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شنبه 27 تير 1394

تير ماه؛ پر!
ظاهراً روزنوشت هايي كه از روز اول تير ماه تا چند روز قبل نوشته بودم، پريد! چند روز پيش بود كه همزمان 
با بستن چند فايل، كامپوتر را هم خاموش كردم. بعداً هرگاه خواستم فايل خاطرات تابستان 94 را باز كنم 
اخطار آمد كه اين ديزاين با مشكلي مواجه شده كه الزم است آن را ببنديد. تالش هايم براي بازسازي و تعمير 
اين فايل تا امروز به نتيجه نرسيده است. البته،  هنوز مأيوس نشده ام. اما اين فايل جديد را باز كردم و اگر موفق 
به بازسازي فايل قبلي بشوم هر دو را در هم خواهم بست. و اگر آن فايل بازسازي نشود كه در آن صورت 
هرچه نوشته  بودم، از بين رفته است. سعي مي كنم در جريان نوشتن تاريخ كادرها، تا آنجا كه حافظه ام ياري 

كند و وقت داشته  باشم، نكات مهم يك ماه گذشته را بازنويسي كنم.

توافق هسته اي
روز سه شنبه 23 تير ماه خبر توافق هسته اي در وب سايت ها منتشر شد. در ماه هاي اخير روزانه بيش از هشت 
ساعت از وقت من صرف دنبال كردن اخبار و گزارش هاي مربوط به مذاكرات هسته اي مي شد. اين خبر ها را 
عمدتًا به زبان انگليسي، فرانسه، عربي و روسي دنبال مي كردم. در نتيجه، نوعي آموزش زبان هم به حساب 
مي آيد كه برايم بسيار مفيد است. به عالوه، دنبال كردن اين مذاكرات در اين سطح و با اين دقت، درك من را 
از تاريخ و تحوالت امروز جهان به نحو گسترده  اي ارتقا مي دهد. اين تجربه ها در كار اصلي من كه آموزش 
بسيار زيادي مي كند. در واقع آموزش دستورنامه  منطقه اي است كمك  دستورنامه رابرت در سطح ملي و 
رابرت، ترويج قانون گرايي در كشور و منطقه است، و همين اصطالح »قانون گرايي« براي من يك دنيا معنا 
مداوم يك گفتمان جامع  انكشاف  توضيح دهم:  را  آن  كادرها  تاريخ  نگارش  دارد كه مي كوشم در جريان 
جايگزين. در نتيجه، دنبال كردن جريان مذاكرات هسته اي آنقدر جنبه هاي آموزشي براي من داشته  است كه 

حتي اشاره فهرست وار به آن ها نيز كلي وقت نياز دارد. به مرور به اين جنبه ها اشاره خواهم كرد. 

يادم هست آقاي سريع القلم حدود يكي دو دهه پيش كتاب كم حجم اما جالبي در مورد روندهاي جهاني 
شدن نوشته بود و در آن گله كرده بود كه اكثريت قريب به اتفاق مسؤالن جمهوري اسالمي دهاتي هستند و 
دركي از جهان مدرن ندارند. او در آن هنگام بهشتي، و تا حدي خاتمي و رفسنجاني را مستثنا كرده بود. اما  
به درستي اصرار داشت كه بقيه مسؤالن كشور قادر نيستند جهان مدرن را درك كنند، به خصوص كه هيچ 

كدام از آنان انگليسي بلد نستند. 

توضيح تئوري توطئه
تا قبل از انتخاب روحاني و انتصاب ظريف و همكارانش در تيم مذاكره كننده، روند مذاكره ايرانيان با شش 
قدرت جهاني جلوه ي بسيار جالبي بود از دهاتي بودن مسؤالن ارشد كشور. يادم هست كه جليلي به عنوان 
رئيس تيم مذاكره كننده انگليسي بلد نبود. در نتيجه، به جاي مذاكره، يك نطق به زبان فارسي ارايه مي داد تا 
ترجمه كنند. اما، در اين دوره از مذاكره، ميليون ها ايراني ماجرا را از طريق اينترنت و ماهواره دنبال كردند. من 
خيلي مشتاقم فرصت بيابم و توضيح بدهم كه چطور چنين رويدادهايي سبب مي شود ذهن ايرانيان به مرور 
پيچيده شود و جايي براي تئوري توطئه در فرهنگ ايران باقي نماند. من حاال مي توانم درك كنم كه چطور 
اذهان روستايي تازه شهري شده، در چند دهه ي قبل راهي جز توسل به تئوري توطئه براي توضيح آنچه كه از 
سياست جهاني به اطالع آنان مي رسيد نداشتند. اما امروز كه مردم، از طريق اين همه ابزار اطالع رساني آن الين، 
امواج حيرت انگيز مخالفت ها و موافقت ها در سطح آمريكا و منطقه را مي بيند، به مرور درك مي كنند كه چطور 
تاريخ از درون همين كشمكش هاي غيرقابل پيش بيني سر بر مي آورد در نتيجه، در هيچ كجاي جهان نيروي 
قادر متعالي وجود ندارد كه نقشه جهان را طبق خواست »انگليسي هاي خبيث« جلو ببرد. تا آنجا كه به جنبش 
كادرها مربوط مي شود، تمام روند هاي جهاني شدن به نفع اين جنبش جلو مي رود و من هر روز بيش از پيش 
به اين يقين مي رسم كه بسيار زودتر از آنچه كه تصور مي كنيم در ايران و در منطقه نيز قانون  گرايي - به معناي 

يك گفتمان جامع جايگزين - حاكم خواهد شد. 



2

مذاكرات هسته اي و استعفاي روحاني
صبح روز سه شنبه 23 تير ماه 94 و قبل از آنكه وب سايت ها خبر توافق هسته اي را منتشر كنند، از دبيرخانه 
كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران )كعاصكا( با دفتر كادرها تماس گرفتند. منشي دبيرخانه بود 
كه مي خواست نامه اي دو خطي را كه روز قبل براي من فاكس شده بود چرا در وب سايت »پيام كارفرمايان« 
منتشر نشده است. كمي بعد،  و به خاطر همين مسأله، مدير يا قائم مقام دبيركل كعاصكا - آقاي رجبي -  با 
من تماس گرفت تا در مورد همين موضوع با من صحبت كند. وسط صحبت بود كه ناگهان از من پرسيد: از 
مذاكرات هسته اي چه خبر؟ و من هم، بدون هيچ مالحظه اي، آخرين خبري را كه از وب سايت »دبكا فايل« 

خوانده بودم برايش تلفني تعريف كردم. 

گفته مي شود وب سايت »دبكا فايل« كه به زبان انگليسي است، به منابع امنيتي اسرائيل نزديك است. من 
خودم اين نكته را يك روز در يكي از گزارش هاي وب سايت دويچه وله خواندم. آيا اين مطلب حقيقت دارد؟ 
نمي دانم. اما وب سايت »دبكا فايل« عمدتًا در مورد مسائل امنيتي و جاسوسي كشورهاي منطقه گزارش هاي 
عجيب و غريبي منتشر مي كند كه مي تواند درست هم نباشد. روزي از آقاي ظريف وزير امور خارجه ايران 
اين گله را خواندم كه اعتراض داشت چرا روزنامه نگاران ايراني به مطالب »دبكا فايل« بيش از گزارش هاي 

وزرات خارجه جمهوري اسالمي اعتماد مي كنند؟ 

بعد از آنكه آقاي رجبي در مورد آخرين خبر مذاكرات هسته اي از من سؤال كرد برايش توضيح دادم كه اتفاقًا 
حدود نيم ساعت پيش گزارشي در دبكا فايل خواندم حاكي از اينكه آقاي روحاني چند روز پيش مي خواسته 
استعفايش را به آقاي خامنه اي ارايه دهد و به همين منظور از آقاي خامنه اي وقت مي خواهد و به مالقات 
او مي رود. ظاهراً ارزيابي تيم مذاكره كننده اين بوده است كه خط قرمزهاي جديدي كه آقاي خامنه اي بعد از 
توافق لوزان به صورت علني اعالم كرد، مذاكرات را به شكست خواهد كشاند. اما آقاي خامنه اي تحليل آقاي 
روحاني را قبول نمي كند و به اصرار خود ادامه مي دهد كه آمريكا خيلي بيش از ايران به اين توافق نياز دارد و 
امكانات ايران امروز هم از روزهاي آخر جنگ ايران و عراق بسيار بيشتر است. به عالوه، از وزير دفاع آقاي 
روحاني و از فرمانده سپاه هم مي خواهد تا به اين گفتگو ملحق شوند. آنان هم با نظر آقا موافق بودند و روي 

آقاي روحاني فشار مي آورند كه تيم مذاكره كننده نبايد از اين خطر قرمز هاي جديد عقب بشيند. 

در بخشي از گزارش دبكا فايل به اين نكته هم اشاره شده بود كه آقاي خامنه اي به شرح خاطراتي از آقاي 
ابوالحسن بني صدر نخستين رئيس جمهوري ايران و مهندس ميرحسين موسوي هم اشاره مي كند و من از 
متن آن گزارش اين طور فهميدم كه گويا دارد آقاي روحاني را تهديد مي كند كه سخني از استعفا به ميان 
نياورد، چون در آن صورت دو گزينه خواهد داشت: يا مثل بني صدر بايد فرار كند و يا به سرنوشت ميرحسين 
دچار خواهد شد. در بخشي از همان گزارش دبكا فايل از فرمانده سپاه نقل كرده كه به آقاي روحاني گفته: ما 
به زودي غرب را در برابر عمل انجام شده قرار خواهيم داد. وقتي روحاني از او مي پرسد: منظورش چيست؟ 

جوابي به او نمي  دهد. 

وقتي اين نكات را تلفني براي آقاي رجبي تعريف كردم، نظرم خودم را هم افزودم و گفتم: نمي شود با اطمينان 
گفت كه گزارش دبكا فايل درست هست يا نه، اما با برخي از شواهدي كه روز هاي اخير ديديم، جور در 
مي آيد. از جمله اين جمله ي شب قبل آقاي روحاني كه در مراسم افطار با هنرمندان گفته  بود: حتي اگر اين 
گفتگو ها به نتيجه هم نرسد ما وظيفه خودمان را انجام داديم. من شخصًا فكر مي كردم با توجه به آنچه كه در 
دبكا فايل خوانده بودم، و تحليل خودم نيز با آن جور درمي آمد، گفتگو ها نبايد به نتيجه برسد. با اين وجود، 
حدود ظهر روز سه شنبه بود كه در وب سايت ها خبر توافق منتشر شد. اما چيزي نگذشت كه نشانه هايي ديده 

شد كه گويا همچنان قضيه با ترديد و دو دلي مواجه باشد. 

يكي از اين نشانه ها جواب كوتاهي است كه آقاي خامنه اي به نامه آقاي حسن روحاني داده است و در آن 
تأكيد كرده است كه اين متن »چه به تصويب برسد و چه نرسد« اجر تيم مذاكره كننده به قوت خود باقي 
است. بعد توصيه كرده است كه متن تهيه شده در مسير قانوني خودش قرار بگيرد تا مشخص شود به تصويب 
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خواهد رسيد يا نه. 

چند وقت پيش بود كه مجلس قانوني را تصويب رساند و شوراي نگهبان هم آن را تأييد كرد و آقاي روحاني 
هم به گفته دبكا فايل - به دستور آقا - اين قانون را ابالغ كرد - كه متن نهايي بايد به تصويب مجلس برسد. 

از سه شنبه گذشته تا امروز شنبه - عيد فطر شيعيان در ايران - انبوه مطلب در مخالفت و موافقت با توافق در 
آمريكا و اسرائيل منتشر شده است. جالب اينكه ساير كشورهاي جهان توجه چنداني به اين موافقتنامه نشان 
نمي دهند. بيشترين مخالفت ها از سوي اسرائيل و جمهوري خواهان آمريكا و يهودي هاي طرف دار اسرائيل و 
برخي از مقامات و رسانه هاي كشورهاي عربي سني بلند شده است. دولت اوباما هم در سطح جهان، پر و پا 
قرص ترين مدافع اين توافق است. دبنال كردن مباحثي كه از سوي اين نيروها مطرح مي شود به كار اصلي 
من در اين روز ها بدل شده است و روزانه بيش از ده ساعت از وقت من فقط صرف خواندن اين مسائل و 
تحليل آن  ها مي شود. اما امروز صبح صحبت هاي آقا در خطب هاي نماز عيد فطر نقطه عطف جديدي در اين 
گفتگو ها ايجاد كرد. به خصوص كه روز قبل نيز امامان جمعه در سراسر كشور يك ساز را كوك كرده بودند: 

اينكه خط قرمزهاي آقاي بايد در متن توافق نهايي حتمًا لحاظ شده باشد. 

يا  فايل مي شود حدس زد كه طرفين اصلي مذاكره تصميم  از گزارش دبكا  فاصله  حاال، در پي چند روز 
دستورداشته اند كه ميزمذاكره را ترك نكنند. در نتيجه هر دو طرف بر سر نكات كليدي مصالحه كرده اند. با اين 
تفاوت كه مصالحه هاي انجام شده از سوي كري مورد حمايت رئيس جمهوري آمريكا هست، اما مصالحه هاي 
صورت گرفته از سوي تيم ايران - هرچند مورد حمايت رئيس جمهوري قرار مي گيرد، اما معلوم نيست كه 
آقاي با آن موافق باشد يا نه. و بر اساس روشي كه دارد، به جاي پذيرش مسؤليت در اين زمينه، خودش را 

كنار مي كشد تا مسؤليت هيچ تصميم مهمي را شخصًا بر عهده نگيرد. 

واقعيت اين است كه اگر از زاويه ي آقاي خامنه اي به قضيه نگاه كنيم تقريبًا تمام خط قرمز هاي او ناديده گرفته 
شده است. به عنوان نمونه،  قرار بوده است كه تحريم هاي شوراي امنيت عليه فروش تسليحات متعارف و 
تحقيقات موشكي برداشته شود. اما اين تحريم به ترتيب بعد از پنج سال و هشت سال برداشته خواهد شد. يا 
عدم دسترسي به سايت ها و مراكز نظامي كه آقا روي آن تأكيد كرد، طبق رويه اي مديريت شده امكان پذير شده 
است. و بقيه خط قرمز ها نيز به همين صورت. به اين ترتيب، مي شود نتيجه گرفت تيم ايراني مذاكره كننده 
هم تصميم گرفته  است دست خالي به كشور بر نگردد و تا آنجا كه زورش رسيده از طرف امتياز گرفته است. 
و چه بسا آقا را در برابر يك كار انجام شده قرار داده است. حاال يا آقاي و نيروهاي طرف دار او اين توافق 
را مي پذيرند يا نمي پذيرند. اما كار تمام نشده است و بايد ديد دعواهاي داخلي به كجا كشيده خواهد شد. 
و آقاي خامنه اي در خطبه هاي نماز عيد فطر امروز نشان داد كه در برابر جناج نسبتًا ميانه رو داخل حاكميت 
كوتاه نخواهد آمد و موضع گيري هاي امروز او خيلي به جمهوري خواهان كمك خواهد كرد. ارتباط كل اين 

قضايا با جنبش كادرها كجاست؟ 

راستش همانطور كه قباًل هم تأكيد كردم، تمام اين فرايند ها كه انعكاسي از اثرات روند هاي جهاني شدن است 
به نفع جنبش كادرها عمل مي كنند و خيلي خيلي سريع تر از آنچه كه من تصور مي كردم زمينه را براي پذيرش 

گفتمان جامع جايگزين - چه درسطح ملي و چه در سطح منطقه اي - فراهم مي سازند. 

كاماًل روشن است كه افراد در جايگاه هاي مختلف از نظر اقتصادي، اجتماعي، جغرافيايي، شغلي، تحصيلي و 
خانوادگي و حتي از نظر جنسيت و سن، طرز تفكر و رويكردها و سليقه ها و منافع متفاوتي مي يابند و همين 
تفاوت ها  به شكل گيري گروه ها و خرده  فرهنگ ها و طبقات مختلف اجتماعي منجر مي شود. خرده  فرهنگ 
دهاتي و حزب الهي كه با زور چماق و توسل به خشونت، سلطه خودش را بعد از پيروزي انقالب اسالمي 
تحكيم كرد، در طول سي سال گذشته در حال از دست دادن اين هژموني بوده است. خرده فرهنگ شهري 
شده كه مي شود گفت در جنبش سبز تبلور يافته است، در همين چند شب پيش دوباره به صحنه آمد و شعار 

خودش را مطرح كرد: »توافق بعدي ما، حقوق شهروندي ما«. 



4

به اين ترتيب، تضادها و تعارض ها بين طبقات و گروه هاي اجتماعي نه فقط كم نمي شود، بلكه بر عكس، تا 
قواعد مناسبي براي همكاري با هم جهت مديريت اختالف ها پيدا نكنند، ادامه خواهد يافت. تا وقتي گروه ها 
و طبقات حاكم نتوانند ساز و كار عادالنه اي براي مديريت اختالفات خود ايجاد كنند، ساختاري مثل دفتر 
رهبري ضرروت خواهد داشت تا حرف آخر را بزند. اما هرچه توازن قوا بيشتر مي شود، هرچه كشمكش 
ادامه مي يابد، همين گروه هاي متخاصم هستند كه قواعد بازي عادالنه را كشف خواهند كرد يا خواهند يافت.  
با توجه به چنين چشم اندازي است كه من مدتي قبل اطالعيه مربوط به »آموزش دستورنامه رابرت به رهبران 
پر  و  مقاله  كنون محبوب ترين  تا  كه  منتشر كردم  كام  دات  كادرها  را در وب سايت  غيرمستبد«  رئيسان  و 
بيننده ترين مطلب اين وب سايت بوده است. در مورد اين مقاله و تحوالتي كه طي ماه هاي اخير دفتر كادرها 

تجربه كرده است، حرف و سخن زياد است و در آينده در اين مورد خواهم نوشت. 

ارتباط با كعاصكا
نخستين شماره نشريه كاغذي »پيام كارفرمايان« را تير ماه سال 1384 منتشر كرديم. به اين ترتيب، بيش از يك 
دهه  است كه به عنوان سردبير اين نشريه ارتباط تنگاتنگي با هيأت مديره و مسؤالن كانون عالي انجمن هاي 
صنفي كارفرمايي ايران )كعاصكا(  داشته  ام. به محض اينكه فرصت بيابم مي توانم از دل اين همه تجربه  ها، 
تاريخ تحليلي اين ده  ساله را با اين هدف بنويسم كه بفهميم چرا اين كانون عالي كه گفته مي شود دو هزار 
تشكل كارفرمايي در ايران اعضاي بالقوه ي آن هستند و مي تواند كل طبقه كارفرما را به حركت درآورد اين 
اندازه فشل و نا توان است و براي غلبه بر اين ناتواني چه ها بايد بكند؟ به همين خاطر، يكي از جرياناتي كه 
تاريخ آن در اين روزنوشت ها دنبال مي شود، همين كعاصكا است. ماجرايي كه سه شنبه هفته گذشته - يعني 
روز تاريخي اعالم توافق هسته اي - بين دبيرخانه اين كانون و اين دفتر رخ داد، يك كلوزآپ از درون مغز 
فلج بزرگنرين تشكل كارفرمايي كشور در اختيار مخاطب قرار مي دهد. شايد به نوشتن و خواندنش بيارزد. 

گفتم كه دوشنبه گذشته آبدارچي دبيرخانه كعاصكا به من زنگ زد و گفت يك صفحه برايم فاكس مي كند تا 
در وب سايت »پيام كارفرمايان« بگذارم. اين صفحه، فقط دو خط مطلب داشت: آقايي به نام كاظم چهر ه گشا 
كه بر اساس سربرگ نامه معلوم بود رئيس دفتر معاول اول است خطاب به : جناب آقاي دكتر ربيعي وزير 
محترم تعاوم، كار و رفاه اجتماعي نوشته بود: به پيوست تصوير نامه مشترك تعدادي از تشكل هاي كارفرمايي 
در خصوص »درخواست كسر شدن حق بيمه كارگران، طبق روال گذشته«، جهت استحضار، دستور بررسي 
و اقدام الزم ايفاد مي گردد. معلوم بود آقاي چهره گشا، نامه ي اعتراضي چند تشكل كارفرمايي به دكتر اسحاق 
داده است. تشكل هاي  احاله  اجتماعي  تعاون، كار و رفاه  به وزير  را  اول رئيس جمهور  جهانگيري معاول 
كارفرمايي عمده ي كشور، در آن نامه از معاون اول رئيس جمهور خواسته بودند تا ترتيبي بدهد كه سازمان 
تأمين اجتماعي، از مبلغي كه كارفرمايان به عنوان بن كاال به كارگران پرداخت مي كنند كسر نكند. خوب، اين 
نامه حاكي از اين بود كه دفتر آقاي معاون اول هم اين نامه را به وزير تعاون احاله كرده است. آيا اين مطلب 

ارزش خبري دارد؟ 

كمي تأمل نشان مي دهد كه سرتاپاي رفتار مردم ايران - و به طور كلي مردم خاورميانه - نامعقول، نامتوازن و 
غيرمنسجم است. رفتار سازمان هايي كه در اين منطقه ايجاد مي شوند نيز از همين قرار است. ماجراي اعتراض 

تشكل هاي كارفرمايي به سازمان تأمين اجتماعي هم يك نمونه از همين رفتارهاست. 

در جريان مذاكرات شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد پيش بيني شده در قانون كار، كافرمايان عالوه 
بر افزايش ناچيز دستمزد كارگران، مبلغي را كه بابت بن كاال به كارگران داده مي شود نيز افزايش دادند، با 
اين حساب كه سازمان تأمين اجتماعي از اين مبلغ، سي درصد حق بيمه كسر نخواهد كرد. اما سازمان تأمين 
اجتماعي، البد، طبق متن قانوني اي كه در دست دارد ادعا مي كند آنچه كه در ازاي كار مشخص به كارگر 
پرداخت مي شود مزد اوست و در نتيجه بايد حدود سي در صد آن كسر و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت 
شود. قباًل مبلغ بن كاال ناچيز بوده يا به هر دليل ديگر، از اين مبلغ حق بيمه كسر نمي  كرده است. اما حاال 
دريافته كه كارفرمايان و كارگران دارند كلك رشتي مي زنند و به جاي افزايش دستمزد دارند مبلغ بن خريد 
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كاالي كاگران را زياد مي كنند. شايد به همين خاطر، از امسال تصميم گرفته كه از اين مبلغ هم حق بيمه كسر 
كند. تصميم اش قانوني و درست است يا نه؟ اگر بايد كسر مي كرد چرا سال هاي قبل كسر نمي كرده است؟ 
و اگر نمي بايست كسر مي  كرد، پس چرا امسال كسر كرده است؟ سراپاي قوانيني كه در كشور به تصويب 
رسيده و مي رسد چنان مملو از اين تعارضات هست كه به قول آقاي سبحاني - يكي از نمايندگان مجلس 
كه يك جزوه ي تحقيقي در همين زمينه نوشته بود و از طريق آقاي مهندس شهرام حالج كه مشاور مركز 
پژوهش هاي مجلس است به دست من رسيد و من هم آن را به امانت به آقاي علي اكبر عبدالحسيني دادم كه 
هنوز به من پس نداده است - دستگاه هاي اجرايي هر طور بخواهند مي توانند تصميم بگيرند و به يكي از اين 
قوانين استناد كنند. در واقع هيچ يك از دستگاه هاي اجرايي قانون را عمل نمي كنند، بلكه هر طور خودشان 
تشخيص بدهند و زورشان برسد عمل مي كنند و اطمينان دارند كه مي توانند براي توجيه رفتار خود قانوني را 

پيدا كنند و هر طور هم دلشان خواست آن را تفسير كنند. 

در هر حال، اگر فرض كنيم رفتار سازمان تأمين اجتماعي غيرقانوني است، كارفرمايان، يا در واقع كارگران، 
چه بايد بكنند؟ البد بايد به مراكز قضائي از اين رفتار غيرقانوني سازمان تأمين اجتماعي شكايت كنند؟ 

در اين زمينه خوشبخنانه ديوان عدالت اداري وجود دارد و طبق يك سنت حسنه، دارد به نحوي تعارضات 
موجود در قوانين را در عرصه عمل به مرور از بين مي برد: شكايات فراواني از نحوه اجراي قوانين توسط 
شكل هاي  به  را  قوانين  دستگاه ها  چطور  كه  مي بيند  هم  ديوان  مي شود.  ديوان  اين  به  دولتي  دستگاه هاي 
مختلف تفسير و اجرا مي كنند و حتي دادگاه هاي مختلف چطور احكام متعارض صادر مي كنند. در نتيجه، 
ديوان عدالت اداري مجبور مي شود تمام احكام صادره در مورد يك موضوع مورد مناقشه را گردآوي كند و 
يك حكم كلي و يا يك رويه را تصويب كند و خود اين ماجرا به نحوي يك روند اصالح قوانين متعارض 
محسوب مي شود. )من اين قضاوت را فقط بر اساس شنيده ها مطرح كردم و اين روند را شاهدي عيني از 
ضرورت رفع تعارضات در قوانين تلقي مي كنم. اما اينكه اين روند تا چه اندازه كارآمد است، نياز به بررسي 

بيشر دارد(. 

سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا آقاي اسحاق جهانگيري معاول اول رئيس جمهور مي توانست تلفن 
را بر دارد و دوستانه به رئيس سازمان تأمين اجتماعي بگويد كه از مبلغ خريد بن كاالي كارگران حق بيمه 
كسر نكنيد؟ اين كار در دولت احمدي نژاد قابل انتظار بود. اما در دولت روحاني،  نه. اين هم نشانه اي است 
كه جامعه و سازمان هاي ما مجبورند به طرف رفتار قانوني حركت كنند و مجبورند دير يا زود دريابند چرا 
قوانين فشل هستند و چرا اجراي آن ها با مشكل رو به رو مي شود و از كجا بايد اصالحات زيربنايي را در اين 
زمينه شروع كرد؟ پاسخ من به اين سؤال روشن است: سازمان ها بايد ياد بگيرند در چارچوب قانون پارلمان 

رفتار كنند. همين! 

متأسفانه، حتي خود آقاي جهانگيري روي نامه اعتراضي تشكل هاي كارفرمايي هيچ دستوري نداده بود. بلكه 
رئيس دفتر او، سر خود، يا به دستور جهانگيري، نامه را به وزير تعاون احاله كرده بود. به نظر من اين يك 
توهين بزرگ به تشكل هاي عمده ي كارفرمايي محسوب مي شد. چرا آنان بايد اعتراض خودشان را به نحوي 

و در جايي مطرح كنند كه اين اندازه مورد كم توجهي قرار بگيرد؟ 

با توجه به اين مسائل بود كه - به عنوان سردبير - به اين جمع بندي رسيدم كه بهتر است اين خبر را نديده 
بگيريم و از خيرش بگذريم. اما كانل هر نوع بحثي روي من بسته است. چرا؟ 

معموالً نامه هاي دبيرخانه كعاصكا را يا آبدارچي و يا نامه رسان آنجا به دفتر كادرها فاكس مي كنند. اما اگر 
من در مورد هر يك از نامه ها سؤالي داشته   باشم، اين دو مرد ريش و سبيل دار، كه پدر يكي دو فرزند هم 
هستند، از خانم منشي آنجا آنقدر وحشت دارند و آنقدر از او مي ترسند كه با لكنت زبان به من مي گويند: 
آقاي حسيني، خودتان كه بهتر مي دانيد. . . و منظورشان اين است كه ما حق دادن هيچ نظري در اين مورد 
نداريم.  و جالب است كه همين خانم منشي، طوري رفتار مي كند كه گويا دستورات او كه از سوي آبدارچي 
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يا نامه رسان كعاصكا به بنده ابالغ مي شود، الزم االجرا و مطاع است. 

دبيرخانه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران كه حمل و نقل اسم آن يك كاميون الزم دارد، در 
طول سال هاي اخير فقط سه كارمند استخدامي تمام وقت داشته است: يك خانم منشي، يك آبدارچي و يك 
نامه رسان )و البته يك حسابدار پاره وقت(. و من در اين مدت شاهد چه نبردهاي تلخي بين اين زن و اين 

دو مرد مظلوم بوده ام! نقل يك مورد آن به شنيدنش مي ارزد. 

يكي از مجامع عمومي كعاصكا، چند سال پيش در يزد برگزار شد و من هم به عنوان سردبير پيام كارفرمايان 
دكتر محمدحسين محتاج اهلل  ميهمان  مدعوان  تمام  اين مجمع دعوت شديم.  به  عنوان عكاس  به  و دخترم 
نايب رئيس هيأت مديره بوديم كه يك كارآفرين خوش ذوق يزدي است. فكر مي كنم كه در رشته پزشكي 
دكترا گرفته است، اما در حال حاضر در كار جذب توريست فعاليت دارد. دكتر محتاج اهلل كاربري تعدادي 
از خانه هاي قديمي خانواده هاي ثروتمند يزدي را كه عمدتًا زمان قاجار ساخته  شده اند و سرشان به تنشان 
مي ارزد، و احتماالً از طرف سازمان ميراث فرهنگي به عنوان بناهاي تاريخي ارزشمند سناسايي شده اند، تغيير 
داده است و از آن ها يك زنجيره هتل  براي جذب توريست به وجود آورده است. من و غزل دو سه شبي را 
كه در يزد بوديم در يكي از اتاق هاي يكي از اين هتل ها سركرديم. اين اتاق بيشتر به يك سردابه شبيه بود كه 
در انتهاي يك داالن كج و معوج ساخته شده بود كه حتي باال رفتن از پله هاي كج و كوله آن داالن و رسيدن 
به در وردي آن دخمه دل شير مي خواست. ارتفاع اين به اصطالح اتاق آن قدر كوتاه بود كه تمام مدت بايد 
دوال دوال راه مي رفتيم. اتاق كه چه عرض كنم، يك راهرو ال مانند بود، كه هرچه فكر كردم نتوانستم از علت 
اصلي ساخت چنين سازه اي در يك بناي خشت و گلي با نماي آجري در يزد سر در بياورم. فكر مي كنم فقط 
به درد اين مي خورد كه اگر بزرگ خاندان فوت شد، جنازه اش را داخل آن بگذارند و در داالن را گل بگيرند 
تا وقتي كارواني قرار بود به يك شهر مقدس برود، استخوان هاي پوسيده اش را براي دفن در سرزمين مقدس 

از آن سردابه به مقبره دائمي منتقل كنند. 

ما - من و دخترم - موقع خواب دو شاخه شارژر دوربين عكاسي را به پريز وصل كرديم. اما هنگام خاموش 
فردا صبح  آنكه متوجه بشويم - خاموش كرديم و  بدون  نيز -  را  پريز ها  كردن چراغ هاي روشنايي، كليد 
هنگامي كه دخترم مي خواست از مراسم برگزاري مجمع كعاصكا عكس بگيرد متوجه شديم كه به خاطر قطع 

شدن برق پريز، دوربين عكاسي شارژ نشده است. 

خوشبختانه آقاي علي نژاد داشت از مراسم عكس مي  گرفت. قضيه را براي او تعريف كردم و از او پرسيدم: 
آيا دوربين عكاسي مال خودش است؟ تأكيد كرد: بله. دوربين شخصي است. از او پرسيدم: آيا يك كپي از 
عكس هاي اين مراسم در اختيار من قرار خواهد داد؟ با اشتياق استقبال كرد. از بس اين مرد خوش قلب است. 
خيالم راحت شد. اما وقتي به تهران برگشتيم دچار حيرت شدم كه چرا آقاي علي نژاد - آبدارچي محترم 
كعاصكا برخالف قولي كه به من داده بود عكس هاي آن مراسم را در اختيار من نگذاشت. اين مهم نبود. بدتر 
اينكه حتي جرأت نمي كرد علت اين قضيه را براي من توضيح بدهد. بعدها، آقاي كاظمي، نامه رسان دبيرخانه 
كعاصكا برايم توضيح داد: خانم منشي به آبدارچي دستور اكيد داده بود كه حق نداريد حتي يك قطعه  عكس 
هم از مراسم يزد در اختيار وب سايت پيام كارفرمايان بگذاريد و حتي حق هم نداريد توضيح بدهيد كه چه 
كسي به شما اين دستور را داده است! بعدها، حتي حضور گه  گاهي نامه رسان كعاصكا به دفتر كادرها نيز 
ممنوع شد و از آن پس ديگر هر از گاه نامه اي از قلعه ي نفوذناپذير كعاصكا براي نشر در وب سايت به اينجا 
فاكس مي شود. حتي تصور اينكه در يكي از ساختمان هاي سه اتاقه در تهران، يك منشي زن دو مرد را اين 

طور مي چزاند، لرزه بر اندامم مي اندازد. 

با چنين سوابقي صحبت تلفني با آقاي علي نژاد - آبدارچي محترم كعاصكا و سؤال و جواب با او بي معناست. 
آن منشي محترم آشي خواهد  نشود،  منتشر  كارفرمايان هم  پيام  نامه در وب سايت  اين  اگر  اما مي دانستم 
پخت كه رويش يك وجب روغن خواهد بود. به خصوص كه با انتخاب هيأت مديره جديد، و پيروز شدن 
جناح رقيب كه حدود هشت سال با آنان مبارزه قلمي كرده بودم، به اندازه كافي فضا را بر عليه وب سايت 
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پيام كارفرمايان خراب كرده است. به عالوه، نزديك به دو سال از انتخاب هيأت مديره جديد مي گذرد و 
هنوز تكليف من به عنوان سردبير پيام كارفرمايان مشخص نشده است و هنوز معلوم نيست كه من به چه 
كسي پاسخگو هستم. هرچند دبيركل و رئيس هيأت مديره و مديرداخلي كعاصكا تغيير كرده اند اما من هنوز 
به صورت غيررسمي با آقاي مهندس عطارديان در تماس هستم كه ديگر نه رئيس است و نه دبيركل، و با 
اين همه، به نظر مي رسد كه همچنان همه  كاره كعاصكا خود اوست. )بايد فرصت كنم و گزارش كاملي از 
دعواهاي خطرناك اما زيرپوستي اين پيرمردان براي كسب رياست هيأت مديره كعاصكا بنويسم. فكر مي كنم 

تنها مبارزه حقيقي  كه در هيأت مديره جريان دارد همين دعوا باشد(. 

در هر صورت، به محض قرائت نامه رئيس دفتر معاون اول رئيس جمهور به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
اين نامه را براي آقاي عطارديان ارسال كردم: 

جناب آقاي مهندس عطارديان
سالم

امروز از دبيرخانه كعاصكا نامه اي به وب سايت فاكس شد كه از سوي دفتر معاون اول رئيس جمهور به آقاي 
دكتر ربيعي ارسال شده و حاوي فقط اين دو خط است:

به پيوست تصوير نامه مشترك تعدادي از تشكل هاي كارفرمايي در خصوص درخواست كسر شدن حق بيمه 
كارگران طبق روال گذشته، جهت استحضار، دستور بررسي و اقدام الزم ايفاد مي گردد.

آبدارچي محترم دبيرخانه خاطر نشان فرمودند كه اين نامه در وب سايت منتشر شود. طبق معمول دستور 
ايشان مطاع است. اما به نظرم اين نامه ارزش خبري ندارد و چون ايشان پاسخگو نيستند گفتم جهت اطالع 

خدمت شما عرض كنم.
قربان شما. مسؤل وب سايت

در اين نامه دو سه خطي من وضعيت مديريت دبيرخانه كعاصكا را مورد انتقاد قرار داده ام. به خصوص كه 
قباًل براي آقاي مهندس عطارديان توضيح داده بودم كه در هر تشكيالتي، سردبير نشريه آن تشكيالت، جزو 
مسؤالن آن تشكيالت حساب مي شود. سردبير نشريه مي تواند يك مسؤل انتخابي يا انتصابي باشد، اما از آنجا 
كه سردبيري يك كار تخصصي است، معموالً اعضاي هيأت مديره بعد از انتخاب و طبق آئين نامه بايد سردبير 
نشريه را انتصاب كنند. اما در هر حال، سردبير نشريه به عنوان يكي از مسؤالن و مقامات تشكل بايد عضو 

داراي رأي هيأت مديره باشد. 

انتخاب مسؤالن انتصابي
راستش من خودم تا چند وقت پيش كه اين نكته را در دستورنامه رابرت خواندم و مورد توجه ام قرار گرفته  
بودم، نمي دانستم. از آن زمان بود كه نسبت به ساير اسناد نيز حساس شدم و توجه كردم كه مثاًل در انجمن 
ملي پارلمانتارين هاي آمريكا نيز هيأت مديره منتخب، سردبير نشريات را به عنوان مسؤل انتخاب مي كنند و 
آنان داراي رأي و »آفيسر« هستند و نه يكي از اعضاي استف يا كاركنان. بعد از آشنايي با اين نكات بود كه 
براي آقاي عطارديان توضيح دادم، بايد كسي را به عنوان سردبير نشريه انتخاب كنيد كه به او اعتماد داريد، در 
عين حال او هم بايد اخالقًا متعهد باشد كه نكات مطرح شده در جلسات غيرعلني را جايي طرح نكند. اگر 

هم به شخصي اعتماد نداريد، پس چرا او را به عنوان سردبير انتخاب مي كنيد؟ 

انتخابي  فقط مسؤالن  مي كنند  فكر  كه  است  ايراني  تشكل هاي  و  انجمن ها  از مشكالت  يكي  اين  نظرم  به 
مي توانند در هيأت مديره شركت كنند و داراي حق رأي باشند. به خاطر دارم وقتي در جلسات هيأت رئيسه 
جامعه مهندسان مشاور ايران شركت مي كردم يك آقا كه به عنوان دبيراجرايي هيأت مديره انتصاب شده بود 
و يك خانم كه تمام كارهاي منشي و دبير جامعه را انجام مي داد، داراي حق رأي نبود و با آنان به عنوان 
كارمندي كه بايد دستورات را اجرا كند انتظار داشتند فقط بله قربان بگويند. در حاليكه وقتي از »هيأت« يا 
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»بورد« مديريت صحبت مي شود به اين معناست كه هر تصميمي بايد به صورت گروهي، با رأي مساوي و 
طبق قانون پيچيده پارلمان اتخاذ شود و به اجرا درآيد. 

به هر حال، حدس خودم اين است كه طرح اين نكات براي آقاي مهندس عطارديان آموزنده بود. چون وقتي 
به تجربه هاي خودش هم مراجعه كند متوجه مي شود كه حضور مسؤالن در هيأت مديره چقدر به ارتقاي 

كيفيت مديريت در انجمن ها مدد مي رساند. 

صبح روز سه شنبه بود كه آقاي عطارديان زنگ زد. ظاهراً تعابير من را به شوخي گرفته بود. من نوشته بودم: 
ايشان  نامه ارزش خبري ندارد و چون  اين  به نظرم  اما  ايشان )آبدارچي( مطاع است.  طبق معمول دستور 
پاسخگو نيستند گفتم جهت اطالع خدمت شما عرض كنم. آقاي عطاديان فكر كرده بود من از روي عصبانيت 
انتقاد و اصالح امور بود. وگرنه، آقاي علي نژاد آبدارچي  اين نكات را مطرح كرده ام. در حاليكه قصد من 
كعاصكا آنقدر انسان شريف و خوش قلبي است كه من هر دستور او را اطاعت مي كنم. هرچند او هرگز قصد 
دستور دادن هم ندارد. خالصه اينكه، آقاي عطارديان سعي كرد با خنده و شوخي ناراحتي احتمالي من را از 
دلم پاك كند. در حاليكه من واقعًا ناراحت نبودم. وي توضيح داد: من به خانم منشي دستور داده بودم اين 
نامه را براي شما ارسال كند تا در وب سايت بگذاريد. اما اين نامه پيوست هايي هم داشته كه گويا براي شما 
ارسال نكرده اند. از خانم منشي خواهش كردم خودش پيوست ها را براي شما ارسال كند و با آن پيوست ها 

اين نامه ارزش خبري پيدا مي كند. 

اعتراضي  نامه  همان  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  به  اول  معاول  دفتر  رئيس  نامه  پيوست  مي دانستم 
تشكل هاي كارفرمايي نسبت به كسر حق بيمه از مبلغ مربوط به بن كاال بوده است. و قباًل اين نامه در وب 
سايت منتشر شده است. در نتيجه حتي اگر آن پيوست ها را هم ارسال كند، همچنان اين خبر بي ارزش خواهد 
ماند. اما وارد بحث بي خود با عطارديان نشدم و گذاشتم گفتگو زودتر خاتمه يابد. اما مدتي بعد خانم منشي 
زنگ زد تا برايم توضيح بدهد كه پيوست نامه چه بوده است. گفتم: بله، مي دانم. ممنون. و گفتگوي ما تمام 
شد. اما منشي دست بردار نبود. حدود ظهر سه شنبه بود كه دوباره زنگ زد و اين بار با لحن رئيس مآبانه 
خود پرسيد: دو موردي كه قرار بود در وب سايت منتشر بشود هنوز منتشر نشده است؟ گفتم: نه منتشر نشده 
است. گفت: اما من گفتم منتشر شود. من جواب دادم: بله، شما گفتيد. مكث كرد. معناي مكثش اين بود كه: 
يعني چه؟ من جواب دادم: شما وظيفه داريد اين دستورات را به مسؤل وب سايت منتقل كنيد. بسيار خوب. 
كنيد. و  بعد گفت: صبر  منتقل كرده ايد. كمي مكث كرد.  بگوئيد كه  مافوق خود  مقامات  به  منتقل كرديد. 
دكمه ترانسفر تلفن را زد تا با كسي در دبيرخانه صحبت كند. بعد از مدتي نسبتًا طوالني من صداي مردي را 
شنيدم كه نخستين بار او را در مجمع قبلي كعاصكا ديده بودم كه از سوي گروه رقيب به عنوان رئيس جلسه 
پيشنهاد شد و با چه تمهديداتي رأي آورد و چطور جلسه را هم به هم ريخت و سبب شد كه رئيس وقت 
هيأت مديره كعاصكا  همراه با تمام اعضاي تشكل هاي كارفرمايي شركت هاي حمل و نقل كاالي برون شهري 
مجمع را ترك كنند. همين فرد بعدها از سوي گروه رقيب كه اكثريت اعضاي هيأت مديره را كسب كرده  اند 
به عنوان قائم مقام دبيركل كعاصكا يا مديراجرايي كعاصكا انتخاب شده و به قول آقاي عطارديان ماهي پنج 
ميليون تومان هم دستمزد مي گيرد. البد خانم منشي انتظار داشت وقتي چغولي من را به قائم  دبيركل بكند، 
او هم االن سر من داد خواهد كشيد كه چرا مطالبي را كه براي شما ارسال مي شود در وب سايت منتشر 
نمي كنيد؟ اما برخالف اين انتظار، برخورد آقاي رجبي با من بسيار مؤدبانه و - به اصطالح - از موضع پائين 
بود. مي شد حدس زد كه آقاي مهندس عطارديان و ساير اعضاي هيأت مديره قبلي كه من را مي شناسند از من 
خيلي تعريف كرده اند. به خصوص كه اخيراً آقاي مهندس عطارديان دو نسخه كاغذي صحافي شده از ترجمه 
دستورنامه رابرت را از من گرفت تا آن را به اعضاي هيأت مديره كعاصكا معرفي كند تا شايد به مرور زمينه 
براي برگزاري كارگاه هايي جهت آموزش اين قواعد به هيأت مديره هاي تشكل هاي كارفرمايي را شروع كنيم. 

به نظرم با توجه به آن معرفي ها و آن سوابق آقاي رجبي خيلي محترمانه با من صحبت كرد. من هم در مورد 
تاريخچه وب سايت، توانمندي هاي نرم افزار اسپيپ براي ايجاد شبكه اجتماعي اختصاصي براي كارفرمايان و 
كارهاي بسيار زيادي كه در اين زمينه انجام شده،  و همين طور، وب سايت هايي را كه براي تشكل هاي عضو 
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تأكيد كردم كه به سادگي  برايش توضيح دادم و  ايجاد كرده و آن ها را به حساب كانون مديريت مي كنم،  
مي شود با همين نرم افزار تمام دو هزار تشكل كارفرمايي را در يك شبكه متشكل كرد و از طريق ايميل يا 
ساير ابزارهاي الكترونيكي با هم مرتبط ساخت و در اين زمينه چه كارهاي زيادي كه تا كنون انجام شده است. 
خالصه اينكه من منتظرم تا هيأت مديره جديد - كه البته حاال حدود دو سال هم از عمرش مي گذرذ - مستقر 

شود و تكليف آينده را روشن كند تا من هم تكليفم را بدانم. 

ناگهان موضوع صحبت را عوض كرد و از من پرسيد: از  در جريان همين صحبت ها بود كه آقاي رجبي 
مذاكرات هسته اي چه خبر؟ بخش اول اين گزارش نقل پاسخ  من به آن سؤال آقاي رجبي بود. جالب اينكه، 
به محض خاتمه يافتن پاسخ من به آن سؤال، دوباره هر دو به موضوع قبلي برگشتيم و در مورد آينده وب 
سايت كانون صحبت كرديم. در اين بخش از صحبت ها بود كه من توضيح دادم: اگر بخواهيد من در حد 
يك اوپراتور در خدمت شما خواهم بود. اما به سادگي مي شود كار كردن با وب سايت را به آقاي علي نژاد 
آموزش داد تا خودش بتواند مطالب را در وب سايت منتشر كند. اما مسؤليت من به عنوان سردبير كارهاي 
ديگري است و اگر قرار است به عنوان سردبير خدمت كنم منتظرم هيأت مديره جديد سياست ها را تعيين كند. 

بعد از همين صحبت ها بود كه از همان خبر بي ارزش مطلب زير را تهيه و در وب سايت پيام كارفرمايان 
منتشر كردم: 

احاله طومار اعتراضي تشكل هاي عمده كارفرمايي به وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي
23 تير 1394

سه شنبه 14 ژوئيه 2015 بوسيله ى گروه  نويسندگان

در پي ارايه طومار اعتراضي از سوي تشكل هاي عمده كارفرمايي كشور به دفتر معاون اول محترم رياست 
جمهوري، روز سه شنبه 16 تير ماه 1394 اين طومار اعتراضي براي رسيدگي و صدور دستور اقدام هاي الزم 

به وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي احاله شد.

خاطر نشان مي شود، كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران )كعاصكا(، همراه با كانون انجمن هاي 
صنفي كارفرمايي استان تهران، كنفدراسيون صنعت ايران، خانه صنعت و معدن، انجمن صنايع نساجي ايران 
و انجمن شركت هاي ساختماني ايران - كه از عمده ترين تشكل هاي كارفرمايي ايران هستند - طي نامه ي 
مشتركي به جناب آقاي دكتر اسحاق جهانگيري معاول اول محترم رياست جمهوري نسبت به اقدام سازمان 
تأمين اجتماعي در كسر حق بيمه از مبلغي كه براي تهيه بن كاالهاي مصرفي كارگران اختصاص داده شده 

است، اعتراض كردند. درآن نامه از جمله آمده بود:

در سال 1365 شوراى عالی كار مصوب نمود به لحاظ حفظ قدرت خريد كارگران شريف كارفرمايان 
بنگاه هاى اقتصادى مبلغی را براى تهيه بن كاالهاى مصرفی و ضرورى كارگران محترم اختصاص دهند

كه اين عمل از سال مذكور تاكنون ادامه داشته و سازمان تامين اجتماعی از سال 1365 تا پايان سال 1393 
از مبلغ اختصاص داده شده مذكور وجهی را از بابت حق بيمه از كارفرمايان مطالبه نمی نمود

در سال 1394 با مصوبه شوراى عالی كار مبلغ وجه مورد اشاره براى هر يك از كارگران محترم از رقم 
ماهيانه 000/800 ريال به رقم ماهيانه 000/100/1 ريال افزايش پيدا نمود

و متاسفانه سازمان تامين اجتماعی در اواخر ارديبهشت ماه سال جارى طی بخشنامه اى به كليه شعب 
خود در سراسر كشور اعالم نمود كه از مبلغ مذكور حق بيمه بايستی كسر شود و چنانچه كارفرمايی حق 

بيمه مذكور را پرداخت ننمود از وصول ليست بيمه خوددارى گردد و …
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مستحضرند : هم اكنون بنگاه هاى اقتصادى در وضعيتی نيستند كه بتوانند بار مالی اين گونه وجوه را 
تحمل نمايند و مسمًا اصرار سازمان تامين اجتماعی درخصوص وصول بيمه مورد نظر كه از سال 1365 

تا پايان سال 1393 مطالبه حق بيمه آن را نمی كرد طبعًا مشكالت بنگاه ها را بيشتر خواهد نمود.

آخرين خبرهاي دريافتي حاكي از اين است كه متن اين نامه روز سه شنبه 16 تير ماه 1394 از سوي دفتر 
معاول اول محترم رياست جمهوري »جهت استحضار، دستور بررسي و اقدام الزم« به جناب آقاي دكر ربيعي 

وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي احاله شده است.

در انتظار آينده
يكي از نخستين تشكل هايي كه من در طول اين حدود يك دهه ي گذشته  كوشيده ام تا دستورنامه رابرت را 
به آن ها معرفي كنم همين كعاصكا بوده است. تنها گوش شنوا در ميان مسؤالن كعاصكا نيز آقاي عطارديان 
است. اما بعد از اين همه سال، چند هفته پيش بود كه دو نسخه صحافي شده از كتاب را از من خواست تا به 
هيأت مديره معرفي كند. حدس خودم اين است كه آقاي مهندس عطاريان تحت تأثير نكاتي قرار گرفت كه 
در خاطرات مربوط به تجربه ساخت انجمن هاي خانوادگي نوشته بودم و آن را در وب سايت كادرها دات 
كام منتشر كردم و در مقدمه آن به نام آقاي مهندس عطارديان هم اشاره كرده بودم و همين اشاره سبب شده 
بود تا آقاي عطارديان آن گزارش را تا آخر بخواند و بعد از آن بود كه تصميم گرفت دو نسخه از اين كتاب 
را به اعضاي هيأت مديره كعاصكا معرفي كند. من اين نكات را در روزنوشت هاي قبلي آورده بودم. اما ممكن 

است فايل آسيب ديده ي آن باز نشود. در نتيجه، همين اندازه اشاره به آن گذشته - فعاًل - كفايت مي كند. 

توضيح
اگر قرار شد منتشر شود چند نكته بايد اصالح شود

يك. وضعيت معماري خانه هاي يزدي، و نحوه ي چيدمان اعضاي هيأت مديره در خانه هاي طبقاتي آن و 
جايگاهي كه به من و دخترم دادند و تشريح علت استقبال عظيم مردم از معماري خانه هاي جديد بساز و 

بفروش با حال و ملزومات خانه در اطراف آن. 
افشا  ببينيم  از پذيرش من به عنوان سردبير: هرجا فساد را  باندهاي قدرت  دو علت مقاومت هيأت مديره 

مي كنيم.
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دوشنبه 29 تير 1394

استقبال عجيب از يك مقاله غريب!
من حقيقتًا به شكل تصادفي متوجه شدم كه استقبال از مقاله ي »اتيكز پزشكي: پروفشن گرايي«، طي دو ماه 
ژوئن و ژوئيه اخير )خرداد و تير 1394(، در مقايسه با ماه مه )ارديبهشت( ، به طور متوسط پانصد بار بيشتر 

شده است. 
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پنجشنبه 1 مرداد 1394

قسمت اول: نخستين برآورد پنج ميليون  توماني!
امروز بعد از ظهر تلفن زنگ زد. گوشي را برداشتم. صداي نازك مردي از آن طرف سيم پرسيد: آنجا دفتر 
براي  بود  كاماًل مشخص  كه  كرد  ادا  به شكلي  را  اين جمله  است؟  رابرت  دستورنامه  آموزش  كارگاه هاي 
نخستين بار است كه دارد آن را با صداي بلند مي خواند: بعد از هر كلمه مكث كوتاهي مي كرد تا مطمئن شود 
آن را درست ادا كرده و كلمه بعدي را هم درست ادا خواهد كرد. بعد، دوباره پرسيد: درست گرفته ام؟ با 
خوشحالي گفتم: بله، امرتان؟ گفت: من از مشهد تماس مي گيرم. اينجا، مسؤالن استان در امور آب جلسات 
مهمي برگزار مي كنند، اما خيلي سخت مي توانند با هم به توافق برسند. مي خواستم ببينم، آيا شما در مشهد هم 
نمايندگي داريد يا مي توانيد در مشهد هم كارگاهي براي آموزش اين قواعد برگزار كنيد؟ عمداً كمي مكث 
كردم تا پاسخ نامربوطم او را ناراحت نكند. بعد توضيح دادم: من فالني هستم. مسؤل همان دفتر كارگاه هاي 
آموزش دستورنامه رابرت. ممكن است بپرسم جنابعالي كي  هستيد و چه سمت و مسؤليتي در امور آب استان 
داريد؟ آقاي محمدرضا جرگه بود، مدير شركتي يا سازماني به ئام توسعه پايدار شهر و نيز عضو هيأت مديره 
گروه آب دانشگاه زابل. با دستورنامه رابرت از طريق وب سايت كادرها دات كام آشنا شده بود. گفت: همين 
اآلن رو به روي صفحه ي اول سايت كادرها نشسته است و تلفن دفتر را نيز از همين سايت پيدا كرده است. با 
مطالعه ي برخي از مطالب سايت، با كتاب دستورنامه رابرت آشنا شده است و فكر مي كند الزم است مسؤالن 
امور آب هم با اين قواعد آشنا شوند. از من خواست، اگر امكان برگزاري كارگاه در مشهد وجود دارد، در 

مورد شرايط برگزاري اين كارگاه ها و نيز هزينه هاي آن برايش توضيح دهم. 

تجربه ي من نشان داده است در اين جور مواقع اگر مشتري را گيج كنيد، او را از دست داده ايد. در چنين 
شرايطي او به يك مجموعه اطالعات شسته رفته نياز دارد تا بتواند اين اطالعات را در اختيار ديگراني كه بايد 
در روند تصميم گيري شركت كنند قرار دهد و اين اطالعات بايد آنقدر جامع و كامل و مجاب كننده باشد 
كه بتوانند تصميم بگيرند. با توجه به همين تجربه ها بود كه كوشيدم با قاطعيت پاسخ هاي دقيقي به سؤاالت 

آقاي جرگه بدهم تا او را گيج نسازم. 

به  از سال ها پيش  به فارسي ترجمه شده است و  كتاب دستورنامه  اوالً  آقاي جرگه توضيح دادم كه  براي 
صورت رايگان و از طريق وب  سايت ها در اختيار عالقمندان قرار گرفته است. در همان وب سايت كادرها 
دات كام نيز شما مي توانيد متن ترجمه شده كتاب را مطالعه كنيد. من متن پي دي افي آن را هم بعد از همين 
مكالمه براي شما ارسال خواهم كرد. بنا بر اين، مالحظه مي كنيد كه هيچ تنگ نظريي براي ترويج اين قواعد 
در كار نيست. اما اين قواعد نسبتًا پيچيده اند و به نظرم كم تر كسي مي تواند با خواندن چندين باره  اين قواعد 
هم بر آن ها مسلط شود. خود من بعد از ترجمه اين كتاب كه مدت ها از من وقت گرفت،  نزديك به چهار سال 
است كارگاه هاي مختلف براي گروه هاي مختلف برگزار مي كنم اما هنوز با تمام قواعد اين كتاب آشنا نشده ام. 
به همين دليل، يك مربي براي توضيح و تشريح اين قواعد واقعاً  الزم است. اما حتي اگر يك گروه اين قواعد 
را ياد هم بگيرند به اين معنا نخواهد بود كه خواهند توانست در چارچوب اين قواعد بازي كنند. بازي با اين 
قواعد مثل شنا كردن يا واليبال و فوتبال بازري كردن، يك مهارت است كه بايد در پي تمرين هاي گروهي 
كسب شود. با اين همه، تجربه من نشان مي دهد كه ما مي توانيم طي حدود 15 تا 20 جلسه، مجموعه اي از 
قواعد مورد نياز را براي اعضاي يك كارگاه آموزش بدهيم و اگر اين افراد به 70 درصد از 100 سؤالي كه 
از ميان 300 سؤال انتخاب مي شود جواب درست بدهند، گواهي نامه ي قبولي دريافت خواهند كرد. اما، حتي 
اين رگوه نيز براي آنكه بتوانند در چارچوب آن قواعد كار كنند نياز به يك رئيس دارند كه او با اين قواعد به 
خوبي آشنا باشد و مهارت هاي الزم را كسب كرده باشد. در نتيجه، وقتي ما كارگاه را برگزار كرديم، اميدواريم 
از ميان اعضاي كارگاه يك يا دو يا چند نفر را شناسايي كنيم كه در اين زمينه عالقه و استعداد بهتري دارند 
و آنان را طي كارگاه هاي جداگانه كه مي توانيم از طريق وبينار و به صورت الكترونيكي برگزار كنيم براي 

رياست و ادراه جلسات نيز آموزش بدهيم. 

بعد از اين توضيح ها بود كه از صحبت هايم اين طور جمع بندي كردم: به اين ترتيب، در صورتي كه موافق 
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باشيد من مي  توانم پنج روز جمعه به مشهد بيايم و هر جمعه نيز 4 كارگاه برگزاري كنيم: دو تا صبح و دو تا 
عصر. و در اين حدود 20 جلسه، مبرم ترين قواعد كتاب را كه در حدود 175 صفحه از كل كتاب آمده است 
آموزش بدهيم و تمام اعضاي كارگاه نيز بايد 300 سؤالي را كه در اختيارشان قرار خواهيم داد با دقت بخوانند 

و ياد بگيرند و امتحان بدهند و گواهي نامه بگيرند. 

سؤال هاي مختلف
اين خالصه مطالبي بود كه من براي آقاي محمدرضا جرگه گفتم و از آنجا كه براي تاريخ كادرها - به نظرم 

- اهميت داشت، آن ها را نقل كردم. اهميت آن ها در چيست؟ 

قباًل به درستي اعتقاد داشتم كه هدف من تربيت كساني است كه بتوانند در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت 
به صورت گروهي كار كنند و به عنوان يك »كادر« قادر و عالقمند باشند كه انجمن هاي پاك و فسادناپذر 
متعدد بسازند. صرف ساختن اين انجمن ها يا سازمان هاي پاك، در كنار باندهاي قدرتي كه وجودشان منشاء 
فساد است، به اصالح امور كمك خواهد كرد. عالوه بر اين، تصميم داشتم و دارم كه انجمن ها و سازمان هاي 
پروفشنال هم ايجاد كنيم تا بتوانند از شبه پروفشن هاي دولتي پروفشن بسازند. به اين ترتيب،  نظام حقوقي و 

قانوني و سياسي و فرهنگي و اقتصادي كشور از اين حالت فشل و فلج خارج خواهد شد. 

اما تجربه نشان داد تمام كساني كه در كارگاه ها  بديهي است هنوز هم همين هدف را دنبال خواهم كرد. 
شركت مي كنند ظرفيت الزم براي انجام اين هدف  ها را ندارند. در نتيجه، اگر براي ساختن كادري كه قادر به 
ساختن انجمن  باشند،  يك كارگاه 60 جلسه اي الزم باشد - كه الزم هست - ما بايد در پايان مرحله اول، از 
افرادي كه مرحله را تمام كرده اند، آزمون بگيريم. عالوه بر اين، در طول 20 جلسه اول، بسياري از كارورزاني 
كه ظرفيت ادامه دادن را - به هر دليل - ندارند، به طور طبيعي و بدون آنكه كسي را ناراحت كنند، از ادامه 
شركت در كارگاه باز مي مانند و در مرحله مقدماتي هم هيچ عضو جديد قبول نخواهيم كرد و اگر يك نفر 
هم تا آخر بيايد، به او گواهي نامه خواهيم داد و براي مرحله دوم، فقط از كساني كه مرحله اول را با موفقيت 
طي كرده اند، عضوگيري خواهيم كرد. در مرحله دوم نيز دستور شرف را به صورت گروهي تدوين خواهيم 
كرد. احتماالً در مرحله دوم نيز عده اي ريزش خواهند كرد. اما مرحله سوم نيز فقط با حضور كساني شروع 
خواهد شد كه مرحله دوم را با موفقيت طي كرده باشند. به نظرم اين ها تجربه هاي بسيار با ارزشي است كه 

حاصل تجربه هاي چند سال اخير است. 

همين جا بايد اعتراف كنم كه در طول برگزاري كارگاه ها كم نبودند كساني كه پيشنهاد مي كردند در ابتدا يك 
دوره آموزشي بگذارم و بعد از اتمام آن دوره، كار تمرين عملي را شروع كنم. اما من به درستي اعتقاد داشتم 
كه اين قواعد را بايد در جريان عمل تمرين كرد. به عالوه،  اكنون هم مثل سابق، حدود 10 تا 15 جلسه اول 
بار آموزشي دارد و در واقع بعد از آموزش برخي قواعد اوليه است كه تمرين نوشتن دستور شرف را شروع 
مي كنيم. اما تجربه هاي ما نكاتي را نشان داد كه بسيار ارزشمند بودند: اينكه از اين پس افراد جديد را در 
كارگاه قبول نمي كنيم، و كارگاه ها را حتي با حضور دو و يا حتي يك نفر هم تا آخر مرحله او ادامه مي دهيم 
و مرحله دوم را نيز با حضور ده نفري شروع مي كنيم كه در طي كردن مرحله اول موفق بوده اند. به همين 
ترتيب، در وسط مرحله دوم نيز عضو جديد قبول نخواهيم كرد و مرحله سوم را نيز با حضور كساني شروع 

خواهيم كرد كه مرحله دوم را نيز با موفقيت طي كرده  باشند. 

البته اين ايده ها ممكن بود در همان اوايل كار هم به ذهنم خطور كرده باشد. به خوبي يادم هست در پاسخ 
آقاي امير رئيسيان در اين زمينه توضيح دادم: آقاي رئيسان، تعداد عالقمندان به حضور در اين كارگاه ها بايد 
آنقدر زياد بشود كه بتوانيم مدتي صبر كنيم تا تعداد عالقمندان براي شروع يك مرحله جديد به حداقل ده 
نفر برسد؟ وقتي هنوز بازار بالقوه آنقدر گسترش نيافته  است، اجراي اين ايده عملي نيست. در هر حال، االن 
فكر مي كنم به مرور با افزايش تعداد كساني كه مرحله اول را طي كرده اند مي شود كارگاه هايي براي مرحله 

دوم را با حضور تعداد معدودي كه مرحله اول را طي كرده اند تشكيل داد. 
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موضوع دستمزد و اخالق 
مسأله ديگري كه در گفتگو با آقاي جرگه مطرح شد و براي جنبش كادرها اهميت تاريخي دارد و بايد آن را 

نقل كنم، موضوع تعيين دستمزد بود. 

من عميقًا باور دارم كه جنبش ما بايد يك جنبش با ماهيت اخالقي باشد. اين روز ها اعتقادم در اين زمينه هر 
لحظه عميق تر و عميق تر مي شود. به ويژه كه به مرور دريافته ام مردم ايران اساساً  شناختي از شرف و شرافت 
ندارند. قصدم توهين به مردم وطنم نيست. تا همين چند ماه پيش كه براي نخستين بار به مفهوم شرف و 
نحوه ي تدوين دستور شرف در كارگاه دانشجويان فكر مي كردم، خودم نيز تعريف روشني از شرف و رفتار 
شرافتمندانه نداشتم. با تأمل و مطالعه در اين زمينه بود كه به درك روشني از معناي شرف رسيدم. بعد از 
توجه به اين معنا از شرف و رفتار شرافتمندان بود كه به روشني ريافتم قرائت حاكم از اسالم امكان شريف 

بودن را از پيروان خود گرفته است. 

البته من سال ها پيش به اين نتيجه رسيده بودم كه تالش براي ساختن حكومت ديني امري غيراخالقي است و 
به محض آنكه به اين جمعبندي رسيدم، به آقاي حسين خليلي رئيس شوراي شهر ورامين كه يكي از دوستان 
صميمي دوره دبيرستان من بود كه سال ها در عراق اسير بود و بعد از آزادي او از اسارت و آزادي من از 
زندان دوستي خود را دوباره احيا كرده بوديم، با صراحت خبر دادم كه به اين نتيجه رسيده ام كه هر تالشي 
راي استقرار حكومت ديني را غيراخالقي مي دانم و به همين خاطر، ضمن حفظ دوستي قديم، ديگر تمايلي به 
همكاري با او ندارم. از آن زمان به بعد،  ديگر هيچ تالشي براي كار با سازمان هاي جمهوري اسالمي نداشته ام. 

دليل من براي اين داوري ساده است: وقتي شما حكومت ديني درست مي كنيد، معنايش اين است كه براي 
پيروان يك دين خاص، حقوق و مزاياي ويژه اي قائل مي شويد و با ابزارهاي قدرت سياسي،  نه فقط تبعيض 
قائل مي شويد، بلكه به گسترش ريا و دين فروشي هم كمك مي كنيد. تمام اين ماجرا به شرافت زدايي از 
جامعه دامن مي زند و من و ديگر هم نسالن من شاهد بودند كه چطور اسالمي ها كه بعد از پيروزي انقالب 
كوشيدند حكومت ديني مستقر سازند، قدم به قدم مردم را شرافت زدايي كردند. با اين همه، سال ها تجربه و 
تأمل و كسب امينت اجتماعي نسبي الزم بود تا ذهنم اين قدر جسارت بيابد تا دريابد كه اين شرافت زدايي 
از آموزه هاي اصلي قرائت ديني حاكم ناشي مي شود. بنا بر اين، جنبش كادرها به يك معنا ترويج و آموزش 

رفتار شرافتمندان در جامعه را هدف اصلي خود مي داند. 

درآمد  انگيزه هاي كسب  و  پول  به  كه  كاري  داشتم، تصور مي  كردم هر  از شرف  كه  دليل درك خاصي  به 
گروه بخورد، به همان ميزان ار شريفي و پاكي آن كار كم مي شود. به همين داليل بود كه در تمام اين سال ها 

كوشيده ام بابت برگزاري كارگاه ها از كسي طلب دستمزد نكنم. 

تجربه هاي بسيار زيادي به صورت ملكولي سبب شد تا به تدريج به درك هاي جديدي برسم. متأسفانه، اين 
تجربه ها به مذاكرات هسته اي، تالش من براي فعال سازي وب سايت كادرها دات كام و تالش براي نوشتن 
مطالبي كه در وب سايت كادرها دات كام مناسب باشد،  و برخي عوامل ديگر سبب شد كه فرصتي براي ثبت 
روزنوشت هاي اين دوره نيابم. در نتيجه فرصت نكرده ام، تجربه هايي را كه سبب تعيير رويكرد من در اين 
زمينه شد، يادداشت كنم، در حاليكه هميشه در ذهن داشته ام كه حتي از آن ها مطالبي براي انتشار در همين 

زمان تهيه كنم. 

يكي از اين تجربه ها، همان ريزش نيروها در طول كارگاه ها بود كه سبب شد دريابم فقط از برخي از افراد 
مي توان توقع داشت كه اين كار را ادامه بدهند. دليل دوم اين است كه كسي كه قادر باشد مثل من تمام وقت 
و بدون چشم داشت مالي به اين كار ادامه بدهد، بسيار نادر خواهند بود. من بعد از طي كردن عمر مفيد خود 
موفق شده ام يك دفتر كار و يك منزل براي خود دست و پا كنم كه دست كم يك ميليارد تومان ارزش دارند 
و ديگر الزم نيست ماهي چند ميليون تومان براي اجاره دفتر كار و چند ميليون تومان هم براي اجاره منزل 
بپردازم. عالوه بر اين ها، يك مجموعه مهارت هاي نسبتًا پيچيده اي در مدت طوالني فعاليت هاي شغلي كسب 
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كرده ام كه اين امكان را در اختيارم مي گذارد كه با حداقل زمان كار نيازهاي مالي خودم را تأمين كنم.  از 
اين ها گذشته، در ده سال اخير كه دنبال سرمايه گذاري آموزشي در دستورنامه رابرت بودم، زن و تنها دخترم 
را در مضيقه مالي عجيبي قرار دادم. واقع بيني حكم مي كند بپذيرم كه از ميان تمام كساني كه در اين مدت 
از طريق اين دفتر با دستورنامه رابرت آشنا شده اند، و حتي به اندازه من هم به ضرورت ترويج اين قواعد 
باور دارند، اما به اين دليل كه امكانات من را ندارند، مجبورند بخش اصلي وقت مفيد خود را صرف تأمين 
حداقل نيازهاي مادي خود كنند يا آنقدر براي كسب درآمد تالش كنند تا بتواند دفتر كار يا منزلي براي خود 
تدارك ببيند. به خصوص كه اين روز ها اوضاع بي كاري و تورم و گراني چنان تحمل ناپذير شده است كه 

اصاًل نمي توان از كسي توقع داشت بتواند كار داوطلبانه انجام دهد. 

به دليل تمام اين مالحظات بود كه رفته رفته به اين نتيجه رسيدم كه اتفاقًا رمز موفقيت ما در اين خواهد بود 
كه بتوانيم شغل پارلمانتارين را مثل شغل وكالت و شغل طبابت و مهندسي به يك شغل نان و آب دار و با 
منزلت تبديل كنيم. آن وقت است كه تعداد افرادي كه وارد اين پروفشن مي شوند افزايش خواهد يافت. من 
تقريباً همين نكات را با صداقت كامل از طريق تلفن براي آقاي جرگه هم توضيح دادم و نتيجه گرفتم: به همين 
داليل است كه مي كوشم از همين ابتدا ارزش اين كار را در چشم مخاطب باال ببرم تا هم به ايجاد اشتغال مفيد 

مدد رسانده باشم و هم به رشد اين حرفه كمك كرده باشم. 

مقايسه ساختن ساختمان و ساختن سازمان
فكر مي كنم در همين بخش از صحبت هايم با آقاي جرگه بود كه ساختمان سازي را با سازمان سازي مقايسه 
انساني چند صد هزار نفري بسيار سخت تر است از  كردم و نتيجه گرفتم: در حاليكه ساختن سازمان هاي 
ساختن پل و فرودگاه است، اما مقايسه كنيد كه در اين كشور براي ساختن ساختمان چقدر نهاد و ساختارهاي 
مختلف ايجاد شده است. اما آيا براي ساختن يك سازمان انساني كارآمد و اثربخش هم اين اندازه كار شده 

است يا مي شود؟ 

البته، آقاي جرگه اصرار داشت كه در هر حال، يك رزومه از زندگي حرفه اي خودم و نيز شرح درس و 
دستمزد را براي او تهيه و ارسال كنم. من اصرار داشتم، چون كار من منحصر به فرد است و فعاًل تنها مربي 
پارلماني در كشور من هستم، شما خودتان - صادقانه - آن مبلغي كه را بيش از آن حاضر نيستيد بپردازيد 
تعيين كنيد و همان را اعالم كنيد. البته، بعد كه گفتگوي تلفني ما قطع شد به اين نتيجه رسيدم، اين نوع پاسخ 
دادن هم از جمله مسائلي است كه سبب مي شود مشتري درمانده شود و به جاي جذب مشتري به طرد او 
منجر خواهد شد. به همين دليل، به محض اينكه متن چاپخور كتاب دستورنامه رابرت را همراه با چند پيوند 
به پيام جراح و پيام كارفرمايان برايش ارسال كردم، متني را هم به عنوان رزومه و شرح درس و برآورد هزينه 
برايش ارسال كردم. اما قبل از نقل آن، ذكر اين نكته الزم است كه در جريان همين گفتگو بود كه من به 
انجمن زابلي هاي مقيم تهران هم اشاره كردم. خوشبختانه او مهندس بهرام شهرياري را مي شناخت. مهندس 
شهرياري يكي از اعضاي هيأت مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو بود و زماني كه من 
سردبير آن نشريه بودم با او ارتباط كاري و دوستي داشتم. بعد ها او من را به كانون عالي انجمن هاي صنفي 
كارفرمايي ايرن براي سردبيري نشريه پيام كارفرمايان معرفي كرد و من هم او را براي شركت در نخستين 
كارگاه هم انديشي عرف پارلماني دعوت كردم و او از جمله افرادي بود كه به رغم آن همه مشغله در حدود 
شصت جلسه كارگاه شركت كرد و يكي از مروجان هميشگي دستورنامه رابرت مسحوب مي مي شود كه از 
هيچ كوششي براي ترويج اين قواعد دريغ نكرده است. خوشبختانه، آقاي جرگه آقاي شهرياري را مي شناسد. 

از او خواستم براي آشنايي بيشتر با اين قواعد مي تواند با مهندس شهرياري هم صحبت كند. 

به هر حال، بع از اين گفتگوي تلفني، متن زير را هم براي او ارسال كردم و با نقل آن گزارش اين تجربه فعاًل 
در اينجا به پايان مي رسد تا ببينم چه خواهد شد:

شرح حال و شرايط
جناب آقاي جرگه
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سالم
به طور خالصه در مورد خودم عرض مي كنم:

قبل از انقالب كتابدار كتابخانه پارك شهر و دانشجوي دو رشته دانشگاهي بودم. از يك رشته اخراج شدم و 
يك رشته را هم خودم ول كردم. اما تحصيل در رشته زبان روسي را تا انقالب اسالمي و اخراج معلم زبان 
روسي خود، كه همسر سفير شوروي در ايران بود و مرحوم قطب زاده او را اخراج كرد ادامه دادم و اكنون به 

زبان هاي انگليسي، فرانسه،  روسي و عربي آنقدر آشنا هستم كه نيازهاي خودم را بر طرف كنم.
بعد از انقالب به دليل وابستگي سياسي به گروه هاي چپ دستگير شدم و شش سال زندان بودم.

بعد از آزادي از زندان مدتي فيلم نامه نويسي كردم و تعدادي از فيلمانانمه هاي من ساخته شدند و سازمان 
سينمايي ديگر را تأسيس كرديم. اما در همين سازمان در سال 1370 براي شهرداري تهران نشريه گلنامه را 
منتشر كردم و بعد از آن به مدت حدود 7 سال در دوران شهرداري آقاي كرباسچي نشريه »بولتنن« ارگان 

داخلي شهرداري تهران را منتشر مي كردم.
پيام  جراح،  پيام  داروسازان،  فصلنامه  داروسازان،  پيام  داروپخش،  پيام  درمان،  و  دارو  نشريات  آن  از  بعد 
كارفرمايان، پيام توليدگرايان ايران، اتيكز، قطعه سازان خودور  از جمله نشرياتي هستند كه من سردبير و ناشر 

آن ها بوده ام.
آقاي مهندس بهرام شهرياري يكي زا اعضاي شوراي سردبيري نشريات قطعه سازان خودرو و پيام كارفرمايان 

بوده است و از نزديك من را مي شناسد.
فعاًل مسؤليت تعدادي وب سايت را بر عهده دارم كه از جمله كادرها دات كام، پيام كارفرمايان  پيام جراح 

هستند.
چون اين نشريات و وب سايت ها به سازمان ها و انجمن هاي ديگر تعلق دارند )به جز وب سايت كادرها دات 

كام( من نام خودم را زير هيچ يك از مقاالتي كه توليد مي كنم نمي گذارم.

در مورد دستورنامه رابرت
در جريان پژوهش مدوام براي كشف علت ناتواني ما ايرانيان در انجام كارگروهي، و با توجه به امكاناتي كه 
روندهاي جهاني شدن در اختيار مردم جهان قرار داده است، با كتاب دستورنامه رابرت آشنا شدم و از همان 
زمان آشنايي به مرور تمام كارهاي ديگرم را كنار گذاشته ام و امروز هدف اصلي خودم را ترويج اين قواعد 

در ايران تعريف كرده ام.
در حال حاضر مؤسس و مدير دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت هستم كه آقاي شهرياري نيز يكي از 
نخستين كساني بود از كه هم از تشكيل اين كارگاه حمايت كرد و هم با عالقه در آن ها شركت داشته است.

در حال حاضر گروه هاي مختلفي در دفتر كادرها حضور مي يابند و به صورت كارگاهي با اين قواعد آشنا 
مي شوند. 

در مورد مشهد
همانطور كه تلفني عرض كردم. بهترين روش اين است كه پنج جمعه و هر جمعه در 4 جلسه دستورنامه 
رابرت را براي مخاطبان معرفي و مبرم ترين قواعد را آموزش بدهم. در پايان اين 20 جلسه از شركت كنندگان 
در كارگاه امتحان گرفته خواهد شد و كساني كه به 70 درصد از 100 سؤالي كه از ميان 300 سؤال انتخاب 
خواهد شد، جواب درست داده باشند مدرك قبولي داده مي شود. اين 300 سوال همراه با جواب آن ها در 
اختيار كارورزان قرار خواهد گرفت. اين سؤال ها از ميان 175 صفحه از كتاب انتخاب شده اند كه آشنايي با 

آن ها براي كساني كه بخواهند تصميم گيري گروهي دموكرايتك  انجام دهند ضروري است.
در عين حال اداره جلسه مستلزم آن است كه فرد عالمندي بتواند مهارت هاي اداره جلسه را نيز كسب كند. 
من اميدارم از ميان كساني كه در 20 جلسه كارگاه شركت خواهند كرد چند نفري بتوانند با تالش هاي بيتشر 
مهارت هاي خودشان را چنان ارتقا بدهند كه از طريق وبينارهايي كه تشكيل خواهيم داد به ارتقاي مهارت هاي 

خود به عنوان رئيس جلسه ادامه بدهند. 

برآورد دستمزد
من براي برگزاري 20 جلسه در 5 روز جمعه مبلغ 5 ميليون تومان دستمزد، هر جلسه 250 هزار تومان پيشهاد 
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مي كنم. البته خوب است هزينه رفت و آمد را هم شما تقبل كنيد.
اميدوارم اين مطالب براي اخذ تصميم كافي باشد. اگر كافي نبود در خدمت هستم.

دريافت اين نامه و نامه قبلي را اطالع دهيد.

قربان شما داود حسيني

وقتي خواستم اين نامه را از ايميل خود ورادر بذار كنم ديدم جواب نامه  ام را آقاي جرگه داده است. عينًا اين 
جواب و جواب خودم را نقل و اين قصه را ختم مي كنم: 

با عرض سالم و ادب
از لطف و مرحمت شما كمال سپاسگزارى را دارم. هر دو ايميل شما به دست بنده رسيد. در اسرع وقت اطالع 

دقيق در مورد تشكيل )يا حتی لغو( كالس ها را به خدمت شما عرض خواهم كرد.
پيروز و سعادتمند باشيد

محمد رضا جرگه

ممنون
حتي اگر كالسي برگزار نشد ارتباط ما با هم مي تواند ادامه يابد.

قربانت. تمام 
داود
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پنجشنبه 1 مرداد 1394

قسمت دوم: يك نمايش موفق
امروز و با خاتمه  يافتن ماه رمضان، آقايان حبيب اهلل اعلمي از اشتهارد و آقاي داود دانايي از كرج در كارگاه 
كه  است  جواناني  باهوش ترين  از  يكي  كه  اعلمي  آقاي  پسر  اعلمي،  دانيال  يافتند.  حضور  پنجشنبه  روز 
مي شناسم و اطمينان دارم كه يكي از بهترين كادرها خواهد شد امروز همراه اين دو نفر نيامده بود. پدرش 
توضيح داد كه مشغول انجام يك كار تبليغاتي در سطح شهر براي شهرداري بود و نتوانست در كارگاه حضور 
يابد. آقاي دانايي يكي از عضاي شوراي منطقه اي انجمن معتادان گمنام است و از كادرهاي اصلي اين انجمن 
به حساب مي آيد و بايد جلساتي را در سطح ملي برقرار كند كه دست كم پنجاه نفر در آن شركت مي كنند 
و آشنايي با قواعد دستورنامه رابرت را براي موفقيت در كار خود واجب مي داند. آقاي اعلمي هم در سطح 
كرج و اشتهارد يكي از كادرهاي مهم و مؤثر اين انجمن است و البته مثل پسرش بسيار با هوش. كارگاه هاي 
روز هاي پنجشنبه يكي از لذت بخش ترين كارگاه هاست، چون خود من نيز چيزهاي زيادي در جريان اين 

كارگاه ياد مي گيرم. 

ديشب حوالي غروب بود كه آقاي اعلمي پدر به همراهم زنگ زد. راستش با آمدن ماه رمضان، و بدون اينكه 
به من بگويند، در كارگاه ها شركت نكردند. از اين بابت كمي دلخور بودم. با يك تك زنگ خبر مي دادند كه 
به دليل ماه رمضان و گرماي طاقت فرسا در كارگاه حضور نمي يابند، كار سختي نبود. با اين همه، وقتي از من 
پرسيد كه آيا اجازه مي دهم فردا در كارگاه حضور يابند، خنديدم و خوشحالي خودم را از ديدن دوباره آنان 
نشان دادم. امروز صبح كه دو نفري به كارگاه آمدند، خودم را آماده كرده بودم كه براي نخستين بار از روي 
يكي از بخش هاي كتاب به آنان درس بدهم. اما به محض شروع كارگاه آقاي دانايي سؤاالتي را مطرح كرد 
كه در عمل و در جريان اداره جلسات شوراي منطقه اي با آن ها دست و پنجه نرم مي كند. و از من خواست 

كه به اين سؤال ها جواب بدهم و در واقع او را راهنمايي كنم كه چه كند؟ 

البته، وقتي كسي با دستورنامه رابرت يا قانون پارلمان آشنا نباشد، حتي اصطالحات و مفاهيم الزم را ندارد 
تا با آن ها بتواند مشكالت خود را توضيح دهد. فكر كنيد نزد طبيبي مي رويد و كلمات و مفاهيم الزم را 
نداريد تا با آن ها احساس هاي دروني خودتان را تشريح كنيد. عين اين مشكل براي من به وجود آمد: وقتي 
مي خواستم مشكل ران پاي چپم را براي طبيبان تشريح كنم درمانده بودم كه از چه كلمه اي استفاده كنم: چون 
پايم نه درد مي كرد، نه مي خاريد،  نه مي سوخت، نه تير مي كشيد،  نه حتي گزگز مي  كرد، نه خواب مي رفتم، 
مطمئن بودم كه هيچ يك از اين كلمات، قادر نيستند حالتي را تشريح كنند كه من در پاي چپ خودم تجربه 
مي كردم. به همين خاطر از اصطالح »پاي ناراحت« استفاده كردم اما زود متوجه شدم كه در عالم پزشكي 
اصطالح »ناراحت« به بيماري خاصي اتالق مي شود كه پاي من دچار آن بيماري هم نشده بود! دستورنامه 
رابرت و قانون پارلمان هم همينطور است. حدود صد اصطالح مشخص براي حدود صد كاركرد و پراكتيس 
پارلماني در اين كتاب تعريف شده است كه حدود نود درصد آن ها براي ايرانيان ناشناخته است. در نتيجه، 
آقاي داود دانايي نيز به جاي استفاده از آن اصطالح ها، بيشتر كوشيد تا با تشريح ماجرا مشكل را براي من 
توضيح بدهد. بعداً فهميدم مشكل خيلي ساده عبارت از طرح پيشنهادهاي خام و نپخته اي است كه وقت 

زيادي از جلسات را مي گيرد. راه حل؟ 

تفاوت قانون عام پارلمان و قوانين خاص
خيلي زمان مي برد تا من بتوانم به كارورزان تفهيم كنم كه قانون عام پارلمان يك قانون يا قاعده ي پيش گزيده 
است و فرض بر اين است كه تمام افرادي كه دور هم جمع مي شوند تا براي نخستين بار مجمع و انجمني 
تشكيل دهند طبق آن عمل مي كنند. اما اعضاي يك مجمع يا يك انجمن از همان نخستين جلسه نيز مي توانند 
در چارچوب همان قانون پيش گزيده، قواعد اختصاصي خودشان را پيشنهاد بدهند و تصويب كنند. يكي از 
اين قواعد پيش گزيده اين است كه در مجامع بزرگ تر از دوجين، هر پيشنهاد قبل از آنكه از سوي رئيس 
قرائت شود بايد دست كم از سوي يك نفر مورد حمايت قرار بگيرد. اما يك جمع مي تواند به جاي اين فيلتر، 
فيلتر هاي سخت تري براي طرح پيشنهاد در مجمع تعريف كند. به عنوان مثال تصويب كند كه هر پيشنهاد در 
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هر مجمع بايد مورد حمايت چهار نفر قرار بگيرد تا از سوي رئيس قرائت شود. يا حتي سخت تر، هر پيشنهاد، 
قبل از آنكه در مجمع قرائت شود، بايد به كميته اي با اين مشخصات ارايه شود و آن كميته طبق اين فرايند 

پيشنهادها را بررسي و آنان را كه صالح و مفيد مي داند براي تصويب به مجمع ارايه دهد. 

نقش تعيين كننده رئيس
البته، مي توان حدس زد كه وقتي ببيش از پنجاه نفر ايراني آموزش نديده و تربيت نشده دور هم جمع مي شوند 
تا به صورت گروهي تصميم گيري كنند چه بلبشويي به پا مي شود. همين بلبشو هاست كه افرادي مثل آقاي 
داود دانايي را به مرز فلج مي رساند. امروز كوشيدم با نقل برخي از تجربه هاي خودم برايش توضيح بدهم 
كه چگونه يك مربي حرفه اي مي تواند جلساتي با اين پيچيدگي ها را اداره كند و به او اميدواري دادم كه با 
حضور در اين كارگاه و مطالعه اين كتاب، به مرور مهارت هاي خودش را در اين زمينه ارتقا بدهد. ودر عين 
حال تأكيد كردم همانطور كه مربي هاي بسيار عالي فوتبال نيز دستمزدهاي عالي دريافت مي كنند، در آينده 
مربيان و پارلمانتارين هاي بسيار حرفه اي و شناخته شده خواهيم داشت كه براي اداره مجامع بزرگ و سنگين 

و پرتنش بايد آنان را دعوت كنند و دستمزد خوبي هم به آنان بدهند. 

حضور يك وكيل 
به  پرداختن  با  تلف شدن وقت مجمع  از  بر جلوگيري  ناظر  قواعد  مورد  در  دانايي  داود  آقاي  حاليكه  در 
پيشنهادهاي كم  ارزش سؤال داشت، آقاي اعلمي در مورد اينكه شرايط ابطال يا اصالح يك مصوبه چيست، 
سؤال كرد و من هم بخش دوم كارگاه را به تشريح يكي از پيشنهادهاي پرداختم كه عنوانش اين است: ابطال 

يا اصالح مصوبه. 

اين سوال بود كه  به  اما در جريان پاسخ  بازنويسي كنم.  اينجا ضرورتي نمي بينم كه نكات آموزشي را  در 
زنگ در به صدا درآمد: يكي از دوستان قديم بود: آقاي محمود بهزادي، وكيل پايه يك دادگستري و يكي از 

دوستاني كه با هم در دانشگاه اجباري دكتر الجوردي مدرك دكترا گرفتيم!

از آنجا كه پيش بيني مي كنم حضور امروز ظهر آقاي محمود بهزادي در چگونگي بسط و گسترش جنبش 
كادرها تأثير دارد، اين ماجرا را روايت مي كنم. چرا حضور او به صورت سرزده در اين كارگاه در جنبش 

كادرها تأثير خواهد داشت؟ 

اوالً آقاي محمود بهزادي يك فعال اجتماعي مادرزاد و تمام وقت است و در حال حاضر نيز بخش اصلي 
وقت خودش را صرف دفاع از افرادي مي كند كه به داليل عقيدتي تحت ستم قرار مي گيرند. او از جمله 
وكيل كساني مثل آقاي عبدالفتاح سلطاني و خانم نسرين ستوده و ده ها نفر از اين قبيل افراد است و براي 
دفاع از آنان هم واقعاً  سنگ تمام مي  گذارد. هرچند كل ماجراي دادگاه و وكيل و محاكمه در اين ايران به يك 

كاريكاتور مسخره شبيه است. اما اين امر چيزي از ارزش كار صادقانه ي آقاي بهزادي كم نمي كند. 

ثانثًا آقاي محمود بهزادي يك فعال اجتماعي دموكرات و سكوالر است كه به حاكميت قانون و دموكراسي 
اعتقاد دارد و براي ترويج اين ارزش ها در جامعه نيز هزينه پرداخت كرده و مي پردازد و خواهد پرداخت. 

ثالثًا او آدمي است كه به ساختن سازمان و بسط تشكيالت پروفشنال باور دارد. 

رابعًا از سال ها پيش كه من بحث كد اتيكز و پروفشن گرايي را در كشور ترويج كرده ام، آقاي بهزادي يكي از 
مشوقان و عالقمندان به اين مباحث بوده است و هميشه از ايده ارتقاي پروفشن قانون و وكالت دفاع كرده 

است و از هيچ كمكي هم در اين زمينه دريغ نكرده است. 

به رغم اين خصوصيات عالي، آقاي بهزادي هيچگاه به شركت در كارگاه هاي من عالقه ي جدي نشان نداد. 
من شخصًا فكر مي كنم هيچ يك از دوستان بسيار نزديك من حاضر نشدند و نمي شوند در كارگاه ها شركت 
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كنند. چرا؟ علت آن را بيشتر روانشناختي ارزيابي مي كنم و تمايلي هم ندارم اينجا به اين موضوع بپردازم. با 
اين همه، حضور اتفاقي و ناخواسته او در كارگاه امروز صبح - به نظر من - ممكن است چنان تأثيري در 
آقاي بهزادي ايجاد كرده باشد كه احتماالً سبب شكستن موانع دروني او بشود و خودش همراه با گروهي از 

دوستان يا وكيالن در يكي از كارگاه شركت كنند. چرا اين طور ارزيابي مي كنم؟ 

امروز بعد از آنكه آقاي بهزادي وارد دفتر شد و من او را به آقايان اعلمي و دانايي معرفي كردم، از او خواهش 
كردم تا انتهاي كارگاه در سالن بشيند تا كارگاه خاتمه يابد. او هم ناخواسته در انتهاي سالن روي مبل كنار 
ديوار نشست و به بحث هاي من گوش داد و بحث هاي من - براي هر وكيل با سواد و عالقمندي مثل او - 

بايد چنان جذاب باشد كه تصميم بگيرد خودش و دوستانش بايد در اين كارگاه ها شركت كنند. 

فقط به اين نكته اشاره مي كنم كه محور بحث هاي من پاسخ دادن به سؤال آقاي اعلمي بود و سعي كردم 
برايش توضيح دهم كه يك مجموع به طور كلي چند دسته مصوبه دارد و هر دسته را تحت چه شرايطي 
مي تواند ابطال يا اصالح كند و دليل عقلي اين روند ها و قواعد چيست و اين داليل به اصول زيربنايي قانون 
پارلماني چه ارتباطي دارد. در واقع من هم قانون درس مي دادم و هم حقوق و هم فلسفه حقوق. و با چنان 

بالغتي اين كار را انجام مي دادم كه حيرت در چشمان سبز آقاي بهزادي موج مي زد. 

تقاضا براي برگزاري مجمع كانون حقوق شهروندي 
بعد از ختم كارگاه آقاي بهزادي به جمع سه نفره ما پيوست و به بيان خاطرات سفر اخيرش به كوبا پرداخت. 
خالصه تجربه هاي سفر ده ساله اش به كوبا اينكه اين كشورك كوچك سوسياليستي در همان سي چهل دهه ي 
قبل فسيل شده و از رشد و توسعه باز مانده است و امروز مردم اين جزيره عالف و بي كار و فاقد هر نوع 
مهارت هستند و جامعه اشان هم به صورت كوپني اداره مي شود و مردم هم بي خيال در خيابان ها ول مي گردند 
و چرخ مي زنند. البته،  پيش بيني مي كرد با ادامه اصالحاتي كه اخيراً در اين كشور شروع شده اين وضعيت به 

سرعت تغيير كند. 

بعد از اين بحث ها و رفتن كارورزان، آقاي بهزادي مسأله اصلي اش را با من در ميان گذاشت: كانون حقوق 
شهروندي - يا اسمي شبيه به اين كه بسيار مشابه كانون شهروندي زنان بود اما من نشنيده بودم - تصميم 
دارند مجمع خودشان را برگزار كنند و آقاي بهزادي مي خواست بداند آيا اجازه مي دهم اين مجمع در دفتر 
برگزار شود؟ من برايش توضيح دادم كه اگر انجمن يا مجمعي بخواهند براي تمرين و آموزش دستورنامه 
رابرت در دفتر جلسه بگذارند، جواب من روشن است: اساساً  اين دفتر براي همين هدف راه اندازي شده 
است. اما اگر بخواهند از دفتر به عنوان سالني براي برگزاري مجمع استفاده كنند، پاسخ من منفي است. اما به 
خاطر ارتباط و دوستي با شخص شما،  كليد دفتر را در اختيار شما خواهم گذاشت و خواهم رفت. هر طور 

كه دوست داريد عمل كنيد و هر مجمعي كه مي خواهيد برگزار كنيد. 

با اين همه، ضمن تشريح كتاب دستورنامه رابرت به عنوان ام القونين و پايه اي ترين حقوق شهروندي كه 
آشنايي با آن پيش شرط حاكميت قانون در كشور است، از وكالي ايراني و از كساني كه دنبال كانون حقوق 
شهروندي هستند گله كردم و گفتم اگر در اين زمينه جدي هستند بايد اين قواعد را ياد بگيرند و به ديگران 
هم بياموزند. چون پايه اي ترين حقوق شهروندي كه حق تعيين سرنوشت ملي است فقط در چارچوب اين 
قواعد ممكن است. اما متأسفانه مردم ما اين موضوع را نمي دانند و در حاليكه اعضاي پروفشن قانون بايد بيش 
و پيش از همه به اين موضوع توجه كنند، اتفاقًا به دليل مسائل روانشناختي، واكنش منفي هم نشان مي دهند 
و به همين خطر من به طور كلي از وكيالن ايراني، تا آنجا كه آنان را شخصًا مي شناسم، به جز چند اسثتثنا 
ناراضي هستم و يكي از آن استثناهاي نادر همان دوست مشترك ما آقاي عبدالفاح سلطاني است. وقتي نام 
او در ميان آمد به من خبر داد كه قرار است به زودي يك ماه به مرخصي بيايد. من اميدوارم در اين يك ماه 
كه عبدالفتاح به مرخصي مي آيد او را از نزديك ببينم و منتظر مي مانم تا مشخص شود كه آيا حدسم در مورد 

آقاي محمود بهزادي درست از آب درخواهد آما يا نه؟ 
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يكشنبه 4 مرداد 1394

غيبت بانوان 
امروز صبح منتظر اعضاي كادر بانوان بودم. تا آنجا كه در خاطر دارم قبل از ماه رمضان قرار شد حدود يك 
ماه كارگاه را تعطيل كنند و در اين مدت خودشان روي آئين نامه كار كنند و قرار گذاشتند كه امروز يكشنبه 
4 مرداد به كارگاه بيايند و كار آموزش را ادامه بدهند. از حدود ساعت 10 صبح دفتر را براي پذيرايي از 
بانوان آماده كردم اما خبري نشد. نزديك ظهر ايميلي براي خانم شيما قوشه به همين مضمون كه منتظر بودم 
نيامدند ارسال كردم هنوز جوابي نداده است. به احتمال زياد تصميم دارند ديگر در كارگاه حضور نيابند. در 
آن صورت من هم خوشحال خواهم شد. چون قواعدي را كه من قرار است به آنان درس بدهم خيلي به 
كارشان نخواهد آمد. چند نفراند و مسأله اشان اين است كه با هم كارهايي انجام دهند. اينكه بايد سازماني 
بسازند تا آن سازمان كارها را انجام دهد، يك فاز باالتر است كه اعضاي اين گروه هنوز به آن جا نرسيده اند. 

در مجموع وضعيت كارگروهي در ايران چنان تأسفبار است كه كمتر گروهي موفق مي شود بيش از مدت 
بسيار كوتاهي با هم كار كند. اگر اين گروه عده اي دوست باشند كه تصميم گرفته اند هر از گاه با هم براي 
سفر به كالردشت بروند، بعد از چند سفر از هم مي پاشد. اگر شركت ايجاد كنند كارشان به جنگ و دعوا 
مي كشد. و در جريان ايجاد سازمان ها نيز كه يك ضرب المثل معروفي مي گويد به محض اينكه سه نفر شوند 
بحران هاي عجيب و غريبي  با  نيستند  بيشتر  نفر  اينكه چند  با  زنان هم  كانون شهروندي  انشعاب مي كنند. 
مواجه بودند. اميدوارم گروه شان از هم نپاشيده باشد. همانطور كه مدت هاست از گروه مادران صلح بي خبرم 
و وقتي در دو نشست آنان شركت كردم تا جلسه شان را اداره كنم و ضمن اداره ي جلسه،  آنان را با قواعد 
آشنا كنم دريافتم اين گروه ممكن نيست بتواند به حيات خود ادامه بدهد. اميدوارم پيش بيني من درست از 
آب درنيامده باشد. هرچند خانم مرتاضي را هم كه ظاهراً با آن اخالق خوش نقش چسب مجموعه را بازي 

مي كرد دستگير كردند و به زندان انداختند. 

حضور دانشجويان دانشگاه اروميه
ديروز شنبه 11 نفر از دانشجويان دانشگاه اروميه به دفتر آمدند و در دو نشست حدود دو ساعت و نيمه 
شركت كردند و قرار است فردا ساعت شش بعد از ظهر هم در كارگاه شركت كنند و نشست فردا تا هر 
زماني كه كشيدند ادامه يابد. اين رويداد از جهات گوناگون - براي جنبش كادرها - اهميت دارد. در ادامه به 
اين نكات خواهم پرداخت. اما قبل از آن الزم است نام اين دانشجويان را براي ثبت در تاريخ جنبش كادرها 

يادداشت كنم: 
1. علي بخت آوري. معماري
2. كورش ساعدي. معماري
3. حميد فراهاني. معماري

4. بهرام كريمي پور. )بقيه فراموش كرد ه اند رشته تحصيلي خود را يادداشت كنند(
5. نيما يعقوبيان

6. ارسالن خردمند
7. هادي خورشيدي

8. احسان خورشيدي
9. رامين مظفري 
10 فريد مسعودي

يك نفر هم كه وسط كارگاه رفت و ظاهراً اسمش را ننوشته است. 

افراد مؤثر در شكل گيري كارگاه
نخستين بار آقاي سامان عصرپوران روز سه شنبه هفته گذشته كه در چهل و سومين اجالس كادر دانشجويان 
شركت كرده بود به من خبر داد عده اي از دانشجويان دانشگاه اروميه هفته آينده به تهران مي آيند تا در يك 
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بيايند تا با دستورنامه  اردوي دانشجويي شركت كنند و قرار است روز شنبه و دوشنبه نيز به دفتر كادرها 
رابرت آشنا شوند. همينجا بگويم كه آقاي عصرپوران يكي از كم حرف ترين بچه هاي كادر دانشجويان بود 
كه در برخورد هاي اوليه هرگز نمي شد حدس بزنيد كه يكي از جدي ترين و پي گيرترين اعضاي آن مجموعه 
خواهد شد. اما او كه دانشجوي رشته هوا فضاي دانشگاه خواجه  نصير است همراه با آقاي پرهام رضايي كه 
اتفاقًا او هم از كم  حرف ترين بچه هاي آن مجموعه بود و در رشته شيمي همان دانشگاه تحصيل مي كند، به 
دو نفر از كادرهاي حرفه اي بدل شده اند و قدرت فراگيري و پيگيري و جديت آنان اسباب حيرت من است. 

به وجودشان واقعاً  افتخار مي كنم.

يكي از مشغله هاي اين دو دانشجوي جوان اين شده است كه قواعد دستورنامه رابرت را چگونه در سطح 
جامعه و در سطح دانشگاه ها ترويج كنند. مدتي قبل آقاي عصرپوران در مورد اين پيشنهاد با من مشورت 
يا سيمنارهايي براي  برنامه هاي آموزشي كارگاه ها  يا  مي كرد كه اگر در دانشكده ها و در چارچوب اردوها 
معرفي و تدريس اين قواعد برگزار بشود من قبول خواهم كرد كه به عنوان سخنران يا مربي در آن ها شركت 
كنم؟ پاسخ من البته كه استقبال مشتاقانه بود. در جريان  گفتگو هاي گه گاهي در مورد همين پيشنهاد بود كه 
هفته گذشته آقاي عصرپوران به من خبر داد تعدادي از دانشجويان دانشگاه اروميه در نظر دارند به تهران بيايند 
و در چند جلسه سخنراني مختلف شركت كنند. بعد دوباره پرسيد كه آيا مي توانند در دفتر كادرها هم حضو 
بيابند و شما براي آنان دستورنامه رابرت را معرفي كنيد و آموزش بدهيد؟ باز هم پاسخ من روشن بود: حتمًا 
و سرانجام نهايي شد كه عصر روز شنبه از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر اين عده به دفتر خواهند آمد. من از او 
خواهش كردم كه اگر مي تواند خودش هم براي پذيرائي از آنان و كمك به من در پذيرائي از آنان در دفتر 
حاضر شود كه قبول كرد. اما در آخرين دقايق به من زنگ زد كه به جاي او آقاي گرانپايه و آقاي رنجبر به 
دفتر خواهند آمد. البته، اين دو نفر هم به دليل مشغله هاي زياد كمي دير آمدند. به اين ترتيب و با اين مقدمه 

اين گروه از دانشجويان از اروميه به دفتر آمدند. 

برداشت هاي كلي
وقتي تمام آنان با هم وارد دفتر شدند و سالم و عليك كرديم، اولين نكته اي كه برايم جالب بود با هم آمدن 
آنان بود. آيا قبل از آنكه زنگ در ساختمان را بزنند، بيرون منتظر يكديگر مانده اند تا همه با هم وارد دفتر 
شوند؟ يكي از آنان اين نكته واضح را براي مغز معلول من توضيح داد كه ما از اروميه با هم آمده ايم و در 
تهران هم هرجا برويم با هم مي رويم و اينجا هم همه با هم آمده ايم. خوب، من كمي شرمنده شدم كه چرا 

به اين نكات دقت نمي كنم؟ 

نكته ديگري كه توجه من را جلب كرد اين بود كه همراه آنان هيچ دانشجوي دختري وجود نداشت. اما ديگر 
علت و جواب اين قضيه را مي دانستم و ديگر چيزي نپرسيدم. 

من نسبت به قد و هيكل نسل جوان امروز كنجكاو هستم. وضعيت جسمي جوانان نشان مي دهد كه آيا مثالً  
در دهه ي هفتاد كه اين نسل نوزاد و كودك بوده است خوب تغذيه شده است يا نه؟ خوشبخنانه تمام جواناني 
كه ديروز در كارگاه شركت كردند از نظر جسماني سالم و از نظر قد و قواره متناسب و خوش اندام و قوي 

بودند. از اين بابت خوشحال شدم. 

با اين همه، كمي كه از كارگاه گذشت احساس كردم بچه خيلي خسته اند و تالش هاي من براي جذب تر كردن 
نكاتي كه مطرح مي كنم، هرچند بي تأثير نيست اما از خستگي مفرط آنان چيزي كم نمي كرد. آنان از صبح تا 
آن ساعت 4 بعد از ظهر كه به كارگاه آمدند در چندين جلسه سخنراني ديگر هم شركت كرده  بودند و انصافًا 

خيلي سخت مي توانستند با نشاط به حرف هاي من گوش بدهند. 

به عنوان مربي آنقدر تجربه اندوخته ام كه با نگاهي به چهره هاي كارورزان دريابم چقدر به هيجان آمده اند 
و چقدر مشتاق شنيدن نكات جديد هستند و همين واكنش هاي كارورزان است كه جهت، سرعت و لحن 
و ساير خصوصيات دراماتيك خطبه هاي من را تعيين مي كنند. از اين جهت، ديروز كارم خيلي سخت بود 
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چون چهره ي بچه هاي خيلي خسته بود و من بخش اصلي انرژي ام را صرف اين مي كردم كه چه كنم تا بر 
خستگي آنان غلبه كنم. به همين دليل، كارگاه هاي ديروز از جمله سخت ترين و ناهموار ترين كارگاه هايي بود 

كه اداره كرده بودم. 

پرسش نخست
در همان ابتداي كارگاه از سخنگوي گروه تقاضا كردم براي من توضيح بدهد كه گروه چگونه با دستورنامه 
رابرات و دفتر كادرها آشنا شده اند و در اين مورد چقدر مطلب مي دانند كه من آن ها را تكرار نكنم؟ سخنگوي 
گروه كه يك نفر هم نبود برايم توضيح دادند كه وقتي قرار شده براي شركت در ارودهاي تابستانه دانشجويي 
به تهران بيايند و ظاهراً در طيفي از انجمن هاي اسالمي قرار مي گيرند كه به شوراي احيا نزديك تر هستند، 
با بچه هاي شوراي احيا مشورت مي كنند. بچه هاي شوراي احيا، به خصوص آقايان گرانپايه و رنجبر نيز به 
آنان توصيه مي كنند كه براي آشنايي با اصول و قواعد كار تشكيالتي خوب است به دفتر كادرها بايند و با 
دستورنامه رابرت آشنا شوند. در واقع نياز آنان آشنا با قواعد كار تشكيالتي است تا بتوانند در چارچوب 
انجمن اسالمي فعاليت كنند. يكي از آنان  كه به نظرم آقاي ارسالن خردمند بود كه چهره اش به جواني هاي 
آقاي قوچاني سردبير معروف خيلي شبيه است برايم توضيح داد كه در طول مدتي كه دولت نهم و دهم سر 
كار بوده است تداوم فعاليت هاي تشكيالتي از بين رفته و اين نسل تجربه هاي كار تشكيالتي چنداني ندارند 

و به همين خاطر الزم است در اين زمينه اطالعات و تجربه هايي كسب كنند. 

در پاسخ به اين پرسش كه آقايان گرانپايه و رنجبر - كه دوتا از بهترين هاي كادر دانشجويان بودند- تا چه 
اندازه در باره دستورنامه رابرت برايشان توضيح داده اند گفتند: تقريبًا هيچ. فقط گفته اند چنين كتابي و چنين 

قواعدي و چنين دفتري وجود دارد. همين. 

بعد از اين مقدمه بود كه اصل كتاب را به آقاي علي بخت آور كه سمت راستم نشسته بود دادم و ترجمه آن 
را هم به آقاي فريد مسعودي كه سمت چپم نشسته بود و از هر دو خواستم كه دو سند را با دقت مرور كنند 
و به نفر بعدي بدهند. چون قرار است من اين كتاب و قواعد مندرج در آن و تاريخچه پيدايش اين قواعد را 

در اين كارگاه توضيح بدهم. 

به تمام اعضاي  از شروع كارگاه تصميم گرفته بودم كه فهرست مطالب كتاب را هم پرينت بگيرم و  قبل 
كارگاره يك فهرست مطالب هم بدهم تا در فاصله اي كه بايد انتظار بكشند تا كتاب و ترجمه به دست آنان 
برسد بتوانند فهرست را با دقت نگاه كنند و حتي فهرست را با خودشان ببرند. اما متأسفانه نيم ساعت قبل 
از شروع كارگاه و هنگام كار با پرينت با يك مشكل فني احمقانه مواجه شدم كه درست هنگام ورود بچه به 
كارگاه موفق به حل آن شدم. در هر حال، تعدادي پرينت هم از فهرست مطالب كتاب گرفتم و به بچه دادم 

تا با دقت فهرست را نگاه كنند. و بعد از آن بود كه به شرح كتاب و محتواي آن پرداختم.

خالقيت در تكرار
من فكر مي كردم و مي كنم كه تكرار چيز خوبي نيست، اما اگر كاري به شيوه اي عالي انجام شود، تكرار آن 
شيوه معقول است. با اين همه، به خاطر اينكه از تكرار بدم مي آيد، حتي هنگامي كه دارم كاري را تكرار مي كنم 
مي كوشم خالي از جنبه هاي نو نشود. به همين خاطر هر بار كه حتي به همين شيوه ي تكراري به معرفي كتاب 
دستورنامه رابرت مي پردازم متوجه مي شوم كه در جريان معرفي اين كتاب دست كم خودم به نكات باز هم 

جديد تري برخورد كرده ام. 

در جريان كارگاه ديروز، تالش براي توضيح اينكه انسان ها چگونه اسامي معنا يا مفاهيم انتزاعي را مي سازند، 
به نظرم رسيد در مورد دستاوردهاي اخيرم در عرصه زبان شناسي نيز مثال هايي بزنم.

گشايش ذهن فارس زبان ها
نمي كند و مي توانند  لغات جديد هيچ محدوديتي احساس  متوجه شده ام كه ذهنم در ساختن  اين روز ها   
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بي نهايت لغت جديد بسازد. در حاليكه خوب به خاطر دارم در يكي از مباحثي كه بعد از پيروزي انقالب و 
در يكي از هسته هاي مطالعاتي مطرح مي كردم تأكيد داشتم كه چطور يك ذهْن اسير محدوديت هاي زباني 
است و در چارچوب لغات و ساختارهاي يك زبان مفروض است كه انديشه كار مي كند. در آن زبان - و تا 
آنجا كه من از برداشت هاي آن روز خودم به خاطر دارم - جامعه روشنفكري آن زمان نيز احساس مي كرد كه 
چقدر زبان فارسي براي بيان مفاهيمي كه با سرعت در جهان خلق مي شوند محدوديت دارد. باز به خاطر دارم 
كه در آن دوران دستور زبان فارسي را با دستور زبان عربي مقايسه مي كردم، به خصوص ساختار باب هاي 
صرف فعل در زبان عربي را با ساختار صرف فعل در زبان فارسي مقايسه مي كردم و اين نتيجه را مي  گرفتم 
كه ظرفيت  و انعطاف پذيري زبان عربي در ساخت معاني جديد چه قدر از امكانات زبان فارسي بيشتر است. 
اما  يكي از تفريحات شبانه ي اين روز هاي من اين شده است كه به صورت دلبخواهي يك اسم يا فعل مركب 
فارسي را به اجزاي آن تفكيك مي كنم و هر جز را با پسوندها، پيشوندها و ريشه هاي مختلف پيوند مي زنم 
و مثل باران مفاهيم و معاني جديد بر سرم باريدن مي گيرند. البته، اين واژه هاي تركيبي جديد بايد با استقبال 
عامه ي فارس زبان مواجه شوند و آنان بايد هر يك از اين واژه هايي را كه در ذهن من توليد انبوه مي شود 
بپذيرند، اما نكته مهم اين است كه تحت تأثير تحوالت اخير، به طور كلي ذهن ايرانيان به نحو حيرت انگيزي 
گشايش يافته است و نه فقط مهارت من به عنوان يك فرد، بلكه مهارت كل مردم به مثابه يك جامعه كل 
يافته است. و اين يك پديده  افزايش  در ساخت واژه هاي جديد و استقبال از آن ها به نحو حيرت انگيزي 

حيرت انگيز و جالبي است كه اين روز ها مشغولم كرده است. 

فكر مي كنم براي توضيح اين پديده نيز بشود از همان روش فلسفي استفاده كرد كه اين روز ها در حال شكل 
بخشيدن و تكميل كردن آن هستم. جمله اي را به امام اول شيعيان نسبت مي دهند كه گفته است:  كل وعاء 
يستع به ما جعل فيه، اال وعاء العلم، يتسع بها. ترجمه اش اين مي شود: هر ظرفي وقتي چيزي داخلش گذشته 
شود پر مي شود غير از ظرف علم كه هر چه بيشتر در آن بريزيد گشادتر مي شود. به نظر منظور از ظرف علم 
همان ذهن بايد باشد كه عملكرد مغز است. مغز اين ظرفيت عجيب را دارد كه هر نواع اطالعاتي را كه در 
آن ذخيره كنيد و هر طور كه بخواهيد آن اطالعات را پردازش كند و به شما گزارش بدهد، توانايي انجام 
اين كارها را كه از او بخواهيد در آن ايجاد مي شود. همينكه مي گويم: »شما« از »او« »بخواهيد«. واقعًا يعني 
چه؟ در واقع اگر جامعه شما پيچيده تر شود و اطالعاتي كه بايد پردازش كنيد گسترش يابد، هم مغز شما، 
هم ابزارهاي و ابزارك هاي ذهني شما - و به زبان ارسطوئي - استعدادهاي ذهني شما - گسترش مي يابد. در 

ذهن شما استعدادها و ابزارك هاي جديدي خلق مي شود. 

من در سطح فردي شاهد گشايش ذهني خودم بوده ام و اين گشايش را هم از جمله محصول كاري مي دانم كه 
طي اين سه دهه ي اخير مجبور بوده ام يا خودم خواسته ام انجام دهم. اما تمام فعاليت هاي من در واقع ماهيت 
اجتماعي داشته اند و بدون بروز تحوالتي در جامعه - كه محصول فراينده هاي جهاني شدن است - امكان 
انجام اين فعاليت ها - مثاًل انتشار نشريات تخصصي با دستمزد خوب براي انواع انجمن ها - به وجود نمي آمد 

و ذهن من هم همراه با ساير اذهان رشد نمي كرد. 

به هر حال، در جريان جلسه ديروز و در جهت توضيح جنبه هاي تاريخي اجتماعي پيدايش قانون پارلمان 
به مثابه يك دستگاه مفهومي، و به عنوان يك اختراع مهم بشريت، سعي كردم از جديدترين دستاوردهاي 
فكري خودم در كالس بهره ببرم كه يكي از آن ها همين توجه به عوامل اجتماعي گشايش ذهني فارس زبانان 

معاصر بود. 

كشف صبحگاهي
امروز صبح وقتي در بستر خواب و روي ميز كنفرانسي كه براي نخستين بار آن را از طرف ضلع بلندتر به ميز 
تحرير چسبانده بودم، غلت مي زدم و خيال بافي مي كردم دريافتم كه در كارگاه دانشجويان اروميه  اي دارم به 
آنان پيشنهاد حيرت آوري مي دهم: هر يك از شما كه بتواند براي برگزاري كارگاه آموزش دستورنامه رابرت 
در اروميه بازاريابي كند، تا 20 درصد قرارداد را به عنوان دستمزد بازاريابي دريافت خواهد كرد. يكي از آنان 
مي پرسد: چقدر مي شود؟ و من در حاليكه وانمود مي كنم رقمي نيست مي گويم : يك ميليون تومان. دانشجويان 
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تعجب مي كنند و من دوباره توضيح مي دهم: واقعًا مبلغي نيست. من زبان روسي يا انگليسي هم درس بدهم 
بابت دو ساعت تدريس همين مبلغ را دريافت مي كنم. يك دروه پنج روزه و هر روز چهار كالس، مبلغ كل 

قرارداد پنج ميليون تومان مي شود كه 20 درصدش هم يك ميليون خواهد شد. 

در حاليكه در عالم خيال داشتم براي دانشجويان دانشگاه اروميه توضيح مي دادم كه بازارشان كجاهاست و 
چگونه بايد براي كارگاه ها بازاريابي كنند، بخش ديگري از ذهنم به اين نكته توجه كرد كه: عجب ايده ي 
جالبي! بله. واقعًا جالب است و به دنبال توجه به همين نمايش خيالي بود كه امروز دنبال ها و پيامده هاي 
اين صحنه ي خيالي را دنبال كردم و به نتايج جالبي هم رسيدم: اگر دانشجويان دانشگاه هاي سراسر كشور از 
طريق اتحاديه يا شوراي احيا تشويق شوند كه براي گذراندان يك دوره مقدمات به كارگاه ببايند و به عنوان 
بازارياب در شهر خودشان مشغول به كار شوند كلي درآمد كسب خواهند كرد و اين شغل با سرعت گسترش 

خواهش يافت. 

تحليل اين كشف
مطمئن خيال پردازي هاي امروز صبح آنقدرها هم از هيچ ساخته نشده بود. من مدت هاست در مورد جنبه هاي 
مالي كار و اينكه چگونه بتوانيم براي دست در كاران آتي اين پروفشن درآمد آبرومندي تأمين كنيم فكركرده ام. 
بارها به اين نكته توجه كرده ام كه اگر خود من مالك اين دفتر كار و يا مالك منزل مسكوني نبودم ممكن نبود 
بتوانم اين طور تمام وقت روي اين داستان سرمايه گذاري كنم. در نتيجه هرگز نمي توانم و نبايد از جواناني 
اين قواعد  به  بقيه جواناني كه  آقايان سهيل فاضلي، متين شريف، پرهام رضايي، سامان عصرپوران و  مثل 
عالقه نشان مي دهند توقع داشته  باشم كه دست از كار و زندگي بكشند و روي اين قضيه وقت بگذارند. آنان 
اين روز ها كه مشغول تحصيل هستند و كمي فراقت دارند روي كار وقت مي گذارند ولي به محض اينكه پا 
به بازار كار بگذارند و مجبور شوند براي تأمين معاش خانواده درآمدي كسب كنند هرگز فرصت پرداختن 
به دستورنامه رابرت را به صورت حرفه اي نخواهند يافت. به همين دليل بايد بين اين كار و كسب درآمد 

رابطه اي ايجاد كنم. 

نكته مهم ديگري كه اين روز ها به آن توجه كرده ام اين است كه اين قواعد كااليي است كه مشتريان خاص 
خودش را دارد. قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهري. اگر اين كاال به كسي كه به آن نياز ندارد عرضه 
شود كاري احمقانه انجام شده است. البته، من تا كنون در معرفي اين كاال به كساني كه بعداً فهميده ام نياز 
واقعي آنان بنوده است هزينه هاي زيادي پرداخت كرده ام. اما همين تجربه هاست كه سرمايه ي اجتماعي من 

محسوب مي شود. 

تعداد زيادي از مخاطبان هستند كه اين قواعد را در حد قواعد فني تلقي مي كنند و مي كوشند در حد همين 
ابزار از آن استفاده كنند. در حاليكه اين دستگاه مفاهيم اليه هاي متنوع و متعددي از معنا دارد كه درك آن 

بستگي به وضعيت مخاطب دارد. 

در هر حال، ديگر صالح نمي دانم خودم براي اين خدمات بازاريابي كنم. در عين حال بايد دامنه بازاريابي 
و  استعداد  با  جوانان  به  خوب  پورسانت  پرداخت  ابزارها  اين  بهترين  از  يكي  داد.  گسترش  را  اقتصادي 

عالقمندي است كه مايلند هم درآمدي داشته  باشند و هم قانون بازي دموكراسي را در كشور ترويج كنند. 

نقش وب سايت
با راه اندازي وب سايت، و معرفي تدريجي آن به افكار عمومي، انتظار مي رود كه مشتريان خاص اين خدمات 
نيز به مرور به سراغ اين كاال بيايند. من اطمينان دارم براي سازمان هاي دولتي برگزاري يك كارگاه آموزشي 
چهار روزه مبلغ 5 ميليون ريال مفت است و اگر موفق شوم براي آن دسته از سازمان ها چنان كارگاه هايي 
برگزار كنم مبلغي را كه پيشنهاد خواهم داد و خواهم گرفت بسيار بيش از اين ها مي تواند باشد. نكته اين است 

كه براي چنان چشم اندازي چه كارهايي و به چه شكلي بايد انجام شود؟ 
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دوشنبه 5 مرداد 1394

نبرد هاي ملكولي
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پنجشنبه 8 مرداد 1394

اختالل در تاريخ نگاري
مدتي است كه نگارش تاريخ كادرها با اختالل مواجه شده است. مي خواهم با تشريح علت همين اختالل 
كار را ادامه بدهم به اميد اينكه بتوانم عوامل اين اختالل را بهتر بشناسم و بكوشم ديگر كارم را مختل نكنند.

يك عامل مهم اين است كه ماجراي مذاكرات هسته اي، به رغم آنكه برجام به امضا رسيد و در شوراي امنيت 
هم مطرح شد و رأي آورد، و انتظار مي رفت كه با فروكش كردن چالش ها من وقت كم تري صرف دنبال كردن 
اخبار آن بكنم، در اياالت متحد آمريكا همچنان داغ است و من احساس مي كنم از دنبال كردن اين ماجرا 
چيزهاي بسياري زياد از روندهاي جاري در سطح جهان كشف مي كنم و چيزهاي جديدي ياد مي گيرم. به 
دو موضوع كه امروز درك تازه اي از آن ها به دست آوردم و فكر مي كنم از محصوالت جانبي دنبال كردن  

روند هاي جهاني است اشاره مي كنم. 

درك جديدي از البي گري
تا همين امروز صبح كه در ضمن قدم زدن در باغچه حياط به درك جديدي از البي گري رسيدم، فكر مي كردم 
البي گري به اين معناست كه برخي از افراد سرشناس و با نفوذ و پول دار دم نمايندگان مجالس قانون گذاري 
را مي بينند و به اصطالح سبيل آنان را چرب مي كنند تا هنگام بررسي يك مسأله به نفع گروه هاي البي گر رأي 
بدهند. اين كار آنقدر زننده و زشت و غيراخالقي است كه هروقت از البي و البي گري صحبت مي شد حالم 
به هم مي خورد و اين ماجرا را همچون لكه ننگي بر پيكر پارلمان گرايي مي ديديم. در عين حال فكر مي  كردم 
چون اين كار براي تمام گروه هاي اجتماعي قانوني است، پس هر گروهي كه در اين زمينه فعال تر عمل كند 

بازي را در پارلمان مي برد. در واقع نوعي رقابت است كه البته، در ميدان آن پول دارتر ها برنده ترند. 

البته، در مورد كد اتيكز نمايندگان پارلمان هاي كشورهاي پيشرفته چيزهايي خوانده ام كه مو را بر تن آدم 
سيخ مي كند. به عنوان نمونه اينكه حتي اگر يك نماينده سناي آمريكا از سربرگ مجلس سناي آمريكا استفاده 
شخصي بكند او را به سالبه مي كشند. در اين صورت چطور ممكن است البي گران سبيل اين افراد را چرب 
كنند و اين افراد هم كه به مرحمت البي گران سبيلشان چرب شده است بنا به خواسته ي البي گران رأي بدهند 

و آب از آب تكان نخورد؟ 

متأسفانه شاهد البي گري از نوع ايراني آن هم زياد ديده ام. دوستان كارخانه داري دارم كه فكر مي كردند اين 
بخش مشروعي از هزينه هاي كارخانه داري در ايران است كه بايد با پرداخت چك ها كالن خرج و برج زندگي 

نمايندگان را تأمين كنند و سبليشان را بچربانند تا مثاًل عليه واردات خودرو رأي بدهند. 

اما، البي گري، به معناي دموكراتيك و اخالقي كلمه چيست؟ و چرا اخالقي است؟ و چه عواملي دست به 
دست هم داد تا من مادر مرده در سن شصت و دو سالگي به اين نكته بديهي پي ببرم؟ 

نقش دستورنامه رابرت
سال ها پيش در جايي از كتاب دستورنامه رابرت خوانده بودم نمايندگاني كه به نمايندگي از يك بخش يا 
حوزه در كنوانسيون شركت مي كنند آزادند تا به آنچه را كه صحيح مي دانند رأي بدهند و شعبه و موكالن او 
حق ندارند تصميمي را به او ديكته كنند. اما او اخالقًا ملزم است به پيشنهادهايي رأي مثبت بدهد كه فكر 
مي كند اكثريت مردم حوزه يا شهر يا بخشي كه او را به عنوان نماينده اعزام كرده اند نيز به همان پيشنهاد رأي 
خواهند داد. در واقع نماينده وظيفه دارد در راستاي آنچه را كه وجدانًا فكر مي كند نظر اكثريت موكالن اوست 
رأي بدهد. خوب. اين يك نكته مهم. اما نكته ي ديگري كه اين روز ها متوجه شدم اين بود كه دريافتم گروه 
عظيم البي گراني كه اين روز ها مي كوشند تا نظر نمايندگان سنا را نسبت به توافق هسته اي شش قدرت جهاني 
با ايران عوض كنند، در واقع روي افكار عمومي حوزه هاي انتخاباتي كار مي كنند و تمام پول ها و كمك هايي 
را كه براي اينكار جمع آوري مي كنند صرف تغيير نظر مردم يك ايالت مي كنند. ميتينگ مي گذارند. آگهي هاي 
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چند ميليوني در روزنامه ها چاپ مي كنند. تيزرهاي تلويزيوني بسيار گرانقيمت در ايالت پخش مي كنند تا نظر 
مردم يك ايالت را نسبت به موضوع عوض كنند. همزمان با اين فعاليت ها از مردم ايالت درخواست مي كنند 
تا به هر نحو كه مي توانند نظر خودشان در مورد يك موضوع مشخص به اطالع نماينده آن ايالت در سنا و 
مجلس نمايندگان كنگره برسانند. به اين ترتيب، عماًل يك ريال از آن هم سرمايه نيز به يك نماينده مجلس 
بيرون  از مجلس  اردنگي  با  را  او  بگيرد  پولي  نماينده اي چنين  و  پرداخت شود  اگر  كه  نمي شود  پرداخت 

خواهند انداخت. 

همين مشاهدات سبب شد امروز در حاليكه در حياط قدم مي زدم، وضعيت البي گران در ايالت هاي مختلف 
اياالت  متعدد در  فعاليت هاي البي گرانه  تماشاي  را در ذهنم تخيل كنم و در حاليكه ذهنم مشغول  آمريكا 
اين  تأتر نشسته بود و داشت  از ذهنم كه مثل يك تماشاچي در سالن  مختلف آمريكا بود، بخش ديگري 
نمايش هاي البي گري را تماشا مي كرد ناگهان مثل ارشميدس كه از خزانه حمام فرياد كشان به بيرون جست 
كه: يافتم يافتم، فرياد كشيد: اي بابا، البي گري اگر به اين صورت باشد كه خالف اخالق نيست! بعد از اين 

صحنه بود كه اين مفهوم در ذهنم فهميده شد: فهميدم!

بله، فلسفه البي گري چيزي جز اين نيست كه شما روي افكار عمومي كار كنيد و آن را در جهتي كه فكر 
مي كنيد به نفع اكثريت مردم است تغيير دهيد، بعد به نماينگان آن حوزه در نهادهاي قانوني بگوئيد: به موكالن 
خود نگاه كنيد، اكثريت آنان چنين خواسته اي دارند. در آن صورت، نماينده ي آن اياالت هنگام دادن رأي 
اخالقًا وظيفه دارد در جهت خواست اكثريت حوزه نمايندگي خود رأي بدهد. بله، در چنين جامعه اي است 
كه نظر سنجي اهميت مي يابد. چرا، چون اگر اكثريت مردم يك ايالت - مثاًل نيويورك - با توافق هسته اي 
مخالف باشند، در آن صورت نمايندگان آن ايالت اخالقاً  حق نخواهند داشت تا به نفع آن توافق رأي بدهد. 
در اين صورت، كجاي البي گري غيراخالقي است؟ و چرا من اين همه دير متوجه مطلب شدم؟ جز اين است 
كه روشنفكر مملكت جهان سومي من شرافت علمي را نياموخته است و به درجه اجتهاد در تفكر انتقادي 
نرسيده است تا بتواند آنچه را كه مي شنوند نقادي كند و سره را از سره تميز دهد. و اين همه ناشي از همان 
عقب  ماندگي هاي فرهنگي نيست كه ما همه قرباني آن بوده ايم و هستيم؟ و نبايد خود را مديون فرايندهاي 

جهاني شدن بدانيم؟

آينده توافق هسته اي
آمريكا  مردم  مي داد هرچه  نشان  كه  گزارشي خواندم  هايم  اسرائيل  يا  پست  در وب سايت جروزلم  امروز 
از جزئيات توافق نامه هسته اي ايران و شش قدرت جهاني آگاه تر مي شوند، نرخ مخالفت آنان با توافق نيز 
افزايش مي يابد،  به نحوي كه در ميان گروه كساني كه با جزئيات توافق هسته اي آشنا هستند 64 درصد با 
توافق هسته اي مخالفند و معتقدند كه كنگره بايد وتوي رئيس جمهور را بشكند، در حاليكه اين رقم در ميان 
كساني كه با جزئيات قرارداد هسته اي آشنا نيستند 49 درصد با توافق هسته اي مخالفند و در عين حال 35 
درصد مخالفند. نتيجه بسيار واضع اين نظرسنجي اين است كه اگر به همين ترتيب كار روي افكار عمومي 
مردم آمريكا ادامه يابد، تا فرارسيدن زمان رأي گيري اكثريت غظيم مردم اياالت مختلف با اين توافق مخالفت 
خواهند كرد و در آن صورت نمايندگان آنان نيز اخالقًا قادر نخواهند بود به نفع قرارداد هسته اي رأي بدهند. 
بيانيه ي بسيار تندي داد و به  با نفوذ دموكرات عليه توافق هسته اي  همين امروز يكي ديگر از سناتور هاي 
صراحت گفت كه وتوي اوباما را هم خواهد شكست. و همين داستان هاست كه سبب مي شود من همچنان 

بخش قابل توجهي از وقتم را صرف دنبال كردن اين ماجرا كنم. 

نمونه ي دوم : ارتش دموكراتيك و ارتش استبدادي
پريروز سه شنبه بود كه آقاي حامد ارجمند يكي از اعضاي جدي و باهوش كارگاه دانشجويان كه از طريق 
آقاي سيهل فاضلي جذب كارگاه شده است از من پرسيد: ارتشي بودن آقاي هنري مارتين رابرت مؤلف 
دستورنامه رابرت چه نقشي در عالقمندي اين فرد به اين قواعد داشته  است؟ اگر منظور وي را درست فهميده  
باشم، فكر مي كنم مي خواست بگويد: چون هنري مارتين رابرت ارتشي بوده است، و ارتشي ها نيز خيلي منظم 
و با انضباظ تربيت مي شوند، البد، تربيت ارتشي اين تأثير را بر وي گذاشته  است تا او هم به نظم و انضباط 
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اهميت بيشتري بدهد. بسيار خوب، اما من چه جوابي بايد به اين پرسش مي دادم؟ كمي گيج زدم و صادقانه 
جواب دادم: راستش من براي نخستين بار است كه با اين سؤال مواجه مي شوم و تا كنون هرگز به اين موضوع 
فكر نكرده ام. بعد كوشيدم توضيح بدهم كه آقاي هنري مارتين رابرت - به استناد گزارشي كه خودش نوشته 
است - چطور به ضرورت اين قواعد براي اداره انجمن ها و سازمان هاي كشوري يا مدني پي برده است. بعد 
براي كارگاه توضيح دادم كه يك روز از آقاي هنري مارتين رابرت خواسته مي شود تا مجمع يك كليسا را 
اداره كند. خودش مي گويد هنگام اداره آن مجمع بود كه دريافتم بدون وجود برخي از قواعد اداره نشست  
يك مجمع بسيار دشوار خواهد شد. از همان زمان به بعد است كه از كتاب هاي مربوط به امور پارلماني يك 
مجموعه قواعد استخراج و يادداشت مي كند و هميشه آن ها را در كاله شاپو خود جاسازي مي كرده است 
تا هروقت رئيس جلسه شد به آن ها مراجعه كند. بعد از اين تجربه هاست كه تصميم مي گيرد اين قواعد را 
گردآوري و منتشر كند. با اين حساب آيا ارتشي بودن وي هم در اين عالقه و تصميم نقشي داشته است؟ 

خودم جواب دادم: نمي دانم. اجازه بدهيد به اين موضوع بيشتر فكر كنم. 

نقش كتاب دستورنامه رابرت
خيلي طول كشيد كه متوجه اين نكته در كتاب دستورنامه رابرت بشوم كه مسؤالن يك سازمان و يك انجمن 
يا  انجمن  اما در هر صورت، هيأت مديره يك  باشند،  يا غيرعضو(  انتصابي )و عضو  يا  انتخابي  مي توانند 
سازمان، معموالً متشكل از مسؤالن يا افسران يا مقامات يك سازمان و يك انجمن است كه به صورت گروهي 

تصميم مي گيرند و به صورت گروهي در برابر مجمع سازمان پاسخگو هستند. 

مدتي قبل بود كه هنگام تأمل در آئين نامه انجمن ملي پارلمانتارين ها متوجه اين نكته شدم كه هيأت مديره 
در نخستين اجالس خود مقامات و افسران انتصابي سازمان را برمي گزيند و از جمله مقامات و افسران اين 
از سوي هيأت مديره  آئين نامه  اين سردبيران كه طبق  نتيجه،  در  انجمن هستند.  نشريات  انجمن سردبيران 
منصوب مي شوند )يا رئيس انجمن آنان را شناسايي و براي تصويب به هيأت مديره معرفي مي كند(  عضو 
داراي رأي هيأت مديره محسوب مي شوند و با اينكه مي توانند عضو انجمن نباشند اما عضو هيأت مديره 
محسوب خواهند شد. بعد از آشنايي با اين نكته بود كه هر از گاهي به آقاي مهندس عطارديان بنيان گذار 
كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران )كعاصكا(  يادآوري مي  كردم كه سردبير شما جزو مسؤالن و 
افسران كعاصكا محسوب مي شود. در نتيجه شما بايد كسي را به عنوان سردبير انتخاب كنيد كه به او اعتماد 
داشته باشيد تا بتواند در نشست هاي هيأت مديره حضور يابد. و اگر به من اعتماد نداريد با كمال ميل حاضرم 
استعفا بدهم تا فرد مورد اعتماد هيأت مديره را انتخاب كنيد. البته مي دانستم تمام اين حرف ها براي هيأت 

مديره كعاصكا تازگي دارد و هضم آن ها به زمان نياز خواهد داشت. 

من در مورد آفيسر و استاف )مقام و كارمندان(  مطلب به زبان انگليسي زياد خوانده ام و ترجمه كرده ام. اما 
واقعًا بين او دو گروه از كاركنان يك سازمان چه تفاوتي وجود دارد؟ افسر يا آفيسر، داراي آفيس يا دفتر است، 
و در واقع مسؤل يك اداره محسوب مي شود، در حاليكه آن اداره تعدادي كارمند هم دارد كه به آفيسر يا مدير 
و مقام پاسخگو هستند. خوب، اين نكات بديهي به نظر مي رسند،  بله، اما تازه به مرور داشتم درك جديدي از 
»هيأت مديره« كسب مي كردم: مجموعه ي آفيسر هاي يك سازمان در يك تشكيالت به نام بورد جمع مي شوند 
و طبق قانون پارلمان به صورت گروهي تصميم  مي گيرند و آن تصميم است كه به عنوان تصميم سازمان به 
اجرا درمي آيد. در اين صورت تمام افسران و مديران يك سازمان - طبق تعريفي كه آئين نامه آن سازمان خاص 
ارايه مي دهد - داراي رأي مساوي در هيأت مديره خواهند بود و هيأت مديره به مثابه يك كل در برابر مجمع 
سازمان پاسخگو خواهد بود. بله، شايد قبالً  هم اين نكات را بلد بودم و مثل بلبل تكرار مي كردم. اما فقط حاال 

مي فهمم كه يك بورد - در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت - واقعاً  يعني چه. 

سه شنبه همين هفته - يعني پريروز - كه در اجالس ششم كميته انتشار نشريه قطعه سازان خودرو در دبيرخانه 
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو شركت كرده بودم تا مورد انتشار مجدد اين نشريه صحبت 
كنيم، آنجا هم با صراحت تأكيد كردم كه سردبير نشريه يكي از افسران محسوب مي شود كه تعداد كارمند 
تحت مديريت او فعاليت مي كنند و تمام افسران يا مديران صاحب نظر انجمن بايد در هيأت مديره انجمن با 
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حق رأي شركت كنند. البته، هيأت مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو اين روز ها چنان 
در گرداب مشكالت رويه اي و پارلماني دست و پا مي زند كه امكان ندارد هيچ سردبيري به آن نزديك شود. 
من در اين مورد خيلي حرف براي گفتن دارم كه اميدوارم در آينده به آن ها بپردازم. اما نكته اين است كه 
درست وقتي در كميته انتشار قطعه سازان كلمه »آفيسر« را بيان كردم، انگار بخش ديگري از ذهنم كوشيد بين 
اين معنا از افيسر را كه برايش تازگي داشت، با كلمه »افسر« كه به صورت اختصاصي در مورد مقامات خاصي 
در ارتش به كار مي رود، رابطه ي جديدي ايجاد كند و به اصطالح كامپوتر ها يك »تگ« يا »برچسب« جديد 

براي اين مفهوم جديد خلق كند. 

با توجه به تمام اين اطالعات و مفاهيم و برچسب هاي جديد در ذهن بود كه امروز صبح هنگام قدم زدن در 
باغچه، يكي از هزاران »داودي« كه به صورت خاطره در ذهنم زنده  هستند، در ذهنم به نمايش مشغول شد. او 
را مي ديدم كه انگار در كميته انتشار قطعه سازان نشسته و با صداي رسا و شمرده خطاب به مهندس رزم خواه 
و آقاي طالبان پور - رئيس و عضو كميته مي گويد: در هر سازمان دو گروه مشغولند: افسران و استاف. استاف،  
كارمندان يك سازمان هستند كه به افسران پاسخگو هستند، اما افسران در قلمرو مسؤليتي كه دارند اختياراتي 
هم دارند. به همين خاطر گروه افسران با هم و به صورت گروهي در مورد نحوه اداره يك سازمان تصميم 
مي گيرند. تا اينجا هم حرف جديدي نبود. اما ناگهان بخش ديگري از ذهنم كه داشت نمايش را تماشا مي كرد، 
باز هم مثل آقاي ارشميدس متوجه شد كه چيز جديدي را دريافته است: اينكه افسران يك واحد ارتشي نيز 
مي توانند و بايد در يك گروه با هم تصميم بگيرند.  و همانجا بود كه ذهنم دريافت:  اين يك نكته جديد يا 
يك فهم جديد از يك موضوع قديمي بود. بله، ارتش ها نيز مي توانند دموكراتيك باشند و هرچه يك ارتش 
دموكراتيك تر باشد، كارآمدتر و اثربخش تر خواهد بود. بنا بر اين، دركي كه ما از سلسله مراتب ارتشي داريم، 
مقامي  هيچ  آن  در كل سلسله  مراتب  كه  است  استبدادي  ارتش  در يك  استبدادي  روباط  بازتاب  واقع  در 
استقالل فكر ندارد تا بتواند در چارچوب حدود اختياراتي كه آئين نامه ها برايش تعيين كرده اند با استقالل 
تصميم بگيرد و نسبت به تصميم خود نيز مسؤل و پاسخگو باشد. بله،  تازه اينجا بود كه مي توانستم رمز قدرت 
حيرت انگيز ارتش اسرائيل را درك كنم: يك ارتش دموكراتيك اما بسيار منظم و كارآمد. پس ما فقط دو 
نوع سازمان كشوري نداريم: سازمان هاي دموكراتيك و سازمان هاي استبدادي. بلكه مي توانيم دو نوع سازمان 
لشگري - يا ارتش  - هم داشته  باشيم: ارتش استبدادي و ارتش دموكراتيك. و هر دو نوع اين سازمان ها فقط 
در چارچوب قانون پارلمان يا قواعد بازي دموكراسي است كه مي تواند ساخته شود. در غير اين صورت هم 
سازمان هاي لشگري و هم سازمان هاي كشوري در استبداد و آشوب محض غوطه ور خواهند بود. و البته، 
آشوب ارتش هاي استبدادي هنگامي آشكار مي شود كه وارد جنگ شوند تا در نخستين بحران ها از هم بپاشند. 

بازگشت به سر مطلب
روزنوشت امروز را با پرداختن به اين مسأله شروع كردم كه چرا مدتي اين مثنوي تأخير شد؟ داشتم توضيح 
مي دادم يكي از علت ها اين است كه هنوز داستان توافق هسته اي در آمريكا بسيار داغ است و چه بسا هرچه 
به پايان دوره دو ماهي كه كنگره براي بررسي آن فرصت دارد نزديك تر شويم اين نمايش داغ تر و جذاب تر 
هم خواهد شد و من هم مجبور خواهم بود كه اخبار و گزارش اين ماجرا را دنبال كنم و در نتيجه اختالل 
در امر نوشتن تاريخ كادرها ادامه خواهد يافت مگر آنكه بتوانم به طور جدي در حجم وقتم در اين زمينه 

صرفه جويي بكنم كه البته فكر نمي كنم اين كار را بكنم. 

فعال سازي وب سايت كادرها دات كام
بايد فتيله وب سايت كادرها  تمام شواهد نشان مي دهد جنبش كادرها به مرور وارد مرحله اي مي شود كه 
دات كام را كمي باال بكشيم تا صداي كادرها كمي بهتر شنيده شود. اين امر سبب مي شود من وقت بيشتري 
صرف اداره وب سايت بكنم و در عين حاال در برابر اين مسأله نيز قرار دارم كه از اين پس شايد بشود همين 
خاطرات را به نحوي نوشت كه بتوان در وب سايت منتشر كرد. تالش براي نوشتن اين خاطرات براي انتشار 
در وب سايت، زمان مورد نياز براي توليد آن ها را چند برابر مي كند. و همين امر سبب مي شود از ثبت و 
گزارش ساده و تحليلي تاريخ كادرها باز بمانم. چه بايد بكنم؟ قبل از پرداختن به اين سؤال خوب است كمي 

در مورد شرايطي كه سبب شد وب سايت را فعال تر كنم صحبت كنم. اين عوامل دو دسته  هستند: 
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عوامل درون سازماني
با  مدت،  كوتاه  نسبتاً   آموزشي  بسته هاي  بشود  حاال  كه  است  شده  سبب  درون سازماني  عوامل  مجموعه ي 
برنامه هاي درسي مشخص و گرفتن امتحان و دادن گواهينامه را تعريف و به بازار ارايه داد. البته، من هنوز 
در اين زمينه نيز مهارت هاي الزم را كسب نكرده ام و در اين زمينه  هم هنوز بايد تجربه كنم. اما مي توانم 
مجموعه ي خصوصيات كارگاه هاي جديد را كه محصول تجربه هاي اين چند سال اخير هستند به شرح زير 

فهرست كنم: 
الف. كارگا ها در يك زمان مشخص كليد مي خورند و تا وقتي حتي يك نفر هم در آن حضور يابد تا آخر و 

با همان يك نفر ادامه خواهد يافت. 
ب. به افرادي كه مرحله مقدماتي را با موفقيت طي كنند گواهي نامه داده خواهد شد و كارگاه هاي مرحله بعدي 

با حضور همين عده كه گواهينامه دريافت كرده اند كليد مي خورد. 
پ. در جريان كارگاه هيچ عضو جديد پذيرفته نمي شود و از پذيرش اعضايي كه بيش از حد غيبت كنند 
و قادر به جبران افت تحصيلي خود نشوند نيز اجازه حضور در كارگاه داده نخواهد شد. آنان مي توانند در 

كارگاه بعدي شركت كنند. 
تحقيقي هم  آن ها سيصد سؤال  براي  كه  است  به همان موضوع هايي محدود شده  كارگاه  اين  مطالب  ت. 
طراحي شده است. در نتيجه كارورزان با خواند حدود 175 صفحه از كتاب و پاسخگويي به اين سيصد سوال 
با موضوع هاي تعيين شده در سطح نظري آشنا خواهند شد. مرحله بعدي تمرين و كسب مهارت خواهد بود. 
ث. هرچند مربي بايد حدود 120 صفحه اول كتاب را تدريس كند، اما اگر مربي به طور نسبي با مطالب كل 
كتاب آشنا نشود و يا آشنا نشده بود، غيرممكن بود كه بتواند اين مقدار از مطالب را به عنوان مرحله مقدماتي 

خوب تدريس كند. 
ج. با فراهم شدن امكان ارايه تجاري درس ها مي شود روي درآمدسازي اين شغل نيز حساب كرد. در نتيجه، 
در حال حاضر از كارورزان خواسته مي شود تا به اندازه همت خود نسبت به پرداخت هزينه هاي آموزشي 

اقدام كنند. 
بازاريابي براي ارايه اين بسته هاي آموزشي به سازمان ها، انجمن ها و  چ. در حال حاضر مي شود نسبت به 
شركت ها نيز اقدام كرد. به عالوه، مي شود كارورزان داخل كارگاه را تشويق كرد كه براي كسب سهم خوبي 
بابت بازاريابي نسبت به ترويج اين قواعد به عنوان يك كسب و كار تالش كنند. و به موازات آن، مهارت هاي 

خود را براي اشتغال به اين كار ارتقا دهند. 

عوامل برون سازماني
منهاي روند هاي اقليمي كه به خشكي و بي آبي بيشتر خاورميانه و فالت ايران منجر مي شود، بقيه روند هاي 
جهاني و منطقه اي و كشوري به نفع جنبش كادرها عمل مي كنند. به طور مشخص تر، رفتن احمدي نژاد و 
آمدن روحاني، و حاال، توافق هسته اي زمينه رشد اقتصادي و تمايل به نظم و قانون گرايي را افزايش مي دهد. 
اميدواري به امكان بهبود شرايط زندگي را زيادتر مي كند. فضاي امنيتي را مي شكند. هزينه فعاليت هاي سياسي 
و اجتماعي را كاهش مي دهد. امكان فعاليت هاي تشكيالتي را زيادتر مي كند و تمام اين روند ها به نفع جنبش 

كادرهاست و جا دارد كه اين جنبش كم كم از زير خاك سربرآورد. 

هرچند در سطح منطقه، از دورن بهار عربي - درست مثال انقالب بهمن، كه از درون آن جمهوري اسالمي 
سردرآورد - خالفت اسالمي سربرآورد، اما همان قواعد و پويايي ها كه در انقالب خودمان شاهدش بوديم 
حاال البته باسرعتي به مراتب بيشتر و با توجه به تحربه انقالب اسالمي در سطح منطقه عمل مي كند كه همه 

از منظر تاريخي به نفع جنبش كادرها هستند. 

با توجه به اينكه ارتباط هاي الكترونيكي به معناي واقعي كلمه زمان و مكان را از بين مي برند، مي توان حدس 
زد كه زمينه براي رشد جهشي حنبش كادرها خيلي سريع تر و زودتر از آنكه تصور مي شود فراهم آيد. 

به هر حال، مجموعه اين عوامل سبب شدند من زودتر از آنكه خودم در ذهن داشتم وب سايت را فعال كنم و 
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در نظر دارم در اين زمينه كارهاي زير را - كه گذرا به آن ها اشاره مي كنم - انجام دهم. 

1. تهيه يك ميلينگ ليست،  به خصوص كه شركت پرشين تولز امكان استفاده از كاركرد ميلينگ ليست را كه 
با نرم افزار قدرتمند »ميل من« كار مي كند در اختيارم قرار داده است. همين جاب خوب است به يك خاطره 

بسيار تلخ اشاره كنم. 

من از مدت ها پيش با نرم افزار »ميل من« آشنا شدم. اما فكر مي كردم كه خودم بايد اين نرم افزار را روي هاست 
خودم نصب كنم. در اين مورد از مسؤالن پرشين تولز سؤال مي كردم اما پاسخ آنان اين بود: كاركرد ميلينگ 
ليست را به اين دليل كه سرور با مشكالتي مواجه مي شود فعال نمي كنيم. به همين خاطر دنبال اين بودم كه 
خودم نرم افزار ميل من را روي هاست وب سايت هايم نصب كنم. خدا مي داند چه شب ها و روز هاي طوالني 
از عمر من صرف خواندن و بازخواندن اسناد بسيار پيچيده ي مربوط به نصب ميل من شد. براي نصب اين 
نرم افزار بايد چندين نرم افزار ديگر را هم نصب مي كردم. براي اين كار بايد با آن نرم افزارها و حتي زبان ها هم 
آشنا مي شدم. اما هرچه بيشتر در اين زمينه خواندم، گيج تر و گيج تر شدم. ميل من هم نرم افزاري است كه كم تر 

كسي را در ايران يافتم كه با آن آشنا باشد. سرانجام مأيوس شدم و دست از تالش هاي مذبوحانه برداشتم. 

البته، من براي ايجاد ميلينگ ليست از امكانات »گوگل گروپ«  استفاده كردم و حتي يكي از ميلينگ ليست هاي 
من كه به وب سايت پيام كارفرمايان مربوط مي شود بيش از 140 هزار نشاني ايميل داشت. 

جالب است كه براي افزودن نشاني ايميل به ميلينگ ليست گوگل بايد از اشخاص دعوت كنيد و آنان بايد 
اجازه بدهند كه نشاني ايميل آنان را در فهرست دريافت كنندگان خبرنامه بگنجانيد. اما من از وجود يك 
ايميل را - خودم در فهرست  استفاده مي كردم و گروه  گروه  نشاني هاي  برنامه ي گوگل گروپ  غفلت در 
به  را  ايميل ها  نتوانستم  ديگر  من  و  گرفت  را  آن  جلو  و  نقص شد  اين  متوجه  بعدها  گوگل  مي گنجاندم. 

فهرست ها اضافه كنم و دستم بسته شد. 

با اين توضيح ها خواننده بايد درك كند كه وقتي يكي دو هفته پيش و در پي يك چانه زني با مسؤالن شركت 
پرشين تولز آنان موافقت كردند كه كاركرد ميلينگ ليست را در هاست كادرها دات كام فعال كنند و من آنجا 
بود كه ناگهان خودم را در برابر نرم افزار »ميل من« كه روي وب سايتم به صورت خود به خود نصب شده  بود،  
يافتم، قلبم داشت از شادي مي تركيد. در عين حال - حقيقتاً  چيزي نمانده بود كه مثل يك كودك بغضم بتركد 
از اين اينكه دريافتم به خاطر كم توجهي مسؤالن شركت پرشين تولز چه سال هايي از عمر من در جستجوي 
آبي كه در كنج خانه بود دور جهان گشتم و سرانجام تشنه و عطشان دست از تالش كشيدم. حس عجيبي 

بود: چقدر ساده مانع رشد هموطنان خود مي شويم. 

2. تدارك استفاده از وبينار. اين روز ها استفاده از وايبر و واتس آپ و ساير امكانات ارتباطي انقالبي در كشور 
برگزاري  نه  مفيد هستند و  فارم و سخنگاه  انواع  برگزاري  براي  نرم افزارها  اين  اما  بسيار رشد كرده است 
مجامع تصميم گيري. از اين گذشته، حضور ايرانيان در وايبر و هرج و مرج ناشي از فقدان برخي از امكانات 
نرم افزاري كه وبينارها دارند سبب خواهد شد كه مردم بيش از گذشته به ضرورت يك مجموعه قواعد براي 
مديريت اين جور گفتگو هاي گروهي مجازي پي ببرند. در نتيجه ما بايد هر چه سريعتر امكان استفاده از 

نرم افزار وبينار را فراهم آوريم. 

در اين زمينه چند نفري از بچه هايي كه به كارگاه ها مي آيند به من قول همكاري دادند تا امكان استفاده از اين 
نرم افزار را فراهم آورند اما به هر دليل قادر نشدند به قول خود وفا كنند. ظاهراً اين كار هم دست خودم را 
مي بوسد. من هم وب سايت هاي متعددي را يافته ام كه روي  آن ها مي شود به صورت رايگان وبينار بر گزار 
كرد اما وقتي كاركردن و آموختن نرم افزارهاي نيافته ام. هنوز زود است. به عالوه، براي اين كار بايد سازمان 

و تشكيالت ايجاد شود. 
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3. تشكيل انجمن كادرها. اگر قرار نباشد كه تمام كارها را خودم به تنهايي انجام دهم بايد انجمن كادرها - يا 
هر نوع تشكل ديگري كه به تصويب جمع برسد - را هر چه زودتر ايجاد كنيم. البته، اين كار بسيار سختي 
است و دفتر كادرها هر وقت بتواند يك انجمن حرفه اي را ايجاد كند مي گويد اين كارخانه به بهره وري و 

بهره برداري رسيده است كه البته هنوز نرسيده است. 

عوامل شخصي
عالوه بر اين عوامل، برخي از عوامل شخصي هم مانع از نوشتن مرتب تاريخ كادرها بوده است. از جمله، 

ابتال به خواب  آلودگي و بي حسي كه علت آن را نمي دانم. 

مدتي قبل يك پزشك/محقق كه در مورد اثر بهبود تغذيه بر بهبود عملكرد ريه در بيماران مبتال به مشكالت 
حاد دستگاه تنفسي تحقيق مي كرد با من تماس گرفت تا ببيند آيا حاضرم به عنوان يك سوژه تحقيق با او 
همكاري كنم؟ استقبال كردم و مدتي را طبق تجويز اين خانم محقق، رژيم غذايي مديترانه اي )يونان باستان(  
را رعايت كردم كه نتيجه آزمايش حدود ده درصد ارتقاي كاركرد ريه را نشان داد. نكته مهم اين است كه 
وقتي اين خانم در مورد وضعيت من مطالعه و معاينه مي كرد در مورد خواب من خيلي سؤال پرسيد. به ويژه 
حساس بود كه آيا من حين كار دچار خواب آلودگي نمي شوم؟ بعداً دريافتم از آنجا كه بدنم با كمبود اكسيژن 
مستمر مواجه هست، همين قضيه مي تواند مثل باغي كه دچار كم آبي مدام است، با خشكي هاي موردي مواجه 
شود و مثاًل كليه يا مثانه به مرور و به خاطر كمبود اكسيژن با مشكلي مواجه شود. اين پزشك متخصص تغذيه  
به من تأكيد كرد كه براي جبران كسري جبران ناپذير اكسيژن مورد نياز بدنم، بايد دست به چند كار بزنم: 
يك. چربي هاي اضافي را از بين ببرم تا اكسيژن كمياب من صرف زنده  ماندن علف هاي هرزه باغ نشود. دو. 
غذاهايي بخورم كه هظم آن ها به اكسيژن كمتري نياز دارد. سه. غذاهايي بخورم كه تبعات احتمالي ناشي از 
كمي اكسيژن را جبران كند. بسيار خوب. اما حاال مدتي است كه دچار خواب آلودگي مي شوم. آيا اين خواب 
آلودگي بي سابقه ارتباطي به كمبود اكسيژن دارد يا محصول سبك زندگي اين مرحله از زندگي من است 
كه كار موظف كم تري دارم و تا چرتم بگيرد درازكش مي شوم؟  در هر حال،  خوابم زياد شده و اين امر نيز 

درننوشتن روز نوشت ها و تاريخ كادرها اثر مهمي گذاشته است. 

خب. ساعت يازده و ربع است. قباًل مي توانستم حاال حاال بتازم. اما اين روز ها خوابم مي گيرد و اگر ادامه 
بدهم كله ام به سقف كامپيوتر مي خورد. بايد به پزشك مراجعه كنم. باشد. اما حاال برو و بخواب. شب به خير. 
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شنبه 10 مرداد 1394

تاريخ كادرها براي مخاطبان امروزي
در  در طول شب  انگار  كه  يافتم  ذهني خود  جريان هاي  ناظر  را  بيدار شدم خودم  كه  ديروز جمعه صبح 
تاريكي هاي ذهنم جريان داشتند و به آخرين مطلبي مربوط مي شدند كه در آخرين ساعات روز قبل نوشته 
بودم. انگار يكي از داودهاي دروني داشت براي يكي از بچه هاي كارگاه ها نكاتي را كه در آن گزارش در 
مورد تفاوت البي گري اخالقي و قانوني با البي گري غيرقانوني و غيراخالقي ذكر شده بود توضيح مي داد و 
بخش ناظر ذهنم دريافت كه الزم است يا مي شود گزارش ديشب را همين امروز در بخش عمومي وب سايت 
كادرها دات كام منتشر كرد. همينجا بگويم كه نسبت به طرز كار ذهنم - تا آنجا كه در قلمروي خودآگاهي 
من قرار مي گيرد و مي دانم كه بخش بسيار كمي از ذهنم در اين قلمرو روشن مي شود - حساس شده ام و 
اميدوارم بتوانم با توجه به دستاوردهايي كه در اين زمينه با سرعت به دست مي آيد بتوانم طرحي براي فلسفه 
ذهن سرهم كنم. چون براي من خيلي اهميت پيدا كرده است تا بفهمم اذهان مردم و در پي رويكرد و رفتار 
آنان چگونه تغيير مي كند و بدون فهم بهتر فرايندهاي ذهني اين كار سخت است و مي توانم حدس بزنم كه 
در اين زمينه در سطح جهان چه كارهاي عظيمي بايد شده باشد كه من از تمام آن ها بي اطالع هستم و دارم 

چرخ ها را از نو مي سازم. خدا به دور!

هنوز ساعت شش نشده بود كه از بستر برخاستم و كارم را شروع كردم و قبل از ساعت هفت بود كه تيتر 
مقاله را از طريق ايميل براي كادرها ارسال كردم. منظورم از كادرها تمام كساني هستند كه به نحوي با دفتر 
كادرها و با دستورنامه رابرت كم يا زياد آشنا هستند و آنان را شخصًا مي شناسم و نشاني ايميل آنان را دارم و 
فكر مي كنم تعداد آنان به حدود 400 نفر مي رسد و مخاطبان خاص وب سايت اين افراد هستند و من با دقت 
مالحظه مي كنم كه آنچه كه در وب سايت كادرها دات كام منتشر مي شود و از طريق ايميل براي اين گروه 
ارسال مي شود چه تأثيري بر قضاوت آنان نسبت به دفتر كادرها خواهد گذاشت و جنبش كادرها را چطور 
ارزيابي مي كنند. به همين خاطر دستم براي انتشار هر مطلبي در وب سايت كادرها دات كام كاماًل باز نيست 
و به همين دليل سعي مي كنم بيش از ميانگين ظرفيت اين افراد مطلب در وب سايت منتشر نكنم به نحوي 
كه بعد از مدتي نسبت به مطالب وب سايت حساسيت خود را از دست بدهند و حتي براي مرور مطلب هم 

به وب سايت مراجعه نكنند. 

به همين داليل بعد از انتشار هر مقاله مي كوشم ميزان محبوبيت آن مقاله را در مقايسه با ساير مقاالت دنبال 
كنم و ببينم كه چند نفر از مقاله بازديد كرده اند و اگر بازديد از يك مقاله كم يا زياد مي شود سعي مي كنم علت 
آن را كشف كنم. خالصه اينكه ظرفيت توليد مطلب من خيلي باالتر از آنچيزي است كه در وب سايت منتشر 

مي كنم. و به همين دليل در مورد نحوه نگارش تاريخ كادرها دچار مشكل جديدي شده ام. 

حجم و مخاطب تاريخ كادرها
اگر قرار باشد تاريخ كادرها را براي مخاطبان احتمالي آينده بنويسم مي توانم روز دست كم ده صفحه مطلب با 
كيفيت توليد كنم. اما تمام اين مطلب را نمي شود روي وب سايت منتشر كرد. در نتيجه مجبورم اين بخش از 
مطلب را براي آيندگان بنويسم. اما برخي نكات براي وب سايت الزم هستند و نيز الزم است كه هر هفته اي 
دست كم يك مطلب تاريخي نيز در وب سايت منتشر شود. اما اين مطلب خصوصيات خودش را دارد و با 
ويژگي هاي و حساسيت هايي كه تاريخ كادرها براي آيندگان دارد كاماًل متفاوت است. اين همه يك چالش 

جديد كه فعاًل نمي دانم با آن چه بكنم. 

در هرحال، ديروز روزنوشت پنجشنبه 9 مرداد 94 را با اين پيشگفتار در وب سايت كادرها دات كام منتشر 
كردم: 

تا همين چند وقت پيش، مخاطبان احتمالي تاريخ جنبش كادرها، پژوهشگراني فرض مي شدند كه در 
مثابه يك گفتمان جامع  به  آينده ممكن است بخواهند جزئيات شكل گيري گفتمان جنبش كادرها را 
آلترناتيو بررسي كنند. اما اين روش تاريخ نگاري به چند دليل با چالش مواجه شده است و مهم  ترين 
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دليل آن اين است كه تاريخ كادرها همين حاال نيز مخاطباني يافته است كه احساس مي كنند با خواندن 
اين خاطرات، نكات جديدي در مورد گفتمان در دست ساخت مي آموزند و در تجربه هاي منحصر به 
فرد كادرها شريك مي شوند. اما اين تغيير مخاطبان مستلزم تغيير در روش نگارش اين روزنوشت ها هم 
بود. و من مدت ها با خصوصيات اين مرحله انتقالي تاريخ نگاري دست و پنجه نرم  مي كردم. تا اينكه 
امروز صبح، وقتي از خواب بيدار شدم و طبق معمول ناظر روندهاي درون ذهني خودم بودم كه گويا در 
طول شب در تاريكي هاي ذهنم جريان داشته اند، دريافتم روزنوشتي كه در آخرين ساعات ديروز پنجشنبه 
8 مرداد ماه 1394 براي آيندگان نوشته بودم براي امروزيان نيز مي تواند جذاب و خواندني باشد. آنچه 
كه در ادامه تقديم مي شود روزنوشت ديروز است كه چند جاي آن كمي دستكاري شده است. ممنون 
مي شوم اگر حوصله كرديد و آن را خوانديد و نكته ناخوشايندي در آن يافتيد، خبرم كنيد تا اصالح كنم. 

و اما اصل روزنوشت ديروز:

بعد از بارگذاري روزنوشت پنجشنبه، خبر آن را به ال نامه اعضاي اختصاصي به شكل زير ارسال كردم:

سالم
روزنوشت روز پنجشنبه 8 مرداد 1394 در پيوند زير جاگذاري شده است. ممنون مي شوم اگر نكته ناخوشايندي 

در آن يافتيد حتمًا خبرم كنيد تا اصالح كنم:
……………………=……………………………://……….……………….………/………….……………………………109

اگر از اين چيزها خوشتان نمي آيد ندا دهيد تا نفرستم
قربان شما. داود حسين

بايد اعتراف كنم كه اين بار تا كنون حتي يك نفر هم واكنشي نشان نداده است. هرچند تا امروز اين مقاله 
حدود 50 بازديد به ازاي آي پي داشته است كه نسبتًا خوب است. 

اصل راهنماي رهايي بخش
ديروز بيشتر وقتم صرف اصالح هاي مداوم »تاريخ جنبش كادرها براي مخاطبان امروزي« شد. براي نخستين 
بار بود كه در عبارت »تاريخ كادرها«، كلمه »جنبش« را هم اضافه كرده بودم. يادم هست بخش عمده اي از 
اعضاي كارگاه هم انديشي عرف پارلماني - كه نخستين نشست آن در ارديبهشت 1391 برگزار شد - حتي 
نسبت به سرواژه ي »كادرها«  حساس بودند. يكي از آنان استدالل مي كرد كه اين افراد فقط براي آموزش اين 
قواعد در اين كارگاه ها حضور مي يابند. در نتيجه چسباندن برجست »كادرها« به آنان كه مي تواند پيامدهاي 
سياسي ناخوشايندي براي آنان داشته باشد كار درستي نيست. آن زمان من خبرنامه اي با عنوان »اخبار كادرها« 
در يك صفحه ي آچهار درست مي كردم تا در ميان اعضاي همان كارگاه و بعضي از دوستاني كه آن زمان 
با كارگاه آشنا بودند ارسال كنم. اما همان نگراني ها سبب شد كه قضيه را ول كردم. در طول اين مدت  هم 
بيتشر از اصطالح »تاريخ كادرها« استفاده مي كردم كه به معناي تاريخ كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت 
بود. اما ديروز بود كه براي نخستين بار از اصطالح »تاريخ جنبش كادرها« استفاده كردم. كه البته باز هم به 
معناي تاريخ جنبش كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت مي تواند باشد. به هر حال، اين ها را از اين جهت 
نقل مي كنم تا يادآوري كرده باشم كه افرادي كه در نخستين اجالس هاي كارگاه هم انديشي شركت مي كردند 
واقعاً نگران بودند كه گروه حاكم روزي به صرافت بيافتد و بيايد تمام اعضا را با اين اتهام كه داريد قانون 
دموكراسي را مي آموزيد تا تشكيالت بزنيد و از اين جور اتهام ها، همه را دستگير كند. حتي در مورد اينكه 
هيچ فرد سياسي شناخته  شده اي نبايد در كارگاه باشد تا حدي اجماع نظر وجود داشت. من استدالل مي كردم 
كه آقايان، من خودم شش سال از عمرم را به اتهام سياسي در زندان گذرانده ام و شخصي مثل دكتر معين كه 
يك چهره ي كاماًل شناخته شده ي سياسي است، از بينان گذاران و دعوت كنندگان اين كارگاه است. در نتيجه 
اين نگراني ها محلي از اعراب ندارد ولي متأسفانه داشت. به اين دليل كه در اين مملكت قانون حاكم نيست 

و ممكن است يك بسيجي هم بتواند عده اي را اذيت كند. 

در هر حال، ديروز جمعه بخش اصلي وقتم صرف اصالح هاي مستمر و مكرر مقاله اي شد كه در وب سايت 
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بارگذاري كرده بودم. براي اينكه نشان بدهم توجه به همين نكات است كه به مرور سبب شده است اين 
روز ها وقتي خاطراتم را مي نويسم طوري از آب در مي آيند كه مي شود آن ها را براي مخاطبان امروز ي هم در 
وب سايت منتشر كرد، به چند نمونه اشاره مي كنم و نشان مي دهم كه چطور توجه به همين موارد مصداقي 

سبب شد به يك »اصل« كلي در خاطره نويسي برسم كه آن را يك اصل رهايي بخش ناميدم. 

نمونه هايي از مصادق اتيكز در خاطره نويسي
يك نمونه ي برجسته كه اين روز ها با آن مواجه شدم، به جريان ساخت انجمن خانوادگي مربوط مي شد. در 
جريان برگزاري نشست هاي مجمع انجمن ميثاق خانوادگي ما بود كه يكي از فاميل كه كارت بانكم را در 
اختيارش گذاشته بودم تا خريد كند مبلغي را از حسابم برداشت بدون آنكه به من بگويد. مسأله اي كه مطرح 
شد اين بود كه حاال چگونه بايد اين جريان را در خاطراتم ثبت كنم؟ حتي اگر نام او را هم تغيير مي دادم، ساير 
نشاني ها به سادگي او را در فاميل لو مي داد. به همين خاطر مجبور شدم يك شخصيت كاماًل خيالي كه شبيه 
هيچ يك از اعضاي فاميل نباشد خلق كنم و اتفاقًا نشان بدهم آنكسي كه واقعًا پول را از حسابم سرقت كرده 
بود در مجامع ما حضور هم دارد، تا هيچ يك از اعضاي فاميل دزد را نشناسند. چرا؟  چون هنوز در مورد اين 
متهم دزدي هيچ دادگاهي صورت نگرفته بود و اعضاي انجمن هيچ حكمي در مورد او صادر نكرده بوند كه 
اگر صادر هم مي  كردند ما فقط حق داشتيم كه بگوييم فالني ديگر عضو انجمن نيست. به عالوه، از آنجا كه 
هنوز انجمن هم تشكيل نشده بود، من از بيان اين اتهام به ساير اعضاي مؤسس انجمن هم خودداري كردم و 
به آنان گفتم از فالني شكايتي دارم اما تا وقتي انجمن شكل نگيرد و رويه هاي رسيدگي به چنين موضوعاتي 
مشخص نشود از بيان اتهام او نيز معذورم. البته، انجمن ميثاق خانوادگي هم مثل ساير انجمن هايي كه قصد 

ساخت آن ها را داشتم، هنوز لنگ در هواست. 

نمونه ي ديگر اين است كه آقاي مهندس رزم خواه مبتال به بيماري پاركينسون است و داروهايي مصرف مي كند 
كه ظاهراً سبب فراموش كاري او مي شود. و همين فراموش كاري هاي او سبب بروز حوادث جالبي مي شود. 
اما من هميشه فكر مي كنم كه دست كم وقتي مطلبي قرار است امروز كه وي در قيد حيات است منتشر شود 

بايد اين مالحظه را داشته باشد كه به اين نكات اشاره نكند. 

به عنوان نكته اي ديگر، در خاطراتم كه براي آيندگان نوشته بودم، به مناسبتي، به روشنفكر امروزي انتقاد تندي 
كرده بودم. اما هنگام بازپخش روزنوشت در وب سايت كادرها  دات كام احساس كردم اين چه كاري است؟ 

به همين خاطر به جاي آن انتقاد عالمت حذف شد را گنجاندم. 

ايراني البي گري  به شيوه ي  ثروتمندي دارم كه  بودم كه:  دوستان  اشاره كرده  نكته  اين  به  در جاي ديگري 
انتظار دارند كه مثاًل عليه  آنان  از  نمايندگان مي كشند و  مي كنند و چك هاي كالن مبلغ براي خرج و برج 
واردات خودرو رأي بدهند. دقت كه كردم متوجه شدم كل اين جمله مي تواند يك اتهام باشد و تعداد اين 
دوستان ثروتمند من را هم ساير دوستان و آشنايان مي شناسند. به همين خاطر اين جمله را به شكل ديگري 

بيان كردم تا اين شبهه از بين برود. 

به عنوان نمونه ي ديگر در خاطراتم به اين اشاره كرده بودم كه فالن مطلب را در وب سايت جروزلم پست 
يا اسرائيل هايم خوانده  بودم. بعد به صرافت افتادم كه آيا به همين خاطر ممكن است نيروهاي امنيتي گير 
بدهند؟  بيشتر كه فكر كردم ديدم اتفاقًا حذف كردن اين عبارت نشانه بزدلي و عدم شجاعت سياسي و اخالقي 
است. كار من، يعني خواندن اين وب سايت ها غيرقانوني و غيراخالقي نيست بلكه برعكس كار حكومت 

غيراخالقي است. به همين خاطر اين اسامي را عمداً  حذف نكردم. 

مواردي از اين دست زياد هستند. در نتيجه مي توانم به اجمال بگويم وقتي خاطره نويسي براي انتشار را شروع 
كردم كاماًل احساس شد كه مسؤليت هاي نويسنده بسيار دشوراتر و حساس تر است. اين ها را مي دانستم. اما 
قباًل فكر مي  كردم هرگاه خواستيم خاطرات را منتشر كنيم بايد باز خواني و ويرايش شوند. از هنگامي كه 
خاطرات را با قصد نشر در همين زمان مي نويسم، مجبورم همين حاال به اين نكات توجه كنم. همين توجه 
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بود كه تداوم آن سبب شده به مرور به همين خصوصيات بيشتر توجه كنم به نحوي كه روزنوشت پنجشنبه 
را  كه به قصد انتشار ننوشته بودم، بر همان سبك و سياق بنويسم كه ديدم قابل نشر شده است. 

من خيل فكر كردم تا يك دستور شرف براي نوشتن خاطرات تدوين كنيم. حتي به آقاي اردهالي هم پيشنهاد 
دادم كه چنين كاري را شروع كنيم. جاهايي مثل كانون نويسندگان شايد يكي از وظايفشان همين چيزها باشد. 

اما آنان شايد هنوز به صرافت كار جمعي روي اين قضايا نيافته باشند. 

به هر حال، وقتي بيشتر فكر كردم دست كم به يك »اصل«  در اين زمينه رسيدم و آن اين است كه خاطراتم 
را طوري بايد بنويسم كه بتوانم با سر برافراشته آن را براي تمام افرادي كه نامشان را ذكر كرده ام قرائت و از 
آن با سربلندي دفاع كنم. اگر بيشتر بيانديشم شايد بتوان چند اصل ديگر هم يافت و بر اساس آن ها و براي 

موارد مشخص دستور شرف خاطره نويسي را تدوين كرد. 

كدام مهم ترند: خاطرات يا سايت
اين روز ها با يك چالش ديگر هم مواجه شده ام. كدام يك از دو رسانه مهم تر ند: خاطراتي كه قرار است 
روزي در آينده به صورت كتاب در تيراژ محدود منتشر شوند، يا وب سايت كادرها دات كام كه همين امروز 
نوشته ها را در معرض نگاه جهانيان قرار مي دهد؟ پاسخ اين سؤل تك جوابي نيست. هر كدام از اين دو وسيله 
كاركرد و نقش متفاوت و مكمل خودشان را دارند. اگر اين طور باشد، من مجبورم به هر حال بين خاطراتي 
كه براي آيندگان مي نويسم با آنچه را كه قرار است در وب سايت منتشر شود، تمايز قائل شوم و هرگاه براي 
وب سايت سوژه مناسب يا زمان مناسبي فراهم آمد براي وب سيايت بنويسم و بارگذاري كنم. در غير اين 
صورت اين خاطرات براي آيندگان را به همين سياق براي آيندگان ادامه بدهم. در عين حال مطالب وب 

سايت را هم به عنوان بخشي از تاريخ كادرها در اينجا نيز نقل كنم. 

چون فكر مي كنم به جمع بندي نسبتاً  معقولي رسيده باشم، چند مطلب را كه در وب سايت منتشر شده اما در 
خاطرات نيامده است همراه با چند كلمه توضيح اگر الزم باشد نقل مي كنم:

اردوي دانشجويان دانشگاه اروميه در دفتر كادرها
7 مرداد 1394

چهار شنبه 29 ژوئيه 2015 بوسيله ى گروه نويسندگان

ده نفر از دانشجويان دانشگاه اروميه كه در يك اقدام ابتكاري براي آشنايي با جريان هاي فكري به صورت 
اردويي به تهران آمده بودند، عصر روز هاي شنبه و دوشنبه 3 و 5 مرداد ماه 1394 در دفتر كادرها حضور 

يافتند تا با دستورنامه رابرت آشنا شوند.

فعاليت هاي گروهي  به  از دانشجويان  بسياري  داد  ابتداي كارگاه توضيح  اين دانشجويان در  سخنگوي 
عالقمند هستند اما به دليل شرايطي كه در دهه ي اخير در دانشگاه ها حاكم شد، روند فعاليت هاي گروهي 
دموكراتيك در دانشگاه ها با موانع گوناگوني رو در رو گشت و به همين خاطر نسل ما از تجربه هاي 
انباشت شده ي نسل هاي قبلي دانشجويان محروم شدند و به همين خاطر وظيفه خود مي دانيم به نحوي 

اين محروميت را جبران كنيم.

يكي ديگر از دانشجويان دانشگاه اروميه در ادامه توضيح داد وقتي براي آشنايي با جريان هاي فكري به 
تهران آمديم، گروهي از دانشجويان دانشگاه هاي تهران كه قبالً  در كارگاه هاي آموزشي دستورنامه رابرت 
)كادرها(  شركت كرده بودند به ما توصيه كردند كه حتمًا در اين كارگاه ها شركت كنيم و به همين دليل 

شركت در اين كارگاه ها را به برنامه ي اردوي پژوهشي خود اضافه كرديم.

در ادامه، مربي كارگاه براي دانشجويان توضيح داد كه خوشبختانه در اين زمينه كتاب هاي بسيار زيادي در 
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اياالت متحد آمريكا تدوين و منتشر شده است كه تجربه هاي بيش از دو هزار سال جوامع متمدن براي 
اداره مجامع تصميم گيري را در قالب دستورنامه تدوين كرده اند. جامع ترين و كامل ترين و روزآمدترين 
اين كتاب ها دستورنامه رابرت است كه به فارسي ترجمه شده است و يك نسخه متن پي دي افي آن تقديم 

شما مي شود تا بتوانيد با مطالعه ي آن، فعاليت هاي گروهي خود را در چارچوب »قانون« انجام دهيد.

براي  پارلماني  مفاهيم  شكل گيري  تاريخي  تحليل  با  تا  كرد  تالش  شنبه  روز  جلسه  در  كارگاه  مربي 
كارورزان توضيح دهد كه منظورش از »قانون«  چيست و چرا دانشجويان نبايد آن را با »شبه قوانيني« كه 
در مجامع شبه پارلماني تصويب مي شوند خلط كنند، و چطور اين مفاهيم پارلماني مانند ساير مفاهيم 
حقوقي  ديگر محصول شرايط اجتماعي خاص بوده  است و چطور اين مفاهيم بدون هيچ طرح قبلي و 
از طريق آزمون خطا و در پاسخ به نياز هاي اجتماعي مشخص خلق شده اند و توسعه يافته اند و همراه 
با مهاجرنشين هاي انگليسي به آمريكا منتقل شده اند و چرا در آمريكا بود كه روابط و نَِسب دروني اين 
مفاهيم به مثابه دستور زبان تصميم گيري گروهي كشف و تدوين شدند و در قالب  كتاب هاي متعدد انتشار 

يافتند. آيا مربي كارگاه موفق شد اذهان دانشجويان را نسبت به اين مسائل كنجكاو سازد؟

برگزار شد.  كادرها  دفتر  در  از ظهر روز دوشنبه  بعد  اروميه  دانشگاه  دانشجويان  كارگاه  دومين جلسه 
در اين جلسه، مربي كارگاه كوشيد تا با اشاره به برخي از قواعد قانون پارلمان و مقايسه آن با عرف 
پارلماني در ايران معاصر، تفاوت عظيم اين دو دنيا را نشان دهد و اين ادعاي خود را استدالل كند كه 
بدون شكل گيري »جامعه «  هاي گوناگون بر اساس »قانون پارلمان« و پايبندي خدشه ناپذير تمام اعضاي 
هر »جامعه« به قانون - به معناي درست اين كلمه - حاكميت »قانون« ممتنع باقي خواهد ماند و استبداد 
و آشوب است كه مي تازد. آيا در اين زمينه نيز مربي پارلماني ناكام ماند يا نه؟ رفتار آينده اين دانشجويان 

ميزان موفقيت مربي را نشان خواهد داد.

مربي پارلماني در اين كارگاه به دانشجويان توصيه كرد بكوشند تا زمينه را براي برگزاري كارگاه هاي 
آموزش دستورنامه رابرت به رهبران و رئيسان غيرمستبد در شهرهاي استان اروميه فراهم سازند و با اين 

كار سهم خود را در ترويج حاكميت قانون در كشور و منطقه ادا كنند.

بديهي است بين آنچه كه در طول چهار كالس با دانشجويان مطرح شد و خالصه اي از آن ماجرا كه در باال 
آمد تفاوت از زمين تا آسمان است. آرزوي من اين است كه نكاتي از تجربه هاي كارگاه كه ممكن است در 
آينده به درد پژوهشگران تاريخ و كادرهاي حرفه اي بخورد، در بخشي كه تاريخ ارودي دانشجويان اروميه اي 

را توصيف مي كنم بياورم. 

گفتن ندارد كه متن باال در ويرايش الكترونيكي تعدادي پيوند به مقاالت ديگر وب سايت داشت و همچنين 
چند قطعه عكس از كارگاه هم آن را همراه مي كرد. هدفم از انتشار اين جور گزارش ها اين است كه مخاطبان 
را تشويق كنم كه در كارگاه ها ثبت نام كنند و حضور يابند. وب سايت در واقع ويتريني است براي عرضه 

نمونه هايي از كاالها و خدمات دفتر كادرها براي بازاريابي. 

جايگاه آبستراكسيون در قانون دموكراسي
7 مرداد 1394

چهار شنبه 29 ژوئيه 2015 بوسيله ى گروه نويسندگان

دفتر  در   1394 ماه  تير   30 سه شنبه  روز  عصر  كه  دانشجويان  كادر  اجالس  سومين  و  چهل  در 
كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت برگزار شد، يكي از كارورزان در مورد جايگاه »آبستراكسيون« ] 
……………………………[ - به معناي »كارشكني« - در قانون پارلمان سؤال كرد. مربي كارگاه اين مسأله را در 
كارگاه به بحث گذاشت. برخي از كارروزان با استناد به قاعده ي »جلب به مجمع« نتيجه گرفتند كه قانون 
پارلمان نمي تواند و نبايد آبستراكسيون را تجويز كند. اما برخي ديگر از اعضاي كارگاه - به ويژه با استناد 
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به تجربه هاي شوراها و شوراياري ها- استدالل مي كردند كه اتفاقًا ابستراكسيون يك ابزار مفيد و اخالقي 
در دست اقليت است تا در برابر باندبازي هاي اكثريت از حقوق خود دفاع كند.

خاطر نشان مي شود حكم جلب به مجمع يك رويه ي قانوني است كه بر اساس آن اعضاي يك مجمع 
يا شوراي تصميم گيري حكومتي كه به رغم فراخوان قانوني، به خاطر غيبت غيرموچه بعضي از اعضاي 
به  باشند، تحت برخي شرايطي كه قانون تعيين مي كند، مي توانند حكم جلب  خود، به نصاب نرسيده 
مجمع را صادر كنند كه در آن صورت رئيس پليس شهر وظيقه خواهد داشت اعضاي غائب را دستگير 
كرده و تحت الحفظ به مجمع بياورد تا نصاب حاصل شود. مخالفان آبستراكسيون با استناد به وجود چنين 

رويه اي نتيجه مي گرفتند كه آبستراكسيون در يك مجمع غيرقانوني و غيراخالقي است.

با اين همه - به استناد گزارش برخي از اعضاي كارگاه - تجربه هاي شوراها در ايران و نيز تجربه  ي 
شوراياري ها در تهران نشان مي دهد گروهي از اعضاي شورا دست به ايجاد يك اكثريت اتئالفي مي زنند 
و هر خواسته و پيشنهاد گروه اقليت را رد مي كنند. در چنين شرايطي، تنها راه باقي مانده اين خواهد بود 
كه اقليت - در صورتي كه تعدادشان آن قدر باشد كه با غيبت خودشان مجمع را از نصاب بياندازند - 
اخالقًا حق داشته باشد كه دست به »كارشكني« بزنند و كار شورا را مختل كنند. در اين زمينه كدام يك 

از دو گروه درست مي  گفتند؟

نظر مربي پارلماني
اطمينان  با  كرد  نشان  كارگاه خاطر  مربي  را جويا شدند.  كارگاه  مربي  نظر  كارگاه  كارورزان  ادامه،  در 
مي تواند بگويد كه در كل 800 صفحه ي كتاب دستورنامه رابرت حتي يكبار هم از اصطالح آبستراكسيون 
استفاده نشده است. به عالوه، در آغاز فصل 20 كتاب اين نكته با صراحت مورد تأكيد قرار گرفته كه: 
»مسلم و بديهي است كه اعضاي يك جامعه )انجمن( بايد شرافتمند باشند«. مربي كارگاه در خاتمه ي 
استدالل هاي خود نتيجه گرفت: به وجود آمدن قانون پارلمان نتيجه رفتار شرافتمندانه است و نه علت 
كرد.  خواهد  ابزاري  برخورد  هم  پارلمان  قانون  با  سادگي  به  نباشد  شرافتمند  ملتي  اگر  نتيجه  در  آن. 
هرچند رفتار شرافتمندانه كه مبتني بر فضائل اخالقي است،  خود يك امر اجتماعي است و فقط در يك 
ادامه خاطر  انتظار داشت كه مردم بر اساس فضائل اخالقي رفتار كنند. وي در  جامعه متمدن مي توان 
نشان ساخت به همين دليل است كه در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت و بعد از آنكه كاروزان با 
مبرم تروين و پرمصرف ترين قواعد قانون پارلمان آشنا مي شوند، تدوين »دستور شرفت« در مرحله دوم 
در دستوركار كارگاه ها قرار مي گيرد تا كارورزان به صورت جمعي به تعريف قابل قبولي از شرف و رفتار 
شرافتمندانه برسند و قادر باشند هر عضوي را كه مرتكب رفتار غيرشرافتندانه شد شناسايي، و به روش 
عادالنه و شرافتمندانه محاكمه و مجازات كنند تا به اين ترتيب هيچ عضوي قادر به رفتار غيرشرافتمندانه 
نشود. مربي كارگاه به استناد همين مقدمات نتيچه گرفت كه به اصالح ساختار هاي موجود اميد چنداني 
نمي توان بست، زيرا تمام آن ها در فضاي استبداد و آشوب ايجاد شده اند و فرهنگ سازماني حاكم بر 
آن ها با استانداردهاي رفتار شرافتندانه منطبق نيست. آيا اين توضيح، گروه مخالف را قانع كرد. جواب 

روشن بود: نه.

يكي از مخالفان اظهار داشت: اتفاقًا قواعد قانون پارلمان مي تواند به عنوان استانداردهاي رفتار اخالقي 
روابط حقوقي اعضا هر جامعه را بر مبناي فضائل اخالقي تنظيم كند. در اين زمينه، مربي كارگاه پرسيد:  
رفتار  استدالل هاي عقلي  مبناي  بر  نباشيم  قادر  ما  اگر  يا  و  كنيم  رفتار  نخواهيم شرافتمندانه  ما  اگر  اما 
شرافتمندانه را تعريف كنيم، در آن صورت آيا با اين قواعد هم بازي درنخواهيم آورد و آن ها را دور 

نخواهيم زد و كاله شرعي سرشان نخواهيم گذاشت؟

معلوم بود كه اين استدالل ها مخالفان را قانع نكرده است. و چه خوب. به همين خاطر، در آغاز نشست 
چهل و چهارم كادر دانشجويان كه عصر روز سه شنبه 6 مرداد ماه 1394 )ديروز( در دفتر كادرها برگزار 
است  تهران  شوراياران  قديمي ترين  و  فعال ترين  از  يكي  كه  عليپور  ابراهيم  آقاي  از  كارگاه  مربي  شد 
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درخواست كرد تا به عنوان عضو يك كميته يك نفره مسأله آبستراكسيون درشوراها و شوراياري ها را 
از زواياي جامعه شناسي، حقوقي، اخالقي و تربيتي مورد بررسي قرار بدهد و بعد از مطالعه دستورنامه 
رابرت سعي كند به اين سؤال پاسخ بدهد كه آيا آبستراكسوين از نظر قانون عرفي پارلماني يك كار قانوني 
و اخالقي هست يا نه؟ و گزارش خود را در آخرين نشست هاي كارگاه ارايه كند. آقاي عليپور از اين 
پيشنهاد استقبال كرد و خانم اعظم اكبري نيز كه از مديران عالقمند شوراي شهر تهران است اعالم كرد 

كه به عنوان عضو كميته با آقاي عليپور همكاري خواهد كرد.

خاطر نشان مي شود در كارگاه ديروز، از جمله، خصوصيات حقوقي آئين نامه  و تفاوت هاي حقوقي آن  با 
دستورنامه مورد بررسي قرار گرفت و روش استفاده از دستورنامه رابرت به عنوان مرجع پارلماني يك 

انجمن و جامعه تشريح شد.

در پايان اين كارگاه، كارورزان گلدان گرداندند و به اندازه وسع خود براي كمك به فروغ چراغ دفتر 
كادرها گل اندازي كردند. خانه اشان آبادان!

تجربه هاي عالي
نمي دانم ديگران چه قضاوتي مي كنند، اما به نظرم خودم دو نمونه اي كه نقل كردم تجربه هايي عالي هستند. 
چرا كه از اين پس مي توانم از هر رويداد و از هر نشست هر كارگاهي گزارشي در همين اندازه ها تهيه كنم 

كه همزمان چندين هدف را نشانه خواهند گرفت:
الف. ارايه نكات آموزشي از دستورنامه رابرت كه براي كل مخاطبان ضروري و ارزشمند است

ب. همزمان،  كنجكاو ساختن و عالقمند نگه  داشتن مخاطبان.
پ. تشويق غيرمستقيم آنان به شركت در كارگاه ها و يا معرفي و تشويق ديگران به شركت در آن ها.

آموزش اختصاصي دستورنامه رابرت به رهبران و رئيسان غيرمستبد!
ويرايش چهارم: پنجشنبه 7 مرداد 1394

سه شنبه 16 ژوئن 2015

يكي از ابتدائي ترين و ساده ترين قواعد اداره ي دموكراتيك مجامع تصميم گيري و شوراهايي كه بيش از 
ده تا دوازده نفر عضو دارند اين است كه رئيس جلسه، براي حفظ ظاهر بي طرف خود، بايد از حق دادن 
پيشنهاد، شركت در مذاكرات و دادن رأي در رأي گيري هاي علني ) جز هنگامي كه تساوي ايجاد مي كند 
يا تساوي مي شكند( صرف نظر نمايد و اگر در مورد موضوعي نظر داشت، بايد به صورت موقت كرسي 
رياست را واگذار كند و به صحن بيايد. چرا رئيس جلسه بايد ظاهر بي طرف خود را حفظ كند؟ براي 
آنكه رئيس جلسه نتواند از مقام رياست براي جا انداختن نظرات شخصي خود سوء استفاده كند. و يك 

قاعده ديگر:

فرض كنيد مجمع تصميم گيري با اكثريت آرا قدرت نوبت دهي را به رئيس جلسه تفويض كرده باشد. 
اما رئيس جلسه بر اساس چه قاعده اي نوبت مي دهد؟ هر كس زودتر دست بلند كند؟ اما اگر سه نفر با 
هم دست بلند كنند، چه مي كند؟ هيچ، به هر كس كه دلش خواست نوبت خواهد داد. و اين يعني آغاز 
استبداد در مجمعي كه قرار است دموكراتيك باشد. و تأسفبارتر اينكه، وقتي اعضاي مجمع به اين ترتيب 
از رئيس جلسه نوبت مي گيرند، خود را »آزاد« مي دانند تا در مورد هرچيزي هر چه خواستند بگويند و 
به اين ترتيب، مذاكرات بدون هيچ ترتيبي جلو مي رود و معموالً به هيچ نتيجه اي جز دلخوري ، خستگي 
اين  بر  ناظر  قواعد  دموكراسي  قانون  حاليكه  در  نمي شود.  منجر  كارگروهي  و  دموكراسي  از  نفرت  و 

وضعيت ها را با دقت رياضي تعريف كرده است. و يك مثال ديگر:

بداهت اصل زيربنايي در هر زمان فقط يك موضوع از قرن شانزدهم ميالدي در پارلمان انگلستان شناخته 
شد و از سال 1581 اين اصل به صورت رسمي در مجلس عوام پارلمان رعايت شده است. بر اساس اين 
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اصل بديهي، هر مجمع تصميم گيري فقط موقعي مي تواند موضوع جديدي را در دست بگيرد كه موضوع 
قبلي را تعيين تكليف كرده باشد يا به روش هاي قانوني، موضوع قبلي را به صورت موقت كنار بگذارد. 
براي رعايت همين اصل بديهي است كه 86 پيشنهاد پارلماني در طول تاريخ و از طريق آزمون خطا خلق 
شده است و قواعد نسبتًا پيچيده ي ناظر بر همين پيشنهادهاست كه نا  آشنايي با آن ها، بازي شبه  دموكراسي 
ما را به شطرنج بازي برره اي  ها تبديل كرده است. يك سؤال : آيا كل اعضاي يك مجمع تصميم گيري 

مي توانند به اتفاق آراي خود اين قواعد را ناديده بگيرند يا حتي براي مدت كوتاهي به تعليق درآورند؟ 

منسجم و  قواعد و رويه هاي  از  استوار است و مجموعه  اي  زيربنايي  بر هشت اصل  قانون دموكراسي 
پيچيده، حافظ اين اصول هستند. كل اعضاي يك سازمان و تمام آحاد يك ملت نيز نمي توانند اين اصول 
زيربنايي و هيچ يك از قواعد حافظ اين اصول را حتي براي يك لحظه نيز ناديده بگيرند و تعليق كنند. 
چرا؟  چون آن اصول و اين قواعد و رويه ها حقوق بديهي و اساسي افراد، اكثريت، اقليت، غائبان.، و 
با هم را به شكل متوازن تعريف و تضمين مي كنند. مي بينيد كه دموكراسي فقط حاكميت  اين ها  تمام 
اراده اكثريت نيست بلكه حاكميت »قانون« است كه در ذات خود، دموكراسي است و با »شبه  قوانيني« 
كه مي شناسيم اساسًا متفاوت است. سؤال هاي مهم اين ها هستند: آيا رهبران و رئيسان انواع سازمان هاي 
ايراني قواعد پيچيده ي قانون دموكراسي را بلد هستند؟ و آيا تمايلي دارند كه اين قواعد را ياد بگيرند؟ 
و با طبع استبدادي  كه ايرانيان و اهالي خاورميانه دارند، مي توانند اصول و قواعد انتزاعي را دريابند و 
بپذيرند كه در چارچوب آن ها تصميم  بگيرند و عمل كنند؟ شواهد موجود به اين پرسش ها پاسخ مثبت 

نمي دهد. در اين صورت چاره چيست؟

اين وظيفه  بر عهده ي كساني كه از طريق كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت با قانون دموكراسي آشنا 
شده اند، خواهد بود كه اعضاي سازمان ها و مجامع تصميم گيري را با حقوق خود در اين زمينه آشنا سازند 
تا آنان نيز رهبران و رئيسان را تشويق و حتي مجبور كنند تا اين قواعد را بياموزند و آن ها را رعايت كنند. 
در غير اين صورت، آنچه كه حتي در ساختارهاي به ظاهر اجتماعي ادامه مي يابد، استبداد و آشوب محض 
است - كه دو خصوصيت يك جماعت بي قانون است - و از دل هر سازمان، به جاي يك »جامعه«  ي 
پاك و فسادناپذير، معموالً يك دار و دسته سربرمي آورد كه فقط فساد و قدرتشان متناسب خواهد بود. 
و اين همه در حالي است كه هنوزدستگاه مفهومي الزم براي درك و فهم اين آشوب و استبداد آفريده 

نشده است.

اما از آنجا كه رهبران و رئيسان انواع سازمان هاي دولتي و غيردولتي، حتي وقتي قانع شوند كه اين قواعد 
را بايد بياموزند، فرصت حضور در  كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت را نخواهند يافت، دفتر كادرها 
در نظر دارد براي رئيسان و رهبران غيرمستبد و عالقمنِد انواع سازمان ها، انجمن ها، مجامع تصميم گيري، 
شوراها، كميته ها و كميسيون ها، كالس هاي اختصاصي آموزش دستورنامه رابرت را در محل كار آنان داير 
كند. زمان اين كالس ها، و سطح مطالبي كه در آن ها آموزش داده خواهد شد،  متناسب با قدرت فراگيري، 
تشخيص ضرورت، درجه  ي اولويت و فرصت در اختيار مخاطبان تغيير خواهد كرد. اما پيش بيني مي شود 
مخاطبان  براي  ساعته  دو  ده جلسه  در حدود  بتوان  را  رابرت  دستورنامه  قواعد  مبرم ترين  و  مهم ترين 

عالقمند توضيح داد.

به كارورزان كالس هاي اختصاصي يك نسخه ترجمه كامل كتاب دستورنامه رابرت نيز به عنوان كتاب 
درسي تقديم خواهد شد.

از تمام كساني كه به نحوي از طريق دفتر كادرها با قواعد دستورنامه رابرت آشنا شده اند و به اهميت 
آموزش اين قواعد - به عنوان ام القوانين و قواعد بازي دموكراسي - در سطح ملي اذعان دارند، تقاضا 
مي شود، اعضا، رهبران و رئيسان انواع سازمان هايي را كه مي شناسند نسبت به برگزاري اين كالس هاي 

اختصاصي آگاه سازند و آنان را نسبت به فراگيري اين قواعد تشويق كنند.
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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.

براي كسب اطالعات بيشتر از طريق تلفن شماره 88911017 يا همراه شماره 09356528611 با داود 
حسيني تماس بگيريد.

چند نكته در مورد اطالعيه
نخستين ويرايش اين اطالعيه با ويرايش نهايي آن كه در باال نقل شد خيلي تفاوت داشت. من براي روشن 

شدن تفاوت ها، ويرايش اوليه اين اطالعيه را در ادامه نقل مي كنم:

آموزش اختصاصي دستورنامه رابرت به رهبران و رئيسان انواع سازمان ها
26 خرداد 1394

نويسندگان: گروه نويسندگان

از آنجا كه رهبران و رئيسان انواع سازمان هاي دولتي و غيردولتي قرصتي براي حضور در كارگاه هاي آموزش 
دستورنامه رابرت را نخواهند يافت، دفتر كادرها در نظر دارد براي رئيسان و رهبران عالقمند انواع سازمان ها، 
دستورنامه  آموزش  اختصاصي  كميسيون ها، كالس هاي  و  كميته ها  تصميم گيري، شوراها،  مجامع  انجمن ها، 
رابرت را در محل كار يا منزل آنان داير كند. تعداد اين كالس ها، و سطح مطالبي كه در آن ها آموزش داده 
خواهد شد،  متناسب با قدرت فراگيري، تشخيص ضرورت، و فرصت در اختيار مخاطبان تغيير خواهد كرد. 
براي  بتوان در ده جلسه دو ساعته  را  رابرت  قواعد دستورنامه  مبرم ترين  پيش بيني مي شود مهم ترين و  اما 

مخاطبان عالقمند توضيح داد.

به كارورزان كالس هاي اختصاصي يك نسخه ترجمه كامل كتاب دستورنامه رابرت نيز به عنوان كتاب درسي 
تقديم خواهد شد.

از كساني كه به نحوي با قواعد دستورنامه رابرت آشنا شده اند و به اهميت آموزش اين قواعد در سطح ملي 
اين  برگزاري  به  انواع سازمان هايي را كه مي شناسند نسبت  تقاضا مي شود، رهبران و رئيسان  اذعان دارند، 

كالس هاي اختصاصي آگاه سازند.

تدكر اين نكته ضروري است كه برگزاري كارگاه هاي آموزشي ايجاد انجمن در دفتر كادرها رايگان خواهد 
بود، اما هزينه هر كالس دو ساعت اختصاصي سه ميليون ريال پيش بيني شده است.

تماس  حسيني  داود  با   09356528611 يا   88918315 شماره  تلفن  طريق  از  بيشتر  اطالعات  كسب  براي 
بگيريد.

البته، قبل از نشر اين مقاله و براي پي بردن به واكنش دست كم يك نفر از اعضاي قديمي كارگاه ها اين متن 
را در اختيار آقاي مهندس شهرياري قرار دادم. توصيه كرد بند مربوط به قيمت را بردارم. با حذف اين بند و 
كمي تغييرات بود كه نخستين ويرايش اين اطالعيه منتشر شد. به مرور اين من كامل و كامل تر شد و برخي 

از نكات آن را كه احساس مي كردم غلط يا نامناسب هستند اصالح كردم. 

نقاشي يك لگو و طرح براي مقاله
معموالً براي هر مقاله يك عكس يا طرح هم به عنوان لگوي آن مقاله بارگذاري مي كنم. لگوي اين مقاله نيز 
به داليل گوناگون تغيير كرد و سرانجام به اين نتيجه رسيدم كه خودم براي آن طرحي را رسم كنم. اكنون 
لگوي اين مقاله در صفحه اول وب سايت تصوير مردي را نشان مي دهد كه دو زانو روي زمين نشسته و 
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دارد در برابر كفش  پاي سمت راست مرد ديگري كه قصد له كردن او را دارد مقاومت مي كند. بديهي است 
كه پاي مرد قدرتمند چند برابر جثه مرد تحت ستم است. زير اين طرح نيز عنوان مقاله به صورت آنيميشن 

در تحرك دائم است. 

مشتري هاي جديد
از زماني كه وب سايت كادرها دات كام فعال شده است چندين مشتري تماس گرفته اند. به دو مورد آنان 

اشاره مي كنم. 

جواني به نام آقاي كامران بخشي كه مي گفت از شركت بهينه سازي مصرف سوخت وابسته به شركت يا 
آقاي  به روايت  نامه مهندس سيفي.  به  آقايي است  اين شركت  وزات نفت تماس گرفته است. مديرعامل 
بخشي، اين مديرعامل محترم در يكي از نطق هاي خود در هيأت مديره شركت از كتاب دستورنامه رابرت 
صحبت كرده كه قواعد اداره مجامع را تشريح كرده است. ظاهراً آقاي كامران بخشي هم مأموريت يافته است 
تا آن كتاب را بيابد. او هم از طريق اينترنت به وب سايت كادرها دات كام راه مي يابد و به من زنگ مي زند. 
من هم برايش نكات الزم را توضيح دادم و قرار شد يك نسخه از دستورنامه رابرت را براي او پرينت بگيرم 
و صحافي كنم و با پيك برايش بفرستم و او هم همان هزينه اي را بپردازد كه دفاتر فني براي اين خدمات 
مي گيرند. يعني سي هزار تومان. اما از وقتي كتاب را با پيك برايش فرستادم نه پول را پرداخت كرد و نه به 

ايميل هاي من پاسخ داد. 

مشتري دوم آقايي است به اسم: محمد رضا جرگه كه مي گويد عضو هيأت علمي منابع آب دانشگاه زابل 
بايد در مورد موضوع آب در سطح  است. مسأله ي او اين بود كه اعضا و كارشناسان عضو شوراهايي كه 
استان خراسان و سيستان و بلوچستان تصميم بگيرند با قواعد تصميم گيري آشنا نيستند. از من پرسيد آيا مشابه 

كارگاه هايي كه در تهران مي گذاريد در مشهد هم خواهيد گذاشت يا نه و اگر آري، شرايط آن چيست. 

مي گذرم.  و  مي كنم  اشاره  آن ها  به  فقط  اينجا  در  نوشته  ام  قباًل  را  گفتگو ها  اين  گزارش  مي كنم  فكر  چون 
خالصه اش اينكه 5 روز و هر روز 4 كارگاه مي توانيم براي عالقمندان مشهدي برگزار كنيم. هزينه؟ بدون 

هزينه اياب و ذهات با هواپيما كه شما مي پردازيد،  براي هر روز يك ميليون تومان. 

من تصميم ندارم كارگاه هايي را كه براي اشخاص حقيقي يا حقوقي بيرون از كارگاه برگزار مي كنم مزد كم 
بگيرم. قبول نكردند نكنند. خودشان بروند كتاب را بخوانند يا از مربي هاي جوان استفاده كنند. 

آقاي جرگه به من جواب داد كه طي چند روز آينده و فراهم سازي اسپانسر ها دوباره با من تماس خواهد 
گرفت. حتي اگر قرار باشد كارگاهي در مشهد برگزار نشود نيز به من اطالع خواهد داد. 

پريروز پنجشنبه با من تماس گرفت و گفت كه قرار شده است برنامه روز اول را كه عمدتًا صرف معرفي 
كتاب خواهد شد در يكي از روزهاي بين هفته مرداد ماه جاري برگزار كنند. بعد از آن است كه از عالقمندان 
خواسته مي شود تا براي كارگاه ثبت نام كنند و براي ادامه كار تصميم گيري خواهد شد. من هم قبول كردم. 
به اين ترتيب مبلغ يك ميليون تومان براي يك روز تدريس در دو يا سه كالس تثبيت شد كه البته خودم فكر 

مي كنم بسيار ناچيز است. اما براي شروع خوب است. 

خب. فكر مي كنم براي امروز بس باشد. 
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ديروز عصر كه آقاي مهندس محمد عطارديان - بنيان گذار واقعي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي 
در وب  را  تسليت  و  ترحيم  به  مربوط  اطالعيه هاي  تا  من خواست  از  معّذب  لحن  آن  با   - ايران)كعاصا( 
سايت »پيام كارفرمايان«  بارگذاري كنم فهميدم در چه مخمصه ي عجيبي گرفتار شدم. نتيجه ي طبيعي چنان 
دستوري اين است كه من - بعد از حدود ده سال سردبيري نشريه »پيام كارفرمايان« - حاال بايد به عنوان 
يك مجري، تصميم هاي هيأت مديره جديد كعاصكا را اجرا كنم و در وب سايتي كه براي كيفيت و اعتبار 
برگزاري مجلس ترحيم وابستگان اعضاي هيأت مديره ي جديد  به  اخبار مربوط  آن سال ها عمرگذاشته ام، 
كعاصكا را منتشر كنم. البته، من مثل يك خر منتظر ُهْش، به داليل متعدد، واقعًا آمادگي دارم نامه ي استعفايم 
را بنويسم و براي آقاي عطارديان ارسال كنم و در جلسه ي فردا هم كه آن همه آقاي مهندس عطارديان بر 
ضرورت حضور من در آن تأكيد كرده است شركت نكنم. اما در آن صورت تمام زحمات ده  ساله ي من 
و خودِ آقاي مهندس عطارديان براي زمينه سازي جهت آموزش دستورنامه رابرت به حدود دو هزار تشكل 
كارفرمايي عضو كعاصكا دود مي شود و به هوا مي رود. آن هم درست در زماني كه قرار است در جلسه فردا 
براي نخستين بار دستورنامه رابرت را براي اعضاي دوره ي جديد هيأت مديره و كارشناسان كعاصكا معرفي 
كنيم. نه. من مصمم كه پا روي اصولم نگذارم و نخواهم گذاشت. اما مخمصه اي كه گرفتارش شده ام - و 
همه ي ما گرفتارش هستيم - اين است كه بقيه ي بازيكنان با اين اصول آشنا نيستند و طبق قواعد مبتني بر اين 
اصول بازي نمي كنند و نمي توانند بازي كنند. در نتجه، آدم مي ماند معطل در شرايطي كه رعايت اين اصول 

در زندگي واقعي با چالش مواجه مي شود چه بايد بكند؟ 

ديروز صبح وقتي خانم وطن پرست مسؤل دبيرخانه كعاصكا زنگ زد و بعد از احوالپرسي به من گفت: مي دانم 
خواهيد گفت كه »تو يك انتقال دهنده  هستي«، من هم مي خواهم فقط يك مطلب را منتقل كنم«، بي درنگ 
برايش توضيح دادم: خانم وطن پرست، توجه كنيد، اصرار شما سبب شده كه من آنطور پاسخ بدهم. وگرنه، 
انتشار  من به عنوان سردبير »پيام كارفرمايان« وظيفه خودم مي دانم حتي به خوانندگاني كه مطلبي را براي 
پيشنهاد مي كنند توضيح قانع كننده بدهم كه چرا با انتشار مطلبشان موافق نيستم. اما هروفت شما مطلبي را 
براي »پيام كارفرمايان« مي فرستيد توقع داريد كه دستور شما حتمًا اجرا شود و من مطلب را در وب سايت 
بارگذاري كنم. در صورتي كه من سردبير هستم و اين مسؤليت من است كه تعيين كنم چه مطالبي در نشريه 
منتشر شود. اما اگر مسؤليت سردبيري بر عهده من نباشد، در آن صورت حق با شماست. هرچه كه از دبيرخانه 
ارسال شود من بايد در وب سايت منتشر كنم. اما در آن صورت ديگر نيازي به من نيست. طي چند ساعت 
مي شود اوپراتوري را به آقاي علي نژاد هم ياد داد تا مطالب را در وب سايت »پيام كارفرمايان« هم منتشر كند. 

آقاي علي نژاد مرد ميانسالي است با چشم هاي عسلي رنگ و موهاي روشن كه آچار فرانسه دبيرخانه كعاصكا 
محسوب مي شود. فوق العاده مؤدب، مهربان و خوش برخورد و با هوش است اما مسؤل وب سايت كعاصكا 
نيست. در نتيجه وقتي به خانم وطن پرست گفتم كه طي چند ساعت مي شود اوپراتوري را به آقاي علي نژاد 
ياد داد تا مطالب را در وب سايت »پيام كارفرمايان« هم منتشر كند، مي توانست به عنوان يك ضربه به خانم 
وطن پرست تلقي شود كه مسؤل واقعي وب سايت كانون است و تصور كند با اين قياس مقام وي در حد يك 
آبدارچي تنزل داده شده است. مكث كردم تا ببينم واكنش خانم وطن پرست به اين قياس نه چندان ظريف 
چيست و خشم  احتمالي خود را چگونه بروز مي دهد. اما بر خالف تصور من با لحن كنايه آميزي جواب داد: 
به من همه گفته مي شود فالن مطلب را در وب سايت كانون بگذار و من هم مي گذارم. بعد مي گويند اين 
مطلب در وب سايت »پيام كارفرمايان« هم منتشر شود و من هم، مطلب را براي شما ارسال مي كنم تا در 
وب سايت »پيام كارفرمايان« بارگذاري كنيد. ديگر خودتان مي دانيد. جواب هنرمندانه اي بود: اينقدر سردبير، 
سردبيربازي راه نيانداز. هم تو و هم من، هر دو اوپراتور هستيم و هرچه هيأت مديره تصميم مي گيرد بايد 

اجرا كنيم. 

انجمن هاي صنفي  كانون عالي  انتخابات آخرين دوره هيأت مديره  از  قبل  تا  اين است كه  واقعيت مطلب 
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كارفرمايي ايران كه روز 14 مرداد ماه سال گذشته برگزار شد، مديرمسؤل قانوني نشريه »پيام كارفرمايان« يكي 
از اعضاي با شخصيت و محترم هيأت مديره بود كه
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سومين قله جنبش كادرها
درست همانطور كه ده سال و دو ماه پيش مهندس بهرام شرياري يك عضو شاخص هيأت مديره ي وقت 
ايران )كعاصكا( نگران بود كه مبادا من در جريان معرفي خودم  كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي 
بدقلقي در بياورم و توي ذوق هيأت مديره بزنم و سبب شوم تا ساير اعضاي هيأت مديره ي آن روز كه هيچ 
شناختي از من نداشتند و هر كدامشان هم در انجمن هاي صنفي كارفرمايي تحت مديريت خودشان كساني 
را داشتند كه مي توانستند نشريه »پيام كارفرمايان« را مطابق سليقه آنان منتشر كنند، با سردبيري من مخالفت 
ورزند، فكر مي كنم آقاي مهندس محمد عطارديان هم - كه بايد گفت بنيان گذار واقعي كعاصكا است و تالش 
مي كند تا به مرور كعاصكا از وابستگي به بنيان گذارش رها شود و روي  پاهاي خودش بايستد - نگران بود 
كه من در جريان معرفي خودم به اعضاي دوره ي جديد هيأت مديره كعاصكا - به قول خودش - تغس بازي 
دربياورم و روي نكاتي انگشت بگذارم كه سبب شود هيأت مديره جديد به ادامه كار من اصرار نورزد و من 
هم كه مثل خر منتظر هش هستم، انتشار نشريه را رها كنم و تجربه ي ده  ساله  اي كه از روند هاي كارفرمايي 
كسب كرده ام دود بشود و به هوا برود. البته، بين مراسم معارفه ده سال پيش با مراسم معارفه ظهر پريروز 
)دوشنبه 12 مرداد 94( چيزهاي زيادي تغيير كرده است كه مي توانم تمام آن ها را - عجالتًا - در يك جمله 
خالصه كنم: ده سال پيش با تمام وجود از انجمن هاي موجود دفاع مي كردم و وجود آن ها را شرط بسط و 
تعميق قانون گرايي و دموكراسي مي دانستم، اما امروز فكر مي كنم انجمن هايي كه در يك جامعه استبدادي 

ايجاد مي شوند خواه  ناخواه به يك باند قدرت تبديل خواهند شد كه فسادشان به اندازه قدرتشان 
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قسمت دوم: گزارش هايي ديگر
فكر مي كنم ماجراي معرفي دستورنامه رابرت در نشست هيأت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي 
ايران )كعاصكا(  كه پريروز دوشنبه 12 مرداد 94 در سالن هيأت مديره دبيرخانه انجمن شركت هاي مهندسي 
تهران برگزار شد آنقدر مهم هست كه من يك گزارش كامل در مورد آن به نحوي بنويسم كه بشود در وب 
اما  بيابد.  اميدوارم ساختار دراماتيك مناسبي  سايت كادرها دات منتشر كرد. اين كار را شروع هم كردم و 
چون مطمئنم از من وقت و نيروي زيادي خواهد گرفت، فكر كردم بهتر است نوشتن آن ماجرا را در چندين 
نشست در طول روزهاي آينده ادامه بدهم و در عين حال تاريخ كادرها را نيز به همان روش خاطره نگاري 
ادامه بدهم تا اين كار هم روي زمين نماند. براي اين كار طبق معمول از حال به سمت گذشته حركت مي كنم. 

وضعيت انجمن خانوادگي 
مدت هاست در مورد جريان تأسيس انجمن خانوادگي سخني نگفته ام. در يك كالم، اين تجربه  هم نشان 
مي دهد كه تشكيل يك انجمن آنچنان كه در ابتدا به نظر مي رسد چندان هم آسان نيست و درست همانطور 
كه مجموعه اي از شرايط بايد با هم فراهم شوند تا نوزادي متولد شود، تأسيس يك انجمن نيز به مجموعه  ي 
پيچيده اي از شرايط نياز دارد كه شايد يكي از مهمترين آن ها رفتار شايسته و مناسب بينان  گذار يا بنيان گذاران 
آن باشد. بايد اعتراف كنم براي شروع يك انجمن، يك بنيان گذار بايد - به قول آديزيس - از نظر مديريتي در 
بعد انسجام بخشي و ايفاي نقش چسبندگي خيلي قوي باشد كه من اتفاقًا در اين جنبه از سبك مديريتي خود 
بسيار ضعيف هستم. به خصوص كه تصور از يك انجمن خانوادگي بيشتر اين است كه فاميل دور هم جمع 
مي شوند و با هم حال مي كنند. در حاليكه وقتي دور من جمع مي شوند مي بييند كه من حالشان را هم مي گيرم. 

مي دانم قرار نيست در اين گزارش ها به اين كلي گويي ها بپردازم. بلكه وظيفه خودم را بيشتر تصوير بي طرفانه 
ماوقع مي دانم. به همين خاطر به اجمال روايت مي كنم كه بر انجمن تا امروز چه گذشت. 

در آخرين نشستي كه در دفتر كادرها داشتيم آقاي گلستاني بدون هماهنگي قبلي با يكي از دوستان سابقش 
به دفتر آمد. آقاي حسن عرب داودي هم با حدود يك ساعت و نيم تأخير آمد و اين ماجرا برنامه هاي از پيش 
فكر شده من را كاماًل به هم ريخت. من تصميم داشتم خطاي احتمالي يكي از اعضا را مطرح كنم و روش 
برخورد درست با آن مسأله را هم با آنان در ميان بگذارم و نتيجه بگيرم داشتن يك انجمن خوب به اين شيوه 
كمك مي كند تا اتهام هاي اعضا و فاميل عليه يكديگر به اين ترتيب مورد رسيدگي و داوري قرار بگيرد و 

هدف  هم عمدتًا رفع اختالف ها در جهت تقويت استحكام خانواده مي تواند باشد. 

همانطور كه گفتم در آن جلسه آقاي داود زواره هم كه يك قاضي بازنشسته  است و مي توانست نقش داور 
را ايفا كند نتوانست در جلسه حاضر شود و حضور دوست آقاي گلستاني هم كه غريبه بود سبب شد تا 
من موضوع گله و اتهام را مطرح نكنم. به اين ترتيب، آقايان گلستاني و عرب داودي هم به اين نتيجه سيدند 
كه گويا ساير فاميل از اين ايده استقبال نمي كند و آنان نيز با اين استدالل عدم تمايل خودشان را به تشكيل 
انجمن خانوادگي نشان دادند و به اين ترتيب نظر كساني را تأييد كردند كه معتقد بودند چنين انجمني در اين 
شرايط جواب نخواهد داد. با اين همه من تأكيد كردم من آمادگي خودم را اعالم مي كنم كه با هر يك از شما 
كه تمايل داشته باشيد حاضرم انجمن يا هر فعاليت  گروهي ديگري كه بشود و مناسب باشد راه بياندازيم. از 
آن روز جمعه ي كه آقاي گلستان و آقاي عرب داودي دفتر را ترك كردند چند جمعه اي مي گذرد. چهارشنبه 
پيش با هر سه نفر از اعضاي هيأت مؤسس تماس گرفتم. فقط آقاي گلستان به همراهش جواب داد. همان 
نكات را با او مورد تأكيد قرار دادم و خاطر نشان ساختم چون قرار بود چهارشنبه ها از شما دعوت بكنم بنا به 
همان رسم از شما دعوت مي كنم تا اگر دوست داشتيد روز جمعه به دفتر بيايد. اظهار عالقه كرد كه رابطه اش 
را با من ادامه خواهد داد و به فكر كار جمعي هم خواهد بود. اما در حال حاضر كه يك آژانس مسافربري 
درون شهري در قرچك تازه افتتاح كرده اند، خيلي از او وقت مي گيرد و فرصتي برايش باقي نمي ماند. راست 
مي گويد. اوضاع اقتصادي چنان فشارهايي بر خانواده تحميل مي كند كه كمتر كسي مي تواند به كار داوطلبانه 
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هم بپردازد و روي اين كار وقت صرف كند. 

چهارشنبه گذشته يا پيش گذشته، همراه آقايان عرب داودي و زواره جواب نداد. به همين خاطر ديشب - كه 
به اشتباه فكر كردم چهارشنبه است - با اين دو نفر هم تماس گرفتم و همان نكات را با آنان نيز در ميان 
گذاشتم. هم آقاي عرب داودي و هم آقاي رواره لفظا اظهار عالقه كردند كه در آينده حتمًا تالش خواهند 

كرد تا انجمن يا همكاري گروه ديگري داشته باشيم. 

واقعيت اين است كه براي ايجاد يك انجمن، به ويژه در مراحل اوليه حيات يك انجمن، مثل يك هواپيماي 
در حال برخاستن - بينان گذاران بايد تالش طاقت قرسايي را صرف كنند و به نظر نمي رسد در شرايط فعلي 

كسي فرصت و دل و دماغ چنيني كاري را داشته باشد. خودم چطور؟

من تصميم دارم قضيه آقاي تاجيك را با آقاي زواره در ميان بگذارم و از او بخواهم فرض را بر اين بگذارد 
كه ما يك انجمن سه نفره تشكيل داده ايم و قرار است به اين مسأله رسيدگي كنيم و داوري شود و با آقاي 
تاجيك مشكل به نحوي حل شود. در اين صورت چه بايد كرد؟ اين هم راهي است براي تالش جهت ادامه 

راه انجمن ميثاق خانوادگي. 

نيز نشان داد كه چطور  ماپا  اما تجربه هاي خودم در جريان كار در  ادامه خواهم داد  اين تالش  به  شخصًا 
حتي افراد عالقمند هم بعد از روي كار آمدن دولت احمدي نژاد تا چه اندازه عالقه و فرصت فعاليت هاي 
داوطلبانه اشان را از دست دادند- در آن صورت بايد روي آموزش به افراد بدون توقع نسبت به ايجاد انجمن 
تمركز كنم يا بكوشم اين قواعد را به انجمن هاي موجود عرضه كنم. اين آخر جريان تجربه ساخت انجمن 

خانوادگي. 

مالقات با رئيس يك انجمن صنعتي بزرگ
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي ايران يكي از انجمن هاي صنعتي كشور است كه روزگاري بيش از 
ششصد بنگاه قطعه سازي عضو آن بودند و صنعت خودرو به تاخت داشت جلو مي رفت. انجمن تازه تأسيس 
شده بود و همه به دنيال منافع درازمدت از منافع كوتاه مدت خود به سادگي مي گذشتند. اما اين دروان ماه 
عسل مثل هر ماه عسل ديگري كوتاه بود. تضادها در داخل انجمن باال گرفت. مخالفان توانستند با اتكا به زور 
باز هم كه شده وارد هيأت مديره انجمن شوند و از آن تاريخ تا امروز هيأت مديره انجمن روي خوش به 
خودش نديده است. با اين همه در پي انتخابات اخير هيأت مديره دكتر محمد باقر رجال كه از بينان گذاران 
اصلي اين انجمن است دوباره به عنوان رئيس هيأت مديره انتخاب شده است و دارد نيزوهاي مورد اعتماد 
خودش در دوره هاي قبلي رياست هيأت مديره را دباره دعوت به كار مي كند. يكي از آنان نيز من هستم كه به 

عنوان سردبير نشريه قطعه سازان خودرو از طريق آقاي مهندس محسن رزم خواه دعوت به كار شدم. 

براي كساني كه در آينده ممكن است بخواهند با دنبال كردن جزئيات دريابند چه عواملي و چگونه در رشد 
گفتمان جامع آلترناتيو كادرها نقش ايفا كرده است الزم است تا حدي رابطه ام با مهندس رزم خواه و نقش وي 

را در اين مرحله از تاريخ كادرها توضيح بدهم. 

در واقع دكتر باقر رجال آقاي مهندس رجال را به عنوان رئيس كميته انتشارات يا روابط عمومي انجمن دعوت 
به كاركرده است و آقاي رزم خواه هم به دكتر رجال گفته است كه من فقط به فالني مي توانم براي نشريه كار 
كنم. در نتيجه اگر قرار است من بيايم، گوش با گوشواره اش. من با حسيني با هم. دكتر رجال هم استقبال 

كرده است و به اين ترتيب بعد چند سال دوباره پاي من هم به دفتر انجمن باز شده است.

و  انجمن  اعضاي  اكثر  و  كارفرما  و  كردم  منتشر  خودرو  قطعه سازان  مجله  شماره   30 من  قبلي  دوره  در 
خوانندگان از مطالب نشريه راضي بودند. در عرصه مالي و اداري نيز روابطم سالم و درست بود. به همين 
دليل كسي با برگشت من به عنوان سردبير مخالفتي ندارد )احتماالً به جز يك نفر كه در حال حاضر دبير 
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انجمن است و با او در دوره قبل سرشا شديم(. 

نشريه  مديرمسؤل  تام االختيار  قائم مقام  رزم خواه  مهندس  قطعه سازان  نشريه  شماره  سي  انتشار  طول  در 
قطعه سازان بود و به جاي دكتر رجال كارهاي نشريه را او هندل مي كرد. او هم از كار من راضي بود. اما اين ها 

تمام مسأله نيست. 

عضو فعال كادر هم انديشي
مهندس رزم خواه از نخستين روز هاي شروع كارگاه هم انديشي عرف پارلماني در ارديبهشت سال 1391 تا 
اواسط سال 1392 يكي از اعضاي پيگيري اين كارگاه بود و تا آخرين روز هاي كارگاه در آن شركت كرد. 
هرچند گمان نمي كنم قواعد نسبتًا پيچيده ي ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني و فلسفه پس و پشت قانون پارلمان 
و پويايي هاي اين رويه هاي را - چنان كه من انتظار داشتم - خوب فراگرفته باشد )يكي دليل آن شايد اين 
باشد كه به خاطر بيماري پاركينسيون بايد داروهايي مصرف كند كه كارآيي مغزي او را به نظر مي رسد كه 
كاهش مي دهد( اما به اين اعتقاد عميق باور پيدا كرده است كه اين قواعد مي توانند كليد نجاب بخش باشند. 
به همين خاطر وقتي از من خواست تا در انتشار نشريه با او همراه شوم شرط گذاشتم اگر فعاليت هايم در 
انجمن در راستاي ترويج قواعد دستورنامه رابرت و در راستاي هدف ارتقاي كار انجمن باشد مي توانم به اين 

كار دل ببندم. او هم هدف كلي را قبول كرد و همكاري را شروع كرديم. 

ديروز در هفتمين اجالس كميته انتشارات قطعه سازان شركت كردم. با اين توضيح كه مهندس رزم خواه مدتي 
پيش زير كميته زد و فيلش هواي دوران جهالت كرد اما من مقاومت كردم و بين ما يك گفتگوي بسيار جالبي 
رفت كه جا داشت به يك قطعه ي ماندگار از تاريخ كادرها بدل شود كه نشد. تصميم داشتم از آن گفتگو يك 

روايت دراماتيك بسازم كه نشد. 

محور مطلب اين بود كه مهندس رزم خواه دوست داشت كه به روش سنتي ببرد و بدوزد و بيرون از مجمع 
به من يك مجموعه دستور بدهد و با هم هماهنگ كنيم و كار را انجام بدهم. به آقاي طالبان پور عضو ديگر 
كميته نيز همينطور. اما مقاومت من مؤثر واقع شد. من تأكيد كردم دست كم ما دو نفر به هم قول داديم كه 
كارهايي را انجام بدهيم و تصميماتي را گرفتيم. حداقل ما دو نفر به خودمان احترام بگذاريم و كارهايي را كه 

خودمان تصميم گرفتيم انجام بدهيم را انجام بدهيم. 

كاش نسبت به ثبت گفتگوها اقدام مي كردم و يا اي كاش فرصت داشتم تمام آن گفتگو را به صورت دراماتيك 
مي نوشتم. به خوبي نشان مي دهد كه چقدر مهندس رزم خواه - به احتمال بسيار زياد به خاطر حضور در اين 
كارگاه ها و پذيرفتن اينكه مشكل مملكت ناشي از مشكالت خودساخته ما ايرانيان است - با نظراتم مخالفت 
نكرد و از آن مهم تر موافقت  هم كرد و قرار شد دوباره به همان نشست هاي هفتگي برگرديم و طبق رويه هايي 

كه ياد گرفته ايم. عمل كنيم. 

گفتگويي كه نقطه عطف بود
مهندس  كه  را  گفتگويي  آن  بزنم،  تحليل  به  كادرها دست  تاريخ  مورخ  عنوان يك  به  بود خودم  قرار  اگر 
رزم خواه طي آن اصرار داشت كه: فالني، اينجا ايران است، درست بشو نيست، ولش كن بابا، برو نشريه را 
در بياور؛ يك گفتگوي تاريخي و يك نقطه  عطف تلقي مي كردم. البته، بايد اذعان كنم كه من آنقدر مصمم 
بودم كه اگر مهندس به طور جدي تصميم داشت زير رفتارهاي تشكيالتي در چارچوب كميته بزند من هم 
قضه را ول مي كرد. مهندس مي داند من در حرفي كه زده ام كامالً  جدي هستم. مسأله من مطلقًا درآوردن 
نشريه براي كسب درآمد نيست. مي داند حاضرم گرسنگي بخورم - كه البته به دليل داشتن خانه و دفتر؛ اگر 
حادثه خاصي رخ ندهد، نخواهم خورد - اما نشريه اي را كه در چارچوب هدف هاي اين مرحله از زندگي 
من نباشد در نخواهم آورد. و هدف من هم در ارتباط با انجمن روش است: تالش براي اصالح تدريجي 
انجمن از طريق آموزش اين قواعد به رئيس و اعضاي هيأت مديره و انجمن. قرار است انتشار نشريه به اين 

هدف هم كمك كند. 
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در طول اين مدت كه دوباره پايم به انجمن باز شده است، درمجموع، رفتارها و برخوردهايم قابل دفاع بوده 
است و از اين بابت خوشحالم. 

من از مهندس رزم خواه تقاضا كرده  بودم كه از دكتر رجال بخواهد تا در جلسات علني هيأت مديره انجمن 
شركت كنم تا بتوانم از نزديك به مشكالت ساختاري، رويه اي و كاركردي اعضاي انجمن پي ببرم و با توجه 
با دكتر در ميان  آقاي مهندس رزم خواه  به آموزه هاي گفتمان جامع آلترناتيو به توليد محتوا بپردازم. ظاهراً 
گذاشته بود و دكتر هم مخالفت كرده بود. وقتي مهندس رزم خواه مخالفت دكتر رجال را به من اطالع داد 
از او پرسيدم كه آيا تأكيد كرديد كه من مي خواهم فقط در جلسات علني هيأت مديره شركت كنم؟  مهندس 
رزم خواه از دادن پاسخ طفره مي رفت. فكر كردم شايد چنان كه بايد با تفاوت نشست هاي علني و غيرعلني 
در قانون پارلمان آشنا نيست. به همين دليل ضمن توضيح قواعد ناظر بر اين مجامع در اجالس ديروز كميته 
انتشار قطعه سازان سعي كردم اهميت اين قواعد را براي او توضيح بدهم و از او خواستم كه به دكتر تأكيد 
كند كه من تقاضاي شركت در مجامع علني هيأت مديره را كرده ام كه همه مجاز هستند در آن ها شركت كنند.  

مورد  در  بحث  به  جلسه  وقت  از  مدتي  شد  برگزار  ديروز  كه  قطعه سازان  انتشار  كميته  هفتتم  نشست  در 
وضعيت كشور و توافق هسته اي گذشت. خوشبختانه توانستم ساكت بنشينم و به تحليل هاي مهندس رزم خواه 
كه مخاطبش عمدتًا آقاي طالبان پور بود گوش كنم. طبق معمول تحليل هاي ما از شرايط سياسي به انشاي 
بچه هاي مدرسه هم نساالن خودمان شبيه است. ترجيح دادم كاماًل ساكت باشم و در بحث مداخله نكنم. 
سرانجام وقتي خسته شدند دست از بحث كشيدند. فكر مي كنم هر دو متوجه شدند كه كارشان غيرقانوني بود 

و اتفاقًا خود رئيس جلسه بايد مانع از اين جور بحث ها مي شد كه نشد. 

مورد  در  بعد  به تصويب رسيد.  بدون تصحيح  كه  را خوانديم  قبلي  ديروز صورتجلسه اجالس  در جلسه 
آقاي  گزارش  در ضمن  پرداختيم.  گزارش مسؤالن  استماع  به  و  دادم  توضيح  استاندارد كمي  دستورجلسه 
طالبان پور توضيح داد كه چند خبري را تهيه كرده است و چون ارزش آنچناني نداشته  اند، از طريق آقاي 
حق وردي در وب سايت منتشر كند. در اينجا بود كه آقاي رزم خواه اخطار داد كه طبق مصوبه بايد اجازه 
مي داديد تا خبرها را حسيني به عنوان سردبير نگاه مي كرد. من اضافه كردم و بعد هم آقاي رزم خواه اجازه 
نشر آن ها را صادر مي  كرد. آقاي طالبان پور توضيح درستي نداشت و به توجيه قضيه پرداخت. آقاي رزم خواه 
به او اخطار داد كه از اين پس طبق تصميمات كميته عمل كند! در دلم گفتم: عجب. پس در ايران هم مي شود 

به تصميم هاي گروه احترام گذاشت. 

قرار شد من و آقايان طالبان پور با امكانات وب سايت فعلي انجمن آشنا شويم و اگر نكته اي به نظرمان رسيد 
با آقاي مهندس رزم خواه در جلسه بعد در ميان بگذاريم تا نسبت به رفع آن اقدام شود. نيز قرار شد آقاي 

حق وردي هم در جلسه آتي كميته شركت كند. 

در هر حال، تعدادي كميته در انجمن فعال هستند كه مي شود گزارش فعاليت آن ها را به صورت خبر در وب 
سايت انجمن منتشر كرد. اين هفته بايد وب سايت انجمن را هم كه نمي دانم با چه نرم افزاري ساخته شده 

است بررسي كنم كه كار چندان دلچسبي هم نيست. 

نخستين مالقات با رئيس غيرمستبد
بعد از ختم جلسه بود كه همراه با مهندس رزم خواه به اتاق هيأت مديره رفتيم كه آقاي دكتر رجال و آقاي 
قرائي دو طرف ميز كنفرانسي كه دور تا دورش را صندلي هاي چرمي چرخدار چيده بودند روي دو صندلي 
چرخدار رو به روي هم نشسته بودند. از وقتي با اقاي دكتر رجال آشنا شده ام او هميشه رئيس هيأت مديره 
انجمن قطعه سازان بوده است و آقاي قرائي هم آچار فرانسه او در اداره انجمن. اخيراً  جايي ديدم كه از آقاي 

قرائي به عنوان عضو انجمن نام برده شده بود. يعني ايشان هم يك كارخانه قطعه سازي راه انداخته است؟ 
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هنوز احوالپرسي تمام نشده بود كه من رفتم سراغ موضوع اصلي و به آقاي دكتر رجال گفتم: آقاي دكتر، اگر 
به خاطر انجام مسؤليتي كه بر عهده  ام گذاشته شد نبود من حتي حاضر نبودم پايم را به داخل هيأت مديره 
بگذارم. مكث كوتاهي كردم تا توجه كند كه قصد منت كشيدن ندارم. بعد ادامه دادم من خودم آنقدر كار دارم 
كه حتي اگر من را به هيأت مديره دعوت هم مي كرديد دليلي نمي ديدم كه در اجالس هاي آن شركت كنم. 
اما حاال كه قرار است نشريه انجمن را منتشر كنم الزم است من در جلسات علني هيأت مديره شركت كنم. 

توضيح فني در مورد جلسات علني و غيرعلني
مي دانستم كه به احتمال بسيار زياد نشست هاي هيأت مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو 
)قطعه سازان( علني و غيرعلني ندارد. به همين خاطر و براي جلب توجه آقاي دكتر رجال به قواعد قانون 
پارلمن سعي كردم با دقت و به صورت غيرمستقيم قواعد ناظر بر اجالس هاي غيرعلني را به صورت خيلي 
فشرده و بدون اينكه قصد آموزش داشته باشم، بيان كنم. اما با اين كار يك هدف غيرمستقيم را هم كه برايم 
مهم تر بود دنبال مي كردم: دادن اين نشانه كه چطور تمام پراكتيس پارلماني قاعده مند است و دكتر باقر رجال 

با هيچ كدام از اين قواعد آشنا نيست. 

البته، تأكيد كردم كه انجمن ها معموالً جلسات خودشان را براي نشان داده شفافيت در برابر اعضاي انجمن 
برگزار مي كنند و همه اعضا مي دانند كه اگر تمايل داشته باشند مي توانند در سالن صحن حضور يابند و ناظر 
مذاكرات اعضاي هيأت مديره باشند. اما هرگاه كه قرار باشد عضوي سخني را در مورد كسي بگويد كه هنوز 
در مرحله اتهام است، بايد پيشنهاد غيرعلني شدن نشست را مطرح كند و در جلسه غيرعلني است كه مجمع 
حق دارد در مورد اتهاماتي كه هنوز قطعي نيست صحبت كند. هنگام غير علني شدن اجالس هاي علني، تمام 
كساني كه طبق آئين نامه حق حضور در مجمع را دارند مي نشينند و بقيه بايد جلسه را ترك كنند. طبق همان 
قواعد حتي صورتجلسه جلسات غيرعلني به شيوه هاي خاصي به تصويب مي رسد و بايگاني مي شود تا هيچ 

كس جز اعضاي داراي حق رأي هيأت مديره به آن  ها دسترسي نداشته  باشند. 

مي دانستم تمام اين نكات براي آقاي دكتر رجال تازگي و جذابيت دارد. در واقع داشتم به نحو غيرمستقيم 
برخي از قواعد دستورنامه رابرت را براي آقاي دكتر رجال توضيح مي دادم تا دريابد كه چطور كل فرايند اداره 
يك مجمع قاعده  و رويه هاي بسيار دقيق و عادالنه دارد. بعد براي وي توضيح دادم كه هرگاه رئيس جلسه 
احساس كرد كه بهتر است من در جلسه حضور نداشته باشم فقط كافي است يك اشاره كند و من از جلسه 

بيرون خواهم رفت. 

سعي من اين بود كه به دكتر رجال اطمينان خاطر بدهم كه اوالً  در نشست هايي كه وي صالح نداند حضور 
نخواهم يافت. در جلساتي هم كه حاضر شوم،  در هر لحظه كه رئيس صالح بداند جلسه را ترك خواهم كرد 
و حتي اگر شرط كند كه در مورد جلسات هيأت مديره هيچ مطلبي به بيرون درز نكند من در خاطرات خودم 

نيز هيچ اشاره اي به آن ها نخواهم كرد. 

نمي دانم در اين جلسه به اين نكته هم اشاره كردم كه سردبير جزو مديران و مسؤالن انتصابي يك انحمن 
محسوب مي شود يا نه؟ اما خوب به خاطر دارم هدف اصلي خودم را از مذاكره با دكتر رجاي چنين تعريف 
كرده  بودم: شناسايي دغدغه هاي دكتر رجال و تالش براي ارايه ي راهكارهايي كه ضمن حضور من در جلسه 
هيأت مديره آن دغدغه ها نيز بر طرف شود. به همين خاطر وقتي او شروع به صحبت كرد سراپا گوش شدم 

تا دريابم نگراني هايش از حضور من در هيأت مديره چيست؟ 

من خودم حدس مي زدم گاهي در هيأت مديره نكاتي مطرح مي شود كه طرح آن در حصور يك غيرعضو به 
مصلحت نيست. اما پاسخ من اين بود كه كافي است دكتر اشاره اي كند تا در چنين مواقعي از جلسه خارج 

شوم. پس اين مسأله مشكل غيرقابل حلي نبود. 

دكتر رجال در صحبت هاي خودش سعي كرد توضيح بدهد كه چرا با حضور من در جلسات مجمع عمومي 
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مخالف است. اما وقتي شروع به صحبت كرد جوابش حاضر و آماده نبود. به همين دليل سعي كرد با بيان 
خاطراتي فضاي حاكم بر جلسات را تشريح كند. 

در ادامه دكتر رجال به حضور يكي از قعطه سازان معتبر در هيأت مديره اشاره كرد كه خودروساز ها طلب هايش 
را نمي دهند و به جاي پول به او پيشنهاد كرده اند كه خودرو بگيرد. اما قيمت خودرو ها را نيز هر كدام چندين 
انجمن  مديره  نزد هيأت  قطعه سازي  بنگاه  مدير  اين  بازار گران تر محاسبه مي كنند.  قيمت  از  تومان  ميليون 
بنگاه  كاركنان جغله و جوان  از  يكي  بعد  اما چند روز  دهند.  انجام  برايش  كاري  تا شايد  است  گله كرده 
خودروسازي اين قطعه ساز معتبر را صدا زده و به او اعتراض كرده است كه: حاال ديگر شكايت ما را به 
انجمن قطعه سازان مي بري؟ بعد يك مشت بد و بيراه بار مدير بنگاه قعطه سازي كرده و او را از دفترش بيرون 
اندخته است. فكر مي كنم منظور دكتر رجال از بيان اين خاطره اين بود كه خودروسازان بين اعضاي هيأت 

مديره نفوذي دارند به نحوي كه هر حركت ما را به اطالع خودروسازان مي رسانند. 

نكته ي جالب توجه اين بود كه درست در جريان تعريف همين خاطره بود كه آبدارجي دبيرخانه با يك سيني 
مالمين و چند فنجان چاي وارد اتاق دكتر رجال شد. در حاليكه در طول دو ساعتي كه من در اتاق مهندس 
رزم خواه نشسته بودم نه براي من و نه براي آن دو نفر يك ليوان آب هم نياورد. دكتر رجال  هم لحن و محتواي 

صحبت هاي خود را طوري تغيير داد تا من دريابم كه حتي به آبدارچي انجمن هم اعتماد ندارد. 

خاطره بعدي دكتر رجال به اظهار نظر يكي از اعضاي انجمن در مورد هيأت مديره هاي دوره هاي قبل از 
انشعاب مربوط مي شد. دكتر رجال از او نقل كرد كه به دكتر رجال گفته بود اعضاي هيأت مديره شما چنان 
اما  انسجامي دارند كه هيچ كس نمي تواند در آن نفوذ كند و مثل يك قلعه نفوذناپذير است.  هماهنگي و 
حاال چي؟ دكتر براي توصيف وضعيت فعلي هيأت مديره دنبال يك واژه مي گشت: دستش را به طرف ميز 
كنفرانسي كه در قسمت پائين سالن قرار داشت دراز كرد ولي هرچه دستش را در هوا تكان مي داد هيچ واژه اي 
به ذهنش نمي رسد. من به كمكش رفتم و گفتم: جنگ است. . . دكتر رجال به هيجان آمد و گفت: احسن، 
اما االن جنگ است و گاهي اين جنگ به جايي مي رسد كه من خجالت مي كشم يك آدم غيرعضو شاهد 
اين صحنه ها باشد. بعد با حيرت براي من توضيح داد كه: آقاي حسيني، شما نمي دانيد گاهي پشت اون ميز 

كنفرانس چه فحش ها و چه حرف هاي زشتي رد و بدل مي شود. . . 

بعد از اين توضيح هاي دكتر رجال بود كه با خودم گفتم شاهد چنين صحنه هايي بودن چندان روي خوشي 
ندارد و حق با دكتر رجال است. اما از دكتر پرسيدم: بالخره ما چطور بايد از تصميم هاي قابل انتشار هيأت 
مديره با خبر شويم؟ دكتر رجال با اشاره به آقاي مهندس رزم خواه كه تازه وارد اتاق شده بود و كنار دكتر 
نشسته بود گفت: از طريق مهندس رزم خواه. بالفاصله پرسيدم: در اين صورت آقاي مهندس رزم خواه مي تواند 
برخي از صحنه ها را ضبط كند و نوار آن را در اختيار من بگذارد؟ دكتر با خوشحالي جواب داد: حتما، گفتم: 
بسيار خوب، پس اجازه بدهيد كه موردي و هروقت كه مهندس رزم خواه و شما موافق بوديد من به عنوان 

عضو ساكت گوشه اين سالن بنشيم. و دكتر رجال نيز با اين پيشنهاد موافقت كرد. 

طرح آموزش دستورنامه
وقتي اين بحث به نتيجه رسيد به دكتر رجال گفتم:  آقاي دكتر شما شايد چهل سال است كه داريد مجامع و 
نشست هاي مختلف را اداره مي كنيد،  در نتيجه مي دانم سخت است بپذيريد كه اداره جوامع قواعدي دارد كه 
مي تواند براي شما بسيار مفيد باشد. بعد توضيح دادم: اما آشنايي شما با اين قواعد مي تواند براي شما خيلي 
مفيد باشد. در نتيجه پيشنهاد مي كنم اجازه بدهيد كه من به صورت خصوصي خدمت شما برسم و اين قواعد 
را براي شما توضيح بدهم و شما هركدام از آن ها را كه مفيد تشخيص داديد به كار ببريد. بر خالف انتظار من 
دكتر فوق العاده استقبال كرد و من بالفاصله با لحن شوخي و جدي گفتم:  اما دكتر اين كالس ها هزينه دارد و 
هزينه ي آن هم باالست و من بابت هر كالس دو ساعته كم تر از پانصد هزار تومان نخواهم گرفت. دكتر هم 

با لحن شوخي و جدي جواب داد در آن صورت ما هم چنين پولي نداريم بدهيم. 
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برخالف وقتي كه مهندس رزم خواه در مورد دستمزد سردبيري و نشريه از من سؤال مي كرد و من از دادن 
قيمت طفره مي رفتم با اصرار و البته با لحن شوخي تأكيد كردم كه در اين مورد كوتاه نخواهم آمد و حتمًا 
بايد دستمزد خوب بدهيد. دليل اين اصرارم هم اين بود كه دكتر واقعًا فكر نكند بيكارم و قرار است موي  

دماغش باشم. 

وقتي از سالن بيرون آمدم به مهندس رزم خواه كه براي بدرقه من تا دم در آمده بود زيرگوشي گفتم: قضيه را 
جدي بگير و سعي كن به يك قرارداد منجر شود و او هم قول مساعد داد. 

بعدها كه در تنهايي هاي خودم به اين موضوع فكر مي كردم به نظرم رسيد چقدر خوب است كه مثاًل ده نفر 
از افراد عالقمند عضو هيأت مديره در يك كارگاه ثبت نام كنند و هر كدام پنجاه هزار تومان بابت يك كارگاه 
بپردازند و در عين حال همه با هم با اين قواعد طي ده جلسه آشنا شوند. مي شود اين نكات را با مهندس 

رزم خواه در ميان گذاشت. 

چگونه در چارچوب برنامه كار مي كنم؟ 
طي همين چند جلسه موارد زيادي رخ داده است كه اگر من برنامه نداشتم و در اجراي برنامه هم مصر نبودم 
مي توانستم مثل خس و خاشاك به دنبال حوادث از اين سو به آن سو كشانده  شوم. اما چون برنامه دارم و 
در اجراي برنامه  و رسيدن به هدفم نيز جدي هستم، بدون آنكه با خشك سري كله ام را به واقعيت ها بكوبم، 

مي كوشم واقعيت ها را در جهت برنامه اي كه دارم تغيير مسير بدهم. به چند نمونه از آن ها اشاره مي كنم: 

1. وقتي مهندس رزم خواه با اشاره به اينكه »اينجا ايران است« در پي آن بود كه تعهدات خودش را نسبت 
به آنچه كه قبالً  در مورد كميته انتشار نشريه گفته بود ناديده بگيرد برخي از آن ها را به خاطرش آوردم و به 
خصوص روي جنبه هاي غيراخالق نقض تعهد تأكيد كردم. از جمله به او گفتم: جواني مثل آقاي طالبان پور 
كه در صف فرار از اين كشور قرار دارد ناظر اعمال ماست. آيا اين اخالقي است كه اين جوان شاهد اين باشد 
كه دو مرد ميانسال اين طور حرف هايشان باد هوا باشد؟ آيا ما سه نفر با هم تصميم هايي نگرفته  بوديم؟ آيا 
اين طور ناديده گرفتن تصميم هاي خودمان توهين به خودمان نيست؟ خوب به خاطر دارم پايان اين مجادله 
سرزنش  آميز با اين اخطار تمام شد كه ما خودمان با رفتار خودم به اين سرزمين گند زده ايم بعد هم مي گوييم: 
اين  او گفتم: فكر نمي كنم  به  تأثير را بگذارد. بعد  اين زخم عميق ترين  تا  ايران است«. مكث كردم  »اينجا 
سرزمين گناهي داشته باشد. اين ماييم كه ين سرزمين را هم به گه كشيده ايم و راهي جز اينكه رفتار خودمان 

را تغيير بدهيم نداريم. اين حرف هاي خيلي مؤثر افتاد. 

3. يكي از نكاتي كه در جلسه روز سه شنبه با وي در ميان گذاشتم اين بود كه در عالم هنر و مطبوعات معناي 
برايش  با تجربه هاي بي بي سي  بعد  تلقي مي شود؟  كار سفارشي چيست و چرا كارهاي سفارشي بي ارزش 
توضيح دادم كه كارفرما چارچوب طرح خودش را تعيين مي كند اما ارايه طرح هاي مصادقي براي ساختن 
برنامه بر عهده تهيه كننده است. به عنوان مثال گفتم:  بي بي سي اعالم مي كند هر تهيه كننده اي طرحي بياورد كه 
غاط بودن يك تصور تاريخ رايج را نشان مي دهد آن را توليد خواهد كرد. بعد از اين اعالم، وظيفه من تهيه 
كننده  است كه يك طرح مصداقي ببرم كه بر اساس آن مي توانم نشان بدهم اين تصور رايج در ايران كه رضا 

خان را انگليسي ها به سلطنت رساندند غلط است و واقعيت چيز ديگري بوده است. 

در ادامه براي مهندس توضيح دادم من وقتي مي توانم مطلب خوب بنويسم كه موضوع و سوژه ي آن مطلب 
از درون خودم بيرون تراويده باشد. هم به آن سوژه عالقه داشته باشم هم در مورد آن اطالعات داشته باشم 
و خالصه آنكه به آن سوژه دل بدهم تا بتوانم مطلب به درد بخوري توليد كنم. به نظرم مهندس رزم خواه با 

طور كامل با اين ايده كلي موافق بود. 

4. بعد از اين توضيح ها بود كه اضافه كردم دست كم شما مدت هاست كه شاهديد كه من چطور دارم روي 
ترويج دستورنامه رابرت وقت مي گذارم و چطور اعتقاد دارم كه اين دستورنامه مي تواتد به حل بسياري از 
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مشكالت رويه اي انجمن ها كمك كند. در ادامه با لحن قاطع توضيح دادم من در اين زمينه آنقدر جدي هستم 
كه اگر همسر و دخترم مانع از كارم شود آنان را كنار مي  گذارم. اطمينان داشتم كه مهندس رزم خواه  كه به 
خصوص با مشكالت خانوادگي من آشناست و چند جلسه نيز به عنوان داور و حكم بين من و همسرم به 
داوري نشسته است، شكي برايش باقي نماند كه در اين زمينه جدي هستم. بعد ادامه دادم: در نتيجه اگر نتوانم 
بين فعاليت هاي اين دوره كاري خودم با حنبش كادرها يك راطه معنادار برقرار كنم، موفق نخواهم شد. اما 
من اطمينان دارم كه هر دو فعاليت مي توانند در راستاي يك هدف جهت دهي شود و من هم اميدوارم كه 
مطالبي توليد كنم كه هم دلخواه من باشد و هم شما بپسنيديد كه اگر نپسنيديد بيخ ريش نويسنده اش خواهد 

ماند. دليل نداشت كه مهندس رزم خواه با اين نكات نيز مخالفت كند. 

5. مورد آخر كه به عنوان نمونه ذكر مي  كنم مربوط به زماني است كه دو نفري - من و مهندس رزم خواه - در 
اتاق دكتر رجال بوديم تا موافقت او را براي اجازه حضور در هيأت مديره را جلب كنيم. در وسط اين بحث ها 
مهندس رزم خواه از من پرسيد: قباًل هم در جلسه هيأت مديره شركت مي كرديد؟ گفتم: نه. پرسيد: پس چطور 
مطالب را توليد مي كرديد؟ جواب دادم از طريق گفتگو با اعضا. مهندس رزم خواه با ساده دلي اي كه از او سراغ 
نداشتم جواب داد: خوب حاال هم به همان صورت كار كن. اما من بالفاصله جواب دادم: ولي آقاي مهندسر 
رزم خواه، من ديگر داود 10، 15 سال پيش نيستم. اين جواب را طوري دادم كه دكتر رجال گذاشت پاي پير 
شدن من اما مهندس رزم خواه منظور من را دريافت:  قرار است ساختارهاي را در عمل اصالح كنيم و نه اينكه 
به نوشتن صرف اكتفا كنيم. وقتي منظورم را فهميد، و خيلي هم فوري فهميد، ديگر در اين زمينه حرفي نزد و 
برعكس كوشيد كنار من بايستد و تالش كند تا اذن حضور در هيأت مديره را براي من از دكتر رجال بگيرد. 

دستاوردها
فكر مي كنم از طريق مهندس رزم خواه و آقاي طالبان پور كه دارد ويرايش  قديمي تر دستورنامه رابرت را به 
زبان انگليسي مي خواند و بسيار به اين داستان عالقمند شده است، زمينه را براي برگزاري كارگاهي براي 
آموزش اين قواعد فراهم مي آوريم. حدس مي زنم آقاي طالبان پور هر يك از اعضاي هيأت مديره را مي بينيد 
يك منبر از دستورنامه رابرت برايش تعريف مي كند. اختالف در هيأت مديره هم كه در حد جنگ باال گرفته 
است و راهي جز توسل به اين قواعد باقي نمانده است. مهندس رزم خواه هم كه به ضرورت آشنايي با اين 
قواعد و رعايت آن ها باور دارد. پس مي شود گفت شرايط تا حدودي فراهم است و كاستي ها را هم بايد 

بسازيم تا به اين دستاورد برسيم. 

تصميم دارم پيام كارفرمايان ويژه »دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت هاي انجمني«  را براي آقاي 
مهندس رزم خواه و آقاي طالبان پور ارسال كنم تا هم به عنوان يك نمونه نشريه خبري به آن توجه كنند و هم 
مطالب آن را كه به معرفي قانون عرفي پارلمان پرداخته است و آن را در جلسه دوشنبه 12 مرداد در هيأت 

مديره كعاصكا توزيع كردم، بخوانند و احيانًا در اختيار ساير اعضاي هيأت مديره نيز بگذارند. 
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جمعه 16 مرداد 1394

جايگاه دستورنامه رابرت در تشكيالت معتادان گمنام
پنجشنبه هفته ي پيش راهنماي تشكيالت محلي انجمن معتادان گمنام را از آقاي حبيب اهلل اعلمي امانت گرفتم 
تا آن را با اين ديد بخوانم كه دريابم جايگاه دستورنامه رابرت در آئين نامه ي اين انجمن كجاست. عالوه بر 
اين، سنت هاي انجمن معتادان گمنام مي تواند به ما در ساختن  انجمن هاي خدماتي و پروفشنال كمك هاي 
زيادي بكند. با اين همه در طول هفته فرصت نكردم دستنامه انجمن معتادان گمنام را نگاه كنم. در نيتجه 
صبح ديروز پنجشنبه قبل از ساعت ده كه كارگاه شروع مي شد به وب سايت بين المللي انجمن معتادان گمنام 
سر زدم و متن انگليسي دستنامه را پيدا كردم تا با ترجمه فارسي آن مقايسه كنم. در متن انگليسي دستنامه ي 
انجمن معتادان گمنام فصلي وجود دارد كه - اگر اشتباه نكنم - عنوان آن اين است: نمونه دستورنامه. به دليل 

اهميت مطلب من ترجمه ي بند اول اين فصل را نقل مي كنم: 

در صفحات بعد، مجموعه  ي ساده اي از دستورنامه را مالحظه خواهيد كرد. آن ها از »دستورنامه رابرت، 
ويرايش جديد« اقتباس شده اند، كه خودشان مبتني بر قواعد مجلس نمايندگان آمريكا هستند. اين نمونه ي 
قواعد در بعضي از جزئيات با دستورنامه رابرت تفاوت دارند؛ براي آشنايي با اين تفاوت ها، كميته شما 
مي تواندتصميم بگيرد كه اين قواعد را به عنوان مرجع بپذيرد. در كشورهايي كه دستورنامه رابرت رواج 
نداشته باشد و جاهايي كه مجامع تصميم گيري مجموعه قواعد پارلماني ديگري را بيشتر مورد استفاده 
با قواعد رايج در  تغيير دهند كه  به نحوي  را  اين قواعد  قرار مي دهند، كميته هاي تشكيالت مي توانند 

سرزمين هاي خودشان منطبق شوند. 

همين بند نشان مي دهد كه مرجع پارلماني انجمن معتادان گمنام دستورنامه رابرت است. اما در همين بند 
به ساده ترين و در عين حال جامع ترين شكل، سابقه و اهميت دستورنامه رابرت توضيح داده شده و در عين 
حال به بهترين شكل ممكن انجمن هاي محلي را مختار كرده  است كه چطور دستورنامه خودشان را انتخاب 

و تصويب كنند. 

بهترين  اين  مي كنم  فكر  من  و  دارد  گمنام هشست صفحه  انجمن  محلي  تشكيالت  دستنامه  از  فصل  اين 
خالصه ي كاربردي است كه مي شود از دستورنامه رابرت براي يك انجمن ساده و معمولي تهيه كرد و به 

همين دليل شايد ترجمه اين فصل را در وب سايت كادرها دات كام منتشر كنم. 

در جريان مرور مطالب همين فصل بود كه متوجه شدم در آخرين بند اين فصل تصريح شده است كه رئيس 
هنگام رأي گيري بايد از موافقان و مخالفان و ممتنعان بخواهد تا دست هايشان را بلند كنند. تازه بعد از خواندن 
اين بند بود كه دريافتم چرا »رأي ممتنع« به يك معضل در ساختار تشكيالتي انجمن معتادان گمنام بدل شده 
است و چرا اينقدر آقاي حبيب اهلل اعلمي كه همراه با فرزند جوانش آقاي دانيل اعلمي از اشتهارد كرج به 
كارگاه مي آيند و در مسير خود آقاي داود دانايي را هم از كرج برمي داردند و مي آورند، اين قدر در مورد 
گرفتن رأي ممتنع بحث دارد. در اين بند گفته شده است كه رئيس بايد از ممتنعين هم بخواهد تا دستشان را 
بلند كنند. اين درخواست لزومًا به اين معنا نيست كه رأي بدهند. اما در اينجا بلند كردن دست با دادن رأي 
يكي گرفته شده است و در نتيجه وقتي كساني به عالمت اينكه رأي نداده اند دست بلند مي كنند مي گويند: 
ممتنعين هم ر أي داده اند. در نتيجه ممتنع، كه در معنا يعني كسي كه رأي ندارد داراي نوعي رأي مي شود به نام 
»رأي ممتنع« يعني »رأي به رأي  ندادن« يا »رأي به رأي  نداشتن«. اميدوارم اين نكته را هفته ديگر براي آقاي 
اعلمي توضيح بدهم تا مشكل حل شود. علت اينكه از ممتنعين خواسته شده تا دست بلند كنند براي آن است 

كه مشخص شود هنگام رأي گيري در مورد هر مسأله نصاب حاصل بوده است يا نه. 

گزارش كارگاه ديروز
وقتي ديروز صبح اين مطلب انگليسي را خواندم تصميم گرفتم يك نسخه از همين بخش پرينت بگيرم در و 
در كارگاه در مورد آن صحبت كنم. ساعت پنج دقيقه به ده بود كه صداي زنگ در ساختمان بلند شد: آقايان 
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اعلمي پدر و پسر بودند. اعلمي پدر يك بلوز كش باف زرد رنگ آستين كوتاه پوشيده بود و يك كاله نقاب دار 
قرمز هم سرش گذاشته بود. در حاليكه اعلمي پسر مثل هميشه لباس ساده پوشيده بود: يك پيراهن و شلوار 
معمولي. فكر نمي كنم در عمرم پدر و پسري را در اين سن و فاصله سني اينقدر دوست و همفكر ديده باشم. 

بعد از حوالپرسي سراغ آقاي داود دانايي را گرفتم. آقاي اعلمي پدر جواب داد در بين راه بوديم كه به ما زنگ 
زد نمي تواند بيايد و اصرار داشت كه ما را هم از آمدن منصرف كند اما موفق نشد. ما دو نفر آمديم. 

وقتي نشستيم آقاي اعلمي پدر گفت حاال كه آقاي داود دانايي نيامده است و من هم فردا يك جلسه كميته 
انجمن دارم و در اين كميته هم فردا انتخابات خواهيم داشت. در نتيجه اگر اشكالي ندارد در مورد انتخابات 
صبحت كنيم. قول دادم همين كار را خواهم كرد. اما قبل از آن خواستم در مورد نقش دستورنامه رابرت 
در اسناد سازماني انجمن هاي معتادان گمنام براي آنان توضيح بدهم و به همين خاطر از مربي جوان )آقاي 
اعلمي پسر( خواستم در مورد نحوه استفاده از مرجع پارلماني در انجمن ها توضيح بدهد. بعد خودم در تكميل 
صحبت هاي او براي آقاي اعلمي پدر و پسر گفتم كه انجمن ها چطور در يك ماده از آئين نامه خود دستورنامه 
رابرت يا كتاب هاي مشابه را به عنوان مرجع پارلماني خود معرفي مي كنند و هر جا آئين نامه هاي آنان ساكت 
باشد به آن مراجعه خواهند كرد و قواعد آن را بايد رعايت كنند. اعلمي هاي پدر و پسر اين نكته را عالي 
دريافته اند. با اين همه با اشاره به متن انگليسي از فصل نمونه دستورنامه درس هايي را كه قباًل در اين زمينه 
داده بودم مرور كردم و خاطر نشان ساختم كه در واقع مرجع پارلماني انجمن معتادان گمنام نيز دستورنامه 
رابرت است. بعد به آقاي اعلمي پدر گفتم كه شما بايد اين مسأله را براي مقامات انجمن توضيح بدهيد و 
خاطر نشان كنيد كه حاال ديگر ترجمه اين كتاب وجود دارد و تمام بخش هاي انجمن بايد طبق همين كتاب 
دستورنامه عمل كنند. آقاي اعلمي تأكيد كرد كه او هم تمام سعي خودش را مي كند تا اين مطلب را براي 
بقيه اعضاي مديريت انجمن توضيح دهد. بعد از من خواست تا قواعد مربوط به انتخاب مسؤالن را برايش 

توضيح بدهم كه دادم. 

انتخابات در عرف ايران و در دستورنامه رابرت
انتخاب  انتخاب مسؤالن را در يك نگاه كلي در چند عرصه تشريح كردم:  ابتدا موضوع  در جلسه ديروز، 
هيأت مديره و بازرسان، انتخاب مسؤالن، روش معرفي نامزدها و روش هاي رأي گيري. بعد تالش كردم هر 
يك از اين فرايندها و رويه ها را در ايران توضيح بدهد و اشكاالت آن ها را به بحث بگذارم. نخستين موضوع 

مسأله بازرس ها بود. 

در عرف پارلماني ايران، همزمان با انتخاب اعضاي هيأت مديره، بازرسان را هم انتخاب مي كنند. طبق عرف 
پارلماني ايران، در حال حاضر، مهم ترين وظيفه بازرس اين است كه از سوي مجمع و همانند گوش و چشم 
مجمع در نشست هاي هيأت مديره بنشيند و مراقب باشد كه مبادا اعضاي هيأت مديره تخلفي مرتكب شود. 

پارلمان  بارها در كارگاه هم انديشي عرف  بارها و  اين رويه شدم كه  بودن  من خودم هنگامي متوجه پوچ 
پيشنهاد اخطار دستور و فرجام را آموزش دادم و دسته جمعي تمرين كرديم. فقط بعد از آن بود كه دريافتم در 
انجمن يا هيأت مديره اي كه هر عضو وظيفه دارد نسبت به هر رفتار غيرقانوني و خالف دستور و آئين نامه اي 
كه مشاهده مي كند به رئيس جلسه اخطار بدهد و رئيس جلسه نيز وظيفه دارد در قبال آن اخطار حكم صادر 
كند و كل حاضران وظيفه دارند بدون چون چرا حكم رئيس را به اجرا درآورند ضمن آنكه هر دو نفر از 
اعضا مي توانند نسبت به حكم رئيس فرجام خواهي كنند و رئيس نيز مجبور است بي درنگ حكم خود را براي 

قضاوت نهايي در مجمع مطرح كند،  بله،  با وجود چنين رويه هايي ديگر به بازرس چه نيازي خواهد بود؟ 

خوب به خاطر دارم كه در جريان تدريس در يكي از كارگاه هاي عرف پارلماني و در جريان بحث در مورد 
موضوعي مرتبط با اين قضايا بود كه ناگهان نامناسب بودن قضيه را مطرح كردم و در آن جلسه افرادي مثل 
دكتر معين و آقاي جمالي بحري نيز حضور داشتند كه در همان جا نقد من را تأييد كردند. اما بايد اعتراف 
كنم كه خود من حتي تا سال ها بعد از آشنايي با دستورنامه رابرت و آشنايي با رويه هايي مثل اخطار دستور 
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و فرجام به عبث و توهين آميز بودن انتخاب بازرس با اين شرح وظيفه پي نبرده بودم و به عنوان نمونه، و 
در حاليكه مؤسسه اخالق پزشكي ايراينان در مراحل آخر حيات خود و به عنوان نخستين مؤسسه ايراني، 
دستورنامه رابرت را به عنوان مرجع پارلماني خود رسمًا انتخاب و تصويب كرد، اما خود من همچنان بازرس 
آن مؤسسه بودم و - همانطور كه گفتم - مدت ها طول كشيد تا بفهمم چقدر عبث، پوچ و حتي توهين آميز 
است كه عده اي در يك مجمع، به عده اي به عنوان مقامات و اعضاي هيأت مديره رأي بدهند و در برابر چشم 
همان ها و در همان جلسه عده ي ديگري را هم به عنوان بازرس انتخاب كنند تا به نمايندگي از مجمع مراقب 

آنان باشند. واقعًا چرا ما ذهن انتقادي نداريم و يك كار غلط را سال ها و سال ها ادامه مي دهيم؟ 

هنگام توضيح اين پديده در كارگاه ديروز ياد انتقاد آقاي دكتر رضا منصوري فيزيك دان معروف ايراني افتادم 
كه به روش استفاده از زنكن در ميان ايرانيان اشاره مي كرد و نشان مي داد كه براي ايراني شدن روش استفاده 
از زنكن كافي است آن را سر و ته كنيم. وقتي به فكر اين نكته افتادم از داخل قفسه كتابخانه يك زنكن 
آوردم و ضمن نمايش دادن اينكه چطور فقط با سر و ته كردن يك زنكن روش استفاده از آن كه براي اسناد 
انگليسي زباني كه از سمت چپ خوانده مي شوند، ساخته شده است، براي نگهدادري اسناد به زبان فارسي 
هم مناسب مي شود، از اعلمي هاي حاضر در كارگاه پرسيدم: واقعًا چرا ذهن انتقادي در ميان ما ايرانيان رشد 
نمي كند؟ آقاي اعلمي پسر به جمله اي از آيت اهلل مطهري در مورد مفيد بودن شك و ترديد اشاره كرد و من 
پي بردم كه قضيه بسيار اجتماعي تر و تاريخي تر از اين حرف هاست. اينكه يك ذهن به مرحله تفكر انتقادي 
برسد يعني اينكه در قلمرو تفكر به يك موجود پروفشنال و مجتهد ارتقا يابد و اين كار بسيار سختي است. 

اما من  بود.  اين مورد در كارگاه بحث شده  قباًل در  بودند. چون  اين موضوع آشنا  با  اعلمي ها  آقاي  البته، 
كوشيدم توضيح بدهم كه احتماالً مفهوم حسابرس با مفهوم بازرس در ادبيات پارلماني ايران خلط شده است 
و ما حسابرس را با بازرس اشتباه گرفته ايم. به خصوص كه در پارلمان ما مفهوم اخطار آئين نامه اي كه تقريبًا 
همان اخطار دستور است، مفهومي شناخته شده است. اما چرا در مجامع انجمن ها از اين مفهوم استفاده نشده 

است؟ 

بايد روزي به آن بپردازم اين است كه مجامع غيرقانون گذاري ما تا چه تحت تأثير تجربه هاي  نكته اي كه 
قرار  ما مورد توجه  بوده اند؟ و چرا تجربه هاي مجلس خيلي در مجامع تصميم گيري  قانون گذاري  مجلس 

نگرفته است؟ 

همين حاال كه اين نكات را يادداشت مي كنم به خاطرم آمد كه در سال 1391 كه دستورنامه رابرت را به 
كارشناسنان ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران درس مي دادم همين آقاي ابراهيم عليپور كه امروز مبصر كارگاه 
دانشجويان و يكي از فعال ترين كادرهاست، به من گفت كه براي ارتقاي آگاهي و مهارت هاي خودش، به 
عقلش رسيده كه آئين نامه هاي مجلس را از وب سايت مجلس پرينت بگيرد و مطالعه كند تا شايد به او كمك 
كنند. اين تجربه نشان مي دهد كه البد بايد ضرورت ماجرا حس شود و عده اي در اداره مجامع نسبتًا بزرگ 

تصميم گيري با مشكل مواجه شوند تا به تكاپو بيافتند. 

روش  انتخاب هيأت مديره
انتخاب  به عنوان عضو هيأت مديره  انجمن و سازمان  اعضاي  از  عده اي  ايران، معموالً  پارلماني  در عرف 
انتخاب مي كنند. در حاليكه، طبق دستورنامه  از ميان خودشان  مي شوند، بعد همين عده مقامات انجمن را 
رابرت،  مقامات و هيأت مديره دو ركن جداگانه هستند كه در دو ماده جداگانه از آئين نامه وظايف و كاركرد 
آنان تعيين مي شود. به اين ترتيب كه مجمع،  در مرحله اول و به صورت جدا جدا مقامات انجمن را كه در 
آئين نامه مشخص شده است انتخاب مي كند. اين مقامات دست كم شامل يك رئيس و يك دبير و يك خزانه 
دار است و در انجمن هاي بزرگ تعداد آنان مي تواند بيشتر باشد. اين مقامات در قبال وظيفه اي كه آئين نامه 
و دستورنامه بر عهده ي آنان قرار مي دهد مستقيمًا به مجمع پاسخگو هستند. در نتيجه رئيس بايد گزارش 

خودش را به عنوان رئيس به مجمع بدهد. 



58

به اين ترتيب، در سازمان هاي كوچكي كه نشست هاي مجمع با فواصل كوتاه مثل هفته و ماه برگزار مي شود 
ديگر نيازي به هيأت مديره نخواهد بود. اما اگر يك سازمان بزرگ باشد و به خصوص اگر فواصل نشست هاي 
مجمع هم زياد باشد،  در آن صورت مجمع ركني را به عنوان »هيأت مديره« انتخاب مي كند كه به مثابه يك 
گروه مسؤل اداره سازمان و انجمن در فاصله دو اجالس مجمع است. معموالً در اين ركن و در اين »بورد« 
كه خودش طبق دستورنامه رابرت اداره مي شود، عالوه بر مقامات انجمن، تعدادي از مديران و افسران هم 
عضويت دارند كه مي توانند انتخابي باشند يا از سوي رئيس انتخاب شوند. نكته مهم اين است كه اين عده، 

در اداره انجمن يا سازمان نقش دارند و مدير و آفيسر هستند. 

روش معرفي نامزدها و انتخاب آنان
من در ادامه كارگاه به معرفي روش معرفي نامزده ها پرداختم و توضيح دادم كه چطور يك نامزد نيز درست 
مثل يك پيشنهاد مطرح مي شود و بايد مورد حمايت قرار بگيرد و به همين دليل است كه معموالً يك عضو 
عضو ديگر را براي احراز يك سمت معرفي مي كند كه معنايش اين است كه دست كم دو نفر - معرفي كننده 
و نامزد - با بررسي اين پيشنهاد موافق هستند. و اين پيشنهاد نيز مثل بقيه پيشنهادها بايد بيش از نصف آراي 
مأخوذه را كسب كند تا نامزد انتخاب شود. بعد، اين رويه را با رويه انتخاب مسؤالن در ايران مقايسه كردم كه 
با اكثريت نسبي انتخاب مي شوند. در ادامه همين بحث تفاوت هاي اين دو روش و اهميت و علت اينكه چرا 
يك مقام انجمن نيز بايد بيش از نصف آرا را كسب كند و اگر كسب نكند چه خواهد شد، را توضيح دادم. 

اين توضيح ها براي آقاي اعلمي پدر جالب بود اما بعداً برايم توضيح داد كه مشكل آنان در جلسه فردا بيشتر 
در مورد روش شمارش آراي كسب شده از سوي نامزدهاست. مي خواستم در اين مورد برايش توضيح بدهم 
كه صداي زنگ در بلند شد. آقاي اعلمي پسر در را باز كرد. آقاي نوربخش، همسر خانم محبوبه توكل بود 
كه براي پس دادن كتاب »سياست«  ارسطو به دفتر آمده بود. كارگا ه هاي صبح روز پنج شنبه ما با اصرار خانم 
محبوبه توكل همسر آقاي نوربخش و به همت آقاي نوربخش تشكيل شد. اما با دستگير شدن آقاي باغاني، و 
هجمه به هيأت مديره كانون صنفي معلمان ايران و دستگيري تعدادي از آنان، آقايان منتجبي، فالحي، باغاني 
و نوربخش و نيز خانم كدوري، ديگر به كارگاه نيامدند و در نتيجه كارگاه فقط با حضور آقايان اعلمي هاي 
پسر و پدر و آقاي داود دانايي كه در هيأت مديره هاي انجمن  معتادان گمنام عضويت دارند ادامه يافته است. 

با حضور آقاي نوربخش چند دقيقه اي در جا راحت باش دادم و از آقاي اعلمي جوان تقاضا كردم تا از آقاي 
نوربخش پذيرايي كند. چون ظاهراً آقاي نوربخش در دانشگاه تربيت معلمي كه اعلمي پسر درس مي خواند 
تا معلم يا دبير شود نقشي دارد و هم او بود كه اعلمي ها را جذب كارگاه كرد. اما بعداً فهميدم كه احتماالً 
اعلمي جوان از اين رفتار من ناراحت شده باشد و ديگر نبايد از چنين چيزهايي بخواهم و در نظر دارم هفته 

آينده از دلش درآورم. 

نقد غيبت معلمان
به  اين قواعد  انتقاد گرفتم و توضيح دادم كه آموزش  باد  به  را  او  آقاي نوربخش در صحن نشست  وقتي 
دانش آموزان از هر كار ديگري براي معلمان متعهد واجب  تر است. بعد به شوخي و جدي گفتم: شما معلمان 
اين قواعد و  اما اگر در ترويج  اين قواعد آشنا شديد  با  به عنوان نخستين نسل معلمان  كساني هستيد كه 
آموزش آن ها به جوانان مدرسه اي و دبيرستاني تالش نكنيد بايد نزد آنكس كه فكر مي كنيد شما را بازخواست 

خواهد كرد پاسخگو باشيد. 

مي دانستم كه براي آقاي نوربخش كه فوق العاده مذهبي است، »آنكس« معنايي جز خداوند متعال نخواهد 
داشت. در نتيجه مي دانستم كه او را در وضعيت اخالقي دشواري قرار داده ام و او هم سعي كرد توضيح بدهد 
كه اوالً  در ضرورت و اهميت آموزش اين قواعد ترديدي ندارد،  ثانيًا او همچنان عالقمند و مصر است كه در 
كارگاه ها شركت كند اما در عين حال، مانند ساير معلماني كه در اين كارگاه حضور يافتند نسبت به روش 
تدريس من انتقادهايي دارد و فكر مي كند كه من در حين تدريس خيلي از اين شاخه به آن شاخه مي پرم و 

افراد قادر نيستند درس ها را خوب بياموزند و كارگاه ها به همين دليل با ريزش مواجه مي شود. 
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راستش اين قضاوت - كه به نظرم منصفانه نيست - و از فردي مثل آقاي نوربخش انتظار نداشتم، من را 
ناراحت كرد. با لحن رنجيده  گفتم: آقاي نوربخش، من كه هيچ ادعايي ندارم. اين قواعد براي نخستين بار 
ياد نگرفته ام و سعي مي كنم  ايران تدريس مي شود. من خودم هنوز آن ها را به صورت كامل  است كه در 
مشكالت هر كارگاه را بفهمم و به طور جدي براي رفع آن مي كوشم. اما اين برخورد شما معلم ها هم خيلي 
عجيب است. عين دانش آموزان خودتان با من برخورد مي كنيد. بعد خطاب به آقاي اعلمي پدر كه درست 
رو به روي آقاي نوربخش پشت نيز نشسته بود ادامه دادم: هر وقت دانش آموزان درسي را ياد نمي گيرند 
خيلي راحت مي گويند: معلم بلد نيست درس بدهد. در اين كارگاه  هم فقط معلمان اعقتاد دارند كه من بد 
درس مي دهم. بعد خطاب به آقاي نوربخش گفتم: وگرنه چطور اين آقا ساعت شش صبح از اشتهارد كرج 
راه مي افتد كه درست سر ساعت ده به اينجا برسد،  اما شما كه منزلتان تا اينجا ده دقيقه فاصله دارد، حتي 
يكبار هم سر ساعت به كارگاه نيامديد و يك روز آمديد اما چند روز غيبت داشتيد. در اين صورت چطور 
مي خواهيد درس ها را ياد بگيريد و اگر ياد نمي گيريد چرا معلم را به ناتواني در تدريس متهم مي كنيد؟ با 
لحن ناراحتي خطاب به صحن گفتم:  اين رفتار ما ايرانيان هم خيلي عجيب است. به جاي اينكه تالش كنيم تا 

مشكل خودمان را رفع كنيم، فرافكني مي كنيم و مسؤليت حل مشكل را به گردن ديگران مي اندازيم. 

اعتراف مي كنم نمي بايست آن قدر عصباني مي شدم. اما رفتار معلمان واقعًا قابل سرزنش بود. غير از آقاي 
فالحي و خانم كودري، بقيه آنان هيچگاه سر ساعت و مرتب در كارگاه حاضر نشدند. 

فضاي اخالقي
بخش قابل توجهي از بگو مگوي ما صرف همين مسأله چگونگي آموزش اين قواعد شد. حرف آخرم اين 
بود كه كتاب موجود است و به فارسي هم ترجمه شده و در اختيار همه قرار گرفته است. شما معلمان آن 
را بخوانيد و ياد بگيريد و هر طور كه مناسب مي دانيد اين قواعد را به دانش آموزان درس بدهيد. اما وجدانًا 
اين كار را بكنيد. چرا؟ با شاره به آقاي اعلمي توضيح دادم شما به عملكرد انجمن معتادان گمنام نگاه كنيد. 
اين انجمن كه بر اساس همين قواعد اداره مي شود چنان فضاي اخالقي اي ايجاد مي كند كه وقتي معتادي كه 
براي يك بست ماده مخدر دست به هر خالفي مي زند، بعد از جذب در اين انجمن  از يك ديو به يك فرشته 
بدل مي شود. اين تجربه نشان مي دهد كه وقتي شما موفق شويد يك جامعه انساني خلق كنيد، چطور رفتار 
انسان ها هم تغيير مي كند. بعد با صراحت خطاب به آقاي نوربخش كه فردي به شدت مذهبي است گفتم: صد 
و بيست و چهار هزار پيغمبر مرسل هم نتوانستند اين طور معجزه كنند و شما اگر واقعًا در پي اصالح امور 

هستيد بايد اين قواعد را به دانش آموزان آموزش بدهيد. 

مطمئنم آقاي نوربخش از اين كه با حرف هايش آن طور دل من را شكست كه اين طور ناراحت شدم، ناراحت 
شد. شايد به همين دليل وقتي با بيان اين مسائل خشم صميمانه من فروكش كرد توضيح داد كه او دوست دارد 
بار ديگر در كارگاه ها شركت كند و توضيح داد كه چقدر خانمش اصرار دارد حتمًا در كارگاه شركت كند و 
در خاتمه اظهار عالقه كرد كه براي گفتگوي بيشتر در اين مورد - اگر من كارگاه ندارم - بعد از ظهر دوباره 
به دفتر بيايد تا با هم صحبت كنيم. من استقبال كردم و او هم بعد از آنكه كوشيد ناراحتي را از دل من در 
بياورد دفتر را ترك كرد و ساعت حدود دو بعد از ظهر به دفتر آما و ساعت ها با هم گپ زديم. گزارش اين 
گپ زدن را كه در واقع گزارش خلق تدريجي همان گفتماني است كه اين تاريخ متكلف توصيف شكل گيري 

آن است، در ادامه - اگر وقت كنم - با شرح جزئيات - روايت خواهم كرد. 
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دوشنبه 19 مرداد 1394

گزارش معارفه
انجمن هاي صنفي  عالي  كانون  مديره  هيأت  نهار  در ضيافت   )1394 مرداد   12( گذشته  هفته  دوشنبه  روز 
كارفرمايان ايران )كعاصكا(  شركت كردم و ضمن تشريح سوابق خودم براي اعضاي هيأت مديره جديد )كه 
البته 14 مرداد سال گذشته انتخاب شدند( دستورنامه رابرت را هم به آنان معرفي كردم. فرداي آن روز تصميم 
داشتم مطلبي براي انتشار در وب سايت كادرها دات كام با عنوان »سه قله در جنبش كادرها« بنويسم. منظورم 
به هيأت مديره كعاصكا در ده سال پيش، نخستين روز تشكيل كارگاه  قله، روز معرفي خودم  اين سه  از 
هم انديشي عرف پارلماني در 17 ارديبهشت 1391 و روز دوشنبه گذشته 12 مرداد 1394 بود. تصميم داشتم 
ضمن مقايسه روز اول و سوم، به صورت نمايشي تاريخ كادرها را طي اين ده سال گزارش كنم. يكي دو بند 
اول آن را هم نوشتم كه نشان مي دهد ساختار نوشته و آهنگ  آن در ذهنم شكل گرفته است. اما مي دانستم كه 
نوشتن آنچه كه در ذهن داشتم و دارم وقت و نيروي زيادي از من خواهد گرفت و فرسوده ام خواهد كرد كه 
نياز خواهم داشت به خودم چند روز استراحت بدهم تا ترميم شود. به همين دليل نوشتن آن را كنار گذاشتم 

براي آينده. اميدوارم با توجه به تعطيلي فردا سه شنبه اين كار را بكنم. 

در هر حال، تصميم داشتم يك گزارش خبري از نشست روز دوشنبه با هيأت مديره كعاصكا در وب سايت 
كادرها دات كام بارگزاري كنم. اين كار وقت زيادي از من نمي گرفت. اما چند روزي منتظر ماندم تا چند 
قطعه عكس از اين مراسم به دستم برسد. پيروز شنبه بود كه گزارشي از آن نشست را در وب سايت پيام 
كارفرمايان و كادرها دات كام منتشر كردم. مطلب خوبي شد. به همين دليل متن گزارش را از وب سايت 

كادرها دات كام نقل مي كننم:

معرفي دستورنامه رابرت به هيأت مديره، كارشناسان و مشاوران كعاصكا
17 مرداد 1394

شنبه 8 اوت 2015 بوسيله ى گروه نويسندگان

نشريه  كارفرمايان،  پيام  سايت  وب  در   1387 سال  از  رابرت«  »دستورنامه  كتاب  ترجمه هاي  نخستين 
الكترونيكي »كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران« )كعاصكا(  منتشر مي شد. مترجم كتاب كه 
مسؤليت انتشار نشريه كاغذي و الكترونيكي »پيام كارفرمايان« را نيز بر عهده  داشت، اميدوار بود مفاد 
كتاب، كه از طريق ايميل به دست بيش از 100هزار عضو خبرنامه الكترونيكي پيام كارفرمايان مي رسيد، به 
دست مسؤالن تشكل هاي كارفرمايي و كارگري سراسر ايران هم برسد. در تمام آن سال ها، مهندس محمد 
عطارديان كه به تناوب، مسؤليت رياست هيأت مديره و دبيركلي كعاصا را بر عهده داشت، از هيچ كمكي 
به ترويج دستورنامه رابرت در ميان مسؤالن انجمن ها و سازمان هاي مختلف دريغ نورزيد. نخستين كارگاه 
هم  انديشي عرف پارلماني كه به همت و شركت ده نفر از شخصيت هاي ملي از ارديبهشت ماه 1391 
شروع شد، با ميزباني مهندس عطارديان در دبيرخانه انجمن شركت هاي ساختماني تهران برگزار مي شد. 
مهندس عطارديان تا وقتي كه به توصيه اكيد پزشكان معالج خود مجبور شد از فعاليت هاي اجتماعي و 
انجمني عظيم خود كم كند، در تمام مدتي كه - به رغم بيماري - در نشست هاي كارگاه هاي هم انديشي 
عرف پارلماني شركت مي كرد يك بار غيبت و حتي يك بار تأخير نيز نداشت )هرچند به دليل حضور 
الزامي در شوراي عالي اشتغال مجبور شد در نخستين جلسه غيبت كند و با صدرو بيانيه اي ]كه به صورت 

پاورقي در انتهاي همين نوشته آمده است[ به مهمانان خود خوشامد بگويد(.

هزنيه  به  كه  بود  فردي  تنها  و  نخستين  عطارديان  مهندس  مي شد،  آماده  براي چاپ  كتاب  كه  هنگامي 
انجمن هاي  به  نشر  از  بعد  تا  كرد  پيش خريد  را  رابرت  كتاب دستورنامه  از  نسخه  شخصي خود صد 
مختلف هديه دهد، و هميشه نيز پيگير انتشار هرچه سريعتر اين كتاب بوده است؛ هرچند به داليل فني و 
نيروي انساني انتشار كتاب به تأخير افتاده است. با اين همه، مربي كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت 
)كادرها(هميشه آروز داشت فرصتي فراهم شود تا اين قواعد را به اعضاي محترم هيأت مديره كعاصكا 
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معرفي كند و در صورت تشخيص ضرورت، آن ها را به هيأت مديره هاي تشكل هاي كارفرمايي و كارگري 
آموزش دهد. اما پاسخ مهندس عطارديان اين بود: صبر كنيد!

از يك سال پيش كه اعضاي هيأت مديره جديد كعاصكا انتخاب شدند، اميد به اينكه فضا براي معرفي 
دستورنامه رابرت به اعضاي محترم هيأت مديره فراهم شود، افزايش يافت. حدود دو ماه پيش بود كه به 
توصيه آقاي مهندس عطارديان، دو نسخه از ترجمه كتاب دستورنامه رابرت صحافي و به ايشان تحويل 
شد تا به اعضاي محترم هيأت مديره معرفي شود. و سرانجام، ظهر روز دوشنبه 12 مرداد ماه 1394 بود 
كه به مربي كادرها فرصت داده شد تا به صورت خالصه، كتاب دستورنامه رابرت را به اعضاي محترم 
هيأت مديره و كارشناسان و مشاوران كعاصكا - كه در يك ضيافت كاري گردهم آمده بودند معرفي كند. 
گزارش زير خالصه ي نكاتي است كه مترجم كتاب و مربي كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت در آن 

جلسه مطرح كرده است:

مربي كادرها كه وظيفه داشت گزارشي از سوابق قعاليت هاي خود به عنوان سردبير و ناشر مجله كاغذي و 
الكترونيكي »پيام كارفرمايان« به اعضاي دوره جديد هيأت مديره كعاصكا ارايه دهد، خاطر نشان ساخت 
كه هرچند وي از سال 1370 تا امروز مسؤليت سردبيري و انتشار نشريات اختصاصي تعداد قابل توجهي 
از انجمن ها و سازمان ها را بر عهده داشته است، اما از اواخر سال 1379 كه از طريق آقاي دكتر رضا 
منصوري رئيس وقت انجمن فيزيك ايران براي اولين بار با اينترنت آشنا شد، احساس كرد كه از يك بركه 
وارد اقيانوس شده است و بعدها اين شعر فروغ فرخزاد را كه گفته است: »هيچ صيادي در جوي حقيري 
كه به مردابي مي ريزد، مرواريدي صيد نخواهد كرد«، شرح احوالت دوران اول فعاليت هاي مطبوعاتي 

خود يافته است، كه در واقع،  در تمام آن سال ها دور خودش مي چرخيده است.

در  اواخر سال 1379  در  كه  داد  توضيح  از گزارش خود  اين بخش  درادامه  رابرت  مترجم دستورنامه 
حال آماده سازي مطالب پنجمين شماره نشريه »دارو و درمان« بود كه در آن دوره مخاطبان اصلي اش، 
انجمن هاي علمي گروه پزشكي بودند و در آن زمان انجمن فيزيك ايران - با هر معياري كه ارزيابي 
مي شد - موفق ترين انجمن علمي بود. به همين دليل، قرار بود طي مصاحبه اي با آقاي دكتر رضا منصوري 
عوامل موفقيت هاي انجمن  فيزيك ايران شناسي شود و به عنوان »بست پراكتيس« - يا سرمشق - در 
اختيار مسؤالن انجمن هاي پزشكي قرار بگيرد. اين مصاحبه در دفتر كار آقاي دكتر منصوري در دانشكده 
فيزيك دانشگاه صنعتي شريف انجام شد و همانجا بود كه جناب دكتر منصوري به معرفي اينترنت و نقش 
آن در ارتقاي جهشي كيفيت مقاالت دانشجويان ايراني پرداخت. فرداي همان روز بود كه سردبير نشريه 
»دارو و درمان«  از طريق ورود به وب سايت  انجمن هاي پزشكي دينا، براي نخستين بار با مفاهيمي مثل 
»كد اتيكز«، »پروفشن« و »پروفشناليزم« آشنا شد كه رويكرد او را نسبت به پزشكي، به صورت انقالبي 
دگرگون كرد. به اين ترتيب، پنجمن شماره نشريه »دارو و درمان« كه در ارديبهشت ماه 1380 منشر شد، 

يك نقطه عطف در فعاليت هاي مطبوعاتي مربي كادرها محسوب مي شود.

مترجم دستورنامه رابرت در ادامه خاطر نشان ساخت تا قبل از تشكيل دولت هاي آقاي خاتمي، عادت 
عوامل  نيز  سازمان ها  و  احزاب  انجمن ها،  مسؤالن  و  اعضا  مي شد  سبب  مشكالت  فرافكني  تاريخي 
ناكارآمدي خود را بر عهده ي شرايط و نيروهاي برون سازماني بياندازند. اما تجربه ي هشت سال حمايت 
بايد  نيز  تاريخي را  اين عادت  انجمني نشان داد كه  از فعاليت هاي  قابل قبول دولت دوم خرداد  نسبتًا 

كناري بياندازيم.

توضيح  انجمن هاي مختلف  ناشر مجالت  و  عنوان سردبير  به  به مسؤليت  هايش  اشاره  با  كادرها  مربي 
داد كه در تمام دوران فعاليت حرفه  اي، اصلي ترين دغدغه اش اين بوده است كه دريابد چرا انجمن ها و 
سازمان هاي عضويتي در ايران ناكارآمد و فشل هستند و براي برون رفت از اين چرخه چه بايد كرد؟ وي 
در ادامه خاطر نشان ساخت كه در آخرين مراحل تحقيقاتي خود موضوع ساختار سازمان ها و انجمن هاي 
موفق را مورد مطالعه قرار داد و در همين مرحله از پژوهش خود بود كه متوجه شد بسياري از انجمن ها 
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و سازمان ها - به خصوص در اياالت متحد آمريكا - در يكي از مواد آئين نامه ي خود، آخرين ويرايش 
كتاب دستورنامه رابرت را به عنوان »مرجع پارلماني« خود معرفي مي كنند. و در پيگيري براي درك اينكه 
مرجع پارلماني چيست و كتاب دستورنامه رابرت در مورد چيست، وارد قاره ي جديدي شد كه قبل از 

آن هرگز حتي كلمه اي هم در مورد آن نشنيده بود.

مرجع پارلماني چيست؟
مترجم كتاب دستورنامه رابرت در ادامه گزارش خود كتاب راهنماي »كانون وكالي آمريكا« را كه در 
بيش از 400 صفحه تدوين شده است به حاضران در جلسه نشان داد و خاطر نشان ساخت كه به تمام 
اعضاي كانون وكالي آمريكا بايد يك نسخه از اين كتاب داده شود. در اين كتاب، تمام قواعد رويه اي، 
ساختارها و كاركردهاي بخش هاي مختلف كانون وكالي آمريكا تشريح شده است و اين كتاب در واقع 
مجموع قواعد و مقررات ناظر بر كانون وكالي آمريكاست و هر عضوي بايد اين قواعد را بداند. مربي 
كادرها در ادامه توضيح داد كه به رغم وجود چنين اسنادي، ماده 42.6 آئين نامه كانون وكالي آمريكا، 
آخرين ويرايش كتاب دستورنامه رابرت )ويرايش دهم(  را به عنوان مرجع پارلماني كانون وكالي آمريكا 
معرفي كرده است. وي با نشان دادن كتاب 800 صفحه اي دستورنامه رابرت به زبان انگليسي، توضيح داد: 
معناي انتخاب مرجع پارلماني اين است كه هرگاه آئين نامه و ساير مقررات و قواعد يك سازمان در مورد 
يك رويه يا فعاليت انجمن ساكت بود، بايد به كتاب مرجع پارلماني مراجعه كرد و طبق قواعدي كه در 

اين كتاب آمده است اقدام نمود.

مربي كادرها در ادامه سخنراني خود آئين نامه هاي حزب »ليبرتارين «، انجمن داروسازان كاليفرنيا، انجمن 
جراحان مغز و اعصاب آمريكا، سناي دانشجويي دانشگاه كانزاس، انجمن ملي پارلمنتارين هاي آمريكا، و 
آئين نامه انجمن پزشكان آمريكا را به عنوان چند نمونه  از سازمان ها و انجمن هايي با هدف ها، كاركردها و 
اندازه ها مختلف به حاضران نشان كه در تمام آن ها دستورنامه رابرت به عنوان مرجع پارلماني آن انجمن 

انتخاب شده است.

قواعد پارلمان به مثابه قواعد دستورزبان تصميم گيري گروهي
مربي كادرها در اين بخش از سخنراني خود كوشيد با تشريح تاريخ شكل گيري قواعد دموكراسي از يونان 
پارلماني كه در كتاب دستورنامه رابرت تشريح  انگلستان، توضيح دهد قواعد عرفي  پارلمان  تا  باستان 
اين  بلكه  نيست،  نويسنده ي كتاب هاي مشابه -  يا  اين كتاب -  نويسنده  شده است محصول خالقيت 
قواعد، بدون هيچ طرح قبلي، و در واكنش به نيازهاي تصميم گيري گروهي، و از طريق آزمون و خطا، به 
مرور و طي 800 سال در پارلمان انگلستان ساخته و پرداخته شدند و به عنوان رويه هاي عرفي شده در 
تصميم گيري ها گروهي مورد استفاده قرار گرفتند و از طريق مهاجر نشينان انگليسي در سراسر امپراتوري 
بريتانياي كبير و از جمله در آمريكا، رواج يافتند، اما در آمريكا بود - كه بنا به ضرورت - قواعد اين 
زبان تصميم گيري گروهي، در قالب دستورنامه هاي مختلف تدوين و منتشر شدند. و در حال حاضر، 

جامع ترين دستورنامه با نام برند »دستورنامه رابرت« در جهان شناخته شده است.

شطرنج بازي برره اي
مترجم دستورنامه رابرت در اين بخش از سخنان خود تأكيد كرد قواعد قانون عرفي پارلماني به عنوان 
زبان پيش گزيده تصميم گيري گروهي است و فرض بر اين است افرادي كه دور هم جمع مي شوند تا 
با هم تصميم گيري كنند با اين قواعد آشنا هستند. اما از آنجا كه اين قواعد، مثل قواعد ناظر بر حركت  
مهره هاي شطرنج، قابل رؤيت نيست، كساني هم كه با اين قواعد آشنا نيستند، انجمن بازي مي كنند اما 

درنمي يابند كه انجمن  بازي آنان همانند شطرنج بازي برره اي ها اسباب خنده  و تأسف است.

مربي كادرها در بخش پاياني سخنان خود تأكيد كرد تصميم گيري هيأتي براي اداره گروه هاي كوچكي 
كه كارهاي معمولي انجام مي دهند كفايت مي كند. اما اگر - به عنوان نمونه - قرار باشد 2000 تشكل و 
انجمن كارفرمايي تحت پوشش كعاصكا به تصيم هاي واحد و مورد توافق برسند و در هماهنگي كامل با 
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هم كاري انجام دهند، روش هاي هيأتي جواب نخواهند داد و شما مجبور خواهيد شد طبق قواعدي عمل 
كنيد كه عادالنه بودن روند تصميم گيري و اجرا را تضمين كنند. در آن صورت قواعدي بهتر از قواعد 

قانون عرفي پارلماني - كه در كتاب دستورنامه رابرت تشريح شده است - نخواهيد يافت.

مربي كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت در ادامه اين بخش از سخنان خود خاطر نشان ساخت: مشكل 
اصلي جوامع خاورميانه اين است كه مردم اين منطقه - به دليل موانع تاريخي قابل فهم - مهارت الزم 
براي خلق قواعد و قوانين حقوقي انتزاعي و عادالنه ي ناظر بر خودشان را كسب نكرده اند. در نتيجه قادر 
به ساختن »جامعه« نيستند و انواع گروه هايي هم كه در اين منطقه شكل مي گيرد، خواه ناخواه، به باند 
قدرت بدل مي شود و در آشوب محض دست و پا خواهند زد. در نتيجه، اين آشوب و استبداد - كه دو 
وجه يك فرايند واحد هستند - نه فقط ادامه خواهد يافت، بلكه با بسط تقسيم كار اجتماعي و پيچيده تر 
شدن روابط صنعي، اين وضعيت را بدتر و فاجعه آميزتر خواهد كرد و غيررقابتي شدن توليد و ورشكسته 
شدن بنگاه ها فقط يكي از عوارض جانبي اين ماجراست. در نتيجه، تشكل هاي كارفرمايي چاره اي جز 

اين نخواهند داشت كه در نخستين مرحله فكري براي اين معضل بكنند.

براي  رابرت  دستورنامه  آموزش  كارگاه هاي  برگزاري  براي  را  خودش  آمادگي  پايان  در  كادرها  مربي 
مسؤالن تشكل هاي كارفرمايي و كارگري اعالم كرد و به حاضران در جلسه يك نسخه اشخاص حقوق 

در آشوب محض، شطرنج بازي برره اي و پيام كارفرمايان ويژه دستورنامه رابرت را ارايه داد.

پاورقي تاريخي
در اول اين نوشته به بيانيه ي آقاي مهندس عطارديان كه در آن به ميزبانان خود خوشامد مي گويد، اشاره شده 
است. نوشتن اين بيانيه را من به آقاي مهندس عطارديان پيشنهاد دادم و ايشان ضمن استقبال از من خواست 
كه متن بيانيه را هم خودم بنويسم و براي تأييد در اختيار وي قرار دهم. متن آن بيانيه را كه روز 17 ارديبهشت 
1391 توسط آقايي به نام دكتر )اسم ايشان اكنون در خاطرم نمي آيد( كه سردبير پيام آبادگران نشريه انجمن 
شركت هاي ساختماني تهران بود، در نخستين نشست كارگاه هم انديشي عرف پارلماني قرائت شد، در ادامه 

نقل مي كنم:

دوستان گرامي
صنفي  انجمن هاي  عالي  كانون  سوي  از  اشتغال«  عالي  »شوراي  در  حضور  ضرورت  دليل  به  هرچند 
كارفرمايي ايران)كعاصكا(، از شركت در نخستين نشست شما معذورم، اما از گردهمايي شخصيت هاي 
فرهيخته اي مانند شما، آن هم به منظور ترويج و آموزش قواعد و ضوابط استاندارد براي تشكيل انواع 

مجامع تصميم گيري بسيار خرسندم و اميدوارم بتوانم در نشست هاي آتي شما شركت كنم.

و  انجمن ها  انواع  اداره ي  و  سازماندهي  اينجانب صرف  فراعت  اوقات  از  عمده اي  بخش  كه  مي دانيد 
تشكل هاي غيردولتي مي شود، چرا كه تجربه نشان مي دهد فقط از طريق تقويت اين قبيل سازمان هاست 
كه مي توان اميدوار بود كه »توسعه به مثابه آزادي« تحقق يابد. اما همه مي دانيم كه مجامع تصميم گيري در 
ايران بدون قواعد و ضوابط استاندارد برگزار مي گردند و به همين دليل به نتايج مطلوب نيز نمي رسند. 
بنا بر اين بسيار ضروري است كه قواعد استاندارد براي اداره ي مجامع تصميم گيري مورد شناسايي قرار 

بگيرد و در اختيار انجمن ها و افراد عالقمند گذاشته شود.

به  دارد، نسبت  برعهده  نيز  را  داود حسيني كه مسؤليت سردبيري نشريات كعاصكا  آقاي  خوشبختانه، 
ترجمه ي يكي از معتبرترين مراجع عرف پارلماني، كه قواعد جامع و كامل اداره ي مجامع تصميم گيري 
را توضيح داده، اقدام كرده است و اين ترجمه ها، در سايت »پيام كارفرمايان« منتشر مي شود و از اين 
طريق در اختيار بيش از يكصد هزار نفر از اعضاء اين سايت قرار مي گيرد. اخبار دريافتي حاكي از آن 
است كه افراد عالقمند به فعاليت هاي انجمني از مطالب اين كتاب استقبال كرده اند و به مرور زمينه براي 
توجه به قواعد استاندارد اداره ي مجامع تصميم گيري افزايش مي يابد. عالوه بر اين، كعاصكا از نخستين 
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تشكل هايي بود كه براي انتشار اين كتاب قول مساعدت داد و بر ضرورت آموزش چنين قواعدي اصرار 
ورزيد.

هرچند به رغم عالقه ام قادر به حضور در نشست شما نشدم،  اما از سوي كعاصكا و انجمن شركت هاي 
ساختماني به شما خيرمقدم مي گويم و اميدوارم اين جمع فرهيخته بتواند قواعد استاندارد موجود براي 
انواع  به  را  آن ها  از  مناسب  مجموعه  ي  يك  و  دهد  قرار  مطالعه  مورد  را  تصميم گيري  مجامع  اداره ي 

انجمن ها و سازمان هاي ايراني معرفي كند.

با آرزوي موفقيت براي شما
محمد عطارديان

17 ارديبهشت 1391. تهران

عالوه بر چند قطعه عكس از گردهمايي اعضاي هيأت مديره و مشاوران و كارشناسان كعاصكا، 9 اساليد از 
مجموعه  اساليد هاي »اشخاص حقوقي در آشوب محض«  نيز كه در آن ها مواد مربوط به مرجع پارلماني 9 
سازمان و انجمن مختلف ذكر شده است، در اين صفحه از وب سايت بارگذاري كرده ام. در نيتجه، به نظرم 

اين گزارش نيز به يك گزارش آموزشي در مورد دستورنامه رابرت بدل شده است. 

خاطره نخستين جلسه كارگاه هم انديشي عرف پارلماني
گمان مي كنم نوشتن مرتبط تاريخ كادرها را از نخستين روز شروع كارگاه هم انديشي عرف پارلمان شروع 
نكرده باشم. در نيتجه، هنگام نشر يا بازنويسي آن ها بايد به موارد مهم قبل از شروع روزنوشت ها اشاره كنم. 
همين جا بگويم كه نخستين روز شروع كارگاه  هم انديشي از همه جهت يك روز تاريخي بود. در حاليكه 
مهندس عطارديان در آن جلسه حضور نداشت و بيانيه  او را دكتر عليزاده سردبير نشريه پيام آبادگران قرائت 
كرد، اما، آقاي دكتر مصطفي معين هم كه به اجبار در كنفرانسي در خارج از كشور رفته بود در آن جلسه 
زمينه  اين  در  اطالعيه اي  با صدور  معين  دكتر  آقاي  عطارديان،  مهندس  آقاي  برخالف  اما  نداشت.  حضور 
موافقت نكرد. ماجراهاي مربوط به تدارك كارگاه هم  انديشي عرف پارلماني، به خصوص ماجراهاي نخستين 

روز آن يك رمان كامل است كه بايد روزي آن را بنويسم. 
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دوشنبه 19 مرداد 1394

قسمت دوم: شكل گيري يك گفتمان زيرخاكي
از وقتي موضوع تدوين دستور شرف به صورت عملي در كارگاه  دانشجويان مطرح شد و در كارگاه دوستان 
ادامه يافت، درك من از مفهوم شرف و شرافت نيز - در جريان گفتگو و مذاكره در اين كارگاه ها - تكامل پيدا 
كرد و منسجم  تر شد. به طور خالصه اينكه دريافتم رفتار شرافتمندانه رفتاري است بر مبناي فضائل اخالقي 
انتخاب شوند؟ اين ها پرسش هايي  يا  بايد تعريف  اما فضائل اخالقي چيست و با چه ضابطه و معيارهايي 
بوده اند كه اين روز ها ذهنم را به خودشان مشغول كرده اند و احساس خودم اين است كه در اين زمينه نيز 
شاهد حركت دروني ذهن خود بوده ام. نتيجه ي عجيبي كه از طريق اين تأمالت به آن رسيده ام اين بوده است 
كه يك مسلمان، اعم از شيعه يا سني، تا وقتي معتقد است كه دين اش از ساير اديان و عقايد برتر است )كه 
احتماالً تمام اديان چنين ادعايي بايد داشته باشند(  و در عين حال وظيفه خودش بداند كه مسلماني را در بين 
كفار تبليغ كند- و از همه جدي تر - با كسب قدرت سياسي قواعد شرعي را در جامعه حاكم كند، اصاًل 

نمي تواند شرافتمند باشد! 

من از مدت ها پيش به اين نتيجه رسيده بودم كه حتي تالش براي برقراري و حمايت از يك حكومت ديني 
كه هدف خود را اعمال و اجراي قواعد شرعي آن دين اعالم كند عملي غيراخالقي است. يادم هست وقتي 
چند سال پيش به اين نتيجه رسيدم، در نخستين واكنش به دوست دوران دبيرستان خودم كه رئيس شوراي 
اسالمي شهر ورامين شده بود اعالم كردم كه به دليل همين نتيجه اي كه به آن رسيده ام ديگر تمايلي ندارم با 
او همكاري كنم و او هم كه احتماالً از اين نتيجه گيري من دچار حيرت شده بود سكوت كرد و از آن زمان 

ديگر با هم هيچ ارتباطي نداشته ايم. 

در همان سال ها بود كه تصور مي كردم انجمن اخالق در علوم و فناوري هم كه رياست آن برعهده آقاي دكتر 
مصطفي معين بود دنبال حاكم  قواعد شرعي است. اما راستش تمايل نداشتم با صراحت اين نكته را با آقاي 
دكتر معين بگويم و رسمًا از همكاري با هيأت مديره آن انجمن عذر بخواهم. اما به صورت غير مستقيم به 
يكي ديگر از اعضاي هيأت مديره قضيه را در ميان گذاشتم و از او خواستم اين موضوع را با دكتر معين در 
ميان بگذارم. نمي دانم در اين مورد چيزي به دكتر معين گفت يا نه. اما ارتباط من با هيأت مديره آن انجمن 

به مرور كم و كم تر شد. 

بعدها همين مسأله را با دكتر بني اسدي كه از اعضاي شوراي مركز نهضت آزادي و داماد شادروان مهندس 
مهندي بازرگان است و بعدها عضو هيأت مديره انجمن اخالق در علوم و فناوري شد و در نشست هاي 
كارگاه  هم انديشي عرف پارلماني شركت مي كرد در ميان گذاشتم. نكته عجيب اين بود كه وي با قاطعيت 
ادعاي من را رد كرد و با اطمينان خاطر به من گفت كه هيچ يك از اسناد انجمن اخالق در علوم و فناوري 
هيچ ماده اي ندارد كه نشان دهد انجمن دنبال چنين قصدي است. شايد حق با دكتر بني اسدي بوده باشد. اما 
فضاي حاكم بر نشست هاي هيأت مديره - تا آنجا كه من برداشت كردم - حاكي از اين بود كه براي اعضاي 
حاضر در آن جلسه هيچ ترديدي وجود ندارد كه اسالم دين برتر است و آنان وظيفه دارند ارزش هاي اسالمي 

را در جامعه حاكم كنند، البته شايد نه با اعمال قدرت سياسي. 

در هر صورت، از زماني كه به اين يقين رسيدم كه اعضاي انجمن ها بايد شرافتمند باشند و براي اين كار بايد 
دستور شرف خودشان را تدوين كنند، و تدوين دستور شرف را نسبت به تدوين آئين نامه  ي انجمن در اولويت 
قرار دادم و در حال حاضر قرار است بعد از آشنايي كارورزان كارگاه ها و براي تمرين قواعد پارلماني در 
نخستين مرحله دستور شرف خودشان را تدوين و تصويب كنند، به مسأله چيستي شرف و رفتار شرافتمندانه 
به صورت مدوام فكر كرده ام و هرچه بيشتر در اين زمينه فكر بيشتر متوجه شدم قرائتي از اسالم كه دنبال 
حاكميت قواعد شرعي در جامعه از طريق اعمال قدرت سياسي است، ناگزير است جامعه را شرافت زدايي 
كند و به همين دليل است كه ما شاهد سقوط مداوم ارزش هاي اخالقي در اين جامعه ديني بوده ايم در حاليكه 
دست كم نسل اول انقالبيون مذهبي دنبال ساختن جامعه اي ديني بودند و انتظار داشتند كه در چنان جامعه اي 
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رفتار مسلمانان از نظر اخالقي ارتقا يابد كه نيافت و بدتر هم شد. 

گفتن ندارد كه از همان نخستين  روز هاي پس از پيروزي انقالب در جبهه ي مخالفان حكومت ديني قرار 
گرفتم و خوب شد كه به آموزشگاه اوين و گوهردشت افتادم، وگرنه تماشاي رفتارهاي آن زمان داعشي هاي 
ايراني با هموطنان براي من قابل تحمل نبود. با اين همه، تازه اين روز هاست كه دارم به درك تازه اي از رابطه 
استبداد ديني و شرف زدايي در جامعه پي مي برم و اين انكشاف نيز تا حد بسيار زيادي تحت تأثير آموزه هاي 

دستورنامه و قانون پارلمان اتفاق مي افتد. 

بايد جمع بندي مندرج در بند فوق را تصحيح كنم و بگويم اين روز ها كه به كارورزان كارگاه ها  به نظرم 
دستورنامه رابرت را درس مي دهم زمينه ذهني آنان براي شنيدن انتقادهاي من از استبداد ديني و نقشي كه اين 
نوع استبداد در شرف زدايي در جامعه دارد آماده تر مي شود در نتيجه مي توان به شكل اثربخش تري براي افراد 
حزب الهي نيز كه البته در كارگاه ها شركت كنند، تأثير منفي دين حكومتي را بر عرفي شدن شرع و ارزش هاي 
مقدس ديني توضيح داد و آنان را تشويق كرد كه اتفاقًا براي محافظت از آنچه كه آنان مقدس مي دانند بايد 
آن ها را از سياست و چالش هاي سياسي بيرون بكشند و بكوشند تا دين هم مثل پروفشن،  مثل آكادمي، مثل 
رسانه، مثل خانواده، غيرحزبي - و نه لزومًا غيرمتعهد - باقي بماند )جايي خواندم در هر جامعه شش ساختار 
بايد غيرحزبي باقي بمانند. نمي دانم خانواده  هم جزو آن شش ساختار هست يا نه؟ مي دانم بدنه دولت هم 
بايد غيرجزبي باشد و كاركنان دولت هم نبايد جانب هيچ حزب سياسي را بگيرند. در اين صورت ترديدم در 

مورد خانواده به قوت خودش باقي مي ماند(. 

مجادله با يك كارورز حزب الهي
در ماه هاي اخير، خيلي با احتياط با چند كارورزي كه با استناد به تمام شواهد بايد حزب الهي هاي معتقد به 
حساب بيايند به چالش پرداخته ام. تحت شرايط ديگر بايد انتظار مي داشتم كه آنان دست كم در كارگاه هاي 
آموزش دستورنامه رابرت شركت نمي كردند. اما - و هرچند كه همچنان مسلمانان معتقد هستند - به كارگاه  
مي آيند و رفتارشان هم با من بگونه اي است كه نشان مي دهد با نظرات من در جداسازي دين از استبداد ديني 

موافقت دارند. 

واقعيت اين است كه از فرداي پس از پيروزي انقالب اين روند آغاز شد و گروه هاي هرچه بيشتري از مسلمان 
درمي يافتند كه روش درست اين است كه دين از حكومت جدا شود. اين روند با چنان سرعتي در ماه ها و 
سال هاي اول انقالب گسترش يافت كه به جنگ داخلي ده شصت منجر شد اما سركوب چنان گسترده و 
بي رحمانه بود و ادامه يافت كه امروز كم تر سكوالري ريسك اينكه نظراتش را با صراحت با يك حزب الهي 
در ميان بگذارد مي پذيرد. البته،  من هميشه در اين زمينه ها بي پروا بوده ام. اما نكته اي كه به خصوص در اين 
نوشته مي خواهم روي آن تكيه كنم به نيروهاي سكوالر مربوط نمي شود،  بلكه بر عكس، اين برخورد متفاوت 
و همراه با پذيرشي كه در نيروهاي به شدت حزب الهي مشاهده مي شود نكته ي جديدي است و من در اين 

روزنوشت مي خواهم روي اين جنبه ي قضيه تأكيد كنم. 

صبح روز پنجشنبه گذشته كه كارگاه دبيران در دفتر برپا بود، آقاي سيد مهدي نوربخش كه در واقع دعوت  
كننده اصلي اين كارگاه بود اما بعد از انتقال آقاي باغاني به زندان او هم ديگر در كارگاه شركت نكرد، به دفتر 
آمد تا كتاب سياست ارسطو را كه آقاي باغاني از من امانت گرفته بود به من پس بدهد. من در جا راحت 
باش دادم و از او دعوت كردم در صحن بنشيند و از اعلمي پسر هم كه توسط همين آقاي نوبخش جذب اين 
كارگاه شده بود خواهش كردم از او با نسكافه پذيرايي كند. در همان فاصله كوتاه و در پاسخ به اينكه چرا در 
كارگاه ها شركت نمي كنيد، به نقل از همكاران معلمش اعالم كرد كه تدريس در كالس ها مشكل دارد و همين 
مشكالت در روش تدريس است كه سبب ريزش در كارگاه ها مي شود. بديهي است كه من با اين جمع بندي 
موافق نيستم. گرچه ادعا ندارم كه تدريس مشكل ندارد. اما ريزش در اين كارگاه ها را بايد با تحليل فاكتور هاي 
و عوامل بسيار متعدد توضيح داد كه يكي از آن ها نامناسب بودن روش تدريس من براي تمام كساني است 

كه بدون انتخاب مربي وارد كارگاه ها مي شوند. 
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همانطور كه در روزنوشت هاي قبلي اعتراف كردم، من از اين روش ارزيابي آقاي نوربخش كه درست مثل 
بچه هاي مدرس علت درس ياد نگرفتن خود را به گردن بلد نبودن معلم مي  اندازند ناراحت شدم. شايد به 
همين دليل بود كه آقاي نوربخش هم احساس كرد خوب است بعد از ظهر همان روز دوباره به دفتر بيايد تا 
شايد ناراحتي من را از دلم در بياورد. بديهي است حضور دوباره وي در دفتر اين فرصت را در اختيار من 
قرار مي داد تا من هم بكوشم با ارايه توضيح هايي در مورد تجربه هاي خودم از كارگاه ها مختلف نشان بدهم كه 
وظيفه درست معلماني مثل آقاي نوربخش واقعاً  چيست و حتي اگر من در تدريس اين قواعد ضعيف هستم 
آنان چه وظيفه اي دارند؟ با اين پس زمينه ها بود كه حدود ساعت دو بعد از ظهر روز پنجشنبه 15 مرداد آقاي 
نوربخش طبق قولي كه داده بود به دفتر آمد و ما تا حدود ساعت هفت بعد از ظهر با هم صحبت كرديم. در 
اين صحبت ها از جمله نكاتي را مطرح كردم كه پذيرش آن ها از سوي يك حزب الهي  مثل آقاي نوربخش قابل 
تصور نبود. و به نظرم همين نكته است كه اهميت زيادي براي جنبش كادرها دارد و نشان مي دهد كه چطور 
اين گفتمان دارد مهارت هاي خودش را براي برقراري ارتباط با نيروهاي معتقد حزب الهي نيز ارتقا مي بخشد، 
چرا كه بدون جذب و توفق نيروي هاي حزب الهي با اين برنامه سياسي، شما قادر نخواهيد بود حكومت قانون 
و دموكراسي در كشور حاكم كنيد مگر آنكه از طريق يك جنگ داخلي بسيار خشن تمام نيروهاي ضد نظام 
دموكراسي را ريشه كند كنيد. درست همانطور كه جهان چاره اي جز ريشه كن كردن داعش در عراق و شام 
ندارد. و تمام حرف افرادي مثل نتانياهو اين است كه حزب اله ايران هم چيزي جز داعش به روايت شيعي 
آن نيست. و نكته مهم گفتگو با افرادي مثل آقاي نوربخش نشان مي دهد كه چنين افرادي در جريان اجتماعي 
شدن تدريجي چگونه آمادگي براي پذيرش حكومت قانون و دموكراسي را كسب مي كنند بدون آنكه الزم 
باشد دست از مذهب خود بردارند، به خصوص كه براي چنين افرادي، مذهبي بودن معنايي جز انسان هاي 

شريف و خدمت گذار و وطن دوست بودن ندارد. مسأله بيشتر رسيدن به درك جديد از اين مفاهيم است. 

قبل از آنكه به گفتگوي عصر پنجشنبه ي خود با آقاي نوربخش بپردازم بايد خاطر نشان كنم كه كم و بيش 
شبيه همين صحبت ها و بحث ها و استدالل ها را با كارورزان ديگري مثل آقايان متين شريف، سهيل فاضلي، 
حامد و اميد ارجمند نيز مطرح كرده ام. هرچند مدتي است آقاي متين شريف به نحو غيرمنتظره در كارگاه ها 
حاضر نمي شود و من احتمال مي دهم كه شايد دچار يك بحران ايدئولوژيك شده باشد، اما بقيه با عالقه 

بيشتري به كارگاه ها مي آيند و چه بسا وارد مرحله ي نويني در زندگي فكري خود شده اند. 

تفاوت پروفسور با معلم
انتقاد آقاي نوربخش به روش تدريس به نكته اي اشاره كردم كه  در جلسه صبح پنجشنبه و در واكنش به 
هروقت به خاطرم مي آيد از خجالت مي لرزم. به او گفتم: آقاي نوربخش من معلم نيستم، پروفسورم! با توجه 
به معناهايي كه اصطالح پروفسور در ايران دارد مي توانم درك كنم چه گاف بزرگي ارتكابيده ام. به همين دليل 
خدا خدا مي كردم آقاي نوربخش حتمًا بعد از ظهر به دفتر بيايد تا منظورم را از اين مقايسه برايش توضيح 
دهم تا مباد فكر كند كه من قصد اهانت به معلمان را داشته ام. نيز منتظرم تا روز پنجشنبه آينده هم زودتر فرا 

برسد تا همين توضيح را به اعلمي هاي پسر و پدر هم كه شاهد اين گاف بودند بدهم. 

واقعيت اين است كه برخي از اقالم آموزشي در كتاب هاي درسي نظام عمومي آموزشي گنجانده شده است 
و هر خانواده اي طبق قانون مكلف است فرزندانش را به مدرسه بفرستد تا اين اقالم عمومي آموزشي را به 
دانش آموزان بياموزانند. اين مدارس نظام آموزش الزامي يا اجباري را تشكيل مي دهند. در اين نظام معلم كسي 
است كه بايد طبق برنامه آموزشي تدوين و تصويب شده مطالب مشخصي را طبق يك برنامه مشخص به 
گروه هاي مخاطبان مشخص آموزش بدهد و از آنان امتحان بگيرد تا دانش آموزن بتوانند به رده ها و كالس هاي 
باالتر بروند. اما آنچه كه از تعليم و تربيت به عنوان »پروفشن« درك مي شود، با اين نظام اجباري آموزش 

تفاوت هاي اساسي دارد و بيشتر به نظام آموزش دانشگاه شباهت دارد. 

فرض بر اين است كه در دانشگاه يك معلم - در واقع يك پروفسور - موضوع و مطلب جديدي را درس 
مي دهد و صاحب كرسي است. او براي تدوين روش تدريس خود استقالل پروفشنال دارد و كسي نمي تواند 
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به او بگويد كه مطالب را به چه روشي به دانشجويان تدريس كند. چرا كه فرض بر اين است كه او در اين 
زمينه به درجه اجتهاد و به درجه قضاوت پروفشنال رسيده است. 

البته، ظاهراً نظام دانشگاهي ما تا سطح دكتري نيز به نظام آموزش اجباري شباهت دارد و فقط در سطح دكتري 
است كه اين روش تدريس پروفشنال رواج دارد. در اين سطح است كه استاد يا پروفسور به صورت مستقيم تر 

در انتخاب شاگردان خود نقش دارد. 

من حقيقتًا تالش مي كنم از خودبزرگ بيني بپرهيزم. خودم تصور مي كنم به اندازه كافي فروتن و متواضع 
هستم. اما تجربه هاي من در كارگاه هاي مختلفي كه تا امروز برگزار كرده ام نشان مي دهد كه - به داليل مختلف 
- هر كارورز و دانش آموزي كه در كارگاه ها شركت مي كند لزومًا قادر يا مايل نيست در زمينه قانون پارلمان 
حرفه اي و پروفشنال بشود.  در واقع هدف من و وظيفه و رسالت من اين است كه »مجتهد« تربيت كنم. اما 
تمام كساني كه در كارگاه هاي من شركت مي كنند، لزومًا مجتهد نخواهند شد. آنچه كه به عنوان انتقاد به روش 
تدريس من مطرح مي شود، بيشتر به اين مسأله مربوط مي شود. به اين معنا كه دانش آموزان بايد در كالس هاي 
مقدماتي تر شركت كنند و فقط كساني كه به داليل مختلف موفق مي شوند مراحل مقدماتي را طي كنند، براي 
كسب درجه دكتري و رسيدن به درجه اجتهاد بايد در كارگاه هاي من حضور يابند. اما چون در ايران براي 
اين كار هيچ كارگاه هاي مقدماتي وجود ندارد، من ناگزيرم هربار با راه انداختن كارگاه  جديد، براي نوآموزان 
الفبا درس بدهم و اين كار هم از من بر نمي آيد و ناگزير مي شود در يك كارگاه از الف تا ي را تدريس كنم  

وهمين امر مخاطب را گيج مي كند. 

وقتي آقاي نوربخش حدود ساعت دو بعد از ظهر به كارگاه آمد و مراسم احوالپرسي تمام شد، رو به روي 
او پشت ميز كنفرانس نشستم و در نخستين مرحله برايش توضيح دادم كه منظورم از پروفسور چه بود و 
چرا قصد توهين به معلمان را نداشتم و چرا من مجبورم متجهد تربيت كنم و اين مجتهدان هستند كه بعداً 
بايد قانون پارلمان را به صورت ساده شده به دانش آموزان درس بدهند. بعد، اضافه كردم: در هر حال قصد 
توجيه ناتواني خود در امر تدريس را ندارم. اما - جناب نوربخش - كتاب اصلي به زبان فارسي ترجمه شده 
و متن آن در اختيار شما و همكارانتان قرار گرفته است. فرض كنيد كه من مربي و معلم خوبي نيستم. بسيار 
خوب. شما و همكارانتان كتاب را بخوانيد. آن را بياموزيد و خيلي بهتر و حرفه اي تر از من به دانش آموزان 
اين مملكت آموزش بدهيد. مطمئن باشيد من بسيار خوشحال خواهم شد. اما اينكه بگوئيد فالني بلد نيست 
درست درس بدهد و به جاي اينكه خودتان آستين باال برنيد، كنار بكشيد، فكر نمي كنم روش درستي باشد. 
واكنش آقاي نوربخش به اين قسمت از حرف هاي من چه بود؟ فكر مي كنم بيشتر تالس مي كرد دلخوري من 
را از ميان ببرد و توضيح بدهد كه قصد ناراحت كردن من را نداشته است. برايش توضيح دادم: ناراحتي من 
را فراموش كنيد. بيايد واقعًا اين موضوع را جدي بگيريد كه چطور بايد اين قواعد را به ميلون ها دانش آموز 
دوران دبيرستان و مدرسه درس داد؟ چون به نظر من، بهترين و فوري ترين مخاطبان اين قواعد دانش آموزان 
دبيرستاني و مدرسه اي هستند كه در كالس ها جمع شده اند و به راحتي مي شود در جريان يك تصميم گيري 
گروهي، يا در جريان انتخاب مبصر، يا نماينده كالس براي شركت در شورا يا سناي دانش آموزي اين قواعد 

را در عمل به دانش آموزان آموزش داد و از آنان خواست تا در عمل اين قواعد را رعايت كنند. 

فكر مي كنم در اين بخش از صحبت هايم بود كه از اعضاي سازمان معلمان گله كردم و گفتم: انتظار داشتم 
اعضاي اين سازمان اين قواعد را ياد بگيرند با اين هدف كه در مرحله ي بعد به ساير معلمان و بعد به تمام 
دانش اموزان آموزش بدهند. گمان مي كنم در اين مرحله از گفتگو بود كه بر ضرورت آموزش اين قواعد به 
دانش آموزان تأكيد كردم و البد در اين زمينه يك خطبه ي عالي هم سر دادم. چون بعد از همين صحبت ها بود 
كه گويا سفره درد دل آقاي نوربخش باز شد و من احساس كردم زمان آن رسيده  است كه كاماًل ساكت بنشينم 
و به اين معلم با تجربه فرصت بدهم تصويري جامع و واقعي از وضعيت حاكم بر مدارس تهران ارايه دهد. 

تصوير سياه از نظام آموزش و پرورش
و  مدارس  از  مشخص  طور  به  و  پرورش  و  آموزش  نظام  از  نوربخش  آقاي  كه  تصويري  كالم:  يك  در 
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اميدي و هيچ روزنه  آقاي نوربخش  هم هيچ  ارايه داد كاماًل سياه بود و شخصي مثل  دبيرستان هاي تهران 
اميدي براي بهبود اين وضعيت نمي ديد. و نتيجه: شما در اين وضيعت از چندتا معلم عضو سازمان معلمان 

چه انتظاري داريد؟ 

اندر شناخت يك كارآگاه/معلم
براي آنكه بدانيد تصوير سياهي كه آقاي نوربخش از نظام آموزش و پرورش در تهران ارايه داد چقدر واقعي 

است بايد كمي با شخصيت وي بيشتر آشنا شويد. 

من خودم براي نخستين بار هنگامي آقاي نوربخش را ديدم كه به همت آقاي آزادگان، يكي از اعضاي سازمان 
معلمان، نخستين همايش معلمان در سالن دفتر كادرها برگزار شد و در آن كنفرانس، عموي آقاي آزادگان كه 
استاد دانشگاه است در مورد جامعه شناسي دين سخنراني كرد و گمان مي كنم در روزنوشت هاي مربوط به 

آن روز ها گزارش آن جلسه را ثبت كرده باشم. 

آنروز ها سازمان معلمان ايران اميدوار بود كه بتواند در دفتر كادرها نشست هاي ماهانه برگزار كند و بكوشد 
ساير انجمن ها و سازمان هاي معلمان را زير چتر باشگاه معلمان گردهم آورد. در حاال حاضر نفرات كليدي 
سازمان معلمان و كانون صنفي معلمان در زندان آب خنك ميل مي كنند و هيأت مديره كانون صنفي معمان نيز 
از هم پاشيده است. اين رفتارهاي حكومت به معلمان اين امكان را مي دهد كه علت شكست هاي خودشان را 
به گردن حكومت بياندازند. اما قضايا بسيار پيچيده تر از اين حرف هاست: اگر نوزادي متولد نمي شود، شرايط 
تاريخي فراهم نشده است، و البته، اگر شرايط تاريخي هم فراهم شود ممكن است يك مسأله يا عامل كوچك 

هم مانع از شكل گيري و تولد يك نوزاد شود.

به هر حال، در آن نشست كه يك روز جمعه در دفتر كادرها برگزار شد براي نخستين بار آقاي نوربخش را 
ديدم: قد كوتاه و بسيار چاق اما به رغم چاقي چشمگير، فرض و چابك. همسر ايشان خانم محبوبه توكل را 
از مدت ها پيش مي شناختم و يكي از جدي ترين كاروزان كارگاه معلمان بود و بعدها هم در كارگاه وكيالن 
تالش هاي خودش را تا آخرين روز هايي كه كارگاه وكيالن برگزار مي شد ادامه داد و فقط هنگامي كه آقاي 
نوربخش در كارگاه هاي دبيران كه صبح پنجشنبه ها برگزار مي شد - به خاطر نگاه  داري دو دختراشان - فاطمه 
و زهرا - ديگر به كارگاه وكيالن نيامد. خانم محبوبه توكل چادر به سر مي كند و وقتي اسم دو دختر خودشان 

را هم دو اسم دختر پيامبر را گذاشته اند مي شود حدس زد كه اين خانواده تا چه اندازه مذهبي هستند. 

در طول سخنراني عموي آقاي آزادگان به اين نكته توجه داشتم كه آيا سخنران به نقد دين مي پردازد يا نه؟ و 
نقادي او بر مخاطبانش چه تأثيري خواهد گذاشت؟  اما در طول سخنراني هيچ نكته انتقادي در مورد هيچ يك 
از اديان مطرح نكرد هرچند معلوم بود كه خودش به احتمال زياد به هيچ ديني باور و ايمان ندارد و بيشتر از 
زاويه يك جامعه شناس غيرايدئولژيك سعي مي كند جنبه هاي جامعه سناسي اديان را بررسي كند. هرچند آقاي 
نوربخش در طول سخنراني با دقت به مطالب سخنران توجه نشان داد اما از واكنش هاي چهره اش نمي شد 

حدس زد تا چه حد باورهاي مذهبي دارد؟

آنروز آقاي نوربخش بادگير مشكي خودش را در دفتر كادرها جا گذاشت و چند روز بعد براي گرفتن آن 
به دفتر آمد. به خاطر ندارم ديگر آقاي نوربخش را ديده باشم. اما در تمام مدتي كه همسر ايشان به كارگاه 
مي آمد از او مي خواستم به شوهرشان سالم من را برساند. مي توانستم حدس بزنم كه خانم توكل در مورد من 
و در مورد كارگاه و تأثير قواعد قانون پارلمان و دستورنامه رابرت براي شوهرش خيلي صحبت كرده باشد. 

وقتي سازمان معلمان از دفتر كادرها رفت و روابط من با اعضاي آن كم  و كم تر شد، و اميدم به اينكه دست 
كم بعضي از آنان انجمن معلمان پارلماني را تشكيل بدهند، به يأس بدل شد، از خانم توكل و ساير كاروزان 

خواستم تا بكوشند معلمان ديگري را براي آموزش قواعد دستورنامه رابرت تشويق كنند. 
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بايد گواهي دهم كه خانم محبوبه توكل براي راه اندازي كارگاه جديدي با شركت معلمان كشور بيش از همه 
تالش كرد و سرانجام موفق شد همسرش را براي راه اندازي يك كارگاه جديد مركب از معلمان مجاب كند. 
آقاي نوربخش هم - در واقع همراه با همسرش - موفق شد تعدادي از اعضاي هيأت مديره كانون صنفي 
معلمان را تشويق كند تا در يك كارگاه آموزشي جديد ويژه معلمان حضور يابند. يكي ديگر از كساني كه 
آقاي نوربخش موفق شد وي را تشويق به حضور در كارگاه كند آقاي دانيال اعلمي است كه در دانشگاه 
تربيت معلم يا تربيت مدرس درس مي خواند و قرار است در آينده دبير يا معلم شود. آقاي دانيال اعلمي 
داستان دستورنامه رابرت را براي پدرش تعريف مي كند و او نيز كه يكي از كادرهاي رده باالي انجمن معتادان 
گمنام است و از طريق كتاب راهنماي تشكيالت محلي اين انجمن با اصطالح »رابرتس« آشنا بوده است از 
حضور در كارگاه استقبال مي كند و به اين ترتيب، كارگاه يا كادر دبيران شكل گرفت و با توجه به تجربه هاي 
قبلي من از بقيه ي كارگاه ها اشكاالت كم تري داشت. در ين كارگاه يك دبير هم كه از دوستان خانم علم 
بود شركت مي كرد كه بدون هيچ توضيحي ديگر شركت نكرد. قرار بود در اين كارگاه آقاي عليرضا هاشمي 
دبيركل سازمان معلمان ايران هم حضور يابد كه او را براي تحمل حكم پنج سال زندان كه سال ها پيش صادر 
شده بود به زندان بردند و در ارديبهشت همين امسال بود كه در واكنش پيش دستانه به احتمال شلوغي معلمان 
در روز و هفته معلم، آقاي باغاني را هم دستگير كردند و به ساير اعضاي هيأت مديره كانون صنفي معلمان 
هم فشار آورند كه دست از دور هم جمع شدن بردارند و گرنه به زندان منتقل خواهند شد. آقاي باغاني كه 
ظاهراً خيلي حرف شنوي نداشت به زندان انتقال يافت. آقاي عبدي هم كه كنار كشيده بود، وقتي قصد سفر 
به خارج داشت دستگير شد و به زندان افتاد و بعداً آقاي فالحي، و احتماالً خانم كدوري و آقاي منتجب نيا 
هم شايد به همين دليل ديگر در كارگاه ها حضور نيافتند و كارگاه دبيران فقط با سه نفر - آقاي داود دانايي 

يكي از كادرهاي انجمن معتادان گمنام، و آقاي اعملي هاي پسر و پدر - به كارش ادامه داد. 

با اين توضيح ها بايد اذعان كنم كه مبصر يا دعوت كننده اصلي كادر دبيران آقاي نوربخش بود. و صرف اينكه 
فردي بتواند عده اي را مجاب سازد كه در اين شرايط در چنين كارگاه هايي شركت كند حاكي از آن است كه 
اين فرد در حد خودش داراي كاريزماست. به همين دليل همچنان از آقاي نوربخش انتظار دارم به تأثير ترويج 
و آموزش دستورنامه رابرت در سرنوست آينده كشور توجه كند و از هيچ كوششي براي تشويق معلمان به 
آموزش اين قواعد و تالش براي آموزش آن ها به دانش آموزان دريغ نورزد. بديهي است كه داليل من براي 
توضيح اهميت آموزش اين قواعد به دانش آموزان دبيرستاني و دبستاني براي خوانندگان اين روزنوشت ها 
تكراري باشد و از نقل آن ها چشم مي پوشم. اما آقاي نوربخش در واكنش به اميدها و رؤيا هاي من كوشيد 
تا تصويري از وضعيت فعلي دبستان ها و دبيرستان هاي امروز تهران ارايه دهد تا نتيجه بگيرد، چشم اندازهاي 
من از شرايط موجود تا چه اندازه با واقعيت متفاوت است در نيتجه برنامه هايي هم كه من در سردارم، خيلي 

دور از واقعيت هستند. 

فسادچاره ناپذير
كاش جزئيات آنچه كه آقاي نوربخش از وضعيت امروز حاكم بر دبيرستان ها مطرح كرد به خاطرم بيايد و 
حوصله كنم آن ها را براي نسل هاي بعدي به يادگار بنويسم. آنوقت است كه مي شود دريافت وقتي جو حاكم 
بر دبيرستان ها و دبستان هاي ام القراي جهان اسالم اين باشد، وضعيت در ساير بخش هاي ديگر جامعه، مثاًل 
در زندان ها،  در بيمارستان ها، در كالنتري ها، در دادگاه ها، در مطبوعات، در صدا و سيما،  در دانشگاه ها و 
حوزه ها و سازمان هاي دولتي و بانك ها و غيره چگونه است. مي شود صحبت هاي آقاي نوربخش را در يك 

عبارت خالصه كرد: فساد چاره ناپذير. 

اين  از  من  است،  بوده  تهران  دبيرستان هاي  بازرس  او مدت ها  كه  بود  نگفته  نوربخش  آقاي  وقتي خود  تا 
موضوع هيچ خبري نداشتم. به بيان ديگر، هيچ يك از معلمان و حتي همسر ايشان هم اين مطلب را به من 
نگفته بودند. شايد به اين دليل كه بازرس بودن در نظام آموزش و پرورش كشور مستلزم بعضي چيزهاست 
كه اين روز ها شايد مثبت تلقي نمي شود. اما من از توضيح هاي آقاي نوربخش دريافتم كه يكي از خصوصيات 
يك بازرس موفق اين است كه وي شم اطالعاتي و امنيتي بايد داشته باشد يا در جريان انجام اين وظيفه - 
خواه ناخواه - توانمندي هاي اطالعاتي و امنيتي او يا در واقع مهارت هاي او به عنوان يك كارآگاه ارتقا مي يابد 
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به نحوي كه به گفته خودش با يك نگاه به يك مدير مدرسه و يا از طريق دو جمله گفتگو با وي به سادگي 
مي تواند دريابد كه اين مدير متخلف است و تخلف هايش چيست؟  در واقع از يك نظر، گزارش هاي اين 
بخش از صحبت هاي آقاي نوربخش صرف اين شد كه نشان دهد چقدر ساده مي شود دريافت كه تقريبًا تمام 
مديران دبيرستان ها و دبستان ها متخلف هستند و مجبورند تخلف كنند و تمام نظام آموزش و پرورش از صدر 
تا ذيل و تا شخص وزير آموزش و پرورش هم از اين وضعيت با خبرند و در عين حال همه مي دانند كه هيچ 
كاري از دست هيچ كس ساخته نيست. محور اين فساد نيز مسأله مالي است: انواع دريافت هاي غيرقانوني از 
والدين دانش آموزان، انواع فاكتورسازي و جعل اسناد براي خريد انواع لوازم و تجهيزات مورد نياز مدرسه، به 
نحوي كه ده ها و چه بسا صدها برابر نيازهاي واقعي يك مدرسه و دبيرستان از والدين دانش آموزان به اشكل 
مختلف كه همه غيرقانوني هستند دريافت مي شود اما در عين حال بخش اصلي و عمده ي اين دريافت هاي 
غيرقانوني هم تلف مي شود و كيفيت ساختمان ها و تجهيزات و خدمات مدارس نيز همچنان تأسفبار است و 
هيچ مدرسه اي هيچ خروجي قابل قبولي هم ندارد و به عنوان يك مثال ساده يك دانش آموزي كه از اين نظام 
فارغ التحصيل مي شود و ديپلم مي گيرد يك جمله درست به زبان انگليسي يا عربي قادر نيست بگويد و بنويسد

به گفته ي آقاي نوربخش وظايف يك مدير مدرسه و دبيرستان به مراتب دشوارتر از وظايف يك معلم و دبير 
است. اما مديران فقط دويست تا سيصد هزارتومان بيشتر از دبيران دريافت مي كنند. به همين دليل هيچ دبيري 
حاضر نيست مسؤليت مديريت را بر عهده بگيرد و كساني هم كه اين مسؤليت را بر عهده مي گيرند فقط با 
اين هدف قبول مي كنند كه بتوانند ماهانه مبالغ كالني به صورت هاي غيرقانوني به دست آورند. آقاي نوربخش 
در صحبت خود مثال  هاي زيادي نقل مي كرد. به عنوان نمونه، از دانش آموز پول مي گيرند تا به او لباس كار 
بدهند. در همين معامله ساده درصد قابل توجهي از اين معامله به مدير تعلق مي گيرد. يا والدين دانش آموز را 
وادار مي كنند كه براي ثبت نام دانش آموز حتي پول نقد در اختيار مدرسه بگذارد. و در مواردي كه والدين 
دانش آموز براي شكايت به منطقه مراجعه مي كنند، مسؤالن منطقه راهي جز اين ندارند كه والدين را آرام كنند 
و بكوشند تا آنان اين مسائل را ناديده بگيرند و تلفني به مدير مدرسه مي گويند با اين والدين كناب بيايند و 
مثاًل از اين والدين ديگر پول نگيرند. همين! در چنين شرايطي والدين هم مي دانند طرح شكايت به منطقه و 
به مقامات باالتر، فقط وضعيت آنان و بچه هايشان را تضعيف خواهد كرد در نتيجه هچ چاره اي ندارند جز 
اين ضعيت را تحمل كنند و يا با دادن پول بيشتر محبت مدرسه را و حمايت مدرسه را براي فرزندان خود 

فراهم آورند.  

نتيجه ي اين تحليل از نقطه نظر آقاي نوربخش اين بود كه در چنين شرايطي بحث آموزش دستورنامه رابرت 
به بچه ها، آن هم از طريق اين معلمان در اين دبيرستان ها هيچ محلي از اعراب ندارد. آقاي نوربخش ضمن 
تأكيد بر اينكه بر اساس تجربه هاي خودش به عنوان بازرس از دبيرستان هاي تهران صحبت مي كند و نمي داند 
تهران هيچ  دبيرستان هاي  نتيجه گرفت كه در  دبيرستان ها در شهرستان هاي ديگر چه طور است،  وضعيت 

معلمي نيست به واقعًا به فكر دانش آموز باشد. نقطه!

بي تفاوتي همگاني و جنبش كادرها
هم  آقاي نوربخش و هم من، مي دانستيم در برابر فسادهاي عظيمي كه سراسر كشور را فراگرفته است، تالش 
مديران مدارس براي كسب صد يا دويست هزار تومان زير ميزي و رشوه - كه البته روي هم مبلغ كالني براي 
يك مدير مدرسه مي شود - رقمي نيست! به عبارت ديگر، اين وضعيت براي همه به يك وضعيت عادي و 
طبيعي تبديل شده است. در نتيجه، نه من از تعجب شاخ در آوردم و نه آقاي نوربخش انتظار داشت روي 
سر من دو عدد شاخ سبز شود. البد آنچه كه اسباب حيرت آقاي نوربخش است اميدواري من است به اينكه  
باز هم مي شود و بايد كاري كرد! چه كاري؟ و حاال نوبت من بود كه در برابر يك حزب الهي خوش قلب اما 
خلع سالح شده توضيح بدهم كه اتفاقًا اين وضعيت دست پخت خود شما است كه سعي كرديد حكومت 

ديني برقرار كنيد. 

در اين مرحله از گفتگو من به مباحث كالمي هم پرداختم و در مورد مفاهيمي مثل خدا، روح، معاد و نبوت 
اين  البته، راستش را بخواهيد نگران بودم كه اگر آقاي نوربخش  با صراحت نظراتم را گفتم.  پيامبر اسالم 



72

قسمت از گفتگو ها را ثبت كرده باشد، هر وقت بخواهد مي تواند هر باليي سر من در بياورد. در كشوري كه 
مجازات سب النبي اعدام است، تكليف نظراتي كه من بيان كردم، با كرام الكاتبين است. 

الزم نيست آن بحث ها را در اين جا نقل كنم و بهانه مكتوب به دست دهم. اما محور بحث هاي كالمي من 
اين بود كه نشان بدهم يك انسان مي تواند شرافتمند باشد و بر اساس فضائل اخالقي هم رفتار بكند، اما لزومًا 

انگيزه هاي ديني نداشته باشد. اين نكته براي جنبش كادرها بسيار مهم است. 

در جوامع خاورميانه كه تفكر عقلي ممتنع است، علم كالم متكفل تبين مباحث اخالقي هم بوده است. در 
نتيجه، در اين جوامع - منهاي دوران معاصر - عمدتًا ما با اخالق ديني مواجه هستيم و در اين مكتب فكري 
انسان مؤمن انسان شريف و با اخالقي است و انسان كافر، نه فقط نبوت محمد را نفي مي كند و در نتيجه 
كافر است، بلكه تمام رذايل اخالقي را هم دارد. در اين جوامع، كافر؛ زناكار، شرابخوار، قمارباز، مال مردم 
خوار، ظالم، دزد، آدم كش، و هرچيز منفي ديگري كه در جهان تصور كنيد، او به تنهايي هست و تمام رزذائل 

اخالقي را يكجا دارد. 

من در طول زندگي كاري خودم به موارد زيادي برخورده ام كه حزب الهي ها از اينكه دريافته اند مثاًل من رشوه 
نمي دهم يا نمي گيرم، دچار حيرت مي شوم. يا مثاًل آقاي مهدي جمالي بحري كه حدود 20 سال در روابط 
عمومي شهرداري تهران در زمان مديريت آقاي كرباسچي و يا در صنعت داروسازي با او همكاري داشته ام 
هميشه با نوعي تعجب مي گفت: آقاي داود از بسياري از بچه  مسلمان ها مسلمان تر است. حاال هم، حدس 
مي زنم، براي آقاي نوربخش و همسر ايشان، اسباب تعجب بايد باشد كه چطور ممكن است كسي متدين 

نباشد اما شريف باشد!

متأسفانه در يك جامعه ديني هنگامي كه يك مؤمن كافر مي شود تمام محدوديت هايي قبلي خود را به كناري 
مي اندازد و چه بسا به يك اوباش تمام عيار بدل خواهد شد. چنين فردي وقتي باور به خدا را و ترس از 
روز جزا را از دست مي دهد، و در حاليكه هنوز فضائل اخالقي در وجودش نهادينه نشده است، يك موجود 
خطرناك خواهد شد. فكر مي كنم جامعه ي ما در سطح كالن دارد چنين مرحله سختي را پشت سر مي گذارد: 
افرادي كه با ايمان كامل دست به انقالب زدند و هستي خودشان را نثار ساختن حكومت ديني كردند حاال 
درمي يابند كه در اين مرقد هيچ قديسي وجود نداشته است و ايمان خود را برباد رفته مي يابند و بعد تالش 
عظيم آنان براي جبران مافات شروع مي شود: تا مي توانند سعي مي كنند از زندگي از كف رفته انتقام بگيرند. 

اما جامعه فقط با همين يك فرايند مواجه نيست: ما شاهد شكل گيري فرايند هاي ديگري هستيم كه تبلور 
همگاني آن جنبش سبز بود؛ روستائياني كه نسل هاي قبل به شهر آمده اند و شهري شده اند و مي كوشند تا به 
جاي اخالقي ديني اخالقي عقالني را جايگزين سازند. حنبش كادرها، تكنيك ها و ابزارهاي فني و سازماني 
را براي تحقق اين هدف در جامعه فراهم مي سازد و شعار »ما همه با هم هستيم« را كه در عمل نشان داديم 

بلد نيستيم با هم باشيم، محقق خواهد ساخت. 

نقد حكومت ديني
من سعي كردم براي آقاي نوربخش توضيح دهم كه در كل اين ماجرا حكومت ديني چه جايگاهي دارد. البته، 
اول تعريف مشخصي از حكومت ديني ارايه كردم. به اين معنا كه گفتم منظورم از حكومت ديني، حكومتي 
است كه سعي مي كند با قدرت حكومْت قواعد شريعت را در كل جامعه حاكم كند. بعد اين سؤال را مطرح 
كردم كه آيا تحت يك حكومت ديني امكان شريف ماندن و شرافتمندنه زندگي كردن باقي خواهد ماند يا نه؟ 

رسيدن به اين نتيجه كه تحت يك استبداد و حكومت ديني اساسًا زندگي شرافتمندانه ممتنع مي شود، براي 
خود من نيز غيرقابل تصور بود. اما حاال هر روند  اجتماعي را كه مرور مي كنم به سادگي متوجه مي شوم كه 
اتفاقًا به خاطر حاكم كردن قواعد و رويه هاي شرعي است كه در همان قلمرو، از انسان هايي كه درگير همان 
فرايند هستند، شرافت زاديي انجام شده است. و وقتي در گستره ي تاريخ به قضيه نگاه مي كنم درمي يابم كه 
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در كل تاريخ يك جامعه مذهبي زندگي شرافتمندانه ممتنع بوده است. چرا؟

اساسًا تمام اديان ادعا مي كنند كه دين آنان برترين دين است. تا اينجا قابل تحمل است. اما وقتي پيروان يك 
دين سعي مي  كنند دين خود را با زور بر ديگران تحميل كنند، مرتكب رفتار غيراخالقي مي شوند و وقتي 
ساير مردم تحت حاكميت بر خالف تمايل خودشان مجبور مي شوند دست از عقايد خود بردارند و طبق نظر 
حكومت رفتار كنند، رفتار غيرشرافتمندانه دو سويه مي شود: هم حاكم و هم محكوم روند شرافت زاديي از 

جامعه را تشديد مي كنند و به اين ترتيب روند غيرشرافتمندانه شدن جامعه نيز آغاز مي شود. 

براي آقاي نوربخش توضيح دادم كه قبل از انقالب در كتابخانه عمومي پارك شهر كتابدار بودم  و خودم 
ديدم كه چطور درست بعد از پيروزي انقالب فشار روي كاركنان دولت براي آنكه ظاهر خودشان را اسالمي 
كنند آغاز شد: پوشيدن پيراهن هاي آستين بلند، بعد سركردن روسري و بعد مقنعه و در سال هاي بعد چادر، 
حاضر شدن در نماز هاي جماعت و ريش گذاشتن، و در غير اين صورت اخراج از محل كار. بعد به خاطرات 
مشخصي اشاره كردم كه همكارانم خودم - با اينكه مي دانستم اعتقادات مذهبي ندارند، چطور ريش گذاشتند، 
در نماز جماعت حاضر شدند و مقنعه به سركردند. وقتي علت را مي پرسيدم، با عجز و شرمساري توضيح 
مي دادند با دو بچه ي دوقلوي ناخواسته چه مي توانستند كرد؟ و اگر زن و شوهر از كار بيكار شوند چگونه 

بايد هزينه زندگي دو نوزاد خود را تأمين مي كردند؟ 

از زوايه ي قانون پارلمان
براي آقاي نوربخش توضيح داد كه در سطح كالن هم، حاكم كردن قواعد شرعي تا چه اندازه غيراخالقي 
از  يكي  اتفاقًا  و  كرد.  اشاره  است  مسلمان  جامعه  اكثريت  كه  واقعيت  اين  به  نوربخش  آقاي  البته،  است. 
سفسطه هاي مسلماناني كه به اكثريت داشتن خودشان استناد مي كنند همين است. در اين قسمت از گفتگو 
نادرست بودن اين استدالل را توضيح دادم و گفتم: وقتي شما يك قاعده شرعي را با اين استدالل كه در 
مجلس داراي اكثريت مطلق هستيد به تصويب مي رسانيد، بايد براي حتي يك مخالف هم اين حق را قائل 
باشيد كه بتواند براي ترويج نظر خودش آزاد باشد. اما در حكومت ديني، هرگاه شهروندي عليه يك قاعده 
شرعي دست به تبليغ بزند او را به تبليغ عليه دين و محاربه با خدا و مخالفت با مذهب محكوم و مجازات 

مي كنيد. 

من مدت هاست كه دارم در مورد تفاوت قانون با شبه قانون صحبت مي كنم و مطلب مي نويسم. براي آقاي 
اراده  لحظه  قاعده اي است كه در هر  »قانون«  اينكه  تكرار كردم. خالصه اش  را  نكات  نوربخش هم همين 
اكثريت يك جامعه را در مورد يك موضوع مشخص صورتبندي مي كند كه طبق يك آئين عادالنه به دست 
آمده است و قابل اصالح و تعديل است. در حاليكه يك قاعده شرعي از درون سنت و كتاب مقدس استخراج 
شده است و تمام پيروان آن دين ملزم هستند آن قاعده شرعي را رعايت كنند. در نتيجه، حتي اگر پيروان 
يك دين، از نظر سياسي به اكثريت رسيدند و دولت تشكيل دادند، خودشان بايد از اينكه قاعده شرعي را به 
عنوان قانون به كل جامعه - حتي ارگ كل جامعه پيرو آن دين باشند - خود داري كنند. چرا؟ براي اينكه اگر 
مرتكب چنين اشتباهي بشوند، خودشان قواعد مقدس دين خودشان را تا حد قوانين ساخته بشر تنزل داده اند 

و قواعد قدسي را به قدعد عرفي و اين دنيايي و زميني تبديل كرده اند. 

نمي گويم اين استدال ها جديد هستند. اما خودم فقط هنگامي موفق به فهم جديدي از همين نكات شدم كه 
با قواعد دستورنامه رابرت آشنا شده بودم. بعد از آشنايي عميق با قانون عرفي پارلمان به عنوان ام القوانين بود 
كه تفاوت ماهوي بين قانون به مثابه »اراده« اكثريت يك جامعه با »عقيده« و »ايمان« اكثريت همان جامعه را 
دريافتم. و حاال مي توانم با استناد به داليل مجاب كننده يك فرد مذهبي را هم مجاب سازم كه چرا بايد قواعد 
قدسي شريعت را با تبديل آن ها به قوانين جامعه عرفي سازي نكند و آن ها را فراتر از نياز به رأي كثريت براي 

اجرايي شدن بداند. 

اگر در كل اين گفتگو ها همين نكته آخري جديد و مهم باشد، ارزش آن را داشت كه من براي توضيح كامل 
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و جامع آن اين همه وقت صرف كنم. 

پيامد اين دستاورد
اگر اين نحوه ي استدالل ها را يك دستاورد بدانيم، اهميت اين دستاورد در اين است كه از اين پس مي شود با 
صداقت حزب الهي هاي شريف و شرافتمند را مخاطب قرار داد كه اتفاقًا وظيفه  ي آنان است كه دين خودشان 
را از دست تطاول حكومت و سياست خارج كنند و به سياست بازان اجازه ندهند از دين آنان قداست زدايي 

كنند. و اتفاقًا مبرم ترين وظيفه دين داران راستين اين است كه خواهان يك حكومت واقعًا سكوالر باشند. 

تنها  با آقاي نوربخش سعي كردم براي وي استدالل كنم كه چرا  در قسمت بعدي گفتگوي روز پنجشنبه 
راه حل فسادچاره ناپذيري كه ام القراي جهان اسالم را در كام خود فروكشيده تشكيل تعداد هرچه بيشتري 
سازمان هاي پاك و فساد ناپذير و تالش براي بسط و تكثير و توسعه اين سازمان هاست به نحوي بتوانند در 
سطح ملي دست باال را به بيابند. توضيح دادم كه چرا براي ساختن انجمن ها و جامعه هاي پاك و فساد ناپذير 
به قانون پارلمان نياز داريم و چطور بدون چنين قواعدي آنچه كه مي سازيم باند قدرت خواهد شد كه فساد 
حاكم بر جامعه دست پخت آن هاست، اما قادر به ساختن جامعه و انجمن بر مبناي قانون - به عنوان يك 
رويه انتزاعي و عادالنه مبتني بر حقوق برابر تمام اعضا انجمن - نخواهيم بود. برايشان توضيح دادم كه چرا 
اعضاي انجمن ها و جامعه بايد شرافتمند باشند و چطور بايد بتوانند به صورت گروهي به تعريف دقيقي از 
شرافت و رفتار شرافتندانه برسند و با هر عضوي كه مرتكب رفتار غيرشرافتندانه شد برخورد كنند. فقط با 

گسترش »جامعه« هاي شرافتمند است كه به مرور »كل جامعه« نيز شرافتمند خواهد شد. 

به نظر خودم توضيح هاي من آنقدر مجاب كننده به نظر مي رسيد كه آقاي نوربخش قبول كرد كه از پنجشنبه 
آينده به دفتر بيايد و ما دو نفري يك انجمن معلمان را به عنوان الگو كليد بزنيم. اما در جريان بحث بيشتر بود 
كه من متوجه شدم اگر نفرات بعدي بخواهند عضو چنين انجمني بشوند باز با همان مشكلي مواجه خواهيم 
شد كه در كارگا ه هاي اوليه با آن مواجه مي شديم: اينكه هر از گاهي فرد جديدي به مجموعه اضافه شود و 

كل گروه را مجبور كند تا درس ها را از صفر شروع كند. 

با اين توضيح اين مشكل بود كه از آقاي نوربخش تقاضا كردم بكوشد تعداد ديگري از معلمان را براي شركت 
در كارگاه  جديدي كه قرار است روز هاي پنجشنبه از ساعت 5 تا 7 برگزار شود تشويق كند. تا كنون عده ي 
ديگري نيز براي شركت در اين كارگاه اعالم آمادگي كرده اند. اين كارگاه را در حدود 10 تا 15 جلسه به 
عنوان مرحله اول پشت سر مي  گذاريم و انجمن الگوي خود را بعد از اين مرحله و با كمك دست كم هفت 

تا هشت معلم يا عضو ديگر بنيان خواهيم گذاشت. آاقاي نوربخش اين پيشنهاد را هم پذيرفت. 
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سه شنبه 20 مرداد 1394

قدر زر زرگر شناسد؟ 
فرض كنيم شما فروشنده فناوري ضدزلزله سازي ساختمان  باشيد و به مالكان ساختمان هاي ايران كه تقريبًا 
تمام آن ها با يك زلزله شديد در هم فروخواهند ريخت خدمات خود را ارايه دهيد. از شما خواهند پرسيد 
كه براي ضد زلزله سازي ساختمان هايشان چه بايد بكنند و هزينه آن چقدر خواهد شد؟ مطمئنًا وقتي پاسخ 
بدهيد توي لب خواهند رفت و شما را تنها خواهند گذاشت. چرا؟ جوابش روشن است: اي بابا، مرگ حق 
است و دير يا زود بايد دار فاني را وداع كرد. سرنوشت هم كه قابل پيش بيني نيست. كي  مي داند كي زلزله 
خواهد آمد و چه كسي زير آوارهاي آن تلف خواهد شد. به عالوه، براي تأمين هزينه هاي زندگي جاري كم 
مي آوريم. چطور مي توانيم اين همه براي ضدزلزله سازي ساختمان هاي خود هزينه كنيم؟ و به همين ترتيب، 
نه فقط به تركيب ساختمان هاي قديمي دست زده نمي شود بلكه حتي اكثر ساختمان هاي جديد هم به همان 

سياق سابق ساخته مي شود. به قول زنده ياد عمران صالحي: حاال حكايت ماست!

مي گوئيم سازمان هاي شما فشل و ناكارآمد است. مي پرسند: بله، اما چه بايد كرد؟ پاسخ اين است: آموزش 
ببينيد، رويكردتان را تغيير بدهيد، تمرين كنيد، نظم و انضباط و شرف و فضائل اخالقي داشته باشيد و با 

تالش و كوشش طاقت فرسا بكوشيد تا سازمان هاي كارآمد بسازيد! انتظار داريد واكنش مردم چه باشد؟ 

بله، واقعيت همين است. اما اگر قبل از اين حرف ها، روند هاي جهاني شدن اين ملت را وادار نكرده بود 
كه آموزش ببيند، رويكرد خودشان را عوض كنند، و مجبورشان نكرده بود كه تمرين كنند تا نظم و انصباط 
پيدا كنند و سازمان هاي كارآمد بسازند، در آن صورت حتي اگر دستورنامه رابرت را در چشمان من هم فرو 

مي كردند آن را نمي ديدم. 

كنم  را درك  واقعيت  اين  مي توانم  بهتر  كه هرچه جلوتر مي رويم  كردم  تكرار  آنجهت  از  را  بديهيات  اين 
مثل  نيز  مهارت  اين  اما محصول  دارد  كشور وجود  در  مهندسي،  مهارت  مثل  نيز  قانون نويسي  مهارت  كه 
شده  تصويب  و  تدوين  قوانيني  كشور  در  حال  هر  به  است.  ناكارآمدي  مي شود  ساخته  كه  ساختمان هايي 
ايجاد شده است كه تمامشان  بايد اجرا شود. سازمان هاي بسيار زيادي  و مي شود كه در حال اجراست و 
آئين نامه هايي دارند و بايد بر اساس آن ها عمل كنند. دانشكده هايي وجود دارد كه در آن ها به دانشجويان 
حقوق درس داده مي شود. مسأله اين است: چطور مي شود ساختمان هاي موجود را تعمير كرد و بهبود داد؟ و 
سؤال بعدي: چطور مي شود سازمان هاي موجود را بهبود داد؟ يا چطور مي شود سازمان هاي آينده را درست 

ساخت؟ 

فكر مي كنم عمل گرايانه ترين پاسخ اين پرسش اين باشد: ما چراغ كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت را 
روشن نگاه مي داريم و اين شعله نم نم عالقمندان خودش را خواهد يافت و مثل آب به دست تشنگان خواهد 

رسيد و به عبارت بهتر، تشنگان آن را خواهند يافت. 

البته كه اين پاسخ خيلي منفعالنه است و من را راضي نمي كند. برعكس معتقدم بايد با تدوين يك راهبرد 
نهضت چهار  مثل  كرد. درست  ايجاد  موجود  سازمان هاي  بهبود  براي  هماهنگ جنبشي سراسري  و  جامع 
فضليت در آلمان زمان بيسمارك يا جنبش  بلشويكي در روسيه و يا حتي جنبش خمينيست ها در ايران قبل 
از انقالب. اما براي موفقيت در تدوين يك برنامه واقع بينانه، بايد واقعيت ها را همانطور كه هست شناخت و 
در عين حال با تمام وجود براي تغيير بنيادين آن همت گماشت. ماجراي آقاي دكتر محمد حسن احمدپور 
كه مي خواهم روايت كنم، نمونه ي خوبي است براي تحليل روابط متقابل كنش و ساختار و يا فرد با جامعه. 

گزارش ماجرا
ظهر روز دوشنبه كه براي شركت در مراسم معارفه  ي اعضاي هيأت مديره دوره جديد كانون عالي انجمن هاي 
صنفي كارفرمايي ايران )كعاصكا( با كارشناسان و مشاوران كعاصكا به ساختمان دبيرخانه انجمن شركت هاي 
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ساختماني در تهران رفتم، دكتر محمد حسن احمدپور هم به عنوان يكي از مشاوران و كارشناسان كعاصكا 
به مراسم دعوت شده بود. قباًل هم با وي در مجامع مختلف كعاصكا با وي برخورد كرده  بودم. جدي، با 
هوش، قابل اعتماد و شرافتمند بودن از رفتار اين مرد هويداست: قامت و هيكلش متوسط است، صورتش 
سبزه و موهاي سرش سياه. صدايش كمي زير است و هرگاه لب به سخن باز مي كند خصوصيات اصلي او 

كه برشمردم شنيده و ديده مي شود. واقعًا چنين است يا من اين طور احساس مي كنم؟  

روز جمعه ي دو سه هفته پيش بود كه تلفني از من خواست تا صبح روز شنبه به دفتر كارش در مؤسسه عالي 
پژوهش سازمان تأمين اجتماعي بروم. او آن زمان قائم مقام اين مؤسسه بود كه در زمان رياست جمهوري 
احمدي نژاد تعطيل شده و دوباره اخيراً بازگشايي شده است. رفتم و قرار شد فهرست خدمات مربوط به نشر 
يك خبرنامه الكترونيكي را براي من ايميل كند و من براي آن خدمات برآورد هزينه پيشنهاد كنم. اما در طول 
چند هفته گذشته خبري نشد. به همين خاطر، به محض آنكه امكان گفتگوي دو نفره در فاصله تنفس در 
مجمع فراهم آمد برايم توضيح داد كه درست يكي دو روز بعد از همان مالقات، براي مؤسسه رئيس انخاب 
كردند و اين رئيس جديد هم خيلي با برنامه هايي كه من براي مؤسسه تدوين كرده بودم موافق نيست و از 
جمله روي انتشار خبرنامه  هم خط كشيد. اوضاع مالي سازمان ها هنوز اجازه اين كارها را به مديران نمي دهد. 
بسيار خوب اما من توقع داشتم كه حتي المقدور به من مي گفت تا منتظر نمي ماندم اما آقاي احمدپور چيزي 
نگفت. با اين همه من از او پرسيدم: آيا وب سايت كادرها دات كام را فرصت كرد ببيند؟ پاسخش مثبت بود 
و با اشتياق خواهان اطالعات بيشتري در مورد كتاب دستورنامه رابرت بود. من هم از فرصت استفاده كردم 
و يك نسخه از اسنادي را كه قرار بود در آن جلسه بين حاضران توزيع كنم در اختيار دكتر احمدپور گذاشتم 
چون قرار بود قبل از صرف ناهار برود. جالب است كه دكتر احمد پور از صفحه روي جلد كتاب دستورنامه 

رابرت با تلفن همراه خود يك عكس هم گرفت. 

البته، با اصرار مهندس عطارديان ميزبان آن جلسه، قرار شد آقاي احمد پور ناهار بخورد و نخستين كسي باشد 
كه بعد از صرف ناهار گزارش خود را به مجمع مي دهد تا بتواند به جلسه بعدي خودش هم برسد. در هر 
حال، آقاي احمدپور بعد از ارايه گزارش خود جلسه را ترك كرد اما صبح شنبه اين هفته بود كه به تلفن همراه 

من زنگ زد و حدود نيم ساعتي در مورد چهار پنج موضوع مهم با هم صحبت كرديم. 

برگزاري كارگاه براي دبيران سازمان تأمين اجتماعي
يكي از موضوع هايي كه دكتر احمد پور مطرح كرد اين بود كه در نظر دارد با رئيسان سازمان تأمين اجتماعي 
در مورد اهميت دستورنامه رابرت صحبت كند و خواهد كوشيد كه حدود پنجاه نفر از دبيران انواع جلسات 
و مجامع تصميم گيري را در سطح سازمان در يك كارگاه گردهم آورد و من هم به عنوان مربي به اين افراد 
آموزش بدهم. بديهي است كه در مورد نحوه برگزاري اين كارگاه ها نكات زيادي رد و بدل شد، اما از آنجا كه 
كل ماجرا در حد يك ايده است و با توجه به اوضاع مالي سازمان تأمين اجتماعي و همان مثالي كه در مورد 
صنعت ساختمان سازي زدم، معلوم نيست تا چه اين ايده امكان عملي شدن داشته باشد از نقل آن گفتگو ها 
چشم مي پوشم. با اين همه، حتي طرح اين مسائل در سازمان  تأمين اجتماعي نيز يك دستاورد بزرگ است 
و نشان مي دهد كه چطور اين ايده به مرور در سطح جامعه نشت مي كند و هر جا و هر سازماني متناسب با 

تشنگي و نياز خودش مي تواند از اين كوزه بنوشد. 

من در جريان گفتگو در مورد همين موضوع به استقبال دكتر سپهري رئيس مؤسسه كار و تأمين اجتماعي از 
پيشنهاد آموزش اين قواعد به كارشناسان سازمان هاي كارگري و كارفرمايي هم صحبت كردم و تذكر دادم 
كه كارشناسان آن سازمان نيز كه سنديكاهاي كارگري و كارفرمايي را تمشيت مي كنند چقدر خوب است با 
اين قواعد آشنا شوند. اما دكتر سپهري كاري صورت نداد. اميدوارم اين يادآوري سبب شود دكتر احمدپور از 
نفوذ خود در وزارت كار نيز براي فراهم ساختن زمينه آموزش اين قواعد به كارشناسان سازمان هاي كارگري 
و كارفرمايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حسن استفاده كند و بكوشد تا اين پيشنهاد هم عملي شود. 

مي دانم معاون روابط كار تشنه و مشتاق اين قواعد است اما خودم تمايلي ندارم آن را معرفي كنم. 
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حمايت از نشر كتاب
موضوع ديگري كه دكتر احمدپور به آن پرداخت امكان حمايت از انتشار ترجمه فارسي كتاب بود. او به 
من پيشنهاد داد اگر با ناشري صحبت نكرده ام هم مؤسسه عالي پژوهش سازمان تأمين اجتماعي و هم مركز 
تحقيقات علمي از نشر كتاب حمايت خواهند كرد. من در پاسخ گفتم كه در اين زمينه با نشر اختران صحبت 

كرده ام. 

خريد ويرايش يازدهم كتاب
نكته جالب ديگري كه مطرح كرد اين بود كه طي همين چند روز فاصله، او ويرايش يازدهم كتاب را خريده  
است و هم اكنون در اختيار دارد. تعجب كردم و پرسيدم: دست كم حدود يك ماه طول مي كشد تا كتاب به 
كشور پست شود. توضيح داد كه فايل الكترونيكي آن را خريده است. به من قول داد يك كپي از آن  را به من 
هم بدهد كه فرداي آنروز متن پي دي افي و متن ووردي ويرايش يازدهم انگليسي دستورنامه رابرت را برايم 

ايمل كرد كه البته من هنوز آن ها را باز هم نكرده ام. 

شركت در كارگاه
موضوع بعدي اين بود كه با صراحت اعالم كرد كه براي ترويج اين قواعد با تمام وجود كنار من خواهد 
ايستاد و در اولين فرصت هم مايل است كه در كارگاه هاي آموزش اين قواعد شركت كند. به او گفتم كه به 
احتمال بسيار زياد شخصيت دكتر احمدپور طوري است كه الزم نيست براي آموختن سركالس بنشيند. او 
تأييد كرد كه تشخيصم درست است. اما تأكيد كردم كه اين قواعد نياز به تمرين گروهي دارد. در نتيجه ما 
مبجوريم يك گروه ايجاد كنيم و يك نفر نقش مربي گروه را بازي كند. خيلي سريع منظور من را درك كرد 
و قرار شد چند نفر از دوستانش را تشويق كند تا به صور گروهي در كارگاه هي  كه قرار است ساعت 5 تا 7 

بعد از ظهر پنجنشبه  ها در دفتر كادرها برگزار شود شركت كند. 

بايد ديد كه تمام اين صحبت ها به معناي »قدر زر زرگر شناسد« است يا اينكه شخصيت آقاي دكتر احمد پور 
كه از نظر سبك مديريتي مي تواند به سبك مديريتي »آتش افروز« در تئوري مديريتي ايزاك آديزيس پهلو 

بزند، افكار و رؤيا هاي كارآفرينانه خودرا با صداي بلند بيان كرده است؟ 
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چهارشنبه 21 مرداد 1394

نيمه پر يا خالي ليوان؟
و  نوشتم  كعاصكا«  مشاوران  و  كارشناسان  مديره،  هيأت  به  رابرت  دستورنامه  »معرفي  عنوان  با  كه  آنچه 
روز شنبه 17 مرداد 1394 در وب  سايت كادرها دات كام منتشر كردم يك نمونه از رويكرد جديد من به 

قضاياست: اينكه نيمه پر ليوان را ببينم. 

راستش، وقتي قرار مي  شود تاريخ كادرها  را براي نشر در زمان حال بنويسم، با توجه به اينكه شخصيت هاي 
اين تاريخ با من دوست هستند و من را مي شناسند، بايد طوري بنويسم كه بتوانم از نوشته ام دفاع كنم. همين 
دو خصوصيت، يعني نوشتن در مورد اشخاص حقيقي كه شما را مي شناسند و با شما ارتباط دارند، و اينكه 
قرار است اين نوشته همين امروز منتشر شود، يك مجموعه خصوصيت را به شيوه ي نگارش شما تحميل 

خواهند كرد. 

البته، به عنوان يك روزنامه نگار و گزارشگر، سال هاست كه مشغول اين نوع كار بوده ام. اما از هنگامي كه 
به نوشته هايم حال و هواي رمان بدهم،  تا  تاريخ كادرها را شروع كردم، و به خصوص وقتي مي كوشيدم 
انتقاد مي  گرفت.  باد  نوشته هايم به »عقايد يك دلقك« هاينريش بول نزديك مي شد و رفتار اشخاص را به 
همين خصوصيت است كه به مرور تغيير كرد و نمونه اش همان مطلبي كه در مورد مهندس محمد عطارديان 
بنيان گذار كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران )كعاصكا( نوشتم. در اين نوشته به جاي انتقاد از 
آقاي عطارديان، خدمات و كمك هاي او را به كادرها توصيف كرده ام و البته، تمام آن ها واقعيت دارد و عين 

حقيقت است. 

مطمئن بودم از آنچه كه در باره اش نوشته ام و در روزنوشت چند روز پيش عينًا نقل كرده ام، خوشحال خواهد 
شد. در واقع، خالصه اي از آنچه را كه خودم در جلسه معارفه روز دوشنبه 12 مرداد 1394 در دبيرخانه انجمن 
شركت هاي ساختماني با اعضاي هيأت مديره و ساير كارشناسان كعاصكا گفته بودم نقل كردم. اما در مقدمه ي 
آن نوشته، رابطه ام با آقاي مهندس عطارديان را از منظر ارتباط با جنبش  كادرها و كمك هاي كه وي به كادرها 
كرده بود، تشريح كرده بوم. در نتيجه منتظر بودم از واكنش او نسبت به اين نوشته با خبر شوم. به خصوص 
كه خبر نشر اين مطلب را به مخاطبان خاص وب سايت ايميل كرده بودم. اما بعد از گذشت چند روز كه از 
مهندس عطارديان خبري نشد نگران سالمتي او شدم. به همراه او زندگ زدم. داخل يك جلسه بود. قضيه را 
برايش تعريف كردم. گفت: تماس خواهم گرفت. روز دوشنبه بود كه تماس گرفت و اگر در جريان آن گفتگو 
پيشنهادي كه به صورت بالبداهه به ذهنم رسيد و برايش مطرح كردم، به ذهنم نرسيده بود، شايد از تحليل و 
ثبت ساير مطالب مطرح شده نيز صرف نظر مي كردم. اما در جريان همان گفتگو پيشنهادي به ذهنم رسيد كه 
فكر مي كنم شايد در آينده حنبش كادرها اثر تسهيل كننده داشته باشد. و فقط به اين دليل كه نقل اين پيشنهاد 

به درك پويايي هاي اين جنبش ممكن است مدد برساند، آن را نقل مي كنم. 

مهندس عطارديان بعد از سالم و احوالپرسي پرسيد: چكار داشتيد؟ گفتم: هيچ، در مطالبي كه نوشته بودم نام 
شما ذكر شده بود مي خواستم نظرتان را بپرسم تا اگر چيزناخوشايندي آمده اصالح كنم. سعي كرد قضيه را كم 
اهميت نشان بدهد. گفت: نه. شما خوب مي نويسيد. و سراغ موضوع ديگري رفت و شروع كرد به توصيف 
ارزش نيروهاي كارشناسي كه دور و بر كعاصكا مي پلكند بعد ادامه داد كه يادش رفت تا چهار نفر ديگر از 
كارشناسان را به جلسه روز دوشنبه دعوت كند. تعجب كردم. پرسيدم: آن چهار نفر چه كساني هستند؟ آنان 

را معرفي كرد. اما من آن ها را نديده بودم و نشناختم. 

چالش زير پوستي
در حاليكه مهندس عطارديان مشغول بر شمردن خصوصيات كارشناسان به عنوان نقاط قوت كعاصكا بود، من 
سعي مي كردم بر اين نكته تأكيد كنم كه اين نيرو ها همه محصول روابط شخصي با شما هستند و هرگاه شما 

از كعاصكا برويد، هيچ يك از اين نيروها در كعاصكا باقي نخواهند ماند. 
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بله، اين يكي از مشكالت كعاصكا و ساير انجمن هاي ايراني است. ولي آيا اين مشكل منحصر به انجمن هاست؟ 
نه. و آيا منحصر به سازمان هاي ايراني است؟ نه. به همين دليل خيلي به اين قضيه پيله نكردم تا شوق و ذوق 

مهندس را مكدر نكرده باشم. 

تالش ديگر مهندس عطارديان اين بود كه نشان دهد چه پدري از او در آمده تا طي اين سال ها كعاصكا 
را به اينجا برساند و حتي از يك سال پيش كه بخش قابل توجهي از گروه مخالفان هيأت مديره سابق در 
انتخابات پيروز شدند، چه پدري از او در آمده كه بين اعضاي قديم و جديد هماهنگي به وجود آورد و آن ها 
را در جلسه دوشنبه گردهم جمع كند و بتواند مشاوران و كارشناسان كعاصكا را به عنوان با ارزشمند ترين 
سرمايه هاي كعاصكا به هيأت مديره معرفي كند. بله. بايد به آقاي مهندس عطارديان حق داد: كار كردن گروهي 
در ايران بسيار سخت است و فقط كسي كه حوصله و سماحتش در حد آقاي مهندس عطارديان باشد تا 

حدودي موفق خواهد شد. 

و  نظم  بلكه  نيست،  كارآفريني   - آديزيس  ايزاك  نظريه  اساس  بر   - قوتش  نقطه  كه  عطارديان  آقاي  البته، 
ذكر  با  بيشتر  و  تئوريك مي رود  به سطح  او هستند، هنگام صحبت كمتر  برجسته تر  همبستگي دو ويژگي 
جزئيات و مصاديق است كه منظورش را توضيح مي دهد. و البته، در واقعيت هم ما هميشه با مصاديق مواجه 

مي شويم و نه با كليات. 

با  را  برجكش  نداشتم  تصميم  هم  من  و  بود  عالي  رواني  روحي  وضعيت  يك  در  مهندس  اينكه  خالصه 
آقاي  كه:  باشم  بي تفاوت  نيز  مسأله  اين  به  نسبت  نمي توانستم  همه،  اين  با  بريزم.  هم  در  تند  انتقادهاي 
عطارديان، تمام اين تالش ها عالي. اما مشكل اصلي آن است كه ايرانيان قادر به فعاليت جمعي نيستند به اين 
دليل كه نمي دانند كار جمعي نياز به يك قانون كلي و عام دارد كه تمام بازيگران آن را بلد باشند و به آن 
باور داشته باشند و در عمل در چارچوب آن بازي كنند. ساليان سال است كه سعي مي كنم اين نكته را براي 
مهندس روشن سازم. اما مهندس - به هر دليل - با ارزيابي من موافق نيست. من هم فكر مي كنم - عماًل حق 
با اوست. چون، اين مردم، به صرف آشنايي با اين قواعد هرگز قادر نخواهند شد در چارچوب آن ها فكر كنند 
و تصميم بگيرند و عمل كنند. با اين همه، من معتقدم دست كم بشود براي كساني مثل اعضاي هيأت مديره 
كعاصكا اين قواعد را فقط و فقط توضيح داد تا آنان بدانند چه چيزهاي مهمي را نمي دانند. و همانطور كه در 
جلسه دوشنبه به آنان گفتم: حتي اگر به خاطر آن همه مشكالت كه هر كارفرمايي با آن ها دست و پنجه نرم 
مي كند، فرصت يادگيري اين قواعد را ندارند، دست كم بدانند كه چنين قواعدي وجود دارد و از ترويج و 
تدريس اين قواعد به فرزاندان خود و به نسل هاي آتي حمايت كنند. در چارچوب همين سياست بود كه به 
مهندس گفتم: كاري كند تا من دست كم اين قواعد را طي چند جلسه براي هيأت مديره تشريح كنم و او باز 
هم تأكيد كرد كه من تمام تالش خودم را مي كنم تا آن شرايط فراهم شود. در اينجا بود كه من - در حاليكه 
بخشي از ذهنم به صحبت هاي او گوش مي داد با اين سؤال مواجه شدم كه منظور مهندس عطارديان از فراهم 
كردن شرايط چيست؟ قرار است چه اتفاقي رخ بدهد؟ بالفاصله بعد از شكل گيري اين سؤال در ذهنم بود 
كه بالفاصله يكي از »داود« هاي دروني به صحنه پريد و خطاب به مهندس عطارديان گفت: آقاي مهندس، 
هيأت مديره هيچ كاري الزم نيست انجام بدهد. مكث كردم تا آقاي عطارديان به اهميت نكته اي كه گفته ام 
پي ببرد. سرعت ذهني آقاي عطارديان مثل سرعت ذهني مديراني كه سبك بوروكرات دارند كمي كند است. 
به نظرم رسيد با گفتن اين مطلب ذهنش هنگ كرد. فكر مي كنم داشت به اين سؤال پي مي برد كه: يعني چه 
كه به هيچ كار هيأت مديره نيازي نيست؟ فوراً جواب دادم:  كافي است هيأت مديره به من مأموريت بدهد 
كه به هيأت مديره تمام تشكل هاي كارفرمايي عضو كعاضكا دستورنامه رابرت را درس بدهم. همين كافي 
است. بقيه كارها به عهده من. من خودم بازايابي خواهم كرد. كارگاه ها را سازمان خواهم داد. شهريه هايشان 
را دريافت خواهم كرد كارگاه ها را برگزار مي كنم و به كساني كه دوره را طي كنند گواهينامه هم خواهيم داد. 

مي دانستم ذهن آقاي عطارديان در مواجه با شلوغ كاري هاي من حساس است و مقاومت مي كند. به خودم 
گفتم: بس است. و جلوي خودم را گرفتم كه بيش از اين مقدار پيشنهاد جديد در دامن مهندس نياندازم كه 
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دوباره هنگ خواهد كرد. 

بله، حاال بايد مدتي منتظر باشم تا مهندس عطارديان جنبه هاي مختلف پيشنهاد من را وارسي كند و اگر آن ها 
را عملي يافت كمي جلو خواهد آمد. 

من مطمئنم كه اگر شخصيتي مثل - مثاًل - آقاي بهروز غريب پور - باالي كعاصكا قرار داشت، تا حاال كعاصكا 
را به يك وزارتخانه عظيم تبديل كرده بود. اما كعاصكاي تحت مديريت آقاي عطارديان شايد تا هزار سال 
ديگر نيز همين جا كه حاال هست درجا خواهد زد. و ظاهراً هيچ نيرويي هم مثل آقاي كرباسچي وجود ندارد 
بيان آديزيسي، كارآفرين/مجري هاي قوي  كه براي اين معضل چاره انديشي كند و غريب پور ها را - كه به 

هستند -  براي از جا بلند كردن سازمان هاي جديد به كار بگيرد. 

روزگاري اشخاصي مثل مهندس بهرام شهرياري در هيأت مديره حضور داشتند كه به كعاصكا انرژي مي دادند. 
ساختن  به  قادر  و  افروز اند  آتش  بيشتر  هم  آنان  كه  هست  و  بود  اين  شهرياري  مثل  افرادي  اشكال  اما 

سازمان هاي مستقر نمي شوند. 

من خيلي خوشبين نيستم كه مهندس عطارديان بتوان پيشنهاد من را عملي كند و آن همه اختيار را به من بدهد. 
سبك مديريت او اين است كه تمام كاركنان زير مجموعه ي خودش را مثل عروسك هاي خيمه شب بازي جدا 
جدا و بدون ارتباط با يكديگر رهبري كند و آنان را بازي بدهد. سبك مديريتي او قادر نيست تيم بسازد و به 
همين خاطر تمام كارشناسان و مشاوران كعاصكا فقط با او در تماس هستند و هنوز حتي يك نشست مشترك 
نيز برگزار نكرده اند. البته، انصاف حكم مي كند بي درنگ اضافه كنم كه اگر او هم مي خواست نشست مشتركي 
با حضور كارشناسان برگزار كند يا اگر مي خواست از آنان يك تيم بسازد موفق نمي شد: نه فرهنگش وجود 

دارد و نه افرادي براي چنان كاري تربيت شده اند و نه قواعد كار را بلد هستيم. 
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پنجشنبه 22 مرداد 1394

سربرآوردن يك مربي پارلماني؟ 
مشاهده ي رفتار متفاوت افراد محترمي كه طي چهار سال اخير وارد كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت 
با آموزش و ترويج دستورنامه رابرت سرنوشت اختصاصي  ارتباط  آنان در  از  )كادرها( شده اند و هركدام 
خودشان را رقم زده اند - و داستان هر كدام از آنان يك روايت خواندني و جذاب است - بايد تجربه اي باشد 
كه در مورد آينده هيچ يك از كارورزان كارگاه ها مرتكب پيش بيني نشوم. تقريبًا سرنوست تمام اين افراد 
خالف آنچه كه مي گفتند و بر اساس آن، من دست به برنامه ريزي مي زدم، رقم خورد. اگر روزي فرصت بيابم 
تاريخ كادرها  را بازنويسي كنم، فقط در آن صورت است كه مي توان براي اين پايان هاي غيرقابل پيش بيني و 
غيرمنتظره، توضيح هايي سر هم كرد تا روابط بين  ما ايرانيان قابل فهم به نظر برسد. به همين دليل، من كاماًل 
آمادگي دارم كه آقايان داود دانايي و حبيب اهلل اعلمي و پسرش آقاي دانيال اعلمي كه با اين همه اشتياق از 
اشتهارد كرج تا اينجا مي آيند، ناگهان در يكي از پنجشنه ي آينده، حتي بدون اطالع قبلي، ديگر به كارگاه  نيايند 

و حتي يك تماس هم با من نگيرند تا من را از تصميم خودشان مطلع سازند. به همين سادگي! 

با اين همه، و تا هم اينجا مي شود گفت اعضاي اين كارگاه بسيار مشتاق آموزش دستورنامه رابرت هستند 
و به خصوص آقاي دانيال اعلمي )اعلمي پسر(  امروز به من اطمينان مي داد كه قصد دارد در آينده يك مربي 
بدهيد؟  پرسيدم: كجا مي خواهيد درس  او  از  بدهد.  به ديگران درس  را  پارلماني شود و همين دستورنامه 
جواب داد در همين دفتر!. خوب، اين بايد اسباب خرسندي من شود و شد. به همين خاطر گزارش امروز 
دستاوردهاي نوزدهمين اجالس كادر دبيران را كه اين روز ها فقط با حضور همين سه نفر برگذار مي شود، با 

اشاره به همين مسأله آغاز  كردم. 

تفاوت معلم با پروفسور
از پنجشنبه هفته گذشته تا امروز صبح هر وقت به صرافت مي افتادم به خودم يادآوري مي كردم كه در همان 
نخستين دقايق كارگاه امروز تفاوت معلم با پروفسور را براي كارورزان توضيح بدهم. در پنجشنبه گذشته 
كه آقاي سيد مهدي نوربخش يكي از اعضاي هيأت مديره كانون صنفي معلمان كه كتاب سياست ارسطو را 
كه آقاي باغاني قبل از انتقال به زندان براي تحمل حكم زندان خود از من امانت گرفته بود برايم پس آورده  
بود، در توضيح علت عدم حضور همكاران معلمش در كارگاه به اين نكته اشاره كرد كه آنان معتقدند من در 
تدريس دستورنامه رابرت حرفه اي عمل نمي كنم و همين يكي از عوامل ريزش دانش آموزان است. راستش 
به اين دليل كه احساس كردم اين قضاوت منصفانه نيست و معلمان نيز مثل دانش آموزان به جاي آنكه بيشتر 
تالش كنند تا درس ها را بياموزند، معلمان را به ناتواني در تدريس محكوم مي كنند، به آقاي نوربخش گفتم: 

من معلم نيستم، من پروفسورم و نبايد از من انتظار داشته باشيد كه مثل دبستان درس بدهم. 

در ايران و تا آنجا كه من مي دانم، استفاده از لقب »پروفسور« نيز مثل لقب »آيت اهلل«  يا »آيت اهلل  العظمي« خالي 
از مناقشه نيست. يادم مي آيد، در اواسط سال 1391 كه به توصيه آقاي دكتر مصطفي معين نزد آقاي ثبوتي 
رفتم تا به او دستورنامه رابرت را معرفي كنم و از او دعوت كنم تا در كار گاه هاي آموزش دستورنامه رابرت 
شركت كند، به او گفتم كه دكتر معين گفته نزد پروفسور ثبوتي بروم. وقتي از لقب پروفسور براي ناميدن او 
استفاده كردم با تعجب از من پرسيد: آقاي دكتر معين از اين عنوان براي من استفاده كرد؟  من جواب دادم: بله. 
بعد برايش توضيح دادم در نامه اي كه نام افراد ديگر را نيز براي دعوت به كارگاه آموزش دستورنامه رابرت 
ذكر كرده است، فقط از شما به عنوان »پروفسور« نام برده  است. آقاي دكتر ثبوتي بسيار خوشحال شد اصاًل 

سعي نكرد خوشحالي خودش را از من مخفي كند. 

)در پرانتز يادآوري كنم كه در سال 1391 به توصيه دكتر معين دنبال اين بوديم كه دستورنامه رابرت را به 
استادان و نخبگان دانشگاه آموزش بدهيم. نشد. حاال بايد به معتادان گمنام آموزش بدهم كه از كرج و اشتهارد 
براي آموختن اين قواعد به خيابان كريم خان در تهران مي آيند و آن همه توضيح به آن همه استاد دانشگاه - تا 

آنجا كه من مي دانم - كم ترين دستاوردي نداشت!( 
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با توجه به منزلت و جايگاهي  كه در نظام دانشگاهي ايران اين روز ها راي »پروفسور« قائل مي شوند، و »دكتر« 
مثل نقل و نبات همه جا ريخته است، اگر كسي ادعا كند كه »معلم نيست بلكه پروفسور است«، هيچ معنايي 
جز اين ندارد كه طرف خيلي چسي آمده است. در حاليكه قصد من فقط اين بود كه بگويم مخاطبان من بايد 
كساني باشند كه قرار است در اين زمينه به درجه اجتهاد برسند و افرادي مثل آقاي منتجبي و خانم كدوري 

واقعًا براي اين كار مناسب نيستند و طبيعي است كه بعد از چند جلسه سرخورده خواهند شد. 

با آقاي سيد  تا آنجا كه ممكن است در جلسه بعد از ظهر همان روز پنجشنبه گذشته كه  من سعي كردم 
مهدي نوربخش جلسه داشتم منظورم را برايش توضيح بدهم. اما براي اينكه سوءتفاهم احتمالي را از ذهن 

اعلمي هاي پدر و پسر پاك كنم بايد تا امروز صبر مي كردم. 

به محض آنكه جلسه امروز رأس ساعت ده صبح دعوت به دستور شد، براي آقاي داود دانايي كه در جلسه 
قبل نبود ماجرا را به صورت خالسه توضيح دادم و گفتم: اگر اين قضيه را براي آقايان اعلمي ها توضيح ندام 
ممكن است تصور كنند كه من چسي آمده ام. بعد، سعي كردم تفاوت معلم و پروفسور را - آنطور كه خودم 

اين روز ها مي فهمم و ممكن است درست هم نباشد - توضيح بدهم. 

در اين بخش از صحبت هايم از نظام آموزش همگاني و عمومي و ويژگي هاي آن صحبت كردم و توضيح 
دادم كه در اين نظام يك معلم وظيفه دارد درس هاي تعيين شده را طبق برنامه و روش تعيين شده به مخاطبان 
تعيين شده تدريس كند و طبق روش هاي تعيين شده از آنان امتحان بگيرد. اما در نظام آموزش پروفشنال، كه 
هدفش تربيت افراد پروفشنال است، مسؤليت انتخاب طلبه و دانشجو بر عهده ي پروفسور است. و پروفسور 
كسي است كه خودش براي نخستين بار يك موضوع جديد و بديع را تحقيق كرده و دانشگاه از او دعوت 
كرده است تا آن موضوع را به دانشجويان عالقمند آموزش بدهد. در اين صورت گفته مي شود كه آن پروفسور 
داراي آن كرسي در آن دانشگاه است. در اين صورت، هيچ كس نمي تواند به اين پروفسور بگويد كه موضوع 
مورد تدريس را چگونه درس بدهد؟ به اين دليل ساده كه جز او كسي نيست كه آن موضوع را بداند و بتواند 

روش تدريس براي اين پروفسور تدوين كند. 

در ادامه  به عنوان مثال به آقاي محسن كديور اشاره كردم كه نخستين كسي است كه در سطح جهان در 
مورد مفهوم واليت فقيه دست به نظريه  پردازي زده است و دانشگاه هايي كه اين موضوع را براي برخي از 
دانشجويان خود مفيد تشخيص مي دهند از آقاي كديور خواهند خواست كه در آن دانشگاه كرسي آموزش 
واليت فقيه را تأسيس كند. يا در سطح جهان آقاي بهرام بيضائي است كه در جواني و با دوچرخه تمام ايران 
را گشته و انواع نمايش هاي ايراني را گردآوري و در كتاب نمايش در ايران تشريح كرده است. ممكن است 
دانشگاهي از او دعوت كند تا يك كرسي براي تدريس نمايش در ايران در آن دانشگاه تأسيس كند. در ادامه 

نتيجه گرفتم: به نظرم به چنين فردي پرفسور گفته مي شود. 

در ادامه توضيح دادم كه وظيفه پروفسور هم اين است كه افراد پروفشنال تربيت كند و يكي از خصوصيات 
آموزشي پروفشنال ها اين است كه در قلمرو پروفشن خود به استقالل در قضاوت پروفشنال برسند. به عنوان 
مثال، وقتي يك مرجع تقليد در حوزه علميه قم به يك طلبه درجه اجتهاد مي دهد معنايش اين است كه آن 
طلبه به سطحي از مهارت رسيده است كه مي تواند براي مسائل مستحدثه ي شرعي از منابع كالمي احكام 
شرعي را استخراج كند و مرجع تقليد تضمين مي كند كه احكام او صحيح خواهد بود. يا در عرصه پزشكي، 
اجتهاد به اين معناست كه دانشجو مي تواند در مورد بيماري به تشخيص صحيح برسد در نتيجه مي تواند اجازه 

داشته باشد كه به صورت مستقل به طبابت بپردازد. 

در اينجا بود كه توضيح دادم با توجه به اين جايگاه يك پروفسور، يا مرجع تقليد يا آيت اهلل العظمي! آنان 
تدوين  را  خودشان  تدريس  روش  و  درسي  كتاب هاي  مي  كنند.  انتخاب  را  خودشان  دانشجويان  خودشان 
خواهند كرد و خودشان تشخيص مي دهند كه كدام يك از دانشجويانشان به درجه اجتهاد رسيده است. در 
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حاليكه يك معلم هيچ كدام از اين مسؤليت ها را ندارد. بعد، خطاب به آقاي اعلمي پسر تأكيد كردم: به اين معنا 
من معلم نيستم. چون قرار است در اين دفتر مربي پارلماني تربيت كنم كه خودشان به درجه اجتهاد برسند. 

مشكالت تدريس دستورنامه در ايران 
در اين قسمت از صحبت هايم توضيح دادم از آنجا كه اين قواعد براي مردم ما تازگي دارد، من مجبورم اين 
قواعد را از صفر شروع كنم. در حاليكه در كشورهايي كه مردم به قواعد اوليه عرف پارلماني آشنا هستند، و 
به عبارت ديگر، نظام آموزش همگاني را گذرانده  باشند، مربي بايد سطوح باالتر را تدريس كند. اما در ايران 
يك مربي بايد از صفر تا صد را به دانش آموزاني درس بدهد كه اصاًل با اين قواعد آشنا نيستند. در نتيجه، 
براي آشنايي اوليه به كارگاه مي آيند اما معلوم نيست بخواهند مجتهد بشوند. در نتيجه از هر صد نفري كه به 
كارگاه بيايند احتماالً - مثل ساير پروفشن ها - حداكثر شايد پنج درصد آنان بخواهند يا شرايط آن را داشته 

باشند كه به درجه اجتهاد برسند. 

از اين قسمت از صحبت هايم نتيجه گرفتم: منظورم از اينكه گفتم من پروفسور هستم اين بوده است و هدفم 
چسي آمدن نبود. وگرنه من هرگز اين لقب را در مورد خودم به كار نخواهم برد و خودم را مربي صفر مي دانم. 
به عالوه، براي من اين كارگاه ها نقش آزمايشگاه را دارد كه در آن ها دارم روش هاي تدريس اين قواعد به 
گروه هاي مختلف ايراني جماعت را آزمايش مي كنم تا هم خودم اين قواعد را ياد بگيرم و هم بهترين روش 
تدريس اين قواعد را صورت بندي كنيم. بعد از آن است كه مي شود متون درسي و روش تدريس مناسب 
اين قواعد را به گروه هاي سني و اجتماعي مختلف ايراني تدوين كرد و در اختيار مربيان نسل بعد قرار داد.  

فكر مي كنم اين توضيح ها سوء برداشت احتمالي را از ذهن اعلمي هاي پدر و پسر زدود. به خصوص براي 
اعلمي پسر كه مي خواهد مربي پارلماني بشود مفيد بود. 

متناقض نماي »رأي ممتنع«
اصطالح  يك  ممتنع«  »رأي  اصطالح  مي شد.  مربوط  ممتنع«  »رأي  به  گذاشتم  بحث  به  كه  بعدي  موضوع 
متناقض نماست. »ممتنع« يعني كسي كه از دادن رأي امتناع مي كند و رأي نمي دهد و در مورد يك موضوع 
مشخص »رأي« و »نظر« ندارد. چنين آدمي چطور مي تواند »رأي ممتنع« بدهد؟ اين مسأله در عرف پارلماني 
ما - البته در آنجا كه ناگزيرند طبق قاعده عمل كنند و نه طبق مصلحت و به صورت هيأتي و ريش سفيدي 
- سبب بروز مشكالت جالبي شده است. در جلسه پنجشنبه گذشته آقاي اعلمي پدر به مواردي اشاره كرد 
كه در مجامع كميته هاي خدمات شهري انجمن گمنامان با آن ها مواجه هستند. او تأكيد داشت كه »راهنماي 
سازمان هاي محلي« انجمن كه به فارسي هم ترجمه شده و آقاي اعلمي پدر يك نسخه از آن را به من داده بود، 
روي گرفتن رأي ممتنع تأكيد شده است. به همين داليل من كنجكاو بودم تا علت بروز اين سوء  برداشت را 
كشف كنم و در نتيجه بخش مربوط به »دستورنامه« راهنماي سازمان هاي محلي انجمن معتادان گمنام را كه در 
وب سايت جهاني انجمن جاگذاري شده است خواندم. حق با آقاي اعلمي بود. در بند پاياني اين بخش تأكيد 
شده است كه در جريان رأي گيري در مورد هر موضوعي بايد رأي سه گروه موافقان و مخالفان و ممتنعان 
شمارش شود. اما از آنجا كه اطمينان داشتم رأي ممتنعان رأي محسوب نمي شود و منطقًا نبايد در نتيجه ي 
رأي گيري تأثيري داشته باشد، سعي كردم متن انگليسي را با دقت بيشتري بخوانم. در آنجا بود كه دريافتم در 
متن انگليسي كتابچه راهنما هيچ صحبتي از »رأي ممتنع« يا »گرفتن رأي ممتنعين« نشده است. بلكه توضيح 

مي دهد كه هر سه گروه بايد دست هاي خود را بلند كنند و رئيس آنان را بشمارد. 

ضرورت شمارش ممتنعان
وقتي در جريان كارگاه به اين موضوع رسيدم، خطاب به آقاي اعلمي پسر از او پرسيدم: آيا ممكن است مربي 
جوان توضيح بدهد كه چرا رئيس جلسه بايد تعداد ممتنعان را بشمارد؟ مربي جوان كه در فاصله دو مجمع 
هفته گذشته و امروز، دو سؤال چهار جوابي را براي تمرين تدوين كرده بود و در يك صفحه به شكل بسيار 
زيبايي حروف نگاري كرده بود و در چهار برگه پرينت گرفته  بود و قبل از شروع كارگاه در اختيار من گذاشته 
بود و من هم اول جلسه آن ها را بين كارورزان كارگاه پخش كرده بودم، از همان اول جلسه بي تابي مي كرد 
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تا اين فعاليت او مورد ارزيابي قرار بگيرد، ظاهراً تمركز حواس كافي نداشت و در پاسخ من به سادگي گفت:  
نمي داند. اما من توقع داشتم كه او جواب اين سؤال را بداند. به همين دليل از او خواستم كه در همان لحظه 
كمي روي اين سؤال تمركز كند و پاسخ آن را بدهد. سرش را پائين انداخت. چند لحظه اي مكث كرد و باز 
هم به عالمت نداني سرتكان داد. به او گفتم: مي بينيد كه اين قواعد چقدر فرار هستند و اگر در عمل تكرار 

نشوند فراموش خواهند شد. 

در ادامه، خطاب به آقاي داود دانايي كه سمت راست من و رو به روي آقاي اعلمي جوان نشسته بود توضيح 
دادم: مي دانيم تعداد ممتنعين در نتيجه آرا تأثيري ندارد. پس چرا در كتابچه راهنماي انجمن شما تصريح 
شده است كه گرداننده جلسه بايد تعداد ممتنعان را هم بشمارد؟ توقع نداشتم آقاي دانايي به اين سؤال نسبتًا 
دشوار جواب بدهد. اما با ترديد و دودلي گفت: به خاطر نصاب؟ تعجب كردم. نخستين بار بود كه آقاي 
اعلمي جوان پاسخ يك سؤال را نمي دانست، در حاليكه برعكس، آقاي دانايي به آن جواب درست مي داد. 
خيلي خوشحال شدم. بي درنگ خطاب به صحن پرسيدم: آيا كسي با كسب مجوز رئيس براي تشويق آقاي 
دانايي مخالف نيست؟ آقايان اعلمي  پدر و پسر نه فقط مخالف نبودند بلكه آنقدر مشتاق كف زدن بودند كه 
قبل از دادن پاسخ به سؤال رئيس با اشتياق تمام به تشويق آقاي دانايي پرداختند. با اين همه، حدس زدم اگر 
در مورد رابطه نصاب و ضرورت شمارش تعداد ممتنعان آقاي دانايي را سؤال پيچ كنم از پس قضيه بر نيايد. 
به همين خاطر از آقاي اعملي پدر كه با بلوز زرد خوشرنگ رو به روي من نشسته بود پرسيدم: ممكن است 
آقاي اعلمي پدر به صحن توضيح بدهد كه بين شمارش تعداد ممتنعنان و نصاب چه رابطه اي وجود دارد؟ 

به  پاسخ  در  اما  است.  رابرت  دستورنامه  آموزش  كارگاه هاي  كارروزان  باهوش ترين  از  يكي  اعلمي  آقاي 
اين سؤال، او هم مانند پسرش در چشمان من خيره ماند و ذهنش هنگ كرد. حدس زدم شايد سؤال را به 
روش نادرستي مطرح كرده باشم. برايش توضيح دادم: آقاي اعلمي، براي تصويب يا رد يك پيشنهاد، گرفتن 
رأي موافقان و مخالفان آن پيشنهاد كفايت مي كند. اما وقتي بدانيم كه در جلسه چند عضو ديگر هم حضور 
با  و  دريافت  را  موضوع  بالفاصله  داشت؟  خواهد  فايده اي  چه  نداده اند،  رأي  پيشنهاد  آن  به  كه  داشته اند 
خوشحالي جواب داد: حاال فهميدم. بعد، با تأسف سرش را به چپ و راست جنباند و توضيح داد: سر اين 

قضيه چقدر با دوستان كشمكش داشتيم. حاال فهميدم كه رأي ممتنعان به چه درد مي خورد. 

درست مي گفت. قضيه را خوب درك كرده بود. وقتي شما تعداد ممتنعنان را مي شماريد و در صورتجلسه 
قيد مي كنيد كه اين پيشنهاد با فالن تعداد موافق و فالن تعداد مخالف و فالن تعداد ممتنع به تصويب رسيده 
است، در واقع داريد گزارش مي دهيد كه هنگام اخذ رأي در باره آن پيشنهاد مشخص، چند نفر در آن جلسه 
حضور داشته اند. و آيا جلسه در آن زمان نصاب داشته است يا نه؟ و اگر قرار بوده كه آن پيشنهاد مشخص 
با بيش از نصف آراي حاضران، يا بيش از نصف آرا، يا بيش از نصف آراي مأخوذه به تصويب برسد، طبق 

آئين نامه عمل شده است يا نه؟ 

من آقاي اعملي پدر را تشويق كردم. اما خطاب به صحن گفتم: با اين همه، اين عضو محترم در كالم خود 
از يك اصطالح غلط استفاده كرد كه الزم است توجه داشته باشيد و ديگر آن اصطالح غلط را به كار نبريد. 
بعد از آقاي اعلمي پسر پرسيدم: آن اصطالح غلط كه پدر به كار برد چي بود؟ بي درنگ پاسخ داد: رأي ممتنع. 
خطاب به آقاي اعلمي پدر كه رو به روي من نشسته بود گفتم: توجه كنيد كه از اين پس به حاي »رأي ممتنع« 
از اصطالح »تعداد ممتنع« استفاده كنيد. چون، ممتنع يعني كسي كه در مورد يك پيشنهاد خاص، رأي و نظر 

موافق يا مخالف ندارد. در نتيجه، رأي ممتنع يك تناقض نماست كه بهتر است كنار گذاشته شود. 

اشكال و رفع اشكال در روش تدريس
يكي از اشكاالتي كه به روش تدريس من در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت )كادرها( گرفته مي شود 
اين است كه من، در جريان آموزش يك موضوع مشخص، موضوع ها و مسائل ديگري را هم كه به آن موضوع 

مربوط نيست مطرح مي كنم و اين امر سبب گيج شدن كارورزان كارگاه مي شود. 
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البته كه اين اشكال وارد است. اما من گاهي تشخيص مي دهم كارگاه در موقعيتي قرار گرفته است كه طرح 
يك موضوع جديد، هرچند به درس آن روز ارتباطي ندارد، اما با توجه به مباحثي كه در آن زمان مطرح شده 
است، بسيار مفيد خواهد بود و ذهن كارورزان را نسبت به پيچيدگي هاي قانون پارلمان بازتر خواهد كرد. به 
اين دليل آن موضوع را مطرح مي كنم و البته،  كارورزان از طرح موضوع هاي جديد بسيار استقبال مي كنند و 
دچار شگفتي مي شوند و لذت مي برند. چون در غير اين صورت، من از واكنش كارورزان به سرعت متوجه 
مي شوم كه طرح آن موضوع براي كارگاه مناسب نبوده است و بالفاصله موضوع را درز مي گيرم. اما چرا، با 
اينكه كاروزان از موضوع هاي جديدي كه مطرح مي كنم لذت مي برند، از روش تدريس من به اين دليل كه 

از اين شاخه به آن شاخه مي پرم دلخور مي شوند؟ دليل اين دلخوري را من بعدها و به مرور كشف كردم. 

تا وقتي به عنوان يك سخنران در كارگاه نكات جالبي مطرح مي كنم، معموالً تمام حاضران استقبال مي كنند و 
گوش مي دهند. اما وقتي به عنوان مربي از آنان مي خواهم تا طبق قواعدي كه در كارگاه توضيح داده ام رفتار 
كنند، يا هنگامي كه از آنان در مورد مطالبي كه گفته ام سؤال مي كنم، و آنان قواعد بسيار ساده اي را هم كه 
توضيج داده ام - به طور طبيعي - فراموش مي كنند يا جزئيات حقوقي و دقيق نكاتي را كه مطرح كرده ام به 

خاطر نمي آورند، آنوقت است كه انتقادهايشان از روش تدريس من جدي و حتي خطرناك مي شود! 

البته، من همشيه تأكيد مي كردم كه اين قواعد فرار هستند و من هم آماده ام تا هرچند بار كه الزم باشد آن ها 
را تكرار كنم. اما اين روش افاقه اي نكرد. در نتيجه، تصميم گرفتم براي دوره مقدماتي، بخش  هايي از كتاب  
دستورنامه رابرت را به عنوان متن درسي تعيين كنم. نكته جالب اينكه، انجمن ملي پارلمانتارين هاي آمريكا 
نيز حدود 175 صفحه از كتاب را به عنوان متن درسي براي مرحله مقدماتي تعيين كرده و سيصد سؤال هم 
براساس همين مطالب طراحي كرده است كه همراه با جواب آن ها و شماره صحفه ي كتاب دستورنامه رابرت 
كه اين موضوع در آن آمده است، در اختيار دانشجويان قرار مي دهد. دانشجويان مكلف هستند كه مطالب 
تعيين شده را خوب بخوانند و اگر سؤالي داشتند تلفني از مربيان پارلماني انجمن سؤال كنند. و بعد از اعالم 
آمادگي در امتحان مربوط شركت كنند و در صورتي كه به هفتاد درصد از صد سوالي كه از ميان آن سيصد 
سوال انتخاب و مطرح شده است پاسخ دهند، مي توانند به عنوان عضو معمولي فرم تقاضاي عضويت در 

انجمن را پر كنند. 

با عنايت به همين تجربه هاست كه در كارگاه هاي جديد، بخش هايي از كتاب دستورنامه رابرت به عنوان متن 
درسي تعيين مي شود و مربي هم در كارگاه هاي مرحله مقدماتي،  عمدتًا همين مطالب را آموزش مي دهد و 
از همين مطالب هم امتحان گرفته خواهد شد. به اين ترتيب، حاال ديگر هروقت قرار باشد موضوعي خارج 
از برنامه درسي را مطرح كنم، به كارورزان اعالم مي كنم تا خيالشان راحت باشد كه از اين موضوع سؤال 
نخواهم كرد. و وقتي سؤال هم نمي كنم، كم تر كسي اعتراض مي كند كه از اين شاخه به آن شاخه مي پري! 
با توجه به همين مالحظات، و با شوخي، خطاب به آقاي اعلمي پسر گفتم: حاال مي خواهم به نكته اي اشاره 
كنم كه جزو مطالب درسي نيست. اما آقاي اعلمي پسر بي درنگ در كاسه ام گذاشت: اما استاد از اول كارگاه 

داريد آوت او اوردر درس مي دهيد! 

آقاي اعلمي پسر راست مي گفت. قرار بود سطح اول پيشنهاد هاي پارلماني را درس بدهم. بعد كه مرحله اول 
تمام شد، و در جريان تدوين دستور شرف، سطح دوم پيشنهادهاي پارلماني را به بحث بگذارم. و در مرحله 
سوم، و هنگام تدوين آئين نامه گروه، سطح سوم پيشنهادهاي پارلماني را تمرين كنيم. اما آقايان داود دانايي و 
اعلمي پدر، مشكالتي را كه در جريان برگزاري مجامع انجمن معتادان گمنام با آن ها مواجه مي شوند و حل 
آن ها برايشان بسيار ضروري است مطرح مي كنند، و مربي كارگاه  هم مجبور مي شود خارج از طرح پيش بيني 
شده مطالبي را مطرح كند كه اين امر مي تواند سبب دلخوري آقاي اعلمي پسر  شود. خطاب به آقاي اعلمي 
پسر گفتم: اي مربي جوان، شما كه مي خواهيد در آينده قانون پارلمان را به ديگران درس بدهيد، بايد تمام 
اين نكات را خوب ياد بگيريد. پس، شما تمام آنچه را كه در كارگاه مطرح مي شود به عنوان درس در نظر 

بگيريد و سعي كنيد آن ها را بياموزيد. مربي جوان لبخند زد و به اين ترتيب موافقت خودش را اعالم كرد. 
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فرق بين دستورنامك اختصاصي و دستورنامك عمومي
در ادامه و خطاب به صحن گفتم:  رئيس جلسه از مربي جوان تقاضا مي كند براي صحن توضيح بدهد كه 
فرق بين دستورنامه اختصاصي و دستورنامه عمومي چيست؟ همانطور كه حدس مي زدم، آقاي اعلمي پسر به 
سؤال من جواب درست داد. بعد، از آقاي اعلمي پدر پرسيدم: اينكه در كتاب راهنماي انجمن معتادان گمنام 

آمده است كه 

اين روزنوشت  هم نيمه كاره ماند. نكته ي مهم ش اين بود كه در ادامه، بحث روي راهنماي انجمن معتادان 
گمنام متمركز شد. در اين راهنما تأكيد شده كه كميته ها مي توانند دستورنامه رابرت را به عنوان مرجع پارلماني 
انتخاب كنند و در كشورهايي كه اين كتاب رواج ندارد از كتاب هايي كه رويه هاي پارلماني خودشان را تدوين 

كرده اند استفاده كنند. 

نكته جالب اينكه براي تدوين كنندگان اين جزوه راهنما قابل تصور هم نبوده است كه در كشوري مثل ايران 
و ساير كشورهاي خاورميانه چنين رويه هايي اصاًل ناشناخته باشد. 

خالصه راهبرد من در تعامل با انجمن معتادان گمنام اين است كه از طريق آقايان داود دانايي و حبيب اهلل 
اعلمي دستورنامه رابرت را به كل ساختار معتادان گمنام در ايران معرفي و با آنان همكاري كنم. 

در نشست پنجشنبه، براي آنان توضيح دادم كه تا كنون دستورنامه رابرت در ايران ناشناخته بود اما اكنون 
متن فارسي آن در اختيار شماست. در نتيجه هر كميته  و هر ساختار انجمن بايد يك نسخه از اين كتاب را به 

عنوان مرجع پارلماني در اختيار داشته باشد. 

ترجمه راهنماي تشكيالت محلي معتادان گمنام ترجمه خوبي نيست. به خصوص بخش مربوط به دستورنامه 
رابرت آن افتضاح و حتي غيرقابل فهم است. آقايان دانايي و اعلمي متقاعد شده اند كه بايد اين جزوه دوباره 
ترجمه شود. آنان همچنين متقاعد شده اند كه عده اي ديگر از اعضاي شوراي منطقه اي يا مجامع ناحيه اي را 
براي شركت در يك كارگاه جديد قانع كنند تا نيروي هوادار دستورنامه رابرت در معتادان گمنام قوي شود 

و از ايده هاي اينان حمايت شود.

در ايران معاصر هيچ تشكيالتي كه با معتادان گمنام قابل مقايسه باشد وجود ندارد. اين تشكيالت در حال 
حاضر شايد حدود 800 هزار نفر عضو داشته باشد كه همين حاال نيز در چارچوب دستورنامه رابرت و قانون 
پارلمان عمل مي كنند و رمز موفقيت آنان نيز همين است. اما آگاهي آنان از دستورنامه رابرت بسيار محدود 
و ناقص است. به نظرم بهترين كانال براي ترويج دستورنامه رابرت در كف جامعه همين انجمن است و 
خوشحالم كه توانسته رضايت دو نفر از كادرهاي اين انجمن را جلب كنم به نحوي كه هر هفته از اشتهارد 

و كرج به اينجا مي آيند. 

هنوز اميدوارم روزنوشت امروز را براي نشر در وب سايت كامل كنم. اما يكي از داليل نصفه نيمه ماندنش 
اين بود كه اعضاي اين انجمن حق ندارند خودشان را در رسانه ها مطرح كنند. به همين خاطر تا هفته ديگر 
نيز دست نگه داشتم تا در اين مورد نظر آقايان دانايي و اعلمي پدر را جويا شوم كه آيا مي توانم اين گزارش 

را در وب سايت كار كنم يا نه؟ عجله اي در كار نيست. جنبش زيرخاكي در حال رشد است.  



87

يكشنبه 25 مرداد 1394

درك معناي افكار عمومي
اين روز ها همچنان اخبار مربوط به توافق هسته اي را - عمدتًا به زبان انگليسي و به خصوص در وب سايت هاي 
نشريات اسرائيلي - دنبال مي كنم. اين وب سايت ها همه فيلتر هستند و فيتلرشكن من هم سرعت اينترنت 
را كند تر از كند مي كند. در نتيجه براي باز شدن هر صفحه بايد كلي انتظار بكشم. بعد از اين پژوهش هر 
روزه، نيروي زيادي براي بقيه كارها باقي نمي ماند. و يكي از داليل نانوشته ماندن روزنوشت ها همين است 
و البته اين كار را ادامه خواهم داد. چون خيلي چيزها ياد مي گيرم. يكي از آن ها درك پديده افكار عمومي 

در امپراتور است. 

از چرچيل نقل قول مي كنند كه گفته است : آمريكا هيچگاه كار غلط نمي كند. چون قبل از اقدام، تمام جنبه هاي 
يك موضوع را با دقت بررسي مي كند. معناي اين جمله را در ماه هاي اخير كه بحث در مورد توافق هسته اي 

در اياالت متحد آمريكا داغ بوده است، بهتر فهميدم. 

در حاليكه در پارلمان هاي چين، روسيه، و حتي آلمان، فرانسه  انگليس، تقريبًا هيچ صحبتي در مورد توافق 
هسته اي نمي شود، اين مسأله به مبرم ترين و عمومي ترين مسأله افكار عمومي آمريكا بدل شده است. 

البته، اين روز ها كارزارهاي انتخابات رياست جمهوري هم راه افتاده است و در اين كارزارها نيز توافق هستي 
در صدر مسائل است. به عالوه، من بيشتر از طريق نشريات اسرائيلي قضيه را دنبال مي كنم كه اين مسأله 
براي آنان - به قول خودشان - مسأله مرگ و زندگي است و تمام احزاب و جريان هاي سياسي اين كشور 

يك پارچه مخالف اين توافق هستند. 

در هر صورت، هر روز شاهد اين هستم كه يك سناتور يا نماينده مجلس، يك سازمان، يك تشكيالت، و 
به طور كلي يك شخصيت حقيقي يا حقوقي يك بيانيه در تأييد يا رد توافق هسته اي صادر كرده است و 
ضمن تحليل مفاد بيانيه داليل خود را براي مخالفت يا موافقت با بيانيه اعالم كرده اند و در پايان نيز از كنگره 
خواسته اند كه توافق هسته اي را رد يا تأييد كنند. و در جريان همين نبرد انديشه ها و نظرات است كه سير 
تا پياز بيانيه و پيامد هاي مثبت و منفي آن با جزئيات مورد بررسي قرار مي گيرد. از دانشمندان تا بازيگران 
هاليوود، از كليسا ها و كنيسه ها تا انواع انجمن ها و گروه ها، از ايرانيان طرفدارد توافق تا نامزدهاي رياست 
جمهوي، همه و همه طي يك تحليل بلند باال از توافق نامه نظر خودشان را مطرح مي كنند. و از طريق همين 
نبردهاست كه شما به مرور متوجه مي شويد كه افكار عمومي آرام آرام به يك طرف كشيده مي شود: آخرين 
نظر سنجي كه امروز صبح نتايج آن را خواندم نشان مي دهد كه 58 درصد آمريكاييان معتقداند كه كنگره بايد 
اين توافق نامه را بكشد، درحاليكه 31 درصد معتقدند بايد تأييد كند. مدتي قبل، در برخي از ايالت ها اين رقم 

60 به 30 بود، اما حاال در سطح ملي است كه اين رقم به دست آمده است. 

فكر مي كنم از حدود يك هفته پيش آقاي اوباما نيز دريافت كه گويا فروختن بيانيه به افكار عمومي و كنگره 
آنقدرها هم كه تصور مي كرد ساده نباشد و از آنجا كه ديگر هيچ دليل تازه اي از چنته بيرون نمي توانست 
بكشد دست به حمله به مخالفان زد و از آنجا بود كه معلوم شد امواجه در جهت مخالف تمايل او به حركت 
در آمده اند. صبحت هاي آقاي اوباما خيلي زشت و اهانت آميز بود و خيلي خيلي به ضرر او و دموكرات ها 

تمام شد. 

حاال، در آمريكا صبحت از اين است كه ال گور را دو باره به عنوان نامزد دموكرات ها به صحنه بكشانند، و در 
طرف ايران نيز آقاي شريعتمداري نماينده آقا در كيهان با اطمينان قلم مي زند كه آقا اصاًل اين توافق راضي 
نبوده است و آقاي جنتي دبير شوراي نگهبان هم اعالم مي كند كه دولت بايد توافق نامه را در قالب يك اليحه 
براي تصويب به مجلس بفرستد و معلوم است كه شوراي نگهبان هم آن را رد خواهد كرد. در حاليكه دو سه 
هفته قبل،  دار و دسته رفسنجاني نظرشان اين بود كه ايران هر چه زودتر توافق نامه را تأييد كند تا اگر كنگره 
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آن را رد كرد مسؤليت شكست مذاكرات بر دوش آمريكا بيافتد. اما ظاهراً قادر نشدند اختالف هاي خودشان 
را زودتر حل كنند و تصميم بگيرند و حاال هم كه روند مخالفت با توافق در آمريكا باال گرفته است. 

نكته جالب  ديگر اين است كه از درون همين نبرد انديشه هاست كه دارد جواب اين سؤال هم نم نم بيرون 
مي آيد كه بعد از رد توافق چه بايد كرد؟ چگونه مي توان در برابر تمايل سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در 

ايران مقاومت كرد؟ و ده ها مسأله ديگر. 

دستگاهي مانند مغز 
و تمام اين نبردها، در دستگاهي جريان دارد كه با دقت كار مي كند و با يك رأي باال پائين مسأله اي كه اين 

اندازه براي امپراتوري اهميت دارد، تعيين تكليف مي شود. 

منظورم از »دستگاه« چيزي مانند مغز در پيكر يك انسان است و اگر روزي قرار باشد تاريخ آمريكا را بنويسم 
بايد فرايند شكل گيري و خلق همين دستگاه را توصيف كنم كه به چشم نمي آيد، همانطور كه در ايران هم 

ديده نمي شود. با اين تفاوت كه در آنجا اين مغز وجود دارد و عمل مي كند اما در اينجا نه!

نگاه به دعواي قديمي از زاويه اي ديگري
پس پريروز، چهارشبنه 21 مرداد، براي تهيه گزارش از دهمين كنگره انجمن جراحان عمومي ايران به محل 
برگزاري اين كنگره در مركز همايش هاي بين المللي رازي در اتوبان همت رفتم. در آنجا با دكتر بهزاد رحماني 
رئيس هيأت مديره انجمن جراحان عمومي ايران - كه از دوستان قديمي است كه با كمك يكديگر مؤسسه 
اخالق پزشكي ايرانيان )ماپا( را تأسيس كرديم - دعوا كردم. البته يقه به يقه نشديم. اما بدجوري به او انتقاد 

كردم. 

به صورت يك سند  را  ايرانيان  پزشكي  اخالق  تأسيس مؤسسه  امر  در  تجربه هايم  بوده ام  هميشه عالقمند 
بنويسم. چيز بسيار ارزشمندي از آب درخواهد آمد. به خصوص كه اعتقاد دارم، دستاوردهاي دوراني كه 
روي كد اتيكز كار مي كردم، و بعد به دنياي پروفشن وارد شدم، بخشي از گفتمان جنبش  كادرها را تشكيل 

مي دهد و بدون آن ها گفتمان كادرها به وجود هم نمي آمد. 

با اين همه، گمان نمي كنم چنين فرصتي دست دهد. در نتيجه، فكر مي كنم، در جريان همين روزنوشت ها، 
اگر زمينه اش فراهم شد، به آن هم بپردازم و به آينده  اي كه مي دانم سرم شلوغ تر خوهد شد موكول نكنم. به 
اين دليل طي دو سه روز گذشته به ماجراهايي كه روز چهارشنبه رخ داد فكر كردم و به اين نتيجه رسيدم كه 
مي شود مطلب خوبي در قالب همين روزنوشت ها، منتها مناسب براي جاگذاري در وب سايت كادرها دات 
كام سرهم كرد. اما بدبختانه اين فرصت هم به دست نمي آيد. به همين خاطر، بدون تالش براي زيبا نويسي 

اين روزنوشت سعي مي كنم فقط به ذكر نكات مهم ماجرا بپردازم و از آن بگذرم. 

سابقه آشنايي با دكتر رحماني
طور  به  برمي گردد.  درمان  و  دارو  مجله  انتشار  اوليه  سال هاي  به  رحماني  بهزاد  دكتر  با  من  آشنايي  سابقه 
طبيعي، من از همان نخستين روز هاي انتشار اين مجله نسبت به پزشكان حزب الهي بد بين بودم. البته،  در آن 
سال ها، بين اسالميست ها شكاف هاي فرهنگي، فكري و سياسي مهمي سربرآورده بود و گروه هايي كه بعداً 
دور خاتمي حلقه زدند و جنبش دوم خرداد را به راه  انداختند، قابل تحمل بودند. به عالوه، هسته مركزي 
اين جريان، منطقًا بايد سكوالريسم را بپذيرد. همانطور كه - به عنوان نمونه، شيخ شجاع آقا مهدي كروبي با 
صراحت نكاتي را مطرح كرد كه معنايي جز قبول سكوالريته ندارد. طبيعي است كه من با مذهبي هايي كه از 
حكومت مذهبي حمايت نكنند همكاري كنم. شخصيت  هاي اصلي كه در زمان آقاي خاتمي دارو و درمان را 
تأمين مالي مي كردند از جمله پزشكان و داروسازاني بودند كه مي شد با آنان كار كرد. با اين همه، همين گروه 
نيز مطالب عالي اي را كه در مورد تاريخ سازمان نظام پزشكي بعد از پيروزي انقالب اسالمي نوشتم، براي 

چاپ مناسب تشخيص ندادند و بعدها اين گزارش در مجله »لوح« آقاي محمد قائد منتشر شد. 
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در جريان تهيه مطالب نشريه داور و درمان بود كه با دكتر بهروز برومند متخصص برجسته ريه آشنا شدم. او 
يكي از شخصيت  هاي كليدي حزب ملت ايرن بود و هست كه زنده ياد داريوش فروهر دبيركل آن بود. دكتر 
برومند چنان به من اعتماد پيدا كرد كه وقتي فهميد قرار است مطلبي در مورد سازمان نظام پزشكي بنويسم، 
خاطراتش را از بالهايي كه پزشكان حزب الهي بعد از انقالب سر آن سازمان آوردند برايم تعريف كرد و از 
اين مهم تر، يك كارتن بزرگ اسناد منحصر به فرد مربوط به ماجراي سازمان نظام پزشكي بعد از انقالب را 

در اختيارم گذاشت. 

من البته با روند به قدرت رسيدن حزب الهي ها در عرصه ها ي مختلف و پيامد حاكميت آنان در آن عرصه ها كم 
و بيش آشنا بودم. اما از جريان برخورد آنان با سازمان نظام پزشكي - كه از جمله آخرين سازمان هاي جامعه 
مدني باز مانده از دوران قبل از انقالب بود كه موفق مي شدند غرقش كنند - چيز زيادي نمي دانستم. چون اين 

ماجراها در زماني رخ داد كه من در انفرادي هاي گوهر دشت بودم و از همه جا كاماًل بي خبر. 

بعد از خواندن آن اسناد بود كه بار ديگر جگرم از دست رفتار داعشي هاي ايراني آتش گرفت. همان كساني 
كه داعش وار به سازمان نظام پزشكي تهاجم بردند و به چيزي كمتر از اعدام رئيس وقت آن سازمان راضي 
نبودند، حاال وزير و معاون وزير و همه  كاره ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شده بودند. به 
عنوان نمونه، دكتر محمد فرهادي كه زمان انتشار دارو و درمان وزير بهداشت بود و حاال وزير علوم، يكي از 
فعال ترين پزشكان حزب الهي آن زمان بود كه - مثل محسن مخملباف اوايل انقالب در عرصه سينما كه حاضر 
نبود با هيچ يك از هنرمندان زمان شاه در يك قاب عكس ديده شود - حتي اسم و آرم سازمان نظام پزشكي 
زمان شاه را هم تسليم شدن به ارزش هاي طاغوتي مي دانست. معاون غذا و داروي او آقاي دكتر مرتاضي 
آذرنوش مديرمسؤل  مجله و آقاي دكتر محمد نجفي عرب كه مديرعمل داروپخش و به اعتبار سمت صاحب 
امتياز دارو و درمان بود، از جمله داروسازان حزب الهي محسوب مي شدند كه من شنيدم - و نمي دانم چقدر 
درست است - در زمان انقالب فرهنگي دانشجوي داروسازي دانشكده داروسازي تبريز بودند و هم قسم 

شدند تا در طول اسالمي سازي نظام دارويي كشور با هم همكاي كنند. 

بعد از بررسي اسنادي كه دكتر بهروز برومند در اختيارم گذاشته بود، مطالب گزارش اصلي يك شماره دارو 
و درمان را - كه همه به غرق كردن سازمان نظام پزشكي اختصاص داشت - آماده كردم و به آقاي مهدي 
جمالي بحري كه قائم  مقام مديرمسؤل و صاحب امتياز مجله بود قرار دادم تا نظر مسؤالن مجله را در مورد 

چاپ آن مطلب ارزيابي كند. 

مطلب فوق العاده از آب در آمد. از همه مهم تر، هركس آن را مي خواند تعجب مي كرد كه آن هم اطالعات 
كمياب و دست اول را از كجا پيدا كرده ام؟ درست مثل آينه اي بود كه بعد از بيش از بيست سال جلوي آقايان 

گرفتم تا رفتار داعش وار خودشان را با همكارانشان تماشا كنند. و البته كه خجالت آور بود. 

آقاي دكتر مرتضي آذرنوش اعتراف كرد مطالب آنقدر جذاب بوده است كه در جريان سفر با هواپيما هم 
نتوانسته در برابر وسوسه خواندن آن مقاومت كند. دكتر محمود نجفي عرب كه صاحب امتياز مجله بود در 
يك گفتگوي تلفني به من چيزي گفت كه نقل به مضمون آن اين مي شود: اوايل انقالب ما به همه چيز گند 
زديم. اما حاال هرچه آن را هم بزني، فقط بوي گندش بلندتر مي شود. هيچ كدام از آن دو بزرگوار از گذشته 
دفاع نكردند. زحمات و مهارت من در نوشت آن مطالب را ستودند اما در عين حال تمايل به چاپ آن گزارش 
نداشتند و شايد حق با آنان بود. در آن مجله چاپ آن مطالب مصلحت نبود و بعدها آقاي محمد قادت آن ها 

را در مجله »لوح« كه خودش صاحبت امتياز،مديرمسؤل و سردبير آن بود منتشر كرد. 

انقالت و ضد انقالب در نظام پزشكي
دعواي آن روز پزشكان همان دعواي اصلي انقالب و ضد انقالب بود: مبارزه مستضعفان با مستكبران. واقعيت 
اين است كه بعد از ساقط شدن نظام شاهنشاهي، قدرت اسلحه در ميان بسياري از گروه  هاي اجتماعي، غير 
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از گروه هاي نزديك به نظام شاه، پخش شده بود. هيچ گروهي حتي الفباي دموكراسي و حكومت قانون را 
هم نمي دانست. هيچ سه نفري در هيچ سازماني در هيچ جبهه و تشكيالتي نمي توانستند با هم همكاري كنند. 
در نتيجه، آقاي خميني كه حكومت را به دست روشنفكرهاي مذهبي سپرد و به قم رفت تا در نقش اصلي 
خودش رهبر معنوي جامعه باشد، خيلي زود مجبور شد برگردد و رهبري سياسي را نيز بر عهده بگيرد. براي 
وي نيز واقعًا يك چيز اهميت داشت: اسالم ناب محمدي، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد. نتيجه اين 
رويكرد حاكميت شرع و روحانيت بود. در نتيجه تمام مردمي كه با چنين حكومتي مخالف بودند در برابر او 
قرار گرفتند: اسالم يك طرف و جبهه كفر طرف ديگر. و در اين تقسيم بندي تماشايي هر پزشكي كه كروات 

مي زد و ريش مي تراشيد در جبهه كفر قرار داشت و بايد نابود مي شد. 

از  تاريخي خودشان  انگار عقده هاي  بيماران هم  بود.  بيمار/پزشك را هم در نورديده  مبارزه طبقاتي رابطه 
نمي زد، ريش  پزشك حزب الهي كروات  بودند.  بازگشوده  را  زمان طاغوت  پزشكان  رفتارهاي سرهنگ وار 
نمي تراشيد، قواعد شرعي را رعايت مي كرد و به زن نامحرام نمي نگريست و ويزيت هم نمي گرفت يا خيلي 

ارزان معاينه مي كرد. 

ادغام دانشگاه و بيمارستان
به اين مبارزات طبقاتي كه بعد از پيروزي انقالت شعله اش هر لحظه زبانه مي كشيد، يك دعواي ديگر هم 
افزوده شد: جداسازي دانشگاه هاي پزشكي از وزارت علوم و ادغام آن ها در وزارت بهداشت، چيزي شبيه 
كاري كه كوباي انقالبي انجام داده بود. و ظاهراً پزشكان كرواتي و طاغوتي هم با اين طرح موافق نبودند و 
در براي اجراي آن دست به مقاومت زدند: اعتصاب انجمن هاي پزشكي، كه صداي دادستان وقت انقالب - 

حجت االسالم )صاحب امتياز روزنامه سالم(  را درآورد: اعتصاب زبان سخن گفتن با انقالب نيست! 

كرد. مسؤالن  تعطيل  و  تسخير  را  پزشكي  نظام  سازمان  كارزار شد.  وارد  انقالب  دادستاني  ترتيب،  اين  به 
دستگير و زنداني شدند و اگر مداخله شخص خميني نبود، رئيس وقت نظام پزشكي را كه بعداً تبعيد شد، 

اعدام كرده  بودند. دكتر بهروز برومند نيز از جمله كساني بود كه در همين جريان دستگير و شكنجه شد. 

سازمان نظام پزشكي مدت ها تعطيل بود و بعدها با انتصاب مسؤالن انتصابي آن بازگشايي شد و بديهي است 
كه به اين ترتيب به دست انقالب اسالمي افتاد. اسم و آرم و قانونش تغيير كرد و دانشگاه هاي پزشكي هم از 

وزارت علوم منفك و در وازرت بهداشت ادغام شدند. 

وقتي من سردبير دارو و درمان بودم، هنوز پزشكان مغضوب، دستشان از همه جا كوتاه بود. اما تحت تأثير 
گفتمان دوم خرداد و به قدرت رسيدن سيد محمد خاتمي همه اميدوار شده بودند كه گذشته را فراموش كنند 
و تمام پزشكان به عنوان پزشك با هم همكاري داشته باشند. بازار انجمن بازي داغ شده بود و من هم، به 

خصوص در دوره اول رياست جمهوي آقاي خاتمي خيلي روي انجمن هاي پزشكي تمركز مي كردم. 

از رفتارهاي غيردموكراتيك پزشكان اسالميست  انتقاد  از هر فرصتي براي  در چنين چارچوبي بود كه من 
استفاده مي كردم و يكي از آنان دكتر ايرج فاضل بود كه نقش مهمي در مقابله با پزشكان غيراسالميست بازي 
كرده بود و در دوره ي دوم خرداد نيز در جبهه ي اصول گرايان ايستاده بود و در عين  حال رئيس فرهنگستان 
پزشكي و نيز رئيس جامعه جراحان بود و من رفتارهاي او را رصد مي كردم تا رفتارهاي غيردموكراتيك و 

بي ربطش را نقد كنم. 

در متن آن مبارزات بود كه يك روز دكتر بهزاد رحماني به ديدنم آمد. او يكي از نقدهاي تند من عليه دكتر 
ايرج فاضل را خوانده بود و به قول خودش بعد از خوان آن مقاله پيش خودش زمزمه كرده بود كه: هر بيشه 

گمان مبر كه خالي است، شايد كه پلنگ خفته باشد. 

دكتر رحماني بعدها برايم تعريف كرد كه كرد است و در سنندج به دنيا آمده است و پزشك ارتش بوده است 
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و در جبهه جنگ هم شركت كرده است و اگر قرار بود ارتقاي درجاتي كه به او تعلق گرفته است به او بدهند، 
نتيجه اش درجه اي بسيار باالتر از باالترين درجه موجود در ارتش مي شود. و به دليل اينكه چنان درجه اي 
درسلسله مراتب ارتش وجود ندارد از اجراي احكام ارتقاي درجه او صرف نظر كرده اند. بعدها از ارتش استعفا 
داده است و بعد از دوم خرداد يك اصالح طلب تمام عيار شده است كه فكر مي كند بايد انجمن ها و احزاب 
در كشور تقويت شوند. مرد و مردانه و تمام قد آمده بود تا با كمك هم به تقويت انجمن هاي پزشكي مدد 

برسانيم. و به اين ترتيب همكاري ما آغاز شد. . . 

تأسيس انجمن جراحان عمومي ايران 
در آن زمان هم او و هم من در يك هدف ديگر نيز اشتراك نظر داشتيم: مقابله با سياست هاي دكتر ايرج 
فاضل در ميان انجمن هاي پزشكي. دكتر رحماني كه به عنوان يك جراح متخصص قفسه سينه عضو هيأت 
مديره انجمن جراحان توراكس بود، به عنوان نماينده اين انجمن در هيأت مديره جامعه جراحان نيز شركت 
مي كرد كه رياستش با دكتر ايرج فاضل بود و چالش او با سياست هاي استبدادي و قابل انتقاد دكتر فاضل 
با پيچيدگي ها و  تمامي نداشت. اما در تمام اين مبارزات بي پايان به نظر مي رسيد اين دكتر فاضل بود كه 
سياست بازي هايي كه اعمال مي كرد، و با استفاده ي - چه بسا غيراخالقي - از قدرت هاي رانتي در اختيار، 
دوست ما را به عقب نشيني وامي داشت. اين روند كه چند سال به درازا كشيد سبب شد كه سرانجام دكتر 
بهزادي از هيأت مديره جامعه جراحان و بعدها از انجمن جراحان توراكس استعفا دهد و بعد از آن بود كه 
هرچند جراح فوق تخصص قفسه سينه بود تمام تالش خودش را روي تأسيس انجمن جراحان عمومي ايران 

متمركز كرد. چرا؟ 

اما در عمل،  ايران مي بايست حاصل تجمع تمام انجمن هاي جراحان باشد.  بنا به تعريف، جامعه جراحان 
جراحان عمومي ايران به مثابه يك ديسيپلين مستقل، انجمن اختصاصي خودشان را نداشتند. در حاليكه ساير 
انجمن هاي جراحي تخصصي، مثل جراحان مغز، قلب، ريه، كودكان و غيره، انجمن هاي تخصصي خودشان 
را داشتند و در هيأت مديره جامعه جراحان ايران نماينده مي فرستادند. اما جايگاه جراحان عمومي كجا بود؟ 

پاسخ خواهند  در  احتماالً   كه  بزنم  مي توانم حدس  اما  نكرد ه ام.  را  اين سؤال  از مسؤالن جامعه  هرگز  من 
مديره اش  هيأت  در  كه  است  عمومي  جراحان  انجمن  همان  واقع  در  عمومي  جرحان  جامعه   : كه  گفت 
نمايندگان ساير انجمن هاي جراحي هم شركت مي كنند. در اين صورت، جراحان عمومي در كنار جراحان 

فوق تخصصي در يك بورد مي نشينند و در مورد مسائل جراحان ايران تصميم مي گيرند. 

ده سال گذشت
چهارشنبه گذشته دهمين كنگره انجمن جراحان عمومي ايران برگزار شد. معناي اين سخن اين است كه بيش 
از يازده تا دوازده سال است كه دكتر بهزاد رحماني يك نفس براي تأسيس و تقويت اين انجمن تالش كرده 
است. در اين مدت، كيفيت همكاري ما هم مراحل مختلفي را تجربه كرده است: مدتي هر دو با هم براي 
توقيت مؤسسه اخالقي پزشكي ايرانيان هم تالش مي كرديم. به خاطر دارم در نخستين مراسم سالگرد تأسيس 
مؤسس اخالق پزشكي ايرانيان بيشتر پزشكان از طريق دعوت دكتر رحماني به مراسم آمده بودند و تعداد 

قابل توجهي از آنان بعداً در انجمن جراحان عمومي ايرن فعال شدند. 

روابط ما در مرحله اي به خانواده  هم كشيده شد. در همين دفتر كادرها، به پيشنهاد دكتر رحماني تالش كرديم 
يك نشست خانوادگي مشترك با خانواده چند دوست ديگر برگزار كنيم. بعدها كوشيديم كه شبيه مؤسسه 
اخالق پزشكي ايرانيان را در پروفشن هاي ديگر نيز تأسيس كنيم. همكاري ما با هم عالي بود. اما به مرور 
برخي مسائل اسباب دلخوري شد و هيچ ساز و كار مناسبي براي بررسي منصفانه اين دلخوري ها نيز وجود 

نداشت. 

در سطح نظري، اين دلخوري - به نظر من - ناشي از برداشت هاي متفاوت ما از كد اتيكز در صحنه عمل بود. 
من شاهد رفتارهايي از اعضاي مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان و به خصوص شخص دكتر رحماني  مي شدم 
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كه نسبت به آن ها انتقاد داشتم. من آمادگي داشتم اين انتقاد ها را در چارچوب رويه هاي معقولي كه دستورنامه 
رابرت تعريف كرده است، مطرح كنم تا مورد رسيدگي قرار بگيرد و حكمي را هم كه در چارچوب همان 
رويه ها صادر مي شود بپذيرم و همه تالش كنيم تا مشكالتي را كه سبب گله و شكايت مي شود برطرف كنيم. 

اما گروه و ساير اعضاي مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان اين آمادگي را نداشتند. 

به عالوه، و به رغم آنكه مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان نخستين مؤسسه اي بود كه دستورنامه رابرت را به 
عنوان مرجع پارلماني خودش انتخاب كرده بود، اما در اين زمان هيچ يك از ما با قواعد آن كتاب - چنانكه 
بايد آشنا نبوديم. من هم هنوز با اين قاعده آشنا نشده بودم كه به عنوان يك پارلمانتارين نبايد در عين حال، به 
عنوان يك عضو پيشنهاد بدهم و در مذاكره شركت كنم و رأي هم بدهم. همين امر، سبب شد كه ساير اعضا 
به واكنش بيافتند و در يك رأي گيري دوباره تصويب كردند كه مجامع مؤسسه طبق روش هاي سنتي اداره 
شود. من هم كه تا حدود زيادي با قواعد دستورنامه آشنا بودم، نمي توانستم در يك روند بي قاعده شركت 
كنم. در نتيجه من اعالم كردم كه براي حفظ نضاب در مجمع شركت مي كنم و هر تصميمي هم كه گرفته شود 
خواهم پذيرفت اما از شركت در مذاكره و دادن پيشنهاد و رأي معذورم. چند جلسه اي به همين ترتيب در 
همين دفتر برگزار شد و - طبيعي بود كه - ادامه نيابد و به اين ترتيب مؤسسه اخالق پزشكي - كه با جنبش 

سبز هم همزمان شده بود ديگر جلسه اي برگزار نكرد كه نكرد. 

تمام حوادثي كه من آن ها را در چند باال خالصه كردم، وقتي جزئيات آن ها مثل يك رمان تشريح شوند جذاب 
خواهند بود. و به همين دليل من احساس مي كنم توانايي اين را دارم كه از هر كدام از آن ماجراها يك داستان 

خواندني هم خلق كنم كه البته نمي دانم به درد مخاطب خواهد خورد يا نه؟ 

به هر حال، عامل آشنايي ما - دكتر رحماني و من - گذر زمان بود. علت دور شدن تدريجي ما نيز گذر 
زمان و حوادثي بود كه در گذز رمان رخ مي دادند و من به عنوان نمونه، به يكي ديگر از آن ها اشاره مي كنم. 

ساخت انجمن هاي محلي جراحان و تخريب آن ها
يكي از كارهايي كه با عشق تمام براي انجمن جراحان عمومي ايران انجام دادم تالش براي ساختن انجمن هاي 
محلي جراحان بود. در سطح نظري به اين نتيجه رسيده بودم كه انجمن ها بايد به صورت مستقل و خودگردان 
در سطح محالت و با حضور جراحان هر محله و هر منطقه تشكيل شود تا بتوانند در تمام عرصه هاي حرفه اي 
به يكديگر كمك كنند. از ائتالف انجمن هاي محلي است كه انجمن هاي منطقه اي شكل مي گيرند و بعد انجمن 
استان ها و انجمن ايران تشكيل مي شود.  اين ايده را با دكتر رحماني و هيأت مديره در ميان گذاشتم. آنان نيز 

استقبال كردند و من كار را به تنهايي كليد زدم. 

آن روز ها هم نشريه پيام جراح را در مي آوردم و هم وب سايت پيام جراح را اداره مي كردم. با كمك اين دو 
وسيله، با جراحان مختلف تماس مي گرفتم و آنان را تشويق مي كردم كه با كمك چند نفر از جرحان هم محلي  
همكار خود هيأت مؤسس انجمن جراحان آن محل را راه اندازي كنند و با بحث هايي كه با آنان مي كردم 
موفق مي شدم آنان را قانع كنم كه ساخت اين انحمن ها را شروع كنند. به نظرم در سطح تهران بيش از سي 
و پنج هيأت مؤسس انجمن هاي محلي جراحان عمومي را تأسيس كردم و از طريق وب سايت و ميلينگ 
ليست اعضاي اين هيأت هاي مؤسس را از نظر فكري راهنمايي مي كردم. براي آنان آئين نامه تيبپ مي فرستادم. 
مقاالتي از دستورنامه رابرت را برايشان ارسال مي كردم. تلفني در مورد روش هاي تأسيس انجمن صحبت 
مي كردم و خالصه اينكه پروژه با قدرت داشت جلو مي رفت تا اينكه يك روز دكتر رحماني به من گفت كه 
به تمام هيأت هاي مؤسس انجمن هاي محلي بگو تا در دفتر من جلسه تشكيل بدهند! پرسيدم: چرا؟ جواب 
داد: من با آنان كار دارم. من هم بي  رو در بايستي جواب دادم: اگر شما با آنان كار داريد، در اين صورت شما 

بايد به مطب آنان مراجعه كنيد. 

مؤسس  هيأت  اعضاي  تا  بدهد  فراخوان  باشد  داشته  توقع  نداشتم  انتظار  رحماني  دكتر  از  هرگز  راستش 
مي خواست  و  داشت  نيت  او حسن  شايد  البته،  بشتابند.  او  مطب  به  تأسيس  دست  در  محلي  انجمن هاي 
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دسته جمعي كاري انجام دهند كه به نفع كل جراحان بود. اما چرا بايد جراحان عضو هيأت هاي مؤسس كه 
هنوز دكتر رحماني را نمي شناختند و او را تحت قواعد مورد توافق انتخاب نكرده بودند، و در مورد رويه 
صدور فرخوان برگزاري مجمع هيچ تصميم مشتركي نگرفته بودند، به فراخوان دكتر رحماني جواب مثبت 
مي دادند؟ به نظرم اين كار از طرف آقاي دكتر رحماني اهانت آشكار به اعضاي هيأت هاي مؤسس بود. به 
ويژه كه من براي قانع كردن آنان به تشكيل انجمن هاي محلي اتفاقًا از همين نوع برخورد هاي غيردموكراتيك 
در انجمن ها كلي شكايت كرده  بودم و به آنان وعده داده بودم كه قرار است انجمن هاي متفاوت با انجمن هاي 
غيردموكراتيك موجود بسازيم. حاال من چگونه مي توانستم با يك سوت تمام آنان را در مطب دكتر رحماني 

به خط كنم. چرا؟ چون فرمانده مي خواهد با آنان صحبت كند!

من بعد از توضيح داليلم براي آقاي دكتر بهزاد رحماني از اينكار عذر خواستم و گفتم كه من چنين كاري را 
انجام نخواهم داد. اما دكتر رحماني همچنان اصرار داشت كه اعضاي هيأت هاي مؤسس انجمن  هاي محلي در 

دست ساخت كه هنوز حتي يكبار يكديگر را نديده  بودند، به مطب او دعوت شوند.

بديهي است كه واكنش من اسباب دلخوري دكتر رحماني شد. اما از تصميم خود دست برنداشت. بعد از 
من خواست تا تلفن اين افراد را در اختيار منشي انجمن بگذارم تا او آنان را دعوت كند. من با اين كار هم 

مخالفت كردم. از او اصرار و از من انكار. 

تا آنجا كه به خاطر دارم يك دعواي تلفني درست و حسابي با هم كرديم كه گوش شيطان كر به قتل تلفني 
منجر نشد. من شماره تلفن هاي جراحان را در اختيار منشي انجمن جراحان عمومي گذاشتم اما اعالم كردم 

كه ديگر حتي با اعضاي هيأت مؤسس انجمن هاي محلي تماس هم نخواهم گرفت و نگرفتم. 

بعدها فهميدم كه منشي انجمن با اعضاي هيأت مؤسس تماس گرفته و از آنان دعوت كرده بود كه در مطب 
دكتر رحماني شركت كنند. گويا يك يا دو نفر هم بيشتر شركت نكرده بودند و به اين ترتيب يك پروژه ملي 
با بدترين شكل ممكن است خاتمه يافت و من هميشه به جراحاني فكر مي كنم كه ساعات طوالني از وقتشان 
صرف استدالل اين نكته به من شده بود كه كار انجمني در ايران جواب نمي دهد و من هم تالش مي كردم 
تا ثابت كنم ما انسان ها با توجه به تغييراتي كه در سطح جهاني رخ داده است عوض شده ايم و خواهيم شد. 

درك متفاوت از كد اتيكز
اين يك نمونه از تفاوت رويكردهاي من و آقاي دكتر رحماني بود. از اين اختالف نظرها بين ما، مثل هر دو 
انسان ديگري كه بخواهند با يكديگر همكاي كنند، تا دلتان بخواهد پيش مي آمد. اما تا وقتي گروه يا مؤسسه 
اخالق پزشكي ايرانيان فعال بود، اين اختالف ها را در گروه مطرح مي كرديم و نظر جمع اجرا مي شد. اما از 
هنگامي كه نشست هاي مؤسسه هم تعطيل شد، ديگر هيچ ساز و كاري براي حل اختالف ها هم نداشتيم. 
و نشست هاي هيأت مديره مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان نيز به داليل مختلف از جمله حنبش سبز و نيز 
اختالف در اجراي دستورنامه رابرت به تعطيلي كشيده شده بود. با اين همه، تفاوت رويكرد ما نسبت به درك 
از كد اتيكز، به خصوص خيلي جدي بود و همين امر سبب شد كه روز چهارشنبه كه براي تهيه گزارش به 

دهمين كنگره جراحان رفتم كارمان به دعوا كشيد. 

همانطور كه گفتم دكتر رحماني به كد اتيكز و تدوين كد اتيكز در انجمن هاي پزشكي اشتياق بسيار زيادي 
داشت و از هيچ كوششي براي انجام اين كار دريغ نمي ورزيد. براي معرفي كد اتيكز به انجمن هاي پزشكي 
اصرار و حتي عجله داشت. تقريبًا در هر نشست مجمع مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان )ماپا( پيشنهادهاي 
اجرايي متعدد مطرح مي كرد. مثل اينكه، اعضا هيأت مديره در جلسات ماهانه انجمن هاي پزشكي شركت 
كنند و طي يك سخنراني همراه با پاور پوينت به معرفي كد اتيكز بپردازند. اما من برعكس دكتر رحماني 
اعتقاد داشتم كه ما ابتدا بايد خودمان كد اتيكز خودمان را تدوين كنيم و قبل از تبليع كد اتيكز در انجمن هاي 
مختلف، بايد سعي كنيم اشخاص مناسب را به مؤسسه جذب كنيم و آنان در جريان عمل رفتار اتيكال پيدا 

كنند و اين افراد در انجمن هاي خودشان شروع به ترويج كد اتيكز كنند. 
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به نظرم، يكي از دليل پربار بودن مجامع ماپا همين بود كه من به صورت فعال به نقد نظرات و پيشنهادها 
مي پرداختم و به هين خاطر بحث هاي بسيار ارزشمندي درمي گرفت كه همين بحث ها باعث شد كه خود من 
از نظر اخالقي زير و رو بشوم به نحوي كه به اين نتيجه رسيدم كه استعمال دخانيات غيراخالقي است و 
تصميم گرفتم با تمرين هاي طوالني و فروان اراده خودم را چنان تقويت كنم تا سيكار كشيدن را براي هميشه 

كنار بگذارم و گذاشتم. 

به نظرم يكي از داللي جذابيت نشست هاي ما همان بحث هاي پر شور بود. به خصوص كه اعضاي ديگري 
مثل دكتر فرهود و دكتر افشار كه سني هم از شان گذشته بود از اين بحث ها به شدت استقبال مي كردند و همه 
با هم در جريان اين گفتگو ها به نكات بسيار ارزشمند و جديدي مي رسيدم كه براي همه ما تازگي داشت و 

من برخي از اين تجربه ها را بعدها مكتوب كردم و در وب سايت ايران ماپا انتشار دادم. 

اما با اباطل مصوبه هيأت مديره در خصوص انتخاب دستورنامه رابرت به عنوان مرجع پارلماني و بازگشت 
به روش سنتي اداره جلسات و در نتيجه، سكوت مطلق من در نشست هاي مجمع هيأت مديره ماپا، ادامه 
نشست ها به يك مراسم مضحك تبديل شد و ديري نپائيد كه ديگر ادامه نيافت. با اين همه، انجمن جراحان 
عمومي فعال بود و من نسبت به آن وظايفي داشتم كه به ازاء دريافت مزد بايد آن ها را انجام مي دادم. از اينجا 
بود كه آقاي دكتر رحماني در انجمن جراحان عمومي ايران كه در واقع تحت اختيار او عمل مي كرد، توانست 
طبق درك شخصي خودش از كد اتيكز دست به اقداماتي بزند كه من با آن ها مخالف بودم اما چون نقشي در 
انجمن جراحان نداشتم هيچ مداخله اي هم نمي كردم. يكي از اين موارد تدوين كميته اي از وكيالن براي دفاع 

از حقوق جراحان عضو انجمن  و بعد دفاع از حقوق كليه اعضاي ساير انجمن هاي پزشكي بود. 

تأمين امنيت شغلي جراحان
دكتر رحماني به درستي درك مي كرد كه وقتي جراحان از نظر شغلي امنيت نداشته باشند، از عمل هاي جراحي 
كه ريسك آن ها باالست، خود داري مي كنند و همين خودداري از ريسك پذيري منجر به تلف شدن جان 
بسياري از بيماران مي شود كه اگر جراحان آنان قدرت ريسك داشته باشند چه بسا كه زندگي آنان نجات 

مي يابد. من فكر مي كنم دكتر رحماني در اين عقيده صادق بود و هست. 

يك بيمار را تصور كنيد كه بالخره به خاطر بيماري خود فوت مي كند. اما اگر پزشكي ريسك جراحي را 
بپذيرد و او را عمل كند، احتمال بهبودي يا افزايش عمر او خيلي زياد خواهد بود. ولي در شرايطي كه در 
در  كه  را  متوفي  اقوام  كه  است  شده  اين  كارشان  بي اخالق  وكيالن  پيشكار  عده ي  زهرا  بهشت  گورستان 
بيمارستان فوت شده تشويق كنند تا دست به شكايت از جراح معالج بزنند تا از او ديه بگيرند، كم تر جراحي 
حاضر به پذيرش ريسك خواهد شد و به اين ترتيب چه زندگي هاي ارزشمندي كه تلف نمي شود. راه حل؟ 
باال بردن هزينه شكايت از پزشكان. و دكتر رحماني با كمك وكيل يا وكاليي كه در كميته دعوت مي كرد 

مي كوشيد هزينه شكايت بيماران از پزشكان را باال ببرد و مانع از اين كار آنان بشود. 

اصل ديگري كه ما در هيأت مديره ماپا روي آن تأكيدداشتيم اين بود كه رابطه اعتمادي بين بيمار و پزشك 
در سالمتي بيماران تأثير تعيين كننده دارد. در نتيجه هيچ پزشكي حق ندارد كاري كند كه اين رابطه مخذوش 
شود. اين اصل در واقع اصل مبنايي براي تدوين كد اتيكز پزشكان است. اما مسؤليت را متوجه پزشكان مي 
كند. آنان هستند كه نبايد كاري انجام دهند كه به رابطه اعتمادي بين پزشك و بيمار آسيب برند. اما دكتر 
رحماني در همان كميته دفاع از حقوق پزشكان اين اصل را وارونه تعبير و تفسير مي كرد. با پزشكان و رفتار 
غيراخالقي آنان كاري نداشت، اما با هر كار ديگري كه سبب مي شد مردم به پزشكان بي اعتماد شوند به شدت 
واكنش نشان مي داد. از جمله اگر در يك برنامه راديويي يا تلوزيوني يك برنامه طنز عليه پزشكان پخش 
مي شد، براي دكتر رحماني يك فاجعه بود كه اعتماد بيماران به پزشكان را مخدوش مي  كرد. در حاليكه من از 
آزادي كامل بيان در رسانه ها در انتقاد از پزشكان دفاع مي كردم و معتقد بودم كه اين مسؤليت برعهده پروفشن 
پزشكي است كه جلو هر كار خالف هر پزشكي را چنان بگيرد تا اعتماد مردم به پزشكان چنان باال برود كه 
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اين طنز ها و انتقادها هيچ تأثيري بر اعتماد مخاطبان نگذارد. 

برخالف دكتر رحماني، من اعتقاد داشتم كه اين تجربه عملي بيماران در برخورد با پزشكان و نظام سالمتي 
است كه اعتماد آنان را مي سازد و نه انتقادهايي كه در رسانه ها مطرح مي شود. اما دكتر رحماني با شدت با هر 
نوع انتقادي در هر رسانه اي با اين استدالل كه اعتماد بيمار به پزشكان را مخدوش مي كند، مخالفت مي كرد. 
در واقع مي شود گفت در چارچوب گفتمان كد اتيكز، تفسيرهايي از اصول كد اتيكز ارايه مي داد كه درست 
خالف نيت و روح واقعي آن ها بود. اما ديگر مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان غيرفعال شده بود و دكتر رحماني 
هم در انجمن جراحان كه ملك طلق خودش بود ترك تازي مي كرد و به همين ترتيب رابطه ما هم سرد و سرد 

تر شد. تا اينكه روز چهارشنبه گذشته براي تهيه گزارش به دهمين كنگره جراحان رفتم. 

منشور حقوق پزشكان 
من مدت هاست كه هيچ مطلبي براي وب سايت پيام جراح نمي نويسم و فقط اطالعيه ها و برنامه هاي انجمن 
را در وب سايت بارگذاري مي كنم. اگر كنگره  اي هم داشته باشند، تعدادي عكس از كنگره مي گيرم و به تهيه 
يك گزارش تصويري با يك مقدمه كوتاه بسنده مي كنم. چهارشنبه گذشته نيز دروبين روي دوش به كنگره 
رفتم و به محض رورد عكاس را شروع كردم. در جريان عكاسي بود كه ديدم در يك پارچه نوشته بسيار 
بزرگ متن بسيار بلندي تحت عنوان منشور حقوق پزشكان نوشته شده بود. ابتدا آن را با منشور حقوق بيماران 
قاطي كردم. اين منشور را وزارتخانه بهداشت تهيه كرده و تمام سرويس هاي سالمتي را مجبور كرده است 
يك نسخه از آن را به در و ديوراهاي محل ارايه خدمات پزشكي نصب كنند. تعجب كردم كه دكتر رحماني 
از اين كارها نمي كند. به همين خاطر فوراً متوجه شدم كه اين منشور نه حقوق بيماران بلكه حقوق پزشكان 
را تدوين كرده  است. به پارچه نوشته  كه جلو ورودي پلكان سالن نصب شده بود نزديك شدم تا از آن عكس 
بگيرم و از توي دوربين بود كه بند اول آن را خواندم و متوجه شدم كه دكتر رحماني چطور تمام گفتمان كد 
اتيكز را كه آن همه سال با هم براي ترويج آن زحمت كشيده بوديم، درست برعكس روح و هدف اصلي آن 
تحريف كرده است و تحت عنوان »منشورحقوق پزشكان« جلو چشم جراحان نصب كرده تا همه جراحان 

آن را مالحظه فرمايند. 

راستش خيلي عصباني شدم. هر بندي از منشور را كه مي خواندم شدت عصبانيتم چند درجه اي باالتر مي رفت 
و درست در همين هنگام بود كه دكتر رحماني با همان تاكي واكي هايي كه در كنگره ها در دست مي گيرد تا به 
عوامل اجرايي در سراسر ميدان فرمان پشت فرمان صادر كند از ميان جمعيت سربرآورد. سالم و احوالپرسي. 
بعد پرسيد: در مراسم تجليل از جراح پيشكسوت نبودي؟ در جواب به پارچه نويس كنار سالن اشاره كردم 
و گفتم:  با اين باليي كه تو سر كد اتيكز مي آوري من اصاًل نبايد پا توي اين كنگره بكذارم. و به اين ترتيب 

دعواي باال گرفت. 

متأسفانه من خوب به خاطرم نمانده است كه چه جمالتي بين ما رد و بدل شد. اما به خاطر دارم در حاليكه 
كنار يكديگر از راه پله ي مقابل پارچه نوشته باال مي رفتيم به اين نكته اشاره كردم كه: دكتر، در وب سايت 
تمام انجمن هاي پزشكي فرم شكايت از اعضا را در صفحه اول مي گذارند و اعضا را تشويق مي كنند كه اگر 
شكايتي از اعضاي ما داريد چگونه مطرح كنيد، بعد تمام كار اننجمن شما شده باالبردن هزينه شكايت از 
پزشكان. به جاي اينكه همكاران فاسد را از ميان خود طرد كنيد جلو انتقاد را مي گيريد. دكتر اين تفكرات هيچ 
ربطي به كد اتيكز ندارد. دكتر رحماني هم كه سعي مي كرد من را آرام كند زير گوش من زمزمه كرد اين ها 
همه اش اداست داود جان. و اين قضاوت ديگر خيلي به من برخورد. و مي دانم كه خيلي عصباني شده بودم 

اما واقعًا به خاطرم نمانده كه چه مطالب مشخصي در آن شرايط گفتم. 

وقتي به سالن طبقه اول رسيديم به جراحي كه به عنوان پيشكسوت انتخاب كرده بودند تا از او تجليل كنند 
به شدت حمل كردم و حتي حرف هايي زدم كه بيان آن ها صحيح نبود و موضع من را به شدت آسيب پذير 
كرد. وقتي دكتر رحماني به من اعتراض كرد گفتم  آيا مايليد داليلم را ارايه كنم؟ مي دانستم مي داند كه جراح 
انتخاب ماست. كه  اين  داد:  به من جواب  نيست،  انتخاب كرده اند چندان هم »عليه سالم«  پيشكسوتي كه 
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معنايش اين بود كه غيرجراحان حق دخالت ندارند. به طنز جواب دادم: تمام دندان هام ريخت توي دهنم!

خيلي خوب شد كه دكتر رحماني مثل من عصباني نشد و توانست صحنه را كنترل و من را آرام كند. به 
من گفت: اين ها بحث هاي سرپله اي نيست. بعداً در مورد آن ها مفصل بحث خواهيم كرد. گفتم: اجازه بده 
منشورحقوق پزشكان را در همين وب سايت پيام جراح نقد كنم و بعد پاسخ شما را هم منتشر كنيم. براي 

آرام كردن من سرتكان داد و تأكيد كرد: بحث مي كنيم. حتمًا بحث مي كنيم. 

خوشبختانه اين مهارت را يافته ام كه در چنين مواقع خطرناكي عصبانيت خودم را كنترل كنم. داود ديگري به 
صحنه آمد كه خندان و خونسرد بود. به او گفتم: در هر حال خسته نباشيد. كارتان فوق العاده است و دورين 
را به سمتش نشانه رفتم و او هم بي حركت ايستاد تا از او عكس بگيرم. وقتي از توي چشمي دوربين روي 
صورتش تمركز كردم تازه متوجه شدم دوست قديمي من عينكي شده است. متوجه شدم اين عينك را به 
خاطر بيماري اي به چشم زده است كه ناشي از حمالت شيميايي در جنگ ايران و عراق است و تازه بعد از 

اين همه سال اين بيماري عود كرده به نحوي كه گاهي قادر به انجام عمل جراحي هم نمي شود. 

جمع بندي جديد
وقتي به دفتر برگشتم، بي درنگ عكس ها را براي بارگذاري در وب سايت پيام جراحان آماده كردم: صد و 
شانزده قطعه عكس از دهمين كنگره جراحان عمومي ايران. در جريان آماده سازي عكس ها بود كه خاطرات 
پانزده سال همكاري مشترك با دكتر بهزاد رحماني براي تقويت انجمن هاي پزشكي و احياي پروفشن پزشكي 
از شبه پروفشن دولتي پزشكي در دهنم روشن مي شدند. اطمينان داشتم كه اين تجربه ها ارزش آن را دارند 
كه تحليل و ثبت و منتشر شوند تا ديگران خطاهاي ما را تكرار نكند و سرمايه هاي اجتماعي انباشت شود. در 
عين حال سعي كردم از زاويه ي تازه اي به اين گذشته بنگرم. در نتيجه اين سؤال در ذهنم مطرح شد: كجاي 

كار علط است كه دكتر رحماني از يك اصل درست به نتايج نادرستي مي رسد؟ 

به نظرم حق با دكتر رحماني است كه اگر جامعه هزينه ريسك پذيري جراحان را باال ببرد، آنان به سادگي 
از پذيرش مسؤليت عمل جراحي تن مي زنند و زندگي هاي زيادي از دست مي رود و كسان فراواني داغ دار 
مي شوند. اما اين نتيجه، كه بايد هزينه شكايت از پزشكان را افزايش داد به نحوي كه بيماران به سادگي قادر 
به شكايت از پزشكان نشوند، لزومًا درست نيست. اين اصل كه اعتماد بيماران به پزشكان نبايد مخدوش 
شود، نيز اصل درستي است، اما اينكه انتقاد و طنز در جامعه را به اين خاطر سانسور و محدود كرد نيز كاماًل 

غلط است. راه حل؟ 

به نظرم، با پيچيده تر شدن روابط و مناسبات اجتماعي، ما به سازمان هايي نياز داريم كه بايد بتوانند با دقت 
و ظرافت بسيار باالتري كار كنند. پروفشن جراحي بايد بتواند پروتكل ها و دستورالعمل هاي بسيار دقيق تري 
تدوين كند تا به استناد آن ها بشود با دقت بسيار بيشتري ريسك اعمال جراحي را محاسبه كرد. به سازوكارهاي 
بسيار دقيق تر و ظريفي تري نياز داريم تا بشود با دقت، سرعت و صحت بيشتري شكايت بيماران از جراحان 
را بررسي و داوري كرد. در عرصه حقوق و قضا نيز نيازمند آن هستيم تا دست در كاران مهارت هاي خودشان 
را ارتقا بدهند و سازوكارهايي بسيار دقيق تر، كارآمدتر، اثربخش تري مستقر شود كه روند بررسي قضايي از 
شكايت ها تسريع و تسهيل شود. البته، اين كار سخت است و كار سخت است كه نتايج ارزشمند توليد مي كند. 

مي شود گفت دكتر بهزاد رحماني يك تنه دارد انجمن جراحان عمومي ايران را اداره مي كند. اما اگر شاخص 
موفقيت يك انجمن را ميزان مشاركت اعضاي آن حرفه ارزيابي كنيم، معلوم نيست دكتر رحماني به رغم 
اين همه تالش نمره قبولي كسب كند. تالش براي كسب درآمد براي خريد ساختمان مستقل براي دبيرخانه 
انجمن ستودني است، اما نه به هر قيمتي. به نطر من، هدف انجمن جراحان عمومي ايران، مثل هر انجمن 
ديگري بايد در وهله اول، ساختن يك جامعه اخالقي باشد تا در فضاي آن، اعضاي انجمن به يكديگر كمك 
كنند تا زندگي انساني تر را تجربه كنند، تا با كمك هم به انساني تر شدن مناسبات اجتماعي مدد برسانند. گمان 

نمي كنم چنين ايده اي »ادا« باشد. 
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دوشنبه 2 شهريور 1394

گرفتاري هاي ناخواسته
از يكشنبه هفته گذشته )25 مرداد 94( كه تاريخ آخرين روزنوشت است تا امروز )دوشنبه 2 شهريور 94. 
ساعت 4 بامداد( كه اين روزنوشت را دست گرفته ام غرق در گرفتاري هاي ناخواسته  يا ناخواسته اي شدم كه 
بسياري از آن ها ارتباطي مستقيمي به تاريخ جنبش كادرها )يا تاريخ جهش ژنتيكي كادرها - اصطالحي كه 
اين روز ها به ذهنم رسيده است( ندارد. اما پرداختن به بعضي از آن ها خالي از لطف نيست و كار را با تشريح 

برخي از همين رخدادها ادامه مي دهم. 

عصر روز چهارشنبه كه در حال تنظيم كردن دو بلندگوي ماشين روي ميزي خودم بودم تا شب ها كه در بستر 
دراز مي كشم بتوانم صداي راديو به زبان هايي را كه در حال تمرين آن ها هستم بهتر بشنوم، دستم ناخواسته 
به كليد برق پشت دستگاه خورد و ماشين خاموش شد. اما وقتي آن روشن كردم ديگر ويندوز باال نيامد. اين 
جور مواقع ماشين را به تعميرگاهي در يكي از پاساژهاي خيابان وليعصر مي برم تا هم ويندوز نصب كند و 
هم دستي به ماشين بكشد و به خودم نيز معموالً يك شب استراحت مي دهم. اما معموالً گرفتاري هاي بعد از 

نصب ويندوز - كه ظاهراً هيچ كاريش نمي شود كرد، لذت استراحت را از دماغم بيرون مي كشند. 

كپي  برابر اصل!
پايگاه   باگ هاي  از  ناشي  گرفتاري هاي  در  همچنان  همسرم  رفتم.  منزل  به  شب  آن  كه  بود  اين  استراحتم 
ذخيره سازي و پردازش اطالعات ذهني خود غوطه و غصه مي خورد و تالش هاي من نيز افاقه ي چنداني به 
حال او ندارد و همچنان بايد منتظر گذر زمان بمانم. اما دخترم به وضوح مرحله دشوار جذب شدن در بازار 
كار را پشت سر گذاشته و - به قول آديزيس، نظريه پرداز محبوبم - در مرحله ي رشد سريع قرار گرفته است. 
عجيب است كه حتي - بعد از اين همه تغيير اجتماعي بين امروز و حدود 40 سال پيش - دخترم تقريبًا 
همان گرايش ها و تمايالت را از خودش بروز مي دهد كه من در سن او از خودم نشان مي دادم: در حاليكه در 
آن زمان به عنوان مربي به استخدام يك پرورشگاه درآمدم كه زير نظر فرح پهلوي قرار گرفته بود و با كمك 
كارشناسان يونسكو اداره مي شد، دخترم نيز جذب مؤسسه فرهنگي آموزشي قلم چي شده و او هم به عنوان 
مربي به دانش آموزان دوره دبستان كمك مي كند. آن  هم با چه شور و عشق عظيمي! و به همان اندازه مصر 
است كه هرگز به كوچكترين نصيحت من هم توجه نكند: كپي برابر اصل! نمي دانم موفق خواهد شد اين 

نقص ظاهراً ارثي را بر طرف كند يا نه؟ 

تحمل  به  تمايلي  هيچ  و  بودم  شده  محروم  مجازي  دنياي  از  كه  گذشته  پنجشنبه  و شب  چهارشنبه  عصر 
مزخرفات شبكه هاي تلويزيوني جمهوري اسالمي هم نداشتم و به همين خاطر براي قدم زدن به پشت بام 
رفتم، فرصت خوبي بود تا در مورد كتابي كه آروز دارم روزگاري با عنوان فعلي »جمهور دهاتيان« بنويسم 
فكر كنم. به خاطر داشتم كه چطور مدتي قبل، بخش عمده اي از طبقه حاكم در جمهوري دهاتيان به يك 
نكته از صحبت  آقاي هاشمي رفسنجاني - كه ظاهراً به تريج قباي دهاتيان برخورده بود - چه واكنشي تندي 
نشان دادند. آقاي رفسنجاني - كه خودش يك دهاتي اصيل است - در نوشته اي يا در نطقي به مخالفانش 
انتقاد كرده كه وقتي او در حال مبارزه بوده آنان هنوز در دهات خودشان بازي مي كردند يا راه مي رفتند، كه 
اشاره اش احتماالً به اين بوده كه مخالفان او چقدر جوان و از نظر سياسي بي تجربه هستند. اما همين اشاره 
هم به دهاتياني كه حال حكومت را در قبضه خود دارند گران تمام شده بود. در نتيجه يكي از نگراني هاي 
جدي من اين شده است كه چطور مي شود به اين دهاتياني كه امروز حكومت دهاتي خودشان را با بي رحمي 
و قساوت بر شهريان تحميل كرده و مي كنند، انتقاد كرد؟ در حاليكه قصد من اين است كه استدالل كنم در 
اين دهات اصاًل فرهنگ و فضائل اخالقي نمي تواند مطرح باشد! و از اين منظر، تاريخ معاصر ايران تاريخ نبرد 
دهاتيان با شهرياني است كه تحت تأثير فرهنگ و تمدن غرب دنبال مدرن سازي ايران بوده اند. و چطور از 
درون فوران آشوب بعد از انقالب بيست و دوم بهمن 57 كه شورش مردم عليه ديكتاتوري شاه بود، دهاتيان 
بي ناموسي  به اصطالح -  تمام مظاهر -  از  را  تا شهرها  كنند  بر شهر ها غلبه  توانستند  به رهبري آخوند ها 

شهري ها پاك سازي و اسالمي سازي كنند. 
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به خاطر دارم عصر چهارشنبه كه در تاكسي خطي ميدان هفت تير به ميدان شهرك غرب به انتظار رسيدن 
آخرين مسافر نشسته بودم، بند اول كتاب در ذهنم نقش بسته بود. نخستين بند كتاب چنين مضاميني داشت: 
اين شانس تاريخي نصيبم شد تا در يكي از سال هاي دهه ي شصت ميالدي كه به قول هابز بام، مورخ 
شخم  را  سرمايه داري  ماقبل  جهان  كل  كمونيست،  و  سرمايه داري  جهان  دو  انگليسي،  يهودي   بزرگ 
مي زدند، در يكي از روستا هاي حاشيه كويري ايران به عرصه وجود بيايم كه تحت تأثير فرايند هاي جهاني 
شدن آخرين پرده از زندگي ماقبل  مدرن خود را بازي مي كردند. نيز، در يكي از سال هاي نخستين دهه ي 
براي  فرايند هاي جهاني شدن،  تأثير  تحت   - باز هم   - كه  نصيبم شد  تاريخي  اين شانس  هزاره سوم 
نخستين بار پا به قاره اي بگذارم كه پيش از آن هرگز كلمه اي در باره اش نشينده بودم: دستورنامه برات، 
يا ام القوانين! تازه بعد از آشنايي با »مادر قانون ها« بود كه به مرور توانستم درك كنم ما جمهور دهاتياني 
كه مثل مورچه، از خوابگه غرقه  در آب خود به كالن شهر تهران كوچيده بوديم، براي شهري، متمدن و 

انسان شدن چه مسير دشواري را بايد طي كنيم. 

همانجا در تاكسي بود كه حدس زدم هسته مركزي ساختار كلي كتاب در اين بند بيان شده است. به قول 
براي بسط  نياز  ژنتيكي مورد  تمام ساختار  اثر روايي است كه  بند، تخم يك  ماركز، همين  گابريل گارسيا 
ماجراهاي رمان آتي را در خود دارد. اين اثر پژوهشي در واقع روايتي است از نحوالت زندگي خودم، كه 

البته، به جاي آنكه در دنياي ادبيات روايت شود، در وادي علوم انساني نظريه  بافي خواهد شد. 

در همان مسير ميدان هفت تير به ميدان شهرك غرب به خودم يادآوري كردم كه كتاب نامه هاي خصوصي و 
گزارش هاي محرمانه سر ريدر بوالرد، سفير كبير انگلستان در ايران - ترجمه غالمحسين ميرزاصالج - را كه از 
يك دوست قديمي امانت گرفته  بودم، از منزل به دفتر بياوم تا به عنوان يكي از منابع مورد نياز دم دستم باشد. 

دوست قديمي اي كه اين كتاب را به من امانت داده است كسي نيست جز آقاي محمود حسيني كمال، كه 
به عنوان مديرعامل شركت گاوپروري دمزآباد در اين روزنوشت ها به خاطرات او هم اشاره كرده ام. يكي از 
روزهايي كه همراه با او براي شركت در مجمع شركاي گاوپروري به مزآباد ورامين مي رفتيم و طبق معمول در 
مورد مسائل سياسي فرهنگي روز گفتگو مي كرديم، آقاي محمود حسيني كمال به صورت گذرا به سفير كبير 
انگليس در ايران زمان جنگ جهاني دوم اشاره كرد كه در كتاب خاطراتش - به قول آقاي حسيني كمال - »به 
تمام هموطنان من« توهين كرده و با صراحت مي گويد: در تمام طبقه سياسي ايران جز يك نفر بقيه افراد 
برشرفي هستند. من كه در همان دوره روي تدوين دستور شرف در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت 
كار مي كردم و نسبت به معناي شرف حساس بودم از آقاي حسيني كمال تقاضا كردم تا كتاب خاطرات آقاي 
بوالرد را به من امانت بدهد. وقتي كتاب را خواندم دريافتم كه شرح آقاي بوالرد از خصوصيات اخالقي مردم 
ايران و به خصوص تهران در جريان جنگ جهاني دوم مي تواند به عنوان شاهدي براي بررسي خصوصيات 

مردم ايران مورد بررسي قرار بگيرد. 

به نظر من آقاي بوالرد يك انسان باشرف، فاضل، انديشمند، و نويسنده اي بسيار تواناست كه توصيف هايش 
از خصوصيات ايرانيانياني كه با آنان مراوده داشته است بسيار دقيق، ظريف، بي طرفانه و قضاوت هايش در 
عنوان  به  وي  گزارش هاي  روي  مي شود  و  است  بوده  متوازن  و  منصافانه  آنان  اخالقي  مورد خصوصيات 
مطالبي مستند حساب كرد. و البته، در مورد طبقه سياسي آن زمان ايران - و شايد تمام زمان ها - چيز جديدي 
از  يكي  اتفاقًا  و  هستيم.  پفيوزي  ملت  ما  كه  بود  كرده  تأكيده  با صراحت  هم  بازرگان   مهندس  نمي گويد. 
محورهاي اصلي صحبت من در جلسه اي كه براي معرفي دستورنامه رابرت به نشست هيأت مديره انجمن 
مهندسان مسلمان )يا انجمن اسالمي مهندسان(  كه همه اعضاي ارشد نهضت آزادي هستند، رفته بودم، بررسي 

همين پفيوزي ملت ايران بود. 

در قدم زدن هاي شبانگاهي روي پشت بام منزل بود كه به اين نتيجه رسيدم الزم است كم كم منابع مورد نياز 
براي نوشتن جمهور دهاتيان را در يك جا جمع كنم و به مرور به تكميل ساختار روايي اثر بپردازم. چون 
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تصور مي كنم، اگر ساختار روايي كتاب در ذهنم شكل بگيرد،  نوشتن آن نبايد وقت زيادي از من بگيرد. 

فكر مي كنم مجموعه ي فيلم هاي سينمايي »صمدآقاي« آقاي پرويز صياد نيز مي تواند بخش مهمي از منابع اين 
كتاب را تشكيل بدهد. 

بيانيه جمهوري اسالمي ايران
صبح روز پنجشنبه پيش از آنكه از خانه به دفتر بيايم، براي يافتن كتابي كه شايد براي »جمهور دهاتيان« جالب 
باشد، كتاب هاي يكي از كتابخانه هاي منزل را وارسي كردم. كتابي با عنوان »بيانيه  جمهوري اسالمي ايران« 
نوشته آقاي ابوالحسن بني صدر نخستين رئيس جمهور اسالمي ايران توجهم را جلب كرد. آن را برداشتم و  

از خانه بيرون زدم. 

اين كتاب تاريخ نشر ندارد. اصاًل صفحه ي شناسه ندارد. در 144 صفحه چاپ شده و قيمت آن در زمان نشر 
50 ريال بوده است. چند جمله ي صفحه ي اول، مضمون اصلي كتاب را كه تحت عنوان بيانيه يا مانيفست 
به خاطر بيان  »جمهوري اسالمي« تدوين شده است، و نيز ماهيت و شخصيت مؤلف آن را - كه احتماالً 
همين نكات - به عنوان نخستين رئيس جمهور در تاريخ ايران انتخاب شده است، به خوبي برمال مي سازد. 

نخستين بند كتاب مي  گويد: 
اگر انقالب اسالمي ايران، بخواهد انقالب اسالمي يعني تغيير بنيادين ساختمان اجتماعي ايران بگردد، بناگزير 
بايد به حل مسائلي بپردازد كه در تاريخ طوالني كشور، حل نشده اند. مسائل امروز كشور، شكل تازه اي از 

مسائلي هستند كه همواره طرح و مايه جدائي مذهب از قدرت سياسي و تضاد اين دو بوده اند. 

اما اين مسائل چه هستند كه در طول تاريخ طوالني ايران هميشه مطرح بوده اند و همواره هم مايه جدايي 
مذهب از قدرت سياسي شده اند؟ آقاي بني صدر در ادامه اين مسائل را كه در وجوه »سياسي«، »قتصادي«،  
»اجتماعي« و »فرهنگي« دسته بندي كرده است، فهرست و تشريح مي كند. نكته در خور توجه اين است كه 
طي اين فهرست نسبتاً  طوالني دو گانه ي »قدرت سياسي« و »مذهب« به عنوان در آلترناتيو مطرح مي شوند كه 
يكي به تمام معنا شر و ديگري به تمام معنا خير است. به عنوان نمونه، نخستين بند از مسائل ذيل وجه سياسي: 

1. قدرت سياسي، جانبدار موازنه قوا با كشورهاي ديگر است، وقتي قوي است مي خواهد بر اين و آن مسلط 
شود. وقتي ضعيف است مي خواهد تحت حمايت اين و آن قرار گيرد. اين سياست بسود گروه هاي حاكم و 

به زيان توده مردم است. 

مذهب، جانبدار حذف روابط مسلط و زيرسلطه و موافق موازنه منفي يعني نه مسلط شدن و نه زيرسلطه 
رفتن است. 

همانطور كه گفتم، تمام مسائل به همين شكل در تقابل قرار دادن قدرت سياسي و مذهب تبيين شده اند. اما  
در اين بيانيه منظور از قدرت سياسي و مذهب چيست؟ بند دو تا حدودي معناي قدرت سياسي را مشخص 

مي كند: 

2. قدرت سياسي، جانبدار تمركز قدرت در شخص شاه به مثابه مظره زور حاكم است، مذهب اين قدرت را 
مظلمه مي شناسد و سرنگون كردن آن را واجب عيني مي داند. 

كساني كه اوضاع سياسي ماه هاي انقالب 57 را به خاطر بياورند به خوبي در مي يابند كه در اين صورت منظور 
از قدرت سياسي شاه  و احتماالً منظور از مذهب هم خميني بوده  است. و جالب اينكه در پانويس همين 

صفحه اول بيانيه، »مذهب« به اين معنا آمده است: 
در اين نوشته، منظور از »مذهب« همه جا آن مذهبي است كه سر از جذب شدن در قدرت خودكامه سياسي 
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همواره باز پيچيده است. 

هرچند بعد از سي و چهار سال مواجهه ي مداوم با شعبده بازي هايي از اين دست، پوست آدم آنقدر كلفت 
مي شود كه تعجب نكند، اما با خواندن اين متن حقيقتًا دچار تعجب شدم: اين آقا چه حرف هايي را سر هم 
مي كرده است و چگونه توانسته  است در انتخابات نخستين دوره رياست جمهوري تاريخ ايران بيشترين رأي 
را كسب كند؟ اين ماجرا از آن جهت نبايد تعجب آور باشد كه سي و چند سال بعد، شعبده باز ديگري به اسم 
آقاي احمدي نژاد با شعارهايي به همين اندازه حيرت انگيز بازي را برد و ايران را باز هم به خاك سياه كشاند. 

آخرين جمع بندي
فكر مي كنم اگر قرار باشد تأمالت خودم را در مورد موضوع »جمهور دهاتيان« طي روز هاي اخير جمع بندي 

كنم بايد بگويم:

1. شايد مناسب باشد اين كتاب را نيز به روايت تجربه هاي شخصي خودم اختصاص بدهم. در اين صورت 
بايد بكوشم نشان بدهم كه چطور در طول زندگي خود، از يك بچه دهاتي به آدمي بدل شدم كه وقتي پايش 
لب گور رسيده دارد براي ايجاد جامعه قانوني تالش مي كند. اين روش روايت كمك مي كند كه به جاي نقادي 
ديگران و دهاتي خواندن آنان، خودم را نقادي كنم و خودم را دهاتي در تالش براي شهري شدن نشان بدهم. 

2. اگر بخواهم در اين زمان يك تم مركزي براي كل ماجرا در نظر بگيرم، آن تم احتماالً شرف خواهد بود. 
البته، شرف به معناي رفتار بر اساس فضائل اخالقي، كه در آن صورت يك مسلمان ذيل اين تعريف قرار 
نمي گيرد. در آن صورت، رفتار بر اساس قانون، به معناي قواعد مبتني بر حقوق مساوي تمام افراد، فقط يكي 

از فضائل اخالقي است كه براي ملت ما همچنان ناشناخته است. 

3. در اين صورت، كل ماجرا نيز بايد به صورت مرور گذشته، بعد از آشنايي با دستورنامه رابرت و مادر 
قوانين، روايت شود. بايد براي خواننده توضيح بدهم كه چطور بعد از آشنايي با اين كتاب است كه متوجه 

شدم همه دهاتي هستيم؛ كل هم اجمعين!
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دوشنبه 2 شهريور 1394

قسمت دوم: رمز معجزه معتادان گمنام
فكر مي كنم هفته پيش بود كه مضامين اصلي مقاله اي كه دلم مي خواهد در مورد رمز موفقيت انجمن معتادان 
گمنام بنويسم در ذهنم تكميل شد. حاال مسأله اين است كه چه زماني براي نشر اين مقاله در وب سايت 

كادرها دات كام مناسب است؟ نوشتن مقاله كار يك نشست خواهد بود.

تكميل اين روند محصول كار در كارگاه كادر دبيران است كه اين روز ها با حضور فقط سه عضو كه از اشتهارد 
و از كرج به دفتر كادرها مي آيند برگزار مي شود. آخرين نشست اين كارگاه روز پنجشنبه گذشته برگزار شد 
و در همان كارگاه بود كه ترديدم در مورد نقش تعيين كننده ي دستورنامه رابرت در موفقيت انجمن معتادان 

گمنام برطرف شد.

به طور كلي مي دانستم كه انجمن معتادان گمنام بر اساس سنت هاي قانون عرفي پارلمان در آمريكا طراحي 
شده است. اما فقط وقتي به اهميت اين موضوع بيشتر پي بردم كه آقاي حبيب اهلل اعلمي كه همراه با آقاي 
داود دانايي از كادرهاي انجمن معتادان گمنام هستند يك نسخه از »راهنماي خدمت محلي در معتادان گمنام« 
را در اختيار من قرار دادند و بعد از مطالعه دقيق تر بخشي از همين راهمنا بود كه بيش از گذشته به اهميت 

نقش دستورنامه رابرت در موفقيت اين انجمن پي بردم. 

همان روز هاي اول كارگاه دبيران نيز آقاي اعلمي با اشاره به بندهايي از كتاب راهنما توجه من را به اين نكته 
جلب كرد كه در اين راهنما از پيشنهادهاي پارلماني دستورنامه رابرت استفاده شده است. اما بعد از آنكه متن 
كتاب را با دقت بيشتري خواندم دريافتم كه حدود ده صفحه از اين راهنما، به كاربردي ترين شكل ممكن 
دستورنامه رابرت را خالصه كرده است تا اعضاي اين انجمن بتوانند از آن استفاده كنند. البته در همين قسمت 

توضيح داده شده است كه مطالب اين بخش از كتاب دستورنامه رابرت اقتباس شده است. 
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جمعه 13 شهريور 1394

انجمن مترجمان ادبيات پارلماني
ديروز پنجشنبه هنوز صبحانه ام تمام نشده بود كه آقاي پرهام رضايي شيمي دان جوان وارد شد. قرار بود 
ساعت هشت صبح نخستين نشست گروه مترجمان ادبيات پارلماني در دفتر كادرها برگزار شود. آقاي سامان 
عصرپوران يكي ديگر از اعضاي اين گروه است. اين دو نفر تنها اعضاي كادر دانشجويان هستند كه با حضور 
تعدادي از دانشجويان عضو شوراي احياي انجمن هاي اسالمي در دفتر كادرها شكل گرفت و حاال - عالوه بر 
اين دو نفر - با اعضاي ديگري هنوز به فعاليت خود ادامه مي دهد و يكشنبه و سه شنبه ها كارگاه دارد. اما اين 
كارگاه جديد با كارگاه دانشجويان فقط يك نقطه مشترك دارد: اينكه دو نفر از اعضاي كادر سابق دانشجويان 
در كادر جديد دانشجويان حضور دارند، وگرنه بسياري چيزها، به ويژه در ارتباط با روش آموزش و تمرين 
قواعد دستورنامه رابرت و تشكيل انجمن به صورت بنيادي تغيير كرده است. يكي از اين تغييرات اين است 
كه مطالب آموزشي براي مرحله مقدماتي تقريبًا به همان مطالبي محدود شده كه در سيصد سؤال آموزشي 
انجمن ملي پارلمانتارين هاي آمريكا آمده است. هرچند يك مربي براي آموزش همين مقدار محدود از قواعد 
دستورنامه رابرت نيز بايد با تمام چم و خم هاي پيچيده قانون پارلمان آشنا باشد. به عالوه، مطالب آموزشي 
- كه حدود 130 صفحه كتاب را در بر مي گيرد -  به صورت كتابچه پرينت شده و در اختيار كارورزان 
كارگاه قرار گرفته است تا بتوانند به عنوان جزوه درسي به آن رجوع كنند. تفاوت اساسي ديگر اين است كه 
در مرحله مقدماتي تأكيد روي آموزش مفاهيم است و تمرين  قواعد محدود به مواردي است كه براي فهم 
مطالب آموزشي نياز خواهد بود. يكي ديگر از تفاوت ها اين است كه كار عملي در مرحله بعدي و در جريان 
تدوين دستور شرف آغاز خواهد شد و فقط كساني در مرحله دوم كارگاه شركت خواهند كرد كه در آزمون 
مرحله اول موفق شوند. براي برگزاري آزمون الزم بود سيصد سؤال پارلماني - كه حدود نود سؤال آن را 
خودم در جريان برگزاري نخستين كارگاه در سال 1391 ترجمه كرده بودم - ترجمه شود. به نظرم رسيد اين 
سؤال ها را بين آقايان پرهام رضايي، سامان عصرپوران و اميرعلي قرباني - كه براي بار دوم در كارگاه ها حاضر 
مي شود - تقسيم كنم و از آنان بخواهم در ترجمه به من كمك كنند. آقاي پرهام رضايي يكي دو روز بعد 
ترجمه سؤاالت سهم خودش را به من داد. ترجمه چند سؤال اول او را مرور كردم و دريافتم اگر فقط كمي 
كنحكاوي، حساسيت و سليقه او را ارتقا بدهم به مترجمي توانمند و خوش ذوق بدل خواهد شد. همانجا 
بود كه به ذهنم رسيد كارگاهي براي تربيت مترجمان جواني كه مي خواهند ادبيات پارلماني را توليد و ترجمه 
كنند تشكيل دهيم و به اين ترتيب ايده برگزاري كارگاه مترجمان ادبيات پارلماني شكل گرفت و قرار شد 
نخستين نشست آن ساعت هشت صبح روز پنجشنبه 12 شهريور ماه 1394 در دفتر كادرها برگزار شود. البته، 

اين ايده در ادامه بسط خودش به جاهاي جالبي رسيد كه قصه اش را شرح خواهم داد. 

قبل از آنكه در دفتر را براي ورود آقاي پرهام رضايي باز كنم به ساعت ديواري نگاه كردم. يك ربع به هشت 
بود. مثل هميشه از ديدن اين جوان باريك  اندام و بلند باال كه براي بوسيدن گردن او هم بايد روي پنجه هاي 
پا بلند شوم، خوشحال شدم. او هم خوشحال به نظر مي رسيد اما خاطره اي برايم تعريف كرد كه به فكر فرو 
رفتم: يكي از بهترين استادان دانشكده اش كه در يكي از كشورهاي اروپايي هم تدريس مي كند به محض ورود 
به فرودگاه تهران تلفني از آقاي پرهام رضايي خواسته تا صبح زود خودش را به دانشكده برساند. موضوع 
چيست؟ هيچ، اين استاد دانشگاه - كه فضل و كماالت او از ديد تنگ نظر مسؤالن دانشگاه هاي ايران مستور 
مانده است - به جد دنبال آن است كه آقاي پرهام رضايي هرچه سريعتر كوله پشتي خودش را جمع كند و 
براي ادامه تحصيل به بهترين دانشگاه هاي اروپا يا آمريكا كه با آغوش باز منتظر او هستند سفر كند. نتيجه؟ 
وقتي نوبت صحبت به آقاي پرهام رضايي مي رسد شروع مي كند به تشريح دستورنامه رابرت و قانون پارلمان 
براي اين استاد محترم و تشريح اينكه چطور با جديت مشغول آموزش و ترويج اين قواعد در ايران است. 
بديهي است كه اين رفتار آقاي پرهام رضايي مورد تأييد استاد گرامي قرار نگرفته و به جد از او خواسته است 
تا دست از اين پراكنده كاري ها بردارد و به تخصص خودش كه شيمي است بپردازد و هرچه زودتر فالن 

دانشگاه را اپالي كند و پذيرش بگيرد و از ايران برود. 

مي كنند،  سفر  آمريكا  و  اروپايي  كشورهاي  به  بهتر  تحصيل  و  زندگي  براي  ايرانيان  اينكه  از  من  راستش 
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ترجيح  شخصاً   اما  است،  كننده  مأيوس  و  تاريك  بسيار  ايران  چشم اندازهاي  هرچند  نمي شوم.  خوشحال 
مي دهم ايرانيان توانمند كوشش مي كردند تا همين خانه را بسازند و دست در سفره ي خودشان دراز كنند. 
اين احساس به ويژه از زمان آشنايي من با دستورنامه رابرت بسيار شديد تر و قوي تر شده است. چرا كه باور 
دارم نسل هاي بعدي ايرانيان با دانش فني اي آشنا مي شوند كه دستگاه  مفهومي براي درك بحران و كشف راه 
حل آن ها را در اختيارشان قرار داده است. در نتيجه، شايد بهتر باشد به جاي مهاجرت به دانشگاه هاي برتر 
حهان تالش كنيم دانشگاه هاي ايران را بهتر سازيم و دانش فني اين كار اكنون در دسترس قرار گرفته است. 
با اين همه، در مواجه با كارورزاني مثل آقاي پرهام رضايي سعي مي كنم آنان را براي انصراف از مهاجرت به 
خارج از كشور براي ادامه تحصيل تحت فشار اخالقي قرار ندهم. ديروز هم تأكيد كردم من هم با استاد شما 
موافقم. اولويت براي شما شيمي است و قانون پارلمان بايد جزو عالئق شما باشد و نه هدف اصلي. اما اين 
جوان آنقدر به تالش براي ساختن جامعه ي عادالنه و انساني عالقه دارد كه نمي دانم در آينده نزديك او شيمي 
را انتخاب خواهد كرد يا كمونيسم را؟ فقط اميدوارم وقتي به هفتاد سالگي رسيد من را در سرخوردگي هاي 

احتمالي خود مقصر تلقي نكند. 

كمونيسم: از فضليت تا رذيلت؟
حاال كه از كمونيسم صحبت به ميان آمد خوب است به شناخت تازه اي كه همين روز ها به آن دست يافته ام 
اشاره كنم. در جريان گفتگو با آقايان پرهام رضايي و سامان عصرپوران در مورد قواعد ناظر بر پتنت بود كه 
بحثمان حسابي باال گرفت. من بر اساس تجربه هايم در توليد و انتشار مقاالت زياد در مورد پتنت دارويي و نيز 
در جريان يافتن اسناد مربوط به دستگاه هاي آموزشي مربوط به دستورنامه رابرت كه پتنت آن ها در اداره پنتت 
آمريكا به ثبت رسيده است، فكر مي كردم و مي كنم وقتي يك اختراع در اداره پتنت آمريكا به ثبت مي رسد، 
ساختن كاالي تجاري بر اساس آن اختراع به ثبت رسيده بدون كسب اجازه از صاحب اختراع ممنوع است. 
اما محتواي علمي اختراع در اختيار عمومي قرار مي گيرد تا همه بتوانند از آن ها بهره مند شوند و ثبت پتنت 
لرومًا به مخفي سازي دانش نمي انجامد. اما - اگر درست فهميده باشم - آقاي پرهام رضايي بر اين باور بود 
كه كارخانه هاي بزرگ داروسازي، دانش يا روش ساخت داروها را مخفي نگاه مي دارند و همين امر مانع از 
توسعه علم مي شود. در جريان بحث بود كه دريافتيم در باره دو چيز مختلف داريم جدل مي كنيم و بعد از 
پي بردن به ما نحن و فيه، گره گفتگو باز شد. اما در جريان همان بحث ها بود كه احساس كردم، هرچند از 
عنفوان جواني به كمونيسم عالمند شده بودم، اما در عنفوان كهولت بود كه در مي يافتم، كمونيسم، به معناي 
ايثار  نفي آگاهانه و داوطلبانه مالكيت فردي، مي تواند يك فضليت اخالقي باشد، چرا كه عنصر اصلي آن 
و از خودگذشتگي فردي است. اما اگر گروهي بخواهد با كسب قدرت سياسي ايدئولوژي كمونيسم را به 
ديگران تحميل كند، مرتكب رذيلت خواهد شد. بعد از درك اين تمايز اخالقي ظريف بود كه سر پيري فيل ام 
هواي هندوستان كرد و دريافتم كمونيسم به اين معنا همچنان مي تواند مطلوب گم شده ام بوده باشد. بعداً به 
خاطرم آمد كه متفكران زيادي در جنبش سوسياليستي چنين آرمان هايي داشتند و حتي براي تحقق جوامع 
و انجمن هاي داوطلبانه كمونيستي تالش هاي زيادي هم كرده بودند. اما ماركس آنان را با چوب »تخيلي« و 
»غيرعلمي« بودن راند و به جايش ديكتاتوري پرولتاريا را نشاند كه هدفش ايجاد قهري جامعه كمونيستي 
بود كه هيچ فرقي با مذهبي سازي حكومتي جامعه ندارد. حدس مي زنم دهاتيان آن روز شهر هاي تازه صنعتي 
شده  ي اروپا نيز بايد زير اين بيرق جمع شده و سينه زده باشدند. همان جامعه اي كه - به قول »هابز« - در 
آن، انسان گرگ انسان بود.  اين ايده ها كه در جريان گفتگو با آقاي پرهام رضايي و سامان عصرپوران به ذهنم 
رسيد، هرچند مضاميني قديمي هستند اما براي من كه تازه به دستگاه مفهومي قانون پارلمان تجهيز شده ام، 
سرچشمه ي شناخت هاي نو هستند و نياز به بررسي بيشتر دارند. با اين همه، در حال حاضر فكر مي كنم روش 
كار انجمن معتادان گمنام را مي توان به عنوان الگوي مناسبي براي ساختن جامعه هاي داوطلبانه اشتراكي، يا 

پروفشنال و خدماتي سرمشق قرار داد. 

در انجمن معتادان گمنام، با اعتياد اعضا به مثابه يك بيماري عاجز كننده مبارزه مي شود، اما از آنجا كه اعتياد 
به مواد مخدر را ناشي از فقدان سالمت عقلي مي دانند و راه حل آن را نيز انسان شدن معتادان تعريف مي كنند 
كه از طريق شركت داوطلبانه در فعاليت هاي گروه هاي معتادان عضو انجمن حاصل مي شود، تا حدودي به 
معناي ساختن يك جامعه مبتني بر فضائل اخالقي است، به همين خاطر اين تجربه مي تواند براي ساختن انواع 
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سازمان هاي پروفشنال، خدماتي و خيريه نيز  الگوي بسيار مناسبي باشد. 

جهش ژنتيكي: از رمه به جامعه
از وقتي موضوع انتخاب مورخ در انجمن هاي در دست تأسيس در دفتر كادرها مطرح شد، از آقاي پرهام 
رضايي نيز تقاضا كردم تا به عنوان مورخ كادر دانشجويان تاريخ اين كادر را بنويسد. او هم - ظاهراً - اين 
قضيه را جدي گرفت و حتي براي نوشتن تاريخ كادر دانشجويان، روزنوشت هاي من را با دقت مطالعه مي كرد 
تا رويدادهايي را كه خودش در آن ها حضور نيافته  بود، نيز، بنويسد. به همين خاطر، هر از گاهي نكته اي را 
كه فكر مي كردم براي او به عنوان مورخ كادر دانشجويان ممكن است مفيد باشد برايش توضيح مي دادم. يكي 
از اين نكات تأكيد بر اين بود كه مهم ترين وظيفه او در نوشتن تاريخ كادر ها توصيف دقيق اتفاقي است كه 
در وجدان يا آگاهي گروهي ِكادر دانشجويان رخ مي دهد و من نام آن اتفاق را »جهش ژنتيكي« گذاشته ام. و 
منظورم از جهش ژنتيكي اشاره به يك تحول بنيادين در وجدان و آگاهي گروهي يك گروه است  كه بدون 

شركت در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت تحقق آن ممكن نخواهد بود. 

البته، از شانس بد آقاي پرهام رضايي اعضاي كادر دانشجويان آنقدر تغيير كردند و برنامه هاي آموزشي اين 
كادر نيز چنان باال و پائين شد كه مي شود گفت جهش ژنتيكي مورد انتظار من در اين كادر رخ نداد. هرچند 
اميدوارم فعاليت  آموزشي كادر دانشجويان با اعضاي فعلي خود آنقدر ادامه يابد تا اين جهش كيفي را تجربه  
كنند، اما قواعدي كه تا كنون در اين كادر آموزش داده شده است هنوز به حدي نرسيده است كه اعضاي 

گروه جهش ژنتيكي را احساس كنند.  

جالب است كه در اسناد سازماني ِ انجمن معتادان گمنام - كه آخرين ويرايش دستورنامه رابرت را به عنوان 
پارلماني خود معرفي كرده است - به اين آگاهي گروهي خيلي اهميت داده مي شود. در طول اين  مرجع 
اسناد به يك نيروي بزرگتر از فرد اشاره شده است كه در نجات معتادان و رسيدن آنان به سالمت عقلي نقش 
مهمي ايفا مي كند. در اين اسناد به اين نيروي بزرگتر »خدا« گفته مي شود، اما هرجا كه نامي از خدا به عنوان 
نيروي بزرگتر به ميان مي آيد، بالفاصله اضافه مي شود: »بدان گونه كه او را درك مي كنيم«. بعد، در همه جا به 
نحوي از وجدان و آگاهي گروهي صحبت مي شود تا خواننده درك كند كه منظور از خدا، يا دست كم تبلور 
هر دركي كه از خدا داريم، همين وجدان گروهي است كه فقط در گروه و از طريق فعاليت در گروه ايجاد 

مي شود و كار مي كند و جواب مي دهد. 

يكي از اسناد بسيار ارزشمند انجمن معتادان گمنام كتابي است با عنوان: ايت ووركز؛ هاو اند واي1. ترجمه 
تحت اللفظي آن مي شود: كار مي كند؛ چطور و چرا. اين كتاب عنوان دوم و فرعي ديگري نيز دارد كه ترجمه 
آن مي شود: دوازده قدم و دوازده سنت معتادان گمنام. با توجه به عنوان فرعي اين كتاب و مفاد آن، شايد 
بشود عنوان اصلي كتاب را اين طور به فارسي برگرداند: معتادان گمنام چرا و چطور موفق مي شود. مفاد اين 
كتاب كه يك كتاب راهنما براي اعضاي انجمن است، به درستي چرايي و چگونگي موفقيت انجمن معتادان 

گمنام را گام به گام و مرحله به مرحله تشريح كرده است. 

من آرزو دارم و با جديت در پي آنم تا روند شكل گيري وجدان و آگاهي گروهي در كادرها را - كه فعاًل آن 
را »جهش ژنتيكي« نام گذاشته ام - با دقت و به نحوي تشريح كنم تا هركس كه در آينده به اين انجمن پيوست 
بتواند تمام آن تجربه ها را از آن خود كند. اما بايد صادقانه اعتراف كنم تا كنون هنوز موفق به ساختن وجدان 
گروهي در اين معنا نشده ايم و تصور مي كنم شايد با ساختن اولين گروه از انجمن كادرها - كه عالوه بر 
آشنايي با قواعد دستورنامه رابرت بايد دستور شرف خود را هم بنويسد و در جريان فعاليت به مفاد آن عمل 
كند - تجربه هايي به دست آوريم كه بر اساس آن ها بشود روند اين جهش ژنتيكي را تشريح كرد. با اين همه، 
من از هر فرصتي استفاده كرده ام تا منظورم را از جهش ژنتيكي براي آقاي پرهام رضايي و مورخان انجمن هاي 
در دست تأسيس ديگر نيز تشريح كنم و توجه آنان را به تغييراتي سوق بدهم كه به مرور در آگاهي گروهي 

يك كادر رخ مي دهد يا بايد رخ بدهد تا از يك رمه به يك جامعه بدل شود. 

…… ……………. ……… ……… ……… 1
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جمهور دهاتيان 
همين جا و بالفاصله بايد اضافه كنم كه شما در يك ده حاشيه كويري ايران با يك »جماعت« مواجه هستيد 
كه اعضاي آن بر اساس قواعد و مقررات نامكتوب و عرفي اي عمل مي كنند كه احتماالً به صورت خود به 
خودي و بر مبناي عواملي مانند تقسيم كار جماعتي، نظام منزلت جماعتي، سن، جنيست و از اين قبيل ساخته 
مي شوند و مقبوليت آن قواعد نيز احتماالً ناشي از اثربخشي و كارآيي آن ها در بقاي جماعت است. در چنين 
دهاتي، هر فرد غير عضو جماعت يك »غريبه«، يك »غيرخودي« و يك »دشمن« محسوب مي شود، تقريبًا 

به همان معنا يك مورچه - حتي از يك نوع و يك جنس - از يك النه به النه ي ديگري پرتاب شده باشد.

وقتي اعضاي حدود هشتاد هزار »جماعت« دهاتي به مرور از النه هاي خود منفك شده و به كالن شهري مثل 
تهران هجوم مي آورند شبيه مورچه هايي عمل مي كنند كه از النه هاي خودشان جدا شده و در ميان ميليون ها 
اما همچنان  مورچه ديگري سرگردان شده اند كه همه در هم مي لولند و - هرچند از يك »نوع« هستند - 
غيرخودي و دشمن يكديگرند. بسياري از خصوصيات منفي اي كه طي دهه هاي اخير مردم كالن شهرهاي 
ايران از خود بروز داده اند، به احتمال بسيار زياد ناشي از همين تغيير زيست بوم افرادي است كه قباًل در 
جماعت هاي دهاتي جايگاه مشخصي داشتند و به ندرت مرتكب خالف هاي كوچك مي شدند، اما در كالن 
شهر تهران چاره را در آن مي يابند كه مثل يك گرك تنها بايد براي بقاي خود وارد نبرد مرگ يا زندگي بشوند. 
تبين تحوالت فرهنگي، اخالقي، اجتماعي و سياسي دهه هاي اخير در ايران بر اساس همين تغيير نظام ارزشي 
دهاتياني كه به كالن شهرها مهاجرت كرده اند، موضوع اصلي تحقيقي است با عنوان »جمهور دهاتيان« كه دارم 

روي آن كار مي كنم و اميدوارم فرصت بيابم تمامش كنم. 

مجتمع هاي  كار،  محيط  محله،  مثل  پايداري  نسبتا  ساختارهاي  در  مهاجر  دهاتيان  تدريجي  استقرار  با  اما 
مسكوني، مدرسه و دانشگاه و ساير سازمان ها و نهادهاي مدرن، و كسب تجربه هاي اجتماعي مشترك با ساير 
دهاتيان شهري شده، به مرور افراد با هم آشناتر مي شوند و به هم اعتماد مي كنند و به تدريج به ضرورت كار 
جمعي و رسيدن به توافق و تصميم مشترك پي مي برند. در اينجاست كه نسبت به تشكيل  سازمان هاي مبتني 
بر افراد مستقل و آزاد و ليبرال كه دست كم از نظر حقوقي حق برابر دارند، اقدام مي كنند و تشكيل گروه 
مي دهند. اما ساختن گروه با افرادي كه از نظر حقوقي حق رأي برابر در تصميم گيري دارند، يك تجربه جديد 
در فرهنگ ايرانيان است. و همين جاست كه مي بينيد چنين گروه هايي بيشتر به رمه و رمه اي از انسان هايي 
آنان در  زبان تصميم گيري گروهي هيأتي  يا  نكرده اند و  زبان تصميم گيري گروهي را خلق  شبيه است كه 
مقايسه با قانون پارلمان كه محصول چند هزار سال تمدن غرب است، بسيار عقب مانده يا ناقص است. جهش 
ژنتيكي مورد نظر من شكل گيري وجدان و آگاهي گروهي نسبت به قانون پارلمان در گروه هاي رمه وار ايراني 
است. و اعضاي گروه وقتي به اين وجدان مي رسند درك مي كنند كه ديگر رمه و رمه نيستند، بلكه به يك 
»جامعه« تبديل شده اند كه بر اساس قواعد قانون انتزاعي و عادالنه اي كه مورد قبول و وجدان تمام گروه است 
عمل مي كنند. اين تجربه در تاريخ ايران تجربه اي جديد است و »رمه« هاي دهاتيان را به »جامعه« هاي انساني 
بدل مي كند كه اعضاي آن ها حاال با هزارن حق و حقوق ريز و درشتي در فرانيد تعيين حق حاكميت گروهي 
آشنا شده اند كه قباًل امكان شناخت آن ها را نيز نداشتند. قطعًا تا كسي در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت 

اين تجربه را پشت سرنگذارد اين توضيحات را نيز درك نخواهد كرد. 

وقتي با شيمي دان جوان مشغول نوشيدن نسكافه شديم فرصت را مناسب يافتم تا قبل از فرارسيدن ساعت 
هشت، بار ديگر جنبه هايي از جهش ژنتيكي را برايش توصيف كنم و از او بخواهم تا در جريان نگارش تاريخ 

اين جهش ژنتيكي به چه نكاتي بيشتر توجه كند. 

مؤلفه هاي يك »جامعه«
از شيمي دان جوان پرسيدم: پسرم، آيا هنوز نسبت به روند شكل گيري جهش ژنتيكي در كادر دانشجويان 
توجه داريد؟ در حاليكه استكان بلوري كمر باريكي را زير شير فالكس ساخت چين گرفته بود و با دست 
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ديگرش داشت بالشتك بزرگ روي در فالكس را فشار مي داد تا استكانش از آب جوش لبريز شود سرش را 
چند بار تكان داد: بله، بله. گفتم: بسيار خوب. تا بقيه بچه هاي كارگاه ترجمه بيايند مايلم يكي از مؤلفه هاي 
شكل گيري جامعه از يك رمه را توضيح بدهم و از شما تقاضا مي كنم، بقيه مؤلفه ها را نيز خودت استخراج 
كن و در شرحي كه خواهي نوشت مثل يك دانشمند شيمي توضيح بده كه هر يك از اين مؤلفه طي چه 
فرايندي در يك رمه شكل مي گيرد تا آن رمه به يك جامعه بدل شود. آقاي پرهام رضايي كنجكاو شد و من 

نطق تك مخاطبي خودم را شروع كردم.

خطابه تك مخاطبي
پسرم، شما و من شاهد تجربه هايي بوديم كه به ما نشان داد بهتر است افراد جديد وسط دوره هاي آموزشي 
كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت وارد كارگاه نشوند. همان تجربه ها به ما نشان داد بهتر است اعضاي يك 
كارگاه نيز هرگاه نتوانستند به هر دليل موجه يا ناموجه در يكي از نشست هاي آموزشي كارگاه شركت كنند، 
پيش از شركت در نشست بعدي كارگاه، در يك كالس جبراني حضور يابند و هزينه اين كالس جبراني را نيز 
بپردازد. من اميدوارم وقتي تاريخ كادر دانشجويان را مي نويسيد بتوانيد تك تك آن تجربه ها را تشريح كنيد 
و نشان دهيد كه چطور آن تجربه ها در اذهان ما به تصميم هاي جديد بدل شدند. مكث كردم تا به خاطرش 
بيايد هرگاه از او مي خواهم تا يك پديده را تشريح كند، از او انتظار دارم تا آنجا كه مي تواند بكوشد مانند يك 
دانشمند شيمي  تحوالت ملكولي اي را در سطح گروه كشف و تشريح كند كه سبب تحوالت در سطح كالن تر 
مي شوند. سرتكان داد كه يعني: تعهدش را فراموش نكرده است و من ادامه دادم: اما در كادر دانشجويان 
شاهد بوده ايم كه بعضي از اعضاي گروه قادر نبودند در بعضي از نشست هاي كارگاه شركت كنند اما هيچ 
يك از اعضاي گروه نسبت به غيبت اين اعضا هيچ واكنشي نشان نداند. بالفاصله جواب داد: ولي استاد، كادر 

دانشجويان ديگر يك مجمع نيست فقط يك كارگاه است. حق با شيمي دان جوان بود. 

كالس يا كارگاه؟
نامزد  معين  مصطفي  دكتر  آقايان  دعوت  به  كه  پارلماني  عرف  هم انديشي  نشست هاي  نخستين  همان  از 
اصالح طلبان براي انتخابات رياست جمهوري و مهدي جمالي بحري مديركل روابط عمومي و امور بين الملل 
شهرداري تهران در زمان مديريت آقاي كرباسچي و مربي پارلماني، و با حضور ده نفر از شخصيت هاي ملي 
از ارديبهشت  1391 در دبيرخانه سنديكاي شركت هاي ساختماني در تهران برگزار شد، ترديدي نداشتم كه 
خاطر  همين  به  بود.  خواهد  غيرممكن  گروهي  مستمر  تمرين هاي  بدون  رابرت  دستورنامه  قواعد  آموزش 
از كارورزان حاضر در نشست مي خواستم به محض آموزش هر قاعده اي آن را رعايت كنند. اما برخي از 
كارورزان كه به دليل سن باال، مشغله هاي فراوان و شخصيت هاي قاعده گريزي كه داشتند، معموالً قواعد را 
فراموش مي كردند و مربي پارلماني را تحت فشار قرار مي دادند كه كارگاه را كه شكل يك مجمع تصميم گيري 
به خود مي گرفت، به يك كالس آموزشي تبديل كنم. از آنان اصرار و از من هم انكار. تجربه هاي بعدي نشان 
داد مشكل در اداره كالس ها به صورت كارگاه نبوده است، بلكه ترتيب و چيدمان اقالم آموزشي هر نشست 
بايد متناسب با مخاطبان ايراني هركارگاه مورد بازنگري مداوم قرار بگيرد. به عالوه، كارورزان بايد با بسته اي 
از قواعد دستورنامه رابرت كه براي شركت در يك مجمع تصميم گيري الزم و ضروري است آشنا شوند 
و بعد از آن است كه بايد از كارورزان انتظار داشت در كارگاه به مثابه يك مجمع تصميم گيري عمل كنند. 
تالش شده است كه بر اساس همين تجربه ها، اقالم و مواد آموزشي دوره جديد كادر دانشجويان متناسب 
با مرحله ي نخستين دوره آموزشي گزينش و تنظيم شود. به همين دليل از كاروزان اين كارگاه فقط خواسته 
مي شود قواعدي را كه فرا مي گيرند در كارگاه رعايت كنند و نه آنكه از همان ب بسم اهلل طوري رفتار كنند 

كه انگار در يك مجمع تصميم گيري هستند. 

براي كساني كه با قواعد نسبتًا پيچيده دستورنامه رابرت آشنا نباشند درك اين توضيح ها دشوار و خواندن آن ها 
هم كسالب بار خواهد بود. اما آقاي پرهام رضايي كه بعد از شركت در بيش از سي نشست كارگاه دانشجويان 
با اين قواعد تا حدود زيادي آشنا شده است،  به خوبي منظور من را دريافت و به اشكالي كه مطرح كردم 
پاسخ درستي داد: ولي استاد، كادر دانشجويان ديگر يك مجمع نيست فقط يك كارگاه است. - بله، پسرم، 
حق با شماست. من هم از اعضاي كارگاه توقع ندارم با اين موضوع برخورد كنند، اما شما كه اين قواعد را ياد 
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گرفته ايد مي دانيد كه چه اتفاقي بايد رخ مي داد؟ سؤالم گيج كننده بود و شيمي دان جوان نيز با چهره اي گنگ 
به من خيره شد. توضيح دادم: تمام تالش من اين است تا اعضاي يك كادر به اين اصل باور عميق پيدا كند كه 
هيچ يك از اعضاي يك انجمن، يك جامعه، يك گروه سازمان يافته مطلقًا نبايد اجازه دهد كه حتي يك نفر 
از اعضاي آن انجمن، حتي براي يكبار، كوچكترين تصميم، يا كم اهميت ترين قاعده ي مصوب آن انجمن يا 
سازمان را ناديده بگيرد يا دور بزند. هنوز توضيح هاي من تمام نشده بود كه شيمي دان جوان منظور من را 
دريافت. حاال ديگر پاسخ سؤال من براي او ساده بود: اول از همه، اين مسؤليت بر عهده رئيس انجمن يا 
آن گروه و سازمان است كه نبايد اجازه بدهد كه تصميم، قاعده يا قانون يك انجمن و سازمان نقض شود. 
- اما اگر شد؟ - در اين صورت هر عضوي وظيفه دارد اخطار دستور بدهد. - بعد چه مي شود؟ شيمي دان 
رئيس  رئيس حكم مي دهد و حكم  است. درست جواب مي دهد:  فراگرفته  را خوب  جواب درس هايش 
الزم االجراست اما هر عضوي مي تواند حكم رئيس را فرجام خواهي كند و اگر مورد حمايت يك عضو ديگر 

قرار بگيرد، رئيس حكم خود را در معرض داروي مجمع قرار مي دهد. 

اصل مطلق رعايت قانون
مي دانستم اگر از شيمي دان جوان بپرسم پس چرا وقتي رئيس جلسه در مورد عدم حضور آقاي عليپور و 
بار ديگر و  نداديد؟  اخطار دستور  نكرد، شما  اقدامي  دانشجويان  كادر  اكبري در كالس هاي جبراني  خانم 
فوراً به من پاسخ خواهد داد كه: كادر دانشجويان ديگر يك مجمع نيست فقط يك كارگاه است. به همين 
خاطر، برايش توضيح دادم: آقاي رضايي، توجه كنيد، كادر دانشجويان يك مجمع نيست. حق با شماست. 
اما منظور من هم اين است كه در كارگاه ها ما چگونه بايد كارورزان را تمرين بدهيم كه رفتار آنان به مرور 
تغيير كند و به تدريج به اين باور برسند كه هرگز نبايد اجازه بدهند كه تصميم خودشان ناديده گرفته شود، 
يا مصوبات خودشان را دور بزنند. يا هر وقت رئيس جلسه يا رئيس سازمان صالح ديد يك قانون يا يك 
مصوبه اجرا شود يا نشود. مي خواهم توجه شما را به اين نكته مهم جلب كنم كه اگر كارورزان به اين اصل 
انتزاعي ايمان پيدا نكنند، كه يك جمع در هيچ شرايطي حق ندارد قانون خودش را ناديده بگيرد يا آن را دور 
بزند، در آن صورت تمام زحمات ما براي آموزش دستورنامه رابرت باد هوا خواهد بود. من شخصًا كمترين 
عالقه اي ندارم به كساني قانون ياد بدهم كه هر وقت دلشان خواست آن را رعايت كنند يا نكنند. اين روش 
چيزي جز مسخره كردن قانون نيست. مكث كردم تا ذهن سريع االنتقال شيمي دان جوان، به اهميت اين نكته 
تكراري بيشتر توجه كند. بعد ادامه دادم: بديهي است كه هر گروهي در جريان زندگي متوجه شود كه برخي 
از تصميم ها يا مصوباتش درست نبوده است. اما به اين دليل هم حق ندارد  آن ها را ناديده  بگيرد يا دور بزند. 
بعد از شيمي دان جوان پرسيدم: پس چه بايد بكند؟ جوابش را مي دانست، طبق رويه ي قانوني پيش بيني شده 
بايد آن را اصالح كند. - بسيار خوب، خواهشي كه از شما به عنوان مورخ كادر دانشجويان دارم اين است 
كه وضعيت امروز كادر دانشجويان را در نظر بگيريد و توجه كنيد كه جهش ژنتيكي اي كه مورد نظر ماست، 

چگونه در اين گروه محقق مي شود يا بايد بشود؟ 

استفاده از تجربه معتادان گمنام
به پشتي مبل تكيه دادم تا چند جرعه نسكافه بنوشم و در اين فاصله ذهن شيمي دان جوان نيز فرصت بيابد 
كه اين اطالعات را پردازش كند. بعد برايش توضيح دادم: احتماالً ارزش اصلي كار ما در اين كارگاه ها اين 
است كه تجربه ي بومي سازي قواعد دستورنامه رابرت يا كسب مهارت خلق قانون را طوري مستندسازي 
كنيم كه بتوانيم آن ها را به عنوان دانش فني يا تكنولوژي بومي سازي اين دانش فني در اختيار ساير عالقمندان 
قرار بدهيم تا مجبور نباشند هر بار چرخ را از نو بسازند. به همين خاطر شايد الزم باشد ما هم مثل انجمن 
معتادان گمنام، اين تجربه هاي خود را در قالب قدم ها، سنت ها، يا اصول و رويه هاي مشخصي متبلور كنيم تا 
ساير عالقمندان بتوانند هر وقت و هرجا انجمن يا كارگاه آموزش دستورنامه رابرت را تشكيل دادند، از آن 
سنت هاي مستند و مكتوب شده استفاده كنند. در نتيجه بايد بكوشيم، توصيف شيمي وار جهش ژنتيكي از رمه 

به جامعه را به صورت يك راهنما نيز بنويسيم و در اختيار عالقمندان قرار دهيم. 

ه نظر خودم، اين نكته ي جديدي بود كه گمان مي كنم زحمتش هم بر دوش خودم خواهد ماند. هرچند اگر 
عمر كفاف ندهد، اميدم به جواناني مثل همين شيمي دان جوان يا سامان عصرپوران و ساير جواناني است كه 



108

اين روند را با عالقه دنبال مي كنند. 

نخستين كارگاه مترجمان ادبيات پارلماني
سر ساعت هشت بود كه آقاي سامان عصرپوران هم وارد دفتر كادرها شد. ساعت هفت و ربع صبح پنجشنبه  
تلفني به او خبر دادم كه كامپيوتر من در تعميرگاه مانده است و امكان پرينت اسناد مورد نياز كارگاه را ندارم 
و از او خواهش كردم از صفحات اوليه اسناد فارسي و انگليسي به تعداد اعضاي كارگاه پرينت بگيرد و همراه 
خودش به كارگاه  بياورد. بعد از احوالپرسي به من اطميان داد كه اسناد مورد نظر را پرينت گرفته است. نفس 
نفس مي زد. علت را جويا شدم. به خاطر اينكه سر ساعت هشت به دفتر برسد مجبور شده است بخشي از 
مسير را با پاي پياده بدود. از او تشكر كردم و در واكنش به وقت شناسي اين جوان جلسه را دعوت به دستور 
كردم و منتظر آمدن آقاي اميرعلي قرباني نمانديم كه البته، تا آخر كارگاه نيز نيامد. اما به جاي او، آقاي دانيال 
اعلمي، پدرش و آقاي داود رئيس دانا را كه از اشتهارد و كرج به كارگاه  مي آيند مجاب ساخته بود كه نيم 
ساعتي زودتر بيايند تا او بتواند در كارگاه مترجمان نيز شركت كند. به اين ترتيب، رأس ساعت هشت روز 
پنجشنبه 12 شهريور 1394 نخستين كارگاه مترجمان ادبيات پارلماني ايران در دفتر كارگاه با حضور مربي 
پارلماني و آقايان پرهام رضائي، سامان عصرپوران شروع به كار كرد و در ساعت ده همان روز و در حاليكه 
دانيال اعلمي نيز از اشتهارد كرج در آن حضور يافته بود به كار خود خاتمه داد. همانطور كه گفتم، قرار بود 

آقاي امير علي قرباني نيز در اين كارگاه شركت كند كه بدون اطالع قبلي حضور نيافت. 

ادبيات و حقوق
مطالب مطرح شده در نخستين كارگاه مترجمان ادبيات پارلماني را مي شود در دو دسته كلي طبقه بندي كرد: 
حقوق و ادبيات. در عرصه حقوقي دو مسأله اصلي قابل طرح بود: اول، رويه هاي حقوقي ناظر بر ترجمه يك 
سند به صورت گروهي، به نحوي كه در پايان كار، سند ترجمه شده حاصل كار يك گروه مترجم به حساب 
بيايد. در اين زمينه،  دستورنامه رابرت تمام اصول، قواعد و رويه هاي مورد نياز را در اختيار قرار مي دهد. به 
طور خالصه مي توان گفت يك سند كه به صورت گروهي ترجمه مي شود، مثل هر سند بزرگ ديگر مي تواند 
در مجمعي از مترجمان كه همه حق رأي برابر دارند، به صورت بند بند بررسي و اصالح شود و سرانجام كل 
سند به رأي گذاشته شود. بديهي است نظر اقليت و افراد نيز طبق رويه هاي حقوقي شناخته شده، زير سند 
ذكر خواهد شد. اين قواعد و رويه ها را - كه نسبتًا پيچيده هستند - مترجماني كه در كارگاه شركت كرده اند، 
بعد از شركت در بيش از سي نشست كادر دانشجويان تا حدود زيادي فراگرفته اند و در اين زمينه با مشكلي 
مواجه نخواهند شد و به راحتي مي توانند يك سند را به صورت گروهي ترجمه كرده و به تصويب برسانند و 
اگر هم با مشكلي مواجه شوند مهارت مراجعه به دستورنامه رابرت را كسب كرده اند. اما پرسش كليدي ديگر 
اين است كه گروه مترجمان از نظر حقوق چه ماهيتي دارد؟ چون، رويه ها و قواعد حقوقي ناظر بر يك گروه، 
بسته به اينكه ماهيت يك گروه چيست، متفاوت خواهد بود. به همين خاطر، در ابتداي جلسه از مترجمان 

حاضر پرسيدم: مجمعي كه در آن حضور يافته اند، از نظر حقوق پارلماني چه خصوصيتي دارد؟ 

راستش، مثل هميشه سؤالم به صورت گيج كننده اي مطرح شد. من به اين جوانان، كه مهارتشان در زبان 
در  پارلماني  حقوق  اسناد  ترجمه  در  مهارتشان  ارتقاي  براي  تا  بودم  كرده  پيشنهاد  است،  عالي  انگليسي 
يك كارگاه شركت كنند تا در مورد هر جمله اي كه ترجمه مي كنيم به بحث بپردازيم. هدف اين است كه 
حساسيت ها نسبت به ظرافت ترجمه از ادبيات پارلماني در اين مترجمان ارتقا يابد. در نتيجه طبيعي بود كه 
آقاي پرهام رضايي با تعجب پاسخ بدهد: اينجا مجمع نيست و يك كارگاه تمرين ترجمه است. گفتم: درست 
مي گوييد. اما اگر قرار باشد اين سيصد سؤال آموزش دستورنامه رابرت را به عنوان يك گروه ترجمه كنيم، در 
آن صورت، ماهيت حقوقي آن گروه چه خواهد بود؟ بي درنگ پاسخ داد: كميته. پاسخش مي توانست درست 
يا غلط باشد. كمي مكث كردم تا شايد توضيح هاي بيشتري بدهد. اما شيمي دان جوان توضيح بيشتري نداد. 
از آقاي سامان عصرپوران كه سمت چپ من پشت ميز كنفرانس نشسته بود پرسيدم: آيا جواب آقاي رضايي 
درست است يا نه؟ اگر درست نيست، چرا و پاسخ درست چيست؟ از اينجا به بعد بود كه يك بحث حقوق 

پارلماني شكل گرفت كه به نظر من بسيار خوب و آموزنده بود. 
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انواع مجامع تصميم گيري
گروه  داد:  پاسخ   - است  نصير  دانشگاه خواجه  فضاي  هوا  رشته  دانشجوي  كه   - سامان عصرپوران  آقاي 
ما كميته نيست، چون از سوي يك مجمع منصوب نشده است. از آقاي پرهام رضايي پرسيدم پاسخ شما 
چيست؟ به من جواب داد: اعضاي كميته را شما منصوب كرديد و شما هم رئيس كادر دانشجويان هستيد 
نيز براي تصويب در اختيار كادر دانشجويان گذاشته شود. پاسخ دادم: اگر كادر  و قرار است متن ترجمه 
دانشجويان مجمع باشد و من هم مسؤليت رياست آن مجمع را بر عهده داشته باشم و مجمع نيز از طريق 
آئين نامه يا دستورنامه اختصاصي حق انتصاب كميته ها را به رئيس تفويض كرده بود،  استدالل شما درست 
است. اما . . . مكث كردم. چون مي دانستم خيلي سريع متوجه اشتباه خود خواهد شد: كادر دانشجويان در 
دوره جديدش ديگر مجمع نيست بلكه يك كارگاه آموزشي است. من هم مسؤليت رياست مجمع را بر عهده 
ندارم بلكه به عنوان يك مربي خدمت مي كنم. در نتيجه گروه مترجمان ادبيات پارلماني هيچ ارتباط حقوقي 
با كادر دانشجويان ندارد. پس كميته نيست. به عالوه، يك كميته نمي تواند يك سند را تصويب كند بلكه نظر 

اكثريت را براي اخذ تصميم نهايي در اختيار نهاد باالدستي خود قرار مي دهد. 

در ادامه، آقاي سامان عصرپوران گفت: گروه ما مي تواند يك بورد باشد. از او پرسيدم: از نظر حقوق پارلماني، 
بين يك بورد و يك كميته چه تفاوت هايي وجود دارد؟ آقاي عصرپوران درسش هايش را خوب ياد گرفته 
در  و  منصوب مي شود  از خودش  بيرون  مرجع  از سوي يك  كه  است  بورد يك مجمع شبه قضائي  است: 
چارچوب محدوده اي كه همان مرجع برايش تعيين كرده است آزادي اخذ تصميم و عمل دارد. مي پرسم: اما  
گروه ما را هيچ مرجع بيرون از خودش منصوب نكرده است؟ آقاي عصرپوران جواب مي دهد: مي دانم. به 

همين خاطر گفتم »مي تواند يك بورد باشد«. نگفتم »بورد هست«.

درست مي گفت. گروه مترجمان ادبيات پارلماني مي توانست و مي تواند يك كميته، يك بورد و يا حتي يك 
انجمن باشد. در آن صورت، هرچند قواعد كلي قانون پارلمان در مورد هر يك از اين سه ساختار حقوقي 
كاربرد دارد، اما بين آن ها تفاوت هاي فاحشي هم هست كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. بحث ما در مورد 
همين تفاوت ها به جاهاي جالبي رسيد و حدود يك ساعت اول از وقت كارگاه  به همين نكات اختصاص 
يافت. در جريان همين بحث ها بود كه اين نكته نيز مطرح شد كه اعضاي گروه مي توانند به عنوان هيأت حامي 
براي تأسيس »انجمن نويسندگان و مترجمان ادبيات پارلماني« )انماپا( عمل كند كه در آينده اسناد مورد نياز 
براي بازآفريني پروفشن ها از شبه پروفشن هاي دولتي و اسناد مورد نياز براي اصالح ساختارهاي گوناگون را 

ترجمه كرده و در اختيار انجمن كادرها قرار دهد. 

»اس« جمع مسأله ساز
بعد از اين بحث هاي مقدماتي بود كه از حاشيه وارد متن شديم. مقدمه سيصد سؤال امتحاني را آقاي سامان 
عصرپوران ترجمه كرده بود. در اصل اين سيصد سؤال از طرف انجمن ملي پارلمانتارين هاي آمريكا بر اساس 
ويرايش دهم كتاب دستورنامه رابرت تنظيم شده است و در اختيار عالقمنداني قرار مي گيرد كه مي خواهند 
به عنوان عضو عادي به عضويت آن انجمن درآيند. هر متقاضي عضويت بايد بتواند به هفتاد درصد از يك 
صد سؤالي كه از ميان اين سيصد سؤال انتخاب مي شود پاسخ درست بدهد تا تقاضاي عضويتش به عنوان 
يك عضو عادي پذيرفته شود. اين اعضاي عادي، اگر در كارگاه هاي آموزشي انجمن پارلمانتارين هاي آمريكا 
شركت كنند و موفق شوند به سيصد سؤال از بين يك هزار و دويست سؤالي كه بر اساس كتاب دستورنامه 
رابرت تنظيم شده است پاسخ درست بدهند، پروانه فعاليت به عنوان پارلمانتارين را از انجمن دريافت خواهند 
به عنوان مربي  فعاليت خواهند كرد و فقط مي تواند  پروانه دار  اعضاي  به عنوان  نيز  كرد و در آن صورت 
دستورنامه رابرت را به ديگران آموزش بدهند يا به عنوان پارلمانتارين در مجامع سازمان ها حضور يابند. اما 
نبايد رياست مجامع را بر عهده بگيرند. زير فقط اعضاي پروانه دار پروفشنال حق دارند به عنوان پارلمانتارين 
مسؤليت رياست مجامعي را كه از آنان دعوت به كار مي كنند بر عهده بگيرند و در نوشتن آئين نامه و طراحي 
معماري سازمان ها خدمات خود را ارايه دهند. اما در دفتر كادرها تصميم گرفته شد فعاًل اين سيصد سؤال 
براي گرفتن آزمون مرحله اول مورد استفاده قرار بگيرد و به كساني كه به بيش از هفتاد درصد از صد سؤالي 
كه از ميان اين سيصد سؤال انتخاب مي شود پاسخ درست بدهند گواهي طي كردن مرحله اول داده خواهد 
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شد. كساني كه اين دوره را با موفقيت طي كنند خواهند توانست به عنوان عضو عادي عضو انجمن در دست 
تأسيس كادرها شوند و در مراحله بعدي كارگاه هاي آموزشي دستورنامه رابرت نيز حضور يابند. 

برابر  در  كه  عمل.  دستور  خواند:  را  آن  عنوان  بخواند.  را  مقدمه  اول  بند  خواستم  عصرپوران  آقاي  از 
……………………………… به كار برده بود كه اسم جمع است. و بحث هاي فني بسيار جالبي در مورد جمع يا مفرد 
بودن دستور  عمل درگرفت، اما از آنجا كه براي خوانندگان غيرمترجم جذابيت ندارد از نقل آن ها صرف نظر 
مي شود. با اين همه الزم است به نكته اي كه به ادبيات پارلماني ارتباط دارد و در همين جلسه هم به صورت 

مشروح مورد بحث قرار گرفت اشاره كنم. 

در متن اصلي كتاب دستورنامه رابرت، …………… و كلمه »…………« در اصطالح »…………… …… …………« هم به 
صورت مفرد و هم به صورت جمع به كاررفته است. طبيعي است كه هر مترجمي در برابر »………………« معادل 
»آئين نامه ها« بگذارد و من هم به عنوان مترجم همين كار را كردم و به ترجمه كتاب دستورنامه رابرت ادامه 
دادم. اما چه جلوتر مي رفتم و با قواعد قانون پارلمان بيشتر آشنا مي شدم، در مورد معناي اين اصطالح بيشتر 

و بيشتر گيج مي شدم. 

در طول كتاب دستورنامه رابرت تأكيد شده است كه آئين نامه )يا آنچه كه در ادبيات پارلماني ايران به آن 
اساسنامه گفته مي شود(  »يك« سند حقوقي يكپارچه است. اما هرگاه از آئين نامه يك سازمان صحبت مي شود، 
كه قطعًا يكي بيشتر نبايد باشد، از كلمه ……………… به صورت جمع استفاده شده است و من هم از معادل جمع 
آن استفاده مي كردم: آئين نامه ها. اما يك سازمان كه يك آئين نامه نبايد بيشتر داشته باشد؟ در اين صورت چرا 

در كتار دستورنامه رابرت از اصطالح »آئين نامه ها«ي آن سازمان استفاده شده است؟

البته كم نيستند سازمان هايي كه آئين نامه هاي مختلفي دارند، اما آن آئين نامه ها مربوط به اركان و ساختارهاي 
نتيجه  در  ندارد.  بيشتر  آئين نامه  يك  كل  يك  مثابه  به  سازمان  كل  هستند.  انجمن  و  سازمان  آن  مختلف 

نمي توانستم بفهمم چرا در متن انگليسي كتاب از كلمه جمع »آئين نامه« استفاده شده است. 

كتاب  در  كه  دريافتم  سرانجام  اما  كشيد.  طول  سال  چند  مسأله  اين  كه حل  نبودم  باهوشي  آدم  من  شايد 
دستورنامه رابرت - و به طور كلي در ادبيات پارلماني آمريكا - هرگاه از كلمه مفرد …………… استفاده مي شود 
منطور يكي از مواد يا قواعد مندرج در آن سند حقوقي يكپارچه است كه در فارسي به آن آئين نامه مي گوئيم 
و نه آئين نامه ها. به همين دليل ما در زبان فارسي مجبوريم براي معادل كلمه جمع ………………، كلمه مفرد 
»آئين نامه« را به كار ببريم تا خواننده فارسي آن سند يكپارچه را با مجموعه آئين نامه هاي يك سازمان خلط 

نكند. در اين صورت، براي اصطالح مفرد …………… چه معادلي به كار ببريم؟ 

از زماني كه متوجه اين مشكل شدم تا زماني كه موفق به حل آن شدم چند سالي زمان برد. به همين خاطر به 
نظرم رسيد خوب است اين تجربه در نخستين نشست كارگاه مترجمان ادبيات پارلماني براي آقايان سامان 
عصرپوران و پرهام رضايي توضيح داده شود تا به خاطر بسپارند. راه حل پيشنهادي من اين است كه به جاي 
كلمه مفر …………… از معادل »آئين نامك« استفاده كنيم. به اين ترتيب، آئين نامه به يك سند يكپارچه حقوقي 
اشاره دارد كه تمام قواعد ناظر بر يك شخصيت حقوقي در آن تدوين شده و به مثابه يك قرارداد جمعي و 

مشاركتي به امضاي اعضا مي رسد. اما آئين نامك به هريك از قواعد و مواد اين سند اشاره مي كند. 

درست شبيه همين مباحث در مورد »دستورنامه« نيز قابل طرح است. اصطالح »…………… …… ……………« به 
مجموعه قواعد مربوط به رويه هاي پارلماني اشاره دارد كه يك انجمن يا يك جامعه يا يك گروه براي اخذ 
تصميم به مثابه يك شخصيت حقوقي به آن ها نياز دارد. مي شود اين اصطالح را به صورت تحت الفظي به 
»قواعد نظام« ترجمه كرد. در آن صورت، مفرد آن - كه اشاره به يكي از قواعد رويه اي دارد - قاعده نظام 
»دستورنامه «  اصطالح  از   - اينجا مي گذرم  در  آن ها  نقل  از  كه   - مختلف  دالليل  به   - من  اما  خواهد شد. 
اين  هم  سؤال   اين  به  پاسخم  مي كردم؟  بايد  چه  آن  مفرد  اصطالح  براي  صورت،  آن  در  كرده ام.  استفاده 
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است: دستورنامك. به اين ترتيب، »دستورنامه« اسمي است كه از نظر دستور زبان مفرد است اما معناي آن 
مجموعه اي از قواعد نظام است. در اين صورت هريك از اين قواعد را دستورنامك مي ناميم. براي كساني كه 

بخواهند ترجمه فارسي دستورنامه رابرت را مطالعه كنند توجه به اين نكات ضروري است. 

جمع ياران مي رسند
گرم بحث هاي دستورزباني بوديم كه صداي زنگ در دفتر كادرها بلند شد. آقاي پرهام رضايي در را باز كرد 
و فوراً به كارگاه برگشت. پرسيدم: كي  بود؟ نمي دانست. پرسيدم: پس چرا باز كردي؟ خنديد. هر سه نفر با 
كنجكاوي به در ورودي ساختمان كه حاال نيمه باز بود خيره شديم تا ببينم مهمان ناشناخته كيست؟ مردي با 
پيراهن دامن ْ بلند و شلوار سفيد و موهاي خاكستري وارد شد: او يك شخصيت استثنائي در ميان كارورزان  
كارگاه هاي آموزش دستور نامه رابرت است. بعد از او مرد ديگري با بلوز و كاله لبه دار قرمز وارد شد. او هم 
يكي ديگر از شخصيت هاي استثنائي كادرهاست كه هر پنجشنبه ساعت حدود پنج صبح از اشتهارد كرج راه 
مي افتد و در كرج مرد سفيد پوش را بر مي دارد و همراه پسرش رأس ساعت ده به كارگاه آموزش دستورنامه 
رابرت مي آيند. اما ديروز ساعت نه و نيم آمدند. چرا؟ دانيال حبيبي دانشجويي كه در رشته جامعه شناسي در 
تهران تحصيل مي كند، پدر و دوست پدرش را تشويق كرده است تا نيم ساعت زودتر از اشتهارد راه بيافتند 
تا بتواند در نيم ساعت پاياني كارگاه مترجمان ادبيات پارلماني شركت كند. اين جوان هم يكي از چهره هاي 
استثنائي است كه همراه با پدر و دوست پدرش كارگاهي را در دفتر كادرها تشكيل داده اند كه - به نطر من 

- تأثير مهمي در فرهنگ آينده اين كشور خواهد گذاشت. 

به محض ورود اين سه مهمان قديمي، به طرف آنان رفتم و به روش معتادان گمنام آنان را در آغوش كشيدم.  
نسل جوان و نسل ميانسال را به يكديگر معرفي كردم و بعد از نشستن دانيال روي يكي از صندلي هاي سمت 
ادامه داديم.  را  به دستور كردم و كارمان  پارلماني را دعوت  ادبيات  ميز كنفرانس، كارگاه مترجمان  راست 
در مورد كارگاه استثنائيان نيز يك سينه سخن دارم كه مي ماند براي قسمت بعدي اين روزنوشت يا براي 

رزونوشتي ديگر.  
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چهارشنبه 18 شهريور 1394

واكنش ها به انتشار روزنوشت
پريروز دوشنبه 16 شهريور روزنوشت روز جمعه  13 شهريور را با عنوان »جهش ژنتيكي؛ از رمه به جامعه« 

و با پيشگفتار زير در بخش تاريخ كادرها منتشر كردم: 

دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت )دفتر كادرها( روز پنجشنبه 12 شهريور ماه 1394 نيز شاهد 
سه رويداد تاريخي- در سطح ملكولي - بود كه هر يك از آن ها تجربه هاي بسيار ارزشمندي را در اختيار 

هر ناظر كنجكاو قرار مي دهد:

از ساعت 8 صبح آن روز كارگاه مترجمان ادبيات پارلماني، نخستين نشست خود را برگزار كرد تا به 
صورت گروهي سيصد سؤال آموزشي كتاب دستورنامه رابرت را از انگليسي به فارسي ترجمه كند و در 
اختيار كادرها بگذارد. در اين كارگاه نكاتي مطرح شد و تجربه هايي به دست آمد كه توجه به آن ها براي 

تمام كادرها ضروري است.

رويداد دوم به كارگاهي ارتباط مي يابد كه هر پنجشنبه از ساعت 10 تا 12 در دفتر كادرها برگزار مي شود 
و اعضاي آن خودشان را از اشتهارد و از كرج به تهران مي رسانند تا قواعد كتاب دستورنامه رابرت را 
بياموزند و تمرين كنند. اين افراد در جايگاهي قرار دارند كه مي توانند به مرور اين قواعد را به بيش از 
سيصد هزار نفر عضو انجمن متبوع خود - كه نخستين انجمن موفق در تاريخ ايران محسوب مي شود - 
منتقل كنند و مي توان اطمينان داشت كه فرهنگ خلق قانون و پايبندي به قانون از طريق اعضاي همين 

انجمن به مرور در سراپاي جامعه قانون گريز ايران نشت كند.

رويداد سوم، اما، در تمام مجتمع هاي مسكوني تهران و ساير كالن شهر هاي ايران به طور روزمره جريان 
دارد: كشمكش پايان ناپذير بين صاحبان و مالكان آپارتمان هايي كه خواسته يا ناخواسته در يك مجتمع 
به  مسكوني خود  مجتمع  مشاعات  مورد  در  يك شخصيت حقوقي  مثابه  به  مجبورند  و  شده اند  جمع 
تصميم هاي اجرايي واحد برسند، اما با قواعد قانون پارلمان - يا ام القوانين - كه قواعد پيش گزيده ي اين 
بازي پيچيده است، آشنايي ندارند. گفتگويي كه روز پنجشنبه با مدير ساختمان داشتم من را مجاب كرد 
تا مسؤليت مديريت ساختمان را بپذيرم با اين هدف كه تجربه هاي مربوط به آموزش قواعد دستورنامه 
رابرت به مالكان آپارتمان هاي يك مجتمع مسكوني را به صورت يك كتابچه راهنما تدوين كنم و بكوشم 
با كمك انجمن هاي محله اي - كه در دست تأسيس هستند- مؤسساتي براي آموزش اين قواعد به مديران 

و مالكان آپارتمان ها ايجاد كنيم.

نوشته اي كه در زير مي آيد قسمت نخست از روزنوشت روز جمعه 13 شهريور ماه 1394 است كه به 
رويداد اول پرداخته است. من اميدوارم فرصت كنم قسمت دوم و سوم اين روزنوشت را نيز بنويسم تا 
در اختيار آيندگان قرار بگيرد. عنوان قسمت اول اين روز نوشت »جهش ژنتيكي از رمه به جامعه« است 
كه اميدوارم در توضيح منظورم از اين اصطالح موفق بوده باشم. با هم قسمت اول اين روزنوشت را 

مي خوانيم:

بديهي است كه با بازخواني هاي مكرر در متن اصلي دستكاري كردم اما خيلي جزئي بود و نشان مي داد كه 
سرعت و مهارتم در نوشتن روز نوشت هايي كه بتوان همين امروز هم آنان را در وب سايت كادرها دات 
كام منتشر كرد افزايش يافته است. كما اينكه به سادگي مي توانستم براي هر يك از رويدادهاي دوم و سوم 
اما اين روز ها با مشكل ديگري مواجه هستم: ظرفيت محدود  پنجشنبه نيز ده  صفحه اي مطلب توليد كنم. 
مخاطبان براي پذيرش مطالب جديد. بيشترين دغدغه ام اين است كه انتشار اين نوشته ها در وب سايت كادرها 
دات و به خصوص ارسال خبر انتشار اين مطلب از طريق ارسال ايميل براي آنان - اگر از حدي بگذرد - 
جذابيتش را براي مخاطبان از دست بدهد و مطالب را دنبال نكنند. به همين دليل تصميم گرفتم ايميل مربوط 
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به خبر انتشار مطلب را به صورت انفرادي ارسال كنم. در حاليكه قباًل براي نشاني ايميل هاي كارورزاني كه 
در يك كارگاه شركت مي كردند فقط يك ايميل مي فرستادم. طبيعي است كه حاال بايد به جاي مثاًل ده ايميل 
به نشاني ايميل هاي ده گروه، به حدود سيصد نشاني ايميل مي فرستادم. براي هر ايميل هم بايد نام دريافت 
كننده را مي نوشتم. اين كار دوشنبه تا ديروقت شب و سه شنبه و حتي امروز نيز من را به خودش مشغول كرد. 

اما دستاوردهايي نيز داشت. 

كالبدشكافي نمونه برداري ها
من تالش مي كنم در ادامه اين روزنوشت تك تك واكنش ها به ايميل هاي ارسالي را كالبد شكافي و تشريح 
كنم. چون يك تصوير عمومي از وضعيت فعلي مخاطبان اختصاصي وب سايت كادرها  دات كام، كه تمام آنان 

با دستورنامه رابرت آشنا هستند، به دست مي دهد و شايد بشود دريافت كه جنبش كادرها به كجا مي رود؟ 

در اين زمينه، نخستين نكته اي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه در همين چند سال اخير، ايميل به 
عنوان يك وسيله ارتباطي، به ميزان بسيار زيادي اهميت خودش را در ميان ايرانيان از دست داده است و امروز 
بيشتر كساني كه در دنياي مجازي فعال هستند از تلفن هاي همراه هوشمند استفاده مي كنند كه من هنوز تهيه 
نكرده ام. در حال حاضر اكثريت اين مردم از طريق اين تلفن ها و با استفاده از شبكه هاي اجتماعي به خصوص 
نرم افزارهاي جديد تر و راحت تري مثل وايبر، واتس آپ و از اين قبيل، در سطح ملي يك وجدان ملي قوي 
ايجاد كرده اند كه هيچ طبقه حاكمي ديگر جرأت نمي كند قدرت عظيم آن را ناديده بگيرد. به عنوان يك نمونه 
به قصه اي اشاره مي كنم كه ديشب آقاي مسعود كرامتي - كه همراه با دخترش بعد از ختم اجراي نمايشنامه 
اساس گزارش  بر  تعريف كرد.  برايم  با هم شام خورديم -  و  بود  آمده  دفر  به  از خانه هنرمندان  داريو فو 
مسعود، مدتي قبل يكي از برنامه هاي زنده ي يكي از شبكه هاي تلويزيوني جمهوري اسالمي يك كارتن خواب 
را به برنامه ي دعوت كرده  است تا مجري و كارشناسان برنامه با او به صورت زنده گفتگو كنند. اما ظاهراً 
برابر  در  حاليكه  در  است:  كرده  برخورد  كارتن خواب  يك  عنوان  به  مهمان خود  اين  با  برنامه  كننده  تهيه 
مجري و كارشناسان برنامه ليوان  آب و استكان هاي چاي قرار داده اند، پذيرائي از كارتن خواب را فراموش 
كرده اند. همين مسأله ساده موجي از اعتراض عمومي را در جامعه مجازي ايجاد كرده است: عكس هايي كه 
از صحنه هاي برنامه در شبكه ي اجتماعي پخش شده كه مجري و كارشناسان را در حال صرف چاي و آب 
نشان مي دهد در حاليكه جلوي مهمان برنامه  نه ليوان و نه استكان ديده مي شود. اينكه جامعه مجازي در برابر 
اين اهانت به يك كارتن خواب چنين واكنش غريبي از خود نشان بدهد، حاكي از آن است كه چه تحوالت 

ارزشمندي در نظام ارزشي مردم رخ داده است. 

همين  به  كادرها  اخبار  دريافت كنندگان  از  بسياري  ايميل،  از  غير  جديدي  نرم افزارهاي  رواج  به  توجه  با 
دليل كه از ايميل زياد استفاده نمي كنند، از ارسال اين خبرها نيز بي اطالع مي مانند. البته، برخي نيز با نصب 
نرم افزارهايي مي توانند از طريق گوشي هاي خود ايميل هايشان را نيز چك كنند. برخي از آنان به من اطالع 
دادند كه - شايد به خاطر سنگيني فايل - موفق نشده اند كه با گوشي تلفن همراه خود ايميل خود را باز كنند. 
اين يك مجموع مشكالت فني در مورد محدود شدن استفاده از ايميل كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. اما 
چون سياست راهبردي ما جذب است و نه تبليغ، در حال حاضر در اولويت قرار نمي گيرد. همانطور كه چند 
روز پيش آقاي سعيد اردهالي مدير نشر اختران پيشنهاد كرد كه براي تبلبغ خدمات دفتر كادرها مي تواند يك 
آگهي رايگان در مورد دفتر كادرها در يكي از فيلم هايي كه براي شبكه نمايش خانگي ساخته است اختصاص 
دهد كه من تشكر و رد كردم و گفتم:  راهبرد ما جذب است و نه تبليغ، چون مشكل ما با تمرين هاي مستمر 

ممكن است حل شود و نه با مطلع و آگاه شدن صرف. 
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جمعه 20 شهريور 1394

پايان تراژيك بازي جوجه كالغ و بچه گربه
ديروز صبح كه در آشپزخانه قدم زنان صبحانه مي خوردم و طبق معمول، هر از گاه از پنجره،  قصه هاي كنج 
دنج را تماشا مي كردم متوجه شدم يك بچه گربه و يك جوجه كالغ در انتهاي باغچه لچكي آن طرف خيابان 
دارند با هم بازي مي كنند. بچه گربه به طرف جوجه كالغ مي دويد و جوجه كالغ نيز از دسترس بچه گربه در 
مي رفت و به هوا مي پريد اما فقط آنقدر باال مي رفت كه دست جوجه كالغ كه روي دو پايش بلند مي شد به 
او نرسد، و چند قدم جلوتر، با طنازي روي زمين مي نشست و در انتظار حمله بعدي بچه گربه روي چمن ها 
و ميان بوته ها مي خراميد. بچه گربه هم چند ثانيه اي خودش را به كوچه علي چپ مي زد، اما ناگهان به طرف 
جوجه كالغ مي دويد و وقتي به او مي رسيد روي دو پا بلند مي شد و به طرف جوجه كالغ در هوا شيرجه 
مي زد و جوجه كالغ هم از كنار ديوار انتهاي باغچه لچكي به اين طرف، به طرف خيايان فرار مي كرد و چند 
قدم به من - كه پشت پنجره آشپزخانه ايستاده بودم - نزديك تر مي شد. من واقعًا نگران شدم: اگر اين بچه 

كالغ بازيگوش همينطور به اين بازي ادامه دهد و جلو بيايد ممكن است زير چرخ ماشين ها له شود. 

خوشبختانه سر و كله ي يك گربه سياه و سفيد و قوي هيكل كه اسمش را گربه نره گذاشته ام پيدا شد كه 
داشت از سمت چپ و از پشت ماشين هايي كه كنار خيابان پارك كرده بودند به طرف صحنه مي آمد. حدس 
زدم جوجه كالغ با ديدن گربه نره دست از بازيگوشي بر خواهد داشت. اما گربه نره پدرسوخته بازي درآورد 
و به محض ديدن بازي جوجه كالغ و بچه گربه، خودش را به بوته هايي رساند كه درست رو به روي من 
كنار باغچه و اطراف تنه يك درخت زبان گنجشگ يك حصار طبيعي ايجاد كرده اند كه راننده هاي تاكسي 
ماشين هاي خودشان را مقابل آن  پارك مي كنند تا در مخفي گاه موقت بين ماشين و اين حصار طبيعي، سرپايي 

قضاي حاجت كنند. 

بازي جوجه كالغ و بچه گربه ادامه داشت و خوشبختانه جوجه كالغ راه خود را كج كرد و به طرف ديوار 
انتهاي باغچه رفت. شايد متوجه شد كه گربه نره پشت بوته ها كمين كرده است. اما در آنجا و كنار تنه ي 
درختان و ميان بوته ها تعدادي كالغ چاق و چله دور هم جمع شده بودند. با توجه به هيكل درشت اين 
كالغ ها بود كه معلوم مي شد جوجه كالغ هنوز به مرحله جواني هم نبايد رسيده باشد. با اين همه، جوجه 
كالغ براي آنكه مزاحم آنان نشود، مسير خود را به طرف خيابان كج كرد و در حاليكه براي فرار از دست بچه 
گربه بازيگوش نيم متري به هوا بلند مي شد و باز به زمين مي نشست به طرف بوته ها جلو مي آمد و من مطمئن 

شدم كه او از حضور گربه نره كه هنوز پشت بوته ها كمين كرده خبر ندارد. 

آخرين باري كه بچه گربه به طرف جوجه كالغ دويد و روي دوپايش بلند شد و به طرف جوجه كالغ در هوا 
شيرجه زد موفق شد دستانش را به دم جوجه كالغ بزند، اما جوجه كالغ درست به طرف بوته هايي كه گربه 
نره پشت آن ها كمين كرده بود پرواز كرد و تصميم داشت كنار بوته ها روي زمين بنشيند اما به محض ديدن 
گربه نره بال بال زد و خودش را باال كشيد و به طرف خيابان آمد و تقريبًا وسط خيابان روي آسفالت نشست. 
اما خوشبختانه، طوري نشست كه سرش به طرف ورودي خيابان يك طرفه قرار گرفت. در نتيجه ماشين ها 
را كه همه از سمت راست وارد خيابان يك طرفه مي شدند، مي ديد. گربه نره كه فهميد كمين نشيني اش ديگر 
بي فايده است، از پشت بوته ها بلند شد و مسيري را كه آمده بود برگشت و پشت يك پژوي دودي رنگ كه 
كنار خيابان پارك شده بود از ديدرس من بيرون رفت. با حدود دو قدم فاصله، يك سمند پخچالي رنگ كنار 
خيابان و پش سر پژو پارك شده بود و جوجه كالغ، با حدود يك قدم فاصله از پژوي دودي رنگ تقريبًا 
وسط خيابان نشسته بود و حاال كه از رفتن گربه نره خيالش راحت شده بود دوست داشت همچنان به بازي 
با بچه گربه ادامه بدهد. اما برخالف جوجه كالغ كه هنوز با سرخوشي بال بال مي زد تا بچه گربه به طرفش 
بدود، بچه گربه همانجا كنار بوته ها ميخكوب شد و ديگر از جايش تكان نخورد. من لحظه را مناسب ديدم تا 
يك لقمه بگيرم و فوراً ليوان شير به دست به طرف پنجره برگشتم. خداي من. عجب صحنه ي شومي! جوجه 
كالغ هنوز منتظر بچه گربه وسط خيابان نشسته بود و يك ماشين پيكان سفيد رنگ داشت عقب عقب خيابان 
يك طرفه را به طرفه جوجه كالغ طي مي كرد. راننده ماشين اصاًل جوجه كالغ را نديد و جوجه كالغ هم 
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اصاًل متوجه ماشين نبود. من واقعًا فرياد كشيدم. اما كاماًل بي فايده بود: پنجره آشپزخانه بسته بود و كار هم از 
كار گذشته بود. بنا بر اين فريادم را مثل يك بغض فرو دادم و چشمانم را بستم. مطمئن بودم وقتي آن ها را 
باز كنم جوجه كالغ له شده را كه به اسفالت چسبيده خواهم ديد. كمي مكث كردم تا براي اين صحنه ي شوم 
آماده شوم و بعد به آرامي پلك هايم را باز كردم. خداي من، جوجه كالغ صيح و سالم روي آسفالت نشسته 
بود. تعجب كردم. طبق ارزيابي من هر دو چرخه سمت مسافر ماشين پيكان بايد از روي جوجه كالغ رد 
مي شدند. نفس راحتي كشيدم. اما هنوز نفسم را بيرون نداده بودم كه ديدم گربه نره از زير ماشين و از پشت 
چرخ عقب سمت راننده پژو مدادي رنگ و با گردن كشيده بيرون آمد و به طرف جوجه كالغ دور خيز كرد. 
خوشبختانه جوجه كالغ او را مي ديد. خيالم راحت بود كه جوجه كالغ قبل از نزديك شدن گربه نره فرار 
خواهد كرد. بدبختانه حدسم غلط بود: جوجه كالغ كه مي خواست روي دوپا بلند شود و بدود و براي پرواز 
آماه شود، زمين خورد و براي فرار از دست گربه نره كه به او نزديك مي شد بال بال زد. كاماًل معلوم بود كه 
يكي از بال ها يا يكي از پاهاي جوجه كالغ زير چرخ ماشين پيكان مانده و چنان آسيب ديده كه ديگر قادر به 
پرواز نيست. گربه نره  هم اين قضيه را فهميده بود و با خيال راحت و با قدم هاي مطمئن به طرف جوجه كالغ 
جلو مي رف. به اين طرف و آن طرف نگاه كرد تا مطمئن شود آدم يا گربه ي ديگري مزاحمش نخواهند شد. 
من جخ مي فهميدم  كه چرا بچه گربه كنار بوته ها ميخكوب شد و هنوز هم همانجا نشسته بود و قرباني شدن 
همبازي خودش را با غصه تماشا مي كرد. پايان قصه نزديك بود: گربه نره گردن جوجه كالغ بال شكسته را 
به دندان مي گرفت و به جاي دنجي فرار مي كرد. آيا مي شد جوجه كالغ را از مرگ حتمي نجات داد؟ يكي 
از راه هايي كه به ذهنم رسيد اين بود كه پنجره را باز كنم و ليوان شيرم را به طرف گربه پرتاب كنم. با دست 
چپم ضلع سمت چپ قاب آلمينيومي لته ي سمت راست پنجره  را گرفتم و به طرف سمت چپ كشيدم. باز 
نمي شد. محكم تر كشيدم. باز نشد. مشكل و راه حل به طور همزمان به يادم آمد. بايد با دست چپم قسمت 
سمت راست شيشه لته ي چپ پنجره را به طرف بيرون فشار مي دادم تا قالب گيره پنجره مانع حركت لته ي 
ديگر پنجره  به طرف چپ نشود. چاره اي نبود جز آنكه ليوان شير را باالي يخچال كنار ديوار مي گذاشتم و 
با سرعت پنجره را براي پرتاب كردن ليوان به طرف گربه نره باز مي كردم. اما بي فايده بود: گربه نره كاماًل 
به جوجه كالغ درمانده نزديك شده بود. در جا خشكم زد تا آخرين لحظه ي اين تراژدي ناعادالنه را تماشا 
كنم. آنچه كه ديديم خالف انتظار بود: جوجه كالغ انتهاي هر دو بالش را مثل نوك دو عصايي كه زير بغلش 
گذاشته باشد به آسفالت خيابان تكيه داد و تمام وجودش را كه حاال شبيه يك نيزه نوك تيز شده بود به طرف 
چشم راست گربه نره نشانه رفت و در همان لحظه چنان قاره اي كشيد كه تمام كالغ هايي كه روي شاخه هاي 
درختان باغچه مشغول خوش گذراني بودند در جا خشكشان زد. گربه نره كه گردنش واقعًا از تمام گربه هاي 
ديگر اين محله كه مي شناسم كلفت تر است، به عقب پريد و زير صندوق عقب پژوي مدادي رنگ كنار خيابان 
خزيد و پشت چرخ عقب از ديدرس من خارج شد. خوشبختانه ديگر نيازي به پرتاب كردن ليوان نبود. اما 

بايد براي نجات جوجه كالغ كاري مي كردم.
=======

اين قصه  هم ناتمام ماند. اما در ذهنم كامل شده است. شب جمعه آقاي سعيد اردهالي به اينجا آمده بود. 
قصه كامل شده را برايش تعريف كردم. خيلي خوشش آمد و به من توصيه كرد آن را تمام كنم. اما تا به حال 
كه فرصت نيافته ام. به عالوه، يك مجموعه بسيار بزرگ از خط قصه هايي شبيه به اين دارم كه مي تواند در 
مجموعه اي تحت عنوان »قصه هاي كنج دنج« منتشر شود. اما اين كار مستلزم تصميم گيري در مورد ساختار 
به مجموعه  را هم  اين قصه  نهايي نشده است. شايد هم بشود  تكليف  تعيين  داستان هاست كه هنوز  كلي 
قصه هاي داستان كادرها ربط داد و آقاي اردهالي را تشويق كرد كه براي انتشار كل آن ها برنامه ريزي كند. در 

هر صورت عجله اي براي اتمام اين قصه ندارم. و به خالصه كامل شده ي آن اشاره مي كنم. 

از اين جا به بعد اين قصه با ماجراي توله گذاري گربه خانمي قاطي مي شود و سرانجام روشن مي شود كه 
اين گربه، گربه نره نيست بلكه گربه ماماني است كه اين جوجه كالغ را هم براي بچه هايش مي خواهد كه 
قباًل در منزل من زندگي مي كردند اما به دليل برداشت غلط من از رابطه گربه خانمي و گربه نر مجبور شد 
بچه هايش را از منزل من به پشت بام سالن قصبي منتقل كند. يك رمانك جدي شده است با مقداري فلسفه 

در جهت انسان دارويني.
)بعد التحرير- جمعه 27 شهريور 94(. 
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جمعه 27 شهريور 1394

غريق توفيق!
هرچند هنوز به ضرورت نوشتن اين روزنوشت ها باور عميق دارم اما مدت هاست كه نوشتن  آن ها تق و لق 
شده است. از خودم مي پرسم: چرا؟ امروز صبح كه مشغول علت انديشي در بستر بودم تركيب جالبي يادم 
آمد: غريق توفيق! راستش دستاوردها آنقدر زياد شده كه هنوز براي ثبت يك مجموعه از آن ها آماده نشده ام 
كه موج بعدي فرا مي رسد. بنا بر اين چاره اي ندارم امروز جمعه از برخي كارهاي موظف سرنظر كنم و مدتي 
از وقتم را به اين كار اختصاص بدهم. بدون هيچ تأمل قبلي. طبعًا، به همين دليل اين روزنوشت براي نشر در 

وب سايت كادرها دات كام مناسب نيست. 

حاال كه از وب سايت كادرها دات كام سخن به ميان آمد، در ادامه نيز به همين مقوله بپردازم. 

آخرين گزارشي كه روز سه شنبه 24 شهريور )دو روز پيش(  در وب سايت كادرها دات كام جاگذاري كردم به  
يك رويداد تاريخ ارتباط مي يابد كه جا دارد به ماجراهاي پشت صحنه ي آن ارتباط دارد و در اين گزارش به 

آن ها اشاره اي نشده است، اشاره اي بكنم. 

اصالح برنامه و روش
مدت هاست كه كارگاه دوستان خندان تشكيل نشده است. اعضاي آن كارگاه هرگز به صورت رسمي دور 
هم جمع نشدند تا مثاًل تعطيلي يا انحالل آن را اعالم كنند. بديهي است كه مسؤليت تمام اين مشكالت بر 
عهده ي من است و من هم جز اينكه از اين تجربه ها درس بگيرم و بكوشم آن ها را تكرار نكنم، كار ديگري 
از دستم ساخته نيست و همين كار را هم كرده ام. آخرين درس ها را مي توانم به اين ترتيب جمع بندي كنم: 
شروع يك كارگاه براي يك دوره و يك برنامه آموزشي مشخص، نپذيرفتن عضو جديد، ادامه دادن به كارگاه 
تاوقتي حتي يك كارورز در آن شركت مي كند، به پايان رساندن دوره و دادن گواهي نامه به كارورزان براي 
اتمام همان دوره و برنامه ريزي براي تشكيل دوره بعدي با حضور كساني كه در جريان دوره مقدماتي امتحان 

خود را پس داده اند. 

به رغم تعطيل و ختم غيررسمي كارگاه دوستان خندان، من تالش مي كنم ارتباط خودم را حتي المقدور با 
تمام آنان حفظ كنم. براي اين كار، اخبار كادرها  را به نشاني ال نامه تمام آنان ارسال مي كنم و هر از گاهي 
مي كوشم تا اين ارتباط ها تجديد توليد شود. در بعضي موارد اعضا حتي به ايميل هاي من نيز ديگر جواب 
نمي دهند. و در بعضي موارد نيز اعضاي سابق كادر دوستان تالش مي كنند تا انجا كه فرصت و امكاناتشان 
اجازه مي دهد با جريان كادرها ارتباط خودشان را حفظ كنند. يكي از افراد شاخص اين گروه از كاروزان 
كارگاه دوستان آقاي مهندس شهرام حالج است و يكي از افراد شاخص گروه اول آقاي عيسي خندان است 
كه البته در روزهاي اخير جوابي به يكي از نامه هاي من داد كه ضرورت دارد قبل از ادامه صحبت و پيش از 

آنكه قضيه را فراموش كنم به آن بپردازم. 

راستش غيبت تقريبًا ناگهاني آقاي خندان به نحوي كه حتي براي بردن هد فون خود نيز ديگر به اين دفتر 
نيامد يكي از عجايب روزگار است. هرچند من سرگذشت تك تك اعضايي كه به نحوي با جنبش كادرها 
آشنا مي شوند تا آخر دنبال خواهم كرد و تا فرصت دست دهد زندگي آنان را هم روايت مي كنم تا مشخص 
شود آموزه هاي دستورنامه رابرت بر زندگي آنان چه تأثير احتمالي گذاشته است، اما تا وقتي از زندگي فعلي 
آنان اطالعي نداشته باشم در اين زمينه كاري از دستم بر نمي آيد. به همين دليل آخرين مكاتبه من و آقاي 
خندان كه تقريبًا به صورت ناگهاني رفت و آمدش به دفتر كادرها قطع شد در درك علت واقعي اين مسأله 

مي تواند مفيد باشد. 

ماجراي چشمه آب
راستش من فكر مي كنم سؤالي كه از آقاي خندان در مورد علت جمع شدن مقداري آب روي سراميك هاي 
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كف آشپزخانه از آقاي خندان پرسيدم و پاسخ غلط و عجيبي كه او به اين سؤال داد، و مهم تر، قصه اي كه من 
در مورد اين ماجرا نوشتم - به احتمال زياد چنان به آقاي خندان برخورد كه ديگر پا به اين دفتر نگذاشت و 
تقريبًا به تمام نامه هاي من نيز جواب مؤدبانه اما سرباال داد. اين تحليل من است. و براي خوانندگان احتمالي 

اين روزنوشت ها كه با ماجرا آشنا نسيتند الزم است به آن اشاره اي بكنم. 

مدت ها قبل بود كه خودم براي نخستين بار متوجه شدم مقداري آب، مثل يك بركه كوچك روي سراميك هاي 
آشپزخانه جمع شده است. مكان اين بركه كوچك آنقدر با كاسه ظرفشويي و با اجاق گاز و نيز با يخچال كه 
در سه گوشه آشپزخانه قرار دارند، فاصله داشت كه نمي شد باور كرد مربوط به اين سه جزء آشپزخانه باشد. 
پس آب اين بركه كوچك از كجا آمده است؟ نخستين احتمال سوراخ شدن لوله ي كلفت و چدني كف شور 
آشپزخانه طبقه باال بود كه از زير سقف تا ديوار ضلع شمالي آشپزخانه ادامه دارد و آنجا وارد ديوار مي شود و 
آب كف شور آشپزخانه طبقه باال را داخل لوله فاضالب عمودي مي ريزد كه از ميان ديوار به صورت عمودي 
پائين مي آيد و از زير كف آشپزخانه طبقه همكف به دهانه چاه مي رسد. خيلي دقت كردم. يك قطره آب هم 
از لوله زير سقف آشپزخانه چك نمي كرد. خيلي فكر كردم. آنروز نه حمام رفته بودم كه آب بركه احيانااً از 
بدنم در آنجا چكيده شده باشد. نه مهمان داشتم كه احيانًا موقع نوشيدن آب چند جرعه روي زمين ريخته 
باشد. نه ظرف آبي براي گربه اي گذاشته بودم كه بگويم هنگام نوشيدن آب ظرف خودش را واژگون كرده 
باشد. واقعًا عقلم به جايي نرسيد و ذله شدم. اما ممكن نبود بشود اين مسأله را ناديده گرفت. مطمئن هم بودم 
كه آب از كف زمين به باال نجوشيده است. تنها راهي كه برايم باقي ماند اين بود كه نيم ساعت تا سه ربع بعد 
دوبار سر بزنم و اگر آب خشك شده بود كه پرونده اين ماجرا را در ذهنم ببندم اما اگر خشك نشده بود به 
جستجوهايم ادامه بدهم. اما حدود سه ربع بعد كه دوباره وارد آشپزخانه شدم با كمال حيرت دريافتم كه بركه 
آب بزرگتر هم شده است. آنجا بود كه به نظرم رسيد احتمال دارد كه جايي در ساختمان لوله ي آبي شكسته 
باشد و اين آب هم از درز الي سراميك هاي كف آشپزخانه جوشيده باشد. براي وارسي درستي همين نظريه 
بود كه كنار بركه آب زانو زدم و تا آنجا كه ممكن بود صورتم را به بركه آب نزديك كردم تا محل جوشش 
احتمالي آب بركه را بيابم. البته كه جوششي در كار نبود اما مسأله حل شد: در حاليكه صورتم به شكل افقي 
نگه داشته بودم، طرف سمت چپ صورتم كه رو به سقف آشپزخانه بود خنك شد. تعجب كردم. چرا خنك 
ً از جا برخاستم و به داخل كاسه ظرف شويي خيره شدم و جواب مسأله را پيدا كردم: داخل كاسه  شد؟ فورا
ظرف شويي يك سبد سفيد پالستيكي گذاشته ام. قطرات آبي كه با فاصله هاي نسبتًا طوالني از نوك شير آب 
به داخل كاسه ظرفشويي چكه مي كند، روي يكي از تارهاي كف سبد پاالستيكي مي چكد و سبب مي شود 
كه مثل يك تار مرتعش شود و ذرات آب را به بيرون از كاسه ظرفشويي پرتاب كند. اين ذرات در محدوده 
داخل بركه پرتاب مي شوند و به اين ترتيب بدون آنكه قطرات آب ديده شود اين بركه ايجاد شده است. كافي 
بود موقعيت شير آب ظرفشويي را كمي تكان بدهم تا قطرات آب روي تار سبد نچكد و چكه اي آب آن 
قدر قدرت نداشتند كه در پودهاي سبد هم ارتعاشي قدرتمند در پي داشته باشد كه سبب شود آب به بيرون 
از كاسه ظرفشويي پخش شود. تشخيصم درست بود و راستي آزمائي آن  هم ساده: نيم ساعت بعد كه وارد 
آشپزخانه بودم از بركه خبري نبود. تمام. اما يك روز كه دوباره شيرآب در جايي قرار گرفته بود كه قطرات 
آب روي همان تار سبد پالستيكي چكيده بود برك ي آب ديگري كف آشپزانه ايجاد شده بود. در همان زمان 
آقاي خندان وارد شد و بعد از احوال پرسي از او پرسيدم چرا اين بركه در آشزخانه ايجاد شده است. او هم 
بعد از كمي وارسي و به خصوص بعد از توجه به طبله كردن گچ هاي قسمت هاي پائيني ديوارهاي سالن با 
اطمينان به من جواب داد كه آب از كف آشپزخانه مي جوشد و با نگراني به من هشدار داد كه حتمًا هر چه 
زودتر يك لوله كش هم خبر كنم. به او گفتم: پاسخش درست نيست و از او خواستم كه براي يافتن پاسخ 
درست بايد بيشتر تأمل كند. اما او هيچ تالشي نكرد و قضيه تمام  شد تا بعدها خاطراتم را به او هم سپردم. و 
فكر مي كنم قصه اي را كه در مورد همين ماجرا در جريان خاطره نويسي نوشه بودم و در آن نشان داده بودم 
كه آقاي خندان به سؤال من چه پاسخي داد و اين پاسخ مي تواند نشانه اي از هوش احتماالً پائين او باشد، 
خواند و فكر مي كنم كه همين نكته سبب رنجش عميق او از من شد به نحوي كه پاي يكي از جدي ترين و 

قوي ترين هوادارن دستورنامه رابرت از دفتر كادرها براي هميشه قطع شد. 

بايد تأكيد كنم كه حتي در جريان نوشتن قصه  هم مي دانستم كه اگر قصه با اين نتيجه گيري تمام شود كه هوش 
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و توانمندي هاي ذهني افراد ارثثي و ثابت است، ضرورت تعليم و تربيت را و در نتيجه ضرورت فعاليت هاي 
خودم را به عنوان يك مربي پارلماني زير سؤال خواهم برد. به همين دليل قرار بود قصه در پيچ هاي بعدي 
دراماتيك به آنجا منجر شود كه نشان دهد اگر من هم موفق شدم جواب معماي بركه را بيابم از تجربه هاي 
ناشي از زندگي بلند مدت در همين خانه ناشي مي شود و نه از هوش مادرزادي بيشتر. اما قصه ناتمام ماند 
و من پيچ هاي دراماتيك آخر قصه را هرگز تمام نكردم و قصه مثل بسياري از قصه هاي ديگر نصفه نيمه رها 

شد اما اثر منفي خودش را بر اولين و آخرين خواننده اش باقي گذاشت. 

البته، آقاي خندان در توضيح غيبت خودش به مشكالت واقعي كه با آن ها مواجه شده بود اشاره كرد. از 
جمله به بيماري مادر محبوبش كه گويا براي درمان به تهران منتقل شده بود يا سرقت ماشين باركش برادرش 
كه خانواده بردارش را با فروپاشي مواجه كرده بود و در تمام اين موارد آقاي خندان بايد شانه زير بارهاي 
سنگين مي داد. اما آقاي خندان بيدي نبود كه با اين بادها بلرزد. به همين خاطر علت قطع رابطه ي ناگهاني او 
اين نبود كه مي گفت. اما در مورد چشمه آب هم هرگز حتي اشاره اي هم به آن نكرد. و اين ذهن خيال باف 
من است كه خيال مي كند علت اصلي قطع رابطه آقاي خندان همان ماجراي چشمه آب آشپزخانه بايد باشد. 

يكي دو هفته قبل بود كه در واكنش به نامه اي كه به اسم تمام دريافت كنندگان برايشان ارسال كرده بودم آقاي 
خندان جواب داد كه خيلي خرسند است كه به ياد او هستم. به نظرم اين عالمت بزرگي بود. و در واكنش، 
من هم پاسخ دادم كه تا زنده ام به ياد وي خواهم بود. اما نامه  كوتاهم را اين طور تمام كردم: اميداورم شوخي 
چشمه آب را فراموش كرده باشيد يا من را به خاطر آن ببخشيد. هنوز درواكنش به اين اشاره من هيچ واكنشي 
از آقاي خندان نديده ام. يا هنوز دنبال همان سياست قطع رابطه است يا اينكه هنوز دارد به قضيه فكر مي  كند 
و يا هر احتمال ديگري ممكن است مطرح باشد. به هر حال، هميشه تالش خواهم كرد آقاي خندان به جمع 

كادرها برگردد. 

نقش آقاي حالج
آقاي مهندس شهرام حالج از طريق آقاي عيسي خندان به دفتر كادرها آمد و يكي از جدي ترين كارورزان 
كارگاه دوستان بود. آقاي نصيري اقدم دبير وقت كميسيون اقتصادي دولت، آقاي مجيد زارع پور، آقاي سعيد 
قاسمي، آقاي تك دهقان، آقاي متين شريف و آقاي قندهاري و چند نفر ديگر نيز از طريق آقاي حالج به 
با دستورنامه رابرت آشنا شدند و هر كدام سرنوشت  كارگاه دوستان دعوت شدند و هر كدام تا حدودي 
خاص خودشان را دنبال كردند. من سعي مي كنم در اين قسمت از اين روزنوشت به سرنوشت كساني بپردازم 
كه قبل از نگارش مرتب اين روزنوشت ها روابط با آنان را دنبال كرده بودم و در اين مدت قطع شده است. 

يكي از آنان آقاي متين شريف است. 

آقاي متين شريف
آقاي متين شريف يكي از جوان ترين و باهوش ترين و جدي ترين كارورزان كارگاه دوستان بود كه در آخرين 
نشست هايي كه به تنهايي در آن ها شركت مي كرد قرار شد كه كارگاه را با حضور تنهايي وي نيز ادامه بدهيم 
و با هم پيش نويس آئين نامه انجمن در دست كادرها را نيز تنظيم كنيم و براي تأسيس انجمن فراخوان بدهيم. 
نيز قرار شد نسبت به راه اندازي نرم افزار وبينار اقدام كند و براي اين كار انجمني هم راه بياندازد. اما مدتي كه 

گذشت مشخص شد تعهدات زيادي قبول كرده است و قادر نيست به تمام تعهدات خود عمل كند. 

تا آنجا كه به خاطر دارم حتي به صورت انفرادي در نشست هاي كارگاه دوستان شركت مي كرد و من هم 
كارگاه يك نفره را هم با هيجان تمام جلو مي بردم و آقاي متين هم اظهار رضايت مي كرد. در يكي از اين 
نشست هاي دو نفره بود كه من در جريان تالش براي تعريف شرف و دستور شرف به نتيجه گيري هاي خودم 
از غيراخالقي و غيرشرافتندانه بودن تالش براي تأسيس و بقاي هر نوع حكومت مذهبي به معناي اعمال 
قواعد و مزاين مذهبي به كل يك جامعه كه مي تواند اعضاي غيرمعتقد به آن مذهب را داشته باشد پرداختم و 
نشان دادم كه چطور نظام مستقر ناخواسته مجبور است دروغ بگويد و به رفتارهاي غيرشرافتمندانه در سطح 
ملي و منطقه اي و به طور مستمر دامن بزند. خوب به خاطر دارم در آن جلسه وقتي به رفتارهاي داعش اشاره 
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مي كردم آقاي متين شريف به معناي واقعي كلمه شرمنده مي شد و با تأسف سر تكان مي داد. اما من ضربه 
نهايي را هم وارد آوردم و با اطمينان گفتم داعشي ها دقيقًا مثل مسلمانان صدراسالم رفتار مي كنند. 

راستش من نمي توانم يك مسلمان بيناد گرا را كه ايمان دارد بايد قواعد مذهب مورد نظرش را با زور قدرت 
سياسي بر ديگران هم تحميل كند تحمل كنم. البته چنين افرادي هم حق دارند دستورنامه رابرت را ياد بگيرند 
و كتاب دستورنامه رابرت در اختيار آنان هم قرار گرفته است. اما من هم اين حق را دارم كه از دعوت و قبول 
اين افراد در كارگاه دستورنامه رابرت استقبال نكنم. بديهي است كه بنياد گرايان هم حق دارند طبق نظرات 
خودشان رفتار كنند. اما اينكه به زور اين نظرات را به ديگران تحميل كنند با قانون پارلمان نمي خورند. من 
باور دارم كه حتي آنان حق دارند در پارلمان هاي ملي هم شركت كنند و اگر قواعد ديني مورد نظر آنان با 
اكثريت آرا تصويب شد، مخالفان عضو جامعه هم بايد اين قوانين را رعايت كنند. مشروط به اينكه اين قبيل 
مسلمان به مخالفان غيرمذهبي خود حق بدهند تا از تمام ابزارهاي قانوني براي شكست دادن آنان در انتخابات 
بعدي استفاده كنند. اما بينادگرايان وقتي كار به اينجا مي رسد به حربه تكفير و سب النبي و اعالم ارتداد و 
محاربه با خدا متوسل مي شوند و مخالفان خودشان را مرعوب و سركوب مي كنند. اينجاي كار است كه قضيه 
غيرقابل تحمل مي شود. من در كارگاه ها اين نكات را براي اعضاي مذهبي كارگاه ها توضيح مي دهم تا پاسخ 
آنان را دريابم و به همين منظور بود كه آن نكات را براي آقاي شريف هم تشريح كردم. فكر مي كنم شنبه بعد 
نيامد و شنبه بعد نوشت حالش خوب نيست و از آن پس رابطه اش با من قطع شد. اين روزها دعوت نامه 
براي شركت در كارگاه ترجمه متون پارلماني را براي او هم ارسال كردم. از تمام دريافت كنندگان خواستم 
كه اگر اين نامه را دريافت مي كنند به من اطالع دهند. فقط چند نفر اطالع دادند و اين نشان مي دهد كه به هر 
دليل بقيه به صندوق ال نامه اشان سر نزده اند. يكي از آنان آقاي متين شريف است و به همين دليل من بايد به 
او بار ديگر ايميل بزنم و اگر جواب نداد تلفني اقدام كنم. آقاي متين شريف يك انسان به معناي واقعي كلمه 
شريف است و نگرانم كه اين روزها در اوج بحران ايدئولوژيكي خودش دست و پا بزند. مي شود به او نشان 

داد كه چطور مي توان يك مسلمان معتقد اما شريف و دموكرات باقي ماند. 

آقاي مجيد زارع پور
فكر مي كنم ايشان هم به توصيه آقاي حالج به كارگاه آمد. خيلي هم جدي بود. اما از همان نخستين حضورش 
در نشست ها اصرار داشت كه كارگاه بايد برنامه داشته باشد، طبق برنامه جلو برود و يك جا خاتمه يابد. 
پاسخ من اين بود كه كادرها برنامه دارد اما خاتمه ندارد و يك حركت تمام عمر است و هر كس به اندازه 
توانش و طبق همت عالي به اين حركت مدد مي رساند. بديهي است كه اين دو نظر با هم چالش داشتند. 
در جريان عمل من به نتايج خوبي رسيدم كه محصول جمع بندي تجربه  ها - از يك سو - و گسترش نسبي 
با  نتيجه مرحله جديد كادر دانشجويان را براي يك دوره مشخص،  بازار كادرها - از سوي ديگر بود در 
درس هاي مشخص و خاتمه مشخص آغاز كرديم اما با همان ريزشي مواجه شديم كه قباًل مواجه مي شديم 
و براي يك كارگاه اكابر هم انگار طبيعي است. تنها فرق اين است كه ديگر فرد جديدي را در كارگاه قبول 
نمي كنيم و براي بقيه هم يك دروه كتاب درسي را مشخص كرده ايم كه در جايي خاتمه مي يابد و اعضاي 

موفق گواهي نامه دريافت مي كنند. 

در اخرين مكاتبه آقاي مجيد پرورزارع از اين ابتكارهاي جديد كادرها ابراز خرسندي كرد. من هم در پاسخ 
خاطر نشان كردم كه سهم افرادي مثل او در رسيدن به اين نتايج تعيين كننده بوده است و به همين خاطر از 
او تشكر كردم و قضايا را از نگاه خودم هم تشريح كردم. در آخر نامه هم غير مستقيم گفتم: خواسته شما هم 
محقق شد. حاال به كادرها ملحق شويد. اما تا كنون كه خبري نشده است و نشان مي دهد مشكالت همچنان 

چيزهاي ديگري هم هست. 

آقاي سهيل فاضلي
يكي از جوانان باهوش، خوشگل و خوش هيكل كادر دوستان آقاي سهيل فاضلي است. بعد از خاموش شدن 
تدريجي شعله كارگاه دوستان خندان آقاي فاضلي ارتباطش را با من همچنان حفظ كرده است. اما در اين 

مدت به دليل اينكه در بازار كار يك شغل پرمشغله يافته، سرش بسيار شلوغ شده است. 
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اين جوان بسيار فعال تا كنون جوانان بسيار ديگري را نيز به حضور در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت 
تشويق كرده است. آنان هم امده اند اما هر كدام سرنوشت خاص خودشان را دنبال كرده اند. 

در حال حاضر و دو نفر از كارورزان مرحله جديد كارگاه دانشجويان دو پسر عمو به نام حامد و اميد ارجمند 
هستند كه به تشويق آقاي فاضلي با اين كارگاه ها آشنا شده اند. 

روشن است آقاي فاضلي - كه خصوصيت كارآفريني در او برجسته تر است - هدف هاي بزرگي در سر دارد 
و اطمينان دارد كه آشنايي با دستورنامه رابرت براي خودش و براي كساني كه قرار است با آنان در آينده 
همكاري كند الزم است. با اين همه، فقط در انتهاي جلسه كارگاه ترجمه متون پارلماني پنجشنبه قبل بود كه 
من به او و ساير اعضا توضيح دادم كه سعي كنند با همكاري خودشان شركت ها و مؤسسات بزرگ اقتصادي 

و تجاري هم ايجاد كنند. و با بيان همين نكته بود كه خودم به جهان جديدي پرتاب شدم. 

كادرها به مثابه يك طبقه
اين اصطالح همين يكي دو روز اخير و بعد از آنكه در جريان گفتگو با آقاي فاضلي و رضايي و عصرپوران 
از تشويق آنان به ايجاد بنگاه هاي اقتصادي بزرگ صحبت كردم به ذهنم رسيد. شكل »به ذهن رسيدن« هم 
افراد و  با  اين طوري است كه من در عالم خيال و در جاها و صحنه هاي مختلف مشغول گفتگو  معموالً 
براي  را  اين حرف ها  است  و صحبت  مشغول سخنراني  كه  داودي  همان  و  هستم  مختلف  شخصيت هاي 
ديگران بيان مي كند. اتفاقي كه افتاده اين است كه يك داود ديگر نيز به حرف هاي اين داود خيالي با دقت 
گوش مي دهد و به محض اينكه متوجه مي شود اين داود ناطق خيال باف حرف هاي جديدي زد آني آن را 
مي قاپد و به خاطر مي سپارد و سعي مي كند تا آن ها را يادداشت هم بكند. چون تجربه نشان داده است كه اگر 
ثبت نكند مثل باد هوا از دست خواهند رفت. اما كادرها به مثابه يك طبقه يعني چه؟ بحث ميان داودهاي 

مختلف شروع مي شود و به نتايج جديدي هم مي رسد. 

هرچه فكر مي كنم مي بينم كادرهايي را كه طي اين چند سال با دستورنامه رابرت آشنا شده اند نمي شود زير 
سقف يك سازمان واحد جمع كرد. حتي صحيح نيست كه كادرها همه يك حزب واحد بسازند. در نتيجه 
به مرور به اين نتيجه مي رسم كه كادرها در آينده بايد به خودشان به مثابه يك طبقه - يك طبقه حاكم اما به 
معناي مدرن كلمه: يك طبقه حاكم واقعاً خدمت گذار و در خدمت كشور - ايجاد كنند. اين طبقه يك طبقه 
دمكرات، شريف، مدرن، جدي و در خدمت ساختن يك جامعه ي انساني در فالت ايران و منطقه خاور ميانه 

خواهد بود. 

همانطور كه گفتم اين ايده ديروز به ذهنم افتاده است و خيلي خام است. اما فكر مي كنم جا دارد به آن بيشتر 
فكر كنم. 

رابطه فسفر، شب نما، مغز و آگاهي
يكي ديگر از ايده هايي كه ديشب به ذهنم رسيد رابطه بين شب نما بودن عنصر فسفر، و اينكه اين فسفر در 
مغز اين اندازه زياد است با خاصيت روشن شدن ذهن يا خودآگاهي و آگاهي در مغز است. آيا بين اينكه 
عملكرد مغز به صورت آگاهي تجلي مي كند و آگاهي را هم نور مي دانند و فسفر هم بر خالف ساير عناصر 
از خودش نور ساطع مي كند رابطه اي وجود دارد؟ نمي دانم. اما به نظرم رسيد نكته جالبي است و خوب است 

اين نكته را با شيمي دان جوان هم در ميان بگذارم. 

ديتا بيسي متناظر با جهان خارج
خيل وقت است با ايده ي ذهن به مثابه يك ديتا بيس چند بعدي و منتاظر با جهان خارج در ذهنم شكل 
گرفته است. اين ايده كه مجموعه اطالعاتي كه از بيرون وارد ذهن مي شود در بسته هاي اطالعاتي كد بندي 
شده  و سر جاي مشخصي مي نشينند و مي توانند هيچگاه از بين نروند يا ذهن طبق فرمول هايي آن ها را ديليت 
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كند خيلي قديمي است. نتيجه منطقي آن ايده شكل گيري ايده پايگاه داده هاي متناظر است كه بعد از ترجمه 
بخشي از مقاله نوبل فيزيولوژي يا پزشكي در ذهنم شكل گرفت. نمي دانم اگر تمام آن مقاله را ترجمه كنم 

چه خواهد شد؟ 

اتفاقًا يكي از نگراني هاي من هم همين است كه اين ايده ها اصيل نباشند و من در مقاطع مختلف جايي آن ها 
را خوانده باشم و حاال آن ها را در واقع دارم درك مي كنم اما به اشتباه خيال مي كنم ايده هاي خودم هستند. 
همين قضيه سبب مي شود احساس كنم اين ايده ها اصيل نيستند و با ترديد آن ها را دنبال مي كنم. به همين 
خاطر ديروز پنجشنبه و بعد از آنكه آقاي پرهام رضايي و آقاي سهيل فاضلي كه براي نخستين بار در كارگاه 
ترجمه متنون پارلماني شركت كرده بود، رفتند و با آقاي سامان عصرپوران تنها شديم اين دغدغه ام را با او 
در ميان گذاشتم و از او پرسيدم: آيا دركتاب ها و مقاالتي كه در زمينه فلسفه و شناخت مطالعه كرده است آيا 
چيزي با اين مضامين از ديگران برخورد كرده است يا نه؟ فكر مي كنم پاسخش منفي بود. و يك توصيه جالب 
هم كرد و آن اينكه روي ايده ها كار كنم و هنگام انتشار بررسي كنيم كه آيا كسان ديگري هم از اين ارتكابات 

دارند يا نه؟ اين هم روشي است. 

يك كشف خيلي مهم
درست همين األن و در جريان نوشتن بند باال بود كه يادم افتاد در جريان گفتگو با آقاي عصر پوران يك نكته 
جالب را با وي در ميان گذاشتم كه قباًل براي آقاي سهيل فاضلي نيز تعريف كرده بودم و همين حاال دريافتم 
كه همان قاعده مي توند در مورد فرضيه بافي خودم در مورد ذهن نيز صدق كند. يعني چه؟ توضيح مي دهم. 

تئوري مربوط به انسان والد، بالغ، و كودك را در نظر بگيريد. بر اساس اين تئوري اين سه نوع شخصيت در 
ذهن قابل شناسايي هستند و هرگاه يكي از آن ها بر صحنه بيايند يا در قالب بيافتند رفتار فرد هم در آن زمان 
متناسب با خصوصيت اين شخصيتي خواهد بود كه در آن لحظه در قالب افتاده و بر صحن حاكم است. بسيار 
خوب. اما آيا كسي قبل از آشنايي نظري با اين تئوري به صرافت مي افتد كه شخصيت هاي متنوع خودش را 
زير اين سه برچسب يا سه مفهوم دسته بندي كند؟ نه. اما به محض آنكه كتاب آقاي اريك برن را بخوانيد و با 
اين سه مفهوم آشنا شويد، يعني در واقع سه برچسب يا سه جدول جديد در پايگاه  داده هاي عظيم ذهني خود 
ايجاد كنيد، اطالعات مربوط به هر يك از اين برچسب ها در جاهاي جديدي كه ساخته شده قرار مي گيرد و 
شما هم متوجه همان روابطي مي شويد كه اگر ديگري هم در ذهنش چنين پايگاه داده هاي درست كند مشاهده 
خواهد كرد. چون دادگاه پايگاه هاي ذهني تمام افراد متناظر با جهان خارج است و دست كم بخش هاي مهمي 

از جهان خارج هم - آنطور كه ما درك مي كنيم - مشاع است. 

در واقع مي توان گفت كه سه جدول داده ها يا سه مقوله يا سه مفهوم يا سه برچسب )كه شبيه هم هستند اما در 
آينده شايد تفاوت بين آن  ها را بايد با دقت روشن كنيم(  با عنوان كودك، والد، و بالغ قبل از آشنايي با نظريه 
اريك برن )نظريه پرداز تئوري بازي ها(  در ذهن شما وجود نداشت و بعد از اين آشنايي بود كه به وجود آمد 
و مصاديق آن ها هم ذيل آن قرار گرفتند. خوب. آيا فيلسوفاني هم كه نظرات فلسفي توليد مي كنند همان نقش 
اريك برن را بازي نكرده اند؟ و آيا من هم كه دارم از پايگاه داده هاي عظيم ذهن و از اين جور مفاهيم حرف 
مي زنم سبب نخواهم شد ديگران هم بعد از آشنايي با اين نظريه دست به توليد آن در ذهن خود نخواهند زد؟ 

و آيا بعد از اين مرحله نيست كه آنان هم اذعان مي كند كه گويا من راست مي گويم؟

نقد وحدت تجربه فلسفه غرب
بعد از رسيدن به همين نكات بود كه احساس كردم توضيح آقاي اتين ژيلسون از وحدت تجربه فلسفي غرب 
را - كه عنوان يكي از كتاب هاي اوست - نيز به توان از همين زاويه نقد كرد. در واقع، فالسفه غربي با توجه 
به مفاهيمي كه در زمان خودشان در اختيار داشته اند مشغول مشاهده ي فرايندهاي درون ذهني خود شده اند 
و دريافته اند كه روند هاي جهان ذهن را هم مي شود با همان مفاهيم دسته بندي كرد. همان كاري كه علوم در 
مورد جهان خارج از ذهن كرده است. اما آقاي اتين ژيلسون مدعي است كه اين كار فلسفي نيست بلكه كاري 
علمي است در قلمرو فلسفه و فيلسوفان مسلح به دستگاه مفهومي علم اعم از فيزيك، تاريخ، جامعه شناسي، 
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منطق، زبان و حتي رياضي و فيزيك به قلمرو مسائل فلسفي وارد شده و دست به نظريه پردازي زده اند. وي 
سعي كرده نشان دهد كه چرا اين روش يك روش فلسفي نيست و در نتيجه به شكست منجر مي شود. اما 
سؤال اين است: خودش چه كرده است؟ خودش با دستگاه مفهومي كه مبتني بر مفهوم كليدي »وجود« است 
نتيجه گرفته است. اين دستگاه فلسفي هم مقبول جمهوري  وارد ميدان شده و وجود خداي متعال را هم 
اسالمي است و به همين خاطر كتابش در دوره فوق ليسانس دانشگاه تهران تدريس مي شود )يا مي شد. االن 

خبر ندارم(. 

نكته ي جالب ديگري كه امروز متوجه شدم اين بود كه چرا مترجم فارسي اين كتاب )حجت االسالم دكتر 
احمد احمدي( به جاي استفاده از عنوان اصلي انگليسي كتاب از عنوان ديگري استفاده كرده است: نقد مباني 
تفكر فلسفي غرب. در حاليكه در عنوان اصلي كتاب: وحدت تجربه فلسفي غرب، اين داوري منفي نسبت به 
فلسفه غرب مالحظه نمي شود. چرا كه آقاي اتين ژيلسون، ارسطو و خودش را هم پدر فلسفه غرب مي داند 
و از نظر او ابن سينا و ابن رشد و ابن ميمون هم از سرچشمه اليزال ارسطو نوشيده اند و به نوعي غربي 

محسوب مي شوند. به قصه خودم برگردم. 

داشتم از كاروزان كارگاه دوستان خندان صحبت مي كردم تا سرنوشت اين كارگاه را در مدتي كه روزنوشت 
از  پيش  دارد  اما جا  تمام شد  اين موضوع خاص  مي كنم  فكر  بدهم.  توضيح  بود  مواجه  اخالل  با  نويسي 
پرداختن به فعاليت هاي اخير آقاي حالج - كه به خاطر گزارش آن اين مبحث باز شد- به خلق مفاهيم جديد 

در ارتباط با موضوع عضويت در كادرها بپردازم. 

گام نوردي در كادرها
يك مجموع تجربه ها به موازت هم جلو آمد تا سرانجام به اين نتيجه جديد رسيدم كه در جريان كادرها هم 
بايد دو مفهوم مددجو و مدديار يا رهبر و رهرو يا مريد و مراد را - متناسب با ماهيت كادرها - بازآفريني 
كنيم. منظورم از اين مفاهيم چيست؟ چرا به اين نتايج رسيدم؟ و چرا اين گام نوردي از الزمه فعاليت كادرها 

و ضروري است؟ در اين صورت چه بايد كرد؟ 

اگر قرار نبود عضويت در كادرها منجر به جهش ژنتيكي از رمه به جامعه شود، اين جريان گام نوردي نيز 
مورد نياز نبود. اما وظيفه تاريخي كادرها اين است كه بربريسم را به تمدن تبديل كند. رمه ها را به جامعه ها 
ارتقا دهد و اين كار مستلزم آن است كه افرادي طي يك فرايند تربيتي از نظر ژنتيكي جهش يابند و از رمه به 
جامعه ارتقا يابند. بديهي است منظورم از جهش ژنيكي به عنوان يك استعاره و تشبيه و نه يك تعريف علمي 
اين است كه افراد داخل يك گروه با قواعد دستورنامه رابرت چنان آشنا شوند كه بتوانند در چارچوب همان 

قواعد پيچيده تصميم بگيرند و عمل كنند. 

از اين نظر فعاليت در يك انجمن معتادان گمنام با فعاليت در يك انجمني كه قرار است در ايران تشكيل 
شود و طبق دستورنامه رابرت عمل كند، بسيار شبيه به هم است. يك انجمن پروفشنال در يك نظام فرهنگي 
انگلوساكسني، به طور طبيعي بايد در چارچوب كد اتيكز آن پروفشن عمل كند كه به معناي رفتار شرافتمندنه 
است و اين امر مستلزم اين است كه اعضاي چنين انجمن هايي كم و بيش شبيه به انجمن معتادان گمنام عمل 
كنند. در اين انجمن ها نيز افراد پروفشنال وظيفه دارند دانشجويان را طي يك فرايند تربيتي بسيار دشوار، 
طوالني و تدريجي به يك پروفشنال تبديل كنند و فقط در آن صورت است كه دانشجو صالحيت عضويت 

در پروفشن را مي يابد و عضو انجمن پروفشنال هم خواهد شد. 

در انجمن پارلمانتارين ها بين عضو عادي و عضو پروفشنال تفاوت هاي رتبه اي وجود دارد.  به اين معنا كه 
عضو عادي كافي است كه به فعاليت پارلماني عالقمند باشد. اما اگر بخواهد به عنوان مسؤل انجمن خودش 
را نامزد و انتخاب شود بايد به مرحله پارلمانتارين پروانه دار و پروانه دار پروفشنال ارتقا يافته باشد كه مستلزم 
طي طريق است. كم و بيش شبيه همين رابطه در انجمن هاي معتادان گمنام نيز وجود دارد: گرو هاي معتادان 
نشست هاي توده  اي و غيرسازمان  يافته هستند. اما فقط منتخب و نماينده هاي اين گروه ها هستند كه در ساختار 
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انجمن خدمت مي كنند. از اين جهت بين اين دو انجمن شباهت هاي زيادي مي توان يافت. 

همانطور كه در انجمن هاي معتادان گمنام، تازه واردان بايد دوازه گام را همراه با يك مربي طي كنند، به نظر 
كاماًل الزم به نظر مي رسد كه يك فرد عالمند نيز سال ها زير نظر مراقب يك كادر پروفشنال طي طريق كند 
تا پرفشنال شود. در اينجاست كه تمام مطالبي كه در ارتباط با جامعه پذيري پروفشنال براي مجالت دارو و 
درمان و پيام جراح و پيام داروسازان توليد و منتشر كردم به دردم خواهند خورد. تجربه هاي خودم نيز حاكي 

از همين روند تربيتي است كه طي آن هم مربي و هم مربا ارتقاي مي يابند. 

با اين همه، فكر مي كنم به جاي اصطالح هاي مدديار و مددجو و رهبر و راهرو و مريد و مراد كه جنه هاي 
غيردموكراتيك در آن ها برجسته است بايد اصطالحي بسازيم يا بيابيم كه رابطه مادر و كودك يا مرغ و جوجه 
را تداعي كند. براي يك كودك بسيار طبيعي است كه انتظار داشته باشد مادرش به او مراقبت اعطا كند. هيچ 

فرد عاقلي رابطه مادر و كودك را نابرابر و غيرعاداالنه و يا غيردموكراتيك تلقي نمي كند. 

با اين توضيح ها هم بايد دنبال يافتن يك اصطالح بديع به معناي مراقب دهي و مراقب جويي باشيم. به عالوه 
بايد بكوشيم تا با توجه به تجربه موفق معتادان گمنام اين گام ها را تعريف و علمياتي كنيم. 
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جمعه 27 شهريور 1394

قسمت دوم: گزارش يك رويداد تاريخي
همانطور كه در قسمت اول اين روزنوشت توضيح دادم مهندس شهرام حالج يكي از كادرهاي جدي كادر 
دوسان آقاي خندان بود كه هنوز ارتباط فعال خودش را با دفتر كادرها حفظ كرده است. اما ظاهرا، آنقدر 
گرفتاري هاي شخصي دارد كه ديگر قادر نيست در كارگاه ها شركت كند. فكر مي كنم پارسال بود كه معلوم 
شد يكي از دوستان دروه دبيرستان وي وام هاي چند ميليادري از بانك ها گرفته و اسنادي را مبني بر اينكه 
آقاي شهرام حالج ضامن او بوده است جعل كرده است. حاال آن دوست ناخلف دوران جواني ورشكست 
شده و پاي آقاي حالج هم ناخواسته به اين ورطه كشيده شده است. با اينكه فشار اين قضايا از نظر روحي 
و رواني هم - به معناي روانپزشكي كلمه - بر آقاي حالج تأثير مخرب داشته است، اما آقاي حالج همچنان 
از هر فرصتي براي معرفي دستونامه رابرت استفاده مي كند كه نتيجه آن معرفي اين قواعد به اعضاي كميته 
فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بود كه صبح روز دوشنبه صورت گرفت و من روز سه شنبه 
گزارشي از آن را در وب سايت كادرها دات كام منتشر كردم. شايد اگر قرار نبود براي انتشار علني آن در 
وب سايت نوشته شود، آن را طوري ديگري مي نوشتم. اما حاال ديگر همان گزارش را در ادامه از وب سايت 

كادرها دات كام نقل مي كنم: 

رأي نمادين اعضاي كميته فني شوراي شهرسازي و معماري ايران به دستورنامه رابرت
در پي تالش هاي جناب آقاي مهندس شهرام حالج پژوهشگر محترم مجلس شوراي اسالمي و متخصص 
قانون مناقصات كشور، و همكاري سركار خانم مهندس زهرا يزداني نماينده محترم سازمان محيط زيست 
در كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران )شعشما( و استقبال جناب آقاي دكتر مرتضي مقدم 
مديركل محترم دبيرخانه شعشما و اعضاي محترم كميته  فني، از ساعت 9 و 30 تا 12 و 30 روز دوشنبه 23 
شهريور ماه 1394 مربي پارلماني در مجمع ويژه كميته  فني شعشما حضور يافت و با اداره ي نمايشي نيم 
ساعت اول اين نشست براساس قواعد دستورنامه رابرت، اين قواعد پيچيده را به صورت عملي و ساده به 
حضار محترم معرفي كرد و به صحن برگشت تا اعضاي مجمع سؤاالت خود را مطرح كنند. در جريان طرح 
سؤال ها به روش هيأتي بود كه جناب آقاي دكتر مرتضي مقدم مديركل محترم دبيرخانه شعشما كه در اين 
نشست حضور داشت پيشنهاد داد كه ادامه اين نشست نيز بر اساس قواعد دستورنامه رابرت اداره شود. اين 

پيشنهاد به رأي گذاشته شد و به تصويب رسيد.

رأي اعضاي محترم كميته فني شعشما به كارآمد و اثربخش بودن قواعد دستورنامه رابرت براي اداره جلسات 
تصميم گيري هرچند يك رأي نمادين بود اما نشان داد كه اگر اعضاي مجامع تصميم گيري كه از مصائب ناشي 
از ناآشنايي با قواعد عام اداره جلسات )يا قانون عرفي پارلمان( عذاب مي كنشد، به درستي با اين قواعد آشنا 

شوند، لحظه اي در بهره گيري از آن ها ترديد نخواهند كرد.

با عنايت به جايگاه و منزلتي كه هر يك از اعضاي كميته فني شعشما در سازمان هاي متبوع خود دارند، انتظار 
مي رود بكوشند تا رئيسان و رهبران سازمان هاي متبوع خود را نيز با ضرورت آموزش و ترويج اين قواعد 

آشنا سازند تا هرچه سريع تر بهره گيري از اين قواعد رهايي بخش در كشور گسترش يابد.

از آنجا كه نكات و قواعد مطرح شده در اين نشست مي تواند براي ساير عالقمندان به دستورنامه رابرت نيز 
مفيد باشد، گزارش برخي از آن ها، بعد از معرفي اجمالي شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و كميته فني 

آن، در ادامه تقديم مي شود:

در باره شعشما 
ماده يك قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شعشما كه در اسفند ماه 1351 به تصويب 

رسيده است در باره علت تأسيس اين شوراي عالي مي گويد:
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براي هماهنگ كردن برنامه هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم، همچنين به منظور 
اعتالي هنر معماري ايران و رعايت سبكهاي مختلف معما ري سنتي و ملي و ارائة ضوابط و جنبه هاي اصيل 
آن با در نظر گرفتن روشهاي نوين علمي و فني و درنتيجه يافتن شيوه هاي اصولي و مناسب ساختماني در 
مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي، شورايعالي شهرسازي و 

معماري ايران تأسيس شده است.

به استناد مطالب جاگذاري شده در وب  سايت شعشما وظايف اين شوراي عالي به شرح زير است:

بررسي پيشنهادهاي الزم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هئيت وزيران.
اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامعه شهري كه شامل:

منطقه بندي، نحوه استفاده از زمين، تعيين مناطق صنعتي بازرگاني اداري، مسكوني، تأسيسات عمومي، فضاي 
سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر ميباشد.

بررسي و تصويب نهائي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي. تصويب معيارها 
و ضوابط و آئين نامه هاي شهرسازي.

شوراي  و  استانداران  نظرات  آنها  تغييرات  و  شهري  جامع  طرحهاي  بررسي  مورد  در  مي نمايد  يادآوري 
شهرستان و شوراي شهر و شهردار و كارشناسان ذيصالحيت كسب و مورد استفاده قرارخواهد گرفت.

اعضاي شعشما
شعشما  شانزده نفر عضو دارد كه از سوي سازمان هاي مرتبط و ذينفع در امر شهرسازي و معماري انتخاب و 
به اين شوار اعزام شده اند. رياست اين شورا با وزير راه و شهرسازي است و معاون وي نيز مسؤليت دبيري 

شورا را بر عهده دارد. سمت هاي ساير اعضاي اين شورا عبارت است از:

معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري
معاونت مهندسي پدافند غيرعامل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

معاونت محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

معاون امور دولت و مديريت بحران وزارت راه و شهرسازي
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران

معاون عمراني و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور
قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و معاون ميراث فرهنگي

معاون امور آب و آبفا وزارت نيرو
معاون نظارت راهبردي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي
معاون عمران روستائي بنياد مسكن انقالب اسالمي

رئيس  سازمان  نظام  مهندسي  ساختمان كشور
نماينده مجلس و عضو ناظر

براي  بود.  معتبر خواهد  رأي   6 با حداقل  تصميماتش  و  مي يابد  رسميت  اعضا  اكثريت  با حضور  شعشما 
فهرست نام اعضاي فعلي شعشما اينجا را تقه بزنيد.

كميته  فني شعشما
طبق ماده 3 »آيين نامه نحوه بررسی و تصويب طرحهاى توسعه و عمران محلی، ناحيه اى، منطقه اى  و ملی 
و مقررات شهرسازى و معمارى كشور« كه در سال 1378 در هيأت محترم وزيران به تصويب رسيده است، 

كميته  فني با شرح وظايف و كاركرد زير تشكيل شده است:

3ـ … كميته فنی شوراى عالی شهرسازى و معمارى ايران… كه در اين آيين نامه … كميته فنی شوراى عالی 
… خوانده خواهد شد، در اجراى تبصره )1( ماده)3( و بند )1( ماده)4( قانون تأسيس شوراى عالی تشكيل 
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می شود.  اين كميته متشكل از نمايندگان اعضاى شوراى عالی خواهد بود كه به طور كتبی به دبيرخانه شوراى 
عالی معرفی و براى مدت دو )2( سال به عضويت كميته فنی منصوب می شوند.

 در صورتی كه تعداد نمايندگان معرفی شده توسط هر يك از دستگاهها براى عضويت در كميته فنی بيش از 
يك نفر باشند، شركت ثابت يك نفر از آنها در بررسی هر طرح ضرورى خواهد بود .

 دبيرى و اداره جلسات كميته فنی به عهده دبيرخانه شوراى عالی است. دبير كميته فنی را دبير شوراى عالی 
منصوب می نمايد. دبيركميته فنی در جلسات شوراى عالی حضور خواهد داشت .

 تبصره ـ در صورت نياز و بنا به تشخيص دبير شوراى عالی و باتوجه به حجم كار كميته
فنی، كميته فنی ديگرى به ترتيب مذكور در اين بند تشكيل خواهد شد.

د رحال حاضر دو كميته فني در دبيرخانه شعشما فعاليت دارد و نشست روز دوشنبه با دعوت از اعضاي هر 
دو كميته تشكيل شده بود.سمت ها و نام اعضاي فعلي اين دو كميته اينجا آمده است.

اهميت نشست
همانطور كه گفته شد، اعضاي اين كميته  ها از سوي اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به مدت 
دو سال به صورت مكتوب به دبيرخانه شعشما معرفي مي شوند و به طور معمول هر هفته يك يا دو بار در 
نشست هاي اين كميته ها شركت مي كنند. مي توان حدس زد كه بخش قابل توجهي از وقت اين متخصصان 
در جلسات تصميم گيري گروهي در مورد مهم ترين مسائل كشور مي گذرد و به همين خاطر مي توان آنان 
را جلسه رو هاي حرفه اي كشور تلقي كرد كه نظرشان در مورد قواعد اداره مجامع تصميم گيري معتبرترين 

خواهد بود.

از سوي ديگر مي تون حدس زد كه رهبران و مديران ارشد سازمان هاي بزرگ و پرمسؤليت، تحت فشارهاي 
سنگين گرفتاري هاي روزمره ممكن است فرصت برنامه ريزي هاي راهبردي را نيابند. در نتيجه، اعضاي كميته  
فني شعشما ، در صورتي كه به ارزيابي مثبتي از قواعد دستورنامه رابرت برسند مي توان اميدوار بود كه نسبت 
به معرفي و ترويج قواعد استاندارد اداره جلسات تصميم گيري گروهي در سازمان هاي متبوع خود احساس 

تكليف كنند و به اين ترتيب به رواج اين قواعد گره گشا در كشور مدد برسانند.

با توجه به همين ارزيابي ها بود كه مربي پارلماني تالش كرد تا تجربه هاي چندين  ساله ي خود در آموزش و 
معرفي اين قواعد را مرور كند و روشي ابتكاري و جديد به كار بگيرد تا بتواند كارآمدي و اثربخشي اين قواعد 
را به حرفه اي  ترين جلسه رو هاي ايران در عمل نشان دهد و رأيي كه اعضاي محترم كميته  فني به پيشنهاد 
مديركل دبيرخانه شعسما دادند حاكي از آن است كه خوشبختانه اين عزيزان به اين قواعد - در مجموع - با 

ديده ي مثبت مي نگرند.

خصوصيات روش جديد
يكي از دشوراي هاي كادرهايي كه بعد از سال ها تالش فكري سنگين، پويايي هاي پيچيده ي قانون عام پارلمان 
را كم و بيش درك مي كنند، معرفي اين مجموعه قواعد پيچيده به كساني است كه در تاريكي دم فيل را عين 
فيل گرفته اند و هر قاعده نامربوطي را قانون تلقي مي كنند. با اين همه، تجربه هاي مربي پارلماني نشان مي دهد 
كه اگر در معرفي اين قواعد پيچيده، از يك سو، مبرم ترين نيازهاي مخاطبان مورد توجه قرار بگيرد، و از سوي 
ديگر، نسخه ي معجزه آسايي بر اساس قانون پارلمان براي درمان مبرم ترين مسائل مخاطبان خاص تجويز شود، 

مي توان اميدوار بود كه به مرور نوري برپيكر فيل تمثيلي بتابد تا همگان به درك واحدي از آن دست يابند.

به عنوان نمونه، اعضاي معدود هيأت مديره يك انجمن را در نظر بگيرد. اين افراد با قواعد نسبتًا پيچيده ي 
قانون پارلمان آشنا نيستند، در نتيجه، بعد از انتخاب از سوي مجمع عمومي انجمن، مجبور مي شوند براي 
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رسيدن به اجماع يا اكثريت آرا در مورد مسائل مختلف، مدت ها وقت و نيروي خود را صرف يك مبارزه 
تمام عيار اما زيرپوستي كنند تا سرانجام سلسله  مراتبي از قدرت و منزلت غيررسمي شكل بگيرد و افراد 
به مرور كشف كنند كه چرا در مورد هر مسأله بايد جانب چه كسي را بگيرند. بديهي است كه اين ساختار 
بدون شكل گيري  نبرد  اين  است  ممكن  و  است  ناپايدار  و  بسيار شكننده  غيرشفاف،  و  غيرقانومند  قدرت 
ساختار قدرت مقبول، تا ابد ادامه يابد و حتي به جاهاي باريك بكشد. در نتيجه، كارآمدي و اثربخشي اين 
كنند در يك زمين  نيستند درك  قادر  هيأت مديره ها چنان سقوط مي كند و چنان فشل مي شوند كه ديگر 
سوخته مشغول نبرد براي تجديد توليد مستمر اين سلسله مراتب قدرت كاذب هستند. تجربه نشان داده است 
تشريح قواعد پيچيده ي ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني يا اداره ي جلسات كمك زيادي به اعضاي اين قبيل 
هيأت مديره ها نخواهد كرد. چون، بعد از ماه ها و حتي سال ها كشمكش زيرپوستي، سلسله مراتبي از قدرت 
و منزلت مورد قبول جمع شكل گرفته، كه هرچند ناپايدار است و حفظ و بازآفريني مداوم آن نيروي عظيمي 
پارلمان به اين قبيل از هيأت  نيستند. قانون  اما، به هيچ قيمتي حاضر و حتي قادر به تخريب آن  مي بلعد، 

مديره ها چه كمكي مي تواند كرد؟

هرچند اين ايده هنوز در ايران آزمايش نشده  است، اما به نظر مي رسد جلب توجه اعضاي اين قبيل هيأت 
مديره ها به اين واقعيت كه مثل يك سر جدا از تن در هوا معلق هستند، در نتيجه، هيچ قدرت واقعي براي 
اثربخشي در جهان خارج ندارند، سبب شود تا اعضاي اين هيأت مديره ها - احيانًا - به اين صرافت بيافتند 
كه چرا براي جلب همكاري اعضاي انجمن متبوع خود بايد بكوشند دستورنامه رابرت را ياد بگيرند تا بتوانند 
نشست هاي بزرگي با حضور اعضاي خود برگزار كنند و سياست ها و تصميم هاي اصلي در آن مجامع اتخاذ 
شود. چرا كه فقط با مشاركت اعضاي يك انجمن در روند تصميم گيري است كه مي شود از آنان انتظار داشت 
در اجراي آن تصميم ها نيز مشاركت كنند. بديهي است كه دستورنامه رابرت دانش فني الزم را براي فائق آمدن 
بر اين مشكالت در اختيار اعضاي هيأت مديره ي انجمن ها گذاشته است اما - به داليل گوناگون - گوش ها 

و چشم ها بسته است.

نيز  اعضا  و  مي شود،  بيشتر  نفر  ده  حدود  از  آن ها  اعضاي  تعداد  كه  مجامعي  و  نشست ها  در  مشكل  اين 
خود را داراي منزلت و اقتدار يكسان تلقي مي كنند، به كلي فرق مي كند. در اين مجامع، به تناسب افزايش 
تعداد اعضاي آن، امكان شكل گيري مناسبات قدرت بر اساس رويه هاي هيأتي كاهش مي يابد. اگر اين قبيل 
سازمان ها غيردولتي باشند، معموالً بعد از مدتي متالشي مي شوند يا در حد يك اسم و خاطره باقي مي مانند 
يا روند تصميم گيري گروهي را به تعداد هرچه كم تري از اعضا تفويض مي كنند. اما اگر دولتي و حكومتي 
باشند و طبق ضرورت هاي اداري بايد تشكيل شوند، به بقاي خود ادامه مي دهند، اما مي توان حدس زد كه 
كارآمدي و اثربخشي آنان كم خواهد بود. شايد در اين جور مجامع، نشان دادن كارآمدي و اثربخشي قواعد 

دستورنامه رابرت در ادراه ي بهتر مجامع تصميم گيري، مفيد تر و مؤثرتر باشد.

اجراي نمايشي اداره جلسه طبق قواعد عام
با توجه به تجربه هاي به دست آمده در معرفي اين قواعد به گروه هاي اجتماعي مختلف، مربي پارلماني، براي 
معرفي اين قواعد به اعضاي كميته فني شعمشا، از همكار خود خواست تا با كمك هم يك مجموعه پيشنهاد 

را طبق برنامه ي از قبل طراحي شده در مجمع مطرح كنند و به تصويب برسانند.

براساس سناريوي قبلي، مربي پارلماني در همان آغاز سخنراني خود پيشنهاد كرد كه »آقاي مهندس شهرام 
حالج )كه به عنوان كمك مربي در مجمع حضور داشت( به مدت 5 دقيقه در مورد دستورنامه رابرت صحبت 
كنند. پس از آن، اعضاي حاضر در كميته سؤاالت خودشان را ارايه دهند. سپس، مربي پارلماني سخنراني 

خودش را در پاسخ به اين سؤال ها ايراد كند«.

بعد از طرح اين پيشنهاد از سوي رئيس جلسه بود كه مهندس حالج از جا برخاست و با صداي بلند اعالم 
كردم: اخطار دستور!
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مربي پارلماني خطاب به آقاي حالج اعالم كرد: ممكن است عضو محترم توضيح بدهند چرا اخطار دستور 
داده اند؟ 

آقاي مهندس حالج از جا برخاست و خاطب به رئيس جلسه گفت: جناب آقاي رئيس، شما يكي از قواعد 
قانون پارلمان را نقض كرديد.

از آقاي حالج پرسيد: عضو محترم ممكن است  پارلماني كه به عنوان رئيس جلسه صحبت مي كرد  مربي 
بفرمايند كه رئيس جلسه كدام قاعده را نقض كرده است؟

آقاي مهندس حالج: جناب آقاي رئيس، اصل حقط ظاهر بي طرف رئيس را نقض كرديد.

بعد از نشستن آقاي حالح، رئيس جلسه از جا برخاست و اعالم كرد: رئيس حكم خود را اعالم مي كند: اخطار 
وارد است و رئيس جلسه بايد از حق خود در دادن پيشنهاد صرف نظر كند. پس، پيشنهاد رئيس جلسه خارچ 

از دستور است. )مكث( اما آيا عضو ديگري هست كه با اين پيشنهاد موافق باشد؟ )مكث(

آقاي مهندس حالج: )از جا بر مي خيزد(  جناب رئيس، من پيشنهاد مي كنم كه مجمع 5 دقيقه به من وقت 
بدهد تا در مورد دستورنامه رابرت صحبت كنم و بعد از آن اعضاي محترم سؤال هاي خودشان را ارايه كنند 

و مربي پارلماني به آن سوآل ها پاسخ بدهد.

مداخله هوشمندانه
هرچند اين سناريوي از پيش تعيين شده، با جناب آقاي دكتر مرتضي مقدم مديركل شعشما درميان گذاشته 
نشده بود، اما وي با سؤال هاي بسيار هوشمندانه و به جايي كه مطرح كرد، به اين نمايش آموزشي ما غنا و 
جذابيتي فوق العاده بخشيد. نخستين سؤالي كه وي در نشست روز سه شنبه مطرح كرد اين بود: جناب آقاي 

رئيس، چرا رئيس جلسه نبايد پيشنهاد بدهد؟

پارلمان در مجامع تصميم گيري،  قانون  آنجا كه طبق  از  داد:  اين سؤال توضيح  به  پاسخ  پارلماني در  مربي 
رهبيري جمعي است و حول هر پيشنهادي معموالً دو جبهه ي موافق و مخالف شكل مي گيرد، و رئيس جلسه 
بايد به عنوان داور »ظاهر« بي طرف خود را حفظ كند تا امكان هر نوع سوءاستفاده احتمالي از مقامش به 
عنوان رئيس را از بين ببرد، داوطبانه بايد از سه حق »دادن پيشنهاد«، »شركت در مذاكره« و »دادن رأي در 
رأي گيري هاي علني« - جز در مواردي كه تساوي ايجاد مي كند يا تساوي مي شكند - خوداري كند. رئيس 
جلسه در ادمه توضيح داد: اعضاي محترم بايد توجه كنند كه از رئيس خواسته مي شود تا »ظاهر« بي طرف 
او هم عضو مجمع است و طبيعي است كه در مورد  نه »بي طرفي« خود را. چرا كه  خود را حفظ كند و 
مسائل مختلف نظر موافق يا مخالف داشته باشد. اما هرگاه تشخيص داد كه الزم است نظرات خودش را در 
مجمع مطرح كند، بايد به صورت موقت كرسي رياست را واگذار كند و به صحن بيايد. وي در ادامه افزود: 
البته اين اصل در كميته ها الزم االجرا نيست. چرا كه بنا به تعريف، كميته ها محل تصميم سازي هستند و نه 
تصميم گيري. رئيس جلسه در پايان اين بخش از توضيح هاي خود افزود: من به بيان همين قواعد در حال 
حاضر اكتفا مي كنم. اما توجه داشته باشيد كه در همين مورد قواعد ديگري نيز هست كه هنگام ضرورت بايد 

رعايت شوند.

در دستور بون پيشنهاد
مربي پارلماني بعد از ارايه پاسخ به سؤال آقاي دكتر مقدم خطاب به اعضاي كميته فني »شعشما« توضيح داد: 
نخستين اصل قانون عام و عرفي پارلمان كه از سال 1581 در پارلمان انگلستان شناخته شده و به اجرا درآمده 
اين است كه هر مجمع در هر زمان فقط بايد يك موضوع را رسيدگي كند و هنگامي كه موضوعي مطرح 
شد، قبل از طرح موضوع بعدي، آن موضوع بايد از طريق اخذ رأي تعيين تكليف شود و يا به روش هاي 
قانوني به صورت موقت كنار گذاشته شود. بعد از اين توضيح بود كه خطاب به جمع پرسيد: با توجه به اين 



129

اصل، آيا آقاي دكتر مقدم مي توانست سؤال خود را مطرح كند يا نه؟ بعضي از حاضران پاسخ منفي دادند. 
مربي پارلماني خطاب به آقاي حالج گفت: آقاي حالج، ممكن است براي جمع توضيح بدهيد كه آيا سؤال 

پارلماني آقاي دكتر مقدم در دستور بود يا نه؟ 
- به نظر من در دستور بود.

- چرا؟ 
- چون به موضوع بالفاضله در دست بررسي كه اخطار دستور من و توضيح رئيس جلسه بود، ارتباط داشت.

مربي پارلماني در تأييد درستي توضيح آقاي حالج افزود: بله به همين دليل بود كه رئيس جلسه به آن سؤال 
پاسخ داد. در حاليكه اگر سؤال پارلماني آقاي دكتر مقدم به موضوع بالفاصله در دست بررسي ارتباط نداشّت، 
رئيس جلسه بايد آن را خارج از دستور اعالم مي كرد و به آن پاسخ نمي داد. وي در ادامه توضيح داد: هرگاه 
در مجمعي هيچ موضوعي در دست بررسي نباشد، در آن صورت هر سؤال پارلماني در دستور خواهد بود و 
رئيس بايد به سؤال هاي پارلماني اعضا جواب بدهد. و البته، اين قضيه نيز قواعد زيادي دارد كه هرگاه الزم 

شد توضيح داده مي شود.

بعد از كمي مكث، خطاب به آقاي حالج اعلالم كرد: رئيس جلسه از آقاي حالج تقاضا دارد پيشنهاد اصلي 
خودشان را دوباره مطرح كنند. آقاي حالج پيشنهاد خود را دوباره مي خواند. رئيس مكث مي كند. همه حضار 
منظر ادامه بازي هستند. رئيس بعد از مكثي نسبتًا طوالني از صحن مي پرسد: آيا در صحن كسي هست كه از 

مطرح شدن پيشنهاد آقاي حالج در صحن حمايت كند؟ چند نفري دست بلند كردند.

معناي »حمايت« 
مربي پارلماني در ادامه توضيح داد، طبق قانون پارلمان هر پيشنهادي كه بخواهد در مجمع مطرح شود و مورد 
رسيدگي قرار بگيرد، دست كم يك نفر بايد از طرح آن حمايت كند. وي در ادامه توضيح داد: البته، فقط در 
مجامع بزرگتر از ده تا دوازده نفر است كه حمايت از طرح يك پيشنهاد ضروري است تا از طرح پيشنهادهايي 

كه حتي يك نفر نيز با طرح آن ها موافق نيستند جلوگيري شود و به اين ترتيب وقت مجمع هدر نرود.

قواعد پيش كزيده
رئس جلسه در ادامه تأكيد كرد كه حمايت دست كم يك نفر از طرح يك پيشنهاد به خاطر حفظ حقوق 
اكثريت، مثل بسياري از قواعد دستورنامه رابرت، قواعد »پيش گزيده« هستند. به اين معنا كه فرض بر اين 
است تمام افرادي كه حتي براي نخستين بار دور هم جمع مي شوند تا انجمن يا شركت و سازماني تشكيل 
دهند، اين قواعد را مي دانند و بر اساس آن ها با هم بازي مي كنند. اما هر جمعي حق دارد كه طبق رويه هاي 
پيش بيني شده در دستورنامه رابرت، اين قواعد پيش گزيده را متناسب با نيازهاي خودش تغيير دهد. در نتيجه 
اعضاي اين كميته ممكن است يك دستورنامه اختصاصي در اين مورد براي خودشان به تصويب برسانند 
كه بر اساس آن به جاي يك نفر بايد سه نفر از يك پيشنهاد جديد حمايت كنند. يا اصاًل تصميم بگيرند كه 
تمام پيشنهادهاي اصلي ابتدا به آقاي دكتر مقدم ارايه شود و هركدام را كه وي مفيد و مصالحت دانست در 

مجمع مطرح شود.

قرائت پيشنهاد
بعداز اين توضيح ها بود كه رئيس جلسه پيشنهاد اصلي را كه از سوي آقاي حالج مطرح شده بود، به شرح 

زير قرائت كرد:

پيشنهاد و حمايت مي شود كه: مجمع 5 دقيقه به آقاي حالج وقت بدهد تا در مورد دستورنامه رابرت صحبت 
كند و بعد از آن، اعضاي محترم سؤال هاي خودشان را ارايه كنند و مربي پارلماني به آن سوآل ها پاسخ بدهد.

درست بعد از قرائت اين پيشنهاد بود كه خانم يزداني اين سؤال را با رئيس جلسه مطرح كرد كه اگر من 
بخواهم مدت صبحت آقاي حالج ده دقيقه شود چه بايد بگويم؟
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چه  يزداني  خانم  سؤال  حالج،  آقاي  پرسيد:  او  از   - خود  همكار  كردن  غافل گير  براي   - پارلماني  مربي 
پيشنهادي است؟ آقاي حالج بالصله جواب داد: پيشنهاد اصالح. پاسخ آقاي حالج صحيح نبود. مربي مكث 

كرد. آقاي حالج بالفاصله پاسخ خود را تصحيح كرد: سؤال پارلماني!

مربي پارلماني در ادامه از آقاي دكتر مرتضي مقدم پرسيد: آقاي مقدم، آيا به نظر شما سؤال پارلماني خانم 
يزداني در اين لحظه از روند كار مجمع در دستور هست يا نه؟ و آقاي دكتر مقدم جواب درست داد: بله. - 

چرا؟ چون سؤالشان با موضوع در دست بررسي ارتباط دارد.

مربي پارلماني در ادامه از آقاي مهندس حالج پرسيد: جناب آقاي حالج، بعد از اينكه خانم يزداني سؤال 
پارلماني خودشان را مطرح كردند، چه بايد كرد؟ و آقاي مهندس حالج پاسخ داد: چون سؤال پارلماني ايشان 
در دستور است، رئيس جلسه بايد به صورت موقت پيشنهاد من را كنار بگذارد و به سؤال پارلماني خانم 
يزداني پاسخ بدهد و بعد از آن دوباره پيشنهاد من را دست بگيرد. درست مي گفت و رئيس جلسه هم همين 
كار را كرد و خطاب به خانم يزداني توضيح داد: شما مي توانيد پيشنهاد اصالح بدهيد كه آقاي حالج به جاي 
پنج دقيقه ده دقيقه صبحت كند و پيشنهاد اصالح االن در دستور است. بعد از اين توضيح بود كه خانم يزداني 
برخاست و ادامه داد: چون آقاي مهندس حالج مي خواهند در مورد موضوع مهمي صبحت كنند من فكر 
مي كنم 5 دقيقه براي اينكه . . . در اينجا بود كه رئيس جلسه با چكش خود ضربه كوچكي نواخت و خانم 
يزداني را دعوت به نشستن كرد و در ادامه خطاب به صحن توضيح داد: هر پيشنهادي بايد به صورت دقيق 
و سلس، و همانطور كه قرار است به تصويب برسد مطرح شود. بعد از طرح پيشنهاد است كه حداقل يك 
نفر بايد حمايت خودش را از پيشنهاد اعالم كند. بعد از آن، رئيس جلسه پيشنهاد را قرائت خواهد كرد. و 
بعد از قرائت رئيس است كه كسي كه پيشنهاد داده است در مورد اينكه چرا مجمع بايد به اين پيشنهاد رأي 

بدهد، صبحت مي كند.

بعد از اين توضيح ها بود كه مربي پارلماني به تخته سفيد نزديك شد و روي عدد 5 خط كشيد و زير آن عدد 
10 را گذاشت و رو به صحن به انتظار ايستاد. چند ثانيه اي گذشت. هيچ اتفاقي رخ نداد. رئيس جلسه در ادامه 
گفت: االن چه اتفاقي بايد رخ بدهد؟ و آقاي مهندس حالج بالفاصله با صداي بلند گفت: حمايت. رئيس 
جلسه برخاست و خطاب به صحن اعالم كرد: پيشنهاد و حمايت شد كه عدد 5 خط بخورد و به جاي آن 
عدد 10 گنجانده شود. اگر اين پيشنهاد اصالح به تصويب برسد، پيشنهاد اصلي در دست بررسي چنين قرائت 
خواهد شد: مجمع 10 دقيقه به آقاي حالج وقت بدهد تا در مورد دستورنامه رابرت صحبت كند و بعد از آن، 

اعضاي محترم سؤال هاي خودشان را ارايه كنند و مربي پارلماني به آن سوآل ها پاسخ بدهد.

بالفاصله بعد از آنكه رئيس جلسه متن پيشنهاد اصالح را قرائت كرد، آقاي دكتر مقدم و خانم مهندس يزداني 
با هم برخاستند تا كسب صحن كنند. رئيس جلسه خطاب به صحن گفت: اكنون كه دو نفر باهم برخاسته اند 

تا كسب صحن كنند، رئيس جلسه بايد به كدام يك از آنان صحن بدهد؟

كسب و تخصيص صحن و تفاوت ماهوي آن با گرفتن و دادن نوبت
با طرح اين سؤال از سوي رئيس برخي از اعضا كميته فني موقت نظراتي دادند كه درست نبود. مربي جلسه 
در ادامه اين قسمت از اداره نمايشي مجمع، قواعد و رويه هاي كسب صحن و تخصيص صحن و تفاوت آن 
را با نوبت دادن و نوبت گرفتن در عرف پارلماني امروز ايران توضيح داد و استدالل كرد كه چطور روش 
فعلي نوبت دادن و نوبت گرفتن در مجامع تصميم گيري ناشي از بي قانوني محض است و چگونه بر مبناي 

اين روش نوبت دهي استبداد و آشوب در مجامع تصميم گيري تداوم مي يابد.

ادامه دارد. . .
البته نمي دانم اين گزارش را كه همين حاال هم اين همه بلند شده ادامه بدهم يا نه. اما اگر فرصت كنم پشت 

صحنه هاي اين رويداد را كه در قلمرو تاريخ قرار مي گيرد، بايد بنويسم. 
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شنبه 28 شهريور 1394

قسمت اول: درك جديد از مضامين قديم
در يكي از نشست هاي اخير كادر فعلي دانشجويان آقايان اميرعلي قرباني و سامان عصرپوران گزارشي از 
عناصر بنياديني كه گفته مي شود جهاني كه مي شناسيم از آن ها ساخته شده است ارايه داده اند. آقاي قرباني به 
ً  به فارسي ترجمه شده است و او در دست مطالعه  خصوص نكات مهم كتابي را براي ما توضيح داد كه اخيرا
داشت. قرار شد كتاب را به آقاي عصرپوران و من هم بدهد تا بخوانيم. همين گفتگو ها انگار يك گالون بنزين 
بود كه روي اجاق ذهنم من پاشيده شد و سبب شده است تا ذهنم در عرصه هاي مختلف شعله ورتر شود. 
يكي از اين عرصه ها به موضوع هوش و روش و ضريب سنجش آن و نحوه كم و و زياد شدن آن در يك 
فرد مربوط مي شود. به خصوص كه در جريان همان گفتگو ي طلبه اي آقايان قرباني و عصرپوران به نكاتي 

اشاره كردند كه بسيار معنادار و مهم بود. 

هوش و ضريب هوشي و اين جور قضايا
اميرعلي قرباني در ضمن صحبت هايش اشاره كرد كه در دوره اي از زندگي اش ضريب هوشي او را اندازه 
گرفته اند، 160 بوده است. من ناگهان ياد دوره اي كه قبل از انقالب و بعد از اتمام خدمات سربازي به عنوان 
مربي در پرورشگاه استخدام شدم و چند ماه بعد هم به عنوان يك عنصر ضد انقالب از آنجا اخراج شدم 
دنيا خاطرات  و يك   - مي كردم  كار  مربي  عنوان  به  تهران  داوديه  پرورشگاه  در  كه  دوره  همان  در  افتادم. 
جذاب و خواندني از آن دوران در سينه دارم - يكي از مددكاران از من تست هوش گرفت و به من گفت 
كه ضريب هوشي ات خيلي خوب است. من پرسيدم: چند هست؟ گفت: بين 95 تا 100. نمي توانم بگويم 
اهميتي نداشت. اما، راستش خودم فكر مي كردم بايد بيشتر از اين ها باشد. به همين دليل كمي از بد شانسي 
خودم دلخور شدم. در آن زمان فكر مي كردم ضريب هوشي چيزي مثل اندازه قد است كه خيلي ارثي است 
و به سختي تغيير مي كند. پس كاري نمي شد كرد. سرنوشت ما را هم با اين ضريب هوشي نوشته بودند. 
اما آقاي قرباني در ادامه صحبت هايش صادقانه توضيح داد كه بعدها دوباره از او ضريب هوشي گرفته اند. 
ضريب هوشي اش به 130 سقوط كرده است. اين حرف آقاي قرباني نخستين ضربه اي بود كه در روزهاي 
اخير به تصور من از ارثي بودن عواملي كه ضريب هوشي را تعيين مي كند وارد شد. آقاي قرباني كه در جريان 
تشريح آخرين تئوري هاي علمي كه براي تبين جهان تدوين شده است به تئوري نسبيت عام و خاص انيشتين 
هم پرداخت، با تعجب اظهار نظر مي كرد كه من نمي توانم بفهمم كه آدم خنگي مثل انيشتن چطور موفق به 
خيال بافي در مورد اين مسائل بسيار پيچيده و دشوار شده است. من در آن زمان نفهميدم كه چرا آقاي قرباني 
تعمداً از كلمه خنگ براي توصيف انيشتن استفاده كرد. آيا مي خواست بگويد ضريب هوشي انيشتن - كه من 
تصور مي كردم بسيار باال بايد بوده باشد - در مقايسه با ضريب هوشي افراد باهوش تري كه البد در جهان 
شناسايي شد ه اند ناچيز بوده است، يا اينكه به اين واقعيت اشاره مي كند كه انيشتن در دوره مدرسه حقيقتًا 
بچه كم هوشي بوده است؟ آقاي قرباني در آن زمان چنان عرق هيجان ناشي از درك و تشريح آن تئوري هاي 
جذاب بود كه من نخواستم با اين پرسش پيش پا افتاده صحنه را خراب كنم. اما اين نكته اي كه او مطرح 

كردبرايم بسيار جذاب بود. 

آرام  با همان لحن  و  به سخن درآمد  ) يعني سامان عصرپروان(   كنفسيوس جوان  ادامه ي همان گفتگو ،  در 
توضيح داد كه در سلسله مراتب عواملي كه در موفقيت افراد نقش ايفا مي كنند، ميزان ضريب هوشي در رتبه 
چهارم قرار مي گيرد. رتبه سوم به پشتكار مربوط مي شود و رتبه اول به خالقيت مربوط است. من يكي از 
عوامل چهارگانه را از قول كنفسيوس جوان نقل نكردم چون مطمئن نيستم كه درست به خاطر سپرده باشم. 
اما نكته اي هم كه او از قول پيشكسوتان نقل كرد ضربه مهمي به ذهنم زد. و امروز شنبه صبح كه از عالم 
خواب بيدار شدم ديدم كه ذهنم مشغول كلنجار رفتن با همين مضامين است. فعاليت هاي چند روزه ي اخير  
ذهن تحت تأثير گفتگوي نشست اخير كادر دانشجويان را به شكل زير مي توانم جمع بندي كنم. حتمًا اين 
حرف ها - كه محصول ذهن ورزي هاي تنهايي من است و جنبه ي آكادميك ندارد مي توان خرافات و غلط 

اندر غلط باشد: 
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يك. من تا امروز هيچ مطالعه اي در مورد اينكه تست هاي تعيين ضريب هوشي بر اساس چه سازوكارهايي 
تعيين مي شود نكرده ام. يا اگر هم در اين يا آن مقاله، يا در دوره ي دانشجويي چيزي خوانده باشم، األن به 
خاطر ندارم. اما امروز فكر مي كنم با شناخت ناقصي كه من از تست هاي سنجش ضريب هوشي دارم فكر 
به  از جنبه هاي كاركردي ذهن آزمون دهنده نسبت  مي كنم كه آن آزمون ها حداكثر نشان مي دهد كه برخي 

همگنان خود، روي منحني زنگوله اي كه درجه هوش افراد را نشان مي دهد، كجا قرار مي گيرد. 

دو. اين رقم يا ضريب هر چه باشد، مي تواند متناسب با رشد عملكرد ذهني افراد كم يا زياد شود. 

سه. رشد ذهني افراد بسيار بيش از آنچه كه در ابتدا ممكن است به نظر برسد يك امر اجتماعي است. يعني 
شيوه زندگي يك فرد و جايگاه او در جامعه و در متن تقسيم كار اجتماعي و عوامل اجتماعي ديگر تعيين 

مي كند كه عملكرد ذهن او رشد كند يا درجا بزند و چقدر رشد كند يا حتي چقدر كاهش يابد. 

چهار. رتبه بندي چهارگانه اي هم كه نمي دانم مالكيت معنوي آن به نام چه كسي ثبت شده است اما كنفسيوس 
جوان آن را نقل كرد، با تجربه هاي شخصي من انطباق دارد. يك فرد، در يك لحظه مشخص از عمرش مي 
تواند رقم مشخصي ضريب هوشي داشته باشد، اما پشت كار سخت كوشي و عنصر ديگري كه يادم رفته، 
سبب خواهد شد كه هوش او افزايش يابد و با افزايش هوش اوست كه خالقيت او هم رشد خواهد كرد يا 

بايد رشد كند. اما خالقيت چيست؟ 

پنج. من ترديد ندارم كه خالقيت نوعي عملكرد ذهن است. به اين معنا كه اگر ذهني به صورت مستمر در 
جريان فراگيري چيزهاي جديد قرار بگيرد، مجبور خواهد شد پايگاه داده هاي ذهني خودش را توسعه دهد. 
در نتجيه ذهنش بايد مدام برچسب ها يا مفاهيم جديد خلق كند و همين روند است كه به نام خالقيت شناخته 

مي شود. 

يك مثال ملموس
من از همان نوجواني كه شروع به كشف جهان كردم متوجه شدم كه عباس تاجيك پسر عموي هم  سن خودم 
كه بعدها چشم من را دور ديد و خواهرم را تور كرد، توانمندي هاي ذهني اش از نظر مغز و اعصاب اگر از 
من بيشتر نباشد كم تر نيست. هنوز هم همين اعتقاد را دارم. اما دو سال پيش كه از من خواست تا يك دستگاه 
جوجه كشي بخريم تا به اين وسيله درآمدي براي خودش ايجاد كند، از او خواستم برايم توضيح بدهد كه 
دستگاه جوجه كشي چه كار بايد بكند؟ وقتي تعريف كرد به او قول دادم كه با وسايل غيرالزمي كه در همين 

دفتر مي توان يافت يك دستگاه جوجه كشي خواهيم ساخت و كار را شروع كرديم. 

در جريان ساخت همين دستگاه جوجه كشي بود كه من با حدود 200 سؤال مختلف و كوچك و بزرگ 
برخورد كردم و موفق شدم تمام آن ها را درست حل كنم. به عنوان نمونه به يكي از آن ها اشاره مي كنم. 

رطوبت مورد نياز در داخل دستگاه جوجه كشي )مثاًل(  بايد 40 باشد )شايد رقم درست اين نباشد(. اما وقتي 
جوجه ها از تخم بيرون مي آيند و طي چند ساعت بعد دستگاه جوجه كشي به دستگاه هچر يا نگه داري جوجه  
تبيدل مي شود اين رطوبت بايد به حدود 80 درجه افزايش يابد. خوب. ما چطور مي توانيم ميزان رطوبت را 

دو برابر كنيم؟

به نظرم رسيد كه مساحت آب داخل دستگاه كه از آن بخار بلند مي شود، با ميزان بخاري كه بلند مي شود يك 
رابطه رياضي دارد كه حتي در دبيرستان درسش را هم خوانده بوديم. به همين دليل با بزرگ كردن مساحت 
سيني حلبي كه پر از آب روي كف داخل دستگاه مي گذاشتيم درجه رطوبت را دو برابر كرديم. جالب است 
كه اين سيني ها را نيز با زينك هايي ساختيم كه بعد از چاپ مجله از چاپخانه آورده  بوديم و در دفتر انبار 

كرده بوديم. 
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در جريان ساخت همان دستگاه بود كه تعمداً فرصت هايي در اختيار آقاي عباس تاجيك قرار مي دادم تا او 
به حل مسأله بپردازد. اما از دادن جواب طفره مي رفت. و هرگاه در پاسخ به اصرار ها و جديت من به سؤالي 
جوابي هم داد چرت و پرت بود. آيا تفاوت ظرفيت ذهني من و عباس ارثي است؟ مطلقًا. من اطمينان دارم كه 
از نظر مغز و عصاب تفاوت معنا داري نبايد بين اين دو ارگاه باشد. كما اينكه بين قلب و خون ما هم نبايد 
تفاوت معناداري وجود داشته باشد. اما خانواده ي او در ده باقي ماندن. عباس مدرسه را ترك كرد و تا جواني 
در بيابان هاي بي آب و علف اطراف دمزآباد دنبال گله بود. بديهي است كه عملكرد مغز او رشد نكرده است. 

جهان هاي متفاوت در يك جهان
در اين ترديد نيست كه مغز ما هم از همان عناصري تشكيل شده كه بقيه جهان از همان ها تشكيل شده است. 
در نتيجه، وقتي يك پالس الكترونيكي از اين سلول مغزي به سلول ديگر مي رود يا از طريق تلفظ يك لفط 
توسط يك فرد، امواج هوا اين تغييرات را از يك گوينده به شنونده منتقل مي كند، تمام اين رويدادها در گيتي 
يا در فيزيك رخ مي دهد. اما در داخل مغز يك معتقد شيعه اطالعاتي ضبظ شده است كه مثاًل به روز عاشوراي 
هزار و چهار صد سال پيش مربوط مي شود. در نتيجه،آن اطالعات در درون ذهن يك انسان با كيفيت متفاوتي 

منتقل مي شود كه براي تبين آن بايد از نسبت  خاص و عام انيشتين يا فيزيك مدرن بهره گرفت. 

مي شود گفت كه هرچند كل اين جهان ها داخل يك جهان كل قرار دارند اما جهان فرهنگي، هنري، و تاريخي 
كه در جوامع انساني ايجاد شده - و در آخرين تحليل ماهيت فيزيكي دارند - با جهان اتم يك ملكول يك 

سنگ معدن يكي نيست. 

احساس مي كنم بعد از آنكه آقاي پرهام رضايي - از قول خودش يا از قول يك استادي كه در دانشكده 
صنعني شريف تدريس مي كند - نكاتي در اين زمينه برايم تعريف كرده است، ذهنم در اين زمينه بسيار فعال 
شده است. به همين خاطر از اين سه جوان تقاضا كرده ام كه گاهي نشست هايي براي تباد نظر در مورد اينجور 
قضايا داشته باشيم و به خاطر همين مسائل بود كه عصر روز پنجشنبه گذشته و بعد از ختم كالس چند كتاب 
فلسفي را به آقاي عصرپوران و آقاي پرهام رضايي نشان دادم. پرهام دو كتاب را براي مطالعه انتخاب كرد و 
قرار شد نقد مباني تفكر فلسفه غرب نوشته اتين ژيلسون را بخوانند. تصميم دارم از او بپرسم آيا به نظر او 

ترجمه عنوان كتاب صحيح است يا مترجم رفتاري غيراخالقي مرتكب شده است؟ 

نامه اي به يك كادر جوان
امروز صبح نامه زير را براي آقاي پرهام رضايي ايميل كردم. صرف نقل آن حوادث مهمي را كه در شرف 

تحقق است نشان مي دهد: 

آقاي پرهام رضايي
سالم

يك
با يوزرنيم و پاسوردي كه در ادامه تقديم مي شود به بخش كنترل پنل وب سايت كادرها دات كام برويد و در 
بخش ايميل هاي كنترل پنل روي كاركرد ميلينگ ليست كار كنيد و با ايميل هاي بچه هاي عضو كميته ترجمه 
و اعضاي فعلي كادر دانشجويان يك مليلنگ ليست براي بحث راه اندازي كنيد و پرسش هاي آموزشي را با 

هم به بحث بگذاريد.

براي اين كار الزم است به بخش خصوصي وب سايت كادرها دات كام نيز به عنوان وب مستر دسترسي داشته 
باشيد به همين خاطر من الگين و پاسوورد خودم را هم در اختيار شما قرار مي دهم.

براي رفتن به كنترل پنل وب سايت كادرها دادت بعد از نشاني يوآرآل وب سايت عبارت ……………… را تايپ 
كنيد: 
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……….……………….………/………………

براي كسب مهارت هاي فوق از كمك كنترل پنل كه به زبان انگليسي ساده است استفاده كنيد و اگر به مشكل 
برخورديد به من بگوييد.

بعدها الزم است كه براي استفاده از ميلينگ ليست مقرارتي وضع شود. اصل اين است. در گروه التكرونيكي 
اعضا فقط در مورد موضوعي كه به خاطرش ايجاد شده بحث مي كنند و هيچ بحث ديگري مجاز نيست

اين هم يوزرنيم و گذر واژه )پاسوورد( كنترل پنل
……………………: ………………

……… :……………………

تقاضا دارد نسبت به خصوصي نگاهداري اين كدها حساس باشيد.

توجه داشته باشيد كه شركت پرشين تولز فعاًل فقط امكان ساخت يك ميلينگ ليست را به ما داده است

به  و  كنيد  دقت  نيز  ها  اين  نگه داشتين  خصوصي  در  مستر.  وب  عنوان  به  من  پاسورد  و  الگين  هم  اين 
كاركردهايي كه با آن ها به خوبي آشنا نيستيد و حدس مي زنيد كه تغييرات ساختاري در وب سايت ايجاد 

مي كند دست نزنيد يا من را خبر كنيد.

لالگين: ………………
پاسوورد: 

دو
دو. مي توانيد روي ايجا يك خبرنامه الكترونيكي هم براي ارسال به اعضا وقت بگداريد. براي اين كار هم 
بايد از كمك اسپيپ استفاده كنيد كه به زبان فارسي ترجمه شده اما بهتر است شما از انگليسي آن استتفاده 

كنيد و به وب سايت اصلي و به كهشكان اسپيپ مراجعه كنيد

سه
به خاطر داشته باشيد كه ممكن است در آينده كارگاه هايي براي آموزش اسپيپ و ساير ابزارهاي ارتباطي براي 

كارورزان بگذاريم. اين مهارت هاي شما در آنجا هم به كار خواهد آماد

چهار
سؤال ها را با ترتيبي كه گفتم در اختيار بچه هاي عضو فعلي كادر دانشجيوان قرار دهيد و به آنان توضيح دهيد 

كه از طريق ميلينگ ليست وب سايت كادرها دات كام وارد مذاكره در مورد آن ها خواهند شد

پنج
اسناد مورد نياز را براي آقاي  فاضلي هم ارسال كنيد و كارها را براي جلسه پنجشنبه آينده مرتب فرماييد

شش
طبق معمول دريافت نامه را اطالع دهيد و من را از كارهاي انجام شده با خبر سازيد

قربانت. داود

آقاي پرهام رضايي دقايقي بعدپاسخ داد كه نامه را دريافت كرده و به مرور كارها را انجام خواهد داد و من 
را هم مطلع خواهد ساخت. 
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شنبه 28 شهريور 1394

قسمت دوم: در مورد رأي نمادين 
امروز غروب آقاي تك دهقان زنگ زد و به دنبال بحث هاي قبلي اظهار عالقه كرد تا فردا ساعت حدود 9 
شب به دفتر بيايد و من برايش در باره مهارت هاي نويسندگي صحبت كنم. ظاهراً عالقه دارد كمك كنم تا 
نويسندگي مقاله و گزارش را تمرين كند. من هم قبول كردم و حاال سعي مي كنم به اين مسأله كمي تخصصي تر 
حرفه اي تر برخورد كنم و شايد بتوانم مفيد باشم. اما در جريان همين گفتگو بود كه از وي پرسيدم آيا گزارش 
مربوط به معرفي دستورنامه رابرت به اعضاي كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را كه در 
باره جلسه معرفي دستورنامه رابرت نوشته بودم خوانده است يا نه؟ خيلي از گزارش تعريف كرد و نظرش 
اين بود كه خيلي تأثير خواهد گذاشت.  بعد از گفتگو با وي بود كه برگه اي را كه خانم يزداني همسر آقاي 
شهرام حالج روز دوشنبه در اختيارم گذاشت و از آن روز روي ميزكارم افتاده است دوباره با دقت بيشتري 

نگاه كردم و به نظرم رسيد جا دارد كه دومين قسمت روزنوشت امروز را با تحليل همين سند شروع كنم. 

يك سند تاريخي
وقتي آقاي حالج به من خبر داد كه نشست معرفي دستورنامه رابرت براي ساعت 9 صبح روز دوشنبه 23 
شهريور ماه 1394 قطعي شده است و قرار شد همراه با آقاي تك دهقان كه به توصيه آقاي حالج مدتي از 
كرج براي شركت در كارگاه دستورنامه رابرت به دفتر كادرها مي آمد و بعد از جا به جايي به مكاني دور تر از 
كرج رفت و ديگر نتوانست در كارگاه حضور يابد، به وزارت راه سازي و شهرسازي برويم، به فكر افتادم تا 
دريابيم آيا اين كميته  تا كنون آئين نامه اي براي اداره جلسات خودش تدوين كرده است يا نه. به همين خاطر 
هم تلفني با خانم يزداني صحبت كردم و هم خودم حستجو در وب سايت هاي مربوطه را كليد زدم. خودم كه 
به جايي نرسيدم. خانم يزداني اما برايم توضيح داد كه در اين زمينه كارهايي شده است كه نتيجه آن را براي 
من خواهد فرستاد. اما چيزي قبل از نشست معرفي به دستم نرسيد. فقط صبح روز دوشبنه و قبل از شروع 
جلسه بود كه خانم يزداني يك برگه كاغذ در اختيارم گذاشت و برايم توضيح داد كه آئين نامه ي اداره جلسات 
كميته ي فني كه صحبتش را كرد همين است. من همانجا مطالب برگه را مرور كردم. از نظر ظاهر يك فرم 
بود كه تيتر آن با حروف بولد نوشته شده بود: صورت جلسه كميته فني شماره 2 شوراي عالي شهرسازي و 

معماري ايران.

در يك كادر ديگر از شش كادري كه باالي صفحه چيده شده بود، به عنوان دستوركار جلسه آمده بود: 
جلسه هم انديشي اعضاء كميته فني شماره 2 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران. 

بديهي است كه هيچ كدام از اين دو عنوان هيچ ربطي به اين نداشت كه همين سند يك صفحه اي در واقع 
آئين نامه اداره جلسات كميته فني است. من وقتي اين سند را خانم يزداني قبل از شروع جلسه به من تعجب 
كردم كه چطور خانم صورتجلسه يا دستوركار جلسه را با آئين نامه اداره جلسه خلط كرده است. اما چيزي 
نگفتم و اين برگه را با خودم آوردم. راستش اين چند روز  هم آن را به طور جدي مطالعه نكردم. فكر مي كنم 
ديروز يا امروز صبح بود كه متوجه شدم اين صورتجلسه در واقع جمع بندي هم انديشي 5 جلسه نشست هاي 
كميته فني شماره 2 شوراي عالي بوده است كه روزهاي 15 بهمن 93، 23 اسفند 93، 17 فرودين 94، 22 
اداره جلسات بوده  آئين نامه  فروردين 94 و 25 فروردين 94 تشكيل شده است و موضوع آن هم تدوين 
است. حاصل تمام بحث هاي آن جلسات در 6 بند به تصويب رسيده است و »مقرر شد در جلسات بررسي 
طرح ها رعايت گردد«. من قبل از هر اظهار نظري در اين باره تمام اين 6 بند را عينًا نقل مي كنم تا آيندگان 
دريابند كه دانش فني كميته فني شوراي عالي شهرسازي براي تدوين آئين نامه اداره جلسات خودش چقدر 

ابتدائي بوده است: 
1. به پيشنهاد اعضاي كميته فني و به اتفاق آرا مدت زمان جلسات كميته فني در سال 1394 از ساعت 10 تا 

12 و 30 دقيقه در نظر گرفته شد و حضور با تأخير در جلسه به منزله غيبت محسوب خواهد شد. 
2. اعضاي كميته فني رأس ساعت 12 و 30 دقيقه مي توانند جلسه را با اطالع رئيس جلسه )دبير كميته فني(  
ترك كنند. در صورت لزوم، پس از رأي گيري و با موافقت اكثريت اعضاي كميته فني جلسه مي تواند بعد از 
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ساعت 12 و 30 نيز ادامه داشته باشد. 
3. در طي جلسات كميته فني، پس از ارايه مشاور و در رابطه با هر مبحث و موضوع، يك نفر از اعضاي كميته 
با عنوان موافق و يك نفر به عنوان مخالف در جلسه اظهار نظر مي كنند. همچنين هر يك از اعضاي جلسه 

مي توانند در رابطه با هر موضوع تنها در يك نوبت اظهار نظر كارشناسي نمايند. 
4. در جلسات كميته فني روساي شوراهاي اسالمي شهرها حداكثر ظرف مدت 5 دقيقه، قبل از جمع بندي 

نهايي اعضاي كميته فني، مطالب خود را ارايه نمايند. 
و  كالبدي  مقررات، محدوده  و  به موضوعات ضوابط  نسبت  مقرر شد شهردارن شهرها صرفًا  5. همچنين 
پيشنهادات مهندسين مشاور در رابطه با وضعيت كالبدي شهر خود اظهار نظر نمايند و قبل از جمع بندي 

نهايي نيز حداكثر 3 دقيقه به شهردار جهت طرح ساير مسائل اختصاص يابد. 
6. مقرر گرديد همايش يك روزه اي با همكاري وزارت شهرسازي و وزارت كشور با حضور اعضاي شوراي 
اساتيد و صاحب  از  فني شوراي عالي و دعوت  نمايندگان كميته هاي  ايران و  عالي شهرسازي و معماري 

نظرات براي بحث و تبادل نظر در باره موضوع مديريت يك پارچه شهر برگزار كردد. 

مي بيند كه بند شش ربطي به 5 بند قبلي ندارد. در واقع آئين نامه اداره جلسات كميته فني شماره 2 شوراي 
حركتي  هيچ  واقع  در  كه  است  شده  گذاشته  اعضا  خود  پاي  بر  بندي  مانند  كه  بود  بند  چند  همين  عالي 

نمي توانند بكنند. 

اگر همين تالش ها را به عنوان نمونه اي از تالش هاي مقدماتي مردم ايران براي رسيدن به قواعد اداره جلسات 
تلقي كنيم متوجه خواهيم شد اگر در اين مسير حركت هم مي كرديم ره به جايي نمي برديم. اين قواعد را 
با قواعد اوليه پارلمان انگلستان مقايسه كنيد: نخستين قاعده اين بود كه در هر زمان فقط يك موضوع بايد 
بررسي شود و قبل از طرح هر موضوع ديگري آن موضوع بايد با اجماعي عمومي يا روش هاي قانوني ديگر 
تعيين تكليف شود. همين اصل است كه به عنان نخستين اصل قانون پارلمان شناخته شده است. مي خواهم 
نتيجه بگيرم كه نمي شود به صورت جبرگرايانه نظر داد اگر شرايط مادي نشست و تشكيل جلسه در كشور 
ما هم ايجاد مي شد يا ايجاد بشود، مردم ما يا مردم هر جامعه ديگري همين قوانيني را ابداع خواهند كرد كه 
در پارلمان انگلستان ابداع شد. درست مثل مراحل تاريخ:  كمون اوليه،  برده داري، فئودالي، سرمايه داري و بعد 

هم كمونيست.

مي توان حدس زد كه چطور در سراسر ايران هزارن هزار مجمع كوچك بزرگ براي اخذ تصميم هاي گروهي 
دور هم جمع مي شوند و دانش آنان در مورد قوانين ادراه جلسات همين اندازه ابتدايي و ناقص است و فقط 
كسي كه كمي با قواعد دستورنامه رابرت آشنا شده باشد در خواهد يافت كه در اين نشست هاي بي قاعده چه 
سرمايه هاي عظيم اجتماعي كه هدر مي رود و چطور اين جلسات - به جاي آنكه به تفاهم و همدلي و دوستي 
منجر شود سبب نفرت و دلخوري و حتي قطع عضو شده و خواهد شد. به خاطر همين واقعيت هاست كه 

ترديدي دراستقبال سريع جامعه از اين قواعد ندارم. اما: 

كشف يك توهم جديد!
بله. در جريان قدم  زدن هاي قبل از نگارش اين روزنوشت بود كه با اين توهم جديد آشنا شدم. اين توهم 
جديد اين بود و هست كه تصور مي كرديم و مي كنيم كه اگر با قواعد دستورنامه رابرت آشنا شويم مي توانيم 
هر چند تا كه دلمان خواست انجمن تأسيس كنيم. درست مثل اينكه كسي درس آشپزي بخواند و آشپز بشود 
و تصور كند كه حاال در سطح تهران مي تواند صدها رستوران داير كند. در حاليكه داير كردن رستوران در 
شهري مثل تهران كاري بسيار دشوار و براي بسياري از مردم غيرممكن است. اما وقتي رستوراني داير شد، 
و مواد غذايي و مشتريان و اسباب و اثاثيه آشپزي فراهم آمد، آنوقت است كه يك آشپز  هم الزم خواهد شد. 
رابطه تأسيس و شكل گيري يك انجمن با پارلمانتارين هم تقريبًا شبيه رابطه يك رستوران با آشپز است. در 
حاليكه بسياري از كساني كه به كارگاه هاي كادرها آمدند دوست داشتند بعد از آشپز شدن بتوانند رستوران 

هم داير كنند. 
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با توجه به همين تمثيل رستوران و آشپز است كه مي توان فهميد شرايط فعلي براي راه انداختن رستوران 
بدترين شرايط است. براي ساختن انجمن هم همين طور. در نتيجه هم آشپزي و هم پرلمان چي در بدترين 
شرايط ممكن قرار دارند و بايد به كارورزان كارگاه ها اين نكات را توضيح داد تا كم تر دچار سرخوردگي 
شوند و توجه داشته باشند كه ايجاد انجمن مهارتي است كه بايد براي كسب آن خيلي بيش از كسب مهارت 
پارلمانتاريني وقت و انرژي صرف كنند و فقط با مرور زمان و مساعد بودن شرايط است كه يك انجمن 

مي تواند شكل بگيرد و استقرار يابد. 

التماس دعا
امروز آقاي حبيب اهلل اعلمي، عضو كادر دبيران كه از اشتهارد كرج همراه با پسرش دانيال اعلمي در جلسات 
كادرهاي روز پنجشنبه شركت مي كند تلفن زد. تعجب كردم. گفت همراه با خانمش عازم كربال هستند و هم 
اكنون در مسير كربال اطراف همدان به سر مي برند. كاري نداشت. زنگ زده بود اظهار محبت كند. تشكر كردم. 
به من خبر داد كه اين پنجشنبه در كربالست اما آقاي دانايي و پسرش در جلسه پنجشنبه شركت خواهند كرد. 
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دوشنبه 30 شهريور 1394

حل يك بحران
)كعاصكا(،  ايران  كارفرمايي  صنفي  انجمن هاي  عالي  كانون  دبيرخانه   در  گذشته  دوشنبه ي  عصر  نشست 
برخالف صبح دوشنبه كه با معرفي دستورنامه رابرت به اعضاي كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري 
ايران دستاوردهاي مهمي نصيب كادرها شد، با نتيجه  بسيار مبهمي خاتمه يافت كه ارزيابي درست آن تمام 
طول هفته گذشته ذهن من را به خودش مشغول كرد. ايكاش مي شد تالش هاي ذهني خود را طي هفته گذشته 
همانطور تشريح مي كردم كه ماياكوفسكي در مقاله شعر چگونه ساخته مي شود روند ذهني خود را در جريان 
با سؤال هاي جديدي در مورد حوادث  انگيز است: هر شب  ساخت يك شعر تشريح كرده است. حيرت 
آن بعد از ظهر تلخ روز دوشنبه مي خوابيدم. صبح فردا با راه حل هاي جديدي از خواب بيدار مي شدم. اما 
در طول روز، راه حل ها را نقادي مي كردم. دچار ترديد مي شدم. و دوباره آخر شب با سؤال هاي جديدي به 
بستر مي رفتم تا اينكه سرانجام حدود يك ساعت قبل نامه اي را كه بايد براي مديرمسؤل جديد نشريه »پيام 
كارفرمايان« مي فرستادم ارسال كردم و اميدوارم بحراني كه مي توانست سرمايه هاي اجتماعي انباشت شده در 
طول دهه ي گذشته را به سادگي برباد دهد، به خوبي رتق و فتق شود. در بروز اين بحران قابل پيش گيري چه 
كساني نقش داشتند؟ در هدايت درست آن چه كساني چه نقش هايي ايفا كردند؟ و از اين تجربه ارزشمند 
چه درس هايي مي توان آموخت؟ و چگونه مي توان از اين درس ها در روند  محلي سازي دستورنامه رابرت در 

كعاصكا كه چتري بر سر بيش از دو هزار تشكل  كارفرمايي در ايران است بهره گرفت؟ 

آغاز ترديد
از همان شامگاه روز سه شنبه 14 مرداد ماه سال گذشته)1393( كه گروه مخالفاْن اكثريت  كرسي هاي هيأت 
»پيام  نشريه  عنوان سردبير  به  آيا  كه  ترديد شدم  به طور جدي دچار  من  كردند،  را كسب  كعاصكا  مديره 
كارفرمايان« به كار خود ادامه بدهم يا بهتر است استعفاي خود را تقديم دبيركل كعاصكا كنم؟ از نقطه  نظر 
اما اگر توجه شود كه از حدود هفت سال پيش نخستين  شخصي، اين مسأله حتي ارزش ثبت هم ندارد. 
ترجمه هاي دستورنامه رابرت را با اين اميد در وب سايت »پيام كارفرمايان« منتشر كرده  بودم كه سرانجام 
روزي امكان محلي سازي قواعد دستورنامه رابرت در كعاصكا و تشكل هاي كارفرمايي عضو آن را فراهم كنيم 
و اين حركت، آغاز بازآفريني بخش خصوصي در كشور شود، رها كردن مسؤليت سردبيري نشريه كاغذي  
و الكترونيكي »پيام كارفرمايان« معنايي جز سوزاندن يك فرصت تاريخ نخواهد داشت. اما آيا همكاري با 
كساني كه ده سال از عمرت را صرف مبارزه قلمي با آنان كرده اي، غيراخالقي نيست؟ آن هم از طرف كسي 

كه معتقد است ريشه مشكالت كشور در بي اخالقي همگاني است؟ 
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