ

دانشگاه ها سوء استفاده مي كنند.

و بيش رويكرد حاكم بر گفتمان كم نقيئي خانم رويكرد سياسي، موضوعهاي و مسائل تمام مورد در راستش
- به قول آقاي محمد مسائل همان مورد در من رويكردهاي حاليكه در ميداد بازتاب را طلبان اصالح طيف
«زيادي  - هنرمندان خانه تراست در ايرانيان پزشكي اخالق مؤسسه تأسيس گراميداشت مراسم در قائد
و غيرحزبي شدن پروفشن ها، روش انتخاب اعضاي غيرسياسي ضرورت به نمونه، چند عنوان به است. مدرن»
بوردهاي پروفشنال براي تضمين اينكه هيچ حزبي نبايد اكثريت را در يك بورد پروفشنال كسب كند، در مورد
و از اين قبيل كلي برايش صبحت كردم  حكومت مجلس، احزاب، انتخابات، ساختار بودن قيچي اندر چپ
و منتشر نمينويسم چيزي موارد اين در چرا كه پرسيد من از چون بود. جالب برايش آنها تمام نظرم به كه
مي كردم نوشته ام. منتشر قبًال كه تخصصي نشريات در را مطالب اين تمام كه دادم توضيح برايش نميكنم؟
و به همين دليل آستين باال زده ام تا نميكند كفايت نوشتن صرف رسيدهام نتيجه اين به كه مدتهاست اما
و فساد ناكارآمدي غرق كه دولتي مداخله نوع هر كه چرا بسازيم. را برنامهها اين تحقق براي الزم ساختارهاي
است در اين فرانيد مخرب خواهد بود و هركس دست در كاسه اين دولت فرو ببرد قانقاريا خواهد گرفت.

يكي ديگر از محورهاي صحبت ما مباحث مديريتي بود. او نظر من را در اين مورد جويا شد كه ميزان آمادگي 
و آموزه هاي دستورنامه رابرت چقد بوده است؟  درسها به نسبت ايران معلمان سازمان اعضاي گيرندگي و
و من گفتم چرا كشيد مديريتي مسائل به بحث كه بود اينجا از كم. بسيار دادم: جواب بيرودربايستي هم من
- به قول ايزاك تلهي در و ميمانند باقي كودكي مرحلهي در غيردولتي شركتهاي و سازمان از بسياري
و قادر به رشد نيستند. به نظرم تبيين نظري ايزاك آديزيس در اين زمينه در ميافتند كودكمرگي - آديزيس

مورد سازمان معلمان هم صدق مي كند.

بينان گذار يك سازمان نسبت  ميشد: اينكه مربوط مديريتي مسائل به هم ما گفتگوي محورهاي از ديگر يكي
و چقدر هراس دارد كه نوازدش را است او نوازد به نسبت مادر يك احساس مثل چطور خودش سازمان به
و تمايل است سازمان اصلي بنيانگذاري كه ميرسد نظر به هم هاشمي آقاي دادم توضيح كند. لمس كسي
و سرانجام موفق شد سازمان را از اين دفتر به جاي ديگري بزند دست سازمان اين به ديگري كس نداشت

ببرد تا مبادا من به آن دست بزنم.

مي رسد اين صحبت ها روي خانم نقي ئي آنقدر تأثير داشت كه به من گفت اگر بتواند برنامه هايش را  نظر به
كارگاه هاي روز يكشنبه كادر بانوان شركت كند. من هم استقبال كردم. در شايد كند جا به جا
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۱۰ خرداد ۱۳۹۴ يكشنبه

فروپاشي يك كارگاه؟ 
شد:  برگزار نفر يك حضور با فقط دوستان كادر كارگاه چهارمين و پنجاه ديرروز شنبه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۴
و سومين اجالس اين كارگاه را نيز شنبه هفته قبل فقط با حضور همين  پنجاه آنكه جالب شريف. متين آقاي
جوان تشكيل داديم. اما در آن هفته دست كم آقاي شهرام حالج تلفني خبر داد كه در كارگاه شركت نمي كند،
و وقتي آقاي متين شريف با او تماس گرفت دريافتيم كه در كارگاه شركت نمي كند.  نداد خبرهم هفته اين اما
- كه به او امتحانات دليل به كه داد پيشنهاد هم شريف متين آقاي ديروز نشست در اينكه، جالبتر اينها از
و پنجاه و باشد تعطيل آينده هفته دو در كارگاهها - ميكند تحصيل مهندسي رشته دو در دارد همزمان طور
پنجمين اجالس اين كارگاه دو هفته بعد يعني سي خرداد تشكيل شود. من هم قبول كردم. چنين رويدادي
مي رويم درمي يابم كه آنچه را كه  جلوتر هرچه اما كند. ناراحت را من بود ممكن ميداد رخ قبل مدتي اگر
عده هم كساني هستند كه مسؤليت آن و است مناسب معدودي افراد براي ميدهم ارايه كارگاهها اين در من
و حتي اعضاي ميدهند جلسه تشكيل مرتب طور به كه دارند عهده بر را بزرگ نسبتًا مجامع ادارهي و رياست
و از پائين به باال سازماندهي شده اند در نيتجه راهي براي رئيس باقي هستند نظر و رأي داراي نيز مجامع اين
و تمام غائبان و اقليت اكثريت، افراد، حقوق كه كند اداره قواعدي طبق را جلسات اين اينكه جز نميماند
اين ها را با هم بايد به شكل متوازن تضمين كند. به طور خاص، بهترين نمونه اين مجامع در ايران امروز مجامع
آن ها يعني آقايان حببيب اهللا اعلمي  كادرهاي از نفر دو كه هستند گمنام معتادان انجمنهاي محلي و منطقهاي
و با چه اشتياق شوق انگيزي دنبال آموختن ميآيند كادرها دفتر به كرج و اشتهارد از ترتيب به دانايي داود و
مي توانم به تصميم آقاي عليرضا خود، جديد جمعبندي اين بر ديگري شاهد عنوان به هستند. قواعد اين
هاشمي دبيركل زنداني سازمان معلمان ايران اشاره كنم. كه دو سال پيش همراه با برخي از اعضاي سازمان
و اداره جلسات سازمان را برعهده گرفت. اما  آموزش مسؤليت بعد كرد. شركت كارگاهها در مديريتش تحت
گرفته بود تا در كارگاه هاي روز پنجشنبه تصميم بيافتد زندان به محكوميت تحمل براي آنكه از قبل درست
و مديريت چند انجمن رياست حال در عمًال جوان رهبر يك عنوان به هم شريف متين آقاي كند. شركت
مي شود. تجربه هاي من جلسه تشكيل عضو دوجين از بيش شركت با و مرتب طور به آن مجامع كه است
و نيازي به فراگيري اين تمايل نباشند، نيازمند قواعد اين به ترتيب اين به افرادي اگر كه است اين از حاكي
قواعد در سطح تخصصي هم نخواهند داشت. البته، اين واقعيت به اين معنا نيست كه افرادي با خصوصيت
و بايد متناسب با نياز آنان مطالب  است متفاوت آنان نيازهاي اما ندارند. نياز قواعد اين به ديگر وضعيت و

كارگاه ها را تدوين و عرضه كرد.

مي كنم.  خوشبختي احساس جوان اين با مصاحبت از من و است شريف هم و متين هم حقيقتًا شريف متين
ديروز كمي قبل از ساعت مقرر به دفتر آمد. من از صبح قوطي شكالتي را كه به مناسبت روز تولدش به
من هديه داده بود روي ميز پذيرايي گذاشتم تا اين كار را فراموش نكنم. وقتي وارد دفتر شد از اينكه باز 
آن ها  از تا است فرصت ما براي تجربهها اين تمام دادم توضيح او براي خورد. جا كمي نيامده كس هيچ هم
و بود اين نگفتم آن باره در چيزي شريف آقاي به اما گرفتم من كه درسهايي از يكي البته، و بگيريم. درس
و ناكارآمدي سازمان هاي دولتي فقيرتر سوءمديريت و تحريمها فشارهاي خاطر به ايران مردم هرچه كه هست
مي دهند. ريزش در كارگاه هاي ما از جمله دست از هم را اجتماعي و داوطلبانه فعاليتهاي امكان ميشوند،
تحت تأثير فقيرتر شدن مردم هم هست؛ روندي كه با سرعت گروه هاي هرچه بيشتري از مردم را به زير خط
مي كوبد. همين جمعه قبل بود كه آقاي عباس تاجيك كه تا پيش از آن تاريخ با خوشحالي از تأسيس  فرو فقر
فعًال ماليد. با كه گفت باره اين در دلمردگي با ميكرد صحبت برايم ورامين گاوداران انجمن قريبالوقوع
تعجب پرسيدم: چرا؟ توضيح داد: قرار بود براي دفتر انجمن تعدادي چارپايه پالستيكي ارزان قيمت بخريم.
چهار نفر مسؤليت گرفتند كه نفري پنجاه هزار تومان براي اين كار سبد اندازي كنند. اما همين چهار نفر نيز 
فعًال راه اندازي انجمن منتفي شد تا بعد. با تعجب پرسيدم: يعني چهار  نتيجه در بدهند نداشتند را پول اين
گاودار وراميني از پرداخت پنجاه هزار تومان براي خريد تجهيزات اوليه هم ناتوان بودند؟ متأسفانه پاسخ اين

سؤال مثبت بوده است و به همين دليل آرزوي انجمن فعال، به محاق رفته است. 
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خاموش شدن چراغ ماپا
به عنوان يك نمونه ديگر از فقر مفرط، بايد به اين ماجراي تلخ بپردازم كه قادر نشدم هزينه ناچيز تأمين 
و هاست وب سايت مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان (ماپا) را تأمين كنم. براي تمديد دامين به  دامين تمديد
و براي تمديد هاست براي يكسال به هشتاد هزار تومان نياز بود. تومان هزار پنج و چهل به فقط يكسال مدت
قبًال وب سايت ايران ماپا در پلفترم باالتري (فكر كنم پلتفرم سي) نصب شده بود كه بايد براي تمديد البته،
و يكي دو ماه پيش از طريق مدير دبيرخانه خاطر همين به ميشد. پرداخت تومان هزار سيصد از بيش آن
انجمن جراحان از دكتر بهزاد رحماني كه خزانه دار مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان است خواستم تا در تأمين
و دامين ماپا با من مشاركت كند. او هم پيغام داده بود كه به او بگويم غير از خودش  هاست تمديد هزينه
چك هاي مؤسسه ماپا را دارند. من پي بردم كه او هم به عنوان يكي از جراحان امضاي حق كساني چه ديگر
پول در بيار چه بسا قادر نيست نيمي از هزينه تأمين وب سايت را پرداخت كند تا دو نفري آن را تمديد كنيم.
اطالعات من در اين زمينه حاكي است كه بسياري از مردمي كه امكان پرداخت هزينه هاي عمل هاي جراحي را 
كمي زودتر وداع كنند. اين پديده آنقدر گسترده است كه درآمد  را فاني دار بيمارانشان ميدهند ترجيح ندارند
و چه بسا به همين خاطر است كه جراحان براي كسب سهم است داده قرار تأثير تحت شدت به را جراحان
بيشتري از بازار جراحي هاي زيبايي كه به طبقات تازه به دوران رسيده اي كه پول هاي هنگفت بادآورده دارند،
به جان يكديگر افتاده اند. در هر حال، مجبور شدم با حذف برخي از مطالب وب سايت آن را طوري ويرايش 
و  صد يك حدود ميبايست هم باز اما كرد. نصبش نيز هاست ارزانترين و كمحجمترين در بشود كه بكنم
و حتي طي كردم صبر نيز اختيار در فرصت روز آخرين تا ميپرداختم. آن تمديد براي تومان هزار بيست
نامه اي از مدير دبيرخانه انجمن جراحان عمومي ايران كه رئيسش دكتر رحماني است خواهش كردم دستمزد
مسؤل وب سايت پيام جراح بابت ارديبهشت را پرداخت كنند. دريافت كننده آن دستمزد خود من هستم. اگر 
و هاست  دامين ميكنم تحمل دارم كه زيادي مالي فشارهاي رغم به من ميدادند من به موقع به را مبلغ اين
مي كردم. اما انجمن جراحان عمومي ايران هم قادر نبود يا به هر دليل ديگر نتوانست تمديد را ماپا سايت وب
و من مجبور شدم امروز از محتواي اين وب سايت بپردازد را جرح پيام وبسايت مديريت ماهانه دستمزد

بك آپ بگيرم و بعد از چندين سال شاهد خاموش شدن چراغ وب سايت ماپا باشم.

تاريخ ماپا
مي شود اين غصه را به يك قصه  كه رسيد نظرم به ميخوردم غصه ماپا چراغ شدن خاموش براي وقتي اتفاقًا
و انتشار داد. از هنگامي كه نوشت آخر تا اول از را ايرانيان پزشكي اخالق مؤسسه قصهي و كرد تبديل شيرين
و يكي از داليلي كه در نوشتن ميكنم فكر آن به گاهي از هر است رسيده ذهنم به ايده اين قبل روز دو يك
و قابل نشر بسازم مستقل اثر يك سوژه يك از ميكنم فكر هرگاه است. همين افتاهام عقب روزنوشتها اين
ذهنم درگير اين مسأله مي شود و از نوشتن روزنوشت ها كه خيلي كم تر از من وقت مي گيرند عقب مي افتم.

مي كنم فقط با چند روز تأمل بشود  فكر كه دارم جذاب و مدرن و اول دست مطلب قدر آن ماپا قصهي براي
كار جذابي از آن ساخت. تجربه «انجمن سازي در زادگاه» يك نمونه موفق است كه من را به ياد قضاوت
مي اندازد كه از توانايي من در خلق يك نوشته جذاب از هر موضوعي حيرت زده شده  خندان عيسي آقاي
و خواندني از آب درمي آيد جذاب بنويسم چه هر من كرد تأكيد صراحت با كه اردهالي سعيد آقاي يا بود.

(خوش به حالم!).

تجربه ي نشر نخستين روزنوشت آموزه هاي
وب سايت كادرها دات كام منتشر  در را روزنوشتهايم از يكي بار نخستين براي روز شنبه ۲ خرداد ماه ۱۳۹۴
 ۲۵ تك نگاري از سفر روز جمعه يك واقع در و است زادگاه» در «انجمنسازي روزنوشت اين عنوان كردم.
و قرار بود با داشتم داودآباد به تاجيك عباس آقاي و داودي عرب حسن آقاي با همراه كه است ارديبهشت
اين دو نفر هسته اوليه هيأت حامي تأسيس انجمن هاي ده را تشكيل بدهيم. بعد از انتشار اين مطلب در وب
سايت كادرها دات كام، با ارسال نامه كوتاهي به ايميل افراد مرتبط با كادرها به آنان خبر دادم كه چنين مطلبي 
- يعني بر اساس كامپيوتر  آيپي اساس بر نفر يازده و صد يك األن تا است. شده منتشر سايت وب روي
- به اين مطلب مراجعه كرده اند. چند نفري هم به طور مستقيم در مورد اين نوشته با من صحبت كردند. از
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- تلفني به من گفت  دمزآباد گاوپروري شركت مديرعامل و قديمي رفيق - كمال حسيني محمود آقاي جمله
كه تا انتهاي اين نوشته را كه نسبتًا طوالني است خوانده است. براي من، همين كه فردي مثل آقاي حسيني
مي شود. به خود آقاي حسيني  محسوب موفقيت يك است خوانده انتها تا را طوالني اندازه اين نوشتهاي
شعبده باز ماهري هستم. با اين همه، قبول مي دهد كه من نشان خواندهاي را نوشته اين انتهاي تا همينكه گفتم
و پسر آقاي عباس تاجيك از اين خواهرم پسر تاجيك، حميد آقاي به ورامين به سفرش در او كه نميكردم
گزارش تعريف كند. پريروز جمعه كه آقاي عباس تاجيك براي شركت در اجالس كميته تدوين آئين نامه
و دخترش آرزو از او  حميد پسرش كه داد اطالع من به بود، آمده كادرها دفتر به ما خانوادگي ميثاق انجمن
خواسته اند كه نشاني وب سايت را به آنان بدهم تا بتوانند اين گزارش را بخوانند. تا آن لحظه حتي به عباس
وب سايت منتشر كرده ام (راستش آقاي عباس تاجيك كه مرد  در و نوشته را مطلبي چنين كه بودم نگفته هم
و نگران بودم با گفتن اين مطلب دلش را بشكنم). اما به محض اينكه آقاي ندارد سواد است باهوشي بسيار
حسن عرب داودي از داودآباد زنگ زد تا خبر دهد كه به خاطر تأخير ديگر نمي تواند در اجالس كميته تدوين
آئين نامه شركت كند برايش توضيح دادم كه تصميم داشتم وقتي به اينجا آمدي گزارشي را نشان بدهم كه 
و در باره سفري است كه با هم به داودآباد داشتيم. از او خواستم حتمًا  است شده منتشر مجازي دنياي در
و اگر صالح نمي داند كه روي سايت باشد به من خبر بدهد تا آن را از روي بخواند دقت با را گزارش اين
و همان شب كه شيفت كارش در كارخانه كرد قبول بدهم. تغيير را اسمها يا كنم اصالح را آن يا بردارم سايت
سيمان امين آباد بود چندين بار با من تماس گرفت تا بتواند از روي تلفن همراهش آن مطلب را بخواند. هنوز
و نظرش در مورد آن چيست. اما بعد از گفتگوي  نه يا است خوانده را گزارش آيا كه است نداده خبر من به
و آرزو هم از قضيه خبردار گفت:حميد من به خنده با تاجيك آقاي كه بود داودي عرب حسن آقاي با تلفني
شده اند. با تعجب از عباس پرسيدم: از كجا با خبر شدند؟ گفت: آقاي حسيني كه به گاوداري رفته براي حميد
تعريف كرده است. البته، من رابطه ام را با حميد كم كرده ام. به اين دليل كه به درخواست من براي شركت در 
نشست هاي انجمن فاميلي جواب سر باال داده بود. در حاليكه من دوست داشتم او در كمك به اعضاي فاميل 
و نه به ميان نياورد. يكي از عمده ترين داليلم براي شركت در مجامع شركت گاوپروري  بگذارند جلو قدم
دمزآباد نيز همين بود كه آقاي حميد تاجيك با مرور با قواعد اداره انجمن ها آشنا شود. اما وقتي حميد به
و آخرين  نكنم شركت گاوپروري سهامداران مجامع در ديگر گرفتم تصميم داد باال سر جواب من درخواست
چهارشنبه ارديبهشت گذشته نيز شركت نكردم. به همين داليل به اظهار عالقه آنان براي گرفتن نشاني گزارش
مي دانم آقاي عباس  نكن. آنان به اعتنايي گفتم: پدرشان به و ندادم نشان توجهي نيز زادگاه» در سازي «انجمن
و دخترش دلخور خواهد شد. اما به من حق خواهد داد كه به اين ترتيب پسر با من برخورد اين از تاجيك

به نوعي آنان را تربيت كنم.

و به صورت تلفني خبر انتشار گزارش «انجمن سازي در زادگاه» را به آقاي حسن عرب داودي  جمعه روز وقتي
مي دادم آقاي علي گلستاني نيز كه يكي از بينان گذران «انجمن ميثاق خانوادگي ما» است در دفتر حضور داشت
و به او كمك كردم تا بتواند دادم توضيح هم او براي را قضيه خاطر، همين به شنيد. را من صحبتهاي و
و از او بيابد را زادگاه» در سازي «انجمن گزارش و كام دات كادرها سايت وب همراهش گوشي طريق از
و نظرش را به من بگويد. او هم قبول كرد. اما تا اين لحظه خبري به بخواند دقت با را گزارش اين خواستم

من نداده است.

مي تواند به مرور  زادگاه» در سازي «انجمن گزارش كه ميدهد نشان محدود بازخوردهاي همين مجموعهي
و مادر بزرگم طي تمام اين سال ها پدر قتل ماجراي كه چرا كند، ايجاد گستردهاي بسيار بازتاب فاميل ميان در
- هيچ يك از ناظران آن ماجراهيچ حرفي ميكردم احساس من كه آنجا تا - كه بود شده تبديل تابو يك به
و نوهها و من خالههاي و داييها فرزندان و من، برادران و خواهران حتي نتيجه، در نميزدند. آن مورد در
و چه بسا كه موضوع برايشان هستند بيخبر ماجرا از است، شده زياد بسيار تعدادشان كه آنان نتيجههاي

جالب باشد و به همين خاطر بخواهند آن گزارش را بخوانند.

مي توانم تخيل كنم كه بعد از مراجعه به وب سايت كادرها دادت كام از تصميم ما به ايجاد انجمن ميثاق 
از كه  را  گزارش هايي  تا  است  خوب  كه  رسيد  نظرم  به  خاطر  همين  به  شوند.  خبر  با  نيز  ما  خانوادگي 
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نشست هاي قرچك تهيه كرده ام منتشر كنم. در آن صورت بخش قابل توجهي از اعضاي فاميل با روند تأسيس 
و اگر  بخواند را گزارشها تا خواستم گلستاني علي آقاي از خاطر، همين به ميشوند. آشنا هم انجمن اين
صالح ندانست به من بگويم تا اسامي را عوض كنم. همين نكته به اين معناست كه اگر آقاي علي گلستاني

يا فرد ديگري با ذكر نامش در گزارش موافق نبود به سادگي مي شود اسم او را عوض كرد. 

- اگر جنبه هاي منفي آن شناسايي  نوشتهها اين انتشار كه دريافتم كردم فكر موضوع اين به بيشتر كه بعدها
مي تواند تأثير بسيار مثبتي بر تسريع روند انجمن خانوادگي بگذارد. چرا كه تمام فاميل از - شود برطرف و

شكل گيري اين انجمن با خبر مي شوند و چه بسا تمايل بيابند كه در آن عضو شوند.

تجربه ديگر: خطاها را تصحيح كنيد
يك تجربه ارزشمند ديگر اين است كه به جاي آنكه از افراد بخواهم قبل از مطالعه متن خاطرات در مورد 
و در بخش «بعد التحرير» مقاله از خوانندگان تقاضا  ميكنم منتشر سايت وب روي را متن بدهند، نظر آنها

مي كنم تا اگر خطايي در نوشته راه يافته است، براي تصحيح آن با نويسنده تماس بگيرند.

و به خصوص به خاطر اينكه قتل يك به پرداختن خاطر به زادگاه» در سازي «انجمن گزارش وضعيت البته،
و نوه هايش از اين ماجرا با خبر خواهند شد، فرزندان و شوهر و است زنده داودآباد در هنوز احتمالي قاتل
يك وضعيت استثنائي است. وگرنه، گمان نمي كنم ساير گزارش هايي كه خواهم نوشت اين اندازه حساسيت

برانگيز باشد و به راحتي مي شود هر خطايي را جبران كرد. 

و روزنوشت ها جدي تر  خاطرات نشر امر در گرفتهام تصميم كه است ارزشمند تجربههاي اين تمام به توجه با
مي نويسم، واقعًا فكر كنم كه قرار است اين نوشته ها به همين شكل منتشر شود. را آنها كه هم وقتي و باشم
و باشد جذاب و خواندني جالب، داستان يك مثل روزنوشت هر تا كنم تالش است شده سبب امر همين

همين تالش سبب مي شود كه در نوشتن روزنوشت ها عقب بيافتم. به داستان آقاي شريف برگردم.

يك كارگاه واقعًا  عالي
و من در  بود. پرثمري و عالي بسيار هرچند در كارگاه ديروز فقط آقاي متين شريف حضور داشت، اما كارگاِه

مي كنم آموزه هاي آن را براي انتقال به ديگران ثبت كنم.  سعي ادامه اين نوشته

كارگاه توضيح خصوصيات هشتگانه پيشنهادهاي پارلماني بود. به همين خاطر، ابتدا انواع  اين اصلي موضوع
و پيشنهاد اوليه اصلي پيشنهاد يعني اصلي، پيشنهاد نوع دو تمايز تا كوشيدم و كردم تشريح را پيشنهادها
و شش پيشنهاد پارلماني هشتاد ميان از چرا بگويم و بدهم توضيح شريف متين آقاي براي را ضمني اصلي
و چند پيشنهاد را در جدول كارگاه سي حدود فقط من است آمده رابرت دستورنامه كتاب آخر جدول در كه
آن ها يكي تمام بر ناظر قواعد كه هستند ضمني اصلي پيشنهادهاي آنها، بقيه كه است اين جوابش آوردهام.
است. راستش درك اين مباحث كمي گيج كننده است اما من اميدوارم كه در انتقال مطلب به آقاي متين شريف

موفق بوده باشم. 

به نظرم دشوار ترين مفهوم در ميان تمام مفاهيم دستگاه مفهومِي قانون پارلمان، مفهوم اولويت پيشنهادهاست. 
آن ها از  از يكي بگيريم، مفروض كه را پارلماني پيشنهاد شش و هشتاد ميان از پيشنهاد دو هر كه معنا اين به
مي افتد. در نتيجه يك رئيس حرفه اي بايد به سرعت تشخيص دهد وقتي پيشنهاد مفروض الف جلو ديگري
به عنوان آخرين موضوع بالفاصله در دست بررسي در مجمع مطرح است، هر پيشنهاد مفروض ديگري كه
ب مطرح  شود، چه نسبتي با پيشنهاد الف خواهد داشت؟ آيا با وجود پيشنهاد الف، پيشنهاد  پيشنهاد عنوان به
مي تواند جانشين پيشنهاد الف به عنوان آخرين موضوع باشد طرح قابل اگر و است؟ طرح قابل ب مفروض

بالفاصله در دست بررسي بشود يا نه؟ و چرا؟

بر  ناظر  رويه اي  قواعد  تمام  با  آشنايي  مستلزم  فقط  نه  رابطه  اين  درك  و  تشخيص كه دارم اطمينان من
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است، بلكه مستلزم داشتن يك ذهن قوي است كه با فلسفه حقوق هم به خوبي آشنا  پارلماني پيشنهادهاي
و بتوانند استدالل هاي عقلي مبتني بر اصول زيربنايي قانون پارلمان را هم خوب درك كند. البته بايد باشد
و در سطح نيست باال چندان آنها در منافع تضاد و كم آن اعضاي كه مجامع از بسياري رياست كه كنم تأكيد
و قوانين پارلمان قانون چون داشت. نخواهد نياز قواعد اين تمام به تسلط به نميكنند، بازي پيچيده بسيار

رويه هاي ديگري در اختيار رئيس مي گذارد كه استفاده از آن ها اين اندازه پيچيده نيست.

شكست در كارگاه هم انديشي
در  پارلماني  عرف  هم انديشي  كارگاه نام به كه كادرها دفتر كارگاه نخستين در كه دارم خاطر به خوب
مي شد سعي كردم با توضيح خصوصيات برگزار ساختماني شركتهاي انجمن دبيرخانه در خرداد ماه ۱۳۹۱
مي كنم اين مفاهيم از بنيادي ترين مفاهيم قانون  فكر هم هنوز ببرم. جلو را كار پارلماني پيشنهادهاي هشتگانه
كارگاه آن  در  از حاضران  مي خواستم  كه بود اين شدم مرتكب سال آن در كه خطايي اما است. پارلمان
مي شوم جواني متوجه حاال حاليكه در نداشتند. را كار اين ظرفيت و كشش كه كنم تربيت حرفهاي مربيهاي
مثل متين شريف از نظر ذهني آمادگي دارد اين قواعد را فرا بگيرد. با اين همه، در جلسه ديروز نكته مهمي

را براي آقاي شريف توضيح دادم كه تمام رئيسان جلسات در ايران بايد به آن توجه كنند. 

مسؤليت دشوار رئيس در مجامع ايراني
و در سطح تئوريك،  مربي عنوان به ميكنم سعي رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي در من كه است بديهي
آن ها را براي كارورزان توضيح بدهم. چون توقع دارم هر يك از بين روابط و پارلمان قانون كليدي مفاهيم
كارورزان بعدًا بتوانند مجامع بزرگي را اداره كنند. اما به مرور متوجه شدم كه بايد براي كارورزان تأكيد كنم
كه آنان هرگز نبايد روش من را در اداره كارگاه ها به عنوان روش مناسب در اداره مجامع تصميم گيري الگو 
قرار دهند. اما به رغم اين توضيح ها، هيچ الگوي مناسبي براي اداره مجامع در اختيار كارورزان نگذاشته ام. 
و اين قضيه را به شكل مناسبي براي آقاي متين شريف  شد فراهم فرصت اين كه بود بار نخستين براي ديروز

توضيح دادم. و براي توضيح اين نكته از يكي از تجربه هاي خودم استفاده كردم.

و قواعد قانون پارلمان مسلط  رويهها بر تالش، سالها از بعد كه رئيسي حتي كه است قرار اين از نكته اين
و نبايد توقع داشته باشد كه اعضاي حاضر در يك مجمع ايراني، طبق قواعد قانون پارلمان بلند نميتواند شد،
و نظرات خودشان را طبق قانون پارلمان مطرح كنند. چنين توقعي مطلقًا پيشنهادها و كنند صحن كسب شوند،

بي جاست. چون هيچ ايراني اي در حال حاضر با اين قواعد پيچيده آشنا نيست. پس چه بايد كرد؟

و آنچه را شود بلند ايراني عرف طبق مجمع عضو بدهيد اجازه بايد شما دادم: توضيح شريف متين آقاي براي
مي خواهد مطرح كند. بعد شما به عنوان رئيس بايد فورًا تشخيص دهيد كه اين مطلب يا پيشنهادي كه اين كه
و قواعد ناظر بر آن مفهوم ميگيرد قرار پارلمان قانون دستگاه مفاهيم از يك كدام ذيل ميكند، مطرح عضو
و براي تمام عضو آن براي ساده زبان با بتوانيد كه باشيد آشنا حقوق فلسفه با آنقدر مهمتر، آن از و چيست؟
و عضو آن براي ساده زبان به بتوانيد بايد بعد، شود. عمل قواعد اين طبق بايد چرا كه بدهيد توضيح مجمع
و كند. عمل قواعد اين طبق بايد مجمع چرا و چيست قاعده خاص، مورد اين در كه بدهيد توضيح مجمع
مي كنيد، عمل شود، پيشنهاد شما كه روشي طبق بايد كه كرديد قانع را مجمع يك اعضاي تمام آنكه از بعد
و بايد با تمام وجود اعتراف كنم كه چنين كاري در كنند. عمل قواعد آن طبق تا بخواهيد مجمع از آنوقت

مجامع ايراني به يك معجزه شبيه خواهد بود.

دكر يك مثال
وقتي به اينجا رسيدم، براي آقاي متين شريف يك خاطره از يكي از مجامعي كه با شركت مالكان آپارتمان ها 
مي زنم به  حدس و كردم تعريف داشتم، عهده بر را آن رياست من و بود شده برگزار خودم دفتر محل در

فهم مطلب كمك كرد.

موافق  فروش ساختمان  با  آپارتمان ها  مالكان  از  بعضي  اما  بود.  فروش ساختمان  آن جلسه  اصلي  موضوع 



۲۳۸

نبودند. وقتي مدتي در اين مورد بحث شد، يكي از اعضاي حاضر در مجمع با عصبانيت شروع به مخالفت 
و سعي نكردم به عنوان رئيس به او اخطار بدهم كه  كند بيان را خودش مخالفتهاي دادم اجازه من كرد.
مي كند. بديهي است كه طبق نخستين اصل بنيادين قانون پارلمان كه از سال ۱۵۸۱ صحبت دستور از خارج
و تا وقتي آن باشد، بررسي دست در موضوع يك بايد فقط زمان هر در مجمع يك در است، شده شناخته
موضوع تعيين تكليف موقت يا دائم نشده باشد، هيچ يك از اعضاي مجمع حق ندارد موضوعي ديگري را
مطرح كند. اما براي ما ايرانيان كه اين اصل هنوز شناخته شده نيست. در نتيجه وقتي عضوي از رئيس جلسه 
و تداوم استبداد در مجامع تصميم گيري  تثبيت معناي به نوبت، كسب رويهي اين خود البته، كه - گرفت اجازه
مي داند كه در زمان اختصاص يافته به او، هرچه كه دلش خواست بگويد. آن عضو محترم خودش حق - است

مي دانست كه هرچه مي خواهد بگويد. نيز حق خودش

مي خواهد موضوع فروش ساختمان به  واقع در او كه دادم توضيح او براي شد تمام صحبتهايش آنكه از بعد
و به جاي آن موضوع تعمير پشت بام ساختمان در دستور قرار بگيرد. نظر من شود گذاشته كنار موقت صورت
مي كنيد كه موضوع فروش ساختمان تا بعد از بررسي پيشنهاد شما پس دادم: توضيح او براي بعد كرد. تأييد را
موضوع تعمير پشت بام به تعويق بيافتد؟ گفت: بله. براي آقاي متين شريف توضيح دادم: متوجه شديد كه
چطور رئيس بايد تشخيص بدهد كه يك عضو چه منظوري دارد؟ آقاي شريف منظورم را خوب دريافته بود. 

در ادامه به عضو جلسه ساختمان گفتم: بسيار خوب، حاال شما يك پيشنهاد داريد. آيا قبول داريد كه اكثريت 
اعضاي حاضر بايد با پيشنهاد شما موافق باشند يا نه؟ جوب داد: قبول دارم. گفتم: بسيار خوب. آيا نبايد نظر 
جمع را در اين زمينه بپرسيم كه آيا با پيشنهاد شما موافق هستند يا نه؟ جواب داد: حتمًا بايد بپرسيد. بعد از او 
پرسيدم: ولي آقاي قبل از اينكه نظر جمع را در مورد پيشنهاد شما بپرسيم، نيابد بدانيم چرا شما اصرار داريد 
كه موضوع فروش ساختمان بايد به بعد از رسيدگي به موضوع تعمير ساختمان به تعويق بيافتد؟ جواب داد: 
بله خوب است من نظرم را توضيح بدهم. در اينجا بود كه از او خواهش كردم براي جمع توضيح بدهد كه 
و او هم شروع كرد به ارايه نظراتش در اين مورد.  بيافتد. تعويق به ساختمان فروش موضوع است الزم چرا
بعد كه نظراتش را بيان كرد از او پرسيدم: آيا حاال نبايد نظرات افرادي را كه با نظر شما مخالف هستند نيز
گفت: بله الزم است. به اين ترتيب، اعضا در مورد اينكه چرا با تعويق موضوع فروش ساختمان  شود؟ شنيده
موافق يا مخالف هستند به بحث پرداختند. در جريان همين بحث ها بود كه عضو پيشنهاد دهنده متوجه شد

و خواست پيشنهادش را پس بگيرد. اما من برايش توضيح دادم كه چرا ديگر او  است مخالفان با حق گويا كه
حق ندارد پيشنهاد خودش را پس بگيرد و جمع بايد با پس گرفتن پيشنهاد او موافقت كند.

خالصه اينكه با ذكر اين مثال ها به آقاي متين شريف تأكيد كردم مبادا در اداره جلسات كساني كه با قانون 
- كه البد رئيس جلسه بايد  پارلمان قانون قواعد چارچوب در كه كند تحكم آنان به نيستند، آشنا پارلمان
و به مرور به و مالطفت با كه است رئيس وظيفه اين عكس، بر بدهند. پيشنهاد و بزنند حرف - كند ديكته
و بدون پرداختن به ساير قواعد غيرمرتبط با مسأله در دست بررسي، به افراد كمك كند تا بعد از درك تدريج
قانون، طبق آن عمل شود. به نظرم اين موضوع ها براي آقاي متين شريف هم و قاعده هر چرايي و فلسفه

جالب بود.

مي زنم توانمندي هاي ذهني شخص آقاي متين شريف نيز در تسلط او  حدس ميكنم فكر بيشر وقتي البته،
و تعيين كننده اي دارد. او به طور همزمان دارد در دو رشته مهندسي پيچيده تحصيل مهم نقش قواعد اين به
و حاال است شده تبديل كانون آن مربيان از يكي به و است كرده شركت گفتگو كانون در مدتها ميكند.
مي كند كه اگر قرار باشد عده اي براي رسيدن به يك تصميم واحد با يكديگر به گفتگو درك بهتر خيلي او

بپردازند تا چه اندازه رعايت قواعد قانون پارلمان تعيين كننده و واجب است.

راه اندازي وبينار
بعد از ختم جلسه موضوع ديگري هم به بحث گذاشته شد. من از مدت ها پيش در فكر اين هستم كه بتوانيم 
از نرم افزار وبينار در راه اندازي مجامع مجازي استفاده كنيم. اين روز ها فناروي هايي مثل تلگرام، واتساپ بسيار 
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مي كنند. اما اين نرم افزارها براي فارم هاي مجازي  استفاده نرمافزارها اين از ايراني ميليونها و است يافته رواج
و امكانات الزم براي مجامع مجازي را ندارند. به همين خاطر از آقاي متين شريف خواسته شدهاند طراحي
بودم به فكر آشنايي با نرم افزار وبينار هم باشد. ديروز به من پيشنهاد كرد براي راه اندازي وبينار يك انجمن
و با بهره گيري مشترك  رايگان صورت به را خودشان مجامع و شوند آن عضو گروههايي كه بدهيم تشكيل
و قرار شد اين قضيه را پيگيري كند. به نظرم بعد از موج هاي ملي كردم. استقبال هم من كنند. برگزار آن از
استفاده از فارم هاي مجازي، به مرور گروه هايي از مردم درخواهند يافت براي رسيدن به يك تصميم گروهي
و غائبان به صورت متوازن رعايت شده باشد، به چيزي بيش از  اقليت اكثريت، جمع، فرد، حقوق آن طي كه
مي شود با استفاده از نرم افزار هاي خاص وبينار را قواعد اين البته و پارلمان، قانون است: نياز نرمافزارها اين

در مجامعي كه به صورت مجازي برگزار مي شوند، رعايت كرد.
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۱۵ خرداد ۱۳۹۴ جمعه

ثبت ما وقع

قسمت اول: انجمن ميثاق خانوادگي ما
بعد از حدود ده هفته كه به طور مرتب روز هاي جمعه براي تأسيس «انجمن ميثاق خانوادگي ما» دور هم جمع 
و آخرين دستاوردهاي تجربه ي  اخير نشستهاي دارم فرصت من و نداشتيم جلسه جمعه امروز ميشديم،
و اميدوارم به همين ترتيب، تجربه ي ساير كارگاه هاي دفتر كادرها را كنم گزارش را فاميلي انجمن تأسيس

نيز كه گزارش نشده، به صورت فشرده بنويسم.

درس هاي جديد
دو جمعه پيش، وقتي به فراخوان ششمين اجالس كميته تدوين آئين نامه «انجمن ميثاق خانوادگي ما» جز من، 
و شوهر خواهر  عمو پسر - تاجيك عباس آقاي و خواهرش دختر و همسرش، و پسر و گلستاني علي آقاي و
- كس ديگري لبيك نگفت، ترديدي باقي نماند كه براي ايجاد «انجمن ميثاق خانوادگي ما» در مسير غلطي من

جلو مي رويم. اين مسير چه ويژگي هايي دارد و چرا غلط است و مسير جديد كجاست؟

معموًال به دو اجالس نياز خواهد بود.  دائمي، سازمان يك ايجاد براي رابرت» «دستورنامه آموزههاي اساس بر
مي كند از اين ايده گمان كه را افرادي است، ديده تهيه را دائمي سازمان يك ايجاد ايدهي كه حامي هيأت
و ميشود مطرح اوليه ايدهي نخست، اجالس در ميكند. دعوت اجالس نخستين به كرد، خواهند حمايت
آئين نامه ي سازمان را انتخاب موافقان با ايجاد سازمان جديد از ميان خود اعضاي كميته تدوين پيش نويس

مي گيرد. در اجالس دوم،  قرار مدعوان اختيار در دوم اجالس فراخوان با همراه آئيننامه پيشنويس ميكنند.
مي رسد. در تصويب به حاضر اعضاي آراي اكثريت با و بررسي بند به بند صورت به آئيننامه پيشنويس
و پرداخت را آئيننامه در شده تعيين عضويت حق دائمي، سازمان در عضويت به عالقمند افراد تنفس، فاصله
مي كنند. در ادامه اجالس دوم، فقط كساني كه به اين ترتيب آئين نامه را امضاء كرده اند به عنوان امضاء را آن
و اعضاي هيأت مديره سازمان مسؤالن مصوب، آئيننامه طبق و ميشوند دستور به دعوت مؤسس اعضاي
يك مي كنند. با احراز سمت مسؤالن منتخب به محض انتخاب، سازمان دائمي به عنوان انتخاب را دائمي

شخصيت حقوقي متولد شده و به فعاليت خود ادامه مي دهد.

مي كند.  طي را مسير همين بيش، و كم دائمي، سازمان يك ايجاد كلي روند نيز ما پارلماني عرف در البته،
مي دانيم كه به نوبت بايد با يك مهره ي خودي، ماست: بررهاي بازي شطرنج به شبيه نيز مسير اين طي اما
يك مهره ي غيرخودي را از صحنه حذف كنيم. اما نمي دانيم كه فقط هنگامي كه تمام مهره ها طبق قواعد
بازنده دارد. در غير  و  برنده كه ميشود تبديل «بازي» يك به رقابت اين كنند، حركت شده پيشتعيين از
و با لنگه كفش به جان بريزد هم به را شطرنج صفحهي و باشد قلدرتر كه است طرفي برنده صورت، اين
شب هاي برره شطرنج بازي سريال در كه انصاري سيامك و مديري مهران مثل درست - بيافتد مقابل طرف
و به ثبت رساندن اين سازمان دائمي آن اساس بر دائمي سازمان يك ايجاد و آئيننامه تدوين روند ميكردند.
و بيش مثل شطرنج بازي ما برره اي است. تقريبًا همانطور كه با تماشاي بازي شطرنج كم نيز امروز ايران در
يك پي برد، با خواندن يك جزوه راهنما براي ايجاد شطرنج بازي بر ناظر پيچيدهي نسبتًا قواعد به نميشود
مي كنيم. را كار اين هم خوردن آب مثل و ميكنيم ايجاد ما البته، كرد. ايجاد شركت يك نميشود نيز شركت
و مقررات اختصاصي قواعد عنوان به دائمي، سازمان يك آئيننامه تصويب و تدوين كه نداريم توجه اما
ناظر بر همان سازمان، محصول يك مهارت اجتماعي است كه منحصر به جوامعي است كه در طول تاريخ
البته، ما چاره اي  و به صورت عرفي با اين قانون پيچيده آشنا هستند.  كردهاند خلق را پارلمان قانون خود
نداشته ايم كه از روي آئين نامه هاي سازمان هاي مشابه رونويسي كنيم اما نمي توانستيم به اين نكته توجه كنيم
مي گيرد، در حاليكه بخش اصلي اين كوه  قرار آب بيرون كه است يخ كوه قلهي فقط سازمان يك آئيننامي كه
و بدون آشنايي اعضاي يك سازمان با قواعد قانون نميشود ديده سر چشم با پارلمان عرفي قانون يعني يخ،

پارلمان به عنوان قواعد پيش گزيده ي تصميم گيري گروهي، بازي گروهي ممتنع خواهد ماند.
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۱۶ خرداد ۱۳۹۴ شبنه

نسلي كه منقرض شد
امروز با خانم مهندس طاهره درودگر دبير انجمن سازندگان تجهيزات پزشكي تلفني صحبت كردم. انجمن 
و  است (كعاصكا) ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون عضو كارآفرين خانم اين مديريت تحت
مي انداختم، اين خانم نيز از پيشنهاد راه اندازي راه وبسايت كعاصكا عضو تشكلهاي براي كه قبل سالها
و پشتيباني وب سايت اين انجمن بر عهده من است. نگهداري مسؤليت زمان آن از و كرد حمايت سايت وب
- با توجه به شناختي كه كه آورد زبان به او مدح مورد در را جملهاي پرسيدم را همسرش حال تلفني وقتي

از همسرش داشتم - پشتم از ترس لرزيد.

مي آورم كه در مورد استقبال تشكل هاي عضو كعاصكا از راه اندازي  خاطر به مينويسم را جمالت اين كه حاال
وب سايت چه تصورهايي براي خودم ساخته بودم كه تقريبًا هيچ كدامشان محقق نشد. ظاهرًا قرار نيست
و فسادناپذير هستم! در حاليكه بعد از  پاك انجمنهاي ساختن دنبال هم حاال و بردارم دست بافي رؤيا از
و صرف سال ها وقت نتوانسته ام حتي به تعداد انگشتان يك دست هم افرادي كارگاه چند و چندين برگزاري

را دور هم جمع كنم كه براي ساختن چنين انجمني واقعًا آستين همت باال بزنند.

وب سايتشان را پرداخت  ميزباني و دامنه تمديد هزينه بايد كه بود اين درودگر خانم به تلفن علت حال، هر به
كنند تا اطالعات فيش واريزي را در اختيار شركت ارايه دهنده دامنه بگذارم تا تمديد شود. اين مسائل ربطي
به جنبش كادرها ندارد. اما در جريان گفتگو با اين خانم گرامي بود كه احوال شوهرشان را پرسيدم. شوهر 
و خانم دوردگر به دفتر كادرها آمدند  دخترش با همراه پيش سال چند كه ديدهام بار يك فقط هم را ايشان
وب سايت براي انجمن كوهنوردان با من صحبت كنند. قرار بود كه من عالوه بر يك اندازي راه مورد در تا
راه اندازي يك وب سايت، اداره آن را هم به دخترشان آموزش بدهم. دخترشان دانشجوي يكي از دانشگاه هاي
و به خاطر دارم كه قرار بود براي تحصيل مدتي به روسيه برود. امروز وقتي حال دختر خانم  بود معتبر صنعتي
مي كند. كار مترجم عنوان به دارد روسي كاركنان كه شركتهايي در تحصيل بر عالوه گفت پرسيدم را دوردگر

تعجب كردم كه بعد از يكسال زندگي در روسيه اين اندازه زبانش پيشرفت كرده است.

و در باره  كردهايم مذاكره انجمن اين مديره هيأت اعضاي از بعضي با بار چندين حال به تا كه است جالب
فعال سازي وب سايت اين انجمن طرح هايي ارايه داده ام اما هميشه با مشكل مالي مواجه بوده اند آن هم در

مثًال پنجاه هزار تومان براي توليد مطلب و انتشار در وب سايت.  ماهانه حد

واقعيت اين است كه انجمن هاي كارفرمايي در ايران قادر نيستند از طريق ايجاد همكاري بين اعضاي خود
ازرش افزوده اي ايجاد كنند. در اسناد انجمن هاي كارفرمايي در كشورهاي سرمايه داري پيشرفته خوانده ام كه 
آن ها  اعضاي كه ميكنند منعقد قرارداد شل شركت با ساختماني، شركتهاي بزرگ انجمن يك اعضاي مثًال
و در ازاي كنند خريداري شل نمايندگيهاي از را خودشان سنگين ماشينهاي نياز مورد بنزين مثال عنوان به
ارزان  تر از بازار بخرند. يا يك انجمن ديگر با يك شركتي كه را بنزين درصد چند مثًال جمعي، دسته خريد اين
مي بندد كه اعضاي انجمن هنگام سفر به سراسر جهان در شعبات هتل هاي قرارداد دارد هتل جهان سراسر در
ارزانتر درصدي  چند  را  هتل  خدمات  قيمت  دسته جمعي  قرارداد  اين  ازاي  در  و  كنند بيتوته شركت اين
بپردازند. به اين ترتيب، همين چند درصد تخفيف ها يكي از افتخارات انجمن هاي كارفرمايي در كشورهاي
مي كنند. به  اشاره آنها به خود اعضاي براي افزوده ارزش ايجاد از نمونهاي عنوان به كه است سرمايهداري
و مؤسسه آمريكايي پارلمانتارين ها را با دقت پارلمانتارينها ملي انجمن آئيننامه اخيرًا ديگر، نمونهاي عنوان
اين انجمن ها انتشار فعاليتهاي عمدهترين از يكي كه شد جلب نكته اين به توجهام ميكردم. مرور بيشتري
مي توانند آن را با درصدي تخفيف تهيه كنند. در نتيجه، يكي از داليل انجمن اعضاي كه است فصلنامهاي
آن هاست. خدمات دريافت يا خرديد بابت تخفيف درصدي از بهرهگيري همين انجمنها اين در عضويت
و يك نسخه نميدهند عضويت حق اعضا اين كه ميبينيم ميشود، صحبت افتخاري اعضاي از وقتي حتي
و روش هاي كسب آن در اين ايران در ثروت وضعيت حاليكه در ميشود! ارسال برايشان هم نشريات اين از
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و اساسًا  تشكيل انجمن كارفرمايي براي كسب  ميكند تفاوت آمريكا مثل كشورهايي با آسمان تا زمين كشور
چنين تخفيف هايي بيشتر به يك شوخي كودكانه شبيه است.

انحصارات دولتي را  از  ناشي  و درآمد هاي هنگفت  نفت بادآورده پولهاي كه حاكم گروه كشور، اين در
به روابط مرتب  به طور  كه  مي كند  توزيع رانتخواران ميان در را درآمد اين روشهايي به دارد اختيار در
مي شود. در اين كشور ارزش افزوده ناشي از چند درصد ارزانتر خريدن بنزين اساسًا زده دامن عيرشراقتمندانه
و ساير انجمن ها بيشتر اين است كه كارفرمايي انجمنهاي تأسيس فلسفه ميرسد نظر به و است مضحك
و حرف شنوي از آنان سهم بيشتري از اين مقامات با نزديكتر روابط برقراري با آن مديره هيأت اعضاي
رانت را به شركت هاي خودشان تخصيص دهند. به نظر من، اين نكته شايد نكته كليدي در تحليل رفتار بيشتر

انجمن ها در ايران باشد. 

مي توانم روابطم را با اين انجمن ها اينطور خالصه كنم كه: هر  اما كردهام. همكاري زيادي انجمنهاي با من
و من نسبت به رفتارهاي غيراخالقي هيأت مديره هاي انجمن ها مواضع تندتري داشته ام، رفتيم جلوتر چه
و نداشتهام همكاري ادامه به تمايلي خودم يا است. شده قطع سرانجام و دشوراتر آنها با من همكاري ادامه
و به درد آنان نيستم باندبازي آدم من فهميدهاند آنان يا بيايم كنار انجمن روشهاي و هدفها با نتوانستهام
نمي خورم. به نظرم تنها استثناء در اين زمينه همكاري نسبتًا طوالني من با آقاي جمالي بحري بود كه هرگز

هيچ رفتار غيرشرافتمندانه اي از او در تمام مدتي كه با وي همكاري داشتم نديدم. 

به قصه برگرد
و در جريان گفتگو با خانم درودگر حال شوهرش را پرسيدم كه فقط يكبار او را  امروز كه ميگفتم داشتم
و شرافتمند است. وقتي از گرايش سياسي مؤدب بسيار بسيار شوهرش دريافتم كه بود يكبار همان در ديدهام.
و بلند قامت آن با اما است. توده حزب منظورش بود معلوم سنتي. چپ دادم: پاسخ مؤدبان بسيار پرسيدم او
و احترام برانگيز اين عبارت «چپ سنتي» را چنان ادا كرد كه از لحن كالمش مقتدر چهرهي آن با هيكلمند،
مي گويد: بله، به رغم تمام خطاهاي حزب توده ، من هنوز به از خود گذشتگي كساني كه دريافت ميشد
مي گفت: بله من توده اي هستم اما نه آن توده اي كه انگار هستم. متعهد داشتند باور حزب آن آرمان به كه
و حيرت انگيز اين است كه شدم. شريف مرد اين دلباخته من كه بود همانجا از نكرد. رفتار شرافتمندانه
خانم درودگر تا چه اندازه مواضع چپ سنتي دارد. وقتي احوال همسرش را پرسيدم، خانم درودگر تلفني
و گفت: من به خودش هم  آود زبان به همسرش مدح در غريبي عبارت و پرداخت همسرش از تعريف به
و اندوه عميقي بيان كرد كه اعتقاد چنان با را عبارت اين و است. شده منقرض شما نسل كه متأسفم گفتهام.
و اوباش نيستند. از اين قضاوت اراذل جز كردهاند مثل توليد و است يافته ادامه نسلشان كه كساني تمام انگار
و رويدادهاي زيادي را شنيده، خوانده گزارشها اخبار، اخير روزهاي طي كه خصوص به ريخت. فرو قلبم
و به همين دليل در چند روز اخير آگاهانه از نوشتن سرباز شدهام «هدايتي» كابوس دچار كه كردهام تجربه يا

زدم تا اين همه يأس صفحات اين روزنوشت ها را اندوهگين نكند.

فرار از كابوس هدايت
مي كوشم خصائل بسيار زشتي كه سرتا پاي  كنم. فرار هدايت كابوس از تا ميكوشم سختي به ميكنم تأكيد
از دهات كوچك اين ماجرا، حاصل مهاجرت دهاتيان  تبين كنم كه كل  اين نظريه  با  جامعه را فرا گرفته، 
مي كوشم توضيح دهم حتي تولد افرادي مثل هدايت  است. تهران ميليوني چندين شهر كالن به كويري حاشيه
و هرچند مهاجرت دهاتيان به كشور تهران همچنان ادامه است. دهاتيان قبلي نسلهاي شدن شهري محصول
و براي درك ناهنجاري هاي فرهنگي ميشوند. متمدن و اهلي مرور به دهاتيان قبلي نسلهاي اما يافت، خواهد

و اجتماعي كشور تهران بايد از اين زاويه قضايا را تحليل كرد تا بتوان از دام كابوس هدايت گريخت.

گفتگوي من با خانم درودگر ادامه يافت. طبق معمول او ريشه پلشتي هاي بشريت را در نظام سرمايه داري 
و اين جور تحليل هاي چپ سنتي ديگر براي من جذابيت ندارد. در مقابل من سعي كردم  ميدانست جهاني
و محدود كنيم كه بتوانيم براي آن تعريف طوري را بيماري و مسأله و مشكل چارچوب است الزم كنم تأكيد
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زدن كاري از ما  غر جز و شد خواهيم نهيليسم گرفتار گرنه و كنيم پيشنهاد و بيابيم هم عملي حل راه يك
برنخواهد آمد. به نظرم، همين نكته ي كوچك درسي بود كه در جريان گفتگو با خانم درودگر كسب كرده ام

و به نظرم رسيد ارزش ثبت و ضبط داشته باشد. 

يادم هست در اواخر دهه ي پنجاه بود كه موج انتقادي شديدي از وضعيت فرهنگي تهران آن روز در ميان 
و چپ سنتي به طور خاص بود. به  كلي طور به چپ هم انتقادها آن اصلي بستر يافت. رواج روشنفكران
آن ها وضعيت تهران را در كه مينوشت كتابهايي تنكابني آقاي نام به كلفتي سبيل نويسندهي نمونه، عنوان
مي كرد. تا آنجا كه به خاطر دارم، او هم نقادي سنتي چپ منظر از ميانداخت پوست داشت سرعت به كه
و پولي در ميان مردم را به عنوان حاكم شدن ارزش هاي غيرانساني سرمايه داري رقابتي روابط از برخي رشد
و در نقادي از وضعيت فرهنگي اجتماعي آن روز تهران روحانيون هم با روشنفكران آن زمان ميكرد محكوم
انقراض هم نسل هاي از  را  و كردند كاري كه كردند. وقتي حسرت خوردن خانم درودگر  شدند همصدا
همسرش ديدم احساس كردم امروز هم بايد مراقب باشيم تا در نقادي از وضعيت فرهنگي جامعه، تمايزات
و خطاي دهه پنجاه را به خاطر داشته باشيم. همين جا بود كه احساس كردم  كنيم مشخص را خودمان اصولي
و وقتي خانم درودگر به عنوان مصداقي براي حاكم شدن كنيم دقت خيلي بايد شرافتمند و شرف تعريف در
و من بالفاصله يادآوري كردم اگر فزون طلبي حق ديگران كرد اشاره آدمها زيادهخواهي به جامعه در پلشتي

را ضايع نكند قبحي ندارد.

به نظرم ادامه گفتگوهاي من با خانم درودگر ارتباطي به ما نحن فيه ندارد. مسأله مهم براي من اين است كه در 
و در دام چپ سنتي يا روشنفكران  كنيم حركت دموكراسي» «قانون موضع از جامعه اجتماعي و فرهنگي نقد
و به مردم آموزش بشناسيم را خصوصي حريم دمكراتيك، فرهنگ چارچوب در بتوانيم بايد نيافتيم. دهاتي
بدهيم. بايد بتوانيم بسياري از ناهنجاري هاي ناشي از فروپاشي نظام ارزشي دهاتي را با هنجارهاي سازندهي
و حتي رفتارهاي  تلقيها، ارزشها، از بسياري رويكردي، چنين چارچوب در كنيم. جايگزين دموكراسي
آن ها داوري اخالقي كند. مورد در ندارد حق كسي و ميگيرد قرار آنان خصوصي حريم قلمروي در شهروندان
و دستور شرف خودمان را بر مباني دموكراتيك بيا اخالقي فضائل بتوانيم بايد كه است رويكردي چنين به بله،
و نه بر اساس ازرش هايي كه همچنان ادامه ي ارزش هاي دهاتي هستند. به نظرم اين جنبه از گفتگو هاي كنيم
و به همين خاطر آن را نقل كردم. ميگرفت قرار كادرها جنبش گفتمان خلق چارچوب در دوردگر خانم با من

خمس به سيد
امروز وقتي آقاي هاشمي نقاش حدود ساعت چهار بعد از ظهر، هشت قرص نان كسمه را كه از دهات اراك 
و روي ميز كنفرانس گذاشت از او پرسيدم: آقاي هاشمي، هر  كرد خارج نايلوني كيسه از بود آورده من براي
مي دهيد؟ فكر نمي كردم سيد به كه است خمس اينها آيا ميآوريد. من براي چيزي ميآييد، اينجا كه وقت
آقاي هاشمي نقاش در برابر اين سؤال من آنطور متحير شود. من همان لحظه متوجه شدم علت اين حيرت
عميق تحوالتي است كه به شكل مولكولي در تمام سطوح حامعه در جريان است. در اثر همين تحوالت، آقاي 
و مقبولي است يا نوعي  خوب چيز خمس گرفتن من نظر از آيا كه بزند حدس نميتوانست نقاش هاشمي

ترحم به فقير و بيجاره تلقي مي كنم و بدم مي آيد. در نتيجه نمي دانست، به سؤال من چه جوابي بايد بدهد.

و در  دهات در گيرنده، نظر از هم و دهنده نظر از هم سيدها به دادن خمس دارم خاطر به من كه آنجا تا
مي شد. اما نمي دانم در دهات اراك هم كه حساب خوبي كار آمدهام بار آنها در من كه كوچكي شهرهاي
مي شده است يا نوعي كمك به تلقي ارزش خمس گرفت و داد است، آمده تهران به آنها از هاشمي آقاي
خرده به سياسي جغرافياي نظر از تهران نيست: روشن تكليف كه هم تهران در كمك؟ مستحق و فقير سيدهاي
آن را تبيين كرد، اما دهاتيان جمهور نظريه همان با ميشود هرچند كه است شده تقسيم مختلف فرهنگهاي
خردهفرهنگ را رسم كرد. در تمايزهاي مرزهاي و خط نميشود سادگي به كه هستند متداخل آنقدر قضايا
و فقط نداد هم جوابي و بدهد بايد جوابي چه نميدانست و خورد خا واقعًا نقاش هاشمي آقاي حال، هر
مي داد واقعًا نمي داند چه جوابي به من بدهد: نشان كه داد حركت طوري را لوچهاش و لب و كرد باللهي واهللا
مي كرد اذعان اگر ميبرد. سؤال زير را شيعه ديني ارزش يك چيه؟ خمس حسيني، آقاي نه ميگفت: اگر
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مي توانست به اين معنا باشد كه من از نظر آقاي هاشمي مستحق  صورت آن در ميدهد، من به خمس كه
و در آن صورت حق داشتم از دست او ناراحت بشوم. همينطور در وادي حيرت واهللا باهللا هستم. مساعدت
و هدايتش به سمت مبل هاي دور او از صميمانه تشكر با من تا جبناند طرف آن و طرف اين را سرش و كرد
مي دهد نشان كه ميكنم نقل جهت اين از را خاطره اين كشيدم. بيرون تعليق حالت اين از را او پذيرائي ميز
و اينكه كدام هستند. مواجه گستردهاي ارزشي و فرهنگي تحوالت و تعارضها چه با تهران كشور دهاتيان
مي شود چگونه و دارد؟ پوياييهايي چه روند اين و هستند؟ جديد هاي ارزش استقرار و خلق مسؤل نهادها

و بايد در آن مداخله كرد يا نكرد؟

و  پيش ماه دو حدود كه است ايران معلمان سازمان دبيركل هاشمي عليرضا آقاي برادر نقاش هاشمي آقاي
و براي اجراي دستگير كند شركت دبيران كادر پنجشنبه روز كارگاههاي در ميخواست كه هنگامي درست
قبًال صادر شده به زندان اوين رفت. بعدًا آقاي علي اكبر باغاني را نيز كه معاون رئيس هيأت مديره حكم
و دستگيريها اين با و انداختند كرج گوهردشت زندان به و كردند دستگير بود ايران معلمان صنفي كانون
عمًال بيش از نيمي از كردند، وارد ايران معلمان صنفي كانون مديره هيأت اعضاي بر استعفا براي كه فشارهايي
فعًال بيشتر كارگاه اين در و نيامدند دبيران كارگاه به ديگر معلمان» انجمنهاي توانمندسازي «مؤسسه اعضاي
و هاشمي آقاي دستگيري علت كه كنم تأكيد بايد ميكنند. شركت گمنام معتادان انجمن باالي رده بچههاي
كار گاه هاي آموزش دستورنامه رابرت و نيز خانم نرگس محمدي هيچ ربطي به شركت آنان در باغاني آقاي
و در شدهاند بدل كارگاهها اين قرص پا و پر و جدي اعضاي به افرادي نوع چه كه ميدهد نشان اما نداشت.

سطح ملي چه خصوصياتي دارند؟

 - ميشناسم كه است افرادي شرافتمندترين از يكي كه - ايران معلمان سازمان دبيركل هاشمي عليرضا آقاي
همراه با ساير دوستانش در سازمان معلمان ايران به من پيشنهاد دادند كه به جاي گرفتن دستمزد براي آموزش
و نيز به جاي دريافت اجاره بابت واگذاري دفتر كادرها به عنوان دبيرخانه موقت سازمان  رابرت دستورنامه
و بعد از آن بود كه برادر وي، يعني همين كردم قبول كنند. تقبل آنان را كادرها دفتر نقاشي هزينه ايران، معلمان
و صورت دفتر را سامان داد. دوستي ما در سر و كرد تالش صادقانه روزي بيست حدود نقاش هاشمي آقاي
و هميشه ميآيد دفتر به نقاش هاشمي آقاي گاهي از هر هم هنوز و گرفت شكل نقاشي دوره همين جريان

نيز چيزي براي هديه به من همراه خود مي آرود.

دو خاطره جالب
مي كنم براي سر  احساس چون ميمانم ساكت تقريبًا من ميآيد كادرها دفتر به نقاش هاشمي آقاي وقت هر
مي تواند يك نفس خاطرات نقاش هاشمي آقاي و نيست زياد تالش به نياز او مثل مخاطبي آوردن ذوق
مي شود براي كشف چيزهاي جديد در كه است اجتماعي پديدهي يك كدامشان هر كه كند تعريف شيرين

آن ها تأمل كرد. من دو تا از آن ها را نقل مي كنم:

و قرچك در ورامين نماينده قمي محمد كه زماني و قبل سالها كه ميشود مربوط زميني قطعه به آنها از يكي
مجلس شوراي اسالمي بود، يكي از هواداران او به دانشگاه پيام نور هديه داد. بعدها پيام نور نيز در آن زمين
و آوردن پسر يا دخترش  بردن براي كه زمان آن ميكرد تعريف نقاش هاشمي آقاي و ساخت آموزشي مركز
و ساختماني كه دانشگاه پيام نور در آن ساخته بود ميان گندمزارها زمين قطعه آن ميرفته، قرچك انتهاي به
محصور بود. اما با ساخته شدن مركز آموزشي در آن گندمزار، به مرور ساختمان سازي در آن بخش از قرچك
و قيمت تمام آن گندمزار هزاران هزار برابر افزايش يافت. نيتجه اي كه آقاي هاشمي از آن خاطره  شد رايج
و ساز در شهر ها ساخت بر ناظر مقرار زدن درو نيت با تهران مردم چطور ميدهد نشان كه بود اين ميگرفت
مي زنند. آقاي هاشمي آنقدر از اين خاطرات در سينه دارد كه براي شما دور زمين اهدا با را دولتي سازمانهاي
و حقه دزد و بيشرف آن شهروندان تمام كه ميكنيد زندگي شهري در كه نميگذارد باقي ترديدي كمترين
و بعد از شندين اين خاطرات شدم غرق «هدايتي» كابوس در دوباره كه بود خطرات اين شنيدن با هستند. باز

بود كه در برابر صحبت هاي خانم دوردگر آسيب پذير شده بودم.



۲۴۵

مي شد كه سپاهي است. با  مربوط برادرانش از ديگر يكي به كرد تعريف من براي كه ديگري خاطر البته،
و ترديد بود كه با افتخار بگويد بله، شك دچار باز است؟ پاسداران سپاه عضو هم االن يعني پرسيدم: تعجب
يا سرش را از شرمساري پائين بايندازد. اما آقاي هاشمي با نقل خاطره ي كوچكي از برادرش نشان داد كه در
مي كنند كم نيستند. من از اينكه برادر سپاهي  زندگي شرافتمندانه كه آدمهايي هنوز دولت اركان تمام در و سپاه
و گفتم: راستش ما آدم شرافتمند شدم لذت غرق ميكند رعايت را اخالقي فضائل اندازه اين هاشمي آقاي
مي دهم ادامه مواقع جور اين در معموًال من . . . كه است اين مشكل اما نداريم. كم سپاه مثل جاهايي در حتي
و هنوز نمي توانند با كمك هم سازمان هاي هستند هم از جدا و منفرد شرافتند افراد اين كه است اين مشكل :
و من حدس زدم خيلي با داد ادامه ديگر خاطرات تعريف به هاشمي آقاي دفعه، اين اما بسازند. شرافتمند
و بيشتر قرار است با هم گپ بزنيم. خالصه، خاطره اش اين بود كه ندارد كاري من مواضع و نقطهنظرات
مي گويند او به ميكند گله تهران از افتاده دور نقطهاي در سازماني خانه در استقرار از سپاهياش بردار وقتي
و اجاره نامه كند اجاره را نيازش مورد خانهي گذاشته اختيارش در سپاه كه سازماني خانه از خارج ميتواند
بحث آقاي هاشمي اين بود كه چطور بردارش به طور بپردازد. سپاه را اجاره هزينه تا دهد ارايه سپاه به را
و وقتي هم كه اجاره است بوده ارزان و كوچك خانه يك يافتن دنيال مردم، از بسياري خالف بر و جدي
مي خواهد تا از برق خانه خودش يك رشته المپ به انباري منزل بكشند تا اگر همسرش اصرار با ميكند
خواست در آن انباري خياطي يا اتوكاري كند از برق مشاع ساخمتان استفاده نشده باشد. به گفته آقاي هاشمي
و سرانجام با زحمت زياد يك رشته  است نكرده افاقهاي برادر كردن منصرف براي همسايگان اصرار نقاش،
برق به انباري منزل كشده است تا از برق مشاع ساختمان استفاده نشود. بله، در سپاه هم چنين افرادي خيلي
- اذعان داشتيم اما افراد غيرشرافتمند هستند كه در  نقاش هاشمي آقاي هم و من هم - دو هر اما هستند، زياد
مي كنند. اين خاطرات استفاده سوء وضعيت اين از غيرشرافتمند افراد همچنان و دارند را باال دست حكومت
مي دهد كه چقدر الزم است من نظريه جمهور دهاتيان را براي تحليل وضعيت امروز مردم كشور تهران نشان
ارايه دهم، به خصوص كه بر اساس اين نظريه، اگر جواب بدهد، دهاتيان بعد از شهري شدن به مرور از نظم

و حاكميت قانون پارلمان استقبال خواهند كرد. 

با آقاي هاشمي نقاش در مورد برادرش نيز زياد صحبت كرديم. من از او خواسته بودم در مالقات از برادرش 
مي خواهد يا نه؟ پاسخ آقاي هاشمي اين بود كه زندانبانان فقط اجازه  را رابرت دستورنامه كتاب آيا بپرسد
كتاب ترجمه  مي خواستم  كه هم قبًال ميدانستم. را اين ميدهند. زندان به را شده چاپ كتابهاي ورود
دستورنامه رابرت را براي آقاي فتاح سلطاني به زندان اوين بفرستيم همين جواب را گرفتيم. اما مسأله من
مي شود پرينت آن را به صورت يك كتاب چاپ شده  باشد داشته نياز كتاب به هاشمي آقاي اگر كه بود اين
و اين بند است اوين زندان هشت بند در هاشمي آقاي داد. زندان به چاپي كتاب يك عنوان به و كرد صحافي
به بند مالي ها معروف است. در چنين بندي، هيچ نيازي به چنين كتاب نخواهد بود. وقتي پرسيدم: چرا به بند
سياسي منتقل نشده است؟ هاشمي نقاش جواب داد: امكانات رفاهي اين بند از بند هاي سياسي بيشتر است. 

و از جمله  مقامات از برخي براي نامههايي پرورش و آموزش وزير فاني آقاي نقاش، هاشمي آقاي گفته به
و از آنان خواسته است كه آقاي هاشمي را به اين دليل كه جامعه فرهنگي كشور نوشته قضائيه قوه رئيس براي

به وجودش نياز دارد آزاد كنند يا به صورت موقت حكم جلبش را به حالت تعليق درآورند.

كسي از رفتارهاي كافكايي حكومت ايران سر در نمي آورد. اما ترديدي نيست كه بيشتر اين دستگيري ها به 
نبردهاي كور باندهاي قدرت در درون حكومت مربوط مي شود. 
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۱۷ خرداد ۱۳۹۴ يكشنبه

تهوع از پاسداشت پيشكسوت جراحي
ديروز در جريان انتشار مطلبي در مورد دهمين كنگره ساالنه انجمن جراحان عمومي ايران در وب سايت پيام 
و  داد دست من به استفراغ حالت كلمه فيزيكي و واقعي معناي به نميكنم. اغراق شدم. تهوع دچار جراح
كامًال مطمئنم به دليل يادآوري خاطره ي مربوط به انتخاب جراح پيشكسوت دچار اين حالت شدم. در طول
عمرم از اصطالح «حالم به خورد» براي بيان نفرتم از چيزهايي كه دوست ندارم، خيلي استفاده كرده ام. اما
براي نخستين بار بود كه با يادآوري خاطره اي، آن هم خاطره اي مربوط به انتخاب يك جراح براي قدرداني 
عق زدگي ناشي  شوم مطمئنم تا كردم توجه خودم جسمي وضعيت به بيدرنگ شدم. زدگي عق دچار او، از
و در همان حال متوجه بودم كه بخش ديگري از ذهنم نيز دارد خاطره اي را باشد. نبوده معده وضعيت از
مي كند كه چند لحظه قبل با يادآوري آن حالم به هم خورد: در دفتر هيأت مديره انجمن علمي مرور باره دو
- كه حاال رئيس هيأت مديره خودم پيش سال چند دوستان بهترين از يكي روي به رو ايران عمومي جراحان
- كه دعوتش كرده بودند تا بر جراح فالن كه ميكرد تعريف برايم داشت او و بودم نشسته - است انجمن
- وقتي فهميد بابت اين كار بايد حدود بيست كنند مذاكره او با پيشكسوت جراح عنوان به انتخابش سر
قه قه خاطره اين نقل با دوستم رفت. در و شد جيم جمع ميان از چطور بپردازد، انجمن به تومان ميليون
خنديد اما من چنان از آن ماجرا بدم آمد كه براي آن همه همكاري با دوست قديمي براي ساختن مؤسسه
اخالق پزشكي ايرانيان حقيقًا غصه خوردم. بله، دو سال پيش با شنيدن آن خاطر غصه خوردم، اما ديروز كه 
و منگوله  گل چارگوش يك ميان در و ايران عمومي جراحان علمي انجمن ساالنه كنگره دهمين پوستر روي
- كه يكي از مقامات دائمي اكبري» اسماعيل محمد دكتر استاد جراحي؛ پيشكسوت «پاسداشت خواندم: دارد
و تصاوير شنيدم ذهنم در را قديمي دوست قهقهي طنين صداي - بود خواهد و بوده بهداشت وزارت در
و روشن شدن دوباره همان اطالعات در ذهنم سبب شد دجار شد پديدار ذهنم در كامل وضوح به لحظه آن
آن ها را تحليل و ثبت  كنم؟ بايد عق زدگي شوم. اما كل اين ماجرا به تاريخ جنبش كادرها چه ربطي دارد كه

فرار از كابوس هدايت
و اوباشي» داشت كه  «اراذل از هدايت صادق ميرسد نظر به كه است نفرتي هدايت» «كابوس از منظورم
مي كرد حتي بعد از مرگش تمام بدنش به يك دست بدل شود آرزو او و بودند انباشته را دنيا» «چاهك سراسر
و اوباش قاطي نشود. يادم نمي آيد چطور اراذل خاك با تا كند جمع آن در را خود تن خاك ذره ذره بتواند و
و مرزي نداشت. به خاطر دارم شب يكي از حد او به عالقهام اما شدم. آشنا نوشتههايش و مرد اين با كي و
روزهاي خرداد ماه سال پنجاه كه فردايش امتحان نهايي فيزيك يا رياضي كالس ششم دبيرستان داشتم، در
و زير نور چراغ هاي حاشيه خيابان كه ساير همكالسي هايم  ورامين شهر روز آن آسفالته خيابان تنها حاشيه
مي كردم دكلمه بلند صداي با و بر از را هدايت كور» «بوف افتخار با و ميزدم قدم ميخواندند درس داشتند
و يك خاطره ديگر بگذارم. نمايش به ميدانستم خوان» «خر را آنان كه همكالسيهايي از را خودم تمايز تا
و قبل از آنكه آخرين بقاياي ميدان قديمي ورامين نابود شود، همان بارها و بارها هدايت: ولگرد» «سگ از
و به دنبال ارضاي شهوت از كرد طي وراميني ولگرد سگ ماده يك دنبال به «پات» كه ميكردم طي را مسيري
و الشخورهاي وراميني باالي سرش بيافتد نفس از من همشريهاي بيرحمي ميان در تا رفت بيرون بهشت
چرخ بزنند تا چشمانش را از كاسه درآورند. به عنوان يك وراميني بايد اعتراف كنم پات را دوست داشتم
مي خورد. اين به هم خوردگي «حال» به  هم به حالم بودند كرده زشتي رفتار چنان او با كه همشهريانم از و
و شرف زدايي همگاني گسترش يافت تا ديروز كه حتي با ديدن آن دينفروشي رواج با انقالب از بعد ويژه
عق ام گرفت. سؤال اينجاست: ماهيت كابوس جراحان كنگره دهمين پوستر روي دارد منگوله و گل چارگوش

هدايت چيست؟ چرا گرفتارش مي شويم؟ و براي فرار از دست آن چه بايد بكنيم؟

و  كارگردان كرامتي، مسعود كه كشيدم راحتي نفس وقتي اما بودم، كرده فكر خيلي هدايت صادق راز به من
و گلستانم خاطره اي از يكي از سخنراني هاي بزرگ علوي برايم گرمابه دوستان از يكي و سينما و تأتر بازيگر
- به قول مسعود كرامتي- در يكي از سخنراني هاي بعد از انقالبش در ايران شهادت علوي بزرگ كرد. نقل
و در باره هيچ چيز حتي يك بار دروغ نگفت. به هيچكس به عمرش تمام در هدايت صادق كه بود داده
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نظرم كليدراز «هدايت» همين «صادق» بودنش بود، مطلقًا صادق بودن. اما در «چاهك دنيا» كه انباشته از ارذال 
مي شود؟ از اينجاست كه قضيه به جنبش كادرها  امكانپذير چگونه گوهري چنين پرورش است اوباش و

ارتباط مي يابد.
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۱۸ خرداد ۱۳۹۴ دوشنبه

درس هاي اجالس چهارده كادر بانوان
- من بيرون  شد برگزار كادرها دفتر در يكشنبه ديروز كه - بانوان كادر اجالس چهاردهمين اول بخش در
از صحن نشستم تا به عنوان مربي پارلماني بر نحوه ي اداره جلسه نظارت كنم. خانم نوشين احمدي كه دبير
نمي تواند در كارگاه شركت كند. اما بقيه ي اعضا تقريبًا  مجمع است اطالع داده بود كه به خاطر مشكل چشمي
رأس ساعت مقرر در صحن حضور يافتند. در گرماي وحشتناك عصر يك روز خردادي تمام خانم هاي عضو 
يك نشست دقايقي قبل از ساعت مقرر خودشان را به صحن برسانند يك دستاورد مهم است. در ساعت مقرر 
و خانم شيما قوشه نيز  كرد دستور به دعوت را جلسه است گروه عضو جوانترين كه شعردوست صبا خانم
و طرح پيشنهادي خانم نوشين احمدي براي ماده عضويت آئين نامه در دست بررسي كانون صورتجلسه از
و صورتجلسه را قرائت برخاست دبير جاي به قوشه خانم شد. شروع بازي و گرفت پرينت زنان شهروندي

كرد كه بدون تصحيح با اجماع عمومي به تصويب رسيد.

درس اول
مي نشينم، اعضاي حاضر در صحن به جاي آنكه رئيس را  رئيس جايگاه كنار اما صحن از خارج من وقتي
و من هميشه بايد با اشاره به رئيس به آنان يادآوري كنم ميدهند قرار مخاطب را من بدهند، قرار مخاطب
و در جايگاه رئيس مستقر شوم، در رئيس كنار اينكه جاي به است بهتر نظرم، به كنند. صحبت رئيس با كه
و پشت جماعت روي يك صندلي بنشينم تا صحن من را مخاطب قرار ندهد. بايد اين روش صحن انتهاي

را در كارگاه هاي آينده تجربه كنم و نتيجه را ببينم.

درس مهم 
چقدر طول كشيد تا به اين نتيجه برسم كه هدف اصلي اين كارگاه ها در واقع بايد تربيت رئيس جلسه باشد 
مي كردم. در هفته گذشته بار ديگر  تشبيه سينهزني هيأتهاي در مداح تربيت به را آن پيش مدتها از من كه
مي كردم. در آن سند نيز هدف انجمن را مرور را آمريكا پارلمانتارينهاي ملي انجمن استراتژيك برنامه سند
تربيت «رهبران» تعريف كرده است. ديروز با اطمينان به خانم ها تأكيد كردم من با اين فرض دارم در كارگاه
و رهبري كنيد. وگرنه، اين قواعد  رياست را بزرگ مجامع آينده در شما از يك هر است قرار كه ميكنم كار
و شركت ها حضور يابند انجمنها مجامع در عادي عضو عنوان به است قرار كه عادي مردم درد به پيچيده
و وظيفه است شده انتخاب موقت رئيس عنوان به قوشه خانم اينكه رغم به و دليل، همين به خورد. نخواهد
مي كنيم انتخاب رئيس عنوان به را عضو يك نشست هر در كند، نظارت اعضا وظايف و قوانين رعايت بر دارد
تا اين مهارت را تمرين كند. بايد به خاطر داشته باشم ضمن اينكه زياد سخت گيري نبايد بكنم، اما بايد بر

رويه هاي صحيح در گروه ها نهادينه شود.  تا رعايت برخي از اصول و رويه هاي مهم تأكيد كنم

سؤال پارلماني
و تصويب صورتجلسه، گزارش مسؤالن شروع شد. اول از  قرائت و دستور، به دعوت از بعد معمول، طبق
مي داد. اما او به عنوان رئيس حرفي نداشت، در عوض، در گزارش رئيس عنوان به قوشه خانم بايد همه
نگاه داشتن دست باالي خاطر به پيش مدتي كه - گلرو مهريه خانم با وي كه بود شده تصويب قبل جلسه
و عكس اين صحنه بود كرده محكوم را اصفهان زنان روي اسيدپاشي زنان شهروندي كانون كه نوشتهاي مقوا
و نتيجه صحبت را گزارش دهد. كند صحبت - افتاد زندان به شد منتشر مجازي دنياي در گسترده ميزان به
و خطاب به رئيس جلسه تقاضاي طرح سؤال پارلماني كرد. سؤالش اين بود: به عنوان برخاست قوشه خانم
رئيس گزارشي ندارم اما به عنوان يك عضو كه مأموريتي داشته ام بايد گزارش مأموريتم را بدهم. سؤال من
و جوابش را  برخاستم هم من ميگيرد؟ قرار دستوركار كجاي در من گزارش كه است اين پارلماني مربي از
و اجرايي موقت كميته يك نيز شما كميته شديد. انتخاب نفره يك كميته يك عنوان به قبل جلسه در شما دادم:
مي گيرد. كميته ها هم كه قرار كميتهها» مخبران «گزارش فصل زير در شما گزارش زمان نيتجه، در است بوده
و ميدهند گزارش آئيننامه در نامشان ذكر تريب به كه دائمي كميتههاي ميشوند: تقسيم عمده دسته دو به

كميته هاي موقت نيز به ترتيب تاريخ تشكيل آن ها.
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و  بود دستور در سؤالش دارد. پارلماني سؤال كرد اعالم و برخاست هم صدري الهه خانم تا يافت ادامه بازي
مطرح شد. وي خطاب به مربي پارلماني گفت: شما در جلسات قبل گفتيد كه برخي از قواعد اداره جلسات
دوازده نفر الزم نيست رعايت شوند. پس چرا  ده از كمتر جلسات در شدهاند، تدوين بزرگ مجامع براي كه
مي شود؟ برايش توضيح دادم بهتر است تعداد رعايت است نفر دوازده از كمتر اعضا تعداد كه ما مجمع در
اعضاي كارگاه هاي ما نيز بيش از دوازده نفر باشد تا ما از همان ابتدا «پرقاعده» بازي كردن را تمرين كنيم.
كم تر از دوازده نفر نيز پرقاعده بازي كنيم  كارگاههاي در بهتر كه ميدهد نشان من تجربههاي همه، اين با
مي گيرم قواعد غيرضروري را رعايت تصميم شديم آشنا كه بعد شويم. آشنا قواعد اين با اينكه خاطر به فقط
و هست كه صرفًا به داليل آموزشي در مجامع كوچك نيز تمام قواعد را بود اين واقع در من پاسخ نكنيم.

تمرين مي كنيم.

كار ناتمام
آئين نامه كانون  تا ماده سه  برود  به كميته كل  پيشنهاد كرد مجمع  ناتمام شديم خانم قوشه  وقتي وارد كار 
مي شود. طرحي كه خانم نوشين احمدي تهيه كرده  مربوط عضويت به سه ماده كند. بررسي را زنان شهروندي
و سريع االنتقالي است. در جلسه قبل نكاتي در مورد عضويت هوش با زن احمدي نوشين خانم قرائت. بود

مطرح كرده  بودم. او تمام آن نكات را به درستي درك كرده بود و در پيش نويس اش گنجانده بود.

تالش من اين است اعضاي فعلي كانون شهروندي زنان را تشويق كنم تصوير روشني از كانوني كه حدود 
و ببيند كه چنان سازماني چه ساختاري بايد داشته باشد؟  كنند مجسم ذهن در باشد داشته عضو ميليون يك

اركان آن چه بايد باشد و چطور بايد كار كند؟ و چطور مي توان چنان سازماني را ساخت؟

يكي از نكاتي كه روي آن تأكيد كرده بودم اين بود كه شما بايد با انتشار يك كتابچه راهنما به زنان آموزش 
و بعد به مثابه يك  بدهند سازمان را خودشان نفره هشت هفت حلقههاي در كشور سراسر در چطور كه بدهيد
آن ها را به كانون ارايه عضويت، تقاضاي با همراه و بنويسند را خودشان آئيننامههاي بخش، يا واحد يا حوزه
و اگر آئين نامه هايشان با شرايط تعيين شده از سوي كانون شهروندي زنان انطباق داشت عضو خواهند دهند
و تمام باشد داشته را خودش نسبي استقالل بايد كانوني و انجمن هر و حوزه هر كه بودم كرده تأكيد بود.
و در پائين از بتوانند بايد كه هستند حوزهها همين و كند مشاركت حوزه آن خود امور در حوزه يك عضاي

همكاري با هم كانون را بسازند.

ثبت تاريخ انديشه
- با اين روش عضويت سال گذشته  كردم توجه آن به و دارم خاطر به كه آنجا تا - كنم اعتراف بايد راستش
و من بندهاي ميكرديم كلكل آنان سازمان گسترش نحوه مورد در معلمان سازمان بچههاي با كه شدم آشنا
مربوط به عضويت آئين نامه انجمن ملي پارلمانتارين هاي آمريكا را با دقت بيشتري مطالعه كردم. آنجا بود
و آئين نامه واحد  شوند جمع هم دور ميتوانند انجمن اعضاي از نفر پنج هر كم دست بود شده تصريح كه
و اگر اين كنند ارسال ستاد به تأسيسي جلسه سه صورتجلسه با همراه و كنند امضا و بنويسند را خودشان
آئين نامه با شرايط انجمن مغايرت نداشته باشد آن واحد عضو انجمن خواهد شد. البته، سازمان هاي ايراني
و هر حزب يا سازمان هم براي خودش حوزه هاي حزبي  ميدهند گسترش را خودشان ترتيب همين به هم
مي گيرد. چون بدون وجود شكل ميشود اعزام مركز از كه كادري حول حوزه هر كه تفاوت اين با ميزند.
و او به عنوان ميشود هميشگي و دائمي كادر آن به آنان وابستگي اما بكنند. بايد چه نميدانند اعضا كادر، آن
مي آورد بايد به آنان بگويد كه چه بايد بكنند. برايشان باال از را خبرها و تحليلها تمام و ميآيد باال از كه كسي

تجربه جديد
آئين نامه هاي چند  بار  و چندين  زحمت با من گذشته هفته طول در كه است اين مهم نكته حال، هر به
و انجمن ملي پارلمانتارين ها را مطالعه كردم. خواندن پارلمانتارينها آمريكايي مؤسسه خصوص به و سازمان
و ساختارها، اركان، مفاهيم، دروني ارتباطات به بردن پي ندارد. لذتي هيچ و است سختي كار واقعًا آئيننامه
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كاركرد هاي يك سازمان به ويژه وقتي كمي بزرگ و منطقه اي يا بين المللي مي شود دشوار خواهد بود.

مي كند.  تغيير دارد كمكم آئيننامه آموزش از دركم كردم احساس كه بود جدي نسبتًا مطالعات همين جريان در
و از مهارت رياست جلسه است پيچده مهارتي نويسي آئيننامه مهارت كه بودم رسيده نتيجه اين به قبًال البته،
و متوجه شدم كه در جريان كردم درك بهتر را مهارت دو اين تفاوتهاي گذشته، هفته جريان در اما جداست.

نگارش آئين نامه در كارگاه ها چه خطاهايي مرتكب مي شدم!

جمع بندي خطاهاي گذشته
مي كنم توضيح بدهم تا امروز در مورد رويه هاي آموزش آئين نامه نويسي چطور عمل  سعي آيندگان براي
و اين روش كار چه اشكاالتي داشت. هرچند هنوز هم نمي توانم ادعا كنم روش هايي كه در آينده ميكردم

تجربه خواهم كرد بي نقص خواهند بود.

اجازه بدهيد شيپور را از سرگشادش نزنم. حاال به اين نتيجه رسيده ام كه به عنوان مربي بايد به خوبي با 
آئين نامه نويسي به خوبي آشنا باشم، بعد به عنوان مربي كمك كنم تا اعضاي كارگاه ها  پيچيدگي هاي مهارت
آن هم براي آنكه خودشان به  كنند. دروني و تمرين را مهارت اين رفته رفته آئيننامه يك خلق جريان در
آئين نامه نويسان حرفه اي بدل شوند وگرنه يك عضو معمولي يك انجمن يا سازمان شايد نيازي به كسب

مهارت آئين نامه نويسي داشته باشد. 

آن هم كافي است رئيس  براي كه ميرسد آن تصويب به نوبت شد، نوشته آئيننامه يك ترتيب اين به وقتي
جلسه با قواعد قانون پارلمان آشنا باشد و جلسه را در چارچوب همان قواعد اداره كند.

مهارت آئين نامه و قانون نويسي در سطح ملي
مي رسم كه در سطح ملي هم الزم نيست تمام مردم در امر  نتيجه اين به ميدهم تعميم كه را تجربه همين
و قانون نويسي متخصص باشند. مشكل ما اين است كه به اصطالح متخصصان حقوق ما هم نويسي آئيننامه
و مهمترين كه است اين آن و ميرسم ديگري نتيجه به نتيجه اين از نيستند. آشنا امالقوانين يا پارلمان قانون با
و هستند قانون پروفشن دستدركاران همه، از قبل امروز، ايران در پارلمان قانون آموزش مخاطبان مبرمترين
و استادان دانشكده هاي حقوق در صدر قرار معلمان نيز آنان ميان در و هستند اولويت در وكال آنان ميان در

مي گيرند تا هرچه زودتر آموزش اين قواعد را در دستور كار دانشكده هاي حقوق بگنجانند.

خالصه اينكه با توجه به مطالعات هفته گذشته خودم را آماده كرده بودم كه كارگاه ديروز را به شكل ديگري
و غيبت خودش تا حدودي برنامه من را به هم زد. اگر  احمدي نوشين خانم پيشنويس وجود اما كنم. اداره
نسبتًا خوبي كه نوشته بود دفاع كند، همان متن را به متن از ميتوانست و داشت حضور خودش احمدي خانم
و او هم يكي از مؤثرترين اعضاي كانون است ترجيح دادم بحث هاي بود نيامده او چون اما ميگذاشتم. بحث

جدي را به هفته آينده موكل كنم تا او هم باشد.

من براي آنكه خوانندگان در يابند كه خانم نوشين احمدي چه پيش نويسي تهيه كره بود متن آن را به طور 
كامًال پيداست كه او اين مواد را بر اساس آنچه كه در جلسات قبل مطرح شده بود نوشته  ميكنم. نقل كامل
است. در آن صورت بايد به اين خانم دست مريزاد گفت. چون همين متن كه اشكال هاي زيادي دارد نشان
از روي  را  آن  كه  دارد  احتمال هم وجود  اين  البته،  باالست.  اين خانم چقدر  يادگيري  كه قدرت  مي دهد 
و اميدوارم آيندگان بتوانند دريابند كه ميپردازم آن نقل به خاطر همين به باشد. كرده كپي مشابه آئيننامههاي

جنبش زيرخاكي كادرها چگونه با اين تحوالت مولكولي دارد به خودش گسترش مي دهد:

ماده سوم: عضويت
ايران که دارای شرايط  از  ايرانی در خارج  يا هر زن  باشد  ايران  ۱۸ سال که ساکن  از باالتر  - هر زنی  ۱
و پس از حضور در دو جلسه در کانون يا حداقل يک جلسه داده عضويت درخواست تواند می است زير
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و پرداخت حق عضويت،  عمومی) اجماع (با کميته اين در صالحيت تاييد و عضويت کميته توسط معارفه
به عضويت کانون درآيد:

الف – پايبندی به اهداف کانون و اعتقاد به حقوق برابر برای زنان 
ب – عدم اشتهار در افکار عمومی به واسطه گفتار يا رفتاری در مخالفت با حقوق برابر برای زنان

و حقوق برابر برای زنان باشد کانون اهداف با مغاير اش اهداف که گروهی يا سازمان در عضويت عدم – پ

و به اعضاء ابالغ می شود. شود می تعيين عضويت کميته توسط سال هر فروردين در عضويت حق ميزان – ۲
و حداقل يک بار اخطار کتبی کميته شفاهی اخطار بار دو رغم به و سال يک از بيش عضوی چنانچه – ۳
و يا فعاليت های عضوی از کانون در طول عضويت اش، توسط کند امتناع عضويت حق پرداخت از عضويت
و عدم پذيرش تصميمات قانونی کانون تشخيص داده کانون های برنامه و اهداف با مغاير عضويت» «کميته
و يا خاتمه عضويت وی، توسط کميته عضويت به هيئت مديره ارجاع داده می شود تعليق درخواست شود،

و تعليق و خاتمه عضويت آن عضو، با دو سوم آراء هيئت مديره قابل اجرا است.
از آن پس هيچ مسئوليتی در کانون نخواهد داشت.  و  دهد استعفا تواند می زمان هر در عضوی هر – ۴
همچنين هر عضو اخراجی می تواند برای بررسی مجدد عضويت اش، يک بار به کميته عضويت درخواست
و هيئت مديره  بود خواهد مديره هيئت به درخواست اين ارجاع به ملزم نيز عضويت کميته و بدهد تجديدنظر

نيز موظف به رسيدگی به آن است.
عضويت بقيه اعضاء  حق نصفه آنان عضويت حق ولی شوند، کانون عضو بايد کانون شعب اعضای همه – ۴

در نظر گرفته می شود.

ماده چهارم: شعبه
و يا در يک محله يا در يک شهر زندگی می کنند  کار محل يک در يا دوستانه جمع يک در که اعضايی - ۱

بايد به ايجاد شعبه ای از کانون شهروندی تشويق شوند.
و جمعی از زنان می توانند درخواست تاسيس شعبه ای از کانون را ارائه بدهند که پس از ارائه  گروه هر - ۲
و تاييد آن، می توانند به عنوان يکی از شعبه های کانون فعاليت عضويت کميته به شان داخلی نامه آيين
۳۰ نفر باشد. هر شعبه پس از تاييد اوليه کميته از بيش و نفر ۳ از کنند. هر شعبه تعداد اعضايش نبايد کمتر
و حداکثر تا دوماه بعد از آن، آيين نامه خود را در هماهنگی با آيين نامه  بدهد جلسه تشکيل بايد عضويت،
و آنرا به کميته کند تدوين شعبه اعضاء همفکری با کانون اهداف جهت در را خود های برنامه و تنظيم کانون

عضويت برای تاييد نهايی تشکيل شعبه، ارسال کند.
می تواند  عضويت کميته ولی شوند می انتخاب شعبه هر اعضای توسط ها شعبه مسئوالن و اجرايی هيئت – ۴

نماينده ای برای نظارت بر جلسه انتخابات شعبه بفرستد.
و تمرکز فعاليت های آنان بايد در جهت اهداف  شوند می محسوب کانون سازنده های بلوک کانون، شعب -۳
و برنامه هايی که توسط کانون اهداف با مغاير نبايد شود می اجرا شعب توسط که هايی برنامه و باشد کانون

کانون پيشنهاد و برنامه ريزی می شود باشد.
و شرکت در جلسات «کميته شعبه  کانون با ارتباط برای نماينده يک سال هر فروردين در بايد ها شعبه -۴

های کانون» انتخاب و به کميته عضويت معرفی کند.
- هر تغييری در آيين نامه شعب بايد پيش از انجام به تصويب کميته عضويت کانون برسد تا مغايرتی با  ۵

اهداف و آيين نامه کانون نداشته باشد.
و برنامه  اهداف با مغاير عضويت کميته توسط تاسيس، از پس کانون از ای شعبه هايی فعاليت چنانچه – ۶
و با کتبی صورت به بايد عضويت کميته توسط شعبه، آن انحالل درخواست شود، داده تشخيص کانون های
و پس از مديره هيئت آراء سوم دو با ها، شعبه انحالل شود. می داده ارجاع مديره هيئت به مشخص داليل
برگزاری حداقل يک جلسه دفاع توسط نماينده شعبه در جلسه هيئت مديره قابل انجام است. اعضای شعب،

پس از انحالل شعبه، ادامه عضويت شان در کانون همچنان پا برجاست. 

گفتم، هنوز نمي دانم خانم نوشين احمدي اين پيش نويس را بر اساس مباحثي كه در جلسه قبل  كه همانطور
مطرح شد تنظيم كرده است يا از روي يك آئين نامه مشابه رونويسي شده است. در هر حال، هرچند اين
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اصًال  و است شده نزديك خيلي استاندارد آئيننامه يك به آن اصلي ايدههاي اما است اشكال از پر پيشنويس
با آنچه كه به عنوان منشور نوشته شده بود قابل مقايسه هم نيست.

ديروز بعد از توضيحات من در مورد مهارت آئين نامه نويسي كه طبق معمول حوصله مخاطبان را سر برد 
و ايده هايش را به عنوان پيشنهاد جايگزين مطرح كرد. اين پيشنهادها هنوز از روي تخته  شد بلند قوشه خانم
مي دهد كساني كه در رشته حقوق هم تحصيل نشان و ندارد هم كردن نقل ارزش اما است. نشده پاك سفيد

كرده  باشند براي كسب مهارت در آئين نامه نويسي بايد خيلي خيلي تالش كنند.

در جلسه ديروز گفتم كه نوشتن يك آئين نامه مثل معماري يك ساختمان است. هيچ دو ساختماني شبيه هم 
و در نتيجه هر سازماني بايد معماري مناسب خودش را داشته باشد. به خصوص كه اين سند بايد  نيست

توسط جمع اوليه تدوين و با اكثريت آرا به تصويب برسد.

و به خصوص آئين نامه انجمن ملي  دست دم آئيننامههاي ميكنم فرصت هرگاه من روزها اين حال، هر در
آئين نامه با آئين نامه مؤسسه آمريكايي اين مي كنم. به خصوص از مقايسه بازخواني دقت با را پارلمانتارينها
پارلمانتارين ها دارم متوجه تفاوت هاي بسيار ظريف در عين حال مهم اين دو تشكيالت پارلمانتارين ها در
قبًال با هم بوده اند اما به خاطر اختالف نظر در مورد پروفشن پارلماني از هم جدا  گويا كه ميشود آمريكا
مي رسد اما كار انجمن به نظر به سادهتر و راحتتر انجمن از مؤسسه كار گرچه ميكنم فكر من و شدهاند

مراتب نفيس تر و جدي تر است.

به  مربوط  ماده  زير  بلكه  نشده  تعريف  رابرت، عضويت  كتاب دستورنامه  در  نمونه ظريف،  عنوان يك  به 
آئين نامه انجمن هم به همين ترتيب عمل شده است. در حاليكه در  عضويت، انواع عضو مطرح شده است.
آئين نامه مؤسسه آمريكايي پارلمانتارين ها اول عضو تعريف شده است. سؤال بسيار ظريف اين است كه از نظر 
درست تر است؟ پاسخ من اين است كه روش انجمن. چرا؟ زيادي  روش دو فلسفه حقوق كدام يك از اين

تخصصي است و از پرداختن به آن صرف نظر مي كنم. 

دستاوردهاي جديد
آن ها را يادداشت  كه رسيدم جديدي دستاوردهاي به كه بود روزنوشت همين نوشتن براي تأمل جريان در

مي كنم.

مي شود اين شرط را در تأسيس خودم نظر زير و مشاركت با كه انجمنهايي در است بهتر رسيد نظرم به .۱
آئين نامه بگنجانيم كه اعضاي جديد هر انجمن بايد در امتحان مربوط به دوره مقدماتي آموزش قانون پارلمان
و گواهينامه قبولي دريافت كنند. اين امتحان ها نيز بر اساس  كنند شركت ميشود برگزار كادرها دفتر توسط كه
و هر متقاضي بايد كرده تدوين آمريكا پارلمانتارينهاي ملي انجمن كه ميشود برگزار سؤاالتي بستهي همان

دست كم به هفتاد درصد از صد سؤالي كه از ميان سيصد سوال انتخاب خواهد شد جواب درست بدهد.

و گرفتن امتحان را هم بر  رابرت دستورنامه آموزش مسؤليت ميتواند انجمن هر آموزش كميتههاي البته،
مي شود از اين ايده هم دفاع كرد كه انجمن ها با دفتر كادرها براي كادرها دفتر رونق براي اما بگيرد. عهده

آموزش اعضاي آنان قرارداد منعقد كند يا دست كم امتحان را دفتر كادرها بگيرد و گواهينامه بدهد.

و بعد از بسته  كنم خوددار كارگاهها در جديد عضو پذيرش از جدي طور به كه است اين دستاورد دومين .۲
و با هر تعداد عضو باقي مانده، حتي يك نفر، آئين نامه ببرم جلو بكوب برنامه طبق را كار اعضا، فهرست شدن
و دو نفري هم كه شده نسبت به تأسيس يك انجمن با دعوت كنيم تهيه را انجمن اسناد ساير و شرف دستور و
و آنان را به عضويت در انجمن تازه رفت كرده ريزش نيروهاي سراغ ميشود بعد كنيم. اقدام كادرها ساير از

تأسيس فراخواند. براي عضويت ساده نيز حداقل آموزش قواعد قانون پارلمان كفايت مي كند.
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و تجربه مهم ديگر اينكه مهارت خود من در آئين نامه نويسي بايد با سرعت افزايش يابد. به همين خاطر  .۳
و به خصوص قوانين ايران در اين كنم پژوهش آنها مورد در و بخوانم را آئيننامه بيشتري هرچه تعداد بايد

زمينه را نيز بايد گردآوري كنم.

كشمكش با خانم مهديه گلرو
شايد مناسب نباشد در مورد مسائل داخلي كانون شهروندي زنان چيزي بنويسم. اما هيچ يك از اين مطالب 
مي كنم كه  پذيرايي كادرها دفتر در آنان از شرط اين با ضمني طور به من و نيست غيرعلني و خصوصي
و عمومي تلقي كنيم. با صراحت به خانم قوشه در حضور بقيه گفتم: اگر با اين شرط علني را كارگاه جلسات

موافق نيستند مي توانند در دفتر كادرها نيايند.

در هر حال، در مورد اينكه خانم مهريه گلرو هم كه ظاهرًا از اعضاي قديمي كانون شهروندي زنان بوده است 
كارگاه هم بيايد يا نه، در ميان اعضاي كانون شهروندي زنان  به برگشت اگر و نه، يا برگردد كانون اين به
گفتگو است. من در جلسه ديروز حدس زدم كه گويا برخي اصرار دارند كه خانم گلرو را به اين كارگاه ها
داير شود  پنجشنبه  قرار است روز هاي  اما من، اصرار دارم اعضاي جديد در كارگاه جديدي كه  بكشانند. 
شركت نكنند. به همين خاطر با ارسال ايميلي به خانم قوشه اين نكته را يادآوري كردم كه به فكر دعوت از 
احتماًال يك يا دو نفر ديگر هم ممكن  كه بود داده توضيح من نظر به توجه بدون هم او اما نباشد. جديد عضو
است به كارگاه اضافه شوند. راستش از دست برخورد خانم قوشه كمي دلخور شدم. چون معنايش به محابا
ناديده گرفتن نظر من به عنوان يك مربي است. من واقعًا مناسب نمي دانم كسي به كارگاهي ملحق شود كه 
چهارده آموزشي را برگزار كرده است. واقعًا همان مشكالتي را ايجاد خواهند كرد كه در كارگاه دانشجويان 
و آمادگي دارم تا  كنم اصرار نظرم روي هستم مصمم من خاطر همين به بوديم. شاهدش دوستان كارگاه و
راه ندادن كانون شهروندي زنان در دفتر جلو بروم. همانطور كه با سازمان چند نفر از معلمان ايران چنين
مي شود هسته يك انجمن عالي  هم ديگر سالم و قوي پاي يك با دارم اطمينان كه حاال خصوص به و كردم.
و رسمي به خانم قوش يادآوري كردم: كوتاه بسيار پاسخ در حال، هر به كرد. تأسيس را آن و داد تشكيل را

نظر من همان است كه عرض شد!

باز هم ايده ها جديد
مي شود به  برگزار جديد انجمنهاي تشكيل براي كه اجالسي نخستين در كه است خوبي ايده هم اين نظرم به
- گفته شود كه شرط عضويت از جمله داشتن گواهينامه مقدماتي بود خواهند كادرها از معموًال كه - مدعوان

از دفتر كادرهاست. و پا به پاي شكل گيري انجمن ها، وضعيت برگزاري  آزمون ها نيز سر و سامان بيابد.

از  به سرعت  و  باشيم هم الكترونيكي انجمنهاي ايجاد فكر به بايد حاال از اينكه ديگر جالب ايدهي و
نرم افزارها وبينار نيز استفاده كنيم و وب سايت انجمن هاي الكترونيكي را هم راه بايندازيم.

اعتراض به سردار طالئي
و از خالل خاطراتي كه خانم آمنه رضايي برايم تعريف كرد دريافتم كه وي عضو شوراياري محله  ديروز
و طي نشستي كه اخيرًا در آن شركت كرده است با آقاي سردار طاليي كه به جاي است جنوبي جمالزاده
هماهنگي شوراياري هاست، به مشاجره پرداخته است. موضوع اصلي اين كميسيون رئيس مسجدجامعي آقاي
و بر اساس آئين نامه شد انجام شوراياريها آئيننامههاي در سردار دست به كه اصالحاتي همان نيز مشاجره
مي دهند تشكيل را محل امناي هيأت ديگر سمت اعتبار به عضو شش حضور با شوراياريها اعضاي جديد
مي گيرد. شش عضو به اعتبار سمت نيز از سمت هايي مثل امام جماعت تصميم كه امناست هيأت اين حاال و
و اين جور افراد تشكيل شده است. جوهر اين مصوب مشخص است: اگر محله بسيج رئيس محل، مسجد
اعتراض اين ترتيب مهار شوند.  به  از گروه هاي غيربنيادگرا در شوراياري ها نفوذ كردند  نمايندگاني  احيانًا 
مي شوند،  دعوت امنا هيأت به سمت اعتبار به كه افراد اين اگر است: بوده ساده بسيار هم رضايي آمنه خانم
و با رأي مردم بيايند. اگر امين مردم هم كنند نامزد بقيه مثل را خودشان بايد كه هستند معتبر و امين محله در
نيستند كه چرا بايد به اعبتار سمت به هيأت امناي محل فراخوان شوند؟ ظاهرًا همين استدالل سردار طاليي
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و از خانم آمنه رضايي شماره تلفن گرفته تا او را به دفتر خودش دعوت كند! خانم رضايي  است كرده الل را
مي گفت: از من شماره تلفن گرفته تا من را به دفتر خودش دعوت كنند تا با سردار مذاكره طنزآلودي لحن با

كنم. قرار است با سردار نشستي داشته باشد.

ستاد  با  خود  ساله  چند  همكاري هاي  خاطرات  از  گوشه اي  هم  من  كه  بود  خاطرات  اين  شنيدين  از  بعد 
شوراياري  ها را به من  فعاليتهاي از گزارشي آئي جلسات در كه خواستم او از و كردم نقل را شوراياريها

بدهد.

و  است شوراياري عضو هم او كه عليپور ابراهيم آقاي با را قضيه اين كه رسيد نظرم به ايده اين همچنين
و در حال حاضر در كارگاه هاي كادر دانشجويان شركت شد، خواهد كادرها جنبش عضو فعالترين احتماًال
مي كند، در ميان بگذارم تا با كمك اين چند عضو شوراياري يك جريان در شوراياري ها راه بياندازيم. هدف
و تشويق مسؤالن به توزيع كتاب در شوراياريها به پارلمان قانون معرفي ميتواند اول مرحله در جريان اين
ميان شوراياري ها باشد. بعد نيز تالش براي تشكيل انجمن هاي محله با كمك شوراياري هاي سالم و جدي.
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۲۰ خرداد ۱۳۹۴ چهارشنبه

خاطرات مگس روي ديوار
و نيم كه از دفتر كادرها بيرون زدم تا در پنجمين اجالس كميته انتشار قطعه سازان خودرو  دوازده ساعت ديروز
و مجموعه هاي خودرو شركت كنم، تا حدود زيادي تكليفم با خودم قطعات سازندگان انجمن دبيرخانه در
و نتيجه مذاكرات چه دارند تمايالتي چه اعضا ساير نبود معلوم اما هستم. چي دنبال ميدانستم و بود روشن
مي شوند تا جمع هم دور گروه يك در وقتي را افراد روابط دست به بين ذره دارم دوست چقدر شد. خواهد
مي شود قواعد ناظر بر اين فرايند هاي آيا ببينم و كنم بررسي مولكولي سطح در بدهند، سازمان خودشان به
مي كوشم ماجراهاي پنجمين اجالس كميته انتشار قطعه سازان خودرو را با همين نيت داد؟ توضيح را پيچيده

گزارش كنم.

مي دانستم اگر زودتر از  بود. دقيقه پنج و چهل و دوازده ساعت شدم پياده ماشين از ششم كوچه جلوي وقتي
ساعت يك به دبيرخانه وارد شوم اسباب دردسر خواهم بود: آقاي محمدخليل طالبان پور دانشجوي نخبه اي
و به صورت پاره وقت در دبيرخانه انجمن  آمريكاست برجستهي دانشگاههاي سوي از پذيرش صف در كه
من احترام حفظ خاطر به ميشود مجبور ميخورد، خونجگر دبيرخانه هولناك بينظميهاي از و ميكند كار
احتماًال به پرچانگي هاي من و بنشيند من كنار و بيايد همكف طبقه به باال طبقه از موقع از زودتر شده كه هم
گوش دهد. اين كار خوبي نبود. به همين خاطر كمي در برابر مغازه هاي خيابان ويال پرسه زدم تا وقتي وارد
و سبيلش  بزي ريش كه طالبانپور آقاي بود. گذشته يك ساعت از هم دقيقه يك شدم دبيرخانه ورودي سالن
و با كنايه داد نشان من به را مچياش ساعت ميرسيد، نظر به قبل هفته دو از زيباتر بسيار و بود تراشيده را
و وارد اتاق مشاوران شديم. فكر كردم تا آمدن مهندس محسن كرديم احوالپرسي تأخير! دقيقه يك گفت:
و در مورد چند بدهم نشان طالبانپور آقاي به را رابرت دستورنامه كتاب تا دارم فرصت كميته رئيس رزمخواه

مسأله كه ربطي هم به كميته انتشار قطعه سازان خودرو ندارد با او صحبت كنم.

و ترجمه كتاب دستورنامه رابرت را با خودم نبرده بودم. اما وقتي  اصل وقت هيچ كميته قبلي اجالسهاي در
و حاال از پتنت خارج منتشر ويرايش ششم كتاب را كه در سال ۱۹۵۱ عالقهاي چه با طالبانپور آقاي ديدم
مي خواند، تصميم گرفتم ويرايش سال ۲۰۰۰ كتاب را آنرا اشتياقي چه با و است كرده دانلو اينترنت از شده،
و در عين حال، بعد از آنكه ديد كتاِب به آن پرحجمي واقعًا ببيند را ويرايش دو بين تفاوت تا بدهم نشانش
وب سايت هم قرار گرفته است، در مورد دو موضوع مهم با او صحبت كنم. به روي و شده منتشر فارسي به
و پرينت ترجمه را از كيف پارچه اي مندرس ام خارج كردم كتاب شديم مستقر مشاوران اتاق در آنكه محض
و ضمن توضيح در مورد كتاب دستورنامه رابرت، اصل موضوع را با او در ميان گذاشتم. اصل موضوع، اگر
و تمام افق هاي است نابسامان چنان كشور اوضاع بود: اين كنم خالصه جمله دو يكي در را آن باشد قرار
و هولناك هستندكه هركس بتواند از كشور بگريزد كار خوبي انجام داده است. بعد، تاريك چنان پيشرو
نشده بودم، فكر آشنا كتاب اين قواعد با هم من اگر گفتم: و گرفتم طالبانپور آقاي صورت جلوي را كتاب
و فسادناپذير را پاك انجمنهاي ساختن مهارتهاي كتاب اين اما ميافتادم. پا از دلمردگي فرط از ميكنم
و بعد از شوند آشنا قواعد اين با كشور شرافتمند نخبگان از تعدادي اگر من نظر به و ميدهد. آموزش ما به
و فسادناپذير براي پاك سازمانهاي انواع بتوانند پارلمان، قانون چارچوب در هم با همكاري مهارت كسب
مي شود مشكل غيرطبيعي دههاي سه دو دوره يك در ميكنم، فكر من كنند، تأسيس كشور مشكالت انواع حل
و پيشرفت قرار داد. بعد از اين توضيح ها مكث كردم تا به اصالح مسير در را كشور و كرد ريشهكن را كشور
و داشت با بود كرده تنگ را چشمانش طالبانپور آقاي دهد. بروز را خودش واكنش بدهم فرصت مخاطبم
مي پرسد: يعني من از دارد خودش ذهن درون در كه زدم حدس من ميداد. گوش من صحبتهاي به دقت
و گفتم: دادم جواب خودم حدسي سؤال اين به خودم بعد كنم؟ فراموش را مهاجرت من كه داري انتظار
منظور من از اين حرف ها اين نيست كه شما براي ادامه تحصيل به خارج نرويد. نه. من منظور ديگري دارم.
مي شد فهميد كه سؤال ديگري در ذهنش شكل گرفته است:  حاال و كرد تغيير طالبانپور آقاي چهرهي حالت
و تا مدتي كه در اين انجمن مشغول بود خواهي ايران در كه وقتي هر تا دادم: جواب چيست؟ منظورتان خب،
و كنيم رفتار قواعد اين چارچوب در المقدور حتي ما تا است خوبي فرصت كميته اين جلسات هستيد، كار
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مي كند. آقاي طالبان پور خودش را  دنبال را هدف چند كه بدهيم سازمان را گروهي هسته بكوشيم نفري سه
و به اين ترتيب كنجكاوي خودش را نسبت به توضيح هاي من به نمايش گذاشت. كشيد باال مبل كفي روي
و مناسبات حاكم فضا تا كند تالش كه باشد اين ميتواند گروه اين هدفهاي از يكي دادم: توضيح برايش
و پرسيدم: كردم مكث بخشد. ارتقا را آن اثربخشي و كارآيي و سازد انسانيتر حتيالمقدور را انجمن اين بر
بي درنگ گفت: بله. بالفاصله اضافه كردم: گروهي از مديران بنگاه هاي قطعه سازي كه موافقيد؟ هدف اين با
مي تواند اين گروه اين دوم هدف ميكنند. شركت انجمن اين مديره هيأت در دارند عالي تحصالت عمدتًا
و سعي كند آنان نيز به مرور با اين دهد نشان آنان به را قواعد اين اثربخشي و كارآمدي عمل در كه باشد
قواعد آشنا شوند. بعد از مكث كوتاهي پرسيدم: اين هدف چطور است؟ آقاي طالبان پور در پاسخ به پرسش
مي كنند  اداره را كارخانه و شركت يك كدام هر آقايان اين خود داد: توضيح و كرد اشاره مهمي نكتهي به من
و يك هدف قابل تصور ميگفت. راست كنند. منتقل هم خودشان مجموعههاي به را قواعد اين ميتوانند و
مي خواهيد به خارج برويد، آنقدر به اين قواعد مسلط شده تحصيل ادامه براي وقتي تا اميدوارم من ديگر:
باشيد كه بتوانيد براساس اين قواعد ايرانيان مقيم كشورهاي خارجي را نيز حول هدف كمك به ايران متشكل
مي خواهم به اين  حاال و كرد موافقت چيست؟ نظرتان خوب. پرسيدم: هدف سه اين تشريح از بعد كنيد.
و به دارد كارآفرين ذهني قطعًا كه طالبانپور آقاي زياد، بسيار مشابه موارد خالف بر چرا كه كنم فكر مسأله
كرد؟ اما حمايت و استقبال كننده تعيين و مهم پيشنهادهاي اين از نميپذيرد، را ديگران پيشنهادهاي سادگي
مي كند. چون، ظهر كه از دفتر بيرون زدم تصميم صدق نيز محسنرزمخواه مهندس آقاي مورد در پرسش اين
و به او بگويم كه من براي كميته انتشار نشريه كنم حجت اتمام نيز رزمخواه مهندس با مورد اين در داشتم
و از او بپرسم كه آيا او نيز به عنوان رئيس هستم. قائل هم هدفهايي و نقشها چنين خودرو قطعهسازان

هدف ها موافق هست يا نه؟ اين با كميته

عادت هاي استبدادي
گل اش را با استبداد سرشته اند. در فرهنگ ما ايرانيان  ديگري ايراني هر مثل رزمخواه محسن مهندس راستش
و هر فرد، هنگامي كه به عنوان عضوي از نيست شده شناخته دموكراسي قانون مطلقًا خاورميانه مردم كل و
و ميكند مصلحتسنجي حالت، بهترين در ميگيرد، تصميم خانواده، يك جامعه، يك انجمن، يك گروه، يك
و تصميم اش را ميگيرد تصميم و ميكند محاسبه را گروه اعضاي ديگر مصلحت خودش، معيارهاي براساس
- عين شود تلقي هم شرافتندانه ما فرهنگ در است ممكن كه - رفتار همين اتفاقًا اما، ميگذارد. اجرا به هم
و سازمان با قانون پيچيده ي دموكراسي جامعه، انجمن، گروه، يك اعضاي كه صورتي در فقط است. استبداد
اين به  تصميم گرفته اند.  دمكراسي قانون طبق كنند، تصميمگيري قواعد آن طبق گروه براي و باشند آشنا
تصميم گرفتن مستلزم اين است كه در جريان تبديل شدن نظر يك فرد به نظر دموكراسي روش طبق ترتيب،
و به شكل متوازن هم با اينها تمام و غائبان افراد، اقليت، اكثريت، حقوق تمام است، آن عضو فرد كه گروهي
و تضمين همين حقوق ساخته حفظ تعريف، براي پارلمان قانون پيچيدهي قواعد اكثر تقريبًا شود. رعايت
هم انديشي عرف كارگاه از جلسه شصت از بيش در اينكه با رزمخواه، مهندس آقاي اما شدهاند. پرداخته و
و به رغم عالقهي همه، اين با است، كرده شركت ميشد برگزار كادرها دفتر در پارلماني كه از سال ۱۳۹۱

با  او  مي كند. نمونه اش برخورد  بازي شطرنج بررهايها مثل ناگهان دموكراسي، روش رعايت به عميقاش
تعطيلي اجالس قبلي نشست كميته است كه بايد كمي  در باره اش توضيح بدهم.

از  برگزار شود.  ماه  ۱۲ خرداد  سه شنبه هفته گذشته بود قرار خودرو قطعهسازان انتشار كميته قبلي جلسه
و تأتر پيامي به گوشي همراه من فرستاد سينما بازيگر و كارگردان كرامتي مسعود آقاي آن از قبل روز چند
و به همين مناسبت از است آقايي فرخنده خانم همسرش درگذشت سالگرد خرداد ۱۲ و يادآوري كرد روز
مي شوند. صرف جمع زهرا بهشت در مزارش سر بر او ياد گراميداشت براي سهشنبه روز صبح ۱۱ ساعت
و احترامي كه براي آقاي مسعود كرامتي قائل هستم، خانم فرخنده آقايي چنان شخصيت وااليي عالقه از نظر
و پايبندي اين زن به فضائل اخالقي حتمًا در شرافتمندي از تجليل براي ميدانستم خود وظيفه كه داشت
مي گويم كه خانم فرخنده آقايي نخستين ايراني بود كه اهميت قواعد اطمينان با كنم. شركت بودش ياد مراسم
به عنوان نخستين مربي تا  داد  و وعده  كرد درك انساني جوامع ساخت قواعد عنوان به را پارلمان قانون

پارلماني براي آموزش اين قواعد فعاليت كند. اما ماجراي شومي رخ داد.
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مرگ نخستين مربي پارلماني
مي كردند، خانم  بازي «گاليله» نمايشنامه در تارخ امين آقاي باجناقاش با كرامتي مسعود آقاي كه روزهايي در
و زايمان زنان متخصصان بهترين از يكي نزد معاينه براي را او من و شد سختي بيماري دچار آقايي فرخنده
و بايد هرچه دارد سرطان كه گفت او به رودربايستي بدون و مختصر حال شرح يك گرفتن از بعد بردم.
و پرسيد: داد قورت را دهانش آب فرخنده نميرود. خاطرم از هرگز لحظه آن بگيرد. آزمايش ريهاش از زودتر
و دكتر اقصي با صراحت كامل جواب داد: بله، اگر به باشد؟ زده ريه به است ممكن كه پيشرفته آنقدر يعني
نمي دانم بر فرخنده چه گذشت. اما من واقعًا خالي شدن ريه زده باشد، كار زيادي از كسي ساخته نيست!
و براي نخستين بار بود كه چنين احساس عجيبي را تجربه  كردم احساس را سينهام داخل فضاي تمام ناگهاني
مي كردم كوچكترين رفتارش را زير سعي و است گرفته قرار استثنائي شرايطي در انساني ميفهميدم ميكردم.
نظر داشته باشم. وقتي از مطب بيرون آمديم، حداقل انتظارم اين بود كه از شوهرش مسعود كرامتي گله كند
مي دهد. اما در آن لحظه ي حيرت انگيز  ترجيح من به را كارش مسعود هم شرايطي چنين در ميبينيد؟ كه:
و طوري كه محض صداقت با كردهام. تعريف شوهرش براي بارها و بارها كه گفت جملهاي آقائي خانم
انگار با خودش صحبت مي كند زمزمه كرد: نمي دانم اين مشكل را چطور به مسعود بگويم تا ناراحت نشود!

و  دار تقريبًا كرامتي آقاي مطمئن اما گذشت. سال چند پارسال خرداد ۱۲ تا راستش يادم نيست از آن روز
بي اشتهايي  دچار سرانجام كه كرد همسرش شيميايي درمانهاي انواع و جراحي عمل چندين صرف را ندارش
و به اين ترتيب داستان زندگي زن شريفي كه عالقه داشت نخستين مربي پارلماني افتاد. پا از و شد عصبي
مي خواست در مراسم سالگردش شركت كنم. اما نكردم. دست كم يكي دلم خيلي رسيد. پايان به شود، ايران
مي كردم به جلسه پنجم كميته انتشار نشريه قطعه سازان خودرو شركت مراسم آن در اگر كه بود اين داليلم از
و گفتند: آقاي زدند زنگ من به انجمن دبيرخانه از كه بود ۱۱ ساعت نمي رسيدم. اما درست نزديكيهاي
جلسه نخواهد داشت. اگر اين خبر با جمله بندي متفاوت، يا  كميته امروز كه است گفته رزمخواه مهندس
مي شد. اما اينكه شخصي مثل مهندس محسن هولناك كمتر ضربهاش ميرسيد، من اطالع به زودتر روز يك
و بسياري اصول با و كرده شركت رابرت دستورنامه آموزش كارگاه جلسهي شصت از بيش در كه رزمخواه
قبًال اتخاذ شده چه گروهي تصميم يك تغيير يا اصالح كه بداند و باشد شده آشنا دموكراسي بازي قواعد از
و كند رعايت عمل در را تشريفات اين نتواند تالش هم آن رغم به و اما كند، طي بايد را قانونياي تشريفات
به اين ترتيب حقوق ديگران را به اين سادگي ناديده بگيرد، از اين جهت يك ضربه ي هولناك است كه براي
مي كند حق با آن گروه از نظريه پردازاني است كه معتقدند مردم خاورميانه اساسًا قادر نيستند  ثابت بار انامين
و پذيرش چنين نظريه اي با فلسفه وجودي كنند. عمل و تصميمبگيرند انتزاعي قواعد و اصول چارچوب در

من در تعارض كامل است.

راستش با شنيدن اين خبر چنان از جا در رفتم كه رفتار نادرستي مرتكب شدم. به خانم منشي دبيرخانه انجمن 
گفتم: يعني چي خانم؟ اين جوري كه جلسه را لغو نمي كنند. بالفاصله دريافتم خانم منشي كه هيچ تقصيري 
كميته شركت  اين  در جلسات  ديگر  دادم: خيلي خوب. من هم  ادامه  نامناسبي  لحن  با  اين همه  با  ندارد. 
و بدون آنكه منتظر واكنش اين خانم بمانم بدترين كار ممكن را كردم: گوشي را  خانم. خداحافظ نميكنم.

روي تلفن كوبيدم. اي  كه هي!

و با آن خانم آنطور رفتار كني، كه  شوي ناراحت نبود الزم داليل اين به كه ميدادم آموزش خودم به داشتم
بي تربيتي من را گوشزد كند. اما آقاي طالبان پور ميخواهد كه باشد منشي خانم بودم منتظر زد. زنگ تلفن
مي توانم جزئيات من و ميگذرد روز ده تاريخ آن از دادم؟ جوابي چه من و بود؟ زده زنگ چه براي و بود.
مي خورد؟ در نتيجه من سعي درد چه به مطالب آن ذكر اما بياورم. خاطر به هم را طوالني تلفني مكالمه آن
احتماًال در همراه شدن آقاي طالبان پور با جنبش كادرها ميكنم فكر كه بپردازم نكاتي خالصهي نقل به ميكنم

تأثير مثبت گذاشته باشد.

مي خواست آرامم كند اما من دنبال اين بودم كه برايش توضيح بدهم حقوق  طالبانپور آقاي كه بود مشخص



۲۵۸

و چرا مردم ايران به خاطر ناآشنايي  چيست وضعيت اين مشابه وضعيتهاي در غائبان و اقليت اكثريت، افراد،
و ميدهند آزار را يكديگر مدام طور به ميكند، تضمين و تعريف را حقوق اين كه قواعدي و حقوق همين با
و همراه با معصوميت است جهالت روي از كه ميشوند ظلمهايي مرتكب وضعيتي هر در چطور كه نميدانند
مي كردم. چون آقاي دراماتيك اندازه از بيش را قضيه داشتم من شايد بدجنسي. و رذالت روي از لزومًا نه و
و با توجه به روابطي كه با اعضاي است كميته رئيس رزمخواه مهندس آقاي بألخره ميداد: توضيح طالبانپور
هيأت مديره انجمن دارد شايد تشخيص داده است كه امروز كميته جلسه نداشته باشد. در پاسخ به اين توجيه،
من توضيح دادم: آقاي طالبان پور، وقتي ما سه نفري اين پيشنهاد را تصويب كرديم كه جلسات كميته ساعت 
سه شنبه باشد، هيچ يك از ما به تنهايي نمي تواند اين تصميم را تغيير بدهد. البته، ما  روزهاي ظهر از بعد يك
و فراخوان آقاي مهندس رزم خواه باشد. تشخيص با كميته، بعدي نشستهاي كه بگيريم تصميم ميتوانستيم
در آن صورت، كل گروه حق تعيين تاريخ اجالس را به وي تفويض كرده بود. به عالوه، ما در اجالس قبلي
و اتفاقًا خود آقاي  گرفتيم تصميمهايي نفري دو و كرديم شركت نيافت حضور رزمخواه مهندس آقاي كه هم
رزم خواه از اين كار ما استقبال هم كرد. در نتيجه، اگر خودش هم نمي توانست امروز در جلسه شركت كند،
و هيجان خاطره ي به  شور با دارم شدم متوجه بعد، و كند. لغو را جلسه بگيرد تصميم تنهايي به نداشت حق
مي كنم تعريف طالبانپور آقاي براي را رابرت دستورنامه آموزش كارگاه نخستين اجالس نخستين خوردن هم

كه البته با مقاومت شديد من مواجه شد.

هم انديشي عرف پارلماني» پنج نفر باشند. اما آقاي عبدالفتاح  «مؤسسه اوليهي حامي هيأت بود قرار راستش
دوستان از  يكي  افتاد.  زندان  به  و  شد بازداشت داشت حضور حامي هيأت در كه وكيلي تنها سلطاني
هم انديشي عرف گروه كه حامي هيأت نتيجه در بود، رفته كشور از خارج سفر به دوره آن در هم دندانپزشك
پارلماني را فراخوان دادند سه نفر بودند: آقاي دكتر مصطفي معين نامزد اصالح طلبان در انتخابات رياست

آن ها من هم  انتشار به كه مختلفي تخصصي نشريات مديرمسؤل بحري جمالي مهدي آقاي و جمهوري،
و نفر سوم هم راقم اين سطور. بعد از مشورت هاي زياد، هيأت حامي سه نفره تصويب كرد ميكردم، كمك
۱۷ ارديبهشت ماه ۱۳۹۱ در سالن كنفرانس هم انديشي عرف پارلماني روز يكشنبه گروه اجالس نخستين كه
آقاي دكتر تاريخ منشي  اين  از  قبل  اما درست چند روز  برگزار شود.  معين  آقاي دكتر مصطفي  كار  محل 
 ۱۷ و گفتند كه نشست روز يكشنبه هستند كشور از خارج عازم معين دكتر كه داد خبر من به تلفني معين
و به آقاي چسباندم گوشم به محكم را تلفن گوشي شود. موكول ارديبهشت ۲۴ ارديبهشت به روز يكشنبه

طلبان پور گفتم: توجه كنيد، آقاي دكتر معيين هم هيچ نيت سوئي نداشت. كل نظام اداري در كشور ما همين 
و اعضاي  بدهند فراخوان دانستند مناسب وقت هر ميدانند خودشان حق مافوق مقامات ميشود. اداره طوري
و بگذارند زمين دارند دست در آب اگر ميدانند خود وظيفه هستند مادون مقامات كه نيز تصميمگيري مجامع
در اين نشست هاي اضطراري شركت كنند. اتفاقًا ما قواعد دستورنامه رابرت را براي خاتمه دادن به اين جور
و من مطمئن بودم اگر قضيه را با آقاي دكتر معين در ميان بگذاريم حتمًا  ميخواهيم رعيتي ارباب مناسبات
و من يك نامه رسمي به آقاي دكتر بحري جمالي آقاي خاطر همين به ميكند. هم استقبال و ميشود خوشحال
- نوشته بوديم: جمله از - وي به خطاب كه دارم خاطر در خوبي به را آن از بخشهايي كه نوشتيم معيين
مي فرماييد كه لغو كردن نخستين نشست از پيش برنامه ريزي شده، به دليل سفر اضطراري جنابعالي «اذعان
شائبه  هاي ناخوشايندي كه سابقه اي تاريخي به و گذارد برجاي مدعوان ذهنيت بر نامطلوبي تأثير ميتواند
در فرهنگ غيردموكراتيك ما دارد دامن بزند». مكث كردم تا تأثير اين صحبت ها را بر مخاطب خود ارزيابي
مي گفتيد. گفتم: بله، من همان  ميكنم. گوش داد: جواب زدم. صدا را نامش بود. ساكت طالبانپور آقاي كنم.
روز هم گفتم اگر قرار باشد اين مناسبات ادامه يابد هيچ نيازي به كارگاه آموزش دستورنامه رابرت نداريم.
خوشبختانه نخستين جلسه نخستين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت در همان روز موعود در دبيرخانه انجمن 

شركت هاي ساختماني برگزار شد و آقاي دكتر معين هم در اجالس هاي بعدي آن هم انديشي شركت كرد. 

مي داد بخش ديگري از ذهنم  توضيح طالبانپور آقاي براي را مطالب اين داشت ذهنم از بخشي حاليكه در
بايد به خاطر يك رفتار كم اهميت آقاي رزم خواه فرصت اين مسأله درگير بود كه: بسيار خوب، حاال  با 
و پاسخ ذهنم به اين پرسش قاطعانه  بسوزاني؟ را بزرگ اقتصادي انجمن يك عملكرد بر احتمالي تأثيرگذاري
منفي بود. بعد از رسيدن به اين جمع بندي بود كه احساس كردم كل ذهنم دارد مثل يك هواپيما كه باالي



۲۵۹

مي دهد. از آقاي طالبان پور پرسيدم: راستي، آن  نشان توجه مسأله ديگر جنبههاي به ميكند، عوض مسير تهران
جزوه اي را كه برايتان فرستادم نگاه كرديد؟ آن جزوه در واقع ترجمه فصل شانزدهم كتاب دستورنامه رابرت
و كميته ها را با دقتي حيرت انگيز  بوردها انواع بر ناظر رويههاي و قواعد صفحه شصت از بيش در كه بود
تشريح كرده است. جوابش مثبت بود. يعني اينكه «نگاه كرده ام». اما نگاه كردن لزومًا به معناي خواندن آن
و گفتم:  پرداختم ماجرا از ديگري جنبهي به ادامه در و نگذارم خشاش روي مته كردم سعي هم من نيست.
و حقوق و مسؤليتها كه داريم كميته انواع ما آمده، كتاب از بخش آن در كه همانطور طالبانپور، آقاي
مي تواند يك كميته يك نفره براي رزمخواه مهندس آقاي است. متفاوت هم با آنها كار طرز بر ناظر قواعد
و در مواردي نباشيم قائل خود براي برابر تصميمگيري حق توقع هم ما صورت آن در و باشد نشريه انتشار
مي كند به او كمك خواهيم كرد يا مشاوره خواهيم داد. بعد تأكيد كردم حتي اگر تعيين خودش مهندس كه
و كمك خواهم كرد. اما بايد روشن شود كميته ما از نظر هستم من باشد، داشته توقعي چنين رزمخواه مهندس
و طبق قواعد مورد توافق عمل كنيم. تقريبًا شود مشخص آن اعضاي مسؤليت و حق و دارد شكلي چه حقوقي
عين همين حرف ها را، وقتي آقاي مهندس رزم خواه با حدود يك ربع تأخير وارد جلسه شد براي مهندس
و تأكيد كردم كه دكتر محمد باقر رجال رئيس هيأت مديره انجمن سازندگان قطعات  دادم توضيح نيز رزمخواه
مدير مسؤل نشريه «قطعه سازان خودرو» شما را به عنوان رئيس كميته انتشار نشريه و خودرو مجموعههاي و
انتخاب كرده است. اينكه شما حق داشته باشيد افراد جديدي را به عنوان عضو به اين كميته دعوت بكنيد
و آقاي طالبان پور را به عنوان  من جنابعالي اگر اما ميشود. مربوط رجال دكتر و شما حقوقي رابطه به يانه،
عضو داراي حق رأي به اين كميته دعوت كرده ايد، در آن صورت بايد نظر اكثريت اعضاي كميته را به هيأت
مديره گزارش دهيد. البته، اينكه اقليت چطور بايد نظر خودش را در هيأت مديره منعكس كند قواعدي دارد 
حق رأي هستيم يا اينكه  داراي عضو نفْر دو ما كه بفرماييد حاال اما كرد. خواهيم صحبت بارهاش در بعدًا كه
رزم خواه كه روي صندلي چرخدار نمي  كردم رنگ صورت آقاي مهندس باور باشيم؟ شما وردست است قرار
و سه نفري انگار سه گوش يك مثلث متساوي االضالع را تشكيل داده بوديم، بعد بود نشسته من چپ سمت
از اين سؤال آن اندازه قرمز شود. متوجه سوءتفاهم شدم: در حاليكه من دارم راجع به دو وضعيت حقوقي
مي كنم كه از نظر من هيچ تمايز اخالقي نسبت به هم ندارند، آقاي مهندس رزم خواه فكر  صحبت متمايز
و با آقاي طالبان پور ارباب رعيتي بوده است. با من با رفتارش كه ميگيرم انتقاد باد به را او دارم من ميكند
مي آيد اينطوري رفتار كنم؟ من هم با صراحت تمام من به اصًال حسيني، آقاي گفت: عذرخواهانهاي لحن
و به طور طبيعي بودهايد مدير دولتي مختلف سمتهاي در و خودتان بنگاه در سال ساليان شما دادم جواب
عادت داريد هركس را كه دم دستتان بود دنبال فرماني بفرستيد. در نتيجه، اين نوع رفتار جزو عادات شما شده
و مزد بگيرم. در نتيجه شما  كنم كار شما براي كه اينجا آمدهام من و ندارد اشكالي هيچ من نظر از اما است
مي كنم حتي اگر اين طور هم باشد هيچ اشكالي ندارد. فقط بفرماييد كه من تأكيد كارگر. هم من و كارفرماييد
قرار است عضو صاحب رأي كميته باشم يا قرار است به عنوان يك كارشناس نظرات مشورتي خودم را تقديم
و لحن كالمش دريافتم كه توضيح هايم سوءتفاهم را بر طرف كرد.  صورت پوست رنگ تغيير از كنم؟ شما
و من هم نظر اكثريت را به دكتر رجال هستيد كميته رأي داراي عضو دْو هر شما نه. گفت: من به اطمينان با
منتقل خواهم كرد. بالفاصله من سؤال كردم در اين صورت چرا اجالس هفته قبل را يك نفره تعطيل كرديد؟
آقاي رزم خواه جواب داد: من تعطيل نكردم. دكتر رجال از تمام اعضاي هيأت مديره خواسته بود كه همان 
مي رفتم. گفتم: بسيار خوب، شما بايد  بايد هم من كنند. شركت انجمن بيرون جلسهاي در سهشنبه ساعت
مي توانستيم اجالس پنجم كميته را برگزار كنيم. طالبانپور آقاي و من نتيجه در ميآمديم. نبايد كه ما ميرفتيد.
پيش چرا پرسيدم: نميرود. پيش كميته كار نباشم جلسه در من اگر اما داد: توضيح رزمخواه مهندس آقاي
و تصميم هايش قانوني است. مگر جلسه اي كه شما تشريف دارد نصاب عضو دو حضور با كميته نميرود؟
وابسته نماند. فرد يك به كارها كه است همين گروهي كار خاصيت عالوه، به نرفت؟ پيش كميته كار نداشتيد
و اسناد آن را نگه داريم تا حتي اگر كنيم مستندسازي را فعاليتهايمان تمام بايد ما كه است خاطر همين به و

ما - اعضاي فعلي كميته - هم عوض شديم، افراد بعدي كار را از صفر شروع نكنند.

و تأييد  دارد قبول هم را آن تمام خوشبختانه و هست هم رزمخواه مهندس آقاي عالقه مورد ايدهها اين تمام
قبًال با آقاي طالبان پور مطرح كرده كه را مهمتري مسأله كه است آن نوبت حاال كردم فكر نتيجه، در ميكند.

بودم با وي در ميان بگذارم. اما اين مسأله سابقه اي طوالني دارد كه بايد به اجمال به آن اشاره كنم.
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تشكيل هسته هاي پروفشنال
آن ها، حاصل  بنيادين بازسازي براي مستقر انجمنهاي و سازمانها در پروفشنال» «هستههاي تشكيل ايده
- به ويژه بعد از فراهم شدن درمان» و «دارو نشريه انتشار جريان در پژوهشي مستمر فعاليت سال هفت حدود
- است. كساني كه بخواهند در آينده تاريخ تحوالت فكري در ايران معاصر را ايران در اينترنت از استفاده
و به زبان اصلي بعد از رواج اينترنت اول دست منابع از استفاده امكان كننده تعيين تأثير به بايد كنند، بررسي
مي شود مربوط نوشته، اين حوصلهي حد در و من، تجربههاي به كه آنجا تا باشند. داشته جدي توجه ايران در

ذكر يك مقايسه كفايت مي كند.

و زير نظر آقاي مهدي جمالي بحري كه در زمان شهرداري آقاي غالمحسين كرباسچي  از اوايل سال ۱۳۷۱،
و بين الملل شهرداري تهران بود، تا زماني كه بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ آن فاجعه بر سر  عمومي روابط مديركل
مديران وقت شهرداري آوار شد، در انتشار نشريه داخلي شهرداري تهران سهمي داشتم. بعدها آقاي جمالي
و به همت او، از آبان ماه سال ۱۳۷۹ تا ارديبهشت  پيگرفت داروسازي صنعت در را خودش فعاليت بحري
و درمان» در پنجاه شماره منتشر شد كه در انتشار اين دوره از «دارو مجله از جديدي دورهي سال ۱۳۸۵
و درمان»، يعني در  «داور نشريه شماره پنجمين مطالب تهيه جريان در ميكردم. كمكي نيز من نشريه، اين
اواخر بهار سال ۱۳۸۰ در دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف با آقاي دكتر رضا منصوري كه در آن زمان
و  علمي انجمنهاي تمام ميان در فيزيك انجمن زمان، آن در كردم. مصاحبه بود ايران فيزيك انجمن رئيس
و درمان» را در آن دوران بعد «دارو نشريه راهبردي هدف بود. موفقتر و كارآمدتر همه از ايران تخصصي
مي دانستم. در نتيجه، محور مصاحبه با پيراپزشكي و پزشكي انجمنهاي تحكيم و تقويت ،۷۶ از دوم خرداد
و تعيين  كليدي نقش فيزيك انجمن موفقيت در عواملي چه كه بود مسأله اين بررسي منصوري دكتر آقاي

كننده داشته است.

نه. صندلي  گفتم  مي كنم؟  استفاده اينترنت از آيا پرسيد من از منصوري رضا دكتر مصاحبه آن جريان در
چرخدار خودش را به ميزي كه كامپوتري روي آن بود نزديك كرد. از من هم خواست تا به كامپوتر نزديك
ميداد:  نشانم را مختلف سازمانهاي وبسايتهاي از يكي گاهي از هر من، سؤالهاي به پاسخ ضمن و شوم.
وب سايتي مثل هر و . . است. هاروارد دانشگاه الكترونيكي كتابخانه هم اين آمريكاست. كنگره كتابخانه اين
مي زد: پسر، چرا تا به حال از اينترنت استفاده نكرده اي؟ وقتي به دفتر كارم برگشتم، ضربه من سر توي پتكي
از مديرداخلي مؤسسه خواستم هرطور شده تا آخر همان هفته امكان استفاده از اينترنت را در دفتر فراهم كند
و درمان» كه در ارديبهشت ماه ۱۳۸۰ منتشر شده است، با چهار شماره قبلي  «دارو نشريه شماره پنجمين و
و بعدها، داشت. كيفي تفاوت تهران شهرداري داخلي «بولتن» شماره شصت حدود تمام با و درمان» و «دارو
مي آموختم جديد مطالب و نكات آنقدر من درمان» و «دارو نشريه شماره هر مطالب سازي آماده جريان در
و دانش من را نسبت به مسائل مختلف به اندازه چهار آگاهي نشريه، شماره هر انتشار ميكردم احساس كه
و زماني كه به دوران چندين ساله انتشار نشريه بعدها، ميبخشد. ارتقا ليسانس مدرك گرفتن براي تالش سال
و در مقايسه با انتشار نشريه در عصر اينترنت، اين قطعه شعر از فروغ ميكردم، فكر تهران شهرداري داخلي
مي دانستم: هيچ صيادي، در جوي حقيري كه به مردابي خودم اينترنت از قبل دوارن حال شرح را فرخزاد
و براي باشد نداشته تسلط انگليسي زبان به كسي اگر دارم اطمينان حاال كرد. نخواهد صيد مرواريدي ميريزد،
كارهاي پژوهشي خود به سراغ منابع بين المللي نرود، قطعًا هيچ مرواريدي صيد نخواهد كرد. به همين خاطر

با اين توصيه ي آقاي مهاتير محمد نخست وزير سابق مالزي موافقم كه در پاسخ به سؤال آقاي حيدري مجري 
مي خواهيد عقب نمانيد بايد زبان  اگر كه گفت قبل دهه يك در اسالمي جمهوري سيماي و صدا معروف
و رياضي كالسهاي دستكم ابتدا، همان از بايد كار اين براي و بدهيد آموزش خود بچههاي به را انگليسي
و درمان» «دارو نشريه شماره پنجمين اصلي گزارش عنوان حتي كنيد. اداره انگليسي زبان به را دبستانها علوم
حرفهاي  گرايي؛ تئوري جنبش انجمن هاي پزشكي. ميدهد: نشان خوبي به را ديگران تجربههاي از تأثيرپذيري

انجمن پزشكان آمريكا مراجعه كردم وب سايت  به اينترنت به شدن وصل محض به دارم خاطر به خوب
مي زدم، اما من سر پزشكي مقاالت به بودم پزشك اگر البد بود. عالي مطالب از پر بيكراني اقيانوس مثل كه
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و سازمان هاي پزشكي بود كه توجه  انجمن مديريت نحوهي با مرتبط مطالب نتيجه، در و بودم نگار روزنامه
و در همان نخستين مرحله، جذب مفهوم متعالي «پروفشناليسم در پزشكي» شدم ميكرد. جلب خود به را من
و بومي سازي آن در ايران تا آخرين شماره نشريه مفهوم اين عميقتر هرچه درك براي من تالشهاي به كه

جهت داد.
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۲۴ خرداد ۱۳۹۴ يكشنبه

غيرقابل پخش
و شوهر خواهرم، بدون آنكه به  عمو پسر دوست، قديميترين تاجيك عباس آقاي شدم مطمئن كه ديشب از
ذهنم در دوباره قديمي مسائل از بسياري است، كرده سرقت من بانكي حساب از تومان هزار چهل بگويد من
مي طلبند. آيا همانطور كه همين آقاي تاجيك از قول پدرش كه عموي من هم تازه پاسخهاي و شدهاند فعال
و خصائلي انصاف شجاعت، صداقت، ديگر، بيان به دارد؟ قنداقش پر از دارد چه هر هركس ميكند، نقل بود
و در نتيجه، درختي كه تلخ است وي را سرشت، سرانجام گوهر به كار آورد؟ هستند مادرزادي دست اين از
و اگر اين گزاره را در گستره نظريه داروين بنگريم، آيا مخزن ژنيتكي هر گروه انساني متناسب با زيست بومي
مي بتوان گفت يك قوم يا گروه كه نحوي به ميشود دگرگون هزارهها، گذر از بعد و ميكند، مبارزه آن در كه
كم تر يا بيشتري دارد؟ در اين صورت صداقت و انصاف يا شجاعت ژن ديگر انساني گروه يك با مقايسه در
و اصول انتزاعي عقلي قواعد چارچوب در نيستند قادر خاورميانه مردم معتقدند كه نيست كساني با حق آيا
و خواهند توانست قواعد ميتوانند باشند شرافتمند كه مردمي آيا ديگر: كننده مأيوس نتيجهي و كنند؟ عمل
ِاعمال قواعد شرافتندانه ممكن است آنان را شرافتمند برعكس، ، يا كنند، حاكم خودشان بين شرافتمندانهاي
فعال شدن اين دسته از سؤال ها، تالش هاي مربوط به بر عالوه مرغ؟ يا آمد اول مرغ تخم بألخره، سازد؟
مي شد مواجه خواهد بود. اگر تصور كه آنچه از جديتر بسيار موانعي با هم ما خانوادگي ميثاق انجمن ساختن
و من بر اساس رفتار او كه تصور است، فعال معتادان انجمن فعاالن از يكي كه تاجيك آقاي مثل شخصيتي
يافتنه بودم، با كسي باور افراد رفتار بر محيط كننده تعيين تأثير به است، كرده تغيير بنيادي صورت به ميكردم
و بعد از اين همه سال گفتگو در مورد پايبندي من به راست گويي با من چنين رفتاري كند، ديگر من مثل
جنبش كادرها را ايدهي كل ترتيب اين به آيا و بود؟ ما خانوادگي ميثاق انجمن ساختن دنبال ميشود چطور

نبايد از زاويه اي جديد نگريست؟

مي كنم از همان اوان نوجواني كه شروع  تصور و نيستند جديدي سؤالهاي هيچكدام اينها گفتم كه همانطور
و در هر مرحله اي از حيات فكري خودم بايد بودهاند من با سؤالها اين اطرافيانم، و خودم فهم به كردم
و اگر به ذهنم مثل يك پايگاه داده هاي هوشمند بنگرم، انگار هر از گاه الزم بيابم. تازه جوابهاي آنها براي
مي شود نحوه ي ذخيره سازي اطالعات در اين پايگاه داده ها روزآمد شود تا باگ هاي ايجاد شده ترميم شوند.

خط داستان
من به اين مسائل در سطح نظري تأمل خواهم كرد، اما ماجراي آقاي تاجيك ظرفيت يك درام را هم دارد، 
هرچند كل مبلغ ناچيز است. در نتيجه شايد اگر فرصت كنم چيزي در حد يك داستان هم از همين ماجراي 
و پوست  گوشت ماجرا اين به كه ميكنم يادداشت را خاطرات برخي خاطر همين به بكشم. بيرون ساده

مي دهند.

تق تق در آپارتمان بلند شد. فكر كردم خانم سلماسي همسايه ارمني ماست صداي كه بود جمعه پريروز عصر
مي كند. از روي صندلي بلند شدم اما قبل از حركت زندگي دفتر ساختمان باالي درست و اول طبقهي در كه
به طرف در ورودي آپارتمان، از پنجره به كنج دنج آن طرف خيابان نگاه كردم: خانم سلماسي همچنان با
و هر دو دستش را روي  بود نشسته پارك داخل رنگ سبز نيمكت روي سفيد و سياه روسري و سياه مانتو
و برگ شاخ ميان در جايي به عينكش ضخيم شيشه پشت از و بود گذاشته خودش چوبي عصاي دستهي
درخت زبان گنجش وسط پارك خيره شده بود. از حدود يك ساعت قبل زاغ سياه خانم سلماسي را چوب
كاسه  ي چيني او را كه نوه اش با  برگشت، ساختمان طرف به روزانه زدن قدم از بعد اينكه محض به تا ميزدم
مي زند خانم سلماسي نيست، دلواپس در كه كسي شدم مطمئن وقتي بدهم. پس او به بود آورده آش برايم آن
مي زند؟ آقاي عباس تاجيك بود كه بدون اطالع قبلي از ورامين آمده بود. از در كسي چه جمعه عصر شدم:
يك مي دادي! سكوتش گويا بود: به اندازه خريد شارژ خبر تلفني حداقل گفتم: اما شدم خوشحال ديدنش
و از برساند تير هفت ميدان به مترو با را خودش كه است بوده آنقدر پولش كل است. نداشته پول هم تلفن

آنجا تا دفتر نيز پياده آمده است.



۲۶۳

ادامه جزئيات ماجرا
و عالوه بر اين،  گرفت خواهد من از زيادي وقت كنم روايت قصه يك صورت به را ماجرا بخواهم اگر
و اگر قرار شد قصه اي از آن ميكنم اشاره مهم موارد به نتيجه در نساختهام. هنوز كه ميطلبد مناسبي ساختار

دربياورم صحنه ها بازآفريني مي شوند

و بيست هزار تومان هم به او پول نقد دادم. پانزده هزار  دادم تاجيك آقاي به را بانكم كارت جمعه روز عصر
تومان آن را روز قبل بچه هاي كارگاه دبيران (سه نفر نفري ۵ هزار تومان) توي باك انداخته بودند. ۵ هزار
تومان هم پول نقد داشتم. به عباس گفتم: اول با اين مبلغ خريد كن اما اگر كم آمد از كارت استفاده كن. چوم 

مبلغ كمي در كارت دارم و براي پرداخت هزينه تلفن و تمديد اينترنت نگه داشته ام. 

و يك  ميوه، و سبزي كيسه يك نان، قرص چهار برگشت. جنس كيسه سه دو با مدتي از بعد و رفت عباس
كيسه نيز خواربار از بقالي.

مي كنم. از جمله با توجه به  عمل احتياط با هميشه تاجيك آقاي به نسبت مختلف تجربههاي به بنا راستش
و با خود برده است. در اين مورد حتي به آقاي گذاشته كتش جيب در چيزي دفتر از رفتن هنگام گاهي اينكه

محمود حسيني هم گاليه كرده بودم!

پريروز جمعه هم كنجكاو شدم كه چه كرده است. تا آنجا كه به خاطرم مانده بود، هنگام خارج كردن جنس ها 
از داخل كيسه هاي پالستيكي من دو رسيد كاغذي در پاكت ها ديدم. يكي كه حاوي اطالعات زير بود

به ترتيب از باال
 سوپر ميوه شمس ۸۸۸۹۵۵۳۹

۹۴/۳/۲۲ تاريخ خريد:
۲۰/۳۲ ساعت:

۸۱ شماره فاكتور:
رديف مربوط به اقالم كاال، تعداد، وزن، في، قيمت

رديف كاال: سه رديف
كل: ۱۱۳۰۸۰ جمع

از خريد شما متشكريم
تكرار شماره تلفن 

و يك فاكتور ديگر با اين مشخصات
شاپرك همراه با آرم سياه و سفيد شاپرك

نام شركت الكترونيكي كه خوانا نيست
خيابان شاه پور

تلفن: ۸۸۹۰۹۶۵۸ - ۰۲۱
بانك ملي: يك شماره طوالني

پيگيري پايانه: يك شماره
مرجع: يك شماره 

مبلغ: ۱۳۶۰۰۰ ريال
و اطالعات مربوط موجودي كارت، شارژ آني سيم كارت و پرداخت قبوظ با ۰۷۴۱#

و رسيد دومي فاكتور پرداخت بانكي. در واقع آقاي تاجيك  است خريد فاكتور اولي رسيد كه ندارد گفتن
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۲۰ هزار تومان نقدي كه به او داده بودم پرداخته  از را و فاكتور ميوه بود، كرده پرداخت كارت از تومان ۱۳۶۰۰
و پانصد تومان هم پول خرد ته جيبش مانده بود كه كنار  هزار ۲ حدود و بود خريده هم نان قرص چهار بود.
و سرانجام منجر به بررسي شد كرد پرت را من حواس كه آنچه اما گذاشت. آشپزخانه پيشخوان روي كارت
مي كردم كه آقاي تاجيك مبلغ هر دو خريد را با كارت پرداخت كرده است. تصور اشتباه به من كه بود اين
چون من فاكتور خريد را با فاكتور پرداخت بانكي يكي گرفته بودم. در آن صورت پس بيست هزار تومان
و پانصد تومان باقي  هزار دو فقط بايد چرا شده پرداخت بانك طريق از خريد دو هر اگر و شد چه نقد وجه
و اگر هر نان سنگك را دو هزار تومان هم فرض شده خريده سنگك نان چهار فقط حاليكه در باشد؟ مانده

است؟ آمده اضافه تومان پانصد و هزار دو فقط چرا پس باشد. مانده باقي تومان هزار ده حدود بايد كنيم

همانطور كه گفتم: اشتباه به خاطر اين بود كه من در آن زمان دو فاكتور مختلف را يكي گرفته بودم. متأسفانه
و متوجه نبود كه علت كنجكاوي  كرد قاطي را قضيه همين هم خودش حتي نشد. من اشتباه متوجه هم عباس

من چيست و چرا هر از گاهي در اين باره سؤال مي كنم.

از قصه به تاريخ
مي كنم. با توجه به ساختاري كه بايد به قصه  نظر صرف بود دفتر در كه روزي دو طول در عباس رفتارهاي از
مي دهد كه دغدغه ي اين نشان و است. خوب آنها به اجمالي آشاره همه اين با ميكند. تغيير ماجراها اين داد

روزهاي ما چيست؟ در واقع از قصه به تاريخ برمي گردم كه البته اين بخش قابل انتشار نيست.

و قرچك  ورامين در كه دورهاي در زواره داود آقاي زندگي به ما پريروز و ديروز صحبت محورهاي از يكي
قاضي بود مربوط مي شود. او حتي مدتي هم به عنوان رئيس دادگستري ورامين خدمت كرده است.

و بتواند در ميان دعواهاي آدم هاي  برسد قضاوت مقام به كم نسبتًا سن اين با جواني اينكه كنم تصور ميتوانم
و به پيچيدگي هاي نيست كمي كار برسد هم ورامين دادگستري رياست به و كند قضاوت غريب و عجيب
مي دانم علت استعفاي آقاي زواره نيز مشكالت قلبي او بوده است. جمعه دو هفته كه آنجا تا دارد. نياز زيادي
و من را تا دم در منزل آقاي محمود حسيني در شهرك غرب هم رساند، برايم بود آمده دفتر به كه هم قبل
و گذاشته سر پشت بوده ماندگار هم جراحش دكتر كه را باز قبل جراحي عمل يك اخيرًا كه كرد تعريف
و شصت ميليون تومان هم هزينه اين عمل شده است. بنا بر اين در مورد كردهاند عوض را قلبش رگ چهار

آقاي زواره نمي توان به اين سادگي قضاوت كرد.

مي تواند  قضاوت از دريافتي حقوق با قاضي يك آيا كه ميكند ايجاد را ترديد اين او مالي زندگي وضعيت اما
و پسرش را فقط براي آنكه به زبان انگليسي مسلط شوند كه بتوانند در دختر بخرد؟ خانهاي ولنجك در
و براي حفاظت بفرستد؟ مالزي به دبيرستان دوره تحصلي ادامه براي كنند تحصيل چهاني معتبر دانشگاههاي
بتوانند از حقوق هاي ويژه سكند تا  خانه بخرد  آنجا در برايشان و بفرستد آنجا به هم را مادرشان آنان از
و آنطور از بدهد قلب جراحي پول قلم يك هم تومان ميليون شصت كنند؟و استفاده دوم) (شهروند سيتيزن

دكتر ماندگار تشكر كند و بگويد نوش جانش.

در اين مورد نظر عباس اين است كه آقاي داود زواره در دوران قضاوتش در ورامين توانست از آن كساني كه 
و كارشان را هم راه بياندازد. به گفته عباس، تقريبًا بيشتر وراميني ها معتقدند  بزند تيغ پول حسابي ميتوانند
و برد خوب و خورد خوب قضاوتش دوران در دادهاند) پدرش به ورامينها كه (لقبي ماكاروني ممد داود كه

خيلي هنرمندانه كارش را انجام داد و از كساني گرفت كه بايد مي گرفت و نه از فقير و فقرا.

- در شهر چنان رايج است كه حتي پسر  تاجيك آقاي روايت به - زواره داود آقاي مورد در قضاوت اين
آقاي تاجيك يعني حميد تاجيك هم در گفتگوي مشتركش با آقاي محمود حسيني كمل مديرعامل شركت
گاو پروري از اين بابت اظهار تعجب كرده كه كسي مثل داي دواد (يعني راقم اين سطور) چطور حاضر شده 
است با فردي مثل آقاي داود زواره اي كه اين همه رشوه گرفته است، انجمن خانوادگي درست كند؟ بديهي 
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و من را با اين حيرت باقي گذاشت كه پس ما چه طور  بود دهنده تكان من براي همه حرفها اين كه است
و در ملي سطح در است؟ شكالتي همه خشتك حاليكه در شويم؟ جمع هم دور شرافت سقف زير ميتوانيم
يك و شوند جمع هم دور وكال از عدهاي ميشود چطور است. حاكم قاعده همين مردم از گروه هر سطح
و شرافتمند درست كنند؟ در حاليكه پرونده همه خراب است؟ يا يك مشت آدم سياسي. پروفشنال سازمان

واقعًا چطور مي شود سازمان هاي پاك و فسادناپذير ساخت؟

عوامل بيكاري
و پريروز با عباس در ميان گذاشتم مسأله بيكاري عظيم جماعت دهاتي در دهات  ديروز كه ديگري محور
ايران بود. چند روز آماري خواندم حاكي از اينكه بيش از ده ميليون نفر در دهات ايران بيكارند. اين مطلب را
مي چرخند. براي عباس توضيح دادم كه اگر مردم يك جامعه يا يك  ول دارند همه ديد. ميشود دهي هر در
مي مانند. بعد از او خواستم به اين فكر كند كه باقي فقير كنند مبادله هم با تا نسازند چيزي و نكنند كار ده
مي شود كرد؟ البته، عباس چه واقعًا بيكار آدم همه اين براي و بيكارند آدم همه اين دمزآباد مثل دهي در چرا
مي كند! اين همه كار فكر باشد دمزآباد در وقتي فقط گفت: بعد كند. فكر نيست قادر اصًال كه ميكرد اعتراف
دارم، آقاي تاجيك هم نياز شدهاي اخت محيط به كردن فكر و نوشتن براي من كه همانطور بود. جالبي نكته
مي تواند فكر كند. اما خودم مدتي است كه به طور جدي دارم در مورد منشأ ثروت كه است دمزآباد در فقط
و كنند كار نخواهند تا نتوانند ملتي آحاد ميشود باعث پيچيدهاي هم در عوامل چه اينكه و ميكنم فكر ملل

آن ملت همين طور گرسته تر و فقيرتر مي شود.

فعاليت هاي انجمني
محور سوم گفتگوهاي ما فعاليت هاي انجمني آقاي تاجيك بود. از انجمن گاوداران خبري نشده است. بعد از 
مي شود چهار نفر به عنوان هيأت حامي مخارج پذيرايي اوليه  قرار وقتي انجمن، تشكيل براي اوليه هيجان آن
- پول ندارند. ظاهرًا انجمن عباس جمله از - كه هم مانده باقي نفر دو و ميزنند جا نفر دو كنند، فراهم را

معلمان هم ول معطل است. انجمن خانوادگي را هم كه گفتم.

ايده هاي جديد: سه گرايش متمايز در ميان پارلمانتارين ها
مجموعه اي از رويدادهاي هفته هاي اخير سبب شده است كه سه گرايش مختلف و متمايز را شناسايي كنم: 

گرايش اول، 
و كار به آن نياز دارند  كسب نظر از كه كساني به مربي عنوان به را رابرت دستورنامه مايلند كه بالقوهاي افراد
انواع و مديران  رئيسان و پروفشنال و اجتماعي و اقتصادي و سياسي سازمانهاي رهبران بدهند. آموزش
و گردانندگان انواع مجامع تصميم گيري از مديران ساختمان تا رئيس مجمع تشخيص انجمنها و سازمانها
و ذهنيت كاسبي داشته باشد باشد داشته عالقه كسي اگر بود. خواهند كادرها از گروه اين مشتريان مصلحت
و كار خوبي راه بياندازد. چيزي كه خودم به آن عالقه اي ندارم اما به آن فكر كسب زمينه اين در ميتواند
و اگر شد با قلمچي شبيه چيزي و قبيل. اين از و مشتري جذب و كننده تشويق آگهيهاي دادن كردهام:

مشاركت دادن افراد در سود حاصل اين اين كار.

گرايش دوم،
جنبش كادرها به مثابه يك حركت سياسي- كه لزومًا از پروفشن پارلمانتارين ي ناشي نمي شود اما در ايران 

ماهيت سياسي خواهد يافت . و 

گرايش سوم،
و  ناپذير فساد و پاك انجمنهاي و سازمانها ساختن براي فرهنگي و اجتماعي حركت يك عنوان به

دموكراتيك. و تشكيل انجمن مربيان پارلماني به عنوان يك امر غير تجاري.

و در مرحله بعد به سوم عالقه دارم اما هر سه گرايش با هم همپوشاني هايي  دوم گرايش به خودم هرچند
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آن ها را با هم خلط كرد. چون مخاطبان قانون پارلمان در هريك از اين گرايش ها  نبايد حال عين در و دارند
و بايد با هر گرايش به شكل متفاوتي برخورد كرد. شايد مسؤليت تأمل در اين زمينه دارند متفاوتي تمايالت
و تعيين تكليف آن نيز در حال حاضر برعهده خودم باشد. به همين خاطر بايد به اين مسائل به صورت جدي

تر فكر كنم.

تعيين تكليف دو مسأله 
و نحوه  نگاري تاريخ روش شد: روشن زيادي حدود تا مانده زمين روي مسأله دو تكليف اخير روزهاي در

آن ها و مسأله ديگر، وضعيت چاپ كتاب اصلي انتشار

آن ها را در وب سايت منتشر  روزها همين بشود كه بنويسم طوري بايد را خاطرات كه شد قطعي برايم تقريبًا
آن ها را طوري حاال همين از و انداخت خواهم كناري به را آنها كاغذي انتشار توقع قطع طور به هم بعد كرد.
و تمام عيار در اختيار مشتري كامل پيديافي كتابهاي عنوان به بشود كه كرد خواهم صفحهآرايي و منتشر
و مقاالت كتابها ميشود هم سايت وب طريق از يافت ارزش و اهميت آن مادي جنبههاي اگر البته گذاشت.

را فروخت. بنا بر اين به طور قطع با چاپ كاغذي آن ها خداحاقظي خواهم كرد.

و ضرورت يافت خودم قسمت هاي قبلي را براي نشر اينترنتي  فرصت اگر و شد مواجه استقبال با كتابها اگر
آماده خواهم كرد و منتشر خواهم ساخت.

مسأله دوم آماده سازي كتاب هاي دستورنامه رابرت براي چاپ است. در اين زمينه نيز به طور جدي دنبال 
مي روم. هرچند هيچ كاري از چارچوب برنامه  جلو سرعت با و هستم اينديزاين با كار فني مشكالت حل
مي كنم تا هم كتاب دنبال سرعت با را ديزان اين با كار اما شد، نخواهد خارج دارم خودم براي كه راهبردي
پي دي افي منتشر كنم. صورت به و صفحهآرايي حرفهاي شكل به را خودم آثار ساير بتوانم هم و كنم آماده را

مي رسند جمع ياران
پنج دقيقه به پنج است. خانم ها قوشه و نقي نيا از كادر بانوان آمده اند و بايد براي كارگاه خودم را آماده كنم. 
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۲۵ خرداد ۱۳۹۴ دوشنبه

درس هاي اجالس پانزدهم كادر بانوان 
ديروز وقتي خانم شيما قوشه رئيس موقت كادر بانوان به من خبر داد كه امروز يكي ديگر از بانوان وكيل به 
ميشدم، حسابي حالم  خوشحال بسيار كه هميشه خالف بر شد، خواهد اضافه بانوان كادر كارورزان جمع
و انتقادات تندي هم مطرح كردم كه ناراحتي خانم قوشه را در پي داشت. چرا شدم عصباني حتي شد. گرفته
و براي پيشگيري از بروز اين رويدادهاي مخرب ميدهد رخ اتفاقاتي چنين ما، در جريان كارهاي گروهِي
كرد؟ پانزدهمين اجالس كادر بانوان كه  خواهد كمكي اصًال و بكند؟ ميتواند كمكي چه پارلمان قانون قواعد

ديروز يكشنبه در دفتر كادرها برگزار شد درس هاي زيادي داشت كه ساده ترينش همين بود.

- از بيرون صحن روند اداره جلسه را  پارلماني مربي عنوان به من كه - بانوان كادر قبلي اجالس پايان در
مي كردم، با خبر شدم كه گويا قرار است دو عضو جديد نيز به اجالس آينده دعوت شود. به ذهنم نظارت
رسيد كه در همان لحظه هشدار بدهم كه قرار نيست ديگر عضو جديدي وسط دوره هاي آموزشي به كارگاه ها
و بعدًا به خانم قوشه تذكر خواهم  نكنم مختل را مجمع اداره روند است بهتر گفتم خودم به اما شوند، دعوت
داد. اما بعد از ختم جلسه هم فراموش كردم تذكر بدهم. به همين خاطر طي ايميلي به خانم قوشه از جمله

خاطر نشان كردم: 
و اگر كسي به طور جدي دنبال اين  نكنيد دعوت جديد عضو يكشنبهها كارگاه به اميدوارم واقعًا ضمن، در

آموزش ها بود در كارگاه هاي ساعت پنج بعد از ظهر روزهاي پنجشنبه شركت كند.

داد:  پاسخ قوشه خانم تقاضا اين رغم به اما
احتماال يک يا دو نفر اضافه خواهند شد, چون در کنار آموزش اين مباحث در نوشتن آيين نامه هم به کمک

اين دوستان نياز هست. 

و من اين پاسخ را براي خانم قوشه ارسال كردم: 
من نظرم را عرض كردم. ممنون

و وقتي ديروز قبل از شروع اجالس پانزدهم خانم قوشه با خوشحالي تكرار كرد كه امروز خانم سارا باقري 
چرا؟ خيلي ساده، براي اينكه احساس شدم. عصباني آمد، خواهد كارگاه به گفتم كه نفري دو آن از يكي
و پانزده جلسه كادرگاه آموزش بانوان وكيالن كادر آموزش كارگاه هفت و پنجاه در كه قوشه خانم كردم
به اينكه عضو جديدي  بر  مبني  اين كارگاه ها،  به عنوان مربي  براي يك خواهش من،  شركت كرده است، 
كم ترين احترامي قائل نشده است. خوب. اين اولين اتهامي كه من به خانم قوشه وارد  نكند، دعوت كارگاه

كردم:  بي احترامي به مربي!
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۲۵ خرداد ۱۳۹۴ سه شنبه

دستاوردهاي جديد
و طبق معمول، در حاليكه در بستر دراز كشيده بودم ذهنم به  شدم بيدار خواب از صبح نيم و سه ساعت
مي كند شاهد تماشا را عمر گذر و مينشيند آبي جوي كنار كه آدمي مثل هم من و داد ادامه خودش فعاليت
فعاليت هاي ذهني خودم شدم. يكي از داودهاي دروني داشت در حال صحبت يا استدالل كردن براي كسي كه
به نظرم آقاي سعيد اردهالي مدير نشر اختران بود، در مورد تصميم هاي خودش در خصوص نحوه ي نگارش 
مي داد. البته، يكي از «داودها» يعني يكي از اجزاي «من». در نتيجه متوجه شدم  توضيح خاطرات اين انتشار و
و جمع بندي «داود» كلي نظرات بيان واقع در ميدهد، توضيح دارد خاص و جزئي «داود» آن كه را آنچه كه
و بعد به اين نتيجه رسيدم كه همان ها را نوشتم يادداشت دفترك در را نكاتي و شدم بلند هست. هم «من» يا

در اين روزنوشت توضيح بدهم.

آن  ها نشر روش و خاطرات نگارش شيوه خصوص در نهايي تصميمهاي
و نشر اين خاطرات بايد نگارش نهايي نسبتًا روش به سرانجام تجربه، و تأمل مدتها از بعد ميزنم حدس

خيلي نزديك شده باشم. حاال مي خواهم مهم ترين خصوصيات اين روش نگارش و نشر را توضيح بدهم.

مي كنم تا از سبك «عقايد يك دلقك» استفاده كنم. در آن رمان،  و كردم سعي خيلي خاطرات اين نوشتن در
اتفاقًا آقاي هاينريش بل قهرمان بسيار محبوبي هم خلق كرده است. او هم دارد و است داستان قهرمان راوي
مي كند. من هم دوست دارم بيان هم داستاني و دراماتيك و جذاب هم بسيار و ميكند بيان را خود خاطرات
به همين ترتيب عمل كنم. يعني خاطراتم شبيه خاطرات همان دلقك «ادبيات» باشد. يعني دراماتيك باشد.

مشكالتي كه تمام اين مدت براي رفع آن ها تالش كردم اين ها بودند: 

و شخصيت هاي داستاني هستند. در  تخيلي افراد و است تخيل اساس بر ماجرا كل دلقك، يك عقايد در .۱
و به اين ترتيب به معناي كند تخيل داستاني اشخاص براي زشتي جنبههاي كه است باز رواي دست نتيجه
مي كنم كه البته صحبت واقعي و حقيقي آدمهاي از من حاليكه در كند. پردازي شخصيت كلمه، دراماتيك
و از تاريخ به داستان به خاطره از بدهم، تغيير را آنان وضعيت و نام اگر اما دهم، تغيير را آنان نام ميتوانم
ادبيات منتقل خواهم شد. البته، من در انتخاب هر يك از دو گزينه، آزادم. اما هركدام پيامدهاي خودشان را
و خاطره بنويسم اما بكوشم شگردهايي را خلق كنم كه  تاريخ كه است بوده اين كنون تا ترجيحام من دارند.

در عين حال ادبيات هم باشد.

۲. اگر بشود تجربه من را يك كشف يا يك سبك ناميد، خصوصيت سبكي كه من به آن رسيدم اين ها هستند: 
يك مي كوشم تا خاطراتم حتي المقدور مثل عقايد اما مينويسم، كلمه تاريخي معناي به - خاطره هم من الف.

دلقك جذاب و دراماتيك باشد.
ب. زندگي واقعي هم به اندازه داستان درام دارد.

شخصيت  هاي داستان جنبه هاي  ساير به ميتواند راوي دست، آن از آثاري و دلقك يك عقايد در اما پ.
و آنان را به انواع اعمال غيراخالقي نيز وادار كند. در حاليكه من در اين خاطرات نمي توانم بدهد هم منفي
و مشخصات نام ذكر با نميتوانم من يا باشد، شده مرتكب هم غيراخالقي رفتاري فردي اگر حتي كنم. چنين
او اين رفتار را نقل كنم، يا بايد طوري نقل كنم كه اگر اين خاطره را خودم براي او قرائت كردم، بتوانم از آن
و درستي  حقانيت و نوشتهها از ميتوانم كه كنم تصور دادگاهي محضر در را خودم بايد واقع در كنم. دفاع
نوشته هايم دفاع كنم. يعني در واقع يك طرفه به قاضي نمي روم. آنطور كه قهرمان رمان عقايد يك دلقك رفتار

مي كند. پيامد اين روش كار چيست؟ 
مي دهم تا هنگامي كه دارم وصفشان امكان تاريخ شخصيتهاي به من كه است اين كار روش اين پيامد ت.
و به عنوان ميگذارم تمام سنگ وكيل يك عنوان به آنان از دفاع مقام در و كنند دفاع خودشان از ميكنم
و رويكرد، پاسخ سؤالي را كه از آقاي اردهالي روش اين نظرم به ميكنم. قضاوت منصفانه كامًال قاضي يك
مي دهد: اينكه يك نويسنده در جريان نگارش خاطرات خود از نظر اخالقي چگونه بايد عمل بودم پرسيده
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و تنظيم  تدوين ناشران اتحاديه يا نويسندگان كانون مثل نهادهايي داشتم انتظار كه - اتيكز كد اصول و كند
مي كنم، اينكه نويسنده به عنوان وكيل مدافع حقوق فكر باشد؟ ميتواند چه پروفشن اين - كنند منتشر و
و حكم بدهد. با تكيه به همين او اصل است كند حكم منصفانه نيز قاضي عنوان به و باشد خود شخصيتهاي

كه شايد بشود كد اتيكز خاطره نگاري را تدوين كرد.

البته، در برخي از موارد، مثل دستبرد زدن به حساب بانكي من از سوي يكي از شخصيت هاي واقعي خاطرات 
آن ها چشم  نگارش از بايد كه آنجاست در نوشت. نبايد و نوشت نميشود را شخصييه مسائل طور اين من،
و وضعيت افراد را تغيير داد. چه بسا كه يك مجمع نيز به خاطر همان داليل بايد غيرعلني شود. نام يا پوشيد

آن ها را نشر دهم. و من هم بايد اين شرايط را در كارگاه هاي خودم اعالم كنم تا بتوانم خاطرات

پيامدهاي ادبي اين رويكرد
آن ها را منتشر  روزها همين بشود كه مينويسم طوري را خاطراتم اخيرًا كه است رويكرد اين اساس بر خوب،

كرد. در اين صورت من با پرسش هاي جديدي مواجه شدم:
۱. اگر قرار باشد اين خاطرات همين روز ها از طريق وب سايت منتشر شود، چه هدفي را بايد دنبال كنند؟ 
و قانون گرايي را، اما در قالب خاطره داستان. تقريبًا همانطور دموكراسي گفتمان ترويج است: روشن پاسخم
گزارش هاي رونامه اي ترويج كرد، يا همانطور كه افالطون كه نوشته هاي لنين ايدتولوژي بلشويكي را در قالب
اين خاطره/داستان ها  از طريق  داد، من هم  بسط  زبان سقراط  از  را  اخالق  فلسفه  ديالوگ هاي خودش  در

مي خواهم فرهنگ و نظام و ارزش هاي دموكراسي را در ميان خوانندگان ترويج كنم.
۲. اما براي آنكه يك گزارش رونامه اي به يك داستان يا به سطح يك داستان ارتقا بيابد، مستلزم صرف وقت
و ارزش هاي ادبي خودش را پيدا دراماتيك ساختار و معماري، داستان هر تا است بيشتري فكري تالش و
مي گيرد. وقت من از - مينوشتم را آنها كش شالق من كه - خاطرات نوشتن از بيش معموًال كار اين و كند

مي خوابم حاصل كار بهتر مي شود. و تجربه نشان مي دهد هرچه بيشتر روي اين خطرات
مي گذارم، از اين نوع خاطره نويسي كه االن مشغول آن  وقت قصه/خاطرهها جور اين نوشتن روي وقتي .۳
مي افتم. نتيجه اينكه تصميم گرفتم، روي بعضي از رويدادها يكي دو يا حتي چند روز بخوابم تا عقب هستم،

از آن ها داستان/خاطره خلق كنم. و بقيه ماجراها را نيز به همين شيوه خاطره نويسي ادامه دهم
و همين روز ها منتشر كرد، از طريق وب  داستان، قالب در ميشود كه را خاطرات از دسته آن است بديهي .۴
آن ها را در قالب كتاب هاي داستان همزمان طور به كه گرفتهام تصميم و ميكنم منتشر كام دات كادرها سايت
و بدون نياز به كسب مجوز از ارشاد روي وب سايت جاگذاري كنم. به كنم صفحهآرايي الكترونيكي مستقل
و كتاب هايم را به شكل نهايي در اختيار مخاطبان خواهم ميزنم هميشه براي را كاغذي نشر قيد ترتيب، اين

گذاشت.
و من هم كه از انواع شبكه هاي اجتماعي كه  شوند، ناشر ميتوانند افراد تمام تقريبًا كه دنيايي اين در البته، .۵
و بايد اين نقيصه ام افتاده بيرون خارجي و داخلي عمومي افكار روند از بيخبرم، هستند، انقالب در انقالب
را هرچه زودتر بر طرف كنم. نتيجه اينكه، در كنار نگارش اين خاطرت، در حال توليد داستان خاطره هم

هستم كه در همين مجموعه مي آيد، اما ادامه پيدا مي كند. 

با عنايت به اين تصميم ها قرار است براي وضعيت هاي زير داستان خاطراتي سر هم كنم:
كيمي گر جوان در مورد توصيف جهش مولكولي در گروه با ا. ماجراي مكاتبه

۲. آخرين كارگاه دبيران و جدال با داود دانايي و مسأله اختالف هوش و يادگيري آدم ها
۳. ماجراي خانم شفق ضرغامي و سامان عصرپوران در آخرين نشست كادر دانشجويان

۴. ماجراي آخرين كارگاه بانوان
۵. نخستين هسته پروفشنال

مي توانم از درونش يك  بگذارم وقت كمي كه موضوعي يا سوژه هر روي كه است اين انيگز حيرت نكته
آن ها را ننويسم، ديگر نوشته نخواهند شد. بايد با خودم تعيين امروز اگر است: اين مسأله بكشم. بيرون قصه

تكليف كنم: قرار است بنويسم يا نه؟ پاسخم تلفيق دو وظيفه است: نويسندگي و فعال اجتماعي.
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و هرچه بيشتر  خوابيدهام سوژه توجهي قابل تعداد روي كنم، عرض بايد كه توضيحهاست اين به توجه با
و زندگي هم افتاده ام. مشكل اين است. چاره اين است كه از كار از اما ميشود. تر معطر طعمشان ميخوابم
و به نظرم ارزش دارد كه براي تثبيت اين دستاوردها در عالم ادبيات، از حجم كنم كم كارگاهها تعداد و حجم

كارهاي اجرايي به ميزان قابل توجهي كم كنم.



۲۷۱

۲۷ خرداد ۱۳۹۴ چهارشنبه

بازگشت به روش سنتي تاريخ نگاري
اگر قرار باشد اين روزنوشت ها را طوري بنويسم كه بشود همين امروز در وب سايت كادرها دات كام منتشر 
و ساختار  شكل نظر از هم نظر، هر از آنها كيفيت تا كنم صرف بايد بيشتري بسيار وقت صورت آن در شود،
و بهتر رويدادها، ارتقا يابد. طبيعي دقيقتر تحليل و تبيين و جديد نقطهنظرات كشف نظر از هم و دراماتيك
و ثبت تاريخ ماجراها گزارش از صورت آن در اما كنم. عمل طور اين كه است اين من آرزوي كه است
مي افتم. به عنوان نمونه طي چند روز گذشته در باره برخي رويدادها براي نوشتن عقب خيلي كادرها جنبش
شده اند. دوست نهايي ذهنم در زيادي حدود تا آنها از كدام هر و كردم صرف وقت كيفيت با روزنوشت يك

دارم به اين سؤژه ها فقط اشاره كنم تا اگر فرصتي دست داد نوشتن آن ها را شروع كنم:
و من هنوز چيزي در مورد آن ننوشته ام،  شد برگزار گذشته پنجشنبه روز كه دبيران كارگاه آخرين در .۱
و پسر شركت كردند با آقاي داود دانايي. آقايان اعلمي ها هر روز پنجشنبه از اشتهارد كرج پدر اعلمي فقط
و ميرسند كادرها دفتر به ده ساعت به دقيقه چند و ميكنند سوار را دانايي داود آقاي كرج در ميافتند، راه
مي دانم آقاي داود دانايي كه آنجا تا شود. دستور به دعوت جلسه تا ميشوند صحن وارد وقت اتالف بدون
و از عكس هايي كه نشانم داده است گمنام معتادان انجمن منطقهاي شوراي رهبري و مؤثر اعضاي از يكي
مي شود كه كنوانسيون هاي اين انجمن يا حتي نشست هاي هيأت مديره منطقه اي اين انجمن با حضور معلوم
و به همين دليل است سختي كار واقعًا آن كردن اداره و ميشود تشكيل انجمن اعضاي از توجهي قابل تعداد
و پسر پدر اعلميهاي آقايان ميآيد. او كار به واقعًا ميگيرد ياد كارگاهها اين در دانايي داود آقاي كه نكاتي
مي دهند. خود آقاي اعلمي هم كه يكي از نيروهاي ساختاري انجمن نشان عالقه قواعد اين به بيشتر هم او از
و قدرت سرعت با دارد عهده بر وظايفي و شده انتخاب مسؤل عنوان به كه است كساني از يكي يعني است،
مي برد. بين از هم را من دلمردگيهاي تمام كه ميشود شادي غرق چنان و ميآموزد را قواعد اين فوقالعادهاي
و حقوقي دقيق جمالت از شود، دبير است قرار و است مدرس تربيت دانشگاه دانشجوي كه جوانش پسر
مي شود كه فقط يك فيلسوف از خواندن يك كتاب شادي و حيرت غرق چنان رابرت دستورنامه كتاب متن
و حسابي مثل نقد عقل محض كانت ممن است اين اندازه دچار شادي شود. حقيقتًا رفتار اين درست فلسفي
و سياستمدار مأيوس رئيس و رهبر و روشنفكر همه اين از كه من براي داودي آقاي اشتياق نيز و پسر و پدر

و نااميد شده ام، واقعًا لذت بخش است.
 

بروز مانع جديد در تسريع كارگاه
مي كردند كه ديگر شركت نمي كنند. در  شركت هم دبير چند دبيران كادر نشست در قبلي، جلسه از قبل تا
و از مدتي قبل او را براي داشت حكم كه باغاني آقاي دارند. داستان يك هركدامشان بگويم؟ چه آنان مورد
مي كشد. حبس عادي مجرمان بند در االن نقيئي خانم قول به و بردهاند دشت گوهر زندان به حكم تحمل
بقيه دبيران هم هر كدام به نحوي عضو هيأت مديره كانون صنفي معلمان ايران بودند. آقاي فالحي كه گويا
و خانم  منتجبي آقاي نوربخش، آقاي داشت. عهده به هم را معلمان صنفي كانون مديره هيأت جلسات اداره
و جلسه قبل بدون حضور زد زانو راه وسط از شكلي به كدام هر و بودند مديره هيأت عضو هم كودوري
و تمرين قواعد دستورنامه رابرت بود كه آموزش جريان در كه بود اين انگيز حيرت نكته شد. برگزار آنان
و قدرت فراگيري اين آدم ها كه تمامشان عضو هيأت مديره كانون صنفي معلمان هستند، هوش شد مشخص
و من صادقانه بايد اعتراف نميكرد درك را قواعد از يك هيچ تقريبًا منتتجبي آقاي دارد. تفاوت هم با چقدر
و نشد. در آخرين جلسه اي نشود حاضر كارگاهها اين در ديگر كه ميكردم آرزو جلسه چند از بعد كه كنم
و پسر مبحث دشوار پيشنهادهاي پارلماني را پدر اعلميهاي اصرار به من يافت، حضور نوربحش آقاي كه
و متحير مات چهرهي از بدهم پاسخ اعلميها باالي سطح پرسشهاي به ميكوشيدم حاليكه در و كردم شروع
و سؤال و بحثها آن مبناي كه اوليه مفاهيم با كه بود مشخص كامًال ميباريد. گيجي و بهت نوربخش آقاي
جواب ها بود هيچ درك روشني ندارد. البته غيبت هاي ناخواسته او هم در اين ماجرا نقش مهمي داشت.اما
مي دانستم او هم ادامه  و كند فهم را رابرت دستورنامه قواعد نميتواند هم نوربخش آقاي كه بود مشخص
نخواهد داد. به همين ترتيب خانم كودوري كه در آخرين حضورش از من پرسيد حاال كه ساير دبيران هم در
و من به وي تصويبه  كند؟ شركت ديگر كارگاههاي از يك كدام در كه ميكند توصيه شما نميآيند، كارگاه اين
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مي كنند مناسب خواهد بود. نمي دانم در آينده  شركت آن در خانمها فقط كه يكشنبه روزهاي كارگاههاي كردم
خانم كودوري چه خواهد كرد. اما نگرانم كه دشواري قضايا سبب مأيوس شدن او شده باشد. به همين خاطر
و دشواري مطالب را با سرعت افزايش بدهم. اما به اصرار اعلمي هاي پدر پسر  حجم كه نداشتم قصد واقعًا
و از من انتظار داشتند كارگاهها اين در شركت خاطر به ميآيند تهران به كرج اشتهارد از كه آنان تأكيد با و
و پسر تحت پدر اين سوي از اينكه خالصه باشم. آنان فوقالعاده فراگيري قدرت با مناسب كيفيت فكر به كه
و دبيران كه در فراگيري معلمان وجود اما بكشم. باال را آموزشي مسائل فيتيلهي كه داشتم قرار اخالقي فشار
سريع تر ارايه كنم. به همين داليل، وقتي پنجشنبه مي شد كه بتوانم درس ها را آن از مانع بودند، كند قواعد اين
گذشته جز همين سه نفر كس ديگري در كارگاه حضور نيافت تا حدي خيالم راحت شد. اما بر خالف آقاي
مي توان درس ها را با سرعت بيشتري مطرح  حاال دبيران، غياب در ميكردند فكر كه پسر و پدر اعلميهاي
مي بايست ضمن ارايه درس هاي من كه جذاب بسيار جهت اين از گذشته پنجشنبه كارگاه تجربه اما كنم.
و اگر قرار است است دبيران مثل نيز دانايي داود آقاي كه بدهم نشان هوش با بسيار پسر و پدر به جديد
او هم قواعد را خوب يابد بگيرد، اين پدر و پسر بايد شكيبا باشند و تكرار برخي از درس ها را تاب آورند.

و براي نوشتن قصه ي آن تأمل كردم ديدم عنصر دراماتيك در كارگاه روز پنجشبه  شد، تمام كارگاه كه بعد
ديگر سوي از اما مطالب، سريعتر ارايه به معلم وادشتن براي هوش با پسر و پدر تالش است: همين گذشته
چالش هاي مربي دستورنامه رابرت براي نشان دادن اين نكته كه دوست ديگرشان يعني آقاي دانايي تا چه در
پيش گزيده دچار مشكل است. در نتيجه، حاال كه دبيران سابق در كارگاه حضور ندارند  و رويههاي قواعد فهم

من بايد به خاطر آقاي داود دانايي سرعت كالس را كم كنم.

و قدرت پائين فراگيري  كم سرعت يا بيدانشي نيستم مايل من سو يك از پوستي، زير بسيار درام اين طبق
و بدون آنكه به آقاي داود دانايي عمل در مجبورم ديگر سوي از اما بگذارم، نمايش به را دانايي داود آقاي
و پسر نشان بدهم كه ببينيد اين دوست هم سفر شما، اين آقاي داود دانايي براي پدر اعلميهاي به بربخورد
و پسر پدر ديگر سوي از دارد. نياز بيشتري تمرين و آموزش فرصتهاي به پيچيده قواعد اين بهتر درك
مي  كردند مشكل اصلي، كم عالقه گي اي دبيران در يادگيري قواعد دستور نامه تصور زمان آن تا كه اعلمي
و حرفهاست اين از عميقتر مشكل كه ميشوند موجه حقيقت اين با قدم به قدم حاال است، بوده رابرت
مي شود. راستش، من خودم دلم براي مشكل دچار مطالب سريع درك در كه است خودشان دوست اين حاال
مي كردم جواب بدهند. مطرح من كه دشواري سؤال هر به داشتند دوست اول آنان سوخت: هم اعلميها
و پسر پدر اين بدهد، پاسخ من سؤالهاي به دانايي داود آقاي تا داشتم اصرار و ميكردم مخالفت وقتي اما
و عقب ماندگي او در نيست بلد هم را سادهاي سؤالهاي چه پاسخ داودي آقاي اين بابا، اي كه دريافتند
و آشكار نشده بود. به اين ترتيب، هر چه بود مانده مخفي كارگاه در حاضر دبيران و معلمان پشت كالس
و چطور مانده عقب چقدر دانايي آقاي كه دريافتند پسر و پدر اعلمي آقايان رفت جلو پنجشنبه روز كارگاه

من بايد از صفر آغاز كنم.

مهندس  گلسرخي،  مهندس  بني اسدي،  دكتر  مثل  افرادي  مي فهمم چطور  بهتر كه تجربههاست اين از بعد
هم انديشي عرف پارلماني شركت كردند (مهندس عطارديان كارگاه جلسهي پنجاه حدود در كه عطارديان
و پدر اعلميهاي حاليكه در بياورند. دست به بازي اين قواعد از كاملي و روشن درك نشدند قادر كمتر)
و رنجبر محسن آقايان مثل افراي يا شوند. مسلط قواعد اين بر خوبي به بتوانند هم جلسه ده در بسا چه پسر

فرهنگ كاشاني كه چقدر زود اين قواعد را آموختند.

به هر حال، وقتي درام يك نوشته دراماتيك به شكلي كه رفت مشخص شود، نوشتن آن قصه بسيار ساده تر 
مي توانم از ماجراي كارگاه پنجشنبه كادر دبيران يك  كنم فرصت اگر كه دارم اطميان ترتيب اين به شد. خواهد

نوشته جذاب در بياورم. براي اين كار خوب است به برخي  ماجراهاي خاص هم اشاره كنم.

در كارگاه پنجشنبه گذشته، موضوع درس ادامه بحث در مورد پيشنهادهاي پارلماني بود. من به خاطر داشتم 
و پسر عقيده اشان اين بود كه من پيشنهادهاي فوريتي را  پدر اما دادهام. درس هم را فوريتي پيشنهادهاي كه
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مي داد من  نشان كه كرد پيدا را يادداشتهايش پدر اعلمي آقاي كه بود كالس اواسط در اما ندادهام. درس
پيشنهادهاي فوريتي را هم درس داده ام. با اصرار آنان من مجبور شدم از تدريس دوباره پيشنهادهاي فوريتي
مي كردند تا پاسخ بدهند. از آنان خواهش  بلند دست پسر و پدر دو اين ميكردم، سؤال هرچه اما كنم. آغاز
يك مي شد آقاي دانايي جواب هيچ معلوم كه بود اينجا و بدهد. جواب دانايي داود آقاي بدهند اجازه كردم

از سؤال ها را نمي داند.

پيشنهاد  و  بررسي دست در پيشنهاد بين كه بود اين مانده يادم خوب كه سؤال يك مشخص طور به
بالفاصله در دست بررسي چه فرقي هست؟ اما آقاي دانايي جواب اين سؤال را نمي دانست. بعد كه در مورد

و متن فارسي را با متن انگليسي كتاب مقايسه كرديم،  شد بحث فرعي پيشنهادهاي چهارگانه خصوصيات
مي پرسيدم كه برايم توضيح بدهد كه دانايي داود آقاي از و ميكردم مطرح را فرعي پيشنهادي يكي يكي
مي رود؟ حتي كار به جايي كار به يا دارد كاربرد اصلي پيشنهاد مورد در خاص فرعي پيشنهاد اين چطور
كشيد كه به صورت مصداقي وضعيتي را فرض كردم كه جمعي دارند در مورد يك پيشنهاد اصلي مفروض
مي كند كه چرا به مسأله  مطرح اعتراض با و ميشود بلند عضو يك اما پنكه) يك خريد (مثًال ميكنند مذاكره
مي خواهد كه به مسأله ديگري رسيدگي شود. بعد از آقاي دانايي پرسيدم: كه به عنوان مجمع از و ميپردازيد؟
مي كند؟ يا راهنمايي او چه خواهد بود؟ به بيان ديگر، عضو به توصيهاي چه او جلسهاي چنين فرضي رئيس
بايد استفاده كند؟ پارلماني  از پيشنهادهاي  يا پيشنهاد خود از كدام يك  عضو در واقع براي طرح خواسته 
و پسر خيلي مأيوس شدند  پدر كه بود اينجا در بدهد. نتوانست هم را جوابها اين از يك هيچ پاسخ متأسفانه

مي  يافتم كه چقدر بين انسان ها قدرت فراگيري اين قواعد متفاوت است. در حيرت با تازه من و

نكات جالب كارگاه پنجشنبه
يكي ديگر از نكات جلسه پنجنشبه كادر دبيران اين بود كه آقاي اعلمي پسر، متن كتاب اصلي را در هشت 
و صحافي كرده بود. روي جلد آن هم دو  گرفته پرينت - كلفت بسيار جزوه يك صورت به - صفحه صد
و مجلس عوام انگليس گذاشته بود. البته اسمي هم از مترجم نبرده لردها مجلس از رنگي بزرگ بسيار عكس
و ميزد ورق را كتاب اين عالقهاي و عشق چنان با سال و سن كم جوان اين نگفتم. چيزي هم من كه بود
- اگر برخوردهاي جوانانه اش پخته تر شود او كه مطمئنم من بود. تعجب اسباب واقعًا من براي كه ميخواند
مي خواست همراه با پدرش از دفتر برود به او وقتي شد. خواهد تبديل پارلماني مربيان بهترين از يكي به -
يك و از او قول گرفتم كه حتمًا بايد با ساير مربيان عرف پارلماني در شد خواهد خوبي مربي كه دادم اطمينان
و دستور شرف پارلمانتارين ها را تدوين كنيم. قبول كنيم مستقر را پروفشن اين بتوانيم تا شود عضو انجمن
و پسر قطعًا از اعضاي جدي انجمن مربيان پارلماني خواهند بود. آنان براي ترويج اين قواعد پدر اين كرد.
هم در بهترين وضعيت قرار دارند: تقريبًا در مركزيت انجمن معتادان گمنام كه در سراسر كشور فعال هستند.
و اين قواعد به تدريج در  كنند جاري آن در را قواعد اين انجمن اين ركن باالترين از توانست خواهند آنان
گروه هاي هرچه بيشتري از مردم با اين مرور به كه مي توان اميدوار بود و كرد خواهد نشت جامعه سراسر

رويه ها و قواعد آشنا شوند.

چالش عصرپوران با شفق
سه شنبه كارگاه دانشجويان تعطيل بود. گرماي وحشتناك، امتحانات دانشگاه، تشيع جنازه غواصان كت  ديروز
و همكارانش از شوراي شهر همه دست به دست هم داد تا كارگاه ديروز عليپور ابراهيم آقاي گرفتاري و بسته
تعطيل شود. در جلسه قبلي هم فقط دو نفر شركت كردند: آقاي سامان عصرپوران دانشجوي رشته هوافضاي
كارگاه شركت  بار در  براي نخستين  نام خانم شفق ضرغامي كه  به  و دختر جواني  نصير خواجه دانشگاه
مي گشت. بعدًا متوجه شدم كه آقاي عليپور به عليپور آقاي دنبال زد را ساختمان در زنگ وقتي و ميكرد
مي خواند خواسته است تا بچه هاي با هوش ليسانس فوق آنجا در هم خودش كه مربوطه دانشكدهي استادان
و يكي از استادان نيز خانم شفق ضرغامي را معرفي كنند معرفي كارگاهها اين در شركت براي را اجتماعي و
و آقاي عليپور به استادش سفارش به و بود نديده هم را عليپور آقاي هنوز ضرغامي خانم نتيجه در بود. كرده

دفتر آمده بود تا در كارگاه كادر دانشجويان شركت كند و با قواعد دستورنامه رابرت آشنا شود.
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هشتم  و سي اجالس كه - دانشجويان كادر گذشته سهشنبه نشست به گاهي از هر گذشته، هفته يك طي من
مي شد با كمي دستكاري در روند ماجرا گزارش جذابي از آن نوشت كه ميكنم گمان و ميكردم فكر - بود
در همين روز ها نيز در وب سايت كادرها دات كام قابل نشر باشد. اما اينكه چيز با كيفيتي از آن در بياورم
كارگاه  آن گزارش خاطر همين به ندارم. وقت متأسفانه كه است تازه فكرهاي و مكرر سمبادهزدنهاي مستلزم

را به شيوه به اصطالح چرك نويس تهيه مي كنم.

امروز براي تمايز بين دو نوع نگارشم كارم را با يك خياط مقايسه كردم كه در يك حالت لباس را تا آخرين 
مي كند  تلنبار هم روي كوككاري مرحله در لباسها گاهي اما تمام. و ميكند مشتري تن و ميبرد جلو مرحله
و همين من را دچار است. نوع اين از هستم آن مشغول من كه نگارشي نوع اين كند. تمام را آنها بعدًا تا
بي ارزش باقي بمانند. به همين خاطر تصميم سردستي نوشتههاي اين هم آينده در بسا چه كه ميكند ترديد
آن ها را منتشر كنم. اما همانطور كه گفتم، اين هميشه براي و شوند نهايي كه بنويسم طوري را ها آن گرفتهام
روش كار با ارايه گزارش مستمر از وضعيت كارگاه ها سازگاري ندارد. چون تهيه اين گزارش كار زيادي از
مي شود به صورت يك كار مستقل منتشر كرد  ميكنم فكر كه را آنها از برخي خاطر همين به ميطلبد. من
و اين مرد ميانسال نيز از جوان دو اين بين گذشته سهشنبه نشست شد. خواهد چه ببينم تا ميكنم يادداشت

اين جهت جالب بود.

و پاي كار دارد: آقايان ابراهيم  جدي كادر نفر سه حاضر حال در كه است اين دانشجويان كارگاه مشكل
و در باره اش در يادداشت هاي شدهام آشنا و پرهام رضايي. با نفر اول از سال ۱۳۹۱ عصرپوران سامان عليپور،
و تا دلتان بخواهد هستند نصير خواجه هوافضاي و شيمي رشته دانشجويان نيز آخر نفر دو نوشتهام. زياد قبلي
اعضاي شوراي از  با حضور برخي  باقي ماندگان كادر دانشجويان هستند كه  از جمله  نفر  اين دو  باهوش. 
احياي انجمن هاي اسالمي در دفتر كادرها شكل گرفت. اما به مرور تعداد كارورزان كارگاه آب رفت تا به 
و از  دهيم افزايش المقدور حتي را كارگاه اعضاي كه ميكنيم كاري داريم مدام هم حاال رسيد. نفر دو اين
و فراخوان براي ايجاد مؤسسه متاسدا جلو برويم آئيننامه تدوين تا و نگيريم جديدي عضو ديگر پس آن
اما در همين مرحله باقي مانده ايم. با كوشش آقاي پرهام هاشمي يا آقاي ابراهيم عليپور يكي دو نفري به
مي دهند. يك نمونه اش آقاي عباس نخلبند كه دو  انصراف اول جلسات همان در اما ميشوند اضافه ما جمع
سه شنبه قبل نيز به سفارش آقاي عليپور خانم فرشته ضرغامي براي جلسه در شد. پيشمان بعد و آمد جلسه
سه شنبه ها در همين ساعت به كالس روزهاي كه گفت كارگاه آخر در اما آمد دانشجويان كادر به بار نخستين
و بايد ببيند كه چه خواهد كرد. حدس من اين است كه ديگر نخواهد آمد. به ميرود انگليسي زبان آموزش
عالوه او در تدارك رفتن از ايران به انگليس است براي ادامه تحصيل. با اين همه، نظر من اين بود كه در
همان جلسه هم اگر با اين قواعد آشنا شود، ارزش دارد. به همين خاطر، قرار شد كه در مورد معرفي اين 
و ريزنقش نكاتي مطرح شود. اما ابتكاري كه به ذهنم رسيد اين بود كه از آقاي  جوان خانم اين براي قواعد
مي كردم او براي خانم شفق ضرغامي در مورد فالن سؤال مشخص توضيحاتي ارايه دهد تقاضا عصرپوران
و آهسته ي خود، به طور بسيار جدي در مورد آن سؤال يكنواخت آرام، صداي آن با هم عصرپوران آقاي و
مي شد، من به عنوان مكمل توضيحات او نكاتي را مطرح تمام او توضيحات وقتي و ميداد ارايه توضيحاتي
و به اين نباشد. تكراري عصرپوران آقاي براي هم و باشد جالب ضرغامي شفق خانم براي هم تا ميكردم
و نيم، كل نكات مهمي كه براي معرفي دستورنامه رابرت، كارگاه كادرها ساعت يك حدود طول در ترتيب،
مي تواند ايفا كند براي خانم دانشجويي سناي و قواعد اين كه نقشي و دانشجويي سناي و دانشجوان كادر و

شفق ضرغامي توضيح داديم.

مي شد يا بشود،  روايت دراماتيك و جذاب شيوهاي به اگر و بشود، يا ميشد روايت جزئيات با ماجرا كل اگر
مي شد كه خانم شفق در آن جلسه آشنا شد. به آشنا مسائل اين با اندازه همان خوانندهاي هر يا دانشجو هر
مي دانم. اما مناسب آموزشي و وار داستان جذاب گزارش يك نوشتن براي را جلسه آن كه است دليل همين
و به همين كنم. اكتفا آمد قبلي بندهاي در كه آنچه به بايد بگذرم، آن جذاب جزئيات ذكر از بخواهم اگر
و كنم. بازآفريني جزئيات ذكر با را جذاب صحنههاي آن ندارم وقت چرا ميخورم حسرت كه است خاطر
و باز نويسي شد. نخواهد خلق ديگر هرگز نكنم، خلق شود، خلق بايد كه اثري و نكنم را كار اين هم وقتي
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في البداهه شبيه است كه اگر ضبط نشود  نمايش يك به بيشتر چون است. دشواري بسيار كار هم صحنهها آن
و شرايط، فضا تأثير تحت است. همينطور تقريبًا نيز كارگاهها اين در من سخنرانيهاي نيست. تكرار قابل

ايده هاي عالي  و بديعي به نظرم مي رسد كه اگر ثبت نشود فراموش خواهد شد.

نكات چنان بديعي در آن كارگاه مطرح شده بود كه درست بعد از ختم كارگاه تصميم گرفتم گزارشي از 
و ديگر بسياري از  نشد فرصت اما كنم. آمده كام دات كادرها سايت وب در نشر براي را كارگاه آن جزئيات
آن ها را بنويسم وقت زيادي از من خواهد گرفت. اما به برخي بخواهم اگر تازه و كردهام فراموش را جزئيات
مي كنم تا به اين ترتيب ساختار كلي آن گزارش ثبت شود. شايد روزي فرصت اشاره دارم خاطر به كه آنها از

كردم آن را باز نويسي كنم.

ساختار گزارش
دختر جواني كه براي نخستين بار وارد ساختماني شده بود كه قرار بود در آن چيزهايي به او ياد بدهند كه 
مي شود كه در  برگزار كارگاههايي ساختمان اين در اينكه مورد در كلياتي استادش چيست! نميدانست اصًال
مي دهند به او گفته بود. همين. بعد از آنكه كمي صبر كردم تا با فضا آموزش را گروهي كارهاي قواعد آنها
و خودم را به او معرفي كردم را عصرپوران آقاي آنكه از بعد و كند، در خستگياي بنوشد، آبي شود، آشنا
مي كنيم كه در اين كتاب آمده است. بعد تمرين گروهي صورت به را قواعدي دفتر اين در ما كه گفتم او به
كتاب را در اختيار او گذاشتم تا آن را تورق كند. ظاهرًا زبان انگليسي او آنقدر خوب نبود كه بتواند با مرور
و به او فرصت دادم فهرست  كذاشتم اختيارش در را كتاب ترجمه سردرآورد. كتاب مطالب از آن فهرست
مطالب ترجمه فارسي كتاب را مرور كند. بعد از اين مراحل بود كه از آقاي عصرپوران خواهش كردم براي
و  من راست سمت كه نيز عصرپوران آقاي و چيست؟ كتاب اين محتواي كه بدهد توضيح ضرغامي خانم
و لزان، در اين مورد توضيحاتي داد. آرام صداي با بود نشسته كنفرانس ميز پشت ضرغامي خانم روي به رو
و خالصه بود. در نتيجه بعد از صحبت هاي مختصر او من نكاتي را كه كلي بسيار اما درست او توضيحهاي
و بسط دادم. سوال بعدي من در مورد تاريخچه قانون پارلمان بود. به شرح بود كرده مطرح عصرپوران آقاي
و من هم فقط آن بخش را كه به نظرم كرد مطرح را نكاتي مختصر صورت به عصرپوران آقاي ترتيب، همين
مثًال در جريان توضيح تاريخ اين قواعد، برخالف دفعات قبل ميدادم. بسط بود جالب ضرغامي خانم براي
و اين سؤال را از آقاي عصرپوران پرسيدم كه نخستين قواعد قانون نكردم. تأكيد باستان يونان روي خيلي
و توضيح بدهد توضيح ضرغامي خانم براي شد شناخته انگلستان پارلمان در بار نخستين براي كه را پارلمان
و به همين ترتيب، در آخرين سؤال كردم. تصحيح آنها من كه كرد اشتباه را آنها ترتيب و تاريخ البته داد.
و او هم نكاتي مثل بدهد توضيح خانم براي را قواعد ضروريترين و مبرمترين خواستم عصرپوران آقاي از
و بررسي پيشنهادها را مطرح كرد. آيا اين مباحث طرح هفتگانه مراحل رئيس، بيطرف اصل صحن، كسب
براي خانم جواني مثل شفق ضرغامي جالب بود؟ منطقًا نبايد خيلي جالب بوده باشد. احيانًا فقط كسي كه در
آن ها رعايت نمي شود شايد برايش  در قواعد اين از كدام هيچ كه باشد كرده شركت ايراني مجامع و جلسات

آشنايي با اين قواعد جذابيت داشته باشد.

سؤال جالب شفق
بي خود او را به آقاي عليپور معرفي نكرده بود.  استادش شدم مطمئنم كه پرسيد سؤالي شفق خانم همه، اين با
و آمد خوشم او سؤال اين از خيلي راستش شديد؟ آشنا قواعد اين با خودتان شما كه شد چطور پرسيد من از
و شعار خرداد دوم جريان و اجتماعي تحوالت نقش از و خودم مطبوعاتي فعاليتهاي از او براي معمول طبق
و آشنايي با زبان انگليسي به عنوان روند هايي كه همه محصول اينترنت تأثير و مدني جامعه مبني خاتم آقاي

جهاني شدن هستند، صحبت كردم. او هم از اين توضيحات من خوشش آمد.

مي گرفتم كه روي او ديگر سرمايه گذاري آموزشي نكنم.  تصميم داشت، را ايران از رفتن قصد كسي اگر قبًال
وقتي كسي قرار است از ايران برود چرا بايد وقتم را صرف آموزش دستورنامه رابرت به او بكنم؟ اما حاال
و بتوانند  شوند آشنا قواعد اين با اگر هم ايرانيان از گروه همين حتي ميكنم فكر است. شده عضو نظرم
و سازمان بدهند، ارزش خواهد داشت. همين نكته را براي خانم شفق كنند متشكل را كشور از خارج ايرانيان
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و گفتم: ترجيح ام اين است كه بعد از اتمام تحصيالت به ايران برگردي. اما وضعيت ايران خيلي  كردم تكرار
و ساكن هم شدي، اين قواعد به شما كمك خواهد كرد كه مستقر خارج در اگر حتي اما بود. نخواهد جذاب
و ساكن ايران مدد برسانند. قبول داخل مردم بهبود به بتوانند تا كنيد متشكل جهان كجاي هر در را ايرانيان
و از او عذر خواستم كه حرف هايم كردم. تشكر هم عصرپوران آقاي از شد. تمام كارگاه ترتيب اين به و كرد
و منبري ها را مثال آخوندها برايش است. الزم نيز مسائل اين تكرار حتي گفت: پاسخ در او اما بود. تكراري
و گفتم براي اجراي يك منبر جذاب حفظ كردن يك يا چند داستان ديني كفايت نمي كند. يك آخوند زدم
مي تواند منبر برود. اين كار هم همينطور است. منظور من را درك بهتر باشد حفظ بيشتري داستانهاي هرچه

كرد.

 - قديمي دوستان از يكي بعد يافت. ادامه عصرپوران آقاي و من گفگتوهاي شفق خانم رفتن از بعد البته،
و گفتگوي سه نفره ي ما در مورد اوضاع بسيار خراب آمد دفتر به دفتر در كليد دادن براي - سماطي همايون
و فساد اداري تا ساعت حدود ۹ شب ادامه يافت. ساعت از ۹ هم گذشته بود كه آب وضعيت و مملكت
آقاي عصرپوران دفتر را ترك كرد. موقع رفتن جمله اي زير لب گفت كه عجيب بود. در مورد وضعيت آينده
مي كنم هستند كساني  فكر اما نگرفت. جدي را حرف اين ميشود شماست! به اميدمان كه ما گفت: مملكت

كه بعد از آشنايي با اين قواعد اميدوار مي شوند كه انگار در ظلمات تاريكي  روزنه اميدي كورسو مي زند!

حاشيه بر مكتوبات كيمي گر جوان: 
تشريح جهش مولكولي

وب سايت  در نشر براي رضايي پرهام آقاي با مكاتبهام مورد در ميخواست دلم كه بود روزنوشتي عنوان اين
كادرها دات كام بنويسم. موضوع اصلي اين مكاتبه تشريح آن چيزي است كه اسمش را «جهش ژنتيكي»

گذاشته ام. 

هم انديشي عرف پارلماني بود كه متوجه وضعيتي شدم كه بعدها آن را  كارگاه اواخر در بار نخستين براي
هم انديشي بيش از كارگاه در وضعيت اين شكلگيري ميگرفتم. نظر در ژنتيكي» «جهش يك از ناشي انگار
و دكتر بني اسدي شهرياري مهندس آقاي مثل افرادي كارگاه آن در همه، اين با گرفت. وقت ما از يكسال
مي كردند كه شيريني اين جهش ژنتيكي را درست نچشيدم. به نظرم در كارگاه معلمان بود ايجاد مانع آنقدر
و تصميم گيري گروهي در گفتگو هنگامي كه بوديم مواجه گروهي با ما و بود محسوس كامًال جهش اين كه
مي كردند. در كارگاه هاي بعدي بود كه من رفتار مكتوب و دقيق عادالنه، منسجم، قواعد از نظامي چارچوب
مي گيرم تا گروه بدون مداخله من بتوانند در چاچوب قواعد فاصله صحن از پارلماني مربي عنوان به حتي
و به شكل دموكراتيك تصميم بگيرند. من اسم اين تغيير حالت كنند بازي گروهي صورت به رابرت دستورناه
مي كنند را جهش بازي رابرت دستورنامه طبق آن اعضاي كه گروه يك به شير تو شير و بيقاعده گروه يك از
و كادرهاي مختلف سفارش كرده ام كه بكوشند در تاريخ نگاري گروهها مورخان تمام به و گذاشتهام ژنتيكي

خود اين جهش ژنتيكي را مثل يك زيسست شناس تشريح و كالبدشكافي كنند.

و شكل  ساختار تحليل از بعد خاطر، همين به است. دانشجويان كادر كارگاه مورخ رضايي پرهام آقاي
يك كه تاريخ نگاري مناسب براي بيان تاريخ رسمي يك انجمن يا يك كادر، از او خواستم درست همانطور
مي كند، او نيز بكوشد توضيح دهد كه در مغز اعضاي يك گروه  تشريح را شيميايي روندهاي شيمي دانشمند
و به طور كلي در ميان روابط بين گروهي اعضاي يك گروه چه تغييراتي به مرور ميدهد رخ حوادثي چه
مي كنند كه بر اساس قبول و ميآيد خوششان كار اين از و ميگيرند تصميم گروه اعضاي كه ميشود ايجاد
مي كنند احساس و ميبرند لذت كار اين از و كنند رفتار من روايت به رابرت دستورنامه طبق من آموزههاي

كه از نوعي بربريت در روابط اجتماعي به نوعي قواعد حافظ حقوق اعضاي گروه رسيده اند.

حيرت  انگيز اين جهش  و عظيم دستاوردهاي تشريح براي مختلف زمانهاي در و مختلف كارگاههاي در من
- را پشت معنا اين به - ژنتيكي جهش وقتي گروه يك تمدني لحاظ از من، نظر به كردهام. صحبت زياد ژنتيكي
مي شود. روابط اعضاي گروه از وارد مدرن به مدرن ماقبل از مييابد. جهش تمدن به بربريت از سرميگذارد،
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مي شود. افراد  تبديل انساني روابط به نتيجه در و دموكراتيك روابط به ظالمانه، روابط از نتيجه در و ستبدادي
عضو گروه نسبت به حقوق ساير اعضا، كه تا آن زمان اساسًا براي اعضاي گروه ناشناخته بوده است، آگاه
و باند بازي به روابط حقوقي، انساني،  قدرت و استبداد آشوب، بر مبتني روابط از آنان بين روابط و ميشوند
و به اين تريب ميكند تغيير تدريج به روابط اين چگونه و چرا اما مييابد. ماهيت تغيير دموكراتيك و متمدنانه
مي شود؟ نقش مربي در اين ميان چيست؟ بدل دمكراتيك گروه يك به استبدادي جماعت يك از گروه يك
مي  پذيرند؟ را او استداللهاي و مربي سخنان اعضاي ساير چگونه ميكند؟ ايفا نقشي چه دستورنامه كتاب
اين ها نمونه هايي از سؤال هايي است كه دوست دارم آقاي پرهام رضايي كه در رشته شيمي دانشگاه خواجه

نصير تحصيل مي كند، درست مثل يك شيمي دان تحليل كند و نتيجه تحليل هايش را هم ارايه دهد. 

نگاهي به اصل مكاتبات
مكاتبه با دريافت نامه اي از آقاي رضايي شروع شده بود كه ضمن ارسال طرح غيبت در كارگاه دانشجويان 
- كه قادر نخواهد بود در كارگاه  رضايي پرهام آقاي جاي به من آتي، اجالس در كه بود خواسته هم من از

شركت كند - از طرح پيشنهادي او در اين زمينه در صحن دفاع كنم.

و درخواست او را خواندم دريافتم قواعد ناظر بر اين پراكتيس پارلماني را براي او توضيح نداده ام.  نامه وقتي
مي شود، باز هم بايد كسي در صحن باشد كه آن پيشنهاد داده قبلي اخطار وقتي پارلماني، رويههاي اساس بر
را مطرح كند. اگر كسي كه اخطار قبلي داده در اجالس حضور نيابد فرد ديگري كه با بررسي آن پينشهاد
و مورد حمايت قرار بگيرد تا رئيس آن را قرائت كند. در مورد  كند مطرح صحن در را پيشنهاد بايد باشد موافق
طرح آقاي پرهام رضايي من با كليت آن موفق نبودم. به عالوه به عنوان رئيس جلسه نمي توانستم پيشنهادي

را مطرح كنم. به جاي اين نكات، به نظرم رسيد اين سؤال را از او بپرسم: راستي، چرا اين سند را براي دبير 
نمي كنيد تا همراه فراخوان در اختيار همه قرار دهد؟ ارسال

و چون در جلسه داره قرار ميز روی االن من پيشنهاد که هستش اين نوشت:علت پاسخ در رضايي پرهام آقاي
حضور ندارم يک فرد ديگه ای بايد پيشنهاد اصالح رو مطرح کنه.

مي داد اين جوان چقدر سريع با قواعد پارلماني آشنا شده است، سؤال ديگري  نشان كه توضيح، اين از بعد
و بعد از حمايت از جانب يکی از نمايندگان، امکان ميکنه مطرح رو پيشنهادی که کسی آيا بود: كرده مطرح
اصالح در اختيارش هست يا فرد ديگری اول بايد پيشنهاد اصالح رو مطرح کنه تا اين حق به فرد داده بشه؟
اخه در حالت اول اينطور به نظر مياد که يک شخص دو پيشنهاد به مجلس ارائه ميده...درست هست که در 
صورت پيشنهاد اصالح پيشنهاد قبلی مواخر قرار ميگيره ولی باز اين حالت پيش مياد که يک فرد دو پيشنهاد 

ارائه داده!

و همون اول ميخواد اصالح انجام بده،چرا پيشنهاد  بکنه نميتونه دفاع خودش پيشنهاد از اگر فرد ديگه طرف از
رو مطرح ميکنه!

و سوال ديگه اينکه ايا با روی کار آمدن پيشنهاد جديد، تعداد حق صحبت هر قرد ريست ميشه دوباره؟ يا 
تعداد دفعات صحبت هر فرد محدوديت تعداد آن در يک روز رو داره نه تعداد دفعات در هر پيشنهاد؟

نشانه هاي جهش ژنتيكي
وقتي اين سؤال ها را خواندم متوجه شدم در ذهن اين جوان نيز همان جهش ژنتيكي كه دنبالش بودم رخ 
مي توانم بگويم اگر كسي از طريق شركت در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت با  اطمينان با است. داده
و اينكه جواني مثل آقاي پرهام نميكرد. خطور ذهنش به سؤالهايي چنين هرگز بود نشده آشنا مفاهيم اين
آن ها را برايش بنوسيم، از جواب كه ميخواهد من از آنها طرح با و ميكند فكر سؤالهايي چنين به رضايي

نظر تاريخي چه اهميتي دارد؟
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به نظر من، اهميت بروز اين سؤال ها در ذهن جوان دانشجويي مثل پرهام رضايي كه در حال تحصيل در رشته 
مي دهد افرادي در ايران دارند براي نخستين بار با قواعد دستورنامه رابرت يا  نشان كه است اين است، شيمي
و اين قواعد در سطح مولكولي روابط اذهاني را كه قرار است به عنوان اعضاي ميشوند. آشنا پارلمان قانون با
مي دهد كه دچار تحولي اساسي نشان برسند تصيميم به گروه يك مثابه به و كنند هفكري هم با گروه يك

قبًال تجربه نكرده بودند. كه شدهاند

از چنين رويكردي بود كه سؤال هاي مطرح شده از سوي آقاي پرهام رضايي برايم اهميت تاريخي داشت. به
همين خاطر ضن دادن پاسخ پرسش هاي او خواهش هاي ديگري نيز از او مطرح كردم كه تحليل چرايي طرح 

همين خواسته هاست كه به اين مكاتبه ابعاد غيرشخصي داده است. متن پاسخ من به او: 

پاسخ سؤال اول
و  كند اصالح را خودش پيشنهاد ميتواند دهنده پيشنهاد باشد، نكرده قرائت را پيشنهاد جلسه رئيس وقتي تا
فقط حمايت كننده است كه حق دارد اگر پيشنهاد خيلي تغيير كرد حمايت خودش را پس بگيرد. در نتيجه

فرد ديگري بايد از پيشنهاد اصالح شده حمايت كند.

پيشنهاد  از  تا  دارد  نطق  براي  اولويت  دهنده يك  پيشنهاد  كرد،  را مطرح  پيشنهادي  رئيس جلسه  كه  وقتي 
خود دفاع كند. در اين مرحله پيشنهاد دهنده هم مثل هر عضو ديگري حق دارد پيشنهاد اصالح بدهد كه 
اين پيشنهاد اصالح نيز بايد مورد حمايت قرار بگيرد تا به عنوان آخرين موضوع بالفاصله در دست بررسي 

جانيشين پيشنهاد اصلي شود و مورد بررسي قرار بگيرد.

البته، اين به معناي دو پيشنهاد هست، اما دومي پيشنهاد فرعي اصالح است كه نسبت به پيشنهاد اصلي اوليه 
و در نتيجه اصل در هر زمان يك پيشنهاد را نقض نمي كند. توجه داشته  ميافتد جلو آن از و دارد اولويت
باشيد كه پيشنهاد اصالح فقط هنگامي در دستور است كه موضوع جديدي را مطرح نكند. در اين صورت،
و پيشنهاد اصلي جديدي است كه با توجه به اصل هر زمان يك موضوع،  بود نخواهد فرعي پيشنهاد ديگر

در دستور قرار نمي گيرد.

پاسخ سؤال دوم
سؤال بعدي را بايد از پيشنهاد دهنده پرسيد. اما اين حالت محتمل است كه بعد از دادن پيشنهاد، فرد پيشنهاد 

دهنده دريابد كه مي تواند آن را بهبود بخشد. 

و وقتي مطرح شد رئيس تشخيص دهد كه در  باشد طرح قابل اينكه به مشروط - جديد پيشنهاد هر طرح با
- اين پيشنهاد جديد به عنوان آخرين موضوع بالفاصله در دست بررسي كند قرائت را آن و است دستور

جايشين پيشنهاد قبلي خواهد شد و مورد بررسي قرار مي گيرد.

اگر كل اين بازي ها در طول يك روز انجام شود، نوبت نطق ها ريست نمي شود. به اين معنا كه در مورد هر 
پيشنهاد اعضا حق دارند دوبار نطق كنند. به اين ترتيب، وقتي آخرين پيشنهاد در دست بررسي تعيين تكليف 
و مجمع سراغ پيشنهاد قبلي رفت، كساني كه حق نطق خود را مصرف كرده اند ديگر نمي توانند صبحت  شد

كنند مگر آنكه پيشنهاد كميت مذاكره با دو سوم آراي مإخوذه رأي بياورد.

- اگر پيشنهاد قبلي در اثر پيشنهادهاي اصالح به پيشنهادي متفاوت  دارم خاطر در كه آنجا تا - اخير قاعده اما
تبديل شده باشد، نوبت نطق ها در مورد آن پيشنهاد ريست خواهد شد. اين قسمت از پاسخ من را با ترديد

تلقي كنيد و در اين مورد - بعد از خاتمه امتحانات خود - به كتاب اصلي مراجعه فرماييد

و اما يك نكته
بعد از نوشتن اين پاسخ ها بود كه نكات ديگري به ذهنم رسيد و از او پرسيدم: 
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و آيا متوجه نظام پيچيده اي از قواعد حقوقي  ميشود؟ ايجاد دارد شما ذهن در تغييراتي چه كه داريد توجه
افراد را در نيست كه حقوق دموكراتيك  آيا همين قواعد  و  نميشناختيم؟ را آنها اصًال قبًال كه ميشويد
و رعايت همين قواعد نيست آشنايي آيا و ميكند؟ تعريف و توصيف جامعه در حاكميت حق تعيين جريان
مي توان تصور كرد آيا و ميسازد؟ انساني نتيجه در و عادالنه منصفانه، را جامعه يك در گيري تصميم كه

كه جمعي بدون چنين قواعدي  بتواند ادعا كند كه اراده ي گروه و ملت به شكل عادالنه تبلور يافته است؟

نمي دانم آيا با شما هم در مورد مفهوم «جهش ژنتيكي» صحبت كرده ام يا نه؟ اگر اعضاي گروهي در ايران 
- ما براي  من نطر به - صورت آن در كنند، تصميمگيري و تصميمسازي قواعد اين چارچوب در شوند موفق

نخستين بار در ايران با يك گروه يا يك جامعه مواجه شده ايم كه در آن يك جهش ژنتيكي رخ داده است.

من اميدوارم شما به عنوان مورخ متاسدا بتوانيد اين جهش ژنتيكي را همانطور تشريح كنيد كه يك دانشمند 
شيمي فرايند هاي شيمايي را تشريح مي كند. 

مجازي اي ايجاد خواهيم كرد كه افراد بتوانند اين سؤال ها را  در ضمن، در آينده ميلينگ ليست ها يا گروه هاي
با گروه در ميان بگذارند و ديگران به آن سؤال ها جواب بدهند.

و جواب ها به عنوان يك بانك اطالعاتي بسيار ارزشمند در اختيار تمام عالقمندان خواهد بود سؤال اين آرشيو

ميل من بهترين وسيله است كه در آينده بايد از آن استفاده كنيم. مشروع به اينكه فعًال نرم افزار كار اين براي
آن را به فارسي هم ترجمه كنيم

و كار  كردهاند طراحي منظور همين براي آكادميسين گروه يك كه است پيچيدهاي بسيار افزار نرم ميلمن
كردن با آن هم بسيار ساده است. به خصوص كه به عنوان يك آرشيوي كه به صورت هاي مختلف دسته بندي

مي شود عمل مي كند.

بعد از ارسال اين نامه پاسخ كوتاهي از كيمي گرجوان دريافت كردم كه از جواب هاي من تشكر كرده بود.
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۳۱ خرداد ۱۳۹۴ يكشنبه

روزنوشتي كه پريد
كارگاه ها را تا زمان نگارش به اختصار شرح  سرنوشت آن در و نوشتم را كادرها تاريخ صفحه ده حدود ديشب
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ كه در آن تجربه هاي دادم. اما قبل از بستن پرونده، تصميم گرفتم از روزنوشت جمعه

نخستين جلسه تأسيسي انجمن در دست خانوادگي در قرچك را تشريح كرده ام، كپي بگيرم تا در وب سايت 
كپي گيري پرونده را بستم. اما قبل از بسته شدن، پرونده از من پرسيد  از بعد كنم. كادرها دات كام جاگذاري
قبًال ضبط كرده ام. پس بهتر  را روزنوشت كردم تصور شدم. ترديد دچار لحظه يك كند؟ ضبط را تغييرات آيا
و وقتي پرونده بسته شد فهميدم روزنوشت پريد. بازنويسي آن ديگر نكنم. ضبط را غيرارادي تغييرات است

ممكن نيست. در نتيجه تمام آن ماجراها را ضمن روايت ادامه كار گزارش خواهم كرد.

و چهار، روزنوشتي  نود بهار روزنوشت آخرين عنوان به امروز داشتم تصميم نميپريد، ديروز يادداشت اگر
كه چطور طي حدود بدهم  نشان  و  بنويسم اكتسابي» نخبهگرايي تا ارثي نخبهگريزي «از موقت عنوان با
قواعد يادگيري  در  بعضي ها  كه  رسيده ام  نتيجه  اين  به  مي گذرد  كارگاهها اين برگزاري از كه چهارسالي
- با است معدود تعدادشان البته كه - بعضيها حاليكه در هستند، كند و ضعيف چقدر رابرت دستورنامه
و همين تجربه، تا چه حد در درك من از جهان فراميگيرند. را قواعد اين فوقالعادهاي قدرت و سرعت چه
۲۶ خرداد سه شنبه روز كه بود بيانيهاي رويكرد تغيير اين نمونههاي از يكي است. گذاشته عميقي تأثير پيرامون

در وب سايت كادرها دات كام منتشر كردم. متن آن را از وب سايت نقل مي كنم:

آموزش اختصاصي دستورنامه رابرت به رهبران و رئيسان انواع سازمان ها
۲۶ خرداد ۱۳۹۴

۱۶ ژوئن ۲۰۱۵ بوسيله ى گروه نويسندگان سه شنبه

و غيردولتي فرصتي براي حضور در كارگاه هاي آموزش  دولتي سازمانهاي انواع رئيسان و رهبران كه آنجا از
و رهبران عالقمند انواع سازمان ها، رئيسان براي دارد نظر در كادرها دفتر يافت، نخواهند را رابرت دستورنامه
دستورنامه آموزش  اختصاصي  كميسيون ها، كالس هاي  و  كميتهها شوراها، تصميمگيري، مجامع انجمنها،
شد، خواهد داده آموزش آنها در كه مطالبي سطح و كالسها، اين تعداد كند. داير آنان كار محل در را رابرت
و فرصت در اختيار مخاطبان تغيير خواهد كرد. اما پيش بيني ضرورت، تشخيص فراگيري، قدرت با متناسب
و مبرم ترين قواعد دستورنامه رابرت را بتوان در ده جلسه دو ساعته براي مخاطبان عالقمند مهمترين ميشود

توضيح داد.

به كارورزان كالس هاي اختصاصي يك نسخه ترجمه كامل كتاب دستورنامه رابرت نيز به عنوان كتاب درسي 
تقديم خواهد شد.

و به اهميت آموزش  شدهاند آشنا رابرت دستورنامه قواعد با كادرها دفتر طريق از نحوي به كه كساني تمام از
مي شود، رهبران تقاضا دارند، اذعان ملي سطح در - دموكراسي بازي قواعد و امالقوانين عنوان به - قواعد اين
و آنان سازند آگاه اختصاصي كالسهاي اين برگزاري به نسبت ميشناسند كه را سازمانهايي انواع رئيسان و

را نسبت به فراگيري اين قواعد تشويق كنند.

تذكر اين نكته ضروري است كه شهريه برگزاري كارگاه هاي آموزش ايجاد انجمن در دفتر كادرها «همت 
عالي» است، اما شهريه كالس هاي اختصاصي در محل كار رهبران سازمان ها، با توجه به تنوع وضعيت ها، 

قابل مذاكره خواهد بود.

تماس  حسيني  داود  با   ۰۹۳۵۶۵۲۸۶۱۱ يا   ۸۸۹۱۸۳۱۵ شماره  تلفن  طريق  از  بيشتر  اطالعات  كسب  براي 
بگيريد.
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از آنجا كه مصمم هستم در مورد اين تغيير رويكرد مطلب جامعي براي نشر در وب سايت كادرها دات كام 
مي كنم. اما، از آنجا كه معلوم نيست شرايط چقدر  نظر صرف اينجا در موضوع اين به پرداختن از بنويسم،

اجازه بدهد كه مطالبي كه در ذهن دارم ماديت بيابند، به نكات اصلي همين جا اشاره مي كنم.

نخبه گريزي يا نخبه گرايي در افراد نيز يك خصوصيت ارثي است، در آن صورت من بايد  اگر بتوان گفت كه
اعتراف كنم كه به صورت مادرزادي نخبه گريز هستم. ولي آيا اين خصوصيت واقعًا ارثي است؟ 

مي شود از تجربه هاي ديگران در اين زمينه  اما ندارم. را مسأله اين بررسي براي آزمايشگاهي امكان كه من
استفاده كرد.

مي دادند  توضيح رفتاري علوم دانشمندان آن اساس بر كه خواندم آزمايشي مورد در گزارشي پيش، وقت چند
مي دانند. در اين آزمايش، تعدادي كودك چند ماهه را مورثي خصوصيت يك را نوع هم از حمايت چرا كه
- در بودند نگرفته ياد زدند حرف هنوز و داشتند سن ماه ۹ احتماًال زير بودند، ماهه دقيقًاچند نيست يادم -
نشانده  اند. بعد تصوير يك كره قرمز رنگ را نشان او داده اند از بيرون داخل تلويزيون مونيتور صفحه برابر
و هرم سياه رنگ را از كادر كرده برخورد است، نشسته ثابت كادر وسط كه رنگ سياه هرم يك به و شده كادر
بيرون انداخته است. اين نمايش را به تكرار براي گروهي از كودكان نشان داده اند. بعد جلوي آنان يك كره
و يك هرم سياه رنگ قرار داده اند. تمام كودكاني كه اين صحنه را در مونيتور ديده بوده اند، هرم  رنگ قرمز
صحنه را اين كه شاهد كودكان گروه انتخاب اما برداشتهاند. را آن و كردهاند انتخاب بازي براي را رنگ سياه
نديده بوده اند، بدون اين معناي خاص بوده است. دانشمندان از اين تجربه نتيجه گرفته اند كه كودك نسبت به
و نسبت به جسمي كه وارد دادهاند نشان سمپاتي است، نشسته بيحركت و ثابت خود جاي در كه جسمي
زده است، آنتي پات بوده اند. آيا همين طرز برخورد ذهن نيست كه كره قرمز ضربه ثابت جسم به و شده كادر
ميكند؟ حمايت مييابد، تجاوز مورد و مظلوم را او كه رنگ سياه هرم از و ميداند ظالم و متجاوز را رنگ

فلسفه براي انسان دارويني
مي كنند. من به مجموعه ي  تبيين را بشر ذهني رفتارهاي عيني و مادي و فيزيولوژيك مباني آزمايشهايي چنين
فيلسوف از  اين اصطالح  (البته  مي گويم  دارويني فلسفه باشد استوار مبانياي چنين بر كه فلسفي تأمالت
مي كنم جريان غالب فلسفه در آمريكا نيز همين فلسفه تحليلي است كه فكر و است ررتي ريچارد آمريكايي
و هرم سياه قرمز كره آزمايش به توجه با ميرسد). - بريتانيا - جزيرهاي اروپاي فلسفي سنت به ريشههايش
احتماًال جزو خصوصيات ارثي نيستند. اما مناسبات اجتماعي اي نخبهگرايي يا نخبهگريزي گفت بشود شايد
و قدرت خود عليه حقوق ديگران سوء استفاده كنند، قوت نقاط از تا ميدهد اجازه نخبهها به ناحق به كه
از مي دهد  ترجيح ميكند، حمايت قرمز كره تجاوز برابر در سياه هرم از كه كودكي همان ميشود، سبب
مي گيرند نيز جانب داري كند. اين يك جنبه ماجرا. اما اين قضيه قرار نخبگان ستم مورد كه غيرنخبهاي افراد

جوانب ديگري هم دارد.

مي توانم ترجمه زبان  باشد داشته عالقه كه خيابان عابر هر به ميكردم تصور طوالني مدت يك دارم خاطر به
يك را آموزش بدهم. براساس همين تلقي بود كه تعداد زيادي مترجم براي همكاري وارد دفتر شدند اما فقط
نفر، آري، فقط يك نفر از آنان به معناي درست كلمه يك مترجم مجتهد بود كه به درجه اجتهاد رسيده بود. 
اما بقيه، به رغم ساعات طوالني كه صرف آموزش آنان كردم، هرچند پيشرفتي داشتند اما هرگز يك مترجم 
مجتهد نشدند كه تشخيصشان در مورد درستي ترجمه خودشان درست باشد. خيلي به اين مسأله فكر كردم 
كه چرا از ميان آن هم مترجمي كه در مراكز آموزش عالي زبان، انگليسي خوانده بودند فقط يك نفرشان به 
مي دانم  اكتسابي؟ يا است ارثي امر يك ذهني فراگيري قدرت بررسي، واپسين در آيا بود؟ رسيده اجتهاد درجه
مرحله اي است كه راز هاي تا كنون سر به مهر جعبه سياه مغز را باز كند. به رسيدن بشريت با سرعت در حال

بهتر است تا آن زمان خويشتن دار باشيم اما تجربه هاي من در كارگاه هاي دستورنامه رابرت ترديدي بر جا 
- قدرت فراگيري قواعد دستورنامه رابرت در ميان  آن بودن اكتسابي يا ارثي به توجه بدون - كه نميگذارد
كار گاه هم انديشي عرف پارلماني شركت در كه كساني افراد فوق العاده متفاوت است. به عنوان نمونه، بيشتر
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 ۶۰ و بعضي از آنان بعد از شركت در بيش از بود بسته كامًال قواعد اين آموزش برابر در ذهنشان كردند،
و رويه ها نشدند. در كارگاه معلمان نيز، از قواعد نظام اين دروني پوياييهاي درك به قادر كارگاه، اين جلسه
و حتي يكي دو سال بعد نيز در حال ماهها تا كاروزان از بعضي كه ميشدم حيرت دچار واقعيت اين تماشاي
آن ها تمام اول جلسه ده همان در داشتم انتظار من كه هستند، رابرت دستورنامه كتاب خالصه قواعد آموزش
را فراگرفته باشند. گاهي اوقات تقريبا تمام اعضاي كارگاه وكيالن به يك سؤال بسيار ساده من كه در همان
درنيافتهاند.  هم را قواعد ساير ميدهد نشان كه ميدهند بيمعنا و غلط پاسخهاي كردهام، تدريس اوليه جلسات


